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ชีวประวัติ

พระานสโม หลวงปู่ชอบ

บ่อ แก้วสุวรรณ

พระคุณเจ้าหลวงปู่ชอบ ฐานสโม นามเดิมของท่านคือ บ่อ แก้วสุวรรณ  
ท่านเกิดเมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๔๔๔ ตรงกับวันพุธ ขึ้น ๕ ค�่า 
เดือน ๓ ปีฉลู ณ บ้านโคกมน ต�าบลผาน้อย อ�าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย โยมบิดา
ชื่อ นายไมล์ แก้วสุวรรณ โยมมารดาชื่อ นางปา แก้วสุวรรณ ท่านมีพี่น้องรวมกัน
ทั้งหมด ๔ คน เป็นชาย ๒ คน หญิง ๒ คน

ชีวิตเมื่อวัยเยาว์

หลวงปูช่อบเป็นพีช่ายคนโตของครอบครัว ท่านจึงเป็นแรงงานหลกัช่วยแบ่งเบา
ภาระของพ่อแม่ ท่านบอกส่วนมากเราจะช่วยพ่อแม่ดูแลน้อง เลี้ยงวัวควาย เก็บผัก 
หกัฟืน หากบหาเขยีดปปูลาน�ามาท�าอาหาร เราน่ึงข้าวท�าอาหารเป็นตัง้แต่อายหุกปี เวลา
พ่อแม่ปักด�าท�านา เราจะดูแลน้องอยู่เถียงนา ท�าอาหารไว้ให้พ่อแม่กิน ตอนกลางวัน 
แต่ละวันเราจะป้อนข้าวน้องทุกคนให้อิ่มก่อน ไม่เช่นนั้นพวกน้องๆ จะพากันงอแง
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กวนพ่อแม่เวลากินข้าว ท่านว่าพวกน้องๆ ของท่านมักจะพากันท�านิสัยแบบนี้เสมอ
เวลาที่พ่อแม่กินข้าว ท่านพูดถึงพวกน้องๆ ให้ฟังว่า

“วันน้ัน เราหากบหาเขยีดอยูค่ร่ึงวนั ได้เขยีดอโีม่ใหญ่มาสองตวั ตอนป้ิงเขยีดอยู่ 
อพีาอีแดงพากันงอแงอยากกนิป้ิงเขยีด เราบอกให้มนัสกุก่อนค่อยกนิกนั อย่าใจร้อน
ก่อนไฟ น้องมนัไม่ฟังความ พากนังอแงอยูอ่ย่างน้ันจนเรารําคาญ เราแบ่งเขียดตวัหน่ึง 
ออกเป็นสามส่วน หัวกับขาหน้าเป็นของเรา ทางตัวกับขาหลังเป็นของอีพาอีแดง  
สองคนมันกินปิ้งเขียดหมดแล้วก็ยังบ่อิ่ม มาขอส่วนของเราอีก พวกน้องมันงอแง 
จนเราใจอ่อน ยกส่วนแบ่งของเราให้มนักนิ อพีาอแีดงกนิป้ิงเขยีดหมดแล้วกย็งับ่อิม่ 
อยากกินของพ่อแม่อีก เราว่ามันเป็นของพ่อของแม่ พวกมึงกินบ่ได้ ถ้ากินหมดแล้ว 
พ่อแม่จะกนิอหียงัล่ะ พวกมันบ่ฟังคาํเรา ห้ามพากนังอแง เราด่าพวกมึงคือกนิหลายแท้  
กินบ่เลิกบ่แล้ว กินล้างกินผลาญกันแท้”

“เราสงสารน้องอยูแ่ต่ต้องทาํท่าขงึขงัขูม่นัเอาไว้ พ่อกับแม่ลงนาตัง้แต่เช้า ข้าวยงั 
บ่ทันกิน เหลือปิ้งเขียดตัวเดียวยังถือว่าน้อยอยู่แล้ว พวกมันยังจะมาเอาของพ่อแม่ 
ไปกินอีก เราจึงดุพวกมันเพื่อเป็นการเตือน พ่อแม่ขึ้นจากนามากินข้าว อีพาอีแดง
มันแอ่วขอกินข้าวกับพ่อแม่อีก พ่อแม่เสียสละปิ้งเขียดให้พวกมันกิน พ่อแม่พากัน
กินข้าวบ่ายแจ่วนํา้พริกใส่เกลอื ความเสยีสละของพ่อแม่น้ียิง่ใหญ่หลาย ถงึตนเองจะ
หิวปานใดก็ทนเอา ขอให้ลูกได้อิ่มเป็นพอ พวกลูกจะคิดถึงความเสียสละของพ่อแม่ 
ได้แค่ไหน เรานี้จําบุญคุณพ่อแม่ไว้บ่เคยลืมในเรื่องนี้”

หลังจากย้ายมาอยู่บ้านหนองบัวบาน ประมาณสามปี ครอบครัวของท่านต้อง 
พบกับการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ นั่นคือบิดา โยมพ่อไมล์ แก้วสุวรรณ ผู้เป็นเสาหลัก 
ของครอบครัวได้ถงึแก่กรรมด้วยโรคฝีในท้องเม่ืออายุสามสบิต้นๆ ตอนโยมพ่อไมล์ 
ถึงแก่กรรม หลวงปู่ชอบท่านอายุสิบเอ็ดปี ท่านจึงรับรู้เข้าใจในเรื่องการจากไปของ 
โยมพ่อท่าน ท่านบอกโยมแม่ร้องไห้เป็นลมเป็นแล้งไปหลายคร้ัง เราเองกอ็ดกลัน้น�า้ตา 
ไว้ไม่ได้ ตัง้แต่จ�าความได้ เราร้องไห้กบัการสญูเสยีบคุคลอนัเป็นทีรั่กคอืวนัทีโ่ยมพ่อ
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ของเราตาย ท่านว่าน่ีคอืน�า้ตาเดยีวทีเ่รามใีห้กบัการสญูเสยีบคุคลอนัเป็นทีรั่ก จากน้ันมา 
เราก็ไม่เคยร้องไห้กับการจากไปของใครอีกเลย

ท่านบอก “เรากบัพ่อมคีวามใกล้ชดิสนิทสนมกันมาก พ่อไปทีไ่หน มักจะให้เรา  
ติดตามไปด้วย โยมพ่อเราเป็นคนพูดน้อย มักสอนลูกๆ โดยการกระทําให้เห็นเป็น
ตวัอย่าง นิสยัของเราจึงตดิมาจากพ่อ” นิสยัทีเ่หน็เด่นชัดทีส่ดุขององค์ท่านหลวงปูช่อบ  
คือเคร่งขรึม พูดน้อย ท�าอะไรจริงจัง เด็ดเดี่ยว อดทนไม่ย่อท้อ ท่านบอก “พ่อเรา 
เป็นคนแบบนี้ เราจึงมีนิสัยแบบนี้”

โบราณเปรียบไว้ว่า สิน้พ่อเหมือนถ่อหกั สิน้แม่เหมอืนแพแตก เม่ือสิน้โยมพ่อไมล์ 
ผู้เป็นเสาหลักของครอบครัวไปแล้ว ภาระต่างๆ ของครอบครัวจึงตกหนักอยู่ที ่
โยมแม่ปาเพียงผู้เดียว ไหนจะปากท้องตนเอง ไหนจะปากท้องของลูกอีกหลายคนที่
ก�าลังอยู่ในวัยกินวัยนอน ท่านว่าตอนนั้นครอบครัวของเราอยู่ในสภาพที่ล�าบากมาก 
ท่านเป็นลกูคนโต จึงเป็นก�าลงัหลกัช่วยแบ่งเบาภาระการงานต่างๆ ในบ้านช่วยโยมแม่  
เช่น ดูแลน้อง เลีย้งววัควาย ท�าไร่ไถนา ตกัน�า้ตกัท่า หงุหาข้าวปลาอาหาร ทีก่ล่าวมาน้ี  
ท่านบอกเราท�ามาหมดแล้ว

หลวงปู่ชอบ “ตั้งแต่พ่อตาย ภาระก็ตกอยู่กับโยมแม่คนเดียว เราสงสารแม่  
จึงช่วยแบ่งเบาภาระจากแม่เท่าทีเ่ราจะสามารถท�าได้ตอนน้ัน เกดิเป็นคนชาตน้ีิ เราบ่เคย 
โต้เถียงด่าทอพ่อแม่เลย เรื่องใดที่พ่อแม่สั่งสอน การใดที่พ่อแม่เรียกใช้ เราบ่เคย 
ขีเ้กียจก้นหนัก พ่อแม่สอนเรา ถ้ามกัสบายแต่น้อย โตมาจะล�าบาก ยอมล�าบากตัง้แต่น้อย  
สบายจ้อยเมื่อแก่เฒ่า ค�าสอนพ่อแม่เราน�ามาใช้ในการปฏิบัติจนเราได้ดีเท่าทุกวันนี้”
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พระอาจารย์พาผู้เปิดทางธรรม

พออายทุ่านได้สบิสองปี หลวงปูช่อบท่านมคีวามคดิหน่ึงข้ึนมาในใจว่า ชีวติคนเรา 
มเีพยีงแค่น้ีหรือ ทาํมาหากินเลีย้งชพีตนเองไปวนัๆ พอเป็นหนุ่มกแ็ต่งงานมเีมยีมีลกู  
เลีย้งลกูเลีย้งหลานไปจนแก่เฒ่า พอเฒ่าชะแลแก่ชรากเ็จ็บป่วยล้มตายไปจากทรัพย์สนิ 
ศฤงคารลูกเมียญาติพี่น้อง พอตายไปแล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปอยู่ที่ไหนอีก ความคิดใน
ลกัษณะแบบน้ีจะเวยีนวนอยูใ่นใจ จนท่านหาข้อยตุคิวามคดิน้ีของท่านไม่ได้ ความคดิน้ี 
จะวนเวียนอยู่ในใจของท่าน จนถงึอายสุบิสีปี่ ท่านได้พบกบัพระรูปหน่ึงชือ่ พระอาจารย์พา  
พระอาจารย์พาได้อธบิายเร่ืองน้ีให้ท่านทราบ จากน้ันมา หลวงปูช่อบท่านเร่ิมเหน็แสง
สว่างทางธรรมในใจของท่านหลงัจากวนัทีท่่านได้สนทนากบัพระอาจารย์พา ความคดิ 
อยากจะออกบวชจึงผุดขึ้นมาในใจของท่าน

หลวงปู่ชอบท่านว่า ชีวิตทางธรรมของท่าน เบื้องต้นมีพระอาจารย์พาเป็นผู้ช้ี 
แนวทางให้ ถ้าไม่มีพระอาจารย์พาแล้ว ท่านก็ไม่รู้ว่าจะมีผู้ใดมาเป็นครูบาอาจารย์ 
แนะแนวทางการปฏิบัติให้ พระอาจารย์พาจึงเป็นผู้มีพระคุณกับเราในทางปฐมธรรม 
ท่านบอกพระอาจารย์พาเป็นญาติกับโยมแม่ของเรา พระอาจารย์พาท่านเป็นลูกผู้พี่
ของโยมแม่ของเรา ท่านจึงมีศักดิ์เป็นลุงของเราตามฐานะศักดิ์สายญาติ

หลวงปูช่อบ “เราพบกบัพระอาจารย์พาตอนเราอายสุบิสีปี่ พระอาจารย์พาท่านกลบั 
มาเยี่ยมโยมแม่ของท่านที่บ้านหนองบัวบาน เราตามแม่ไปจังหัน ฟังพระอาจารย์พา 
สอนธรรมะ จิตใจตนเองกร่ื็นเริงในธรรมทีท่่านแสดง คิดในใจของตนเองว่า เราอยาก 
บวชเป็นพระเหมอืนกับพระอาจารย์พา ถ้าพระอาจารย์พาชวนบวชเมือ่ไหร่ เราจะรับปาก 
ท่านทันที

วนัไหนถ้าไม่ได้ไปไร่ไปนา เราจะมาอยูป่ฏบิตัรัิบใช้พระอาจารย์พาทัง้วนั เราอยู ่
รับใช้พระอาจารย์พาเกือบสองเดือน ท่านจึงชวนเราบวช ท่านถาม “บกับ่อ มงึอยากบวช
อยู่บ้อ” พอได้ยินพระอาจารย์พาถามว่ามึงอยากบวชมั๊ยเท่านั้นล่ะ ตนเองดีใจหลาย 
ปานว่าสิลอยขึ้นเมืองฟ้าพระยาแถน” (สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ที่อยู่ของพระอินทร์)
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ไม่ว่าท่านหรือใครก็ต้องดีใจเป็นธรรมดา เมื่อมีผู้ให้โอกาสในสิ่งที่ตนก�าลัง 
ไขว่คว้า ท่านว่าความปรารถนาของเราในชีวิตมีอยู่เรื่องเดียวคือบวชเท่านั้น ชีวิตคิด 
อยากมั่งมีเป็นเศรษฐีกฎุมพีกับเขา เราไม่เคยปรารถนาในเรื่องแบบนี้ เกิดมาชาตินี้ 
เราตัง้ความปรารถนาเร่ืองเดยีวคือบวชปฏบิตัธิรรมเท่าน้ัน พอบวชมาแล้ว เราตัง้ปณิธาน 
ในใจกบัตนเองว่า “ข้าพเจ้าจะขอปฏบิตัจินพ้นทกุข์ให้ได้ในชาตน้ีิ ข้าพเจ้าบ่อยากเกดิ
อีกแล้ว มันทุกข์หลาย”

คนเรามีอุปนิสัยวาสนาจากที่มาของอดีตแตกต่างกัน ท่านว่าถ้าวาสนาในอดีต 
เคยสั่งสมมาในทางด้านใดแล้ว มันจะแสดงออกเป็นอุปนิสัยในชาติปัจจุบัน  
ส่วนตวัท่านน้ัน ท่านบอกเราเคยฝึกฝนอบรมสัง่สมบญุบารมขีองตนเองมาในทางธรรม 
ยาวนานหลายภพหลายชาต ิเราจึงมีความฝังจิตตดิใจในเร่ืองบวชเป็นอย่างมาก พอมา 
ชาติปัจจุบัน เราตั้งใจว่าชาตินี้จะขอบวชปฏิบัติจนเห็นธรรม อดีตเราเคยบวชมาแล้ว
หลายชาติ ทั้งฤๅษีชีไพร พระสงฆ์องค์เณรสมัยพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ที่ผ่านมา  
แต่ละชาติที่บวชเราหาทางพ้นทุกข์ทุกชาติ แต่ด้วยบุญบารมีของตนเองยังอ่อนอยู ่ 
จึงไม่ส�าเร็จมรรคผลในสมัยของพระพุทธเจ้าที่ผ่านมา พอมาสมัยพระพุทธเจ้า 
สมณโคดม บญุบารมขีองเราทีส่ัง่สมมาถงึวาระสมบรูณ์ ชาตน้ีิเราจึงปฏบิตัจินได้เหน็
มรรคผลนิพพาน

ตอนหลวงปูช่อบอายสุบิสีปี่ พระอาจารย์พาถามท่านว่า “บ่อ แกอยากบวชไหม” 
(บ่อ คือชื่อเดิมของหลวงปู่ชอบ) ท่านตอบพระอาจารย์พาว่า “อยากบวชอยู่ข้าน้อย” 
พระอาจารย์พาถาม “ถ้าเราพาไปบวช แกจะชอบไหม” ท่านตอบพระอาจารย์พาว่า 
“ชอบข้าน้อย” พระอาจารย์พาถาม “แกชอบจริงๆ หรือว่าชอบแบบเล่นๆ” ท่านตอบ
พระอาจารย์พาว่า “ชอบอีหลีข้าน้อย”

พระอาจารย์พาถามความชอบใจในชีวตินักบวชกบัท่านหลายคร้ังเพือ่อยากเหน็
ศรัทธาในชีวิตนักบวชของหลานชายว่ามีมากเท่าไร ทุกคร้ังที่พระอาจารย์พาถามว่า
ชอบหรือไม่ชอบ ท่านจะได้ยนิค�าตอบยนืยนัจากหลานชายของท่านว่า “ชอบ” ทกุคร้ัง  
พระอาจารย์พาจึงพูดหยอกว่า “แกนี่ชอบไปหมดทุกเรื่องเลยนะ อ้ายชอบหลวง”
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จากน้ันมา พระอาจารย์พาจึงตัง้ชือ่ให้ท่านว่า “ชอบหลวง” พอนานวนัเข้า ค�าว่า 
“หลวง” ลงท้ายทีพ่ระอาจารย์พาท่านเรียก กส็ัน้ลงเหลอืแต่ค�าว่า “ชอบ” เพยีงค�าเดยีว 
สัน้ๆ ชือ่เก่าขององค์ท่านหลวงปูช่อบทีค่นทัง้หลายเรียกกนัว่า “บ่อ” ผู้คนกล็มืเลอืนไป
กับกาลเวลา ชื่อใหม่ของท่านชื่อว่า “ชอบ” จึงกลายเป็นชื่อที่พุทธศาสนิกชนทั้งหลาย
รู้จักท่านในนาม พระคุณเจ้าหลวงปู่ชอบ ฐานสโม จนตราบเท่าทุกวันนี้

ตาผ้าขาวชอบ แก้วสุวรรณ

หลังถามความสมัครใจในเรื่องบวชกับท่านแล้ว พระอาจารย์พาจึงบอกให้ท่าน
น�าเรื่องนี้ไปปรึกษากับโยมแม่เพื่อขออนุญาตโยมแม่ออกบวชติดตามพระอาจารย์พา  
โยมแม่ปาเมื่อทราบเร่ือง ก็นึกแปลกใจที่จู่ๆ ลูกชายของตนเองอยากจะออกบวช
โดยไม่มีปี่มีขลุ่ยให้ทราบเงาเสียงมาก่อน ตอนนั้นโยมแม่ของท่านยังไม่อยากให้บวช 
เพราะเห็นว่าท่านยังเด็กอายุสิบสี่ปี เกรงว่าท่านจะไม่มีความอดทนด�ารงตนอยู่ใน 
พระศาสนาได้นาน และท่านเป็นลูกคนโตซึ่งเป็นก�าลังหลักช่วยเหลือการงาน
ครอบครัว หากท่านไปบวชในตอนนี้ ก็จะไม่มีใครช่วยเหลืองานไร่งานนา โยมแม่จึง 
พูดหว่านล้อมขอให้ท่านรอจนถึงอายุครบบวชพระก่อนแล้วค่อยมาว่ากันอีกทีใน 
เรื่องนี้ โยมแม่กับญาติพี่น้องพากันยกเหตุผลต่างๆ นานา มาอ้างเพื่อที่จะยับยั้งท่าน
ในเร่ืองน้ี แต่เหตผุลทีโ่ยมแม่กบัญาตพิีน้่องยกมากล่าวอ้างน้ันไม่สามารถลบล้างความ
ตั้งใจของท่านได้ หลวงปู่ชอบท่านยืนกรานที่จะบวชให้ได้ ท่านบอกกับโยมแม่ว่า  
“เกิดเป็นคนกับเขาแล้วชาติน้ี ถ้าบ่ได้บวชก็ไม่ต่างอะไรกับคนที่เกิดมาตายเปล่า”  
โยมแม่จึงยอมในความตั้งใจของท่าน

โยมแม่ปาพาท่านมาฝากตัวเป็นตาผ้าขาวถือศีลแปดอยู่กับพระอาจารย์พา  
ทีวั่ดหนองบวับาน เพือ่ให้พระอาจารย์พาฝึกท่องขานนาค สอนข้อวตัรธรรมวนัิยของ
นักบวชให้ท่าน โยมแม่ของท่านบอกพระอาจารย์พาว่า “ถ้าลูกชายข้าน้อยดื้อด้าน  
ครูบาอาจารย์บอกสอนไม่เอาความแล้ว ขอให้พระอาจารย์นําลูกชายข้าน้อยกลับมา
ส่งบ้านด้วย” พระอาจารย์พารับปากกับโยมแม่ของท่านในเรื่องนี้
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หลงับวชเป็นตาผ้าขาวถือศีลแปดแล้ว ท่านได้อยูรั่บใช้พระอาจารย์พาในทกุเร่ือง 
ที่ศิษย์พึงจะปฏิบัติต่อผู้เป็นอาจารย์ เช่น จัดเตรียมบริขาร รับบาตร ล้างบริขาร  
ต้มน�้าร้อน น�้ายาซักย้อมผ้า เตรียมน�้าใช้น�้าสรง ปัดกวาดเช็ดถูที่พัก เมื่อว่างจากงาน
ภายนอก ท่านกจ็ะท�าความเพยีรเดินจงกรมภาวนาตามทีพ่ระอาจารย์พาท่านบอกสอน  
ท่านบอก “จิตเราสงบลงคร้ังแรกตัง้แต่เป็นตาผ้าขาวอายสุบิสีปี่ เพราะบญุเก่าหนุนน�า 
ธรรมจึงเกิดเร็วในปัจจุบัน”

ตอนบวชเป็นผ้าขาว หลวงปู่ชอบท่านติดตามพระอาจารย์พาไปจ�าพรรษาที่
จังหวัดอุบลราชธานีและยโสธร พระอาจารย์พาพาท่านไปจ�าพรรษาตามวัดต่างๆ  
ในเขตจังหวัดอุบลราชธานีและยโสธรอยู่สามปี ท่านบอกเราได้เห็นได้กราบท่านพระ 
อาจารย์เสาร์ กนัตสโีล ท่านพระอาจารย์ม่ัน ภริูทตัโต คร้ังแรกทีว่ดัเลยีบ อบุลราชธานี  
ตอนเป็นตาผ้าขาวอายุสิบหกปี เป็นคร้ังแรกที่ท่านได้เห็นครูบาอาจารย์ใหญ่ของ 
วงกรรมฐานประเทศไทยทั้งสององค์ในวาระเดียวกัน

หลวงปูช่อบบวชเป็นตาผ้าขาวตดิตามพระอาจารย์พาอยูส่ามปี พออายสุบิเจ็ดปี  
ท่านจึงขออนุญาตพระอาจารย์พาลาสิกขาตาผ้าขาว ออกมาช่วยงานทางบ้านด้วย 
เหตผุลความจ�าเป็นของครอบครัว พระอาจารย์พาเข้าใจถงึความจ�าเป็นของครอบครัว  
ท่านจึงอนุญาตให้ท่านลาสิกขาออกมาใช้ชีวิตฆราวาส

พระอาจารย์พาถามว่า “ถ้ามีโอกาสบวช จะบวชอกีไหม” ท่านรับปากพระอาจารย์พา 
ว่า “ถ้ามโีอกาสบวชข้าน้อยจะบวชให้ได้ ชาตน้ีิถ้าตนเองบ่ได้บวช เร่ืองน้ีจะเป็นเร่ืองที่
คาใจข้าน้อยมากทีส่ดุ” พระอาจารย์พาเหน็ความตัง้ใจจริงของหลานชาย จึงอนุโมทนา
ในกุศลเจตนาของท่าน

หลังสึกจากตาผ้าขาวแล้ว หลวงปู่ชอบท่านกลับมาช่วยงานทางบ้านท�าไร่ไถนา 
นอกจากท�าไร่ไถนาเป็นอาชีพหลักแล้ว ท่านยังเป็นพ่อค้าวานิชอีกอาชีพหนึ่ง ซึ่งเป็น
อาชีพที่ท่านชอบและมีความถนัด ท่านบอกเราจะไปหาของป่าหรือรับซื้อของป่าที่มี
อยู่ตามท้องถิ่นแถวบ้าน เช่น สมุนไพร น�้ามันยาง ขี้ครั่ง เมื่อได้ของเหล่านี้มาแล้ว 
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ท่านจะเก็บสะสมเอาไว้ พอของเหล่านี้มีมากพอแล้ว ท่านก็จะหาบเอาไปขายที่ตลาด 
เมืองหนองบัวล�าภู หรือที่ตลาดในเมืองอุดรธานี ท่านว่าตลาดซื้อขายที่ใหญ่ที่สุดใน 
ภาคอีสานตอนบน คือตลาดของเมืองอุดรธานี ท่านว่าตลาดแรกของอุดรธานีคือ 
ตลาดไทยอีสาน ตลาดไทยอีสานคือตลาดเก่าแก่ที่สุดของจังหวัดอุดรธานี

ของป่าทุกอย่างที่หามาได้ ท่านจะน�าไปขายทั้งหมด ยกเว้นพวกสัตว์เท่านั้นที่ 
ท่านจะไม่จับเขามาฆ่าเน้ือเถอืหนังเพือ่เอาชวีติเขามาเร่ขาย เพราะท่านสงสาร ท่านบอก 
“เราไม่อยากเป็นบาปเป็นกรรมจองเวรต่อกันอย่างไม่มีวันสิ้นสุด” ท่านให้เหตุผลว่า  
“เราเกิดมาไม่กี่ปีก็เป็นลูกก�าพร้าพ่อตายตั้งแต่เด็ก เราจึงไม่อยากให้ผู้อื่นเป็นก�าพร้า
เพราะเราเป็นเหตุ” ฟังองค์ท่านพูดแล้ว ก็นึกถึงกรรมที่ตนเองเคยพรากลูกพรากแม่
ขอสัตว์อื่น

องค์ท่านหลวงปูช่อบ “หาบของไปขายอดุรธานีบ้าง หนองบวัลาํภบู้าง แล้วแต่ทีไ่หน 
เขาอยากได้อะไร เราก็จะเอาไปขายที่น่ัน ขายใกล้บ้านหน่อยก็ที่ตลาดหนองวัวซอ 
หนองบัวลําภู ถ้าเที่ยวไหนหาบของไปขายเมืองอุดรฯ นี้ เมื่อยหลาย ต้องหาบของ 
บุกป่าฝ่าดงไปกว่าจะถึงอุดรฯ ใช้เวลาเดินทางเป็นวันเป็นคืน จนบ่าแตกปานดิน 
หน้าแล้ง ตอนเป็นผ้าขาวแบกบริขารให้พระอาจารย์พาจนบ่าแตก เป็นพ่อค้าก็หาบ 
ของขายจนบ่าแตก บวชมาแลว้กแ็บกบรขิารจนบา่สองขา้งแตกแลว้แตกอกี พอกเิลส
แตกสลายตายไปจากใจแล้ว นับแต่น้ันมา ใจเรากบ่็ได้แบกหามความทกุข์อะไรไว้อกีเลย  
มันจบทุกอย่างแล้วในชาตินี้”

ค�าพดูค�าจาของท่านผู้เอาชนะกเิลสน้ีเดด็ขาดถึงใจมาก ขณะท่านพดู สหีน้าแววตา
ขององค์ท่านอาจหาญชาญชยัมาก เหมอืนกบัว่าท่านสะใจทีต่นเองเอาชนะกเิลสทัง้หมด 
ลงได้อย่างราบคาบ ผู้มีธรรมอันถึงแล้วน้ี ค�าพูดค�าจากิริยาท่าขององค์ท่านช่างดู
อาจหาญชาญชัยสมกับธรรมขององค์ท่านจริงๆ
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ชีวิตฆราวาส

สมัยหนุ่ม หลวงปู่ชอบท่านก็เหมือนกับหนุ่มห้าวบ่าวภูธรทั่วไป ในสมัยน้ัน  
เขานิยมชมชอบในเรื่องอะไร ท่านก็จะเอาตามทุกเรื่อง ไม่ว่าดีดพิณเป่าแคน สักลาย  
คดิแล้วกไ็ม่ต่างอะไรกบัวยัรุ่นหนุ่มสาวสมยัน้ีทีนิ่ยมชมชอบแฟชัน่ตามสมยั ท่านบอก  
เราดีดพิณเป่าแคนพอเป็นกบัเขาบ้าง ฝีมอืเล่นพณิเป่าแคนของเราพอเล่นให้เพือ่นกบั
ผู้สาวฟังเท่านั้น ไม่ถึงขั้นเก่งพอที่จะเป็นอาชีพหมอร้องหมอล�ากับเขาหรอก

เร่ืองสักลาย เป็นอีกเร่ืองหน่ึงที่หลวงปู่ชอบท่านช่ืนชอบ หลวงปู่ชอบท่านจะ 
สักลายไว้ที่ขาข้างซ้ายนับตั้งแต่ต้นขาจนถึงข้อพับหัวเข่า ขาข้างขวาท่านสักรูปลาย 
เอาไว้เพียงเล็กน้อยตรงข้อพับหัวเข่า ท่านบอก เราทนเจ็บไม่ไหว จึงสักขาลายได ้
ข้างเดยีว เสยีค่ายกครูข้างละห้าสบิสตางค์ เงินห้าสบิสตางค์สมยัน้ัน ท่านว่าซือ้ควายน้อย 
ได้ตัวหนึ่ง เพราะค่าเงินสมัยนั้นมีค่ามากกว่าสมัยนี้

องค์ท่านเล่าเร่ืองสกัลายให้ฟังว่า “เจ็บเกอืบตาย จนขาออกร้อนหมด เจ็บหลาย
จนไข้แตกคาเข็ม กะว่าจะสักเอามอมกับเขาสักสองตัวก็เอาบ่ได้ มันอดเจ็บบ่ได้นี่ตี้ 
พวกเพ่ือนมันพากันกินฝ่ินจึงทนเจ็บได้ เราบ่ได้กินฝ่ินกบัเขาเลยทนเจ็บบ่ได้ ได้ขาลาย
กบัเขาแค่นีก้เ็อาแลว้ละ่ เขด็จนตาย บส่ักลายกบัเขาอกีแลว้ชาตินี”้ พอ่แม่ครอูาจารย์ 
ท่านเล่าไปหวัเราะไป จนท�าให้ลกูหลานพระเณรทีฟั่งพลอยข�าขนัไปกบัเร่ืองเล่าของท่าน

ขออธิบาย “ลายตัวมอม” ให้ทราบพอสังเขปดังนี้ ลายตัวมอม ทางภาคอีสาน  
จะมีลักษณะคล้ายกับละมั่งผสมราชสีห์ ตัวมอมจะมีลักษณะหน้าและเท้าเหมือน
ราชสีห์ ส่วนล�าตัวและหางจะอ่อนช้อยเหมือนกวางละมั่ง คนอีสานสมัยโบราณเขาจะ 
นิยมสักลายตัวมอมกันมากเป็นพิเศษ คนหนุ่มสมัยองค์ท่านหลวงปู่ชอบจะนิยมสัก
ขาลายและตัวมอมเอาไว้อวดสาวๆ ยิ่งคนไหนสักลายตัวมอมมากเท่าไหร่ สาวน้อย
สาวใหญ่มักชะม้ายชายตาให้ความสนใจพ่อหนุ่มคนน้ันเป็นพิเศษ ลายสักตัวมอม  
จึงเป็นลายสักมหาเสน่ห์ของคนหนุ่มสาวในสมัยนั้นก็ว่าได้
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มีกลอนอีสานกล่าวถึงเรื่องขาลายเอาไว้ว่า ขาบ่ลายบ่ได้ก่ายลูกสาวเพิ่น ขาลาย
แล้วแอวบ่ลายกะบ่ค่อง งามคักแท้ให้สักนกเต็นน้อยงอยแก้มตอดขี้ตา

ชายหนุ่มสมยัน้ันถ้าไม่สกัลาย ผู้หญงิเขาจะไม่ค่อยให้ความสนใจเท่าไร คนอสีาน 
สมยัน้ันเขาถือกนัว่า ถ้าเป็นชายชาตรีต้องมรีอยสกัตามตวั ชายใดไม่มรีอยสกัตามตวั 
ถือว่าไม่ใช่ชายชาตรีแท้ ถอืว่าชายคนน้ันเป็นผู้แหม่หรือกะเทยน่ันเอง ลายมหาเสน่ห์
อีกลายหน่ึงที่หนุ่มสาวสมัยน้ันนิยมสักกันคือ ลายนกเต็นน้อย ลายนกเต็นน้อยน้ี 
คนสมยัก่อนเขาจะนิยมสกัไว้ใกล้ขอบหางตาข้างใดข้างหน่ึง หรือทัง้สองข้าง ชายคนไหน 
สกัลายนกเตน็น้อยไว้ทีข่อบหางตาแล้ว จะท�าให้คนน้ันดดูมีเีสน่ห์ในสายตาของสาวๆ 
ลายนกกระเต็นยามเย็นหยอกเย้าโพระดกนี้ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ลายนกเจ้าชู้

หลวงปู่ชอบท่านสักเลขห้าไทยไว้ที่หัวไหล่ขวา รอยสักเลขห้าไทยที่ไหล่ขวา 
ของท่าน ต่อมากลายเป็นรอยสกัเอกลกัษณ์ประจ�าตวัขององค์ท่านหลวงปูช่อบจนตราบ
เท่าปัจจุบนัน้ี ท่านบอกรอยสกัเลขห้าไทยทีไ่หล่ขวา หมายถงึพระพทุธเจ้าห้าพระองค์ 
ท่อนแขนขวาท่านจะมรีอยสกัอกัขระยันต์ยอดธรรม ท่านบอก “ยนัต์ยอดธรรมเราสกั 
พร้อมกันกับยันต์พระพุทธเจ้าห้าพระองค์” สักยันต์ยอดธรรมกับยันต์พระพุทธเจ้า 
ห้าพระองค์ ท่านบอกเสยีค่ายกครูหน่ึงบาท แพงกว่าสกัขาลายเท่าตวั สกัขาลาย อาจารย์ 
ทีส่กัให้เขาไม่ได้ลงคาถาอาคม แต่ยนัต์ยอดธรรมมีการลงคาถาอาคม อาจารย์ทีส่กัให้ 
จึงคิดค่ายกครูหนึ่งบาท

การสักลายสมัยน้ัน ท่านว่าสักเพราะค่านิยมของสมัยเพื่อแสดงว่าตนเองเป็น 
ชายชาตรี หรือสักไว้เพื่อให้ตัวเองอยู่ยงคงกระพัน ป้องกันศาสตราอาวุธของมีคม  
อุบัติเหตุเภทภัย พอบวชแล้วท่านยกเรื่องนี้มาพิจารณา ท่านว่า ไม่ว่าจะสักเหนียว 
สกัทนแค่ไหน สดุท้ายกห็นีความตายไม่พ้น เพราะความงมงายหาสรณะให้กบัใจของ 
ตนเองไม่ได้ คนเราจึงหนัไปพึง่พงิอาศัยสิง่ภายนอกทีไ่ม่ใช่ธรรมพ้นทกุข์ ท่านว่ายนัต์ 
ทั้งหลายน้ันไม่สามารถพาใครพ้นทุกข์แคล้วคลาดจากภัยของกิเลสได้ สุดท้ายก็ถูก
ไฟเผาทิ้งหมด
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อกีเร่ืองทีห่ลวงปูช่อบท่านชอบมากเป็นพเิศษคอื “มวยคาดเชอืก” ท่านว่าผู้ชาย
สมัยน้ันจะต้องมีวิชามวยเพื่อเอาไว้ป้องกันตัวและคนที่ตนรัก ท่านกับเพื่อนพากัน 
ไปฝึกมวยคาดเชือกกับครูมวยบ้านหนองบัวบาน ท่านฝึกมวยจนช�านาญ อยากจะ
พิสูจน์วิชามวยที่ตนเองร�่าเรียนมาว่าเก่งกาจสามารถแค่ไหน พอมีงานประจ�าปีเขาจัด
ให้มีการแข่งขันชกมวยคาดเชอืกขึน้มา ท่านจึงไปเปรียบมวยได้คูช่กเป็นนักมวยบ้าน
หนองวัวซอ

ท่านบอกการชกมวยสมัยนั้น เขาไม่มีการชั่งน�้าหนักเหมือนทุกวันนี้ สมัยก่อน
เขาจะใช้วธิเีปรียบเทยีบสดัส่วนร่างกายแทนการช่ังน�า้หนัก โดยให้นักมวยทัง้สองคน
มายืนประกบคูก่นั เพือ่เปรียบเทยีบรูปร่างว่าเหมาะสมทีจ่ะชกกนัได้หรือไม่ ถ้าทัง้คูม่ี
รูปร่างใกล้เคียงกัน ทางผู้จัดก็จะให้ชกกัน ถ้าคู่ไหนมีรูปร่างต่างกันมาก หากทั้งคู่มี 
ความประสงค์อยากจะชกกนัโดยไม่เกีย่งงอนในเร่ืองรูปร่าง ทางผู้จัดกจ็ะให้ชกกันได้  
นักมวยสมัยน้ันเขาจะไม่สวมนวมชกกันเหมือนนักมวยสมัยน้ี สมัยน้ันเขาจะเอา 
ผ้าฝ้ายด้ายดิบมาพันรอบหมัดเพื่อป้องกันไม่ให้มือหักแตกซ้น เม่ือพันผ้าเสร็จแล้ว
เขาจะใช้เชือกปอพันทับรอบสันหมัดอีกทีหน่ึงเพื่อให้หมัดหนักข้ึนกว่าเดิม น่ีจึงเป็น
ที่มาของค�าว่า มวยคาดเชือก

ก่อนการชก จะเอาผ้าฝ้ายด้ายดิบไปแช่น�้าซาวข้าวอย่างน้อยหน่ึงคืนเพื่อให ้
เน้ือผ้ามคีวามเหนียว จากน้ันจะเอาไปตากแดดเพือ่ให้เน้ือผ้าหยาบกระด้าง เวลาชกโดน 
หน้าคูต่่อสู ้จะท�าให้คูต่่อสูห้น้าตาบวมปดูหรือแตกได้เร็วขึน้ กตกิาชกมวยคาดเชอืกน้ัน 
มสีีข้่อคอื ๑. ชกกนัจนตาย  ๒. ชกกนัจนสลบไปข้างหน่ึง  ๓. ชกกนัจนฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง 
ยอมแพ้  ๔. เมือ่ไม่มใีครแพ้ชนะในระยะเวลาทีก่�าหนด กรรมการกจ็ะตดัสนิให้นักมวย 
ทั้งคู่เสมอกัน ท่านว่าพอถึงวันชก คู่ชกของท่านไม่มาตามนัดหมาย ท่านจึงไม่ได้ขึ้น
ชกมวยตามที่ตนเองตั้งใจเอาไว้ ท่านบอก “เราไม่มีกรรมกับใครในทางนี้ จึงไม่ได้
ไปต่อยตีกับใคร หัดมวยมาก็ไม่ได้ชกกับใคร ได้แต่เตะต้นกล้วยกับขี้ควายแห้งอยู่
ทุ่งนา จนเพื่อนพากันล้อเลียนว่า “อ้ายบ่อ นักมวยขี้ควายแห้ง” องค์ท่านหัวเราะ 
ข�าขันกับฉายามวยที่เพื่อนตั้งให้
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อีกเร่ืองที่ท่านเล่าให้ฟังเมื่อสมัยหนุ่มคือเร่ือง “ซุมสาว” หรือเร่ืองจีบสาวของ 
คนหนุ่มในสมยัท่าน ท่านว่าหนุ่มสาวสมัยน้ัน เขาไม่มทีีพ่บปะกนัหลายสถานทีเ่หมือน
หนุ่มสาวสมัยนี้ หนุ่มสาวสมัยท่าน การคบหากันจะอยู่ในสายตาของพ่อแม่ฝ่ายหญิง
เป็นส�าคญั สถานทีพ่บปะกนัของหนุ่มสาวสมยัน้ันจะเป็นลานกลางบ้าน สมัยน้ีเรียกว่า 
ศาลาประชาคมหมู่บ้าน

หลงัเสร็จจากฤดกูาลเกบ็เกีย่ว ผู้คนจะว่างจากงานไร่งานนา พอหมดฝนเข้าสูห่นาว  
จะเป็นช่วงฤดูเก็บดอกฝ้ายมาถักทอเป็นเคร่ืองนุ่งห่ม ช่วงน้ีแหละท่านบอกเป็นช่วง 
ที่สาวน้อยสาวใหญ่ในแต่ละหมู่บ้านจะมารวมกลุ่มกัน “ลงข่วงเข็นฝ้าย” ค�าว่า 
ลงข่วงเขน็ฝ้าย คือหญงิสาวในหมูบ้่านน้ันๆ จะพากนัมารวมกลุม่เข็นฝ้ายทีล่านกลาง 
หมู่บ้าน เมื่อมีสาวๆ พากันมารวมกลุ่มเข็นฝ้ายแล้ว พวกหนุ่มๆ ก็จะพากันมาช่วย 
หญิงสาวที่ตนเองหมายปองเข็นฝ้าย เพื่อถือโอกาสพูดคุยเรียนรู้อุปนิสัยใจคอซึ่งกัน
และกัน พอสมัพนัธ์ของหนุ่มสาวคูน้ั่นไปกนัด้วยดแีล้ว ผู้บ่าวคนน้ันกจ็ะได้เข้าไปพดู 
คุยที่บ้านของฝ่ายหญิง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องขึ้นอยู่กับการได้รับอนุญาตจากพ่อแม่ทาง 
ฝ่ายหญงิเสยีก่อน ผู้ชายพายเรอืจะเข้าไปบ้านฝ่ายหญงิสุม่สีสุ่ม่ห้าไม่ได้ คนสมยัก่อน
เขาถือกันมากในเรื่องนี้

วิธกีารซมุสาวอกีแบบหน่ึงของคนสมยัน้ัน ถ้าเพือ่นคนไหนในกลุม่สนใจสาวหน่ึง 
นางใดขึ้นมา ถ้าเพื่อนคนน้ันอายไม่กล้าเข้าไปพูดคุยกับหญิงสาวที่หมายปองด้วย 
ตัวเอง เขาจะไหว้วานเพื่อนในกลุ่มที่มีความกล้าอาสาท�าหน้าที่เป็นคนข้ึนสาวให้  
“คนขึ้นสาว” สมัยนั้นก็คือคนท�าหน้าที่เป็น “พ่อสื่อ” นั่นเอง คนขึ้นสาวมีหน้าที่เป็น 
พ่อสือ่พ่อชักพาเพือ่นคนทีแ่อบชอบหญงิสาวคนน้ันไปบ้านของฝ่ายหญงิเพือ่ให้เขาได้
พูดคุยท�าความรู้จักมักคุ้นกัน พอความสัมพันธ์ของคู่นี้ไปได้ดีแล้ว คนขึ้นสาวก็จะ 
ถอนตัวออกมาโดยปล่อยให้หนุ่มสาวคู่น้ีว่าความกันเอง ถ้าพ่อแม่ฝ่ายหญิงเห็นดี 
เห็นงามด้วยแล้ว ก็จะให้ทางฝ่ายชายส่งพ่อแม่หรือผู้ใหญ่เถ้าแก่มาสู่ขอตกแต่งกัน
ให้ถูกต้องตามประเพณี



15

ท่านว่าสมยัน้ันมบ้ีางทีบ่างคูรั่กใคร่ชอบพอกนั แต่ถกูทางพ่อแม่ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง 
กีดกัน เขาก็จะพากันหนีไปอยู่ที่อื่นก่อน พอโทสาอารมณ์ของผู้ใหญ่เบาบางลงแล้ว 
ก็จะพากันกลบัมาขอขมาลาโทษต่อพ่อแม่ของทางฝ่ายหญงิ คู่รักแบบน้ีสมัยก่อนท่านว่า 
จะมีน้อยมาก นานทีถึงจะเกิดเรื่องลักษณะแบบนี้ขึ้นมา ท่านว่าคนสมัยก่อนเขาจะ
ถือจารีตประเพณีดีงามกันมาก การกระท�าอันใดที่ไม่ถูกต้องตามจารีตประเพณีแล้ว  
คนสมัยน้ันเขาจะไม่ค่อยท�ากัน สมัยท่านจึงไม่ค่อยมีเร่ืองชิงสุกก่อนห่ามให้พ่อแม่ 
ได้งามหน้าผู้คนทั้งหมู่บ้านย่านต�าบล

ผู้หญิงสมัยก่อนเขาจะรักนวลสงวนนางเป็นอย่างมาก โอกาสที่ฝ่ายชายจะได้
สัมผัสจับต้องเน้ือตัวของฝ่ายหญิงน้ันยากมาก ผู้หญิงสมัยก่อนจะมาเดินเกี่ยวก้อย
ควงแขนกับผู้ชายให้คนเหน็ไม่มเีลย แม่หญงิสมยัน้ันเขาจะไม่กล้าท�าแบบน้ี เพราะเกรง
คนอื่นจะนินทาว่าร้ายท�าให้เสื่อมเสียไปถึงชาติพงศ์วงศ์ตระกูล แม้ผัวเมียที่แต่งงาน 
อยูก่นิกนัอย่างถกูต้องตามประเพณต่ีอหน้าสาธารณชน เขากจ็ะไม่กล้าเกีย่วก้อยเกาะ 
แขนแฟนฉันให้คนเหน็ คนสมยัท่านไม่ว่าหญงิหรือชาย ยางละอายแก่ใจสดอยูเ่สมอ
ไม่เหือดแห้งเหมือนคนยุคใหม่สมัยไอทีศรีบันเทิงที่มักจะท�าอะไรไปในทางให้พ่อแม่
ได้งามหน้างามตา

เร่ืองการแต่งงานมีเหย้าเรือนของคนสมัยน้ัน ท่านบอกส่วนมากพ่อแม่จะเป็น 
ผู้เลือกหาคู่ครองให้ ท่านว่า บางคู่บางคนไม่เคยเห็นหน้าค่าตากันมาก่อนก็มี พอมา 
เจอกนัอกีทกีคื็อวนัหมัน้วนัแต่ง คูแ่ต่งงานในลกัษณะแบบน้ี ท่านเรียกว่า “คลมุถงุชน” 
การแต่งงานกนัในลกัษณะคลมุถงุชนแบบน้ี ท่านว่าสมยัน้ันมมีากมายหลายคูจ่นแทบ 
จะถอืว่าเป็นเร่ืองปรกตขิองการแต่งงานของคนในสมัยน้ันก็ว่าได้ การหย่าร้างแยกทางกนั 
ในสมยัน้ันจะมน้ีอยคู่มาก เพราะคู่ผัวตวัเมยีสมยัก่อนเขาจะมคีวามอดทนอดกลัน้ต่อ 
กันสูง หนักนิดเบาหน่อยก็จะอภัยให้กัน คนโบราณอีสานท่านจึงว่า ผัวเมียนี้มึงก ู
อย่าได้ว่า ผัวเมียน้ีหาบคู่ซากนั หนักไห้ส่อยกนัหาบ หยาบไห้ส่อยกนัดงึ มนัถงึจะเป็น 
มงคลในชีวิตของผัวเมียคู่นั้นๆ
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ชายหนุ่มสมยัน้ัน ถ้าว่าถงึเร่ืองเอาเปรียบผู้หญงิ ท่านว่าอย่างมากกแ็ค่ “จกสาว” 
เท่าน้ัน ค�าว่า จกสาว หมายถึง การจับเน้ือต้องตวัของทางฝ่ายหญงิ บ้านเรือนเฮอืนชาน
ของคนสมยัก่อน ท่านวา่ไม่มัน่คงถาวร ฝาบา้นกเ็อาใบไมใ้บตองมาสานเป็นกระแตะ
พอกนัลมกนัฝนเท่าน้ัน พวกลกัจกสาวตอนกลางวนั เขาจะไปดูว่าผู้หญงินอนอยูม่มุไหน 
ของบ้าน พอรู้ว่าหญงิสาวทีต่นเองหมายจะไปจกนอนอยูม่มุไหนของบ้านแล้ว กจ็ะจ�า 
ต�าแหน่งมุมนอนของหญิงสาวผู้นี้เอาไว้ ตอนเป็นหนุ่ม ท่านกับเพื่อนเคยพากันแอบ
จกสาว ท่านว่าพอตกดึกคนในบ้านของผู้สาวดับไฟขี้ใต้เข้านอน ท่านกับเพื่อนก็จะ 
พากันย่องเข้ามาเจาะฝาบ้านเขาให้เป็นช่องพอมือยื่นไปสัมผัสจับเน้ือต้องตัวของ 
ผู้หญิงได้ ถ้าสาวเจ้าไม่รู้สึกตัว ก็จะได้จับหลายครั้ง แต่ถ้าเขารู้สึกตัวโวยวายขึ้นมา  
ก็จะพากันวิ่งหนี ท่านว่า มันม่วนหลายก็ตอนพากันวิ่งหนพี่อผู้หญิงเอามีดพร้าไล่ฟัน
นี้แหละ ฟังองค์ท่านเล่าแล้วก็ข�ากับความดื้อของคนหนุ่มสมัยนั้น

ถ้าพ่อแม่ของผู้หญิงรู้ตัวคนที่แอบมาลักจกลูกสาวเขา หรือจับตัวคนที่มาลักจก 
ลกูสาวเขาได้ หนุ่มคนน้ันกจ็ะถกูปรับไหมเสยีผีตามทีพ่่อแม่ของทางฝ่ายหญงิเรียกร้อง  
ท่านว่า ส่วนมากแล้วเขาจะปรับไหมกันเป็นเงินทองเสียมากกว่า แต่ถ้าผู้ชายไม่มี 
เงินทองให้ เขากจ็ะปรับเอาเป็นสิง่ของแทน เช่น ววัควาย ไร่นา เป็นต้น หรือไม่กจ็ะให้ 
ทั้งคู่ผูกข้อต่อแขนแต่งงานกันก็มี แต่กรณีอย่างหลังน้ี ท่านว่าจะต้องข้ึนอยู่กับทาง
ฝ่ายหญงิว่าเขาชอบพอมใีจให้กบัทางฝ่ายชายหรือไม่ ถ้าฝ่ายหญงิเขาชอบพอ กจ็ะให้ 
ทั้งคู่แต่งงานกัน

เพือ่นท่านบางคนไปลกัจกสาว ถูกพ่อของผู้หญงิเอาไม้ตข้ีอมือหกักม็ ีแต่ถงึข้ัน 
ถูกอาวุธรุนแรงมากกว่านี้ เพื่อนของท่านไม่เคยโดน ท่านว่า เคยมีผู้บ่าวกลุ่มอื่นโดน 
มดีฟันข้อมอื แล้วถกูผู้ใหญ่บ้านจับตวัไปขงัคกุขีไ้ก่ประจานให้อายกเ็คยม ีเรียนท่านว่า 
“เคยถกูจับได้ขณะไปจกสาวบ้างไหม” ท่านว่า “เราไม่เคยถกูจับหรือโดนตเีหมือนเพือ่น
คนอื่น เคยแต่ขายขี้หน้าตัวเองในเรื่องนี้ เราจะไปจกสาวผู้เดียว ไม่ให้เพื่อนไปด้วย  
วนัน้ันทีบ้่านสาวเขาพากนันอนดึก ซุม่อยู่นาน บ้านผู้สาวกย็งัไม่ดบัไฟนอนสกัท ีเราเผลอ
นอนหลบัอยูข้่างเล้าตัง้แต่เมือ่ไหร่ไม่รู้ มารู้สกึตวัอกีทมีคีนปลกุให้ตืน่ คนปลกุคอืพ่อ 
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หญงิสาวคนทีเ่ราจะไปลกัจกน่ันเอง” พ่อผู้หญงิถามว่า “บ้านเรือนเฮอืนหอไม่มหีรือยงัไง 
ถงึได้มานอนอยู่น่ี” เราบอก “จะมาคุยสาว เหน็คนอยูบ้่านหลายคน จึงนอนรออยูน่ี่จน 
เผลอหลับ” ที่จริงจะมาลักจกลูกสาวเขา แต่ตัวเองมาพลาดเพราะความง่วงเป็นเหตุ 
แผนเราจึงไม่ส�าเร็จ ท่านเล่าให้พระเณรลูกหลานฟังอย่างข�าขันถึงอดีตองค์ท่านใน
เรื่องนี้

หลวงปูช่อบท่านไม่เคยแต่งงานมคีรอบครัวมาก่อน สมยัท่านเป็นฆราวาสท่านเคย 
ชอบพอกับผู้หญิงคนหนึ่งชื่อ สาวพา ฝ่ายหญิงเขาก็มีใจให้ท่าน พ่อแม่ของทางฝ่าย
หญิงก็ยอมรับในตัวของท่าน จนเป็นที่ทราบของคนบ้านหนองบัวบานว่าคู่น้ีจะต้อง 
ลงเอยด้วยการแต่งงานกันอย่างแน่นอน แต่มีเหตุการณ์ท�าให้ท่านกับสาวพาพลิกผัน 
ไม่ได้แต่งงานกัน ท่านว่ามีวันหน่ึงเราถือโอกาสจับเน้ือต้องตัวสาวพาตามประสาคน 
รักกัน บงัเอญิเพือ่นสาวพาเหน็เข้าจึงทกัท้วงข้ึนมา สาวพาเลยแก้เขินโดยการต่อว่าท่าน 
ด้วยถ้อยค�าหยาบคาย ตอนถกูสาวพาว่าให้ ท่านเคอืงใจมากแต่ต้องระงับอารมณ์เอาไว้ 
เพราะตนเองเป็นคนผิด ก่อนหน้านั้นไม่ว่าจะถูกเนื้อต้องตัวกันอย่างไร ท่านก็ไม่เคย 
ถกูสาวพาว่าให้ แต่พอมคีนทกัท้วงขึน้เท่าน้ัน สาวเจ้าถงึกบัต่อว่าด้วยถ้อยค�าทีห่ยาบคาย  
เพราะเหตจุากถูกฝ่ายหญงิต่อว่าด้วยถ้อยค�าหยาบคายน้ีแหละ ท่านจึงหมดใจรักทีเ่คย 
มีต่อสาวพา

เม่ือเร่ืองแดงขึน้มาอย่างน้ี พ่อแม่สาวพาจึงเรียกแม่ท่านมาคุยทีบ้่านผู้ใหญ่บ้าน
หนองบัวบาน พ่อแม่ทางฝ่ายหญิงยื่นข้อเสนอให้ท่านเลือกสามข้อ ข้อหนึ่ง ให้ทั้งคู่ 
แต่งงานกันโดยเรียกค่าสินสอดเป็นเงินจ�านวนห้าบาท ข้อสอง ถ้าไม่แต่งงานกัน  
ทางฝ่ายหญงิเขาจะปรับเป็นเงินจ�านวนสบิสองบาท ข้อสาม หากไม่รับผิดชอบต่อการ 
กระท�า ท่านจะต้องตดิตะรางแทนค่าปรับ ทางโยมแม่อยากให้ท่านเลอืกเอาข้อแต่งงานกนั  
ตอนน้ันท่านเคืองในค�าด่าของสาวพา จึงปฏเิสธการแต่งงาน โดยยอมเสยีเงินค่าปรับจ�า
นวนสบิสองบาทแทนตามทีท่างพ่อแม่ฝ่ายหญงิเรียกร้อง โยมแม่ขายควายห้าตวัเพือ่น�า
เงินมาเสยีค่าปรับให้กับท่าน เงินค่าปรับสบิสองบาทสมัยน้ัน หากน�ามาเทยีบกบัค่าเงิน 
สมัยนี้ ท่านว่าเป็นแสนเลยทีเดียว
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ท่านบอก “ถ้าไม่มเีหตกุารณ์เร่ืองน้ีเกิดข้ึน เราคงไม่ได้บวชง่ายๆ ดอก เร่ืองร้าย 
ในตอนน้ันกลายเป็นเร่ืองดีกับตนเองในภายหลงั” เร่ืองน้ีเป็นอกีเหตกุารณ์หน่ึงทีท่�าให้
ท่านเบือ่หน่ายชวีติครองเรือนแบบฆราวาส ท่านจึงตดัสนิใจบวชประพฤตพิรหมจรรย์
ในพระศาสนา จนได้มาเป็น พระคณุเจ้าหลวงปูช่อบ ฐานสโม ให้ลกูศษิย์อย่างพวกเรา 
ได้กราบไหว้

สู่ร่มกาสาวพัสตร์

หลงัผ่านเร่ืองน้ีไปไม่นาน ญาตพิีน้่องของท่านท�าบญุอทุศิให้บรรพบรุุษ ทางญาติ 
ของท่านได้นิมนต์พระอาจารย์พามาร่วมในงาน พระอาจารย์พาเดนิทางจากอบุลราชธานี  
มาพักที่วัดป่าหนองบัวบาน (ปัจจุบันวัดแห่งนี้จมน�้า เนื่องจากสร้างเขื่อนห้วยหลวง)  
พระอาจารย์พาถามท่านว่า “ชอบ ยงัคดิอยากจะบวชอยูห่รือไม่” ท่านตอบพระอาจารย์พา 
ว่า “ใจข้าน้อยยังคิดอยากจะบวชอยู่เหมือนเดิมขอรับ” พระอาจารย์พาบอกว่า  
“น่ีเป็นโอกาสดีแล้วที่เจ้าจะได้บวชเพื่ออุทิศบุญกุศลให้กับพ่อและบรรพบุรุษ” เมื่อ 
พระอาจารย์พาชี้ช่องทางให้เช่นนี้ ท่านจึงเห็นหนทางที่ตนเองจะได้บวช

พระอาจารย์พายกเร่ืองการท�าบญุให้ญาตพิีน้่องฟังว่า “การท�าบญุใดทีไ่ม่ขัดต่อ
ศีลธรรมแล้ว บุญนั้นจักส่งผลอย่างสมบูรณ์ ถ้าจะให้ได้บุญมากกว่านี้ ลูกหลานต้อง
พากันบวชเพื่ออุทิศบุญให้กับพ่อแม่ญาติพี่น้องบรรพบุรุษ” พระอาจารย์พายกเรื่องนี้ 
ขึน้มากล่าวท่ามกลางญาตพิีน้่อง และถามความสมคัรใจว่ามใีครจะบวชบ้าง แต่ละคน
ทีพ่ระอาจารย์พาถาม ต่างอ้างเร่ืองตดิขดัของตน พระอาจารย์พาถามท่านต่อหน้าญาติ 
พีน้่องว่า “ชอบ เจ้าพร้อมทีจ่ะบวชไหม” ท่านตอบพระอาจารย์พาว่า “ข้าน้อยยนิดีทีจ่ะบวช” 
พระอาจารย์พาถามโยมแม่ท่านว่า “ปา เจ้ายนิดทีีจ่ะให้ลกูชายของตนเองบวชหรือไม่”  
โยมแม่ท่านว่า “ข้าน้อยยินดีที่ลูกชายของข้าน้อยจะบวช” ท่านว่าอาจารย์พาเป็นคน 
มีปัญญา อาศัยเร่ืองการท�าบุญเป็นอุบายท�าให้ท่านได้บวชจนได้ ท่านว่า “ถ้าไม่ม ี
พระอาจารย์พาเป็นผู้ชี้ทางให้ เราคงจะหาโอกาสบวชได้ยากมาก”
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ท่านเข้าไปถือศีลแปดเป็นตาผ้าขาวอยู่วัดป่าหนองบัวบานประมาณสองเดือน 
พระอาจารย์พาจึงอนุญาตให้บรรพชาเป็นสามเณร โยมแม่กบัโยมยายของท่านพากนั
ทอผ้าเพื่อน�ามาให้พระอาจารย์พาตัดเย็บสบงจีวรให้กับท่าน บริขารส่วนมากโยมแม่
กับโยมยายของท่านเป็นผู้จัดหามาให้เกอืบทัง้หมด มีเพยีงบาตรและบริขารบางอย่าง
เท่านั้นที่พระอาจารย์พาท่านเป็นผู้จัดหามาให้

พระอาจารย์พา พาตาผ้าขาวชอบเดินทางมาเมืองเลยเพื่อบรรพชาสามเณร  
สมัยน้ันจังหวดัอดุรธานีกับจังหวดัเลยมีพระอปัุชฌาย์ฝ่ายธรรมยตุเพยีงองค์เดียว คือ 
พระครูอดสิยัคณุาธาร (คํา อรโก) วดัศรีสะอาด ต�าบลกดุป่อง อ�าเภอเมอืง จังหวดัเลย 
สมยัน้ันพระครูอดสิยัคุณาธาร ท่านเป็นเจ้าคณะปกครองสงฆ์จังหวดัเลยและจังหวดั
อดุรธานี ทัง้สองนิกายคือฝ่ายธรรมยตุและฝ่ายมหานิกาย พระอาจารย์พา พาผ้าขาวชอบ
มาแวะพกัทีว่ดับ้านนาแก ต�าบลนากลาง อ�าเภอหนองบวัล�าภู จังหวดัอดุรธานี บงัเอญิ 
พระอาจารย์พาท่านมาพบท่านพระครูอดิสยัคุณาธารทีว่ดับ้านนาแก พระอาจารย์พาจึง 
นิมนต์ท่านพระครูอดสิยัคณุาธารเป็นพระอปัุชฌาย์บรรพชาสามเณรให้กบัผ้าขาวชอบ  
หลานชาย

นายชอบ แก้วสวุรรณ (พระคณุเจ้าหลวงปูช่อบ ฐานสโม) บรรพชาเป็นสามเณร
เมื่ออายุ ๑๙ ปี ที่ วัดบ้านนาแก ตําบลนากลาง อําเภอหนองบัวลําภู จังหวัดอุดรธานี  
วันพฤหสับดี ขึน้ ๘ ค�า่ เดอืน ๔ ปีวอก ตรงกบัวนัที ่๒๖ กมุภาพนัธ์ พทุธศกัราช ๒๔๖๓  
โดยมี พระครูอดิสัยคุณาธาร (คํา อรโก) เป็นพระอุปัชฌาย์ 

หลังบรรพชาเป็นสามเณรแล้ว พระอาจารย์พากับท่านพักอยู่ที่วัดบ้านนาแก 
หน่ึงคนื จากน้ัน พระอาจารย์พา พาสามเณรชอบ กราบลาท่านพระครูอดสิยัคณุาธาร  
พระอปัุชฌาย์ เดนิทางมาพกัที ่วดัพศิาลรัญญาวาส อาํเภอหนองบวัลาํภ ูจังหวดัอดุรธานี 
(ในสมัยนั้น) พักอยู่ที่นี่ประมาณสี่คืน จากนั้น พระอาจารย์พาได้พาสามเณรชอบ 
เดนิทางกลบัมาบ้านหนองบวับาน เพือ่ให้โยมแม่ปาและญาตพิีน้่องบ้านหนองบวับาน  
ได้เหน็ชายผ้าเหลอืงของท่าน พระอาจารย์พาและสามเณรชอบพกัอยูว่ดัป่าหนองบวับาน  
ระยะหน่ึง จากน้ัน พระอาจารย์พาได้พาท่านเดินทางไปจ�าพรรษาที่อ�าเภอบ้านผือ 
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จังหวัดอุดรธานี พรรษาแรกของ สามเณรชอบ แก้วสุวรรณ ท่านจ�าพรรษาอยู่ที่
พระพุทธบาทบัวบก อําเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

พรรษาทีส่อง ปีพทุธศกัราช ๒๔๖๔ ท่านพระอาจารย์พา พาสามเณรชอบมาจ�าพรรษา 
ที่เสนาสนะป่าบ้านค้อ (วัดป่าสาระวารีในปัจจุบัน) อําเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี  
หลงัออกพรรษาแล้ว พระอาจารย์พาทราบข่าวว่า องค์ท่านหลวงปูม่ั่น ภริูทตัโต พาลกูศิษย์ 
เทีย่ววเิวกอยูท่างเขตจังหวดัสกลนคร พระอาจารย์พาจึงชวนสามเณรชอบ หลานชาย 
เดนิทางมาจังหวดัสกลนคร เพือ่จะฝากสามเณรชอบเป็นลกูศษิย์ขององค์ท่านหลวงปู่ 
มัน่ ภูริทตัโต ระหว่างเดนิทางมาถงึเขตอ�าเภอสว่างแดนดิน พระอาจารย์พาทราบข่าว 
จากพระว่าองค์ท่านหลวงปู ่ ม่ันเดินทางมาเที่ยววิเวกทางเขตจังหวัดอุดรธานี  
พระอาจารย์พาจึงเปลีย่นใจพาสามเณรชอบเดนิทางไปจ�าพรรษาที ่บ้านหนองนาทราย  
ตําบลคําชะอี อําเภอมุกดาหาร จังหวัดนครพนม (ปัจจุบันคือจังหวัดมุกดาหาร)  
หลังออกพรรษา ปีพุทธศักราช ๒๔๖๕ พระอาจารย์พาได้พาสามเณรชอบเดินทางมา
จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อฝากให้เรียนหนังสือที่ วัดสุทัศนาราม อําเภอเมือง จังหวัด
อุบลราชธานี

ปีพทุธศกัราช ๒๔๖๖ พระคุณเจ้าหลวงปูม่หาป่ิน ปัญญาพโล ท่านมาจ�าพรรษา
ที่วัดสุทัศนาราม เพื่อดูแลโยมแม่ขององค์ท่านที่ป่วย ในปีนี้ สามเณรชอบท่านจึงได้ 
จ�าพรรษาร่วมกันกับองค์ท่านหลวงปู่มหาปิ่นที่วัดสุทัศนารามเป็นคร้ังแรก หลังออก
พรรษาไปไม่นาน โยมแม่ขององค์ท่านหลวงปูม่หาป่ินได้ถงึแก่กรรม พระคุณเจ้าหลวงปู่ 
สิงห์ ขันตยาคโม พี่ชายขององค์ท่านหลวงปู่มหาปิ่นตามเข้ามาพักที่วัดสุทัศนาราม  
สามเณรชอบท่านจึงได้พบกับองค์ท่านหลวงปู่สิงห์เป็นคร้ังแรกที่วัดสุทัศนาราม  
พระอาจารย์พาท่านจึงถือโอกาสน้ีฝากสามเณรชอบให้องค์ท่านหลวงปู่สิงห์ดูแล
แนะแนวทางในการปฏิบัติให้กับสามเณรชอบ

สามเณรชอบท่านเป็นคนพดูน้อย นิสยัอ่อนน้อมถ่อมตน ขยนัหมัน่เพยีรในการ
ท�าข้อวตัร องค์ท่านหลวงปู่สงิห์จึงมอบหมายให้สามเณรชอบเป็นเณรอปัุฏฐากองค์ท่าน 
หลวงปูส่งิห์ ท่านสอนเร่ืองภาวนาให้สามเณรชอบ โดยท่านจะเน้นทางด้านสมถภาวนา
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ให้หลวงปู่ชอบ ท่านบอกสมถภาวนาเป็นรากฐานที่ส�าคัญของการภาวนาทั้งหมด  
หากฐานสมถะไม่มั่นคงแล้ว การจะยกจิตข้ึนสู่ช้ันวิปัสสนาภูมิน้ัน จะท�าไม่ได้เลย  
หลวงปูช่อบบอก จริตองค์ท่านหลวงปูส่งิห์เป็นผู้เรียบง่าย แต่จริตของท่านจะโลดโผน

ท่านว่า “เราเป็นคนจริตโลดโผน มกัออกรู้ มนัเป็นนิสยัของจิตทีเ่ราสัง่สมบ�าเพญ็มา  
จิตประเภทซกุซนน้ี ถ้าเป็นคนก็ต้องเจ็บตวัเสยีก่อน ปัญญาจึงจะเกดิตามมาภายหลงั  
พอจิตเราสงบลงแต่ละคร้ัง มนัจะออกไปดขู้างนอกก่อน ห้ามกไ็ม่ได้ เพราะนิสยัของจิต 
มันเป็นแบบนี้ พอดูอะไรภายนอกจนพอใจแล้ว จิตถึงจะหมุนเข้ามาพิจารณาธรรม 
ภายใน เร่ืองภาวนาน้ี เราไม่ค่อยขดัข้องเหมือนคนอืน่เขา ต่างแต่เราเป็นคนจริตโลดโผน 
เท่านั้น”

พระอาจารย์สิงห์ท่านว่าให้ “เณรชอบนี่ จิตเจ้าโลดโผนเน๊าะ พวกโลดโผนโจน
ทะยานแบบน้ี ต้องให้อาจารย์ใหญ่ม่ันท่านเอาไม้ตหีวัมนัถงึจะได้หายพยศยอมความ”

หลวงปูช่อบ ฐานสโม ท่านบวชเป็นสามเณรสีพ่รรษา ระหว่างทีท่่านเป็นสามเณร 
อยู่น้ัน ท่านได้พบครูบาอาจารย์ลูกศิษย์รุ่นใหญ่ขององค์ท่านหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต  
หลายองค์ อาทเิช่น หลวงปูส่งิห์ ขนัตยาคโม หลวงปูม่หาป่ิน ปัญญาพโล หลวงปูส่วุรรณ  
สุจิณโณ หลวงปู่ทองรัตน์ กันตสีโล เป็นต้น บรรดาครูบาอาจารย์ที่กล่าวนามมานี้  
หลวงปู่ชอบท่านได้อยู่ปฏิบัติรับใช้หลวงปู่สิงห์ ขันตยาคโม มากกว่าครูบาอาจารย์ 
ทุกองค์ รองลงมาคือ หลวงปู่มหาปิ่น ปัญญาพโล ซึ่งท่านเคยได้อยู่ปฏิบัติรับใช้
อุปัฏฐาก

วนัหน่ึง สามเณรชอบเข้าไปท�าข้อวตัรสรงน�า้ให้กับองค์ท่านหลวงปูส่งิห์ องค์ท่าน  
ถามเณรชอบ “ตอนน้ีเจ้าอายเุท่าไรแล้ว” ท่านตอบองค์ท่านหลวงปูส่งิห์ว่า “ตอนน้ีข้าน้อย 
อายุได้ ๒๓ ปีแล้วขอรับ” องค์ท่านหลวงปูส่งิห์บอก “เจ้าสมควรทีจ่ะอปุสมบทเป็นพระ 
ได้แล้ว” หลวงปู่สิงห์ท่านจึงเขียนจดหมายบอกให้พระอาจารย์พามาพบองค์ท่าน  
หลวงปู่สิงห์บอกให้พระอาจารย์พา พาสามเณรชอบไปอุปสมบทเป็นพระภิกษุที ่
วัดสร่างโศก (วัดศรีธรรมาราม) อําเภอยโสธร จังหวัดอุบลราชธานี (ปัจจุบันคือ 
อ�าเภอเมือง จังหวัดยโสธร)
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สามเณรชอบ แก้วสวุรรณ อปุสมบทเม่ือวนัที ่๒๑ มนีาคม พทุธศกัราช ๒๔๖๗ 
ณ วดัสร่างโศก (วดัศรีธรรมาราม) อ�าเภอยโสธร จังหวดัอบุลราชธานี โดยม ีพระครู 
วิจิตรวิโสธนาจารย์ เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอาจารย์แดง ขันติธัมโม เป็นพระกรรม- 
วาจาจารย์ ได้รับฉายาทางพระพุทธศาสนาว่า “ฐานสโม” ซึ่งมีความหมายว่า  
“ผู้ตั้งใจมั่น”

หลงัอปุสมบทเป็นพระภกิษุแล้ว หลวงปูส่งิห์ชวนหลวงปูช่อบไปตามหาองค์ท่าน
หลวงปูเ่สาร์ กนัตสโีล องค์ท่านหลวงปูม่ัน่ ภริูทตัโต ทีจั่งหวดัอดุรธานี พระครูวจิิตร- 
วโิสธนาจารย์ พระอปัุชฌาย์ อยากจะให้หลวงปูช่อบเรียนหนังสอืก่อน เมือ่สอบนักธรรม 
ได้แล้ว จะไปปฏิบตัอิยูท่ีไ่หน พระอปัุชฌาย์กจ็ะไม่ว่าอะไร หลวงปูช่อบท่านจึงได้อยูก่บั
พระอปัุชฌาย์ของท่านทีว่ดัสร่างโศกระยะหน่ึง พอใกล้เข้าพรรษา องค์ท่านหลวงปูเ่สาร์  
เดินทางมาวัดสร่างโศก ชวนหลวงปู่ชอบไปจ�าพรรษาด้วยกันที่วัดเลียบ จังหวัด
อุบลราชธานี หลวงปู่ชอบท่านจึงติดตามองค์ท่านหลวงปู่เสาร์ไปจ�าพรรษาที่วัดเลียบ

พรรษาที่ ๑ ปีพุทธศักราช ๒๔๖๘ หลวงปู่ชอบ ฐานสโม จ�าพรรษาที่วัดเลียบ 
ตาํบลในเมอืง อาํเภอเมอืง จังหวดัอบุลราชธานี กบัพระคณุเจ้าหลวงปูเ่สาร์ กนัตสโีล

หลวงปูช่อบพดูถงึตอนท่านจ�าพรรษากบัองค์ท่านหลวงปูเ่สาร์ให้ฟังว่า “ในพรรษา 
อาจารย์เสาร์เพิ่นพาพระเณรน่ังภาวนาถึงเที่ยงคืนถึงเลิก ถ้ามื่อใด๋บ่ได้ท�างานโยธา 
อาจารย์เสาร์เพิ่นกะไห้พระเณรที่บ่ฮู้หนังสือมาหัดเรียนเขียนอ่านกับเพิ่น เฮาเขียน
หนังสือได้ย้อนอาจารย์เสาร์เพิ่นสอน พออ่านหนังสือออกแล้ว เพิ่นไห้ท่องนวโกวาท 
จนจบเล่ม ออกพรรษาแล้ว เพิน่พาไปสอบธรรมตรีอยูว่ดัสทุศั อุบลฯ เฮาสอบธรรมตรี 
ได้ปีหกแปด (พ.ศ. ๒๔๖๘)

เฮากราบเรียนพ่ออปัุชฌาย์ (พระครูวจิิตรวโิสธนาจารย์) ว่า ข้าน้อยบ่เอาอกีเด้อ 
เร่ืองร�า่เรียนเขยีนอ่าน ข้าน้อยอยากปฏบิตัภิาวนา พ่ออปัุชฌาย์เพิน่ยนิดทีีเ่ฮาจะปฏบิตัิ
พรรษาสอง เฮาไปจ�าพรรษากับอาจารย์แดง วัดศรีมงคล มุกดาหาร”
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พรรษาที่สอง ปีพุทธศักราช ๒๔๖๙ หลวงปู่ชอบ ฐานสโม จ�าพรรษาที่ วัดศรี- 
มงคลเหนือ ตําบลคําชะอี อําเภอมุกดาหาร จังหวัดนครพนม กับพระอาจารย์แดง 
ขนัตธิมัโม พระกรรมวาจาจารย์ของท่าน หลงัออกพรรษาในปีน้ีแล้ว องค์ท่านหลวงปู ่
เสาร์ กันตสีโล ท่านชวนหลวงปู่ชอบออกเที่ยววิเวกแถบลุ่มแม่น�้าโขง ตอนน้ัน  
หลวงปู่ชอบท่านยังไม่เคยเที่ยววิเวกที่ไหนอย่างจริงจังมาก่อน ท่านจึงขอติดตาม 
องค์ท่านหลวงปู่เสาร์ผู้เป็นครูบาอาจารย์ออกเที่ยววิเวก

จากน้ีไปจะเป็นเร่ืองราวประสบการณ์การเทีย่ววเิวกอย่างสมบกุสมบนัสดุลกึลบั
พิสดารของ พระคุณเจ้าหลวงปู่ชอบ ฐานสโม พระอรหันต์ผู้ได้รับสมญานามจาก 
พระอริยสงฆ์วงกรรมฐานว่า “พระอรหันต์ผู้ทรงฤทธิ์แห่งยุค”

เที่ยววิเวกกับองค์ท่านหลวงปู่เสาร์ กันตสีโล

องค์ท่านหลวงปู่เสาร์ กันตสีโล พาหลวงปู่ชอบและคณะศิษย์ติดตาม เดินทาง 
ออกจากวัดศรีมงคลเหนือ เที่ยววิเวกแถบลุ่มแม่น�้าโขง พระเณรติดตามองค์ท่าน
หลวงปู่เสาร์เที่ยววิเวกคร้ังน้ันมีสี่รูป มีรายนามดังน้ี ๑. หลวงปู่ชอบ ฐานสโม  
๒. หลวงปู่หล้า ขันติธโร ๓. พระอ้าย ๔. สามเณรหล้า องค์ท่านหลวงปู่เสาร์ 
พาลูกศิษย์เที่ยววิเวกในแถวเขตน�้าโขงมุกดาหาร จากนั้น ท่านพาลูกศิษย์นั่งเรือข้าม
แม่น�้าโขงไปเที่ยววิเวกที่แขวงสะหวันนะเขต ประเทศลาว

หลวงปู่เสาร์พาคณะเดินหลงเข้าไปในเขตประเทศเวียดนาม เจ้าหน้าที่ทหาร 
เวียดนาม แจ้งให้ทราบว่าคณะของท่านล่วงล�า้เข้ามาในเขตประเทศของเขา เจ้าหน้าที่ 
ทหารเวียดนาม จึงขอให้คณะของพวกท่านเดินทางกลบัไปยงัประเทศลาว หลวงปูช่อบ  
ท่านว่าวนัน้ันสายมากแล้ว พระเณรแต่ละองค์ยงัไม่มใีครได้ฉันข้าว องค์ท่านหลวงปูเ่สาร์  
จึงขอบณิฑบาตกับเจ้าหน้าทีท่หารเวยีดนาม หลวงปูช่อบท่านพดูแบบตลกว่า “วนัน้ัน 
พวกเราพากนัองัเกมิ (กนิข้าว) อยูเ่มอืงญวน” หลงัฉันอาหารแล้ว หลวงปูเ่สาร์ท่านพา 
ลูกศิษย์เดินทางกลับประเทศลาว
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องค์ท่านหลวงปู่เสาร์พาหลวงปู่ชอบและคณะ เดินทางออกจากสะหวันนะเขต
ไปเมืองเวียงจันทร์ โดยอาศัยน่ังเรือไฟขนสินค้าสลับกับการเดินเท้า หลวงปู่เสาร์
ท่านพาไปพักภาวนาที่ “ภูเขาควาย” ซึ่งเป็นเทือกเขาใหญ่ไพศาลกินอาณาเขตตั้งแต่
ตอนกลางประเทศลาวลากยาวไปจนถึงพรมแดนประเทศจีน ภูเขาควายสมัยน้ัน
เป็นสถานที่เหมาะแก่การภาวนามากที่สุดอีกแห่งหน่ึงที่หลวงปู่ชอบท่านเคยไปพักมา  
ท่านบอกภูเขาควายอดุมสมบรูณ์ไปด้วยป่าไม้พนัธุไ์ม้สตัว์ป่านานาชนิดจนนับไม่ถ้วน  
ภูเขาควายเป็นที่ลึกลับของภพภูมิต่างๆ ทั้งเบื้องบนเบื้องล่าง สิ่งเหล่านี้ที่ภูเขาควาย
สมยัก่อน หลวงปูช่อบท่านว่ามหีมด แต่สิง่ลกึลบัทีข้ึ่นช่ือลอืชามากทีส่ดุของภูเขาควาย
ในสมัยนั้น คือ “กองกอย”

หลวงปู่เสาร์ท่านจะพาลูกศิษย์ขึ้นไปภาวนาท่ี่ภูเขาควาย ชาวบ้านไม่อยากให้
คณะของท่านขึน้ไปทีน่ั่น เพราะจะเกดิอนัตรายจากสตัว์ใหญ่ ไข้ป่า รวมทัง้ภัยมดืจาก 
สิง่ลีล้บั หลวงปูเ่สาร์ท่านไม่สนว่าจะมผีีสางคางเหลอืงอะไรมารบกวน ท่านบอกชาวบ้าน 
ว่า “อาตมาจะพาลกูศิษย์ขึน้ไปพักภาวนาบนเขา ไม่ได้มเีจตนาจะข้ึนไปรบกวนผู้ทีเ่ขา 
อาศยัอยู่ในน่ัน” ท่านถามลกูศิษย์ว่า “พวกท่านกลวัผีกลวัเสอืไหม ถ้าใครกลวักไ็ม่ต้อง 
ขึ้นไปกับเรา” ลูกศิษย์ทุกองค์ขอติดตามองค์ท่านขึ้นไปภาวนาที่ภูเขาควาย

หลวงปูช่อบบอก “คืนแรกทีพ่กัอยูภ่เูขาควาย เราเดินจงกรมอยูไ่ด้ยนิเสยีงสตัว์ 
มนัร้องทกักันเป็นทอดๆ เสยีงมันจะแหลมเหมอืนกบัเสยีงเดก็ทารกร้องไห้ ทแีรกเรา 
ไม่ได้สนใจอะไรมากนัก คิดว่าเป็นเสยีงสตัว์อย่างใดอย่างหน่ึงมันทกัทายกนัตามประสา 
เดินจงกรมอยู่อีกราวชัว่โมง เรากเ็ข้ากลดไปไหว้พระสวดมนต์น่ังภาวนา น่ังภาวนา 
ได้พกัหน่ึง รู้สกึเหมอืนมอีะไรอยู่ใกล้กลด ลมืตาข้ึนมาดู เหน็เงาตะคุม่คล้ายลงิ หรือ
ชะนียืนอยู่นอกกลด พอเราขยับตัว พวกมันก็พากันวิ่งหนีหายเข้าไปในป่า เราคิดว่า 
นี่หรือที่เขาเรียกว่า ผีกองกอย

พอพวกนีห้นไีปแล้ว เราคิดว่ามันคงไม่กลา้กลับมาอีก ที่ไหนได้ พอคล้อยหลัง 
ไม่นาน พวกนี้มันก็พากันกลับมาอีกครั้ง เราจุดโคมไฟขึ้น พอพวกมันเห็นแสงไฟ 
เท่าน้ันแหละ พากนัแตกฮอืหนีออกไปยนือยูห่่างๆ เราถงึรู้ว่าพวกน้ีมนักลวัไฟ ลกัษณะ
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สัตว์พวกนี้ตัวมันจะเล็กๆ เหมือนลิง แต่ขนตามตัวมันจะยาวกว่าลิง สีขนมันจะออก 
นํ้าตาลเข้ม มีนิ้วมือห้านิ้ว เล็บแหลมยาวทุกนิ้ว เขี้ยวมันยาวประมาณนิ้วชี้ของเรา”

หลวงปู่ชอบท่านมีนิสัยท้าพิสูจน์ในสิ่งที่สงสัย ท่านจึงออกจากกลดเพื่อจะดูให้ 
แน่ชดัว่าสตัว์พวกน้ีมนัคอืตวัอะไรกันแน่ ท่านบอก แต่ไหนแต่ไรเราไม่กลวัในสิง่ลกึลบั  
ใจข่มใจอะไรกส็ูไ้ด้หมดทกุอย่าง ท่านพดูกบัพวกน้ีว่า “หากจะมาเอาส่วนบญุ กใ็ห้ตัง้ใจ 
อย่าพากันเสียงดัง” ท่านแผ่เมตตาให้พวกนี้ ปรากฏขณะท่านแผ่เมตตาให้พวกนี้นั้น  
จิตท่านเกดิตนัตือ้ขึน้มาเฉยๆ ท่านบอกถ้าจิตเป็นเช่นน้ีขณะแผ่เมตตา ผู้น้ันไม่มีวาสนา 
ทีจ่ะสงเคราะห์กันได้ หรือผู้น้ันทีมี่กรรมหนักจนแสงธรรมส่องไม่ถงึ เป็นผู้อาภัพโปรด 
ไม่ได้

หลวงปูช่อบท่านพดูถงึผีกองกอยในเมืองไทยว่า “เราเคยเหน็ทีภ่หูลวง ภกูระดงึ 
เขาใหญ่ ห้วยขาแข้ง และทุ่งใหญ่นเรศวร” ทุกที่ตามที่ท่านกล่าวมานี้ ทุกวันนี้ (พ.ศ.
๒๕๓๖) มนัจางหายไปเกอืบหมดแล้ว เท่าทีท่่านรู้ ปัจจุบนัพวกสตัว์ภูมน้ีิยงัมเีหลอือยูท่ี ่
ห้วยขาแข้ง กับภูเขาควาย ประเทศลาว

พระพุทธเจ้าแสดงนิมิตธรรม

จากบันทึกสนทนาธรรม พระคุณเจ้าหลวงปู่ชอบ ฐานสโม กับ หลวงปู่บุญเพ็ง 
เขมาภิรโต วัดถ�้ากลองเพล บ.น้อย ต.โนนทัน อ.เมือง จ.หนองบัวล�าภู เมื่อวันที่ ๓ 
พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๓๖ ที่ห้องพักศาลาบ�าเพ็ญกุศล วัดป่าโคกมน

หลวงปู่บุญเพ็ง พระพุทธเจ้าท่านเคยเสด็จมาหาหลวงปู่บ้างไหมครับ 
หลวงปู่ชอบ เคยเสด็จมาเยี่ยมแสดงธรรมในนิมิตหลายครั้ง 
หลวงปู่บุญเพ็ง หลวงปู่เห็นพระพุทธเจ้าเสด็จมาในนิมิตครั้งแรกที่ไหน
หลวงปู่ชอบ ภูเขาควาย ประเทศลาว ตอนเราพรรษาสอง
หลวงปู่บุญเพ็ง หลวงปู่ไปทําอะไรที่ภูเขาควาย ไปเที่ยววิเวกบ่
หลวงปู่ชอบ อือ ไปเที่ยววิเวกกับท่านอาจารย์เสาร์อยู่ภูเขาควาย
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หลวงปู่บุญเพ็ง ทุกวันนี้พระพุทธเจ้ายังเสด็จมาหาอยู่เหมือนเดิมหรือไม่
หลวงปู่ชอบ ยังเสด็จมาคือเก่า (ยังเสด็จมาเหมือนเดิม)
หลวงปู่บุญเพ็ง พระพุทธเจ้ามีหลายพระองค์ องค์ที่ท่านเสด็จมาหาน้ีคือ

พระพุทธเจ้าสมณโคดม องค์ปัจจุบัน หรือว่าพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆ 
หลวงปู่ชอบ ส่วนมากจะเป็นพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน พระสมณโคดม 

องค์ในอดีตก็เคยเสด็จมา แต่จะมาห่างๆ ไม่มาบ่อยเท่ากับพระพุทธเจ้าสมณโคดม
หลวงปู่บุญเพ็ง นานเท่าไรพระพุทธเจ้าท่านจะเสด็จมาหาในแต่ละครั้งหนึ่ง
หลวงปู่ชอบ บางครั้งก็เดือนหนึ่ง บางครั้งก็สองเดือน แต่บ่เกินสามเดือน
หลวงปู่บุญเพ็ง พระพทุธเจ้าท่านสนทนากบัหลวงปู ่ท่านพดูภาษาอะไร ภาษา

แขกอินเดียหรือภาษาอีสาน
หลวงปู่ชอบ ท่านเว่า (ท่านพูด) ภาษาอีสานเฮานี่ล่ะ
หลวงปู่บุญเพ็ง อ้าว พระพุทธเจ้าท่านเว่าลาวเป็นอยู่บ่หลวงปู่
หลวงปู่ชอบ เป็น พระพุทธเจ้าท่านเว่า (ท่านพูด) ได้ทุกภาษา ท่านเป็น

ผู้รู้แจ้งในภาษามนุษย์และอมนุษย์ ตลอดจนกระทั่งภาษาสัตว์ที่อยู่ในภพภูมิต่างๆ 
พระองค์รู้แจ้งหมดทกุภาษา ทีพ่ระพทุธเจ้าท่านสนทนากบัเราเป็นภาษาอสีานกเ็พราะว่า 
ชาติปัจจุบันเราเกิดเป็นคนอีสาน ภาษาสมมุติในการพูดของเราจึงเป็นภาษาอีสาน 
พระพุทธเจ้าท่านจึงแสดงธรรมเป็นภาษาอีสาน ท่านแสดงด้วยจิต ผู้ฟังก็ฟังด้วยจิต 
นี่แหละความอัศจรรย์ของจิต ความอัศจรรย์ของธรรม ท่านผู้รู้แจ้ง 

หลวงปูบ่ญุเพง็ พระพทุธเจ้าท่านแสดงธรรมให้ฟังคร้ังแรกน้ัน ท่านแสดงธรรม
เรื่องอะไร ขอนิมนต์หลวงปู่ยกเอาธรรมที่พระพุทธเจ้าแสดงในวันนั้นมาถ่ายทอดให้
พระเณรลกูหลานผู้มตีามดืบอดได้ฟังด้วยเถดิ นิมนต์หลวงปูแ่สดงให้ลกูหลานฟังด้วย 
ขอรับ

องค์ท่านหลวงปู่ชอบน่ิงอยู่สักพักหน่ึง กิริยาขององค์ท่านเหมือนระลึกนึกถึง
ธรรมบทนั้นๆ อยู่ จากนั้นประมาณสองนาที องค์ท่านจึงยกมือขวาของท่านขึ้นมา
เหนือหัว กล่าวค�าว่า “สาธุ” ออกมา หลวงปู่บุญเพ็งและพระเณรที่นั่งฟังพากันยกมือ
ขึ้นเหนือหัว กล่าวค�า “สาธุ” เหมือนกับองค์ท่านหลวงปู่ชอบ
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องค์ท่านหลวงปู่ชอบ “ภิกษุผู้ปรารถนาดีให้กับตนเองน้ัน ต้องเป็นผู้มักน้อย
สนัโดษ ให้หลกีเร้นจากสงัคมทีร่ะคนด้วยคนหมูม่าก เพราะสงัคมของคนหมูม่ากเป็น 
สังคมที่หมกมุ่นวุ่นวาย เป็นสังคมของคนที่ประมาทมัวเมา เป็นไปซึ่งการสั่งสมกิเลส
ตัณหา อันจะทําให้จิตใจของตนเองนั้นขุ่นข้องหมองมัว สังคมแห่งความประมาทนี้
เราตถาคตไม่สรรเสริญว่าเป็นสังคมของผู้ปรารถนาดี

การที่ท่านหลีกหนีผู้คนหมู่มากออกมาปฏิบัติอยู่ตามป่าเขาเช่นน้ี เราตถาคต
สรรเสรญิในวตัรปฏบิตัขิองท่าน ท่านจงเป็นผู้ทีต่ืน่อยูเ่สมอเถดิ เพราะการเป็นผู้ทีต่ืน่
อยู่เสมอนั้น หมายถึงผู้ที่มีสติอยู่กับตัวตลอดเวลา เมื่อท่านเป็นผู้ที่มีสติติดอยู่กับตัว 
ตลอดเวลาแล้ว กิเลสมารทั้งหลายก็จะไม่สามารถชําแรกแทรกตัวเข้ามาทําลายจิตใจ
ของท่านได้

ขอท่านจําเอาไว้ สติ นี่แหละที่จะเป็นประตูสู่มรรคาลัย หนทางที่จะนําท่านไปสู่
มรรคผลนิพพาน พระพทุธเจ้าทัง้หลายและพระอรหนัตสาวกทัง้หลาย ทีท่่านรู้แจ้งใน
ธรรมพ้นทุกข์ได้ เพราะท่านมีสติเป็นบาทฐานของการปฏิบัติ การปฏิบัติอันใดก็ตาม 
หากไม่มสีมัมาสตมิากํากบัแล้ว เราตถาคตเรียกการปฏิบตัน้ัินว่า โมฆะ เป็นการปฏบิตัิ
ที่ไม่ก่อประโยชน์ให้กับตนเอง หาความเจริญในธรรมไม่ได้

ท่านจงจําคาํสอนของเราตถาคตไว้ให้ด ีธรรมทัง้หมดทัง้มวลน้ันเร่ิมต้นทีส่ต ิเมือ่ม ี
สตแิล้ว ปัญญากจ็ะมตีามกนัมา ความรูแ้จ้งในธรรมกจ็ะมขีึน้ไปตามลาํดบั คาํเราตถาคต 
ที่ว่า ผู้ใดเห็นเรา ผู้นั้นย่อมเห็นธรรม คือธรรมอันใดที่เราตถาคตได้ตรัสรู้แล้วนั้น  
ผู้ใดปฏบิตัติามคาํสอนของเราอย่างถกูต้อง ผู้น้ันกจ็ะได้เหน็เราตถาคต คอืเหน็ธรรม 
ทีเ่ราตถาคตได้ตรัสรู้แล้วน่ันเอง ตราบใดทีท่่านยงัมีความเพยีรพยายามปฏบิตัเิพือ่หา 
ทางพ้นทกุข์อยูน้ี่ การปฏิบตัขิองท่านจะไม่เป็นการปฏบิตัทิีส่ญูเปล่า สกัวนัหน่ึง ท่านกจ็ะ 
ได้จะเห็นหนทางพ้นทุกข์ด้วยตัวของท่านเอง”

หลวงปู่ชอบท่านเล่าถ่ายทอดเทศนาที่พระพุทธเจ้าแสดงให้ท่านฟังในนิมิต  
พอองค์หลวงปู่ชอบพูดจบ หลวงปู่บุญเพ็งท่านกล่าวยกย่องชื่นชมในความรู้ขององค์
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ท่านหลวงปูช่อบ หลวงปูบ่ญุเพง็ท่านพดูกบัพระเณรว่า “พวกเราเป็นพวกข้ีเกยีจข้ีคร้าน
ภาวนา จึงไม่ได้ฟังเทศน์พระพทุธเจ้าเหมอืนกบัหลวงปูช่อบ” ยงัไม่ทนัทีพ่ระเณรองค์ใด 
จะตอบค�าของหลวงปู่บุญเพ็ง องค์ท่านหลวงปู่ชอบกล่าวขึ้นมาว่า 

“ลงมือปฏบิตัติอนน้ียังบ่ถอืว่าสายดอก ถ้าอยากเป็นพระอรหนัต์ ต้องตดัความ
เกียจคร้านออกไปจากจิตใจเสียก่อน ให้เพิ่มขันติ วิริยะ เข้าไปหลายๆ ถึงชาตินี้บ่ได้
เป็นพระอรหนัต์เหมือนผู้ทีท่่านส�าเร็จไปแล้ว แต่ยงัได้ชือ่ว่าเป็นผู้เข้าใกล้พระนิพพาน”

ข่าตองเหลือง

หลังจากองค์ท่านหลวงปู่เสาร์พาหลวงปู่ชอบและลูกศิษย์ติดตามพักภาวนาอยู่
บนภูเขาควายระยะหน่ึง องค์ท่านหลวงปู่เสาร์พาหลวงปู่ชอบและลูกศิษย์ ลงจาก 
ภเูขาควาย เทีย่ววเิวกตามสถานทีต่่างๆ รอบภเูขาควาย หลวงปูเ่สาร์ท่านพาหลวงปูช่อบ 
และลูกศิษย์มาพักภาวนาที่ภูเขาลูกหนึ่ง ซึ่งอยู่ในเขตเทือกเขาเดียวกันกับภูเขาควาย  
ภูเขาลูกน้ีเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของชนกลุ่มน้อยกลุ่มหน่ึง ที่มีวิถีชีวิตลึกลับแปลก
ประหลาด ชาวลาวในสมัยนั้นเรียกชนเผ่ากลุ่มนี้ว่า “ข่าตองเหลือง”

ข่าตองเหลอืง ประเทศลาว หลวงปูช่อบท่านว่าคอืพวกเดยีวกนักบัผีตองเหลอืง 
ที่อาศัยอยู่ในเขตจังหวัดน่านของประเทศไทย

พวกข่าตองเหลืองหรือพวกผีตองเหลือง เขาจะไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่ง 
พวกชนกลุม่น้ีจะอาศยัอยูใ่นป่าใหญ่ไพรหนาเป็นหลกั ไม่นุ่งห่มเสือ้ผ้าอาภรณ์เหมอืน
คนชาวเมือง เขาจะเอาใบไม้มาร้อยเข้ากับเถาวัลย์น�ามาปกปิดอวัยวะส่วนล่างของตน
เท่านั้น ที่พักอาศัยก็จะเอาใบไม้มามุงบังพอคุ้มแดดกันฝนน�้าค้างน�้าหมอก พอใบไม้
ใบตองที่ใช้ไม้มุงหลังคาเปลี่ยนเป็นสีเหลือง พวกนี้ก็จะพากันย้ายที่อาศัยไปยังที่อื่น 
คนชาวเมืองจึงเรียกชนกลุ่มนี้ว่า ข่าตองเหลือง หรือ ผีตองเหลือง ตามแต่คนเมือง
ท้องถิ่นที่นั่นจะเรียกขาน
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หลวงปูช่อบว่าพวกข่าตองเหลอืงมภีาษาพดูเฉพาะตนเอง ภาษาทีเ่ขาพดูน้ัน ท่านว่า 
เราฟังไม่รู้เร่ืองเลยสกัค�าเลย พวกน้ีเขาจะไม่พดูภาษาอืน่นอกจากภาษาของพวกเขาเอง  
พวกข่าตองเหลืองจะนับถือผีป่า ภูเขา แม่น�้า เขาจะหลีกเร้นซ่อนตัว ไม่คบหากับ 
ชนกลุ่มอื่น เม่ือเห็นชาวเมือง พวกเขาจะกลัววิ่งหนีหายเข้าไปในป่าลึก แต่ถ้าหนี
ไม่ทันหลบกันไม่พ้น พวกเขาจึงจะออกมาสู้เพื่อปกป้องตัวเองและคนในครอบครัว 
การไปการมาของพวกข่าตองเหลอืงจะไปเร็วมาเร็วมาก จึงท�าให้ดเูร้นลบัส�าหรับผู้ทีไ่ม่ 
คุ้นเคยในวิถีชีวิตพวกเขา คนเมืองจึงพากันเรียกชื่อน�าหน้าชนกลุ่มนี้ว่า “ผี” จึงเป็น 
ที่มาของการเรียกชื่อชนกลุ่มนี้ว่า ผีข่าตองเหลือง หรือ ผีตองเหลือง ตามที่ทราบกัน
ในปัจจุบัน

ตอนคณะของหลวงปู่เสาร์ไปพบพวกข่าตองเหลืองนั้น พวกข่าตองเหลืองก�าลัง
พากันขุดหามันป่ารากไม้เพื่อน�ามาเป็นอาหาร หลวงปู่เสาร์ท่านได้ยินเสียงคนคุยกัน
ไม่ไกลจากจุดทีท่่านและลกูศิษย์น่ังพกัอยู ่องค์ท่านเข้าใจว่าเป็นชาวบ้านมาหาของป่า  
จึงบอกให้หลวงปู่ชอบกับหลวงปู่หล้า (วัดป่านาเก็น) ไปถามทาง หลวงปู่ชอบกับ 
หลวงปูห่ล้าจึงพากันเดินไปหาพวกข่าตองเหลอืง พอพบพวกข่าตองเหลอืง ท่านทัง้สอง 
ตกใจ เพราะไม่มีใครนุ่งห่มเสื้อผ้าอาภรณ์ปกปิดร่างกายเลย ทุกคนเปลือยกาย 
ล่อนจ้อนเหมือนกันหมดไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชาย พวกข่าตองเหลืองพอเห็นพระ 
เขาตกใจพากนัวิง่หนีเข้าไปในป่าลกึ โดยทิง้เผือกทิง้มันเอาไว้ให้ท่านทัง้สองดตู่างหน้า

หลวงปูห่ล้าท่านหวัเราะขึน้มา หลวงปูช่อบกอ็ดข�าไปด้วยไม่ได้ ท่านทัง้สองพากนั 
หัวเราะเพราะตลกขบขันกับเหตุการณ์ที่ท่านทั้งสองพบเจอ พอหายจากข�าขันกัน 
แล้ว หลวงปู่หล้าบอกกับหลวงปู่ชอบว่า “พวกที่วิ่งหนีเราไปนั้น คนชาวลาวเรียกว่า 
ข่าตองเหลอืง พวกน้ีไม่มีพษิภยักบัผู้ใดดอก ถ้าเหน็คนเมอืง พวกน้ีจะพากนัหนีเพราะ 
กลัวจะถูกทําร้าย การเห็นคนเมืองเขาถือว่าเป็นการผิดผีอย่างร้ายแรง จะทําให้ผีป่า 
ผีบรรพบุรุษโกรธเคืองทําอันตราย ความเชื่อของพวกข่าตองเหลืองเขาเป็นแบบนี้”

หลวงปูช่อบกบัหลวงปูห่ล้าพากนักลบัมารายงานองค์ท่านหลวงปูเ่สาร์ว่า เสยีงที่ 
ได้ยินน้ันไม่ใช่เสียงชาวบ้านเขามาหาของป่า เป็นเสียงของพวกข่าตองเหลืองที่มา 
หาของป่าอยู่แถวน้ีเขาคุยกัน ตอนน้ีพวกเขาพากันวิ่งหนีเข้าไปในป่าลึกหมดแล้ว  
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ไม่เหลือใครพอที่จะอาศัยถามไถ่ได้สักคน องค์ท่านหลวงปู่เสาร์ว่า พวกนี้น่าสงสาร 
ได้เกดิเป็นมนุษย์บนแผ่นดินสมบรูณ์ธรรม กไ็ม่รู้จักพระศาสนา สรณะทีนั่บถือกไ็ม่ใช่ 
สรณะทีจ่ะท�าให้มปัีญญารู้แจ้งอริยสจัได้ ท�าอะไรกท็�าไปตามความเชือ่ทีมื่ดบอด เมือ่คน 
เราปัญญาตาในมดืบอดแล้ว การกระท�าใดๆ กจ็ะเป็นไปในทางทีผิ่ดท�านองคลองธรรม

คนฆ่าเสือ เสือฆ่าคน

กว่าคณะองค์ท่านหลวงปูเ่สาร์ลงจากเขาได้ กเ็ป็นเวลามดืค�า่ องค์ท่านพาลกูศษิย์ 
เดนิเข้าไปในหมู่บ้านแห่งหน่ึงทีอ่ยู่ตดิเชงิเขา หมูบ้่านแห่งน้ีมีชือ่ว่า บ้านหวันา องค์ท่าน 
หลวงปู่เสาร์ถามหาตาสีของหมู่บ้าน องค์ท่านจะแจ้งตาสีบ้านหัวนาเพื่อจะขอพักที่น่ี  
(คนลาวสมัยก่อนเรียกผู้ใหญ่บ้านว่าตาสี เรียกก�านันว่าตาแสง) 

หลวงปูเ่สาร์ท่านแจ้งตาสพ่ีอบ้านประธานเมอืงทราบถงึเจตนาของท่านและคณะ 
จะมาขอพักที่บ้านหัวนา ทางตาสีบ้านหัวนา ให้ลูกบ้านน�าคณะองค์ท่านหลวงปู่เสาร์ 
ไปพกัทีว่ดับ้านหวันา ซึง่เป็นวดัประจ�าหมู่บ้าน ตอนคณะองค์ท่านหลวงปูเ่สาร์ไปพกัที่  
วดับ้านหวันาน้ัน ไม่มพีระเณรอยูป่ระจ�าวดั ชาวบ้านบอกพระเณรลาสกิขาไปหมด จึงท�า 
ให้วัดบ้านหัวนากลายเป็นวัดร้างพระเณร

คนืแรกทีค่ณะองค์ท่านหลวงปูเ่สาร์พกัอยูบ้่านหวันา มเีสอืโคร่งสองตวัลงจากเขา 
มากัดวัวชาวบ้าน แต่ยงัไม่ทนัคาบเอาไปกนิ เจ้าของววัตืน่ข้ึนมาเหน็เหตกุารณ์ จึงจุดไฟ 
ตีเกราะเคาะไม้ปลุกเพื่อนบ้านให้มาช่วยกันขับไล่เสือ เหตุการณ์คืนน้ันจึงดูวุ่นวาย 
โกลาหล เหตุเพราะเสือเข้ามากัดวัวในหมู่บ้าน

ตอนเช้า องค์ท่านหลวงปูเ่สาร์พาลกูศิษย์ออกไปบณิฑบาตทีบ้่านหวันา พอผ่าน 
บ้านเจ้าของวัว หลวงปู่เสาร์ท่านถามเจ้าของวัวว่า “เมื่อคืนที่หมู่บ้านมีเหตุอะไรถึงได้ 
ตีเกราะเคาะไม้เสียงดังอึกทึกครึกโครมไปจนถึงวัด” เจ้าของวัวบอกท่านว่า “เมื่อคืน 
มเีสอืมากดัววัข้าน้อยตายตวัหน่ึง ตอนน้ีซากววัทีเ่สอืกดัตายยงัคาอยูใ่นคอก” เจ้าของววั 
จึงนิมนต์องค์ท่านหลวงปู่เสาร์และคณะเข้าไปดูซากวัวที่ถูกเสือกัดตาย หลวงปู่เสาร์
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ท่านบอกเจ้าของวัวว่า “ควรจะเอาซากวัวไปท�าประโยชน์อย่างอื่นเสีย หรือไม่ก็เอาไป 
ฝังกลบดนิ ถ้าไม่เช่นน้ันเสอืมนัจะย้อนกลบัมาเอาซากววัทีมั่นกดัตายอกี มนัจะเป็นเหตุ 
ให้เสอืเข้ามารบกวนชาวบ้านอกี สญัชาตญาณเสอืเมือ่มันกดัสตัว์ตวัไหนตายแล้ว ถ้ายงั 
ไม่ได้กินเนื้อสัตว์ตัวนั้น มันจะย้อนกลับมากินซากสัตว์นั้นอีกครั้ง จะเป็นเหตุท�าให้
เกิดเรื่องขึ้นมาอีกได้”

เจ้าของววับอก “เมือ่เดอืนก่อนเสอืสองตวัน้ีเคยมาคาบววัในหมูบ้่านไปกนิมาแล้ว
ตวัหน่ึง ครัง้น้ีพวกมันมากดัววัข้าน้อยตาย ชาวบ้านจึงลงความเหน็กนัจะเกบ็ซากววัไว้ 
เพื่อเป็นเหยื่อล่อเสือให้มันกลับมาอีก ข้าน้อยกับหมู่เพื่อนจะจัดการเสือสองตัวน้ี 
ให้เด็ดขาด ถ้าไม่เช่นน้ันแล้ว ชาวบ้านจะอยูกั่นอย่างระแวง คนทีน่ี่จะเป็นอนัตรายได้” 
องค์ท่านหลวงปู่เสาร์ห้ามชาวบ้านไม่ให้ก่อเวรต่อกัน แต่ชาวบ้านไม่ฟังความองค์ท่าน  
หลังบิณฑบาตเดินกลับที่พัก องค์ท่านพูดให้ลูกศิษย์ฟัง เพราะความหิวบีบบังคับ  
เสือมันจึงพากันมากัดวัวเพื่อจะเอาไปกินเป็นอาหารยังชีพของตน โดยที่มันไม่รู้ว่าวัว 
มีเจ้าของ องค์ท่านบอกเร่ืองน้ีจะเป็นเหตุน�าไปสู่ความตายของสัตว์อื่นอีกแน่นอน 
คอยดูก็แล้วกัน

คนืต่อมา เสอืหวิทัง้สองตวัน้ีได้พากนัย้อนกลบัมาบ้านหวันาอกีคร้ังเพือ่จะกลบั  
มากินซากวัวที่พวกมันกัดไว้เมื่อคืนก่อน แต่การมาของเสือสองตัวนี้ ตกอยู่ภายใต้ 
สายตาของชาวบ้านโดยตลอด ขณะเสอืสองตวัน้ีก�าลงักนิซากววัอยูน้ั่น พวกพรานทีน่ั่ง 
อยู่บนห้าง ได้ระดมยิงลูกธนูหน้าไม้อาบพิษยางน่องเข้าใส่เสือทั้งสองตัวนี้ เมื่อถูกยิง 
เสือสองตัวนี้มันก็ผละจากซากวัวหนีหายไปในความมืด ค�่ามืดชาวบ้านก็ไม่กล้าที่จะ
ตามเสือในเวลากลางคืน เพราะกลัวจะได้รับอันตรายจากเสือสองตัวนี้ได้

ตอนเช้า พวกพรานพากนัขึน้เขาเข้าป่า พบเสอืตวัหน่ึงนอนตายอยูใ่นป่า มีพราน 
คนหน่ึงอยากได้หนังเสอืเขีย้วเสอืมาท�าเคร่ืองราง ขณะทีน่ายพรานคนน้ีก�าลงัช�าแหละ 
ซากเสืออยู่นั้น เสืออีกตัวหนึ่งกระโจนมากัดท้ายทอยจนท�าให้นายพรานคนนี้คอหัก  
เพื่อนๆ เมื่อเห็นเสือกระโจนกัดคน ต่างพากันกระโดดหลบเขี้ยวเล็บเสือไปคนละทิศ 
ละทาง พอตั้งหลักได้ ต่างคนต่างใช้อาวุธที่มีอยู่ในมือรุมยิงรุมรันฟันแทงเสือตัวน้ี 
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จนมนัตาย พอเสอืตายแล้ว พวกเพือ่นๆ เข้ามาช่วยคนทีถ่กูเสอืกดัเพือ่น�ากลบัมารักษา 
ทีบ้่าน แต่คนทีถ่กูเสอืกดัทนพษิจากคมเขีย้วเสอืไม่ได้ สิน้ใจตายระหว่างน�าออกจากป่า

ท่านว่า “เราเทีย่ววเิวกสามประเทศ ไทย ลาว พม่า เสอืดุถงึขัน้ทาํร้ายคนจนถงึตาย  
เรากเ็หน็เสอืทีเ่มืองลาวน่ีแหละ เสอืพม่า เสอืไทย เหน็แค่มันทําร้ายคนได้บาดเจ็บเท่าน้ัน  
สตัว์สีเ่ท้าทีม่คีวามพยาบาทสงูคอืเสอื สตัว์เลือ้ยคลานทีม่โีทสะสงูคอืงจูงอาง ไม่ว่าสตัว์ 
มเีท้าหรือไม่มเีท้า มนุษย์เราเป็นสตัว์ทีม่โีทสะพยาบาทมากกว่าสตัว์ทกุชนิด มนุษย์มี 
ปัญญามากกว่าสตัว์ชนิดอืน่ การคดิอ่านวางแผนโทสะพยาบาทจึงเหนือกว่าสตัว์ชนิด
อ่ืนๆ” ท่านว่า “มนุษย์เราถ้านําปัญญาไปใช้ในทางทีถ่กูต้องดงีาม จะทําให้ตนเองและ 
ผู้อื่นได้ประโยชน์อย่างยิ่ง ถ้ามนุษย์เรานําปัญญาไปใช้ในทางที่ผิดแล้ว โลกทั้งใบ 
ก็บรรลัยกัลป์”

กลับมาเที่ยววิเวกทางฝั่งไทย 

กับองค์ท่านหลวงปู่เสาร์ กันตสีโล

องค์ท่านหลวงปูเ่สาร์พาหลวงปูช่อบและคณะ เดนิทางมาเวยีงจันทน์เพือ่ไปกราบ 
“ธาตุหลวง” หลวงปู่ชอบท่านบอก ธาตุหลวง หรือ พระธาตุหลวง แห่งนี้ เป็นที่บรรจุ 
พระบรมสารีริกธาตขุองพระพทุธเจ้า ธาตหุลวงจึงเป็นพระธาตคุูบ้่านคู่เมอืงเวยีงจันทน์ 
และประเทศลาวมาตัง้แต่อดตีจนถงึปัจจุบนั องค์ท่านหลวงปูเ่สาร์พาหลวงปูช่อบและ
คณะพกัอยูเ่วยีงจันทน์ไม่กีว่นั จากน้ันองค์ท่านพาหลวงปูช่อบน่ังเรือข้ามฟากมาข้ึนฝ่ัง 
ที่ บ้านพรานพร้าว อําเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย

องค์ท่านหลวงปูเ่สาร์พาหลวงปูช่อบและหมู่เพือ่นเทีย่ววเิวกฝ่ังแม่น�า้โขงทวนข้ึน 
มาทางเขตเมอืงเลย ถ้าสถานทีแ่ห่งไหนเหมาะแก่การพกัภาวนา องค์ท่านกจ็ะพาลกูศษิย์ 
แวะพกั พอพระเณรเร่ิมคุ้นเคยผู้คนสถานทีแ่ล้ว องค์ท่านกจ็ะพาเดนิทางไปเทีย่ววเิวก 
ยังที่แห่งอื่น องค์ท่านหลวงปู่เสาร์พาหลวงปู่ชอบพักภาวนาตามฝั่งแม่น�า้โขงหลาย 
สถานที่ อาทิเช่น บ้านสงาว บ้านปากชม บ้านคกไผ่ เป็นต้น จากนั้นหลวงปู่เสาร์ท่าน 
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พาลกูศษิย์เดนิทางมาเทีย่ววเิวกเขตอ�าเภอเชียงคาน องค์ท่านพาหลวงปูช่อบผ่านมาถงึ 
บ้านผาแบ่น ชาวบ้านบอกว่าทีภ่คูวายเงินมีรอยพระพทุธบาทอยูท่ีน่ั่น ชาวบ้านท้องถิน่ 
เรียกสถานที่แห่งนี้ว่า “พระพุทธบาทภูควายเงิน”

พระพุทธบาทภูควายเงิน บ้านผาแบ่น ต�าบลบุฮม อ�าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 
สร้างขึน้มาในสมัยใดไม่ปรากฏหลกัฐานระบวุนัเดอืนปี หรือบคุคลทีส่ร้างข้ึนมา ชาวบ้าน 
เขาก็ไม่ทราบประวัติที่มาของรอยพระพุทธบาทแห่งน้ี ต่างคนก็ได้แต่พูดกันไปตาม 
ค�าบอกเล่าของคนเฒ่าคนแก่ทีต่นเองได้ยนิมาเท่าน้ัน แต่ละคนทีห่ลวงปูช่อบท่านถาม
เขาก็จะพูดเหมือนกันว่าเกิดมาก็เห็นรอยพระพุทธบาทแห่งนี้แล้ว

องค์ท่านหลวงปูเ่สาร์อยากจะพาลกูศษิย์ขึน้ไปภาวนาทีภ่คูวายเงิน ท่านจึงขอให้
ชาวบ้านพาท่านและคณะขึ้นไปพักที่น่ัน ชาวบ้านจึงช่วยกันแบกบริขารของท่านและ
คณะขึน้ไปบนภูควายเงิน กว่าเดนิทางจะขึน้ไปจนถงึรอยพระพทุธบาทภคูวายเงนิได้น้ัน  
ต้องใช้เวลานานพอควร เพราะสมยัก่อนน้ัน รอยพระพทุธบาทภคูวายเงินยงัไม่มถีนน
หนทางขึ้นไปบนเขาอย่างที่เห็นกันในปัจจุบัน สมัยน้ันเวลาที่จะเดินขึ้นไปนมัสการ
รอยพระบาท ต้องอาศัยเกาะเกี่ยวเหน่ียวเถาวัลย์ยันต้นไม้ข้ึนไป กว่าจะข้ึนไปถึงที่
ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทภูควายเงินได้ ก็เล่นเอาเหนื่อยหอบไปตามๆ กัน

เม่ือขึน้ถงึรอยพระพทุธบาท องค์ท่านหลวงปูเ่สาร์ท่านเหน็ว่าทีร่อยพระพทุธบาท  
ภูควายเงินมีเถาวัลย์พันธุ์ไม้ปกคลุมหนาแน่นไปหมดจนดูไม่งามตา ก่อนที่ชาวบ้าน 
จะลาท่านกลบั หลวงปูเ่สาร์ท่านบอกกบัชาวบ้านว่าพรุ่งน้ีให้พากนัมาทีน่ี่อกี ให้ชวนกนั 
มาหลายๆ คน ท่านและพระเณรจะพาชาวบ้านท�าความสะอาดรอยพระพุทธบาท 
ชาวบ้านรับปากท่านแล้วก็ลาท่านกลับ

ในคืนน้ัน ท่านหลวงปูเ่สาร์ท่านพกัอยูท่ีพ่ระพทุธบาทภคูวายเงิน ท่านนิมติเหน็  
เทวดานางหน่ึง เธอมีรัศมีเปล่งประกายงดงาม ผิวพรรณของนางดัง่ฉาบทาด้วยทองค�า  
กริิยาท่าทางดเูรียบร้อยงามตาแก่ผู้ทีไ่ด้ทศันาเป็นยิง่นัก เทวดานางน้ีเธอได้เข้ามากราบ 
หลวงปู่เสาร์เพื่อแสดงความเคารพต่อท่าน ท่านจึงก�าหนดจิตถามเทวดานางน้ีว่า  
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“เธอเป็นใคร มาท�าอะไรที่นี่” เธอตอบท่านว่า “ข้าพเจ้าชื่อว่านางสุวรรณเทวา มีวิมาน 
อยู่ชั้นดาวดึงส์ ข้าพเจ้ามาที่น่ีเพื่อพาบริวารมากราบรอยพระพุทธบาท” ท่านถาม 
นางสวุรรณเทวาว่า “เธอมาหาอาตมาด้วยประสงค์อนัใด” นางสวุรรณเทวาตอบท่านว่า  
“ข้าพเจ้าประสงค์แค่เข้ามากราบท่านพระอาจารย์เท่าน้ัน ข้าพเจ้าได้ยนิท่านบอกชาวบ้าน 
ให้พากันมาท�าความสะอาดรอยพระพุทธบาทแห่งน้ี ข้าพเจ้ามีความยินดีและขอ
อนุโมทนาบุญกับท่านและชาวบ้านด้วย”

 หลวงปู่เสาร์ท่านถามนางสุวรรณาเทวาว่า “เมื่อเธอมาไหว้พระพุทธบาทแห่งนี้ 
อยู่เสมอ เธอรู้หรือไม่ว่าพระพุทธบาทแห่งนี้ใครเป็นผู้สร้าง” นางสุวรรณาเทวาตอบ 
ท่านว่า “รอยพระพุทธบาทภูควายเงินแห่งน้ี เจ้ามหาชีวิตผู้ครองนครเชียงทอง  
(หลวงพระบาง) ได้เป็นผู้สัง่ให้เจ้าผู้ครองนครจันทบรู (เวยีงจันทน์) สร้างขึน้มาเมือ่คราว 
พระพทุธศาสนาผ่านล่วงห้าร้อยวสัสา (๕๐๐ ปี) เจ้าผู้ครองนครจันทบรู (เวยีงจันทน์) 
อยากจะสร้างอนุสรณ์สถานพระพุทธศาสนาข้ึนมาในบริเวณโขงเขตน้ี (อาณาเขตน้ี) 
เจ้านครจันทบรู (เวยีงจันทน์) จึงมีด�าริให้สร้างพระพทุธบาทจ�าลองข้ึนมาประดษิฐาน
ไว้บนยอดภคูวายเงินแห่งน้ี เพือ่ให้มนุษย์และเทวดาทัง้หลายได้กราบไหว้บชูา เพือ่เป็น 
การระลึกนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพุทธเจ้า ซึ่งพระองค์เป็นจอมเจ้าศาสดาของ
ศาสนาพุทธ โดยมีนัยปริศนาธรรมว่า

พทุธศาสนิกชนทัง้หลาย หากอยากจะบรรลมุรรคผลนิพพานเพือ่ก้าวพ้นจากกอง
ทกุข์น้ัน ขอให้ท่านทัง้หลายจงพากันเดินตามรอยพระบาทของพระพทุธเจ้า ให้พากนั 
เดนิตามรอยวตัรปฏบิตัทิีพ่ระพทุธองค์ได้ทรงสัง่สอนเอาไว้เถดิ แล้วท่านทัง้หลายกจั็ก 
ก้าวล่วงพ้นจากกองทุกข์ทั้งมวลได้

กาลเวลาล่วงเลยผ่านไป พระบาทแห่งน้ีจึงช�ารุดทรุดโทรมไปตามกาลเวลา ไม่มี 
ผู้มีจิตศรัทธามาท�าการฟื้นฟูบูรณะรอยพระพุทธบาทแห่งนี้เลย และไม่มีผู้ใดมาดูแล  
จนกระทั่งคณะท่านพระอาจารย์ได้ขึ้นมาพักภาวนาอยู่ในสถานที่แห่งน้ีเพื่อโปรด 
สตัว์โลกให้ได้พึง่พาอาศยับารมีธรรมจากท่าน จะเป็นความเมตตาอย่างยิง่หากท่านรับ 
นิมนต์อยู่ปฏิบัติธรรมที่พระพุทธบาทภูควายเงินแห่งนี้”
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นางสวุรรณเทวาได้กราบนิมนต์หลวงปูเ่สาร์เพือ่ให้ท่านจ�าพรรษาในทีแ่ห่งน้ี แต่
หลวงปูเ่สาร์ท่านปฏิเสธเร่ืองทีจ่ะรับนิมนต์จากท้าวเธอ ท่านบอกกบันางว่า “กาลข้างหน้า 
จะมีผู้ทีเ่ขามีวาสนาผูกพนักบัสถานทีแ่ห่งน้ี เขาจะเข้ามาดแูลสถานทีแ่ห่งน้ีเอง อาตมา
เป็นเพียงผู้ที่เดินทางผ่านมาพักภาวนาเท่านั้น อาตมายังมีสิ่งที่จะต้องท�าให้กับตนเอง
อยู่หลายอย่าง จึงไม่สามารถรับหน้าที่ดูแลสถานที่แห่งนี้ตามที่โยมขออาตมาได้”

ตอนนั้นหลวงปู่เสาร์ท่านไม่อยากอยู่ที่ใดเป็นการถาวร ท่านจึงไม่รับนิมนต์จาก
นางสุวรรณเทวา นางสุวรรณเทวาก็ไม่ฝืนท่าน เมื่อสมควรแก่กาลเวลาแล้ว เธอและ
บริวารจึงกราบลาท่านเพือ่กลบัวมิานของนาง หลวงปูเ่สาร์ท่านได้น�าเร่ืองน้ีมาพจิารณา 
ถึงอนาคตของสถานที่แห่งนี้ ท่านทราบด้วยความรู้ท่านว่า กาลข้างหน้าสถานที่แห่งนี้
จักมีผู้เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลบูรณปฏิสังขรณ์พัฒนาให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป

หลวงปู่เสาร์พาชาวบ้านบูรณะพระพุทธบาทภูควายเงินจนดูสะอาดงามตาแล้ว
ท่านพาลกูศษิย์พักอยู่ทีพ่ระพทุธบาทภคูวายเงิน ๕ วนั จากน้ัน ท่านกพ็าหลวงปูช่อบ 
และลกูศิษย์ ลงจากพระพุทธบาทภคูวายเงินเพือ่ไปพกัภาวนาทีว่ดัร้างแห่งหน่ึงตามที ่
ชาวบ้านผาแบ่นบอกกบัท่านว่า วดัร้างแห่งน้ีจะอยูต่ดิริมฝ่ังแม่น�า้โขง ซึง่อยูไ่ม่ไกลจาก 
พระบาทภูควายเงินมากนัก วดัร้างแห่งน้ีมีชือ่ว่า “วดัท่าแข้” (ชือ่เก่าในอดตี) แต่ปัจจุบนั 
คนท้องถิ่นเรียกวัดแห่งนี้ว่า “วัดท่าแขก” 

วัดร้างริมโขง

หลวงปู่ชอบท่านบอกแต่เดิมที่ชาวบ้านเรียกวัดแห่งนี้ว่า “วัดท่าแข้” นั้น เพราะ 
สมยัก่อนทีล่านหนิริมแม่น�า้โขง หน้าวดัแห่งน้ีจะมจีระเข้อาศยัอยูอ่ย่างชกุชมุ พอสร้าง 
วัดขึ้นมาแล้ว คนสมัยก่อนจึงเรียกวัดแห่งน้ีว่า วัดท่าแข้ ปัจจุบันชื่อวัดแห่งน้ีได ้
เรียกเพี้ยนกลายมาเป็น วัดท่าแขก ดังที่ทราบกันทั่วไป

หลวงปูช่อบเล่าตอนองค์ท่านหลวงปูเ่สาร์พาท่านมาพกัภาวนาทีว่ดัท่าแขกให้ฟัง 
ว่า “ตอนท่านอาจารย์เสาร์พาเรากบัหมู่คณะมาพกัอยูน่ี่ วดัท่าแขก ตอนน้ันเป็นวดัร้าง  
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โบสถ์ เจดีย์ มีเถาวัลย์พันปกคลุมไปหมด สมัยน้ันอยู่น่ีป่าไม้ยังหนาแน่น มอง
เห็นแสงเดือนแสงตะวันพอรําไร เราจัดที่พักให้ท่านอาจารย์เสาร์อยู่ทางปากห้วยตก
โขง ทางเดียวกับต้นโพธิ์ใหญ่ทุกวันนี้ล่ะ เราพักอยู่ทางไปบ้านน้อย” (ตรงรูปเหมือน 
หลวงปู่ชอบยืนถือไม้เท้า ข้างอาคารเรียนอยู่วิทยานุสรณ์ในปัจจุบัน)

“ตอนอาจารย์เสาร์เพิ่นพามาวัดท่าแขก บ้านน้อย ยังบ่เป็นบ้าน มีแต่กระท่อม 
เถยีงนา บ่มีผู้อาศยั เวลาบณิฑบาต อาจารย์เสาร์เพิน่พาไปบณิฑบาตทีเ่มอืงเชยีงคาน 
อาจารย์เสาร์เพิน่บอกบญุญาตโิยม “ใครมจีอบ เสยีม มดีพร้า กใ็ห้มาช่วยกนัตดัเครือไม้ 
คลุมโบสถ์คลุมเจดีย์วัดท่าแข้ให้แหน่เด้อ” อาจารย์เสาร์เพิ่นพาพวกเรากับชาวบ้าน  
ทาํความสะอาดเสนาสนะวตัถใุนวดัท่าแขก ไทเชยีงคานพากนัมาช่วยท่านอาจารย์เสาร์ 
บูรณะทําความสะอาดหลายวันถึงแล้วเสร็จ ตัดเครือไม้คลุมโบสถ์คลุมเจดีย์ออก 
จนเกลี้ยง อาจารย์เสาร์เพิ่นพาพระเณรชาวบ้านเก็บซากอิฐขึ้นมาเรียงใหม่เท่าที่ทําได้  
ตอนรื้ออิฐ พบพระพุทธรูปโบราณ เครื่องใช้ไม้สอย ถ้วยชาม ของลาวหลวงพระบาง 
สมยัก่อนหลายอย่าง มพีระพทุธรูปทองคาํสาํริดทาํจากเงินจากไม้จากหนิกม็ ีส่วนมาก 
จะเป็นพระพุทธรูปทําจากไม้ พระพุทธรูปเหล่านี้ถูกอิฐถูกดินทับไว้

ไทบ้านบางคนเหน็พระทองคําพระเงินอยากเอาไป อาจารย์เสาร์เพิน่ห้ามบ่ให้ใคร 
เอาพระหรือของเก่าอยูท่ีน่ี่ไป ของเหล่าน้ีเป็นสมบตัพิระศาสนา เป็นทรัพย์ของแผ่นดนิ 
ถ้าใครเอาไปครอบครองโดยมชิอบแล้ว จะเกดิวบิตักิบัตวัเองและครอบครัว ชาวบ้าน
กลัวจะเกิดความวิบัติตามที่อาจารย์เสาร์เพิ่นบอก เลยบ่กล้าเอาของพวกนี้ไป”

องค์ท่านหลวงปู่เสาร์พาพระเณรกับชาวเมืองเชียงคานบูรณะวัดร้างท่าแขก  
จนเป็นทีพ่อใจแล้ว องค์ท่านจึงสัง่ให้หยดุท�าการบรูณะ องค์ท่านบอกหลวงปูช่อบและ
หมู่คณะให้พากันท�าความเพียรเดินจงกรมภาวนา หลวงปู่ชอบเล่าเร่ืองตอนท่านพัก 
ภาวนาอยู่วัดท่าแขกกับองค์ท่านหลวงปู่เสาร์ให้ฟัง ท่านว่า “มีคืนหนึ่งเราภาวนาอยู่
ปรากฏมีแสงสีขาวพุ่งออกมาจากทางโบสถ์เก่าวัดท่าแขก แสงสีขาวน้ีลอยวนเวียน
รอบกลดของเราแล้วหายไป เรายกนิมิตเรื่องที่เห็นขึ้นมาพิจารณา จึงทราบว่าสถานที่ 
แห่งน้ีมีความผูกพันกับเรามาก่อน อดีตเราเคยได้มาร่วมสร้างวัดแห่งน้ีเมื่อชาติที่ 
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เราเกิดเป็นชาวลาว เมืองแก่นท้าวไซยะบุลี แสงสีขาวที่เห็นนั้นคือดวงจิตเทพเทวดา 
พญานาคที่พิทักษ์รักษาสมบัติพระศาสนาของวัดท่าแขกมาแสดงให้เราเห็น”

พญานาคเมืองเชียงคาน

ต่อจากเร่ืองพระคณุเจ้าหลวงปูช่อบ ฐานสโม เล่าเร่ืองวดัท่าแขก เรียนถามองค์ท่าน 
ว่า “หลวงปู่เห็นพญานาคครั้งแรกอยู่ที่ไหน” ท่านบอก “เราเห็นพญานาคครั้งแรกที่ 
น�้าโขงเมืองเชียงคาน ตรงปากห้วยตกโขงวัดท่าแขก” พญานาคตนนี้มาแสดงตนให้
ท่านเห็นด้วยตาเนื้อ ตอนก�าลังสรงน�้าอยู่ที่ท่าน�้าวัดท่าแขก เวลาประมาณสี่โมงเย็น  
เห็นทีแรกท่านเข้าใจว่าเป็นท่อนไม้ลอยมากับน�้าโขง แต่เมื่อมองดูอย่างถี่ถ้วนแล้ว 
มันไม่ใช่ขอนไม้ตามที่เข้าใจในเบื้องต้น เพราะสิ่งที่ท่านเห็นน้ันมีลักษณะด�าเลื่อม 
คล้ายงูใหญ่ยาวประมาณร้อยเมตร ถึงน�้าโขงจะไหลเชี่ยว แต่สิ่งที่ท่านเห็นนี้กลับไม่ 
เคลื่อนไหวไหลไปตามสายน�้า มันจะหยุดนิ่งอยู่กับที่คล้ายกับเรือจอดทอดสมอแล้ว 
เคลือ่นตวัไปในลกัษณะขวางกบัล�าน�า้โขงมุ่งตรงเข้ามายงัท่าน�า้ทีท่่านสรงน�า้อยู ่พอสิง่น้ี 
เคลือ่นตวัเข้ามาใกล้ประมาณย่ีสบิกว่าวากห็ยดุน่ิงอยูก่บัที ่ไม่เคลือ่นไหวไปไหน ท่านว่า 
บางคร้ังมนักจ็มลงไปในน�า้แล้วลอยตวัข้ึนมาบนผิวน�า้ สลบัไปมาแบบน้ีอยูห่ลายคร้ัง  
ท่านฉุกคดิขึน้มาในใจว่าน่ีหรือคอืพญานาค เหมอืนกบัว่าสิง่ทีท่่านก�าลงัดอูยูน้ี่รู้ความคดิ  
จิตใจท่าน หลงัจากท่านคิดว่าน่ีหรือคอืพญานาค ปรากฏมีน�า้พุง่ข้ึนบนอากาศคล้ายกบั 
น�า้พ ุเหมอืนกบัว่าทีใ่ต้น�า้โขงมอีะไรบางอย่างท�าให้เกิดน�า้พุง่ขึน้มา หลงัจากน�า้พุง่ขึน้ไป 
บนฟ้าแล้ว ตัวด�าๆ ลักษณะคล้ายกับงูใหญ่นี้ก็ค่อยๆ จมหายลงไปในแม่น�้าโขงหน้า
วัดท่าแขก

กลางคืนขณะภาวนาอยู่ มีบุรุษผู้หน่ึงแต่งกายภูมิฐานเหมือนเจ้านายเมืองลาว
สมัยโบราณมาปรากฏให้องค์ท่านเห็นในนิมิต บุรุษผู้น้ีบอกกับองค์ท่านว่าเขาเป็น 
พญานาคเฝ้าสมบัติพระศาสนาอยู่วัดท่าแขกแห่งนี้ พญานาคตนนี้เขามาแสดงความ
ยินดีที่องค์ท่านหลวงปู่เสาร์พาพระเณรและชาวบ้านมาบูรณะสมบัติพระศาสนาที่วัด 
แห่งน้ี พญานาคตนน้ีบอกท่านว่าหลงัจากวดัแห่งน้ีร้างกไ็ม่มพีระเณรองค์ใดมาปฏบิตัิ
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อยูท่ีน่ี่ จนเขาได้มาเหน็องค์ท่านหลวงปูเ่สาร์พาพระเณรมาปฏบิตัอิยูท่ีน่ี่ เขาและบริวาร 
ญาตมิติรปีตยิินดทีีไ่ด้เหน็สมณะมาปฏิบตัธิรรมทีน่ี่ จึงขึน้มาแสดงอนุโมทนากบัพวกท่าน

หลวงปู่ชอบท่านถามพญานาคตนน้ีว่า “ใช่ท่านหรือไม่ที่มาแสดงตนให้อาตมา
เหน็เม่ือตอนบ่าย” พญานาคตนน้ีบอกองค์ท่านว่า “ข้าพเจ้าเองทีข่ึน้มาแสดงตนให้ท่าน 
เหน็ด้วยตาเน้ือเมือ่ตอนบ่าย เหตทุีข้่าพเจ้าขึน้มาแสดงตนให้ท่านเหน็น้ัน เพราะอยาก 
ให้ท่านรู้ว่าภพภมูน้ีิมีอยูจ่ริงตามทีพ่ระพทุธเจ้าท่านตรัสไว้ ข้าพเจ้ามาแสดงอนุโมทนา
ให้ท่านเหน็โดยการพ่นน�า้ขึน้อากาศ การพ่นน�า้ข้ึนอากาศน้ัน เป็นกริิยาอย่างหน่ึงของ
พวกพญานาคเวลาอนุโมทนาบุญ”

หลวงปูช่อบถาม “ท่านชือ่อะไร บ้านเมอืงของท่านอยูท่ีไ่หน” พญานาคตนน้ีตอบ 
ท่านว่า “ข้าพเจ้าชือ่ อสิโรนาคราช มวีมิานบาดาลอยูป่ากน�า้เลยไหลตกโขง บ้านเมอืง
ข้าพเจ้าอยู่ที่นี่”

หลวงปูช่อบบอกเมอืง “อสิโรนาคราช” น้ันใหญ่กว่าอ�าเภอเชียงคานมาก เมอืงของ 
อสิโรนาคราชเร่ิมจากเขตอ�าเภอเชยีงคาน จังหวดัเลย ไปจนถงึเขตอ�าเภอน�า้ปาด จังหวดั
อตุรดติถ์ คดิดเูอาว่าเขตการปกครองของอสิโรนาคราชกว้างใหญ่ขนาดไหน ท่านบอก  
อสิโรนาคราชพญานาคตนน้ีมอีายหุน่ึงหม่ืนสองพนัปี บรรดาศกัดิก์ารปกครองของเขา 
หากเปรียบกับข้าราชการเมืองมนุษย์ อิสโรนาคราชมีต�าแหน่งเทียบกับนายอ�าเภอ  
เรื่องอ�านาจฤทธิ์เดชนั้น มนุษย์เราเทียบชั้นกับอิสโรนาคราชไม่ได้

วัดท่าแขก

วัดท่าแขก ตัง้อยู่ที ่บ้านน้อย ตาํบลเชยีงคาน อาํเภอเชยีงคาน จังหวดัเลย ทางเข้าวดั 
เป็นถนนเส้นเดียวกนักบัทางเข้า “แก่งคดุคู้” ซึง่เป็นแหล่งท่องเทีย่วทีส่�าคญัอกีแห่งหน่ึง 
ของอ�าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย วัดท่าแขกเป็นวัดโบราณเก่าแก่ ตามหลักศิลาจารึก 
ที่ค้นพบภายในอุโบสถของวัดท่าแขกที่เขียนจารึกด้วยอักษรภาษาลาวโบราณ  
นักโบราณคดีกรมศิลปากรได้แปลภาษาลาวจากหลักศิลาจารึกเป็นภาษาไทยว่า
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วัดท่าแข้ (วดัท่าแขก) สร้างขึน้เม่ือวนัเสาร์ ข้ึน ๙ ค�า่ เดือน ๕ ปีกาบสนั (ปีวอก)  
พทุธศกัราช ๒๒๐๙ จุลศกัราช ๑๐๒๘ ตรงกบัรัชสมยัของ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช  
แห่งกรุงศรีอโยธยาศรีรามเทพนคร วัดท่าแขกสร้างข้ึนจากศรัทธาของท้าวสุวรรณ-
แผ้วพ่าย พระราชโอรสของ พระเจ้าสุริยะวงศาธรรมิกราช กษัตริย์ผู้ครองอาณาจักร
ล้านช้างหลวงพระบาง 

ท้าวสุวรรณแผ้วพ่าย สร้างวัดท่าแขกขึ้นเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับพระชายาและ
พระราชธดิาของพระองค์ทีไ่ด้สวรรคตพร้อมกนั เน่ืองจากเรือล่มในแม่น�า้โขง เขตเมอืง
เชียงคาน คราวที่ท้าวสุวรรณแผ้วพ่ายพาพระชายาและพระราชธิดาเสด็จทางเรือไปยัง
เมืองสีสัตตนาคนหุต (เมืองเวียงจันทน์)

วัดท่าแขก ชื่อเดิมสมัยก่อนชาวบ้านคนท้องถ่ินเรียกช่ือวัดแห่งน้ีว่า วัดท่าแข้  
ค�าว่า “แข้” เป็นภาษาอสีานแปลว่า “จระเข้” ชาวบ้านสมยัก่อนเรียกว่าวัดท่าแข้ เพราะ
บริเวณท่าน�า้ของวดัตดิกบัแม่น�า้โขงสมยัน้ันจะมจีระเข้อาศยัอยูชุ่กชุม จระเข้มกัจะมา
นอนผึ่งแดดอยู่ที่ท่าน�้าลานหินของวัด เมื่อสร้างวัดขึ้นมาแล้ว ชาวบ้านจึงพากันเรียก
ชื่อวัดว่า “วัดท่าแข้” ปัจจุบันได้มีการเรียกชื่อวัดแห่งนี้เพี้ยนเป็น วัดท่าแขก ดั่งที่
ทราบกันในปัจจุบัน

ปีพุทธศักราช ๒๔๖๙ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต หลวงปู่สิงห์ ขันตยาคโม หลวงปู่ 
มหาป่ิน ปัญญาพโล หลวงปูเ่ทสก์ เทสรังส ีหลวงปูพ่รหม จิรปญุโญ หลวงปูฝ้ั่น อาจาโร  
หลวงปูห่ลยุ จันทสาโร หลวงปูต่ือ้ อจลธมัโม และพระภกิษุสามเณรตดิตามอกีจ�านวน  
๒๐ กว่ารูป ได้เดินธดุงค์ผ่านมาเมอืงเชยีงคาน หลวงปูม่ัน่พาคณะศษิย์มาพกัภาวนา
ที่วัดท่าแขก ซึ่งตอนนั้นยังเป็นวัดร้างอยู่

ปีพทุธศกัราช ๒๔๗๐ หลวงปูเ่สาร์ กนัตสโีล หลวงปูช่อบ ฐานสโม หลวงปูห่ล้า  
ขนัตธิโร พระอ้าย และสามเณรหล้า เดินทางมาพกัภาวนาทีว่ดัท่าแขก หลวงปูเ่สาร์พา 
หลวงปู่ชอบร่วมกับชาวเมืองเชียงคาน ท�าการบูรณะซากปรักหักพังของอุโบสถเจดีย์
ขึน้มาใหม่ หลวงปูเ่สาร์ท่านให้ลกูศษิย์ขนเอาเศษอฐิมาก่อเป็นแท่นเพือ่ใช้เป็นฐานทีต่ัง้
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ของพระพทุธรูปโบราณ ๓ องค์ ทีพ่บอยูภ่ายในอโุบสถเก่าวดัท่าแขก หลวงปูเ่สาร์พา 
หลวงปูช่อบพกัภาวนาอยูท่ีว่ดัท่าแขกประมาณ ๑๕ วนั จากน้ัน องค์ท่านหลวงปูเ่สาร์ 
จึงเดินทางไปเที่ยววิเวกทางเมืองแก่นท้าว ประเทศลาว

ปีพุทธศักราช ๒๕๑๙ พระคุณเจ้าหลวงปู่ชอบ ฐานสโม มีด�าริฟื้นฟูวัดท่าแขก  
จากวัดร้างให้เป็นวดัทีม่พีระสงฆ์ขึน้ในพระพทุธศาสนาอกีคร้ังหน่ึง เน่ืองจากวดัท่าแขก  
มพีระพทุธรปูโบราณสามองค์ซึง่เป็นสมบตัพิระพทุธศาสนาทีอ่ยูใ่นวดัแห่งน้ี องค์ท่าน 
หลวงปูช่อบได้มอบหมายให้ พระราชศีลสงัวร (เจ้าคุณนาซ่าว) หลวงพ่อบวัค�า มหาวโีร  
หลวงพ่อก้อนทอง ปิยธัมโม หลวงพ่อบุญเรือง และ พระพัง เข้ามาบูรณะวัดท่าแขก

พระราชศีลสังวร กับ หลวงพ่อบัวค�า พาชาวบ้านรื้อซากปรักหักพังของอุโบสถ 
และซากเจดย์ีเก่าของวดัท่าแขก ร้ืออโุบสถเก่าเพือ่จัดสร้างขึน้มาใหม่ สร้างศาลาชัว่คราว 
มุงสังกะสีเพื่อครอบพระพุทธรูปโบราณทั้งสามองค์เอาไว้ ก่อนจะเข้าพรรษา 
ปีพุทธศักราช ๒๕๑๙ องค์ท่านหลวงปู่ชอบเข้ามาพักที่วัดท่าแขกสองคืน ในปีน้ัน  
หลวงปู่ชอบท่านจะมาจ�าพรรษาที่วัดท่าแขก แต่พอถึงวันอธิษฐานเข้าพรรษา มีเหตุ 
จ�าเป็นบางอย่างเกดิขึน้ทีบ้่านโคกมน องค์ท่านจึงกลบัไปจ�าพรรษาทีว่ดัป่าสมัมานุสรณ์ 
บ้านโคกมน ต�าบลผาน้อย อ�าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

ก่อนเดนิทางไปจ�าพรรษาทีว่ดัป่าสมัมานุสรณ์ องค์ท่านหลวงปูช่อบได้มอบหมาย
ให้หลวงพ่อบวัค�า มหาวโีร หลวงพ่อก้อนทอง ปิยธมัโม และหลวงพ่อสอน จ�าพรรษาที่
วดัท่าแขก เพือ่อบรมศีลธรรมให้กบัชาวบ้านท้องถิน่ทีน่ี่ นับจากปีพทุธศักราช ๒๕๑๙ 
เป็นต้นมา วัดท่าแขกจึงมีพระภิกษุสามเณรที่เป็นลูกศิษย์ขององค์ท่านหลวงปู่ชอบ 
ฐานสโม เดินทางเข้ามาพักจ�าพรรษาที่วัดท่าแขกทุกปีจนถึงปัจจุบัน

ปีพุทธศักราช ๒๕๒๓ พระอาจารย์แดง จันทวังโส มาจ�าพรรษาที่วัดท่าแขก 
องค์ท่านหลวงปู่ชอบจึงมอบหมายให้พระอาจารย์แดงเป็นเจ้าอาวาส ดูแลวัดท่าแขก
สืบแทนองค์ท่าน หลวงปู่ชอบท่านรับเอาวัดท่าแขกไว้ในความอุปถัมภ์ จากน้ันมา 
วัดท่าแขกจึงอยู่ในความอุปถัมภ์ของพระคุณเจ้าหลวงปู่ชอบ ฐานสโม จนถึงปัจจุบัน
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พระสามพี่น้อง 

พระพุทธรูปคู่บารมีองค์ท่านหลวงปู่ชอบ

พระพทุธรูปโบราณทัง้สามองค์น้ี พระคุณเจ้าหลวงปูเ่สาร์ กนัตสโีล กบั หลวงปูช่อบ  
ฐานสโม พบในคราวทีม่าพกัภาวนาอยูท่ีว่ดัท่าแขก เมือ่สมัยเป็นวดัร้าง หลวงปูช่อบบอก  
พระพทุธรูปโบราณสามองค์น้ีถกูซากอฐิทบัเอาไว้ โดยมจีอมปลวกโอบทบัไว้อกีชัน้หน่ึง  
ท่านว่า พวกเทพเทวดาพญานาคที่รักษาสมบัติพระศาสนาอยู่วัดท่าแขก ปกปิดรักษา
พระพทุธรูปสามองค์น้ีไว้จากคนใจมาร พระพทุธรูปทัง้สามองค์น้ีจึงรอดพ้นจากสายตา
ของพวกมิจฉาชีพที่มาขุดค้นเอาสมบัติโบราณของวัดท่าแขก

ปีพุทธศักราช ๒๕๑๙ พระคุณเจ้าหลวงปู่ชอบ ฐานสโม กับลูกศิษย์ ได้เข้ามา
บูรณะวัดท่าแขกขึ้นมาใหม่อีกคร้ังหน่ึง องค์ท่านสั่งให้สร้างศาลาช่ัวคราวมุงสังกะสี 
เพือ่ใช้บงัแดดบงัฝนให้พระพทุธรูปทัง้สามองค์น้ี ต่อมาจึงมกีารตัง้ชือ่พระพทุธรูปทัง้
สามองค์นี้ว่า หลวงพ่อโชคมงคล หลวงพ่อชัยมงคล หลวงพ่อแสนมงคล ตามล�าดับ

หลวงพ่อแสนมงคล เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ เนื้อหินทราย ศิลปะทวาราวดี
ตอนปลาย หน้าตักกว้าง ๙๒ เซนติเมตร สูง ๑๕๓ เซนติเมตร

หลวงพ่อโชคมงคล เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ เนื้อหินทราย ศิลปะทวาราวดี
ตอนปลาย หน้าตักกว้าง ๖๖ เซนติเมตร สูง ๑๒๘ เซนติเมตร

หลวงพ่อชัยมงคล เป็นพระพุทธรูปปางนาคปรก ศิลปะทวาราวดีตอนปลาย 
หน้าตักกว้าง ๖๑ เซนติเมตร สูง ๑๒๓ เซนติเมตร

ทางเจ้าหน้าที่กรมศิลปากรได้ท�าการตรวจพิสูจน์พระพุทธรูปทั้งสามองค์ตาม
หลักวิชาการ สรุปความเห็นว่า พระพุทธรูปทั้งสามองค์น้ีเป็นพระพุทธรูปศิลปะ 
สมัยทวาราวด ีสนันิษฐานว่าสร้างขึน้มาในปลายสมัยทีข่อมยังเรืองอ�านาจ ทางเจ้าหน้าที่ 
กรมศิลปากรสนันิษฐานว่า พระพทุธรูปทัง้สามองค์น้ีมีอายใุนการสร้างประมาณ ๗๐๐ ปี  
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ถึง ๑,๐๐๐ ปี พระพุทธรูปทั้งสามองค์นี้ มีอายุในการสร้างมากกว่าอายุของการสร้าง
วัดท่าแขก

ทางเจ้าหน้าที่กรมศิลปากรไม่ทราบว่าผู้ใดเป็นผู้น�าพระพุทธรูปทั้งสามองค์น้ี  
มาประดิษฐานไว้ที่วัดท่าแขก เพราะไม่มีหลักฐานปรากฏให้ทราบว่าพระพุทธรูป 
ทั้งสามองค์น้ีมาอยู่วัดท่าแขกได้อย่างไร เพราะอาณาจักรขอมไม่ได้แผ่อ�านาจมาถึง
เขตนี้ อาณาเขตลุ่มน�้าโขงเขตนี้ ในอดีตขึ้นอยู่กับการปกครองของอาณาจักรล้านช้าง
หลวงพระบางมาก่อน เจ้าหน้าทีก่รมศลิปากรจึงสนันิษฐานว่า น่าจะมผู้ีน�าพระพทุธรูป 
ทั้งสามองค์นี้มาจากที่อื่นน�ามาประดิษฐานไว้ที่วัดท่าแขก

องค์ท่านหลวงปู่ชอบเล่าเร่ืองพระพุทธรูปโบราณ “สามพี่น้อง” วัดท่าแขก  
ให้ลกูศษิย์ทีม่าร่วมในงานทอดกฐนิวดัท่าแขกฟัง เมือ่วนัที ่๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๓๖

“พระพุทธรูปสามองค์น้ี สร้างขึ้นจากศรัทธาพราหมณ์สามพี่น้องเมืองนาดูน  
เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา สร้างขึ้นจากอธิษฐานสัญญาว่า “เกิดชาติไหนก็ขอให้เรา
สามพี่น้องได้พบกันในศาสนาของพระพุทธเจ้า” พราหมณ์ผู้พี่สร้างพระพุทธรูปปาง
นาคปรก (หลวงพ่อชยัมงคล) พราหมณ์เขาถอืว่าพระพทุธรูปปางนาคปรกคอืนามแห่ง 
อาํนาจ พราหมณ์ผู้น้องอกีสองคนสร้างพระพทุธรูปปางสมาธ ิ(หลวงพ่อโชคมงคล และ  
หลวงพ่อแสนมงคล)

พระพทุธรูปสามองค์น้ีอยู่วดัท่าแขกสามร้อยกว่าปีแล้ว สมยัก่อนมีพ่อค้าเกวยีน
นาํพระพทุธรูปสามองค์น้ีมาจากเมอืงนาดนูใส่มากับเกวยีนสนิค้า พวกพ่อค้าเอาสนิค้า
มาขายทางเมอืงเชยีงคาน จะข้ามไปขายของเมืองสานะคามและเมอืงแก่นท้าว ตอนน้ัน 
โขงเขตน้ีเกิดโรคระบาด มีคนตายเพราะโรคน้ีมาก พวกพ่อค้าก็ตายไปหลายคน  
พวกรอดชีวิตกลัวเภทภัย จึงพากันทิ้งพระพุทธรูปสามองค์นี้ไว้ในป่าทางบ้านนาบอน  
บ้านนาบอนสมัยนั้นยังเป็นป่าช้างดงเสือ บ่ได้เป็นบ้านเป็นเมืองเหมือนทุกวันนี้

ไทเมืองเชียงคานพากันอาราธนาพระสามองค์น้ีใส่เกวียนเพื่อจะนําไปไว้ในวัด 
เมืองเชียงคาน วัวลากเกวียนมันบ่เดินไปตามทางที่เจ้าของต้องการให้ไป วัวมันลาก
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พระพทุธรูปบกุป่าบกุดงไปทางอืน่ เจ้าของตอีย่างไร ววัมนักะบ่ยอมไปตามทางทีไ่ทบ้าน 
ต้องการ ไทบ้านจึงเสี่ยงทายกันว่า “ถ้าวัวมันไปหยุดพักกินหญ้ากินน�้าที่ไหน ถือว่า
พระพุทธรูปทั้งสามองค์น้ีอยากอยู่ที่น่ัน” เขาเลยปล่อยวัวลากเกวียนบรรทุกพระไป
โดยไม่มีคนบังคับ

พวกไทบ้านพากนัตฆ้ีองร้องป่าวบอกข่าวกนัตามทาง ผู้คนพากนัออกมานิมนต์ 
พระพุทธรูปสามองค์น้ีให้อยู่คู่วัดบ้านเมืองของตน วัวลากเกวียนผ่านไปทางไหน 
พระเณรชาวบ้านก็จะเอานํ้าเอาหญ้ามาล่อให้วัวหยุดพักเพื่อจะอาราธนาพระพุทธรูป
สามพี่น้องนี้ให้อยู่วัดคุ้มบ้านของตน

วัวลากเกวียนพระพุทธรูปผ่านไปหลายที่ ไม่ยอมหยุดกินนํ้ากินหญ้าที่ไหนเลย  
พอถึงวัดท่าแขกก็มาหยุดอยู่ที่น่ี ตอนน้ันวัดท่าแขกเป็นวัดร้าง พระเณรพากันหนี
โรคระบาดข้ามโขงไปอยู่เมืองสานะคาม วัวมาหยุดพักกินนํ้าซับอยู่นี่ (น�้าซับ คือน�้า 
ผุดขึน้เองโดยธรรมชาต)ิ หยดุกนินํา้แล้วววักบ่็ไปทีไ่หน คนทีต่ามมาจึงเหน็พ้องกันว่า  
พระพทุธรูปสามองค์น้ีอยากอยู่วดัท่าแขก ชาวบ้านจึงอาราธนาพระพทุธรูปทัง้สามองค์น้ี 
มาประดษิฐานไว้ทีโ่บสถ์เก่า วดัท่าแขก พระพทุธรูปสามพีน้่องน่ีจึงอยูคู่ก่บัวดัท่าแขก
มาตั้งแต่นั้น

พระสามพีน้่องน้ีจะอยูด้่วยกนัตลอดไป อย่าแยกองค์หน่ึงองค์ใดให้พรากจากกนั 
มนับ่ด ีพระสามองค์น้ีศกัด์ิสทิธิ ์มีเทวดาพญานาคมากราบไหว้ทกุวนั พญานาคมารักษา 
พระสามพีน้่องน้ีทกุวนั ข้างขึน้ พญานาคฝ่ายอสิโรนาคราชมาดแูล ข้างแรม พญานาค
ฝ่ายกากะละนาคราชมารักษา พระพุทธรูปสามองค์เป็นพระคู่บารมีเรากับวัดท่าแขก”

เปรตลักของสงฆ์

พระคุณเจ้าหลวงปูช่อบ ฐานสโม เล่าถงึเปรตทีว่ดัท่าแขกให้ฟังว่า “ตอนอาจารย์เสาร์ 
พามาพักวัดท่าแขก ท่านบอกว่า ท่านชอบอยู่วัดนี้ มีเปรตผู้ชายตนหนึ่ง สูง ผอม ดํา  
เหมือนถูกไฟไหม้ทั้งตัว ตัวสูงเท่าหลังคาโบสถ์ หาเก็บของบูดเน่าในวัดกิน เก็บมูตร 
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เก็บคูถขี้หมาขี้แมวกินไปตามกรรมของมัน เปรตตนนี้ อดีตเคยเป็นโยมวัดนี้มาก่อน  
ตอนเป็นคนมนิีสยัชอบลกัขโมยของวดั ถอืวสิาสะเอาของวดัไปกนิไปใช้โดยไม่แจ้งให้ 
พระเณรทราบ อยากได้อยากกินอะไร มันก็จะเอาไปโดยไม่ขออนุญาตพระเณร  
พอพระเณรถาม มนักป็ฏเิสธ ด้วยมานะทฐิตินเอง มนัออกปากท้าทายไม่กลวับาปไม่กลวั 
กรรม เพราะความมืดบอดจิตใจมันถึงทําแบบนี้ เข้าวัดแต่ตัว แต่ใจไม่มีวัตรปฏิบัติ  
คดิว่าบาปบญุไม่ม ีมนัจึงไม่เชือ่ในเร่ืองบาปกรรม ทาํอะไรลงไปตามกเิลสในใจบงการ 
พวกจิตมดืบอดแบบน้ียากแก่การโปรด ไม่รู้ว่าพระพทุธเจ้ากีพ่ระองค์มาตรัสรู้ มนัถงึ 
จะได้รู้เหน็เป็นธรรมกบัเขา พอตายแล้วมาเกดิเป็นเปรต มคีวามหวิตลอดเวลา หวิเพราะ  
บาปกรรมบีบบังคับ อาหารการกินก็ไม่มี หาเก็บของบูดของเน่ากิน เก็บขี้หมาขี้แมว 
เลยีดินกนิเสลดคนถ่มบ้วนทิง้ มาวดัท่าแขกทไีร กเ็หน็มนัเดนิเกบ็มตูรคถูกินอย่างน้ัน 
เห็นแล้วสังเวชใจ สัตว์โลกเป็นไปตามกรรม ทํากรรมมาแบบนี้ ผลจึงออกมาแบบนี้”

เรียนถามองค์ท่านว่า “ถ้าขี้หมาขี้แมวมูตรคูถไม่มี เปรตตนนี้มันจะเอาอะไรกิน
เป็นอาหาร หลวงปูโ่ปรดเปรตตนน้ีได้ไหม” องค์ท่านบอก “เราโปรดไม่ได้ เพราะเปรต
ตนนี้จิตมันมืดบอด ไม่มีด้านดีพอที่จะรับบุญได้ เป็นโมฆะบุรุษผู้บกพร่องในธรรม  
ของบูดเน่าที่เป็นอาหารมัน เกิดจากผลกรรมของเปรตตนน้ี ของพวกน้ีไม่มีหมด  
หวิขึน้มาเม่ือไหร่ กรรมจะบนัดาลให้มตูรคถูเหล่าน้ีผุดขึน้มาให้มันเหน็เอง สิง่เหล่าน้ี 
จะหมดไปพร้อมกบักรรมของมนัเท่าน้ัน ถ้าไม่หมดกรรม มนักจ็ะเป็นเปรตอยูว่ดัไปน้ี 
อีกนาน”

กราบลาองค์ท่านหลวงปู่เสาร์ กันตสีโล

พระคุณเจ้าหลวงปู่เสาร์ กันตสีโล พาลูกศิษย์พักภาวนาที่วัดท่าแขก อ�าเภอ
เชียงคาน ประมาณครึ่งเดือน พอหลังวันอุโบสถหนึ่งวัน องค์ท่านพาหลวงปู่ชอบกับ 
ลูกศิษย์ท่านอื่นๆ ออกจากวัดท่าแขก เดินเลาะแม่น�้าโขงไปทางอ�าเภอท่าลี่ องค์ท่าน 
หลวงปู่เสาร์พาหลวงปู่ชอบกับหมู่คณะแวะพักที่บ้านท่าดีหมี ต�าบลปากตม อ�าเภอ
เชียงคาน จังหวัดเลย ตรงปากแม่น�า้เหอืงไหลลงแม่น�า้โขง (ทีพ่ระใหญ่ท่าดีหมใีนปัจจุบนั)  
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องค์ท่านหลวงปูเ่สาร์พกัอยูท่ีน่ี่สองคนื จากน้ัน องค์ท่านจะพาหลวงปูช่อบและลกูศษิย์ 
ท่านอืน่ข้ามแม่น�า้เหอืงไปเทีย่ววเิวกทางเมืองแก่นท้าว-ไซยะบลุ ีประเทศลาว หลวงปูช่อบ 
ท่านอยากกลับบ้านหนองบัวบาน อ�าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี เพื่อโปรด 
โยมแม่ท่าน จึงกราบเรียนองค์ท่านหลวงปู่เสาร์ผู้เป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ให้ทราบถึง
เจตนา องค์ท่านหลวงปู่เสาร์ยินดีอนุโมทนาในเจตนาบุญที่ท่านจะเดินทางไปโปรด
โยมแม่ให้พบธรรม

หลวงปูช่อบ ฐานสโม ท่านกราบลาองค์ท่านหลวงปูเ่สาร์ กนัตสโีล ทีบ้่านท่าดหีมี  
ต�าบลปากตม อ�าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ส่งองค์ท่านหลวงปู่เสาร์ผู้เป็นพ่อแม ่
ครูบาอาจารย์กบัหมูค่ณะ ขึน้เรือข้ามแม่น�า้เหอืงไปเมืองแก่นท้าว ประเทศลาว ทีบ้่าน 
ท่าดีหมีแห่งน้ี คือสถานที่สุดท้ายที่หลวงปู่ชอบ ฐานสโม กับองค์ท่านหลวงปู่เสาร์ 
กันตสีโล ได้พบกันคร้ังสุดท้าย จากน้ันมาหลวงปู่ชอบท่านก็ไม่ได้พบกับองค์ท่าน 
หลวงปูเ่สาร์ ผู้เป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์อกีเลย จนตราบองค์ท่านหลวงปูเ่สาร์ กนัตสโีล  
ท่านละขันธ์เข้านิพพาน

กลับบ้านหนองบัวบานเพื่อโปรดโยมแม่

หลังจากหลวงปู่ชอบกราบลาส่งองค์ท่านหลวงปู่เสาร์ กันตสีโล ที่บ้านท่าดีหมี 
อ�าเภอเชียงคาน ข้ามไปฝั่งประเทศลาว ท่านเดินทางจากบ้านท่าดีหมีมาบ้านโคกมน  
เพ่ือเย่ียมญาตพิีน้่อง สมยัน้ันบ้านโคกมนยงัไม่มวีดัป่า หลวงปูช่อบท่านจึงเข้าไปพกัที่ 
ป่าช้าหนิโง้น (ปัจจุบนัคอืวดัป่าโคกมน) ท่านพกัป่าช้าหนิโง้น บ้านโคกมน ร่วมเดอืน 
จากน้ัน ท่านเดนิทางไปบ้านหนองบวับาน ต�าบลหนองบวับาน อ�าเภอหนองววัซอ จังหวดั 
อุดรธานี เพื่อเยี่ยมโยมแม่ขององค์ท่าน

ระหว่างหลวงปู่ชอบพักอยู่ที่วัดป่าหนองบัวบาน โยมแม่ของท่านจะมาใส่บาตร 
ถวายอาหารให้ท่านทกุวนัไม่เคยขาด ท่านจะพดูเร่ืองศีลเร่ืองธรรมให้โยมแม่ฟังวนัละ 
เล็กละน้อย จนโยมแม่ของท่านเกิดความศรัทธา จิตใจอ่อนน้อมเข้าหาธรรม โยมแม่ 
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นิมนต์ท่านจ�าพรรษาที่วัดป่าหนองบัวบาน ท่านพิจารณาเห็นควรที่จะโปรดโยมแม่ 
จึงรับนิมนต์ อีกประการหนึ่ง นับแต่บวชมาท่านไม่เคยจ�าพรรษาที่บ้านหนองบัวบาน  
มแีต่ไปจ�าพรรษาอยูท่ีบ้่านอืน่เมอืงไกล ซึง่ไม่ใช่บ้านเกดิเมอืงนอนญาตพิีน้่องของท่าน

วันพระ ๘ ค�า่ ๑๕ ค�า่ โยมแม่ของท่านจะมาจ�าศลีภาวนาทีว่ดั หลวงปูช่อบท่านจึง 
ฝึกหัดภาวนาให้กับโยมแม่ของท่าน ท่านบอก “แม่เราเป็นผู้มีทุนเดิม ฝึกหัดภาวนา
ไม่นาน แม่กพ็บกบัความสงบ” ท่านบอก “บญุบาปทีเ่ราท�ามาตัง้แต่อดตีจนถงึปัจจุบนั 
ภาวนาจะท�าให้เราเห็นผลในบุญบาปน้ันทั้งหมด ภาวนาจะท�าให้เกิดปัญญารู้ละวาง
กเิลสได้ พระอริยเจ้าทัง้หลาย ท่านกอ็าศัยการภาวนาน้ีแหละจัดการกบักเิลสในจิตใจ
ของตนเอง จนจิตท่านเลื่อนล�าดับชั้นขึ้นไปจนถึงธรรมธาตุนิพพาน หลุดพ้นจากการ
เป็นทาสของกิเลส”

หลงัออกพรรษา โยมแม่บอกท่านว่า “แม่ไม่อยากอยูท่าํอะไรอกีแล้ว ไร่นาสาโท  
ลูกเต้า แม่ก็ไม่ห่วง แม่อยากบวชชี ครูบามีความเห็นในเรื่องนี้อย่างไร” หลวงปู่ชอบ
ท่านยนิดใีนเจตนาโยมแม่ทีจ่ะบวชชี ญาตพิีน้่องทกุคนกอ็นุโมทนา หลวงปูช่อบท่านจึง 
พาโยมแม่ปา แก้วสุวรรณ ไปบวชชีที่วัดป่าหนองวัวซอ (วัดบุญญานุสรณ์) ต�าบล
หนองวัวซอ อ�าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี โดยมี หลวงปู่บุญ ปัญญาวุโธ เป็น
พระอุปัชฌาย์

ขออธิบายแทรกเรื่อง หลวงปู่บุญ ปัญญาวุโธ ให้ทราบพอสังเขป

หลวงปูบ่ญุท่านเป็นลกูศิษย์รุ่นใหญ่ขององค์ท่านหลวงปูเ่สาร์ กนัตสโีล องค์ท่าน
หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต อายุพรรษาของท่านรุ่นราวเดียวกันกับหลวงปู่สิงห์ ขันตยาคโม 
พืน้เพเดมิ หลวงปูบ่ญุท่านเป็นชาวจังหวดัอบุลราชธานี ท่านพาญาตพิีน้่องย้ายครอบครัว
หนีภัยแล้งจากอบุลราชธานี มาตัง้รกรากบ้านเรือนทีจั่งหวดัอดุรธานี ท่านพาญาตพิีน้่อง 
๑๒ ครอบครัว เดนิทางด้วยล้อเกวยีนจากอบุลราชธานีมาถงึอดุรธานี ใช้เวลาเดินทาง 
สามเดือน ท่านพาญาตพิีน้่องมาตัง้รกรากบ้านเรือนข้ึนคร้ังแรกทีบ้่านหนองขาม จากน้ัน 
ท่านพาพีน้่องย้ายมาตัง้หมู่บ้านขึน้ใหม่ชือ่ บ้านหนองวัวซอ หลวงปูบุ่ญ ปัญญาวโุธ ท่านจึง 
ถือว่าเป็นผู้ก่อตั้งอ�าเภอหนองวัวซอขึ้นมา
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ลูกศิษย์ที่เคยผ่านการฝึกฝนอบรมจากองค์ท่านหลวงปู่บุญนั้นมี

๑. หลวงปูบ่ญุมา ฐติเปโม วดัป่าสริิสาละวนั ต�าบลโนนทนั อ�าเภอเมอืง จังหวดั
หนองบัวล�าภู

๒. หลวงปู่ชอบ ฐานสโม วัดป่าสัมมานุสรณ์ ต�าบลผาน้อย อ�าเภอวังสะพุง 
จังหวัดเลย

๓. หลวงปูห่ลยุ จันทสาโร วดัถ�า้ผาบิง้ ต�าบลผาบิง้ อ�าเภอวงัสะพงุ จังหวดัเลย
๔. หลวงปู่ขาว อนาลโย วัดถ�้ากลองเพล ต�าบลโนนทัน อ�าเภอเมือง จังหวัด

หนองบัวล�าภู เป็นต้น

ครูบาอาจารย์ทีก่ล่าวนามมาน้ี ล้วนผ่านการฝึกฝนอบรมจากองค์ท่านหลวงปูบ่ญุ 
มาแล้วทั้งน้ัน เฉพาะหลวงปู่ชอบ ท่านเคยจ�าพรรษาร่วมกับองค์ท่านหลวงปู่บุญ  
๒ พรรษา ก่อนที่จะเดินทางไปฝากตัวเป็นลูกศิษย์ขององค์ท่านหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต 
ที่บ้านสามผง อ�าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

หลังโยมแม่บวชเป็นแม่ชีแล้ว หลวงปู่ชอบท่านพาโยมแม่ของท่านกลับมาอยู่ 
วัดป่าหนองบัวบาน เพื่อให้ลูกหลานและท่านดูแลโยมแม่ได้อย่างสะดวก ท่านบอก 
“เราบ�ารุงโยมแม่ในปัจจัยสี่ตามมีตามเกิด สมัยน้ันลาภสักการะเรามีบ่หลายเหมือน 
ทกุวนัน้ี เราเหน็ความรักความห่วงใยทีแ่ม่มีต่อเรา ไปไหนมาไหนแม่จะเป็นห่วงเราตลอด  
ถ้าบ่มีแม่ปาคนน้ี เรากบ่็มวีนัน้ีคือกนั บญุคณุแม่ปาอบรมสัง่สอนเลีย้งดมูา เราบ่เคยลมื  
เราแทนพระคุณแม่ด้วยการปฏิบัติให้แม่เห็นเป็นตัวอย่าง บอกศีลสอนธรรมให้จน 
โยมแม่เชื่อมั่นในพระศาสนา เชื่อมั่นในค�าสอนของพระพุทธเจ้า เราหาเงนิทองใส่ตีน 
ใส่มือให้แม่บ่ได้ เราหาทรัพย์ภายนอกให้แม่บ่ได้ แต่เราบอกสอนอริยทรัพย์ให้แม่  
เพือ่ให้แม่มทีรัพย์อนัประเสริฐตดิตวัไปทกุภพทกุชาต ิหน้าทีข่องลกูเราท�าถงึทีส่ดุแล้ว  
แหงนหน้าบ่อายฟ้า ก้มหน้าบ่อายดนิ หน้าทีอ่ภิชาตบตุร เราท�าได้สมบรูณ์แล้วในชาตน้ีิ” 
 



48

ฝากตัวเป็นลูกศิษย์องค์ท่านหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

ปีพทุธศักราช ๒๔๗๑ หลวงปูข่าว อนาลโย กบั หลวงปูห่ลยุ จันทสาโร เดนิทาง 
ไปกราบพระอุปัชฌาย์ ท่านเจ้าคุณธรรมเจดีย์ (จูม พันธุโล) ที่วัดโพธิสมภรณ์ 
อ�าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ท่านเจ้าคุณธรรมเจดีย์แจ้งเร่ืององค์ท่านหลวงปู่มั่น 
ให้หลวงปูข่าวกับหลวงปูห่ลยุทราบ ท่านเจ้าคณุธรรมเจดย์ีบอกหลวงปูม่ั่นนิมนต์ท่าน 
ไปเป็นพระอปัุชฌาย์บวชพระเณรทีบ้่านสามผง หลวงปูม่ัน่กบัหลวงปูส่งิห์ตอนน้ีก�าลงั 
รวบรวมพระเณรเพือ่จะตัง้กองทพัธรรมกรรมฐานออกเผยแผ่ธรรมให้พทุธศาสนิกชน
ภาคอีสาน

หลวงปู่หลุยกับหลวงปู่ขาวท่านไม่สะดวกที่จะติดตามท่านเจ้าคุณธรรมเจดีย์ 
พระอุปัชฌาย์ ไปทีบ้่านสามผง ท่านทัง้สองกราบลาท่านเจ้าคณุธรรมเจดย์ี กลบัมาวดั
ป่าหนองวัวซอ น�าเร่ืองน้ีมาเล่าให้หลวงปูช่อบฟัง หลวงปูช่อบท่านมคีวามมุ่งมัน่ทีอ่ยาก 
จะไปฝากตวัเป็นลกูศิษย์ขององค์ท่านหลวงปูม่ัน่ ท่านจึงชวนหลวงปูข่าวกบัหลวงปูห่ลยุ 
เดินทางไปฝากตัวเป็นลูกศิษย์ขององค์ท่านหลวงปู่มั่นที่บ้านสามผงด้วยกัน

หลวงปู่หลุยกับหลวงปู่ขาว ท่านเกรงว่าถ้าไปหาองค์ท่านหลวงปู่มั่นพร้อมกัน
หลายองค์เช่นน้ี เกรงท่านจะไม่รับ กลวัท่านจะไล่หนี เพราะกติตศิพัท์ชือ่เสยีงในเร่ืองดุ
ลกูศิษย์น้ี องค์ท่านหลวงปูม่ั่นเป็นทีข่ึน้ชือ่ลอืชามาก เม่ือหมูค่ณะไม่สะดวกทีจ่ะไปกราบ
ฝากตัวเป็นลูกศิษย์ขององค์ท่านหลวงปู่มั่นพร้อมกัน หลวงปู่ชอบท่านบอกหมู่เพื่อน  
“ผมจะเข้าไปกราบท่านอาจารย์ม่ันก่อนหมู่เพือ่น ให้ท่านขาว ท่านหลยุ ตามผมเข้าไป
ในภายหลัง” หลวงปู่ชอบท่านจึงอาสาเป็นกองหน้าให้หลวงปู่หลุย หลวงปู่ขาว

ท่านเดนิทางจากบ้านหนองบวับาน ไปพกัทีว่ดัโพธสิมภรณ์ อดุรธานี เพือ่สอบถาม 
ข่าวคราวขององค์ท่านหลวงปู่ม่ัน และถนนทางที่จะไปบ้านสามผงกับท่านเจ้าคุณ 
ธรรมเจดีย์ เมื่อทราบเส้นทางที่จะไปบ้านสามผงแล้ว หลวงปู่ชอบท่านกราบลาท่าน
เจ้าคุณธรรมเจดีย์ เดินทางไปหาองค์ท่านหลวงปู่มั่นที่บ้านสามผง ท่านเดินทางจาก
อุดรธานี มาทางอ�าเภอบ้านดุง บ้านม่วง ค�าตากล้า อาศัยถามทางจากพระเณรบ้าง
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ชาวบ้านบ้าง ท่านบอกบางครั้งเราก็หลงทางเพราะไม่คุ้นเคยกับเส้นทางแถวนี้มาก่อน 
ผ่านบ้านไหนถ้ามีวัด ก็ขออาศัยพักที่วัดหมู่บ้านนั้นๆ ถ้าบ้านไหนไม่มีวัด ก็จะอาศัย
นอนพักแรมค้างคืนอยู่ป่าใกล้หมู่บ้าน เพื่อสะดวกในการบิณฑบาต

ระหว่างเดินทาง ท่านพบพระรูปหนึ่งเพิ่งออกมาจากบ้านสามผง พระรูปนี้บอก 
ท่านว่า “ถ้าจะไปบ้านสามผง ให้ไปทางอําเภอบ้านแพง เพราะทางน้ีจะลดัเข้าเขตอาํเภอ 
ศรีสงครามได้สะดวกกว่า” หลวงปูช่อบท่านเดินทางมาอ�าเภอบ้านแพง เข้าไปพกัทีภ่ลูงักา  
ออกจากภลูงักา ท่านเดินทางไปบ้านสามผง อ�าเภอศรีสงคราม ท่านบอก “เพยีงรู้ว่าตนเอง 
เข้าเขตศรีสงคราม ใจเราเกิดอาการกลัวข้ึนมาอย่างบอกไม่ถูก ยิ่งรู้ว่าเข้าไปใกล้
ท่านอาจารย์มั่น ความประหม่าความกลัวก่อตัวข้ึนมาในใจตนเองอย่างบอกไม่ถูก  
กลวัอาจารย์มัน่ท่านจะไม่รับเป็นศษิย์ปฏบิตัใินสาํนักของท่าน เราวางชีวติบวชเราเอาไว้  
ถ้าท่านอาจารย์มั่นไม่รับเป็นลูกศิษย์ เราจะกลับมาสึกที่อุดรธานี เราเอาชีวิตบวชของ 
ตนเองมาฝากเป็นฝากตายกับท่าน ชีวิตบวชของเราจะอยู่ได้ไปเป็นในพระศาสนา
ทุกอย่างขึ้นอยู่กับคําประกาศิตของท่านอาจารย์มั่นเพียงผู้เดียว เรามั่นใจในพ่อแม่- 
ครูอาจารย์มั่น ไม่เป็นอื่น”

หลวงปูช่อบเดินทางมาถงึบ้านสามผงเวลาบ่ายแก่ๆ ท่านว่า “พอมาถงึบ้านสามผง  
เราหยุดอยู่ใกล้ทางเข้าเสนาสนะป่าสามผง เพื่อทําใจเวลาเข้าหาพ่อแม่ครูจารย์มั่น  
ตอนเรามาสามผงคร้ังแรก สถานทีแ่ห่งน้ีเงียบสงบมากจนรู้สกึใจวงัเวง นอกจากเสยีง 
นกกาหมู่แมลงแล้ว เราไม่ได้ยนิเสยีงคนพดูคยุกัน ทัง้ๆ ทีแ่ห่งน้ีมพีระเณรอยูห่ลายองค์”

หลวงปู่ชอบท่านเดินเข้าไปถึงศาลาบ้านสามผง มีพระรูปหนึ่งเดินเข้ามาต้อนรับ 
สอบถามความประสงค์ของท่าน ท่านถามพระรูปน้ีว่า “พระอาจารย์ม่ันท่านพกัอยูท่ีน่ี่ 
ไหมขอรับ” พระรูปน้ีตอบท่านว่า “อาจารย์ใหญ่ม่ันท่านพกัอยู่ทีส่มิน�า้ขอรับ” จากน้ัน  
พระรูปนี้จะรับเอาบริขารท่านเพื่อแสดงถึงอาคันตุกวัตร คือวัตรปฏิบัติต่อผู้มาเยือน 
หลวงปูช่อบท่านไม่ให้พระภกิษุรูปน้ีถอืบริขารให้ ท่านบอก “กระผมขอถอืบริขารเข้าไป 
หาท่านอาจารย์มัน่ด้วยตวัเอง” พระภิกษรูุปน้ีจึงพาท่านเข้าไปทีพ่กัสมิน�า้ขององค์ท่าน
หลวงปู่มั่น
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พอหลวงปู่ชอบท่านเล่าถึงตรงนี้ ผู้บันทึกเกิดความสงสัยว่า พระองค์ที่พาท่าน 
เข้าไปกราบองค์ท่านหลวงปู่ม่ันน้ันคือใคร เรียนถาม “พ่อแม่ครูอาจารย์จ�าได้ไหม
พระองค์ที่พาเข้าไปหาองค์ท่านหลวงปู่มั่นนั้นท่านมีชื่อว่าอะไร” หลวงปู่ชอบท่านบอก 
“เราจ�าพระองค์นี้ได้บ่เคยลืมท่าน พระที่พาเราเข้าไปหาพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นตอนนั้น
เพิ่นชื่อครูบาเทสก์”

ถามหลวงปูช่อบ “ครูบาเทสก์” ทีว่่าน้ี ใช่องค์เดยีวกนักบัหลวงปูเ่ทสก์ เทสรังสี 
วดัหนิหมากเป้ง หรือไม่” ท่านว่า “ครูบาเทสก์ กค็อืท่านอาจารย์เทสก์ วดัหนิหมากเป้ง 
น่ีแหละ อาจารย์เทสก์เพิ่นอยู่ปฏิบัติกับท่านอาจารย์ใหญ่มั่นก่อนเรา เรากับเพิ่น  
พบกนัคร้ังแรกทีบ้่านสามผง เรากับท่านอาจารย์เทสก์มักคุน้กนัมาตัง้แต่อยูบ้่านสามผง”  
พอหลวงปู่ชอบท่านอธิบายความให้ฟัง ผู้บันทึกจึงกระจ่างในชื่อของ “ครูบาเทสก์”  
ก็คือ พระคุณเจ้าหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี วัดหินหมากเป้ง อ�าเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัด
หนองคาย นี่เอง

ฟ้าผ่าแล้ง

หลวงปูช่อบ ฐานสโม พอเข้ามาถึงทีพ่กัขององค์ท่านหลวงปูม่ั่น ภริูทตัโต ท่านวาง 
บริขารลงเพือ่จะห่มผ้าจีวรเข้าไปกราบองค์ท่านหลวงปูม่ัน่ ท่านยงัไม่ทนัห่มจีวร องค์ท่าน  
หลวงปูม่นัก็ตวาดใส่โดยไม่มเีค้าลางบอกเหต ุไม่ต่างอะไรกบัฝนตกโดยทีไ่ม่มเีมฆเค้า
คร้ึมฟ้า ท่านงุนงงตกใจทีจู่่ๆ โดนองค์ท่านหลวงปูม่ั่นว่าให้ องค์ท่านหลวงปูม่ัน่ไล่ท่าน 
ให้ออกไปจากเสนาสนะป่าสามผง ท่านงงว่าตนเองท�าอะไรผิดมา องค์ท่านหลวงปูม่ัน่
ถึงไม่ต้อนรับ หน�าซ�้ายังขับไล่ไสส่งให้ออกไปจากส�านักของท่านทันที

หลวงปูช่อบ “เราจําบ่เคยลมืคาํทีอ่าจารย์ใหญ่ท่านว่าให้ ท่านว่า “ไปเดีย๋วน้ี พระผีบ้า 
มาท�าอะไรอยู่นี่ ครูบาอาจารย์บ่มีหรือไงถึงได้มาหาเราถึงสามผง พระเคาขาดแบบนี้ 
เราบ่รับเอาไว้เป็นลกูศิษย์ดอก ไปเด๋ียวน้ี อย่ามาอยูก่บัเรา มาทางไหนกใ็ห้กลบัไปทางน้ัน  
บ่ต้องเข้ามากราบไอ้เฒ่าอย่างเราดอก ไปเดี๋ยวนี่ ไป๊”
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ตอนน้ันเราประหม่ากลวัท่านอาจารย์ม่ันมาก จนพดูอะไรบ่ออก บอกอะไรบ่ถกู  
มนัสัน่เบิด่ทัง้ตวัทัง้หวัใจ เสยีงอาจารย์ม่ันเพิน่มีอาํนาจมาก เสยีงเพิน่ดงักงัวานชดัถ้อย 
ชดัคาํ เราไม่รู้ว่าตนเองทาํผิดอะไรถงึได้ถกูท่านขบัไล่ไสส่ง ตอนน้ันเราบ่ต่างอะไรกับ
ถกูฟ้าผ่าแล้งลงกลางใจ เราบ่รู้จะทาํอย่างไร ได้แต่ก้มลงกราบครูบาอาจารย์ อยากเหน็ 
หน้าเพิน่ใกล้ๆ พอสบตาอาจารย์ใหญ่ เราสะดุง้ตกใจ มนัเกดิอาการกลวัเพิน่ข้ึนมาอย่าง 
จับจิตจับใจ”

หลวงปู่ชอบบอกแววตาขององค์ท่านหลวงปู่ม่ันในตอนน้ัน ไม่ต่างอะไรกับ 
แววตาเสอืจ้องเหยือ่ให้จังงัง แตกต่างกนัทีแ่ววตาเสอืเป็นแววตาเพชฌฆาตนักฆ่า แววตา 
ขององค์ท่านหลวงปูม่ัน่น้ันซ่อนความเมตตาเอาไว้ลกึๆ จนท่านสามารถสมัผัสได้ด้วย 
จิตตนเองในตอนน้ัน เม่ือองค์ท่านหลวงปู่ม่ันขับไล่ไสส่งไม่ให้อยู่ร่วมส�านักแล้ว  
หลวงปูช่อบท่านจึงกราบลาองค์ท่านออกจากเสนาสนะป่าบ้านสามผง เดินทางมาพกัอยู ่
ชายป่าแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ไม่ไกลจากแม่น�้าสงครามมากเท่าไรนัก ท่านบอกสถานที่แห่งนี้ 
จะอยู่ห่างจากบ้านสามผงประมาณสี่ห้ากิโลเมตร

ระหว่างพักอยู่ที่ชายป่าใกล้กับแม่น�้าสงคราม ท่านร�าพึงถึงวาสนาของตนเอง  
ท่านรู้สกึน้อยใจในวาสนา อตุส่าห์เดนิทางค้างแรมในป่าในเขามาหลายคืน ด้วยใจมุ่งมัน่ 
ที่จะมาฝากฝังชีวิตบวชของตนเองเพื่อให้ท่านพระอาจารย์มั่นอบรมบ่มนิสัยชี้แนะ
แนวทางในการปฏิบัติให้ กลับมาถูกท่านดุด่าไล่หนีไม่ให้อยู่ร่วมส�านัก “พอเรานึกถึง
เรื่องนี้ขึ้นมา นํ้าตาเราเอ่อออกมาตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้ บอกกับเจ้าของว่า เมื่ออยู่ปฏิบัติ
ร่วมสาํนักกบัท่านอาจารย์ม่ันไม่ได้แล้ว จะขอทาํความเพยีรอยูใ่กล้กบัท่านเพยีงแค่ชัว่ 
ข้ามคืนเราก็พอใจแล้ว”

พอตัง้หลกัตัง้ใจของตนเองได้ ท่านกท็�าความเพยีรเดินจงกรมภาวนาน้อมถวาย
บูชาองค์ท่านหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต จนเลยเที่ยงคืนจึงพักผ่อน



52

องค์ท่านหลวงปู่มั่นให้พระเณรมาตาม

เช้าวันรุ่งขึ้น หลวงปู่ชอบออกไปบิณฑบาตกับชาวบ้านที่เขาท�าไร่อยู่ใกล้บริเวณ
ป่าที่ท่านพัก หลังจากฉนัภัตตาหารเสรจ็เรยีบร้อยแล้ว ท่านจดัเตรียมบรขิารเพื่อที่จะ 
เดินทางกลับมาบ้านหนองบัวบาน ขณะก�าลังจัดบาตรบริขารอยู่นั้น ท่านได้ยินเสียง
คนร้องเรียกว่า “ครูบาๆ พักอยู่ที่นี่หรือไม่”

พอเห็นหน้าค่าตากันแล้ว ท่านจ�าได้ว่าเป็นพระครูบาองค์ที่พาท่านเข้าไปกราบ 
ท่านพระอาจารย์มัน่เมือ่วนัวาน พระทีม่าตามบอกท่านว่า “พระอาจารย์ใหญ่ให้ผมรีบมา 
ตามครูบากลับไปพบองค์ท่านเดี๋ยวน้ี อาจารย์ใหญ่บอกผมกับเณรให้มาหาครูบาที่
ป่าแก่งสงคราม ดีที่ผมกับเณรมาพบท่านอยู่ที่นี่ ถ้าไม่พบท่านอยู่ที่นี่ ผมก็ไม่รู้จะไป
ตามหาครูบาได้ที่ไหน อาจารย์ใหญ่ท่านสั่งก�าชับผมมาต้องตามหาครูบาจนพบ และ
ให้พาครูบากลับไปหาองค์ท่านให้ได้”

หลวงปูช่อบพอท่านได้ยนิว่าองค์ท่านหลวงปูม่ั่นสัง่ให้ไปพบ ท่านถงึกบัอศัจรรย์ใจ 
ในความรู้ขององค์ท่านหลวงปู่มั่นเป็นอย่างมาก ท่านจึงรีบจัดบริขารของตนเองเพื่อ
ที่จะเดินทางไปพบองค์ท่านหลวงปู่มั่นที่บ้านสามผง ระหว่างเดินทางมาบ้านสามผง 
ท่านถามชือ่พระเณรทีไ่ปตามท่านมาพบองค์ท่านหลวงปูม่ัน่ ท่านถาม “ขอโอกาส ครูบา 
ชื่อว่าอีหยัง บวชได้จั๊กพรรษาแล้วข้าน้อย”

ครูบารูปน้ีตอบท่านว่า “กระผมชือ่เทสก์ บวชได้ ๖ พรรษาแล้วขอรับ”  ครูบาเทสก์ 
ถามท่านว่า “ครูบาชื่อว่าอีหยัง บวชได้จักพรรษาแล้วขอรับ” ท่านตอบครูบาเทสก์ว่า 
“ข้าน้อยชือ่ชอบ บวชได้ ๔ พรรษาแล้วขอรับ” ท่านถามสามเณรทีม่ากบัครูบาเทสก์ว่า  
ชื่ออะไร สามเณรรูปนี้ตอบท่านว่า “ข้าน้อยชื่อสิมขอรับ”

ครูบาเทสก์ และ สามเณรสมิ ทีไ่ปตามครูบาชอบให้กลบัมาหาองค์ท่านหลวงปูม่ั่น 
ทีบ้่านสามผงในคร้ังน้ัน ต่อมาท่านทัง้สองได้เป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์วงกรรมฐานของ
เมอืงไทย “ครูบาเทสก์” ต่อมาท่านคอื พระคณุเจ้าหลวงปูเ่ทสก์ เทสรังส ีวดัหนิหมากเป้ง  
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ต�าบลพระพุทธบาท อ�าเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย “สามเณรสิม วงษ์เข็มมา”  
ต่อมาท่านคือ พระคณุเจ้าหลวงปูส่มิ พทุธาจาโร วดัถ�า้ผาปล่อง ต�าบลบ้านถ�า้ อ�าเภอ
เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

ต่างจากวันวาน

หลวงปูช่อบ ฐานสโม ท่านกลบัมาพบองค์ท่านหลวงปูม่ั่น ภริูทตัโต ทีบ้่านสามผง 
อีกคร้ัง หลังจากเม่ือวานท่านถูกองค์ท่านหลวงปู่มั่นฟ้าผ่าแล้งไล่ออกจากเสนาสนะ
ป่าบ้านสามผง

การพบกันคร้ังน้ี เบื้องต้นท่านก็ไม่รู้ว่าจะโดนองค์ท่านหลวงปู่มั่นดุด่าว่าอะไร 
ให้อกี ท่านนึกวติกในใจของตนเอง ถ้าอาจารย์มัน่ดเุราอกีคร้ัง เราคงจะเสยีสตเิป็นบ้า 
ได้ทนัท ีความคดิของเราตอนน้ันสบัสนคาดเดาอะไรไม่ถกูเลย แต่พอมาพบองค์ท่าน 
หลวงปูม่ั่นคร้ังน้ี ท่านนึกแปลกใจ หลวงปูม่ัน่ท่านให้พระเณรปสูาดลาดเสือ่วางกระโถน 
ไม้ไผ่ กาน�า้ ไว้อย่างเรียบร้อยเพือ่ต้อนรับอาคนัตกุะ องค์ท่านครองจีวรน่ังอยูใ่นสมิน�า้  
เมื่อเห็นหลวงปู่ชอบเข้ามาหา องค์ท่านยิ้มให้เป็นเชิงแสดงออกถึงการต้อนรับ

หลวงปูช่อบท่านว่า “รอยย้ิมแววตาของพ่อแม่ครูอาจารย์มัน่ทีแ่สดงให้เหน็วนัน้ัน  
เราประทับใจไม่เคยลืมจากความทรงจําเลย” ท่านพูดเหมือนกับว่าเหตุการณ์น้ีเพิ่ง 
เกดิขึน้เมือ่วันวาน หลวงปูช่อบท่านย้ิม “เปิดโลก” ออกมาให้เหน็ จนผู้บนัทกึนึกคิดเอาว่า  
รอยยิม้และแววตาขององค์ท่านหลวงปูม่ัน่ในวนัน้ัน คงไม่ต่างอะไรกบัรอยยิม้แววตา 
ที่พ่อแม่ครูอาจารย์ชอบท่านแสดงออกให้ลูกศิษย์เห็นในวันนี้

หลวงปูช่อบเข้าไปในทีพ่กัขององค์ท่านหลวงปูม่ัน่ ท่านคุกเข่าพนมมือ กล่าวค�า 
ขอโอกาสเพือ่จะแสดงความเคารพกราบไหว้ครูบาอาจารย์ องค์ท่านหลวงปูม่ัน่พนมมอื 
รับการกราบคารวะจากท่าน ท่านสงัเกตกิริยาขององค์ท่านหลวงปูม่ัน่วนัน้ี ช่างแตกต่าง 
จากวันวานมาก เมือ่วานจะขอกราบ กลบัถกูองค์ท่านดดุ่าไล่หนีออกจากเสนาสนะป่า 
บ้านสามผง วันนี้ท่านกลับแสดงกิริยาต่างจากวันวานอย่างสิ้นเชิง 
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หลังกราบองค์ท่านหลวงปู่มั่นแล้ว หลวงปู่ชอบท่านนั่งในที่จัดไว้ให้ องค์ท่าน 
หลวงปู่มั่นถาม “ชื่อว่าอะไร” ท่านว่า “กระผมชื่อชอบขอรับ”

หลวงปู่ม่ันถามท่าน “เป็นลูกศิษย์ของใคร” ท่านตอบ “กระผมเป็นลูกศิษย์ 
พระอาจารย์พาขอรับ”

หลวงปู่มั่นว่า “ท่านพาเป็นลูกศิษย์เคยปฏิบัติอยู่กับเรา”

หลวงปูม่ัน่ถาม “บวชนานหรือยงั” หลวงปูช่อบบอก “กระผมบวชได้ ๔ พรรษา
แล้วขอรับ”

ท่านว่า หลงัจากท่านอาจารย์ใหญ่มัน่ถามค�าถามน้ี องค์ท่านกน่ิ็งหลบัตาเหมอืน
พิจารณาอะไรในตัวของเรา ตอนหลวงปู่มั่นพิจารณาอยู่นั้น ท่านบอกใจเราประหม่า
ตื่นเต้น เราจึงคุมสติตนเองโดยการก�าหนดจิตรอฟังองค์ท่านจะกล่าวอะไร

องค์ท่านหลวงปู่มั่นถาม “ท่านชอบมาหาเราที่นี่ด้วยประสงค์อันใด”

ท่านตอบองค์ท่านหลวงปู่มั่นว่า “กระผมมาที่นี่เพื่อจะมาขอฝากตัวเป็นศิษย์ให้
ครูบาอาจารย์ชีแ้นะแนวทางการปฏิบตัขิองกระผมให้ถกูต้องขอรับ” องค์ท่านหลวงปูม่ัน่ 
พจิารณา ระหว่างหลวงปูม่ัน่พจิารณาอยูน้ั่น ท่านบอกเป็นช่วงทีเ่ราอดึอดัใจ เกรงท่านจะ 
ไม่รับเราเป็นศิษย์

องค์ท่านหลวงปูม่ั่นพดูกับท่านว่า “พอบอกสอนกนัได้อยู ่เด๋ียวเราจะให้พระเณร 
พาท่านไปหาที่พัก”

พอได้ยินองค์ท่านหลวงปู่มั่นกล่าวเช่นนี้ ท่านบอกใจเราเบาหวิวขึ้นทันที เกิด
ปีติในใจจนบอกไม่ถูก จากนั้น ท่านขอโอกาสกราบองค์ท่านหลวงปู่มั่น เพื่อขอนิสัย
กับองค์ท่านในฐานะ “ศิษย์กับอาจารย์”

หมายเหตุ คําว่า “ขอนิสัย” คือ การขอรับการอบรมสั่งสอนจากผู้ที่ตนเองขอ
ถือนิสัยในการปฏิบัติ การขอนิสัยนั้นจะขอกับ ๑. อุปัชฌาย์ ๒. ครูบาอาจารย์
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โอวาทธรรมครั้งแรกที่องค์ท่านหลวงปู่มั่นสั่งสอน

หลงัจากหลวงปูช่อบ ฐานสโม ท่านขอนิสยักบัองค์ท่านหลวงปูม่ัน่ ภริูทตัโต แล้ว  
องค์ท่านหลวงปู่มั่นได้ให้โอวาทธรรมครั้งแรกกับท่านว่า 

“ท่านชอบเคยปฏิบัติมาเช่นไรก็ให้ปฏิบัติไปตามนั้น อย่าหยุด แปดหมื่นสี่พัน 
พระธรรมขนัธ์ทีพ่ระพทุธเจ้าท่านทรงแสดงไว้น้ัน ทกุอย่างมันรวมลงมาอยูท่ีใ่จของเรา 
ทัง้หมดน่ีแหละ ถ้าท่านอยากจะรู้เหน็ธรรม กใ็ห้ท่านค้นหาเอาทีใ่จของตนเอง หากการ 
ปฏิบตัขิองท่านขัดข้องมีปัญหาอะไร กใ็ห้มาถามเราได้ทกุเมือ่ อ้ายเฒ่าผู้น้ีจะเป็นผู้ตอบ 
ข้อสงสัยในการปฏิบัติให้กับท่านเอง”

ถึงจะเป็นโอวาทธรรมสั้นๆ ที่องค์ท่านหลวงปู่มั่นเมตตาแสดงให้ฟังในวันน้ัน 
เป็นโอวาทธรรมที่หลวงปู่ชอบท่านประทับใจมาก เพราะน้ีคือโอวาทธรรมคร้ังแรกที่
องค์ท่านหลวงปูม่ัน่แสดงให้ท่านฟังในฐานะ “ศษิย์กบัอาจารย์” หลงัจากหลวงปูม่ั่นให้
โอวาทธรรมจบแล้ว ท่านให้ “ครูบาเทสก์” กบั “สามเณรสมิ” พาท่านไปทีพ่กั ท่านบอก 
“ที่พักของเราเป็นนั่งร้าน พื้นปูฟากไม้ไผ่มุงหญ้าคา ที่พักของเราจะอยู่ใต้ต้นตะโกนา  
ห่างจากที่พักสิมนํ้าท่านอาจารย์ใหญ่มั่นประมาณ ๑๐๐ เมตร”

อน่ึง เดอืนมนีาคม ปีพทุธศกัราช ๒๕๓๕ หลวงปูช่อบท่านพาผู้บนัทกึ กบัครูบา 
จ�าเนียร สามเณรบิง่ ไปบ้านสามผง หลวงปูช่อบท่านว่า สภาพวดัป่าบ้านสามผงเปลีย่น 
ไปจากเดิมมาก จนไม่เหลือสภาพเก่าเค้าเดิมสมัยที่ท่านเคยมาพักปฏิบัติกับองค์ท่าน
หลวงปู่มั่น หลวงปู่ชอบท่านถามหาต้นตะโกนาที่ท่านเคยอาศัยร่มเงา พระเณรในวัด
ตอบท่านไม่ได้ เพราะแต่ละองค์ไม่มใีครเกดิทนัสมัยองค์ท่านหลวงปูม่ัน่มาพกัภาวนา
ที่บ้านสามผง

หลวงปูช่อบท่านน่ังน่ิงอยูบ่นรถเขน็ ไม่พดูจากบัใครประมาณสามนาท ีจากน้ัน
องค์ท่านได้ชีม้อืไปทางศาลาวดัสามผง ท่านบอกว่า “ทีพ่กัเก่าของเราอยูห่่างจากศาลาน้ี 
ประมาณสบิเมตร ทีต่รงน้ีคือสถานทีต่อนเรามาพกัอยูบ้่านสามผงกบัท่านอาจารย์มัน่”  
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ผู้บนัทกึเขน็รถพาหลวงปูช่อบไปดูสถานที ่พอถงึจุดทีท่่านเคยพกั ท่านช้ีมือลงพืน้ดนิ 
ตรงนั้นแล้วบอกว่า “ที่ตรงนี้คือที่พักเก่าของเรา” ผู้บันทึกหยุดรถเข็นอยู่นี่ระยะหนึ่ง 
วันนั้นอากาศร้อนอบอ้าว แสงแดดแรงมาก ผู้บันทึกจึงพาหลวงปู่ชอบเข้าไปพักผ่อน
ภายในอโุบสถวัดบ้านสามผง เพ่ือความสะดวกให้พระเณรวดัสามผงได้กราบไหว้สนทนา
กบัองค์ท่าน

 พอพูดถึงอุโบสถวัดบ้านสามผงแล้ว ผู้บันทึกแปลกใจในศิลปะของการสร้าง 
อุโบสถวัดสามผง เป็นศิลปะที่แปลกตา ตนเองไม่เคยเห็นศิลปะในการสร้างอุโบสถ 
แบบนี้ในที่ใดมาก่อน ถามเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน ท่านบอก “อุโบสถหลังนี้เป็นศิลปะ 
อีสานผสมศลิปะเวยีดนาม อโุบสถหลงัน้ีสร้างข้ึนโดยศรัทธาช่างชาวเวยีดนามจังหวดั
นครพนม อุโบสถหลังนี้สร้างขึ้นในสมัยหลวงปู่วัง ฐิติสาโร เป็นเจ้าอาวาส ปัจจุบัน
องค์ท่านมรณภาพไปนานหลายปีแล้ว” 

หลวงปู่ชอบท่านถามพระวัดสามผงว่า “สิมน�้า” ที่อาจารย์ใหญ่มั่นท่านเคยพัก 
ยงัอยูห่รือไม่” พระตอบท่านว่า “สมินํา้ตอนน้ีเหลอืแต่ต้นเสา เน่ืองจากถกูนํา้แก่งสงคราม
หลากขึ้นมาท่วมทุกปี จึงทําให้สิมนํ้าหลังนี้ทรุดโทรมผุพัง” หลวงปู่ชอบท่านอยากดู 
สมิน�า้เก่าทีอ่งค์ท่านหลวงปูม่ัน่เคยพกัภาวนา เจ้าอาวาสวดัสามผง จึงพาท่านออกมาด ู
สิมน�้าเก่า ซึ่งอยู่ตรงข้ามกันกับประตูทางเข้าวัดสามผงในปัจจุบัน

หลวงปู่ชอบท่านดูสิมน�้าเก่า ซึ่งอดีตสถานที่แห่งน้ีเคยเป็นที่พักขององค์ท่าน 
หลวงปูม่ัน่ เป็นสถานทีค่ร้ังแรกทีท่่านได้กราบฝากตวัเป็นลกูศิษย์ขององค์ท่านหลวงปู ่
มั่น และเป็นสถานที่แห่งแรกที่ท่านได้ฟังธรรมโอวาทจากองค์ท่านหลวงปู่มั่น ผู้เป็น 
พ่อแม่ครูบาอาจารย์ ระหว่างมองดูสมิน�า้เก่าทีพ่กัองค์ท่านหลวงปูม่ัน่ หลวงปูช่อบท่าน 
จะน่ิง ไม่พดูไม่จา จนผู้บนัทกึกบัใครกไ็ม่กล้าทีจ่ะสอบถามอะไรจากองค์ท่านในเวลาน้ัน

หลงัน่ังมองต้นเสาสมิน�า้เป็นเวลานาน หลวงปูช่อบท่านถามผู้บนัทกึถงึบ่อน�า้เก่า  
ใกล้สิมน�้าที่องค์ท่านหลวงปู่มั่นเคยใช้สรงน�้า ตนเองไม่ใช่คนพื้นที่ จึงไม่ทราบเรื่อง
บ่อน�า้แห่งน้ี ผู้บนัทกึถามเจ้าอาวาสวดัสามผงว่า “ทีน่ี่มบ่ีอน้ําเก่าขององค์ท่านหลวงปูม่ัน่
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หรือไม่” ท่านเจ้าอาวาสวดัสามผงชีใ้ห้ดบู่อน�า้เก่าซึง่อยูห่่างจากสมิน�า้ประมาณยีส่บิเมตร  
บ่อน�า้เก่าบ่อน้ีถกูต้นหญ้าปกคลมุไปหมด หากไม่สงัเกตดดูีๆ  กจ็ะไม่รู้ว่าเป็นบ่อน�า้เก่า

หลวงปู่ชอบท่านใช้เวลาอยู่วัดบ้านสามผงประมาณช่ัวโมงคร่ึง จึงลาพระเณร 
วัดบ้านสามผง เดินทางมาดูสถานที่อีกแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ไม่ไกลกันนักกับแม่น�้าสงคราม 
ที่ตรงน้ีคือสถานที่ท่านเข้ามาพักตอนถูกองค์ท่านหลวงปู่มั่นไล่ออกจากเสนาสนะ 
บ้านสามผง ปัจจุบันสถานที่แห่งน้ีคือ วัดป่าศรีวิชัย มีท่านพระครูอดุลธรรมภาร  
(หลวงพ่อค�าพนัธ์ จันทปูโม) เป็นเจ้าอาวาส และเป็นเจ้าคณะอ�าเภอบ้านแพง-ศรีสงคราม  
ฝ่ายธรรมยุต วัดป่าศรีวิชัยแห่งนี้จะอยู่ห่างจากวัดบ้านสามผงประมาณ ๔ กิโลเมตร

องค์ท่านหลวงปู่ชอบสนทนากับท่านพระครูอดุลธรรมภาร ประมาณ ๓๐ นาที  
องค์ท่านบอกให้ผู้บันทึกจดชื่อ ฉายา พรรษา ของท่านพระครูอดุลธรรมภารเอาไว้ 
องค์ท่านจะให้ผู้บนัทกึส่งฎีกามานิมนต์พระครูอดลุธรรมภารไปร่วมงานมุทติาจิตของ 
องค์ท่าน จากน้ัน หลวงปูช่อบลาท่านพระครูอดลุธรรมภาร และพระเณรวดัป่าศรีวชิยั  
เดินทางมาพักที่วัดถ�้ายาภูลังกา อ�าเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม เพื่อโปรดลูกศิษย์ 
ชาวอ�าเภอบ้านแพง 

ครูบาชอบตายแล้ว

ปีพุทธศักราช ๒๔๗๒ พรรษาที่ ๕ หลวงปู่ชอบ ฐานสโม ท่านจ�าพรรษากับ 
พระคุณเจ้าหลวงปูบ่ญุ ปัญญาวโุธ ที ่วดัป่าหนองววัซอ (วดัป่าบญุญานุสรณ์) ตาํบล
หนองวัวซอ อําเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ท่านบอกในปีนี้มีพระเณรจ�าพรรษา
ด้วยกันทั้งหมด ๘ รูป พระภิกษุ ๖ รูป สามเณร ๒ รูป เพื่อนสหธรรมิกที่จ�าพรรษา
ร่วมกันกับท่านในปีนี้มีหลวงปู่หลุย จันทสาโร หลวงปู่ขาว อนาลโย

ในพรรษาน้ี ท่านบอกเราเกอืบตายเพราะต้นไม้โค่นทบักฏุ ิจนทีพ่กัของเราพงัยบั 
ไปหมดทั้งหลัง องค์ท่านหลวงปู่ชอบเล่าเรื่องนี้ให้พระเณรลูกหลานฟังว่า
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“ก่อนต้นยางใหญ่สล้ิมทบักฏิุเฮาน้ัน ฝนตกหลายวนั กลางคนืกะตก กลางวนักะตก  
จนนํา้ห้วยหลวงนองท่วมนาไทบ้าน เฮานอนพกัในกฏุ ิกาํลงัหลบัพอเคลิม้ๆ ได้ยนิเสยีง 
แม่ชปีาเอิน้เรียก “ครูบาๆ ตืน่เร็ว พระนางมัทรีเพิน่มาถวายผ้าอาบน�า้ฝน ตอนน้ีเพิน่รอ 
อยู่ศาลาฯ ครูบาตื่นเร็ว พระนางมัทรีเพิ่นสิกลับแล้ว”

เฮางัวเงียตื่นขึ้นมาแบบผีบ้าฟางนอน บ่ฮู้ตัวเองว่าเดินออกจากกุฏิเมื่อไหร่  
เดินออกมาแบบคนนอนละเมอฮู้ตัวบ้างบ่ฮู้ตัวบ้าง มารู้สึกตัวอีกทีตอนได้ยินเสียง 
ต้นยางล้มทบักฏุดิงัโครม เสยีงไม้ล้มทบักฏุดิงัก้องทปีก้องแดน จนเฮาสะดุง้ หนัไปเบิง่ 
ทางกฏุ ิเหน็กุฏิพงัต่อหน้าต่อตา เฮาขนลกุซูค่ดิในใจ โฮ้ ถ้ายงัอยูใ่นกฏุ ิป่านน้ีถกูต้นไม้ 
ล้มทับตายไปแล้ว ขนาดกุฏิยังพังปานนี้ แล้วตัวเฮาจะเหลือแค่ไหน

ขณะนั้นฉุกคิดขึ้นมาว่า ก่อนเฮาออกจากกุฏิ ได้ยินเสียงโยมแม่เรียกให้ไปหา 
พระนางมทัรีทีศ่าลาฯ ตอนออกมาจากกฏุ ิยังเหน็โยมแม่ชีปาเดนินําหน้าตวัเองอยูห่ลดัๆ  
เฮาสงสยัเร่ืองน้ี รีบไปศาลาฯ เพือ่จะดวู่าพระนางมทัรีมาแท้บ่ บ่เหน็อหียังเลย มแีต่ศาลาฯ  
เปล่าแปลน อย่าว่าแต่พระนางมัทรีเลย ผีสักตัวเฝ้าศาลาฯ กะบ่เห็น

เฮาเลยกลบัมาเบิง่กฏุเิหน็กฏุพิงั แล้วย้อนคดิไปว่า ถ้าเฮายงันอนอยูใ่นกุฏติอน
ต้นไม้ล้มทบั ป่านน้ีกไูด้เป็นมะลางครูบาชอบไปแล้ว (มะลาง คือคนทีต่ายไปแล้ว) ค้นหา 
บริขารเบิง่ว่ามีอหียงัพอเหลอืใช้ได้บ้าง กลด บาตร พงัเบิด่ จนได้เปลีย่นใหม่ บริขาร
ส่วนมากได้เปลี่ยนใหม่เกือบหมด มันใช้บ่ได้

กาํลงัค้นหาของอยู ่ครูบาหลยุได้ยนิเสยีงไม้ล้ม เลยออกมาเบิง่ ท่านหลยุเหน็ต้นไม้ 
ล้มทบักฏุพิงั เพิน่บ่เหน็เฮา ท่านหลยุเข้าใจว่าเฮาถกูต้นไม้ทบัตายอยูใ่นกฏิุ ครูบาหลยุ 
ฮ้องเอิน้พระเณรให้พากันมาช่วยเฮา ท่านหลยุฮ้องเสยีงหลงเสยีงหลอดลัน่วดั เฮาแอบ 
ในซากกุฏิ นึกขําท่านหลุย กลั้นเสียงหัวเราะเอาไว้

ท่านหลยุว่า “ครูบาชอบตายแล้วๆ หมูค่ณะเอ้ยมาเบิง่ครูบาชอบเร็วๆ ครูบาชอบ 
ถูกต้นไม้ทับตายแล้ว โอ้ยหนอ ครูบาชอบเอ้ย คือสิมาตายไวตายวาแต่หนุ่มแต ่
น้อยแท้” ท่านหลุยพอเห็นเฮาหลบอยู่ในซากกุฏิ ฮ้องเสียงดังใส่เฮาเลย “โอ๊ย คึดว่า 
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ตายดบัแนวครูบาชอบแล้ว บ่ได้ยนิคนเอิน่หาบ้อ มาน่ังหลบน่ังลีบ่้ปากบ่จาอหียงัอยู่น่ี  
สิตายแล้วซั่นบ้อจั่งบ่ตอบ” (จะตายแล้วหรือถึงไม่ตอบ)

หลวงปู่ชอบท่านแสดงท่าทางน�้าเสียงตอนหลวงปู่หลุยตะโกนใส่ท่าน พ่อแม่- 
ครูอาจารย์เล่าไปหวัเราะไป พระเณรพากนัหวัเราะเมือ่ฟังองค์ท่านเล่า นึกถงึความรู้สกึ 
ของหลวงปู่หลุยตอนน้ัน ท่านจริงจังกับเหตุการณ์มาก องค์ท่านเป็นห่วงในชีวิต 
ความปลอดภัยของหลวงปู่ชอบ ท่านคิดว่าหลวงปู่ชอบคงถูกต้นไม้ทับตายไปแล้ว  
จึงร้องเรียกหมู่คณะพระเณรให้พากันออกมาช่วยดูหลวงปู่ชอบ

แต่ตอนน้ันหลวงปู ่ชอบท่านนึกสนุกอยากหยอกล้อหลวงปู ่หลุยในเวลาที่ 
คาบเก่ียวระหว่างความเป็นความตาย จึงเป็นเหตุให้หลวงปู่หลุยท่านว่าหลวงปู่ชอบ 
หลวงปูช่อบบอกว่า “เราเข้าใจความรู้สกึของอาจารย์หลยุ จึงไม่ขุ่นเคืองโต้ตอบหมูเ่พือ่น 
ให้เสียนํ้าใจ ตอนนั้นอาจารย์หลุยเสียใจคิดว่าเราถูกต้นไม้ทับตายไปแล้ว เราเองผิด 
ที่หยอกหมู่เพื่อนผิดเวลา เหตุการณ์ฝันดิบเห็น โยมแม่ชีปา แก้วสุวรรณ มาเรียกให้ 
เราออกจากกุฏิไปรับถวายผ้าอาบน้ําฝนจากพระนางมัทรีน้ัน วันน้ันโยมแม่ชีปา 
พักอยู่ในกุฏิ ไม่ได้ไปเรียกให้เราออกมาหาพระนางมัทรีเลย เทพเทวดาที่รักษาวัดป่า
หนองวัวซอ จําแลงเป็นโยมแม่มาเรียกให้ออกจากกุฏิเพื่อช่วยชีวิตเราเอาไว้ ถ้าเรา 
ไม่มีบญุบวชบญุทีจ่ะรู้เหน็ธรรมในชาตน้ีิแล้ว ป่านน้ีเราตายดับแนวครูบาชอบไปตัง้แต่
ตอนต้นไม้ทับกุฏิแล้ว”

ท่านว่าในปีพรรษาเดยีวกนัน้ัน ขณะหลวงปูข่าว อนาลโย ท่านน่ังภาวนาอยูใ่นกฏุิ  
ได้เกดิลมหมนุพดัต้นไม้รอบกุฏิของท่านล้มลงพร้อมกนัทัง้สีท่ศิ แต่ไม่มต้ีนไม้ต้นไหน 
ล้มลงมาทับกุฏิขององค์ท่านเลย ทั้งๆ ที่แนวของต้นไม้แต่ละต้น ถ้าหักโค่นลงมา 
ก็จะล้มลงทับกุฏิของท่านทันที หลวงปู่ชอบท่านว่า อ�านาจศีลธรรมที่หลวงปู่ขาวท่าน
ปฏิบัติบ�าเพ็ญมาช่วยปกป้องคุ้มภัย จึงท�าให้หลวงปู่ขาวท่านพ้นจากภัยนี้ไปได้

เร่ืองบุญบารมีของแต่ละผู้คนน้ัน องค์ท่านหลวงปู่ชอบว่า เป็นเร่ืองอัศจรรย์
ยากที่จะคาดเดาได้ ถ้าบุญบารมีแสดงออกเมื่อไหร่ “ปาฏิหาริย์” ความอัศจรรย ์
ก็จะบังเกิดแก่ผู้นั้นเอง ดั่งองค์ท่านผ่านภัยร้ายมาได้เพราะปาฏิหาริย์จากบุญบารมี
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อันนี่บ้อ เขาเอิ้นว่ารถ

พระคุณเจ้าหลวงปู่ชอบ ฐานสโม เล่าเร่ืองตลกของท่านเกี่ยวกับรถยนต์ให ้
พระลกูเณรหลานฟัง ท่านบอก “สมยัเป็นเดก็ เราไม่เคยเหน็รถยนต์มาก่อน สมยัเรา
เป็นเด็ก รถยนต์กลไกในประเทศไทยยังมีไม่มากอย่างทุกวันนี้ สมัยก่อน กรุงเทพฯ 
เมอืงหลวง รถราม้าเหลก็มีแทบจะนับคนัได้ สมัยเราเป็นเด็ก พาหนะทีใ่ช้ในการเดนิทาง 
ดีที่สุด คือล้อเกวียนหรือไม่ก็ม้ากะจ้อนพื้นเมือง ถ้าไม่มีเครื่องอํานวยความสะดวก
ในการเดินทางเหล่าน้ีแล้ว คนสมยัก่อนเขาจะเดินทางด้วยอ๊อตสะตนี” (เดนิตนีเปล่า)

พอย้ายมาอยู่บ้านหนองบัวบาน ท่านได้ยินคนเฒ่าคนแก่เล่าเรื่องรถยนต์ให้ฟัง  
คนเฒ่าคนแก่บอกท่านว่า ที่เมืองอุดรฯ มีรถคันหน่ึง เป็นรถประจ�าต�าแหน่งของ 
เจ้าเมอืงอดุรฯ ถ้าอยากเหน็รถยนต์กบัแสงไฟฟ้า ให้ไปดทูีเ่มืองอดุรฯ สมัยก่อนท่านว่า 
ไม่มีแสงสใีห้เหน็เหมือนอย่างทกุวนัน้ี ตอนไปขายของทีอ่ดุรฯ พอตกเยน็ ท่านกบัเพือ่น 
จะไปยืนคุยกันใต้แสงไฟฟ้า พอได้ยินเสียงยามเคาะระฆังบอกเวลาสามทุ่ม ท่านกับ
เพื่อนก็จะพากันกลับที่พัก เพราะเขาจะดับไฟตามถนนหนทาง สมัยนั้นเมืองอุดรฯ 
พอสี่ทุ่ม เขาก็จะดับไฟตามถนนหนทาง

องค์ท่านหลวงปูช่อบ “ไปขายของเมอืงอดุรฯ เทีอ่ได๋ กะบ่ได้เหน็รถกบัเขาจักเทีอ่  
รถแท้ๆ เป็นจ๋ังได๋กะบ่ได้เหน็กบัเขา เหน็ฮอยล้อกะคดิว่าเป็นฮอยเกวยีน ฮอยเกวยีน
ทางน่ีมนัคอืใหญ่แท้ หมู่ไปนํากนัมนัว่าให้ “บกัห่ามงึ ฮอยใหญ่ๆ จ๋ังซี ่เขาเอิน้ฮอยรถ  
บ่แม่นฮอยเกวียน บักปึกหลวง” พอเล่าจบ พ่อแม่ครูอาจารย์หัวเราะจนน�้าตาเล็ด  
พวกกองหนุนยุทธการบันเทิงอย่างพวกเรา ก็ข�าลั่นไปตามๆ กัน องค์ท่านข�าตัวเอง 
ในตอนน้ันทีไ่ม่รู้จักรถยนต์จนถกูเพือ่นว่าให้ ท่านว่า “ตอนเป็นฆราวาส เราไม่เคยเหน็ 
รถยนต์ของจริงสกัคร้ังเลย จนเราบวชมาแล้วถงึได้เหน็รถยนต์ของจริง เราเหน็รถยนต์
ของจริงตอนอายุ ๒๘ พรรษา ๕ ”

ท่านว่า “ตอนน้ันเรามาเทีย่ววเิวกทางเมอืงเลย หล่มสกั สมัยน้ันเมอืงเลย หล่มสกั  
ยงัไม่มทีางรถยนต์วิง่หากนัเหมือนทกุวนัน้ี สมยัน้ันจะมีแต่ทางล้อเกวยีนของพวกพ่อค้า  
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นายฮ้อยเขาเทยีวป่าเอาของไปขายทางรถยนต์เมอืงเลย หล่มสกั สมัยน้ันจะมีแต่ทาง 
รถลากซงุเท่าน้ัน วนัทีเ่หน็รถยนต์ เราเดนิออกจากป่าไปหล่มสกั ระหว่างเดนิตามทาง 
รถลากไม้มา ได้ยนิเสยีงดงักระหึม่มาจากทางด้านหลงั เราสงสยัว่ามันเป็นเสยีงอะไรกนัแน่  
จึงหยดุฟัง ฟังไปฟังมา ก็แยกไม่ออกว่าเป็นเสยีงอะไร เพราะไม่เคยได้ยนิเสยีงน้ีจาก
ทีไ่หนมาก่อน เสยีงน้ีมุง่มาทางเรายนือยู ่ฝุ่นน้ีฟุง้กระจายไปทัว่ เหน็ฝุ่นฟุง้ เราเข้าใจว่า 
พวกสัตว์ป่าหมู่ใหญ่มันคงตกใจวิ่งหนีอะไรมาทางนี้”

หลวงปูช่อบ “เฮาหลบอยู่พุม่ไม้จอบ เบิง่ว่ามนัคอือหียงั เสยีงดงัอือ้ อือ้ๆ มาทางเฮา  
ฝุ่นไหง่ง่องกุบทีป (ฝุ่นกระจายไปทั่ว) พอเห็นตัวตนต้นเสียงแล้ว ที่คิดว่ามันเป็น 
สตัว์ใหญ่อย่างช้าง อย่างควายป่างัวป่า มนับ่แม่นตี ้คดึแวบขึน้มา เอ อนัน่ีบ้อ เขาเอิน้ว่ารถ  
(เอ สิง่น้ีหรือทีเ่ขาเรยีกว่ารถ) พอคึดว่าเป็นรถ เฮาย่างออกไปเบิง่มนัใกล้ๆ อยากเหน็ 
มานานแล้ว รถยนต์คันแท้ๆ มันเป็นจั่งใด๋ว่ะ

คนขบัรถซงุเหน็พระ เขาถาม “อาจารย์สไิปทางใด๋ ถ้าสไิปหล่ม กะนิมนต์ข้ึนรถ 
ไปนาํกนั” เฮาบอก “อาตมาสไิปหล่ม” คนขับกะไห้แอ๊ดรถ (เดก็ท้ายรถ) เอาบริขารเฮา 
ขึน้รถ รถยนต์คนัน้ีบ่มปีระตเูด้ เวลาขึน้ กะมดุหวัเข้าไปโลด บ่ต้องมาเสยีเวลาเปิดปิด 
ประตใูห้ยุง่ยาก บ่อนน่ัง (ทีน่ั่ง) กะเป็นไม้กระดานแขง็โป๊ก บ่นุ่มดากคอืจังบ่อนน่ังรถ 
สมัยนี้ โห ได้ขี่สํ่านี่กะถือว่าสุดสบายแล้ว”

นี่เป็นครั้งแรกที่หลวงปู่ชอบท่านได้เห็นรถยนต์และได้นั่งรถยนต์ องค์ท่านเห็น
รถยนต์คร้ังแรกเม่ืออายุ ๒๘ ปี ตอนองค์ท่านเล่าไปหวัเราะไป พวกพระหนุ่มเณรน้อย 
พลอยพยักพากนักลัน้ไม่อยู่ หวัเราะข�าขนักบัเร่ืองเล่าขององค์ท่าน พ่อแม่ครูอาจารย์ 
ท่านได้ยนิเสยีงหวัเราะของพระลกูเณรหลาน องค์ท่านยิง่ข�าหนักขึน้กว่าเก่าจนปล่อยฮา 
ชุดใหญ่ออกมา

ท่านว่าคนเราเกิดต่างยุคต่างสมัย ความเจริญทางด้านวัตถุของแต่ละยุคสมัย 
มนัต่างกนั สมัยท่านเป็นฆราวาสอยูบ้่านโคกมน บ้านหนองบวับาน ยงัไม่มรีถยนต์สกัคัน  
ทีบ้่านหนองบวับาน สมัยน้ันมีเพยีงจักรยานคานคูผู้่ใหญ่บ้านคนัเดียวเท่าน้ันทีบ่่งบอก 
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ความเจริญของหมูบ้่าน เรียนถามองค์ท่าน “รถคนัทีพ่่อแม่ครูอาจารย์น่ังน้ันยีห้่ออะไร” 
ท่านบอก “เราไม่รู้ว่าเขาเรียกรถอะไร รู้แต่ว่ารถคันนี้มันเป็นรถลากไม้ซุง” ผู้บันทึก 
เรียนถาม “รถลากซงุคันน้ี น่ังสบายดีบ่ขอรับ” พ่อแม่ครูอาจารย์ท่านบอก “น่ังสบายฮ้าย  
หม่องนั่ง (ที่นั่ง) กะเอาไม้แป้นมาปูนั่ง ทางกะเป็นหลุมเป็นบ่อ เวลารถแล่นกะเต้น
ด่องๆ ไป คือกบน่ี เฮาน่ังหวัฟัดหวัเหวีย่งไปตลอดทาง ฝุ่นกะไหง่ง่องจ๊ักหวัพระหวัโยม 
แดงจึ่งคึ่งปานหัวฝรั่ง” องค์ท่านเล่าไปหัวเราะไปอย่างอารมณ์ดี

ส่วนตวัแล้ว ตนเองชอบเวลาทีพ่่อแม่ครูอาจารย์ท่านยิม้หรือหวัเราะ เพราะรอยยิม้  
เสียงหัวเราะองค์ท่านเป็นธรรมชาติ เหมือนเด็กไร้เดียงสา รอยยิ้มเสียงหัวเราะของ 
พ่อแม่ครูอาจารย์ชอบเป็นรอยยิม้และเสยีงหวัเราะทีส่ดใส เปิดใจเปิดโลกให้ผู้ทีพ่บเหน็ 
สัมผัสได้ด้วยใจตน จนองค์ท่านหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี เรียกรอยยิ้มขององค์ท่าน
หลวงปู่ชอบว่า “ยิ้มเปิดโลก”

บรรยากาศการสนทนากันระหว่างองค์ท่านหลวงปู่ชอบกับพระลูกเณรหลาน  
ในเร่ืองน้ี สนุกสนานมากเป็นพเิศษ นานทปีีหนจะได้เหน็พ่อแม่ครูอาจารย์ท่านปล่อยฮา  
ชดุใหญ่ออกมา ฮาชดุใหญ่ขององค์ท่านหลวงปูช่อบขนานแท้น้ัน จะต้องเหน็ฟันทัง้สีซ่ี่ 
ขององค์ท่าน (ที่ยังเหลืออยู่) ถ้าพ่อแม่ครูอาจารย์หัวเราะจนมองเห็นฟันทั้งสี่ซี่ของ
องค์ท่านเมื่อไหร่นั้น นี่คือฮาชุดใหญ่ของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่ชอบขนานแท้ 

ปรกติหลวงปู่ชอบท่านจะไม่ให้ความสนใจอะไรเกี่ยวกับเรื่องรถยนต์ มีที่ท่าน
ถามหาบ่อยก็คือรถเข็นขององค์ท่านเท่านั้น เวลาจะเดินทางไปไหน ใครเอารถอะไร 
มารับส่ง ท่านกไ็ม่เคยถามถงึเร่ืองรถยนต์คันน้ันๆ เลย ถงึจะเอารถญีปุ่น่ รถยโุรปอย่างหรู 
มารับส่ง ท่านกไ็ม่ให้ความสนใจแสดงออกให้เหน็ มรีถลากซงุคนัน้ีแหละทีท่่านบอกว่า 
ขี่ดีที่สุดกว่ารถทุกคันที่องค์ท่านเคยน่ังมา พ่อแม่ครูอาจารย์ท่านว่า รถคันน้ีบุกป่า 
ลยุเขาด ีพระกรรมฐานเราถ้าได้น่ังรถคนัน้ีแล้ว มัน่ใจได้เลยว่าเสอืช้างจะไม่กล้าเข้ามา 
รบกวน เสอื ช้าง จะกลวัเสยีงรถคนัน้ี เพราะเสยีงมนัดงัข่มป่าจนแสบห ูท่านว่า “รถคนัน้ี 
เสียงมันดังหลาย จนเฮาหูดับตับไหม้ไปหลายมื้อ”
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หัวใจตกหล่ม

ผู้บันทึกเรียนถามองค์ท่านหลวงปู่ชอบ “ในชีวิตบวชของพ่อแม่ครูอาจารย ์
มบ้ีางไหมทีคิ่ดอยากจะสกึ” พ่อแม่ครูอาจารย์ท่านบอก “เร่ืองคิดอยากจะสกึ เรานับไม่ได้ 
ว่ามีก่ีคร้ังกันแน่ที่ตนเองคิดในเร่ืองน้ี” ท่านบอกส่วนมากเร่ืองสึกของพระเณรเรา 
เกิดจาก “กามคุณ” เป็นเรื่องหลัก เรื่องอื่นๆ นั้นเป็นเรื่องรองลงมา

ท่านว่ามีครั้งหนึ่งที่เราคิดอยากจะสึกเพราะไปชอบผู้หญิงคนหนึ่ง ผู้หญิงที่เรา
ชอบเป็นคนอ�าเภอหล่มเก่า จังหวดัเพชรบรูณ์ องค์ท่านเล่าเร่ืองน้ีให้พระลกูเณรหลาน 
ฟังว่า

“ตอนเราบวชได้ ๕ พรรษา มาเทีย่ววเิวกทางเพชรบรูณ์คร้ังแรก เราพบผู้หญงิคนน้ี 
ทีบ้่านหนิฮาว อาํเภอหล่มเก่า วนัน้ันหลงัตกัอาหารใส่บาตร กาํลงัจะให้พรโยม พอมอง 
คนมาวัดในวันน้ัน สายตาเราสบกบัสายตานางน้ี พอสบตากบัเขาแล้ว เหมือนมีอะไรพุง่
เข้ามาชนหัวใจ (องคท์่านมารูท้ีหลังตอนอยูถ่�า้นายม เกดิจากบพุเพสนันวิาส ภพชาติ 
คู่ครองที่เคยปรารถนาร่วมกันมา)

พอได้สต ิเรานึกอายโยมทีม่าวดัในวนัน้ัน ตัง้แต่น้ันมาไม่รู้เป็นอะไร ใจเป็นหววิๆ  
หวอดๆ คึดฮอดเขา พอรู้ว่าใจตนเองเอนเอียงไปทางชอบผู้หญิงคนนี้แล้ว เราก็ทํา
ความเพยีรสูเ้พือ่จะเอาชนะกเิลสความ “คดึฮอด” ตวัน้ีให้ได้ แรกๆ ความเพยีรมนักส็ู ้
กบัจิตใจของตนเองได้อยูด่อก พอเพลาเบาความเพยีรลง ใจมันกส็าํออย ขยนัปรุงแต่ง 
เอาวมิานเชอืกผูกคอปอผูกศอกตนีใส่ปลอก เราเคยคดิปรุงแต่งเร่ืองสกึข้ามวนัข้ามคืน 
กเ็คยเป็นมาแล้ว คาํบริกรรมภาวนา “พทุโธ” ทีต่นเองเคยฝึกฝนอบรมมา ไม่รู้ว่าล้มหาย 
ตายไปจากใจของตนเองตัง้แต่เมือ่ไหร่ พอเผลอสตเิม่ือไหร่ ใจมนักเ็ปลีย่นจากพทุโธมา
เป็น “พดุทอง” แทนที ่จนเรารู้สกึราํคาญใจ สจัจะทีต่นเองตัง้ไว้จะบวชจนตาย ข้างฝ่ายมาร 
กช็วนให้สกึ ข้างฝ่ายธรรมบอกถ้าสกึออกมาครองเรือนมนัเป็นทกุข์ ความคดิเราตอนน้ัน 
เป็นสองฝักสองฝ่าย ฝ่ายกิเลสก็ยุยงให้ครองเรือน ฝ่ายธรรมก็บอกให้ไปจากนี่
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ตอนน้ันเรามคีวามคิดว่า เหตเุกดิทีใ่ดกต้็องแก้ทีน่ั่น จึงปักหลกัสูก้บัใจของตนเอง 
อย่างเต็มที่ โดยอาศัยความเพียรที่ตนเองเคยฝึกฝนอบรมมาเป็นเคร่ืองมือ เราทํา 
ความเพียร อดนอน ผ่อนอาหาร เดินจงกรมภาวนาสู้กับจิตใจของตนเองวันยันรุ่ง  
พอร่างกายเหนื่อยล้าจากการอดนอน ผ่อนอาหาร จิตใจที่เคยคิดปรุงแต่งในเรื่องนี ้
ก็อ่อนแรงตามไปด้วย ตอนน้ันเหมือนว่าตนเองจะหักหาญด่านน้ีไปได้ พอกลับมา
เจริญอาหาร อาการจิตที่ปรุงแต่งในกามคุณมันก็กําเริบเสิบสานข้ึนมา เราจึงรู้ว่า  
“กามกบักายมนัไปด้วยกนัทีค่วามสมบรูณ์ของธาตขัุนธ์” เราจึงเร่งความเพยีร อดนอน 
ผ่อนอาหารแรมเดือน จนร่างกายทนต่อการเคี่ยวเข็ญไม่ไหว”

คืนหนึ่งที่บ้านหินฮาว พ่อแม่ครูอาจารย์ชอบท่านอธิษฐานจิตว่า “หากข้าพเจ้า
มีบุญวาสนาที่จะรู้เห็นธรรมในชาตินี้ ขอให้ข้าพเจ้าพบอุบายที่จะแก้ไขจิตของตนเอง
ให้พ้นจากเร่ืองน้ีไปได้ หากข้าพเจ้าไม่มีบุญวาสนาที่จะรู้เห็นเป็นธรรมในชาติน้ีแล้ว
ขอให้ข้าพเจ้าหมดหนทางที่จะแก้ไขในปัญหาเร่ืองน้ี ข้าพเจ้าจะขอลาสิกขาออกไป
ครองเรือน”

ท่านบอก “พออธษิฐานจิตแล้ว เราน่ังภาวนาทบทวนถงึสาเหตทุีเ่กดิขึน้ในจิตใจ
ของตนเอง จนมาเจอตัว “ความคิด” ที่พาจิตคิดปรุงแต่งไปตามอารมณ์ของกิเลส 
เพราะความคิดนี้แหละที่มันเป็นสะพาน “เชื่อม” กิเลสในใจของตนเองให้แผลงฤทธิ์ 
ได้อย่างสะดวกโยธนิ เหตเุกดิทีใ่จ มนัต้องแก้ทีใ่จ เม่ือพจิารณาเหน็ต้นสายปลายเหต ุ
ของเรื่องแล้ว เราตัดสินใจออกจากบ้านหินฮาวในคืนนั้น มันเป็นอุบายวิธีเดียวที่จะ 
ช่วยแก้ไขจิตใจของตนเองได้ในเบื้องต้น หลังออกจากบ้านหินฮาวไปไม่ถึงเดือน  
เราก็ตัดใจลงปลงใจวางเรื่องนี้ได้ที่ถํ้านายม”

องค์ท่านหลวงปูช่อบ “เราตดัสนิใจถกูแล้วทีห่นีไปในคืนน้ัน ถ้ายงัอยูน่ั่นอกี ป่านน้ี 
เราได้เป็นทิดชอบ เขยไทยหล่มไปแล้ว พระเณรเราอยู่ไหนก็ตาม ถ้าเกิดมีใจไปรัก 
ผู้หญงิขึน้มา เมือ่มีสตริะลกึได้เวลาใด กใ็ห้รีบหนีจากน่ันทนัท ีอย่ารีรอ นึกได้กลางวนั 
กใ็ห้หนีไปกลางวนั นึกได้กลางคนืกใ็ห้หนีไปกลางคนื ให้ออกจากทีน่ั่นไปก่อน แล้วค่อย 
ไปแก้จิตแก้ใจของตนเองที่อื่น ถ้าบ่หนีแล้ว รับรองเลยว่าได้เป็นเขยเขาแน่นอน”
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พ่อแม่ครูอาจารย์เล่าเร่ืองท่านเคยคดิรักผู้หญงิคนหน่ึงสมยัทีท่่านเป็นพระหนุ่ม 
เพือ่สอนลกูศษิย์ เน่ืองจาก “ครูบาจาํเนียร” พระอปัุฏฐาก ลกูศษิย์รุ่นสดุท้ายมาขอลาสกึ  
พ่อแม่ครูอาจารย์จึงยกเร่ืองน้ีขององค์ท่านขึ้นมาสอนพระลูกเณรหลานเพื่อเป็น
อุทาหรณ์

จดหมายจากหลวงปู่สิงห์ ขันตยาคโม

ปี ๒๔๗๓ หลวงปู่ชอบ ฐานสโม ท่านจ�าพรรษาอยู่วัดป่าหนองวัวซอ (วัดป่า
บุญญานุสรณ์) เพื่อเป็นก�าลังใจในการปฏิบัติให้กับแม่ชีปา แก้วสุวรรณ โยมมารดา 
ของท่าน หลังออกพรรษาในปีน้ี ท่านได้รับจดหมายจากพระคุณเจ้าหลวงปู่สิงห์  
ขันตยาคโม ฝากหมู่คณะมามอบให้ท่าน

ในจดหมายนั้นหลวงปู่สิงห์บอกให้ท่านเดินทางไปพบที่วัดบ้านพระลับ อ�าเภอ
เมือง จังหวัดขอนแก่น หลวงปู่ชอบท่านจึงเดินทางจากอ�าเภอหนองวัวซอ มาหาองค์
ทา่นหลวงปูส่ิงหท์ี่วัดพระลับ องค์ทา่นหลวงปูส่ิงหบ์อกว่า เราอยากใหท้า่นชอบเข้ามา 
ช่วยงานครูบาอาจารย์ หลวงปูส่งิห์ท่านจะตัง้ “กองทพัธรรม” ข้ึนมาเพือ่เผยแผ่ค�าสอน 
ของศาสนาให้ถกูต้อง หลวงปูส่งิห์ท่านรวบรวมพระเณรกรรมฐานตัง้เป็นกองทพัธรรม
ขึน้มาคร้ังแรกทีจั่งหวดัขอนแก่น โดยองค์ท่านจัดพระเณรเป็นหมู่คณะออกเทีย่ววเิวก
เผยแผ่ค�าสอนพระพุทธศาสนาให้แก่ญาติโยมพุทธบริษัททางภาคอีสานให้รู้หลักของ
พระศาสนา

ย้อนหลังไปก่อนหน้าเมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๗๑ หลวงปู่ชอบท่านเดินทางมาหา  
องค์ท่านหลวงปูส่งิห์ทีจั่งหวดัขอนแก่น ก่อนหน้าน้ีคร้ังหน่ึง คร้ังน้ันท่านได้พบสหธรรมิก  
รุ่นน้องท่านหน่ึงชือ่ พระคําดี ปภาโส (หลวงปูค่าํด ีปภาโส วดัถํา้ผาปู ่จ.เลย) หลวงปูช่อบ  
ท่านรู้จักกนักบัหลวงปูค่�าดีเมือ่สมยัทีห่ลวงปูค่�าดีท่านยังเป็นพระภิกษใุนฝ่ายมหานิกาย  
หลวงปู่ค�าดีท่านเลื่อมใสในวัตรปฏิบัติค�าสอนขององค์ท่านหลวงปู่สิงห์ ท่านจึงกราบ 
ขออนุญาตองค์ท่านหลวงปูส่งิห์ ญตัตเิป็นพระภิกษุในฝ่ายธรรมยตุ องค์ท่านหลวงปูส่งิห์ 
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จึงมอบหมายให้หลวงปูช่อบเป็นพระพีเ่ลีย้งสอนข้อวตัรปฏบิตัต่ิางๆ ให้กบัหลวงปูค่�าดี  
ครูบาอาจารย์ทัง้สององค์ท่านจึงมีความสนิทสนมกนัมาตัง้แต่น้ัน องค์ท่านหลวงปูส่งิห์ 
มอบหมายให้หลวงปูช่อบเป็นผู้ตดัเย็บจัดบริขารต่างๆ ให้หลวงปูค่�าด ีเพือ่ใช้เป็นบริขาร 
ถือครอง วันที่หลวงปู่ค�าดีญัตติเป็นพระภิกษุฝ่ายธรรมยุตที่วัดศรีจันทร์ ต�าบล 
ในเมือง อ�าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น หลวงปู่ชอบท่านบอก “เราไม่ได้ไปร่วมในพิธี 
ท่านอาจารย์สิงห์บอกให้เราเฝ้าวัด”

ก่อนเข้าพรรษาปี ๒๔๗๔ องค์ท่านหลวงปูส่งิห์ ขนัตยาคโม ได้รับจดหมายจาก 
ท่านเจ้าคุณอบุาลคีณุปูมาจารย์ (จันทร์ สริิจันโท) ให้ท่านลงมาวดับรมนิวาส กรุงเทพฯ 
เพือ่ปรึกษางานเผยแผ่พระศาสนา องค์ท่านหลวงปูส่งิห์ จึงให้หลวงปูช่อบกบัหลวงปูฝ้ั่น 
ตดิตามลงมากรุงเทพฯ โดยน่ังรถไฟจากจังหวดัขอนแก่น มาลงทีห่วัล�าโพง หลวงปูช่อบ 
บอก “นี่เป็นครั้งแรกที่เราได้มากรุงเทพฯ”

หลงักลบัจากกรุงเทพฯ องค์ท่านหลวงปูส่งิห์พาหลวงปูช่อบไปพกัทีบ้่านสาวตัถี  
อ�าเภอเมือง จังหวดัขอนแก่น ระหว่างพกัอยูท่ีน่ี่ องค์ท่านหลวงปูส่งิห์ได้รับจดหมายจาก
หลวงปูอ่่อน ญาณสริิ บอกว่า ทีบ้่านเหล่างา ต�าบลเหล่างา อ�าเภอเมอืง จังหวดัขอนแก่น  
พระเณรกรรมฐานอยู่ที่น่ีถูกรบกวนจากพวกมิจฉาทิฐิ องค์ท่านหลวงปู่สิงห์เป็นห่วง 
ลูกศิษย์ท่าน จึงชวนหลวงปู่ชอบเดินทางไปสมทบกับคณะของหลวงปู่อ่อนที่บ้าน 
เหล่างา

องค์ท่านหลวงปูส่งิห์เหน็ว่าเพือ่ความเป็นปึีกแผ่นแน่นหนาของศรัทธาประชาชน 
ท่านจะสร้างวัดป่าขึน้มาทีบ้่านเหล่างา เพือ่ใช้เป็นสถานทีอ่บรมธรรมะให้กบัญาตโิยม
ชาวบ้านเหล่างา หลวงปู่สิงห์ท่านจึงสร้างวัดข้ึนที่ป่าช้าบ้านเหล่างา ปีพุทธศักราช 
๒๔๗๔ 

หลวงปู่ชอบ ฐานสโม ท่านจ�าพรรษาที่ ๗ กับองค์ท่านหลวงปู่สิงห์ ขันตยาคโม  
ที่ วัดป่าวิเวกธรรม บ้านเหล่างา ตําบลเหล่างา อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 



67

ถูกต่อต้านจากพวกมิจฉาทิฐิ

ปีพทุธศักราช ๒๔๗๔ หลวงปูช่อบ ฐานสโม จ�าพรรษากบัองค์ท่านหลวงปูส่งิห์  
ขันตยาคโม ที่ วัดป่าวิเวกธรรม ต�าบลเหล่างา อ�าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ 
หลวงปูอ่่อน ญาณสริิ หลวงปูค่�าด ีปภาโส หลวงปูซ่ามา อจุตโต หลวงปูก่งมา จิรปญุโญ  
ฯลฯ ปีน้ีเป็นปีแรกทีมี่การสร้างวดัป่าวเิวกธรรม โดยองค์หลวงปูส่งิห์เป็นผู้สร้าง ปีแรก 
ที่สร้างวัดป่าวิเวกธรรมหรือวัดป่าบ้านเหล่างาขึ้นมา คณะพระป่ากรรมฐานจ�าพรรษา
อยู่ที่นี่ จะถูกพวก “จํ้าผี” (คนทรงผี) รบกวนกลั่นแกล้ง

มีหมอผีผู้หน่ึงรักษาคนด้วยมนต์คาถา ชาวบ้านเหล่างาและชาวบ้านใกล้เคียง 
ให้ความนับถือหมอผีคนน้ีมาก หมอผีผู้น้ีกับบริวารไม่พอใจพระกรรมฐานที่เข้ามา
พักที่บ้านเหล่างา ท�าให้ชาวบ้านที่เคยนับถือตนหันมานับถือพระกรรมฐานเกือบทั้ง
หมูบ้่าน เป็นเหตใุห้ตนเองและบริวารขาดลาภสกัการะจากทีเ่คยได้ในการทรงเจ้าเข้าผี 
รักษาผู้คน

เม่ือหลวงปู่สิงห์มาสร้างวัดป่าขึ้นที่น่ี องค์ท่านสอนชาวบ้านให้เลิกนับถือผี 
ให้นับถือพระรัตนตรัย ชาวบ้านส่วนมากเห็นตามองค์ท่าน จึงพากันรับเอาพระ 
ไตรสรณคมน์จากองค์ท่านไปปฏิบัติ

หัวหน้าจ�้าผีกับบริวารพากันกล่าวร้ายพระป่ากรรมฐานว่า เป็นผีปอบมาอยู่ที่น่ี 
เพื่อจะมาสิงสู่กินผู้คน บ้างก็ว่าเป็นพระเถื่อนเลื่อนลอย ไม่มีสังกัดวัดวาอาราม จ�้าผี 
กบับริวารห้ามชาวบ้านใส่บาตรให้พระป่า ถ้าใครไม่เชือ่ตามค�าทีบ่อก ผีปูต่าจะมาเล่นงาน 
ให้พบกบัภยัพบิตั ิชาวบ้านทีไ่ม่เชือ่ก็พากันเข้าวดัไปปฏบิตัธิรรมกบัองค์ท่านหลวงปูส่งิห์  
หลวงปูส่งิห์ท่านก�าชบัพระเณรอย่าไปโต้ตอบกบัพวกหมอผี ถงึจะถกูกลัน่แกล้งยงัไง 
กใ็ห้พระเณรเราอดทนเอา แผ่เมตตาให้ผู้ทีห่ลงผิด ถ้าใครมีวาสนาทางธรรม จิตใจเขา 
กจ็ะอ่อนน้อมลงเอง หลวงปูส่งิห์ท่านจะย�า้เร่ืองน้ีกบัพระเณรเสมอเพือ่ป้องปรามไม่ให้ 
พระหนุ่มเณรน้อยมีอารมณ์ไปโต้ตอบกับพวกจ�้าผี
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พวกจ�า้ผีกลัน่แกล้งหลวงปูส่งิห์และพระเณรต่างๆ นานา เช่น เวลาท่านพาพระเณร 
ออกรับบณิฑบาต พวกจ�า้ผีก็จะด่าทอหลวงปูส่งิห์และพระเณรด้วยถ้อยค�าทีห่ยาบคาย  
บางคร้ังก็แกล้งเอาท่อนไม้ก้อนหินขว้างปาเข้ามาใกล้ๆ เพื่อให้พระเณรตกใจกลัว 
หลวงปูส่ิงหท์า่นเตือนลูกศษิย์ใหท้�าตัวเหมอืนคนใบ ้อย่าไปโตต้อบ ท�าตัวเหมอืนคน
หหูนวก ไม่ต้องใส่ใจในค�าพดูของคนเหล่าน้ี พระเณรทกุองค์จึงปฏบิตัติามค�าสัง่ของ
องค์ท่านหลวงปู่สิงห์ด้วยความอดทน

เมือ่เล่นงานนอกวดัไม่ส�าเร็จ พวกจ�า้ผีจึงพากนัเข้าไปรบกวนพระเณรในวดั เช่น 
ตีเกราะเคาะไม้ให้เกิดเสียงดังรบกวนพระเณรในเวลาท�าความเพียร เผาป่าเพื่อให ้
ไฟลามไปไหม้กฏุทิีพ่กั ยิงปืนขึน้ฟ้าหรือยิงปืนในวดัข่มขูพ่ระเณรให้หวาดกลวั ทกุอย่าง 
ที่พวกจ�้าผีท�าลงไป องค์ท่านหลวงปู่สิงห์และพระเณรไม่เคยโต้ตอบสักครั้ง ชาวบ้าน
ผู้ใจมีธรรมรับการกระท�าพวกนี้ไม่ได้ จึงพากันเข้าวัดปฏิบัติกับองค์ท่านหลวงปู่สิงห์
มากขึ้นกว่าเก่า หมอผีกับบริวารยิ่งแค้นองค์ท่านหลวงปู่สิงห์กับพระเณรกรรมฐาน 
มากขึ้น ถึงขั้นขู่จะเอาปืนมายิง

คืนหนึ่ง หัวหน้าจ�้าผีถือปืนเข้าไปในวัดเพื่อจะยิงข่มขู่พระเณร หัวหน้าจ�้าผีเห็น 
หลวงปูช่อบเดนิจงกรมอยูข้่างทีพ่กั จึงถอืปืนเดินตรงเข้ามาขูท่่านว่า “ไอ้หวัโล้น มงึกลวั
ตายไหม” ท่านตอบหมอผี “จะกลวัตายหรือไม่กลวัตาย สดุท้ายมันกต็ายอยูด่ ีโยมมาหา 
อาตมามปีระสงค์อะไร” หมอผีบอกท่านว่า “กจูะมายงิพวกมงึ” พดูจบ หมอผีกย็กปืน 
ประทบัจะยงิท่าน ท่านบอกตอนน้ันเรารู้สกึโกรธ อยากจะโต้ตอบ พอคมุสตไิด้ นึกถงึ 
ค�าพดูท่านอาจารย์สงิห์ให้แผ่เมตตากบัผู้มาเบยีดเบยีนเรา จงเชือ่ในกรรมของตนเอง 
เมือ่มีสตริะลกึได้เช่นน้ี เราก็ปลงในกรรม เดนิจงกรมแผ่เมตตาให้หวัหน้าจ�า้ผี ไม่สนใจ 
ว่าเขาจะยิงเราหรือไม่

หลวงปูช่อบเดินจงกรมอยูน่าน จ�า้ผีก็ไม่ยงิท่านสกัท ีจนเวลาตสีามกว่า ท่านจึงเลกิ  
จากทางจงกรมขึน้ทีพ่กัเพือ่ไหว้พระสวดมนต์ ท่านตะโกนถามจ�า้ผี “โยมยนือยูน่านแล้ว  
ไม่เมื่อยบ้างหรือ” พอท่านว่าจบ จ�้าผีร้องไห้โฮ วางปืนเดินเข้ามาหาท่าน จ�้าผีเข้ามา 
กราบท่าน น่ังก้มหน้าร้องไห้โดยไม่พดูจาค�าใดกบัท่านเลย จากน้ันจ�า้ผีหยบิเอาปืนแล้ว
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เดนิออกจากวดัป่าบ้านเหล่างาไป ท่านงงในการกระท�าของจ�า้ผีคนน้ีมาก หาค�าตอบให้ 
กับตัวเองไม่ได้ ท่านน�าเร่ืองน้ีกราบเรียนองค์ท่านหลวงปู่สิงห์ ผู้เป็นอาจารย์ทราบ  
หลวงปู่สิงห์บอกว่า “ท่านชอบกับหมอผีคนนี้ไม่เคยมีกรรมเข่นฆ่ากันมาก่อน เขาจึง
ท�าร้ายท่านไม่ได้” ท่านถามองค์ท่านหลวงปู่สิงห์ “ที่เขาไม่ยิงเกล้ากระผมนั้น เพราะ 
เหตอุะไร” หลวงปูส่งิห์บอก “เพราะอ�านาจศลีธรรมทีท่่านบ�าเพญ็มาปกปักรักษา จึงท�าให้ 
หมอผีผู้น้ีลัน่ไกไม่ออก ทัง้ๆ ทีเ่จตนาเขาตัง้ใจจะลัน่ไกฆ่าท่าน” พอองค์ท่านหลวงปูส่งิห์ 
อธิบายให้ฟังเช่นนี้ หลวงปู่ชอบท่านจึงสิ้นสงสัย

ช่วงระหว่างปีน้ัน เขตจังหวดัขอนแก่นและจังหวดัใกล้เคยีงเกดิโรคระบาด ท�าให้ 
มผู้ีคนล้มตายเป็นจ�านวนมาก ท่านบอกมคีนตายเกอืบทกุวนัจนฝังเผากันแทบไม่ทนั 
เช้าศพนี้เข้าวัด เย็นศพนั้นเข้าวัด พระเณรกุสลาฯ มาติกา ไม่เว้นวัน หลวงปู่สิงห์  
ท่านอาศยัเหตกุารณ์น้ีสอนลกูศษิย์ให้พจิารณาศพคนตายเพือ่ให้เหน็เป็นอสภุะ จิตจะ 
ได้คลายความก�าหนัดความหลงในรูปในกาย ในบรรดาคนทีต่ายเพราะโรคห่าระบาด 
ในคร้ังน้ัน มีหัวหน้าจ�้าผีคนน้ีตายกับเขาด้วย หัวหน้าจ�้าผีล้มป่วยได้ไม่กี่วันก็ตาย  
ญาติพี่น้องจึงน�าศพเขามาป่าช้าเพื่อจะท�าการฌาปนกิจ ขณะจะเผาศพจ�้าผีผู้น้ีน้ัน  
กม็ฝีนตกลงมาอย่างหนัก จนท�าให้ฟืนหลวัเปียกช้ืนจุดไฟไม่ตดิ ฝนตกนานหลายช่ัวโมง 
กไ็ม่มท่ีาทว่ีาจะหยดุ ญาตพิีน้่องของหมอผีจึงเลือ่นก�าหนดการเผาศพของเขาไปเผาใน 
วันอื่น

พายุฝนตกต่อเน่ืองกันหลายวันจนไม่สามารถฝังหรือเผาศพของใครได้  
ศพหมอผีและศพของคนอื่นๆ ถูกทิ้งไว้ในป่าช้า จนเป็นที่น่าสังเวชแก่ผู้พบเห็น  
ฝนคร้ังน้ันตกติดต่อกันหลายวัน จนท�าให้เกิดน�้าหลากท่วมบ้านเรือนไร่นาผู้คน  
ท่านว่า น�า้ป่าหลากเข้าตอนเวลากลางคืน เราหอบของหนีขึน้ไปพกัศาลา น�า้ป่าหลากมาเร็ว  
แค่ชัว่โมงเดยีวน�า้สงูถงึหน้าอก ศพคนตายทิง้ไว้ทีป่่าช้ารวมทัง้ศพหมอผีผู้น้ี ถกูน�า้ป่า 
พดัไปกบัสายน�า้ น�า้ท่วมสีห้่าวนัจึงลดลง หลงัน�า้ลดแล้ว ชาวบ้านพากนัตามหาศพญาต ิ
ของตนเองทีไ่หลไปกบัน�า้ ศพส่วนมากจะหาไม่เจอ จ�านวนศพคนตายทีห่าไม่เจอมีศพ 
หมอผีผู้นี้รวมอยู่ด้วย
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หลังเหตุการณ์ฝนตกจนเกิดน�้าท่วม ปรากฏโรคห่าระบาดก็หายไปกับสายน�า้ 
โรคห่าทีแ่พร่ระบาดอย่างหนักจนท�าให้มคีนล้มตายเป็นจ�านวนมากก่อนหน้าน้ี พอฝน 
หยุดตก ทุกอย่างก็กลับมาเป็นปรกติเหมือนเดิม ท่านว่าเป็นเร่ืองแปลกอย่างยิ่ง  
คนทีต่ายส่วนมากจะเป็นพวกมิจฉาทฐิทิีเ่บยีดเบยีนพระเณร คนเข้าวดัปฏบิตัธิรรมกบั 
องค์ท่านหลวงปูส่งิห์ จะล้มหายตายจากเสยีส่วนน้อย ท่านว่าเป็นเร่ืองอศัจรรย์ ธรรม
รักษาผู้ประพฤติธรรม

หลังเหตุการณ์โรคห่าสงบแล้ว ชาวบ้านพระเณรมักได้ยินเสียงร้องไห้ทุกวัน  
พอตกกลางคืนราวสองสามทุ่ม จะได้ยินเสียงคนร้องไห้ออกจากวัดเข้าไปในหมู่บ้าน 
จนชาวบ้านเหล่างาผวาผีไปตามๆ กัน เหตุการณ์ในลักษณะน้ีเกิดขึ้นร่วมเดือน  
ชาวบ้านเหล่างาจึงขอเมตตาองค์หลวงปู่สิงห์ให้ช่วยเหลือ หลวงปู่สิงห์ท่านแนะน�า 
ชาวบ้านเหล่างาให้พากันถือศีลปฏิบัติธรรม ท�าบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ญาติพี่น้อง 
ที่ล่วงลับ หลังชาวบ้านเหล่างาพากันท�าบุญเปตพลีแล้ว เสียงร้องไห้กลางคืนที่บ้าน
เหล่างาก็ไม่ปรากฏให้ใครได้ยินอีกเลย 

ติดตามหลวงปู่สิงห์ ขันตยาคโม ไปสร้างวัดป่าสาลวัน

สมเดจ็พระมหาวรีวงศ์ (อ้วน ตสิโส) มาตรวจราชการสงฆ์ทีจั่งหวดันครราชสมีา 
ท่านเหน็ว่าเขตจังหวดันครราชสมีายงัไม่มีวดัป่ากรรมฐาน ท่านจึงด�าริทีจ่ะสร้างวดัป่าข้ึน 
ที่จังหวัดนครราชสีมา เพื่อใช้เป็นศูนย์กลางของพระเณรกรรมฐานภาคอีสาน และใช้ 
เป็นสถานที่อบรมศีลธรรมให้แก่พุทธศาสนิกชนบริษัทในเขตจังหวัดนครราชสีมา

หลวงชาญนิคม (ทอง จันทศร) ข้าหลวง (ผู้ว่าราชการ) จังหวัดนครราชสีมา 
ในสมัยน้ัน ทราบถงึด�าริน้ีของท่านเจ้าคุณสมเดจ็พระมหาวรีวงศ์ จึงมศีรัทธาถวายทีด่นิ 
สร้างวดัป่าประจ�าจังหวดันครราชสมีา สมเดจ็พระมหาวรีวงศ์ ท่านจึงมหีนังสอืแจ้งไปหา  
หลวงปูส่งิห์ ขนัตยาคโม ให้พาลกูศิษย์พระเณรกรรมฐาน จังหวดัขอนแก่น มาเผยแผ่
ศาสนาที่จังหวัดนครราชสีมา องค์ท่านหลวงปู่สิงห์ กับหลวงปู่มหาปิ่น ปัญญาพโล 
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พาพระเณรสิบกว่ารูป เดินทางจากจังหวัดขอนแก่นน่ังรถไฟมาจังหวัดนครราชสีมา 
ตามบัญชาของท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ หลวงปู่ชอบท่านจึงได้ติดตาม
องค์ท่านหลวงปู่สิงห์ไปจังหวัดนครราชสีมา ในฐานะลูกศิษย์พระอุปัฏฐาก

คณะองค์ท่านหลวงปู่สิงห์เดินทางมาถึงนครราชสีมา หลวงชาญนิคมได้กราบ
นิมนต์คณะขององค์ท่านมาพักอยู่ที่สวนของหลวงชาญนิคม เมื่อถึงวันนัดหมาย 
สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ท่านเดินทางจากกรุงเทพมหานคร มารับมอบถวายที่ดินสร้าง
วัดป่า สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ท่านให้องค์ท่านหลวงปู่สิงห์เป็นประธานสงฆ์ในการรับ
มอบที่ดินจากหลวงชาญนิคมเพื่อสร้างวัดป่า สมเด็จพระมหาวีรวงศ์มอบหมายให ้
หลวงปูส่งิห์เป็นผู้สร้างวดั โดยท่านเป็นผู้สนับสนุน ตัง้ชือ่วดัแห่งน้ีว่า “วดัป่าสาลวนั”

หลังจากรับมอบที่ดินสร้างวัดแล้ว หลวงปู่สิงห์ท่านทราบข่าวจากสมเด็จมหา- 
วีรวงศ์ว่า ท่านเจ้าคุณพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจันโท) ตอนนี้ท่านก�าลัง
อาพาธหนัก องค์ท่านหลวงปูส่งิห์จึงชวนหลวงปูม่หาป่ิน พระน้องชาย เดนิทางไปเยีย่ม 
อาพาธของท่านเจ้าคุณอุบาลีฯ ที่วัดบรมนิวาสฯ กรุงเทพมหานคร หลวงปู่ชอบกับ 
หลวงปู่ฝั้น (อาจาโร) ได้เดินทางไปกรุงเทพมหานคร พร้อมกับองค์ท่านหลวงปู่สิงห์  
หลวงปู่มหาปิ่น ในฐานะพระอุปัฏฐาก

(สมัยน้ัน หลวงปู่ชอบ ฐานสโม ท่านเป็นพระอุปัฏฐากองค์ท่านหลวงปู่สิงห์  
ขันตยาคโม หลวงปู่ฝั้น อาจาโร ท่านเป็นพระอุปัฏฐากองค์ท่านหลวงปู่มหาปิ่น 
ปัญญาพโล)

บันทึกถึงเร่ืองหลวงปู่ชอบท่านติดตามองค์ท่านหลวงปู่สิงห์ลงมาเยี่ยมอาการ
อาพาธของท่านเจ้าคุณพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจันโท) ที่วัดบรมนิวาส
กรุงเทพมหานคร ขณะที่หลวงปู่ชอบพักอยู่วัดบรมนิวาส ท่านได้รู้จักกับพระมหา 
เมืองเลยรูปหนึ่ง พระมหารูปนี้ท่านมีชื่อว่า พระมหาศรีจันทร์ วัณณาโภ (หลวงปู่
ศรีจันทร์ วัณณาโภ วัดศรีสุทธาวาส ต�าบลกุดป่อง อ�าเภอเมือง จังหวัดเลย) หลวงปู่
ศรีจันทร์มาดูเจ้าคุณอบุาลฯี ในฐานะท่านเป็นลกูศษิย์ศึกษาปริยตัธิรรมและการปฏบิตัิ
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จากท่านเจ้าคุณอุบาลีฯ หลวงปู่ชอบกับหลวงปู่ศรีจันทร์จึงรู้จักมักคุ้นกันมาตั้งแต ่
สมัยที่ท่านทั้งสองร่วมกันดูแลท่านเจ้าคุณอุบาลีฯ ตอนองค์ท่านอาพาธ

ภายหลังจากหลวงปู่สิงห์เดินทางมาเยี่ยมท่านเจ้าคุณอุบาลีฯ แล้ว ผ่านไปไม ่
กีเ่ดอืน ท่านเจ้าคณุอบุาลฯี ก็ละขนัธ์มรณภาพลง เม่ือวนัที ่๑๙ กรกฎาคม ปีพทุธศักราช  
๒๔๗๕ องค์ท่านหลวงปู่สิงห์ได้ลงไปงานท่านเจ้าคุณอุบาลีฯ ตอนครบรอบเจ็ดวัน  
จากน้ัน หลวงปูส่งิห์ท่านพาหลวงปูช่อบเดนิทางกลบัจังหวดันครราชสมีา ปีพทุธศักราช 
๒๔๗๕ พรรษาที่ ๘ หลวงปู่ชอบ ฐานสโม ท่านจ�าพรรษากับองค์ท่านหลวงปู่สิงห์ 
ขันตยาคโม ที่วัดป่าสาลวัน อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

ออกพรรษาหลังงานกฐินปี ๒๔๗๕ หลวงชาญนิคมเขตได้ถวายที่ดินและกราบ 
นิมนต์องค์ท่านหลวงปูม่หาป่ิน ปัญญาพโล ไปสร้างวดัป่าขึน้อกีวดัหน่ึงทีบ้่านหวัทะเล  
เขตอ�าเภอเมอืง จังหวดันครราชสมีา องค์ท่านหลวงปูม่หาป่ินจึงชวนหลวงปูอ่่อน ญาณสริิ  
หลวงปูช่อบ ฐานสโม หลวงปูฝ้ั่น อาจาโร หลวงปูก่งมา จิรปญุโญ หลวงปูซ่ามา อจุตโต  
ตดิตามไปสร้างวดัป่าทีบ้่านหวัทะเล พอสร้างวดัข้ึนมาแล้ว องค์ท่านหลวงปูส่งิห์ ได้ตัง้ชือ่ 
วดัแห่งน้ีว่า “วดัป่าศรัทธารวม” ปีพทุธศกัราช ๒๔๗๖ พรรษาที ่๙ หลวงปูช่อบ ฐานสโม  
ท่านจ�าพรรษากบั องค์ท่านหลวงปูม่หาป่ิน ปัญญาพโล ที ่วดัป่าศรัทธารวม บ้านหวัทะเล  
อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

กราบลาองค์ท่านหลวงปู่สิงห์ออกเที่ยววิเวก

หลงัออกพรรษา ปีพุทธศักราช ๒๔๗๖ หลวงปูช่อบ ฐานสโม ท่านกราบลาองค์ท่าน 
หลวงปูม่หาป่ิน ปัญญาพโล และองค์ท่านหลวงปูส่งิห์ ขันตยาคโม ผู้เป็นครูบาอาจารย์  
ออกเที่ยววิเวกแสวงหาสถานที่จ�าพรรษาแห่งอื่น หลวงปู่ชอบแจ้งเจตนาของท่านกับ 
ครูบาอาจารย์ทั้งสองว่า “กระผมอยากจะเที่ยววิเวกข้ึนเหนือเพื่อตามหาพ่อแม่- 
ครูอาจารย์มั่น” หลวงปู่สิงห์ถาม “ท่านชอบจะไปเที่ยววิเวกเมืองเหนือกับหมู่คณะ 
ท่านใด” ท่านตอบหลวงปูส่งิห์ว่า “กระผมจะเดนิทางข้ึนเหนือล�าพงัองค์เดยีว ถ้าไปกับ
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หมู่คณะแล้ว กระผมจะไม่สะดวกในการปฏิบตั ิเพราะจะพะวงกบัหมู่เพือ่น” องค์ท่าน 
หลวงปูส่งิห์จึงอนุญาตให้หลวงปูช่อบท่านเทีย่ววเิวกขึน้เหนือตามหาองค์ท่านหลวงปูม่ัน่  
ภูริทัตโต โดยล�าพังผู้เดียว

หลวงปู่ชอบท่านเดนิทางออกจากเขตจงัหวดันครราชสีมา เที่ยววเิวกมาทางเขต
จังหวัดชัยภูมิ ท่านเที่ยววิเวกเขตจังหวัดชัยภูมิ เช่น ที่ถ�้าวัวแดง อ�าเภอภักดีชุมพล 
ถ�้าพญาช้างเผือก อ�าเภอคอนสาร จากนั้น ท่านเดินทางมาเที่ยววิเวกทางเขตจังหวัด 
เพชรบรูณ์ทีอ่�าเภอน�า้หนาว อ�าเภอหล่มสกั อ�าเภอหล่มเก่า ทีเ่ขตอ�าเภอหล่มสกั ท่านมา
แวะพกัภาวนาทีว่ดัร้าง บ้านหนองบวั ต�าบลสกัหลง อ�าเภอหล่มสกั จังหวดัเพชรบรูณ์ 
(ต่อมาวัดร้างแห่งนี้ได้รับการบูรณะขึ้นมาใหม่โดยใช้ชื่อว่า วัดสันติวัฒนา ปัจจุบันมี 
หลวงปู่เปร่ือง ฐานังกโร ลูกศิษย์องค์ท่านหลวงปู่ชอบเป็นเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน  
พ.ศ. ๒๕๓๕)

ท่านถามชาวบ้านหนองบวัว่า “วดัแห่งน้ีถกูทิง้ร้างนานหรือยงั” ชาวบ้านบอกท่านว่า 
“วดัแห่งน้ีถกูทิง้ร้างมานานแล้ว และไม่มีใครทราบว่าวดัแห่งน้ีสร้างขึน้มาตัง้แต่เมือ่ไหร่  
ได้แต่สนันิษฐานกันว่าน่าจะสร้างขึน้มาในสมยักรุงศรีอยุธยา” ชาวบ้านบอกทีว่ดัแห่งน้ีผีดุ  
เคยมีคนมาขดุหาของเก่าแล้วถกูอ�านาจลกึลบัอยูท่ีน่ี่ท�าร้ายจนตาย หรือเป็นบ้าเสยีสต ิ
ไปก็มี ชาวบ้านที่นี่จึงไม่มีใครกล้ามายุ่งกับวัดร้างแห่งนี้เพราะกลัวภัยอ�านาจลึกลับ

หลวงปู่ชอบบอกที่วัดร้างบ้านหนองบัว (วัดสันติวัฒนา) สมัยนั้นมีงูมาก มีทั้ง 
งูขนาดตัวเท่านิ้วก้อยจนถึงใหญ่เท่าแขนเท่าขาของท่าน พวกงูจะพากันอาศัยอยู่ตาม
ซอกอฐิซอกหนิของโบสถ์เก่า พอกลางคนือากาศเยน็สบาย งูพวกน้ีกจ็ะพากนัออกมา 
ยั้วเยี้ยรอบบริเวณวัด ท่านว่า งูบางตัวมันยังเลื้อยขึ้นมานอนเล่นบนตักท่านขณะนั่ง 
ภาวนา ถ้าเป็นคนทัว่ไปอย่างเราๆ มีงเูลือ้ยข้ึนมานอนบนตกั คงตกใจสะเดิดลนลานกนั 
ไปแล้ว หลวงปู่ชอบท่านเป็นคนไม่กลัวงู เพราะท่านคุ้นเคยกับนิสัยอสรพิษพวกนี้ดี  
ท่านบอกอันดับต้นๆ ที่งูมันกัดคนเพราะมันตกใจ จึงฉกกัดเพื่อป้องกันตัวเอง  
ท่านว่าถ้าเจองูพิษอยู่ใกล้ตัว ให้ตั้งสติให้มั่นคง ท�าตัวนิ่งๆ อย่าลนลาน งูมันจะหนี
ไปเอง เพราะมันก็กลัวคนจะท�าร้ายมันเหมือนกัน
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หลวงปู่ชอบพักภาวนาอยู่ที่วัดร้างบ้านหนองบัว อ�าเภอหล่มสัก ประมาณสอง 
สามคืน จากนั้น ท่านเที่ยววิเวกไปทางเขตอ�าเภอเมืองเพชรบูรณ์ เดิมทีท่านตั้งใจจะ 
เดินทางไปเมืองเก่า อ�าเภอศรีเทพ ท่านเปลี่ยนใจไม่ไปเมืองเก่าศรีเทพ เพราะพบกับ 
หลวงปูพ่รหม จิรปญุโญ หลวงปูพ่รหมท่านก�าลงัจะเดนิทางข้ึนไปเมืองเหนือเพือ่ตามหา 
องค์ท่านหลวงปูม่ัน่ หลวงปูพ่รหมท่านชวนหลวงปูช่อบให้เดินทางไปเชยีงใหม่ตามหา
พ่อแม่ครูอาจารย์มัน่ด้วยกนั หลวงปูช่อบอยากจะเทีย่ววเิวกในเขตจังหวดัเพชรบรูณ์ 
ท่านจึงบอกให้หลวงปู่พรหมขึ้นไปก่อน ท่านจะตามไปในภายหลัง

ท่านถามหลวงปูพ่รหม “มถี�า้ภดูอยทีไ่หนบ้างเหมาะแก่การภาวนา” หลวงปูพ่รหม 
แนะน�าให้หลวงปูช่อบไปภาวนาทีถ่�า้น�า้บงั ต�าบลถ�า้นายม อ�าเภอเมือง จังหวดัเพชรบรูณ์  
หลวงปูพ่รหมท่านว่า “เจ้าทีท่ีน่ี่มนัดดุ ีพระเณรเถรชผู้ีทศุลีจะอยูถ่�า้น้ีล�าบาก พวกเทพภูมิ 
ที่น่ีเขาชอบพระเณรปฏิบัติตนในท�านองคลองธรรม” หลวงปู่ชอบสนใจอยากจะไป
ภาวนา ท่านจึงถามทางไปถ�้าน�้าบังจากหลวงปู่พรหม

ท่านว่าถ�้าน�้าบังสมัยนั้นลึกลับอาถรรพ์มาก เวลาเดินจงกรมภาวนา สวดมนต์ 
สาธยายธรรม มกัมีเสยีงมโหรีป่ีพาทย์หรือเสยีงไชโยโห่ร้องอกึทกึทัว่ถ�า้ผา เร่ืองลกึลบั 
แบบน้ี ท่านว่าเป็นเร่ืองปรกตสิ�าหรับผู้ปฏบิตัธิรรมมักจะพบเจอ ท่านบอกเมือ่ได้ยนิเสยีง 
แบบน้ีในทีวั่งเวง อย่าไปกลวั น่ีคอืการแสดงอนุโมทนาของพวกเทพเทวดาทีเ่ขาอาศัย
อยูใ่นสถานทีแ่ห่งน้ัน เมือ่ได้ยนิเสยีงแบบน้ีแล้ว ให้เราแผ่เมตตาให้ผู้ก�าเนิดเสยีงน้ัน 
เสยีงเหล่าน้ีก็จะหายไปเอง เสยีงมโหรีป่ีแคนดงัข้ึนในสถานทีล่กึซึง้ คอืการแสดงออก
ของกายทิพย์ที่เขาสื่อให้เรารู้ บางทีเขาแสดงความยินดีกระทบกายท�าให้เราขนลุก 
ขนพองก็มี

หลวงปูช่อบพกัภาวนาอยูท่ีถ่�า้น�า้บงัประมาณคร่ึงเดอืน พอคุ้นเคยกบัสถานทีแ่ล้ว  
ท่านกอ็อกจากถ�า้น�า้บงัแสวงหาทีภ่าวนาแห่งใหม่ ท่านถามชาวบ้านน�า้บงัว่า “มีทีไ่หนบ้าง 
เหมาะทีจ่ะพกัจ�าพรรษา” ชาวบ้านน�า้บงับอก “ไม่ไกลจากทีน่ี่มากเท่าไรนัก มีถ�า้อยูถ่�า้หน่ึง 
ชื่อถ�้านายม ที่ถ�้านายมตอนน้ีมีตาผ้าขาวคนหน่ึงช่ือ “พ่อสง่า” พักจ�าศีลอยู่ที่น่ัน”  
หลวงปู่ชอบสนใจในสถานที่ ท่านจึงเดินทางไป “ถํ้านายม” ตามที่ชาวบ้านน�้าบังบอก 
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จ�าพรรษาที่ถ�้านายม จังหวัดเพชรบูรณ์

หลวงปูช่อบ ฐานสโม เดินทางจากถ�า้น�า้บงัไปถ�า้นายม ต�าบลถ�า้นายม อ�าเภอเมอืง  
จังหวัดเพชรบูรณ์ ใช้เวลาเดินทางคร่ึงวัน ท่านบอก สมัยน้ันทางจากบ้านถ�า้น�้าบัง
ไปบ้านถ�้านายมไม่มีถนนหนทางเหมือนสมัยน้ี ต้องอาศัยเดินตามทางล้อเกวียน  
ผ่านป่าใหญ่ กว่าจะมาถึงถ�้านายมก็เป็นเวลาราวบ่ายสามโมง

ตาผ้าขาวถ�า้นายมเหน็หลวงปูช่อบ เขาออกมาต้อนรับ นิมนต์ท่านพกัฉันน�า้คลาย
ความเมือ่ยล้า ตาผ้าขาวนายมบอก “ข้าน้อยต้มน�า้ยาสมุนไพรไว้รออาจารย์ตัง้แต่เทีย่ง  
จนน�้าเดือดไปหลายเที่ยวแล้ว ข้าน้อยคอยดูทางว่าเมื่อไหร่อาจารย์จะมาถึงสักที”  
หลวงปู่ชอบแปลกใจที่ตาผ้าขาวผู้น้ีรู้ได้อย่างไรว่าท่านจะเดินทางมาถ�้านายม ทั้งที่
ท่านเองกไ็ม่ได้ไหว้วานให้ใครมาแจ้งเร่ืองน้ีกบัตาผ้าขาว ท่านถามตาผ้าขาว “โยมรู้ได้ 
อย่างไรว่าอาตมาจะมาทีน่ี่” ตาผ้าขาวบอก “ข้าน้อยรู้จากเทวดาถ�า้น�า้บงัมาบอกว่าจะม ี
พระเข้ามาพักที่นี่”

ท่านว่า “พ่อสง่าตาผ้าขาว” คนน้ี มคีวามรู้ภายในพสิดารมาก เขารู้เร่ืองลีล้บัภายนอก  
ธรรมภายในลึกซึ้ง จนองค์ท่านยอมรับในความรู้ของตาผ้าขาวนายมท่านนี้

ตาผ้าขาวถ�้านายมบอก “นี่ก็จวนจะเข้าพรรษาแล้ว ข้าน้อยนิมนต์ท่านอาจารย์
จ�าพรรษาด้วยกนักบัข้าน้อยอยูท่ีน่ี่เถดิ เร่ืองปัจจัยสีน้ั่น ข้าน้อยขอปวารณาเป็นผู้ดูแล
ท่านอาจารย์ทั้งหมด ขอท่านอย่าได้เกรงใจข้าน้อยในเรื่องปัจจัยสี่” หลวงปู่ชอบบอก
ตาผ้าขาวนายมว่า “อาตมาขอพิจารณาดูก่อนว่าจะจ�าพรรษาอยู่ที่นี่หรือไม่ เบื้องต้น
อาตมาขอพกัภาวนาอยูท่ีน่ี่สกัระยะหน่ึงก่อน ส่วนเร่ืองจะจ�าพรรษาหรือไม่น้ัน อาตมา
จะแจ้งให้โยมผ้าขาวทราบภายหลงั” ตาผ้าขาวนิมนต์หลวงปูช่อบพกัทีก่ระท่อมหน้าถ�า้ 
ซึ่งเป็นกระท่อมเก่าของเขา ส่วนตาผ้าขาวท่านเข้าไปพักในถ�้านายม

หลงัพกัภาวนาทีถ่�า้นายมได้สามสีว่นั หลวงปูช่อบท่านเหน็ว่าสถานทีแ่ห่งน้ีเงียบ 
สงบ เหมาะแก่การพกัจ�าพรรษา ท่านบอกพ่อสง่าตาผ้าขาวว่า “อาตมาขอจ�าพรรษาอยูท่ีน่ี่” 
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ตาผ้าขาวสง่าเข้าไปหมู่บ้านบอกลูกชายกับลูกเขยให้มาท�าที่พักจ�าพรรษาให้
หลวงปู่ชอบ ตาผ้าขาวสง่า กับลูกเขย ลูกชาย พากันท�าที่พักให้องค์ท่านหลวงปู่ชอบ  
ห่างจากถ�้านายมประมาณร้อยเมตร ท�าทางจงกรมไว้ให้ท่านสองเส้น เส้นหนึ่งอยู่ข้าง
ที่พัก อีกเส้นท�าไว้ภายในถ�้า เวลาฝนตกท่านจะได้มีที่จงกรมบังฟ้าบังฝน

ท่านว่าถ�า้นายมเป็นถ�า้ใหญ่และลกึมาก ภายในถ�า้มซีอกซอยเง้ือมหนิสลบัซบัซ้อน 
ไปมา ถ�า้นายมเป็นถ�า้ทีมี่อาถรรพ์ เป็นทีอ่าศัยของพวกภมิูบงัตา ภายในถ�า้จะมีถ้วยโถ 
โอชาม พระพุทธรูป ของเก่าโบราณ กระจัดกระจายอยู่ตามถ�้า

ท่านถามตาผ้าขาวว่า “สิ่งของภายในถ�้าเป็นของใครน�ามาเก็บไว้” ตาผ้าขาวสง่า 
บอก “เป็นของโบราณ เกดิมาข้าน้อยกเ็หน็ของพวกน้ีมอียูใ่นถ�า้ คนทีน่ี่ไม่มีใครกล้าเอา
ของในถ�า้ไปเป็นสมบตัส่ิวนตวั เพราะเขากลวัภยัมดืสิง่ลีล้บัจะไปตามทวงคืน ของในถ�า้ 
จึงถูกทิ้งไว้ไร้ผู้คนเป็นเจ้าของอย่างที่ท่านอาจารย์ได้เห็น” หลวงปู่ชอบบอกสมบัติใน 
ถ�า้นายม คอืสมบตัขิองชาวเมอืงศรีเทพนคร (เมอืงศรีเทพนคร ปัจจุบนัคอือ�าเภอศรีเทพ  
จังหวัดเพชรบูรณ์) น�ามาซุกซ่อนหนีภัยสงคราม

ตอนจ�าพรรษาที่ถ�้านายม ท่านว่าแต่ละวันจะมีเทพเทวดาจากสวรรค์ชั้นต่างๆ 
มาหาตาผ้าขาวสง่าทุกวันมิได้ขาด เทวดาบางกลุ่มก็มาขอฟังธรรมกับตาผ้าขาวสง่า 
เทวดาบางกลุ่มก็มาอนุโมทนายินดีในการปฏิบัติของตาผ้าขาว หลวงปู่ชอบท่านบอก
ตาผ้าขาวสง่า ถ�้านายม ผู้นี้เป็น “พระอนาคามี” ผู้พ้นกามคุณ

หลวงปูช่อบ “บ่ให้เรามีความมุมานะได้ยงัไง ตาผ้าขาวเขาเป็นพระอนาคาม ีมาทาํ 
อาหารให้เราฉันทัง้พรรษา มนัละอายใจตนเอง กลวัเป็นบาปกรรม เราจึงเร่งความเพยีร 
เอาแบบแข่นๆ (ท�าความเพยีรแบบอกุฤษฏ์) ทาํความเพยีรอย่างหนักหน่วง จนลมืวนั 
ลมืคืน ผลทีไ่ด้จากการทาํความเพยีรอย่างหนักน้ัน จิตเราตัง้ม่ันต่อพระนิพพานเพียง 
อย่างเดียวในชาตน้ีิ จิตยกภมูอิริยะเบือ้งต้น (พระโสดาบนั) ตอนจําพรรษาอยูถ้ํ่านายม 
นี้แหละ”
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“ตาผาข้าวสง่าผู้น้ี เขามจีริตคล้ายกบัเรา เป็นพวกจริตโลดโผนชอบออกรู้ บางคร้ัง 
เราขอให้เขาอธบิายธรรมภาคปฏบิตัใิห้ฟังแต่ละข้ันตอนน้ันผ่านมาได้อย่างไร ตาผ้าขาว 
สง่าเล่าให้เราฟังหมดเรื่องภายนอกภายใน ตาผ้าขาวพอ่สง่าผู้นีภ้าวนาเก่งจนสามารถ 
ทําลายกามคุณในจิตใจของตนเองลงได้ กามราคะน่ีเป็นกิเลสตัวหยาบหนาที่สุด 
ถอดถอนยากทีส่ดุ ถ้าผู้ใดละกามกเิลสออกไปจากจิตใจของตนเองได้แล้ว พระนิพพาน 
ธรรมธาตุก็จะปรากฏให้ผู้นั่นได้เห็นต่อหน้า คือจั่งว่าสิคว้าเอาได้เลย” 

เกือบตาบอดเพราะความเพียร

ตอนจ�าพรรษาอยู ่“ถํา้นายม” จังหวดัเพชรบรูณ์ ปี ๒๔๗๗ หลวงปูช่อบ ฐานสโม  
ท่านเร่งความเพยีรอย่างอกุฤษฏ์ หามรุ่งหามค�า่โดยไม่ค�านึงถงึวนัคนื ท่านบอก “เราน่ัง 
ภาวนาข้ามวันข้ามคืนติดต่อกันหลายวันจนก้นแตกน่ังภาวนาไม่ได้ เราก็หันมาเดิน
จงกรมแทน เดินจงกรมชนิดเอาเป็นเอาตายจนฝ่าเท้าทั้งสองข้างเปิดออก ฝ่าเท้า 
ทั้งสองข้างเจ็บแสบไม่ต่างอะไรกับถูกคมมีดกรีด เวลาเดินต้องเอาผ้าพันฝ่าเท้าเอาไว้  
เพือ่บรรเทาความเจ็บปวด พจิารณาความเพยีรตนเอง ถ้าเราเร่งเอาแบบไม่พอดอีย่างน้ี 
ร่างกายเราจะสูก้บัความเพยีรในใจไม่ไหว กเิลสยงัไม่ทนัตาย กายของเรามันจะแตก
ก่อน” ท่านจึงผ่อนความเพียรของตนเองลงเพื่อรักษาธาตุขันธ์

ช่วงผ่อนความเพียรลงมานั้น ท่านบอกพอฉันข้าวแล้ว เราจะมีอาการง่วงเหงา
หาวนอน เวลาสวดมนต์ไหว้พระภาวนาจะหลับนกหลับในอยู่ประจ�า อาการหลับใน 
แบบนี้ไม่เคยเกิดกับท่านมาก่อน ท่านจึงหาอุบายแก้ไขตนเองเรื่องนี้ด้วยการฉันพริก 
ฉันเกลอื เวลาเกดิอาการง่วงนอน ตอนเผ็ดพริกเค็มเกลอื อาการง่วงเหงาหาวนอนเหล่าน้ี 
ก็หายไปชั่วขณะ แต่พอฤทธิ์พริกฤทธิ์เกลือหมด อาการง่วงงึมซึมกะทือมันก็กลับมา
เป็นเพื่อนเยือนกายท่านเหมือนเดิม 

องค์ท่านจึงตั้งสัจจะ “เนสัชชิก” ไม่นอน เพื่อเป็นการดัดสันดานทรมานกิเลส
ความง่วงเหงาหาวนอนที่มารบกวนธาตุขันธ์ในการปฏิบัติของท่าน พ่อแม่ครูอาจารย์
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ท่านตัง้สจัจะว่า “ถ้าหากข้าพเจ้าเผลอสตหิลบัไปในเวลาใด ขอให้ข้าพเจ้าขาดใจตายไป 
ในเวลานั้น”

ท่านเร่ิมอดนอนในการปฏบิตัคิร้ังละ ๓ วนัถงึจะพกัคนืหน่ึง ต่อมาเพิม่เป็น ๗ วนั 
ถงึนอนคร้ังหน่ึง พอเหน็ว่าร่างกายกบัสตขิองตนเองมีความเข้มแขง็ จึงเพิม่วนัในการ 
อดนอนขึ้นเป็นล�าดับ โดยอดนอนท�าความเพียรต่อเนื่อง ๑๕ วันถึงพักครั้งหนึ่ง 

ท่านว่าตอนอดนอน ๑๕ วนัน้ี ทรมานมาก ตาทัง้สองข้างจะปวดจนมนี�า้ตาไหล 
ออกมา มองแสงสว่างกไ็ม่ได้เพราะจะปวดนัยน์ตามาก จนต้องเข้าไปอยูใ่นถ�า้เพือ่อาศยั 
ความมดืช่วยประคองสายตา ท่านว่าถ้าไม่ท�าเช่นน้ี เส้นเลอืดนัยน์ตาจะแตก แก้วตาจะ 
บอดได้

องค์ท่านหลวงปูช่อบ “ธดุงค์ ๑๓ ข้อ เราทาํมาแล้วทัง้หมด ไม่มีข้อไหนหนักเท่า 
“เนสชัชกิ” ข้อน้ีหนักทีส่ดุ ทรมานทีส่ดุ อดข้าวเป็นเดอืนยงัไม่หนักเท่าอดนอนอาทติย์
เดียว อดข้าวยังได้นอนพักสายตา อดนอนได้พักสายตาต่อเมื่อหลับตาภาวนาเท่านั้น 
อดนอนหลายวัน ตามนัจะปวดมีนํา้ตาไหลออกมาตลอด หนักเข้าเหมอืนมไีฟมาสมุอยู่ 
ในตา เราจึงไม่แปลกใจเลยว่า ทาํไมพระจักขบุาลท่านถงึตาบอดเพราะความเพยีรใน 
การอดนอน

อดนอนนี่มหาโหดที่สุดในธุดงค์ ๑๓ ข้อ ถ้าถือธุดงค์ข้อนี้แล้วแอบไปหลับใน 
ท่านั่ง กิเลสมันก็ขี่หัวได้เหมือนเดิม ถ้าทําแบบนี้อย่ามาตั้งสัจจะหลอกตนเองให้อาย
พระพุทธรูป สุดท้ายก็ถูกกิเลสมันสับกะโหลกให้หลับในคือเก่า

เราบ่เอานะแบบน้ัน ตัง้สจัจะไม่นอน แต่มานอนในท่าน่ัง เป็นการหลอกตนเอง ไม่มี
ประโยชน์ในการปฏบิตัทิางด้านสต ิขนัต ิเราตัง้สจัจะเอาขนาดว่า “ถ้าข้าพเจ้าเผลอสติ 
หลบัไปเมือ่ไหร่ กใ็ห้ขาดใจตายในตอนน้ันเลย” ปีทีจํ่าพรรษาอยูถ่ํา้นายม เราเอาหนักถงึ 
ขั้นตาจะบอดตัวจะตายเพราะความเพียร เรายอมแลกหมดเพื่อจะเอาธรรม” 
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โอสถทิพย์เทวดา

ด้วยความปรารถนาอยากรู้อยากเห็นธรรมในชาติน้ี พระคุณเจ้าหลวงปู่ชอบ  
ฐานสโม ท่านจึงเร่งความเพยีรอย่างหนักชนิดเอาตายเข้าแลก องค์ท่านท�าความเพยีร  
เดินจงกรมภาวนา อดนอน ผ่อนอาหาร ต่อเนื่องกันหลายวัน จนท�าให้ร่างกายท่าน 
อ่อนแรง สูค้วามเพยีรไม่ไหว จนเป็นเหตใุห้ท่านป่วยเป็นไข้ป่าข้ึนมา ทแีรกท่านเข้าใจว่า 
เป็นไข้หวดัธรรมดา ฉันยาสมนุไพรทีม่กีค็งจะหาย ฉันยาหมดไปหลายหม้อ อาการไข้ 
ของท่านกไ็ม่มท่ีาทว่ีาจะเบาบางสร่างซาลง หน�าซ�า้ยาบางอย่างกลบัท�าให้อาการไข้ของ 
ท่านหนักขึ้นจนนอนซมหนาวสั่น

ท่านว่าถ้าอยูใ่นร่มจะมีอาการหนาวสัน่เหมือนกบัร่างกายไม่มธีาตไุฟไออุ่น เวลา
หนาวสัน่ขึน้มาแต่ละคร้ัง หวัใจแทบจะหยดุเต้นไปเลยในตอนน้ัน ท่านต้องอาศัยนอน
ตากแดดน่ังตากแดดบนก้อนหินหน้าถ�้าเพื่อบรรเทาความหนาวใน พอตากแดดไป
นานๆ จะมีอาการร้อนภายในเหง่ือซมึออกมา ท่านต้องคอยสลบัแดดสลบัร่มอยูอ่ย่างน้ี  
เพือ่รักษาอาการไม่พอดีของธาตขุนัธ์ตนเอง อาการหนาวสัน่ทีว่่าน้ี ท่านว่าไม่หนักเท่ากบั
ปวดหวัเพราะพษิไข้ เวลาพษิไข้ก�าเริบขึน้มา เหมือนกบัว่าหวัมนัจะแตกออกเป็นเสีย่งๆ 
นัยน์ตาเหมือนจะกระเด็นหลุดออกมาจากเบ้าตา เวลาปวดหัวมากๆ ท่านต้องเอา 
สายรัดประคดเอวมามดัพนัรอบหวัเพือ่บรรเทาเวทนา พอเหน็ว่าอาการของตนเองหนัก
มากแล้ว ท่านจึงเล่าเรื่องอาพาธให้ตาผ้าขาวฟัง ตาผ้าขาวสง่าบอก “อาการที่อาจารย์ 
กําลังเป็นอยู่นี้คือไข้ป้าง” (ไข้มาลาเรีย)

ตาผ้าขาวสง่าไปหายาสมนุไพรมาต้มถวายให้ท่านฉันเพือ่บรรเทาพษิไข้ ท่านฉัน 
ยาสมุนไพรที่ตาผ้าขาวต้มถวายหมดไปหลายหม้อ อาการไข้ก็ไม่ทุเลาเซาซา เวทนา 
อาการก็ยงัรุมเร้าอยูเ่หมอืนเดมิ จนท่านร�าพงึในใจ “เร่ืองตายน้ีเราไม่อาลยัในชวีติเลย 
เกดิมากต้็องตายกนัทกุคนอยูแ่ล้ว เสยีดายแต่เรายงัไม่พ้นทกุข์เท่าน้ัน” ท่านจึงตดัสนิใจ  
จากน้ีไปเราจะไม่ฉันยาใดๆ อกีแล้ว เราจะเอาธรรมเข้ารักษา ถ้าหายก็หาย ถ้าไม่หาย 
ก็ให้มันตายไปเลย
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ท่านตั้งจิตอธิษฐานว่า “ถ้าข้าพเจ้ามีวาสนาที่จะรู้ธรรมเบื้องสูงในชาตินี้ ขอให้
ข้าพเจ้าหายจากป่วยไข้ หากข้าพเจ้าไม่มีวาสนาที่จะรู้ธรรมเบื้องสูงในชาตินี้แล้ว ก็ให้ 
ตนเองสิ้นอายุขัยตายไปเพราะไข้นี้”

เมื่อตั้งจิตอธิษฐานแล้ว ท่านนั่งภาวนาดูจิตดูใจของตนเอง ปล่อยให้ธาตุขันธ์
ท�าหน้าทีข่องมนัไปตามโลก พอเวทนาขาดกนักบัจิตแล้ว จิตท่านเกดิความสว่างอย่าง
ประมาณไม่ได้ พอจิตพกัฟักตวัจนอิม่จึงถอนออกมาดูข้างนอก ท่านเหน็เทวดานางหน่ึง 
นั่งอยู่นอกระเบียงชานที่พัก เทวดาตนนี้แสดงความเคารพท่านด้วยการพนมกรไหว้ 
นางเทวดาตนน้ีบอก“ข้าน้อยทราบว่าท่านไม่สบาย จึงเอา “โอสถทพิย์” มาถวายรักษา 
พระคุณท่าน” ท่านถาม “จะรักษาอาตมาอย่างไร” นางเทพเทวดาบอก “จะเอา “ยาทพิย์”  
ทาตามตวัของท่าน อาการไข้ของท่านก็จะหายไปเอง” ท่านถาม “จะให้อาตมาท�าอย่างไร”  
นางเทวดาบอก “ให้ท่านทรงจิตไว้ ทกุอย่างข้าพเจ้าจะเป็นผู้รักษาเอง” นางเทวดาเอายา
เป็นแท่งความยาวขนาดหน่ึงคบืทาทีห่ลงัของท่าน ท่านว่าพอเทวดาเขาเอายาทาทีห่ลงั 
เท่าน้ัน ธาตขุนัธ์ทีห่นักหน่วงเพราะพษิไข้พลนัทเุลาเบาโล่งข้ึนมาทนัท ีจนจิตของท่าน
สามารถสัมผัสรู้ได้

พอท่านถอนจิตออกจากสมาธิ พิษไข้ที่เคยรุมเร้ามาหลายวันก็พลันหายเป็น 
ปลิดทิ้ง ร่างกายมีก�าลังวังชาขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดเหมือนกับว่าตนเองไม่เคยป่วย 
มาก่อน กายเอบิจิตอิม่อย่างอศัจรรย์ ท่านว่าเป็นคร้ังแรกทีเ่ราได้รับ “โอสถทพิย์เทวดา”  
เป็นครั้งแรกที่เราได้เห็นปาฏิหาริย์โอสถทิพย์เทวดาตอนจ�าพรรษาที่ถ�้านายม

องค์ท่านหลวงปูช่อบถามนางเทวดาผู้มารักษาว่า “โยมมวีาสนาสงเคราะห์กนักบั 
อาตมามาก่อนหรือ ถงึได้มารักษาอาตมา” นางเทพเทวดาบอก “เมือ่สมยัพระพทุธเจ้า
สมณโคดม พระองค์ยงัทรงพระชนม์ชพีอยู ่ข้าพเจ้าเคยเกดิเป็น “แม่” ของท่านมาก่อน  
เมื่อข้าพเจ้าทราบว่าท่านไม่สบายจึงมาดูแลรักษาท่าน”

องค์ท่านหลวงปู่ชอบพิจารณาอดีตของท่านกับเทวดานางนี้ ชาตินั้นท่านเกิดใน 
สกุลพราหมณ์ เมืองราชคฤห์ เป็นบุตรคนเดียวของตระกูล มีนิสัยเอาแต่ใจตนเอง  
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คบคนชัว่เป็นมิตร พ่อแม่กลวัท่านจะด�ารงวงศ์ตระกลูไม่ได้ จึงพาท่านไปบวชในส�านัก 
ของพระโสณะกุฏิกัณณะ เพื่อที่จะให้พระมหาเถระเจ้าท่านอบรมบ่มนิสัยใฝ่ดีให้

ด้วยเป็นคนมนิีสยัเอาแต่ใจตวัเอง ไม่เช่ือในค�าสัง่สอนของครูบาอาจารย์ หลงค�า 
ยยุงอลชัช ีหนีออกจากครูบาอาจารย์ไปอยูก่บัพระเทวทตั หลงัจากเทวทตัถกูธรณสีบู 
ในชาติน้ัน ท่านลาสิกขาออกมาครองเรือน อายุสามสิบกว่าก็สิ้นอายุขัยในชาติน้ัน  
ตายจากชาตน้ัิน ท่านได้ไปเกิดในตระกูลต�า่ เพราะผลกรรมจากความดือ้ด้านไม่เคารพ
พ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้ทรงศีล ส่วนแม่ของท่านได้ไปเกิดเป็นเทวดาอยู่ในสวรรค์ช้ัน
ดาวดึงส์ เพราะผลบุญที่ตนเองได้ท�าไว้

องค์ท่านหลวงปูช่อบ “เร่ืองเวยีนว่ายตายเกดิน่ี ถ้าบ่หมดกเิลสแล้ว บ่มีทีส่ิน้สดุ
เป็นดอก มนัจะหมนุเวยีนเปลีย่นภพชาต ิเกดิตํา่เกดิสงูเพราะบญุบาปหนุนนํา เกดิใน 
ทีต่ํ่าเพราะผลบาปของตนเอง เกดิในทีส่งูเพราะผลบญุของตนเอง เร่ืองบญุบาปภพชาต ิ
น่ีประมาทบ่ได้ อย่างเราน่ีอดตีเคยเกดิเป็นลกูมหาเศรษฐกีฎุมพ ีกนินอนในหอปราสาท  
เพราะมานะทฐิไิร้ศลีธรรม บ่รู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนต่อพ่อแม่ ครูบาอาจารย์สมณะทรงศลี 
ผู้มีคุณ บาปกรรมจึงส่งผลให้ตนเองมาเกิดในตระกูลที่ตํ่ากว่าเดิม

ชาตน้ัินเกดิอยูห่อปราสาท นอนอูเ่ตยีงทองคํา ชาตน้ีิเกดิในกระท่อม นอนกระด้ง
ฟัดข้าว น่ีแหละ ผลของบาปบ่เคารพพ่อแม่ ครูบาอาจารย์ สมณะชพีราหมณ์ผู้ทรงศลี 
โบราณท่านว่า ลกูบ่ฟังความพ่อแม่ ผีลากลงหม้อนรก ศิษย์บ่ฟังคําครู สเิสือ่มพงัเพม้าง  
เหน็หรือยงับาปกรรมเป็นอย่างไร ทาํอะไรไปกจ็ะได้รับผลน้ัน มีใครหนีพ้น ถ้าบ่อยาก 
ตกต่ํา อย่าประมาทในธรรมเป็นอันขาด บ่อยากให้ไฟไหม้หัวใจ ก็ให้มีธรรมเป็น 
เครื่องอยู่ เรื่องบุญบาปนี้ เราเชื่อสนิทใจตั้งแต่อยู่ถํ้านายม”

เรียนถามองค์ท่าน “ทาํไมแม่เทวดาถงึจําได้ว่าพ่อแม่ครูอาจารย์เป็นลกูเขา ทัง้ที่
ตายจากชาตน้ัินไปแล้ว ต่างฝ่ายต่างเวยีนว่ายตายเกดิอกีหลายชาต”ิ ท่านว่า “เพราะจิต
ผูกพนั เทวดาเขามจิีตทีล่ะเอยีดกว่ามนุษย์ ถงึจะเปลีย่นรูปร่างไปตามภมูเิกดิ แต่จิต
ผูกพันมันไม่เปลี่ยนรูปร่างไปด้วย ทุกอย่างที่ผ่านมา จิตมันบันทึกเอาไว้หมด เพราะ
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กิเลสปิดก้ันปัญญา จิตคนเราจึงไม่รู้ทีม่าทีไ่ปของตนเอง พอธรรมเปิดจิตออกมาแล้ว  
ทุกอย่างจะเปิดใจให้เรารู้หมด กี่ภพกี่ชาติที่ผ่านมามันจะหลั่งไหลพรั่งพรูออกมาจน
นับไม่ถ้วน ตาเน้ือเหน็กันจ�าผิดจ�าถกู ตาจิตตาใจเปิดออกมาเหน็อดตีปัจจุบนัทัง้หมด 
อดีตผูกพันกันมาอย่างไร ปัจจุบันมันจะแสดงให้รู้ทันที เรื่องจิตนี้พิสดารมาก สูงสุด
ต�่าสุดก็อยู่ที่จิตดวงเดียวน้ีแหละ เวียนว่ายตายเกิดหลายภพหลายชาติก็อยู่ที่จิต 
ดวงเดียวนี่แหละ ไม่ใช่อยู่ในที่แห่งใดไหนอื่น”

ท่านบอก ตอนจ�าพรรษาอยู่ถ�า้นายม เทวดาผู้เคยเกดิเป็นแม่จะมาเยีย่มเราเสมอ 
บางคร้ังมาขอฟังธรรม บางคร้ังมาอนุโมทนาในเวลาเราท�าความเพยีร แม่เทวดาเขาจะไม่ 
มารบกวนในเวลาเราท�า “อริยกิจ” พวกเทพเทวดาเขาถือในเรื่องอริยกิจ ต่างกันกับ 
มนุษย์เราผู้ถือสนิทศษิย์ใกล้ชดิครูบาอาจารย์ราวฟ้ากบัเหว ไม่ต่างอะไรกบัลงิค่างบ่าง
ชะนี เมือ่เทยีบกบัผู้ดทีีผ่่านการอบรม พ่อแม่ครูอาจารย์ท่านเปรียบความประพฤตใิห้
ฟังเพื่อเตือนใจในเร่ืองประพฤติพอดีระหว่างศิษย์กับอาจารย์ ท่านบอก “ถากบาป 
กับอุปัฏฐากบุญ มันต่างกัน ท�าเพื่อให้โลกเห็นได้รับสรรเสริญในเบื้องต้น สุดท้าย 
พอโลกรู้ก็ถูกต�าหนินินทา ท�าเพื่อธรรม ธรรมจารึกในจิตใจของตนเองจนถึงวันเข้า
พระนิพพาน ท�าอะไรลงไป ใจผู้กระท�ารู้สาแก่ใจของตนเอง บญุแสดงผลช้าแต่คุม้ค่า 
เมือ่แสดงผล เม่ือบญุให้ผลแล้ว ใจผู้น้ันจะอิม่สขุในทพิยธรรม บาปเมือ่ท�าลงไปแล้ว
จะแสดงผลเร็ว “อะยมัภะทนัตา” ให้ผู้น้ันได้รับทกุขเวทนาเดอืดร้อน ไฟนรกตกอบาย  
เป็นยงัไง ใจผู้น้ันจะรู้เอง นักปราชญ์ราชเมธท่ีานจึงกล่าวไว้ว่า “สวรรค์ในอก นรกในใจ”  
ตนเองเห็นตามค�าสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์อย่างสนิทใจ ไม่มีสิ่งใดจะมาโต้แย้ง 
ดาบสองคมระหว่าง “บุญบาป” เป็นเช่นไร ใจผู้ “อุปัฏฐาก” ย่อมรู้เอง 

เทวดาอยากรู้

อกีเร่ืองหน่ึงเกีย่วกบัเทวดาตอนพระคุณเจ้าหลวงปูช่อบ ฐานสโม ท่านจ�าพรรษา 
อยู่ที่ถ�้านายม จังหวัดเพชรบูรณ์ องค์ท่านเล่าให้ฟังว่า วันหนึ่งท่านเดินจงกรมอยู่ใน
ถ�า้นายม มีเทวดาผู้ชายตนหน่ึงน่ังอยู่โขดหนิดูเราเดนิจงกรม กริิยาเขาไม่ต่างอะไรกบั
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คนมานั่งดูพระเดินจงกรม ท่านจึงก�าหนดจิตแผ่เมตตาให้กับเทวดาผู้นี้ เวลาที่ท่าน 
แผ่เมตตาให้กับเทวดาผู้นี้ เขาจะพนมมืออนุโมทนาสาธุทุกครั้ง เทพบุตรผู้นี้จะนั่งด ู
ท่านเดินจงกรมอยู่อย่างน้ันโดยไม่ไปไหนเลย จนท่านแปลกใจในกิริยาของเทวดา
ตนนี้

ท่านเคยเห็นเทพเทวดามาหลายองค์ แต่เทพเทวดาผู้น้ีจะดูแปลกกว่าเทวดา 
ตนอื่นที่ท่านเคยเห็นมา เทวดาทั่วไปเมื่อแผ่เมตตาให้ เขาก็จะอนุโมทนาสาธุแล้วลา
จากไป หรือไม่ก็จะเข้าสนทนาเรียนถามธรรมะกับท่าน แต่เทวดาถ�้านายมผู้นี้ เขาจะ
ไม่เข้ามาหาท่าน เขาจะน่ังดทู่านเดนิจงกรมอยูอ่ย่างน้ันโดยไม่ไปไหน ท่านก�าหนดถาม
เทวดาผู้น้ีว่า “เพราะอะไรโยมจึงมาเฝ้าดูอาตมาเดนิจงกรม” เทวดาผู้น้ีไม่ตอบค�าถาม
ของท่าน เขาลอยไปทางที่พักของตาผ้าขาวสง่าอนาคามี แล้วแสดงกิริยาชี้มือมาทางที่
ท่านเดนิจงกรม จากน้ัน เทวดาตนน้ีเขาลาตาผ้าขาวสง่าอนาคามลีอยข้ึนไปบนอากาศ

 หลังเลิกจากจงกรม หลวงปู่ชอบท่านเดินมาที่พักตาผ้าขาวสง่าเพื่อฉันน�้าร้อน 
ระหว่างฉันน�า้ร้อน หลวงปูช่อบท่านถามตาผ้าขาวสง่าว่า “เทวดาทีม่าดูอาตมาเดินจงกรมน้ัน 
เขาพูดอะไรกับตาผ้าขาวหรือ” ตาผ้าขาวสง่าเรียนท่านว่า “เทวดาผู้นี้เขามีความสงสัย  
ถามข้าน้อยว่า “พระองค์นี้ท่านภาวนาได้ภูมิธรรมชั้นไหนแล้ว” ข้าน้อยบอกว่าเรื่องนี้ 
ข้าพเจ้าไม่สามารถตอบค�าถามของท่านได้ ถ้าท่านอยากจะรู้ ก็ให้ไปเรียนถามท่าน
อาจารย์ชอบเอาเอง เทวดาเขาไม่กล้าไปถามด้วยตนเอง เพราะเกรงในบารมธีรรมของ 
ท่านอาจารย์”

 หลวงปู่ชอบ “ตาผ้าขาวรู้ว่าเราได้ภูมิธรรมชั้นไหนแล้ว แต่เขาไม่บอกเทวดา 
ผู้สงสัยทราบ เพราะมันผิดมารยาททางธรรม เทวดาเขาก็มาจากคน บางสิ่งบางอย่าง 
เขากม็คีวามสงสยัเหมอืนกับคนเราน่ีแหละ ตอนอยูก่บัท่านอาจารย์ใหญ่มัน่กเ็หมอืนกนั  
เทวดามักพากนัมาถามองค์ท่านเร่ืองน้ันเร่ืองน้ีอยู่เสมอ บางคร้ังกม็าถามเร่ืองการปฏิบตั ิ
ของพระเณรองค์นั้นองค์นี้ว่าเป็นอย่างไร ท่านอาจารย์มั่นจะไม่ค่อยตอบข้อสงสัยใน 
เร่ืองแบบน้ีกบัมนุษย์หรอืเทวดา ท่านว่าถ้าตอบไปแล้วจะทําให้มนุษย์หรือเทวดาผู้น้ัน 
ถือเป็นมานะทิฐิได้ ต่อไปเขาจะประมาทในการปฏิบัติของพระสงฆ์องค์เณรรูปน้ันๆ  
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จะทาํให้เขาเป็นบาปกรรมเพราะไปประมาทผู้ทรงศลีทรงธรรม เร่ืองหลงในทฐิน้ีิ อย่าว่า 
แต่มนุษย์เราเลย ถงึจะเป็นเทวดาอยูบ่นสวรรค์ช้ันฟ้า ถ้าได้หลงในทฐิแิล้ว กส็ามารถ 
ทําผิดได้ทุกเมื่อ เรื่องแบบนี้ครูบาอาจารย์ท่านจะไม่ค่อยพูดให้ฟัง นอกจากท่านจะ
พิจารณาเห็นในทิฐิของผู้นั้นแล้วท่านจึงจะบอกเล่าเพื่อเป็นธรรมทาน”

ตาผ้าขาวสง่าอนาคามี

พระคณุเจ้าหลวงปูช่อบ ฐานสโม เล่าประวตัติาผ้าขาว ถ�า้นายม จังหวดัเพชรบรูณ์  
ผู้บรรลุธรรม “พระอนาคามี” ว่า

ตาผ้าขาวถ�า้นายมท่านน้ี มชีือ่ว่า “พ่อสง่า” อาย ุ๖๓ ปี พ่อตาผ้าขาวสง่า ท่านเป็น 
คนบ้านนายม ต�าบลนายม อ�าเภอเมือง จังหวัดเพชรบรูณ์ มลีกูสาวลกูชายทัง้หมด ๔ คน  
พอภรรยาตาย อยากจะบวชเพือ่อทุศิบญุให้กบัภรรยาคูช่วีติ แต่พวกลกูๆ ไม่อยากให้ 
ท่านบวชเพราะเป็นห่วงเกรงว่าพ่อจะล�าบาก เนื่องจากอายุมากแล้ว เมื่อลูกไม่ให้บวช 
พ่อสง่าจึงประพฤติพรหมจรรย์ โดยการถือศีล ๘ ฝึกฝนอบรมสมาธิทุกวันอยู่ที่บ้าน 
พ่อสง่าจะปฏิบตัสิลบักันไปมาระหว่างบ้านกบัวดั วนัธรรมดากจ็ะปฏบิตัอิยูท่ีบ้่านของ
ตนเอง วันพระก็จะไปปฏิบัติอยู่ที่วัดในหมู่บ้าน

พ่อสง่าเป็นผู้มีวาสนา รู้ธรรมได้เร็ว ท่านปฏิบัติภาวนาอยู่ที่บ้านจนบรรลุธรรม 
เบื้องต้นเป็น “พระโสดาบัน” จากนั้น ท่านเกิดความเบื่อหน่ายในการใช้ชีวิตอยู่กับ
ครอบครัว อยากออกไปปฏิบัติตามป่าเขาเพียงล�าพัง จึงบอกลูกหลานว่าจะไปถือศีล
ภาวนาอยู่ที่ “ถํ้านายม”

แรกๆ เมือ่มาปฏบิตัจิ�าศลีภาวนาอยูท่ีถ่�า้นายม ตาผ้าขาวสง่าจะพกัเพยีงคืนสองคนื 
กจ็ะกลบัมาบ้านคร้ังหน่ึง ต่อมาพอเข้าพรรษา ท่านกข็อลกูหลานมาจ�าพรรษาอยูถ่�า้นายม 
เพยีงผู้เดยีว เบือ้งต้นลกูหลานคัดค้านเพราะเป็นห่วงพ่อ อยากให้พ่อจ�าพรรษาทีว่ดัใน 
หมูบ้่าน ตาผ้าขาวสง่าไม่อยากจ�าพรรษาทีว่ดัในหมูบ้่าน เพราะมเีหตบุางอย่างทีมั่นตดิขดั 
กบัธรรมในใจของท่าน สดุท้ายลกูหลานกย็อมให้พ่อไปถอืศลีภาวนาจ�าพรรษาอยูท่ีถ่�า้นายม 
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ตาผ้าขาวสง่าจ�าพรรษาอยู่ถ�้านายมได้ไม่ถึงเดือน ลูกหลานก็พากันมาอ้อนวอน 
ให้กลับไปอยู่บ้านเพราะเป็นห่วงพ่อ ตาผ้าขาวสง่าบอกลูกหลานว่า ออกพรรษา 
พ่อถึงจะกลับบ้าน ขอจ�าศีลภาวนาอยู่น่ีให้พ้นพรรษาตามที่ตนเองได้ตั้งสัจจะเอาไว้  
ลูกหลานจะพากันมาเยี่ยม น�าเสบียงข้าวปลาอาหารมาส่งให้พ่อทุกสามสี่วันครั้งหนึ่ง  
พอออกพรรษา ตาผ้าขาวสง่าไม่ยอมกลบับ้าน ลกูหลานพากันมาอ้อนวอนอย่างไรกไ็ม่ 
ยอมกลบั เมือ่รบเร้าอ้อนวอนเท่าไหร่ พ่อกไ็ม่ยอมกลบับ้าน ลกูชายกบัลกูเขยจึงพากนั 
จับตาผ้าขาวสง่ามัดมือมัดเท้าแบกกลับบ้าน

หลวงปูช่อบท่านเหน็ถงึกบัสลดใจ ต่างคนต่างภมู ิจึงไม่รู้ข้างในจิตใจกนั ท่านว่า 
ที่ตาผ้าขาวสง่าไม่อยากอยู่บ้าน เพราะท่านไม่อยากให้ลูกหลานญาติพี่น้องเป็นกรรม 
เพราะบางครั้งอาจเผลอสติประมาทพลาดพลั้งตามประสากิเลสบงการ ตาผ้าขาวสง่า
บอกหลวงปู่ชอบไว้ว่า “ถ้าลูกหลานข้าน้อยพากันมาเอาตัวข้าน้อยกลับบ้าน อายุขัย 
ข้าน้อยก็จะสั้นลง” ตาผ้าขาวสง่ากลับไปอยู่บ้านได้สองสามวัน พอลูกหลานเผลอ 
กแ็อบกลบัมาถ�า้นายม เพ่ือมากราบลาองค์ท่านหลวงปูช่อบ ตาผ้าขาวสง่าบอกองค์ท่าน
ว่า “ข้าน้อยบ่มีวาสนาได้บวชเหมือนอาจารย์ เพราะข้าน้อยไม่ได้สร้างบารมีเนกขมัมะมา  
จากน้ีไปไม่นาน อายุขัยของข้าน้อยก็จะสิ้นแล้ว ข้าน้อยจะตายด้วยโรคลมปัจจุบัน 
เป็นเหตุให้ตนเองตกจากบ้านถูกไม้ค�้าเกวียนเสียบอกตาย”

ตาผ้าขาวสง่าเล่าอดตีกรรมของท่านให้หลวงปูช่อบฟังว่า เหตทุีต่นเองไม่ได้บวช  
เพราะในอดีตชาติคร้ังหน่ึง ท่านเป็นมิจฉาทิฐิต�าหนิพระสงฆ์องค์เณรว่าเป็นคน
เกียจคร้าน ไม่อยากท�างานจึงหนีไปบวช ลูกชายของตนเองในชาตินั้นมีศรัทธาอยาก
จะบวช ตนเองห้ามลกูไม่ให้บวช กรรมน้ีจึงส่งผลมาในชาตปัิจจุบนั เป็นเหตใุห้ตนเอง
ถูกขัดขวางไม่ให้บวชจากลูกหลาน

อีกชาติของตาผ้าขาวสง่า ท่านเกิดเป็นนายเพชฌฆาต มีหน้าที่ประหารนักโทษ  
โดยการโยนลงเหว กรรมนี้จะเป็นเหตุให้ตนเองตกจากที่สูงตายในชาติปัจจุบัน 

ตาผ้าขาวสง่าบอกวันเวลาที่ตนเองจะตายให้องค์ท่านหลวงปู่ชอบฟังทั้งหมด  
ตาผ้าขาวสง่ามาพักอยู่กับหลวงปู่ชอบที่ถ�้านายมหน่ึงคืน วันต่อมาลูกหลานก็พากัน
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มาตามตาผ้าขาวสง่ากลับบ้าน ตาผ้าขาวสง่ากราบลาองค์ท่านหลวงปู่ชอบกลับบ้าน
พร้อมกับลูกหลาน น่ันคือคร้ังสุดท้ายที่หลวงปู่ชอบท่านได้เห็นตาผ้าขาวสง่าตอนที่
ยังมีชีวิตอยู่

ตาผ้าขาวสง่ากลับไปอยู่ที่บ้านได้ไม่กี่วัน ท่านก็ตายตามวันเวลาที่ได้บอก 
หลวงปู่ชอบไว้ไม่มีผิด วันที่ตาผ้าขาวสง่าตายน้ัน ท่านเดินจงกรมอยู่ที่ระเบียงบ้าน
ของตัวเอง เวลาประมาณสิบเอ็ดโมงกว่าๆ ท่านเกิดเป็นลมหน้ามืดพลัดตกจากบ้าน
ถูกไม้ค�้าเกวียนเสียบอกตาย วันเวลาการตายตรงกับที่ท่านได้บอกหลวงปู่ชอบไว้ว่า
จะตายตอนพระเณรฉันเพล

หลวงปูช่อบท่านว่า ผู้ทีส่�าเร็จคณุธรรมเป็น “พระอริยบคุคล” ไม่ว่าชัน้ไหนๆ กต็าม 
จะอยูร่่วมครองเรือนกับฆราวาสทัว่ไปล�าบาก การอยูค่รองเรือนร่วมกนัน้ัน ย่อมมกีาร 
กระทบกระทั่งกันทางอารมณ์เป็นธรรมดา ผู้ที่มีธรรมท่านก็ปล่อยวาง เป็นปุถุชน 
คนธรรมดาละวางไม่เป็น เมือ่มเีหตกุระทบกระทัง่กนั จะท�าให้เป็นบาปกรรมต่อกันได้ 
ด้วยวสิยัของท่านผู้มีภูมิธรรมจะพจิารณาถงึอนาคตของตนเอง หากมีวาสนาเนกขมัมะ 
บารม ีท่านก็จะออกบวชเพือ่โปรดสตัว์โลก หากพจิารณาเหน็ว่าตนเองไม่มีวาสนาบารมี 
ในทางนี้ ท่านก็จะพิจารณาปลงสังขารละขันธ์ไปในที่สุด

หลงัจาก “ตาผ้าขาวสง่าอนาคาม”ี ผู้เป็นสหายธรรม ทิง้ขนัธ์ลาจากไป หลวงปูช่อบ 
ท่านจึงตดัสนิใจเทีย่ววเิวกมุง่หน้าสูภ่าคเหนือเพือ่ตามหาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ องค์ท่าน 
หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต โดยจุดหมายปลายทางของท่านคือเมืองเชียงใหม่ 

เสือดักทาง

พระคณุเจ้าหลวงปูช่อบ ฐานสโม ท่านออกจากบ้านถ�า้นายม ต�าบลนายม อ�าเภอ
เมอืง จังหวดัเพชรบรูณ์ เดินทางมุง่หน้ามาอ�าเภอหล่มสกั-หล่มเก่า แวะพกัตามสถานที่ 
ต่างๆ ทีท่่านเคยมาพัก เช่น บ้านสกัหลง บ้านหนิฮาว บ้านซ�าขีน้าค เป็นต้น พอออกจาก 
เขตอ�าเภอหล่มเก่า ท่านเดนิทางมาเขตอ�าเภอด่านซ้าย จังหวดัเลย ท่านเข้ามาพกัภาวนา 
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อยูบ้่านกกโพธิว์งัก�า่ เขตอ�าเภอด่านซ้าย ประมาณหน่ึงอาทติย์ จากน้ัน ท่านจะเดินทาง 
ไปอ�าเภอด่านซ้าย ชาวบ้านกกโพธิ์ไม่อยากให้ท่านไปด่านซ้าย เพราะจะต้องเดินผ่าน
ป่าใหญ่ดงเสือ เกรงว่าท่านจะได้รับอันตรายจากสัตว์เสือเหล่านี้ได้

แต่หลวงปู่ชอบท่านอยากจะไปทางด่านซ้าย เพราะเป็นทางเดียวที่จะลัดข้ึน 
ภาคเหนือได้สะดวกกว่าเส้นทางอืน่ ท่านจึงเดนิลดัตดัเขาจากบ้านกกโพธิว์งัก�า่ มาอ�าเภอ 
ด่านซ้าย แต่เพราะความที่ไม่คุ้นเคยกับเส้นทางน้ีมาก่อน ท่านจึงหลงทางอยู่ในป่า  
จนตะวนัตกดนิกย็งัหาทางออกไม่เจอ ราวสองทุม่ ขณะทีก่�าลงักรองน�า้ในล�าห้วยเพือ่ฉัน  
ท่านได้ยนิเสยีงเสอืร้องค�ารามทางเส้นทางทีท่่านคดิจะเดนิไป เสอืตวัน้ีร้องค�ารามข่มป่า 
เป็นระยะๆ ฟังจากเสียงดูเหมือนมันจะอยู่ไม่ไกลจากจุดที่ท่านอยู่มากนัก

ตอนเสอืค�าราม ท่านมอีาการหวัน่ในอ�านาจของเสอื แต่มสีตบิงัคบัจิตใจตนเอง 
ไม่ให้ลนลานพานกลัวจนไม่เป็นกระบวนท่า ระหว่างที่ท่านเดินย้อนกลับหลังเพื่อจะ
เลีย่งการพบกนักบัเสอืตวัน้ี ท่านกลบัมาพบกบัเสอือกีตวัหน่ึงโดยบงัเอญิ พอประจัน
หน้ากันกับเสือโคร่งตัวนี้ ท่านบอก “เรามีอาการขาสั่นจนก้าวขาไม่ออก เกิดมาเป็นผู้ 
เป็นคนเราเพิ่งได้เห็นเสือจังๆ คร้ังแรกก็ตอนน้ีแหละ เสือลายพาดกลอนตัวน้ีมันขู ่
คํารามพร้อมจะกระโจนใส่เราได้ทุกเมื่อ”

ท่านบอกไม่นานเท่าไร เสืออีกตัวมันก็เดินค�ารามมาทางด้านหลังของท่าน เสือ
สองตวัมนัดกัหน้าดักหลงัจนท่านมองไม่เหน็หนทางว่าตวัเองจะรอดจากภัยอนัตรายน้ี 
ไปได้ ท่านปลงใจในกรรมของตนเอง น้อมระลึกนึกถึงศีลธรรมที่ตนเองบ�าเพ็ญมา 
ท�าให้จิตใจเกิดความกล้าหาญชาญชัยในธรรม

องค์ท่านอธษิฐานในใจว่า “ถ้าข้าพเจ้าเคยมกีรรมเคยท�าร้ายเสอืสองตวัน้ีมาก่อน  
หากเขาจะท�าร้ายเข่นฆ่าข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอรับผลกรรมทีต่นเองได้เคยกระท�าไว้ ไม่ถอื 
โทษโกรธแค้นอาฆาตพยาบาทกับเสือสองตัวน้ี ขอให้พ้นเวรกรรมกันนับแต่ชาติน้ี 
เป็นต้นไป หากข้าพเจ้าจะตายในวนัน้ี ขอตายพร้อมสรณะทัง้สาม พระพทุธ พระธรรม  
พระสงฆ์ เท่านั้น”
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หลงัปลงใจในกรรมแล้ว พ่อแม่ครูอาจารย์ชอบท่านยนืหลบัตาภาวนา โดยทีม่อื
ยังถือโคมไฟอยู ่ท่านว่า พอเรากาํหนดจิตไม่ถงึนาท ีจิตเราด่ิงพรวดเข้าสูอ่ปัปนาสมาธ ิ
ทันที จิตตั้งมั่นแน่วแน่อยู่กับความสว่างไสวรวมเป็นหนึ่ง ท่านยืนนิ่งอยู่ในสมาธิเป็น
เวลานาน จนเลย ๒ ยาม จิตจึงถอนออกจากสมาธ ิพอถอนออกจากสมาธ ิท่านไม่พบเสอื  
๒ ตวัน้ีเลย และไม่ทราบว่าเสอื ๒ ตวัน้ีมันหนีไปทางไหน หลงัจิตถอนออกจากสมาธิ  
ท่านกไ็ม่มีความรู้สกึกลวัเสอื ซึง่ต่างจากก่อนหน้าน้ันทีต่นเองกลวัมนัจนขาสัน่ ท่านได้ 
เหน็อาํนาจคณุศลีคณุธรรมเวลาทีแ่สดง “ปาฏิหาริย์” ออกมา จนท่านเช่ือมัน่ในอาํนาจ
ของคุณศีลธรรมอย่างสนิทใจ

หลวงปูช่อบท่านจุดเทยีนไขขึน้อกีเล่มเพือ่ส่องแสงในการเดินทาง ท่านรีบเดินทาง 
ออกจากป่าใหญ่ดงเสอืไปอ�าเภอด่านซ้าย เวลาสาย ท่านเดินทะลปุ่ามาถงึบ้านโคกงาม  
อ�าเภอด่านซ้าย ท่านเข้าบิณฑบาตที่บ้านโคกงาม หลังฉันอาหารแล้ว ท่านเดินทางมา 
อ�าเภอด่านซ้าย ถงึด่านซ้ายเวลาบ่าย ท่านเข้าไปขอพกัทีว่ดัพระธาตศุรีสองรัก สมยัน้ัน  
วัดพระธาตุศรีสองรักเป็นวัดที่มีพระเณรจ�าพรรษาอยู่ ปัจจุบันวัดพระธาตุศรีสองรัก 
ไม่มีพระเณรจ�าพรรษามานานหลายปีแล้ว ทางราชการและชาวบ้านจึงยกวดัพระธาต-ุ 
ศรีสองรัก ขึน้เป็นโบราณสถานศูนย์รวมจิตใจของประชาชนคนท้องถ่ินและชาวจังหวดัเลย  
จนตราบถึงปัจจุบัน 

มุ่งสู่ภาคเหนือ

ตามหาองค์ท่านหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

พระคุณเจ้าหลวงปู่ชอบ ฐานสโม เดินทางออกจากอ�าเภอด่านซ้าย มาทางเขต 
จังหวดัพษิณโุลก ท่านบอก “เรารีบเดินทางข้ึนเหนือไปอย่างเร่งรีบให้ทนัก่อนหน้าฝน  
เพราะเราไม่รู้ว่าเชียงใหม่น้ันไกลแค่ไหน” เน่ืองจากตอนน้ันท่านยังไม่เคยข้ึนมา 
เที่ยววิเวกทางภาคเหนือ ท่านเดินทางจากอ�าเภอด่านซ้ายมาถึงจังหวัดล�าพูน ใช้เวลา 
๑๓ วัน ท่านพบหลวงปู่พรหม จิรปุญโญ ที่เขตอ�าเภอแม่ทา จังหวัดล�าพูน ท่านถาม 
หลวงปู่พรหมว่า “พบท่านอาจารย์ใหญ่มั่นหรือยัง” หลวงปู่พรหมบอก “ยังไม่ได้พบ
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กับท่านอาจารย์ใหญ่มั่นเลย เนื่องจากแวะจําพรรษาที่เขตลําพูน” หลวงปู่ชอบท่านจึง
ชวนหลวงปูพ่รหมเดนิทางไปเชยีงใหม่เพือ่ตามหาองค์ท่านหลวงปูม่ัน่ด้วยกนั ท่านเล่า
แบบข�าๆ “เรากับอาจารย์พรหม ต่างไม่เคยมาเชยีงใหม่เหมอืนกนั กลวัหลงทาง พากนั 
เดนิเลาะเลยีบทางรถไฟ นับไม้หมอน ใช้เวลา ๒ วนั จึงมาถงึเชยีงใหม่” ถึงเชยีงใหม่
พ่อแม่ครูอาจารย์ทั้งสองพากันเข้าไปพักที่วัดเจดีย์หลวง

วัดเจดย์ีหลวง สมยัน้ันเป็นวดัศนูย์กลางการปกครองของคณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยตุ 
ภาคเหนือ สมัยน้ันพระกรรมฐานทกุองค์ทีเ่ดินทางข้ึนมาเทีย่ววเิวกทางเมืองเชียงใหม่  
จะเข้าไปพักที่วัดเจดีย์หลวงก่อนเป็นแห่งแรก เพราะวัดเจดีย์หลวงเป็นทั้งที่พักและ
แหล่งข่าวของพระป่ากรรมฐานในสมยัน้ัน ท่านทัง้สองมาพกัทีน่ี่เพือ่ถามข่าวคราวของ
องค์ท่านหลวงปู่ม่ัน เมื่อทราบว่าองค์ท่านหลวงปู่มั่นพาลูกศิษย์พักภาวนาอยู่ที่บ้าน 
ป่าเมี่ยงแม่สาย ท่านทั้งสองจึงพากันเดินทางมากราบองค์ท่านหลวงปู่มั่นที่นี่

องค์ท่านหลวงปู่มั่นให้หลวงปู่ชอบกับหลวงปู่พรหมพักอยู่ที่ป่าเมี่ยงแม่สาย  
เพื่อช่วยดูแลพระเณรแบ่งเบาภาระของครูบาอาจารย์ ต่อมา หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี 
ท่านเที่ยววิเวกเข้ามาพักที่บ้านป่าเมี่ยงแม่สาย องค์ท่านหลวงปู่มั่นจึงมอบหมายให้
หลวงปู่เทสก์ดูแลหมู่คณะพระเณร องค์ท่านจะออกไปภาวนาที่ “ถํ้าดอกคํา”

องค์ท่านหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เดินทางจากบ้านป่าเมี่ยงแม่สายไปพักภาวนาที่  
ถ�า้ดอกค�า มีพระเณรและตาผ้าขาวตดิตามท่านไป ๖ องค์ พระเณรทีต่ดิตามองค์ท่าน 
หลวงปู่มั่นไปถ�้าดอกค�าในครั้งนั้นมี หลวงปู่ชอบ ฐานสโม หลวงปู่ตื้อ อจลธัมโม  
พระเขือ่ง (ชาวนครพนม) พระอนิตา (ชาวเชียงใหม่) ส่วนสามเณรน้ัน หลวงปูช่อบบอก 
เราจ�าไม่ได้ว่าชื่ออะไร ตาผ้าขาวที่ตามไปด้วย ชื่อ วงษ์ เป็นคนอ�าเภอสันก�าแพง 
จังหวดัเชยีงใหม่ ต่อมา ตาผ้าขาววงษ์ท่านน้ีได้บวชเป็นพระภิกษุทีว่ดัโรงธรรมสามัคคี 
หลวงปูช่อบเล่าเร่ืองตอนตดิตามองค์ท่านหลวงปูม่ั่นไปภาวนาที ่“ถํา้ดอกคํา” ให้ฟังว่า

“เราไปถ้ําดอกคาํคร้ังแรก เพราะท่านอาจารย์ใหญ่ให้ตดิตามไป ถ้ําดอกคาํสมยัน้ัน  
เป็นที่สับปายะเหมาะแก่การภาวนามาก ภาวนาอยู่ที่น่ีทั้งวันทั้งคืนก็ไม่เหน็ดเหน่ือย  
จิตจะดืม่ด่ํากบัการภาวนาเป็นอย่างยิง่ พระเณรองค์ใดตดิขัดในการปฏิบตั ิอาจารย์ใหญ่ 
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ท่านจะชีแ้จงให้ฟังทนัท ีองค์ท่านจะไม่ทิง้ปัญหาลกูศษิย์ไว้นานให้เสยีเวลา การภาวนา
ของเราจึงรุดหน้าตอนอยู่ถํ้าดอกคํา ถํ้าดอกคําเป็นอีกสถานที่หน่ึงที่มีบุญคุณกับเรา
ทางด้านภาวนา

ตอนอยู่ถํ้าดอกคํา อาจารยใ์หญ่มัน่ท่านจะให้พระเณรนอนแตห่ัวคํา่ พอตกดกึ  
ท่านจะให้ลุกขึ้นมาเดินจงกรมภาวนา ท่านจะไม่ให้พระเณรนอนขี้เซาเหมือนหม ู
เหมือนหมา องค์ท่านจะย้ําพระเณรเสมอว่า “ดึกๆ พวกเทพเทวดาเขาจะพากนัมาฟังธรรม 
กบัท่าน เวลาเทวดามาเหน็พระเณรนอนเร่ียราด เขาจะต�าหนิตเิอา ดไูม่น่าเลือ่มใสใน 
วงศ์เทพเทวดา คนเราเวลาหลบั สตมัินจะไม่ม ีบางองค์นอนหลบักรนเสยีงดงั ผ้าผ่อน 
ท่อนสบงหลดุลุย่ไปกองอยูท่ีเ่ท้ากม็ ีดไูม่เรียบร้อยในสมณเพศ มนัเป็นเร่ืองยากทีค่น
เราจะมาแก้ไขตนเองในเวลาหลบัได้ เพราะเวลาคนเราหลบัจะไม่มสีต ิท่าทางการนอน 
จึงออกมาในทางทีไ่ม่งาม” ท่านอาจารย์ใหญ่จึงแก้ไขเร่ืองน้ีโดยให้พระเณรพากนันอน
แต่หวัค่ํา ตกดึกท่านจะให้ลกุขึน้มาเดนิจงกรมภาวนาตามแต่ใครจะสะดวกในการทาํ
ความเพียรแบบไหน

เรานอนแต่หวัค่ําตามท่านอาจารย์ใหญ่บอก สามสีทุ่ม่ เรากล็กุข้ึนมาล้างหน้าล้างตา 
สวดมนต์ไหว้พระ เดินจงกรมภาวนาจนเช้า ถ้าไม่ทําเช่นนี้ เวลาเทวดาผ่านมาเห็น  
เขาจะเอาเร่ืองน้ีไปฟ้องท่านอาจารย์ใหญ่ เราปฏิบัติของเราแบบน้ีมาตลอดตามที ่
อาจารย์ใหญ่ท่านสอนจนตดิเป็นนิสยัส่งผลมาถงึปัจจุบนัน้ี เฒ่าสติายทกุวนัน้ีกย็งัพา 
ลกูหลานเดินจงกรมภาวนาอยู ่นิสยัถ้าฝึกฝนเป็นประจาํ จะกลายเป็นนิสยัวตัรตดิตวั
ไปจนตาย

อยู่กบัอาจารย์ใหญ่ เราไม่เคยถกูเทวดาฟ้ององค์ท่านในเร่ืองน้ี หมูค่ณะบางองค์ 
เอาแต่นอนหลาย เทวดาเหน็เขาไปบอก อาจารย์ใหญ่จะเรียกพระเณรองค์น้ันไปถาม  
ถ้าเป็นไปตามที่เทวดาเขาบอก ท่านก็จะให้ปรับปรุงตัวเองใหม่ ทําให้พระเณรเกิด
ความละอายใจ ไม่กล้านอนมาก ต้องตื่นขึ้นทําความเพียร จึงเป็นผลดีต่อการปฏิบัติ
ของพระเณรองค์น้ันไป อาจารย์ใหญ่ท่านกไ็ม่ต้องเคีย่วเขญ็อะไรมาก เพราะมเีทวดา
ช่วยเป็นหูเป็นตาแทนองค์ท่าน
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 อยูถ่ํา้ดอกคํา มเีทพเทวดาพากันมาขอฟังธรรมกับท่านอาจารย์ใหญ่มัน่ทกุวนั  
ส่วนมากพวกเทพเทวดาเขาจะพากันมาตอนกลางคืน บางคืนก็พากันมาหลายพัน  
บางคืนก็พากันมาหลายหมื่น บางครั้งก็พากันมาหลายแสน จนมืดฟ้ามัวดินไปหมด  
ทั้งผืนดินแผ่นฟ้าอากาศเต็มไปด้วยเทพเทวดาที่เขามากราบเยี่ยมฟังธรรมกับท่าน 
อาจารย์มั่นที่ถํ้าดอกคํา เวลาเทวดามาฟังธรรม บางครั้งเขาจะแต่งตัวเหมือนกับราชา
สมัยโบราณ เวลามาหาพระ เทวดาเขาจะไม่แต่งตัวประดับเพชรนิลจินดา ถ้าผู้เป็น 
หัวหน้าแต่งชุดขาว พวกบริวารก็จะแต่งชุดขาวเหมือนกัน ถ้าหัวหน้านุ่งห่มผ้าสีอะไร 
พวกบริวารกจ็ะนุ่งห่มผ้าสน้ัีนเหมอืนกนั เวลาเทวดามาหาท่านอาจารย์มัน่จะเกดิความ
สว่างไสวไปทั่วบริเวณถํ้าดอกคํา แสงสว่างนี้นวลใสเหมือนเอาเทียนไขเป็นหมื่นเป็น
แสนเล่มมาจุดรอบบริเวณถํ้าดอกคํา 

 ท้าวจตโุลกบาลทัง้สีก็่เคยมาขอฟังธรรมกบัท่านอาจารย์ม่ันทีถ้ํ่าดอกคํา พวกท้าว 
จตโุลกบาลทัง้สีพ่ากันมาจากเขาจุมพต คร้ังน้ันเทวดาพากนัมาหาท่านอาจารย์ม่ันมาก 
เป็นพิเศษ พากันมาหลายแสนองค์ จนเต็มพื้นดินพื้นฟ้าไปหมด เขามาขอให้ท่าน
อาจารย์มั่นแสดงธรรมเรื่อง “นะรักกันตัง” ตอนนั้นเราก็ไม่รู้ว่า “นะรักกันตัง” คือ
เร่ืองอะไร วันต่อมาเข้าไปทําข้อวัตรท่านอาจารย์ม่ัน เรียนถามท่านว่า “ธรรมบท 
“นะรักกันตัง” นี้เป็นเทศนาที่กล่าวถึงเรื่องอะไรขอรับ”

 พ่อแม่ครูจารย์ม่ันท่านบอก “นะรักกนัตงั” คอืเร่ืองทีก่ล่าวถงึ กศุลมูล อกศุลมลู  
เร่ืองราวเก่ียวกับบาป บญุ นรก สวรรค์ ท่านว่าเร่ืองน้ีเป็นเร่ืองเฉพาะ ไม่มีกล่าวในตํารา  
เป็นคุณสมบัติพิเศษเฉพาะพ่อแม่ครูจารย์มั่นเท่านั้น ยากที่จะหาผู้ใดมาเสมอเหมือน 
องค์ท่านได้ ไม่มีลูกศิษย์องค์ใดของท่านที่มีความรู้ละเอียดลึกซึ้งเท่ากับท่านอาจารย์
ใหญ่มัน่ ท่านเป็นเอกอริยบุรุษยุคกึ่งพุทธกาล พระอรยิสงฆ์เมืองไทยไม่มีองค์ใดที่มี 
บารมีมากเท่ากับท่านอาจารย์ใหญ่มั่น พระกรรมฐานเมืองไทยส่วนมากล้วนสืบหน่อ
ตอ่แนวจากพ่อแม่ครจูารย์มัน่มาทั้งนัน้ ผูท้ี่สาํเรจ็ธรรมเปน็พระอรหนัต ์เกดิจากทา่น
อาจารย์มั่นฝึกฝนมา ที่เรารู้มีมากกว่าร้อยองค์ ผู้ที่สําเร็จภูมิธรรมตํ่ากว่าน้ีก็มีมาก  
ลูกศิษย์ขององค์ท่านที่สึกไปก็มีมาก
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ท่านอาจารย์มัน่บอกเราตอนอยูบ้่านหนองผือ “ท่านชอบ ถ้าเราตาย ท่านอย่ามา
งานของเราเด้อ ท่านไม่ต้องมากินข้าวต้มขนมหวานกับใคร ถึงรู้ว่าอ้ายเฒ่านีต้ายแล้ว  
อย่ามาเป็นอันขาด อยู่ที่ไหนก็ให้อยู่ที่นั่น”

ตอนพ่อแม่ครูจารย์มัน่ท่านละขนัธ์นิพพาน เราอยูบ้่านผาแด่น จังหวดัเชยีงใหม่  
สามทุม่กว่า เราเดนิจงกรมอยู ่อาจารย์มัน่ท่านมาปรากฏให้เราเหน็บนอากาศ ท่านบอก  
“ท่านชอบ เฮาไปแล้วเด้อ พญาขันธมารมานมินต์ให้เราทิ้งขันธ์แล้ว ภาระพระศาสนา 
ต่อจากน้ีไป ท่านเป็นผู้หน่ึงทีเ่ราไว้ใจฝากให้ดแูล” ท่านยํา้เราว่า “อย่าไปงานของเฮาเป็น
อนัขาด” เราลงจากผาแด่นมากบัผู้เฒ่าเสาร์ (พระภกิษชุาวกะเหร่ียง) มาหาอาจารย์ตือ้ 
อยูแ่ม่แตง (วดัป่าอาจารย์ตือ้) คยุกบัอาจารย์ตือ้เร่ืองอาจารย์มัน่ท่านละขันธ์ บอกท่าน 
ถึงความจําเป็นทีเ่ราจะบ่ไปงานของพ่อแม่ครูจารย์ อาจารย์ตือ้บอก “บ่ต้องห่วง ผมจะ 
ลงไปจัดการเอง” อาจารย์ตือ้ชวนอาจารย์เกต ุเชยีงใหม่ (วดัเจดย์ีหลวง) ลงไปงานท่าน 
อาจารย์มั่นที่สกลนคร

 ข้ามปีต่อมา (พ.ศ. ๒๔๙๔) เรามอบหมายให้ท่านบุญฤทธิ์ (หลวงปู่บุญฤทธิ์  
ปัณฑิโต) เฝ้าวัดผาแด่น เรากลับมาเมืองเลย ท่านลายซามา (หลวงปู่ซามา อจุตโต)  
เอาพระธาตพุ่อแม่ครูจารย์ม่ันมาให้เราด ูเราบอกท่านซามาให้เอาไปบรรจุไว้ในทีอ่นัควร  
ท่านซามาเอาพระธาตุท่านอาจารย์มั่นไปมอบให้ท่านเจ้าคุณศรีจันทร์ วัดเลยหลง 
(หลวงปูศ่รีจันทร์ วณัณาโภ) เจ้าคุณศรีจันทร์ ท่านเอาพระธาตทุ่านอาจารย์ม่ันบรรจุไว้ 
ใต้ฐานพระประธานโบสถ์วดัเลยหลง วนับรรจุ เรากบัอาจารย์หลยุ (หลวงปูห่ลยุ จันทสาโร)  
อาจารย์อ่อน (หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ) ก็พากันไปร่วมงาน”  

 หลวงปูช่อบกล่าวยกย่องคณุธรรมขององค์ท่านหลวงปูม่ัน่ ท่านว่าทีถ่�า้ดอกค�า 
และบ้านป่าเมี่ยงแม่สาย จะมีเทวดามาหาองค์ท่านหลวงปู่มั่นมาก ท่านว่าที่เชียงใหม่
มีเทวดามากทีส่ดุเท่าทีท่่านเคยเหน็มา ถงึปัจจุบนัท่านกลบัมาอยูเ่มอืงเลย บางคร้ังกมี็ 
เทวดาจากเมอืงเชยีงใหม่มาเยีย่มขอฟงัธรรมกบัองค์ทา่น บางครัง้เทวดาเขาจะพากนั
มาทางอากาศ บางครั้งเขาจะผุดขึ้นจากดิน (พญานาค) เทพเทวดาเป็นผู้ที่มีบุญฤทธิ์ 
การไปการมาของพวกเขาเป็นเร่ืองที่มนุษย์มนาทั่วไปยากจะคาดเดาได้ แค่ชั่วอึดใจ
ของคนเรา พวกเทวดาเขาก็ไปถึงไหนแล้ว 
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หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต “บรรลุธรรมธาตุ”

ตอนทีห่ลวงปูช่อบ ฐานสโม ท่านพกัภาวนาอยูก่บัองค์ท่านหลวงปูม่ั่น ภริูทตัโต  
ทีถ่�า้ดอกค�า บ้านสหกรณ์ ต�าบลน�า้แพร่ อ�าเภอพร้าว จังหวดัเชยีงใหม่ มเีหตกุารณ์ส�าคัญ 
บางอย่างเกดิขึน้ ถงึเหตกุารณ์น้ีจะไม่ใช่เร่ืองของท่านโดยตรง แต่ท่านเป็นผู้หน่ึงทีอ่ยู่ 
ในเหตกุารณ์วนัส�าคญัที ่องค์ท่านหลวงปูม่ั่น ภูริทตัโต “บรรลธุรรมธาต”ุ ส�าเร็จมรรคผล 
เป็น “พระอรหันต์” ในพระพุทธศาสนา

เวลาประมาณบ่ายสามกว่า วันหนึ่งของเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๗๘ ขณะ
หลวงปูช่อบท่านน่ังภาวนาอยูใ่นทีพ่กั จิตท่านเวลาน้ันสว่างไสวใสงาม แต่แล้วจู่ๆ ความ 
สว่างไสวของจิตท่านเกดิดับวบูลงไปอย่างกะทนัหนั พร้อมกบัมีเสยีงกกึก้องกมัปนาท
สะเทอืนเลือ่นลัน่ขึน้มา ท่านเปรียบเสยีงน้ีว่าไม่ต่างอะไรกบัระเบดิปรมาณูมาระเบดิอยู่
ข้างตวั จนจิตท่านสัน่ไหวคล้ายกบัแผ่นพืน้พสธุาหน้าแผ่นดนิจะแตกสลายกลายเป็น 
จุลวิจุล อาการเหล่านี้เกิดขึ้นเฉพาะภายในจิตของท่านเท่านั้น สิ่งต่างๆ ภายนอกเป็น
ปรกติทุกอย่าง

ตั้งแต่ภาวนามา ท่านไม่เคยประสบพบเจอกับลักษณะอาการที่จิตเป็นแบบน้ี 
หลวงปู่ชอบท่านพิจารณาดูภายในว่าเกิดอะไรข้ึนกับจิตของตน ท่านก็ไม่เห็นว่าจิต 
ของตนเองผิดปรกติตรงไหน ท่านจึงพิจารณาออกมาดูภายนอกว่ามีอะไรเกิดข้ึน  
พอท่านส่งจิตออกมาดขู้างนอก จิตท่านพุง่ตรงไปทีอ่งค์ท่านหลวงปูม่ัน่ทนัท ีท่านเหน็หมู่
ทวยเทพเทวดาพากนัมาห้อมล้อมรอบตวัองค์ท่านหลวงปูม่ัน่ ภูริทตัโต มากกว่าทกุคร้ัง 
ที่ท่านเคยเห็นมา เหล่าทวยเทพเทวดาพากันมาจากสวรรค์ทุกช้ันภูมิจนเต็มพื้นดิน
แผ่นฟ้านภากาศ ท่านว่าคร้ังน้ันเทพเทวดาพากันมาหาองค์ท่านหลวงปู่มั่นมากถึง 
สิบโกฏิจักรวาล (หนึ่งโกฏิเท่ากับสิบล้าน)

รัศมีบารมีเทพเทวดาเปล่งประกายเจิดจ้า จนท�าให้รอบบริเวณถ�า้ดอกค�าสว่างไสว 
ไปด้วยรัศมศีรีเทพ แต่รัศมขีองเทพเจ้าเหล่าเทวดาทัง้หลาย ยงัไม่สว่างไสวเท่ากบัรัศมี 
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บารมีธรรมขององค์ท่านหลวงปู่ม่ัน ท่านว่ารัศมีบารมีธรรมขององค์ท่านหลวงปู่ม่ัน  
สว่างไสวใสงามกว่ารัศมีของเทพเจ้าเหล่าเทวดาจนประมาณไม่ได้ หลังชื่นชมรัศมี 
บารมีธรรมขององค์ท่านหลวงปู่มั่นแล้ว ท่านก็ถอนจิตออกมา ท่านร�าพึงในใจ 
“เหตุการณ์วันนี้ต้องมีความส�าคัญอะไรสักอย่างกับท่านอาจารย์ใหญ่อย่างแน่นอน”

ข้ามอกีวัน ประมาณ ๔ โมงเยน็ ท่านเข้าไปเตรียมน�า้สรงองค์ท่านหลวงปูม่ัน่ ขณะที่ 
ท่านก�าลังผลัดผ้าให้องค์ท่านหลวงปู่มั่นอยู่น้ัน องค์ท่านหลวงปู่มั่นถาม “ท่านชอบ 
ตอนน้ีการภาวนาของท่านเป็นอย่างไรบ้าง” ท่านกราบเรียนองค์ท่านหลวงปู่มั่นว่า  
“การภาวนาของข้าน้อยตอนน้ีปรกตดิขีอรับ เพยีงแต่เมือ่วานทีผ่่านมา มเีหตกุารณ์หน่ึง 
ท�าให้จิตข้าน้อยดับวบู เกดิเสยีงกมัปนาทเหมือนระเบดิขนาดใหญ่แตกอยูข้่างกายของ 
ข้าน้อย เหตุการณ์แบบนี้ข้าน้อยไม่เคยเป็นมาก่อนขณะภาวนา”

องค์ท่านหลวงปูม่ัน่ถาม “เร่ืองน้ีท่านพจิารณาเหน็เป็นเช่นไร” ท่านตอบว่า “ข้าน้อย 
พจิารณาดภูายในจิต กไ็ม่เหน็มอีะไรผิดปรกต ิพอถอนออกมาดภูายนอก เหน็พ่อแม่- 
ครูอาจารย์รัศมีสว่างไสวใสงามมาก รัศมีธรรมของพ่อแม่ครูอาจารย์สว่างไสวกว่า 
ทุกครั้งที่ข้าน้อยเคยเห็นมา มีเทวดาจากทุกชั้นภูมิพากันมาหาพ่อแม่ครูอาจารย์มาก
ที่สุดเท่าที่ข้าน้อยเคยเห็น แต่ข้าน้อยไม่ทราบว่าเพราะเหตุอะไรเทพเจ้าเหล่าเทวดา  
จึงพากันมาหาพ่อแม่ครูอาจารย์มากมายถึงขนาดนี้”

องค์ท่านหลวงปูมั่น่พดูว่า “ทีท่่านชอบเหน็เทวดามาหาเราจ�านวนมากเป็นพเิศษ 
กว่าทุกคร้ังน้ัน พวกเทพเทวดาทั้งหลายเขาพากันมาร่วมอนุโมทนายินดีที่เราบรรลุ
ธรรมธาตุพ้นจากทุกข์ในวัฏสงสารแล้ว จากน้ีต่อไปการเกิดของเราไม่มีอีกแล้ว  
ทุกอย่างมันขาดสะบั้นกันลงไปหมดแล้ว พระอรหันต์ท่านผู้สิ้นกิเลสเป็นเช่นไร เราก็ 
สิน้กเิลสแล้วเช่นน้ัน เสยีงดงัเหมอืนกบัเสยีงระเบดิทีท่่านได้ยนิน้ัน เป็นเสยีงอนุโมทนา
สาธุการของเทพเจ้าเหล่าเทวดาทั้งหลาย เสียงอนุโมทนาของเทวดาเป็นเทวฤทธิ ์
ไปกระทบกบัจิตของท่านในขณะน้ันพอดี จึงเป็นเหตทุ�าให้จิตของท่านสะเทอืนจนถอน 
ออกจากสมาธิอย่างกะทันหัน”
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หลวงปูช่อบบอก “ตอนน้ันเราถึงกับขนลกุซูข่ึน้มาทนัท ีตวัเองไม่เคยคาดคดิว่า 
จะได้ยนิเร่ืองราวแบบน้ีกบัองค์ท่าน คาํว่า “ธรรมธาต”ุ ตัง้แต่เกดิมาเราเพิง่ได้ยนิคาํน้ี 
ในวันน้ัน จนตวัเองเกดิปีตอิย่างแรงกล้า นํา้ตาไหลพรากออกมาอย่างไม่รู้ตวั ตอนน้ัน 
เราไม่รู ้ว่าจะเอ่ยคําใดออกมาเพื่อให้สมกับฐานะธรรมของพ่อแม่ครูอาจารย์มั่น  
กราบแทบเท้าพ่อแม่ครูอาจารย์โดยห้ามการกระทําของตนเองไว้ไม่อยู่ น่ังก้มดูเท้า 
ของพ่อแม่ครูอาจารย์ม่ันแล้วร้องไห้ออกมา เพราะตืน้ตนัใจทีอ่งค์ท่านบรรลธุรรมธาตุ
เป็นพระอรหันต์อย่างสมภูมิ เราร้องไห้แบบไม่เคยเป็นมาก่อนในชีวิต ไม่รู้จะอธิบาย
ความรู้สกึของตนเองได้อย่างไรในตอนน้ัน มันเป็นนามธรรมเกนิจะอธบิายให้ทราบได้  
ถึงตอนนั้นพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นท่านจะดุด่าอย่างไรเราก็ยอม แต่ท่านก็ไม่ว่าอะไรให้  
ท่านปล่อยให้เราแสดงความรู้สึกออกมา พอความรู้สึกน้ันผ่อนลงแล้ว พ่อแม่- 
ครูอาจารย์มั่นท่านว่าให้เรา “ฮ่วย มันเป็นถึงขนาดนี้หรือท่านชอบ ถูกปีติกระแทก 
จิตอย่างแรงจนน�้าตาแตกเลยหรือท่าน” กราบเรียนองค์ท่านว่า “ข้าน้อยตื้นตันใจที่
พ่อแม่ครูอาจารย์จบกิจในพระพุทธศาสนา พ้นทุกข์แล้ว เหลือแต่ข้าน้อยที่ยังต้อง
ปฏิบัติกิจในพระศาสนาอีกต่อไป ชาตินี้ข้าน้อยปรารถนาขอรู้ธรรมเห็นธรรมเหมือน
กับพ่อแม่ครูบาอาจารย์” องค์ท่านว่า “ถ้าอยากส�าเร็จมรรคผลนิพพานในชาติน้ี  
ท่านอย่าลดละความเพยีรทีต่นเองเคยบ�าเพญ็มา อย่าท้อถอยเป็นอนัขาด ให้ปฏบิตัติาม 
ค�าทีเ่ราอบรมสัง่สอนมา ถ้าท่านท�าตามค�าทีเ่ราบอกน้ี อ้ายเฒ่ารับรองให้เลยว่า ชาตน้ีิ 
ท่านจะได้มรรคผลนิพพานสมใจตนเองอย่างแน่นอน” 

ปรารถนาพ้นทุกข์ในชาตินี้

เมือ่ได้รับก�าลงัใจจากองค์ท่านหลวงปูม่ัน่ ภริูทตัโต หลวงปูช่อบท่านตัง้สจัจะต่อ 
องค์ท่านหลวงปู่มั่นว่า “ชาตินี้ข้าน้อยขอปฏิบัติเพื่อให้ได้มรรคผลนิพพานเหมือนกับ 
พ่อแม่ครูบาอาจารย์ ถงึตายข้าน้อยกไ็ม่อาลยัในชีวติ” ท่านบอกตอนน้ันใจท่านฮกึเหมิ
ห้าวหาญในการปฏบิตัอิย่างทีไ่ม่เคยเป็นมาก่อนในชวีติ ท่านจึงมัน่ใจว่าในชาตน้ีิเราจะ
ต้องสมความปรารถนาอย่างแน่นอน เพราะตอนน้ันท่านส�าเร็จภมูธิรรม “สกทิาคาม”ี แล้ว  
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ความปรารถนาอยากจะเป็น “พระอรหันต์” ของท่านจึงแรงกล้า เพราะแรงผลักดัน
จากภูมิธรรม “สกิทาคามี” องค์ท่านหลวงปู่มั่นว่า “ให้มันได้อย่างนี้ซิ ถึงจะได้ชื่อว่า
เป็นลูกศิษย์เรา ขอให้ท่านท�าตามที่ได้ตั้งสัจจะไว้นี้ อ้ายเฒ่ารับรองให้เลยว่าท่านจะ 
สมความปรารถนาอย่างแน่นอน”

องค์ท่านหลวงปู่มั่นบอกว่า “แต่ละคนมีวาสนาและสถานที่ส�าคัญแตกต่างกัน
วาสนาเราคอื “ถ�า้ดอกค�า” วาสนาของท่านชอบอยูฟ่ากเมอืงเชยีงใหม่” ว่าจบ องค์ท่าน 
ชีม้อืไปทางเมอืงเวยีงแหงเชยีงดาว หลวงปูช่อบท่านมองไปตามทศิทีอ่งค์ท่านหลวงปูม่ั่น 
ชี้ให้ดู โดยตอนนั้นท่านก็ยังไม่รู้ว่าจุดหมายปลายทางที่องค์ท่านหลวงปู่มั่นชี้บอกนั้น  
คือที่ไหน แต่ท่านเชื่ออย่างสนิทใจในค�าพูดขององค์ท่านหลวงปู่มั่น ทั้งๆ ที่ตอนนั้น 
ท่านเองก็ยังไม่เคยไปเที่ยววิเวกทางเวียงแหงเชียงดาวมาก่อน ค�าพูดของพ่อแม่ครู
อาจารย์ม่ัน ท่านว่าเป็นหน่ึงไม่มสีอง หากองค์ท่านพดูหรือกระท�าสิง่ใดลงไปแล้ว จะไม่มี 
การเปลีย่นแปลงเป็นอย่างอืน่ หลวงปูช่อบท่านจึงจดจ�าค�าพดูขององค์ท่านหลวงปูม่ั่น 
ผู้เป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไว้อย่างขึ้นใจ

คืนนั้นราวสองทุ่ม ท่านเข้าไปนวดเส้นถวายองค์ท่านหลวงปู่มั่น หลังจากนวด
ถวายองค์ท่านเสร็จแล้ว หลวงปู่ชอบกราบเรียนถามข้อธรรมการปฏิบัติที่ท่านสงสัย

องค์ท่านหลวงปู่มั่นบอกท่านว่า “ในช้ันน้ีให้หมุนเข้ามาพิจารณาภายในกาย 
ของตนเพยีงอย่างเดยีว พจิารณาให้เหน็จริงถงึกฎไตรลกัษณ์ อนิจจัง ทกุขัง อนัตตา 
พจิารณาให้เหน็ถงึความเสือ่มความไม่งามของกายะกาม พจิารณาให้เหน็ทกุข์เหน็โทษ 
ของมนัด้วยปัญญา พจิารณาจนแตกหกักันไปข้างใดข้างหน่ึง เมือ่กายะกามนครแตก 
พังแล้ว ประตูพระนิพพานจะเปิดอ้ารอ เพียงท่านจะเดินเข้าไปเท่านั้น ถึงตรงนี้แล้ว  
ท่านไม่ต้องถามใครว่าพระนิพพานไปทางไหน ท่านจะรู้ได้ด้วยตัวของท่านเอง  
การด�าเนินสตปัิญญาในชัน้น้ีน้ันมนัหนักหน่วงรุนแรงมาก ก�าลงักาย ก�าลงัใจ ก�าลงัสติ  
ก�าลงัสมาธ ิก�าลงัปัญญา มเีท่าไหร่ทุม่ใส่มนัไปให้หมด เพยีรเข้าออกพจิารณาสม�า่เสมอ  
ท่านจะรู้เหน็ขึน้มาเอง ท่านอย่าท้อถอยในความเพยีรชัน้น้ีเป็นอนัขาด เพราะภมิูกเิลส 
ชัน้น้ีมันแยบยลในกลอบุายมาก มันมทีัง้หยาบทัง้ละเอยีด มนัมีทัง้มืดทัง้สว่างทีจ่ะมา 
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หลอกล่อจิตเราให้ไขว้เขว พอสตปัิญญาอ่อนข้อเม่ือไหร่ มันจะย้อนกลบัมาตตีลบหลงั
เราทนัท ีให้ระวงัมนัไว้มากๆ ในชัน้น้ี ขวากหนามดงใหญ่ของกเิลสมนัคอืชัน้น้ีแหละ  
ผู้ปฏิบัติจะพ้นทุกข์ได้หรือไม่ได้ มันอยู่ที่ด่านนี้แหละ”

หลังจากองค์ท่านหลวงปู่ม่ันแนะน�าอุบายธรรมให้แล้ว องค์ท่านน่ิงอยู่ครู่หน่ึง 
แล้วพูดขึ้นมาว่า “ท่านชอบ ท่านเป็นลูกศิษย์เราอีกองค์หน่ึงที่เรามั่นหมายฝาก 
พระศาสนาไว้ให้ท่านช่วยดแูล ท่านเป็นผู้หน่ึงต่อไปในอนาคตจะได้เป็นครูบาอาจารย์
สบืทอดพระศาสนาแทนเรา ทกุอย่างทีส่อนท่าน เรากถ็อดออกมาจากจิตจากใจทัง้หมด  
เหลือแต่ท่านเท่าน้ันที่จะปฏิบัติเอาเอง พ่อแม่เลี้ยงลูกมาก็เพื่อหวังพึ่งพาลูกในยาม 
แก่เฒ่า ครูบาอาจารย์ฝึกฝนอบรมสัง่สอนลกูศษิย์มา กเ็พือ่ทีจ่ะหวงัให้ลกูศษิย์สบืหน่อ 
ต่อแนวพระศาสนาแทนครูบาอาจารย์ ให้ท่านชอบน�าเร่ืองน้ีไปพจิารณาดวู่า ค�าพดูของ 
อ้ายเฒ่าผู้น้ีหมายถงึอะไร” จากน้ัน องค์ท่านหลวงปูม่ั่นบอกให้ท่านกลบัไปท�าความเพยีร 
ของตนเองยังที่พัก

หลวงปู่ชอบท่านกราบลาองค์ท่านหลวงปู่มั่นกลับที่พักด้วยใจปีติซาบซึ้งใน 
เมตตาธรรมที่องค์ท่านหลวงปู ่ม่ันมีต่อท่าน ท่านเดินจงกรมภาวนาถวายเป็น  
“อาจาริยบชูาธรรม” แด่องค์ท่านหลวงปูม่ั่น ด้วยศรัทธาอนัแรงกล้าอย่างทีไ่ม่เคยเป็น
มาก่อน คืนน้ันท่านเดินจงกรมบูชาคุณธรรมขององค์ท่านหลวงปู่มั่นจนถึงรุ่งอรุณ 
วันใหม่

ระหว่างพกัภาวนาทีถ่�า้ดอกค�ากับองค์ท่านหลวงปูม่ัน่ หลวงปูต่ือ้เล่าเร่ืองภายใน 
ของท่านให้หลวงปูช่อบฟัง หลวงปูต่ือ้ท่านนิมิตเหน็องค์ท่านหลวงปูม่ัน่ลอยขึน้ไปบน 
อากาศแล้วหายลับไป ในนิมิตนั้น หลวงปู่ตื้อท่านตะโกนถามองค์ท่านหลวงปู่มั่นว่า 
“พ่อแม่ครูอาจารย์จะเหาะไปสวรรค์วมิานช้ันฟ้าไหนขอรับ” องค์ท่านหลวงปูมั่น่ตอบว่า  
“เราไม่ได้เหาะไปสวรรค์ชัน้วมิานไหนๆ เราไม่ได้เหาะไปในพรหมโลกช้ันไหนๆ เราไปใน 
ทีส่ตัว์โลกทัง้หลายไปไม่ถงึ” หลวงปูต่ือ้ท่านตะโกนบอกองค์ท่านหลวงปูม่ัน่ “พ่อแม่- 
ครูบาอาจารย์ ข้าน้อยขอไปด้วย” เสียงองค์ท่านหลวงปู่มั่นบอกท่านว่า “ถ้าท่านตื้อ 
อยากไป ก็ให้ท่านท�าให้ได้เหมือนกับเราก่อน”
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หลวงปู่ตื้อท่านเล่านิมิตเรื่องนี้ให้หลวงปู่ชอบฟังเพื่อปรึกษาธรรม หลวงปู่ชอบ 
บอก “เร่ืองทุกอย่างที่อาจารย์ตื้อรู้เห็นมา มันก็บอกเหตุผลในตัวของมันอยู่แล้ว 
อาจารย์ใหญ่ท่านพ้นทกุข์แล้ว เหลอืแต่พวกเราน้ีแหละทีย่งัต้องท�ากจิภายในจิตภายใน 
ใจของตนเองต่อไป” หลวงปูต่ือ้ท่านเข้าใจในความหมาย ท่านถามว่า “อาจารย์ใหญ่ของ 
พวกเรา ท่านส�าเร็จกิจในพระศาสนาอยู่ที่ไหน” หลวงปู่ชอบบอก “อาจารย์ใหญ่ท่าน
ส�าเร็จกิจพระศาสนาอยู่ที่นี่แหละ” หลวงปู่ตื้อท่านเกิดปีติอย่างแรง ท่านถึงกับเผลอ
อุทานเสียงดังลั่นออกมา “อัศจรรย์ใจหลายเด้ๆ”

องค์ท่านหลวงปู่ม่ันพักภาวนาอยู่ถ�้าดอกค�าเกือบสองเดือน พอเข้าเดือน ๗ 
ปีพุทธศักราช ๒๔๗๘ องค์ท่านพาลูกศิษย์กลับมาที่บ้านป่าเม่ียงแม่สายอีกคร้ัง  
หลวงปูช่อบท่านพกัภาวนาอยู่บ้านป่าเม่ียงแม่สายระยะหน่ึง พอมีพระเณรเข้ามาปฏิบตัิ
กับองค์ท่านหลวงปู่มั่นมากขึ้น ท่านจึงกราบลาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไปจ�าพรรษาที่อื่น 
องค์ท่านหลวงปูม่ัน่รู้นิสยัหลวงปูช่อบ ท่านไม่ชอบอยูใ่นสถานทีผู้่คนหมูม่าก องค์ท่าน 
จึงอนุญาตให้ไปจ�าพรรษายังสถานทีแ่ห่งอืน่ โดยท่านแนะน�าหลวงปูช่อบให้ไปจ�าพรรษา 
ทางอ�าเภอแม่ริม

หลวงปู่ชอบกราบลาองค์ท่านหลวงปู่มั่น เดินทางออกจากบ้านป่าเม่ียงแม่สาย 
เทีย่ววเิวกมาทางเขตอ�าเภอแม่แตง ท่านมาพบกบั “ครูบาเจ้าศรีวชิยั” นักบญุแห่งล้านนา  
ทีแ่ม่แตง ตอนน้ันครูบาเจ้าศรีวชิยั ท่านพาพระเณรญาตโิยมมาบรูณะ “พระธาตมุ่อนขาว”  
หลวงปูช่อบพกัภาวนาอยูบ้่านตนีธาต ุใกล้พระธาตมุ่อนขาว ท่านจึงไปกราบครูบาเจ้า- 
ศรีวิชัยที่พระธาตุม่อนขาว ท่านพักที่เชิงดอยบ้านตีนธาตุประมาณสามสี่วัน จากนั้น  
ท่านกราบลาครูบาเจ้าศรีวชิยัเทีย่ววเิวกมาทางแม่ริม เข้าพกัทีเ่สนาสนะป่าบ้านแม่สะลวง  
ตาํบลขีเ้หลก็ อาํเภอแม่ริม จังหวดัเชยีงใหม่ ท่านเหน็ว่าสถานทีแ่ห่งน้ีเงียบสงบเหมาะ
แก่การจ�าพรรษา สถานที่แห่งนี้นอกจากท่านแล้ว ไม่มีพระเณรองค์ใดร่วมจ�าพรรษา 
ท่านจึงอธิษฐานจ�าพรรษาที่ ๑๑ ของท่าน ในปีพุทธศักราช ๒๔๗๘ ที่ เสนาสนะป่า
บ้านแม่สะลวง 
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หมายเหตุ  วัดพระธาตุม่อนขาว บ้านตีนธาตุ ตําบลแม่แตง อําเภอแม่แตง 
จังหวัดเชยีงใหม่ วดัแห่งน้ีจะอยูบ่นดอยทางฝ่ังซ้ายมือก่อนจะถงึทีท่าํการชลประทาน
แม่แตง ก่อนจะถงึทางเข้าวดัป่าหมูใ่หม่ของหลวงพ่อประสทิธิ ์ปญุญมากโร ประมาณ 
๒ กิโลเมตร 

กลับมาช่วยงานองค์ท่านหลวงปู่มั่น

ออกพรรษา ปีพุทธศักราช ๒๔๗๘ หลวงปู่ชอบ ฐานสโม ท่านเดินทางไปร่วม
งานกฐนิประชมุสงฆท์ี่วดัเจดย์ีหลวง ท่านพบกบัหลวงปูต่ือ้ อจลธมัโม หลวงปูแ่หวน 
สจิุณโณ ทีว่ดัเจดีย์หลวง หลวงปูต่ือ้ถามท่าน “ออกจากน้ี อาจารย์ชอบจะไปเทีย่ววเิวก
ที่ไหน” ท่านบอก “ยังไม่รู้ว่าจะไปเที่ยววิเวกที่ไหนดี ใจอยากจะกลับไปปฏิบัติอยู่กับ 
พ่อแม่ครูอาจารย์มั่นที่บ้านป่าเมี่ยง อยากไปช่วยแบ่งเบาภาระดูแลหมู่คณะพระเณร
ช่วยพ่อแม่ครูบาอาจารย์” หลวงปูต่ือ้กับหลวงปูแ่หวนเหน็ด้วยในเร่ืองน้ี ท่านทัง้สามจึง 
พากนัเดนิทางมาหาองค์ท่านหลวงปูม่ัน่ทีส่�านักสงฆ์ป่าเม่ียง ต�าบลโหล่งขอด อ�าเภอพร้าว  
จังหวัดเชียงใหม่

หลวงปูช่อบเล่าถงึหน้าทีข่องท่านตอนอยูป่ฏบิตักิบัองค์ท่านหลวงปูม่ั่น ภริูทตัโต  
ทีเ่ชยีงใหม่ให้ฟังว่า ท่านมหีน้าทีช่่วยองค์ท่านหลวงปูม่ั่นดูแลพระเณรและดแูลบริขาร
อุปัฏฐากองค์ท่าน ท่านว่า นิสัยขององค์ท่านหลวงปู่มั่น ท่านจะไม่ชอบให้พระเณรมา 
รุมล้อมปฏิบัติกับท่านมากนัก ถ้าท่านมอบหมายภาระให้พระเณรองค์ใดดูแลแล้ว  
พระเณรองค์น้ันจะเป็นผู้ปฏิบตัอิงค์ท่านเป็นหลกั การท�าข้อวตัรกบัองค์ท่าน พระเณร 
จะเข้าไปท�าได้ไม่เกนิสองหรือสามองค์เท่าน้ัน ถ้าเข้าไปหลายองค์ ท่านจะดเุอา หลวงปูม่ั่น 
ท่านจะไม่ให้ลูกศิษย์มาเฝ้าองค์ท่านตลอดเวลา เพราะจะท�าให้เสียเวลาในการปฏิบัติ
ของพระเณรรูปน้ันๆ เร่ืองน้ีท่านจะสัง่ห้ามเป็นการเฉพาะ สมยัอยูก่บัองค์ท่านหลวงปูม่ัน่ 
ที่เชียงใหม่ หลวงปู่ชอบท่านจะเข้าอุปัฏฐากองค์ท่านหลวงปู่มั่นคู่กันกับหลวงปู่เทสก์ 
เทสรังส ีถ้าหลวงปูเ่ทสก์ออกเทีย่ววเิวก ท่านจะจับคูอ่ปัุฏฐากกบัหลวงปูต่ือ้ อจลธมัโม  
หรือไม่ก็หลวงปู่แหวน สุจิณโณ
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หลวงปูช่อบพดูเร่ืองข�าขนัขององค์ท่านหลวงปูต่ือ้ว่า “ถ้าวนัไหนอาจารย์ตือ้ท่าน
เข้าไปทําข้อวัตรพ่อแม่ครูอาจารย์มั่น อาจารย์ตื้อท่านจะสร้างเรื่องน้ันเร่ืองน้ีข้ึนมา  
เพื่อให้พ่อแม่ครูอาจารย์ท่านดุ พอตกเย็นเวลาฟังธรรม ท่านอาจารย์มั่นจะยกเรื่อง
อาจารย์ตื้อขึ้นมาแสดงธรรมอย่างดุดัน พระเณรเถรชีที่น่ังฟังด้วยกันถึงกับตัวลีบ 
หายใจไม่ทัว่ท้อง ท่านว่าน่ีคอือบุายการขอฟังธรรมจากท่านอาจารย์ใหญ่ในแบบฉบบั
ของท่านอาจารย์ตื้อ”

พอเอ่ยถงึองค์ท่านหลวงปูต่ือ้ขึน้มา ท�าให้นึกถงึหลวงปูเ่จ๊ียะ จุนโท วดัป่าภูริทตัต- 
ปฏิปทาราม ต�าบลคลองควาย อ�าเภอสามโคก จังหวดัปทมุธานี หลวงปูช่อบเล่าให้ฟัง  
สมัยหลวงปู่เจ๊ียะท่านเป็นพระหนุ่มมาปฏิบัติกับองค์ท่านหลวงปู่ม่ันที่เชียงใหม่  
หลวงปูเ่จ๊ียะท่านเป็นคนนิสยัผาดโผนโผงผาง พดูจาภาษาขวานผ่าซาก เหมอืนกนักบั 
หลวงปู่ตื้อ ท่านทั้งสองจะหาเหตุให้องค์ท่านหลวงปู่มั่นแสดงธรรมดุเด็ดเผ็ดร้อน 
ถึงพริกถึงขิงให้หมู่คณะได้ฟังด้วย

ท่านบอก คร้ังหน่ึงตอนอยูท่ีป่่าแดง (วดัป่าอาจารย์มัน่ บ้านแม่กอย ต�าบลเวยีง 
อ�าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่) ตอนน้ันหลวงปู่เจ๊ียะท่านมาอยู่ปฏิบัติกับองค์ท่าน 
หลวงปู่ม่ันยังไม่นานเท่าไหร่ ไม่ทราบว่าหลวงปู่เจ๊ียะท่านไปท�าอะไรมา องค์ท่าน 
หลวงปู่ม่ันไม่พูดกับท่านนานหลายวัน หลวงปู่เจ๊ียะท่านอึดอัดใจ จึงน�าเร่ืองน้ีมา
ปรึกษาหลวงปูต่ือ้กับหลวงปูช่อบ หลวงปูเ่จ๊ียะท่านว่า “ไม่รู้กระผมท�าผิดอะไร พ่อแม่-
ครูบาอาจารย์มัน่ท่านไม่พูดกับกระผมเลย ผมง้ีอดึอดัใจมาก จะขีก้ไ็ม่ขี ้จะตดกไ็ม่ตด 
ครูบาอาจารย์ช่วยแนะน�าหน่อยได้ไหมว่ากระผมควรจะท�าอย่างไรด”ี หลวงปูต่ือ้บอก  
“เร่ืองน้ีไม่ยากหรอก “เจ๊ียะจุน” (ย่อมาจากค�าว่า เจ๊ียะ จุนโท ช่ือทีค่รูบาอาจารย์รุ่นพี่ 
ใช้เรียกหลวงปู่เจี๊ยะ) หลวงปู่ตื้อยื่นไม้ท่อนหนึ่งให้กับหลวงปู่เจี๊ยะ ท่านบอกหลวงปู่
เจี๊ยะให้เอาไม้ท่อนนี้ไปวางขวางทางเข้าศาลา พอค�่าๆ แล้วค่อยไปเก็บ 

หลวงปู่เจี๊ยะสงสัยว่า “ท�าไมต้องให้เอาไม้ไปวางขวางทางเข้าศาลา” หลวงปู่ตื้อ
บอก “ไม่ต้องถามอะไรผมมาก บอกให้เอาไปวางกเ็อาไปวางส ิรับรองวนัน้ีท่านเจ๊ียะจุน 
จะได้สมความปรารถนาทันที” หลวงปู่เจ๊ียะท่านจึงเอาไม้ท่อนน้ีไปวางขวางทางเข้า
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ศาลาตามที่หลวงปู่ตื้อท่านแนะน�า ตอนเย็นหลังองค์ท่านหลวงปู่ม่ันสรงน�้าแล้ว  
ท่านออกเดินส�ารวจดูความเรียบร้อยในการปฏบิตัขิองพระเณรภายในส�านกั องค์ท่าน
เดนิมาเหน็ท่อนไม้วางขวางทางเข้าศาลา ท่านถามพระเฝ้าศาลาว่า “ใครเป็นคนเอาท่อนไม้ 
มาทิ้งขว้างไว้ที่น่ี” พระที่เฝ้าศาลากราบเรียนองค์ท่านว่า “ครูบาเจ๊ียะเอามาวางไว้  
ท่านบอกไม่ให้ใครเก็บ ท่านจะมาเก็บเอง” จากนั้น องค์ท่านหลวงปู่มั่นก็เดินกลับ 
ที่พัก

พอย�า่ค�า่ เสยีงเคาะเกราะไม้ไผ่ดังก๊อกๆ มาจากทางทีพ่กัขององค์ท่านหลวงปูม่ัน่ 
พระเณรในส�านักจะรู้ว่าน่ีคอืสญัญาณทีอ่งค์ท่านจะแสดงธรรมให้ลกูศิษย์ฟัง พระเณร 
ทุกรูปพากันมารวมยังที่พักขององค์ท่าน องค์ท่านหลวงปู่มั่นถามหลวงปู่เจ๊ียะว่า  
“ท่านเจ๊ียะเป็นคนเอาไม้ไปทิ้งไว้ที่ทางเข้าศาลาใช่ไหม” หลวงปู่เจ๊ียะรับว่าท่านเป็นผู ้
เอาไปทิง้ไว้จริง จากน้ัน องค์ท่านหลวงปูม่ั่นแสดงธรรมกถา “ฟ้าผ่า” ข้ึนมาอย่างดเุดด็ 
เผ็ดร้อนใส่หลวงปู่เจี๊ยะ ท�าให้พระเณรองค์อื่นพลอยได้รับอานิสงส์ฟัง “ธรรมฟ้าผ่า” 
ไปกับท่านด้วย

หลังแสดงธรรมจบ องค์ท่านหลวงปู่มั่นบอกหลวงปู่เจี๊ยะว่า “ต่อไปท่านเจี๊ยะ 
อย่าท�าแบบน้ีอกีนะ มนัเป็นการไม่เคารพธรรมวนัิย” หลวงปูเ่จ๊ียะท่านบอก “รับด้วยเกล้า  
ขอรับกระผม” จากน้ัน องค์ท่านหลวงปูม่ัน่ให้พระเณรแยกย้ายกนักลบัไปท�าความเพยีร 
ของตนเอง พอออกจากทีพ่กัขององค์ท่านหลวงปูม่ัน่ หลวงปูเ่จ๊ียะบอกกบัหลวงปูต่ือ้ว่า  
“โอ้โห อบุายครูบาอาจารย์ตือ้น่ีสดุยอดไปเลย พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านพดูกบัผมแล้ว 
วันน้ีองค์ท่านแสดงธรรมถงึอกถงึใจผมมากเลย ใส่ออกมาแต่ละดอก น่ี ผัวะๆ กเิลส
นี่แม่งวิ่งหางจุกตูดหายเข้าป่าเข้าดอยไปหมดเลย” หมู่คณะพระเณรที่ฟังพลอยข�าขัน 
ไปกับค�าพูดของท่านหลวงปู่เจี๊ยะ

หลวงปู ่ชอบบอกหลวงปู ่ตื้อกับหลวงปู ่เจ๊ียะ ท่านมีค�าพูดจาภาษาที่เป็น  
“เอกลักษณ์” เฉพาะองค์ท่าน ยากที่พระเณรองค์ใดจะเลียนแบบองค์ท่านทั้งสอง 
ออกมาได้โดยให้สังคมวงกรรมฐานยอมรับ เอกลักษณ์เป็นสิ่งคู่บุคคล ยากที่ใครจะ
เลียนแบบให้ลงตัว
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หลวงปู่ชอบว่า “ท่านเจ๊กเจ๊ียะนิสัยผาดโผนเหมือนอาจารย์ตื้อ จึงเข้ากันได้ดี 
ท่านเจ๊ียะอยากให้อาจารย์ใหญ่พดูด้วย จึงทาํแบบน้ี เร่ืองปัญญาหกัดบิน้ี อาจารย์ตือ้ 
ท่านถนัดในอบุายวธิแีบบน้ีมาก อบุายของท่านแต่ละอย่าง หมูค่ณะคดิตามทาํด้วยยาก 
ปัญญาอาจารย์ตือ้ท่านพสิดารแหวกแนว ใครถามปัญหาอะไรมา อาจารย์ตือ้ท่านไม่เคย 
ติดขัดในคําตอบ อาจารย์ตื้อท่านช่วยพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นปราบมานะทิฐิพระเณรที่ 
ดือ้ด้านให้หมอบราบลงในธรรมหลายองค์ อาจารย์ตือ้เป็นลกูศิษย์อาจารย์ใหญ่มัน่ที ่
พระเณรรุ่นน้องให้ความเคารพยําเกรงในบารมีธรรมของท่านเป็นอย่างยิ่ง” 

นิมิตเห็นเพื่อนสหธรรมิก

ช่วงนอกพรรษา ปีพุทธศักราช ๒๔๘๐ หลวงปู่ชอบ ฐานสโม ท่านพักปฏิบัติ
อยู่กับองค์ท่านหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ที่บ้านป่าเมี่ยง ต�าบลโหล่งขอด อ�าเภอพร้าว 
จังหวัดเชียงใหม่ คืนหนึ่ง ท่านนิมิตเห็นเพื่อนสหธรรมิกของท่าน ๒ องค์เดินลัด 
ทุง่นามาจากทางด้านทศิตะวนัตกของบ้านป่าเม่ียง เพือ่นสหธรรมกิของท่าน ๒ องค์น้ี  
ตั้งใจมาหาองค์ท่านหลวงปู่มั่นที่ส�านักสงฆ์ป่าเมี่ยงแม่สายโดยตรง เพื่อนสหธรรมิก 
๒ องค์ทีห่ลวงปูช่อบท่านเหน็ในนิมิตน้ัน ห่มผ้าจีวรตลาดสสีนัสะอ้านตา ท่านจึงจดจ�า 
นิมิตนี้ไว้เพื่อจะพิสูจน์ความรู้ที่ท่านเห็นว่าถูกต้องหรือไม่

ตอนเช้าหลงัฉันภัตตาหารเสร็จเรียบร้อยแล้ว องค์ท่านหลวงปูม่ัน่พดูกบัพระเณร 
ว่า “เม่ือคืนอ้ายเฒ่าฝันเหน็พระมหาหวัล้าน ๒ องค์พากนัเดนิลดัทุง่นามาหา พระเณร 
เราเม่ือคืนใครภาวนาเหน็อะไรบ้าง เล่าให้อ้ายเฒ่าฟังหน่อยส”ิ พระเณรพากนัน่ิงเงียบ 
ไม่มีใครแสดงความรู้ของตนเองออกมา องค์ท่านหลวงปู่มั่นจึงถามหลวงปู่ชอบว่า  
“ท่านชอบ เมื่อคืนท่านเห็นอะไรผ่านเข้ามาในตาบ้าง เล่าให้อ้ายเฒ่าฟังหน่อยสิ”  
หลวงปู่ชอบเล่าเร่ืองนิมิตที่ท่านเห็นให้องค์ท่านหลวงปู่ม่ันฟัง องค์ท่านหลวงปู่มั่น 
พดูขึน้ท่ามกลางหมูค่ณะว่า “พระเณรเราภาวนาให้ได้เหมือนกบัท่านชอบส ิจะได้เป็น
พยานความรู้ให้เราได้ นี่ไม่มีใครมาเป็นพยานรับรองความรู้ให้เราเลย เขาก็จะหาว่า
อ้ายเฒ่าผู้นี้มันบ้าของมันอยู่แต่ผู้เดียว”
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องค์ท่านหลวงปู่มั่นก�าชับหลวงปู่ชอบว่า “วันนี้ให้ท่านชอบเฝ้าศาลานะ ให้ท่าน 
สังเกตดู ถ้าเห็นพระมหาผ้างาม ๒ องค์นี้มาเมื่อไหร่ ให้รีบมาแจ้งเราทันที พระมหา 
๒ องค์นี้ จะมาถึงที่นี่เวลาประมาณบ่ายสาม วันนี้เราจะก�าราบกิเลสพระกรรมฐาน
ขุนนาง” องค์ท่านหลวงปู่มั่นสั่งก�าชับเสร็จแล้ว ท่านก็กลับไปยังที่พัก

หลวงปูช่อบท่านออกมาเดินจงกรมอยูป่ากทางเข้าส�านักสงฆ์บ้านป่าเมีย่ง พอเวลา 
ประมาณบ่ายสามโมง เป็นไปตามทีอ่งค์ท่านหลวงปูม่ัน่บอกเอาไว้ ท่านเหน็พระ ๒ องค์ 
เดินเข้ามาในส�านักสงฆ์ป่าเมี่ยงแม่สาย พระ ๒ องค์นี้คือ หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ กับ 
หลวงปูฝ้ั่น อาจาโร สองเพือ่นสหธรรมิกของท่าน ทัง้ ๒ องค์ ท่านเป็นเพือ่นสหธรรมกิ 
ทีม่คีวามคุน้เคยกนัเป็นอย่างดีกบัหลวงปูช่อบ เพราะเคยจ�าพรรษาร่วมกนัในส�านักของ  
พระคุณเจ้าหลวงปู่สิงห์ ขันตยาคโม และพระคุณเจ้าหลวงปู่มหาปิ่น ปัญญาพโล 
หลวงปู่อ่อน หลวงปู่ชอบ หลวงปู่ฝั้น ท่านทั้งสามอายุพรรษาเท่ากัน ต่างอาวุโสกันที่ 
เดอืนบวชเท่าน้ัน หลวงปูอ่่อนอาวโุสกว่าหลวงปูช่อบ หลวงปูช่อบอาวโุสกว่าหลวงปูฝ้ั่น

เม่ือท่านทั้งสามมาพบกันอีกคร้ังโดยมิได้นัดหมาย ต่างองค์ต่างแสดงความ
เคารพกันตามอาวุโสภันเต หลังปฏิสันถารโอภาปราศรัยกันแล้ว หลวงปู่ชอบท่านเข้า 
ไปกราบเรียนองค์ท่านหลวงปูม่ัน่ องค์ท่านบอกให้ตามหลวงปูอ่่อนกบัหลวงปูฝ้ั่นเข้ามา 
พบองค์ท่านยงัทีพั่ก หลวงปูช่อบท่านจึงออกมาแจ้งให้หลวงปูอ่่อนกบัหลวงปูฝ้ั่นเข้าไป 
พบพ่อแม่ครูอาจารย์ หลังหลวงปู่อ่อนกับหลวงปู่ฝั้นกราบคารวะองค์ท่านหลวงปู่มั่น 
แล้ว องค์ท่านหลวงปู่มั่นก็ลั่นอัสนีไม่มีเค้าเมฆขึ้นใส่ทันที

หลวงปู่ชอบท่านถ่ายทอดค�าพูดขององค์ท่านหลวงปู่มั่นให้ฟังว่า “พวกพระ 
กรรมฐานขนุนาง ผ้าผ่อนท่อนสบงบ่รู้จักเยบ็ใช้กนัเอง พากนัไปหาเอาผ้าตลาดผ้าเจ๊ก 
มาใช้ ดูแล้วช่างงามเหลอืเกนิ ห่มแล้วคงจะภาวนาดีเน๊าะ ฝาบาตรก็กลวัมนัจะไม่สวยงาม  
สมฐานะพระมหาขุนนาง พากันเอามุกเอาหอยมาประดับลวดลายให้วิจิตรพิสดาร 
พระพทุธเจ้าองค์ไหนสอนพวกท่านให้พากนัท�าแบบน้ีหอื ครูบาอาจารย์องค์ไหนสอน 
ให้พวกท่านพากนัท�าแบบน้ีหอื ส�านักเราเป็นส�านักพระกรรมฐาน ไม่ใช่ส�านักเรียนของ 
พระมหา ๘ ประโยค ๙ ประโยค ถ้าพวกท่านอยากจะเป็นพระมหาขุนนางข้าหลวง 
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กใ็ห้พากนัเข้าไปอยู่ส�านักในเมือง อย่ามาอยูใ่นส�านักของเรา ถ้าจะอยูก่บัเราทีน่ี่ กใ็ห้ 
พากันเลิกนิสัยกรรมฐานขุนนางนี้ไปเสีย ถ้าฟังความเราอ้ายเฒ่าบอกก็อยู่ร่วมกันได้ 
ถ้าไม่ฟังค�าของเราแล้ว ก็ให้พวกท่านพากันไปอยู่ที่อื่น”

หลวงปู่ชอบว่า องค์ท่านหลวงปู่มั่นดุหลวงปู่อ่อนกับหลวงปู่ฝั้นนานร่วมชั่วโมง 
หลวงปู่ฝั้น หลวงปู่อ่อน น่ังก้มหน้าหลับตาฟังค�าตักเตือนขององค์ท่านหลวงปู่มั่น 
อย่างสงบ

หลวงปูช่อบ “วนัน้ันอาจารย์อ่อนน้อยใจทีถ่กูท่านอาจารย์ใหญ่ว่าให้ อาจารย์อ่อน 
กราบลาพ่อแม่ครูอาจารย์มัน่ไปจําพรรษากบัท่านอาจารย์เทสก์ทีเ่มอืงพร้าว อาจารย์ฝ้ัน 
ท่านไม่ไป ขออยู่ปฏิบัติกับพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นที่บ้านป่าเม่ืยง ในพรรษาปีน้ัน  
อาจารย์อ่อนท่านป่วยเป็นไข้ป่ามาลาเรียอย่างหนัก อาจารย์เทสก์ท่านดูแลรักษา 
อาจารย์อ่อนทัง้พรรษา อาจารย์เทสก์ท่านอธบิายธรรมเร่ืองการถอืมานะทฐิต่ิอครูบา- 
อาจารย์ให้อาจารย์อ่อนฟัง อาจารย์อ่อนท่านยอมละมานะทิฐิ ออกพรรษา ท่านก็มา 
ขอขมาท่านอาจารย์ใหญ่ทีบ้่านป่าเมีย่ง กรรมน้ีของท่านอาจารย์อ่อนจึงพ้น การภาวนา
ของท่านจึงขึ้นสูง” 

พญานาคแผ่พังพานพ่นพิษ

หลวงปูช่อบท่านบอก มีคร้ังหน่ึง องค์ท่านหลวงปูม่ัน่ ภริูทตัโต พาลกูศษิย์เทีย่ววเิวก  
ท่านบอกคร้ังน้ีคือคร้ังย่ิงใหญ่ที่สุดเท่าที่องค์ท่านหลวงปู่ม่ันพาลูกศิษย์เที่ยววิเวก  
ลูกศิษย์พระเณรและฆราวาสติดตามองค์ท่านหลวงปู่มั่นออกจากเมืองพร้าวสี่สิบ 
กว่าองค์ ระหว่างทางมพีระเณรตามเข้ามาสมทบกบัคณะองค์ท่านหลวงปูม่ัน่อกีจ�านวน 
ร่วมแปดสิบองค์ จนหลวงปู่ม่ันท่านจัดกองกรรมฐานขึ้นสามกอง เพื่อไม่อยากให้ 
ชาวบ้านเดือดร้อนล�าบากดูแลพระเณรในเรื่องภัตตาหารและที่พัก

ตอนออกจากเมืองพร้าว หลวงปู่ชอบท่านติดตามองค์ท่านหลวงปู่มั่น พอมี 
พระเณรตามมาสมทบกับคณะขององค์ท่านเพิ่มมากขึ้น องค์ท่านหลวงปู่มั่นจึงให้  
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หลวงปูช่อบ ฐานสโม หลวงปูต่ือ้ อจลธมัโม หลวงปูแ่หวน สจิุณโณ หลวงปูเ่กต ุวณัณาโก  
เป็นกองหน้าส�ารวจเส้นทางเที่ยววิเวก ที่องค์ท่านหลวงปู่ม่ันให้เดินทางล่วงหน้าน้ัน 
เพราะครูบาอาจารย์ทัง้สีท่่าน หลวงปูช่อบ หลวงปูต่ือ้ หลวงปูแ่หวน หลวงปูเ่กต ุพวกท่าน 
เป็นพระกรรมฐานกองทัพธรรมผู้ไม่หวั่นต่อความยากล�าบาก

หน้าแล้งปีพุทธศักราช ๒๔๘๐ องค์ท่านหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต พาลูกศิษย์ออก 
ฝึกเที่ยววิเวกแถบป่าเขาเขตอ�าเภอพร้าว อ�าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งนั้นม ี
พระเณรและตาผ้าขาวตดิตามองค์ท่านหลวงปูม่ัน่เทีย่ววเิวกสีส่บิกว่าองค์ หลวงปูช่อบ 
ท่านเป็นหน่ึงในจ�านวนสี่สิบกว่าองค์ที่ติดตามองค์ท่านหลวงปู่มั่นไปเที่ยววิเวกใน 
คร้ังน้ัน เพื่อนสหธรรมิกของท่านติดตามองค์ท่านหลวงปู่ม่ันเที่ยววิเวกคร้ังน้ันมี  
หลวงปู่พรหม จิรปุญโญ หลวงปู่ขาว อนาลโย หลวงปู่ตื้อ อจลธัมโม หลวงปู่แหวน 
สุจิณโณ ฯลฯ

องค์ท่านหลวงปู่มั่นพาลูกศิษย์เดินทางมาถึงบึงแห่งหน่ึงระหว่างอ�าเภอพร้าว 
มาอ�าเภอเชียงดาว องค์ท่านหลวงปู่มั่นพาลูกศิษย์หยุดพักทางทิศเหนือของบึงแห่งนี้ 
องค์ท่านให้พระเณรเลอืกทีพ่กัตามอธัยาศยั หลวงปูช่อบท่านเลอืกต้นแหน (ต้นสมอ 
ภเิภก) เป็นทีแ่ขวนกลด หลงัจากจัดแจงทีพ่กัของตนเองแล้ว ท่านเข้าไปดบูริขารและ
ที่พักขององค์ท่านหลวงปู่มั่นว่าหลวงปู่ตื้อท่านจัดการเรียบร้อยแล้วหรือยัง

ท่านช่วยหลวงปูต่ือ้จัดแต่งทีพ่กัให้องค์ท่านหลวงปูม่ัน่เสร็จ องค์ท่านหลวงปูม่ัน่ 
บอกหลวงปูช่อบกบัหลวงปูต่ือ้ว่า “ท่านชอบ ท่านตือ้ ให้พวกท่านไปบอกหมูค่ณะทกุองค์  
อย่าพากนับริโภคน�า้ทางด้านทศิเหนือของบงึแห่งน้ีเป็นอนัขาด ถ้าใช้น�า้ให้พากนัไปใช้ 
ทางด้านทศิใต้ของบงึ น�า้ทางด้านทศิเหนือมนัมพีษิ ถ้าใครไปอาบไปกนิจะเจ็บป่วยได้  
ทีบ่งึแห่งน้ีมีพญานาคแผ่พงัพานพ่นพษิคลมุน�า้ในบงึไว้คร่ึงหน่ึง ให้ท่านชอบ ท่านตือ้  
ไปบอกหมู่คณะทกุองค์ทีอ่ยูท่ีน่ี่ อย่าพากนัประมาทน่ิงนอนใจเป็นอนัขาด ถ้าประมาท 
แล้ว จะเป็นอันตรายต่อร่างกายและชีวิตของตนเองได้ พวกท่านไปบอกพระเณร 
ให้พากนัอยูอ่ย่างสงบเหมาะสมตามสมณะวสิยัผู้ประพฤตตินในพระธรรมวนัิย ให้พระ 
เณรเราพากันแผ่เมตตาให้กับผู้ที่เขาเป็นเจ้าของหนองบึงแห่งนี้ให้มากๆ
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ท่านชอบกับท่านตื้อช่วยเป็นหูเป็นตามือเท้าให้เราด้วย ท่านชอบคอยเป็นหูใน 
ตาในเฝ้าระวังสอดส่องพฤติกรรมความคิดของพญานาคตนน้ีช่วยเรา ท่านตื้อคอย 
ก�ากับดูแลพระเณรอย่าให้ประพฤตินอกลู่นอกทางด้วยอาการคะนอง พญานาคตนนี้  
มานะทิฐิมันแรงไม่ธรรมดา เราพิจารณาดูแล้ว ถ้าเราวางเฉยไม่โปรดหรือก�าหลาบ 
มานะทิฐิพญานาคตนนี้ ต่อไปพญานาคตนนี้จะสร้างบาปกรรมกับมนุษย์และสัตว์ให้ 
เดอืดร้อน มนัจะเป็นกรรมหนักทีท่�าให้เขาตกนรกอบายภมูไิด้ เรามวีาสนาเคยสงเคราะห์ 
กันกับพญานาคตนนี้มาก่อน ชาติสุดท้ายแล้วที่เราจะได้โปรดสงเคราะห์เขา”

หลวงปู่ชอบเรียนถามองค์ท่านหลวงปู่มั่นว่า “พญานาคแผ่พังพานพ่นพิษใส่น�้า 
ในบงึน้ีเพือ่ต้องการอะไร” องค์ท่านหลวงปูม่ัน่ว่า “พญานาคเจ้าของบงึแห่งน้ี เขาไม่ต้องการ 
ให้พวกเรามาพกัอยูท่ีน่ี่ เขาเกรงพวกเราจะมาข่มเหงแย่งชิงเอาสถานทีแ่ห่งน้ีไป เขาจึง 
อวดฤทธิส์�าแดงเดชพ่นพษิใส่น�า้ในบงึ ถ้าพวกเราไปใช้น�า้ในบงึจะเจ็บไข้ได้ป่วย แล้ว 
พากันหนีไปจากที่นี่ เพราะโทสะจริตของพญานาคตนนี้ จิตเขาจึงคิดไปในทางบาป”

เม่ือทราบเหตุของเร่ืองแล้ว หลวงปู่ชอบกับหลวงปู่ตื้อจึงน�าความที่องค์ท่าน 
หลวงปูม่ั่นสัง่ก�าชบัไปแจ้งแก่หมู่คณะให้ทราบโดยทัว่กนั เร่ืองใดทีพ่่อแม่ครูบาอาจารย์
ท่านสั่ง อย่าพากันฝืนท�าเป็นอันขาดเพราะจะเกิดอันตรายจากพิษภัยของพญานาค
ตนน้ีได้ เม่ือทราบเร่ืองแล้ว พระเณรทุกรูปต่างพากันส�ารวมในจริยวัตรของตน  
หลวงปูช่อบท่านสงัเกตดพูระเณรองค์ใดทีม่ภีมูธิรรม ท่านจะส�ารวมน่ิงเฉย ท่านใดทีย่งั 
ไม่มีหลักจิตหลักใจจะแสดงอาการหวาดกลัวออกมาให้เห็น ท่านว่าสถานที่ภายนอก 
อมึครึมดบิเถือ่นดนู่ากลวั ท�าให้เจ้าหวัจัวเณรผู้จิตใจไม่เข้มแขง็เกดิอาการเกรงกลวัใน 
สถานที่

เวลาสรงน�้า องค์ท่านหลวงปู่ม่ันจะให้พระเณรไปสรงน�้าพร้อมกันกับองค์ท่าน  
ถ้าเกิดอะไรขึ้นมา องค์ท่านจะดูแลได้ทัน

หลวงปู่ชอบท่านว่า “อันตรายจากสิ่งลึกลับที่น่ีไม่ธรรมดา คร้ังน้ีเราเห็นท่าน
อาจารย์ใหญ่ม่ันออกโรงใช้ฤทธิป์กป้องลกูศษิย์ของท่าน พ่อแม่ครูอาจารย์ท่านรู้อะไร
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สําคัญไม่สําคัญ ตอนนั้นเราคาดเดาใจท่านไม่ได้ ท่านสั่งให้ทําอะไร เราก็ทําตามที่
ท่านบอก ความรู้ของท่านอาจารย์มั่นเป็นหนึ่งไม่มีสอง ความรู้ของท่านอาจารย์ใหญ่
ลึกซึ้งละเอียดลออมาก

ผ่านไปสองสามวัน อาจารย์ตื้อชวนเราไปขออาสาท่านอาจารย์ใหญ่ อาจารย์ตื้อ
ท่านจะปราบทรมานมานะทิฐิพญานาคตนน้ี เราไม่เห็นด้วยกับอาจารย์ตื้อ เราบอก  
“ท่านตีอ้ใจเยน็ๆ อยูซ่ือ่ๆ (อยูเ่ฉยๆ) ให้เชือ่ในบญุบารมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเรา  
องค์ท่านต้องมีเหตผุลลกึซึง้กว่าพวกเราอย่างแน่นอน พวกเราเป็นลกูศิษย์ อย่าหาญฤทธิ์ 
เทียมพ่อแม่ครูบาอาจารย์” อาจารย์ตื้อท่านฟังคําเรา ท่านเลยไม่ฝืน

ทีจ่ริงแล้วลาํพงัจะปราบพญานาคบงึหนองตนน้ี อาจารย์ตือ้ท่านกป็ราบได้ เราก็ 
ปราบได้ ฤทธิพ์ญานาคมันแค่บญุฤทธิ ์เกดิจากบญุทีต่นเองบาํเพญ็มา ฤทธิพ์วกน้ีเป็น 
ฤทธิช์ัว่คราว ฤทธิพ์ระอริยเจ้าเป็นฤทธาวมิตุถาวรเหนือโลกสงสาร กาํลงัฤทธิอ์ทิธวิธิี 
จึงแรงกว่ากัน พญานาคเทวดาพอสิ้นภพชาติ บุญฤทธิ์นั้นก็สิ้นไปด้วย เหมอืนกนักบั 
ผู้ว่า พอเกษยีณไปแล้วกส็ิน้ซึง่อาํนาจในการให้คณุให้โทษผู้อืน่ ฤทธิว์าสนาสิ้นแล้ว 
สิ้นเลย ฤทธิ์โลกุตระสิ้นชาติขาดขันธ์ ยังเหลือปาฏิหาริย์ไว้ให้โลกรู้เห็น

วันต่อมา เรากบัอาจารย์ตือ้พากนัสรงนํา้ให้ท่านอาจารย์ใหญ่อยู่ริมบงึ ความคิด
อาจารย์ตื้อเกี่ยวกับพญานาคตนน้ีไปกระทบจิตท่านอาจารย์ใหญ่ ท่านอาจารย์ใหญ่
บอกท่านตื้อ “ถ้าเราจะให้ท่านก�าราบพญานาคตนนี้ก็ได้ แต่วาสนาของท่านท�าได้แค่
ข่มฤทธิป์ราบเขาได้แค่ชัว่คราวเท่าน้ัน ใช้ก�าลงัเอาชนะมานะบคุคล มันชนะได้ไม่ถาวร 
ถึงท่านจะปราบเขาได้ด้วยฤทธิ์ แต่ท่านโปรดเขาด้วยธรรมไม่ได้ วาสนาท่านกับเขา 
ไม่ได้สงเคราะห์กันมาทางโปรด เรารู้ในใจของเราว่าจะท�าอย่างไรกับพญานาคตนน้ี 
เรื่องนี้เราจะจัดการเอง ขอท่านเป็นก�าลังภายนอกให้เราก็พอ”

พอองค์ท่านหลวงปู่มั่นแจงเรื่องวาสนาสงเคราะห์ให้ฟัง หลวงปู่ตื้อฟังท่านก็สิ้น 
สงสัย หลวงปูช่อบทา่นว่าเปน็ครัง้แรกทีเ่ราได้เห็นพญานาคพน่พษิ พษิของพญานาค 
ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเน้ีอ ท่านว่าพิษของพญานาคเป็นเหมือนดังเปลวเพลิง 
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ที่ลุกไหม้เหนือผิวน�้า ไม่ต่างอะไรกับเปลวไฟที่ลุกไหม้เหนือน�้ามัน ท่านสังเกตดูสัตว์ 
ทีอ่าศยัอยูร่อบบริเวณบงึแห่งน้ี จะไม่มสีตัว์ตวัไหนลงไปกนิน�า้ในบงึน้ีเลย โดยเฉพาะ 
พวกลิงมันจะไม่ไปกินน�้าในบึงนี้ เวลาพวกมันเข้าไปใกล้บึง จะมีอาการตื่นกลัวอย่าง 
ผิดปรกต ิถึงกับร้องเจ๊ียกขีแ้ตกเยีย่วราดออกมาให้เหน็ เหมอืนว่ามนักลวัสิง่ลกึลบัที่ 
ซ่อนอยู่ใต้บึงหนองแห่งนี้

พญานาคมานะทิฐิเฝ้าดูองค์ท่านหลวงปู่ม่ันและพระเณรด้วยความขุ่นข้อง
หมองใจที่เห็นพระเณรพากันมาปฏิบัติอยู ่ในเขตที่ตนเองเป็นเจ้าหนองจอมบึง  
หลวงปู่ชอบท่านก�าหนดดูจิตของพญานาคตนน้ีอยู่เนืองๆ ท่านบอกพญานาคตนน้ี 
มีโทสะเผาใจตลอดเวลา แต่ไม่กล้าท�าอันตรายองค์ท่านหลวงปู่มั่นและพระเณร 
เนื่องจากเกรงในบารมีองค์ท่านหลวงปู่มั่น จึงได้แต่แสดงฤทธิ์แสดงเดชพ่นพิษใส่น�้า
ในบึงนี้เพื่อเบียดเบียนพระเณรและองค์ท่านหลวงปู่มั่นในทางอ้อม

หลวงปู่มั่นท่านท�าเหมือนไม่สนใจในพญานาคตนนี้ ท่านท�าเหมือนไม่ทราบว่า 
ทีบ่งึแห่งน้ีมีพญานาคมาพ่นพษิเอาไว้ ความจริงแล้วองค์ท่านทราบด้วยญาณวถิทีกุขณะ  
จิตที่พญานาคตนนี้คิดอะไรอยู่

องค์ท่านพาพระเณรสวดมนต์บท “ขนัธปริตตสตูร” หรือทีรู้่จักกนัในนามบทสวด 
วรูิปักเขฯ ซึง่เป็นมนต์แผ่เมตตาเจรญิไมตรีเป็นมติรกบัพญานาคทกุตระกลู ตลอดจน 
สัตว์อสรพิษทั้งหลาย กระแสเมตตาที่องค์ท่านหลวงปู่ม่ันและพระเณรแผ่ออกไป  
ท�าให้พญานาคเจ้าทิฐิจิตเย็นอ่อนโยน มานะทิฐิที่ครองใจพลอยอ่อนโยนตามกระแส
เมตตาธรรม แต่ยงัคงลวดลายทฐิทิีเ่ป็นใหญ่ในสถานที ่จ้องจับผิดคิดต�าหนิองค์ท่าน
หลวงปู่มั่นและพระเณรตามนิสัยอันธพาลที่ตนเองได้รับการเพาะบ่มจากกิเลสผู้เป็น
พ่อแม่ทางทุกขาธรรมสั่งให้ด�ารงคงไว้ 
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องค์ท่านหลวงปู่มั่นโปรดพญานาคมิจฉาทิฐิ

องค์ท่านหลวงปูม่ัน่ ภูริทตัโต พจิารณาเหน็มานะทฐิพิญานาคตนน้ีอ่อนลงพอที่
จะโปรดได้แล้ว องค์ท่านบอกให้พญานาคตนน้ีเผยตวัออกมา พญานาคเจ้าทฐิแิปลกใจ 
ที่หลวงปู่มั่นรู้ว่าตนเองแอบซุ่มซ่อนดูองค์ท่านอยู่ ตนเป็นกายทิพย์ แต่ไหนแต่ไรมา 
ไม่เคยมีมนุษย์ผู้ใดรู้ว่าตนเองอาศัยอยูใ่นวมิานบงึแห่งน้ี พญานาคเจ้าทฐิเิกรงในอ�านาจ 
ธรรมฤทธิข์ององค์ท่านหลวงปูม่ัน่ จึงยอมแสดงตนออกมาพบองค์ท่าน โดยนิรมิตกาย 
เป็นมานพหนุ่มอายุราวสามสิบปี

องค์ท่านหลวงปูม่ัน่ถามพญานาค “เจ้ามช่ืีอว่าอะไร” พญานาคตนน้ีตอบองค์ท่าน
ว่า “ข้าพเจ้าชือ่ “มลนิทะนาคราช” องค์ท่านถามว่า “ใช่เจ้าหรือไม่ทีม่าแผ่พงัพานพ่นพษิ 
ใส่น�้าในบึงแห่งนี้” พญานาคมลินทะยอมรับว่าเขาเป็นผู้พ่นพิษใส่น�้าในบึงแห่งนี้จริง
องค์ท่านถาม “เพราะเหตใุดเจ้าถงึท�าเช่นน้ี” เขาตอบว่า “เพราะพวกท่านเข้ามาในเขต
หวงห้าม ข้าพเจ้าเกรงท่านจะมาข่มเหงแย่งชิงเอาสถานทีแ่ห่งน้ีไปจากข้าพเจ้า ข้าพเจ้า
จึงคายพิษใส่น�้าไว้เพื่อขับไล่พวกท่านทางอ้อมให้หนีไปจากที่นี่”

องค์ท่านหลวงปู่มั่นจึงเทศนาแสดงธรรมอบรมพญานาคมลินทะ ผู้หลงผิดให ้
ส�านึกในบาป “สิง่ทีเ่จ้าได้กระท�าลงไปน้ัน มันไม่เกดิประโยชน์อะไรในทางดงีามแก่ตวั 
ของเจ้าเลย การเบยีดเบยีนผู้อืน่ให้ได้รับความเดอืดร้อนทัง้กายและใจน้ัน มันเป็นการ 
สร้างบาปกรรมให้กับตนเองเสียเปล่า ตนเองก็ใช่ว่าจะได้ดีมีงามอะไรในการกระท�า 
แบบน้ี หน�าซ�้ากลับท�าให้ตนเองน้ันตกต�่าเพราะบาปกรรมที่ตนเองได้กระท�าลงไป  
การที่เจ้ามาเบียดเบียนสมณสงฆ์องค์เณรผู้มีศีลธรรมน้ัน มันเป็นบาปกรรมที่หนัก  
สิน้ชาตขิาดภพจากน้ีไปแล้ว ตวัเจ้ากจ็ะตกนรกหมกไหม้ไม่ได้ผุดไม่ได้เกดิกบัเขาง่ายๆ 
เพราะผลจากบาปทีต่นเองได้เบยีดเบยีนสมณสงฆ์องค์เณรผู้ทรงศลีธรรม

ขึ้นชื่อว่าอบายภูมิ เป็นภูมิที่ไม่เคยให้ความสุขกับสัตว์โลกหน้าไหนเลย ผู้ที่อยู่
ในภูมินี้จะหาความสุขแม้เพียงเสี้ยวเวลาก็หาไม่เจอ มีแต่ระงมจมทุกข์จนกว่าจะสิ้น 
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เวรกรรม จะพ้นได้เมื่อไรขึ้นอยู่กับกรรมหนักเบาที่สัตว์โลกผู้นั้นสร้างขึ้นมา อัตภาพ
ภพภูมิปัจจุบันของเจ้าก็สูงส่งกว่าสัตว์นรกทั้งหลายอยู่แล้ว แก้วทิพย์ คือ พระพุทธ 
พระธรรม พระสงฆ์ ที่ท�าให้จิตใจของตนเองเป็นสุขนั้นมีอยู่แล้ว ท�าไมเจ้าจึงดิ้นรน
ขนเอาแก้วทุกข์คือบาปกรรมเข้ามาเป็นฟืนไฟสุมใจของตนเองให้ทุกข์ทั่วมัวหมอง

พระสงฆ์เณรทีม่าพกัทีน่ี่ ท่านก็มไิด้มจิีตคดิมุง่ร้ายหมายจะมาท�าร้ายท�าลายเจ้า  
พระเณรแต่ละองค์ทีม่าพกัอยูใ่นสถานแห่งน้ีต่างพากนัมาปฏบิตัธิรรมเพือ่หวงัพ้นทกุข์ 
ด้วยกนัทัง้น้ัน ไม่มพีระเณรองค์ใดหรือแม้แต่อาตมากไ็ม่ได้คดิจะมาเบยีดเบยีนท�าให้ 
เจ้าเกิดความล�าบากยากใจ พวกเรามาที่น่ีเพื่อปฏิบัติธรรมและสงเคราะห์สัตว์โลก 
ทั้งหลายให้ได้รับความผาสุกโดยถ้วนหน้า เจ้าก็เป็นผู้หน่ึงที่อาตมาและพระสงฆ์ 
องค์เณรพากันเดินทางมาโปรดด้วยความเมตตาธรรม เป็นวาสนาเจ้าแค่ไหนที่ม ี
พระสงฆ์องค์สมณะท่านเดินทางมาโปรดถึงถิ่น แทนที่เจ้าจะรับเอาวาสนาอันดีงามนี้
มาเป็นมงคลประดับจิตใจของตนเอง กลับมาท�าลายโอกาสอันดีงามนี้ของตนไปเสีย 
เจ้าไม่มีจิตคิดละอายใจในบาปทีต่นเองได้กระท�าลงไปบ้างหรือ ให้เจ้าพจิารณาดใูนสิง่ 
ที่ตนเองกระท�าลงไปน้ันว่าดีหรือไม่ดี อย่าเอาสติปัญญากิเลสมาเป็นผู้แนะแนวทาง
ให้ตนเอง เพราะกเิลสมันไม่เคยอบรมสัง่สอนสตัว์โลกตวัไหนให้ได้รับความเจริญใน
ธรรมอันผาสุก ให้เอาสติปัญญาธรรมมาเป็นผู้น�าทางให้กับจิตใจ เจ้าจะได้รู้ว่าสิ่งที่ 
ตนเองท�าลงไปนั้นมันถูกหรือผิด”

“มลินทะนาคราช” ลงใจในธรรมที่องค์ท่านหลวงปู่มั่นแสดง เขาส�านึกผิดคิด 
ละอายใจในบาปกรรมที่ตนเองได้กระท�าลงไป กราบขอขมาองค์ท่านหลวงปู่มั่นด้วย 
เกรงในผลกรรมทีต่นเองได้กระท�ากบัองค์ท่านและพระสงฆ์องค์เณร พญานาคมลนิทะ  
รับปากองค์ท่านหลวงปู่ม่ันจะกู้คืนถอนพิษออกจากบึงน�้าเพื่อประโยชน์สุขของพระ
เณรและสรรพสัตว์ทั้งหลายที่อาศัยบริโภคน�้าในบึงหนองแห่งน้ี พญานาคมลินทะ 
ปวารณาตัวขอเป็นพุทธมามกะกับองค์ท่านหลวงปู่มั่น

ก่อนพญานาคมลนิทะจะลาองค์ท่านหลวงปูม่ัน่กลบัวมิานเมอืงของเขา องค์ท่าน 
หลวงปู่ม่ันขอให้พญานาคมลินทะแสดงร่องรอยไว้ให้พระเณรผู้ตานอกใสตาในมัว 
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ได้เห็นในฤทธานุภาพของพญานาค เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันว่าภพภูมินี้มีอยู่จริงตาม
ที่พระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสไว้ มลินทะนาคราชจึงแสดงฤทธิ์ทิ้งรอยขนาดเท่าต้นตาล
เป็นทางยาวกว่าร้อยเมตรจากทีพ่กัขององค์ท่านหลวงปูม่ั่นผ่านทุง่หญ้าไปทางทศิเหนือ 
ของบึงน�้า ต้นหญ้าที่พญานาคมลินทะผ่านไปจะไหม้เกรียมเป็นทาง ไม่ต่างอะไรกับ 
ไฟเผาหรือเอายาฆ่าหญ้ามาพ่นฉีด

วันต่อมาองค์ท่านหลวงปูม่ัน่บอกพระเณรว่า “เมือ่คนืพญานาคในบงึแห่งน้ีข้ึนมา 
หาท่าน เขาถอนพษิในน�า้ออกหมดแล้ว จากน้ีพระเณรเราใช้น�า้ในบงึแห่งน้ีได้ตามปรกติ  
ก่อนกลบั เขาทิง้รอยไว้ให้ด ูใครไม่เคยเหน็ฤทธิข์องพญานาคกไ็ปดซูะ” พระเณรพากนั 
ไปดูรอยฤทธิข์องพญานาคทีท่ิง้ไว้เป็นหลกัฐานยนืยันในธรรมขององค์ท่านหลวงปูม่ัน่

หลวงปูช่อบท่านสงัเกตรอยฤทธิข์องพญานาคทีท่ิง้ไว้ สตัว์เดรัจฉานต่างๆ หรือ  
แม้แต่กระทัง่มดแมลงเมือ่เหน็รอยน้ีแล้วจะไม่มีตวัไหนกล้าข้ามผ่าน พากนัหลกีเว้นไป 
ทางอืน่เสยี ท่านสงัเกตพฤตกิรรมของสตัว์ เขาจะมสีญัชาตญาณหลบลีห้นีภัยได้ลกึล�า้
กว่ามนุษย์เรา ท่านจึงไม่แปลกใจเลยว่า เวลามีเหตุเภทภัยทางธรรมชาติ หมู่แมลง
และสรรพสตัว์ เขาจะมีสญัชาตญาณลีภ้ยัได้ดกีว่ามนุษย์ เพราะมนุษย์เราถอืมานะว่า
ตนเองเหนือกว่าสตัว์อืน่ จึงท�าให้ประมาทชะล่าใจ พอเกิดเหตเุภทภยัขึน้มา มนุษย์เรา 
จึงตายกันเป็นเบือเพราะความประมาทมัวเมา

เรียนถามหลวงปู่ชอบว่า “ได้ร่วมปราบพญานาคเจ้ามานะตนน้ีกับองค์ท่าน 
หลวงปูม่ัน่หรอืไม่” ทา่นบอก “เราไม่ได้ปราบมานะทิฐิพญานาคตนนี ้เรามหีน้าที่ชว่ย
ท่านอาจารย์ใหญ่คุมพระเณร กับคอยสังเกตดูความเคลื่อนไหวของพญานาคตนน้ี 
ร่วมกับท่านเท่าน้ัน อาจารย์ใหญ่ท่านเป็นผู้ปราบมานะทิฐิพญานาคมลินทะด้วย 
ธรรมฤทธิ์ขององค์ท่านเอง ในอดีต อาจารย์มั่นท่านเคยสงเคราะห์พญานาคมลินทะ
มาก่อน จึงปราบพยศพญานาคตนน้ีลงไปได้ อาจารย์ใหญ่ท่านเดินทางมาพกัทีน่ี่เพือ่
มาโปรดพญานาคมลนิทะเป็นการเฉพาะ ชาตสิดุท้ายทีอ่งค์ท่านจะสงเคราะห์สหายเก่า
ของท่านให้มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา” 
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ดอยหลวงเชียงดาว

เมือ่มพีระเณรตามเข้ามาสมทบเทีย่ววเิวกกบัองค์ท่านหลวงปูม่ั่น ภริูทตัโต มากข้ึน  
องค์ท่านจึงมอบหมายให้หลวงปู่ชอบ ฐานสโม หลวงปู่ตื้อ อจลธัมโม หลวงปู่แหวน  
สุจิณโณ หลวงปู่เกตุ วัณณาโก ตาผ้าขาวสียา คนบ้านแม่กอย ออกเดินทางล่วงหน้า 
ไปส�ารวจสถานที่ดอยหลวงเชียงดาว องค์ท่านบอกให้รออยู่น่ันจนกว่าท่านจะพา
หมู่คณะตามไปสมทบ หลวงปู่ชอบกับหมู่คณะพากันเดินทางล่วงหน้าไปดอยหลวง
เชียงดาวตามบัญชาขององค์ท่านหลวงปู่มั่น

ระหว่างพกัรอคณะองค์ท่านหลวงปูม่ัน่ทีด่อยหลวงเชียงดาว หลวงปูต่ือ้ท่านชวน 
หมูค่ณะไปส�ารวจภายในถ�า้แห่งหน่ึงทีอ่ยูเ่ชงิดอยหลวงเชยีงดาว ถ�า้แห่งน้ี หลวงปูช่อบ 
เข้าไปส�ารวจมาก่อนแล้ว ท่านว่าถ�้าแห่งนี้มืดมาก แสงสว่างส่องไม่ถึง อากาศถ่ายเท 
ไม่สะดวก เหมน็ขีเ้ยีย่วค้างคาว ถ้าอยูน่านจะปวดหวั แน่นหน้าอก ท่านกบัหลวงปูแ่หวน 
หลวงปู่เกตุ จึงปฏิเสธที่จะเข้าไปส�ารวจถ�้า หลวงปู่ตื้อท่านจึงเข้าไปส�ารวจถ�้ามืดเพียง
ล�าพังองค์เดียว

หลวงปูต่ือ้ท่านเข้าไปในถ�า้นานหลายชัว่โมง ตอนบ่ายท่านออกมาจากถ�า้ในสภาพ 
เน้ือตวัเป้ือนดนิเป้ือนโคลน หลวงปูต่ือ้บอกถ�า้มดืสลบัซบัซ้อน ภายในถ�า้มพีระพทุธรูป  
ข้าวของเคร่ืองใช้สมยัโบราณกระจายอยูท่ัว่ถ�า้ ภูมิรักษาสมบตัดิเุอาการ หยิบจับอะไร
ขึน้มาด ูกแ็สดงกริิยาไม่เป็นมิตร ภายในถ�า้มงูีอาศยัอยูม่าก เวลาเดนิต้องระวงัเพราะ
จะเหยียบงู หลวงปู่ตื้อท่านเป็นคนที่ไม่ค่อยถูกกันกับพวกงูเงี้ยวเขี้ยวขอ พอเจองู
ท่านจึงออกจากถ�้า

หลวงปู่ชอบเล่าถึงอุปนิสัยโลดโผนของหลวงปู่ตื้อให้ฟังว่า หลวงปู่ตื้อท่านเป็น 
พระที่ผีสางเทวดาอันธพาลเกรงท่านมาก ผีฟ้าป่าเขาที่ไหนว่าดุๆ เฮี้ยนๆ พอเจอ 
หลวงปูต่ือ้แล้วเป็นต้องกระเจิง หลวงปูต่ือ้ท่านเป็นพระทีไ่ม่กลวัในอ�านาจมติมืิด แต่ถ้า 
กับงู ท่านจะไม่เข้าใกล้ หลวงปูช่อบถามท่านว่า “อาจารย์ตือ้กลวังูหรือ จึงไม่กล้าจับงู” 
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หลวงปูต่ือ้บอก “ผมไม่ได้กลวังูแบบกลวัมันจะฉกกดั” ท่านบอกเวลาจับหรือสมัผัสกบั 
ตัวของงู ท่านจะเกิดอาการจั๊กกะจี๋มือ ไม่จ�าเป็นท่านจึงไม่อยากสัมผัสกับตัวของงู

หลวงปู่ชอบว่า ต่างกันกับหลวงปู่แหวน หลวงปู่แหวนถ้าเจองู ท่านจะจับมาดู 
เฉยเลย หลวงปูแ่หวนกับหลวงปูต่ือ้ท่านจึงมกัจะเทีย่ววเิวกด้วยกนั ถ้าทีไ่หนมงูีรบกวน 
หลวงปู่แหวนท่านจะจับงูไปปล่อยให้ ถ้าที่ไหนมีผีสางมารบกวน หลวงปู่ตื้อท่านจะ 
ก�าราบให้ ท่านว่าสมัยก่อนตอนเที่ยววิเวกอยู่ทางภาคเหนือ ถ้าเห็นหลวงปู่ตื้อที่ไหน 
ก็จะเห็นหลวงปู่แหวนที่น่ัน เว้นแต่ท่านทั้งสองจะแยกกันไปจ�าพรรษายังที่แห่งอื่น  
พอออกพรรษาแล้ว ท่านทัง้สองกจ็ะกลบัมาหากนัเหมือนเดมิ จนองค์ท่านหลวงปูม่ัน่
พูดหยอกหลวงปู่ตื้อ หลวงปู่แหวน ว่า “เงาธรรมงัวงามคู่”

หลังท�าที่พักเสร็จประมาณสามสี่วัน องค์ท่านหลวงปู่มั่นก็พาลูกศิษย์ตามมา
สมทบ ท่านถามว่า “สถานที่แห่งนี้เป็นอย่างไรบ้าง” หลวงปู่ตื้อกราบเรียนองค์ท่านว่า 
“สถานทีแ่ห่งน้ีเหมาะแก่การปฏบิตั ิเทพภมูทิีน่ี่เป็นมติรกบัพระเณรดี เว้นแต่ยกัษ์รักษา 
สมบตัเิท่าน้ันทีเ่ขาไม่เป็นมติรกบัพระเณรเราเท่าไหร่ เน่ืองจากเคยมพีระเณรมาพกัทีน่ี่ 
พากันเอาสมบัติที่เขารักษาไปด้วย ภูมิยักษ์รักษาเขาจึงไม่ค่อยเป็นมิตรกับพระเณร
คอยต�าหนิเพ่งโทษเพราะเกรงพวกเราจะพากนัมาเอาสมบตัทิีเ่ขาเฝ้ารักษาออกไปจาก
ที่นี่”

องค์ท่านหลวงปูม่ั่นเตอืนลกูศิษย์ให้ส�ารวมในศลีสกิขาของตน อย่าพากันคะนอง
ลองประมาทในสถานที่เป็นอันขาด องค์ท่านสั่งห้ามพระเณรไม่ให้ไปแตะต้องของ
สงวนทีพ่วกเทพภมูเิขารักษา ให้พากนัท�าความเพยีร เดนิจงกรมภาวนา แผ่เมตตาให้ 
สรรพสตัว์ทีอ่าศยัในสถานทีแ่ห่งน้ีให้ได้รับผาสกุในธรรม เร่ืองภายนอกน้ัน ให้พระเณร 
เราปฏบิตัไิปตามหน้าทีข่องตน ส่วนเร่ืองภายในน้ัน องค์ท่านจะเป็นผู้พจิารณาถงึความ 
เหมาะสมในการปฏิบัติต่อสถานที่ด้วยองค์ท่านเอง

หลวงปูช่อบท่านว่าดอยหลวงเชยีงดาวสมยัอดตีมฤีาษชีไีพรมาพกับ�าเพญ็เพยีร 
อยูท่ีน่ี่หลายท่าน อดตีชาตก่ิอนพทุธกาล ท่านกบัหลวงปูต่ือ้ผู้เป็นสหายสายธรรมเคย 
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เป็นฤาษีมนีุไพรบ�าเพญ็เพยีรทีด่อยเชยีงดาวด้วยกนัมาก่อน ผลานิสงส์ของการบ�าเพญ็ 
เพียรพรต จึงส่งผลให้ท่านทั้งสองได้มาเกิดในสมัยพระพุทธเจ้าสมณโคดม ชาตินั้น
ท่านทั้งสองบวชเป็นพระภิกษุด้วยกันเมื่อสมัยต้นพระศาสนา ทันพระพุทธเจ้าองค์
ปัจจุบนั แต่ด้วยอนิทรีย์บารมธีรรมของท่านทัง้สองยงัอ่อนอยู่ จึงพากนัหลงผิดตดิตาม
ไปอยูก่บัพระเทวทตั พอพระเทวทตัผู้เป็นอาจารย์ถกูพระแม่ธรณที�ากรรมสบูตกนรก
อเวจี ท่านทัง้สองกพ็ากนัลาสกิขาออกมาครองเรือน ชาตน้ัินหลวงปูช่อบท่านตายตอน 
อายุสามสิบกว่าปี

ตายจากชาตินั้น ท่านมาเกิดที่เมืองสาวัตถี เป็นลูกชายพ่อบ้านคนรับใช้อนาถ-
ปิณฑิกเศรษฐ ีมหาอบุาสก พออายุได้สบิปีในชาตน้ัิน ท่านได้พบพระมหากสัสปเถระ  
ท่านผู้เป็นเลศิในธดุงควตัร ท่านเกดิศรัทธาในข้อวตัรปฏบิตัขิองท่านพระมหากสัสป- 
เถรเจ้า จึงขออนุญาตพ่อแม่ออกบวชเป็นสามเณร ตดิตามอปัุฏฐากรบัใช้ท่านพระมหา 
กสัสปเถระ ชาตน้ัินท่านปฏบิตัจินส�าเร็จฌานสมาบตัแิปด มอีทิธวิธิแีสดงฤทธินิ์รมติกาย  
เหาะเหินเดินอากาศได้ดังปักษา

หลงัสมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าสมณโคดม เสดจ็ดบัขนัธปรินิพพานผ่านไปได้ 
๘ ปี ท่านเป็นสามเณรตดิตามพระมหากสัสปเถรเจ้า อญัเชญิพระอรัุงคธาตสุ่วนหน้าอก
ของพระพุทธเจ้าสมณโคดม มาประดิษฐานไว้ที่ “พระธาตุพนม” บางครั้งเดินทาง 
ด้วยเท้า บางคร้ังเดนิทางด้วยอภญิญาย่นระยะทาง ผ่านบ้านเมอืงใด ชาวบ้าน เจ้าเมอืง  
จะพากนัออกมากราบไหว้บชูาพระบรมสารีริกธาตขุองพระพทุธเจ้า ชาวบ้าน เจ้าเมอืง 
ต่างๆ จะพากันถวายทรัพย์สมบัติเพื่อเป็นพุทธบูชาฝากไปบรรจุที่พระธาตุพนม

องค์ท่านบอก พระมหากสัสปเถระพาท่านและคณะพระเณร มาพกัสรงน�า้ทีล่�าธาร 
หนองสองห้อง ปัจจุบนัล�าธารหนองสองห้องทีว่่าน้ีอยูเ่ขต บ้านกกโพธิว์งัก�า่ ต�าบลโพนสงู  
อ�าเภอด่านซ้าย จังหวดัเลย ด้วยชาตทิีห่ลวงปูช่อบท่านระลกึถงึตอนท่านมาพกัทีน่ี่กบั 
พระมหากัสสปเถระ ผู้เป็นอาจารย์เก่า ท่านจึงให้สร้างวดัขึน้มาเพือ่เป็นอนุสรณ์ในการ 
ระลกึชาตขิององค์ท่าน ปัจจุบนัวดัแห่งน้ีมชีือ่ว่า วดัป่ากกโพธิว์งัก�า่ โดยมี พระอาจารย์
แสง จิรวฒัฑโก พระอปัุฏฐากขององค์ท่านเป็นประธานสงฆ์วดัแห่งน้ี
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ชาติที่ท่านเกิดเป็นสามเณรอุปัฏฐากพระมหากัสสปเถระนั้น หลังกลับจากสร้าง 
พระธาตพุนม ท่านเสือ่มฌาน แพ้ภยัมาตคุามสาวเลีย้งววั อาย ุ๑๙ ปี ท่านลาสกิขาออก 
มาครองเรือนกบัสาวเลีย้งววั สาวเลีย้งววัผู้เป็นเน้ือคู่เก่าของท่าน ในชาตน้ีิปัจจุบนัเกิดเป็น 
ผู้หญงิอยู่ทีอ่�าเภอหล่มเก่า จังหวดัเพชรบรูณ์ ชาตปัิจจุบนั หลวงปูช่อบท่านได้พบกบั 
ผู้หญงิคนน้ี ด้วยคณุธรรมทีอ่งค์ท่านก้าวพ้นสงสารไปได้แล้ว ท่านจึงหมดจิตคดิปฏพิทัธ์  
องค์ท่านได้สงเคราะห์ธรรมให้กบัคูว่าสนาเก่าเพือ่ให้เขามีนิสยัธรรมตดิตวัไปในภายหน้า  
คู่วาสนาเก่าขององค์ท่านในชาตินั้น ถึงแก่กรรมเมื่อปี ๒๕๓๖ ตอนอายุ ๘๕ ปี

ฟังองค์ท่านหลวงปู่ชอบระลึกชาติตอนภาวนาอยู่ดอยเชียงดาวกับองค์ท่าน 
หลวงปูม่ั่น รู้สกึตืน่เต้นเพลนิไปกับธรรมทีอ่งค์ท่านเล่า คนืวนัที ่๒ สงิหาคม ๒๕๓๗ 
ทีบ้่านซ�าทอง ต�าบลนามาลา อ�าเภอนาแห้ว จังหวัดเลย เรากบัเณรเมีย่งม่วงหกั พากนั 
หายง่วง ยิง่ดึกเท่าไหร่ หลวงปูช่อบท่านยิง่เล่าเรือ่งธรรมลกึลบัพสิดารให้ฟัง โดยเฉพาะ  
เร่ืองหลวงปูต่ือ้ หลวงปูแ่หวน หลวงปูข่าว ท่านเล่าไปหวัเราะไปกบัเร่ืองราวสหายธรรม 
ทัง้สามของท่าน เม่ือสมยัเป็นพระหนุ่มด้วยกนั เร่ืองอดตีชาตทิีพ่วกท่านพากนัหลงผิด 
ติดตามไปอยู่กับพระเทวทัต

เรียนถามองค์ท่าน “ผู้ระลกึชาตไิด้ต้องมภีมิูธรรมช้ันไหน” ท่านบอก “ช้ันโลกยีฌาน  
ก็สามารถระลึกชาติได้ เพราะจุตูปปาตญาณเป็นธรรมสาธารณะ พระอริยเจ้าหรือผู้มี
ฌานโลกีย์ก็สามารถระลึกชาติได้ แตกต่างมากน้อยขึ้นอยู่กับวาสนาบารมีของแต่ละ
ชั้นภูมิเท่านั้น” องค์ท่านเปรียบเทียบกระจกมัวมองเห็นเงาตนเองและผู้อื่นไม่ชัดเจน 
กระจกใสมองเห็นเงาของตัวเองและผู้อื่นได้ชัดเจน

ถามองค์ท่านด้วยความอยากรู ้“พระอรหนัต์แต่ละท่านระลกึชาตไิด้เท่ากนัหรือไม่” 
ท่านบอก “ระลึกได้ไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับวาสนาบ�าเพ็ญมา” ท่านบอก “พระพุทธเจ้า
ระลึกชาติประมาณมิได้ เพราะพระองค์สร้างบารมีมามากกว่าสาวกทุกรูป” ท่านบอก 
“พระอรหนัต์ยคุกึง่พทุธกาล ไม่มใีครสามารถระลกึชาตไิด้มากเท่ากบัพ่อแม่ครูอาจารย์
มั่นของเรา องค์ท่านหลวงปู่มั่นระลึกชาติตนเองและสัตว์โลกได้มากถึง ๑ อสงไขย
เนื่องจากวาสนาบารมีองค์ท่านสร้างมาในสายพุทธภูมิ”



116

ดอยเชียงดาวในอดีต นอกจากเป็นสถานที่บ�าเพ็ญพรตของฤาษีมุนีไพรแล้ว  
ทีแ่ห่งน้ียังเป็นสถานทีนิ่พพานของพระปัจเจกพทุธเจ้า และพระอรหนัต์ในอดตีหลาย
พระองค์ ดอยหลวงเชียงดาว จึงเป็นสถานที่มงคลธรรมส�าหรับนักปฏิบัติผู้แสวงหา
ความสงบ หลวงปู่ชอบบอกที่ดอยเชียงดาวมี “สุนทรเทพ” เป็นเทพรักษาสถานที่  
สุนทรเทพเคารพศรัทธาองค์ท่านหลวงปู่มั่นมาก เนื่องจากเขาได้รับเมตตาธรรมเมื่อ 
ครั้งองค์ท่านพาลูกศิษย์มาโปรดสรรพสัตว์ที่ดอยเชียงดาว

ที่ดอยหลวงเชียงดาวมีพระปัจเจกพุทธเจ้าพระองค์หน่ึง ทรงพระนามว่า  
พระปัจเจกพุทธเจ้า “ปัสสิขี” มาเยี่ยมสนทนาธรรมกับองค์ท่านหลวงปู่ม่ันทางใน  
พระปัจเจกพุทธเจ้าปัสสิขีบอกองค์ท่านหลวงปู่มั่นว่าพระองค์ได้ละขันธ์นิพพาน 
ที่ถ�้าแห่งหน่ึงบนดอยหลวงเชียงดาว องค์ท่านเล่าเร่ืองน้ีให้ลูกศิษย์ฟังโดยพูดเป็น 
เชงิว่า “อ้ายเฒ่าน้ีแก่มากแล้ว คร้ันจะมาปีนภูป่ายดอยเหมือนแต่ก่อนกดู็ไม่ไหว ธาตขุนัธ์ 
ก�าลงัวงัชามนัไม่เอือ้อ�านวยเหมอืนสมัยเป็นพระหนุ่ม เสยีดายวาสนาเราไม่มโีอกาสได้
ขึ้นไปดูที่นิพพาน สถานมงคลธรรมของท่านพระปัจเจกพุทธเจ้าพระองค์นี้”

หลวงปูต่ือ้อยากพสิจูน์เร่ืองน้ีให้หายสงสยั ท่านจึงขอโอกาสองค์ท่านหลวงปูม่ั่น  
ขึน้ไปดถู�า้ปัจเจกพทุธเจ้า “ปัสสขิ”ี นิพพาน แทนองค์ท่าน องค์ท่านอนุญาตให้หลวงปูต่ือ้ 
ขึ้นไปดูถ�้าพระปัจเจกนิพพาน โดยให้พระอาจารย์สูน เขมจาโร พระเขื่อง อภิปุญโญ 
และตาผ้าขาวสียา ขึ้นไปเป็นเพื่อนหลวงปู่ตื้อค้นหาถ�้าพระปัจเจกนิพพาน

ขออธบิายเกีย่วกบับคุคลทีข่ึน้ไปบนดอยหลวงเชียงดาว เพือ่ค้นหาถ�า้พระปัจเจก
กับหลวงปู่ตื้อ ดังนี้

๑. พระอาจารย์สูน เขมจาโร ท่านเป็นชาวจังหวัดเลย เกิดที่บ้านนาแก ต�าบล 
ทรายขาว อ�าเภอวงัสะพงุ จังหวดัเลย พระอาจารย์สนูท่านเป็นผู้มนิีสยัเงียบขรึม พดูน้อย  
เป็นลูกศิษย์ขององค์ท่านหลวงปู่มั่นรุ่นเดียวกันกับหลวงปู่ซามา อจุตโต ท่านเคย 
จ�าพรรษากบัหลวงปู่เทสก์และหลวงปูช่อบเมือ่ปี ๒๔๘๐ ทีบ้่านปง (วดัป่าอรัญญวเิวก)  
ต�าบลอินทขิล อ�าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ท่านมรณภาพที่ประเทศลาว
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๒. พระเขือ่ง อภปิญุโญ เป็นชาวภไูท นครพนม เกดิทีบ้่านหาดแห่ ต�าบลน�า้ก�า่ 
อ�าเภอธาตพุนม จังหวดันครพนม หลวงปูช่อบบอก ท่านเข่ืองเป็นผู้มบีญุแต่กรรมบงั 
ท่านเขื่องภาวนาจนได้ฌานสมาบัติ รู้อดีตอนาคต มีปรจิตวิชา ล่วงรู้ความนึกคิดของ 
ผู้อืน่ได้ ท่านเขือ่งเคยแสดงฤทธิเ์ดนิบนอากาศให้หลวงปูช่อบดตูอนจ�าพรรษาด้วยกนั 
ที่บ้านปง ท่านเขื่องมีจริตติดฤทธิ์ องค์ท่านหลวงปู่มั่นห้ามไม่ให้ติดยึดสิ่งเหล่าน้ี  
เพราะฤทธิเ์ป็นของเล่นของนักปฏบิตั ิไม่ใช่วหิารธรรมเคร่ืองอยูข่องผู้ทีต้่องการหลดุพ้น  
ท่านเขือ่งเสือ่มฌานเพราะเจอกับคูว่าสนาเก่า ลาสกิขาเมือ่ปี ๒๔๘๒ ปัจจุบนัทดิเขือ่ง 
ถึงแก่กรรมที่บ้านเกิดอ�าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

หลวงปู่ตื้อ พระอาจารย์สูน พระเขื่อง และตาผ้าขาวสียา พากันขึ้นไปบนยอด 
ดอยหลวงเชยีงดาว สองวนัจึงพากนักลบัลงมาด้วยสภาพผ้าผ่อนท่อนสบงแต่ละองค์น้ัน 
ขาดว่ิน หลวงปูต่ือ้ท่านว่าทีบ่นยอดดอยเชยีงดาว อากาศหนาวเย็นทัง้กลางวนักลางคนื  
จนไม่มมีดแมลงไต่ตามพืน้ดิน บนยอดดอยขดัสนเร่ืองน�า้บริโภค น�า้ทีน่�าขึน้ไปฉันหมด  
ต้องอาศัยฉันน�า้ปัสสาวะของตนเองประทงัความกระหาย ท่านกบัหมู่เพือ่นพากันค้นหา
ถ�้าพระปัจเจกอยู่เป็นวันก็หาไม่เจอ จนหลวงปู่ตื้อท่านต้องค้นหาทางภายใน

“สนุทรเทพ” ผู้พทิกัษ์ดอยหลวงบอกทางเข้าถ�า้ให้รู้ ท่านจึงปีนเขาขึน้ไปจนเกอืบ 
สุดปลายดอยจึงพบกับถ�้าแห่งนี้ ถ�้าแห่งนี้ถ้าไม่สังเกตดูดีๆ จะไม่รู้ว่าเป็นถ�้า เพราะ
ทางเข้าถ�า้มเีถาวลัย์พันธุไ์ม้บงัตา ทางเข้าถ�า้จะคบัแคบ พอเข้าไปแล้วภายในจะโอ่โถง
อยู่ได้เป็นร้อยคน ที่กลางถ�้ามีแท่นหินยาวประมาณ ๔ วา ลักษณะคล้ายเตียงนอน 
เทวดารักษาสถานที่บอกท่านว่า แท่นหินแท่นน้ีคือที่บรรทมของพระปัจเจกพุทธเจ้า 
ปัสสขิ ีพระองค์ดบัขนัธ์นิพพานทีแ่ท่นหนิแท่นน้ี ทกุอย่างทีห่ลวงปูต่ือ้ไปเหน็มา ตรงกบั 
ที่องค์ท่านหลวงปู่ม่ันบอกไว้ทุกอย่าง เพียงแต่หลวงปู่ตื้อท่านข้ึนไปดูเพื่อเป็นพยาน
ความรู้ขององค์ท่านหลวงปู่มั่นเท่านั้น

หลวงปู่ชอบ “อาจารย์ใหญ่ท่านให้อาจารย์ตื้อข้ึนไปดูถ้ําพระปัจเจกพุทธเจ้า
นิพพาน เพราะอาจารย์ตือ้ท่านเคยปรารถนาพทุธภูมิ อาจารย์ใหญ่จึงให้อาจารย์ตือ้ขึน้
ไปดถ้ํูาพระปัจเจกเพือ่ให้ท่านเกดิธรรมสงัเวช ขนาดปรารถนาเป็นพระปัจเจกพทุธเจ้า  
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กว่าจะบรรลธุรรมได้กย็ากยิง่แสนเขญ็ ยิง่ปรารถนาเป็นพระพทุธเจ้าแล้ว ยิง่เป็นผู้แบก 
ทกุข์หนาสาหสัมากมายหลายเท่า พออาจารย์ตือ้ท่านได้เหน็ธรรมสถานทีนิ่พพานของ
พระปัจเจกพุทธเจ้าปัสสิขี ใจอาจารย์ตื้อท่านก็ถอยออกจากความปรารถนาพุทธภูมิ 
อาจารย์ใหญ่มั่นยกเร่ืองท่านเคยปรารถนาพุทธภูมิเล่าให้อาจารย์ตื้อกับลูกศิษย์ท่าน 
อืน่ๆ ฟัง อาจารย์ใหญ่ม่ันท่านปรารถนาพุทธภมูมิาตัง้แต่สมัยพระพทุธเจ้ากสัสโป จนล่วง 
เลยมาถึงสมัยของพระพุทธเจ้าสมณโคดมองค์ปัจจุบัน ขนาดท่านยังไม่ได้รับการ 
พยากรณ์จากพระพทุธเจ้าองค์ใดองค์หน่ึงเพือ่รับรองฐานะยกภูมขิึน้เป็นพระโพธสิตัว์  
ท่านยงัเวียนว่ายตายเกดิในภพน้อยภพใหญ่อย่างแสนสาหสั ทัง้ตกอบาย ทัง้ขึน้สวรรค์  
เป็นอยู่อย่างนั้นหลายภพหลายชาติ

แต่ละชาตทิีอ่าจารย์ใหญ่มัน่ท่านเกดิตาย ท่านบอกทกุข์ทัง้น้ัน บางคร้ังท่านเกดิ 
เป็นเดรัจฉานติดต่อกันหลายชาติ ท่านพิจารณาเห็นทุกข์ในการเกิดตายของตนเองที่ 
ทบัถมยาวนาน อาจารย์ใหญ่ม่ันท่านจึงละความปรารถนาพทุธภูมทิีห้่วยไคร้ นครนายก  
จากน้ันมา ท่านก็ภาวนาก้าวข้ามกามคุณ สําเร็จธรรมอนาคามีที่ถํ้าสาริกา พอมา 
อยู่ถํ้าดอกคํา เชียงใหม่ อาจารย์ใหญ่ม่ันท่านก็มาถึงความบริสุทธิ์ธรรมธาตุอยู่น่ี  
วาสนาอาจารย์ใหญ่มั่นท่านเป็นวาสนาพุทธะ ท่านจึงมีลูกศิษย์ลูกหาบริวารมากมาย 
อาจารย์ใหญ่มั่นท่านสอนลูกศิษย์ได้สําเร็จมรรคผลมากมายหลายองค์ พระอรหันต์
กึ่งพุทธกาลไม่มีใครมีบารมีเทียบเท่าพ่อแม่ครูอาจารย์มั่น

อาจารย์ตือ้ฟังอาจารย์ใหญ่ม่ันเตอืนท่านในเร่ืองน้ี อาจารย์ตือ้พจิารณาเหน็กอง
ทกุข์ของตวัเองทีไ่ม่มวีนัจบสิน้ ท่านจึงละพทุธะมหาทกุข์ทีบ้่านแม่กอย จากน้ัน ท่านกเ็ร่ง 
ความเพียรปรารถนาพ้นทุกข์เพียงอย่างเดียว จนท่านถึงธรรมธาตุในชาติปัจจุบัน 
อาจารย์ตือ้ท่านเป็นลกูศิษย์อาจารย์ใหญ่ม่ันองค์ที ่๕ ทีรู้่ธรรมตามพ่อแม่ครูอาจารย์มัน่  
องค์แรกอาจารย์พรหม บ้านดงเยน็ อาจารย์พรหมท่านเป็นลกูศษิย์อาจารย์ใหญ่มัน่ที ่
สาํเร็จธรรมเป็นองค์แรก อาจารย์พรหมท่านสาํเร็จธรรม ปี ๒๔๘๓ ปีน้ันเราจําพรรษากบั 
ท่านเหรียญ อยูบ้่านแม่หนองหาร สนัทราย อาจารย์ใหญ่มัน่บอกเรา “ท่านชอบ ท่านพรหม 
ถงึธรรมแล้วเด้อ ท่านพรหมสว่างแล้ว” เราเข้าใจในความหมายทีอ่าจารย์ใหญ่มัน่บอก 
ทันที
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พออาจารย์ตื้อถึงธรรมแล้ว ไล่กันมาอาจารย์แหวนท่านก็มาได้ธรรมอยู่บ้านปง  
แม่แตง อาจารย์แหวนถึงธรรมตอนท่านอายุ ๕๘ ตอนอาจารย์แหวนท่านบรรลุธรรม
เรากับอาจารย์ขาว อาจารย์เหรียญ หลวงพ่อวงษ์ พากันเที่ยววิเวกอยู่แม่ริม ตอนนัน้ 
โลกธาตสุัน่ไหวในจิตอย่างแรง อาจารย์ขาวถาม “เกดิอหียงัข้ึนครูบา โลกธาตคุอืสัน่ไหว 
แฮงแท้” เราบอกอาจารย์ขาว “ผู้เฒ่าแหวนท่านถึงธรรมอันเป็นมงคลแล้ว” เรากับ
อาจารย์ขาวพากันอนุโมทนาในธรรมกับผู้เฒ่าแหวนที่ท่านพ้นทุกข์ได้ในชาตินี้”

เรียนถามองค์ท่านว่า “อดีตเคยปรารถนาพทุธภมูบ้ิางไหม” ท่านบอก “เราไม่เคย 
ปรารถนาพุทธภูมิกับเขา ตอนอยู่เชียงใหม่กับอาจารย์มั่น ท่านชี้มือขึ้นฟ้าบอกเราว่า  
“ท่านชอบเอ้ย เดอืนดาวทีท่่านเหน็อยูน้ี่ ยงัน้อยกว่าดารารัศมีพระโพธสิตัว์ทีร่อการตรัสรู้  
ท่านอยากจะเป็นมหาบุรุษผู้แบกทุกข์กับเขาอยู่บ้อ” เราบอกท่านว่า “ข้าน้อยบ่ขอ
ปรารถนาเป็นมหาบุรุษผู้แบกทุกข์ ข้าน้อยปรารถนาขอพ้นทุกข์ในชาติน้ีเท่าน้ัน” 
อาจารย์ใหญ่ท่านว่า “ดีแล้วๆ เอาให้มันจบในชาตินี้เด้อท่านชอบ”

“เราเร่งความเพียรเจ้าของอย่างสุดเหยียด พอมาอยู่บ้านป่าไม้แดง เมืองพม่า 
กามนครในจิตของเราก็มาแตกพังอยู่นี่ จิตหมดอุปาทานสมมุติในเพศหญิงเพศชาย 
ใจหมดความอยากได้ใคร่มใีนกามคณุทัง้หมด รู้ตวัว่าจากน้ีไป เราบ่ได้อาศยัท้องผู้ใด 
เกิดอีกแล้ว จากน้ันมาอีก ๓ ปี ปี ๘๗ (๒๔๘๗) เราจําพรรษาอยู่ถ้ําหมีเก่า 
บ้านไทยใหญ่หนองยวน เราก็มาเมี้ยนเม่าโคตรพ่อโคตรแม่กิเลสลงได้อยู่บ้าน 
หนองยวน จิตเป็นธรรมธาตุสว่างไสว จบสิ้นการเกิดอย่างถาวร เราบรรลุธรรมเป็น
พระอรหันต์เตวิชโช เพราะบุญบารมีเราสร้างมาทางสายวิริยะ” ฟังองค์ท่านเล่าแล้ว
อัศจรรย์ใจในธรรมขององค์ท่าน

ท่านบอก “บุญบารมีที่เราบําเพ็ญมาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน เราสําเร็จเตวิชโช ๓ 
มอีภญิญาเป็นเคร่ืองประดบัจิต ๖ อย่าง “อทิธวิธิ”ี แสดงฤทธิไ์ด้ด้วยใจ “ทพิโสต” รู้สนทนา 
ของสตัว์โลกแม้ต่างภูม ิ“เจโตปริยญาณ” รู้จิตใจผู้อืน่ “ปพุเพนิวาสานุสตญิาณ” ระลกึชาต ิ
การเกดิของตนเองและสตัว์โลก “ทพิจักษ”ุ มตีาในเหน็การกระทาํของผู้อืน่ “อาสวกัขยญาณ”  
สละล้างกิเลสให้สิ้นไปจากจิตใจของตนเอง”
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ท่านบอกธรรม ๕ อย่างแรก เป็น “สาธารณธรรม” ผู้ส�าเร็จฌานโลกีย์ก็มีภูมิ
ความรู้นี้ได้ แต่ข้อสุดท้ายคือ “อาสวักขยญาณ” การท�าลายกิเลสให้สิ้นไปจากจิตใจ 
ของตนเอง คอืคณุสมบัติของ “พระอรหันต”์ ทา่นผูส้ิ้นทกุข์แลว้เทา่นัน้ทีม่คีณุสมบัติ
ข้อนี้ได้

เรียนถามองค์ท่าน “พระอรหันต์ก�าหนดระลึกชาติได้เท่ากันไหม” องค์ท่าน 
หลวงปู่ชอบตอบว่า “ได้ไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับบุญบารมีที่ตนเองสั่งสมมา” 

เรียนถามองค์ท่านหลวงปูช่อบตามประสาผู้อยากรู้ “วาสนาบารมธีรรมทีพ่่อแม่-
ครูอาจารย์สั่งสมมา สามารถก�าหนดระลึกชาติตนเองและผู้อื่นได้มากเท่าไร”

องค์ท่านบอก “เราก�าหนดระลกึชาตตินเองและผู้อืน่ย้อนหลงัได้ ๙๑ กัป ระลกึ
อนาคตของผู้อื่นได้ ๙๑ กัป”

เรียนถามองค์ท่านหลวงปูช่อบ “พ่อแม่ครูอาจารย์ก�าหนดระลกึชาตใิช้เวลานาน
แค่ไหน” ท่านบอก “จิตเราเป็นวส ีมคีวามช�านาญในการเข้าออก เราก�าหนดระลกึชาติ  
อดตีอนาคตได้เร็วกว่าฟ้าแลบ ๖๐ เท่า” ฟังองค์ท่านพดูแล้วอศัจรรย์ใจ เกดิมาเพิง่ได้ 
ยินค�าเปรียบเทียบจากองค์ท่านหลวงปู่ชอบนี่แหละ “จิตเราเร็วกว่าฟ้าแลบ”

ขณะเขยีนบนัทกึเร่ืองน้ี นึกถงึค�าทีอ่งค์ท่านหลวงปูเ่ทสก์ เทสรังส ีวดัหนิหมากเป้ง 
เคยพดูให้ฟัง “เร่ืองปรจิตวชิา ท่านอาจารย์ชอบเร็วกว่าสายฟ้าแลบ ท่านอาจารย์ใหญ่มัน่ 
ยกให้อาจารย์ชอบท่านเป็นเอกในเร่ืองน้ี คณุอยากรู้เร่ืองอะไร ให้คณุไปถามอาจารย์ชอบ 
ของคุณโน่น ขนาดพญานาคที่เฝ้าอารักขาเราช่ืออะไร อาจารย์ชอบอยู่บ้านโคกมน  
ท่านยงัรูจั้ก ใครจะไปหลบซ่อนบงัภเูขาร้อยลกู อาจารย์ชอบท่านยงัตามไปรู้ไปเหน็ได้ 
จิตอาจารย์ชอบท่านเป็นทิพย์ ท่านมองเห็นหมดในสามแดนโลกธาตุนี้”

ค�าพูดขององค์ท่านหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี ตนเองถ้าไม่บันทึกเรื่องนี้ไว้ ต่อไป 
ลกูหลานขององค์ท่านหลวงปูช่อบ ผู้เกดิทหีลงั คงเถยีงกันตาด�าตาแดง บางคร้ังกนึ็กข�า 
ตัวเองเหมือนกัน ครูบากล้วย คนอ�าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ต้องมาบันทึก 
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เร่ืองราวขององค์ท่านหลวงปู่ชอบไว้ให้คนเมืองเลยและคนทั่วไปได้ศึกษา บางคร้ัง
ตนเองกไ็ม่เข้าใจเหมือนกนัว่าท�าไมพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านจึงให้เราเป็นผู้บนัทกึเร่ืองราว 
ขององค์ท่านไว้ ทัง้ทีล่กูศษิย์ของหลวงปูช่อบกมี็ตัง้มากมาย พอถามพ่อแม่ครูอาจารย์
ท่านก็บอก “จดเอาโบ้ย วันหน้าคนกะสิได้ประโยชน์จากลายมือของท่านดอก” 

เที่ยววิเวกกับสหายธรรม

หลวงปู่ชอบ ฐานสโม ท่านพักปฏิบัติอยู่กับองค์ท่านหลวงปู่ม่ัน ภูริทัตโต  
ทีด่อยหลวงเชยีงดาว อ�าเภอเชยีงดาว จังหวดัเชยีงใหม่ ท่านอยากออกเทีย่ววเิวกตาม 
สถานทีท่ีย่งัไม่เคยไป จึงน�าเร่ืองน้ีกราบเรียนองค์ท่านหลวงปูม่ั่น ผู้เป็นพ่อแม่ครูบา-
อาจารย์ องค์ท่านหลวงปู่มั่นรู้นิสัยหลวงปู่ชอบไม่ชอบอยู่กับคนหมู่มาก ท่านจึง 
แนะน�าให้หลวงปูช่อบไปเทีย่ววเิวกทางเมืองแหง เมอืงคอง ชายแดนไทยพม่า องค์ท่าน 
บอกทางน้ันป่าไม้ภูเขาเงียบสงบดีเหมาะแก่การภาวนา หลวงปู่ชอบท่านจึงตั้งใจจะ 
เดินทางไปเที่ยววิเวกชายแดนไทยพม่าตามที่องค์ท่านหลวงปู่มั่นแนะน�า

หลวงปูต่ือ้ อจลธมัโม กับ หลวงปูแ่หวน สจิุณโณ พอท่านทัง้สองรู้ว่าหลวงปูช่อบ  
ลาพ่อแม่ครูอาจารย์มัน่จะออกเทีย่ววเิวก หลวงปูต่ือ้กบัหลวงปูแ่หวนท่านอยากจะออก 
เทีย่ววเิวกด้วย จึงพากนัเข้าไปกราบขออนุญาตองค์ท่านหลวงปูม่ัน่ออกเทีย่ววเิวกกบั 
หลวงปูช่อบ องค์ท่านหลวงปูม่ัน่อนุญาตให้ท่านทัง้สามออกเทีย่ววเิวกด้วยกนั และสัง่ 
ก�าชับว่า ถ้าพากันกลับจากเที่ยววิเวกแล้ว ให้ไปเมืองพร้าว องค์ท่านจะรออยู่ทางนั้น

หลวงปูช่อบ ฐานสโม หลวงปูต่ือ้ อจลธมัโม หลวงปูแ่หวน สจิุณโณ ท่านทัง้สาม 
พากนัเดินทางออกจากดอยหลวงเชยีงดาว มาถ�า้ผาปล่อง ถ�า้ปากเปียง มุง่หน้าข้ึนเขา 
ไปเมืองคอง ตามที่องค์ท่านหลวงปู่มั่นบอกทางให้ ท่านทั้งสามใช้เวลาเดินทางทั้งวัน 
จนมาถึงหมูบ้่านแห่งหน่ึงชือ่ บ้านแม่แพลม ท่านบอกบ้านแม่แพลมสมยัน้ันมบ้ีานเรือน 
เฮือนคนสิบกว่าหลังคาเรือน คณะของท่านพากันพักอยู่ชายป่าใกล้บ้านแม่แพลม  
เพื่ออาศัยบิณฑบาตถามทางกับชาวบ้าน
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พักอยู่บ้านแม่แพลมประมาณสองวัน คณะของท่านก็พากันเดินทางมาที่บ้าน 
วังมะริว ซึ่งอยู่ไม่ไกลกันกับบ้านแม่แพลม ท่านทั้งสามพากันขึ้นไปพักที่ดอยผาหมี 
ห่างจากบ้านวังมะริว ประมาณ ๒ กโิลเมตร ตอนพกัภาวนาอยูด่อยผาหม ีหลวงปูช่อบ 
ท่านทราบว่าบริเวณบ้านวงัมะริว และ เมืองคอง ในอดตี สมเดจ็พระนเรศวรมหาราช
ท่านเคยมายัง้ทพัรวบรวมไพร่พลเสบยีงกรัง ก่อนทีพ่ระองค์จะยกทพัไปตเีมอืงหงสาวดี

ออกจากดอยผาหมี บ้านวังมะริว ท่านทั้งสามพากันมาพักภาวนาที่ดอยเล็กๆ 
แห่งหน่ึง ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากเมืองคองมากเท่าไรนัก หลวงปู่ชอบท่านพักที่ถ�้าน้อย  
หลวงปู่ตื้อกับหลวงปู่แหวน ท่านพากันขึ้นไปพักบนดอย ท่านบอกถ�้าแห่งน้ีมีอดีต
กับท่านมาก่อน มีชาติหนึ่งท่านเกิดเป็นเสือโคร่งอาศัยอยู่ในถ�้าแห่งนี้ และตายอยู่ใน 
ถ�า้แห่งน้ีด้วยสิน้อายุขยัของการเกิดเป็นเสอืในชาตน้ัิน เมือ่ตนเองตามรอยหลวงปูช่อบ  
ไปดูสถานที่แห่งน้ี ปัจจุบันดอยแห่งน้ีถูกสร้างขึ้นมาเป็นส�านักสงฆ์แม่เมืองคอง  
ส�านักสงฆ์แห่งน้ีไม่ค่อยมพีระเณรอยูป่ระจ�า เน่ืองจากกนัดารอตัคัตในปัจจัยสี ่พระเณร 
ผู้ไม่มีความอดทนจะอยู่ที่นี่ล�าบากด้วยเหตุผลที่หลากหลาย

ออกจากแม่เมืองคอง ท่านทัง้สามพากนัไปพกัภาวนาทีด่อยบ้านขนุคอง หมู่บ้าน
ชาวเขาเผ่าลซีอ อยู่ในเขตอ�าเภอเชียงดาว ทีบ้่านขนุคอง หลวงปูช่อบท่านเหน็อดตีชาต ิ
ของท่านเคยมาป่วยตายอยูท่ีผ่าดอยแห่งน้ี ชาตน้ัินท่านเกดิเป็นชาวพม่ารามัญ เป็นทหาร 
ทพัหน้าของพระเจ้าบเุรงนอง มหีน้าทีส่ร้างทางให้ทพัหลวงยกมาตกีรุงศรีอยธุยา ชาตน้ีิ 
ท่านป่วยตายอยู่ที่ขุนคองด้วยโรคเจ็บท้องอย่างรุนแรง ท่านเล่าแบบข�าๆ ให้พระเณร
ลูกหลานฟังว่า “ดาบเราในชาตินั้นคมมาก ฟันต้นไม้ขนาดเท่าขาสามสี่ครั้งก็ขาดแล้ว 
ชาตน้ัินเราไม่ได้ฆ่าใคร จึงเป็นผลดกีบัตวัเองทีไ่ม่ได้เพิม่กรรมปาณาตบิาตให้หนักข้ึน
กว่าเดมิ ก่อนตายในชาตน้ัิน เราคดิถงึบ้านเกดิเมอืงนอนทีพ่ม่า ตายจากชาตน้ัินไปเกดิ 
ที่พม่าต่อเนือ่งกันอีก ๔ ชาติ เกิดเป็นไทยใหญ่ ๒ ชาติ เกิดเป็นกะเหรี่ยงอีก ๒ ชาติ  
๔ ชาตสิดุท้ายทีเ่กดิอยูเ่มืองพม่า ได้เป็นทหาร ๒ ชาต ิคอืชาตทิีเ่กดิเป็นชาวไทยใหญ่”

เมือ่บนัทกึถงึตรงน้ี ขอเล่าถงึความชอบของหลวงปูช่อบเร่ืองหน่ึง ตนเองสงัเกต 
ดนิูสยัของหลวงปูช่อบ ท่านจะชอบมีดดาบมากเป็นพเิศษ ในห้องพกัขององค์ท่านจะม ี
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ดาบชนัไว้ทีข้่างฝาเสมอ แต่ท่านไม่ให้ใครเอามีดดาบไปตดัไปฟันอะไร ท่านจะให้เกบ็
เอาไว้ทีห้่องพกัเท่าน้ัน ถามท่านว่า “ทาํไมพ่อแม่ครูอาจารย์ถงึชอบมดีดาบ” ท่านบอก 
“เราเอาไว้ดูเพื่อเป็นธรรมเตือนใจในภพชาติของตนเอง” ท่านว่า “อาจารย์เจ๊ียะจุน 
(หลวงปู่เจี๊ยะ จุนโท) ชอบขวาน อาจารย์ชอบ ชอบดาบ ท่านเจี๊ยะเคยใช้ขวานรบกับ 
ทหารพม่ามาก่อน ความชอบของแต่ละคนมนัมทีีม่าจากอดตีทัง้น้ัน” ฟังองค์ท่านพดูแล้ว 
ตนเองจึงถึงบางอ้อ ความชอบของแต่ละคนมันมีที่มาจากอดีตนี่เอง

อยู่แต่เกิบ (อยู่แต่รองเท้า)

ออกจากดอยลซีอ บ้านแม่ขนุคอง อ�าเภอเชยีงดาว จังหวดัเชยีงใหม่ หลวงปูช่อบ  
ฐานสโม หลวงปู่ตื้อ อจลธัมโม หลวงปู่แหวน สุจิณโณ เที่ยววิเวกมาเวียงแหง  
พากันไปพกัทีว่ดัไทยใหญ่ในเมอืงเวยีงแหง พกัอยูท่ีน่ี่ได้คืนเดยีว หลวงปูแ่หวนท่าน
ชวนกลับมาหาองค์ท่านหลวงปู่มั่นที่เมืองพร้าว ท่านทั้งสามจึงพากันเดินทางมาหา 
องค์ท่านหลวงปูม่ั่นทีบ้่านป่าเมีย่งแม่สาย ระหว่างเดนิทางมา น�า้ฉันของพวกท่านหมด  
หลวงปูแ่หวนท่านจึงไปขอน�า้กบัโยมทีก่�าลงัเกบ็ใบเม่ียง เจ้าของสวนเม่ียงให้ลกูสาวไป
ตักน�้ามาถวายพวกท่าน พอฉันน�้าดับกระหายกันแล้ว น�้าที่เหลือ ท่านทั้งสามพากัน 
เอามาล้างแข้งล้างขา

ระหว่างทีท่่านทัง้สามก�าลงัล้างแข้งล้างขาอยูน้ั่น สาวชาวไร่เม่ียงทีต่กัน�า้มาถวาย  
เธอส่งเสียงน�้าอ้อย “จ้อยซอ” ขึ้นมา (จ้อยซอ คือเพลงล�าทางภาคเหนือคล้ายกับ 
ล�ากลอนของทางภาคอสีาน ต่างกนัแค่ใช้ภาษาถิน่ในการประพนัธ์กาพย์กลอนเท่าน้ัน) 
สาวน้อยนางน้ีเธอจ้อยซอขึ้นมาว่า “ขาลายยาวแปงฮาวผ้าอ้อม ขาลายก้อมแปงผ้า 
เจ๊ดตีน๋” มคีวามหมายนัยว่า ชายคนไหนทีส่กัขาลายทัง้สองข้าง ชายคนน้ันเป็นชายชาตรี 
เหมาะทีจ่ะเอามาเป็นพ่อของลกู ชายคนไหนสกัลายไม่ครบทัง้สองข้าง ชายคนน้ันไม่ใช่ 
ชายชาตรีทีแ่ท้จริง ไม่ควรทีจ่ะเอามาเป็นพ่อของลกู คนสมัยก่อนเวลาสือ่เสน่หา เขามัก 
ใช้ถ้อยค�าส�านวนซ่อนความหมายในใจตนเอาไว้
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องค์ท่านทั้งสามรู้ถึงเจตนาสาวน้อยจ้อยซอคนนี้ว่ามีจิตคิดอย่างไรกับพวกท่าน  
โดยเฉพาะหลวงปู่แหวน ท่านมีขาลายยาวทั้งสองข้าง สาวน้อยจ้อยซอคนนี้จึงมีจิต 
คิดมองท่านไปในทางแปงฮาวผ้าอ้อม เมื่อรู้เจตนาของสาวน้อยจ้อยซอคนน้ีแล้ว  
ท่านทัง้สามจึงพากนัออกจากสวนเมีย่งแห่งน้ันทนัท ีระหว่างทาง หลวงปูต่ือ้ท่านพดูหยอก 
หลวงปู่แหวนว่า “คักหลายน้อเฒ่าแหวน ขาลายยาวแปงฮาวผ้าอ้อม” เรื่องนี้จึงเป็น
เร่ืองที่ท�าให้ท่านทั้งสามพากันข�าขันกับเหตุการณ์ที่ผ่านมา เร่ืองขาลายยาวแปงฮาว 
ผ้าอ้อม เป็นเร่ืองทีห่ลวงปูช่อบกบัหลวงปูต่ือ้ท่านมกัจะพดูหยอก หลวงปูแ่หวน สจิุณโณ  
จนพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านเฒ่าชะแลแก่ชรา ท�าให้ลูกศิษย์รุ่นหลังอย่างเราพลอยได้
รับอานิสงส์ความบันเทิงเริงใจของทั้งสามองค์ท่านในเรื่องนี้

ถึงบ้านป่าเมี่ยง ท่านทั้งสามพากันมารอเข้าพบองค์ท่านหลวงปู่มั่นที่ศาลาที่พัก 
ขององค์ท่าน ท่านทั้งสามพากันรออยู่นาน ก็ไม่ได้ยินเสียงกระแอมไอขององค์ท่าน
หลวงปูม่ั่นเป็นสญัญาณบอกสกัท ีหลวงปูต่ือ้ท่านจึงแกล้งพดูเสยีงดงัข้ึนมาว่า “สงสยั 
พ่อแม่ครูอาจารย์ท่านไม่อยูท่ีน่ี่ ท่านคงออกไปเทีย่ววเิวกแล้วล่ะมัง้ ถ้าพ่อแม่ครอูาจารย์ 
อยู ่พวกเรากต้็องเหน็ท่านส ิน่ีรอตัง้นานแล้วยังไม่เหน็ท่านเลย เหน็แต่เกบิเพิน่ บ่เหน็ 
โต๋เพิ่น” (เห็นแต่รองเท้า ไม่เห็นตัวของท่าน)

พอหลวงปู่ตื้อว่าจบ องค์ท่านหลวงปู่มั่นก็ดุเสียงดังขึ้นทันที “พวกพระขี้เหล้า 
เมายาพากันมาแล้วหรือ มันพากันเมาเหล้าเมาโลกมาจากไหนกันถึงได้มาส่งเสียง
เอะอะโวยวายรบกวนความสงบของพระสงฆ์องค์เณรผู้ท่านปฏบิตัอิยูท่ีน่ี่ ครูบาอาจารย์ 
ไม่เคยอบรมสัง่สอนหรือยงัไงถงึได้พากนัมาเอะอะโวยวายยงักบัพวกขีเ้หล้าเมายาแบบน้ี  
มันเป็นลูกศิษย์ของใครถึงได้ท�าตัวกันแบบนี้ หือ”

หลวงปูต่ือ้ตอบองค์ท่านหลวงปูม่ัน่ว่า “กระผมช่ือพระตือ้ อจลธมัโม เป็นลกูศษิย์ 
ของท่านพระอาจารย์มัน่ขอรับ กระผมพาครูบาชอบ ครูบาแหวน มากราบเยีย่มขอฟัง 
ธรรมกบัพ่อแม่ครอูาจารย์มัน่ขอรับ” หลวงปูช่อบบอก “พออาจารย์ตือ้ตอบท่านอาจารย์
ใหญ่มั่นเสียงดังแบบนี้ เฮากับเฒ่าแหวนพากันตัวลีบเบิด ย่าน (กลัว) อาจารย์ใหญ่ 
เพิ่นย้องบ่างกัณฑ์ใหญ่” (กลัวหลวงปู่มั่นท่านจะเทศน์ย�าด้วยธรรมกัณฑ์ใหญ่)
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องค์ท่านหลวงปูม่ัน่ว่า “ออกไปจากส�านักเราเดีย๋วน้ี ส�านักเราไม่ต้อนรับพวกพระ 
ขี้เหล้าเมายา ออกไปเดี๋ยวนี้” พอองค์ท่านหลวงปู่มั่นพูดจบ หลวงปู่ตื้อท่านคลานเข่า  
ขึ้นบันไดเข้าไปยังห้องพักขององค์ท่านหลวงปู่ม่ัน หลวงปู่ตื้อกราบเรียนองค์ท่าน 
หลวงปู่มั่นว่า “พวกเกล้ากระผมเพิ่งกลับมาจากเที่ยววิเวก จะพากันมากราบเรียน
ปรึกษาข้อธรรมกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ขอรับ”

องค์ท่านหลวงปู่มั่นว่าให้หลวงปู่ตื้อ “ท่านตื้อ ท�าอะไรไปก็ควรระวังในเร่ือง 
ความสงบเอาไว้บ้าง ท่านกรู้็ว่าเราไม่ชอบคนพดูเสยีงดังเหมอืนพวกขีเ้หล้าเมายา ท�าไม
ท่านต้องพดูเสยีงดังท�าลายความสงบของพระเณรผู้ทีท่่านก�าลงัปฏิบตัอิยู ่ถ้าเราไม่รู้จัก 
จริตนิสยัของท่านมาก่อนแล้ว เราจะไล่ท่านออกไปจากทีน่ี่เลย ปากน้ันไม่ได้มไีว้ส�าหรับ 
พูดเสมอไป บางครั้งก็เอาไว้กระแอมไอบ้าง แค่ไอค่อกๆ แค่กๆ ขึ้นมา เราก็รู้แล้วว่า 
มคีนมาหา ทหีลงัท่านอย่าท�าแบบน้ีอกีนะ ให้เหน็ใจหมู่คณะทีท่่านก�าลงัปฏบิตัหิาความ 
สงบบ้าง” เมื่อถูกองค์ท่านหลวงปู่มั่นเตือน หลวงปู่ตื้อท่านน้อมรับเอาธรรมค�าสอน 
ของพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาปฏิบัติ

ขออธบิายเร่ืองน้ีให้ทราบพอสงัเขป หลวงปูช่อบท่านสอนลกูศษิย์ว่า “การส่งเสยีง 
กระแอมไอ” น้ีเป็นเอกลักษณ์อย่างหน่ึงของพระเณรกรรมฐานที่ถือปฏิบัติสืบทอด
กันมาตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าท่านยังทรงด�ารงธาตุขันธ์อยู่ มิใช่มาถือเอาในสมัยของ 
องค์ท่านหลวงปูเ่สาร์ หลวงปูม่ั่น ในปัจจุบนัน้ี ท่านบอกพระเณรลกูศษิย์ว่า เวลาเข้าไปหา 
ครูบาอาจารย์ ก่อนถึงที่พักของท่าน เราต้องส่งเสียงกระแอมไอออกมาโดยทิ้งช่วง
ระยะเวลาไว้พอสมควร เพือ่เป็นการส่งสญัญาณให้ครูบาอาจารย์ท่านทราบ ถ้ามเีสยีง
กระแอมไอตอบจากครูบาอาจารย์แล้ว นั่นคือสัญญาณที่ครูบาอาจารย์ท่านพร้อมให้ 
เข้าพบ ถ้าไม่มเีสยีงกระแอมไอตอบรับกลบัมา ให้เข้าใจว่าครูบาอาจารย์ท่านยงัไม่พร้อม 
ที่จะให้เข้าพบ บางทีครูบาอาจารย์ท่านมีกิจภายในของท่านอยู่ เช่น ก�าลังพิจารณา
ในธรรม หรือก�าลังรับแขกภายในของท่านอยู่

พดูก็พดูนะ ทกุวนัน้ีตนเองไม่ค่อยเหน็พระเณรสมยัน้ีแสดงลกัษณะแบบน้ี เวลา
เข้าหาครูบาอาจารย์ในทีพ่กั ส่วนมากเหน็แต่แสดงระเบดิเถดิเทงิ เอาความเมตตาของ 
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ครูบาอาจารย์มาเป็นเพื่อนสนิทกับกิเลสของตนเอง พระเณรลูกศิษย์เราหารู้ไม่  
บางเวลาน้ันครูบาอาจารย์ท่านก�าลังพิจารณาในธรรมเรื่องหน่ึงเร่ืองใดอยู่ หรือไม่ 
ท่านก็ก�าลังแสดงธรรมเพื่อสงเคราะห์พวกเทพเทวดาอยู่ เร่ืองน้ีหลวงปู่ชอบท่านจะ 
เตือนลูกศิษย์เสมอเพื่อไม่ให้เกิดความเผลอเรอเป็นบาปกรรมกับตัวเอง (ผู้บันทึก 
ครูบากล้วย)

องค์ท่านหลวงปู่ม่ันว่าให้หลวงปู่ชอบกับหลวงปู่แหวนว่า “พวกเพื่อนพระ 
ขี้เหล้าสององค์น้ี ท�าไมมันไม่พากันขึ้นมาหาเราล่ะ มันยังไม่สร่างเมากันอีกหรือ”  
หลวงปู่ชอบ “เฮากับผู้เฒ่าแหวนพากันคลานก่อมก้อยขึ้นไปตั้งแต่หัวบันได ย่านเพิ่น 
ย้องบ่าง” ท่านเล่าไปหวัเราะไป ตนเองนึกข�ากบัอดตีของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทัง้สามท่าน  
สมัยยังเป็นพระหนุ่มอยู่ในอ้อมเมตตาธรรมขององค์ท่านหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

องค์ท่านหลวงปู่ม่ันถามเร่ืองการไปเที่ยววิเวกและเร่ืองภาวนาของแต่ละองค์ว่า 
“เป็นอย่างไร ได้ข้อธรรมอะไรตดิจิตตดิใจกันมาบ้าง” องค์ท่านหลวงปูม่ัน่ไล่ถามเร่ือง 
ภายในแต่ละองค์ ท่านทัง้สามพากนักราบเรียนพ่อแม่ครูบาอาจารย์ตามภูมิรู้ของตนเอง  
ข้อไหนถูก องค์ท่านก็ส่งเสริม ถ้าติดขัดในธรรมจุดไหน องค์ท่านก็แก้ปัญหานั้นให้
กระจ่าง

ผู้บันทึกถามหลวงปู่ชอบตามประสาคนเกิดใหม่ไม่เคยได้เห็นได้สัมผัสตัวจริง
ขององค์ท่านหลวงปู่มั่น ถาม “ที่มีเขาว่าหลวงปู่มั่นท่านดุกับพระเณรนั้นจริงหรือไม่”

หลวงปูช่อบท่านบอก “พ่อแม่ครูจารย์มัน่ ท่านจะดุกบัพระเณรอยูส่องประการ  
หน่ึง ท่านจะดุพระเณรองค์น้ันเพื่อลองใจ ซึ่งเร่ืองน้ีเราถูกกับตัวเองมาแล้วตอนไป
ถวายตวัเป็นลกูศิษย์ขององค์ท่านทีบ้่านสามผง สอง ท่านจะดพุระเณรองค์น้ันต่อเมือ่ 
ปฏบิตัผิิดธรรมวนัิย ทาํตวันอกรีต ถ้าประพฤตตินไม่เคารพในธรรมวนัิย ท่านจะไล่ออก 
ไปจากสํานักของท่านทันที เรื่องหลังนี่เราเห็นมาแล้วตอนอยู่เชียงใหม่กับสกลนคร”

หลวงปู่ชอบท่านกล่าวชมหลวงปู่ตื้อให้ฟังว่า “อาจารย์ตื้อ ท่านเป็นผู้ที่มีความ
เฉลยีวฉลาดมาก ปัญญาของท่านฉลาดโลดโผนพสิดารมาก ค�าถามสัน้ๆ อาจารย์ตือ้ 
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สามารถอธบิายขยายความออกมาได้อย่างกว้างขวาง ปัญหาคาใจหมูค่ณะเท่าดวงตะวนั  
ท่านตื้อย่นย่อความหมายลงได้เท่าแสงสว่างลอดรูเข็ม อาจารย์ตื้อท่านเป็นลูกศิษย์
พ่อแม่ครูอาจารย์มั่นที่รู้ในอรรถรู้ในธรรมอย่างลึกซึ้ง”

อาจารย์ตื้อท่านเป็นผู้ประพฤติห่ามด้วยกิริยาวาจาภายนอก สิ่งน้ีเกิดจาก 
วาสนาเก่าทีท่่านสัง่สมมา แต่ปัญญาภายในของท่านน้ันหลกัแหลมจนหมูค่ณะคาดคิด 
ติดตามไม่ทัน อาจารย์ตื้อท่านมักจะสร้างเร่ืองให้พ่อแม่ครูอาจารย์มั่นท่านดุเพื่อขอ 
ฟังธรรมกัณฑ์ใหญ่หมาย้องบ่างจากพ่อแม่ครูอาจารย์ อาจารย์ตื้อชอบฟังธรรมดุเด็ด
เผ็ดร้อนตามจริตนิสยัของท่าน เหมอืนกบัท่านเจ๊กเจ๊ียะ (หลวงปูเ่จ๊ียะ จุนโท) ตอนอยู่ 
เชยีงใหม่ ถ้าสององค์น้ีเข้ามาอยูพ่ร้อมกัน อาจารย์ใหญ่ท่านได้เทศน์เสยีงดังอยูเ่ร่ือย  
วันน้ีเอาท่านตือ้ วนัน้ีเอาท่านเจ๊ียะ สลบักนัอยูอ่ย่างน้ีจนเฮาคดึอยากหวั” (จนเรานึกข�า)

เวลาหลวงปูช่อบพดูถงึสหธรรมิกของท่าน หลวงปูต่ือ้ อจลธมัโม กบัศษิย์ผู้น้อง  
หลวงปู่เจี๊ยะ จุนโท องค์ท่านจะเล่าอย่างสนุกสนานขบขันถึงเรื่องอุปนิสัยความห่าม
ของครูบาอาจารย์ทัง้สององค์ ตนเองพลอยได้รับอานิสงส์เหน็ถงึความสมัพนัธ์ในอดีต 
ที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านมีต่อกันมาตั้งแต่ก่อนสงครามอินโดจีน 

จ�าพรรษากับหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี ที่บ้านปง

ก่อนเข้าพรรษา ปีพุทธศักราช ๒๔๘๐ หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี ท่านเข้ามากราบ  
องค์ท่านหลวงปูม่ัน่ ภูริทตัโต ทีบ้่านป่าเมีย่ง ท่านจึงชวนหลวงปูช่อบ ฐานสโม ไปจ�าพรรษา 
ด้วยกันที ่สาํนักสงฆ์บ้านปง (วดัป่าอรัญญวเิวก) ตาํบลอนิทขิล อาํเภอแม่แตง จังหวดั
เชียงใหม่ องค์ท่านหลวงปู่มั่นเห็นด้วยที่จะให้หลวงปู่ชอบไปจ�าพรรษาที่ส�านักสงฆ์ 
บ้านปง เพื่อช่วยหลวงปู่เทสก์ดูแลหมู่คณะ หลวงปู่ชอบท่านจึงกราบลาองค์ท่าน 
หลวงปู่มั่น เดินทางมาพร้อมกับหลวงปู่เทสก์ไปจ�าพรรษาที่บ้านปง

จ�าพรรษาปีพุทธศักราช ๒๔๘๐ ส�านักสงฆ์บ้านปง (วัดป่าอรัญญวิเวก) มีพระ
จ�าพรรษาร่วมกนัทัง้หมด ๕ รูป มีรายนามดงัน้ี ๑. พระอาจารย์บญุธรรม จารุวณัโณ  
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๒. หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี ๓. หลวงปู่ชอบ ฐานสโม ๔. พระเขื่อง อภิปุญโญ  
๕. พระอาจารย์สูน เขมจาโร ทุกท่านเป็นลูกศิษย์ที่เคยผ่านการฝึกฝนอบรมมาจาก
องค์ท่านหลวงปูม่ัน่ด้วยกันทัง้หมด ยกเว้นพระอาจารย์บญุธรรมรูปเดยีว ทีท่่านไม่เคย 
อยู่ปฏิบัติกับองค์ท่านหลวงปู่ม่ันมาก่อน หลวงปู่ชอบรู้จักกับพระอาจารย์บุญธรรม
สมัยท่านอยู่ปฏิบัติกับองค์ท่านหลวงปู่สิงห์ ขันตยาคโม ที่วัดป่าสาลวัน จังหวัด
นครราชสีมา

พระอาจารย์บญุธรรมท่านมอีายพุรรษามากกว่าหมูค่ณะทกุรูป ท่านถอืมานะใน
ความอาวุโสของตน ข่มหมู่เพื่อนที่จ�าพรรษาร่วมกัน จนหมู่คณะระอาในการปฏิบัติ
ของท่าน หลวงปูเ่ทสก์ท่านได้รับมอบหมายจากองค์ท่านหลวงปูม่ัน่ให้ดแูลส�านักสงฆ์ 
บ้านปง ว่ากล่าวตกัเตอืนพระอาจารย์บญุธรรมไม่ให้ประพฤตตินระรานหมู่เพือ่น แทนที ่
พระอาจารย์บุญธรรมจะใส่ใจรับฟัง ท่านกลับต่อว่าหลวงปู่เทสก์ด้วยถ้อยค�าที่ถือตัว 
หลวงปู่เทสก์ท่านน�าเร่ืองน้ีมาปรึกษาหลวงปู่ชอบ ท่านอยากให้หลวงปู่ชอบเป็นผู้ 
ตักเตือนพระอาจารย์บุญธรรม เนื่องจากพระอาจารย์บุญธรรมท่านจะเกรงใจหลวงปู่
ชอบ เพราะเคยอยู่ด้วยกันมาก่อนตอนสมัยอยู่ปฏิบัติกับองค์ท่านหลวงปู่สิงห์

หลวงปู่ชอบว่าพระอาจารย์บุญธรรมภาวนาไม่เป็น ท่านจะถือเอาปริยัติคัมภีร์
ที่ตนเองร�่าเรียนมาข่มหมู่คณะ ท่านบอกกิเลสอย่างหนึ่งของพระเรา ถ้าบวชมาหลาย
พรรษายังภาวนาไม่เป็น ใจจะไม่มีวิหารธรรมเครื่องอยู่ ใจจะไปยึดเอาพรรษา ยศถา 
บรรดาศักด์ิแทน ถ้าใจไปถอืเอาในสิง่เหล่าน้ีแล้ว ท่านว่าจะท�าให้พระเณรผู้น้ันล�าพอง
ในมานะ พระอาจารย์บญุธรรมท่านถอืตนเองว่าบวชมาก่อนหมูค่ณะ ถอืตนว่าตวัเอง
จบนักธรรมเอก จึงข่มหมู่เพื่อนว่าไม่มีความรู้ เพ่งโทษหมู่คณะด้วยธรรมะปริยัติ 
จนหมู่คณะระอา ไม่คบหากับท่าน

หลวงปู่ชอบบอกพระอาจารย์บุญธรรมเป็นคนนิสัยเจ้าชู้ แอบชอบหญิงสาว 
ชาวบ้านปงคนหน่ึง แต่ละวนั อาจารย์บญุธรรมท่านจะคดิปรุงแต่งกบัผู้หญงิคนน้ีในเร่ือง
ทางโลก หลวงปูช่อบท่านเฝ้าจับจิตดูใจอาจารย์บญุธรรมอยูห่ลายคร้ัง วนัไหนคืนไหน 
ที่อาจารย์บุญธรรมส่งจิตคิดเสน่หาไปหาหญิงสาว หลวงปู่ชอบท่านจะจ�าวันเวลา 
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ที่อาจารย์บุญธรรมท่านมีจิตคิดฟุ้งซ่านในเร่ืองกามคุณทางโลกเอาไว้ พอวันอุโบสถ 
หลวงปูช่อบแจ้งในทีป่ระชมุว่า “อย่าเพิง่ลงปาฏิโมกข์ ท่านขอช�าระอาบตัขิองพระบางองค์ 
ก่อน” หลวงปู่เทสก์ถามว่า “มีพระรูปใดติดคาในอาบัติ” หลวงปู่ชอบเอ่ยชื่ออาจารย์
บุญธรรมขึ้นมา และบอกวันเวลาที่อาจารย์บุญธรรมปล่อยใจคิดไปในกามคุณกับ 
หญงิสาวชาวบ้าน ท่านเตอืนพระอาจารย์บญุธรรมให้รู้จักห้ามใจตนเองบ้าง ถ้าไม่เช่นน้ัน 
จะท�าให้ละเมิดอาบัติหนัก

พระอาจารย์บญุธรรมร้องไห้ออกมาในท่ามกลางทีป่ระชมุสงฆ์ ยอมรับว่าตนเอง
มจิีตคดิไปกบัหญงิสาวในเร่ืองน้ีจริง วนัเวลาทีต่นเองคดิออกไปหาหญงิสาวกต็รงตาม 
ที่หลวงปู่ชอบท่านบอกมาทั้งหมด พระอาจารย์บุญธรรมยอมรับในโทษที่ตนเอง 
กระท�าผิด ขอขมาหมูค่ณะทกุรูปด้วยความละอายแก่ใจ หลวงปูเ่ทสก์ท่านจึงมอบหมาย 
ให้หลวงปูช่อบกบัพระเขือ่ง อภปิญุโญ เป็นผู้คุมประพฤตอิาจารย์บญุธรรมทัง้ภายนอก 
ภายในจนพ้นพรรษา

หลงัออกพรรษาช่วงเดือนสบิสอง องค์ท่านหลวงปูม่ัน่รับนิมนต์ชาวบ้านปงมาท�า 
บญุยีเ่ป็ง องค์ท่านเข้ามาพกัทีส่�านักสงฆ์บ้านปง โดยมี หลวงปูพ่รหม จิรปญุโญ หลวงปู่ 
ขาว อนาลโย และสามเณรอกีสองรูปตดิตามองค์ท่านมา หลวงปูม่ัน่ท่านทราบถงึปัญหา 
ของลกูศิษย์ทีบ้่านปง จึงตกัเตอืนพระอาจารย์บญุธรรมในเร่ืองทฐิ ิพระอาจารย์บญุธรรม  
ท่านน้อยใจในค�าตักเตือนของครูบาอาจารย์ จึงกราบลาองค์ท่านหลวงปู่มั่นออกจาก
บ้านปง ไปเที่ยววิเวกทางเขตอ�าเภอสันทราย

พระอาจารย์บญุธรรมไปเทีย่ววเิวกองค์เดยีวในป่า ท่านไปป่วยเป็นไข้มาลาเรียที่ 
ดอยม่อนขาว เขตอ�าเภอสนัทราย หลวงปูเ่หรียญ วรลาโภ ท่านทราบข่าวจากชาวบ้านว่า 
พระอาจารย์บุญธรรมป่วยอยู่ในป่าเพียงล�าพังองค์เดียว ไม่มีผู้ดูแล หลวงปู่เหรียญ 
ท่านจึงชวนหลวงพ่อวงษ์ วัดโรงธรรมสามัคคี พาชาวบ้านแม่หนองหาร ไปหามพระ
อาจารย์บญุธรรมใส่เสลีย่งออกจากป่าดอยม่อนขาว มารักษาตวัทีโ่รงพยาบาลเชยีงใหม่  
พระอาจารย์บุญธรรมรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ได้ประมาณ ๑๐ วัน ท่านก็ 
มรณภาพ
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พระอาจารย์บุญธรรม จารุวัณโณ ท่านมรณภาพเมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๘๑ 
อายุ ๕๔ ปี พรรษา ๒๑ หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ ท่านน�าสรีระพระอาจารย์บุญธรรม  
มาท�าการประชมุเพลงิทีว่ดัโรงธรรมสามัคค ีอ�าเภอสนัทราย จังหวดัเชียงใหม่ อฐัแิละ 
บริขารของพระอาจารย์บุญธรรม ทางองค์ท่านหลวงปู่เทสก์ได้มอบให้หลวงปู่สาม 
อกญิจโณ น�าไปมอบให้ญาตขิองพระอาจารย์บญุธรรมทีจั่งหวดัสริุนทร์ เพือ่ทีจ่ะให้ญาต ิ
ของพระอาจารย์บุญธรรมทางจังหวัดสุรินทร์ได้ท�าบุญอุทิศให้ท่าน 

เสือเทพบันดาล

หลงัออกพรรษา ปีพทุธศกัราช ๒๔๘๐ หลวงปูช่อบ ฐานสโม ท่านลาหลวงปูเ่ทสก์  
เทสรังส ีทีส่�านักสงฆ์บ้านปง ต�าบลอนิทขลิ อ�าเภอแม่แตง จังหวดัเชียงใหม่ ออกเทีย่ว 
วิเวกหาความสันโดษ หลวงปู่ชอบออกจากบ้านปง ท่านมาพักภาวนาที่บ้านปางกี๊ด
บ้านปางช้าง เขตอ�าเภอแม่แตง ออกจากบ้านปางช้าง ท่านเที่ยววิเวกมาพักภาวนาที่ 
บ้านกะเหร่ียงแม่ระงอง เขตอ�าเภอเชียงดาว ออกจากบ้านกะเหรี่ยงแม่ระงอง  
ท่านมาพักภาวนาอยู่ที่ถ�้าแห่งหน่ึงในเขตอ�าเภอเชียงดาว ท่านเห็นถ�้าแห่งน้ีอากาศ
ถ่ายเทสะดวก สงบ เงียบดี มีความเหมาะแก่การพักภาวนา ท่านจึงยึดเอาถ�้าแห่งนี้
เป็นที่พักบ�าเพ็ญเพียร

ราวสามทุม่ของคืนแรกทีม่าพกัอยูถ่�า้แห่งน้ี หลวงปูช่อบท่านออกมาเดนิจงกรม  
อยู่บริเวณหน้าถ�้า ขณะก�าลังเดินจงกรมอย่างเพลิดเพลินในธรรม ท่านต้องสะดุ้ง
อย่างกะทนัหนัเพราะได้ยนิเสยีงเสอืร้องค�ารามอยูใ่กล้ตวั ท่านหนัไปมองทางต้นเสยีง  
สายตาท่านสบเข้ากับสายตาของเสอืลายพาดกลอนตวัหน่ึง ท่านบอก “ตอนน้ันเราเสยีว 
สนัหลงั ขนลกุขนชนัทัว่สรรพางค์กาย เสอืตวัน้ีมนัอยู่ห่างจากเราประมาณสบิก้าว มนัจ้อง 
มาที่เราอย่างไม่ละสายตา เหมือนกับมันจงใจจะสะกดเราให้นะจังงัง”

ท่านว่าเวลาเสอืมนัร้องค�ารามขึน้มา จ้ิงหรีดเรไรกล่อมป่าดงไพรพากนัเงียบเสยีงลง 
เพราะอ�านาจเสยีงของเสอืสะกดทบั เวลาเสอืร้องขึน้มา หวัใจของท่านแทบจะหยดุเต้น
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ไปเลยในตอนน้ัน เสอืโคร่งตวัน้ีมนัเดินเข้ามาหาท่าน ท่านว่า “ขณะทีเ่สอืมนัเดนิเข้ามา
หาเรา สายตาของมนัจะจ้องเราอย่างไม่ละสายตา เหมอืนกบัว่ารอบกายข่ายขอบของมนั  
ไม่มอีะไรน่าสนใจไปกว่าเราอกีแล้ว พอเสอืเดนิเข้ามาใกล้ท่านประมาณสองวา เสอืมนั 
ก็น่ังลงเอาหางแกว่งปัดดนิไปมา ตอนเสอืมันเดนิเข้ามาหาแต่ละก้าวน้ัน ท่านคดิในใจว่า 
วันนี้เราเสร็จมันแน่”

ท่านคดิร�าพงึในใจ “ถ้าเราเคยทาํร้ายเสอืตวัน้ีให้ได้รับบาดเจ็บล้มตายมาก่อนเมือ่ 
ในอดีต ถ้าวันน้ีเขาจะมาทําร้ายเราให้ได้รับบาดเจ็บล้มตาย เราก็ขอใช้หน้ีชีวิตคืน 
ให้เขาโดยไม่ขอจองเวรจองกรรมกบัเขาอกีต่อไป ขอให้เวรกรรมของเรากบัเขาจบกนัไป 
นับตัง้แต่ชาตน้ีิ หากเราไม่เคยมเีวรกรรมกบัเสอืตวัน้ีมาก่อน ขออาํนาจคณุศลีคุณธรรม 
ทีเ่ราได้บาํเพญ็มา จงดลบนัดาลให้เสอืตวัน้ีหลกีเว้นหนีไปจากข้าพเจ้าเสยี” เมือ่คดิค�านึง 
ร�าพงึธรรมในใจแล้ว หลวงปูช่อบท่านกย็นืน่ิงยอมรับในผลกรรมทีจ่ะเกดิข้ึนกบัตวัเอง

ท่านว่า “เรากบัเสอืตวัน้ีจ้องกนัเหมอืนนักมวยทีสู่ก้นัด้วยสายตบะจิต เสอืมนัคราง 
ฮอืๆ จ้องกนักบัเราราวสบินาท ีมนักไ็ม่เข้ามาหาเรา เรามคีวามกล้าข่มใจในความกลวัของ 
ตนเองได้ เราเดินเข้าไปหาเสือตัวนี้ทั้งๆ ที่ใจของตนเองมีอาการเสียววาบ เพียงแต่
เราข่มใจไม่ให้กลัวมันไปมากกว่านี้เท่านั้น”

เรียนถามองค์ท่าน “ตอนพ่อแม่ครูจารย์เดินไปหาเสือนั้น ไม่กลัวมันจะตะปบ 
ขบกดัเอาบ้างหรือ” ท่านว่า “สบิกลวัซาวกลวัในโลกน้ี ไม่มอีะไรเกนิกลวัตาย ธรรมชาติ
จิตใจมนักลวัตายกนัทกุคน จิตใจถ้ามนักลวัจนถงึทีส่ดุแล้ว มนัจะพลกิกลบัมากล้าหาญ 
ทนัท ีขอให้มสีตกิาํกับจิตเอาไว้เท่าน้ัน กจ็ะเหน็ความกล้าหาญในใจของตวัเอง”

ท่านเดินเข้าไปหาเสอืแล้ว หยดุยืนอยูห่่างกนักบัมนัประมาณหน่ึงวาเพือ่หย่ังเชิง 
ดใูจ ท่านพดูกบัเสอืตวัน้ีว่า “ทีแ่ห่งน้ีเป็นทีพ่ระบําเพญ็เพยีร ไม่ใช่ทีเ่ล่นของเจ้า อย่ามา 
รบกวนเราผู้มาภาวนาหาความสงบ ให้เจ้าหนีไปทีอ่ืน่เสยี อย่ามาอยูท่ีน่ี่เพือ่รบกวนเรา”  
พูดจบ ท่านยื่นมือหมายจะจับเสือตัวนี้ เสือตัวนี้เมื่อมันเห็นท่านจะจับ มันตกใจเผ่น 
กระโจนพรวดทเีดียวหายวบัไปต่อหน้าต่อตา จนท่านมองไม่ทนัว่าเสอืตวัน้ีมนักระโจน 
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หายไปทางไหนกันแน่ ตอนเสอืกระโจนพรวดหายไปต่อหน้าต่อตาน้ีแหละ ท�าให้ท่าน 
แปลกใจมาก ยังกับว่าเสือตัวนี้มันเป็นเสือล่องหนหายตัวได้ พอหายตะลึงล่องจาก 
เสอืล่องหนหายตวั ท่านเดนิไปดูรอยเท้าเสอืรอบบริเวณหน้าถ�า้ กไ็ม่พบร่องรอยอะไร
ของมนั ทัง้ทีส่ถานทีเ่ตยีนโล่งโปร่งสะอาด ไม่มอีะไรปิดกัน้สายตาในการมอง ท่านสงสยั 
การไปการมาของเสอืตวัน้ีมาก หาค�าตอบให้กับตนเองไม่ได้ในขณะน้ัน เมือ่หาค�าตอบ 
ไม่ได้ ท่านจึงทิ้งความสนใจหันหน้าเข้าหาทางจงกรมต่อไป

การเผชิญหน้ากับเสือครั้งนี้ เป็นการเผชิญหน้ากันกับเสือครั้งที่สองในชีวิตของ
ท่าน คร้ังแรกท่านเจอเสอืสองตวัดกัหน้าดกัหลงัระหว่างทางบ้านกกโพธิว์งัก�า่ มาบ้าน
โคกงาม อ�าเภอด่านซ้าย ท่านว่าการเผชิญหน้ากันกับเสือในคร้ังที่สองน้ี ท่านเห็น 
ความรักตวักลวัตายทีมี่ในจิตใจตนเอง ท่านว่าเมือ่ความกลวับบีค้ันจนสดุขดี ใจมันจะ 
พลกิกลบัเป็นความกล้าหาญทนัท ีขอให้มสีตกิ�ากบัเท่าน้ัน ปัญญามนัจะพลกิตามเท่า
ทนัเอง เร่ืองน้ีท่านเหน็ประจักษ์แก่ใจมาแล้ว ท่านเหน็อ�านาจศลีธรรมของตนเองเป็นที่
อศัจรรย์ใจ ท่านบอก “เราเชือ่มัน่ในอาํนาจของศลีธรรมอย่างสนิทใจ ปาฏิหาริย์เกดิขึน้ 
เฉพาะผู้มีบุญเท่านั้น บุญบ่มี บารมีบ่เกิด”

ระหว่างพกัภาวนาอยูท่ีถ่�า้น้อยเชยีงดาวประมาณหน่ึงเดือน ท่านบอก “เราเจอกนั 
กับเสือตัวน้ีเพียงคืนแรกเท่าน้ัน จากน้ันเราก็ไม่พบเสือตัวน้ีหรือเสือตัวไหนอีกเลย  
จนออกจากถ้ําน้อยเชยีงดาว กลบัมาหาพ่อแม่ครูจารย์มัน่ทีเ่มอืงพร้าว เรากราบเรียน
เรื่องเสือตัวนี้ให้อาจารย์ใหญ่มั่นฟัง ท่านชี้แจงเรื่องเสือตัวนี้ให้ฟังว่า”

“เสอืตวัทีท่่านชอบเหน็น้ัน มนัไม่ใช่เสอืจริงๆ ดอก มนัเป็นเสอืเทพแปลงจ�าแลง 
มาทดสอบจิตใจความกล้าหาญของท่าน พวกเทพสถานเขาอยากรู้ว่าท่านกล้าเป็น 
กล้าตายในการปฏิบัติแค่ไหน จึงจ�าแลงแปลงเป็นเสือมาพิสูจน์จิตใจของท่าน แสดง
กิริยาท่าทางข่มขู่เพื่อจะลองดูความกล้าหาญในจิตใจของท่าน เขาไม่มีเจตนาจะมา 
ท�าร้ายทา่นจรงิๆ ดอก เพยีงมาท�าใหท้า่นกลัวเท่านัน้ ถ้าเปน็เสือจรงิๆ โดยธรรมชาติ 
ถ้ามนัเข้ามาหาท่านแบบน้ี แสดงว่ามันมเีจตนาจะมาจับท่านกนิเป็นอาหารของมันเพยีง
อย่างเดียว นอกจากนี้แล้วมันไม่มีเจตนาเป็นอย่างอื่น สัตว์ทุกชนิดกลัวคน ถ้ามัน 
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ไม่หวิจัดถงึขัน้เข้าตาจน มันไม่กล้าล่าเอาคนไปเป็นอาหารของมนัหรอก พวกเดรัจฉาน
มนัถอืการเว้นห่างจากคนได้มากเท่าใด ย่อมเป็นการดกีบัตวัของมนัเอง เพราะการหนี 
ห่างจากคนได้ไกลเท่าไรนั้น หมายถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองจะมีมากขึ้น

เทพเทวดามีฤทธิเ์ดชมากกว่ามนุษย์ เขาสามารถจ�าแลงแปลงเป็นอะไรกไ็ด้ตามที ่
ใจเขาปรารถนาอยากจะเป็น แต่การจ�าแลงน้ันท�าได้เพยีงชัว่คร้ังชัว่คราว สดุท้ายต้อง
กลับคืนสู่อัตภาพภูมิเดิมของตนเอง เสือที่ท่านเห็นกระโจนหายไปต่อหน้าต่อตาน้ัน  
มนัเป็นเสอืทีเ่ทพจ�าแลงมา มนัจึงไปไวมาไวผิดธรรมชาตมิากกว่าเสอืทัว่ไป ท่านชอบ
เห็นในบุญฤทธิ์ของตนเองหรือยังว่าเป็นเช่นไร ธรรมย่อมรักษาผู้ปฏิบัติ”

องค์ท่านหลวงปูม่ัน่อธบิายเร่ืองน้ีให้ฟังอย่างแจ้งใจ จนหลวงปูช่อบท่านสิน้สงสยั 
ในเรื่องเสือตัวนี้ องค์ท่านหลวงปู่มั่นอธิบายเรื่องอ�านาจคุณศีล คุณธรรม ให้ท่านฟัง 
เพิ่มเติม จนหลวงปู่ชอบท่านเชื่อมั่นในอ�านาจของคุณศีล คุณธรรม อย่างสนิทใจ 

จากศัตรูกลายเป็นมิตร

เร่ืองราวชีวประวัติของพระคุณเจ้าหลวงปู่ชอบ ฐานสโม คัดลอกจากหนังสือ 
ปฏิปทาพระธุดงคกรรมฐาน สายท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ เรียบเรียงโดย  
พระธรรมวิสทุธมิงคล (หลวงตามหาบวั ญาณสมัปันโน) วดัป่าบ้านตาด ต�าบลบ้านตาด  
อ�าเภอเมอืง จังหวดัอดุรธานี องค์ท่านหลวงตามหาบวัเรียนถามเร่ืองราวการเดินธดุงค์ 
และการปฏิบัติขององค์ท่านหลวงปู่ชอบ เมื่อเดือนพฤษภาคม ปี ๒๕๑๕ ที่วัดป่า 
สมัมานุสรณ์ บ้านโคกมน ต�าบลผาน้อย อ�าเภอวงัสะพงุ จังหวดัเลย องค์ท่านหลวงตา 
มหาบัว ท่านเรียบเรียงไว้ดังนี้

“เป็นทีแ่ปลกใจทีเ่ร่ืองไม่น่าเป็นไปได้ แต่กเ็ป็นไปได้อย่างน่าอศัจรรย์อกีเร่ืองหน่ึง  
คือก่อนที่ท่าน (หลวงปู่ชอบ) จะขึ้นไปพักบําเพ็ญสมณธรรมในถํ้าแห่งหนึ่ง ชาวบ้าน 
แถบน้ันบอกท่านว่า ทีถ่ํา้แห่งน้ีมงูีพษิสดีาํตวัหน่ึงใหญ่ขนาดเท่ากบัถ่านไฟฉายชนิดใหญ่  
ตวัยาวประมาณเมตรเศษๆ งูตวัน้ีมนัดรุ้ายมากเป็นพเิศษ มนัอาศยัอยูใ่นถ้ําแห่งน้ีมา 
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เป็นเวลาหลายปีแล้ว งูพษิตวัน้ีเคยทาํอนัตรายแก่คนมาแล้ว แต่กไ็ม่มใีครกล้าทีจ่ะไป 
ทําอะไรมัน เพราะเขากลัวว่าอาจจะมีอะไรซ่อนอยู่เบื้องหลังงูตัวนี้ จนชาวบ้านพากัน
ขนานนามให้มันว่า “เจ้าถ�้า”

ใครจะขึ้นไปพักค้างคืนที่ถ้ําน้ีไม่ได้ เขาบอกว่าถ้ามีคนขึ้นไปพักค้างคืนที่ถ้ําน้ี
ตอนเยน็ ตอนกลางคนื หรอืตอนเช้า งูตวัน้ีจะออกมาแผ่แม่เบีย้ขู่ฝ่อๆ ถ้าพอกดัได้กก็ดั 
จริงๆ ผู้คนเคยเสยีทใีห้มันหลายรายแล้ว จนไม่มีใครทีจ่ะกล้าขึน้ไปพกัค้างคนืทีใ่นถํา้ 
แห่งนี้

ท่านอาจารย์องค์น้ีท่านคิดอยากจะไปพักที่ถ้ําแห่งน้ันเพื่อประกอบความเพียร 
ท่านจึงวานให้ชาวบ้านเขาไปส่ง แม้เขาบอกว่างูพษิตวัน้ีมนัดมุาก และอาจเป็นอนัตราย 
ต่อท่านได้ เขาจึงไม่อยากให้ท่านไปพกั แต่ท่านกข็อให้ญาตโิยมไปส่งจนได้ โดยท่านให้ 
เหตผุลว่า “ถ้าถึงคราวแล้ว แม้นอนอยูใ่นบ้านกต็ายได้ ไม่มีใครห้ามความตายได้ อาตมา
เคยเห็นมาแล้วจึงเชื่อในเร่ืองกรรมได้อย่างสนิทใจ การอยู่ถ�้าก็เคยอยู่มาจนเคยชิน  
ร่างกายจิตใจของอาตมา ถ้าเป็นวสิยัทีค่วรเป็นได้ ก็น่าจะกลายเป็นหนิเป็นเขาไปหมด 
แล้ว ไม่น่าจะเหลอืรอดชวีติกลบัคืนมาเหมอืนเดิม งูเป็นสตัว์ เราเป็นคนและเป็นพระ  
ซึง่ถอืศลีถอืธรรมประจ�าใจ มไิด้ถอืความอจิฉาบงัเบยีดท�าลายใคร ถ้างูมนัจะท�าอันตราย 
ให้เราตายลงไป เราก็จะขอยอมตายเพราะกรรมไม่ดีของตน นักปราชญ์ท่านยังจะ
ชมเชยว่าเป็นผู้เชื่อในผลกรรมจริงๆ” ว่าเสร็จแล้ว ท่านก็ให้ญาติโยมไปส่งท่านจริงๆ

เม่ือท่านไปพักที่ในถ้ําแห่งน้ัน ท่านก็ได้รับความสะดวกกายสะดวกใจเพียง 
องค์เดียว พอตกวันที่สองตอนเย็นๆ ท่านก็เห็นงูสีดําตัวนั้นเลื้อยออกมาจากซอกหิน 
และมันก็ค่อยๆ เลื้อยตรงดิ่งเข้ามายังท่าน ซึ่งขณะนั้นท่านกําลังนั่งรําพึงอรรถธรรม
อยู่บนแคร่เล็กๆ ด้วยสัญชาตญาณการถืออํานาจของผู้ที่ชอบในการทําลาย พอท่าน
มองเห็นมันเลื้อยเข้ามาหาท่านอย่างไม่เกรงกลัว และมันก็ทําท่าทางจะเอาจริงจังกับ 
ท่านมาก ท่านกร็ะลกึถงึคาํพดูของชาวบ้านทีเ่ขาเคยเล่าให้ท่านฟังเร่ืองของงูเจ้าถ้ําแห่งน้ี  
ท่านคิดว่า “ต้องเป็นงูเพชฌฆาตตัวนี้แน่ๆ ไม่เช่นนั้นมันจะไม่แสดงอาการอาจหาญ 
ถึงขนาดนี้เลย” ท่านก็เลยนึกในใจของท่านว่า
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“เรามาบ�าเพญ็ธรรมอยูท่ีน่ี่ กไ็ม่ได้คดิมาเบยีดเบยีนท�าลายใคร แม้แต่สตัว์ทีต่วั
เลก็ๆ กใ็ห้ความเมตตาต่อเขาเสมอด้วยชวีติของตน ไม่เคยคดิเย่อหยิง่ในตวัของตนเอง
ว่าตนเป็นคนเป็นพระที่มีศักดิ์สูงส่งกว่าสัตว์ทั้งหลาย ซึ่งเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตาย 
ด้วยกนัทัว่ไตรภพ แม้งูด�าตวัน้ีก็เป็นสตัว์ทีนั่บเข้าในจ�านวนเพือ่นสขุ เพือ่นทกุข์ เพือ่น
เกดิแก่เจ็บตายด้วยกนั แต่เหตไุฉนอยูเ่ฉยๆ ไม่เคยมเีร่ืองทบุถองตะบองตอีะไรกนัเลย  
งูตัวนี้ยังตั้งหน้าตั้งตาเลื้อยเข้ามาเพื่อมาท�าร้ายหมายปองชีวิตของเรา ซึ่งเป็นเพื่อนที่
เชือ่ถอืในความเป็นความตายได้ผู้หน่ึง ไม่มเีพือ่นใดในภเูขาลกูน้ีจะเป็นทีเ่ชือ่ถอืได้ยิง่ 
ไปกว่าเรา

เมือ่ย้อนมาระลกึนึกถงึศลีของเรากบ็ริสทุธิ ์ความเมตตาในจิตใจของเรากม็อีย่าง
เปีย่มลน้ ถ้าสัตว์ตัวนีย้งักลา้ที่จะท�าร้ายเราได้อย่างลงคอแล้ว กจ็ะถือเอาว่าเราเองใน 
อดีตชาตน้ัิน ต้องเป็นผู้ทารุณโหดร้ายเหลอืประมาณ น่าจะไม่มนีรกขุมใดต้านทานไว้ได้  
ให้พ้นจากผลกรรมอันทารุณน้ันมาแล้ว จ�าต้องมาเจอกับความทารุณของงูพิษตัวน้ี  
ตวัทีต่นเคยสร้างความทารุณแก่เขามาอย่างหลกีเลีย่งไม่ได้ และเรากไ็ม่จ�าเป็นทีจ่ะต้อง 
ไปหลกีหนีผลกรรมของตนเอง เพราะตวัเองกล้าท�ากต้็องกล้ารับผลของกรรมทีต่นเอง
เคยท�ามา จึงจะสมนามว่าเป็นผู้เชื่อเรื่องผลของกรรมจริง”

พอคดิตกกพ็ดูกบังูตวัทีเ่ลือ้ยมาหยดุห่างองค์ท่านประมาณหน่ึงวา และกาํลงัแผ่ 
แม่เบีย้คอยโอกาสอยู่ “เรามาอยู่ทีน่ี่มไิด้มามุ่งร้ายหมายโทษใครเลย แต่มาบ�าเพญ็ธรรม 
เพื่อความสุขของตนและเพื่อนร่วมชาติ โดยไม่นิยมประเภทว่าเป็นใคร เราแผ่เมตตา 
เพื่อความสุขแก่สัตว์ทั้งปวง มีเธอด้วยผู้หน่ึงที่อยู่ในข่ายควรได้รับ ถ้าเธอยังหวัง
ความสขุกายสบายใจเช่นสตัว์โลกทัว่ๆ ไป กค็วรรับเมตตาธรรมทีเ่ยน็ฉ�า่น้ีไปประดบั 
ตวัของเจ้า ดกีว่ามาขูเ่ขญ็ท�าลายผู้อืน่ซึง่ไม่เกดิประโยชน์เป็นไหนๆ แม้ท�าผู้อืน่ให้เป็น 
อนัตรายและตายไปด้วยพษิสงของเธอ ส่วนตวัเองกไ็ม่เหน็ได้เลือ่นคณุงามความดีเป็น
ความสุขความเจริญให้ยิ่งขึ้นไปอีก นอกจากจะลงไปจมอยู่ในกองทุกข์มีนรกเป็นต้น
เท่านั้น นี่เป็นผลที่ได้รับจากการเบียดเบียนท�าลายผู้อื่น เราไม่เห็นด้วย ไม่ยินดีด้วย 
กบัการท�าของเธอ เพราะเป็นงานส่งเสริมทกุข์เพือ่บบีบงัคบัตวัเอง เราเหน็ด้วยเฉพาะผู้



136

ไม่เบยีดเบยีนท�าลายผู้อืน่ อนัเป็นงานไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ใคร ตนกเ็ยน็ ผู้อืน่ 
ก็เย็น มองเหน็กนัราวกบัมิตรทีเ่คยสนิทกนัมาตัง้แต่พนักปัแสนกลัป์ เราเป็นเพือ่นร่วม 
ทกุข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกนั ไม่บงัควรทีจ่ะท�าความทกุข์ร้อนแก่กนัอนัเป็นการเพิม่ทกุข์ 
ให้แก่ตวัเองอกีด้วย เรามาอยูม่าทีน่ี่เพือ่สมานมติรกบัเธอและสตัว์ทัว่ไป จงเหน็ใจเรา 
ผู้เป็นมิตรด้วยความซือ่สตัย์สจุริต เธอรับความเป็นมติรและเมตตาธรรมจากเราแล้ว 
จงไปอยู่เป็นสุขๆ เมื่อไปแล้วอยากมาเยี่ยมเยียนเราอีกเป็นคร้ังคราวก็ให้มาได้ตาม
อธัยาศยั เรายนิดีเป็นมติรกบัเธอตลอดไป ไม่ได้รังเกยีจว่าเธอเป็นสตัว์ เราเป็นคนและ 
เป็นพระ เราถอืว่าเป็นเพือ่นเกดิเพือ่นตายด้วยกนั จึงไม่ได้ถอืว่าใครยิง่หย่อนกว่าใคร  
ตลอดวาสนาบารมีกต่็างคนต่างมีตามก�าลงัของตนทีส่ร้างมา หรือเธออาจมีวาสนาบารมี 
แก่กล้ายิง่กว่าเรากไ็ม่อาจทราบได้ เพราะต่างคนต่างมกีรรมดแีละชัว่ตดิแนบอยูก่บัตวั 
มาด้วยกัน บางทีเธอละจากชาตินี้ไปแล้ว เลื่อนฐานะขึ้นมาเป็นมนุษย์บรรลุถึงความ
บริสุทธิ์หลุดพ้นไปก่อนเราผู้ก�าลังก�าด�าก�าขาวกับกิเลสตัวโสมมอยู่เวลานี้ก็เป็นได้ ถ้า
เธอไม่สร้างความชั่วทับถมตัวเข้าไปอีกดังจะสร้างกรรมไม่ดีกับเราอยู่ในขณะนี้”

พอพดูกบังูจบ ท่านนึกอธษิฐานจิตขออาํนาจเมตตาธรรมทีเ่คยคํา้จุนโลกมาประจาํ 
แผ่นดิน จงดลบนัดาลให้งูตวัน้ีกลบัใจจากความเป็นศัตรูกลายมาเป็นมติรสนิทสนมกนั 
โดยธรรมเถดิ ดังน้ี เป็นทีป่ระหลาดและอศัจรรย์ใจเกินคาด ไม่ทราบว่าอะไรเป็นผู้ดล 
บนัดาล กไ็ม่น่าจะพูดได้ถูกต้อง ทาํให้งูทีกํ่าลงัจะทาํอนัตรายท่านอกีไม่กีว่นิาทข้ีางหน้า  
กลบัเปลีย่นอาการทีเ่ป็นศตัรูลงในทนัททีนัใด คืองูตวัน้ันกลบัหมอบศีรษะลงไปสงบน่ิง 
ประมาณ ๑๐ นาที แล้วหันศีรษะเลื้อยกลับไปหายไปในเวลานั้น

 วันต่อมางูตัวน้ีก็มาหาท่านอีก และมันก็มาแทบทุกวัน แต่มิได้แสดงอาการ 
น่ากลวัเหมอืนกบัวนัแรกทีพ่บกนัเลย เป็นเพยีงเลือ้ยเข้ามาถงึทีเ่ก่าทีม่นัเคยมาหยดุอยู่  
แล้วทําตวัสงบน่ิงอยูค่รู่หน่ึงถงึได้เลือ้ยจากไป ท่านว่าเหน็ความประจักษ์ในเมตตาธรรม 
อย่างถงึใจอกีคร้ังหน่ึง นับแต่วนัน้ันเป็นต้นมา ท่านกอ็ยูก่บังูตวัน้ันด้วยความสงบสขุ 
ไม่มีอะไรให้เป็นทีร่ะแวงระวงักนัเลย ถงึเวลาทีงู่ตวัน้ันอยากออกมาป้วนเป้ียนอยูแ่ถว
หน้าถํา้ทีท่่านพกัอยู ่มนักม็าในฐานะของสตัว์ทีคุ่น้เคยกบัคนเป็นอย่างด ีแล้วต่างกไ็ม่ 
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ระแวงซึง่กนัและกนั เมือ่คดิอยากออกมาเทีย่วตามประสาของมนั มันกอ็อกมาตามสบาย  
ไม่มีเวลํ่าเวลาเหมือนกับแต่ก่อนเช่นที่ชาวบ้านเขาเล่าให้ฟัง 

 ดงัน้ัน เร่ืองทีท่่านอาจารย์องค์น้ี (หลวงปูช่อบ) ท่านได้เล่าให้ฟัง จึงเป็นความจริง 
ตามเหตุการณ์ที่เคยเป็นมาดั้งเดิม โดยมากพระธุดงคกรรมฐานที่ปฏิบัติเด็ดเดี่ยว
อาจหาญ ท่านมักจะได้ผจญภยัอยูเ่สมอ แต่ท่านกเ็อาตวัรอดไปได้ไม่เป็นภัยอนัตราย 
ใดๆ จึงทําให้คิดและมัน่ใจว่า ผู้ทีม่ธีรรมในใจและมุง่ม่ันต่อธรรมอย่างยิง่ แม้จะเผชญิ 
กบัเหตกุารณ์ต่างๆ กมั็กจะมีชยัชนะโดยธรรมเสมอ ไม่ค่อยจะมอีะไรมาทาํร้ายให้ล่มจม 
ฉิบหายเหมือนคนธรรมดาทัว่ไป คล้ายกบัมปีาฏหิาริย์ลกึลบัอยู่ในตวัแบบพดูยาก และ 
บอกใครไม่ได้ แต่เรื่องก็เป็นอย่างนั้นจริง” 

เท่ียววิเวกเมืองพม่าครัง้แรกกบัหลวงปูพ่รหม จริปญุโญ

ปีพุทธศักราช ๒๔๘๑ หลวงปู่ชอบ ฐานสโม พักภาวนาอยู่บ้านโหล่งขอด 
อ�าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ หลวงปู่พรหม จิรปุญโญ (วัดป่าประสิทธิธรรม  
บ้านดงเย็น ต�าบลดงเย็น อ�าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี) ท่านมาชวนหลวงปู่ชอบ 
ไปเที่ยววิเวกประเทศพม่าด้วยกัน ก่อนหน้าน้ันหลวงปู่พรหมท่านเคยไปเที่ยววิเวก 
จ�าพรรษาทีป่ระเทศพม่ามาก่อนแล้ว หลวงปูพ่รหมท่านเล่าเร่ืองเทีย่ววเิวกจ�าพรรษาที่
ประเทศพม่าให้ฟัง หลวงปู่ชอบท่านสนใจอยากจะไปเที่ยววิเวกประเทศพม่า ท่านจึง 
ขอให้หลวงปู่พรหมน�าพาไปเที่ยววิเวกประเทศพม่า

ก่อนเดินทางไปเที่ยววิเวกประเทศพม่ากับหลวงปู่พรหม หลวงปู่ชอบท่านน�า 
เร่ืองน้ีกราบเรียนองค์ท่านหลวงปูม่ัน่ ภูรทิตัโต ผู้เป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ เพือ่พจิารณา  
องค์ท่านหลวงปูม่ัน่พจิารณาเหน็ควร จึงอนุญาตให้หลวงปูช่อบไปเทีย่ววเิวกประเทศ
พม่ากบัหลวงปูพ่รหม ผู้เป็นเพือ่นตายสหายธรรมของท่าน ท่านทัง้สองพากนักราบลา
องค์ท่านหลวงปู่มั่น ที่บ้านแม่กอย ออกเดินทางมาอ�าเภอฝาง จนถึงอ�าเภอแม่สาย 
ถึงแม่สาย ท่านทั้งสองพากันไปพักที่ถ�้าผาจม บ้างเวียงผางค�า
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หลวงปู่ชอบท่านบอกสมัยน้ันถ�้าผาจมยังไม่ได้เป็นวัดวาศาสนาเหมือนกับ
ปัจจุบนัอย่างทีเ่ราเหน็ ตอนท่านกบัหลวงปูพ่รหมพากนัมาพกัภาวนา ถ�า้ผาจมยงัเป็น 
ป่าเขา ไม่มีบ้านผู้เรือนคน เน่ืองจากชาวบ้านทีน่ี่สมยัก่อนเขากลวัผีถ�า้ผาจม จึงไม่มีใคร 
กล้าเข้ามาอยู่อาศัย พ่อแม่ครูอาจารย์ท่านว่าที่ถ�้าผาจมผีไม่ดุอย่างที่คนทั่วไปเข้าใจ
หรอก สิ่งที่ดุอยู่ถ�้าผาจมคือพญานาคเฝ้าสมบัติพระศาสนา ท่านบอกถ้าใครไป
ก้าวก่ายกับสมบตัเิก่าของพระศาสนาอยูท่ีน่ี่ มกัจะได้รับอนัตรายจากฤทธิร้์ายของนาคา  
คนสมัยก่อนจึงไม่มีใครกล้าเข้าไปหักร้างถางพงท�าอะไรไม่ดีกับถ�้าผาจม

ท่านบอกคนที่น่ีสมัยน้ันเขายังไม่คุ้นเคยกับพระป่ากรรมฐาน พอเห็นพระป่า
กรรมฐานนุ่งห่มผ้าสแีก่นขนุนหมอกหมองเดนิบณิฑบาต เขาจะไม่กล้าออกมาใส่บาตร 
ยิ่งเป็นลูกเล็กเด็กแดง พอเจอพระป่ากรรมฐานจะพากันร้องไห้วิ่งหนีกันจ้าละหวั่น  
ไม่กล้าออกมาดู องค์ท่านเล่าอย่างข�าๆ พวกเดก็น้อยเหน็พระป่ากรรมฐาน เขาจะเรียก  
พวกเราว่า “ตุด๊งๆ” ตุด๊ง คอื ค�าพดูของคนเมอืงเหนือสมยัน้ันใช้เรียกพระป่ากรรมฐาน 
อีสาน ท่านบอกกว่าจะมีคนใส่บาตรให้ท่านทั้งสอง ต้องเดินวนรอบบ้านเวียงผางค�า
สองสามรอบ ถึงมีคนออกมาใส่บาตรให้ หลังฉนัอาหารแล้ว ทา่นทั้งสองแยกย้ายกัน 
ท�าความเพยีร หลวงปูพ่รหมท่านลงไปเดนิจงกรมทีริ่มหาดน�า้สาย ส่วนท่านเดนิจงกรม
อยู่หน้าถ�า้ผาจม ระหว่างเดนิจงกรมอยูห่น้าถ�า้ผาจม ท่านบอก “เราได้ยนิเสยีงเหมอืน
หวูดรถไฟไอน้ําดงัขึน้เป็นระยะๆ เวลาเสยีงน้ีดังขึน้แต่ละคร้ัง พืน้ดนิทีเ่ราเดินจงกรม
อยู่นั้นจะสั่นสะเทือน พอสื่อความหมายให้เท้ารู้สัมผัส”

หลงัเลกิจากเดนิจงกรมแล้ว หลวงปูช่อบท่านมาน่ังภาวนาบนก้อนหนิภายในถ�า้  
องค์ท่านน่ังแผ่เมตตาให้สรรพสตัว์ทัง้หลาย กายทพิย์ กายหยาบ ทีอ่าศยัอยูใ่นถ�า้ผาจม
แห่งน้ี ให้ได้รับผลบญุหนุนธรรมโดยทัว่กนั ท่านว่าขณะแผ่เมตตาอยูน้ั่น ก้อนหนิทีเ่รา
น่ังอยูจ่ะสัน่ไหวไปมา มีเสยีงครืดๆ อยู่ใต้ก้อนหนิ คล้ายกบัมอีะไรบางอย่างเคลือ่นตวั 
อยู่ใต้ก้อนหินที่เรานั่งภาวนา องค์ท่านจึงก�าหนดดูที่มาของเสียงแผ่นดินสั่นไหวที่ใต้
ก้อนหิน ท่านว่าสาเหตุที่แผ่นดินสั่นไหวใต้ก้อนหินนั้น เกิดจากพญานาคเฝ้าสมบัติ 
พระศาสนาทีถ่�า้ผาจมแสดงอนุโมทนา เวลาทีอ่งค์ท่านแผ่เมตตา พญานาคถ�า้ผาจมตนน้ี 
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เขายินดีในเมตตาธรรมที่องค์ท่านหลวงปู่ชอบแผ่ไพศาล พญานาคตนน้ีเป็นผู้หน่ึง 
ทีไ่ด้รับบญุธรรมฉ�า่เยน็จากองค์ท่านหลวงปูช่อบ เขาจึงแสดงเทพฤทธิโ์มทนา โดยการ 
ม้วนแผ่นดินเพื่อให้หลวงปู่ชอบท่านทราบว่าเขาเย็นจิตในมิตรไมตรีขององค์ท่าน
หลวงปู่ชอบบอกพญานาคตนน้ีในอดีตชาติเขาเคยเป็นเพื่อนตายสหายธรรมของ 
หลวงปูต่ือ้ อจลธมัโม พญานาคตนน้ีอดตีเคยบวชเป็นฤาษมุีนีไพรด้วยกนักบัหลวงปูต่ือ้  
เมื่อปลายสมัยพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้ากัสสะโป ในชาติน้ันหลวงปู่ตื้อท่าน 
ปฏิบัติภาวนาจนได้สมาบัติ สหายธรรมของท่านปฏิบัติศีลพรตมุนีไพรเพื่อปรารถนา
อยากจะเกดิเป็นพญานาคราช หลงัหมดอายขุยัสิน้ใจจากโลกในชาตน้ัิน หลวงปูต่ือ้ท่าน 
ก็เวยีนว่ายตายเกดิในมหาสมุทรโลกสงสารเพือ่สัง่สมบญุญาบารมีขององค์ท่าน บญุบารม ี
ทีอ่งค์ท่านหลวงปูต่ือ้ปฏิบตัสิัง่สมมา จึงท�าให้องค์ท่านสิน้ทกุข์ถงึธรรมในชาตปัิจจุบนั

วันทีส่อง หลงับณิฑบาตฉันอาหารกนัเรยีบร้อยแล้ว หลวงปูพ่รหมพาหลวงปูช่อบ  
เดินข้ามแม่น�้าสายไปขึ้นฝั่งเมืองท่าขี้เหล็ก ตรงข้ามอ�าเภอแม่สาย หลวงปู่พรหมท่าน 
พาหลวงปู่ชอบเข้าไปพักที่วัดเจ้าระเข่ง เน่ืองจากหลวงปู่พรหมท่านคุ้นเคยกันกับ 
เจ้าจองระเข่ง (เจ้าอาวาสวัดระเข่ง) ออกจากท่าขีเ้หลก็ ท่านทัง้สองพากนัเทีย่ววเิวกตาม
สถานที่ต่างๆ ของเชียงตุง หลวงปู่พรหมชวนหลวงปู่ชอบไปเที่ยววิเวกสิบสองปันนา  
มณฑลยนูนาน ประเทศจีน พอเข้าไปเทีย่ววเิวกสบิสองปันนาแล้ว หลวงปูช่อบท่านเหน็ 
วตัรปฏิบตัขิองพระเณรทางน้ันหย่อนยานในพระธรรมวนัิย พากนักนิข้าวเยน็ เล่นสตรี 
ไม่ต่างอะไรกับฆราวาส ผู้หญิงบางคนจะมาจับเน้ือต้องตัวท่านกับหลวงปู่พรหม 
เหมือนที่เขาคุ้นเคยกับพระเณรที่นั่น หลวงปู่ชอบเห็นท่าไม่ดี สีจีวรจะหมอง ท่านจึง
ชวนหลวงปู่พรหมเดินทางกลับมาประเทศพม่าอีกครั้ง

หลังกลับมาประเทศพม่าแล้ว หลวงปู่พรหมชวนหลวงปู่ชอบไปเที่ยววิเวก 
มณัฑะเลย์และอนิเดีย ท่านอยากไปดแูผ่นดนิถิน่ธรรมต้นก�าเนิดของพระพทุธศาสนา  
หลวงปูช่อบท่านไม่อยากไปเมอืงมณัฑะเลย์ ท่านอยากจ�าพรรษาแถวเขตเชียงตงุ เพราะ
สถานที่ภูเขาป่าดอยแถวน้ีถูกกับจริตนิสัยของท่าน ท่านทั้งสองจึงแยกกันออกเที่ยว
วิเวกหาสถานทีจ่�าพรรษา หลวงปูช่อบบอกหลวงปูพ่รหมท่านเดนิทางไปเมอืงมณัฑะเลย์ 
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เพียงล�าพังเพื่อจะไปจ�าพรรษาอยู่ที่น่ัน ผู้เฒ่าพรหมบอกเราว่า “ครูบา ถ้าพวกเฮา 
บ่ตายก่อน ให้กลบัมาเจอกนัทีเ่ชยีงใหม่เด้อ ผมจะไปมณัฑะเลย์ ไปอนิเดยี” เอาแท้ๆ  
อาจารย์พรหมเพิ่นกะบ่ได้ไปอินเดีย มันมีเหตุ พวกทหารอังกฤษเริ่มเข้ายึดอินเดีย 
เลยเป็นเหตุให้อาจารย์พรหมบ่ได้ไปแสวงบุญอยู่อินเดียตามที่เพิ่นตั้งใจเอาไว้”

หลังแยกกันกับหลวงปู่พรหมแล้ว หลวงปู่ชอบท่านก็ออกเที่ยววิเวกหาสถานที่ 
จ�าพรรษาในเขตเชียงตุง ท่านมาพบหมู่บ้านชาวไทยใหญ่แห่งหน่ึงชื่อ เมืองยาง  
บ้านเมืองยางแห่งนี้เพิ่งตั้งเป็นหมู่บ้านขึ้นมาได้ไม่กี่ปี มีบ้านเรือนสิบกว่าหลังคาเรือน 
บ้านเมืองยางยังไม่มีวัดวาศาสนาให้ญาติโยมได้อาศัยท�าบุญ ชาวไทยใหญ่หมู่บ้าน 
แห่งน้ี จึงพากันนิมนต์องค์ท่านหลวงปู่ชอบจ�าพรรษาอยู่ที่น่ี องค์ท่านพิจารณาเห็น
สมควรแก่สถานทีแ่ละสปัปายะศรัทธา หลวงปูช่อบท่านจึงรับนิมนต์พีน้่องชาวไทยใหญ่ 
จ�าพรรษาอยู่ที่เมืองยาง

พรรษาที ่๑๔ ปีพทุธศักราช ๒๔๘๑ พระคุณเจ้าหลวงปูช่อบ ฐานสโม ท่านจําพรรษา 
ทีบ้่านไทยใหญ่เมอืงยาง แขวงเชียงตงุ ประเทศพม่า และเป็นปีแรกคร้ังแรกทีพ่่อแม่- 
ครูอาจารย์ชอบ ท่านจ�าพรรษาอยู่ที่ประเทศพม่า 

ลูกนัคราเล่นน�้า

หลงัพ้นฝนออกพรรษา ปีพทุธศกัราช ๒๔๘๑ พระคณุเจ้าหลวงปูช่อบ ฐานสโม  
ท่านร�่าลาพี่น้องชาวบ้านไทยใหญ่ เมืองยาง ผู้มีพระคุณในปัจจัยสี่ ออกเที่ยววิเวก
เข้าไปทางตอนกลางของประเทศพม่า องค์ท่านตัง้ใจเดินทางไปดเูมอืงเจียงตอง ซึง่ท่าน 
เคยเกดิอยูเ่มอืงน้ี ถูกเกณฑ์เป็นทหารทพัหน้าของพระเจ้าบาเยงนอง (พระเจ้าบเุรงนอง)  
มาตีกรุงศรีอยุธยา ชาติน้ันท่านเป็นไข้ป่าตายระหว่างเดินทัพจะเข้ามาตีเอาเมือง
เชียงใหม่

ท่านว่าระหว่างเดินทางไปเมืองเจียงตอง เราอาศัยพักภาวนาตามภูเขาป่าดอย 
ใกล้หมูบ้่านของชาวกะเหร่ียงบ้าง ชาวไทยใหญ่บ้าง ท่านว่าการเทีย่ววเิวกประเทศพม่า 
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ยคุของท่านน้ันจะมอีปุสรรคหลายอย่าง เช่น พดูคนละภาษา เวลาไถ่ถามกนักไ็ม่ค่อย 
รู้เรื่อง บางครั้งก็ท�าให้เข้าใจผิดกันได้ เรื่องดินฟ้าอากาศทางเมืองพม่านั้น จะหนาว
เย็นกว่าทางเมืองไทยเรามาก บางคร้ังท่านต้องก่อไฟผิงทั้งวันทั้งคืนเพื่อคลายความ
เหน็บหนาว เร่ืองอาหารการขบฉันก็ล�าบาก บิณฑบาตได้อะไรมา ท่านก็ฉันไป 
ตามมีตามเกิด เพือ่ประคองธาตขุนัธ์ให้ทรงไว้ในการปฏิบตัธิรรม บางคร้ังท่านกไ็ม่ได้ 
ฉันข้าวเป็นเวลาหลายวนัตดิต่อกนั เพราะบางหมูบ้่านทีเ่ดนิผ่านเขาไม่ใส่บาตรให้ท่าน 
บางหมูบ้่านทีเ่ขาไม่นับถอืพระพทุธศาสนา เพยีงแค่เดินเข้าไปถามทาง เขากพ็ากนัออก 
มาขับไล่ไสส่งก็มี

ระหว่างเดินทางมาเมืองเจียงตอง ท่านหลงป่าหาทางออกไม่ได้ ต้องอาศัยนอน
ค้างแรมอยู่ในป่าแห่งนั้นคืนหนึ่ง พอเช้าวันใหม่ ท่านหาทางออกจากป่าแห่งนี้จนถึง
เทีย่งวนั กย็งัหาทางออกไม่เจอ ระหว่างหาทางออกจากป่าแห่งน้ีอยูน้ั่น ท่านพบธารน�า้ 
สายหนึ่ง กว้างประมาณสิบเมตร ลึกประมาณหน้าอกของท่าน ท่านบอกธารน�้าแห่งนี้
ใสเย็นจนเห็นตัวปลาแหวกว่ายไปมา หลวงปู่ชอบท่านพักกรองน�้าเอาไว้ฉัน จากนั้น
ท่านลงไปสรงน�้าในล�าธารแห่งนี้เพื่อคลายร้อน

ขณะที่องค์ท่านก�าลังสรงน�้าอยู่น้ัน ปรากฏน�้าที่ไหลมาจากทางเบื้องบนเกิด 
ขุ่นมัว มีกลิ่นคาวคลุ้งจนท่านคลื่นเหียนอาเจียนออกมา พ่อแม่ครูอาจารย์ท่านอุปมา
เปรียบเทียบกลิ่นคาวน้ีให้ฟังว่า “กลิ่นอีหยังคาวกะเดี้ยกะด้อ เกิดมากะบ่เคยพ้อ 
คาวปูคาวปลากะบ่เหม็นหืนขื่นคอปานนี้ มันขื่นคาวแฮงหลายจนเฮาฮากทั่งออกมา”

แปลความหมายว่า “กลิ่นอะไรก็ไม่รู้คาวจนเกินประมาณ เกิดมาก็ไม่เคยเจอ 
คาวปูคาวปลาก็ไม่เหม็นหืนขื่นคอปานนี้ มันขื่นคาวมากจนเราอาเจียนออกมา”

ตอนแรกหลวงปูช่อบท่านเข้าใจว่ามีสตัว์ตายอยูใ่นน�า้ ท่านจึงเดนิเลาะเลยีบล�าธาร 
ขึน้ไปดตู้นตอทีม่าของกลิน่คาวคลุง้น่ี องค์ท่านเดนิออกจากจุดสรงน�า้ข้ึนไปประมาณ
ร้อยกว่าเมตร ท่านเหน็งูด�าตวัหน่ึงขนาดเท่าโคนขาของท่าน ก�าลงัเล่นน�า้ด�าผุดด�าว่าย
อยู่หน้าซอกหินที่มีน�้าไหลออกมา ท่านบอกงูตัวนี้มีสีด�าทั้งตัว เวลากระทบแสงแดด
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จะเกิดสีแวววาวสะท้อนตา คล้ายกับสีสันวรรณะของงูแสงอาทิตย์บ้านเรา งูด�าตัวนี้
มีความยาวประมาณสิบวา ตาสีเพลิงเท่าไข่ไก่ ที่หัวของงูด�าตัวนี้เป็นหยักสีแดงคล้าย
หงอนไก่ ท่านว่า “ตัง้แต่เกดิมาเราเพิง่เหน็งูทีม่ลีกัษณะแบบน้ีอยูใ่นป่า เราเอะใจงูตวัน้ี 
มันมีอะไรน่าผิดสังเกต”

องค์ท่านน่ังซุม่ดูงูด�าตวัน้ีเล่นน�า้อยู่ไม่นานเท่าไหร่ กมี็งูด�าอกีตวัหน่ึงขนาดพอๆ กนั  
โผล่ออกมาจากซอกหินน�้าผุด งูด�าสองตัวน้ีพากันเล่นน�้าด�าผุดมุดดินหยอกล้อกัน
โดยการชูหัวขึ้นเหนือน�้า ลักษณะนาคาแสดงเดช หลวงปู่ชอบท่านก�าหนดดูที่มาของ 
งูด�าสองตัวนี้ว่าเป็นอะไรกันแน่ ท่านทราบจากภายในว่า งูด�าสองตัวนี้ ที่แท้เป็นลูก 
นาคราชจ�าแลงข้ึนมาเที่ยวเล่นบนโลกมนุษย์ พอรู้ที่มาของชาติพงษ์วงศ์ตระกูลงูด�า 
สองตัวนี้แล้ว องค์ท่านจึงนั่งดูลูกนาคราชสองตนนี้เล่นนาคาคะนองชล จนพญานาค
น้อยสองตนนี้มุดหายเข้าไปในซอกหินน�้าผุด ไม่โผล่ออกมาให้ท่านเห็นอีก

ท่านบอกเป็นสิ่งที่แปลกประหลาดเหมือนกัน หลังจากนาคราชน้อยสองตนน้ี 
เลกิเล่นน�า้แล้ว ปรากฏน�า้ในล�าธารกลบัมามกีลิน่ปรกตติามธรรมชาต ิสตัว์สาราสงิในป่า 
ก็อาศัยใช้อาบใช้กินได้ตามปรกติ ท่านว่าที่น�้าในล�าธารมีกลิ่นคาวคลุ้งข้ึนมาน้ัน  
เกิดจากนาคาน้อยสองตนน้ีแสดงเดชข่มสัตว์อื่นให้เกรงกลัวในอ�านาจวาสนาของตน 
ตอนนัคราน้อยสองตนน้ีเล่นน�้า ไม่มีสัตว์ป่าตัวไหนกล้าลงไปกินน�้าในล�าธารแห่งน้ี 
เพราะเกรงกลวัในอ�านาจของผู้มีบญุหนักศกัด์ิใหญ่กว่าตน หลงัองค์ท่านดนูาคราชน้อย 
สองตนนี้เล่นน�้าแล้ว หลวงปู่ชอบท่านก็แบกบาตรสะพายกลดเดินเลียบเลาะล�าธารนี้
มาเรื่อยๆ จนล่วงเข้าถึงเมืองเจียงตอง

พ่อแม่ครูอาจารย์ท่านสอนพระกรรมฐานขนุนางเหยยีบขีไ้ก่ไม่ฝ่ออย่างผู้บนัทกึว่า  
วธิกีารหน่ึงเวลาหลงป่า อย่าทิง้สายน�า้ เพราะธรรมชาตขิองแม่น�า้ล�าธารจะไหลจากป่า
เข้าสู่เมือง ท่านบอกให้เดินเลียบเลาะเกาะขอบสายน�้าไปเรื่อยๆ ก็จะพบกับหมู่บ้าน
ชานเมืองเอง ท่านว่า “เราใช้วิธีการแบบนี้เอาตัวรอดในเวลาหลงป่า ยกเว้นครั้งที่เรา
เดินหลงป่าอดข้าวสามวันไม่พบบ้านเรือนผู้คน เพราะกรรมเก่าของเราบันดาลผลใน
ปัจจุบัน”
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องค์ท่านหลวงปู่ชอบเดินทางมาถึงเมืองเจียงตองเวลาเย็นย�่า ท่านเข้าไปขอพัก 
ทีว่ดัไทยใหญ่เจียงตอง ท่านบอกเจ้าจองเจียงตอง (เจ้าอาวาสวดัเจียงตอง) ผู้น้ี อธัยาศยั 
ไมตรีดี ท่านรู้จักมักคุ้นกับพระกรรมฐานไทย เพราะพระคุณเจ้าหลวงปู่กินรี จันทิโย  
ลูกศิษย์สายมหานิกายรุ่นใหญ่ขององค์ท่านหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต มาเที่ยววิเวกที่
เมืองเจียงตองก่อนหน้าน้ี หลวงปู่ชอบท่านเล่าแบบนอบน้อมว่า “เราได้อาศัยบารมี
ท่านอาจารย์กินรี นครพนม มาแผ่เมตตาไว้ที่นี่ ถ้าไม่มีท่านอาจารย์กินรีมาผูกมิตร
กรรมฐานไทยไว้ที่นี่ เราก็คงจะมืดฟ้ามัวดินในการหามิตรอยู่ที่นี่”

หลวงปูช่อบบอกเมอืงเจียงตองเป็นชาวไทยใหญ่ ผู้คนทีน่ี่นับถอืพระพทุธศาสนา  
เมืองเจียงตองตอนนั้น (พ.ศ. ๒๔๘๒) มีบ้านเรือนประมาณหกสิบกว่าหลังคาเรือน  
สมัยนั้นหมู่บ้านขนาดหกสิบหลังคาเรือนขึ้นไป ถือว่าเป็นหมู่บ้านที่มีขนาดใหญ่มาก 
พื้นที่รอบเมืองเจียงตองเป็นภูเขาป่าดอยคล้ายกับจังหวัดแม่ฮ่องสอนของประเทศ 
ไทยเรา ท่านเหน็สถานทีภ่มูปิระเทศแห่งน้ีเหมาะแก่การจ�าพรรษา ท่านจึงให้โยมท�าทีพ่กั 
ให้บนดอยลูกหนึ่ง ทางฝั่งตะวันออกของเมืองเจียงตอง

ปีพทุธศกัราช ๒๔๘๒ พรรษาที ่๑๕ พระคณุเจ้าหลวงปูช่อบ ฐานสโม ท่านจําพรรษา 
อยู่ที่เมืองเจียงตอง ประเทศพม่า โดยล�าพังองค์เดียว

เรียนถาม “พ่อแม่ครูอาจารย์จําพรรษาองค์เดยีว เป็นพญาเดยีวดาย ไม่เหงา 
บ้างหรือ”

ท่านบอก “ใจเหงา เราก็เอาธรรมปลอบ ความเหงาเศร้าหมองเป็นเคร่ืองมือ 
อย่างหนึ่งของกิเลสที่มาป่วนจิตให้เสียใจ เราชอบอยู่ผู้เดียวมันภาวนาม่วนดี บ่ต้อง
ไปกงัวลกบัผู้ใด ถ้าอยากได้มรรคาให้ปฏบิตัผู้ิเดยีวถงึจะเหน็ผล เราบวชมาหาทางพ้น 
ทกุข์อย่างเดียว บ่ได้บวชมาเจริญพรขอกฐนิผ้าป่ากบัผู้ใด พระครูพระคนัเรากบ่็อยาก 
เป็นกบัเขา เกดิมาชาตน้ีิได้เป็นพระชอบ ฐานสโม เรากพ็อใจแล้ว คนเราถ้ารูจั้กความ 
พอดี ใจมันก็บ่เป็นทุกข์หลาย ที่ดิ้นด่าวๆ แล่นหาแต่ความอยากกันอยู่นั่น เพราะใจ 
มันบ่รู้จักคําว่าพอ” 
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พักภาวนาที่ห้วยน�้าริน อ�าเภอแม่ริม

หลังออกพรรษา ปีพุทธศักราช ๒๔๘๒ หลวงปู่ชอบ ฐานสโม ลาญาติโยม 
ชาวเมืองเจียงตอง เดินทางกลบัมาเมอืงไทย องค์ท่านกลบัเข้าเมืองไทยทางเขตอ�าเภอ
แม่ระมาด จังหวดัตาก ท่านเทีย่ววเิวกจากจังหวดัตากมาแม่ฮ่องสอน สถานทีอ่งค์ท่าน 
เข้าไปพกัภาวนาในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอนน้ัน มีบ้านกะเหร่ียงแม่เมืองหลวง เขตอ�าเภอ 
ปาย ออกจากบ้านกะเหร่ียงแม่เมืองหลวง ท่านมาพกัภาวนาอยู่ทีถ่�า้แม่อบูมอง ออกจาก 
ถ�้าแม่อูบมอง ท่านมาพักภาวนาอยู่ถ�้าน�้าลอด เขตอ�าเภอปางมะผ้า

จากน้ันท่านเดินทางมาเมืองเชียงใหม่ เข้าไปพักที่วัดเจดีย์หลวงเพื่อถามข่าว 
องค์ท่านหลวงปูม่ั่นจากหมู่คณะ ท่านทราบว่าองค์ท่านหลวงปูม่ั่น ภริูทตัโต พาลกูศษิย์ 
พักภาวนาอยู่ที่บ้านปง (วัดป่าอรัญญวิเวก) อ�าเภอแม่แตง ท่านจึงเดินทางมาบ้านปง
เพื่อตามหาพ่อแม่ครูบาอาจารย์องค์ท่านหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

ถงึบ้านปง หลวงปูช่อบท่านทราบว่าองค์ท่านหลวงปูม่ั่นพาลกูศษิย์ไปพกัภาวนาที่
ดอยนะโม อ�าเภอพร้าว ท่านจึงตามไปหาองค์ท่านหลวงปูม่ั่นทีด่อยนะโม หลวงปูช่อบ 
ท่านพกัภาวนาอยูท่ีด่อยนะโมระยะหน่ึง จากน้ันองค์ท่านหลวงปูม่ัน่พาท่านกบัหมูค่ณะ
ไปเทีย่ววเิวกทีบ้่านโหล่งขอด ซึง่อยู่ไม่ไกลกนัมากนักกบัดอยนะโม ต่อมา หลวงปูเ่ทสก์  
เทสรังส ีหลวงปูต่ือ้ อจลธมัโม หลวงปูเ่กต ุวณัณาโก และหมูค่ณะอกีสบิกว่ารูป ตามมา 
สมทบกับคณะขององค์ท่านหลวงปู่ม่ัน ที่บ้านโหล่งขอด องค์ท่านหลวงปู่ม่ันจึงพา 
ลกูศิษย์ข้ามไปเทีย่ววเิวกทีบ้่านมูเซอ ห้วยน�า้ขุ่น เขตอ�าเภอแม่สรวย จังหวดัเชียงราย

หลวงปู่ชอบท่านพักอยู่กับองค์ท่านหลวงปู่ม่ันที่บ้านมูเซอ ห้วยน�า้ขุ่น อ�าเภอ
แม่สรวย ระยะหน่ึง องค์ท่านหลวงปูม่ัน่แนะน�าให้ท่านไปเทีย่ววเิวกบ้านน�า้ริน เขตอ�าเภอ 
แม่ริม องค์ท่านหลวงปูม่ั่นบอก “สถานทีแ่ห่งน้ีวเิวกดี อาจจะถกูกบัจริตนิสยัเดยีวดาย 
อย่างท่านชอบ” หลวงปู่ชอบท่านจึงกราบลาองค์ท่านหลวงปู่มั่นเดินทางไปบ้านน�้าริน 
อ�าเภอแม่ริม ตามที่องค์ท่านหลวงปู่มั่น ผู้เป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์แนะน�า
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ชาวบ้านน�า้รินมาท�าทีพ่กัให้ โดยมพ่ีอของพ่อเลีย้งชืน้ ซึง่เป็นลกูศษิย์ขององค์ท่าน 
หลวงปูม่ัน่ พาชาวบ้านมาท�าศาลาหอฉันชัว่คราวหน่ึงหลงั เพือ่ให้ท่านใช้เป็นทีรั่บรอง 
ญาตโิยมเวลามาถวายภัตตาหาร สร้างทีพ่กัชัว่คราวไม้ไผ่สบัฟากหน่ึงหลงั เพือ่ให้ท่าน 
ใช้เป็นทีพ่กัอาศัยในการปฏบิตัธิรรม ท�าทางเดนิจงกรมให้สองเส้น เส้นหน่ึงอยูข้่างทีพ่กั 
ของท่าน อีกเส้นหนึ่งจะอยู่บนเนินดอย ห่างจากที่พักขององค์ท่านราวสามร้อยเมตร

เรียนถามองค์ท่านว่า “ทําไมพ่อแม่ครูอาจารย์จึงชอบอยู่ลําพังเพียงองค์เดียว 
ไม่กลัวอันตรายจากสัตว์สาราสิ่งคะนิงคนบ้างหรือ”

พ่อแม่ครูอาจารย์ชอบท่านบอก “อันตรายจากบุคคลสัตว์สาราสิ่งภายนอกน้ัน 
เราไม่กลัวมันหรอก สิ่งที่เรากลัวน้ันคืออันตรายจากกิเลสภายในใจของตนเท่าน้ัน  
ใจฟุง้ซ่านหงอยเหงาน้ันเกดิจากกเิลสในใจของตนเองน่ันแหละทีบ่ัน่ทอนจิตใจฟุง้ซ่าน 
ไม่ได้เกดิจากสตัว์บคุคลก่อกวน จิตฟุง้ซ่านน้ันเกดิจากใจเราเข้าไปยดึถอืในเร่ืองน้ันๆ 
ให้เป็นธรรมารมณ์ การอยู่ลําพังผู้เดียวมันสะดวกใจดี ไม่ต้องมาเป็นกังวลกับใคร 
คนเราถ้าคุ้นเคยในการปฏิบตัอิย่างเดยีวดายแล้ว จะรู้ว่าความสขุในการเป็นเอกบรุุษ
เอกสตรีแห่งธรรมนั้นเป็นอย่างไร

การอยูอ่ย่างเดยีวดายโดยมีธรรมเป็นเพือ่นใจน้ันมนัสบายใจดี ไม่ต้องไปทะเลาะ 
เบาะแว้งกับปากคนใจใคร การอยู่อย่างเอกบรุุษเอกสตรีน้ัน ไปไหนมาไหนมนัสะดวก 
ใจดี ไม่ต้องมาเป็นกังวลทุกข์กับใจเขาใจเรา เข้าเป็นเรือพ่วง หัดอยู่ผู้เดียวในธรรม 
ให้เป็น ใจกจ็ะเป็นสขุ กเิลสน้ีถ้าได้รบกวนจิตใจใครแล้ว อย่างน้อยคนน้ันนอนไม่หลบั  
หนักเข้าเป็นบ้าเสยีสต ิฆ่าตวัเองฆ่าผู้อืน่ให้ตายไปกม็ ีเกิดเป็นคนอย่าทาํให้ใจตนเอง 
เป็นกําพร้าธรรม ปฏิบัติให้ใจของตนเองมีวิหารธรรมเคร่ืองอยู่ครองจิต จิตผู้ม ี
วิหารธรรมครองใจแล้ว ผู้น้ันจะไม่เป็นทกุข์ จิตใจของผู้น้ันจะอยูอ่ย่างสคุตแิม้ตวัยงั 
ไม่ตาย”

พ่อแม่ครูอาจารย์บอก “ปี ๒๔๘๓ เป็นคร้ังแรกทีเ่ราเข้ามาพกัภาวนาทีบ้่านน้ําริน 
ตามคาํแนะนําของพ่อแม่ครูอาจารย์มัน่” เสนาสนะป่าบ้านน�า้ริน ทีท่่านพกัเมือ่ปี ๒๔๘๓  
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กับวัดป่าน�้ารินในปัจจุบันนั้น ท่านบอกเป็นคนละสถานที่กัน เสนาสนะป่าบ้านน�้าริน 
ทีอ่งค์ท่านพกัน้ัน จะอยูท่างด้านหลงัของวดัป่าน�า้ริน ท่านว่าวดัป่าน�า้รินเร่ิมเป็นวดัวา
ขึน้มาอย่างจริงจังเมือ่สมยัทีห่ลวงปูแ่หวน สจิุณโณ มาพกัจ�าพรรษา จากน้ันวดัป่าน�า้ริน 
จึงมีพระเณรเข้ามาพักภาวนาจ�าพรรษาอยู่มิได้ขาดจนตราบเท่าทุกวันนี้

มีเร่ืองเกี่ยวกับพญานาคตนหน่ึงที่พ่อแม่ครูอาจารย์ชอบเล่าให้ฟังตอนท่าน 
พักภาวนาอยู่บ้านน�้าริน ท่านบอกมีนาคามานพตนหน่ึงอาศัยอยู่หนองห้วยส้ม  
หน้าวดัปา่น�า้รนิ ขึน้มาหาองค์ทา่น นาคามานพหนุม่ตนนีจ้�าแลงแปลงกายเปน็มนษุย์ 
ขึน้มาใส่บาตรถวายจังหนัให้กับองค์ท่าน ท่านว่าแต่ละคร้ังทีพ่ญานาคหนุ่มตนน้ีจ�าแลง 
แปลงตนมาถวายจังหนัร่วมกบัผู้คน เขาจะแยกตวัออกมาน่ังอยูเ่ดยีวดาย โดยไม่เอือ้นเอ่ย 
เจรจาจากับผู้ใด พอท่านให้พรเสร็จแล้ว นาคามานพผู้น้ีเขาก็จะกราบลากลับทันที 
พฤติกรรมของนาคราชหนุ่มหนองห้วยส้มตนนี้ องค์ท่านเฝ้าสังเกตดูอยู่ร่วมสิบวัน

วันหนึ่งพอผู้คนเพลาซา หลวงปู่ชอบท่านถามนาคราชจ�าแลงตนนี้ว่า “โยมมา 
จากไหน อาตมาไม่เคยเห็นโยมที่บ้านน�้ารินเลย” พญานาคจ�าแลงตอบองค์ท่านว่า 
“บ้านโยมอยู่ไม่ไกลจากทีน่ี่มากเท่าไหร่นัก” พอตอบค�าถามองค์ท่านแค่น้ี เขากรี็บชิงลา 
เพื่อเลี่ยงที่จะตอบค�าถามอื่นๆ จากองค์ท่านอีก

พอพญานาคจ�าแลงรีบลากลับ องค์ท่านหลวงปู่ชอบจึงเดินตามเขาออกมาทาง
หน้าวัดป่าน�้าริน ตรงหนองห้วยส้ม นาคบุรุษจ�าแลงผู้นี้ พอรู้ว่าหลวงปู่ชอบตามมา 
เขาพดูกบัองค์ท่านว่า “ข้าพเจ้าไม่มสีิง่ใดทีจ่ะปิดบงัท่านอกีแล้ว” พญานาคจ�าแลงบอก 
องค์ท่านว่า “ข้าพเจ้าเป็นพญานาคอยู่หนองห้วยส้ม รักษาพระศาสนาที่นี่ ข้าพเจ้า 
ขึน้มาโลกมนุษย์เพราะอยากสัง่สมบารมใีห้กบัตนเอง” หลวงปูช่อบท่านถาม “พญานาค 
กอ็ยากท�าบญุเหมอืนกบัมนุษย์ด้วยหรือ” พญานาคหนองห้วยส้มบอกท่านว่า “พญานาค
ก็มีจิตใจใฝ่บญุไม่ต่างอะไรกนักบัมนุษย์ผู้ใฝ่ธรรม ก่อนข้าพเจ้าจะเกดิเป็นพญานาค 
ข้าพเจ้าก็เคยเป็นมนุษย์เหมือนกันกับท่านมาก่อน บุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้กระท�าไว ้
เม่ือตอนสมัยเป็นมนุษย์ จึงส่งผลให้ข้าพเจ้าได้มาเกิดเป็นพญานาคเฝ้าพระศาสนา 
จนสิ้นสมัย”
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องค์ท่านหลวงปูช่อบถามพญานาคหนองห้วยส้ม “พญานาคจ�าแลงเป็นมนุษย์ได้
ด้วยหรือ” เขาตอบท่านว่า “พญานาคมีฤทธิ์มากกว่ามนุษย์ธรรมดา สามารถจ�าแลง 
แปลงเป็นอะไรกไ็ด้ตามทีใ่จปรารถนา พญานาคทกุตนจะมแีก้วทพิย์สารพดันึกประดับ
บญุบารมขีองตนเอง แก้วทพิย์น้ีเกิดจากบญุบารมีทีต่นเองบ�าเพญ็มา แก้วทพิยจิตเป็น 
บุญฤทธิ์ประจ�าตัวของพญานาคทุกตนนับแต่ถือจุติภูมิ” พญานาคหนองห้วยส้มได้
แสดงฤทธิใ์ห้องค์ท่านหลวงปูช่อบดหูลายอย่าง เช่น จ�าแลงเป็นบรุุษหลายคนในวาระ
เดียวกัน จ�าแลงเป็นสาวสวยฟ้อนร�าทัดมาลาดอกไม้ จ�าแลงเป็นหญิงแก่หงอกหง่อม
ไม่มฟัีน จ�าแลงเป็นชายแก่ถอืไม้เท้า จ�าแลงเป็นนายพรานถอืหอกง้าวท้าวธนู จ�าแลงเป็น 
ช้าง ม้า วัว ควาย และรูปกายนาคาราช เป็นต้น

ท่านบอกเวลาพญานาคจ�าแลงเป็นอะไรน้ัน รวดเร็วดัง่อดึใจ แต่ละคร้ังทีพ่ญานาค 
จ�าแลงแปลงรูปเป็นอะไร ไม่ว่าคนหรือสตัว์ กริิยาท่าทางทีพ่ญานาคจ�าแลงน้ัน จะเป็น
เหมอืนจริงทกุอย่าง หลงัจากพญานาคหนองห้วยส้มจ�าแลงเป็นรูปต่างๆ ให้ดแูล้ว เขาก็ 
ลาองค์ท่านกลบัไปยงับาดาลวิมานเมืองของเขา ท่านว่าเวลาพญานาคจากไป เขาจะจมลง 
ในดิน ยังกับว่าแผ่นปฐพีที่แน่นหนานี้ไม่เป็นอุปสรรคในการไปการมาของเขาเลย

ถามองค์ท่านว่า “ทกุวนัน้ี พญานาคหนองห้วยส้มตนน้ี เขาไปมาหาสูพ่่อแม่ครู- 
อาจารย์บ้างไหม” ท่านบอก “เขามาเยีย่มฟังธรรมกบัเราเหมอืนเดิม บางคร้ังเขาจะมา 
ทางดินโดยผุดขึ้น บางครั้งเขาจะมาทางอากาศ”

ถามองค์ท่านว่า “กายทพิย์น้ี เวลาเขาไปไหนมาไหน ใช้เวลาเดนิทางนานเหมือนกบั 
มนุษย์เราหรือไม่” พ่อแม่ครูอาจารย์ชอบท่านบอก “พวกกายทพิย์ เวลาเขาไปไหนมาไหน 
จะรวดเร็วกว่ามนุษย์เรา เพยีงลดัมอืเดยีวเขากไ็ปถงึสถานทีแ่ห่งน้ันแล้ว พวกกายทพิย์น้ี  
วัตถุสิ่งของไม่สามารถปิดกั้นขัดขวางการไปการมาของเขาได้ การไปการมาของพวก
กายทิพย์เขาจะเป็นอิสระมากกว่ามนุษย์เราหลายเท่านัก มนุษย์เราต้องอาศัยแข้งขา
พาหนะพาไป พวกกายทพิย์เวลาไปไหนมาไหน เขาจะเร็วรวดทนัท ีไม่ได้หอบขนัธ์ห้า  
“ภาราหะเว” อันหนักหน่วงในการเดินทางเหมือนกันกับมนุษย์เรา” 
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จ�าพรรษากับหลวงปู่เหรียญ วรลาโภ

ก่อนเข้าพรรษา ปีพทุธศกัราช ๒๔๘๓ หลวงปูช่อบ ฐานสโม ท่านเทีย่ววเิวกมาพกั 
ทีส่�านักสงฆ์บ้านแม่หนองหาร อ�าเภอสนัทราย จังหวดัเชยีงใหม่ ท่านพบหลวงปูเ่หรียญ  
วรลาโภ พักภาวนาอยู่ที่น่ีกับพระภิกษุบวชใหม่อีกสองรูป หลวงปู่เหรียญนิมนต ์
หลวงปู่ชอบให้จ�าพรรษาด้วยกันที่บ้านแม่หนองหาร หลวงปู่ชอบท่านคุ้นเคยถูก
อัธยาศัยในหลวงปู่เหรียญอยู่แล้ว ท่านจึงตกลงจ�าพรรษาด้วยกันกับหลวงปู่เหรียญ 
ที่ส�านักสงฆ์บ้านแม่หนองหาร

ผู้บันทึกเรียนถามหลวงปู่เหรียญ วรลาโภ ถึงความสนิทสัมพันธ์เที่ยววิเวก 
จ�าพรรษาด้วยกัน และเร่ืองภายในที่องค์ท่านทั้งสองปฏิบัติมาด้วยกันมา เมื่อคร้ัง 
หลวงปูเ่หรียญท่านมาร่วมงานมทุติาจิตองค์ท่านหลวงปูช่อบทีว่ดัป่าโคกมน บ้านโคกมน  
ต�าบลผาน้อย อ�าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๖

และได้เรียนถามหลวงปูเ่หรียญอกีคร้ังที ่วดัท่าแขก อ�าเภอเชยีงคาน จังหวดัเลย  
เมื่อวันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๐

พระคุณเจ้าหลวงปู่เหรียญ วรลาโภ กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับ
พระคุณเจ้าหลวงปู่ชอบ ฐานสโม ให้ผู้บันทึกฟังว่า

“เราเคยขอนิสยัจากหลวงปูช่อบ เคยจ�าพรรษาร่วมกนักบัท่านมาก่อน เคยเทีย่ว 
ธุดงค์กับท่านบ้างเป็นบางคร้ัง หลวงปู่ชอบท่านเป็นผู้มีนิสัยไปเร็วมาเร็ว ท�าอะไร
คล่องแคล่วไปหมด ท่านชอบธดุงค์องค์เดยีวเป็นหลกั เป็นบางคร้ังทีท่่านจะอนุญาตให้
หมูค่ณะตดิตามไปด้วย หลวงปูช่อบท่านชอบเทีย่ววเิวกแบบสมบกุสมบนัชนิดเอาตาย
เข้าว่า ผู้ไม่มีความอดทนจะเที่ยววิเวกกับท่านไม่ได้ เราเคยปฏิบัติกับท่านมาก่อน  
เห็นข้อวัตรปฏิบัติของท่านแล้วเกิดความเลื่อมใส จึงนับถือท่านเป็นครูบาอาจารย์ 
ของเราอีกองค์หนึ่ง หากจะนับว่าเราเป็นลูกศิษย์ของท่านอีกองค์หนึ่งก็ไม่ผิด”
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สมัยที่องค์ท่านทั้งสองจ�าพรรษาด้วยกันที่ส�านักสงฆ์บ้านแม่หนองหาร อ�าเภอ
สันทราย จังหวัดเชียงใหม่ หลวงปู่เหรียญท่านจะรับหน้าที่อุปัฏฐากหลวงปู่ชอบ  
ส่วนเร่ืองปฏบิตัภิาวนาน้ัน ท่านทัง้สองจะปฏบิตัติามอปุนิสยัของแต่ละองค์ จริตองค์ท่าน 
หลวงปูช่อบโลดโผน จริตองค์ท่านหลวงปูเ่หรียญน้ันจะไปในทางปัญญา ถ้าตดิขดัอะไร 
องค์ท่านทั้งสองจึงจะเล่าให้กันฟังเรื่องภายนอกภายในของภาคปฏิบัติ

พอใกล้จะออกพรรษาในปีน้ัน หลวงปูเ่หรียญถามหลวงปูช่อบว่า “ท่านอาจารย์
ออกพรรษาแล้วจะไปเที่ยววิเวกที่ไหน” หลวงปู่ชอบบอก ออกพรรษาแล้วท่านจะไป 
เทีย่ววเิวกประเทศพม่าอกีคร้ัง ท่านเคยไปจ�าพรรษาทีน่ั่น เหน็ว่าสถานทีท่างเมอืงพม่า
มีป่าเขาถ�้าผาเหมาะแก่การปฏิบัติภาวนา หลวงปู่ชอบท่านชวนหลวงปู่เหรียญไปเที่ยว
วิเวกด้วยกนัทีป่ระเทศพม่า หลวงปูเ่หรียญไม่แน่ใจว่าจะไปเทีย่ววเิวกประเทศพม่ากบั
หลวงปู่ชอบได้หรือไม่ ท่านขอพิจารณาในเรื่องนี้ดูก่อน

หลวงปูเ่หรียญท่านน�าเร่ืองน้ีไปพจิารณา ท่านอธษิฐานจิตว่า “หากไปเทีย่ววเิวก 
เมืองพม่าจะเป็นมงคลดีหรือมีเหตุขัดข้องประการใด ขอพระธรรมชี้แนะแนวทางแก่
ข้าพเจ้าด้วยเถดิ” เม่ืออธษิฐานจิตแล้ว ท่านน่ังสมาธพิจิารณาในเร่ืองน้ี หลวงปูเ่หรียญ 
ท่านเหน็ความมืดมดิ จิตไม่โล่งสบาย ทกุคร้ังทีน่�าเร่ืองน้ีข้ึนมาพจิารณา ท่านก็จะเหน็ 
เป็นแบบนี้ตลอด

พอท่านไปท�าข้อวัตรกับหลวงปู่ชอบ หลวงปู่ชอบถามหลวงปู่เหรียญถึงเร่ือง 
ทีจ่ะไปเทีย่ววเิวกประเทศพม่าด้วยกนั หลวงปูเ่หรียญกราบเรียนว่า “กระผมพจิารณา
เร่ืองทีจ่ะไปเทีย่ววเิวกเมอืงพม่ากบัท่านอาจารย์ดหูลายรอบแล้ว กระผมเหน็แต่ความ
มดืมนเกดิขึน้มาในจิตทกุคร้ังทีพ่จิารณาในเร่ืองน้ี กระผมว่าการไปเทีย่ววเิวกเมืองพม่า 
ของกระผมนั้นจะเกิดขัดข้อง ไม่เป็นมงคล กระผมไม่ขอไปเที่ยววิเวกเมืองพม่ากับ
ท่านอาจารย์ดอกขอรับ”

หลวงปูช่อบบอก “ไม่เป็นไร ถ้าท่านเหรียญพจิารณาแล้วมนัจะมีอปุสรรคขดัข้อง 
ส�าหรับท่านก็ไม่ต้องไป ส่วนทางผมน้ัน พจิารณาดแูล้วไม่มีอปุสรรคอะไรมากมายจน
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เกินวิสัยที่ตนเองจะแก้ไขได้ ออกพรรษาพ้นฝนแล้ว ผมก็จะเดินทางเข้าเมืองพม่า” 
หลวงปู่ชอบยืนยันแน่วแน่ที่ท่านจะเดินทางไปเที่ยววิเวกเมืองพม่าอีกครั้ง 

เที่ยววิเวกประเทศพม่าครั้งที่สอง

หลงัออกพรรษา ปีพทุธศักราช ๒๔๘๓ พระคณุเจ้าหลวงปูช่อบ ฐานสโม รับนิมนต์ 
ไปร่วมงานถวายกฐินครัวทานที่วัดป่าน�้าริน อ�าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ พ่อของ
พ่อเลีย้งชืน้และชาวบ้านน�า้ริน นิมนต์องค์ท่านอยูโ่ปรดญาตโิยมชาวบ้านน�า้รินเพือ่เป็น
ขวญัก�าลงัใจในการปฏิบตั ิหลวงปูช่อบท่านปฏิเสธในการรับนิมนต์ ท่านบอกญาตโิยม 
บ้านน�้ารินว่า “เสร็จจากงานนี้ อาตมาจะเดินทางไปเที่ยววิเวกที่เมืองพม่า”

ข่าวองค์ท่านหลวงปู่ชอบจะไปเที่ยววิเวกประเทศพม่า ไปเข้าหูพระสี พระสังข์ 
(พระสี พระสังข์ บวชได้ ๕ พรรษาเท่ากัน พระสังข์บวชก่อนพระสี ๑ เดือน) พระสี 
พระสงัข์ พอทราบว่าองค์ท่านหลวงปูช่อบจะไปเทีย่ววเิวกประเทศพม่า ท่านทัง้สองอยาก 
จะไปเทีย่ววิเวกกบัองค์ท่านหลวงปูช่อบ เพือ่หาประสบการณ์ในภาคปฏบิตัขิองตนเอง 
ตามประสาพระหนุ่มที่ก�าลังเหิมฮึกคึกคะนอง ท่านทั้งสองจึงพากันไปกราบเรียน 
องค์หลวงปู่ชอบ

พระส ีพระสงัข์ กราบเรยีนเจตนาของตนให้หลวงปูช่อบทราบ อยากจะเดินทาง
ไปเทีย่ววิเวกเมอืงพม่ากบัองค์ท่าน พระส ีพระสงัข์ ยงัไม่เคยไปเทีย่ววเิวกประเทศพม่า 
มาก่อน จึงอยากจะขอติดตามหลวงปู่ชอบไปเที่ยววิเวกที่ประเทศพม่าด้วย

หลวงปู่ชอบถาม “พวกท่านคิดดีแล้วหรือที่จะเดินทางไปเที่ยววิเวกเมืองพม่า 
พวกท่านแน่ใจในตัวเอง มั่นคงในพรหมจรรย์หรือไม่ ที่เมืองพม่านั้นลําบากกว่าทาง
เมืองไทยเรามาก ที่น่ันมีอุปสรรคหลายสิ่งหลายอย่างทําให้ขัดข้องไปหมดทุกเร่ือง 
อากาศทีน่ั่นหนาวเยน็กว่าทางเมืองไทยเรามาก ภเูขาทีน่ั่นกส็งูกว่าภูเขาทางบ้านเรามาก  
ภูเขาบางลูกขึ้นลงใช้เวลาเป็นวันสองวันก็มี อาหารการกินของคนที่น่ัน เขากินแต่ 
ถั่ว งา ผู้ไม่เคยกินอาหารแบบนั้น จะเกิดความลําบากทางร่างกายเอาได้ ที่สําคัญคือ
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เร่ืองผู้หญงิ คนทีน่ั่น (สมยัน้ัน) เวลาอาบนํา้ เขาจะแก้ผ้าล่อนจ้อนจนเหลอืแต่ตวัเปล่า
เล่าเปลอืย เขาไม่อายกนันะ มนัเป็นธรรมเนียมทีเ่ขาถือปฏบิตักินัมาแบบน้ี ถงึเราเดิน
ผ่านไปเหน็ เขากแ็ก้ผ้าอาบน้ํากนัเฉยเลย พระเณรเราน่ีสทิีต้่องอายเขาแทน ถ้าพวกท่าน 
จะไปที่นั่น ให้พากันคิดเรื่องนี้ให้ดีเสียก่อน ถ้าไม่มีความเชื่อมั่นในพรหมจรรย์ของ
ตนเองแล้ว พวกท่านอย่าไปเที่ยววิเวกเมืองพม่าเป็นอันขาด”

หลวงปู่ชอบท่านพูดเตือนพระสี พระสังข์ เพื่อดูความตั้งใจของท่านทั้งสองว่า
จะเด็ดเดี่ยวจริงจังในการปฏิบัติแค่ไหน ท่านสีกับท่านสังข์ยืนยัน ถึงล�าบากแค่ไหน
ก็จะขอติดตามองค์ท่านหลวงปู่ชอบไปเที่ยววิเวกที่ประเทศพม่าให้ได้ เมื่อห้ามความ
ตัง้ใจไม่ได้ หลวงปูช่อบท่านจึงให้พระส ีพระสงัข์ ตัง้สจัจะปฏญิาณถ้าจะไปเทีย่ววเิวก 
ประเทศพม่ากับองค์ท่าน

หลวงปู่ชอบ “ถ้าจะไปเที่ยววิเวกเมืองพม่ากับเรา พวกท่านต้องพากันตั้งสัจจะ
ปฏิญาณตนก่อน ถ้าทําตามนี้ได้ เราจะอนุญาตให้พวกท่านไปเมืองพม่ากับเรา แต่ถ้า 
พวกท่านทําไม่ได้แม้แต่ข้อใดข้อหน่ึง เราจะยกเลิกเร่ืองเดินทางไปเมืองพม่าของ 
พวกท่านทันที”

องค์ท่านหลวงปูช่อบบอก “สญัญาทัง้หมดมี ๕ ข้อ ข้อที ่๑ จะไม่ขดัข้องในเร่ือง 
อาหารการกินเป็นอันขาด เขาใส่บาตรอะไรให้ก็ต้องฉันตามนั้น ข้อที่ ๒ จะต้องไม่ 
ขัดข้องในเร่ืองอากาศ เพราะอากาศทางเมืองพม่าหนาวเย็นกว่าทางเมืองไทยมาก 
บางคร้ังหนาวมากจนต้องก่อไฟผิงอยู่ตลอดเวลา หนาวจนไม่สามารถเดินออกไป
บณิฑบาตได้ ข้อที ่๓ คนทางน้ันพดูคนละภาษากบัพวกเรา การสือ่สารพดูคยุอาจทาํให้ 
เข้าใจผิดกนัได้ ข้อที ่๔ ทางไปเมืองพม่าน้ันมนัลาํบากมาก ต้องเดินขึน้เขาลงเขาหลายลกู  
ภเูขาบางลกูใช้เวลาเดินขึน้เป็นวนักม็ ีบางลกูเดนิขึน้สองสามวนักมี็ บางลกูขึน้วนัหน่ึง 
ลงสองวันกม็ ีถ้าเราไม่พาหยดุพกั พวกท่านจะหยดุพกักนัไม่ได้ จะมาแสดงความท้อแท้ 
อ่อนแอเพื่อมาต่อรองกับเราก็ไม่ได้ ข้อที่ ๕ ข้อน้ีสําคัญมากที่สุด หากไม่มีความ 
เชื่อมั่นในพรหมจรรย์ของตนเองแล้ว อย่าไปเมืองพม่าเป็นอันขาด เพราะคนทางนั้น
เวลาอาบนํ้า เขาจะถอดผ้าลงไปอาบนํ้า ไม่ว่าหญิงชายแก่เฒ่า เขาก็ทําแบบนี้เหมือน
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กันหมด ถึงพระเณรเราจะสรงนํ้าอยู่ก็ตาม ถ้าเขาอยากจะอาบนํ้าแล้ว เขาก็จะแก้ผ้า
ลงไปอาบนํ้าอยู่ใกล้ๆ กับที่พวกเราสรงนํ้านั่นแหละ ข้อนี้คือข้อสําคัญมากที่สุด”

องค์ท่านหลวงปูช่อบถาม “สญัญาทัง้ ๕ ข้อน้ี พวกท่านจะขัดข้องไหม ถ้าขัดข้อง
แม้ข้อใดข้อหน่ึงกไ็ปกบัเราไม่ได้” ท่านส ีท่านสงัข์ รับปากไม่ขัดข้องทกุข้อทีห่ลวงปูช่อบ 
ท่านให้ตั้งสัจจะ ท่านสี ท่านสังข์ รับเอาหมดทุกข้อ เมื่อตกลงแล้ว หลวงปู่ชอบท่าน
บอกพระส ีพระสงัข์ เตรียมบริขารตนเองให้พร้อม เมือ่ทกุอย่างเรียบร้อยแล้ว ท่านจะ
พาออกเดนิทางไปประเทศพม่าทนัท ีพระสงัข์กราบเรียนองค์ท่านหลวงปูช่อบว่า ขอเอา 
ตาผ้าขาวแหล่ ซึง่เป็นโยมพ่อของท่าน เดนิทางไปประเทศพม่าด้วย เพือ่ช่วยถอืบริขาร
ประเคนของ ท�าอาหารถวาย หลวงปูช่อบท่านอนุญาตให้ตาผ้าขาวแหล่ พ่อของพระสงัข์ 
ติดตามไปได้

การเที่ยววิเวกประเทศพม่าคร้ังที่สองของพระคุณเจ้าหลวงปู่ชอบ ฐานสโม  
มลีกูศิษย์ตดิตามร่วมเทีย่ววเิวกกับองค์ท่านทัง้หมด ๓ คน ดงัมรีายนามดงัน้ี ๑. พระสี  
๒. พระสังข์ ๓. ตาผ้าขาวแหล่ 

บันทึกเที่ยววิเวกประเทศพม่าครั้งที่สอง

พระคณุเจ้าหลวงปูช่อบ ฐานสโม เล่าถงึการเดนิทางเข้าไปเทีย่ววเิวกประเทศพม่า  
ครั้งที่สองขององค์ท่าน เมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๘๔ ซึ่งตอนนั้นสงครามโลกครั้งที่สอง 
ก�าลังเริ่มก่อตัวทั่วทวีปเอเชีย ความทุกข์ยากล�าบากที่สุดในชีวิตการบวช และในชีวิต 
การเที่ยววิเวกขององค์ท่านหลวงปู่ชอบทั้งหมดน้ันอยู่ที่เร่ืองราวการเที่ยววิเวกที่ 
ประเทศพม่าครั้งที่สอง ตลอดระยะเวลา ๔ ปี ที่ท่านต้องพบเจอทั้งสงครามภายนอก
และสงครามภายใน

องค์ท่านหลวงปู่ชอบ “ออกจากห้วยนํ้าริน แม่ริม เดินทางไปบ้านหนองปลามัน 
ออกจากบ้านหนองปลามัน เดินทางไปที่บ้านปางช้างแม่แตง ออกจากปางช้างแม่แตง 
ตั้งใจจะเดินไปเมืองคอง (เขตอ�าเภอเชียงดาว) เกิดหลงทางในป่า หาทางออกไม่ได้  



153

จึงพากันนอนพักอยู่ในป่าหนึ่งคืน พากันไปนอนพักอยู่ปางวัวเก่า (คอกวัวร้าง) ของ
ชาวบ้าน นอนกะบ่ได้ ถูกมดง่ามมันรุมกัดอยู่หมดคืน หนําซํ้าก่อนฟ้าสาง ฝนก็ดัน
ตกมาใส่หัวอีก โอ้ย ชีวิตกูน้อ

อยูป่างววัเก่า บ่มบ้ีานคนพอทีอ่าศยับณิฑบาตได้ พาหมู่คณะเดนิทางไปเวยีงแหง  
ถงึเวยีงแหงเวลาสายแล้วประมาณสบิโมงเช้าเหน็จะได้ พากนัไปขอพกัอยูว่ดัเวยีงแหง 
วัดนี้เป็นวัดของไทยใหญ่ วัดนี้มีตุ๊เจ้าอยู่ตนหนึ่ง เณรน้อยองค์หนึ่ง ขะโยมน้อยอีก
สองคน (เด็กวัดอีกสองคน) เข้าไปกราบท่านตุ๊หลวงเจ้าอาวาส บอกตุ๊หลวงเพิ่นว่า 
“ไหว้สาท่านซ�าบญุ (กราบนมสัการท่านพระคณุเจ้า - ซ�าบญุ เป็นภาษาไทยใหญ่ แปลว่า  
พระคณุเจ้า) เมือ่คนืพวกกระผมนอนพกัอยูใ่นป่าปางววัเก่า ตืน่เช้าออกจากป่า กพ็ากนั 
เดินทางมาเวยีงแหงเพือ่จะมาขออาศัยใบบญุท่านอาจารย์ พวกกระผมยงับ่ได้ฉันข้าว  
พากนัฝ่ัง (รีบ) เดนิทางมาหาท่านอาจารย์อยูท่ีน่ี่” องค์ท่านหลวงปูช่อบแจ้งเจตนาของ 
ท่านให้ทางท่านเจ้าอาวาสเวียงแหงทราบ

 อาจารย์ตุห๊ลวงท่านบอกว่า “ข้าวกบัอาหารน้ันพอมีเหลอือยูบ้่าง” ท่านให้เจ้าฉ่าง  
(สามเณร) กบัขะโยมเด็กวดั ไปยกเอาข้าวกบัอาหารมาถวาย มข้ีาวอยูห่น่ึงบาตรกบัแกง 
ผักกาดหม้อน้อยอกีหม้อหน่ึง แบ่งข้าวแบ่งอาหารกนัครบทัง้สีค่นแล้ว กพ็ากนัลงมอืฉัน  
พากันฉันข้าวกับอาหารจนหมดแล้วกะยังบ่อิ่มกันอีก อาจารย์ตุ๊หลวงท่านถามว่า  
“พากันฉันข้าวอิ่มบ่” เราตอบท่านว่า “ยังบ่อิ่มข้าน้อย” อาจารย์ตุ๊หลวงท่านให้เจ้าฉ่าง 
กบัขะโยม เข้าไปขอข้าวกบัอาหารในหมูบ้่านมาเพิม่ให้ฉันอกี ได้ข้าวมาเพิม่อกีบาตรหน่ึง 
กับแกงโฮ๊ะ ข้าวกับอาหารรอบที่สองนี้พากันฉันจนหมดเกลี้ยง มันยังบ่อิ่มอีก โธ่ๆ
กินช้างกะบ่เหลือ กินเสือกะบ่อิ่ม มันกะหิวโพดหิวโพโพดเดิ๊ก (มันหิวจนเกินพอดี) 
ได้หยุดเซาฉันเอาซื่อๆ (ได้หยุดฉันเอาเฉยๆ) เจ้าอาวาสท่านนิมนต์พวกเราให้พักอยู่
ที่นี่ก่อน ชาวบ้านเขาจะทําบุญยี่เป็ง” (ท�าบุญวันลอยกระทง)

หลังเสร็จงานท�าบุญยี่เป็งแล้ว หลวงปู่ชอบท่านพาคณะกราบลาท่านเจ้าอาวาส 
วัดเวยีงแหง ผู้มพีระคณุ เดินทางไปเทีย่ววเิวกยงัสถานทีแ่ห่งอืน่ เจ้าอาวาสวดัเวยีงแหง 
ขอให้หลวงปู่ชอบและคณะอยู่ด้วยกันกับท่านที่นี่ หลวงปู่ชอบท่านบอก “กระผมจะ
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พาหมูค่ณะออกเทีย่ววเิวก ถ้าหากผ่านมาทางน้ีอกี กระผมจะแวะเข้ามาไหว้สา ขอพกั 
กบัท่านอาจารย์” เจ้าอาวาสวดัเวยีงแหงท่านไม่ขดัข้อง อนุญาตให้หลวงปูช่อบท่านออก 
เที่ยววิเวกตามความประสงค์ของท่าน

องค์ท่านหลวงปู่ชอบ “ออกจากเวียงแหง ก็ไปพักอยู่บ้านกะเหรี่ยงแม่ลาวน้อย 
สองคืน ออกจากบ้านกะเหร่ียงแม่ลาวน้อย พากนัไปพกัอยูถ้ํ่าน้ําปาย พกัอยูถ้ํ่าน้ําปาย 
ห้าคนื เฉพาะข้ามนํา้ปายอย่างเดยีวกลบัไปกลบัมาถงึสบิเก้าคร้ัง เราให้ท่านสกีบัท่านสงัข์ 
สลับผลัดเปลี่ยนกันสะพายบาตรบริขารให้กับเรา พวกนี้เขาเป็นคนหนุ่มตัวใหญ่กว่า 
เราหลาย พอได้อาศัยแรงพวกท่านสท่ีานสงัข์น้ีแหละสะพายบาตรบริขารให้ เจ้าของเร่ิม 
แก่ลงไปหลายแล้ว แบกบริขารหนักเดินทางไกลบ่ค่อยไหว

ปาดติโธ่ นํ้าปายลึกก็ลึก นํ้ากะเย็นมหาโหด บางที่นํ้ามันลึกหลาย ต้องแก้ผ้า 
ออกหมด เหลือแต่ตัวล่อนจ้อนพากันลุยนํ้าข้ามฝั่ง ท่านสี ท่านสังข์ เราให้เดินลุยนํ้า 
นําหน้าไปก่อน พวกน้ีพากันหันมาดู เราก็ว่าให้ มันสิหันมาเบิ่งอีหยังกันนักหนา 
รีบพากันข้ามนํ้าไวๆ สิ พอขึ้นถึงฝั่งได้ ตัวนี่สั่นงันงกปานลูกนกตกนํ้า อากาศหนาว
ก็หนาว ยิ่งมาลุยนํ้าเย็นๆ เข้าไปอีก โธ่ๆ หนาวจนมือซีดปากเซียวเลยเฮา”

พอเล่าถึงตอนพระสี พระสังข์ พากันหันมาดูตอนท่านแก้ผ้าลุยน�้า หลวงปู่ชอบ 
ท่านจะหวัเราะข�าขนั ท่านบอก “มนัอยากอายเด้ ไม่จําเป็นจะไม่พากนัถอดผ้าลยุนํา้หรอก  
นํ้าที่เดินลุยลึกถึงคอ เวลาเดินลุยนํ้า ต้องเอาบริขารและผ้าชูไว้เหนือหัวเพื่อป้องกัน
บริขารกับผ้าเปียกนํ้า” ฟังองค์ท่านเล่าแล้ว รู้สึกเพลินไปกับการเที่ยววิเวกของท่าน 
บางทีเรื่องเล็กๆ น้อยๆ แบบนี้ ก็เป็นสีสันอย่างหนึ่งของการเที่ยววิเวกของพระเณร 
กรรมฐานเรา บางคร้ังเร่ืองขบขันก็ช่วยให้สนุกสนานลืมความทุกข์ไปได้ชั่วขณะ 
เหมือนกัน

พอขึ้นถึงฝั่ง หลวงปู่ชอบท่านให้ตาผ้าขาวแหล่ไปหาไม้ฟืนมาก่อไฟผิงเพื่อให้
ร่างกายอบอุน่ หลงัผิงไฟจนร่างกายอบอุน่พอแล้ว องค์ท่านพาคณะเดินทางต่อไป โดยมี 
เป้าหมายจะไปพักภาวนาอยู่ที่ถ�้าน�้าลอด ต�าบลถ�้าลอด อ�าเภอปางมะผ้า จังหวัด
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แม่ฮ่องสอน ระหว่างทางทีเ่ดนิมาถ�า้น�า้ลอด คณะของท่านถูกโจรดกัปล้น พวกโจรกลุม่น้ี 
คิดว่าคณะของท่านจะมีทรัพย์สินเงินทองติดตัวมาจึงพากันปล้น หลวงปู่ชอบท่าน
เหน็โจรแสดงท่าทางข่มขูห่มายเอาทรัพย์สนิ ท่านบอกหมูค่ณะไม่ต้องพดูอะไร เราจะ 
พูดกับเขาเอง

องค์ท่านหลวงปูช่อบ “พวกโจรพากนัร้ือบาตรร้ือย่ามทกุองค์ กไ็ม่เหน็ทรัพย์สนิ
ของมีค่าทีพ่อจะเอาไปได้ ไม่มีอะไรให้เอา มันเลยเอาไม้ขดีกบัเทยีนไขโคมไฟของพวก
เราไป เราบอกพวกโจร “บ่ต้องปล้นเอาดอก อาตมายกให้เอาไปใช้” ที่บอกพวกมัน 
แบบน้ี เราไม่อยากให้เขาเป็นบาปกรรม เราจึงยกของพวกน้ีให้เขาเอาไปใช้เพื่อ 
เป็นทาน สมยัสงคราม อะไรๆ มนักล็าํบาก เทยีนไข ไม้ขดีไฟ หรือว่าเกลอืแกง มนักม็ค่ีา 
มีความหมายหมด”

จากหมายปล้นเอาทรัพย์สนิในทางมจิฉาอาชีพ องค์ท่านกลบับอกเขาไม่ต้องปล้น
เพราะมันจะเป็นบาปกรรมส�าหรับเขา องค์ท่านยกให้เอาไปใช้เพื่อป้องกันบาปกรรม 
ทีจ่ะเกดิขึน้กับบคุคลเหล่าน้ี เพยีงเร่ืองเลก็น้อยแค่น้ี ส�าหรับพระอริยเจ้า ท่านคดิไปถงึ 
โทษภัยในสมัปรายภพของสตัว์โลก เร่ืองบางเร่ือง พ่อแม่ครูอาจารย์ท่านกส็อนให้เรา 
รู้จักค�าว่า “เสียสละและอภัยโทษ” เพื่อไม่ให้เป็นกรรมจองเวรกันอย่างไม่มีสิ้นสุด

คณะของหลวงปู่ชอบมาพักอยู่ถ�้าน�้าลอดสองคืน หลวงปู่ชอบท่านขึ้นไปพักที่ 
ถ�้าสองห้อง ซึ่งจะอยู่ทางด้านหลังของถ�้าน�้าลอด ออกจากถ�้าน�้าลอด ท่านพาคณะ 
เดินทางมาเมืองปาย ท่านพบน�า้พรุ้อนทีโ่ป่งแห่งหน่ึง น�า้พรุ้อนทีโ่ป่งน้ี ท่านว่าตอนน้ัน 
สงูเท่าหลงัช้าง องค์ท่านพาคณะพกัภาวนาอยูท่ีโ่ป่งน�า้ร้อน เมอืงปาย หน่ึงเดอืน ทีอ่งค์ท่าน 
พาคณะพักอยู่ที่โป่งน�้าร้อน เมืองปาย นานนั้น เพราะท่านอยากจะดูความอดทนของ 
พระสี พระสังข์ ว่าจะทนต่อความยากล�าบากได้ไหม ถ้าทนไม่ได้ ท่านก็จะไม่พาไป 
เมืองพม่าให้เสียเวลา ท่านสีกับท่านสังข์ผ่านบททดสอบสุดท้ายน้ีขององค์ท่านได้ 
หลวงปูช่อบท่านจึงพาพระส ีพระสงัข์ กบัตาผ้าขาวแหล่ เดนิทางเข้าไปยงัประเทศพม่า  
โดยผ่านทางอ�าเภอปาย
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องค์ท่านหลวงปูช่อบ “ออกจากเมอืงปาย เรากเ็ข้าไปพกัอยู่ทีบ้่านแม่งา ออกจาก 
บ้านแม่งา พวกเราก็พักอยู่ที่บ้านแม่งี ทั้งสองหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านของชาวกะเหรี่ยง  
เป็นหมู่บ้านสุดท้ายที่อยู่ในเขตประเทศไทย ออกจากบ้านแม่งี เราก็ไปพักอยู่บ้าน 
ทุง่กล้าหาญ บ้านทุง่กล้าหาญน่ีเป็นเขตแดนของประเทศพม่า เป็นบ้านของชาวกะเหร่ียง 
เหมือนกัน พักอยู่บ้านทุ่งกล้าหาญหน่ึงคืน ออกจากบ้านทุ่งกล้าหาญ เดินทางอีก 
สองวันก็ไปถงึบ้านกะเหร่ียงปางไม้แดง พากนัพกัอยูท่ีว่ดัร้างบ้านกะเหร่ียงปางไม้แดง 
อยู่หลายวัน

ตอนพกัอยูบ้่านกะเหร่ียงปางไม้แดง ท่านสกีบัท่านสงัข์ถกูผีผู้หญงิตายท้องกลม 
หมายปลํา้ข่มขนื อผีีแม่มานบ้าตณัหาตวัน้ีมนักะบ่ธรรมดา ท่านสท่ีานสงัข์พากนันอน 
กะบ่ได้ พอหลบัเคลิม้ๆ อนีางผีบ้าน่ีมนักะมาแล้ว มันจะมาเอาท่านส ีท่านสงัข์ เป็นผัว
ของมนัให้ได้ มนัจะมาคุมเสพกามเมถนุธรรมกบัท่านส ีท่านสงัข์ ทางความฝัน แต่ละม้ือ 
แต่ละวนัตอนอยูบ้่านปางไม้แดง เฮาต้องคอยป้องกนัภยัมดืจากผีอน่ีีให้ท่านส ีท่านสงัข์  
อผีีบ้าท้องกลมนางน่ีบ่ธรรมดา ตณัหามนัหลายตัง้แต่ยงัเป็นคน ตายเป็นผีแล้ว มนัยงั 
เคียวราคะอยู่คือเก่า มันบ่ได้ไปผุดไปเกิดกับเขาก็เพราะความเคียวในราคะของมัน
นี่แหละ”

เร่ืองผีปล�า้พระทีบ้่านกะเหร่ียงปางไม้แดง ประเทศพม่า เมือ่ปีพทุธศกัราช ๒๔๘๔ 
เป็นอกีเร่ืองหน่ึงทีค่รูบาอาจารย์รุ่นเก่ากล่าวถงึกนัมาก เป็นเร่ืองสดุบรรยายระหว่างคน
กับผี ในชีวประวัติการเที่ยววิเวกของพระคุณเจ้าหลวงปู่ชอบ ฐานสโม ที่องค์ท่าน 
หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน เคยน�ามาเขียนบางส่วนลงในหนังสือปฏิปทาพระ
ธุดงคกรรมฐาน สายท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตะเถระ ที่หลวงตามหาบัวท่านได้
เรียบเรียงเอาไว้ 
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ผีตายท้องกลม บ้านกะเหรี่ยงปางไม้แดง

ตอนหลวงปูช่อบท่านพาลกูศิษย์มาพกัอยูท่ีว่ดัร้างปางไม้แดง หมูบ้่านของชาวเขา 
กะเหร่ียงประเทศพม่า คณะของท่านถกูผีผู้หญงิตายท้องกลมนางหน่ึงมารบกวนทกุวนั  
ท่านบอกผีตายท้องกลมนางน้ี เป็นผีที่มีราคะจิตแรงกล้ามาก มันมักจะมารบกวน
ยั่วยวนพระในเวลาค�่าคืน มันจะเข้ามาท�ามิดีมิร้ายกับท่านสีกับท่านสังข์ในเวลาที ่
ท่านทัง้สองพกัผ่อนหลบันอน จนองค์ท่านต้องออกมาปราบนางผีร้ายตนน้ีเพือ่ปกป้อง 
ลูกศิษย์

หน้าหนาว ต้นปีพทุธศกัราช ๒๔๘๔ องค์ท่านหลวงปูช่อบพาลกูศิษย์เทีย่ววเิวก 
มาพกัภาวนาทีว่ดัร้างบ้านปางไม้แดง ประเทศพม่า หมูบ้่านแห่งน้ีเป็นหมูบ้่านของชาวเขา 
เผ่ากะเหร่ียง มีบ้านเรือนประมาณสามสบิหลงัคาเรือน ตอนท่านพาลกูศิษย์มาพกัภาวนา 
ที่บ้านกะเหร่ียงปางไม้แดง มีเหตุการณ์หน่ึงที่ท�าให้ลูกศิษย์ติดตามองค์ท่านพากัน 
ตืน่กลวั ทีห่มูบ้่านกะเหร่ียงปางไม้แดงแห่งน้ี มผีีผู้หญงิตายท้องกลมนางหน่ึง มันเข้ามา 
รบกวนท่านส ีท่านสงัข์ เพ่ือขอเสพกาม จนท่านส ีท่านสงัข์ ไม่กล้านอนในเวลากลางคนื  
นับตั้งแต่วันแรกที่องค์ท่านพาลูกศิษย์มาพักอยู่ที่นี่

คืนแรกที่หลวงปู่ชอบท่านพาคณะมาพักภาวนาอยู่ที่วัดร้าง บ้านกะเหร่ียง 
ปางไม้แดง ราวสองทุม่ ขณะทีอ่งค์ท่านก�าลงัน่ังภาวนาอยูน้ั่น ปรากฏมผีีผู้หญงิท้องแก่ 
นางหน่ึงเข้ามาหาองค์ท่านในนิมิต ผีผู้หญงิท้องแก่นางน้ีเข้ามาหาองค์ท่านโดยมีเจตนา 
มุ่งหมายยั่วยวนองค์ท่านให้มีจิตคิดปฏิพัทธ์กับนางทางด้านกามคุณ ผีท้องแก่นางนี้ 
พดูพร�า่ร�าพนัว่ารักใคร่ชอบพอท่าน อยากจะได้ท่านมาเป็นคูผั่วตวัเมยีกบัมัน ผีบ้าตณัหา 
นางน้ีได้แสดงมารยากลกามยั่วยวนเพ่ือที่จะให้ท่านมีจิตคิดยินดีกับมันในทางกาม
ราคะ

องค์ท่านหลวงปูช่อบเหน็ผีท้องแก่นางน้ีมาแสดงมารยากามราคะเช่นน้ี ท่านเกดิ 
ความสมเพชในการกระท�าของมัน องค์ท่านว่าให้มัน “อีผีบ้า มึงสิไปเอาผู้ใดเป็น 
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ผัวมงึกะไปโลด อย่ามายุง่กบัก ูกมูาอยูน่ี่เพือ่ภาวนา บ่ได้มาหาเอาเมยีเปรต เมยีผี เมยีคน 
กับผู้ใด มึงไปเดี๋ยวนี้ อย่ามารบกวนกูกับหมู่คณะ”

แทนทีน่างผีตนน้ีจะกระดากอายในค�าว่ากล่าวขององค์ท่าน มนักลบัแสดงความ 
หน้าด้านของราคะ หมายจะเข้ามาถึงตัวขององค์ท่าน แต่นางผีนางน้ีกลับกระเด็น
กระดอนออกไปด้วยอ�านาจตบะขององค์ท่าน ผีท้องแก่นางน้ีเหน็ท่าไม่ด ีมนัจึงผละหนี 
จากท่านไปในค�ารบแรก นางผีท้องแก่หนีไปได้สกัพกั มนักก็ลบัมาปรากฏให้ท่านเหน็อกี  
หลวงปูช่อบท่านแผ่เมตตาให้ มนักไ็ม่รับ เพราะจิตของมนัถกูตณัหาราคะปิดกัน้ธรรม  
สิ่งที่มันอยากจะได้จากท่านคือเรื่องกามเท่านั้น ท่านว่า “ตั้งแต่เราเห็นภูตผีปีศาจมา 
ทั้งดุร้ายอันธพาล หรืออ่อนน้อมถ่อมตน พอแผ่เมตตาให้ หรือไล่มันก็หนีไปแล้ว  
เราบ่เคยเห็นผีตัวใดหน้าด้านเท่ากับอีผีบ้าตัณหาอยู่บ้านปางไม้แดง” ท่านว่าราคะจิต
ของผีนางน้ีแรงมากจนเกินวิสัยที่ใครจะโปรดได้ จิตของมันถูกปกปิดด�ามืดไปด้วย
กามราคะ

องค์ท่านถาม “ทําไมไม่รับเอาบุญกุศลที่เราแผ่เมตตาให้” ผีบ้ากามนางนี้บอก 
ท่านว่า มันรักท่าน อยากได้ท่านมาอยูด้่วย องค์ท่านเออืมระอากบัมารยาของมนั จึงไล่ 
ให้มันหนีไปด้วยอ�านาจของท่าน ท่านว่า “ขึ้นชื่อว่ากาม มันไม่เคยเว้นหน้าผีหน้าคน 
นอกจากผู้ทีก้่าวข้ามเร่ืองน้ีไปแล้วเท่าน้ัน มันถงึไม่สามารถมาย�า่ยหีวัใจให้เป็นทกุข์ได้  
เรายกเอาเร่ืองกามราคะของผีนางน้ีมาพจิารณาในชัน้วปัิสสนา ต่อมาเรากถ็อนกามตณัหา 
ราชาพาทุกข์ ออกไปจากจิตใจของเราได้ จิตเราพ้นกามอยู่บ้านกะเหรี่ยงปางไม้แดง
แห่งนี้เอง

หลงัเลกิจากน่ังภาวนา เรากอ็อกมาน่ังผิงไฟอยูห่น้าศาลาวดับ้านปางไม้แดง กบั
หมาตวัหน่ึงชือ่ บกัด่าง เราตัง้ชือ่ให้มนัว่าบกัด่าง เพราะขนตามตวัมันดาํปนขาวด่างไป 
ทั้งตัว บักด่างเป็นหมาของชาวบ้านปางไม้แดง มันตามเราเข้ามาอยู่วัดอาศัยกินข้าว
ก้นบาตรของเรา อยู่บ้านปางไม้แดง มีหมาบักด่างเป็นลูกศิษย์ก้นกุฏิของเรา บักด่าง
มนัเป็นลกูศิษย์ก้นกฏุแิท้ๆ บ่เคยขึน้มานอนบนกฏุขิองเราเลย ฮูจั้กความดปีานหมา” 
พอว่าถึงหมาบักด่าง อดีตลูกศิษย์ก้นกุฏิ องค์ท่านก็หัวเราะอย่างมีความสุข
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องค์ท่านหลวงปู่ชอบน่ังผิงไฟไล่หนาวอยู่หน้าศาลาที่พัก โดยมีหมาบักด่างมา  
นอนผิงไฟเฝ้าอยูข้่างๆ องค์ท่าน ขณะท่านน่ังผิงไฟอยูน้ั่น ท่านได้ยนิเสยีงหมาในหมู่บ้าน  
พากันเห่าหอนจนเสียงดังระงมไปทั่วหมู่บ้าน เสียงหมาในหมู่บ้านเห่าหอนรับกัน 
เป็นทอด จนมาถึงหน้าวัดปางไม้แดงที่ท่านและลูกศิษย์พักอยู่ หมาบักด่างพอมันได้ 
ยินเสียงเพื่อนของมันเห่าหอน มันจึงหอนเห่าตามเสียงเพื่อนหมาของมันไปด้วย

หลวงปูช่อบท่านดหุมาบกัด่างเพือ่ปรามให้มนัหยุดเห่าหอน ท่านน่ังฟังเสยีงหมา 
ในหมู่บ้านเห่าหอนกันไม่ยอมหยุด จนเป็นที่น่าผิดสังเกต ท่านจึงก�าหนดดูเรื่องราว 
ทีเ่กิดขึน้ปรากฏในนิมติ ท่านเหน็ค้างคาวใหญ่ตวัหน่ึงขนาดเท่าแม่ไก่ บนิข้ามหวัของ
ท่านหายเข้าไปในศาลาซึ่งเป็นที่พักของพระสี พระสังข์ กับตาผ้าขาวแหล่ พอถอนจติ 
ออกมาดูข้างนอก ท่านก็ไม่เห็นค้างคาวเหมือนกับที่เห็นในนิมิต

ระหว่างองค์ท่านน่ังทบทวนพิจารณาเร่ืองราวในนิมิตที่เกิดขึ้นเม่ือสักครู่ จู่ๆ  
หมาบกัด่างมนัก็หนัหน้าไปทางบนัไดขึน้ศาลา เห่าขึน้มาอย่างดดัุนไม่ยอมหยดุ จนท่าน 
ต้องดุเพื่อปรามให้มันเงียบเสียง ถึงหลวงปู่ชอบท่านจะดุอย่างไร หมาบักด่างมัน 
ก็ไม่ยอมเงยีบเสยีงเห่า ท่านจึงเอามือบบีปากหมาบกัด่างเอาไว้ มนัจึงได้เงียบเสยีงลง
ไปบ้าง เมื่อหมาบักด่างเงียบเสียงลง องค์ท่านได้ยินเสียงคนคุยกันอยู่ภายในศาลา
ท่านได้ยินพระสังข์พูดกับผู้หญิงนางหนึ่ง

พระสังข์พูดขึ้นมาว่า “อย่าเข้ามาเด้อ ออกไปเดี๋ยวนี้ โยมเป็นผู้หญิงจะเข้ามา
หาอาตมาบ่ได้ เป็นบ้าอีหยังจะมาชวนเราเสพกามด้วย” เสียงท่านสังข์พูดดังลั่นห้อง 
จนองค์ท่านหลวงปู่ชอบได้ยิน ถึงตอนน้ีหลวงปู่ชอบท่านรู้แล้วว่าพระสังข์ก�าลังถูก 
ผีนางน้ีจะมาคุมเสพกามกบัท่านสงัข์ในฝัน หลงัจากน่ังฟังอยูพ่กัหน่ึง หลวงปูช่อบท่าน 
ได้ยินเสียงพระสังข์ร้องเรียกให้ช่วย ท่านเห็นท่าไม่ดี จึงรีบเข้าไปช่วยลูกศิษย์

หลวงปูช่อบท่านเรียกชือ่พระสงัข์เพือ่ให้ท่านรู้สกึตวั เมือ่พระสงัข์รู้สกึตวั ท่านกโ็ผ 
เข้ากอดองค์ท่านหลวงปูช่อบเอาไว้แน่น ท่านสงัข์บอกว่า “ตอนนอนหลบั มผู้ีหญงิท้องแก่  
จะมาคมุเสพกาม กระผมจึงไล่ให้มันออกไปจากห้อง ไล่เท่าไรมนักไ็ม่ยอมหนี กระผม 
ขัดขืนก�าลังของมันไม่ได้ จึงร้องเรียกให้ท่านอาจารย์เข้ามาช่วย” พระสังข์ท่านเล่า 
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เร่ืองราวทีเ่กิดขึน้ให้องค์ท่านหลวงปูช่อบฟัง เร่ืองทีท่่านสงัข์เล่ามาน้ัน ตรงกับทีอ่งค์ท่าน 
หลวงปู่ชอบได้ยินมาทั้งหมด

องค์ท่านหลวงปูช่อบบอกพระสงัข์ว่า “ไม่ต้องกลวั มนัท�าอะไรท่านมากไปกว่าน้ี 
ไม่ได้หรอก ให้ทุกคนพากันลุกขึ้นมาสวดมนต์ภาวนาแผ่เมตตา ให้พากันนอนแต่ 
พอน้อย อย่านอนมาก ผีมนัจะไม่ได้มารบกวน” องค์ท่านพดูตดับท เพราะไม่อยากจะ 
ให้ท่านสังข์และลูกศิษย์คนอื่นวิตกกังวลกลัวผีมากเกินไป

ราวเที่ยงคืนในวันน้ัน องค์ท่านหลวงปู่ชอบพาลูกศิษย์ออกมาน่ังสวดมนต์ 
ไหว้พระอยูท่ีข้่างกองไฟ หน้าศาลาวดัปางไม้แดง ท่านพาลกูศษิย์สวดมนต์บท “กรณยี- 
เมตตสตูร” ถึงสามครัง้ องค์ท่านว่ามนต์บทน้ีเป็นมนต์สตูรคาถาป้องปราบพวกผีสาง 
เทวดาอันธพาลไม่ให้เข้ามารบกวน

พอเอ่ยถึงมนต์บทกรณียเมตตสูตรแล้ว ขอแจงอธิบายให้ทราบสักเล็กน้อย 
องค์ท่านหลวงปู่ชอบบอก หลังจากพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ประกาศศาสนาข้ึนมา  
ท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่ได้พากันมาเฝ้าพระพุทธเจ้า ท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่ได้กล่าวมนต์ 
บทกรณียเมตตสูตรให้พระพุทธเจ้าฟัง เพื่อให้พระพุทธองค์น�ามนต์บทน้ีไปสอน 
พระสาวก เน่ืองจากบางสถานที่จะมีผีสางเทวดาอันธพาลมารบกวนพระเณรให้ 
หวาดกลวั เมือ่เอ่ยมนต์บทกรณยีเมตตสตูรน้ีข้ึนมาแล้ว จะเป็นมนต์ทพิย์ เจริญไมตรี 
กับพวกกายทิพย์และสัตว์เดรัจฉาน

ตอนเช้าหลวงปูช่อบท่านพาลกูศิษย์ออกไปบณิฑบาตทีบ้่านปางไม้แดง ชาวบ้าน 
ถามท่านว่า “เมือ่คืนทีผ่่านมามผีีมารบกวนพวกท่านทีว่ดัหรือเปล่า” องค์ท่านหลวงปูช่อบ 
อยากจะรู้ทีม่าของค�าถามชาวบ้าน ท่านจึงเลีย่งตอบว่า “มแีต่ผีกเิลสน่ีแหละทีม่ารบกวน 
จิตใจอยู่ทุกวัน ไล่เท่าไรมันก็ไม่หนีไปจากใจของเราสักที” ชาวบ้านถามท่านว่า “มีผี 
ผู้หญงิตายท้องกลมไปรบกวนพวกท่านบ้างไหม” ทน้ีีองค์ท่านจึงรู้ความหมายในค�าถาม 
ของชาวบ้าน องค์ท่านว่า “เมื่อคืนผีผู้หญิงมารบกวนลูกศิษย์ของเรา แต่มันท�าอะไร 
เรากับลูกศิษย์ไม่ได้”
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องค์ท่านถามชาวบ้านว่า “ผู้หญิงท้องแก่ที่ตายไปแล้ว เขามีญาติพี่น้องอยู่ใน 
หมู่บ้านแห่งน้ีบ้างไหม ผัวของเขาอยู่ที่หมู่บ้านน้ีหรือเปล่า” ชาวบ้านบอกท่านว่า 
“ผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่คนในหมู่บ้าน ผู้หญิงคนนี้เป็นคนหมู่บ้านอื่นที่หนีตามผู้ชายมาอยู่
บ้านปางไม้แดง พอหญงิคนน้ีท้องแก่ใกล้คลอด ผัวของเขากห็นีไปมีเมียใหม่ทีห่มูบ้่านอืน่  
ทิง้ผู้หญงิคนน้ีอยู่เพยีงล�าพงัคนเดยีว หญงิคนน้ีตายเพราะคลอดลกูไม่ออก ชาวบ้านจึง 
เอาศพของนางไปฝังทีป่่าช้าหลงัวดัปางไม้แดง ตัง้แต่วนัแรกทีห่ญงิคนน้ีตาย เขากเ็ป็นผี 
อาละวาดหลอกหลอนชาวบ้านและพระเณรในวัด จนพระเณรวัดปางไม้แดงพากัน 
แหกพรรษาหนีผีไปอยูท่ีว่ดัอืน่ พระเณรบางองค์กส็กึกลางพรรษา เพราะกลวัผีนางน้ี 
มารบกวน มเีณรน้อยสององค์เป็นคนบ้านปางไม้แดง ถกูผีท้องแก่นางน้ีหลอกหลอน
รบกวนจนอยู่วัดไม่ได้ พ่อแม่ของเณรต้องเอาลูกมานอนอยู่ที่บ้านเพื่อหนีผี พอ 
ออกพรรษาแล้ว พ่อแม่ของเณรทัง้สองกพ็าลกูไปสกึกลบัมาอยูบ้่าน จึงเป็นเหตใุห้วดั
ปางไม้แดงร้างพระร้างเณร จนท่านและคณะเดินทางมาอยู่ที่นี่” ชาวบ้านปางไม้แดง
เล่าถงึเร่ืองราวความเป็นมาของผีผู้หญงิตายท้องกลมนางน้ีให้องค์ท่านหลวงปูช่อบฟัง 
เมื่อหลวงปู่ชอบทราบเรื่องราวที่มาของผีตายท้องกลมนางนี้แล้ว องค์ท่านก็นิ่งเฉย

พอคืนวนัทีส่อง พระสท่ีานถกูผีนางน้ีเข้ามารบกวนคุมเสพกาม ท่านเหน็เหตกุารณ์ 
ของท่านสีเป็นไปในลักษณะเดียวกันกับที่ท่านสังข์พบเจอมา ท่านสีร้องเรียกให้ 
หลวงปู่ชอบท่านเข้าไปช่วย พอหลวงปู่ชอบเข้าไปช่วย ผีนางนี้มันก็จะหนีไปทันที พอ
ท่านกลับที่พัก ผีนางนี้มันก็มารบกวนท่านสี ท่านสังข์ อีกเหมือนเดิม เหตุการณ์จะ
เป็นอยู่อย่างนี้ซ�้าๆ จนท�าให้ท่านสี ท่านสังข์ นอนไม่ได้ พอท่านทั้งสองนอนเมื่อไหร่ 
กเ็จอกบัผีนางน้ีเม่ือน้ัน ผีท้องแก่นางน้ีมันจะไม่มายุง่กบัหลวงปูช่อบ เพราะมนัเกรงใน 
อ�านาจจิตอ�านาจธรรมขององค์ท่าน มันจึงไปรบกวนท่านสี ท่านสังข์ แทน

องค์ท่านว่า “อยูบ้่านปางไม้แดง เราภาวนาดมีาก แต่ตดิทีน่างผีบ้าตณัหาตวัน้ีมนัมา 
รบกวนท่านส ีท่านสงัข์ มากเกินไป จนท่านส ีท่านสงัข์ ปฏบิตัอิะไรไม่ได้เป็นชิน้เป็นอนั”  
หลวงปู่ชอบท่านจึงพาลูกศิษย์ออกจากวัดบ้านปางไม้แดง เพื่อหนีนางผีบ้ากามตนน้ี 
ทั้งๆ ที่ใจขององค์ท่านยังอาลัยในสถานที่อันมีคุณ
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ภายหลงัในปีเดียวกนัน้ัน หลวงปูช่อบท่านได้ย้อนกลบัมาจ�าพรรษาทีว่ดัร้างบ้าน 
กะเหร่ียงปางไม้แดงเพียงล�าพังองค์เดียว ท่านบอกชาวบ้านให้ขุดเอาร่างของผู้หญิง 
คนน้ีขึ้นมาท�าบุญฌาปนกิจเพื่อให้เขาได้ไปเกิดตามบุญบาปของตนเอง เรียนถาม 
องค์ท่านว่า “หลวงปูโ่ปรดผีตนน้ีไม่ได้หรือ” ท่านบอก “ผีนางน้ีโปรดไม่ได้ เพราะจิตมัน 
มดืบอดด้วยราคะ ราคะจิตปิดบงัใจของมนัจนแสงธรรมส่องไม่ถงึ” องค์ท่านจึงใช้วธิี
ปราบเพือ่ไม่ให้มันมารบกวนชาวบ้านปางไม้แดงได้อกีต่อไป หลงัจากท่านให้ชาวบ้าน 
ขุดเอาร่างของผู้หญิงตายท้องกลมนี้ขึ้นมาเผาเพื่อท�าบุญ จากนั้นก็ไม่ปรากฏผีผู้หญิง
ตายท้องกลมนางน้ีมาอาละวาดหลอกหลอนชาวบ้านปางไม้แดงให้อกสั่นขวัญแขวน
อีกเลย 

พอออกพรรษาแล้ว หลวงปู่ชอบท่านก็เที่ยววิเวกตามสถานที่ต่างๆ ในประเทศ
พม่า ออกจากบ้านปางไม้แดง ท่านไปจ�าพรรษาอยู่บ้านลีเตอะ และเมืองเจียงตอง  
ท่านจ�าพรรษาอยูท่ีบ้่านลเีตอะ และเขตเมอืงเจียงตอง ๒ พรรษา (ปี พ.ศ. ๒๔๘๕-๒๔๘๖)  
บ้านลเีตอะเป็นหมูบ้่านของชาวไทยใหญ่ ทีบ้่านลเีตอะแห่งน้ี องค์ท่านเดนิทางไปโปรด  
คู่บารมีเก่าของท่านทีเ่ป็นลกูสาวเศรษฐบ้ีานลเีตอะ ซึง่ผู้หญงิคนน้ีเคยเกดิเป็นคูข่องท่าน 
มาในสี่พุทธันดร มากกว่าหนึ่งล้านชาติ องค์ท่านเดินทางมาโปรดสอนภาวนาให้เขา 
จนได้ดวงตาเห็นธรรมมีศรัทธาในพระศาสนา เมื่ออายุ ๒๘ ปี

ด้วยความปรารถนาร่วมกนัมา หากใครรู้ธรรมกใ็ห้มาโปรดกนั หลวงปูช่อบท่าน 
จึงเดนิทางมาโปรดคูบ่ารมีของท่าน ต่อมาคู่บารมขีองท่านได้ออกบวชเป็นแม่ช ีท่านจึง 
ไม่ห่วงในทางไปของคู่บารมีเก่าของตนเอง ท่านออกจากบ้านลีเตอะ เมืองเจียงตอง  
เที่ยววิเวกไปยังสถานที่แห่งอื่น จนท่านได้มาตัดสินธรรมคว�่าวัฏสงสารการเวียนว่าย 
ตายเกดิอยูท่ีถ่�า้หมีเก่า บ้านหนองยวน แขวงเชียงตงุ ประเทศพม่า เมือ่เวลาประมาณ  
๒๑ นาฬิกา ของวันที่ ๒๓ มิถุนายน ปีพุทธศักราช ๒๔๘๗ เป็นลูกศิษย์องค์ที่สาม 
ขององค์ท่านหลวงปูม่ัน่ ภริูทตัโต ทีส่�าเร็จธรรมตามพ่อแม่ครูบาอาจารย์อย่างสมภาคภมูิ  
เป็นลูกศิษย์ขององค์ท่านหลวงปู่มั่นองค์แรกที่บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ “เตวิชโช” 
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เศรษฐีค�าแดง

ตอนพกัภาวนาอยูท่ีว่ดัร้าง บ้านกะเหร่ียงปางไม้แดง ประเทศพม่า นอกจากจะม ี
เหตกุารณ์ผีผู้หญงิตายท้องกลมมารบกวนพระแล้ว พระคณุเจ้าหลวงปูช่อบ ฐานสโม  
ท่านบอกมีวิญญาณชายผู้หน่ึงชื่อ เศรษฐีคําแดง บอกอดีตชาติตอนท่านเกิดเป็น 
ชาวไทยใหญ่อยู่เมืองปัน ประเทศพม่า เศรษฐีค�าแดงบอกท่านว่า ชาติน้ันเขาเป็น 
เพื่อนสนิทกันกับท่าน เศรษฐีค�าแดงกับท่านเคยเอาสมบัติมาฝังซ่อนไว้ที่นี่ หลังจาก
พากันตายจากไปนั้น หลวงปู่ชอบท่านได้ไปเกิดตามสถานที่ต่างๆ แต่เศรษฐีค�าแดง
เขายังไม่ได้ไปเกิดทีไ่หน เพราะจิตตดิยดึในสมบตัทิีต่นเองซกุซ่อนไว้ ท�าให้กลายเป็น 
วิญญาณเฝ้าทรัพย์ดั่งปู่โสม

วิญญาณเศรษฐีค�าแดงบอกหลวงปู่ชอบให้ไปเอาสมบัติที่เขาและท่านเคยฝังไว้
ด้วยกันเม่ือในอดตีชาต ิเขาไม่อยากเป็นทกุข์เฝ้าสมบตัพิวกน้ีอีกต่อไป เศรษฐคี�าแดง 
บอกให้ไปดูสมบัติเก่าฝังไว้ใต้ก้อนหินที่ท่านใช้เป็นท่าสรงน�้า สมบัติที่ฝังไว้ใต้ 
ก้อนหนิน้ัน จะมไีหเงินสองไห ไหทองสองไห เศรษฐคี�าแดงย�า้ให้ไปขดุเอาสมบตัเิก่า 
ของท่านและของเขาขึ้นมาท�าประโยชน์ ตัวของเขาจะได้พ้นกรรมไปเกิดเสียที  
วญิญาณเศรษฐคี�าแดงเล่าเร่ืองน้ีให้องค์ท่านฟัง แล้วเขากล็าจากไป องค์ท่านยกนิมติ
เรื่องนี้ขึ้นมาพิจารณา ท่านรู้ตามที่เศรษฐีค�าแดงบอกไว้ทุกอย่าง แต่ท่านไม่อยากได้
สมบัติเหล่านี้ เพราะมันไม่มีค่าเท่ากับธรรมที่ใจของท่านแสวงหา เบื้องต้นท่านจึงยัง
ไม่ไปพิสูจน์ความรู้นี้ขององค์ท่าน

แต่ละวนัทีไ่ปสรงน�า้ทีท่่าหนิก้อนน้ี องค์ท่านกไ็ม่เคยขุดคุย้งัดแงะก้อนหนิก้อนน้ี 
ขึ้นมาดูเลย หลายวันผ่านไป เมื่อท่านไม่สนใจขุดดูสมบัติที่เศรษฐีค�าแดงมาบอก 
วิญญาณเศรษฐีค�าแดงเขามาหาองค์ท่านอีกครั้ง วิญญาณเศรษฐีค�าแดงมาเร่งเร้าให้ 
ท่านไปเอาสมบัติเก่าของท่านให้ได้ หลวงปู่ชอบท่านจึงอยากพิสูจน์นิมิตน้ีว่าจริง 
หรือหลอก เมือ่เศรษฐคี�าแดงเร่งเร้าให้ไปดสูมบตัเิก่าทีฝั่งดินไว้ ท่านจึงไปดูสมบตัเิก่า 
ตามที่วิญญาณของเศรษฐีค�าแดงบอก
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ช่วงปลอดคน หลวงปู่ชอบท่านเดินไปที่ท่าหินริมน�้า ท่าน�้าแห่งนี้จะอยู่ห่างจาก
ที่พักของท่านประมาณสามร้อยกว่าเมตร ท่านออกไปดูสมบัติเพียงล�าพังองค์เดียว 
เพราะท่านไม่อยากให้พระส ีพระสงัข์ กบัตาผ้าขาวแหล่ เหน็สมบตัเิหล่าน้ี ท่านเกรงว่า 
เมื่อเขาเห็นแล้วจะเกิดความโลภในทรัพย์เหล่านี้ขึ้นมาได้ จะท�าให้เกิดศีลวิบัติเพราะ
ความโลภเป็นเหตุ ท่านจึงปิดเรื่องนี้เป็นความลับ ไม่บอกให้ใครทราบในตอนนั้น

หลวงปู่ชอบเดินไปที่ก้อนหินท่าน�้า ท่านเอาท่อนไม้งัดหินก้อนนี้ให้เคลื่อนออก
จากที่เดิม ท่านงัดอยู่สามสี่ครั้ง หินก้อนนี้ก็เคลื่อนที่ออก พอหินเคลื่อนออกจากที่  
ท่านเหน็ไหขนาดเท่ากบัไหน�า้ปลา ๔ ไห วางเรียงกนัอยูอ่ย่างเป็นระเบยีบ ไหทัง้ ๔ ใบน้ัน 
มดีนิปิดอดุปากเอาไว้ ท่านจึงเอาไม้เขีย่ดนิทีปิ่ดปากไหออก เมือ่ดนิทีอ่ดุปากไหหลดุออก  
ท่านเหน็วตัถเุป็นแท่งๆ จัดวางเรียงกันไว้อย่างด ีแท่งวตัถุในไหน้ันมีขนาดแตกต่างกนั  
บางแท่งยาวประมาณคืบ บางแท่งยาวประมาณสามสีน้ิ่ว ท่านเอาหนิขุดดินให้หลดุออก  
พอดินหลุดออกมา ท่านจึงรู้ว่าเป็นแท่งทองค�า บางไหก็บรรจุแท่งเงินเอาไว้ บางไหก็ 
บรรจุสร้อย ก�าไล แหวนเงิน ทอง แก้วมณีสีเขียวสีแดงอยู่ภายในไห ท่านว่า 
ถ้าเอาแท่งเงิน แท่งทอง เพชร พลอย มณ ีจากไหทัง้ ๔ มาขายทอดตลาดในปัจจุบนั 
(พ.ศ. ๒๕๓๕) ของทั้งหมดที่มีอยู่ในไหทั้ง ๔ ใบนี้ จะมีมูลค่าหลายล้านบาทเลย 
ทีเดียว

หลังจากหลวงปู่ชอบท่านพิสูจน์จนรู้แล้วว่าสมบัติที่เศรษฐีค�าแดงบอกท่านน้ัน 
มีอยู่จริง ไม่ใช่นิมิตหลอกจิตหลอกใจให้หลงตาม ท่านจึงจัดก้อนหินกลับเข้าที่ 
เหมอืนเดมิเพือ่ปิดทบัสมบตัทิัง้หมดเอาไว้อย่างเก่า จากน้ันองค์ท่านกส็รงน�า้ แล้วเดนิ 
กลบัทีพ่กั โดยไม่บอกให้ลกูศษิย์คนใดรู้เร่ืองในสมบตัเิหล่าน้ี องค์ท่านเกรงว่าเขาจะ 
เกิดความโลภในทรัพย์สมบัติของแผ่นดิน จะเป็นเหตุท�าให้ลูกศิษย์กระท�าผิดต่อ 
พระธรรมวินัยได้

หลงัจากหลวงปูช่อบท่านไปพสิจูน์สมบตัเิก่าในอดตีชาตขิองท่านตามทีว่ญิญาณ 
เศรษฐีค�าแดงบอกแล้ว วิญญาณเศรษฐีค�าแดงเขามาหาองค์ท่านอีกคร้ัง มาคร้ังน้ี 
เศรษฐีค�าแดงบอกท่านว่ายังมีสมบัติอยู่อีกมากที่เขาน้ันได้ซ่อนเอาไว้ในถ�้า ถ�้าที่เขา 
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ซ่อนสมบัติไว้จะอยู่ไม่ไกลจากที่น่ีเท่าไรนัก วิญญาณเศรษฐีค�าแดงชี้ให้ท่านดูภูเขา
ลูกหน่ึง ซึ่งอยู่คนละฟากกันกับบ้านกะเหร่ียงปางไม้แดง เขาบอกให้ท่านสังเกตด ู
ต้นยางใหญ่ต้นหน่ึง ต้นยางต้นน้ีจะอยู่ตรงกนักบัปากถ�า้ทีเ่ขาซ่อนสมบตัเิอาไว้ ให้ท่าน 
ปีนต้นยางต้นน้ีขึน้ไป พอใกล้จะถึงยอดต้นยางกจ็ะเหน็ปากทางเข้าถ�า้ ทางเข้าถ�า้ตอนน้ี 
จะมีเถาวัลย์ปกคลมุเอาไว้ ให้ท่านเอาเถาวลัย์ออกแล้วมดุเข้าไปในถ�า้ กจ็ะพบกบัสมบตั ิ
ที่เขาซ่อนไว้อยู่ในนั้นทั้งหมด

หลวงปูช่อบฟังเศรษฐคี�าแดงบอกแล้ว องค์ท่านปฏเิสธทีจ่ะไปดไูปเอาสมบตัขิอง
เขาทีซ่่อนไว้ในถ�า้ ท่านบอกเศรษฐคี�าแดงว่า “สมบตัเิหล่าน้ีเราไม่อยากได้หรอก มนัเป็น 
สมบตัทิกุข์ เรามาอยูท่ีน่ี่เพือ่ภาวนาหาทางพ้นทกุข์ ไม่ได้มาหาเอาทรัพย์สมบตัพิสัถาน
ภายนอกแบบนี้ เรามาหาอริยทรัพย์ภายในที่ใครก็ไม่สามารถแย่งขโมยไปจากจิตใจ
ของเราได้ เป็นสมบตัทิีเ่ราไม่ต้องกงัวลว่าจะสญูหายตายไปจากเรา อริยทรัพย์ของเราน้ัน 
ต่างจากทรัพย์สมบัติที่เจ้าบอกให้เราไปเอา สมบัติของเจ้ากับของเราน้ันมันต่างกัน 
สมบตัขิองเจ้าเป็นกงัวลกลวัมนัจะสญูหาย กลวัผู้อืน่จะมาแย่งชงิขโมยเอาไป จึงท�าให้ 
ตวัเองเป็นทกุข์กงัวล พอตายไปแล้ว จิตยงัมาตดิข้องกบัสมบตัอิยูอ่กี ทกุข์อยูใ่นภพชาติ 
ของมนุษย์ยังไม่พอ ตายเป็นผีไปแล้วยงัมาเป็นทกุข์อยูก่บัสิง่เหล่าน้ีอกี เราไม่ขอกอด 
สมบตัทิกุข์แบบน้ีเหมือนเจ้าหรอก สมบตัอิริยทรัพย์ทีเ่รามเีป็นสมบตัสิงูค่าหาประมาณ 
มิได้ หากเทียบกับสมบัติที่เจ้าบอกให้เราไปเอา เรามีความสุขในการเป็นเจ้าของ 
อริยทรัพย์ จึงไม่จ�าเป็นที่จะต้องไปแสวงหาสิ่งเหล่าน้ีอีก ถ้าเจ้ายังเห็นว่าการครอง
สมบัติที่ตนถืออยู่น้ันมีความสุข เจ้าจงครองสมบัติทุกข์เหล่าน้ันแต่เพียงผู้เดียวเถิด 
อย่ามาชวนเราไปเอาสมบัติตามที่เจ้าบอกอีกเลย”

ถงึท่านจะเทศนาว่าอย่างไร เศรษฐคี�าแดงกย็งัรบเร้าให้องค์ท่านไปเอาสมบตัขิอง
เขาอยู่อย่างนั้น หลวงปู่ชอบท่านจึงปฏิเสธและเพิกเฉยในเรื่องนี้ เมื่อเศรษฐีค�าแดง 
รบเร้าท่านไม่ได้แล้ว เขาจึงลาจากท่านไป จากน้ันมาเศรษฐคี�าแดงกไ็ม่มารบเร้าองค์ท่าน 
ในเรื่องสมบัติอีกเลย นอกจากเขาจะมาขอบุญจากท่าน 
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โปรดวิญญาณทหารฝรั่ง

พระคณุเจ้าหลวงปูช่อบ ฐานสโม พาลกูศษิย์พกัภาวนาอยูว่ดัร้าง บ้านกะเหร่ียง 
ปางไม้แดง ประเทศพม่า พระสกัีบพระสงัข์ (หลวงตาสงัข์ วดัป่านาเฉลยีง อ�าเภอเมอืง  
จังหวัดเพชรบูรณ์) ถูกผีตายท้องกลมรบกวนจนท่านทั้งสองอยู่ไม่ได้ องค์ท่าน 
หลวงปู่ชอบจึงพาพระสี พระสังข์ กับตาผ้าขาวแหล่ (พ่อหลวงตาสังข์) ออกจากบ้าน
กะเหร่ียงปางไม้แดง เดินทางมาทีห่มูบ้่านของชาวกะเหร่ียงอกีหมู่บ้านหน่ึง หมูบ้่านแห่งน้ี 
มีชื่อว่า “บ้านกะเปอ” อยู่ในเขตดอยยางแดง พื้นที่ควบคุมของชาวกะเหรี่ยง

ชาวกะเหร่ียงบ้านกะเปอ นิมนต์องค์ท่านหลวงปูช่อบและคณะไปพกัทีค่่ายทหาร
ร้างแห่งหน่ึง ซึง่แต่ก่อนเคยเป็นค่ายทหารองักฤษมาตัง้ทพัสกดัทหารญีปุ่น่ทีจ่ะเข้ามา
ยดึประเทศพม่า ระหว่างตัง้ค่ายอยูบ้่านกะเปอ ทหารองักฤษได้ป่วยเป็นไข้มาลาเรียตาย 
ไปหลายนาย ทางการของประเทศองักฤษจึงสัง่ให้ถอนกองก�าลงัทหารออกไปจากทีน่ี่  
พอค่ายทหารถกูทิง้ร้าง ชาวกะเหร่ียงบ้านกะเปอจึงพากนัเข้ามาถอืครองใช้เป็นทีท่�ากนิ  
แต่พอเข้ามาท�ากินอยู่ที่น่ี กลับมีเหตุการณ์ท�าให้ชาวกะเหร่ียงบ้านกะเปอหวาดกลัว 
กล่าวคือ ถ้าใครเข้าไปที่ค่ายร้างแห่งน้ี มักจะถูกผีนายทหารฝร่ังผู้หน่ึงถือแส้ขู่ไล่  
ชาวกะเหร่ียงบ้านกะเปอพากันกลัวผีนายทหารฝร่ังผู้น้ีมาก จนไม่มีใครกล้าเข้าไป 
ยุ่งเกี่ยวท�าอะไรที่ค่ายทหารร้างแห่งนี้

ชาวกะเหร่ียงบ้านกะเปอ พากันท�าทีพ่กัชัว่คราวให้องค์ท่านหลวงปูช่อบและคณะ 
พักที่ค่ายทหารร้าง หลังชาวบ้านกลับแล้ว หลวงปู่ชอบท่านบอกลูกศิษย์ว่า “เราจะพา
ไหว้พระสวดมนต์พร้อมกนัทีค่่ายทหารร้าง” หลวงตาสงัข์บอก “พ่อแม่ครูอาจารย์ชอบ  
ท่านก�าชับทุกคนว่าสถานท่ีแห่งน้ีมันดุเอาการอยู่นะ อย่าพากันประมาทน่ิงนอนใจ  
ให้พากนัมสีตอิยูก่บัตวั ได้ยนิได้เหน็อะไรกอ็ย่าพากนัออกมานอกกลดของตนเองเป็น
อันขาด ให้พากันภาวนาอยู่ในกลดของตนเองเท่าน้ัน เร่ืองผีดอยสะมอยดงอยู่ที่น่ี 
เราจะจัดการกับมันเอง”
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หลวงตาสงัข์ วดัป่านาเฉลยีง เล่าให้ฟังว่า เวลาประมาณทุม่หน่ึง ท่านได้ยนิเสยีง
คนเดินกระทืบเท้าสลับกับเสียงไม้เรียวตีแหวกอากาศดังวี๊ดๆ ตรงมาทางที่ท่านพัก  
หลวงตาสังข์สงสัยในเสียงที่ได้ยิน จึงเปิดมุ้งกลดข้ึนดู ท่านก็ไม่เห็นมีอะไรเป็นตัว 
เป็นตน พอเอามุ้งกลดลง ท่านได้ยินเสียงคนเดินกระทืบเท้าตีไม้เรียวแหวกอากาศ
มุ่งหน้าไปทางองค์ท่านหลวงปู่ชอบพักอยู่ หลวงตาสังข์บอกท่านทราบเรื่องภายนอก
ในคืนนั้นเพียงเท่านี้

ทางองค์ท่านหลวงปูช่อบบอก “เราเหน็ทหารฝร่ังนายหน่ึงแต่งเคร่ืองแบบเตม็ยศ
เต็มบั้ง มายืนห่างจากกลดเราประมาณหนึ่งวา ทหารฝรั่งนายนี้ยืนขึงขังแสดงท่าทาง
ข่มขูเ่ราด้วยทิฐิกริยิามานะของตน” ท่านถาม “โยมมายนืท�าอะไรที่นี”่ วญิญาณทหาร
ฝร่ังนายน้ีไม่ตอบค�าถาม เขายนืจ้องหน้าท�าตาขวาง แสดงอาการไม่พอใจในองค์ท่าน 
หลวงปูช่อบบอก “วญิญาณนายทหารฝร่ังผู้น้ี ถ้าจะให้เราแผ่บญุให้ เจ้าจงถอดหมวก
ถอดรองเท้าออกเสยีก่อนเพือ่แสดงความเคารพในธรรม” วญิญาณนายทหารฝร่ังผู้น้ี 
นิ่งเฉย ไม่สนใจในค�าที่องค์ท่านบอก

หลวงปู่ชอบพิจารณาวาสนาของท่านกับนายทหารผู้น้ีสามารถสงเคราะห์ธรรม 
กนัได้ เพยีงแต่ตอนน้ีจิตนายทหารฝร่ังผู้น้ียงัถอืในมานะทฐิขิองตนเองอยู ่องค์ท่านจึง
ยงัไม่แสดงธรรมอะไรโปรดเขาในเวลาน้ัน ท่านก�าหนดจิตแผ่เมตตา “สาธารณธรรม”  
ให้สรรพสัตว์ทั้งหลาย โดยไม่ระบุบุคคล ภูมิฐาน สถานที่ อุปมาเหมือนท�าอาหารไว้
บุคคลผู้มีโอกาส (ภูมิที่สามารถรับบุญได้) ใครจะกินอาหารนั้นก็กินได้เลย เมตตา
สาธารณธรรมที่องค์ท่านแผ่ออกไปให้สรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยธรรมอันไมตรีน้ัน  
จิตวญิญาณนายทหารฝร่ังผู้น้ีได้รับกระแสธรรมเมตตาจากองค์ท่าน เขาคลายมานะทฐิิ  
ยอมถอดหมวกถอดรองเท้า นั่งลงข้างกลดขององค์ท่านหลวงปู่ชอบ

องค์ท่านหลวงปู่ชอบถาม “เจ้าข้องคาอะไรอยู่ที่นี่ จึงยังไม่ได้ไปไหนเหมือนกับ
เพือ่นผู้อืน่ของเจ้า” นายทหารฝร่ังผู้น้ีบอกท่านว่า ตนเองได้รับมอบหมายให้มาคมุค่าย
แห่งน้ีเพือ่ต้านทหารต่างชาต ิตนเองป่วยตายอยูท่ีน่ี่เมือ่สองปีทีแ่ล้ว (พ.ศ. ๒๔๘๒) พอ
ตายไปแล้ว มนัมดืมนหนทางไม่รู้ทีไ่ปตนเอง จึงอยูใ่นสถานทีแ่ห่งน้ีมาโดยตลอด องค์
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ท่านถาม “เจ้าอยากไปอยู่ในสถานที่ที่ดีกว่านี้ไหม” นายทหารฝรั่งผู้นี้บอก เขาอยาก 
ไปอยู่ที่อื่นที่ดีกว่านี้ อยู่ที่นี้มีแต่ความทุกข์กังวล กลัวคนอื่นจะมาแย่งชิงเอาสถานที่ 
องค์ท่านบอก “ถ้าอยากไปอยูใ่นทีท่ีด่กีว่าน้ี ให้เจ้าระลกึนึกถงึคณุงามความดทีีต่นเอง
เคยกระทํามาเมื่อสมัยยังมีชีวิตอยู่ เราจะช่วยสงเคราะห์ธรรมให้กับเจ้า” องค์ท่าน 
ให้นายทหารฝร่ังผู้น้ีสมาทานรับเอาพระไตรสรณคมน์และศีลห้าไว้ในเป็นเคร่ือง 
ประดบัจิต นายทหารฝร่ังผู้น้ีตัง้จิตน้อมใจรับเอาพระไตรสรณคมน์และศีลห้า ทีอ่งค์ท่าน 
หลวงปู่ชอบบอกทางสว่างบุญให้เขา

พ่อแม่ครูอาจารย์ชอบท่านบอก “ผู้มีบุญหนุนน�าจะได้ยินธรรมทุกข้อ การเกิด 
ของเขาก็จะสมบูรณ์พร้อมสติปัญญา ผู้มีบาปขวางจะไม่ได้ยินศีลห้าสรณธรรมครบ 
เกิดเป็นคนก็จะไม่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและสติปัญญา สัตว์โลกจะเกิดเป็นอะไรน้ัน 
ขึ้นอยู่กับกรรมของตนเองที่กระท�ามาเป็นหลัก พระเจ้าตนใดก็เนรมิตให้ไม่ได้ ผู้ท�า
กรรมดกีเ็กดิศรีมสีขุ ผู้ท�ากรรมเลวกต็กเหวสูอ่บาย อบายภมิูคอืสถานทีท่ีห่าสขุไม่เจอ 
แม้เพียงเศษเสี้ยวอึดใจ ผู้ที่ไม่เชื่อบาปเชื่อบุญ ตกอบายตั้งแต่ยังไม่ทันตาย พวกไม่ 
เชือ่บาปเชือ่บญุตอนมีชวีติอยู่ พอตายไปแล้วมมีากทีม่าขอส่วนบญุจากเรา ใจถ้าไม่มี
สรณธรรมแล้ว พระพทุธเจ้าองค์ไหนกโ็ปรดไม่ได้ เมือ่ท�ากรรมอนัใดไว้ ต้องใช้กรรม
อย่างเดียวจนกว่าจะพ้นโทษจากกรรมที่ตนเองได้กระท�าไว้ ผู้พิพากษายุติธรรมที่สุด 
คือกรรมของเราเอง”

เมื่อนายทหารฝร่ังผู้น้ีรับเอาพระไตรสรณคมน์และศีลห้าไว้เป็นเคร่ืองครอง 
จิตแล้ว จิตเขาเปิดรับธรรม องค์ท่านหลวงปูช่อบจึงก�าหนดจิตแผ่เมตตาอทุศิบญุกศุล 
ให้กับเขา หลังองค์ท่านอุทิศบุญให้แล้ว ปรากฏนายทหารฝรั่งผู้นี้มีรูปพรรณผ่องใส
ขึ้นมา

พ่อแม่ครูอาจารย์บอก “ถ้าแผ่เมตตาให้ผู้ใดแล้ว ถ้าเขาเปลี่ยนอัตภาพจาก 
มัวหมองเป็นผ่องใส แสดงว่าเขาได้รับผลบญุทีเ่ราอทุศิให้ จะปรากฏความรู้ข้ึนมาในจิต 
ของผู้ให้ จะเกิดความอบอุน่หรือไม่กช็ุม่เยน็ ถ้าเทพเทวดาเขาพากนัอนุโมทนาบญุด้วย 
ในตอนน้ัน เราจะได้ยนิเสยีงสาธกุารสะเทอืนเลือ่นลัน่ขึน้มาในจิต ดัง่ฟ้าร้องลัน่ค�ารณ  
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อย่างหลงัน้ีจิตผู้น้ันจะต้องมอีงค์ฌานเป็นเคร่ืองห่อหุม้อุม้จิต จิตธรรมดาสามญัทัว่ไป 
รับรู้ได้แค่ปีติอุ่นจิตชื่นใจเท่านั้น”

องค์ท่านหลวงปูช่อบบอกนายทหารฝร่ังผู้น้ีให้เข้าไปในหมูบ้่านกะเปอ ถ้าพอใจ
อยากจะหยดุพักทีบ้่านหลงัไหน กใ็ห้หยดุพกัทีบ้่านหลงัน้ัน นายทหารฝร่ังผู้น้ีเดนิเข้า 
ไปในหมู่บ้านกะเปอ โดยองค์ท่านหลวงปู่ชอบเป็นผู้ฉายแสงธรรมน�าทางให้ พ่อแม่- 
ครูอาจารย์ท่านท�าหนดดจุูตกิาลของนายทหารฝร่ังองักฤษผู้น้ีว่าเขาจะไปจุตใินอทุรของ
คนบ้านหลังไหน องค์ท่านเห็นนายทหารฝรั่งผู้นี้หายเข้าไปในบ้านหลังหนึ่ง องค์ท่าน 
จึงก�าหนดจดจ�าบ้านหลงัน้ีเอาไว้ พอถอนจิตออกมาราวสามทุม่ พ่อแม่ครูอาจารย์ท่าน
เดินไปบอกหลวงตาสังข์ถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นจากภายในขององค์ท่าน

องค์ท่านบอกหลวงตาสงัข์ว่า “จบแล้วสงัข์ ม่ืออืน่เฮาสพิาพวกท่านไปบณิฑบาต
ตามทางที่ทหารฝรั่งผู้นี้เขาไปถือจุติ ตอนนี้เขาไปคดอีจู้นอนอยู่ในท้องแล้ว ให้จ�าค�า 
เฮาไว้เด้อสังข์ ฝรั่งผู้นี้อีกบ่นาน สิถือเกิดเป็นเด็กน้อยผู้ชายผิวเผือกผมทอง”

ตอนเช้า องค์ท่านหลวงปู่ชอบพาพระสี พระสังข์ เดินไปบิณฑบาตตามทางที่ 
นายทหารฝร่ังผู้น้ีไป ท่านพาพระส ีพระสงัข์ มาหยดุอยู่บ้านหลงัหน่ึงทีท่่านเหน็นายทหาร
ฝร่ังผู้น้ีหายเข้าไป ทีบ้่านหลงัน้ี มีผู้หญงิชาวกะเหร่ียงท้องแก่คนหน่ึงออกมาใส่บาตรให้
องค์ท่านกับคณะ หลวงปูช่อบท่านบอกพระส ีพระสงัข์ ว่า “ให้พวกท่านพากนัจ�าเอาไว้  
ทหารฝร่ังผู้น้ีสเิกดิเป็นลกูชายผู้หญงิคนทีใ่ส่บาตรให้พวกเฮา ทหารฝร่ังผู้น่ี เกดิมาสมีิ 
ผิวสเีผือก ผมทองคอืหวัฝร่ัง ถ้าเขาเกดิแล้ว เฮาสพิาพวกท่านกลบัมาเบิง่อกี” องค์ท่าน 
หลวงปู่ชอบพักภาวนาอยู่ค่ายทหารร้าง บ้านกะเปอ สองวัน จากน้ันองค์ท่านพา 
ลูกศิษย์เดินทางไปเที่ยววิเวกเขตไทยใหญ่ พอรู้ว่านายทหารฝร่ังผู้น้ีถือก�าเนิดแล้ว  
องค์ท่านจึงพาพระส ีพระสงัข์ เดินทางกลบัมาทีบ้่านกะเปออกีคร้ังหน่ึง องค์ท่านพาพระสี  
พระสงัข์ ไปบณิฑบาตทีบ้่านนายทหารองักฤษถอืก�าเนิด องค์ท่านถามสามีเขาว่า “ภรรยา 
ของโยมคลอดลูกแล้วหรือยัง” ชายผู้เป็นสามีบอกว่า “ภรรยาของเขาคลอดลูกแล้ว 
เป็นเด็กผู้ชาย” องค์ท่านหลวงปู่ชอบขอดูลูกชายเจ้าของบ้านว่าหน้าตาเป็นอย่างไร  
ชายเจ้าของบ้านจึงอุม้ลกูชายของเขาออกมาให้องค์ท่านด ูหลวงตาสงัข์บอก “เดก็คนน้ี 
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มผิีวขาวเหมือนฝร่ัง ต่างจากพ่อแม่ทีเ่ป็นคนผิวดาํแดง เดก็คนน้ีมผีมสทีองเหมือนฝร่ัง  
ไม่เหมือนคนเอเชยีเรา ผมกบัทดิสอีศัจรรย์ในความรู้ของพ่อแม่ครูอาจารย์มาก สิง่ที ่
ท่านบอกไว้ก่อนล่วงหน้า ไม่ผิดไปจากคําพูดของท่านเลย”

องค์ท่านหลวงปู่ชอบ “ที่เขาเป็นแบบน้ีเพราะกรรมตกแต่ง คนเราจะเกิดเป็น 
อะไรน้ัน อยูท่ีก่รรมของตนเองทาํมาทัง้น้ัน อย่างทหารฝร่ังผู้น้ี ชาตก่ิอนเกดิเป็นฝร่ังอยู่
เมืองเจริญ ชาตน้ีิเกดิเป็นคนกะเหร่ียงอยูป่่าอยูด่อย เหน็หรือยงั กรรมมนัพาพลกิทวปี 
เกดิเป็นจ่ังใด๋ บ่มใีผใหญ่เกินกรรม พระพทุธเจ้าเพิน่ยงัอยูใ่ต้กรรม พระองค์ยงัยอมรับ 
ผลกรรมของตนเอง ถ้าบ่อยากตกทุกข์ อย่าไปทําชั่ว ถ้าอยากเกิดในสกุลสูง ให้รู้จัก 
อ่อนน้อมถ่อมตน มีสัมมาคารวะสมณะชีพราหมณ์ พ่อแม่ผู้มีพระคุณ ฝร่ังผู้น้ี  
ถ้าเขาบ่ตดิในมานะทฐิขิองตนเอง ในตอนแรกเขาจะได้ไปเกดิในสกุลคนเมอืงทีด่กีว่าน้ี  
น่ีเพราะกเิลสมานะทฐิขิองตนเองครอบงําไว้ในเบือ้งต้น จึงทาํให้เขาได้เกดิเป็นกะเหร่ียง  
กเิลสมนับ่เคยพาสตัว์โลกผู้ใดให้ขึน้สงู มแีต่มนัจะพาสตัว์โลกตกต่ําเท่าน้ัน คนเราถ้าจิต 
มนัเปิดเหน็การเกดิตายของตนเองแล้ว ใจมนัจะลงในธรรม บ่กล้าทาํช่ัวช้า ทีส่ตัว์โลก 
มืดบอดอยู่ทุกวันนี้ เพราะพ่อแม่กิเลสมันกล่อมให้หลับอยู่ในอู่ มันเลยบ่ตื่นบ่สร่าง
ในธรรม” 

ลูกศิษย์จิตเสื่อม

หลงัจากพระคณุเจ้าหลวงปูช่อบ ฐานสโม พาพระส ีพระสงัข์ กบัตาผ้าขาวแหล่  
กลบัมาพสิจูน์ความรู้ขององค์ท่านทีบ้่านกะเปอแล้ว จากน้ันองค์ท่านพาพระส ีพระสงัข์ 
กบัตาผ้าขาวแหล่ ออกจากบ้านกะเหร่ียงกะเปอ เดินทางมาเทีย่ววเิวกทางเขตไทยใหญ่  
ตอนพกัอยู่ “บ้านหมู่แจ้” พระสกีบัพระสงัข์เกดิมใีจให้กบัสาวชาวไทยใหญ่ จนเป็นเหตุ 
ให้ท่านทั้งสองร้อนผ้าเหลือง องค์ท่านหลวงปู่ชอบเห็นท่าไม่ดี จึงพาลูกศิษย์หนีออก
จากที่น่ีไปในเวลากลางคืน โดยไม่เปิดโอกาสให้ท่านสีกับท่านสังข์ได้ตั้งตัว วิธีการ 
แบบนี้ องค์ท่านเคยใช้กับตนเองในคราว “หัวใจตกหล่ม” ที่อ�าเภอหล่มเก่า จังหวัด
เพชรบูรณ์
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ระหว่างองค์ท่านหลวงปูช่อบพาลกูศษิย์หนีภยัมาตคุามสาวงามไทยใหญ่ ท่านสี 
กับท่านสังข์จะขอลาสึกอยู่เมืองพม่า องค์ท่านหลวงปู่ชอบจึงยื่นค�าขาดกับพระสี 
พระสังข์ “ถ้าอยากจะสึก ก็ให้พากันกลับไปสึกอยู่เมืองไทย เราไม่อยากได้ชื่อเป็นผู้
สกึพระสกึเณรออกจากพระศาสนา” เมือ่องค์ท่านยนืยนัแขง็ขนัเช่นน้ี พระส ีพระสงัข์  
จึงขอเดนิทางกลบัมาเมืองไทย หลวงปูช่อบท่านไปส่งพระส ีพระสงัข์ กบัตาผ้าขาวแหล่  
ข้ามแม่น�้าสะโตง (แม่น�้าสาละวิน) หลังบอกเส้นทางเข้าเมืองไทยทางเขตจังหวัดตาก
ให้กับทุกคนแล้ว องค์ท่านก็แยกกับพระสี พระสังข์ ตาผ้าขาวแหล่ อยู่ที่ริมฝั่งแม่น�้า 
สะโตง ช่วงนั้นเป็นเดือนเจ็ด ใกล้จะเข้าพรรษาแล้ว องค์ท่านหลวงปู่ชอบเร่งเดินทาง
มาบ้านกะเหรี่ยงปางไม้แดง เพื่อจะมาจ�าพรรษาเพียงล�าพังองค์เดียว

(ภายหลงัองค์ท่านทราบว่าพระส ีพระสงัข์ เมือ่กลบัมาเมืองไทยได้ไม่นาน ท่าน 
ทั้งสองพากันลาสิกขาออกไปใช้ชีวิตทางโลก พระสังข์ ท่านลาสิกขาที่บ้านเฉลียงลับ  
อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ พระสี ท่านลาสิกขาที่บ้านเกิดของตนเอง ที่ตําบล
ศรีเทพ อาํเภอศรีเทพ จังหวดัเพชรบรูณ์ สาํหรับพระสงัข์ ต่อมาท่านได้กลบัมาบวชเป็น  
หลวงตาสังข์)

ท้ายสดุทีจ่ะกล่าวถงึ พระส ีกบั พระสงัข์ ทัง้สองท่านทีเ่คยเดนิทางเข้าไปเทีย่ววเิวก 
ทีป่ระเทศพม่ากบัองค์ท่านหลวงปูช่อบอย่างสมบกุสมบนั ผู้บนัทกึขอน�าค�าสนทนากนั 
ระหว่างองค์หลวงปูช่อบกบัหลวงตาสงัข์ วดัป่านาเฉลยีง อ�าเภอเมือง จังหวดัเพชรบรูณ์  
คราวที่หลวงตาสังข์ท่านมากราบคารวะพระคุณเจ้าหลวงปู่ชอบ ฐานสโม ในพรรษา 
ปีพุทธศักราช ๒๕๓๕ ที่วัดป่าโคกมน บ้านโคกมน ต�าบลผาน้อย อ�าเภอวังสะพุง 
จังหวัดเลย

หลวงตาสังข์ “พ่อแม่ครูอาจารย์จําข้าน้อยได้บ่”
หลวงปู่ชอบ “จําบ่ได้ ผู้ได๋ล่ะ”
หลวงตาสังข์ “ข้าน้อยชื่อสังข์ เคยตามท่านอาจารย์ไปเที่ยววิเวกพม่า”
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องค์ท่านหลวงปูช่อบมองหลวงตาสงัข์พกัหน่ึงเพือ่พจิารณาบคุคล สกัพกัองค์ท่าน 
ยิ้มขึ้นมา แล้วพูดเสียงดังใส่หลวงตาสังข์ แสดงออกถึงความดีใจที่องค์ท่านได้พบ
กับลูกศิษย์เก่า หลังจากไม่ได้พบกันมานานหลายสิบปี 

หลวงปู่ชอบ “กลับมาบวชนานหรือยัง”
หลวงตาสังข์ “ข้าน้อยกลับมาบวชได้ ๑๑ พรรษาแล้วขอรับ”
หลวงปู่ชอบ “ทิดสีล่ะ”
หลวงตาสังข์ “ทิดสีตายได้ ๔ ปีแล้วข้าน้อย”
หลวงปู่ชอบ “ทิดสีตายคาผ้าลาย บ่มีวาสนาได้บวชอีกคือท่านเน๊าะ”
หลวงตาสังข์ “ตาผ้าขาวแหล่ พ่อของข้าน้อยกะตายแล้วขอรับ”
หลวงปู่ชอบ “อือ ผู้เฒ่าตาผ้าขาวแหล่ภาวนาดี แต่บ่มีวาสนาห่มเหลือง”
หลวงตาสังข์ “ท่านอาจารย์สบายดีบ่ ธาตุขันธ์เป็นอย่างไรบ้างขอรับ”
หลวงปู่ชอบ “บ่ดีเท่าไร จะแตกหลายรอบแล้ว อยู่ได้เพราะทรงฌาน”
หลวงตาสังข์ “หลังจากพวกข้าน้อยกลับมาแล้ว ท่านอาจารย์อยู่พม่าดีบ่”
หลวงปู่ชอบ “ดีหลาย จนหมดกิเลสอยู่นั่น จบทุกอย่างอยู่เมืองพม่า”
หลวงตาสังข์ “ชาตินี้ข้าน้อยสิได้รู้ธรรมคือพ่อแม่ครูบาอาจารย์บ่ขอรับ”
หลวงปู่ชอบ “ตอบบ่ได้ ให้ไปทําเอง ตอบไปกิเลสจะกวนใจตอนปฏิบัติ”

ผู้บันทึกกับหลวงตาสังข์ร่วมกันนวดเส้นถวายองค์ท่านหลวงปู่ชอบ ระหว่าง
นวดเส้นถวายพ่อแม่ครูบาอาจารย์ด้วยกัน ผู้บันทึกถามหลวงตาสังข์ในแง่มุมต่างๆ  
ตอนอยูเ่มอืงพม่ากบัองค์ท่านหลวงปูช่อบ หลวงตาสงัข์ท่านให้ความกระจ่างในเร่ืองราว 
หลายแง่มุมมาก โดยเฉพาะเรื่อง “ผีปลํ้าพระ” ที่หลวงตาสังข์ท่านเป็นเจ้าทุกข์ ถูกผี 
ผู้หญิงตายท้องกลมรบกวนท่าน ตอนพักอยู่บ้านกะเหรี่ยงปางไม้แดง ประเทศพม่า  
เร่ืองน้ีพิลึกพิลั่นมาก แต่เม่ือน�ามาเขียนลงในชีวประวัติขององค์ท่านหลวงปู่ชอบ  
ตนเองต้องเว้นค�าและเหตกุารณ์บางอย่างออกไปเพือ่ความเหมาะสม กราบขอบพระคณุ 
ท่านหลวงตาสังข์อย่างยิ่งที่ให้ความรู้เร่ืองเที่ยววิเวกพม่าคร้ังที่สองขององค์ท่าน 
หลวงปู่ชอบ ฐานสโม 
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เทวดาแต่ละสถานที่ชอบฟังสูตรต่างกัน

พระคณุเจ้าหลวงปูช่อบ ฐานสโม เล่าเร่ืองการไหว้พระสวดมนต์ให้ลกูศษิย์ฟังว่า

“เวลาสวดมนต์ไหว้พระน้ัน เราจะสวดออกเสยีงหรือไม่ออกเสยีงกต็าม พวกเทพเจ้า 
เหล่าเทวดาผู้มหีทูพิย์ตาทพิย์ เขาจะได้ยนิเสยีงไหว้พระสวดมนต์ของเรา เม่ือได้ยนิแล้ว 
เขาจะเกิดความปีตยินิดไีปกบัเราด้วย พวกเทพเจ้าเหล่าเทวดาเขาจะพากนัอนุโมทนา
ในบุญกุศลกับเรา ถ้าจิตเราสงบขณะที่พวกเทพเจ้าเหล่าเทวดาเขาพากันอนุโมทนา 
เราจะได้ยินเสยีงเทพเทวดาเปล่งคาํอนุโมทนาสาธกุารออกมา ปานว่าฟ้าจะถล่มลงมา 
ทับแผ่นดิน”

องค์ท่านยกเร่ืองการไหว้พระสวดมนต์ สาธยายธรรม ขึ้นมาเล่าให้พระเณร 
ลกูหลานฟังว่า ตอนจ�าพรรษาอยูบ้่านกะเหร่ียงปางไม้แดง ประเทศพม่า ปีพทุธศักราช 
๒๔๘๔ หลวงปู่ชอบท่านบอกวัดแห่งน้ีไม่มีกุฏิ เสนาสนะทั้งวัดมีเพียงศาลาเล็กๆ  
หลังหน่ึงตั้งโดดเด่ียวอยู่ภายในวัด ศาลาหลังน้ีเป็นศาลาเสาไม้ต้นเดียวซึ่งแปลก 
แตกต่างจากศาลาวัดทั่วไปที่ท่านเคยเห็นมา ท่านให้โยมกั้นศาลาออกเป็นสองห้อง 
ห้องหนึ่ง ท่านเอาไว้ส�าหรับพัก อีกห้องหนึ่ง ท่านเอาไว้ใช้ในเวลาฉันภัตตาหาร และ
ไหว้พระสวดมนต์ น่ังภาวนา ทีก่ลางศาลาหลงัน้ี จะมีแท่นบชูาพระพทุธรูปทีแ่กะสลกั 
จากไม้สักสูงประมาณหน่ึงศอก องค์ท่านจะอาศัยสวดมนต์ไหว้พระอยู่ที่หน้าพระ
ประธานองค์นี้ทุกวัน

ท่านบอก “คนืน้ันเรากาํลงัไหว้พระสวดมนต์อยู่ ขณะกาํลงัสวดมนต์บท ธมัมจัก- 
กัปปวตัตนสตูร พอสวดถงึท่อน จาตมุมะหาราชิกาเทวา สทัทะมะนุสสาเวสงุฯ ช่วงไล่ 
ชื่อสวรรค์ชั้นต่างๆ อยู่น้ัน ปรากฏเสียงดังสะเทือนเลื่อนลั่นไปทั่ว มีเสียงกระหึ่ม 
คํารามลงมาจากฟ้า จนทําให้ศาลาที่เรานั่งสวดมนต์ไหว้พระอยู่นั้นสั่นไหวขึ้นมาทันที  
ศาลาลั่นเอี๊ยดโยกไหวไปมา เหมือนกับว่าแผ่นดินหินผาที่นั่นมันสั่นไหว เราจึงหยุด 
ไหว้พระสวดมนต์ นั่งฟังเสียงสะเทือนเลื่อนลั่นนี้ว่ามันคือเสียงอะไรกันแน่
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รําพึงในใจว่า โธ่ๆ เกิดอีหยังหนอบาดทีเน๊ียะ เสียงสน่ันหวั่นไหวขนาดน้ี  
ศาลามันจะบ่พังลงหรือ เรารีบดับไฟหน้าพระประธานเพื่อน่ังฟังเสียงดังกระหึ่ม 
ปานฟ้าสิขาดนี้อย่างเดียว พอเราตั้งใจฟัง เสียงดังปานว่าฟ้าสิขาดนี้มันก็เงียบมิดหมี่ 
สีซ่อน หายไปเฉยเลย พอไม่มีอะไรเกดิขึน้อกี เรากจุ็ดไฟเทยีน น่ังไหว้พระสวดมนต์ต่อ  
พอสวดมาถงึท่อนไล่ชือ่สวรรค์ชัน้ต่างๆ อกี เอาอกีล่ะทน้ีี เกดิเสยีงดงักระหึม่ข้ึนมาอกี  
จนเราออกปากว่า ฮ่วย มันเกิดอีหยังขึ้นมาอีกล่ะน้อทีนี่

พอว่าจั่งซั่นล่ะ (พอว่าอย่างนั้นล่ะ) ขนหัวขนแขนเจ้าของลุกขึ้น เอามือลูบไว้
กะบ่อยู่ ฮ่วย แผ่นดินไหวบ้อนี้ เรานั่งฟังเสียงนี้อยู่นาน ก็ไม่ได้ยินเสียงเหล่านี้อีก  
เราจึงไหว้พระสวดมนต์ต่อจนจบครบสตูร ระหว่างไหว้พระสวดมนต์ต่อในรอบทีส่ามน้ี  
กะบ่ปรากฏมีเหตุการณ์ภายนอกอีหยังเกิดขึ้นอีก หลังสวดมนต์ไหว้พระแล้ว เราก็
กลับเข้าห้องไปนั่งภาวนา

ตอนน่ังภาวนา น่ีถงึได้รู้ว่าเสยีงดงักระหึม่ปานว่าฟ้าจะถล่มลงมาทบัแผ่นดินน้ัน  
คือเสียงอนุโมทนาสาธุการของพวกเทพเจ้าเหล่าเทวดา พวกเทพเจ้าเหล่าเทวดา 
เขาได้ยินเสียงเราไหว้พระสวดมนต์ พวกเขาเกิดความปีติยินดีในการสวดมนต์ 
สาธยายธรรมของเรา เขาจึงพากันอนุโมทนาสาธกุารขึน้มา เสยีงอนุโมทนาสาธกุารของ
พวกเทพเจ้าเหล่าเทวดาน้ัน มีอานุภาพเกดิจากบญุเทพฤทธิ ์คาํอนุโมทนาสาธกุารของ
เทพเจ้าเหล่าเทวดา จึงทําให้แผ่นดินตรงที่เราอยู่นั้นเกิดสั่นสะเทือนเคลื่อนไหวขึ้นมา 
พวกเทพเทวดาเขาพากันมาแสดงปาฏิหาริย์ให้เรารับรู้

เทพเทวดาแต่ละที่ที่เราได้ไปสัมผัสมานั้น เขาจะชอบบทสวดมนต์แตกต่างกัน  
บางสถานที่เขาชอบบทสวดมนต์ธัมมะจักฯ บางสถานที่เขาชอบบทสวดมนต์กรณีย- 
เมตตสูตรฯ บางสถานที่เขาชอบบทสวดมนต์มาติกาสูตรฯ บางสถานที่เขาชอบบท 
สวดมนต์เมตตานิสังสะสุตตะปาโฐสูตรฯ พอสวดมนต์สาธยายธรรมบทที่เขาชื่นชอบ
แล้ว พวกเขาจะพากันอนุโมทนาสาธุการจนดังสนั่นหวั่นไหวไปทั่ว พวกเทพเทวดา 
เขาพากันสะออนหลาย
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เวลาไหว้พระสวดมนต์ อย่าพากนัเหน็เป็นของเล่นคะนองปาก ธรรมพระพทุธเจ้า 
เป็นของสงูควรค่าแก่การเคารพเทดิทนู ถ้าหากเหน็เป็นของเล่น จะเป็นบาปเป็นกรรมกบั
บคุคลน้ัน นักปราชญ์ท่านจะตาํหนิ เทวดาเขากจ็ะพากนัตาํหนิ เวลาไหว้พระสวดมนต์ 
กใ็ห้พากันตัง้ใจสวดสาธยายธรรมอย่างจริงจัง ให้มสีมาธจิดจ่อลงไปในบทสวดสตูรน้ันๆ  
มันถึงจะเกิดอานิสงส์ การไหว้พระสวดมนต์คือการทําสมาธิไปในตัว บางทีข้อธรรม
ต่างๆ จะผุดขึ้นมาในขณะที่เรากําลังสวดมนต์อยู่ก็มี

พวกเทพเทวดาเขาเคยเป็นมนุษย์เหมือนกนักบัพวกเรามาก่อน ตอนเป็นคน เขาม ี
จิตใจฝักใฝ่ในบุญกุศล พอตายจากโลกน้ีไปแล้ว ก็ได้ไปจุติอยู่ในสวรรค์ช้ันต่างๆ 
สูงบ้างตํ่าบ้าง ขึ้นอยู่กับบุญกุศลที่ตนเองสั่งสมมาตอนที่ยังเป็นมนุษย์ ถึงจะเป็นเทพ 
เทวดา แต่จิตของเขายังติดยึดในบุญกุศล พอได้ยินได้เห็นผู้ใดทําคุณงามความดี  
พวกเขาก็จะพากันมาอนุโมทนาบุญกับผู้น้ันๆ ถ้าเรามีจิตเป็นสมาธิ เราก็จะเห็น 
พวกเทพเจ้าเหล่าเทวดาเขาพากันมาร่วมอนุโมทนาบญุกบัเรา การรับรู้อย่างหยาบ คอืมี
อาการขนลกุพองสยองเกล้าเป็นต้น ถ้าจิตละเอยีดลงไป กเ็หน็เขาแสดงตวัตนออกมา 
ให้เราเห็น ทําให้มันเป็นแล้วจะรู้เห็นด้วยตัวของเราเอง”

โดยปรกต ิถ้าองค์ท่านหลวงปูช่อบไม่ได้รับกจินิมนต์เดนิทางไปทีไ่หน แต่ละวนั 
องค์ท่านจะออกมาน่ังรถเข็นจงกรมดพูระเณรลกูหลานไหว้พระสวดมนต์ เพือ่เป็นการ 
ให้ก�าลงัใจพระเณรลกูหลานในการท�าความเพยีร หลงัเสร็จจากไหว้พระสวดมนต์แล้ว  
พระเณรลูกหลานก็จะพากันมาน่ังห้อมล้อมองค์ท่านเพื่อกราบเรียนถามข้อสงสัยใน
เร่ืองทีต่นเองก�าลงัขดัข้องอยู ่หรือใครอยากจะทราบเร่ืองราวภายนอกภายในเร่ืองใด 
องค์ท่านก็จะเมตตาบอกเล่าให้พระเณรลูกหลานฟัง

ส่วนมากพระเณรลูกหลานมักจะถามองค์ท่านว่า “วันนี้มีเทวดามาร่วมไหว้พระ 
สวดมนต์กับพระเณรเราไหมขอรับ” องค์ท่านจะตอบว่ามีเทพเทวดาเขามาร่วม
อนุโมทนาบญุกบัพวกเราทกุวนั วนัไหนคนืไหนมีเทวดาเขามาจ�านวนเท่าไหร่ องค์ท่าน 
ก็จะบอกจ�านวนให้ทราบ หรือท่านจะบอกว่าเทวดาเขาชมพระองค์น้ันเณรองค์น้ีว่า 
สวดมนต์สาธยายธรรมม่วนหลาย ไพเราะมาก เสยีงสวดมนต์ของพระองค์น้ีเณรองค์น้ี 
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ดังกังวานไปถึงวิมานทิพย์ของพวกเทพเทวดา เทพเจ้าเหล่าเทวดาเมื่อได้ยินเสียง 
สวดมนต์สาธยายธรรมของพระเณรองค์น้ีแล้วเขามีความยินดี จึงพากันมาร่วม
อนุโมทนาบุญกับพระเณรองค์นั้นด้วย

พระเณรลูกหลานเมื่อได้ยินองค์ท่านหลวงปู่ชอบพูดให้ฟัง ต่างปลื้มจิตปลื้มใจ 
เป็นอย่างยิ่ง พอถึงเวลาไหว้พระสวดมนต์แต่ละวัน พระเณรเถรชี วัดป่าโคกมน  
จะพากันตั้งใจท่องบ่นสวดมนต์สาธยายธรรมกันอย่างเต็มที่ โดยไม่มีใครอิดออดใน
เวลาไหว้พระสวดมนต์ เมื่อองค์ท่านหลวงปู่ชอบรับรองให้เช่นน้ีแล้ว ความฮึกเหิม
ในการท่องบ่นสวดมนต์สาธยายธรรมของพระเณรเถรชีจึงดังก้องศาลาวัดป่าโคกมน  
แต่ละองค์แต่ละท่านต่างท่องบ่นไหว้พระสวดมนต์กันอย่างร่ืนเริงบันเทิงธรรมใน 
บทสวดที่ตนเองก�าลังสาธยาย 

พระอรหันต์สมัยพุทธกาลมาแสดงธรรมให้ฟัง

เหตกุารณ์น้ีเกิดขึน้เม่ือปีพทุธศักราช ๒๔๘๕ ที ่บ้านลเีตอะ ประเทศพม่า เร่ืองน้ี 
คดัลอกจากหนังสอืปฏิปทาพระธดุงคกรรมฐาน สายท่านพระอาจารย์ม่ัน ภริูทตัตเถระ  
เรียบเรียงโดย พระธรรมวสิทุธมิงคล (หลวงตาพระมหาบวั ญาณสมัปันโน) วดัป่าบ้านตาด  
ต�าบลบ้านตาด อ�าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

“ท่านพักอยู่ในถํ้าแห่งหนึ่ง ตอนกลางคืนยามดึกสงัด ท่านกําลังเข้าที่ทําสมาธิ
ภาวนาอยู่ มพีระอรหนัต์องค์หน่ึงชือ่ พระพากุละ รูปร่างขาว สงู สวยงามมาก มองเหน็ 
แล้วน่าเคารพเลื่อมใสทันที ท่านเหาะมาทางอากาศมาเยี่ยมท่านทางสมาธิภาวนา 

ตอนกลางวันของวันน้ัน บริขารชิ้นหน่ึงของท่านหาย ท่านหายังไงก็ไม่พบ  
พอตกกลางคนื น่ังภาวนา พระอรหนัต์องค์น้ีกเ็หาะมาเยีย่มท่านพอดี พอลงมาถงึพืน้ 
น่ังเรียบร้อยแล้ว ท่านกถ็ามขึน้ทนัทว่ีา “ทราบว่าบริขารชือ่น้ัน (มดีโกน) ของท่านหาย 
เมือ่ตอนกลางวนัใช่ไหม” ท่านเรียนตอบว่า “ใช่” พระอรหนัต์องค์น้ันกช็ีม้อืบอกท่านว่า  
“นั่น อยู่ที่นั่นไม่ได้หาย ท่านลืมที่ไว้ต่างหาก” (พอเช้าขึ้นมาวันหลัง ท่านไปดูตรงที่
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พระพากุละท่านชี้บอก ก็เห็นมีจริงๆ ตามที่ท่านได้บอกเอาไว้) ท่านก็รู้สึกแปลกใจว่า
ท่านไม่ได้บนบานศาลกล่าวอะไรเลย แต่ท่านทําไมทราบได้ บริขารนั้นก็ได้คืนมาจริง
ตามที่ท่านชี้บอก จึงน่าอัศจรรย์อยู่มาก ท่านว่า 

ขณะที่พระอรหันต์ท่านเหาะมาเยี่ยมท่านอาจารย์องค์น้ัน (หลวงปู ่ชอบ)  
ท่านชมเชยและสรรเสริญท่านที่ถือธุดงควัตรและปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ น่าเคารพ
เลื่อมใส จึงดลบันดาลให้ท่านมาเย่ียมถึงที่อยู่ จากน้ันท่านก็แสดงธรรมเพื่อความ
รื่นเริงแก่ท่าน และสอนเน้นหนักลงในธุดงควัตรว่า

“จงพยายามรักษาธดุงค์ไว้ให้มัน่คงต่อไป อย่าให้เสือ่มร่วงโรยไปเสยี ธดุงควตัร 
เสื่อม ก็เท่ากับศาสนาเสื่อม แม้คัมภีร์ธรรมทั้งหลายยังมีอยู่ ก็ไม่อาจทรงคุณค่าแก่
ผู้ที่ไม่สนใจเท่าที่ควร ธุดงควัตรเป็นธรรมขั้นสูงมาก ผู้รักษาธุดงค์ได้ ต้องเป็นผู้ที่มี
จิตใจสูง ท่านควรทราบว่าธุดงควัตรจึงเป็นทางเดินเพื่ออริยธรรม อริยบุคคล

คนไม่มีธดุงควตัรคอืคนวดัร้าง เช่นเดยีวกบับ้านร้างเมอืงร้าง อะไรกต็าม ถ้าลงได้ 
ร้างแลว้ ไม่เปน็สิง่ทีพ่งึปรารถนาเลย ทา่นจงรกัษาธุดงค์อนัเปน็เครือ่งท�าลายกเิลสไว้
ให้ดแีละมัน่คง อย่าให้เป็นพระวดัร้าง จะเป็นทางร่ัวไหลแตกซมึแห่งมรรคผลนิพพาน
ที่ควรจะได้จะถึง พระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายบรรดาที่ท่านเลิศแล้วนั้น ล้วนแต่ 
ท่านรักษาธดุงควตัรกนัทัง้น้ัน ใครประมาทว่าธดุงค์ไม่ส�าคญั ผู้น่ันคอืผู้หมดสาระส�าคญั 
ในตนเอง ท่านจงรักษาความส�าคัญของตนไว้ด้วยธดุงควตัร ผู้มธีดุงควตัรเป็นผู้มอี�านาจ 
ทั้งภายนอกและภายในอย่างลึกลับที่บอกใครไม่ได้ เป็นผู้เด่นในวงแห่งทวยเทพ 
ชาวไตรภพทั้งหลาย มนุษย์และเทวดาทุกชั้นทุกภูมิเคารพรักผู้มีธุดงควัตรประจ�าตัว 
และไปทีไ่หนกไ็ม่เป็นภยัแก่ตวัและผู้อืน่ มแีต่ความเยน็ฉ�า่อยูภ่ายในใจทัง้กลางวนัและ 
กลางคืน

ธดุงควตัรเป็นธรรมทีล่กึลบั ยากทีจ่ะมองเหน็ความส�าคญั ทัง้ทีธ่ดุงควตัรเป็นสิง่
ส�าคญัในศาสนาแต่ด้ังเดมิ ธดุงควตัรเป็นหลกัใหญ่แห่งพระศาสนา ผู้มธีดุงค์ประจ�าตวั 
คอืผู้ทีเ่หน็ความส�าคญัของตวัเอง และรักษาถกูจุดแห่งความส�าคญัได้ดี เป็นทีน่่าชมเชย 
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อย่างถงึใจ ผู้มธีดุงควตัรดย่ีอมเป็นผู้ทีม่เีมตตาอ่อนโยนต่อสตัว์โลกทัง้หลาย ถ้ายังมี 
ผู้ปฏิบตัธิดุงควตัรอยูต่ราบใด ศาสนากย็งัทรงคงดอกคงผลอยูต่ราบน้ัน เพราะธดุงค์ 
เป็นทางไหลมาแห่งมรรคและผลทุกชั้น ไม่มีสถานที่ กาลเวลา หรือสิ่งใดๆ มาเป็น
อุปสรรคกีดขวางทางเดินเพื่อมรรคผลนิพพานได้ ถ้าธุดงควัตรเป็นไปกับผู้ปฏิบัติ 
ทั้งหลาย ท่านจงจดจ�าให้ถึงจิตคิดไตร่ตรองให้ถึงธรรมคือธุดงควัตรดังกล่าวมา  
อยูใ่นทีใ่ดไปในทีใ่ดกจ็ะชุม่เยน็อยูก่บัตวัท่านเอง ธดุงควตัรน้ีแลคอืบ่อเกดิแห่งธรรม 
ทั้งหลายดังนี้”

พอแสดงธรรมจบลง ท่านก็ลาจากไปโดยทางอากาศเงียบหายไปเลย เมื่อพระ
อรหนัต์ท่านจากไปแล้ว ท่านนาํธรรมทีพ่ระอรหนัต์สัง่สอนมาคิดอ่านไตร่ตรอง ท่านก็ 
เกดิความอศัจรรย์ใจตนเองทีไ่ม่คาดฝันว่าจะมพีระอรหนัต์ผู้วเิศษแม้นิพพานไปแล้ว 
ท่านยังอุตส่าห์มาเมตตาอบรมสั่งสอนเกี่ยวกับธุดงควัตรและธรรมอื่นๆ อีกมากมาย  
ท่านเกดิความม่ันใจในธรรมทัง้หลายว่า “ไม่เสยีททีีไ่ด้เกดิมาเป็นมนุษย์ทัง้ชาต ิได้จอม 
ปราชญ์เมตตามาสั่งสอน ซึ่งท่านเป็นพระขีณาสพทั้งองค์เหาะมาทางอากาศ เราคงมี
วาสนาบารมีอยู่บ้างที่ได้เห็นสิ่งที่ไม่น่าจะเห็น และได้ฟังสิ่งที่ไม่น่าจะได้ฟังนับตั้งแต่ 
ทีเ่กดิมา การด�าเนินของเราคงไม่เป็นโมฆะในวงพระศาสนา มฉิะน้ัน พระอรหนัต์องค์ 
วิเศษคงไม่เหาะลงมาโปรดให้เสียเวลา”

คืนวันนั้น พอท่านออกจากสมาธิ ท่านก็มาเดินจงกรม ราวกับตัวจะเหาะลอย 
ขึ้นบนอากาศตามพระอรหันต์ท่านไป ได้ทําความเพียรก็ไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า 
ใดๆ เลย มรรคผลนิพพานราวกบัอยูแ่ค่ชัว่เอือ้มมือถงึ ทัง้ๆ ทีจิ่ตกย็งัมีกเิลสอยูใ่นใจ
น้ีแล จิตใจสงบ เยน็ กายกเ็บา มองไปในทศิทางใดกรู้็สกึโปร่งโล่งไปหมด ไม่ปรากฏ 
สิ่งและอารมณ์ใดๆ มาเกี่ยวข้องพัวพันจิตใจให้ลําบากรําคาญเหมือนกับที่เคยเป็น
มารต่อกันมาก่อน

ท่านเดินจงกรมจนสว่าง โดยไม่รู้สึกเมื่อยล้าใดๆ เลย ที่เคยได้ยินธรรมที่ท่าน
แสดงเอาไว้ว่า ธัมมะปีติ สุขัง เสติ ผู้มีความปีติในธรรม ย่อมหลับนอนเป็นสุข ดังนี้ 
ก็มาปรากฏชัดในใจของคืนวันนั้น ดังนี้ 
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ได้ฟังท่านเล่าแล้วขนลุกซู่ เพราะความยินดีในประสบการณ์ของท่านที่มีวาสนา
บารมีบําเพญ็ธรรมจนเหน็มรรคเหน็ผล อยมัภทนัตา ทัง้ภายนอกทีมี่พระอรหนัต์องค์
วิเศษเหาะลงมาเมตตา ทั้งภายในก็ปรากฏซาบซ่านไปทั้งกายทั้งใจ อันเป็นความเย็น
ที่หาได้ยาก ฟากฟ้าแดนดินถิ่นใกล้ถิ่นไกล หรือถิ่นไหนๆ ก็ไม่มีให้ได้เจอ ถ้าไม่เจอ 
จากความเพยีรพยายามปฏบิตัอิบรมในธรรมน้ีเท่าน้ัน ท่านทีเ่พยีรทางน้ีย่อมจะมวีนัเจอ  
เพราะสิง่ทีอ่ยากให้เจอน้ันอยูก่บัธรรม และธรรมน้ันกอ็ยู่กบัใจ ไม่แยกหรืออยูห่่างไกล 
กันเลย”

พักภาวนากับฤาษีที่เมืองตองฉู่

ปลายปีพทุธศกัราช ๒๔๘๖ พระคุณเจ้าหลวงปูช่อบ ฐานสโม ออกจากบ้านไทยใหญ่  
ลเีตอะ เมอืงเจียงตอง ประเทศพม่า เทีย่ววเิวกหาสถานทีจ่�าพรรษาแห่งใหม่ หลงัจาก 
องค์ท่านจ�าพรรษาที่บ้านไทยใหญ่ลีเตอะ เมืองเจียงตอง ร่วม ๒ พรรษา ท่านเที่ยว 
วิเวกผ่านหมู่บ้านชาวไทยใหญ่และหมู่บ้านของชาวกะเหรี่ยงหลายหมู่บ้าน ท่านบอก 
ชาวกะเหร่ียงบางหมูบ้่านไม่รู้จักพระพทุธศาสนา เขากไ็ม่ใส่บาตรให้ท่านฉัน บางคร้ัง 
เดินทางผ่านไปสามสีห่มูบ้่านกไ็ม่มคีนใส่บาตรให้ฉัน บางครัง้องค์ท่านต้องอดข้าวถงึ
สามสี่วันก็มี

หมู่บ้านไหนที่นับถือผีสางคางเหลืองเป็นสรณะอย่างเคร่งครัด เขาก็ไม่ให้ท่าน 
พกัอยูใ่นเขตหมูบ้่าน เพราะพวกเขาถือว่าเป็นการผิดผีบรรพบรุุษ ถ้ามพีระสงฆ์องค์เณร 
มาพักอยู่ภายในเขตหมู่บ้าน ผีบรรพบุรุษของพวกเขาจะเดือดร้อน นอนไม่เย็นหลุม 
ฟังพ่อแม่ครูอาจารย์ชอบท่านเล่าแล้ว ตนเองกอ็ดทีจ่ะคิดสงสารอดีตขององค์ท่านไม่ได้  
กว่าจะได้มาเป็นพ่อแม่ครูอาจารย์ชอบของลกูศษิย์ให้ได้กราบไหว้น้ี องค์ท่านช่างล�าบาก 
ในภาคปฏิบัติจริงๆ

พ่อแม่ครูอาจารย์ชอบท่านเดินทางเทีย่ววเิวกอย่างทกุข์ยากล�าบาก เพราะตอนน้ัน 
ก�าลงัอยู่ในช่วงสงครามโลกคร้ังทีส่อง บางคร้ังองค์ท่านต้องหลบซ่อนพวกทหารต่างด้าว 
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ท้าวต่างแดนเพือ่ความปลอดภยั ท่านบอกระหว่างทางบางหมูบ้่านทีเ่ดนิผ่าน ท่านเหน็ 
บ้านเมอืงถูกเผาทิง้ร้าง ผู้คนถกูฆ่าตายเฉกเช่นผักปลากไ็ม่ปาน จนองค์ท่านเกดิสลด
สังเวชใจในสิ่งที่ตนเองเห็น ท่านว่าบ้านเมืองพม่าในตอนน้ันเกิดทุกข์ภัยไปทั่วทุก 
หย่อมหญ้าเพราะไฟแห่งสงคราม ตอนสงครามโลกคร้ังทีส่อง เมืองไทยว่าทกุข์หนักหนา 
แล้ว ท่านบอกประเทศพม่าน้ัน เขาทกุข์หนักหนาสาหสัมากกว่าเมอืงไทยเราหลายเท่านัก  
เมืองไทยเราน้ันรอดพ้นพิษภัยไปได้เพราะบุญบารมีของพระศาสนา พระอริยสงฆ์ 
องค์เจ้า และทศพธิราชธรรมของพระราชาทีแ่ผ่ร่มโพธธิรรมคุม้ครองให้บ้านเมอืงไทย
เราอยู่เย็นเป็นสุขกันนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

พ่อแม่ครูอาจารย์ชอบท่านเดนิทางมาถงึเมืองตองฉู่ แขวงเชียงตงุ ประเทศพม่า  
ท่านว่าเมืองตองฉู่เป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่ มีบ้านเรือนประมาณหกสิบหลังคาเรือน 
หมู่บ้านขนาดหกสบิหลงัคาเรือนในสมยัน้ัน ถือว่าเป็นนิคมคามเขตทีมี่ขนาดใหญ่มาก
ทีเดียว วันแรกที่ท่านเดินทางมาถึงเมืองตองฉู่ ท่านพักปักกลดอยู่ที่ชายป่านอกบ้าน
ตองฉู่ พอเช้าได้อรุณ องค์ท่านกเ็ข้าไปบณิฑบาตในหมูบ้่าน ท่านถามชาวบ้านว่า “ทีเ่ขต 
หมู่บ้านแห่งนี้ มีดอยถ�้าเงื้อมผาที่ไหนบ้างพอที่จะอาศัยพักภาวนาได้” ชาวบ้านตองฉู่ 
จึงแนะน�าองค์ท่านไปพักภาวนาอยู่ที่ถ�้าตองฉู่ เพราะที่น่ีมีฤาษีดาบสท่านหน่ึงอาศัย 
พักภาวนาอยู่ที่ถ�้าแห่งนี้มาได้สามปีแล้ว

หลวงปู่ชอบท่านจึงเดินทางไปที่ถ�้าตองฉู่ตามที่ชาวบ้านแนะน�า ท่านใช้เวลา 
เดนิทางขึน้เขาไปถงึทีถ่�า้ตองฉู่ประมาณชัว่โมงกว่า ฤาษีอยู่ทีถ่�า้ตองฉู่ เมือ่เหน็มพีระสงฆ์ 
องค์เจ้ามาหาถงึถ่ินที ่เขาก็รีบออกมาต้อนรับขบัสู ้ปสูาดลาดเสือ่หาน�า้ท่ามาให้องค์ท่าน 
หลวงปูช่อบฉัน ฤาษตีองฉู่ถามท่านด้วยภาษาไทลือ้ว่า “ไหว้สาท่านครูบาเจ้า ข้าน้อยบ่ฮู้
ว่าท่านครูบาเจ้ามาจากบ้านใดเมืองใด ข้าน้อยบ่เคยเหน็ท่านมาก่อนเลย” หลวงปูช่อบ 
ท่านตอบฤาษีตองฉู่ว่า “อาตมาเดินทางมาจากเมืองเชียงใหม่ เลาะเที่ยววิเวกเสาะ
แสวงหาสถานทีจ่�าพรรษาทางเมืองพม่า อาตมาผ่านมาทางเมอืงตองฉู่ ชาวบ้านเขาบอกว่า 
ที่นี่มีฤาษีดาบสพักภาวนาอยู่ อาตมาจึงเดินทางมาขอพักภาวนากับท่านฤาษีด้วยคน” 
องค์ท่านแจ้งเจตนาให้ฤาษีตองฉู่ทราบ
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ฤาษีตองฉู่มีความยินดีที่องค์ท่านหลวงปู ่ชอบจะมาพักภาวนาด้วยกันที่น่ี  
ฤาษีตองฉู่บอกท่านว่า “ข้าน้อยขอนิมนต์ท่านครูบาเจ้าพักภาวนาอยู่ที่นี่เป็นเพื่อนกับ 
ข้าน้อย หรือท่านครูบาเจ้าจะจ�าพรรษาอยูท่ีน่ี่ ข้าน้อยกย็นิด”ี หลวงปูช่อบบอก “อาตมา
ขอพักภาวนาอยู่ที่นี่สักระยะหนึ่งก่อน ส่วนเรื่องจ�าพรรษานั้น อาตมาขอพิจารณาดู 
อกีคร้ัง” ฤาษตีองฉู่จึงนิมนต์ให้ท่านขึน้ไปพกัอยูท่ีถ่�า้ใหญ่ด้านบนเขา ซึง่เป็นถ�า้ทีฤ่าษี
ตองฉู่เคยพกัมาก่อน ส่วนฤาษตีองฉู่ ท่านย้ายลงมาพกัอยูท่ีถ่�า้ด้านล่าง ระยะห่างกนั 
กับถ�้าที่องค์ท่านหลวงปู่ชอบพักประมาณร้อยเมตร

บันทึกเล่าเท้าความเร่ืองน้ีเพื่อให้ลูกหลานคนรุ่นหลังที่เกิดไม่ทันได้ทราบ  
ตอนองค์ท่านหลวงปูช่อบพบกนักบัฤษตีองฉู่น้ัน เป็นปีพทุธศกัราช ๒๔๘๗ ท่านบอก
ฤาษีตองฉู่ตอนน้ันอาย ุ๒๕ ปี บวชเป็นฤาษีมาได้ ๑๓ ปี ฤาษตีองฉู่ท่านน้ีเป็นคนไทลือ้ 
อยูเ่มอืงเชยีงตงุ เกดิความเบือ่หน่ายในชีวติฆราวาส จึงลาพ่อแม่ขอออกบวชเป็นฤาษี
ดาบสตั้งแต่อายุ ๑๒ ปี ฤาษีตองฉู่ท่านนีเ้ป็นฤาษีมุนีไพรอายุน้อยที่สุดเท่าที่องค์ท่าน
หลวงปูช่อบเคยเหน็มา ฤาษีท่านน้ีอาศยัประพฤตพิรหมจรรย์บ�าเพญ็เพยีรอยูท่ีถ่�า้ตองฉู่  
เมืองตองฉู่ แขวงเชียงตุง ประเทศพม่า ชาวเมืองตองฉู่จึงเรียกฤาษีดาบสท่านนี้ว่า  
“ฤาษีตองฉู่” ตามชื่อของเมือง

หลวงปูช่อบบอกถ�า้ตองฉู่เป็นถ�า้ทีมี่ขนาดใหญ่ จุผู้คนได้เป็นร้อย ถ�า้ตองฉู่เป็น 
ถ�้าไม่อับชื้น มีลมพัดเพถ่ายเทสะดวกดี ภายในถ�้าไม่มีค้างคาวมารบกวน เพราะฤาษี
ตองฉู่เขาเอาไม้ไผ่มาสานปิดก้ันเป็นประตกูนัค้างคาวและสตัว์อืน่เข้ามารบกวน ภายใน
ถ�า้ตองฉู่มพีระพทุธรูปอยู่หลายองค์ พระพทุธรูปทีท่�าจากไม้กมี็ พระพทุธรูปทีห่ล่อจาก
ทองค�ากมี็ พระพทุธรูปขนาดเลก็เท่ากับฝ่ามอืกมี็ พระพทุธรูปสงูขนาดเท่ากบัศอกของ 
องค์ท่านหลวงปูช่อบก็มี ฤาษีตองฉู่เอาพระพทุธรูปทองค�าขนาดเท่าฝ่ามือศิลปะอยธุยา 
มาถวายให้ท่านองค์หน่ึง แต่หลวงปูช่อบท่านปฏเิสธทีจ่ะรับเอาพระพทุธรูปทองค�าองค์น้ี 
มาเป็นสมบัติของตนเอง ท่านบอกฤาษีตองฉู่ว่า “อาตมาไม่อยากได้สิ่งของเหล่านี้มา
เป็นสมบตัขิองตนเอง เพราะมนัล�าบากเป็นทกุข์ในการปกปักรักษา อาตมาขอเอาธรรม 
พระพทุธเจ้ามาเป็นเคร่ืองยดึถอืครองใจของตนเองดกีว่า เพราะธรรมเหล่าน้ีไม่ล�าบาก
ในการที่อาตมาจะถือปฏิบัติ” 
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ท่านไม่เอาพระพทุธรูปทองค�าทีฤ่าษตีองฉู่ถวายท่าน ฤาษีตองฉู่จึงไม่คะยัน้คะยอ
ท่านในเรื่องนี้ 

ยะถาสัพพีฤาษีตองฉู่

ท่านบอกฤาษีตองฉู่ไม่กินเน้ือสัตว์ ซึ่งเหมือนกับฤาษีมุนีไพรทั้งหลายที่ถือ 
ปฏิบตักินั ฤาษตีองฉู่จะกินพชืผัก ถ่ัว งา ทีเ่ขาปลกูไว้รอบๆ บริเวณถ�า้ ท่านว่า พชืผัก ถัว่
งา ทีฤ่าษตีองฉู่ปลกูไว้น้ันสวยงามมาก คนทีช่อบกนิผัก เม่ือเหน็แล้วกจ็ะนึกอยากขึน้มา
ทนัท ีฤาษตีองฉู่จะปลกูข้าวกินเอง ข้าวทีฤ่าษีตองฉู่ปลกูน้ัน ท่านว่าเป็นข้าวไร่ ไม่ง้อฟ้า 
รอฝน ลกัษณะข้าวจะเป็นเม็ดป้อมเรียวมน เวลาหงุใส่หม้อดนิ กลิน่ข้าวจะหอมหวน 
ยวนจมกูมาก อาหารทีฤ่าษีตองฉู่ท�าให้ฉัน เขาจะเอาถัว่ฝักยาวมาผัดใส่น�า้มนังากบัเกลอื  
เอาผักแพวแถวถ�า้มาผสมใส่เข้าไปอกี อาหารทีฤ่าษีตองฉู่ท�าน้ัน ท่านว่ากลิน่หอมหวน
ชวนอยากมาก กลิ่นลอยมาแต่ละที น�้าลายเราถึงกับแตกปากแตกคอ

พ่อแม่ครูอาจารย์ท่านเล่าไปข�าไปถงึเร่ืองความหวิของตนเอง เมือ่ตอนอยูถ่�า้ตองฉู่  
เวลาพ่อแม่ครูอาจารย์ชอบท่านยิม้หรือหวัเราะแล้ว รอยยิม้และเสยีงหวัเราะขององค์ท่าน  
จะดูอริยสดใส เห็นกี่ครั้งก็สุขใจไม่จืดจาง รอยยิ้มและเสียงหัวเราะของพ่อแม่ครู-
อาจารย์ชอบ เป็นรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ “อริยสดใส” ที่ผู้พบเห็นยากที่จะลืม

ฤาษตีองฉู่ เม่ือท�าอาหารเสร็จแล้วน�ามาถวายองค์ท่านหลวงปูช่อบ ท่านเอาอาหาร 
ทีฤ่าษีตองฉู่ถวายเทลงไปในบาตรของท่านทัง้หมด เม่ือท�าภตักจิอาหารเรียบร้อยแล้ว 
ท่านให้พรยะถาสพัพแีก่ฤาษีตองฉู่ ฤาษีแกน้อมจิตรับพรทีอ่งค์ท่านมอบให้ ฤาษตีองฉู่ 
อธษิฐานจิตเผ่ือแผ่บญุกุศลทีต่นเองได้กระท�าให้กบัสรรพสตัว์ทัง้หลายทกุภพภมูไิม่มี
ประมาณ เมื่อให้พรฤาษีตองฉู่แล้ว ท่านก็ลงมือฉันอาหาร

อาหารทีฤ่าษตีองฉู่ท�าน้ัน ท่านว่าอร่อยมาก ท่านฉันหมดไปเกลีย้งบาตรกย็งัไม่อิม่  
ท่านถามฤาษตีองฉู่ว่า “ยงัมอีาหารเหลอือกีไหม ถ้าเหลอืกใ็ห้เอามาประเคนอาตมาอกี”  
ฤาษีตองฉู่เหน็หลวงปูช่อบท่านฉันอาหารทีต่นเองท�ามาถวายจนหมดบาตร ฤาษีตองฉู่ 
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ปลืม้ใจเป็นอย่างย่ิง รีบไปเอาข้าวและอาหารทีเ่หลอืมาประเคนให้หลวงปูช่อบท่านฉัน 
อีกคร้ัง อาหารที่ฤาษีตองฉู่น�ามาถวายรอบที่สอง หลวงปู่ชอบท่านก็ฉันจนหมด 
ไม่เหลือหลอ ท่านก็ยังไม่อิ่มอีก ท่านถามหาอาหารกับฤาษีตองฉู่อีกครั้ง ฤาษีตองฉู่
บอกท่านว่า “อาหารหมดแล้วข้าน้อย” พอฤาษตีองฉู่บอกว่าอาหารหมดแล้ว องค์ท่าน 
จึงจ�าต้องยุติจังหัน

หลังฉันอาหารอิ่มอย่างเต็มที่ ท่านเกิดอาการง่วงเหงาหาวนอนขึ้นมาอย่างหนัก 
เพราะฤทธิ์เจริญอาหาร เมื่อเกิดอาการง่วงเหงาหาวนอนขึ้นมาอย่างหนัก องค์ท่านจึง
ออกจากถ�า้ทีพ่กัไปเดนิจงกรม เพือ่ปลกุเร้าธาตไุฟให้ช่วยเผาผลาญอาหาร คลายนิวรณ์ 
ความง่วงที่ก�าลังรบกวนจิตใจขององค์ท่านในขณะนั้น ท่านเดินจงกรมอยู่จนถึงเวลา
ประมาณบ่ายสามโมง จึงเลิกจากทางจงกรม เมื่อนิวรณ์ความง่วงที่คุมกายหายแล้ว 
ท่านจึงเข้าไปในถ�้าเพื่อที่จะนั่งภาวนา

ขณะทีอ่งค์ท่านก�าลงัยดืเส้นสายคลายเม่ือยก่อนจะน่ังภาวนา ท่านได้ยนิเสยีงร้อง 
โห่หิว้โห่แว่วมาแต่ไกล เสยีงโห่หิว้โห่ทีว่่าน้ี จะดงัสลบักนักับเสยีงฆ้องเสยีงกลองมโหรี
ป่ีพาทย์ทีด่งัมาจากทางถ�า้ด้านล่างทีฤ่าษตีองฉู่พกัอยู ่ตอนแรกท่านเข้าใจว่ามชีาวบ้าน
เอาผ้าป่ามาทอดถวายให้กับฤาษีตองฉู่ ท่านจึงเปิดประตูถ�้าที่พักออกมาดูเพื่อจะช่วย
ฤาษีตองฉู่ปูลาดสาดเสื่อต้อนรับคณะผ้าป่าตามที่องค์ท่านเข้าใจในตอนต้น

พอท่านเปิดประตฝูากัน้ถ�า้ออกมา เสยีงโห่หิว้โห่ทีท่่านได้ยินน้ันกเ็งียบหายไปเฉยๆ  
ท่านสงสัย จึงเดินออกมายืนดูอยู่หน้าถ�้า มองลงไปยังถ�้าข้างล่างที่ฤาษีตองฉู่พักอยู่  
ท่านเห็นที่พักของฤาษีตองฉู่ปิดเงียบ ไม่เห็นมีใครสักคน เมื่อไม่เห็นมีใครสักคน 
ท่านจึงกลับเข้าไปในถ�้าเพื่อที่จะนั่งภาวนา พอกลับเข้ามาในถ�้าได้สักพัก ท่านก็ได้ยิน
เสียงโห่หิ้วโห่ดังแว่วเสียงขึ้นมาอีกครั้ง แต่คราวนี้เสียงแห่แหนโห่หิ้วโห่กับเสียงฆ้อง
กลองมโหรีปี่พาทย์ที่ว่านี้ ดังขึ้นมาทางถ�้าที่องค์ท่านพักอยู่

เสียงฆ้องกลองมโหรีปี่พาทย์ที่ว่านี้มาหยุดเงียบอยู่หน้าถ�้าที่ท่านพัก ท่านนึกว่า 
ชาวบ้านแห่อะไรมา จึงเปิดประตถู�า้ออกมาดูอกีคร้ังหน่ึง ปรากฏไม่มผู้ีคน มโหรี ป่ีพาทย์ 
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ให้เห็นดังที่ท่านได้ยิน มองดูรอบถ�้าก็ไม่เห็นมีใครสักคน จนท่านร�าพึงกับตัวเองว่า 
“หูเราก็ไม่ได้ฟั่นเฟือนเลื่อนลอยอะไรน่ีนา เสียงน้ันเราก็ได้ยินอย่างชัดเจนทั้งสองหู
ไม่ได้ฟังผิดเพีย้นอะไรไปจากโสตสมัผัสปรกต ิแต่ท�าไมเราถงึมองไม่เหน็เจ้าของผู้เป็น 
ต้นก�าเนิดของเสียงนี้” เมื่อไม่พบผู้ที่ท�าให้เกิดต้นเสียง องค์ท่านจึงกลับเข้ามาในถ�้า
เพื่อนั่งภาวนา

ขณะน่ังภาวนาอยู่น้ัน พ่อแม่ครูอาจารย์ชอบท่านได้ยินเสียงสาธุการกัมปนาท
สนั่นหวั่นไหวไปทั่วขุนเขาตองฉู่ แต่ไม่มีภาพอะไรปรากฏขึ้นมาให้องค์ท่านได้เห็นใน 
นิมิต องค์ท่านจึงก�าหนดจิตถามต้นก�าเนิดของเสียงสาธุการกัมปนาทน้ันว่าเป็นใคร 
มาจากไหน มเีสยีงตอบท่านว่า “พวกข้าพเจ้าเป็นเทวดา มีวมิานอาศยัอยูไ่ม่ไกลจากทีน่ี่ 
เท่าใดนัก พวกข้าพเจ้าพากันมาร่วมอนุโมทนาบุญกับท่านฤาษีตองฉู่ที่ท�าบุญถวาย
อาหารให้กับซ�าบุญพระคุณเจ้าเมื่อเช้านี้”

องค์ท่านถามเสียงทิพย์เทวดาว่า “พวกท่านรู้ได้อย่างไรว่าฤาษีตองฉู่เขาท�าบุญ
ถวายอาหารให้อาตมาเมื่อเช้านี้” เสียงทิพย์เทวดาบอกองค์ท่านว่า “พวกข้าพเจ้ารู้ได้
จากค�าอธษิฐานในการอทุศิบญุกศุลของท่านฤาษตีองฉู่ เสยีงซ�าบญุพระคุณเจ้าให้พร
ท่านฤาษีตองฉู่น้ัน ดังสะเทอืนเลือ่นลัน่ไปทัว่ภพแดนธรรม จนพวกข้าพเจ้าอดใจทีจ่ะ
มาร่วมอนุโมทนายินดีกับบุญกุศลที่ท่านฤาษีตองฉู่ผู้นี้ท�าไม่ได้ พวกข้าพเจ้าจึงพากัน
แห่แหนมาร่วมอนุโมทนาในบุญกุศลกับท่านฤาษีตองฉู่ด้วยจิตมิตรไมตรี”

องค์ท่านหลวงปูช่อบถามเขาว่า “เสยีงฆ้องเสยีงกลองทีอ่าตมาได้ยนิน้ัน เป็นเสยีง
ที่พวกท่านพากันท�าขึ้นมาใช่ไหม” เสียงทิพย์เทพเทวดาตอบองค์ท่านว่า “เสียงฆ้อง 
เสียงกลอง เสียงแห่แหนที่ซ�าบุญพระคุณเจ้าได้ยินนั้น เกิดจากการกระท�าของพวก
ข้าพเจ้าเอง พวกข้าพเจ้าเกิดความปตีิยนิดีในบุญกุศล จึงพากันเปล่งเสียงสมมุติเทพ
ออกมาให้ท่านได้ยินแบบน้ี เสียงแห่แหนมโหรีปี่พาทย์ที่ซ�าบุญพระคุณเจ้าได้ยินน้ี  
เป็นเสยีงสมมุตเิทพทีพ่วกเทพเจ้าเหล่าเทวดาเขาพากนัแสดงออกในเวลาทีพ่ากนัยนิดี
ในบญุกุศลทีม่นุษย์ผู้น้ันได้กระท�า เป็นเสยีงเทพยนิดทีีพ่วกเทพเทวดาเขามต่ีอมนุษย์”
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องค์ท่านหลวงปู่ชอบว่าการสนทนาของท่านกับเทพเทวดาในคร้ังน้ี เป็นการ
สนทนากนัทางจิตล้วนๆ ไม่ได้เหน็ตวัตนของกนัเลย มเีพยีงเสยีงโต้ตอบกันไปมาคล้าย 
คนเราสนทนากันทางโทรศัพท์หรือวิทยุวอ ก่อนที่พวกเทพเทวดาจะลาจากไป เขาขอ 
ให้องค์ท่านอ�านวยอวยศีลให้พรแก่พวกเขา องค์ท่านจึงก�าหนดจิตให้ศีลให้พรกับ 
เหล่าเทพเทวดาหมู่นี้ พอจบค�าให้ศีลเจริญพรขององค์ท่าน พวกเทพเจ้าเหล่าเทวดา 
ทัง้หลายพากนัเปล่งเสยีงอนุโมทนาสาธกุารขึน้มาอกีคร้ัง จนเกดิเสยีงกมัปนาทเลือ่นลัน่ 
ขึ้นมาในจิตขององค์ท่าน

ตอนเยน็ หลวงปูช่อบท่านลงมาหาฤาษีตองฉู่ทีถ่�า้ด้านล่าง เพือ่มาฉันน�า้ร้อนน�า้ยาที ่
ฤาษตีองฉู่ต้มไว้ถวายท่าน ระหว่างฉันน�า้ร้อนอยูน้ั่น องค์ท่านสนทนาธรรมกบัฤาษตีองฉู่ 
ไปด้วย ฤาษีตองฉู่ถามท่านว่า “ครูบาเจ้าพักภาวนาอยู่ที่น่ีสะดวกสบายใจดีไหม”  
ท่านตอบฤาษีตองฉู่ว่า “การปฏิบัติของอาตมาอยู่ที่น่ีได้รับความสะดวกสบายใน 
ทุกอย่าง” ฤาษีตองฉู่จึงนิมนต์ให้ท่านจ�าพรรษาด้วยกันที่น่ี ฤาษีตองฉู่บอกท่านว่า 
“ถ้าหากครูบาเจ้าอยู่ที่นี่แล้วสะดวกสบายดี ข้าน้อยขอนิมนต์ท่านครูบาเจ้าจ�าพรรษา
ด้วยกนักบัข้าน้อยอยูท่ีน่ี่ หากครูบาเจ้าขาดเหลอือะไรในปัจจัยสี ่ข้าน้อยจะเป็นผู้หามา 
ให้ท่านครูบาเจ้าเอง ขอท่านอย่าได้เกรงใจในเรื่องนี้”

หลวงปู่ชอบท่านบอกฤาษีตองฉู่ว่า “อาตมาอยู่ที่น่ีได้รับความสะดวกสบายด ี
ทุกอย่าง ทั้งอาหาร ที่พัก อากาศ ผู้คน ภูมิเทพเทวดาที่นี่ เขาก็เป็นมิตรกับอาตมาดี  
ส่วนเร่ืองจะอยูท่ีน่ี่อกีนานเท่าไรน้ัน อาตมาจะขอพจิารณาในเร่ืองน้ีอกีคร้ัง” พอหลวงปู่ 
ชอบท่านกล่าวถึงเร่ืองเทพเทวดาเท่าน้ัน ฤาษีตองฉู่เกิดความสนใจในเร่ืองของเทพ
เทวดามากกว่าเร่ืองอืน่ทีอ่งค์ท่านเล่าให้ฟัง ฤาษีตองฉู่ถามท่านว่า “ครูบาเจ้าทราบด้วย 
หรือว่าทีน่ี่มเีทพเทวดาอาศยัอยู ่ข้าน้อยอยูท่ีน่ี่มาสามปีแล้ว ยงัไม่เคยปรากฏเหน็พวก
เทพเทวดาเขามาหาข้าน้อยเลย” หลวงปู่ชอบท่านจึงเล่าเรื่องพวกเทพเทวดาเขาพากัน
มาอนุโมทนาบญุให้ฤาษีตองฉู่ฟัง แต่องค์ท่านใช้ค�าว่า “ฝัน” เพือ่หลกีเลีย่งธรรมวนัิย 
ข้อห้ามภิกษุบอกคุณวเิศษแก่อนุปสมับนั แปลโดยอรรถกถาบาลว่ีา บคุคลผู้ทีมี่วฒุภิาวะ 
หย่อนกว่าพระภิกษุ แต่ถ้าเป็นภาษาธรรมภาคปฏิบัติ แปลว่า ผู้ที่ยังไม่เคยเข้าถึง 
ซึ่งความสงบของจิต
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หลวงปูช่อบท่านบอกฤาษตีองฉู่ว่า “เมือ่ตอนกลางวนั อาตมาน่ังหลบัตาฝันเหน็ 
เทวดาเขามาหาอาตมา พวกเทพเทวดาเขาบอกอาตมาเรื่องที่ท่านฤาษีท�าบุญใส่บาตร
อาตมาเม่ือเช้าวันน้ี พวกเทพเทวดาเขามีความปีติยินดีในบุญกุศลที่ท่านฤาษีได้ท�า 
เมื่อเช้านี้ เขามาเล่าเรื่องนี้ให้อาตมาฟังทางในฝัน อาตมาก็เลยเอาเรื่องนี้มาเล่าต่อให้
ท่านฤาษีตองฉู่ฟัง”

ฤาษตีองฉู่ได้ฟังเร่ืองทีอ่งค์ท่านหลวงปูช่อบเล่าให้ฟัง เขามีความปีตยินิด ียกมือ
พนมกรกล่าวอนุโมทนากับเหล่าทวยเทพเทวดา ฤาษตีองฉู่กล่าวยกย่องในความรู้พเิศษ 
ขององค์ท่านหลวงปู่ชอบ เขาบอกท่านว่า ตัวเขาบวชเป็นฤาษีดาบสมานานหลายปี  
แต่ภาวนายังไม่เป็นผล ฤาษีตองฉู่จึงขอให้องค์ท่านหลวงปู่ชอบเป็นครูบาอาจารย์
สอนภาวนาให้กับเขา องค์ท่านจึงแนะน�าวิธีการภาวนาเบื้องต้นให้กับฤาษีตองฉู่ตาม
จริตนิสัย

ท่านบอกจริตนิสัยฤาษีตองฉู่ผู้น้ีชอบไปในทางฤทธิ์เดช อยากรู้เห็นในเร่ือง
ภายนอก พวกเทพเทวดา เปรต ผี นรก สวรรค์ อดตี อนาคต เป็นหลกั ซึง่ท่านบอก 
เร่ืองเหล่าน้ีไม่ใช่สาระหวัใจของแก่นธรรม เร่ืองเหล่าน้ีเป็นเพยีงองค์ประกอบภายนอก
เครื่องอาศัยของผู้รู้ ไม่ใช่วิหารธรรมเครื่องอยู่ของจิตท่านผู้หลุดพ้น ผู้ภาวนา ถ้าสติ
ปัญญาไม่เข้มแข็งพอ ก็จะหลงใหลใคร่ติดกับสิ่งเหล่าน้ีได้ เมื่อจิตติดหลงในเร่ือง
ลกัษณะแบบน้ีไปนานๆ แล้ว จิตกจ็ะกลายเป็นวปัิสสนูทีห่ลงรู้ในวปัิสสนา กลายเป็น 
นักวปัิสสนาทีต่ดิหล่มหลงรู้อยูใ่นมานะทฐิ ิเร่ืองแบบน้ีท่านบอก ถ้าไม่มีครูบาอาจารย์
ท่านผู้รู้ธรรมที่แท้จริงคอยก�ากับสั่งสอนแล้ว ท่านเคยเห็นนักวิปัสสนูผูกคอตายไป
นิพพานเถื่อนมาหลายคนแล้ว

หลวงปู่ชอบท่านจึงห้ามปรามความอยากเป็นผู้โลดโผนโจนทะยานของฤาษี 
ตองฉู่เอาไว้ ท่านบอกฤาษีตองฉู่ “อย่าไปสนใจในเรื่องนอกมากนัก มันจะท�าให้จิต
ของตนเองหลงทางได้ ถ้าสตปัิญญาไม่เข้มแขง็พอ อย่าออกไปดขูองนอกจิตให้มากนัก  
ให้เอาจิตหันจ่อเข้ามาดูภายในกายของตนเองเป็นหลัก ของภายนอกน้ันเป็นเพียง
ดอกเบีย้ทีม่าจากต้นทนุของการปฏบิตัภิายใน ของในจิตในกายน้ีเป็นต้นทนุธรรมแท้  
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ทีจ่ะพาเราพ้นทกุข์ได้ ถ้าอยากจะให้ดอกเบีย้จิตใจของตนเองเพิม่พนูมากขึน้ไปกว่าน้ี  
ก็ให้รักษาต้นทุนภายในจิตใจของตนเองไว้ให้ดีเสียก่อน เร่ืองภายนอกน้ันจะเป็น 
อานิสงส์ที่ตามมาในภายหลัง” ฤาษีตองฉู่จึงน้อมรับธรรมโอวาทขององค์ท่าน 
หลวงปู่ชอบไปประพฤติปฏิบัติขัดเกลาตนเอง

พระคุณเจ้าหลวงปู่ชอบ ฐานสโม พักภาวนาอยู่ถ�้าตองฉู่ประมาณ ๘ วัน  
ท่านจึงลาฤาษีตองฉู่ออกเที่ยววิเวกหาสถานที่จ�าพรรษา ตอนนั้นองค์ท่านอยากจะอยู่ 
เพียงล�าพังองค์เดียว เพราะตอนนั้นท่านมี “สังโยชน์เดียว” ที่ยังค้างคาภายในจิต 
ของท่านในขณะน้ัน ท่านว่าจิตผู้ทีอ่ยู่ในชัน้น้ี จะไม่อยากอยูก่บัผู้คนสิง่ของให้เสยีเวลา  
ท่านจึงออกจากถ�า้ตองฉู่ไปหาทีแ่ห่งใหม่ เพือ่เพยีรละไฟสมุขอนก่อนทีอ่งค์ท่านจะสิน้ 
เย่ือขาดใยกันกับจอมจักรพรรดิอวิชชามหาราชกิเลสที่เป็นเจ้าครองใจของท่านและ
สัตว์โลก

หลวงปู่ชอบท่านออกจากเมืองตองฉู่เที่ยววิเวกไปตามหมู่บ้านต่างๆ เพื่อหา 
สถานที่จ�าพรรษา ท่านเดินทางผ่านหลายหมู่บ้าน อาทิเช่น บ้านกะเหรี่ยงป่ากล้วย  
บ้านไทยใหญ่ห้วยค่า บ้านไทยใหญ่ถ�า้ตอง เป็นต้น พอใกล้ถึงวนัเข้าพรรษาปีพทุธศกัราช  
๒๔๘๗ อีกไม่กีว่นั ท่านเดินทางมาถงึหมูบ้่านของชาวไทยใหญ่แห่งหน่ึงชือ่ บ้านหนองยวน  
ท่านรู้สกึเหน่ือยล้าจากการเดินทางหาสถานทีจ่�าพรรษา อกีประการหน่ึง จวนใกล้จะถงึ 
วันเข้าพรรษาแล้ว หลวงปู่ชอบท่านจึงคิดปลงใจหยุดพักจ�าพรรษาที่บ้านหนองยวน 
แห่งนี้ 

จ�าพรรษาที่บ้านหนองยวน (บรรลุธรรมธาตุ)

ก่อนถึงวันอธิษฐานเข้าพรรษาสองสามวัน พระคุณเจ้าหลวงปู่ชอบ ฐานสโม  
ท่านเดินทางมาพบหมู่บ้านของชาวไทยใหญ่หมู่บ้านหนึ่งชื่อบ้านหนองยวน แขวง 
เชียงตุง ประเทศพม่า ท่านถามชาวบ้านหนองยวนว่า “ภายในเขตหมู่บ้านแห่งน้ี 
มีถ�้าผาป่าดอยที่ไหนพอที่จะพักจ�าพรรษาได้บ้าง” ชาวบ้านหนองยวนบอกท่านว่า 
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“ไม่ไกลจากหมูบ้่านแห่งน้ีมากเท่าไหร่ มีถ�า้อยูถ่�า้หน่ึงชือ่ “ถ�า้หมเีก่า” ถ�า้แห่งน้ีแต่ก่อน
เคยเป็นที่อยู่ของหมีมาก่อน ชาวบ้านหนองยวนจึงเรียกชื่อถ�้าแห่งนี้ว่า “ถ�้าหมีเก่า”

ชาวบ้านหนองยวนบอกกับหลวงปู่ชอบว่า “เมื่อประมาณสองปีที่ผ่านมา เคยมี 
พระไทยองค์หนึ่งชื่อ “ซ�าบุญกินรี” (หลวงปู่กินรี จันทิโย) มาจําพรรษาอยู่ที่หมู่บ้าน
แห่งนี้ ๒ พรรษา (ซําบุญ ภาษาไทยใหญ่แปลว่า นักบุญ หรือ พระคุณเจ้า) ตั้งแต่
ซาํบญุพระคณุเจ้าหลวงปูก่นิรีท่านจากไป กไ็ม่เคยมพีระสงฆ์องค์เณรรูปใดเข้ามาพกั
หรือจําพรรษาที่เขตหมู่บ้านแห่งนี้อีกเลย”

หลวงปู่ชอบท่านสนใจสถานที่ที่ชาวบ้านบอก ท่านจึงขอให้ชาวบ้านหนองยวน 
พาไปดสูถานทีต่ามทีช่าวบ้านเล่าให้ฟัง เมือ่เหน็ทีพ่กัแล้ว ท่านพอใจในความวเิวกของ 
สถานที่ หลวงปู่ชอบท่านบอกชาวบ้านหนองยวนว่า “อาตมาจะขอจ�าพรรษาอยู่ที่
ถ�้าแห่งน้ี” ชาวบ้านหนองยวนจึงพากันมาท�าที่พักกุฏิไม้ไผ่สับฟากให้ท่านที่หน้าถ�้า 
หน่ึงหลัง ท�าศาลาไม้ไผ่อีกหน่ึงหลังเพื่อให้ท่านใช้เป็นที่ฉันภัตตาหารและรับแขก  
ท�าโรงไฟเพือ่ให้ท่านใช้เป็นทีต้่มน�า้ร้อน ย้อมผ้า ต้มยาสมนุไพร ปีพทุธศักราช ๒๔๘๗ 
พระคณุเจ้าหลวงปูช่อบ ฐานสโม จําพรรษาที ่๑๙ ของท่าน ทีถ้ํ่าหมเีก่า บ้านหนองยวน  
แขวงเชยีงตงุ ประเทศพม่า ซึง่เป็นปีสดุท้ายทีพ่ระคณุเจ้าหลวงปูช่อบ ฐานสโม ท่านเทีย่ว 
วิเวกและจ�าพรรษาอยู่ที่ประเทศพม่า

บ้านหนองยวน แขวงเชยีงตงุ ประเทศพม่า ในสมยัน้ัน หลวงปูช่อบท่านว่ามีบ้าน 
เรือนเฮอืนคนประมาณห้าสบิหกสบิหลงัคาเรือน ชาวบ้านหนองยวนเป็นชาวไทยใหญ่ 
ทั้งหมด นับถือศาสนาพุทธทั้งหมู่บ้าน ท่านว่า “ถํ้าหมีเก่าที่เราจําพรรษานั้น จะอยู่ไม่ 
ไกลกันกับบ้านหนองยวนมากเท่าไหร่นัก ระยะทางจากทีพ่กัจําพรรษาของเรากบับ้าน 
หนองยวน ห่างกันประมาณสองกิโลเมตร” ซึ่งท่านว่าระยะทางขนาดน้ีก�าลังเดิน 
บิณฑบาตดี ไม่เหนื่อยมาก ท่านว่า “ตอนอยู่บ้านหนองยวน เราไม่ลําบากมากนัก 
บิณฑบาตได้อะไรมาก็ฉันไปตามมีตามเกิด สถานที่จําพรรษาถือว่าช่วยส่งเสริม 
ทางด้านจิตใจของเราเป็นอย่างด ีชาวไทยใหญ่บ้านหนองยวน เขาจะกนิพชืผัก ถัว่ งา  
เป็นอาหารหลัก อาหารประเภทเนื้อสัตว์นั้นนานๆ ที เขาถึงจะนํามาถวายให้ได้ฉัน  
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คนไทยใหญ่สมัยก่อนเขาจะไม่ค่อยนิยมออกป่าล่าสัตว์กันมากนัก พวกเขาถือคติว่า
ถ้ากินเน้ือสัตว์ใหญ่ ฆ่าสัตว์ใหญ่มากๆ แล้วจะอายุไม่ยืน ทั้งที่สมัยน้ันตามป่าเขา
ลําเนาไพรในเมืองพม่ามีสัตว์ป่าน้อยใหญ่อยู่มากมาย แต่คนไทยใหญ่เขาจะไม่นิยม
ล่าฆ่าสตัว์เป็นอาหาร” คนไทยใหญ่สมยัก่อน ท่านว่ามศีลีธรรม เขาจะท�าปาณาตบิาต
เข่นฆ่าล่าสัตว์กันน้อยมาก

ท่านบอก “ตอนอยู่บ้านไทยใหญ่หนองยวน เรามีลูกศิษย์อุปัฏฐากสองคน  
คนหน่ึงอาย ุ๑๕ ปี กาํลงัเป็นหนุ่มท้าวบ่าวแวง เราเรียกมนัว่า “บกัคนใหญ่” เดก็อกีคน
อาย ุ๙ ปี ชือ่ “จะสา” เราเรียกมัน “บกัคนน้อย” เด็กสองคนน้ี เขาจะมาดแูลความเป็นอยู่
ของเราทกุวนั ตอนเช้า อ้ายคนโตมนัจะมารับบาตรพาเราออกไปบณิฑบาตในหมูบ้่าน 
อ้ายคนเล็กมันจะคอยอยู่ในหมู่บ้าน อ้ายคนเล็กมันจะเดินนําหน้าเรา ตะโกนบอก 
ชาวบ้านว่า “ซ�าบญุชอบมาบณิฑบาตแล้วๆ” พอเสร็จจากบณิฑบาต อ้ายคนโตจะรับบาตร 
มาส่งเรา อ้ายคนเล็กมันจะเก็บผักตามรายทางเอามาปรุงทําเป็นอาหาร เด็กพวกน้ี 
พากันทาํอาหารให้เราฉัน พวกเขาจะเอาทกุอย่างทีไ่ด้มาไม่ว่าเป็นเน้ือเป็นผัก นํามาเท 
รวมกนัต้มแกงปรุงรสขึน้มาใหม่ อาหารแบบทางเหนือเขาเรียก “แกงโฮ๊ะ” หลงัเราฉัน 
เสร็จแล้ว เด็กสองคนนี้เขาจะเอาอาหารที่เหลือในบาตรมาแบ่งกันกิน เอาบาตรเราไป 
ล้างเก็บเรียบร้อยแล้ว พวกเขาถึงจะพากันกลับบ้าน พอบ่ายโมง พวกน้ีเขาก็จะ 
พากันมาต้มนํ้าร้อนยาสมุนไพรให้เราฉัน เด็กสองคนนี้เขาจะไม่มารบกวนในเวลาเรา 
ทําความเพียร เดินจงกรม ภาวนา พวกเขาจะรู้ในแต่ละเวลาว่าเรากําลังทําอะไรอยู่  
บางคร้ังเราก็จะให้พวกเขาน่ังภาวนาฝึกหัดนิสัยทางธรรมให้กับเขา เด็กสองคนน้ี 
มีบุญคุณกับเราหลาย ทุกวันน้ีเรายังคิดถึงพวกเขาอยู่ เราแผ่เมตตาให้พวกเขาอยู่ 
ทุกวัน”

เรียนถามองค์ท่าน “ตอนนี้ (พ.ศ. ๒๕๓๕) เด็กทั้งสองคนที่พ่อแม่ครูอาจารย์
กล่าวถึงนี้ พวกเขายังมีชีวิตอยู่หรือว่าล้มหายตายจากโลกนี้ไปแล้ว” ท่านว่า “ตอนนี้ 
ทั้งสองคนยังมีชีวิตอยู่ ตอนนี้อ้ายคนโตมันเป็นนายบ้าน (ผู้ใหญ่บ้าน) อ้ายคนเล็ก
มนัเป็นพ่อค้าขายของอยูบ้่านหนองยวน ทัง้สองคนมีครอบครัวลกูหลานกนัหมดแล้ว”
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ท่านบอก “ทกุวนัน้ีคนสองคนน้ีเขายงัระลกึนึกถงึเราอยู”่ ท่านว่า เดก็สองคนน้ี
ในอดีตตอนท่านเกิดเป็นชาวไทยใหญ่ เมืองปัน ประเทศพม่า เด็กสองคนนี้เกิดเป็น
ลกูของท่านในชาตน้ัิน ในชาตน้ัินคุณแม่จ้อย (อาจารย์จันทร์นวล พรมมาส) เกิดเป็น 
แม่ของท่าน และเป็นย่าของเด็กน้อยทั้งสองคนนี้

ปีพทุธศกัราช ๒๔๘๗ หลวงปูช่อบท่านจ�าพรรษาอยูบ้่านหนองยวน เมืองเชยีงตงุ  
ประเทศพม่า ท่านบอก “ปีน้ีเรานิมิตเห็นโยมแม่ของเราบ่อยมาก แต่ไหนแต่ไร 
เราจะไม่ค่อยนิมิตเห็นโยมแม่ของเราบ่อยนัก แต่ปีน้ีเรานิมิตเห็นโยมแม่มานิมนต ์
ขอให้เรากลบับ้าน ในนิมิตโยมแม่บอก “ขอนิมนต์อ้ายหม่อมครูบาบ่อกลบับ้านเถอะลกู”  
(หลวงปูช่อบท่านบอก โยมแม่ชปีา แก้วสวุรรณ โยมแม่ของท่านจะเรียกท่านว่า “อ้าย 
หม่อมครูบาบ่อ” ซึ่งเป็นชื่อเดิมของท่าน ฟังพ่อแม่ครูอาจารย์พูดถึงค�าที่โยมแม่เรียก 
ชื่อขององค์ท่าน ฟังแล้วดูอบอุ่นใจในความรักความผูกพันที่โยมแม่มีต่อองค์ท่าน)

หลวงปู่ชอบท่านยกเอานิมิตที่เห็นโยมแม่มานิมนต์กลับบ้านขึ้นมาพิจารณา 
ท่านทราบว่าโยมแม่ของท่านก�าลังป่วยหนักถึงขั้นล้มหมอนนอนเสื่อ เมื่อพิจารณาถึง 
อายุขัยของโยมแม่ ท่านจึงปลงใจ “โยมแม่ของเราจากน้ีไปจะอยู่ได้อีกไม่นาน”  
ท่านบอก “ปีน้ันโยมแม่ของเราป่วยหนักจนถึงข้ันล้มหมอนนอนเสื่อ เรานิมิตเห็น
โยมแม่ของเราอยู่หลายครั้งหลายครา บางครั้งขณะนอนก�าหนดอยู่ ก็จะเห็นโยมแม่
นุ่งขาวห่มขาวถือขันข้าวตอกดอกไม้มานิมนต์ให้เรากลับบ้าน ไม่ว่าตนเองจะภาวนา
ตอนกลางวันกลางคืน มักจะเห็นโยมแม่มานิมนต์ให้เรากลับบ้าน มันเป็นแบบนี้อยู่ 
เป็นเดือน”

พอเข้าพรรษาเดือนทีส่อง โยมแม่มาหาเราในนิมิตอีกคร้ัง แม่มาบอก “ลกูหม่อม
ครูบาบ่อเอ้ย ตอนนี้แม่สิ้นบุญหมดอายุขัยแล้วเด้อ” โยมแม่มาลาเราทางนิมิต เราก็ 
สคุโตอนุโมทนายนิดใีนบญุทีโ่ยมแม่ตายคาผ้าขาว เราจึงไม่กังวลในเร่ืองของโยมแม่ 
อีกแล้ว ช้าหรือเร็วแม่ของเราก็ตายไปแล้ว เราจึงมุ่งมั่นทําความเพียรสุดท้ายของเรา 
อยูบ้่านหนองยวนอย่างเตม็เหยยีด ชาตน้ีิกเิลสบ่ตาย กกูะตาย เอาตายมันกบัตายเฮา 
แลกกัน”
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หลังจากโยมแม่ของท่านถึงแก่กรรมไปแล้ว ท่านบอก “โยมแม่ของเรามาหาใน 
นิมิตอกีคร้ัง แต่มาคร้ังน้ี โยมแม่ของเรามาในรูปร่างนางเทวดา นํา “มาลยัดอกไม้ทพิย์”  
มาถวายสักการะในวันที่ “ท่านสิ้นทุกข์ถึงธรรม”

ย้อนอดีตไปเมื่อตอนพระคุณเจ้าหลวงปู่ชอบ ฐานสโม ท่านโปรดโยมแม่ปา  
แก้วสุวรรณ ของท่านให้บวชเป็นแม่ชี โยมแม่ของท่านบวชเป็นแม่ชีถือศีล ๘ อยู่ 
สิบกว่าปี จึงถึงแก่กรรม หลวงปู่ชอบท่านสอนภาวนาให้โยมแม่ของท่านอยู่ ๓ ปี  
จนท่านเห็นว่าโยมแม่ของท่านนั้นพอที่จะปฏิบัติด้วยตนเองได้แล้ว จึงลาโยมแม่ชีปา
ออกเที่ยววิเวกไปจ�าพรรษายังสถานที่ต่างๆ รวมระยะเวลานานถึง ๑๔ ปี โดยที่ท่าน
ไม่เคยกลับไปบ้านหนองบัวบาน หรือติดต่อกับญาติมิตรพี่น้องของท่านคนไหนเลย

ผู้บนัทกึถาม “พ่อแม่ครูอาจารย์จากบ้านเกดิเมอืงนอนไปอยูต่่างถิน่ดนิไกลแบบน้ี  
ไม่คิดถึงบ้าน ไม่คิดถึงญาติสนิทมิตรพี่น้องบ้างหรือ” ท่านบอก “คิดฮอดกะอดเอา 
คนไกลบ้าน ใครบ้างทีจ่ะไม่คดิถงึพ่อแม่เรือนชานบ้านช่องทีต่นเองเคยอยู ่คนมหีวัใจ
กค็ดิเหมอืนกนัทัง้น้ันแหละ เราคดิถงึญาตพิีน้่องกอ็ดทนเอา คนเราไม่มอีะไรดไีปกว่า
ความอดทนหรอก เราตั้งใจตั้งแต่แบกบาตรสะพายกลดไปหาท่านอาจารย์ใหญ่มั่น 
อยู่บ้านสามผงแล้ว ชีวิตน้ีเราขอฝากเป็นฝากตายกับพ่อแม่ครูอาจารย์มั่น ชาติน้ี 
ถ้าบ่ได้ดมีธีรรมกบัเพิน่แล้ว เราจะบ่ขอกลบัมาเบิง่หน้าพีห่น้าน้องให้เจ้าของละอายใจ  
ตัง้แต่วนัทีเ่ราเดนิทางไปฝากตวัเป็นลกูศิษย์ท่านอาจารย์ใหญ่มัน่อยูบ้่านสามผง เราเขียน 
ใบตายให้กับเจ้าของตั้งแต่มื้อนั้น”

พ่อแม่ครูอาจารย์ท่านพูดอย่างอาจหาญชาญชัยไม่สะทกสะท้านกับชีวิตของ
ตนเอง เราผู้เป็นศิษย์ได้แต่ก้มหน้ามองหายางอายให้ตนเอง ใจคนผู้ปรารถนาวิมาน
บนอากาศอย่างเรา กับใจท่านผู้มุ่งหวังความหลุดพ้นนั้น ช่างแตกต่างกันจริงๆ

พระคุณเจ้าหลวงปู่ชอบ ฐานสโม ท่าน “บรรลุธรรมธาตุ” เป็นพระอรหันต์ 
ได้คุณลักษณะสาม (เตวิชโช) ขณะท่านอายุ ๔๓ ปี พรรษาที่ ๑๙ ที่ถ�้าหมีเก่า  
บ้านหนองยวน แขวงเชียงตุง ประเทศพม่า เวลาประมาณ ๓ ทุ่ม ของคืนวันที่ ๒๓ 
เดือนมิถุนายน ปีพุทธศักราช ๒๔๘๗
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เทวดามาเยี่ยมฟังธรรมเช่นเดียวกับท่านอาจารย์มั่น

คัดลอกจากหนังสือปฏิปทาพระธุดงคกรรมฐาน สายท่านพระอาจารย์มั่น  
ภริูทตัตเถระ เรียบเรียงโดย หลวงตาพระมหาบวั ญาณสมัปันโน วดัป่าบ้านตาด ต�าบล 
บ้านตาด อ�าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี องค์ท่านหลวงตามหาบัวเรียบเรียงเอาไว้ว่า 

 “ท่านว่าเทวดาชอบมาเยี่ยมฟังธรรมกับท่านแต่ละคร้ังมีจํานวนมากบ้าง 
น้อยบ้าง แต่จะไม่มากเท่ากับมาเยี่ยมฟังธรรมกับท่านอาจารย์มั่น บางครั้งมาในราว  
๕๐ - ๖๐ บ้าง บางคร้ังก็ในราว ๑๐๐ - ๒๐๐ บางคร้ัง ๕๐๐ - ๖๐๐ บ้าง บางคร้ังกเ็ป็น 
จํานวนพันๆ เครื่องนุ่งห่มของเทวดาทั้งเบื้องบนเบื้องล่างที่มาในบางครั้งนั้น มีสีขาว 
ล้วนบ้าง สแีดงล้วนบ้าง จะเป็นแบบเดยีวกนัหมดไม่ก้าวก่ายกนั และทกุคร้ังทีม่าจะไม่มี
เคร่ืองประดบัตกแต่งใดๆ ทัง้สิน้ เวลาทีเ่ขามาหาพระผู้ทรงศลีทรงธรรม เทวดาเขาถอืกนั 
เป็นทีเ่คารพมาก หวัหน้าจะประกาศห้ามมใิห้ใส่เคร่ืองประดับแต่งเข้าไปหาพระ ให้นุ่งห่ม 
แบบเรียบๆ เหมือนพทุธมามกะชาวพทุธ มีกริิยามารยาทสวยงามมาก เป็นทีต่ดิตาตดิใจ  
เหน็แล้วไม่จืดไม่จาง มนุษย์เราน่าจะยดึเอาเป็นแบบอย่างของเขามาใช้ เมือ่เวลาเข้าไป
หาพระสงฆ์ในวดัหรือทีใ่ดๆ กต็าม จะน่าดไูม่อจุาดบาดตาบาดใจเกนิไป เหน็แล้วทเุรศ 
ปลงไม่ตก กลัวจะตกนรกมากกว่า 

 แต่ใครล่ะจะเป็นผู้นําเอาเร่ืองของเทวบุตรเทวดามาเล่ามาสั่งสอนมนุษย์ให้ 
เชือ่ถอืและยอมรับปฏบิตัไิด้บ้าง ใครจะกล้ายอมรบัทาํหน้าทีน้ี่เล่า เพยีงแต่ได้ยนิใคร 
เล่าเร่ืองเทวดาเปรตผีให้ฟังบ้าง ไม่ทราบว่าเล่าเล่นเล่าจริง กจ็ะถกูหวัเราะเยาะเย้ยเอาได้  
ขืนเอากฎระเบียบของเมืองเทพเมืองผีมาใช้ในเมืองมนุษย์ เขาจะหาว่าบ้า ไม่มีสติ  
โรงพยาบาลปากคลองสานกจ็ะไม่รับเป็นคนไข้ แล้วจะไม่ตายเปล่าๆ ทัง้ทีบ้่ายงัตดิตวั 
ไปด้วยหรือ

ท่านพดูแล้วกห็วัเราะกนัไปพกัหน่ึง ผู้เขยีนกป็ากไม่อยูเ่ป็นสขุ จึงเรียนเล่นบ้าง 
จริงบ้าง เป็นการหยัง่เสยีงดูว่าท่านจะว่าอย่างไร “กท่็านอาจารย์เองเอากฎระเบยีบของ 
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เมืองเทพเมืองผีมาใช้ในเมืองมนุษย์ ถึงเขาจะว่าบ้าไม่มีสติจะเป็นไรไป โลกเขาไป 
เหน็อะไรในเมอืงนอกเมอืงนา เขายงัมาเล่าให้กนัฟังได้ และน�าเอากจิการในเมอืงนอก 
มาแก้ไขบ้านเมืองของตน โดยออกกฎเกณฑ์ให้คนในประเทศเขาปฏิบัติตามได้ เช่น 
เมืองไทยเราการแต่งเนื้อแต่งตัวเวลานี้ก็ก�าลังจะกลายเป็นนอกไปหมดแล้ว ทั้งหญิง  
ทั้งชาย ทั้งหนุ่มสาวเฒ่าแก่ เพราะคนไทยเราสั่งสอนง่าย ไม่เป็นคนหัวแข็งดื้อร้ัน
เหมือนเมืองอื่นๆ ยิ่งการแต่งเนื้อแต่งตัวด้วยแล้ว คนไทยยิ่งชอบนัก และถอดแบบ
ของใครๆ มาปฏบิตัไิด้อย่างถกูต้องแม่นย�า หรือย่ิงกว่าครูเสยีอกี ทัง้จ�าอะไรทีแ่ปลกห ู
แปลกตาได้อย่างอัศจรรย์ ยิ่งการแต่งกายอย่างเมืองเทพที่ใครๆ ไม่เคยเห็น แม้นัก
ท่องเทีย่วอวกาศกไ็ม่มทีางได้เจอได้เหน็การแต่งกายของพวกเทพพอจะน�ามาอวดโลก
ได้เลย ถ้ามนุษย์ได้รบัการแนะแนวทางบ้างแล้ว เข้าใจว่าจะมผู้ีสนใจไม่น้อย เพราะเป็น 
แบบของคนชั้นสูง” 

 พอพดูจบประโยค ต่างคนกต่็างหวัเราะกนัพกัใหญ่ แล้วท่านว่าให้ผู้เขยีน “ค�าพดู 
ของท่านมันพิสดารมากเกินไป ขืนท�าตามที่ท่านบอก ผมคงไม่ต้องอยู่เมืองไทยแน่ๆ 
จะต้องถูกเนรเทศไปอยู่กับพวกเปรตพวกผีอย่างไม่ต้องสงสัย เพราะเขาจะหาว่าผม 
เป็นเพือ่นกบัพวกน้ัน แล้วเขาจะขบัไล่ให้ไปอยูกั่บพวกน้ันแน่นอน ส่วนจะให้ไปอยูก่บั
พวกเทพพวกพรหม คงไม่มหีวงัแน่ๆ เพราะภมิูน้ีเป็นภมิูผู้ดมีีศกัดิส์งู แต่ภมูเิปรตน้ีซิ 
เขาจะไล่ให้ผมไปอยู่ด้วย เพราะเป็นภูมิต�่าต้อยด้อยศักดิ์ศรี ไม่มีใครเขาปรารถนา  
เพื่อเป็นการประณาม ถ้าเรื่องเป็นอย่างนี้ท่านจะว่าอย่างไร”

 ตอนน้ีทั้งท่านทั้งผู้เขียนต่างก็หัวเราะกันพักหน่ึง แล้วท่านก็พูดต่อไปว่า  
“ท่านกรุณาอย่าหาญคดิให้ผมเอากฎระเบยีบของเทพของพรหมมาใช้ในเมอืงมนุษย์เลย  
แม้พวกดังกล่าวนี้ เขายังเคารพพระศาสนา เคารพพระพุทธเจ้าอย่างเทิดทูน ธรรม 
ดังกล่าวก็อยู่ในมนุษย์เรานี้เอง ถ้าใครปฏิบัติตามก็ไม่เห็นมีอะไรบกพร่องในบรรดา
ธรรมสอนโลกทีมี่อยู่ในแดนมนุษย์เรา ถ้าเราไม่โง่เสยีจนเกนิไป เท่าทีผ่มเล่าให้ท่านฟัง 
กถ็อืเป็นกันเอง มไิด้คดิจะไปพดูไปเล่าทีไ่หน แต่พอเล่าให้ฟังตามเหตกุารณ์ทีป่รากฏบ้าง  
ท่านกลับขอให้ผมน�าเอาขนบธรรมเนียมของเทวดามาสอนมนุษย์ ซึ่งเป็นเรื่องที่ซวย
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ทีส่ดุส�าหรับผู้จะเร่ิมคดิน�าธรรมเนียมลกึลบัมาสอนโลก ผมท�าไม่ได้ แม้แต่คิดกย็งัไม่ 
เคยคิด” ผู้เขียนเรียนท่านว่า “กระผมก็เรียนไปตามภาษาเท่านั้นเอง ถ้าท่านอาจารย์ 
ไม่สะดวก ก็ไม่ควรฝืน เราคุยกันสนุกๆ ตามแบบพระโดยล�าพังที่ถือเป็นกันเอง”

 บรรดาเทวดาทัง้หลาย พวกทีม่าเยีย่มท่านในวาระต่างๆ กันน้ัน มคีวามคิดเหน็
รักชอบธรรมต่างกนั บางพวกชอบรับศลีก่อนฟังธรรม บางพวกขอฟังธรรมเลยทเีดยีว  
บางพวกชอบธรรมสังโยชน์เบื้องต้น บางพวกชอบธรรมสังโยชน์เบื้องต่ํา แต่ที่ชอบ 
ฟังกนัมากคือธรรมสงัโยชน์เบือ้งต่ํา บางพวกชอบฟังธมัมจักกปัปวตัตนสตูร บางพวก
ชอบฟังกรณียเมตตาสูตร บางพวกก็ชอบฟังสังคหธรรม คือธรรมที่ว่าด้วยเรื่องการ 
สงเคราะห์กัน ชอบแปลกแตกต่างกนั ตามจาํนวนเทพทีม่าฟังน้ัน ต่างมคีวามรักชอบ
ธรรมไปตามนิสยัเหมอืนกับมนุษย์เรา บางพวกชอบฟังสตูรเมตตาพรหมวหิาร บางพวก 
ชอบฟังพระสูตรที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนเลยก็มี เราจนใจต้องบอกกับเขาว่า  
ไม่เคยรู้ไม่เคยเรียนมาก่อน เขาก็ขอฟังสูตรอื่นๆ ที่เขาชอบต่อไป

เทวดารักและเคารพท่านมาก ไม่อยากให้ท่านหนีไปทีไ่หนเลย อยากให้ท่านพกั
อยูกั่บเขานานๆ ขณะทีท่่านพกัอยูใ่นสถานทีน้ั่นๆ เทวดาว่าเขามีความสงบเยน็ใจมาก 
กลางคืนก็ได้ยินธรรมที่ท่านสวดมนต์เจริญเมตตา เขามีความซาบซึ้งในธรรมที่ท่าน
สวดมาก ไม่อยากให้จบลงง่ายๆ ท่านบอกว่าการสวดกเ็พยีงแต่นึกอยูใ่นใจเท่าน้ัน มไิด้ 
สวดเสียงดังพอที่จะได้ยินถึงใครๆ แต่เวลาเทวดามาเยี่ยม เขาขอให้ท่านสวดมนต์ 
สตูรน้ันๆ ให้มากกว่าสตูรอืน่ๆ เขาเป็นสขุใจและชอบฟังมากกว่าสตูรอืน่ๆ ขณะทีท่่าน 
สวดมนต์ เขาสนใจฟังอย่างเพลิดเพลิน ดังนี้

ท่านถามเขาว่า “รู้ได้อย่างไรว่าอาตมาสวดมนต์สูตรน้ันๆ” เขาตอบทันทีว่า 
“เสียงสวดมนต์ของท่านสะเทือนไปทั่วพิภพ จะไม่ให้ได้ยินอย่างไรได้ ธรรมเป็นของ
ละเอียดอ่อนอยู่แล้ว เมื่อประกาศสวดหรือสังวัธยาย ก็ต้องดังกังวาลไปทั่วพิภพให้รู้
ทั่วถึงกันทั่วโลกธาตุแก่บรรดาผู้ควรจะทราบได้” 
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น�้าตาอาลัย

พ่อแม่ครูอาจารย์หลวงปู ่ชอบ ฐานสโม ท่านบอกในช่วงปีพุทธศักราช  
๒๔๘๖-๒๔๘๗ ในประเทศพม่ามีการรบราฆ่าฟันกันอย่างหนัก วิกฤติสงครามใน
ประเทศพม่านั้น ท่านว่ารุนแรงกว่าประเทศไทยเราหลายเท่านัก ที่ประเทศพม่ามีการ 
ปล้นฆ่าเผาบ้านเผาเมือง ผู้คนล้มตายเป็นจ�านวนมาก ประชาชนพลเมือง สมณะ 
ชีพราหมณ์ ต่างได้รับความเดือดร้อนเพราะไฟสงคราม จนมีพระเณรเถรชีบางกลุ่ม
พากันจับอาวุธขึ้นมาต่อสู้กับอริราชเพื่อปกป้องแผ่นดินของตนเอง

ตอนสงครามโลกคร้ังทีส่องภายในประเทศพม่า ท่านว่าเกดิความวุน่วายไม่ต่าง
อะไรกับตอนประเทศไทยเราเสียกรุงศรีอยุธยาคร้ังที่สอง ท่านจึงไม่แปลกใจเลยว่า
ท�าไมพระเณรเถรชีในสมัยกรุงศรีอยุธยา จึงพาลูกศิษย์ถือดาบขึ้นมาต่อสู้กับศัตรู

หลวงปูช่อบท่านเป็นผู้หน่ึงทีไ่ด้รับความเดอืดร้อนจากภยัสงคราม ช่วงปี ๒๔๘๗  
ทหารองักฤษ ทหารญีปุ่น่ ทหารจีน ส่งก�าลงัเข้ายึดเขตเมอืงเชยีงตงุ ชาวบ้านหนองยวน  
เกรงว่าถ้าทหารต่างชาติมาเห็นท่าน เขาจะท�าร้ายท่านได้ ชาวบ้านหนองยวนจึงพา 
องค์ท่านไปหลบตามป่าตามถ�า้ หรือไม่ก็ยุง้ข้าวหลมุดนิ แล้วแต่เหตกุารณ์ในแต่ละคร้ัง  
ท่านว่า “ตอนเราหลบลีห้นีภยัทหาร เราต้องนอนในน้ัน ฉันในน้ัน ขบัถ่ายหนักเบาใช้
กระบอกไม้ไผ่แทนกระโถน ข้าวนํ้าจะมีลูกศิษย์น้อยชาวไทยใหญ่สองคนเป็นผู้แอบ 
นํามาถวาย”

องค์ท่านพิจารณาว่า ถ้าพวกทหารต่างด้าวท้าวต่างแดนเหล่าน้ีมาพบเห็นเรา  
เขาจะท�าอันตรายเด็กน้อยสองคนน้ีและชาวบ้านหนองยวนได้ ท่านจึงบอกชาวบ้าน 
หนองยวนว่า “เราจะขอกลับเมืองไทยก่อนเพื่อความปลอดภัยของทุกๆ คน”  
ชาวไทยใหญ่บ้านหนองยวนไม่อยากให้ท่านจากไป พวกเขาทัง้หมูบ้่านจะพากนัปกป้อง
คุ้มครองท่านทุกวิถีทาง
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ท่านบอก “เฮาเกิดมากะเพิง่เหน็ ทัง้คนหนุ่มสาวเฒ่าแก่พากนัมาปกป้องรักษาเฮา
คนเดียว พี่น้องกันกะบ่แม่น แต่เขาเคารพศรัทธาเฮาด้วยนํ้าใจ เป็นจั๋งใด๋เฮากะบ่ลืม
บญุคุณของคนไทยใหญ่บ้านหนองยวน บ่มคีนบ้านน่ีรักษาเฮาไว้ ผู้ใด๋กะบ่ได้เหน็เฮา”

ท่านบอกว่ามีวันหน่ึงทหารจีนแดงมาพบท่านหลบอยู่ในยุ้งข้าว นายทหารจีน 
ทีคุ่มก�าลงัมาถามท่านว่า “เป็นพระชาวพม่าหรือไม่” หลวงปูช่อบท่านบอกนายทหารจีนว่า 
“อาตมาเป็นพระชาวไทย” ทหารจีนแดงเขาจะจับท่านไปสอบสวน เพราะสงสัยว่า 
ท่านจะเป็นฝ่ายตรงข้ามแอบมาสืบข่าว ชาวบ้านหนองยวนพากันขอร้องนายทหารจีน 
อย่าท�าร้ายพระองค์นี้เลย ถ้าท�าร้ายพระองค์นี้แล้ว เท่ากับท�าร้ายจิตใจใสศรัทธาของ
คนทัง้หมู่บ้าน นายทหารจีนทีค่มุก�าลงัมาจึงปล่อยตวั และบอกให้หลวงปูช่อบเดนิทาง 
กลับเมืองไทยซึ่งเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของตนเอง ถ้าหากมีทหารชาติอื่นมาพบเข้า 
เขาจะท�าร้ายท่านและชาวบ้านได้

หลวงปู่ชอบท่านจึงตัดสินใจเดินทางกลับเมืองไทย เพราะไม่อยากให้ชาวบ้าน
หนองยวนเดือดร้อนเพราะท่านเป็นเหตุ ท่านบอกชาวบ้านหนองยวนว่า “อาตมาจะ 
เดินทางกลับเมืองไทย” ชาวบ้านหนองยวน เมื่อรู้ว่าหลวงปู่ชอบท่านจะจากพวกเขา 
ไปแล้ว ทัง้คนหนุ่มคนเฒ่าพากนัร้องไห้อาลยัในองค์ท่าน ท่านบอกชาวบ้านหนองยวนว่า 
“อีกสามวันจากนี้ไป อาตมาจะเดินทางกลับเมืองเชียงใหม่”

สามวนัสดุท้ายทีอ่งค์ท่านหลวงปูช่อบอยูบ้่านหนองยวน ชาวบ้านหนองยวนเขาจะ 
ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาอารักขารักษาท่านทุกวัน ลูกศิษย์น้อยทั้งสองเขาจะมา
อยู่กับองค์ท่านตลอดทั้งสามวันสามคืน โดยไม่ยอมกลับไปนอนที่บ้านของตนเอง 
เด็กน้อยทั้งสองคนจะพากันมาเฝ้ารักษาท่านอยู่ตลอดเวลา แม้ขณะท�าความเพียร 
เดนิจงกรมภาวนา เดก็น้อยทัง้สองคนน้ีกจ็ะพากันเฝ้าองค์ท่านโดยไม่ยอมคลาดสายตา 
องค์ท่านเห็นความรักความผูกพันของเด็กน้อยทั้งสองที่มีต่อท่านแล้ว ท่านก็อดที่จะ 
คดิสงสารพวกเขาไม่ได้ ท่านว่าถ้าเด็กน้อยสองคนน้ีบวชในตอนน้ัน ท่านจะขอพ่อแม่ 
ของเขาพามาอยู่เมืองไทย ท่านบอกเด็กน้อยทั้งสองคนน้ี อดีตเคยเกิดเป็นลูกท่าน  
ตอนเกิดอยู่เมืองปัน ประเทศพม่า เขาทัง้สองจึงมีสญัญาอดตีความรักผูกพนักบัท่าน
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พอถงึวนัหลวงปูช่อบท่านเดินทางกลบัเมอืงไทย ลกูศษิย์เด็กน้อยทัง้สองคนพากนั 
จัดบริขารให้องค์ท่าน ทั้งสองพากันจัดบริขารไปร้องไห้ไปด้วย จนท่านรู้สึกสงสาร
พวกเขา ท่านเล่าให้ฟังว่า “บกัจะสาคนน้อยร้องไห้บ่เซา (ร้องไห้ไม่หยดุ) บกัคนใหญ่
ร้องไห้น้ําตาไหลบ่มเีสยีง พอพวกมนัจัดของเสร็จแล้ว เราบอกให้พากนักลบัไปบ้านซะ  
พ่อแม่สเิป็นห่วง พวกมนัสองคนกะบ่ยอมกลบับ้าน บอกจะถอืของมาส่งทางให้อาจารย์  
เราให้พวกมันถือของออกมาส่งเราที่ท้ายบ้าน

พอมาส่งนอกหมู่บ้าน เราบอกให้เอาของมาประเคน เราจะถือไปเอง ให้พากัน
กลับบ้านไปซะ พวกมันกะบ่ยอมกลับบ้าน บอกจะเดินไปส่งทางให้เราอีก พอเดิน
ออกจากหมู่บ้านมาได้ประมาณสีร้่อยวา (๘๐๐ เมตร) เราบอกให้หยดุ เราหยุดน่ังพกั 
สบูบหุร่ี ฉันนํา้ อยูบ่นหนิก้อนหน่ึง บกัคนใหญ่มนัไปยนืร้องไห้อยูใ่ต้ต้นไม้ใหญ่ต้นหน่ึง  
บักจะสาคนน้อย มันไปยืนเกาะไม้อีกต้นหนึ่งร้องไห้ เราเห็นภาพนี้แล้วกะนึกเวทนา
สงสารพวกมันทั้งสองคน คิดในใจเจ้าของ ลูกเอ้ย ถ้าบ่มีสงคราม พ่อกะบ่อยากจาก
พวกเจ้าไปดอก

บกัจะสาคนน้อยถามว่า “อาจารย์จะกลบัมาอกีไหม” เราบอก “ถ้ามโีอกาสกะสกิลบั
มาหาเอง็ทัง้สองคนอกี ตอนน้ีเรายงัรับปากบ่ได้ เหตกุารณ์บ้านเมืองมนับ่ปรกต”ิ พวกมัน 
ได้ยินเราว่าแบบน้ีกะพากนัร้องไห้โฮ จนเราว่า “หยดุๆ อย่าพากนัร้องไห้ เอาบาตรเอาย่าม 
มาประเคนเราได้แล้ว ให้พากันกลับบ้านได้แล้ว พ่อแม่จะคอย” เราทําท่าดุพวกมัน 
เพื่อตัดบท ทั้งที่ใจตนเองน่ันสงสารเขา เราขู่พวกมันว่า “ถ้าพวกมึงบ่พากันกลับบ้าน 
เราบอกเราสอนบ่ได้แบบน้ีแล้ว เราจะบ่กลบัมาหาอกีเด้อ” เด็กน้อยสองคนน้ีมันถึงยอม 
กลับบ้าน

พวกมันเดินจากไป เราก็ชําเลืองมองพวกมันอยู่ข้างหลัง ทั้งสองคนพากันหยุด
หันมามองดูเราอยู่อย่างน้ัน เราจึงลุกหนีออกไปจากที่น่ัน เราเดินมาได้สักหน่อย 
หนักลบัไปมองพวกมนั ทัง้สองคนมันยงัพากนัยนืมองดเูราอยูอ่ย่างน้ัน จนเราสงสาร
พวกมันหลาย ว่ามาถึงตอนนี้เราก็ยังคึดฮอดพวกมันอยู่คือเก่า”
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การมาส่งทางกันคร้ังน้ี เป็นการมาส่งทางกันคร้ังสุดท้ายระหว่างองค์ท่าน 
หลวงปู่ชอบกับสองลูกศิษย์น้อยชาวไทยใหญ่ บ้านหนองยวน หลังจากนั้นองค์ท่าน 
ก็ไม่ได้กลับไปที่บ้านหนองยวน แขวงเชียงตุง ประเทศพม่า อีกเลย

หลวงปูช่อบท่านบอก “เราไปพม่าอกีคร้ังตอนอาจารย์หลยุ (หลวงปูห่ลยุ จันทสาโร)  
ชวนเราไปไปโปรดสตัว์ผู้เกีย่วข้องอยูพ่ม่า อาจารย์หลยุท่านอยากไปดูอดตีของตนเอง 
ตอนเกดิเป็นคนวเิศษไชยชาญ ถกูทหารพม่าต้อนไปเป็นเชลย เราไปโปรดผู้เกีย่วข้อง
ของเรา อาจารย์หลุยท่านไปโปรดผู้เกี่ยวข้องของท่าน”

ท่านบอก “ทกุวนัน้ีเราแผ่เมตตาให้ชาวบ้านหนองยวนทกุวนั เรายงัระลกึนึกถงึ
บญุคญุของพวกเขาอยูค่อืเก่า ถ้าบ่มีเหตสุงครามในตอนน้ัน เราจะบ่กลบัมาอยูเ่มอืงไทย  
เรากะจะตายอยู่ที่น่ัน ทิ้งธรรมทิ้งขันธ์อยู่น่ัน ถ้าบ่มีเหตุจากสงครามที่จะท�าให้คน 
บ้านหนองยวนมาเดือดร้อนเพราะเฮา บ่ว่าพวกท่านหรือผู้ใด๋กะสิบ่ได้เห็นหน้าเฮา” 

กรรมท�าให้หลงทาง

พระคณุเจ้าหลวงปูช่อบ ฐานสโม ออกจากบ้านหนองยวน แขวงเชยีงตงุ ประเทศ
พม่า เดิมทท่ีานตัง้ใจจะกลบัเข้าไทยทางเขตจังหวดัแม่ฮ่องสอน ปรากฏว่าเส้นทางน้ีที่
ท่านจะเดินทางมา มีการรบกันอย่างหนักระหว่างทหารอังกฤษกับทหารญี่ปุ่น ท่านจึง  
เปลี่ยนเส้นทางกลับเมืองไทยไปเส้นทางอื่น หลวงปู่ชอบเล่าเรื่องการเดินทางกลับมา
เมืองไทยของท่านให้ฟังดังนี้

“ออกจากบ้านหนองยวนมา เราพบกับบักบั้ง บักบั้งเป็นคนลาว หลวงพระบาง 
ไปทํางานรับจ้างตัดไม้ให้บริษัทคนอังกฤษอยู่พม่า ตอนเห็นกัน บักบั้งมันกําลังหลบ
ทหารต่างชาต ิทหารฝ่ายต่างๆ ถ้ามนับ่ไว้ใจใครแล้ว มันฆ่าหมกป่าหมดล่ะ เราพบกบั 
ทหารจีน เขากป็ล่อยเรา ทหารจีนเขาบ่ทาํร้ายพระ ทหารองักฤษ ทหารญีปุ่น่ น่ีถ้าบ่เช่ือใจ 
แล้ว มนัทาํร้ายหมด บ่ว่าคนบ่ว่าพระ คนพม่าสมัยก่อนเขาเลยชงัทหารพวกน้ีหลาย



199

“บกับัง้เหน็เราดใีจหลาย มนัว่า “ข้าน้อยเหน็สาธเุจ้า ข้าน้อยบ่ตายแล้ว” มนักอดแข้ง 
กอดขาเราร้องไห้ เราก็สงสารมัน บักบั้งชวนเราไปหลวงพระบาง เราบอก “บ่ไปดอก  
เราจะไปเชยีงใหม่” บกับัง้บอก “ข้าน้อยหลงทาง กลบัหลวงพระบางบ่ถกู” เราสงสารบกับัง้ 
กลัวมันถูกเขาฆ่า เราเลยไปส่งทางให้มัน นอนป่าด้วยกันสองคืน พอข้ามนํ้าโคงแล้ว  
เราบอกทางไปหลวงพระบางให้บกับัง้ แยกกบับกับัง้แล้ว เราก็หาทางมาเมืองเชยีงใหม่”

(อธบิาย แม่นํา้โคง เป็นชือ่ทีช่าวไทยใหญ่เรียก คนพม่ารามัญสมยัก่อนเรียกชือ่ 
แม่น�้าแห่งนี้ว่า แม่นํ้าสะโตง พออังกฤษเข้าปกครองประเทศพม่า จึงเปลี่ยนชื่อแม่น�้า
สายน้ีว่า แม่นํ้าสาละวิน ซึ่งเป็นแม่น�้าสายหลักของประเทศพม่า ดังที่ทราบกันใน
ปัจจุบัน)

ผู้บนัทกึเรียนถามองค์ท่านว่า “ระหว่างอยูป่่ากบัคนชือ่บัง้ พากนักนิกนัฉันอะไร 
เป็นอาหาร” พ่อแม่ครูอาจารย์ชอบท่านบอก “บักบั้งเอาข้าวแห้งกรอกไม้ไผ่เผาไฟ 
แบบข้าวหลาม เอาหยวกกล้วยขยําเกลอืห่อใบตองหมกไฟ แต่ละวนัพากนักนิแบบน้ีแหละ  
ภาวะสงครามได้กนิแค่น้ีกถ็อืว่าดแีล้ว กนิกันหวิกนัตายไปวนัๆ พอเอาตวัรอด บ่ได้สร้าง 
สวรรค์สรรหาอีหยังไปหลายกว่าน้ี เกิดเป็นคนอย่าเลี้ยงยาก คนเลี้ยงยากตายง่าย
ก่อนโต”

ระหว่างสนทนากนั องค์ท่านหลวงปูช่อบเล่าอดตีชาตขิองท่านให้ฟังถงึบพุกรรม 
ทีท่�าให้ท่านต้องมาผจญภยัสงครามในชาตน้ีิ ท่านบอก “ชาตสิดุท้าย เราเป็นทหารพม่า  
ถูกทหารพระเจ้าตากล้อมอยู่ทุ่งลาดหญ้า กาญจนบุรี ทหารพระเจ้าตากมีข้าวแห้งกิน  
สูไ้ด้เป็นเดอืน พวกเราไม่มอีะไรกนิ พากนัฆ่าช้างฆ่าม้ากนิ หมดช้างหมดม้า พวกเรากแ็พ้  
ชาตินั้นเราตายเพราะอดข้าวอดนํ้า บ่ได้ตายด้วยคมหอกคมดาบของผู้ใด ก่อนตาย 
ตัง้จิตเอาไว้ “ผู้ข้าขอเกดิอยูบ้่านเมอืงผาสกุในพระศาสนา” ตายจากชาตน้ัินมาเกดิอยู่
เมืองลาว เกิดอยู่เวียงจนัทน์ชาติหนึง่ เกิดอยู่ท่าแขกคําม่วนอีกหนึง่ชาติ ชาติปัจจุบัน  
เกิดอยู่โคกมน จากนี้ไปบ่ได้เกิดเป็นลูกผู้ใดอีกแล้ว ชาติสุดท้ายจบที่การเกิดเป็นลูก
ของพ่อไมล์ แม่ปา เท่านั้น
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กรรมทีเ่ราเคยเป็นทหารพม่ามารุกรานเมอืงไทย กรรมน้ีจึงส่งผลให้เราได้รับทกุข์ 
ภยัจากสงคราม เหน็กรรมเก่าของตนเองแต่ละชาตแิล้วสงัเวชใจ พระพทุธเจ้าท่านตรัสไว้ 
ไม่มผิีด ชาตปิิทกุขา เป็นบ่อเกดิของทกุข์ทัง้มวล ถงึปานน้ันสตัว์โลกทัง้หลายยงัยนิดี 
ในอุทรของกิเลส สัตว์โลกทั้งหลายจึงถูกแม่กิเลสไกวเปลเอ้ลําให้นอนเนื่อง จิตผู้ตื่น
ในธรรมแล้วถึงจะรู้ว่า กิเลสนี้คือแม่เนรคุณธรรม”

องค์ท่านหลวงปูช่อบ “พอแยกกบับกับัง้ เรากเ็ร่ิมหลงป่า หลงป่าสามวนัสามคนื  
บ่ได้ฉันข้าว คืนสาม ฝนตกเกือบทั้งคืน หนาวกะหนาว นั่งสั่นหงกๆ เป็นลูกนกอยู่ 
ทัง้คืน วนัทีส่ี ่เราเม่ือยหลาย แบกบาตรพายกลดบ่ไหว บ่นในใจตนเองว่า “เทวดาผู้รักษา  
ศาสนา บ่เหน็ใจลกูศษิย์พระตถาคตผู้ล�าบากบ้างหรือ อาตมาหลงป่ามาหลายมือ้แล้ว 
ล�าบากหลาย ถ้าผู้ข้าเป็นคนบาปหยาบหนา กข็อให้ตายอยูใ่นป่าแห่งน้ีเสยี เพือ่ให้สม 
กับบาปกรรมของตนเองทีไ่ด้กระท�ามา ถ้าหากผู้ข้ามบีญุวาสนาทีจ่ะสบืศาสนา กข็อให้ 
ผู้ข้าหาทางออกจากป่าเขาแห่งนี้ไปได้ด้วยอ�านาจบุญบารมีที่ผู้ข้าบ�าเพ็ญมา”

องค์ท่านจึงก�าหนดพิจารณาหาเหตุของกรรมที่ท�าให้ตนเองต้องมาหลงป่า  
ท่านบอก “มชีาตหิน่ึง เราเอาลกูแมวไปปล่อยป่าเพราะรังเกยีจมนั ลกูแมวตวัน้ีอดข้าว 
ปลาอาหารอยู่ในป่าหลายวัน จึงมีคนใจดีมาพบเอาไปเลี้ยง กรรมนี้จึงมาสนองเราใน 
ชาติปัจจุบัน เป็นเหตุให้ตนเองหลงป่าอดอาหาร ขนาดเชี่ยวชาญชํานาญป่าอย่างเรา 
ยังหลงทางเพราะกรรมของตนเอง ให้จ�าไว้ บุญบาปแม้เพียงเล็กน้อยประมาทไม่ได้ 
กรรมเมือ่ตามมาถึงแล้ว มนัแสดงผลทนัท ีช้าหรือเร็ว ทกุคนต้องได้รับผลของกรรมน้ัน  
ไม่มีใครปัดเคราะห์สะเดาะกรรมให้กันได้ คนเราถ้าเห็นกรรมเก่าของตนเองเหมือน 
ดูหนังดูละคร มันจะบ่กล้าท�าบาปใหม่ให้เผาผลาญใจของตนเองหรอก เพราะพ่อแม่ 
กเิลสปิดจิตบงัใจเอาไว้ พวกลกูก�าพร้าธรรม มนัถงึบ่ฮูค้วามจริงของบาปบญุคณุโทษ”
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บุรุษลึกลับใส่บาตรบอกทาง

ราวเก้าโมงเช้า วนัทีส่ี ่ทีอ่งค์ท่านหลวงปูช่อบหลงทางอยูใ่นป่า ท่านเหน็บรุุษหนุ่ม 
ผู้หน่ึงอายุราวยี่สิบกว่าปี แต่งกายด้วยเสื้อผ้าอาภรณ์เคร่ืองนิยมแบบชาวไทยใหญ่ 
เม่ือสบตากัน บรุุษหนุ่มผู้น้ียิม้ให้องค์ท่านแสดงออกถงึน�า้ใจไมตรี แรกเหน็บรุุษหนุ่ม 
ลึกลับผู้น้ี หลวงปู่ชอบท่านนึกแปลกใจสงสัยในตัวของบุคคล ท่านคิดในใจว่า
ท่ามกลางป่าเขาล�าเนาไพรแบบน้ี ยงัมีคนแต่งกายด้วยเสือ้ผ้าอาภรณ์เรียบร้อยอยูห่รือ  
ผิวพรรณวรรณะก็ดูหมดจดงดงามยังกับผู้ดีมีชาติตระกูล กิริยาท่าทางก็ส�ารวม
เรียบร้อยเหมือนกับคนได้รับการอบรมมาจากเขตร้ัววังหลวง ซึ่งต่างจากกิริยา 
คนบ้านนาป่าดอนที่เราเคยพบเห็นมา

องค์ท่านมองไปรอบบริเวณที่บุรุษหนุ่มผู้นี้ยืนอยู่ ก็ไม่เห็นมีเรือนชานบ้านช่อง
ห้องหอของผู้คนแม้แต่หลงัเดยีว มแีต่ไม้ยางหลวงห้าหกต้นและไม้เบญจพรรณอืน่ๆ 
เรียงรายรอบตวัของเขา องค์ท่านบอกบรุุษหนุ่มลกึลบัผู้น้ี ในมอืถอืขนัสะหลงุเหมอืน
คนมารอใส่บาตร ท่านจึงเดนิเข้าไปหาบรุุษหนุ่มผู้น้ีเพือ่สอบถาม องค์ท่านถามบรุุษผู้น้ี 
ด้วยภาษาไทยใหญ่ว่า “โยมมาท�าอะไรอยู่ที่นี่” บุรุษหนุ่มลึกลับผู้นี้ตอบองค์ท่านเป็น
ภาษาไทยใหญ่ว่า “ข้าพเจ้ามารอใส่บาตรให้ซ�าบุญพระคุณเจ้า” เมื่อทราบเจตนาของ
บรุุษหนุ่มลกึลบัผู้น้ีแล้ว องค์ท่านหลวงปูช่อบจึงแก้มดับริขารเพือ่รับบณิฑบาตจากเขา

องค์ท่านหลวงปู่ชอบ “อาหารที่เขาใส่บาตรให้เรานั้น เป็นปลาขาวปิ้งตัวขนาด 
สองนิ้วมือตัวหนึ่ง กับข้าวซ้อมมืออีกหนึ่งทัพพี ข้าวที่เขาใส่บาตรให้ไอร้อนยังฟุ้งอยู่ 
พอใส่บาตรแล้ว เขากข็อพรกบัเราเหมือนกบัขะโยมเมืองเหนือ ให้พรเขาแล้ว เรากถ็าม
ทางไปเมอืงเชยีงใหม่กับเขา เขาบอกให้เราเดนิไปตามทางทศิตะวนัออกของภดูอยลกูน้ี  
เขาบอก “ถ้าเดินไปตามทางนี้ ไม่เกินบ่ายสาม ท่านก็จะเห็นเมืองหาง เมืองสุดท้าย 
ของพม่า ให้ซ�าบญุไปถามคนอยู่เมืองหางว่า เมอืงฝาง (อ�าเภอฝาง) ไปทางไหน ถ้าเดิน 
ไปตามทางที่ข้าพเจ้าบอกนี้ รับรองว่าซ�าบุญพระคุณท่านจะไม่หลงทาง”
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หลังจากบุรุษหนุ่มลึกลับผู้น้ีบอกทางแล้ว องค์ท่านหลวงปู่ชอบถามเขาว่า  
“บ้านโยมอยู่ที่ไหน อาตมาเดินทางมาสามสี่วันยังไม่พบบ้านเรือนเฮือนหอของผู้คน 
สักหลังเลย” บุรุษหนุ่มลึกลับผู้น้ีแสดงกิริยาอึกอักใจที่จะตอบค�าถามขององค์ท่าน  
เขาตอบองค์ท่านแต่เพยีงว่า “บ้านข้าพเจ้าน้ันอยูไ่กลจากทีน่ี่” องค์ท่านถาม “บ้านโยม
ไปทางไหน” บรุุษหนุ่มลกึลบัผู้น้ีชีมื้อไปทางทวิป่าไม้ยางหลวงให้องค์ท่านด ูองค์ท่าน
หลวงปู่ชอบมองตามมือที่บุรุษหนุ่มลึกลับผู้น้ีช้ีให้ดู ท่านก็ไม่เห็นเรือนชานบ้านช่อง 
ของใครสักหลัง ท่านเห็นบุรุษหนุ่มลึกลับผู้น้ีแสดงกิริยาล�าบากใจ ไม่สู้ในค�าถาม 
ท่านจึงไม่รบเร้าเซ้าถามเขาต่อไปอีก

บรุุษหนุ่มลกึลบัผู้น้ีแสดงความเคารพโดยการไหว้สาลาจากไป หลวงปูช่อบท่าน 
ท�าเหมือนไม่มองในเวลาที่เขาลาจาก ท่านช�าเลืองดูบุรุษหนุ่มลึกลับผู้นี้เดินเข้าไปข้าง
ทางแนวป่าไม้ยางหลวง พอบังต้นยางหลวงแล้ว บุรุษหนุ่มลึกลับผู้นี้เขาก็หายลับไป
ทันที ท่านบอก “การไปการมาของบุรุษหนุ่มผู้นี้รวดเร็วมาก แม้แต่รอยเท้าคืนฝน 
ก็ไม่ทิ้งไว้ให้เราได้เห็น แค่ไม่กี่อึดใจที่เราเดินตามเขามา เราก็มองไม่เห็นเขาได้ด้วย 
ตาเน้ือ เราเลยกาํหนดหาเขาด้วยภายใน” องค์ท่านถงึรู้ว่าบรุุษหนุ่มลกึลบัผู้ทีม่าใส่บาตร 
บอกทางให้น้ีคือ “ท้าวสกักเทวราช” ราชาแห่งทวยเทพเทวดา นิรมติกายลงมาใส่บาตร  
บอกทางให้กับองค์ท่าน ท้าวสกักเทวราชเคยได้รับเมตตาจากท่านมาก่อน เมือ่ถงึคราว 
ท่านตกทุกข์ได้ยาก พญาอินทร์จึงมาแสดงเทวาสงเคราะห์ต่อองค์ท่าน ท่านบอก 
“ระหว่างเรากับท้าวสกักะพญาอนิทร์สนทนากนัในคร้ังน้ี ไม่มภีาพนิมติ การสนทนากนั 
ทกุอย่างเป็น “ทพิย์จิต” อปุมาคล้ายคนเราสนทนากนัทางโทรศพัท์ เมือ่ทราบทีม่าทัง้หมด 
แล้ว พ่อแม่ครูอาจารย์ท่านจึงวางสงสัยในเรื่องนี้ลง

พ่อแม่ครูอาจารย์ท่านบอก “ข้าวทีเ่ราฉันในวนัน้ัน มีกลิน่หอม รสชาตกิลมกล่อม
มาก เราไม่เคยฉันข้าวปลาอาหารทีไ่หนทีมี่รสชาตแิบบน้ีมาก่อน เพยีงคําแรกทีไ่ด้ฉัน 
เราก็มีกําลงัวังชาขึน้มาทนัท ีความเหน็ดเหน่ือยเมือ่ยล้าทีม่อียูก่ห็ายไปเหมอืนปลดิทิง้ 
ทิพยภัตเทวดาส่งผลให้ธาตุขันธ์ของเราซ่านจนขนลุกพองในขณะที่ฉันข้าว ข้าวหนึ่ง
ทัพพีกับปลาขาวน้อยหนึ่งตัว เราฉันหมดพร้อมกันเมื่ออิ่มคําสุดท้ายพอดี”
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เรียนถามองค์ท่าน “โอสถทิพย์เทวดา” ที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์เคยได้รับจาก 
แม่เทวดาทีถ้ํ่านายม เพชรบรูณ์ กบั “ทพิยภตัเทวา” ทีไ่ด้รับจากท้าวสกักะพญาอนิทร์น้ี 
แตกต่างกันไหมในจิตและธาตุขันธ์”

องค์ท่านบอก “จิตเป็นผู้รู้สุขรู้ทุกข์ทั้งหมด จิตรู้ในอาการของธาตุ ขณะบริโภค
ในสิง่น้ันๆ โอสถทพิย์เทวดารักษาอาการป่วยของธาตขัุนธ์ จิตกรู้็ ทพิยภตัเทวดารักษา
ธาตขุนัธ์ทีอ่่อนล้าหวิโหย จิตกรู้็ ความรู้ในจิตแยกเร่ืองออกให้เหน็ทัง้หมด จิตนับจาก
อนาคามี จะแยกรูปนาม สัญญา ความจําได้หมายรู้ออกได้ว่าอะไรเป็นอะไร จิตตํ่า 
กว่าน้ียังแยกเร่ืองรูปนามไม่ละเอยีด ภมูโิลกยีวสิยัจะมาแยกรูปแยกนามกไ็ด้ แต่คดิ 
เอาว่าน่าจะเป็นอนิยตา ความไม่แน่นอนที่จะลงความรู้ว่าอันใดผิดอันใดถูกกันแน่  
ความรู้ที่ไม่ลงเป็นอันหนึ่งอันเดียวแล้ว คือความรู้ไม่จริง เอกัง ธัมมัง อริยสัจจัง  
ธรรมเป็นอันเดียวไม่มีสอง เราไม่เคยเห็นท่านผู้รู้เถียงกันเรื่องธรรม เห็นแต่ผู้อวดรู้
เถียงกันเรื่องธรรม ผู้ปฏิบัติได้แท้ เพิ่นบ่เถียงกันเรื่องธรรม”

หลังฉันอาหารเสร็จแล้ว หลวงปู่ชอบท่านก็เดินไปทางทิศตะวันออกตามที่บุรุษ
หนุ่มลกึลบัได้บอกเอาไว้ ราวบ่ายสาม ท่านได้ยนิเสยีงหมาเห่า ไก่ขนั จึงหยดุฟังทศิทาง
ของเสยีงอยูบ่น “ดอยแม่แมบ” องค์ท่านเหน็หมูบ้่านแห่งหน่ึง จึงเดนิลงจากดอยแม่แมบ 
เข้าไปที่หมู่บ้านเพื่อจะสอบถามทางจากชาวบ้าน หมู่บ้านสุดท้ายของประเทศพม่า
ที่องค์ท่านหลวงปู่ชอบเห็นคือ “เมืองหาง” เมืองหางแห่งน้ีจะอยู่ติดเขตอ�าเภอฝาง  
จังหวัดเชียงใหม่ องค์ท่านหลวงปู่ชอบเดินลงจากดอยแม่แมบ เข้าไปเมืองหาง เวลา
ประมาณบ่ายสามโมงกว่า ซึ่งเป็นเวลาใกล้เคียงกับที่บุรุษหนุ่มลึกลับผู้น้ีได้บอก 
องค์ท่านเอาไว้

เมื่อถามทางจากชาวบ้านเมืองหางแล้ว องค์ท่านหลวงปู่ชอบจึงเดินข้ามเขาอีก
ลูกหนึ่งเข้ามายังเขตอําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ท่านพบกับกองทัพทหารไทยที่มา
ตัง้ด่านประชดิชายแดนประเทศพม่า ทางเมอืงหาง องค์ท่านจึงเดินไปทีด่่านทหารไทย
ด้วยใจซื่อเพื่อแสดงตนกลับเข้าประเทศ
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ท่านบอกทีด่่านทหารไทยแห่งน้ี มนีายทหารยศพนัตรีคนหน่ึงเป็นผู้บงัคบับญัชา  
ท่านบอกนายพันทหารท่านนี้เป็นชาวจังหวัดอุตรดิตถ์ มาประจ�าการอยู่ที่ค่ายกาวิละ  
จังหวัดเชียงใหม่ นายทหารพันตรีผู้น้ีถามท่านว่า “พระคุณเจ้ามาจากไหน” 
หลวงปูช่อบท่านบอก “อาตมาเดนิทางกลบัมาจากไปจ�าพรรษาอยูเ่มอืงพม่า” นายทหาร
ผู้นี้ถามท่านว่า “ท่านเป็นพระสงฆ์ไทยหรือพระสงฆ์พม่า” องค์ท่านหลวงปู่ชอบบอก 
“อาตมาเป็นพระสงฆ์ไทย” นายทหารพันตรีที่คุมด่านจึงขอดูหนังสือใบสุทธิของท่าน

(หมายเหต ุหนังสอืใบสทุธ ิคือ บตัรประจําตวัของพระภิกษุสามเณร ซึง่รับรองโดย 
มหาเถรสมาคมภายใต้กฎหมายของราชอาณาจักรไทย)

หลวงปู่ชอบเอาหนังสือใบสุทธิขององค์ท่านให้นายทหารพันตรีผู้นี้ดู นายทหาร
พนัตรีผู้น้ีถามว่า “ท่านเป็นคนเมอืงอดุรธานี ท�าไมถงึไปอยูท่ีป่ระเทศพม่า” หลวงปูช่อบ 
ท่านบอก “อาตมาไปอยู่ที่ประเทศพม่าเพื่อเที่ยววิเวกจ�าพรรษาอยู่ทางน้ัน พอเกิด
สงคราม อาตมาจึงเดินทางกลับมาเมืองไทย”

(หมายเหตุ หนังสือใบสุทธิฉบับแรกของหลวงปู่ชอบ ฐานสโม ระบุที่อยู่ บ้าน
หนองบัวบาน ตําบลเชียงพิณ อําเภอหมากแข้ง จังหวัดอุดรธานี สังกัดวัดบรมนิวาส 
กรุงเทพมหานคร ลงนามรับรองโดย พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ จันทร์ สิริจันโท)

นายทหารพนัตรีทีค่มุด่านบอกท่านว่า “ทีป่ระเทศพม่าตอนน้ีมกีารรบกนัอย่างหนัก  
กระผมขอนิมนต์ท่านกลบัมาอยู่บ้านเมอืงของเราจะดกีว่า ถ้าอยูท่ีพ่ม่า ทหารไทยของเรา 
จะคุ้มครองความปลอดภัยให้กบัท่านไม่ได้” จากน้ันนายทหารยศพนัตรี ชาวอตุรดติถ์
ท่านน้ี จึงอนุญาตให้องค์ท่านหลวงปูช่อบกลบัเข้าประเทศ และนิมนต์องค์ท่านพกัฉันน�า้ 
อยูท่ีค่่ายด่านทหาร หลงัหลวงปูช่อบท่านพกัฉันน�า้แล้ว นายทหารพนัตรีชาวอตุรดติถ์  
ได้ให้พลทหารสองนายมาส่งองค์ท่านทีบ้่านม่วงชุม ต�าบลม่อนป่ิน อ�าเภอฝาง จังหวดั 
เชียงใหม่

วนัแรกทีพ่ระคณุเจ้าหลวงปูช่อบ ฐานสโม เดนิทางกลบัมาถงึเมืองไทย องค์ท่าน 
เข้าไปพักที่ป่าช้าบ้านม่วงชุม ต�าบลม่อนปิ่น อ�าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
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พ่อแม่ครูอาจารย์ท่านบอก “เราเดนิทางมาถงึเมืองไทย เม่ือวนัข้ึน ๑๑ ค่ํา เดอืน ๑๒  
ปี ๘๗ (พ.ศ. ๒๔๘๗) เราพกัภาวนาอยูป่่าช้าบ้านม่วงชมุสองคืน ชาวบ้านบอก อยูด่อย 
อีกลูกมีพระ ๒ องค์พักอยู่ที่น่ัน เราออกจากป่าช้าบ้านม่วงชุมขึ้นดอยไปหาตุ๊เจ้า 
๒ ตนน้ี เพือ่จะขอพักปฏบิตัร่ิวมกับเขา พอข้ึนไปแล้ว เราถูกไล่ลงดอยหาว่าเราจะไป 
แย่งลาภสกัการะของเขา ใจเราน้ันตัง้แต่บวชมา บ่เคยหวงัอยากมีชือ่เสยีงสกัการะใส่ตน  
นับแต่บวชมาเราหวังปฏิบัติธรรมเพื่อหลุดพ้นเท่าน้ัน ลาภสักการะชื่อเสียงสําหรับ 
ผู้บ่ถึงธรรมคือยาเบื่อให้ใจมัวหมอง โยมทําบุญก็เป็นบุญของโยม ไม่ใช่บุญของเรา  
บญุพระเณรเราคอืรักษาศลี เดินจงกรม ภาวนา อย่าหลงไปจากน้ี ผู้หลงบารมีตายใน 
ธรรมไปหลายรายแล้ว อย่าไปหลงกบัสาธสุบิน้ิวทีเ่ขาสรรเสริญ ให้มัน่คงในใจเร่ืองน้ีไว้ 
อย่าหวั่นไหว” 

หมูป่าผีแปลงดอยมน

พระคณุเจ้าหลวงปูช่อบ ฐานสโม พกัอยูป่่าช้าบ้านม่วงชมุ ต�าบลม่อนป่ิน อ�าเภอฝาง  
จังหวัดเชียงใหม่ โยมบ้านม่วงชุมบอกท่านว่ามีพระ ๒ รูป พักอยู่อีกฟากดอยของ
หมู่บ้าน เมื่อทราบว่ามีพระพักอยู่บนดอยไม่ไกลจากบ้านม่วงชุม หลวงปู่ชอบท่านจึง
ขึ้นไปดูพระ ๒ รูปนี้ว่าเป็นหมู่คณะที่ท่านรู้จักหรือไม่ เมื่อขึ้นไปบนดอย ท่านพบ 
พระ ๒ รูปนี้ตามที่โยมบอก แต่ท่านไม่รู้จักพระ ๒ รูปนี้ พอถามอายุพรรษากันแล้ว  
พระทัง้ ๒ รูป มพีรรษาอ่อนกว่าท่าน พระ ๒ รูปน้ี เมือ่ทราบอายพุรรษาหลวงปูช่อบแล้ว  
พวกเขาไม่อนุญาตให้ท่านพักด้วย ท่านบอก “ที่พระ ๒ รูปนี้ไม่ให้พักด้วย เพราะเรา 
พรรษามากกว่า เขาคดิว่าเราจะมาแย่งลาภสกัการะของพวกเขา” ท่านบอก “พระเณรเรา 
ประสาลาภสักการะ ยศถาบรรดาศักดิ์ของนอกกายที่เขาอุปโลกน์สวมหัวให้ มันยัง 
พากนัตดิปานตงัเม กเิลสหยาบๆ แค่น้ี มนัยงัละบ่ได้ แล้วกเิลสละเอยีดกว่าน้ี มันจะ 
ละได้จั่งได๋ พระเณรเรานั้น ถ้าพิจารณาบริขารของตนอยู่เนืองๆ ใจมันจะลดความ 
อยากไปได้เอง พระเณรเรายิ่งเป็นผู้มักน้อยสันโดษในธรรมวินัยมากเท่าไร ยิ่งเป็น 
ผู้งามตาเย็นใจแก่ท่านผู้พบเห็น พระเณรเราถ้าเป็นผู้มักได้โลภโล โลกเขาติเตียน  
นักปราชญ์ราชเมธีเพิ่นกะบ่สรรเสริญ”
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หลวงปูช่อบท่านลงจากดอยกลบัมาบ้านม่วงชมุอกีครัง้ เพือ่ให้โยมพาท่านไปหา
ทีพ่กัแห่งใหม่ ชาวบ้านม่วงชมุแนะน�าองค์ท่านให้ขึน้ไปพกัที ่“ดอยมน” ชาวบ้านม่วงชมุ 
บอก “ดอยมนแห่งนี้อาถรรพ์มาก ใครจะขึ้นไปตัดไม้บนดอยแห่งนี้ไม่ได้ ถ้าไปพัก
หรือไปตดัไม้ท�าลายป่าบนดอยมนแห่งน้ี จะได้รับอนัตรายจากสิง่ลกึลบัทีม่องไม่เหน็”

องค์ท่านหลวงปูช่อบสนใจ “อาถรรพ์ดอยมน” ท่านบอกชาวบ้านม่วงชุมให้พาข้ึน
ไปพักที่นั่น เบื้องต้นชาวบ้านม่วงชุมไม่กล้าพาหลวงปู่ชอบขึ้นไปพักที่ดอยมน เพราะ
เขากลัวอ�านาจลึกลับจากเจ้าของสถานที่ ผู้ไม่มีโฉนดเล่นงาน หลวงปู่ชอบท่านบอก 
“ไม่เป็นอะไรหรอก เกดิอะไรขึน้อาตมาจะรับผิดชอบเอง” พอหลวงปูช่อบท่านรับรอง
ความปลอดภยัจากอ�านาจลกึลบัให้ ชาวบ้านม่วงชมุจึงยอมพาท่านขึน้ไปพกัทีด่อยมน

โยมบ้านม่วงชุมพากันท�าที่พักให้ท่านหน่ึงหลัง ท�าท่าสรงน�้าที่บึงล่างเชิงดอย
ให้ท่านหน่ึงท่า ท�าทางเดินจงกรมข้างที่พักให้ท่านหน่ึงเส้น เมื่อท�าที่พักเสร็จแล้ว 
ญาติโยมชาวบ้านม่วงชุมก็ลาองค์ท่านกลับบ้านก่อนตะวันตกดิน

ตอนเยน็หลงัสรงน�า้แล้ว พ่อแม่ครูอาจารย์บอก ท่านออกมาเดนิจงกรมอยูข้่างทีพ่กั  
ท่านเดินจงกรมจนถงึเวลาประมาณสีทุ่ม่ จึงขึน้ทีพ่กัเพือ่ไหว้พระสวดมนต์ ขณะทีก่�าลงั 
ไหว้พระสวดมนต์อยู่ ท่านได้ยินเสียงสัตว์ป่าสู้กัน ห่างจากที่พักประมาณยี่สิบเมตร  
เสยีงทีไ่ด้ยนิน้ัน ท่านบอกคล้ายเสยีงหมูป่าต่อสูก้นัเพือ่แย่งอาณาเขต ท่านฟังอยูพ่กัหน่ึง 
เสียงเหมือนหมูป่าต่อสู้กันน้ีก็เงียบลง ท่านจึงสวดมนต์สาธยายธรรมต่อไปจนจบ
ครบสูตร

หลังไหว้พระสวดมนต์ท�าวัตรจบแล้ว ขณะองค์ท่านก�าลังยืดเส้นยืดสายเพื่อ
เตรียมตัวจะน่ังภาวนา ท่านได้ยินเสียงฝีเท้าสัตว์ใหญ่วิ่งมาทางที่พัก องค์ท่านเห็น
หมูป่าใหญ่ตัวหน่ึงวิ่งมาหยุดยืนจังก้าหน้าที่พัก สะบัดหัวเสยเขี้ยวไปมาแสดงกิริยา
ไม่พอใจ พ่อแม่ครูอาจารย์ท่านว่า “หมูป่าห่าอีหยังโตใหญ่ปานควายตู้นี่ เฮาว่าคือ
ใหญ่แท้บักท้าว มึงเป็นโคตรพ่อโคตรแม่หมูป่าดอยมนบ้อ” พ่อแม่ครูจารย์ชอบท่าน
เปรียบเทียบขนาดหมูป่าผีแปลงที่เห็นอยู่ดอยมนให้พระเณรลูกหลานฟัง พร้อมกับ
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หัวเราะอย่างสะอุกสะอุยจนหน้าองค์ท่านขึ้นฝาดต�าลึง พระเณรลูกหลานคณะบุญส่ง 
ยู้ชูค�้ากันอย่างพวกเรา อดข�ากับค�าพูดของพ่อแม่ครูอาจารย์ไม่ได้ พากันหัวเราะลั่น
ศาลาเมรุ วัดป่าโคกมน

ท่านบอก “คืนนั้นขึ้น ๑๓ คํ่า เดือนแจ้ง หมูป่าโตนี่มันตั้งท่าขู่เฮา เอาเขี้ยวเสย 
ต้นหมากกอกป่าจนลอกออกเป็นแผ่น เฮาเอะใจ หมปู่าโตน่ีมันคือต่างจากหมปู่าทีเ่คย
เหน็มาแท้ นิสยัใจคอกะดุร้าย บ่เกรงกลวัมนุษย์ซึง่ต่างจากสตัว์ทัว่ไป เฮาพจิารณาเบิง่ 
จ่ังฮู้ว่าหมูป่าโตน่ีมันเป็นผีดอยมนจําแลงมาขู่ให้เฮาย่าน เฮาจุดโคมส่องเบิ่งมัน 
เทื่อแรกเข้าใจว่าโตมันใหญ่เท่าควาย พอเห็นมันคักๆ แล้ว ห่านี่โตมันใหญ่เท่าช้างนี่  
เกิดมากะหาพ้อหมูป่าห่าอีหยังโตใหญ่กะเดี้ยกะด้อ เฮาเอาไม้คํ้าฝาห้างพักฟาดเจิด 
ใส่มัน ไม้บ่ถกืมนัจ๊ักท่อน หมปู่าผีดอยมนมันกดัไม้แตกเบิด่ เฮาว่า บ๊ะ มงึอยากลอง 
กับพ่อแก่มึงตี๊ เฮาลงจากที่พักย่าง (เดิน) ไปหามัน หมูป่าผีแปลงดอยมนเห็นเฮา
เอาแท้ มันฟ้าวแล่นหนี”

หลงัหมูป่าผีแปลงดอยมนหนีไปแล้ว องค์ท่านหลวงปูช่อบเดนิไปดูไม้ไผ่ค�า้ฝาที่
ท่านขว้างใส่หมูผีดอยมน ท่านบอกไม้ไผ่ทั้งสองท่อนแตกหัก จนไม่สามารถน�ามาค�้า
ผนังทีพ่กัได้อกี ท่านยกโคมไฟส่องดรูอยเข้ียวหมปู่า ท่านบอก “เปลอืกต้นมะกอกป่า 
หน้าที่พักของเราฉีกเป็นแผ่นยาวประมาณสองวาจนสุดมือเอื้อมถึง” 

หลวงปูช่อบท่านสงู ๑๕๕ เซนตเิมตร เอือ้มมอืไม่ถงึปลายเปลอืกต้นมะกอกป่า
ที่ฉีกลอก คิดดูเอาว่า หมูป่าผีแปลงดอยมนตัวนี้มันจะสูงใหญ่ขนาดไหน  

พาเพื่อนมาสู้

หลงัจากหมปู่าผีแปลงดอยมนตนน้ีหนีไปแล้ว หลวงปูช่อบท่านเตรียมตวัจะเข้าที่ 
ภาวนา ท่านว่า “ขณะเรากาํลงัจะน่ังภาวนาอยู่น้ัน หมปู่าผีแปลงดอยมน มนัย้อนกลบั 
มาหาเราอีกครั้ง” ท่านว่ามาครั้งนี้หมูป่าผีแปลงดอยมนมันมีเพื่อนของมันมาด้วย
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ท่านว่า “หมปู่าผีแปลงสองตวัน้ีมนัใหญ่พอๆ กนั จนเราแยกด้วยตาเปล่าไม่ออกว่า 
ตวัไหนมนัมาก่อนมาหลงั” เม่ือมเีพือ่นมาด้วย หมปู่าผีแปลงยิง่แสดงความดรุ้ายกว่าเก่า  
ท่านว่า “หมูป่าผีแปลงสองตัวนี้พากันวิ่งวนรอบที่พักเรา เราแผ่เมตตาให้มันก็ไม่รับ  
เพราะจิตมันมืดบอดในธรรม เราพิจารณาดูหมูป่าทั้งสองตัวน้ี เบื้องหลังมันคือ 
“อมนุษย์” สองตน ร่างกายกํายํา สูงสามเมตร อมนุษย์สองตนนี้จะขึ้นมาที่พักเรา 
พอพวกมันแตะขอบที่พักเรา พวกมันก็กระเด็นกระดอนออกไปทุกครั้ง เราไม่ได้ใช้
อํานาจพิเศษอะไรขับไล่ภัยพาลพวกมันหรอก ที่อมนุษย์ทั้งสองกระเด็นออกไปน้ัน
เกิดจาก “อ�านาจศีลธรรม” ที่เราบําเพ็ญมา อํานาจคุณศีลคุณธรรมเป็นกําแพงกั้น 
“พุทโธเพิก ธัมโมเพิก สังโฆเพิก” ป้องปัดสิ่งชั่วร้ายไม่ให้เข้ามาใกล้ตัวเรา

ท่านบอก “คนเราหากปฏิบตัมิัน่คงในศีลธรรม ถ้าบ่มีกรรมหนักเข้าแทรก เมือ่ถงึ 
คราวคับขัน อ�านาจศีลธรรมจะแสดงปาฏิหาริย์ออกมาให้เห็น ปาฏิหาริย์ธรรมบ่ได ้
เกดิขึน้ทกุเวลา ธรรมปาฏหิาริย์จะเกดิขึน้กบัผู้มีบญุทีย่งับ่ถงึฆาตเท่าน้ัน ถ้าอยากรู้ว่า 
ตนเองมีบุญบารมีแค่ไหน ให้ดูในเวลาที่ตนเองตกอยู่ในภาวะคับขัน เมื่อนั้นจะเห็น
ปาฏิหาริย์แสดงออก”

องค์ท่านบอกอมนุษย์ทั้งสองน้ีมืดบอดในธรรมมาก จนหาทางสว่างจิตไม่เจอ  
จึงไม่สามารถรับบญุกศุลทีอ่งค์ท่านแผ่ให้ เมือ่แผ่เมตตาให้แล้ว อมนุษย์ทัง้สองไม่รับเอา  
องค์ท่านจึงนั่งดูท่าทีอมนุษย์ทั้งสองอยู่บนที่พัก ท่านนั่งดูหมูป่าผีแปลงสองตัวขุดคุ้ย
ทางเดนิจงกรมของท่านจนเป็นหลมุเป็นร่องทัง้สาย ท่านน่ังดอูยูพ่กัหน่ึง จึงเดนิลงจาก 
ที่พักไปหยิบเอาก้อนหินสองลูกขว้างใส่หมูป่าผีแปลงทั้งสองตัวน้ีเพื่อขับไล่พวกมัน  
หมปู่าผีแปลงทัง้สองตวัเม่ือถกูหลวงปูช่อบท่านเอาหนิขว้างใส่ พวกมนัพากนัหนีลงจาก 
ดอยมนเข้าไปในบ้านม่วงชุม

รุ่งเช้าก่อนจะลงไปบิณฑบาตที่บ้านม่วงชุม หลวงปู่ชอบท่านเดินไปดูร่องรอย 
ที่หมูป่าผีแปลงดอยมนมันทิ้งหลักฐานเอาไว้ ท่านบอกร่องรอยทุกอย่างมีครบหมด 
ไม่ว่าจะเป็นรอยกดัท่อนไม้ไผ่ทีท่่านขว้างใส่ รอยฉีกขาดของเปลอืกต้นมะกอกป่าทีเ่กดิ
จากเขี้ยวโง้งของมันเสย รอยขุดคุ้ยดันดินทางเดินจงกรมของท่าน พ่อแม่ครูอาจารย์ 
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ท่านว่า “ผีป่าดอยมนนี้มันแฮงแท้ๆ มันทิ้งฮอยเฮี้ยนของมันเอาไว้ให้เฮาเบิ่งต่างหน้า 
เฮาว่าผีตายท้องกลม บ้านกะเหรี่ยงปางไม้แดง ประเทศพม่า ปลํ้าท่านสี ท่านสังข์ ว่า 
คกัแล้ว ผีดอยมนคกักว่าอกี มนัยอก (มันซดั) ซะต้นหมากกอกป่า ทางจงกรมพ่อแก่ 
มันพังเบิ่ด”

หลวงปูช่อบท่านลงจากดอยมนมาบณิฑบาตในหมูบ้่านม่วงชุม ชาวบ้านถามท่าน
ว่า “ตุเ๊จ้า เม่ือคนืตีบ้นดอยมอีะหยงัก่อ” (พระคณุเจ้า เมือ่คนืทีบ่นดอยมีอะไรหรือไม่)  
หลวงปูช่อบท่านตอบชาวบ้านว่า “เม่ือคนืมหีมปู่าใหญ่สองตวัมาคเีฮา (มารบกวนเรา)  
เฮาเลยเอาบะหินขว้างใส่ไล่เห้อมันหนีไปตี้อื่น” (ภาษาค�าเมือง เป็นอีกภาษาหน่ึงที่ 
องค์ท่านหลวงปู่ชอบอู้จาได้อย่างคล่องแคล่วยังกับว่าท่านเป็นคนเมืองเหนอื ส�าเนียง 
อู้ค�าเมืองขององค์ท่านจะออกส�าเนียงค�าเมืองเชียงใหม่)

ชาวบ้านม่วงชมุบอกท่านว่า “เม่ือคนืผีดอยมนมนัมาเข้าทรงบอกชาวบ้านว่า ตุเ๊จ้า 
เอาบะหินดุ้นหลัวขว้างไล่ฮาลงดอย” (พระเอาก้อนหินท่อนฟืนขว้างไล่กูลงดอย)  
ชาวบ้านม่วงชมุบอก ผีดอยมนไม่พอใจทีช่าวบ้านพาท่านข้ึนไปพกับนดอยมน ผีดอยมน 
บอกชาวบ้านว่า “ถ้าไม่อยากให้เราโกรธ ต้องเอาของไปไหว้สาขอสุมา” (ขอสุมา คือ
การขอขมาลาโทษ) ผีดอยมนบอกชาวบ้านให้เอาข้าวต้มสองมัดกับกล้วยสองหวีไป 
ขอสมุาเซ่นสรวง จึงจะให้อภัย ชาวบ้านม่วงชุมบอกท่านว่า วนัน้ีพวกเขาจะพากนัข้ึนไป 
เลี้ยงขอสุมาลาโทษผีป่าที่ดอยมน

ท่านว่าคนทีไ่ม่มีหลกัใจในธรรมมักจะไขว่คว้าหาสิง่ภายนอกมาเป็นทีพ่ึง่พงิองิใจ  
ส่วนมากแล้วมักจะเอาสิง่ทีไ่ม่มีประโยชน์ในธรรมมาเป็นเคร่ืองยดึเหน่ียวจิตใจ จึงเป็น 
เหตทุ�าให้จิตใจของตนก�าด�าก�าขาว สรณะภายนอก สิง่ทีย่ดึถอืกันน้ันส่วนมากมกัเป็น 
ของผิดหลักศีลหลักธรรมเสียมากกว่า

ท่านบอก “ที่พึ่งอันประเสริฐของจิตใจคือพระรัตนตรัยเท่าน้ัน ยามทุกข์ใจ 
พระรัตนตรัยช่วยคลายทุกข์ให้จิตใจได้ ขอให้ใจเรามั่นคงในสรณธรรม เชื่อมั่นใน
การปฏบิตัธิรรม ธรรมจะรักษาจิตใจของผู้ประพฤตธิรรมเอง คนเราน้ันกว่าจะหาทีพ่ึง่ 
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ให้กับจิตใจของตนเองได้นั้น มันยากเอาการอยู่เหมือนกัน แต่สิ่งเหล่านี้มันก็ไม่เกิน
วาสนาของผู้แสวงบุญจะตั้งใจ”

เมื่อชาวบ้านม่วงชุมมาไหว้สาขอสุมาผีเจ้าที่ดอยมนแล้ว ท่านบอก ก็ไม่ปรากฏ
มีอะไรมารบกวนชาวบ้านม่วงชุมและท่านอีกเลย ท่านว่า “มีเพียงคืนแรกเท่าน้ันที่ 
เราเจอเหตกุารณ์ผีเจ้าทีด่อยมนมารบกวน” หลวงปูช่อบท่านพกัภาวนาอยูท่ี ่“ดอยมน”  
บ้านม่วงชุม ต�าบลม่อนปิ่น อ�าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ๑๔ วัน

จากน้ัน หลวงปูช่อบท่านเดินทางมาเทีย่ววเิวกทางเขตอ�าเภอเชยีงดาว ท่านบอก 
เรามาพกัภาวนาอยูถ่�า้เชยีงดาว ถ�า้ปากเปียง บ้านกะเหร่ียงแม่ระงอง จากน้ัน เทีย่ววเิวก 
มาเขตอ�าเภอพร้าว พักภาวนาอยู่ที่ถ�้าดอกค�า บ้านน�้าแพร่ เพื่อภาวนาปฏิบัติบูชา
พระคณุธรรมของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ องค์ท่านหลวงปูมั่น่ ภริูทตัโต ทีท่่านมาปลงธรรม  
บรรลุ “ธรรมธาตุ” อยู่ที่นี่ 

บังบดอพยพ

ออกจากดอยมน บ้านม่วงชุม ต�าบลม่อนปิ่น อ�าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 
พระคุณเจ้าหลวงปูช่อบ ฐานสโม ท่านเดนิทางมาพกัภาวนาทีเ่ขตอ�าเภอเชียงดาว เช่น 
ที่ถ�้าเชียงดาว ถ�้าปากเปียง สถานที่แห่งหน่ึงที่องค์ท่านเข้าไปพักภาวนาคือบ้าน
กะเหรี่ยงแม่ระงอง บ้านกะเหรี่ยงแม่ระงอง สมัยหลวงปู่ชอบแวะเข้าไปพัก ท่านบอก
บ้านแม่ระงองแห่งนี้ มีเพียง ๔ - ๕ หลังคาเรือนเท่านั้น

(บ้านกะเหร่ียงแม่ระงองแห่งน้ี จะว่าเป็นหมู่บ้านก็ไม่เชิง เพราะมีเพียงสี่ห้า
หลงัคาเรือนเท่าน้ัน น่าจะเป็นบ้านไร่ปลายดอยของชาวกะเหร่ียงทีม่าอาศัยปลกูพชืไร่ 
เสยีมากกว่า ผู้บนัทกึเรียนถามหลวงพ่อประสทิธิ ์ปญุญมากโร ว่าเคยเหน็บ้านกะเหร่ียง 
แม่ระงองแห่งนี้หรือไม่” หลวงพ่อประสิทธิ์ท่านบอก “เราได้ยินแต่ชื่อหมู่บ้านแห่งนี้  
ตามทีห่ลวงปูช่อบท่านเล่าให้ฟัง ท่านว่าบ้านกะเหร่ียงแม่ระงองแห่งน้ีน่าจะย้ายไปรวม 
กับกะเหรี่ยงหมู่บ้านอื่นที่อยู่ในเขตอําเภอเชียงดาวแล้ว”...ผู้บันทึก ครูบากล้วย)
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ตอนต้นปีพุทธศักราช ๒๔๘๘ หลวงปู่ชอบท่านไปพักกับชาวกะเหร่ียงบ้าน 
แม่ระงองแห่งน้ี ท่านบอก ชาวกะเหร่ียงแม่ระงองพากันท�าน่ังร้านไม้ไผ่ให้ท่านพัก
หนึ่งหลัง ท�านั่งร้านไม้ไผ่ส�าหรับใช้ฉันอาหารอีกหนึ่งหลัง ท�าทางเดินจงกรมให้ท่าน
สองเส้น ทางจงกรมเส้นที่อยู่ไกล ท่านเอาไว้เดินจงกรมในเวลากลางวัน ทางจงกรม
เส้นอยู่ใกล้ที่พัก ท่านเอาไว้เดินในเวลากลางคืน ชาวกะเหรี่ยงแม่ระงองถามท่านว่า  
“ตุเ๊จ้า ท�าไมถงึต้องท�าทางเดนิถงึสองเส้น” องค์หลวงปูช่อบท่านพดูหยอกเขาว่า “เวลา 
เฮาคดิถงึพวกสตูอนกลางวนั เฮาก็จะเดินเส้นไกล เวลาเฮาคดิถงึพวกสตูอนกลางคนื
เฮาก็จะเดินเส้นใกล้”

ฟังหลวงปูช่อบพดูแล้ว นึกข�าในค�าพดูของท่าน องค์ท่านช่างพดูให้ก�าลงัใจพีน้่อง
ชาวกะเหร่ียงแม่ระงองดีจัง ท่านว่า “การทีเ่ราจะไปอธบิายอะไรให้เขาเข้าใจไปมากกว่าน้ี 
กไ็ม่ได้ เพราะการสือ่สารในเร่ืองศาสนาจะทาํให้คนป่าคนดอยเข้าใจลาํบาก หรือบางท ี
สื่อสารกันผิดความหมายก็เป็นเรื่องเป็นราวให้หมางใจกันเปล่าๆ” ท่านบอก “เราจึง 
สื่อสารให้เขาเข้าใจออกมาในทํานองน้ีเพื่อความสบายใจและความเข้าใจตรงกันทั้ง 
สองฝ่าย”

ท่านบอก “เรานึกขาํในความซือ่ของกะเหร่ียงบ้านแม่ระงองอยูเ่ร่ืองหน่ึง วนัแรก 
ทีเ่รามาพกัอยูท่ีน่ี่ เช้ามดืยงัไม่ทนัสว่างดี มีผู้ชายชาวกะเหร่ียงสีห้่าคนพากนัมาปลกุให้
เราตืน่ตัง้แต่ไก่ป่ายงัไม่ขนัลาคอน เขาบอก “ตุเ๊จ้าๆ ตึง่ๆ เฮาเอาข้าวมาเห้อกิน๋” (พระ ตืน่ๆ 
เราเอาข้าวมาให้ฉัน) พวกกะเหรี่ยงเขาพูดภาษาคําเมือง แต่สําเนียงเอียงไปทางดอย”  
ฟังท่านพดูส�าเนียงเอยีงดอยแล้วกด็นู่ารักไปอกีแบบหน่ึง อดทีจ่ะข�าขันไปกบัท่านไม่ได้

หลวงปูช่อบ “เราถามกะเหร่ียงแม่ระงองว่า “มาอะไรแต่เช้ามดือย่างน้ี” เขาบอกเรา 
ว่า “หมู่เฮาเอาข้าวมาส่งเห้อตุ๊เจ้ากิ๋น เฮากั๋วตุ๊เจ้าหิว กะเลยฟั่งเอาเข้ามาส่ง” เราบอก 
“ให้มันแจ้งก่อนถึงค่อยเอาข้าวมาส่งให้เรากิน พากันมาแต่เช้ามืดอย่างน้ีไม่กลัวเสือ  
มันกัดหรือ” ท่านพูดกับชาวกะเหรี่ยงแม่ระงอง เพราะท่านต้องการถ่วงเวลาให้สว่าง  
ถ้าจะอธิบายให้เขาฟังว่าพระรับประเคนอาหารในเวลาวิกาลไม่ได้ มันเป็นอาบัติ  
พวกชาวเขาบ้านป่าดอยเขาไม่เข้าใจในเร่ืองธรรมวินัยของพระ เพราะพวกเขายังไม ่
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คุน้เคยในการปฏิบตักัิบพระสงฆ์องค์เณร มนัเป็นเร่ืองยาวทีจ่ะอธบิายให้ฟังเพือ่ความ
เข้าใจ หลวงปูช่อบท่านจึงชวนพวกเขาพดูคยุเพือ่ถ่วงเวลาไปจนได้อรุณวนัใหม่ พอได้
อรุณวันใหม่แล้ว ท่านให้โยมชาวกะเหรี่ยงเอาอาหารมาใส่บาตรให้ท่าน

ตอนพกัอยู่บ้านกะเหร่ียงแม่ระงอง อ�าเภอเชยีงดาว จังหวดัเชยีงใหม่ หลวงปูช่อบ 
ท่านเล่าเรื่อง “ผี” ที่มีอะไรคล้ายกับมนุษย์ให้ฟังเรื่องหนึ่ง เป็นเรื่อง “บังบดอพยพ”  
ผู้บนัทกึเหน็เร่ืองน้ีเป็นเร่ืองประหลาดทีพ่วกผีเขากม็กีารอพยพย้ายถิน่ฐานเหมอืนกบั 
คนเรา จึงสนใจบนัทกึเร่ืองน้ีเอาไว้ให้ลกูหลานคนรุ่นหลงัได้รู้ในชวีประวตักิารปฏบิตัิ
ธรรม เที่ยววิเวกที่สุดพิสดารอีกเรืองหนึ่งของพระคุณเจ้าหลวงปู่ชอบ ฐานสโม

พ่อแม่ครูอาจารย์ชอบท่านบอกเร่ืองน้ีเกดิขึน้เมือ่เดอืน ๓ ปีพทุธศกัราช ๒๔๘๘ 
ที่บ้านไร่ชาวกะเหรี่ยงแม่ระงอง อ�าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

หลวงปูช่อบท่านพกัภาวนาอยู่ทีบ้่านแม่ระงอง อ�าเภอเชียงดาว จังหวดัเชียงใหม่ 
ท่านว่าคืนหนึ่งหลังจากท่านไหว้พระสวดมนต์เสร็จแล้ว ท่านก็นอนก�าหนดสติตนเอง
ให้อยู่ในอารมณ์ภาวนา พอจิตท่านสงบลง กแ็สดงโลกวทิอูอกมาดภูายนอกตามจริต 
ทรงฤทธิผ์าดโผนขององค์ท่าน ท่านเหน็ “จิตวญิญาณ” ทีแ่สดงตวัตนใน “รูปมนุษย์”  
จ�านวนนับเป็นพันๆ มีทั้งเฒ่าแก่แลหนุ่มสาว ลูกเล็กเด็กแดง พากันหอบข้าวของ
พะรุงพะรังมาจากทางด้านทิศตะวันออกที่ท่านพักอยู่

ท่านว่า “บ้างกะพากันหาบกระบงุกะต่ากะม ีบ้างกะข่ีม้าข่ีเกวยีนกะมี บ้างกะหอบลกู 
จูงหลานเดินมากะมี หมู่บังบดอพยพพวกน้ีพากันส่งเสียงอึงคะนึงตึงตัง ดูวุ่นวาย  
ไม่ต่างอะไรกับมนุษย์เราที่อพยพหนีภัยสงคราม”

ท่านก�าหนดจิตถามบงับดผู้หญงินางหน่ึงทีเ่ป็นหวัหน้าว่า “แม่ออก (โยมผู้หญงิ) 
พากันมาจากบ้านไหนเมืองไหน ถงึได้หอบข้าวของพะรุงพะรังกนัมามากแบบน้ี” บงับด 
นางนี้ตอบท่านว่า “ญาคูท่าน เอ้ย (ท่านพระคุณเจ้า เอ้ย) พวกข้าน้อยพากันมาจาก
หลายบ้านหลายเมือง พวกข้าน้อยพากันมาจากเมืองขอนแก่น” แม่หญิงบังบดนางนี้
กล่าวตอบองค์ท่านหลวงปู่ชอบ
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หลวงปู่ชอบท่านถามนางบังบดว่า “อยู่เมืองขอนแก่นน้ัน พวกโยมพากันอยู่
บ้านไหนเมืองไหน”

บงับดนางน้ีตอบองค์ท่านว่า “พวกข้าน้อยพากนัมาจากบ้านเพีย้ฟานกะม ีพากนั
มาจากบ้านส�าราญกะมี พากันมาจากบ้านกงหักกะมี” (หมู่บ้านที่แม่หญิงบังบดนางนี้ 
กล่าวถึง ปัจจุบันอยู่ในเขตอ�าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น)

หลวงปูช่อบท่านถาม “พวกโยมจะไปทีไ่หนกนั ถงึได้พากนัมาตัง้มากมายแบบน้ี” 
บงับดหญงินางน้ีตอบองค์ท่านว่า “พวกข้าน้อยจะพากนัไปอยูท่าง “ถ�า้เชียงดาว” กะมี  
จะพากันไปอยู่ทาง “ถ�้าตับเต่า” กะมี” เขาบอกองค์ท่านถึงสถานที่ที่พวกเขาจะพากัน
ไปอาศัยอยู่

หลวงปู่ชอบท่านถามเหตุผลในการอพยพย้ายถิ่นฐาน “ที่จะพากันมาอยู่ที่น่ี
เพราะเหตอุะไร” บงับดนางน้ีตอบท่านว่า “อยูท่างขอนแก่นน้ัน มนัล�าบากหลายอย่าง
หลายประการ อยู่ทางนัน้มันแห้งแล้ง ผู้คนพากันตัดไม้ ถางป่า ท�าไร่ ท�านากันหลาย  
พวกข้าน้อยบ่มีต้นไม้พอได้อาศัยพกัพิงองิอยู ่ผู้คนพากันตดัต้นไม้ทีพ่วกข้าน้อยอาศัย 
อยู่จนหมด ข้าน้อยบ่มีที่อยู่ จึงพากันย้ายมาอยู่ทางเชียงใหม่ มันอุดมสมบูรณ์ดี” 
บังบดเขาบอกเหตุผลที่พวกเขาต้องพากันอพยพจากเมืองขอนแก่นมาเมืองเชียงใหม่
ให้องค์ท่านทราบ

องค์ท่านหลวงปู่ชอบถาม “ผีก็ย้ายครัวเป็นเหมือนกันกับมนุษย์หรือ”

นางบงับดตอบท่านว่า “ผู้คนแสวงหาความสขุสงบแบบไหน พวกบงับดกแ็สวงหา 
ถ่ินฐานความสขุสงบเหมอืนกนักบัมนุษย์ พวกข้าน้อยเคยเกดิเป็นมนุษย์เหมอืนกนักบั
ท่านมาก่อน พวกมนุษย์ติดยึดในกามสุขัลฯ ยังไง พวกบังบดก็ติดยึดในกามสุขัลฯ 
อย่างนั้น ต่างแต่ภูมิบังบดของพวกข้าน้อยเป็นภพภูมิต�่ากว่ามนุษย์ ไม่สามารถสร้าง 
เสริมบญุบารมขีองตนเองให้สงูส่งเหมอืนกบัมนุษย์ได้ พวกข้าน้อยมคีวามเป็นอยูด้่วย 
บุญบาปที่ตนเองได้กระท�าไว้เมื่อสมัยเป็นมนุษย์ พวกข้าน้อยจึงอาศัยบุญบาปของ
ตนเองเป็นเครื่องอาศัยในการด�ารงอยู่”



214

พ่อแม่ครูอาจารย์หลวงปูช่อบท่านว่าพวกบงับดเขามอีะไรหลายอย่างทีค่ล้ายกนั
กบัมนุษย์เรา ต่างกนัทีก่ายหยาบ กายละเอยีด เท่าน้ัน ภมูบิงับดเขาจะต�า่กว่าภูมิมนุษย์เรา  
พวกน้ีเขาจะมีภพภูมทิีอ่ยูซ้่อนกันกับมนุษย์เรา บงับดไม่ใช่พวกเปรต พวกผี ทีม่าขอ
ส่วนบญุจากมนุษย์ พวกบงับดจะเนรมติบ้านเรือนอาศยัอยู่ตามต้นไม้ ภเูขา เถือ่นถ�า้  
พวกบังบดเขาจะมีความสุขทุกข์อาทรเหมือนกันกับมนุษย์เรา

พวกบังบดอยู่ในภูมิ “โอปปาติกะ” ประเภทหนึ่ง คนโบราณจะเรียกพวกนี้ว่า  
“บงับด” หรือบางทีก่เ็รียกพวกน้ีว่า “ภมิูลบัแล” ค�าว่า “ลบัแล” ท่านว่าเป็นภาษาไทยโบราณ  
ความหมายของค�าว่า “ลบัแล” กค็อืค�าว่า “ลกึลบั” บางคนกคิ็ดเหมาเอาว่าพวกบงับด
คอืพวกเดียวกนักบัรุกขเทวดา ท่านบอกสองภมิูน้ีไม่ใช่พวกเดียวกนั พวกรุกขเทวดา  
เขามีความเป็นอยู่ทีด่กีว่าพวกบงับดมากมายหลายเท่า ผู้ทีไ่ม่รู้จริงจึงเหมาเอาทัง้สองภมูิ 
น้ีว่าเป็นภูมิเดียวกนั ทัง้ๆ ทีส่องภมิูน้ีมีความเป็นอยูแ่ตกต่างกนัมาก เปรียบดัง่คนจน
กับคนรวย

หลวงปูช่อบพกัอยูบ้่านกะเหร่ียงแม่ระงอง ๔ วนั จากน้ัน องค์ท่านร�า่ลาชาวบ้าน 
กะเหร่ียงแม่ระงอง ออกเที่ยววิเวกมาทางเขตอ�าเภอพร้าว เข้าไปพักภาวนาอยู่ที่ 
ถ�า้ดอกค�า ต�าบลน�า้แพร่ อ�าเภอพร้าว จังหวดัเชียงใหม่ ท่านบอก “เราพกัอยูท่ีน่ี่หน่ึงคนื”  
ท่านร�าพึงในใจเมื่ออยู่ในสถานที่ “ที่แห่งน้ีเราเคยมาอยู่กับพ่อแม่ครูบาอาจารย์มั่น 
ตอนท่านพ้นทกุข์ เม่ือพ่อแม่ครูอาจารย์มัน่ท่านไม่อยูท่ีน่ี่แล้ว ทกุอย่างดมูนัจืดจางไป 
ตามกาลเวลา”

ท่านบอก “หลงัเราจากไป ๕ ปี พอกลบัมาภาวนาอยูถ่ํา้ดอกคาํอกีคร้ัง ใจเรากไ็ม่ 
จูบจ้าวดูดด่ืมในสถานที่เหมือนแต่ก่อน แค่เวลาที่ท่านอาจารย์ใหญ่มั่นออกไปจาก 
ถํ้าดอกคําไปไม่กี่ปี รอบๆ ข้างสถานที่ถ้ําดอกคําก็กลายเป็นสวนเป็นไร่ของคนไป
หมดแล้ว เราพักอยู่ที่นี่ ๑ คืน ใจตนเองรู้สึกจืดจางกับสถานที่แห่งนี้ จึงออกจาก 
ถํ้าดอกคํามาพักอยู่บ้านปางช้าง ปางกืด ออกจากนั้นเราก็มาพักอยู่บ้านปง แม่แตง 
(วัดป่าอรัญญวิเวก)
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ออกจากบ้านปง แม่แตง เราเที่ยววิเวกมาแม่ริม อาจารย์แหวน (หลวงปู่แหวน 
สุจิณโณ) พักอยู่บ้านนํ้ารินองค์เดียว เราจึงแวะเข้าไปเยี่ยมอาจารย์แหวน ท่านขอให้
เราอยู่จําพรรษาร่วมกันกับท่าน เราว่าก็ดีคือกัน ตอนนั้นร่างกายของเราไม่สมบูรณ์ 
มันบอบชํ้าจากการเดินทางออกมาจากพม่า ออกจากพม่ามา เราก็มาจําพรรษาอยู่กับ 
ผู้เฒ่าแหวนอยูบ้่านนํา้ริน ปีน้ันอาจารย์แหวนเพิน่ป่วยเป็นโรคคัน เราตดิไข้ป่ามาจาก
พม่า ปีนั้นจําพรรษาด้วยกันสองเฒ่า เฒ่าแหวน เฒ่าชอบ ป่วยซากันปานงัวงามคู่”

พ่อแม่ครูอาจารย์ท่านเล่าไปหัวเราะไป เมื่อพูดถึงเรื่องที่องค์ท่านป่วยพร้อมกัน
กับองค์ท่านหลวงปู่แหวน สุจิณโณ ที่บ้านน�้าริน ต�าบลขี้เหล็ก อ�าเภอแม่ริม จังหวัด
เชียงใหม่

ปีพุทธศักราช ๒๔๘๘ พระคุณเจ้าหลวงปู่ชอบ ฐานสโม ท่านจ�าพรรษากับ 
พระคุณเจ้าหลวงปู่แหวน สุจิณโณ ที่วัดป่านํ้าริน ตําบลขี้เหล็ก อําเภอแม่ริม จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นการจ�าพรรษาครั้งแรกและครั้งเดียวของทั้งสององค์ท่าน “พระอรหันต์
ลกูไทเลย” นับตัง้แต่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ทัง้สองรู้จักกนัมา ตัง้แต่เมือ่สมยัทีท่่านทัง้สอง 
ยังเป็นพระหนุ่ม ครูบาชอบ ครูบาแหวน ลูกศิษย์ของพ่อแม่ครูอาจารย์มั่น ภูริทัตโต

จ�าพรรษากับหลวงปู่แหวน สุจิณโณ ที่บ้านน�้าริน

พระคุณเจ้าหลวงปู่ชอบ ฐานสโม บอกตอนนั้นองค์ท่านไม่ค่อยสบาย ร่างกาย
เกิดอาการอ่อนล้าเจ็บป่วยเข้ามารบกวนธาตุขันธ์อยู่เรื่อยๆ ร่างกายของท่านตอนนั้น 
จึงไม่เอือ้ในการอยูใ่นสถานทีท่ีกั่นดาร หลวงปูแ่หวนท่านจึงนิมนต์หลวงปูช่อบให้พกั 
จ�าพรรษาอยูด้่วยกันทีบ้่านน�า้ริน ปีพทุธศกัราช ๒๔๘๘ หลวงปูช่อบท่านจึงจ�าพรรษา 
กับหลวงปู่แหวนที่วัดป่าน�้าริน หลวงปู่ชอบเล่าเร่ืองตอนจ�าพรรษากับหลวงปู่แหวน 
ที่บ้านน�้ารินให้ฟังว่า

“ออกจากเมอืงพม่า เราก็มาจําพรรษาอยูท่ีห้่วยนํา้รินเป็นวดัแรก เน่ืองจากร่างกาย 
ของเราตอนน้ันมันบอบชํ้าจากการเดินทางออกมาจากเมืองพม่า เรารักษาตัวเองมา 
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โดยตลอด แต่มนักไ็ม่หายขาดสกัท ีจะหนักหนาถงึขัน้ล้มหมอนนอนเสือ่ มนักไ็ม่เป็น
ถึงขนาดนั้น มันจะป่วยพอรําคาญ ไปไหนมาไหนไม่สะดวก ทําอะไรหนักๆ ร่างกาย
มันก็จะฟ้องเรื่องเจ็บป่วยขึ้นมาให้เห็น ถ้าเป็นลูกเขยเขา พ่อตาแม่ยายก็ไล่หนีออก
จากบ้านไปนานแล้ว เขาจะหาว่ามันแกล้งป่วยเพราะขี้เกียจทํางาน ปีนั้นเราผูกป่วย 
ทั้งพรรษา จนรําพึงกับตนเองว่า “ตัวเรานี้เริ่มแก่มากแล้วหนอ จะมาสมบุกสมบัน
เหมือนกับแต่ก่อนร่างกายเราก็เริ่มลําบากแล้ว

บ้านน้ําริน แต่ก่อนเราเคยมาเทีย่ววเิวกจําพรรษามาแล้วคร้ังหน่ึง ทีห่น้าวดันํา้ริน 
จะมบีงึอยูบ่งึหน่ึงชือ่ บงึห้วยส้ม ทีบ่งึห้วยส้มจะมีใบเสมาเก่าจมอยูใ่ต้บงึ บงึห้วยส้ม  
แต่เดมิเคยเป็นวดัมาก่อน ในสมัยอาณาจักรโยนก เราได้อาศัยน้ําจากบงึห้วยส้มแห่งน้ี  
ใช้อาบใช้สรงเป็นบางครั้ง โยมบ้านนํ้ารินเขาดูแลเรากับผู้เฒ่าแหวนอย่างดี มีพ่อของ
พ่อเลีย้งชืน่เป็นหลกัทีด่แูลเราและผู้เฒ่าแหวน ออกจากเมอืงพม่า เรากม็าจําพรรษาทีน่ี่ 
เป็นแห่งแรก ช่วงน้ันจะออกเที่ยววิเวกตามป่าเขาก็ลําบาก บ้านเมืองยังอยู่ในภาวะ
สงครามโลกครั้งที่สอง

อยู่กับผู้เฒ่าแหวนสององค์ไม่วุ่นวาย ต่างองค์ต่างภาวนาตามอัธยาศัยของใคร
ของมัน ส่วนมากเราจะให้อาจารย์แหวนท่านเป็นผู้เทศน์สอนโยมในวันศีลวันพระ  
ผู้เฒ่าแหวนสอนโยมไปด้วย ภาวนาไปด้วย ทัง้ป่วยไปด้วย ผู้เฒ่าแหวนท่านป่วยเป็น 
โรคผื่นคันตามตัว ต่างฝ่ายต่างรักษากันตามมีตามเกิด ปีนั้น เรากับผู้เฒ่าแหวนป่วย
ซากันปานงัวงามคู่”

หลวงปู่ชอบท่านเล่าเรื่อง “พญานาคหนองห้วยส้ม” วัดป่าน�้าริน ให้ฟังว่า

“ใกล้วันออกพรรษา วันนั้นเป็นวันขึ้น ๘ คํํ่า เดือน ๑๑ คืนนั้นฝนตกเกือบ
ตลอดคืน พอใกล้สว่าง ฝนจึงหยุดตก หลังจากเราไหว้พระสวดมนต์ตอนเช้าแล้ว 
กอ็อกมาล้างหน้าแปรงฟัน เหน็ผู้ชายวยักลางคนนุ่งขาวห่มขาว คล้ายคนถอืศลีอโุบสถ 
ทีมื่อของเขาถือดอกบวัขาว ๗ ดอก เดนิพนมมอืไปรอบๆ ศาลาหอฉัน ๓ รอบ เขาเดนิ 
ในลักษณะเวียนประทักษิณ 
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กฏิุเราอยูใ่กล้ศาลาหอฉัน จึงมองเหน็ชายผู้น้ีถนัดตา ชายผู้น้ีเขาไม่สนใจหนัมา
มองดูเรา เขาเดินพนมมือถือดอกบัวเดินรอบศาลาครบ ๓ รอบแล้ว ก็เข้าไปในศาลา 
พอเราล้างหน้าบ้วนปากเสร็จแล้ว กเ็อาบริขารลงไปศาลาเพือ่จะรอผู้เฒ่าแหวนออกไป 
บิณฑบาตพร้อมกัน เราเข้าไปในศาลา มองหาผู้ชายคนนี้ก็ไม่เห็น ไม่รู้ว่าเขาหายไป 
ทางไหน มองดูรอบๆ ศาลาก็ไม่พบเขา คิดว่าเขาคงจะออกจากศาลาไปแล้วละมั้ง  
พอฉุกคิดขึ้นมาอีกที เราก็เดินตามหลังเขามาติดๆ เขาจะออกจากศาลาไปตอนไหน 
กันแน่ ศาลาก็มีประตูเข้าออกเพียงทางเดียวเท่านั้น ถ้าเขาออกมาก็ต้องเจอกันกับเรา 
อย่างเลีย่งกันไม่ได้ แต่น่ีเราไม่เหน็แม้เงา เราสงสยั จึงเดินไปดทูีแ่ท่นวางดอกไม้ธปูเทยีน 
หน้าพระประธาน ก็ไม่เห็นดอกบัว ๗ ดอก อย่างที่เราเห็นเขาถือมาในมือ ธูปเทียน
ก็ไม่มีแสงมีควันพอที่จะบ่งบอกว่ามีคนมาจุดธูปจุดเทียนทิ้งเอาไว้

เราเดินออกไปดนูอกศาลาตามทางทีช่ายผู้น้ีเขาเดินเวยีนประทกัษิณ กไ็ม่เหน็มี
รอยเท้าของคน ทัง้ทีเ่มือ่คืนทีผ่่านมามฝีนตกเกอืบจะทัง้คนื บริเวณรอบๆ ศาลาก็เป็น
ดินปนทราย น่าจะมีรอยเท้าของคนปรากฏให้เห็นบ้าง แต่นี่ไม่มีรอยเท้าของใครเลย  
มแีต่รอยเท้าของเราเท่าน้ันทีป่รากฏให้เหน็ เมือ่ไม่พบรอยเท้าของเขา เราจึงเดนิกลบัเข้า
มาศาลาน่ังรอผู้เฒ่าแหวน พอผู้เฒ่าแหวนเอาบาตรลงมาศาลา เรากพ็ดูกบัท่านเร่ืองอืน่ 
ไปเสยี ได้เวลากพ็ากนัออกไปบณิฑบาตบ้านนํา้ริน ฉันอาหาร ล้างบาตร เสร็จกก็ลบักฏิุ 
ไปเดินจงกรมภาวนาของเรา อาจารย์แหวนท่านกไ็ปเดินจงกรมภาวนาของท่าน เราเดิน
จงกรมเสร็จ กม็าน่ังภาวนาอยู่ทีก่ฏุ ิยกเอาเร่ืองอบุาสกชุดขาวเม่ือเช้าน้ีขึน้มาพจิารณาดู  
เราจึงทราบว่าชายนุ่งขาวห่มขาวที่เราเห็นเมื่อเช้าน้ีน้ัน เป็นพญานาคอาศัยอยู่ในบึง 
ห้วยส้ม บ้านนํ้าริน เขาขึ้นมารักษาศีลอุโบสถบนโลกมนุษย์ เพราะอยากจะสร้างบุญ
บารมีของตนเองให้สูงยิ่งๆ ขึ้นไป พอทราบเรื่องนี้แล้ว เราจึงวางเรื่องนี้ไปเสีย

ตอนค่ําหลังสรงน้ําเสร็จ เรากับอาจารย์แหวนพากันมาน่ังรอโยมอยู่ศาลา  
เพือ่พาโยมไหว้พระสวดมนต์ น่ังภาวนา ตอนน่ังรอโยมอยูท่ีน้ั่น ผู้เฒ่าแหวนเล่าเร่ือง
ของท่านให้เราฟัง อาจารย์แหวนท่านเล่าให้ฟังว่า ตอนเย็นวันนี้ ท่านเดินไปสรงนํ้าที่
บ่อน้ําในวดั บ่อน้ําน้ีโยมเขาขดุเอาไว้ให้พระเณรใช้สรงอาบ บริโภค ขอบบ่อเขาจะเอา 
ปูนมาก่อกั้นเพื่อกันคนกันสัตว์ตกบ่อนํ้า
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อาจารย์แหวนท่านเดินมาสรงน้ําที่บ่อ ท่านเห็นชายวัยกลางคนนุ่งขาวห่มขาว
เหมือนกับที่เราเห็นในตอนเช้า ชายผู้น้ีน่ังเล่นอยู่บนขอบกั้นบ่อน้ํา หันหลังให้กับ
อาจารย์แหวน ตอนแรกอาจารย์แหวนท่านเข้าใจว่าโยมที่มาจําศีลมาน่ังเล่นที่บ่อนํ้า  
พอเดินเข้าไปใกล้ๆ อาจารย์แหวนท่านร้องทักเขาขึ้นมา “อ้าว โยมมานั่งเล่นอะไรที่ 
ขอบบ่อ ไม่กลวัตกบ่อน�า้หรือ” พอชายผู้น้ีได้ยนิเสยีงอาจารย์แหวนท่านร้องทกัขึน้มา  
เขาหนัมามองอาจารย์แหวน แสดงอาการตกใจกระโดดลงไปในบ่อน้ําทนัท ีอาจารย์แหวน 
ตกใจ ท่านเข้าใจว่าโยมตกใจเสียงท่านร้องทักจึงพลัดตกลงไปในบ่อนํ้า

อาจารย์แหวนท่านจํ้าอ้าวไปที่บ่อนํ้าเพื่อที่จะช่วยเหลือโยม ท่านก้มลงไปมองที่
บ่อนํา้ กไ็ม่เหน็มใีครสกัคน นํา้ในบ่อก็ไม่กระเพือ่มสัน่ไหวให้เหน็ แต่เสยีงคนตกนํา้น้ัน 
ดงัซุม่เหมอืนกบัเสยีงคนเราตกน้ําดีๆ  น่ีเอง อาจารย์แหวนท่านเอาไม้ไผ่ทีใ่ช้เป็นตะขอ
ตักนํ้าควานลงไปในบ่อเพื่อควานหาคน ไม้ตะขอก็ไม่สะดุดอะไรพอที่จะให้รู้ว่ามีคน 
มีสิ่งของจมอยู่ที่ก้นบ่อ มีแต่ควานถูกดินที่อยู่กันบ่อ อย่างอื่นก็ไม่สะดุดมือของท่าน

อาจารย์แหวนแปลกใจในความไม่ชอบมาพากลของเรื่องนี้ จึงกําหนดพิจารณา 
ดูว่ามันเป็นอะไรกันแน่ อาจารย์แหวนท่านจึงทราบว่าผู้ชายที่ตกลงไปในบ่อน้ําน้ัน
ไม่ใช่มนุษย์เหมือนพวกเรา เขาเป็นพญานาคที่ขึ้นมาเที่ยวบนโลกมนุษย์ พอเขารู้ว่า 
อาจารย์แหวนท่านมองเห็น เขาตกใจ รีบกระโดดหนีลงไปในเมืองบาดาลทันที เมื่อ
อาจารย์แหวนทราบเรื่องนี้แล้ว ท่านก็สรงนํ้าตามปรกติเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้น

หลังสรงนํ้าแล้ว อาจารย์แหวนท่านก็ลงมาศาลา อาจารย์แหวนเล่าเรื่องที่ท่าน
พบเจอเมื่อตอนเย็นให้เราฟัง ท่านให้เราพิจารณาดูว่ามันเป็นอะไรกันแน่ เราเล่าเรื่อง 
ทีเ่ราเหน็ตอนเมือ่เช้าวนัน้ีให้อาจารย์แหวนฟัง อาจารย์แหวนท่านกร้็อง อ๋อ ข้ึนมาทนัที  
เพราะเป็นชายผู้เดียวกันกับที่เราเห็นในตอนเช้า

อาจารย์แหวนท่านถามเราว่า “พญานาคเขาขึ้นมาเมืองมนุษย์เพราะอะไร”

เราตอบท่านว่า “ทีพ่ญานาคเขาขึน้มาโลกมนุษย์น้ัน เพราะเขาอยากจะขึน้มาท�าบญุ 
ถือศีลอุโบสถ ถึงเขาจะเป็นพญานาค แต่เขาก็มีจิตคิดอยากสร้างบุญกุศลเหมือนกับ
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มนุษย์เรา เดิมทีพญานาคเขาก็เป็นมนุษย์พุทธบริษัทเหมือนกันกับพวกเราน้ีแหละ 
เขามีจิตใจฝักใฝ่ในบญุกศุลตัง้แต่เขาเป็นมนุษย์ ถงึชาตน้ีิเขาจะเกดิเป็นพญานาคอยู่
บาดาล แต่จิตใจทีฝั่กใฝ่ในบญุกศุลน้ันยงัมอียู่ในใจของเขาเหมอืนเดมิ พอถงึวนัศลี 
วนัพระ เขาจึงขึน้มาสมาทานศลีอโุบสถบนโลกมนุษย์ ทีบ่าดาลไม่มวีดัวาศาสนาอาศยั
เป็นแหล่งบุญแหล่งธรรม พญานาคเขาจึงขึ้นมาอาศัยท�าบุญสุนทานยังเมืองมนุษย ์
ของเรา

โลกมนุษย์เป็นแหล่งดินนาธรรมทีอุ่ดมสมบรูณ์ด้วยสวรรค์มรรคผล เป็นภมูภิพ 
สถานที่เหมาะแก่การเพาะปลูกต้นทุนบุญกุศลกว่าภพอื่นภูมิใด พญานาคเขาเห็น
อาจารย์แหวนแล้วกระโดดลงไปในบ่อน�า้เพราะเขาตกใจทีอ่าจารย์แหวนสามารถมอง
เห็นตัวตนของเขาได้ แม้พญานาคเขาจะเป็นพวกกายทิพย์ พญานาคเขาก็เกรงใน 
อ�านาจธรรมของอาจารย์แหวน เขาจึงเกิดอาการประหม่าตกใจ ไม่ต่างอะไรกับคนที่ 
ไม่คุน้เคยกบัพระสงฆ์องค์เณร จึงไม่กล้าเข้าใกล้เพราะประหม่าย�าเกรง พญานาคตนน้ี 
ที่ท่านอาจารย์แหวนเห็นเมื่อตอนหัวค�่า เขาก็ไม่ต่างอะไรจากผู้คนที่ผมว่ามานี่แหละ” 

เปิดธรรมธาตุ

ปีพทุธศกัราช ๒๔๘๙ ก่อนทีห่ลวงปูช่อบ ฐานสโม ท่านจะเดนิทางกลบัมาท�าบญุ 
แจกข้าวอทุศิให้กบัคุณแม่ชปีา แก้วสวุรรณ โยมมารดาผู้ให้ก�าเนิดองค์ท่านทีถ่งึแก่กรรม  
เมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๘๗ ตอนท่านจ�าพรรษาอยู่บ้านหนองยวน แขวงเชียงตุง 
ประเทศพม่า ซึง่ปีน้ันเป็นปีทีห่ลวงปูช่อบท่านเสยี “แม่โลก” และสิน้ “แม่ธรรม” ไปใน 
เวลาไล่เลีย่กัน แม่โลกผู้ให้ก�าเนิดองค์ท่าน คุณแม่ชีปา แก้วสวุรรณ ได้มรณกรรมไป 
ก่อนหน้า ส่วนแม่เนรคุณธรรมจอมจกัรพรรดิราชามหากิเลส ได้ตายสิ้นไปจากจิตใจ
ขององค์ท่านในเวลาที่ห่างกันไม่กี่วัน

ตอนน้ัน หลวงปูข่าว อนาลโย ท่านพกัอยูท่ีบ้่านโหล่งขอด ต�าบลน�า้แพร่ อ�าเภอ
พร้าว จังหวดัเชยีงใหม่ ทราบข่าวว่าหลวงปูแ่หวนกบัหลวงปูช่อบ เพือ่นสนิทมิตรธรรม 
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ของท่านพกัอยูท่ีบ้่านน�า้ริน อ�าเภอแม่ริม หลวงปูข่าวท่านจึงเดนิทางจากบ้านโหล่งขอด  
มาหาสหธรรมิกเพื่อนสนิทมิตรธรรมของท่านที่บ้านน�้าริน หลวงปู่ขาวท่านเอ่ยชวน
หลวงปูช่อบกบัหลวงปูแ่หวนกลบัอสีาน เพือ่มากราบเยีย่มพ่อแม่ครูบาอาจารย์องค์ท่าน 
หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

เหตกุารณ์ทีพ่่อแม่ครูบาอาจารย์ทัง้สามท่านพบกนัในคร้ังน้ี เป็นเหตกุารณ์ทีท่รง
คุณค่าควรแก่การจดจารึกเอาไว้เป็นอย่างยิ่ง เป็นเหตุการณ์ที่องค์ท่านหลวงปู่ชอบ  
ฐานสโม และ องค์ท่านหลวงปู่ขาว อนาลโย ได้เปิด “ภูมิธรรม” ของท่านทั้งสอง 
ออกมา โดยมอีงค์ท่านหลวงปูแ่หวน สจิุณโณ ร่วมฟัง และรบัทราบถงึภมิูธรรมทีท่่าน 
ทั้งสองเปิดใจให้กันฟัง

หลวงปูข่าวท่านถามหลวงปูช่อบว่า “อาจารย์ชอบไปเทีย่ววเิวกทางเมืองพม่าน้ัน
เป็นอย่างไรบ้าง”

หลวงปู่ชอบท่านตอบหลวงปู่ขาวว่า “การภาวนาของผมอยู่เมืองพม่าน้ันมีแต่
ก้าวหน้า จนสดุหนทางทีผ่มจะเดินต่อไปอกีแล้ว ทกุวนัน้ีผมอยูก่บัธรรมทีเ่ป็นปัจจุบนั  
ไม่มีธรรมอันใดที่ผมจะสงสัยอีกต่อไป ไม่มีภาระภายในเร่ืองใดที่ผมจะต้องท�าอีก 
ต่อไป ทกุอย่างผมได้วางลงจนหมดแล้ว ไม่มีกเิลสอะไรเหลอืไว้ให้ตนเองได้แบกหาม 
อีกต่อไป ผมมีปัญญาเป็นของตนเองแล้ว การเกิดของผมได้ยุติลงแล้วที่ชาตินี้”

หลวงปูข่าว อนาลโย กับ หลวงปูแ่หวน สจิุณโณ เมือ่ได้ฟังหลวงปูช่อบ ฐานสโม  
“เปิดธรรมธาตุ” ภายในของท่านออกมา หลวงปู่ขาวกับหลวงปู่แหวน ท่านทั้งสอง 
กเ็ข้าใจในความหมายน้ันทนัท ีท่านทัง้สองพากนัอนุโมทนายนิดีกบัหลวงปูช่อบทีท่่าน
ก้าวข้าม “โอฆสงสาร” ของกิเลสได้แล้ว

หลวงปู่ขาว อนาลโย ท่านจึง “เปิดธรรมธาตุ” ภายในของท่านให้หลวงปู่ชอบ
กบัหลวงปูแ่หวนฟังว่า “พนัธุเ์มด็ข้าวของผมน้ันสกุหมดแล้ว ไม่เหลอืเช้ือเกดิทีผ่มจะ 
น�ามาเพาะปลกูเพือ่ให้เกดิภพชาตไิด้อกีต่อไป แต่ก่อนน้ันผมกนิแต่ข้าวสขุปนข้าวทกุข์ 
ทุกวันนี้ผมกินแต่ข้าวสุก (สุข) แต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น”
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หลวงปูช่อบกบัหลวงปูข่าว ท่านเปิด “ธรรมธาต”ุ ซึง่เป็น “ธาตธุรรมอนับริสทุธิ”์  
ที่ผู ้พ้นจากกิเลสเท่าน้ันถึงจะเข้าถึงได้ หลวงปู่แหวนท่านน่ังฟังหลวงปู่ชอบกับ 
หลวงปูข่าวเปิดใจให้กนัฟัง ท่านแสดงความยนิดอีนุโมทนากบัหมูค่ณะทัง้สองทีพ่ากนั 
ก้าวพ้นห้วงมหนัตทกุข์ไปได้แล้ว ต่างองค์ต่างจบกจิเสร็จสิน้ภาระกนัหมดแล้ว ตอนน้ัน 
คงเหลือแต่ท่านที่ยังมีงานภายในอีก “สองก้าว” ให้ค่อยสะสาง

ในคร้ังน้ัน หลวงปู่ชอบกับหลวงปู่ขาวท่านพากันชวนหลวงปู่แหวนไปเที่ยว
วิเวกด้วยกัน แต่หลวงปู่แหวนท่านยังไม่อยากจะไปเที่ยววิเวกในตอนนี้ ท่านบอกว่า 
ยังอยากอยู่ที่ห้วยน�้ารินก่อน ถ้าออกจากห้วยน�้าริน ท่านจะไปพักภาวนาอยู่ที่บ้านปง 
(วัดป่าอรัญญวิเวก ต�าบลอินทขิล อ�าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่)

หลวงปู่ชอบท่านชวนหลวงปู่แหวนให้กลับเมืองเลยด้วยกัน เพราะต่างองค์
ต่างจากบ้านเกิดเมืองนอนมานานแล้ว สมควรที่จะต้องกลับมาโปรดญาติพี่น้องทาง 
เมืองเลยบ้าง หลวงปูแ่หวนท่านปฏเิสธทีจ่ะกลบัมาเมืองเลยกบัหลวงปูช่อบ ท่านบอก
กับหลวงปู่ชอบว่า ตราบใดที่ยังไม่ได้เป็น “พระอรหันต์” ท่านจะไม่กลับมาเมืองเลย 
หลวงปู่ชอบกับหลวงปู่ขาวได้ยินค�าพูดจากปากของหลวงปู่แหวนเช่นน้ี ท่านทั้งสอง 
จึงไม่คะยั้นคะยอให้หลวงปู่แหวนท่านกลับมาเมืองเลยด้วยกัน

ในเร่ืองน้ี หลวงปูช่อบท่านกล่าวถงึหลวงปูแ่หวนว่า “ตอนน้ันอาจารย์แหวนท่านเร่ง 
ของท่าน เราชวนท่านกลบัมาเมอืงเลยด้วยกนั แต่ท่านปฏิเสธ เราจึงไม่เร่งเร้าอะไรท่าน  
อาจารย์แหวนท่านเป็นคนจิตใจเด็ดเด่ียวกล้าหาญ ถ้าเอ่ยว่าไม่เอาแล้ว ใครจะมาเปลีย่น 
ใจท่านเป็นอย่างอื่นไม่ได้ พอมาอยู่บ้านปง ท่านก็เร่งความเพียรของท่านอย่างเอกอุ 
จนป่วยเกอืบตาย ผู้เฒ่าแหวนท่านมาบรรลธุรรมอยูบ้่านปง ตอนอาย ุ๕๘ ปี ภายหลงั 
เราไปเยีย่มท่านอยูแ่ม่ป๋ัง เราชวนอาจารย์แหวนให้กลบัมาอยูเ่มอืงเลยด้วยกนั เราจะยก 
วัดเหนือ (วัดป่าสมัมานุสรณ์) ให้ท่านอยู ่อาจารย์แหวนท่านกไ็ม่ยอมกลบัมาเมอืงเลย 
ท่านบอกว่า “ทางอีสานมีพระอริยะพระอรหันต์หลายแล้ว ทางเมืองเหนือเชียงใหม่มี 
พระอริยะพระอรหันต์น้อยกว่า ผมจะอยู่เมืองเชียงใหม่จนกว่าจะตายคาแผ่นดินน้ี  
แผ่นดินเมืองเชียงใหม่มีบุญคุณในทางธรรมกับผมหลาย” จนอาจารย์แหวนท่านได้
ละขันธ์นิพพานอยู่เมืองเชียงใหม่สมกับคําที่ท่านได้ลั่นวาจาเอาไว้”



222

เที่ยววิเวกเขตแม่ริม

หลวงปูเ่หรียญ วรลาโภ กบั หลวงพ่อวงษ์ (ไม่ทราบฉายา) ท่านทัง้สองพกัอยูท่ี ่
ส�านักสงฆ์แม่สะลวง ต�าบลขีเ้หลก็ อ�าเภอแม่ริม จังหวดัเชยีงใหม่ ทราบข่าวหลวงปูช่อบ  
ฐานสโม ท่านจ�าพรรษาอยู่กับหลวงปู่แหวน สุจิณโณ ที่บ้านน�้าริน หลวงปู่เหรียญกับ
หลวงพ่อวงษ์ จึงพากันเดินทางมากราบหลวงปู่ชอบ ฐานสโม หลวงปู่ขาว อนาลโย  
หลวงปู่แหวน สุจิณโณ ที่วัดป่าน�้าริน หลังจากที่หลวงปู่เหรียญท่านไม่ได้เจอกันกับ
หลวงปู่ชอบนานหลายปี

หลวงปูเ่หรียญกบัหลวงพ่อวงษ์พกัอยูท่ีว่ดัป่าน�า้รินสองคืน หลวงปูช่อบท่านจะ
ออกเที่ยววิเวกกับหลวงปู่ขาว และจะเดินทางกลับอีสานเพื่อมากราบเยี่ยมองค์ท่าน
หลวงปูม่ั่น ภูริทตัโต ผู้เป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ หลวงปูช่อบท่านจึงชวนหลวงปูเ่หรียญ 
และหลวงพ่อวงษ์ไปเทีย่ววเิวกด้วยกนัแถวเขตแม่ริม หลวงปูเ่หรียญกบัหลวงพ่อวงษ์
ท่านทั้งสองยินดีที่จะออกเที่ยววิเวกกับหลวงปู่ชอบและหลวงปู่ขาว

หลวงปู่ชอบ ฐานสโม หลวงปู่ขาว อนาลโย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ และ 
หลวงพ่อวงษ์ พากันลาหลวงปู่แหวน สุจิณโณ เดินทางออกจากวัดป่าน�้ารินไปเที่ยว 
วเิวกเขตอ�าเภอแม่ริม คณะของท่านเทีย่ววเิวกตามป่าภเูขาในเขตอ�าเภอแม่ริม เพราะ
ภูมิประเทศสัปปายะเหมาะแก่การปฏิบัติเป็นอย่างยิ่ง คณะของท่านพากันไปพักอยู่
หมู่บ้านแห่งหนึ่ง ซึ่งอยู่เชิงดอยทางขึ้นพระพุทธบาทสี่รอย

ชาวบ้านเมื่อทราบว่ามีพระกรรมฐานมาพักภาวนาอยู่ที่นี่ พากันออกมาต้อนรับ 
ท�าที่พักให้ ท�ารางน�้าประปาภูเขาเพื่อให้คณะขององค์ท่านหลวงปู่ชอบได้ใช้สอย  
อาบ ฉัน อย่างสะดวกสบาย องค์ท่านหลวงปู่ชอบกับองค์ท่านหลวงปู่ขาว พักภาวนา 
อยูด้่านล่างเชงิเขา เพราะอาศัยเดินบณิฑบาตได้สะดวก เน่ืองจากองค์ท่านทัง้สองเร่ิมม ี
อายมุากแล้ว การขึน้ไปอยูใ่นทีก่นัดารจะเป็นอปุสรรคในการปฏิบตักิจิของท่านทัง้สอง  
หลวงปูเ่หรียญกับหลวงพ่อวงษ์ ท่านทัง้สองพกัอยูบ่นภเูขาห่างกนัพอสมควรกบัทีพ่กั 
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ของหลวงปู่ชอบ หลวงปู่ขาว เวลาบิณฑบาตแต่ละวันเท่านั้น ท่านทั้งสี่จึงจะได้พบกัน  
หรือไม่ท่านใดติดขัดปัญหาในเร่ืองภาวนา จึงจะลงมาพบกันเพื่อเรียนถามปัญหาที่
ตนเองก�าลังติดขัด

คณะขององค์ท่านหลวงปู่ชอบพักอยู่ที่น่ีได้ระยะหน่ึง มีเหตุการณ์พระเจ้าถิ่น 
อ้างว่ามีพระป่ากรรมฐานมาพักอยู่ที่น่ี จึงพากันสึกเพื่อประท้วงโยมจนหมดวัด  
ชาวบ้านบางกลุม่ทีไ่ม่ชอบพระป่ากรรมฐานเป็นทนุ จึงถือโอกาสยยุงชาวบ้านทีไ่ม่รู้จัก
วตัรปฏบิตั ิให้พากนัรังเกยีจพระป่ากรรมฐาน ห้ามไม่ให้ใส่บาตรพระกรรมฐาน เพราะ 
จะท�าให้ผีบรรพบุรุษโกรธเคือง ชาวบ้านมิจฉาทิฐิกลุ่มนี้กล่าวหาพระป่ากรรมฐานว่า 
พากันมารบกวนผีป่าเจ้าเขา ท�าให้ผีป่าเจ้าเขาไม่พอใจ จึงมารบกวนจนเป็นเหตุให้
พระเณรวัดบ้านสึกหมดวัด ชาวบ้านผู้เชื่อถือไม่พอใจคณะพระป่ากรรมฐาน พากัน
ไปรบกวนคณะของพวกท่านเพ่ือจะขบัไล่ให้พวกท่านหนีออกไปจากหมูบ้่านของตนเอง

การต่อต้านคณะพระป่ากรรมฐานของผู้หลงผิด เร่ิมด้วยการไม่ใส่บาตรให้  
หลวงปู่ชอบท่านจึงพาหมู่คณะไปบิณฑบาตที่หมู่บ้านใกล้เคียงเพื่อแก้ปัญหาน้ีใน 
เบือ้งต้น เมือ่เหน็ว่าพระป่ากรรมฐานคณะน้ียงัไม่ยอมหนีไปจากทีน่ี่อกี พวกมจิฉาทฐิิ
กลุม่น้ีจึงพากนัมาส่งเสยีงรบกวนในเวลาพวกท่านท�าความเพยีร พวกมจิฉาทฐิพิากนั 
ไปตัดรางน�้าที่ต่อมาจากภูเขาโดยหวังว่าถ้าไม่มีน�้าใช้ พวกท่านก็จะพากันหนีไปจาก 
ทีน่ี่เอง หลวงปูช่อบท่านสงัเวชใจในความเหน็ผิดของคนกลุม่น้อยทีท่�าให้คนกลุม่ใหญ่ 
เสยีประโยชน์ องค์ท่านแจ้งเร่ืองน้ีกับหมูค่ณะว่า “พวกเราจะไม่หนีไปจากทีน่ี่ เพราะเหตุ 
กลุม่คนเหน็ผิดมาขบัไล่ พวกเราจะออกจากทีน่ี่ไปกต่็อเมือ่เร่ืองราวทกุอย่างมันกระจ่าง 
แล้วเท่าน้ัน” หมู่คณะทกุท่านเหน็ด้วยกบัองค์ท่าน จึงพากนัพกัภาวนาอยูท่ีน่ี่อกีต่อไป

เมือ่ความจริงปรากฏ ผู้ทีม่ปัีญญามองเหน็ว่าอะไรผิดอะไรถกู จึงพากนัมาใส่บาตร 
พระป่ากรรมฐาน พากันมาต่อน�า้ประปาภเูขาเพือ่ทีจ่ะให้คณะขององค์ท่านหลวงปูช่อบ  
ได้ใช้สอยอย่างสะดวกเหมือนเดิม ชาวบ้านทีส่�านึกผิดเกดิละอายต่อบาปกรรมทีต่นเอง 
ได้กระท�าต่อพระป่ากรรมฐาน พวกเขาจึงพากนัมาขอขมาต่อครูบาอาจารย์ทกุรูป ชาวบ้าน 
ทีเ่คารพศรัทธานิมนต์องค์ท่านหลวงปชูอบให้อยูโ่ปรดทีน่ี่ พวกเขายนิดทีีจ่ะสร้างวดัให้
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องค์ท่านจ�าพรรษา หลวงปูช่อบยนิดีในเจตนาของชาวบ้าน แต่ท่านไม่อยากผูกมัดตนเอง
ให้อยู่เป็นหลักแหล่ง จึงตอบรับในไมตรีของชาวบ้านแบบบัวไม่ให้ช�้าน�้าไม่ให้ขุ่นว่า  
“อาตมาจะอยู่ไปเร่ือยๆ จนกว่าจะถึงวันที่อาตมาและหมู่คณะจะออกไปจากที่น่ี”  
หลวงปูช่อบท่านรับนิมนต์และปฏิเสธในตวั ท่านใช้วธิจัีบเส้นด้ายต่อสายไหม วธิแีบบน้ี 
องค์ท่านใช้บ่อยครั้ง

ท่านบอกเหตุที่พระเณรวัดบ้านพากันสึกหมดวัดนั้น ไม่เกี่ยวกับผีเจ้าป่าเจ้าเขา
มาท�าอะไรหรอก และไม่เกีย่วกบัคณะขององค์ท่านมารบกวน เหตพุระเณรทีว่ดับ้านน้ี 
พากนัสกึทัง้หมดวดัน้ัน อยูท่ีก่ารปฏิบตัขิองพวกเขาเอง เหตทุีพ่ากนัสกึหมดทัง้วดัน้ัน 
เพราะร้อนผ้าเหลอืง เน่ืองจากการปฏิบตันิอกรีตนอกรอยของตนเอง พระเณรวดับ้าน
กลุ่มนี้พากันดื่มเหล้ากินข้าวแลงแกงร้อนเยี่ยงฆราวาส เมื่อมีพระป่ากรรมฐานเข้ามา
พกัปฏบิตัธิรรมกนัอยูท่ีน่ี่ พระป่ากรรมฐานท่านปฏบิตัติามธรรมวนัิยทีส่มณสารูปพงึ
ถือปฏิบัติ จึงเกิดความแตกต่างในสายตาของชาวบ้านที่พบเห็น

ชาวบ้านที่เอือมระอาพระเณรนอกรีตกลุ่มน้ี จึงพากันมาท�าบุญกับพระป่า 
กรรมฐานเป็นจ�านวนมาก ท�าให้อลชัชกีลุม่น้ีไม่พอใจ จึงยยุงชาวบ้านทีนั่บถอืพวกตน  
ให้มาขบัไล่พระป่ากรรมฐาน เมือ่ขบัไล่องค์ท่านหลวงปูช่อบและคณะไม่เป็นผล จึงพากนั 
สึกหมดวัดเพื่อเป็นการประท้วงบีบบังคับจิตใจชาวบ้าน หวังเพื่อให้สงสารพวกตน  
เป็นจิตวทิยาวชิามารเพ่ือให้ชาวบ้านโกรธเคอืง จะได้ช่วยขบัพระป่ากรรมฐานให้พวกตน  
สุดท้ายชาวบ้านเข้าใจในเรื่องที่เกิดขึ้น จึงเห็นใจองค์ท่านหลวงปู่ชอบและคณะ 

ขึ้นเขาไปภาวนากับหลวงปู่เหรียญ วรลาโภ

หลงัเหตกุารณ์ชาวบ้านเข้าใจผิดคณะพระป่ากรรมฐานผ่านพ้นไปแล้ว หลวงปูข่าว 
กบัหลวงปูเ่หรียญ ท่านบอกหลวงปูช่อบจะขอขึน้ไปภาวนาทีบ่นยอดดอย หลวงพ่อวงษ์ 
ท่านขออยู่ปฏิบัติเป็นเพื่อนกับหลวงปู่ชอบที่ด้านล่าง หลวงปู่ขาวกับหลวงปู่เหรียญ 
ขึ้นไปพักอยู่บนเขาได้ไม่นานก็กลับลงมา เน่ืองจากหลวงปู่ขาวท่านแพ้อากาศหนาว 



225

บนดอยสงู หลวงปูข่าวท่านบอกหลวงปูช่อบว่าทีย่อดดอยอากาศหนาวเยน็มากจนไม่ม ี
มดแมลงอาศยัอยู่ หลวงปูข่าวท่านแพ้น�า้บนภูเขา เวลาสรงน�า้จะเกดิผ่ืนคนัขึน้มาทัง้ตวั  
ท่านจึงพาหลวงปู่เหรียญกลับลงมาหาหลวงปู่ชอบที่ด้านล่าง

หลวงปู่ชอบถามหลวงปู่ขาวว่า “สถานที่บนน้ันเป็นอย่างไรบ้าง เหมาะแก่การ
ภาวนาไหม” หลวงปู่ขาวบอก “สถานที่แห่งนี้เหมาะแก่การภาวนาเป็นอย่างยิ่ง บนเขา
เป็นป่าดง คนอยู่บนนั้นเป็นชาวเขา ถ้าอาจารย์ชอบสนใจอยากจะขึ้นไปภาวนาที่นั่น  
ก็ลองไปด”ู หลวงปูช่อบท่านสนใจอยากจะข้ึนไปภาวนาบนเขา ท่านถามหลวงปูเ่หรียญ
ว่า “อยู่บนน้ันมนัเป็นอย่างไรบ้าง” หลวงปูเ่หรียญบอกว่า “อยูบ่นดอยลกูน้ี กระผมภาวนา 
ม่วนใจดี” หลวงปู่ชอบท่านถามหลวงปู่เหรียญว่า “อยากจะขึ้นไปที่น่ันอีกไหม”  
หลวงปู่เหรียญท่านอยากขึ้นไปภาวนาที่บนดอยน้ีอีกคร้ัง หลวงปู่ชอบท่านจึงให้ 
หลวงปู่เหรียญน�าทางพาท่านขึ้นไปภาวนาที่บนยอดดอย

หลวงปู่เหรียญพาหลวงปู่ชอบขึ้นไปยังสถานที่ที่ท่านกับหลวงปู่ขาวข้ึนไปพัก
ภาวนา หลวงปูเ่หรยีญบอก “การแบกบริขารข้ึนไปบนเขามันลาํบากมาก เพราะดอยผา 
สูงชัน ถ้ามีโยมช่วยถือบริขารขึ้นไปส่ง ก็จะไม่เป็นการลําบากแก่พวกเรามากนัก”  
หลวงปู่ชอบท่านจึงว่าจ้างชาวบ้านสองคนให้ถือบริขารขึ้นไปส่ง การเดินทางขึ้นไปบน 
ยอดดอยน้ันเป็นไปอย่างทุลักทุเล ต้องปีนป่ายก่ายเกาะต้นไม้เถาวัลย์ไปเกือบ 
ตลอดทาง กว่าท่านทั้งสองจะขึ้นไปถึงบนยอดดอยลูกนี้ ก็ตกเวลาบ่ายแก่ๆ

เม่ือท่านทัง้สองกับลกูหาบขึน้ไปถึงบนยอดดอย เหน็กระท่อมหลงัหน่ึง เจ้าของ
เป็นชายชาวเขาเผ่าม้ง หลวงปูช่อบกบัหลวงปูเ่หรียญเข้าไปสอบถามแจ้งความประสงค์
ว่า ท่านทัง้สองจะพากนัมาพกัภาวนาอยูท่ีน่ี่ ชายชาวเขาเจ้าของกระท่อมบอกกบัท่านว่า 
“ตุเ๊จ้า อย่ามาอยูท่ีน่ี่เลย ผีทีด่อยน้ีมนัฮ้ายขนาด เม่ือไม่กีว่นัมาน้ี มีผู้ชายสามคนพากัน 
งัดก้อนหนิกลิง้ตกเขา พอกลบัไปบ้านแค่ชัว่คืนเดยีว ผู้ชายสองคนกต็ายไปโดยไม่ทราบ 
สาเหต ุชายอกีคนเกดิความกลวัในอ�านาจผีป่า มาขอเห้อเฮาไปอูก้บัผีเพือ่ขอสมุาบ่เห้อ 
ผีมันโขด (ให้เราไปพดูกับผีเพือ่ขอขมาไม่ให้ผีมันโกรธ) ตุเ๊จ้าบ่ต้องข้ึนไปหรอก เด๋ียวผี 
มันจะโกรธ”
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หลวงปู่ชอบท่านเฉย ไม่เกรงกลัวในอ�านาจมิติมืดของภูตผีปีศาจเจ้าป่าเจ้าเขา 
ตามทีช่ายชาวม้งเล่าให้ฟัง ท่านบอก “อาตมามิได้มีเจตนามารบกวนพวกทีอ่ยูบ่นภูดอย 
แห่งนี้ อาตมาไม่ได้มาเบียดเบียนผู้หนึ่งผู้ใดที่อาศัยอยู่ในสถานที่แห่งนี้ พวกอาตมา 
พากันมาพักภาวนาเพื่อหาความสงบเท่าน้ัน มันไม่มีเหตุการณ์อะไรร้ายแรงไปกว่า 
น้ีหรอก อาตมาขอให้โยมพาพวกอาตมาไปส่งยังสถานที่ที่ว่าน้ีได้ไหม” ชายชาวเขา
หมอผีบอกว่า “ถ้าพวกตุ๊เจ้าบ่กลัวผี เฮาก็จะพาไปส่ง” ชายชาวเขาหมอผีเผ่าม้ง  
พาหลวงปู่ชอบกับหลวงปู่เหรียญขึ้นไปยังสถานที่ที่ท่านทั้งสองอยากจะไปพัก กว่าจะ
ขึน้ไปถงึบนยอดดอยกเ็ป็นเวลาย�า่ค�า่ตะวนัจวนตกดนิ หมอผีชาวเขามาส่งท่านทัง้สอง
ถงึทีแ่ล้ว เขากข็อลาท่านกลบัไปยังกระท่อมของเขา ชาวบ้านทีท่่านว่าจ้างหาบบริขารขึน้
มาให้ เขาอยู่ท�าที่พักและทางเดินจงกรมให้ท่านทั้งสอง ประมาณสามวันจึงแล้วเสร็จ  
พอเสร็จเรียบร้อยแล้ว ลูกหาบทั้งสองคนจึงลาท่านทั้งสองกลับบ้านของพวกเขา 

เทวดาบอกเสือจะมา

พระคุณเจ้าหลวงปูช่อบ ฐานสโม กบั พระคุณเจ้าหลวงปูเ่หรียญ วรลาโภ พกัภาวนา 
ด้วยกันบนเขา (เทือกเขาดอยเดียวกันกับดอยพระพุทธบาทสี่รอย) ท่านบอกสถานที่ 
แห่งน้ีสปัปายะเหมาะแก่การปฏิบตัมิาก เพยีงแต่อากาศบนดอยจะหนาวมาก จนบางวนั 
เกิดน�้าค้างแข็งเหมยขาบแม่คะน้ิง ผู้ไม่มีความอดทนต่อดินฟ้าอากาศที่หนาวเหน็บ 
จะอยู่บนดอยลูกนี้ล�าบากมาก

องค์ท่านทั้งสองอาศัยบิณฑบาตกับชาวเขาที่หมู่บ้านเชิงดอย ท่านทั้งสองเดิน 
ลงเขามาบณิฑบาต ใช้เวลาขึน้ลงถงึสามชัว่โมง กว่าจะกลบัถงึทีพ่กัฉันอาหารแต่ละวนั 
ท่านบอกประมาณเก้าโมงเป็นอย่างน้อย อยูท่ีน่ั่น ท่านทัง้สองจะแยกกนัท�าความเพยีร  
จะพบกันอีกทีก็เวลาประมาณบ่ายสองเป็นอย่างน้อย หลังบ่ายสองเป็นต้นไป หลวงปู่ 
เหรียญท่านจะมาท�าข้อวัตรปฏิบัติต่อหลวงปู่ชอบ เพราะหลวงปู่เหรียญท่านเคารพ
นับถือหลวงปู่ชอบเป็นครูบาอาจารย์ของท่าน หลังเสร็จจากท�าข้อวัตรแล้ว ท่านจึงจะ
แยกไปท�าความเพียร
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หลวงปูช่อบท่านบอก คนืหน่ึงมชีายวยักลางคนนุ่งขาวห่มขาวเข้ามาหาองค์ท่าน
ในข่ายความรู้ ชายนุ่งขาวห่มขาวผู้นี้บอกหลวงปู่ชอบว่า “คืนนี้ให้พระคุณท่านระวัง 
จะมเีสอืใหญ่เข้ามาหา ขอพระคณุท่านอย่าประมาทน่ิงนอนใจเป็นอนัขาด” พอแจ้งเร่ือง 
ให้ทราบแล้ว ชายนุ่งขาวห่มขาวผู้นี้เขาก็หายวับไปต่อหน้าต่อตาในนิมิตขององค์ท่าน
ทันที

หลวงปูช่อบท่านยกเร่ืองชายผ้าขาวผู้น้ีมาบอกเพือ่พจิารณา ท่านทราบด้วยความรู้
ว่า คนืน้ีจะมเีสอืพาดกลอนมาหาท่านตามทีช่ายนุ่งขาวมาบอกในนิมติ ท่านว่าชายนุ่งขาว 
ห่มขาวมาบอกในนิมิตน้ัน เขาเป็นเทวดารักษาพระบาทสีร่อย เทวดาผู้น้ีจ�าแลงมาแจ้ง
เตือนให้องค์ท่านระวังภัยจากเสือใหญ่ลายพาดกลอนตัวนี้

องค์ท่านหลวงปูช่อบ “เฮาคอยว่าเสอืมนัจะมาหาตอนใด๋ คอยอยูน่านกะบ่เหน็เสอื
มนัมาตามเทวดามาบอกในนิมติ คอยถงึตสีีย่งับ่เหน็เสอืมา เฮาเลยไหว้พระสวดมนต์ 
นั่งภาวนาจนได้อรุณ ออกมาล้างหน้าแปรงปากคอยท่านเหรียญ”

ช่วงเวลาที่รอหลวงปู่เหรียญน้ัน หลวงปู่ชอบท่านเดินส�ารวจรอบบริเวณที่พัก
เพื่อจะดูร่องรอยของเสือว่ามันมาจริงหรือเปล่า เบื้องต้นท่านไม่เห็นร่องรอยเสือตัวนี้  
ท่านร�าพงึในใจ “นิมติน้ีจะหลอกจิตคนอย่างเราได้อยูห่รือ ตอนยกเร่ืองน้ีข้ึนมาพจิารณา 
ดทูกุอย่าง มนักป็รากฏชดัในความรู้ของเราอยูน่ี่นา แต่ทําไมเราไม่เหน็เสอืตวัน้ีมาหาตาม 
ที่เทวดาเขาบอก” องค์ท่านร�าพึงถึงเรื่องนี้

พออรุณแจ้งแสงส่อง หลวงปู่เหรียญท่านมารับเอาบาตรองค์ท่านหลวงปู่ชอบ 
เพื่อจะไปบิณฑบาตด้วยกัน ก่อนจะไปบิณฑบาต หลวงปู่เหรียญถามหลวงปู่ชอบว่า  
“เมือ่คนืปรากฏเหน็อะไรเข้ามาในข่ายความรู้ของท่านอาจารย์บ้างไหมขอรับ” หลวงปูช่อบ 
บอกหลวงปู่เหรียญ “เม่ือคืนเราปรากฏเห็นผู้ชายนุ่งขาวห่มขาวมาบอก คืนน้ีให้
พระคุณท่านระวัง จะมีเสือใหญ่มาหาท่าน อย่าประมาทเป็นอันขาด เราคอยดูเรื่องนี้ 
อยู่จนสว่าง ก็ไม่เห็นมีเสือมาหาเราตามที่เทวดามาบอกในนิมิต นิมิตเร่ืองน้ีมันจะ
หลอกจิตคนอย่างเราได้อยู่หรือ เรื่องนี้เรายกขึ้นมาพิจารณาดู มันก็ชัดเจนทุกอย่าง
ในตัวของมันอยู่นี่”
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องค์ท่านหลวงปูช่อบถาม “ท่านเหรียญ เมือ่คนืน้ีมอีะไรเกดิขึน้กบัท่านบ้างไหม 
เล่าให้เราฟังหน่อยซ”ิ หลวงปู่เหรียญเล่าให้องค์ท่านหลวงปูช่อบฟังว่า “เมือ่คนืขณะผม 
ภาวนาอยู ่ปรากฏมีความรู้หน่ึงผุดขึน้มาว่า คนืน้ีจะมีเสอืมาหา กระผมกค็อยดอูยูว่่า 
จะมีเสือมาหาจริงหรือไม่ รอดูอยู่ทั้งคืนก็ไม่เห็นเสือสักตัว กระผมสงสัยในความรู้นี้
จึงตั้งใจมาเรียนถามท่านอาจารย์ขอรับ”

องค์ท่านทั้งสองเล่าความรู้สู่กันฟังดังถอดด้ามเร่ืองราวกันมา ต่างแต่ว่าท่าน 
ทั้งสองยังไม่เห็นพระเอกของเรื่องที่จะมาเปิดผ้าม่านกั้นแจ้งสว่างกระจ่างตา หลวงปู่
เหรียญท่านบอกหลวงปูช่อบว่า “เอาแบบน้ีท่านอาจารย์ ความรู้ทีท่่านอาจารย์กบัผมรู้ 
มาด้วยกันในเร่ืองน้ี มนัจะจริงหรือเทจ็ พวกเราพากนัพสิจูน์ให้แน่ชดัเลยว่ามนัมเีสอื
มาหาพวกเราจริงหรือไม่ กระผมขอเป็นผู้ออกหาร่องรอยของเสือตัวนี้เอง” องค์ท่าน
หลวงปู่ชอบเห็นด้วย ท่านจึงยกหน้าที่พิสูจน์หลักฐานให้หลวงปู่เหรียญรับไปปฏิบัติ

หลวงปู ่ เหรียญท่านค้นหารอยเท้าเสือรอบบริเวณที่พักของหลวงปู ่ชอบ  
หลวงปูเ่หรียญท่านพบรอยเท้าเสอืทีพ่งหญ้าใกล้ทีพ่กัหลวงปูช่อบ ท่านเรียกหลวงปูช่อบ 
ให้มาดูรอยเท้าเสือคุ้ยดินทิ้งหลักฐานเอาไว้ พอหลวงปู่ชอบเห็นรอยเท้าเสือ ท่านพูด
หยอกหลวงปูเ่หรียญเชงิสนุกสนานว่า “เสอืตวัน้ีมันมาแอบดูเฮากบัท่านเหรียญภาวนา  
มันอยากเห็นคนดิบคนดีทําความเพียรเป็นจั๋งได๋”

เมือ่ความจริงกระจ่างแล้ว พ่อแม่ครูบาอาจารย์ทัง้สองพากนัเดินลงไปบณิฑบาต
ที่หมู่บ้านชาวเขาเชิงดอย ระหว่างลงจากเขา ท่านทั้งสองพบรอยเท้าเสือมาตลอดทาง  
พอเดินมาถึงล�าธารสายหน่ึง ท่านทั้งสองพบรอยเท้าเสือเพิ่งเกิดใหม่มีน�้าขุ่นขัง  
หลวงปูเ่หรียญท่านถามหลวงปูช่อบว่า “เสอืตวัน้ีมนัยงัไปไหนไม่ไกลใช่ไหมท่านอาจารย์”  
หลวงปู่ชอบบอก “ท่านเหรียญไม่ต้องไปสนใจมันดอก แผ่เมตตาๆ” 

พอข้ามล�าธารมาได้อกีระยะหน่ึง หลวงปูช่อบท่านเหน็เสอืลายพาดกลอนตวัหน่ึง  
นอนหมอบซุ่มซ่อนตัวอยู่ในพุ่มไม้ข้างทาง ท่านว่า “ทางไผ๋ทางมันเด้อ อย่ามา
เบียดเบียนกัน ต่างคนต่างอยู่ ต่างผู้ต่างหากินตามประสา” ท่านพาหลวงปู่เหรียญ
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เดินผ่านพุ่มไม้ที่เสือตัวนี้ซุ่มซ่อนอยู่เหมือนกับว่าไม่มีอะไร ตั้งแต่วันนั้นมา ท่านกับ 
หลวงปู่เหรียญก็ไม่เห็นเสือตัวน้ีหรือตัวไหนมาหาท่านทั้งสองอีกเลยจนถึงวันท่าน 
ทั้งสองลงจากภูดอย 

ข้าพเจ้าชื่อเทพนาคา

นอกจากเหตกุารณ์เสอืมาซุม่ดหูลวงปูช่อบ ฐานสโม กบั หลวงปูเ่หรียญ วรลาโภ  
ท�าความเพยีรแล้ว ทีด่อยพระพทุธบาทสีร่อยยงัมเีร่ืองเกีย่วกบัพญานาคบนภดูอยลกูน้ี  
หลวงปู่ชอบท่านบอกพญานาคตนน้ีขึ้นมาแสดงรูปกายนาคานาคราชให้ท่านเห็น  
ท่านบอก “คนืหน่ึงขณะภาวนา จิตเราแสดงโลกวทิอูอกไปดขู้างนอก มีพญานาคตนหน่ึง 
ผุดขึน้บนทางจงกรมเรา เราถามพญานาคตนน้ีว่า “ท่านเป็นใครมาจากไหน” พญานาค
ตนน้ีบอกเราว่า “ข้าพเจ้าชือ่ “เทพนาคา” เป็นราชาพญานาคอยูภู่ดอยลกูน้ี” ขณะเทพนาคา 
สนทนากบัองค์ท่าน เขาจะแสดงตวัตนในรูปนาคาตลอด ไม่ได้แสดงตนเป็นรูปมนุษย์
อย่างนาคาทั่วไปที่องค์ท่านเคยเห็นมา

หลวงปูช่อบบอกพญานาคมี ๔ ตระกลู ไล่ตามล�าดบัชัน้ดังน้ี ๑. พญานาคตระกลู 
วรูิปักษ์ มสีณัฐานสทีอง ๒. พญานาคตระกลูเอราปถะ มีสณัฐานสเีขยีว ๓. พญานาค 
ตระกูลฉัพพยาปตุตะ มสีณัฐานสรุ้ีง ๔. พนานาคตระกลูกณัหาโคตมะ มสีณัฐานสดี�า  
ท่านบอกเฉพาะแม่น�า้โขงแห่งเดียว มีพญานาคอาศยัอยูถ่งึ ๓ ตระกลู คือ พญานาคตระกลู 
วิรูปักษ์ เอราปถะ กัณหาโคตมะ

องค์ท่านบอกลกัษณะของ “พญานาคเทพนาคา” ให้ฟังดังน้ี พญานาคเทพนาคามี 
หงอนแดงดัง่เปลวเพลงิเป็นหยักคล้ายหงอนไก่ แผงหลงัคล้ายแผงคอม้าต่อจากหงอน 
ไล่ลงไปจนถึงโคนหาง ลักษณะหางของเขาเรียวรูปคล้ายดังหอก ดวงตากลมโตดั่ง 
ลูกแก้วสีเพลิงดูน่าเกรงขาม ลิ้นแดงด่ังเพลิงคล้ายกริช ไม่เป็นแฉกเหมือนลิ้นงู  
มีเขี้ยวแหลมใหญ่สี่เขี้ยวบนล่างอย่างละสองเขี้ยว ใต้คางมีเคราคล้ายกับเคราแพะ 
ล�าตวัหยักคล้ายเกลด็งู เทพนาคาเป็นพญานาค “ตระกลูกณัหาโคตมะ” มสีณัฐานด�า 
ดั่งตาลโตนด
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พญานาคเทพนาคาแสดงตัวให้องค์ท่านดู โดยเอาหัวพาดไว้ที่ทางเดินจงกรม
ของท่าน ส่วนล�าตัวทอดยาวไปตามสันเขาดอยพระพุทธบาทสี่รอย

ผู้บนัทกึถาม “เทพนาคาตวัใหญ่ขนาดไหน” หลวงปูช่อบท่านเทยีบขนาดพญานาค 
เทพนาคาว่า “ใหญ่กว่าศาลาวดัป่าสมัมานุสรณ์” ท่านบอก “เทพนาคามีความยาวของ 
ลําตัวประมาณห้ากิโลเมตร” ท่านบอก “เทพนาคาเป็นพญานาคตนหนึ่งที่มีฤทธิ์มาก
ดั่งที่เราเคยเห็นมา”

(พญานาคที่แสดงความยิ่งใหญ่ให้องค์ท่านเห็นอีกตนหนึ่งคือ “สุทธะนาคราช” 
หรือ “พญาศรีสุทโธนาคราช” ราชาพญานาคผู้ยิ่งใหญ่แห่งสามประเทศ หลวงปู่ชอบ
ท่านบอก “พญาศรีสุทโธนาคราช” เป็นพญานาคตระกูล “วิรูปักษ์” ที่ดูแลพญานาค
ตระกูลวิรูปักษ์สามประเทศ ไทย ลาว กัมพูชา พญาศรีสุทโธนาคราชเป็นโพธิสัตว์
อีกท่านหนึ่งที่สร้างบารมีในการตรัสรู้ธรรมเป็นพระพุทธเจ้าในปลายภัทรกัปหน้า)

(เร่ืองผีจ้างหนังไปฉายที ่ค�าชะโนด อ�าเภอบ้านดุง จังหวดัอดุรธานี ทีเ่คยเป็นข่าว
ออกหนังสอืพมิพ์ หลงัออกข่าวไปไม่นาน เจ้าของบริการหนังกลางแปลง “แจ่มจันทร์
ภาพยนตร์” ไปรับองค์ท่านหลวงปู่ชอบที่สนามบินอุดรฯ มาฉันภัตตาหารที่บ้าน
แจ่มจันทร์ภาพยนตร์ ลกูศิษย์หลวงปูช่อบ เจ้าของแจ่มจันทร์ภาพยนตร์ เล่าเหตกุารณ์ 
ที่ตนเองเป็นผู้หน่ึงที่ได้ประสบมาให้องค์ท่านฟัง หลวงปู่ชอบบอก ไม่ใช่ผีจ้างหนัง  
พญานาคคําชะโนดเขาอยากสื่อบางอย่างออกมาให้มนุษย์เรารู้ จึงมีเหตุน้ีเกิดข้ึน  
เร่ืองผีจ้างหนังน้ีกลบัตาลปัตรความเข้าใจกนัทนัท ีองค์ท่านให้บนัทกึเร่ืองน้ีไว้ ตนเอง
จึงสมัภาษณ์เจ้าของแจ่มจันทร์ภาพยนตร์ถงึเร่ืองน้ี บนัทกึน้ีจะอยูใ่นบนัทกึแจ่มจันทร์
ผีจ้างหนัง)

เข้าสู่เรื่อง “พญานาคเทพนาคา” เมื่อเทพนาคาแสดงรูปร่างให้องค์ท่านดูแล้ว 
เขาก็ลาท่านกลับไปยังบ้านเมืองของเขา ท่านว่าเวลาเทพนาคาลาจากไป ร่างของเขา
จะค่อยๆ จมลงไปในดิน คล้ายเรือด�าน�้าจมลงไปในน�้า การไปมาของเทพนาคานั้น 
ท่านว่าง่ายดาย เหมือนกับแผ่นดินหินผาพระบาทสี่รอยน้ีไม่เป็นอุปสรรคในการไป
การมาของเขาเลย
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คืนต่อมา พญานาคเทพนาคาพาบริวารมาฟังธรรมกับองค์ท่าน แต่การมา
ของพญานาคเทพนาคาครั้งนี้ เขามาในลักษณะมนุษย์จ�าแลง แต่งองค์ทรงอาภรณ์ 
เหมือนกับเจ้านายล้านนาสมัยโบราณ พญานาคเทพนาคานิมนต์องค์ท่านแสดงธรรม 
“มงคลสตูร” ว่าด้วยมงคลธรรม ๓๘ ประการ เพือ่ให้ตนเองและบริวารฟัง หลงัแสดง 
ธรรมจบ องค์ท่านประทานศีลพรให้แก่เขา พญานาคเทพนาคากบับริวารรับศลีพรแล้ว 
กล็าองค์ท่านกลบัเวยีงวงั เวลาพญานาคเทพนาคาและบริวารลาจากไป ท่านบอกพวกเขา 
จะจมลงไปในภูเขาพระบาทสี่รอยด้วยรูปร่างมนุษย์ ดั่งคนดิ่งพสุธาลงน�้า

ตามประสาความซอกแซกแห่งนิสยัสนัดานของครูบากล้วย ตนเองถามองค์ท่าน
ว่า “เวลาให้พรพวกเทพเทวดา พ่อแม่ครูอาจารย์ให้พรเขาบทไหน” พ่อแม่ครูอาจารย์ 
ท่านบอก “เราก็ให้พรยะถาสัพพีฯ เหมือนกับให้พรคนนี่แหละ ต่างแต่การให้พรคน
ต้องออกเสียงทางปาก เพราะมนุษย์เป็นพวกกายหยาบ ต้องอาศัยฟังเสียงทางโสต  
เทพเทวดาเขาเป็นกายทพิย์ละเอยีด การให้พรพวกเทพเทวดาแสดงออกทางจิตเพยีง
อย่างเดยีว เวลาเทศนาให้พรคน ธาตขุนัธ์มนัเหน่ือย เทศนาว่าการให้พรพวกกายทพิย์น้ี 
ธาตขุนัธ์มันไม่เหน่ือยมาก ใช้เวลาอดึใจ ความหมายของเทศนาธรรมน้ันๆ กจ็บกณัฑ์  
ผู้แสดง แสดงด้วยจิต ผู้ฟัง ฟังด้วยจิต จิตถงึจิต ฟ้าแลบเดียวกรู้็ความหมาย ไม่ต้อง 
อธิบายขยายความยากเหมือนกับพูดให้มนุษย์ฟัง”

ข้ามมาอีกวัน หลวงปู่เหรียญท่านเรียนถามองค์ท่านหลวงปู่ชอบถึงการปฏิบัติ 
ของท่านเมื่อคืนที่ผ่านมา หลวงปู่เหรียญท่านบอก “กระผมก�าหนดจิตอยู่ในความ 
สว่างไสว จู่ๆ เหมือนมีเมฆมาบดบงัจนส่งผลให้กายของกระผมไม่สามารถเคลือ่นไหว 
ตวัเองได้ พอความมดืน้ีเคลือ่นออกไปจากจิต อาการทางกายผมกก็ลบัมาเป็นเหมอืน 
ดังปรกติ อาการจิตอาการกายของกระผมเป็นเช่นน้ี มันเกิดจากอะไรขอรับท่าน
อาจารย์”

องค์ท่านหลวงปู่ชอบตอบข้อสงสัยหลวงปู่เหรียญว่า “บ่เป็นอีหยังดอกเหรียญ 
เม่ือคืนน้ีพญานาคเทพนาคาเขาพาบริวารมาฟังธรรมกบัผม ก่อนมาหาผม เขาพากนัไป 
ไหว้สาธุอนุโมทนายินดีในความเพียรภาวนาของท่าน พวกกายทิพย์เขามีอ�านาจมาก  
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ถ้าจิตของเราไม่เข้มแข็งพอ ก็จะเกิดอาการต้านกันขึ้นมาระหว่างจิตของเรากับอ�านาจ
เทวฤทธิ ์ด้วยเหตน้ีุมนัจึงส่งผลมาทีก่ายของท่าน ท�าให้ท่านเกดิอาการมึนชาไปชัว่ขณะ”  
หลวงปู่ชอบท่านอธิบายเรื่องนี้ให้หลวงปู่เหรียญฟังถึงที่มา หลวงปู่เหรียญท่านจึงสิ้น
สงสัยในเรื่องนี้

หลวงปูช่อบพกัภาวนาอยูด่อยพระบาทสีร่อยกบัหลวงปูเ่หรียญ ๑๒ วนั ท่านเกดิ 
อาพาธอาหารเป็นพษิ ถ่ายท้องอย่างรุนแรง ท่านจึงชวนหลวงปูเ่หรียญลงจากดอยมาหา 
หลวงปูข่าว อนาลโย กบั หลวงพ่อวงษ์ (วดัโรงธรรมสามคัค)ี ทีบ้่านสะลวง ต�าบลขีเ้หลก็  
อ�าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อพักรักษาตัว

พออาการหลวงปูช่อบดขีึน้ หลวงปูเ่หรียญกบัหลวงพ่อวงษ์ ขออนุญาตหลวงปูช่อบ 
ออกเที่ยววิเวกมาอ�าเภอสันทราย หลวงปู่ขาวชวนหลวงปู่ชอบมาพักที่วัดเจดีย์หลวง 
จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเตรียมเดินทางกลับอีสานตามหาองค์ท่านหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต 
หลังจากที่องค์ท่านทั้งสองถือธงชัยพระอรหันต์ “อุปลมณี มงกุฎเพชรยอดภูหลวง” 
อย่างสมภาคภูมิในนามลูกศิษย์ของพระคุณเจ้าหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

สนทนาธรรมกับศิษย์ผู้น้อง

ก่อนหลวงปู่ชอบ ฐานสโม ท่านจะเดินทางกลับอีสานกับหลวงปู่ขาว อนาลโย  
ระหว่างทีท่่านพกัอยูวั่ดเจดย์ีหลวงกับหลวงปูข่าว เพือ่เตรียมจะเดินทางกลบัลงมาอสีาน  
หลวงปู่สิม พุทธาจาโร กับ หลวงปู่จาม มหาปุญโญ ทราบข่าวว่าหลวงปู่ชอบท่านพัก
อยู่ที่วัดเจดีย์หลวงกับหลวงปู่ขาว หลวงปู่สิมกับหลวงปู่จาม จึงพากันมาเยี่ยมเยียน
ถามไถ่สารทุกข์สุกดิบของหลวงปู่ชอบกับหลวงปู่ขาว

องค์ท่านหลวงปูช่อบบอก “ท่านสมิ กบั มหาจาม ภไูทผิเล้อ มาหาเราอยูว่ดัเจดย์ีหลวง” 
(หลวงปูช่อบท่านจะเรียกหลวงปูจ่าม มหาปญุโญ ว่า มหาจาม ค�าว่า “มหาจาม” มาจาก 
ฉายา “มหาปุญโญ” ของหลวงปู่จาม ครูบาอาจารย์รุ่นพี่จึงพากันเรียกหลวงปู่จามว่า  
มหาจาม องค์ท่านหลวงปูม่ัน่จะเรียกหลวงปูจ่ามว่า จามผิเล้อ ค�าว่า “ผิเล้อ” เป็นภาษา 
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ภไูท แปลว่า อะไรหรือ ค�าว่า “จามผิเล้อ” น้ี มาจากเวลาองค์ท่านหลวงปูม่ัน่บอกอะไรไป  
หลวงปูจ่ามท่านไม่เข้าใจ จะถามองค์ท่านหลวงปูม่ัน่ว่า “แม่นผิเล้อพ่อแม่ครูบาอาจารย์”  
หลวงปูช่อบท่านบอก “พ่อแม่ครูอาจารย์ม่ัน เลยเรียกช่ือท่านมหาจามว่า “จามผิเล้อ” หรือ 
อกีชือ่หน่ึงคอื “จามภูไท” ตนเองฟังแล้วกนึ็กข�า ครูบาอาจารย์รุ่นเก่าท่านตัง้ฉายาให้กัน 
อย่างเอ็นดู)

องค์ท่านหลวงปูช่อบ “ท่านสมิกบัมหาจามอยากทราบเร่ืองการปฏิบตัขิองเราตอน
อยู่พม่า เราเล่าให้ท่านสมิกบัมหาจามฟังจนค่อนคืนไก่ขนั ระหว่างคุยกนัน้ัน ท่านสมิ 
ถามเราถงึเร่ืองภูมธิรรมของพ่อแม่ครูอาจารย์มัน่ ท่านสมิถามว่า “ท่านอาจารย์ใหญ่ของ
พวกเราเป็นยงัไงบ้าง เพิน่ส�าเร็จกจิในพระศาสนาแล้วหรือยงั เพิน่บ่ได้กลบัมาเกดิอกี 
แล้วล่ะมัง้ อาจารย์ชอบมคีวามเหน็ในเร่ืองน้ีอย่างไรบ้าง”

เราน้ันรู้แล้วว่าอาจารย์ใหญ่ม่ันเพิน่เสร็จกจิในพระศาสนาแล้ว เราตอบท่านสมิว่า  
“เรื่องนี้ผมบ่ขอกล่าวถึง ให้ท่านสิมไปพิจารณาเป็นประจักษ์แก่ใจของตนเองก่อนใน 
เร่ืองน้ี อาจารย์ใหญ่เพิน่ขนาดใดแล้ว เพิน่ท�าความเพยีรก�าจัดกเิลสมาก่อนพวกเราเกดิ 
เสยีอีก ถ้าพ่อแม่ครูอาจารย์เพิน่บ่พ้นกเิลสแล้ว พวกเราลกูศษิย์จะพ้นกเิลสได้อย่างไร  
พวกเราเป็นลกูศษิย์เกดิจากพมิพ์พ่อแม่ครูอาจารย์ม่ันเพิน่สร้างมา พวกเราเป็นลกูศิษย์ 
ปฏบิตัติามค�าสอนของเพิน่ ย่อมสามารถพ้นกเิลสได้เหมอืนกนั ขอให้ปฏิบตัจิริงจังเถอะ  
เรารับรองได้ว่าท่านจะพ้นทกุข์ได้เหมอืนกบัท่านอาจารย์ใหญ่อย่างแน่นอน” พอเราว่า
แบบนี้ ท่านสิมจึงสิ้นสงสัยในเรื่องของท่านอาจารย์ใหญ่

ท่านสิมไปจําพรรษาอยู่วัดอโศฯ (วัดอโศการาม) หลังอาจารย์ลีเพิ่นมรณภาพ  
ออกจากวัดอโศฯ ท่านสิมกะไปเมี้ยนเม่าโคตรพ่อโคตรแม่กิเลสตายอยู่ถ้ําผาป่อง  
ท่านสิมจบกิจในศาสนาปี ๒๕๑๑ ปี ๒๕๑๒

เราขึ้นไปจําพรรษาบ้านนํ้าริน แม่ริม ท่านสิมมาคารวะเราในพรรษา เราถาม 
“เป็นจั๋งได๋สิม ภาวนาอยู่ถ�้าผาป่องดีบ่”

ท่านสิมบอก “ภาวนาดีหลายจนดอกบัวบานข้าน้อย”
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เราถาม “ดอกบวัมันบานจ๋ังใด๋สมิ ว่าให้เราฟังแน้” ท่านสมิบอกทางในให้เราฟัง 
ทัง้หมด ท่านสมิว่า “บาดสดุท้ายขางไม้หกัสะเทอืนเลือ่นลัน่ไปหมดแม๋อาจารย์ พอขางไม้ 
หักแล้ว จิตจ้าปานตะเว็น (ตะวัน) ดับมืดบ่เป็น”

(ค�าที่หลวงปู่สิม พุทธาจาโร ท่านว่า ขางไม้หักสั่นสะเทือน ความหมายธรรมที่
องค์ท่านหลวงปู่ชอบบอก คือตอนอวิชชาปัจจยาการขาดสะบั้นกับจิต) 

กลับอีสานกับหลวงปู่ขาว อนาลโย 

(สายน�้าผุดจากบาดาล)

ปีพุทธศักราช ๒๔๘๙ หลวงปู่ชอบ ฐานสโม กับ หลวงปู่ขาว อนาลโย พักอยู่ 
วดัเจดย์ีหลวง อ�าเภอเมอืง จังหวดัเชยีงใหม่ ระยะหน่ึง จากน้ันองค์ท่านทัง้สองชวนกนั 
เดินทางกลับอีสานเพื่อมากราบพ่อแม่ครูบาอาจารย์ องค์ท่านหลวงปู่ม่ัน ภูริทัตโต  
การเดนิทางกลบัอสีานของท่านทัง้สอง ได้รับความสะดวกจากอบุาสกิา เจ้านายฝ่ายเหนือ 
ท่านหน่ึงซื้อตั๋วรถไฟถวาย การเดินทางของท่านทั้งสองเดินทางจากเชียงใหม่มาลง
พิษณุโลก

หลวงปู่ชอบท่านบอกว่าท่านกับหลวงปู่ขาวพากันเดินเท้าจากพิษณุโลกมาถึง
บ้านหนองบัวบาน ต�าบลหนองบัวบาน อ�าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ใช้เวลา 
๑๒ วนั ท่านทัง้สองพกัอยูบ้่านหนองบวับานเพือ่ท�าบญุอทุศิให้โยมแม่ชปีา แก้วสวุรรณ  
โยมแม่ของท่าน หลังเสร็จงานท�าบุญแจกข้าวให้โยมแม่แล้ว ท่านลาญาติพี่น้องบ้าน
หนองบัวบาน เดินทางกับหลวงปู่ขาวไปกราบองค์ท่านหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ที่บ้าน 
หนองผือ ต�าบลนาใน อ�าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

ท่านบอกระหว่างเดินทางข้ามป่าดงเขาจากวังสามหมอ อุดรธานี มาวาริชภูมิ
สกลนคร น�้าฉันของพวกท่านหมด ท่านทั้งสองพากันเดินหาห้วย หนอง คลอง บึง  
ในป่า เพื่อจะอาศัยกรองน�้าเอาไว้ฉัน พากันหาแหล่งน�้า หาเท่าไหร่ก็ไม่เจอ ท่านบอก 
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“อากาศฮ้อนกะฮ้อน พากนัเลาะหานํา้ตามห้วยตามหนองกะบ่ม ีอาจารย์ขาวจ่ม มนัคอื
แห้งคอืแล้งแท้ ทางน่ีหาห้วยหาหนองกะบ่มี เฒ่าขาวจ่มปูด๊ๆ ไปนําทาง พากนัเลาะหาห้วย  
หาหนอง หาจ่ังใด๋กะบ่พ้อ เฮาคึดในใจ เทวดาพญานาคผู้รักษาพระศาสนา บ่อยากเมตตา 
สงเคราะห์พระสงฆ์องค์เจ้าผู้กระหายนํา้แน้บ้อ พวกอาตมาพากนัหวินํา้หลาย หานํา้สฉัิน 
กะบ่มี”

ท่านว่า “หลงัเรารําพงึในใจไม่นานเท่าไหร่ เรากบัอาจารย์ขาวได้ยนิเสยีงน้ําไหล 
อยู่ข้างหน้า พวกเราพากันเดินไปหาสายนํ้าตามเสียงที่ได้ยิน พวกเราเห็นนํ้าไหลออก
มาจากรูหินยังกับประปาแตก พากันกรองน้ําฉันแล้ว ก็สรงน้ําอยู่บ่อน้ี” น�้าสายนี้  
ท่านว่าเหมือนกับน�า้ทัว่ไป รสชาตจืิดชดื ไม่มอีะไรพเิศษ แต่มนัมาน่าสนใจเอาตอนที ่
หลงัจากท่านทัง้สองสรงน�า้เสร็จแล้ว น�า้ผุดสายน้ีกห็ยดุไหลไปเอง เหมอืนกบัมคีนมา
ปิดก๊อกให้น�า้หยุดไหล หลวงปูข่าวถามว่า “น�า้ผุดน้ีมนัมาจากไหน” หลวงปูช่อบท่านว่า 
“พญานาคเขาเห็นใจพระจะอดน�้าตาย เขาเลยเอาน�้ามาถวายให้พระฉันแก้กระหาย”

ภายหลงัองค์ท่านหลวงปูข่าวเล่าเร่ืองน้ีให้หลวงปูบ่ญุเพง็ เขมาภริโต และพระเณร 
วัดถ�้ากลองเพล ฟัง องค์ท่านหลวงปู่ขาวบอกหลวงปู่บุญเพ็งว่า “เรื่องนี้อาจารย์ชอบ
ท่านไม่ได้แสดงฤทธิอ์ะไรหรอก นํา้ผุดจากบาดาลน้ันเกดิจากบญุฤทธิข์องอาจารย์ชอบ  
พญานาคเขาศรัทธาอาจารย์ชอบ จึงเนรมิตน้ําผุดข้ึนมาถวายท่าน เราพลอยได้รับอานิสงส์  
ฉันน้ําพญานาคแก้กระหายจากบญุฤทธิอ์าจารย์ชอบ เร่ืองเทวดาพญานาคน้ี อาจารย์ชอบ 
ท่านชาํนาญ รู้ความเป็นอยูข่องพวกน้ีด ีอดตีท่านเคยเป็นหวัหน้าปกครองเทวดาพญานาค 
มาก่อน อาจารย์ชอบท่านจึงชํานาญในเรื่องนี้มากกว่าหมู่เพื่อนด้วยกัน”

หลวงปูบ่ญุเพง็ เขมาภริโต ท่านน�าเร่ืององค์ท่านหลวงปูข่าว อนาลโย พดูมา เล่าให้ 
องค์ทา่นหลวงปูช่อบฟงัทีบ่า้นโคกมน องค์ทา่นหลวงปูช่อบบอก “บอ่หินนีเ้ปน็บอ่หิน
ธรรมชาติ ปากบ่อกว้างประมาณถังนํ้า ลึกประมาณเมตรหนึ่ง พอนํ้าหยุดไหลแล้ว  
นํา้ในบ่อกแ็ห้งไปเอง อาจารย์ขาวว่า “อหียงัครูบา มนัคือเป็นจ่ังซี”่ เฮาว่า “พญานาคเขา
อยากท�าบญุกบัพระหวิน�า้ เขาเลยเอาน�า้มาถวายให้พวกเฮาฉัน” อาจารย์ขาวเพิน่กะฮูว่้า 
สุทธะนาคราชเป็นผู้เอานํ้ามาถวาย เฒ่าขาวทําท่าถามเฮาซื่อๆ” 
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แวะเยี่ยมสหธรรมิก หลวงปู่หลุย จันทสาโร

ก่อนหลวงปู่ชอบ ฐานสโม กับ หลวงปู่ขาว อนาลโย จะเข้าไปกราบองค์ท่าน
หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ที่บ้านหนองผือ (วัดป่าภูริทัตตถิราวาส) ต�าบลนาใน อ�าเภอ
พรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ท่านทั้งสองทราบว่า หลวงปู่หลุย จันทสาโร เพื่อน
สหธรรมิกพักภาวนาอยู่ที่ บ้านดงค�าโพธิ์ (วัดโพธิ์ศรีวารีราม) ต�าบลปลาโหล อ�าเภอ
วาริชภมิู จังหวดัสกลนคร ท่านทัง้สองจึงแวะเข้าไปเยีย่มหลวงปูห่ลยุ ทีบ้่านดงค�าโพธิ์  
หลวงปู่หลุยเห็นเพื่อนสหธรรมิกมาเยี่ยมเยียนถึงถิ่นที่ ท่านให้การต้อนรับหมู่เพื่อน 
สหธรรมิกของท่านเป็นอย่างดี

หลวงปูห่ลยุท่านถามสารทกุข์สกุดิบในเร่ืองปฏบิตัทิางด้านจิตภาวนาของหมู่เพือ่น 
ว่า “เป็นอย่างไรกนับ้าง” หลวงปูข่าวกบัหลวงปูช่อบได้เปิดใจเล่าเร่ืองการปฏบิตัขิองท่าน 
ทั้งสองให้หลวงปู่หลุยฟังทั้งหมด หลวงปู่หลุยจึงรู้ว่าหมู่คณะของท่านนั้นถึงหลักชัย 
ที่หมายแล้วทั้งสององค์

หลวงปู่หลุยว่า “เร่ืองอาจารย์ชอบกับอาจารย์ขาวเข้าถึงธรรมแล้วน้ัน พ่อแม่
ครูอาจารย์มั่นท่านเล่าให้ผมฟังแล้ว เพียงแต่ผมอยากได้ยินจากปากของท่านทั้งสอง
เท่าน้ันว่าเป็นอย่างไรกนัแน่ บดัน้ีผมแจ้งแก่ใจแล้วว่าหมูค่ณะเป็นอะไร จากน้ีไปกเ็หลอื 
แต่ผมเท่านั้นที่ยังจะต้องปฏิบัติต่อไปเพื่อให้ตนเองได้ถึงซึ่งหลักชัยเหมือนหมู่คณะ”

หลงัจากครูบาอาจารย์ทัง้สามท่านโอภาปราศรัยธรรมกนัจนถงึเวลาพลบค�า่ จึงได้ 
แยกย้ายกันกลับที่พักเพื่อปฏิบัติกิจวัตรส่วนตัวของตนเอง

คนืน้ัน หลวงปูช่อบท่านก�าลงัไหว้พระสวดมนต์อยูท่ีพ่กั ท่านได้ยนิเสยีงคนเดนิ
ขึ้นบนกุฏิ จึงหยุดสวดมนต์ เปิดประตูออกมาดู ท่านเห็นหลวงปู่หลุยนั่งรออยู่หน้า
ห้องพกั ท่านถาม “อาจารย์หลยุมีอะไรถงึได้มาหาผมดกึดืน่ค�า่คนืป่านน้ี” หลวงปูห่ลยุ 
บอกหลวงปู่ชอบว่า “ผมจะมาขอค�าปรึกษาเร่ืองธรรมจากอาจารย์ชอบ” ตอนแรก 
หลวงปู่ชอบฟังหลวงปู่หลุยพูด ท่านนึกแปลกใจในค�าพูดหลวงปู่หลุย
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หลวงปู่หลุยเล่าเรื่องภาวนาของท่านให้หลวงปู่ชอบฟัง หลวงปู่ชอบท่านแนะน�า
หลวงปูห่ลยุในเร่ืองทีท่่านก�าลงัด�าเนินอยู่ หลวงปูช่อบบอกหลวงปูห่ลยุให้พกัภาระงาน
ภายนอกเอาไว้ ให้มุ่งมั่นแต่เรื่องงานภายในเพียงอย่างเดียว แต่ตอนนั้นหลวงปู่หลุย 
ท่านเป็นห่วงองค์ท่านหลวงปู่มั่นเร่ืองดูแลพระเณรที่บ้านหนองผือ ท่านบอกกับ 
หลวงปู่ชอบว่า ให้เสร็จภาระดูแลหมู่คณะช่วยท่านอาจารย์ใหญ่ก่อน เมื่อพ้นภาระ
ดูแลหมู่คณะช่วยครูบาอาจารย์แล้ว ท่านจะมุ่งท�าความเพียรเพียงอย่างเดียว

อนึ่ง เมื่อได้กล่าวถึงพระคุณเจ้าหลวงปู่หลุย จันทสาโร ผู้เป็นเพื่อนสหธรรมิก 
คูบ่ารมธีรรมของพระคณุเจ้าหลวงปูช่อบ ฐานสโม ผู้บนัทกึขอกล่าวเร่ืองขององค์ท่าน
หลวงปู่หลุยพอสังเขปดังนี้

หลงัจากองค์ท่านหลวงปูม่ั่น ภริูทตัโต ท่านละขนัธ์สิน้แล้ว หลวงปูห่ลยุท่านวาง
ภาระภายนอกออกทัง้หมด หลวงปูห่ลยุท่านออกเทีย่ววเิวกบ�าเพญ็ตนเป็น “อนาคาริก”  
ผู้ไม่ติดยึดในสถานที่ องค์ท่านแยกตัวออกจากหมู่คณะ ปลีกวิเวกไปพักภาวนาอยู่ที่
เขตบึงกาฬ หนองคาย เช่น ภูทอก ภูสิงห์ ภูลังกา ภูวัว เป็นต้น

หลวงปูห่ลยุท่านไปส�าเร็จ “วชิาม้างกาย” ท�าลายกามที ่“ถํา้บชูาภูลงักา” จากน้ัน  
ท่านทราบข่าวว่าองค์ท่านหลวงปู่ชอบกลับมาอยู่เมืองเลยแล้ว ท่านจึงเดินทางมาหา 
องค์ท่านหลวงปู่ชอบที่ วัดป่าท่าสวย บ้านวังม่วง ต�าบลเอราวัณ อ�าเภอเอราวัณ  
จังหวัดเลย หลวงปูห่ลยุท่านเทีย่ววเิวกมาจ�าพรรษาอยูท่างเมืองเลย บ้านเกดิเมอืงนอน
ของท่านอยู่หลายปี ท่านไปจ�าพรรษาที่ภูบ่อบิด เขตอ�าเภอเมืองเลย และจ�าพรรษา 
ทีถ่�า้ผาบิง้ เขตอ�าเภอวงัสะพงุ จังหวดัเลย เป็นต้น ก่อนหลวงปูห่ลยุจะสิน้สดุในธรรม  
ท่านได้มาพกัภาวนาจ�าพรรษาอยูท่ีว่ดัถ�า้แก้งยาว บ้านโคกแฝก ต�าบลผาน้อย อ�าเภอ
วังสะพุง จังหวัดเลย

พระคุณเจ้าหลวงปู่หลุย จันทสาโร ท่านมาถึง “วิมุตติธรรม” ที่ ถ�้าแก้งยาว 
บ้านโคกแฝก ต�าบลผาน้อย อ�าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย เม่ือเดือนพฤศจิกายน  
ปีพุทธศักราช ๒๕๐๙ พระคุณเจ้าหลวงปู่หลุย จันทสาโร ท่านเป็นพระลูกหลาน 
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ชาวเมืองเลย ที่ได้บรรลุธรรมตามพ่อแม่ครูบาอาจารย์องค์ท่านหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต 
เป็นองค์ที่สามในล�าดับศิษย์สายเมืองเลยขององค์ท่านหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

ลูกศิษย์องค์ท่านหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ที่เป็นเลือดเน้ือเชื้อไขชาวเมืองเลย 
โดยก�าเนิด ทีไ่ด้ส�าเร็จธรรมเป็น “พระอรหนัต์” ตามองค์ท่านหลวงปูม่ั่น องค์แรกคอื 
หลวงปู่ชอบ ฐานสโม องค์ที่สอง หลวงปู่แหวน สุจิณโณ องค์ที่สาม หลวงปู่หลุย  
จันทสาโร 

อย่างนี้สิถึงจะสมกับเป็นลูกของเรา

หลวงปูช่อบ ฐานสโม กบั หลวงปูข่าว อนาลโย พากนัเดินทางจาก บ้านดงค�าโพธิ์  
ต�าบลปลาโหล อ�าเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ลัดป่าข้าม “ห้วยน�าอูน” ไปกราบ
องค์ท่านหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ที่บ้านหนองผือ (วัดป่าภูริทัตตถิราวาส) ต�าบลนาใน  
อ�าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร สมัยน้ัน ท่านบอกทางจากบ้านดงค�าโพธิ์ไป
บ้านหนองผือ ยังไม่ได้มีสร้าง “เขื่อนน�้าอูน” ขึ้นมากั้น การเดินทางไปมาระหว่าง 
สองหมู่บ้านนี้ สมัยนั้นใช้เส้นทางนี้ถือว่าลัดใกล้มากที่สุด

(ตอนหลวงปู่ชอบพาผู้บันทึกไปพักวัดป่าโพธิ์ศรีวารีราม บ้านดงคําโพธิ์ ท่านชี้ 
ให้ดูเส้นทางที่ท่านกับหลวงปู่ขาวพากันเดินลัดป่าข้ามห้วยน้ําอูนไปกราบองค์ท่าน 
หลวงปู่ม่ัน ที่บ้านหนองผือ เส้นทางที่หลวงปู่ชอบท่านช้ีให้ดูน้ี ปัจจุบันถูกนํ้าท่วม 
เพราะสร้างเขือ่นน้ําอนู ตนเองมองจากทางฝ่ังบ้านดงคําโพธิไ์ปยงับ้านหนองผือ กะด้วย 
สายตาระยะทางของสองหมูบ้่านน้ีจะห่างกนัประมาณไม่น่าเกนิสบิกโิลเมตร ผู้บนัทกึ..
ครูบากล้วย)

หลวงปูช่อบกับหลวงปูข่าว เดนิทางมาถงึบ้านหนองผือเวลาประมาณคล้อยบ่าย  
มีพระรูปหน่ึงกับสามเณรรูปหน่ึงมารับเอาบาตรบริขารพาท่านกับหลวงปู่ขาวเข้าไป
กราบองค์ท่านหลวงปู่ม่ันที่ศาลาพักขององค์ท่านหลวงปู่มั่น พระเณรที่มารับบริขาร 
พาท่านเข้าไปกราบองค์ท่านหลวงปูม่ั่นคร้ังน้ัน คือ ครูบาหล้า (หลวงปูห่ล้า เขมปัตโต  
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วัดภูจ้อก้อ อ�าเภอค�าชะอี จังหวัดมุกดาหาร) กับสามเณรบุญเพ็ง (หลวงปู่บุญเพ็ง 
เขมาภิรโต วัดถ�้ากลองเพล อ�าเภอเมือง จังหวัดหนองบัวล�าภู)

หลวงปูช่อบเล่าตอนท่านกบัหลวงปูข่าวพบกบัองค์ท่านหลวงปูม่ัน่ ทีบ้่านหนองผือ 
ให้ฟังว่า

“พออาจารย์ใหญ่มั่นท่านเห็นหน้าพวกเรา ท่านทักขึ้นมาว่า “ให้มันได้จั่งซี่แหม๋  
ถึงจะสมกับเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้า มันถึงจะสมกับเป็นลูกศิษย์ของเฮา การปฏิบัติ
ของพวกท่านภายนอกภายในเป็นจั๋งได๋ เล่าให้อ้ายเฒ่าฟังซิ อ้ายเฒ่าผู้นี้อยากฟัง”

เรากับอาจารย์ขาวเล่าเร่ืองการปฏิบัติของตนเองให้พ่อแม่ครูอาจารย์เพิ่นฟัง 
จนหมดตบัไตไส้พงุ อาจารย์ใหญ่เพิน่กะว่า “เออ ให้มันได้จ่ังซีต่ี”้ อาจารย์ใหญ่ท่านถาม 
“พวกท่านยังมอีะไรสงสยัในธรรมอกีไหม” เรากบัอาจารย์ขาวตอบเพิน่ว่า “พวกข้าน้อย 
บ่มีความสงสัยอะไรในธรรมอีกแล้วขอรับ”

องค์ท่านหลวงปูม่ั่นถามเร่ืองภายนอกทีท่่านทัง้สองไปเทีย่ววเิวกมา ท่านทัง้สอง 
กราบเรียนเรื่องราวต่างๆ ที่ตนเองได้พบเจอให้องค์ท่านฟัง องค์ท่านหลวงปู่มั่นเล่า 
เร่ืองภายนอกภายในของแต่ละสถานท่ีให้ท่านทั้งสองฟังในเชิงลึกละเอียด พ่อแม่- 
ครูบาอาจารย์ทั้งสามสนทนา “เปิดธรรม” ร่วม ๓ ชั่วโมง จึงยุติ

องค์ท่านหลวงปูม่ัน่บอกให้ท่านทัง้สองเอาบริขารไปเกบ็ยงัทีพ่กัทีอ่งค์ท่านได้ให้
พระเณรจัดเตรียมเอาไว้ให้ องค์ท่านหลวงปูม่ัน่พดูกบัท่านทัง้สองว่า “ท่านชอบ ท่านขาว 
ต่อไปน้ีพวกท่านบ่ต้องมาขอนิสยักบัเราอกีนะ อ้ายเฒ่าผู้น้ีบ่มีนิสยัทีจ่ะมาอบรมสัง่สอน
อหียงัให้พวกท่านอกีแล้ว พวกท่านพ้นนิสยัวมิตุตธิรรม เป็นครูบาอาจารย์สอนโลกสอน
ธรรมแทนเราได้แล้ว ต่อไปน้ีเร่ืองการขอนิสยั ให้เป็นเร่ืองของพระหนุ่มเณรน้อยพวก
น้องๆ ไปเสยี พวกท่านน้ันเป็นพีใ่หญ่พ้นนิสยักนัแล้ว เร่ืองสอนธรรมในศาสนาต่อไป  
พวกท่านกใ็ห้เป็นแขนขาแทนเรา เร่ืองน้ีเราขอฝากพวกท่านเอาไว้ พ่อแม่เลีย้งลกูมาจน 
ใหญ่กล้าหน้าบาน กห็วงัได้อาศยักินเหง่ือกนิแรงจากลกู ให้พวกท่านพากนัพจิารณาใน 
เรื่องนี้ดู”
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ย้อนความก่อนหลวงปู่ชอบกับหลวงปู่ขาว ท่านจะเดินทางไปกราบองค์ท่าน 
หลวงปูม่ั่น ทีบ้่านหนองผือ หลวงปูบ่ญุเพง็ เขมาภิรโต วดัถ�า้กลองเพล ต�าบลโนนทนั  
อ�าเภอเมือง จังหวัดหนองบัวล�าภู ท่านเล่าเรื่องนี้เพิ่มเติมให้ผู้บันทึกฟังว่า

“องค์ท่านหลวงปูม่ั่นบอกพระเณรบ้านหนองผือว่า “ท่านขาวกบัท่านชอบ ลกูชายเรา  
จะพากันมาที่นี่ สองธรรมใหญ่จะมาพร้อมกัน ลูกศิษย์เราสององค์นี้ผ่านหมดแล้ว 
พระเณรเราถ่าเบิง่เด้อ พระธรรมใหญ่สององค์น้ีจะพากนัมาหาเราทีน่ี่สมกบัค�าเว่าของ 
อ้ายเฒ่าบ่”

หลวงปูบ่ญุเพ็งท่านว่าสมัยน้ันการตดิต่อสือ่สารทีบ้่านหนองผือ จะตดิต่อกนัโดย 
ฝากค�าพูดหรือเขียนจดหมายให้คนเข้ามาส่งเท่าน้ัน หลวงปู่ชอบกับหลวงปู่ขาวท่าน
ไม่ได้เขยีนจดหมายหรือฝากค�ากบัใครมาว่าท่านทัง้สองจะเข้ามาทีน่ี่ เร่ืองน้ีไม่มใีครรู้
มาก่อนว่าท่านทัง้สองจะเข้ามา แต่หลวงปูม่ัน่ท่านรู้เร่ืองน้ี จึงบอกพระเณรให้รับทราบ 
เร่ืองน้ีจึงเป็นเร่ืองภายในทีค่รูบาอาจารย์ทัง้สามท่านมีการตดิต่อกนัทางในโดยเฉพาะ

องค์ท่านหลวงปูม่ัน่บอกพระเณรจัดทีพ่กัให้กบัหลวงปูช่อบ หลวงปูข่าว เพือ่ให้ 
ถูกอัธยาศัยของท่านทั้งสอง องค์ท่านหลวงปู่มั่นมอบหมายให้หลวงตามหาบัว  
ญาณสมัปันโน พาพระเณรท�าทีพ่กัให้หลวงปูช่อบกบัหลวงปูข่าว โดยหลวงปูม่ัน่ท่าน
เป็นผู้ชี้จุดให้ท�าที่พักด้วยองค์ท่านเอง ที่พักหลวงปู่ขาว องค์ท่านหลวงปู่มั่นให้ท�าไว้ 
ทีใ่ต้ต้นหว้า ทีพ่กัของหลวงปูช่อบ องค์ท่านหลวงปูม่ั่นให้ท�าไว้ทีใ่ต้ต้นมะไฟ พระเณร 
บ้านหนองผือพากันท�าที่พักให้หลวงปู่ชอบกับหลวงปู่ขาว สองวันจึงแล้วเสร็จ

หลวงปูบ่ญุเพง็ท่านว่า “กริิยาแบบน้ี องค์ท่านหลวงปูม่ัน่จะแสดงออกกบัลกูศิษย์ 
ของท่านเพียงไม่กี่องค์เท่านั้น ระหว่างที่พระเณรทําที่พักให้หลวงปู่ขาว หลวงปู่ชอบ  
องค์ท่านหลวงปูม่ัน่จะมาบอกให้ทาํแบบน้ีถงึจะถกูจริตท่านขาว ทาํแบบน้ีถงึจะถกูจริต 
ท่านชอบ ทางเดินจงกรมทําเสร็จแล้ว หลวงปู่มั่นท่านจะลองเดินดูความเรียบร้อย 
กิริยาที่องค์ท่านหลวงปู่ม่ันแสดงออกมาให้เห็น พระเณรรุ่นน้องจึงพากันยําเกรง 
หลวงปู่ชอบกับหลวงปู่ขาวตั้งแต่ยังไม่เห็นหน้าค่าตาตัวตนที่แท้จริงของท่านทั้งสอง”
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วนัทีห่ลวงปูช่อบกบัหลวงปูข่าวเดนิทางมาถงึบ้านหนองผือ หลวงปูบ่ญุเพง็บอก 
“วันนั้นเราเป็นเณรเฝ้าศาลาโรงนํา้ร้อน พอเห็นหลวงปู่ชอบ หลวงปู่ขาว มาถึง เรากับ
อาจารย์หล้า (หลวงปู่หล้า เขมปัตโต) พากันไปรับบริขารท่านทั้งสอง

เราถาม “ครูบาอาจารย์ชื่อว่าจั๋งได๋ข้าน้อย พากันมาแต่ทางใด๋น้อข้าน้อย”

หลวงปูข่าวท่านว่า “เฮาชือ่ขาว อาจารย์องค์น่ีเพิน่ชือ่ชอบ พวกเฮามาแต่ทางเมอืง 
เชียงใหม่”

พอทราบชื่อว่าเป็นใคร เรากับอาจารย์หล้าพาท่านทั้งสองไปที่พักหลวงปู่ม่ัน  
ตอนน้ันกะว่าจะได้ฟังครูบาอาจารย์สนทนาธรรมกันอยู่ใกล้ๆ หลวงปู่มั่นขึงตาใส่  
จึงรีบลงจากกุฏิมานั่งฟังท่านคุยกันอยู่ใต้ถุนที่พักหลวงปู่มั่น

พระเณรพอรู้ว่าหลวงปูช่อบ หลวงปูข่าว มาแล้ว พากนัมาฟังท่านทัง้สามคุยกนั  
อยู่ใต้ถุนทีพ่กัหลวงปูม่ัน่ ยงักบัพากนัมาน่ังฟังลาํ พระเณรพากนัเงียบไม่ต้องบอกกนัยาก  
ผมนั่งอยู่กับอาจารย์หล้า

อาจารย์มหาบวั (หลวงตามหาบวั ญาณสมัปันโน) ถาม “เพง็ๆ อาจารย์ใหญ่คยุกบั 
ผู้ใด๋คือเสียงดังแท้”

เราบอก “อาจารย์ใหญ่เพิ่นคุยกับอาจารย์ขาว อาจารย์ชอบ”

อาจารย์มหาฯ บอก “อย่าปากๆ ฟังเพิ่นๆ”

พระเณรพากันเงียบ ฟังครูบาอาจารย์สนทนากนั เวลาหลวงปูข่าว หลวงปูช่อบพดู
อะไรออกมาถกูธรรม หลวงปูม่ัน่ท่านจะเสยีงดงัขึน้ทนัท ี“เออๆ แม่นแล้วๆ ให้มนัได้ 
จั่งซี้แหม๋ๆ” พระเณรฟังอยู่ใต้ถุนศาลาฯ พากันตื่นเต้นไปกับเพิ่น พระเณรหนองผือ
ถึงได้รู้ว่าพ่อแม่ครูอาจารย์มั่น หลวงปู่ชอบ หลวงปู่ขาว เพิ่นสําเร็จธรรมกันอยู่ที่ไหน

วันน้ันพระเณรพากันฟังธรรมเพลนิจนลมืปัดตาด ฉันน้ําฮ้อน แต่ละองค์ไม่มใีคร 
อยากลุกออกจากที่ ฟังครูบาอาจารย์พูดถึงธรรมเรื่องไหน มันเพลินไปในธรรมของ 
ท่านหมด”
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ความทรงจ�าของศิษย์ผู้น้อง

การสนทนาธรรมขององค์ท่านหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต กับ หลวงปู่ชอบ ฐานสโม 
และหลวงปูข่าว อนาลโย เม่ือปีพทุธศักราช ๒๔๘๙ ผู้บนัทกึเรียนถามหลวงปูบ่ญุเพง็  
เขมาภิรโต วดัถ�า้กลองเพล จังหวดัหนองบวัล�าภ ูซึง่ตอนน้ันท่านเป็นสามเณรอปัุฏฐาก
องค์ท่านหลวงปู่มั่น อยู่ที่บ้านหนองผือ หลวงปู่บุญเพ็งท่านเล่าให้ผู้บันทึกฟังดังนี้

หลวงปู่บุญเพ็ง “หลวงปู่มั่นท่านบอกพระเณรบ้านหนองผือว่า “ลูกศิษย์เรา 
สององค์ ท่านชอบ ท่านขาว น้ีผ่านธรรมแล้ว” คําว่า “ผ่าน” หลวงปูม่ัน่ คอืเป็นพระอรหนัต์ 
แล้ว คําพูดของหลวงปู่มั่นจึงเป็นเหตุให้พระเณรบ้านหนองผืออยากเห็นพระอรหันต์
คูง่ามตามที่ทา่นบอก ตอนหลวงปูข่าว หลวงปูช่อบ มาบา้นหนองผอื พระเณรพอรูว่้า 
ท่านมาถึงแล้ว พากันออกมาดูท่านทั้งสองยังกับมาดูดารา หลวงปู่ขาวท่านยิ้มง่าย 
พระเณรจึงพากันพูดคุยกับท่านไม่เสียวใจ”

หลวงปูช่อบท่านเป็นคนพดูน้อย หน้าตาเอาจริง พระเณรจะไม่กล้าพดูหยอกล้อกนั 
เวลาอยูใ่กล้ท่าน อยู่หนองผือ ส่วนมากหลวงปูช่อบท่านจะพดูกบัหลวงปูม่ั่น อาจารย์
มหาบวั กบัพระเณรองค์อืน่ท่านจะพดูด้วยน้อยมาก กบัเณรท่านจะคุยกบัผมมากกว่า 
เณรองค์อื่น ส่วนมากผมจะได้คุยกับหลวงปู่ชอบตอนเข้าไปทําข้อวัตรหลวงปู่มั่น
ด้วยกันกับท่าน หรือเวลาไปซ่อมทางจงกรม ดายหญ้าที่พักให้ท่าน หลวงปู่มั่นบอก 
พระเณร “อยูใ่กล้ท่านชอบให้ระวงัความคดิของตนเองเด้อ เสอืเด้อน่ัน” พระเณรน้องๆ  
พากันระวังตัว กลัวหลวงปู่ชอบดักจิตดักใจให้ขายหน้า”

ผู้บันทึกเรียนถามหลวงปู่บุญเพ็ง “ตอนอยู่หนองผือกับหลวงปู่ชอบสมัยน้ัน 
นอกจากนับถอืกนัในธรรมแล้ว มเีร่ืองอะไรภายนอกบ้างไหมทีค่รูบาอาจารย์ประทบัใจ  
ถึงได้สนิทสนมกันกับหลวงปู่ชอบจนถึงทุกวันนี้” 

หลวงปูบ่ญุเพง็ “คร้ังหน่ึงเราเป็นไข้ ป่วย เงียบไม่บอกใคร ไม่ได้ลงมาบณิฑบาต
สามสีวั่น หมูค่ณะเข้าใจว่าเราอดอาหารทาํความเพยีร หลวงปูช่อบรู้ว่าเราป่วย ท่านเอา 
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นํ้าอ้อยสองก้อนมาให้ฉัน ท่านบอก “เพ็ง นี่ยาดี” พอได้ฉันนํ้าอ้อยหลวงปู่ชอบเอา
ให้แล้ว อาการไข้หายเลยในวนัน้ัน รอดตายเพราะน้ําอ้อยสองก้อนหลวงปูช่อบเอาให้  
เราตั้งใจว่า ถ้าสิ้นพ่อแม่ครูอาจารย์ม่ันแล้ว จะขอติดตามไปปฏิบัติกับอาจารย์ขาว 
อาจารย์ชอบ

ประชุมเพลิงอาจารย์ใหญ่มั่น หลวงปู่ชอบท่านไม่มาร่วมงาน ท่านอยู่เชียงใหม่ 
หลงัเสร็จงานหลวงปูม่ัน่ เรากต็ามหลวงปูต่ือ้ (อจลธมัโม) เทีย่ววเิวก หลวงปูต่ือ้พาไป 
ภาวนาอยู่พระบาทบัวบก บ้านผือ หลวงปู่ตื้อไปปราบเปรตตีนเดียวหลอกพระเณร
พระบาทบวับก ปราบเปรตตนีเดยีวแล้ว หลวงปูต่ือ้พามาหาหลวงปูข่าวอยูห่นองววัซอ 
ผมขอให้หลวงปู่ขาวพาขึ้นไปหาหลวงปู่ชอบอยู่เชียงใหม่ หลวงปู่ขาวบอก “ตามหา
อาจารย์นี่ตามหายากแท้ๆ อยู่กับเฮานี่ เพิ่นสิมาหาเอง” หลวงปู่ชอบมาหาหลวงปู่ขาว 
ผมถึงได้ออกปฏิบตักิบัท่าน สร้างวดัป่าสมัมานุสรณ์ข้ึนมา ผมกไ็ปปฏบิตักิบัท่านอยูน่ั่น  
หลวงปู่ชอบพาข้ามโขงไปเที่ยววิเวกสานะคาม เวียงจันทน์ เที่ยววิเวกกับหลวงปู่ชอบ
น่ีม่วนหลาย ทกุข์ยากลาํบากก็อยู่น่ัน บนัเทงิเริงธรรมกอ็ยูน่ั่น อะไรไม่เคยเหน็ อะไร
แปลกๆ หลวงปู่ชอบท่านก็ทําให้เห็น หลวงปู่ชอบท่านเด่นในเรื่องโลดโผน” 

องค์ท่านหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ฝากพระศาสนา

ปีพทุธศกัราช ๒๔๘๙ หลวงปูช่อบ ฐานสโม หลวงปูข่าว อนาลโย พกัปฏิบตักิบั 
องค์ท่านหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ที่บ้านหนองผือ ต�าบลนาใน อ�าเภอพรรณานิคม 
จังหวัดสกลนคร

หลวงปู่ชอบบอก “มีวันหนึ่ง เรากับอาจารย์ขาว ท่านมหาบัว (หลวงตามหาบัว  
ญาณสัมปันโน) พากันทําข้อวัตรสรงนํ้าท่านอาจารย์ใหญ่ อาจารย์ใหญ่ท่านพูดกับ
พวกเราขณะสรงนํ้า

“ท่านชอบ ท่านขาว ท่านมหาฯ (บวั) พวกท่านทัง้สาม อนาคตจะได้เป็นครบูาอาจารย์ 
หมู่คณะ ประชาชน เป็นที่พึ่งของบริษัทบริวาร อ้ายเฒ่านับมื้อแก่เฒ่าไปเร่ือยๆ  
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เทศนาว่าการอหียงักะบ่เตม็ที ่ธาตขุนัธ์บ่อ�านวย ภาระพระศาสนาต่อไป พวกท่านทัง้สาม 
ต้องเป็นผู้ดูแลสืบแทนเฮา เฮาฝากพวกท่านดูแลพระศาสนาต่อจากเฮา มีสัตว์โลก
มากมายทัง้หยาบละเอยีดรอการสงเคราะห์ธรรมจากพวกท่าน อ้ายเฒ่าจะตายวนัตายรุ่ง 
มือ่ใด๋กะบ่ฮู ้พ่อแม่เลีย้งลกูจนใหญ่กะหวงักนิเฮือ่กนิแฮงลกู หวงัให้ลกูเป็นมอืขาตนี 
ตาแทนพ่อแม่ พระพุทธเจ้าครบูาอาจารย์อบรมสั่งสอนลูกศิษย์มา กะหวังให้ลูกศิษย์ 
สบืทอดพระศาสนา พวกท่านเป็นลกูศษิย์ทีเ่ฮาไว้ใจ ให้พากนัพจิารณาค�าเว่าของอ้ายเฒ่า 
ผู้นี้เบิ่ง”

หลวงปูช่อบบอก แต่ไหนแต่ไรพ่อแม่ครูอาจารย์ม่ันท่านไม่เคยพดูแบบน้ีมาก่อน 
เรารู้ทันทีว่าอาจารย์ใหญ่มั่นบอกเป็นนัยท่านใกล้จะละขันธ์นิพพาน หลังสรงน�้าท่าน 
อาจารย์ใหญ่แล้ว อาจารย์ขาวท่านน�าเรื่องนี้มาปรึกษาเรา

อาจารย์ขาวถาม “ทีอ่าจารย์ใหญ่ท่านพดูแบบน้ี อาจารย์ชอบเข้าใจความหมายว่า 
อย่างไร” เราบอกอาจารย์ขาว “พ่อแม่ครูอาจารย์มั่นท่านเตรียมปลงสังขารจะเข้า
นิพพานธาตุ”

ต่อมา หลวงตามหาบวัท่านน�าเร่ืององค์ท่านหลวงปูม่ัน่พดูมาปรึกษาหลวงปูช่อบ 
หลวงปูช่อบ “เฮาบอกท่านมหาบวัเหมอืนกบัทีเ่ฮาบอกอาจารย์ขาว มหาบวัสงสยัถามเฮา 
เร่ืองอาจารย์ใหญ่มัน่ฝากพระศาสนาไว้ให้พวกเฮาดูแลต่อจากเพิน่ มหาบวัท่านสงสยั
ในเรื่องนี้ อยากให้เฮาขยายความให้ฟัง

เฮาบอก “ท่านมหาฯ ต่อไปท่านจะเป็นพระส�าคญัในศาสนา ถ้าจ่ังซัน่อาจารย์ใหญ่ 
เพิน่จะบ่มอบหมายภาระศาสนาให้ท่านสบืทอดดอก อาจารย์ใหญ่เพิน่ฮูว่้าอนัใด๋ส�าคญั
บ่ส�าคญั มือ้น้ีท่านยงัสงสยั มือ้หน้าท่านมหากะสฮิูเ้องว่าเป็นจ่ังได๋ อาจารย์ใหญ่ ถ้าเพิน่ 
กล่าวอีหยังออกมาแล้วบ่เป็นอื่น” 
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กราบลาพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นครั้งสุดท้าย 

ที่บ้านหนองผือ

หลวงปูช่อบ ฐานสโม ท่านพกัปฏิบตัอิยู่กบัองค์ท่านหลวงปูม่ัน่ ภูริทตัโต ทีบ้่าน 
หนองผือ (วัดป่าภูริทัตตถิราวาส) ต�าบลนาใน อ�าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
ประมาณสองเดอืน จากน้ัน ท่านกลบัมาเมอืงเลย จะขึน้ไปเทีย่ววเิวกจ�าพรรษาทางเมือง
เชียงใหม่ หลวงปู่ชอบท่านน�าเรื่องนี้เข้ากราบเรียนองค์ท่านหลวงปู่มั่น ผู้เป็นพ่อแม่- 
ครูบาอาจารย์

องค์ท่านหลวงปู่มั่นถาม “ถ้ามีพระติดตามเที่ยววิเวกด้วย ท่านชอบจะให้เขาไป
ด้วยไหม” หลวงปู่ชอบท่านว่า “กระผมอยากเที่ยววิเวกตามล�าพัง ถ้ามีคนอื่นไปด้วย
จะไม่สะดวกในการปฏิบัติและการไปการมาของเกล้ากระผม”

องค์ท่านหลวงปู่มั่นบอกหลวงปู่ชอบว่า “สัตว์โลกแต่ละบุคคลนั้นต่างเกิดตาย
ด้วยกนัมานับชาตบ่ิหล่อน (นับชาตไิม่ถ้วน) เฮาได้เป็นครูบาอาจารย์ของท่าน เพราะอดตี
เฮากับท่านเคยมีวาสนาฮ่วมกันมาก่อน เมื่อท่านได้ดีมีสุขแล้ว เฮาขอฝากพระศาสนา 
กุลบุตร กุลธิดา ให้ท่านช่วยอบรมสั่งสอนตามวาสนาของผู้น้ันจะฮู้เห็นเป็นธรรม  
ให้ท่านชอบพิจารณาเบิ่งในเรื่องนี้”

เร่ืองน้ีตอนฟังหลวงปูช่อบท่านพดู ตนเองคิดไปในเร่ืององค์ท่านหลวงปูม่ัน่มอบ 
ภาระพระศาสนาให้ท่านซึ่งเป็นลูกศิษย์ผู้หนึ่งสืบทอด พอหลวงปู่ชอบท่านพูดว่า 

“ตอนน่ัน เฮากราบลาท่านอาจารย์ใหญ่ม่ันขึน้มาเชยีงใหม่ ตัง้ใจว่าจะไปอยูพ่ม่า 
บ่กลบัมาเมอืงไทยอกี เฮากะสไิปอยูไ่ปตายอยูเ่มอืงพม่า อาจารย์ใหญ่ฮูค้วามตัง้ใจเฮา  
เพิ่นเลยบอกให้เฮาพิจารณาในเรื่องนี้ พิจารณาเบิ่งวาสนาเจ้าของเกี่ยวข้องกับคนอื่น 
เฮาโปรดเอาคนทางเมืองไทยได้หลายกว่าทางพม่า เฮาจ่ังอยู่สอนธรรมโปรดคนทาง
เมืองไทย ถ้าอาจารย์ใหญ่มั่นเพิ่นบ่ขอไว้ในตอนนั้น สิบ่มีผู้ใด๋ได้เห็นเฮาอีกเลย”
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หลวงปู่ชอบท่านว่าตนเองถึงรู้ที่มาที่ท่านอยู่เมืองไทยทุกวันน้ี เพราะองค์ท่าน
หลวงปูม่ั่น พ่อแม่ครูบาอาจารย์ของท่านขอไว้น่ีเอง ทีห่ลวงปูช่อบท่านพดูให้ลกูศิษย์ฟัง
หลายคร้ังว่า “ถ้าบ่มบีคุคลส�าคญัทีม่พีระคณุต่อเฮาขอไว้ เฮากะจะไปตายหายสาบสญู
อยู่เมืองพม่า” ค�าพูดของหลวงปู่ชอบ ตนเองถึงมากระจ่างที่ท่านอยู่โปรดลูกศิษย์ 
เมืองไทย เพราะองค์ท่านหลวงปู่มั่นขอไว้นี่เอง

องค์ท่านหลวงปู่มั่นสั่งเสียหลวงปู่ชอบครั้งสุดท้ายว่า “ถ้าท่านชอบทราบข่าวว่า
ผมป่วยหรือละขันธ์แล้ว ท่านอย่าเข้ามาข้องเกี่ยวกับการงานประเภทน้ีเป็นอันขาด  
อย่ามาวุน่วายขายของเน่ากบัเขา อยูท่ีไ่หนกใ็ห้ท่านปฏบิตัอิยูท่ีน่ั่น ไม่ต้องมากนิข้าวต้ม
ขนมหวานในงานของอ้ายเฒ่าเป็นอนัขาด ข้อน้ีเราห้ามเดด็ขาด อย่ามายุง่เกีย่วในงาน
ของเรา เสียเวลาท่านสงเคราะห์สัตว์โลก”

โอวาทธรรมองค์ท่านหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต บอกในครั้งนี้ เป็นโอวาทธรรมครั้ง 
สุดท้ายที่องค์ท่านสั่งเสียหลวงปู่ชอบ ฐานสโม ต่อมาหลวงปู่ชอบท่านน�าเร่ืองน้ีมา  
พิจารณาถึงวาสนาของท่านกับสัตว์โลก ท่านรู้ว่ามีสัตว์โลกอีกมากมายทั้งกายหยาบ
กายละเอียด รอการสงเคราะห์ธรรมจากท่าน ท่านจึงตัดสินใจไม่ไปประเทศพม่า  
ออกเที่ยววิเวกจ�าพรรษาโปรดผู้มีวาสนาเกี่ยวข้องกันกับท่านทางเมืองไทยเพียง 
อย่างเดียว

หลวงปู่ซามา อจุตโต ขอติดตามเที่ยววิเวก

หลงัจากหลวงปูช่อบ ฐานสโม ท่านกราบลาองค์ท่านหลวงปูม่ัน่ ภริูทตัโต ก่อนวนัที่ 
ท่านจะเดนิทางมาเมอืงเลย หลวงปูซ่ามา อจุตโต (วดัป่าอมัพวนั ต�าบลไร่ม่วง อ�าเภอ 
เมอืง จังหวัดเลย) กราบเรียนหลวงปูช่อบว่า “กระผมอยากขอตดิตามครูบาอาจารย์ออก 
เที่ยววิเวก” หลวงปู่ชอบห้ามหลวงปู่ซามาไม่ให้ไปกับท่าน ท่านบอกหลวงปู่ซามาว่า 
“อยูก่บัพ่อแม่ครูอาจารย์มัน่น้ันดแีล้ว ถ้าเกดิขดัข้องเร่ืองปฏิบตั ิพ่อแม่ครูอาจารย์มัน่  
ท่านจะช่วยแก้ไขให้ได้ ไปกับผมมันล�าบาก ถ้าไม่มีความอดทนจะอยู่กับผมยาก” 



247

หลวงปูซ่ามาท่านว่า “กระผมจะไม่ท�าให้ครูบาอาจารย์ล�าบากใจในเร่ืองน้ี ขอเพยีง 
ได้ตดิตามไปปฏิบตักิบัครูบาอาจารย์ ทกุอย่างกระผมกพ็อใจแล้ว” หลวงปูซ่ามายนืยัน 
เจตนาของท่านอยากจะออกเทีย่ววเิวกกบัหลวงปูช่อบให้ได้ ถงึหลวงปูซ่ามาจะขอร้อง
อย่างไร หลวงปู่ชอบท่านก็ไม่ยอมใจอ่อนให้หลวงปู่ซามาไปกับท่านในตอนนั้น

หลวงปูช่อบท่านร�า่ลาหมูค่ณะบ้านหนองผือ เดนิทางกลบัมาเมอืงเลย หลวงปูซ่ามา 
ท่านแต่งบริขารไว้ตัง้แต่เมือ่คืนเพือ่จะตดิตามออกเทีย่ววเิวกเมอืงเลยกบัหลวงปูช่อบ 
ให้ได้ หลวงปู่ชอบออกจากบ้านหนองผือมาไม่นาน ท่านเห็นพระเดินตามหลังมาจึง
หยุดดู พอรู้ว่าเป็นหลวงปู่ซามา ท่านถามว่า “เฒ่าหลังลายจะไปไหนถึงแต่งบริขาร” 
(หลวงปู่ซามาท่านสักลายจนเต็มแผ่นหลัง องค์ท่านหลวงปู่ชอบจึงเรียกหลวงปู่ซามา 
ว่า เฒ่าหลังลาย)

หลวงปู่ซามาบอก “กระผมขอติดตามท่านอาจารย์เที่ยววิเวกด้วยขอรับ”

หลวงปู่ชอบท่านดุหลวงปู่ซามาว่า “ฟังไม่รู้เรื่องหรือยังไง ผมห้ามไม่ให้ไปด้วย
ท่านยังจะฝืนค�าเราอีก” หลวงปู่ซามาท่านนิ่งเงียบ ไม่พูดจาอะไรตอบโต้ หลวงปู่ชอบ
มองกิริยาหลวงปูซ่ามาแล้ว ท่านนึกถงึอดตีของท่านตอนไปฝากตวัเป็นลกูศิษย์องค์ท่าน 
หลวงปูม่ั่น ทีบ้่านสามผง ท่านถกูหลวงปูม่ั่นลองใจไล่ออกจากบ้านสามผง จนท่านรู้สกึ
น้อยใจ ท่านเหน็ความตัง้ใจของหลวงปูซ่ามาในเร่ืองน้ี จึงยอมให้หลวงปูซ่ามาตดิตาม
นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

หลวงปูซ่ามาตดิตามองค์ท่านหลวงปูช่อบมาเทีย่ววเิวกทางเมอืงเลย หลวงปูซ่ามา 
ท่านมาพบกับหลวงปูค่าํด ีปภาโส ทีเ่มอืงเลยอกีคร้ัง หลวงปูค่�าดท่ีานเป็นชาวจังหวดั
ขอนแก่น เหมือนกันกับหลวงปู่ซามา รู้จักมักคุ้นกันตั้งแต่สมัยอยู่ปฏิบัติกับองค์ท่าน
หลวงปู่สิงห์ ขันตยาคโม ที่ขอนแก่น หลวงปู่ค�าดีท่านออกเที่ยววิเวกทางเมืองเลย 
ร่วมกับหลวงปู่ชอบ หลวงปู่ซามา หลังจากนั้นหลวงปู่ชอบท่านให้หลวงปู่ซามาอยู่กับ
หลวงปูค่�าดี ท่านจะข้ึนไปเทีย่ววเิวกจ�าพรรษาทางเชยีงใหม่ หลงัแยกกนัเทีย่ววเิวกแล้ว 
หลวงปู่ซามาท่านได้ติดตามหลวงปู่ค�าดีไปจ�าพรรษาทางจังหวัดขอนแก่น 
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หลวงปู่ธิเพื่อนแท้เมื่อยามยาก

ปีพุทธศกัราช ๒๔๙๑ พระคณุเจ้าหลวงปูช่อบ ฐานสโม ทา่นกลบัมาเที่ยววิเวก
ที่เชียงใหม่ ปีนี้ท่านมาจ�าพรรษาที่เสนาสนะป่าบ้านสันป่าตึง ตําบลสันป่ายาง อําเภอ
แม่แตง จังหวัดเชยีงใหม่ เสนาสนะแห่งน้ีจะอยูใ่กล้กบัวดัสนัป่าตงึ ของครูบาเจ้าธรรมธิ  
หรือท่านพระครูวุฒิธรรมคุณ

ปีที่หลวงปู่ชอบท่านจ�าพรรษาที่บ้านสันป่าตึง ท่านบอกเป็นปีที่เราถูกรบกวน
มากที่สุดนับตั้งแต่วันที่เราบวชมา เหตุเพราะหลวงปู่ชอบถูกขับไล่นี่แหละ ท่านจึงได้ 
สหธรรมิกเพิ่มขึ้นมาอีกองค์ คือ พระคุณเจ้าหลวงปู่ธิ หลวงปู่ธิท่านเป็นเพื่อนแท้เมื่อ 
ยามยาก ตอนหลวงปูช่อบท่านถกูขบัไล่จากกลุม่พระทีเ่หน็ต่างกนัในการปฏบิตั ิตอนน้ัน 
หลวงปู่ชอบท่านถูกกล่าวหาว่าเป็นพระเถือ่นเลือ่นลอย ไม่มสีงักดัวดัวาอารามอาศยั 
จ�าพรรษาเป็นหลกัแหล่ง จนมกีารตัง้อธกิรณ์ข้ึนมาสอบสวนท่าน (อธกิรณ์ คอื เร่ืองข้อ 
พพิาทระหว่างพระกับพระ หรือระหว่างพระกบัโยม เมือ่มอีธกิรณ์ข้อร้องเรียนเกดิข้ึน  
กจ็ะมกีารตัง้คณะกรรมการสงฆ์มาสอบสวนผู้เกีย่วข้องในข้อร้องเรียนน้ันๆ เพือ่หาข้อ 
ยุติเรื่องราว)

คณะกรรมการสงฆ์ได้มาท�าการตรวจสอบอธิกรณ์หลวงปู่ชอบ โดยมีเจ้าคณะ
ต�าบลแม่ริม ฝ่ายมหานิกาย สมัยน้ัน เป็นประธานสงฆ์ในการตรวจสอบ หลวงปูธ่ท่ิาน 
ออกมารับรองฐานะพระภิกษุให้กับหลวงปู่ชอบ จนเป็นเหตุให้ท่านถูกหมู่คณะฝ่าย
มหานิกายตั้งข้อรังเกียจ ไม่อยากคบหาสมาคมกับท่าน

ย้อนเล่าเร่ืองราวตอนหลวงปู่ชอบท่านมาจ�าพรรษาที่บ้านสันป่าตึง ชาวบ้าน 
สันป่าตึงมีความศรัทธาในวัตรปฏิบัติของท่าน จึงพากันมาท�าบุญกับท่าน เป็นเหตุให้ 
พระเณรเจ้าถิ่นกลุ ่มหน่ึงไม่พอใจที่พวกตนเสียความเคารพนับถือจากชาวบ้าน  
พระกลุ่มนี้ไม่พอใจหลวงปู่ชอบ จึงจ้างนักเลงขี้เหล้ามารบกวนข่มขู่ท่านต่างๆ นานา
เช่น จ้างพวกขีเ้หล้ามาด่าทอตอนท่านบณิฑบาต จ้างพวกข้ีเหล้ามารบกวนเวลาท่านเดิน
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จงกรม น่ังภาวนา จ้างพวกขีเ้หล้าเอาก้อนหนิ ไม้ ค้อน มาขว้างปาใส่กฏิุทีพ่กัของท่าน  
เป็นต้น ถงึอนัธพาลกลุม่น้ีจะมารบกวนข่มขูอ่ย่างไร หลวงปูช่อบท่านบอก “เราไม่เคย 
โกรธเคืองหรือเกรงกลัวคนพวกนี้เลย ตรงกันข้าม เรากลับคิดเมตตาสงสารในความ
มืดบอดของสติปัญญาคนพวกนี้”

เมื่อจ้างอันธพาลมาข่มขู่แล้ว หลวงปู่ชอบยังไม่หนี พวกสมีกลุ่มนี้จึงให้คนเอา 
หนังสติก๊มายงิเวลาท่านบณิฑบาต ท่านบอก “ลกูหนิหนังสติก๊ทีเ่ขายงิใส่น้ัน ไม่เคยถกู
เน้ือต้องตวัของเราเลยแม้แต่ลกูเดียว” ถามองค์ท่านว่า “ทาํไมไม่โดนลกูหนิหนังสติก๊” 
ท่านว่า “เราไม่เคยมีกรรมกับพวกนี้มาก่อน เขาจึงทําอันตรายอะไรเราไม่ได้ อํานาจ 
ศลีธรรมทีเ่ราบาํเพญ็มา เป็นกาํแพงทพิย์ปิดกัน้อนัตรายไม่ให้เข้ามาใกล้ตวัเรา อาํนาจ
คุณศีลคุณธรรมเป็นปาฏิหาริย์ที่ยากเกินคาดเดา ทิพยปาฏิหาริย์เป็นเรื่องยากในการ 
กําหนดให้เกิดขึ้น ปาฏิหาริย์จะเกิดขึ้นเมื่อเวลาที่ผู้มีบุญอยู่ในภาวะคับขันอันตราย
เท่านั้น”

เม่ือขบัไล่ก่อกวนยงัไง หลวงปูช่อบกย็งัไม่หนีไปจากบ้านสนัป่าตงึ พระอนัธพาล
กลุ่มน้ีจึงบอกหลวงปู่ธิให้มาขับไล่หลวงปู่ชอบให้ออกไปจากที่น่ี หลวงปู่ธิท่าน 
ไม่เหน็ด้วยกับความคดิและการกระท�าของพวกพระอนัธพาลกลุม่น้ี ท่านบอกกับพระ 
พวกน้ีว่า “เราเป็นผู้นิมนต์อาจารย์ชอบให้ท่านมาจ�าพรรษาอยู่ที่น่ี ถ้าใครจะมาไล ่
อาจารย์ชอบให้ท่านออกไปจากที่นี่ ก็ให้พากันมาขับไล่ให้เราหนีไปจากที่นี่เสียก่อน” 
หลวงปู่ธิยืนกรานไม่เห็นด้วย ท่านจึงถูกตั้งข้อรังเกียจจากพระอันธพาลกลุ่มนี้

พระอันธพาลเจ้าถิ่นเมื่อท�าอะไรองค์ท่านหลวงปู่ชอบไม่ได้ หน�าซ�้ายังมีองค์
ทา่นหลวงปู่ธิออกมารบัรองอกี การท�าตามท�านองคลองธรรมของหลวงปูธ่ิกลับกลาย
เป็นการกระท�าที่ไม่ถูกใจของพวกอันธพาลมารผ้าเหลืองกลุ่มนี้ พวกเขาจึงพากันไป 
ร้องเรียนกล่าวโทษอนัเป็นเทจ็แก่เจ้าคณะต�าบลแม่ริม ฝ่ายมหานิกาย สมัยน้ัน ให้มา 
ท�าการตรวจสอบองค์ท่านหลวงปู่ชอบ เจ้าคณะต�าบลแม่ริมเกรงใจหลวงปู่ธิ เพราะ 
ท่านเป็นพระทีช่าวบ้านสนัป่าตงึให้ความเคารพเชือ่ถือ เจ้าคณะต�าบลแม่ริมไม่สามารถ 
ด�าเนินการเร่ืองน้ีได้อย่างสะดวกใจ จึงน�าเร่ืองน้ีไปปรึกษากับเจ้าคณะอ�าเภอเมือง
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เชียงใหม่ ฝ่ายมหานิกาย ในสมัยนั้น เจ้าคณะอ�าเภอเมืองเชียงใหม่ ฝ่ายมหานิกาย 
มคี�าสัง่แต่งตัง้ให้เจ้าคณะต�าบลแม่ริม ร่วมกบัพระเลขาเจ้าคณะอ�าเภอเมอืงเชยีงใหม่ 
ให้มาตรวจสอบหนังสือสุทธิหลวงปู่ชอบ และให้ท�าการสอบสวนความประพฤติของ
หลวงปู่ชอบทางพระวินัย

คืนก่อนที่จะมีการสอบอธิกรณ์นั้น หลวงปู่ชอบท่านบอก “เรานั่งภาวนาอยู่กุฏิ 
เรานิมิตเห็นพระหลายองค์พากันมาหาเราด้วยท่าทางเอาเร่ือง พระแต่ละองค์แสดง 
ท่าทาํตาขงึใส่ เรายกนิมติน้ีขึน้มาพจิารณา จึงรู้ว่าจะมพีระมาตรวจสอบพระวนัิยเราใน
วนัพรุ่งน้ี เราตัง้จิตอธษิฐานในสมาธว่ิา “ข้าพเจ้าไม่มีจิตคิดประมาทต่อพระธรรมวนัิย  
ข้าพเจ้าไม่ได้มาเบยีดเบยีนผู้หน่ึงผู้ใดอนัเป็นการท�าผิดท�านองคลองธรรม ข้าพเจ้ามา 
จ�าพรรษาในสถานที่แห่งน้ีเพื่อสงเคราะห์ธรรมแก่ผู้อื่นเท่าน้ัน หากมีการสอบถาม 
เร่ืองใดในตวัของข้าพเจ้า ขอให้ข้าพเจ้ามีสตปัิญญาสามารถอาจหาญตอบข้อค�าถามเขา 
ได้ทุกข้อ ขอให้ข้าพเจ้าอย่าได้ติดขัดในค�าถามที่พวกเขาถามข้าพเจ้าเลย”

รุ่งขึ้นหลังจากบิณฑบาตฉันอาหารแล้ว หลวงปู่ชอบท่านออกมาเดินจงกรม 
ตามปรกติดังที่เคยปฏิบัติมา เดินจงกรมอยู่จนบ่าย ท่านเห็นมีพระกลุ่มหนึ่งพากัน 
เดินเข้ามาหา พระที่มาหาท่านมีด้วยกันทั้งหมด ๕ รูป หนึ่งในจ�านวนนั้นมีหลวงปู่ธิ  
ท่านร่วมเดินทางมาด้วยในฐานะผู้รับรองหลวงปู่ชอบ หลวงปู่ชอบเห็นพระมาหา  
ท่านจึงเลกิจากทางจงกรม มาปฏคิมต้อนรับอาคนัตกุะตามธรรมเนียมมารยาทสมณะ 
วิสัย หลังกราบไหว้ต้อนรับคณะพระที่มาตรวจสอบแล้ว เจ้าคณะต�าบลแม่ริม กับ
พระเลขาเจ้าคณะอ�าเภอเมืองเชียงใหม่ ก็สอบปากค�าขอดูหนังสือใบสุทธิของท่าน 
เพื่อตรวจสอบหลักฐานสังกัด

(หนังสือใบสุทธิฉบับแรกของหลวงปู่ชอบ สังกัดวัดบรมนิวาสฯ ลงนามรับรอง
โดย ท่านเจ้าคณุพระอบุาลคีณุปูมาจารย์ (จันทร์ สริิจันโท) เป็นทีน่่าเสยีดาย หนังสอื
ใบสุทธิฉบับน้ีเก็บไว้ที่กุฏิผู้ว่าทองดํา วัดป่าโคกมน ถูกปลวกแทะเสียหายทั้งเล่ม  
แต่ยังดีที่องค์ท่านหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี เก็บรูปถ่ายที่ใช้ทําหนังสือสุทธิขององค์ท่าน
หลวงปู่ชอบเอาไว้ให้ลูกหลานรุ่นหลังได้นํามาบูชา)
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หลวงปูช่อบท่านให้ความร่วมมอืกับคณะกรรมการพระทีม่าท�าการตรวจสอบท่าน 
เป็นอย่างดี เจ้าคณะต�าบลแม่ริม ถามว่า “ท่านมาจากไหน ใครเป็นครูบาอาจารย์ของท่าน” 
หลวงปู่ชอบท่านตอบว่า “กระผมมาจากอุดรธานี กระผมเป็นลูกศิษย์ของท่าน 
พระอาจารย์มั่นขอรับ”

พอหลวงปูช่อบเอ่ยชือ่ขององค์ท่านหลวงปูม่ัน่ขึน้มา เจ้าคณะต�าบลแม่ริม ถามว่า 
“ท่านเป็นลูกศิษย์ท่านพระอาจารย์ม่ันหรือ” หลวงปู่ชอบท่านตอบ “ขอรับกระผม”  
เจ้าคณะต�าบลแม่ริม ถามท่าน “มาท�าอะไรอยู่ที่นี่” หลวงปู่ชอบท่านตอบ “กระผมมา
พักภาวนาจ�าพรรษาขอรับ” เจ้าคณะต�าบลแม่ริมถาม “ท�าไมท่านไม่จ�าพรรษาอยู่วัด”  
หลวงปูช่อบบอก “กระผมคุน้เคยกบัการปฏบิตัอิยูแ่ต่ในป่า กระผมจึงมาจ�าพรรษาอยูใ่น 
เสนาสนะป่าแห่งนี้ นอกเหนือจากที่กล่าวมานี้ กระผมก็ไม่มีสิ่งอื่นแอบแฝง”

เจ้าคณะต�าบลแม่ริมและคณะกรรมการสงฆ์ทีม่าสอบสวน พากนัสอบสวนท่านใน 
ทุกๆ เรื่องที่ถูกกล่าวหา หลวงปู่ชอบตอบค�าถามที่เขาถามท่านได้ทุกข้อ ท�าให้คณะที่ 
มาตรวจสอบจึงสิน้สงสยัในตวัของท่าน หลวงปูธ่ท่ิานให้การรับรองสถานะหลวงปูช่อบ  
ท่านจึงพ้นข้อกล่าวหาทกุเร่ือง ท่านจึงได้จ�าพรรษาอยูบ้่านสนัป่าตงึอย่างเป็นปรกตสิขุ
จนพ้นพรรษาปีพุทธศักราช ๒๔๙๑

เมื่อกล่าวถึงหลวงปู่ครูบาธรรมธิแล้ว ผู้บันทึกขอเล่าถึงองค์ท่านสักเล็กน้อย 
เพื่อให้ลูกหลานลูกศิษย์รุ่นหลังของหลวงปู่ชอบได้รู้ถึงความสัมพันธ์ของหลวงปู่ชอบ 
กับหลวงปู่ครูบาธรรมธิ มีความเป็นมาอย่างไรในอดีต

หลวงปู่ชอบเล่าให้ฟังว่า “ท่านอาจารย์ธิมีความสนใจในการปฏิบัติทางด้านจิต
ภาวนามาก อาจารย์ธท่ิานไปฝากตวัเป็นลกูศษิย์ครูบาเจ้าศรีวชิยั ผู้ยิง่ใหญ่แห่งล้านนา” 
ท่านบอกคร้ังหน่ึงหลวงปู่ธิท่านเดินทางมากราบองค์ท่านหลวงปู่ม่ัน ที่บ้านแม่กอย 
อ�าเภอพร้าว หลวงปูธ่ฟัิงธรรมองค์ท่านหลวงปูม่ั่น ท่านเกดิความศรัทธาในค�าสอนของ 
องค์ท่านหลวงปูม่ั่น จึงฝากตัวเป็นลกูศิษย์องค์ท่าน หลวงปูธ่ท่ิานพบกนักบัหลวงปูช่อบ 
คร้ังแรกทีบ้่านแม่กอย อ�าเภอพร้าว ท่านทัง้สองถกูอธัยาศยัใจคอกนัในทางธรรม เวลา



252

หลวงปู่ธิติดขัดสงสัยในธรรมวินัยเรื่องใด ท่านจะมาปรึกษาข้อธรรมวินัยนั้นๆ กับ 
หลวงปูช่อบ จึงท�าให้ท่านทัง้สองสนิทสนมกนั จนหลวงปูช่อบท่านเรียกหลวงปูธ่ว่ิา “ตุป้ี๊”  
พระพี่ชาย

หลงัจากหลวงปูช่อบไปเทีย่ววเิวกจ�าพรรษาอยูป่ระเทศพม่า ท่านทัง้สองกไ็ม่ได้ 
พบกนันานหลายปี ท่านทัง้สองมาพบกนัอกีคร้ังทีบ้่านน�า้ริน อ�าเภอแม่ริม หลวงปูช่อบว่า 
หลวงปู่ธิท่านสนใจทางด้านภาวนา ท่านเป็นพระมหานิกายสายเหนือที่เป็นลูกศิษย์ 
ท่านพระอาจารย์ใหญ่ม่ันอีกองค์หน่ึง หลังจากท่านอาจารย์ม่ันกลับมาอยู่อีสาน  
อาจารย์ธท่ิานก็แสวงหาครูบาอาจารย์ผู้มคีวามรู้มาแนะน�าธรรมให้กบัท่าน ท่านอธษิฐาน 
ว่า “หากข้าพเจ้าไม่ได้พบกับท่านพระอาจารย์มัน่อกี ก็ขอให้ข้าพเจ้าได้พบกบัลกูศิษย์ที่
เคยปฏบิตักิบัท่านพระอาจารย์ม่ันโดยตรง ท่านผู้น้ีจะต้องเป็นผู้รู้ธรรมมวีาสนาร่วมกนั 
กับข้าพเจ้ามาก่อน ขอให้ท่านผู้นี้ได้มาเป็นผู้ที่แก้ไขปัญหาธรรมให้กับข้าพเจ้า”

“เรากับท่านอาจารย์ธิมีวาสนาร่วมกันมาก่อนในทางนี้ พอเรากับท่านมาพบกัน 
อกีคร้ังทีบ้่านน้ําริน อาจารย์ธท่ิานถามเราถงึปัญหาทีท่่านคาใจมานาน เราแก้ปัญหาธรรม 
ให้ท่าน อาจารย์ธพิจิารณาตามธรรมทีเ่ราแสดงให้ฟัง ท่านอทุานลัน่วดันํา้ริน “เฮาป่ะแล้ว  
คนทีจ่ะมาแก้ไขปัญหาให้กบัเฮา เฮาป่ะแล้วๆ” อาจารย์ธท่ิานว่าของท่านซ้ําๆ อย่างน้ัน  
จนเราขําในอาการกิริยาดีใจของท่าน”

หลวงปู่ธิท่านนิมนต์หลวงปู่ชอบไปจ�าพรรษาอยู่ด้วยกันที่บ้านสันป่าตึง หลวงปู่
ชอบบอกหลวงปู่ธิว่า ท่านขอจ�าพรรษาเพียงล�าพังองค์เดียวเพื่อความสะดวกในเวลา
ปฏบิตั ิหลวงปูช่อบท่านถามหลวงปูธ่ว่ิา “ใกล้ๆ วดัสนัป่าตงึมวีดัป่าอยูห่รือไม่” หลวงปูธ่ ิ
บอก “แถวนั้นไม่มีวัดป่า ถ้าอาจารย์ชอบอยากจะจ�าพรรษาอยู่แถวนั้น ผมจะให้โยม
ไปท�าเสนาสนะให้จ�าพรรษา” เมือ่สร้างเสนาสนะเสร็จแล้ว หลวงปูธ่ท่ิานให้โยมมานิมนต์ 
หลวงปู่ชอบที่บ้านน�้าริน ไปจ�าพรรษาที่เสนาสนะป่าบ้านสันป่าตึง

ระหว่างองค์ท่านทั้งสองจ�าพรรษาอยู่บ้านสันป่าตึงด้วยกัน ตอนเย็นแต่ละวัน 
หลวงปู่ธิท่านจะเดินจากวัดสันป่าตึง มาสนทนาธรรมกับหลวงปู่ชอบ หรือบางคร้ัง 
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หลวงปูช่อบท่านก็จะไปหาหลวงปูธ่ทิีว่ดัสนัป่าตงึ จนกลายเป็นกจิวตัรประจ�าวนัของท่าน 
ทัง้สอง ในตอนน้ัน องค์ท่านทัง้สองจึงมคีวามสนิทแนบแน่นต่อกนั หลวงปูช่อบท่านว่า 
หลวงปู่ธิเป็นสหายธรรมสายมหานิกายที่ท่านรักและเคารพนับถือมากองค์หน่ึง  
ท่านบอก “อาจารย์ธเิป็นทัง้พีช่ายเป็นทัง้เพือ่นร่วมตายของเราอกีองค์หน่ึง ท่านเป็นพระ 
ที่เรากราบไหว้ได้อย่างสนิทใจ อาจารย์ธิท่านเป็นสหธรรมิกมิตรแท้ของเรามาตั้งแต่ 
อดีตจนถึงปัจจุบัน”

ทกุคร้ังทีห่ลวงปูช่อบขึน้ไปเมตตาลกูศษิย์ทางเชยีงใหม่ ท่านจะแวะไปกราบเยีย่ม 
สนทนากับหลวงปู่ธิทุกครั้ง ผู้บันทึกเคยพบหลวงปู่ธิหลายครั้งเวลาที่ท่านเดินทางมา
เยี่ยมหลวงปู่ชอบที่วัดป่าโคกมน งานท�าบุญครบรอบอายุขององค์ท่านหลวงปู่ชอบ
แต่ละปี หลวงปู่ชอบท่านจะให้ท�าหนังสือกราบนิมนต์องค์ท่านหลวงปู่ธิให้มาร่วมใน 
งานเป็นกรณพีเิศษ หลวงปูช่อบท่านจะสละทีพ่กัของท่านให้หลวงปูธ่พิกัทกุคร้ัง และ
มอบหมายให้ผู้บันทึกเป็นตัวแทนของท่านดูแลหลวงปู่ธิอย่าให้ขาดตกบกพร่อง

พ่อแม่ครูอาจารย์ชอบท่านบอก “อาจารย์ธ ิแต่ก่อนท่านดแูลปฏบิตักัิบเรามาเป็น 
อย่างดี เราต้องดแูลท่านอย่างดเีพือ่เป็นการตอบแทนบญุคุณท่านทีเ่คยมต่ีอเรา เรามอบ 
หมายให้ท่านเป็นหัวใจในการดูแลอาจารย์ธิแทนเรา”

ตนเองดีใจทีพ่่อแม่ครูบาอาจารย์ยกหน้าทีอ่ปัุฏฐากองค์ท่านหลวงปูธ่ ิพระอริยเจ้า 
ล้านนา ที่องค์ท่านหลวงปู่ชอบรับรองในภูมิว่า “ประเสริฐแล้ว” เวลาหลวงปู่ธิมาพักที่ 
วดัป่าโคกมน หลวงปูช่อบกับตนเองจะมาคอยดูแลองค์ท่านอย่างสม�า่เสมอ ไม่ว่าจะเป็น 
กลางวันหรือกลางคนื หลวงปูช่อบท่านจะปฏบิตัต่ิอองค์ท่านหลวงปูธ่ ิยงักบัว่าท่านเป็น
พระผู้น้อย ซึ่งตนเองไม่เคยเห็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านแสดงออกกับใคร นอกจาก
ท่านจะแสดงกบัองค์ท่านหลวงปูเ่ทสก์ เทสรังส ีนอกจากหลวงปูเ่ทสก์แล้ว กมี็หลวงปู่ 
ครูบาธรรมธินี่แหละที่หลวงปู่ชอบท่านแสดงความเคารพนอบน้อมออกมาให้เห็น

หลวงปูธ่ท่ิานเป็นพระมหาเถระผู้ใหญ่ทีอ่่อนน้อมถ่อมตนมาก แววตาท่านบ่งบอก 
ถึงความเป็นพระทีม่เีมตตาธรรมสงู เหน็ความอาจหาญในแววตาของท่าน กค็ดินึกไป 
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ตามประสาตนเอง หลวงปู่ธิสมัยเป็นหนุ่ม ท่านคงจะดุดันเอาการเหมือนกัน เพราะ
แววตานักสู้ของท่านฉายแววซ่อนคมภายในให้เห็น

เรียนถามองค์ท่านหลวงปูธ่ถึิงความสมัพนัธ์ของท่านกบัหลวงปูช่อบ หลวงปูธ่ท่ิาน 
ตอบแบบถ่อมตนว่า “ผมพรรษามากกว่าอาจารย์ชอบ ๕ พรรษา ถงึอาจารย์ชอบท่าน 
จะอ่อนพรรษากว่าผมก็ตาม อาจารย์ชอบท่านเป็นผู้แนะน�าทางด้านภาวนาให้กับผม 
ผมจึงเคารพนับถืออาจารย์ชอบเป็นครูบาอาจารย์ที่มีบุญคุณกับผมมากในเร่ืองน้ี  
ผมกับท่านจึงทิ้งกันไม่ได้จนกว่าจะตายจากกัน”

ฟังหลวงปู่ครูบาธรรมธิท่านพูดแล้ว ท�าให้ตนเองเห็นภาพความเป็นปิยมิตรใน 
อดีตขององค์ท่านทัง้สองได้อย่างชดัเจน ความเป็นปิยมติรสหธรรมิกของพ่อแม่ครูบา-
อาจารย์ทัง้สององค์ท่านจึงมัน่คง ส่งผลมาให้เราพระเณรลกูหลานยคุปัจจุบนัได้สานต่อ
แนวทางของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทัง้สองไว้ กราบคารวะองค์ท่านหลวงปูธ่ ิวดัสนัป่าตงึ  
“เพื่อนแท้เมื่อยามยาก” ขององค์ท่านหลวงปู่ชอบ ฐานสโม ด้วยความเคารพยิ่ง

สร้างส�านักสงฆ์ผาแด่น

ปีพุทธศักราช ๒๔๙๑ พระคุณเจ้าหลวงปู่ชอบ ฐานสโม ตอนท่านจ�าพรรษาที่ 
เสนาสนะป่าบ้านสันป่าตึง อ�าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ท่านได้รู้จักกันกับตาเสาร์  
ชาวกะเหร่ียง บ้านผาแด่น ต�าบลสนัป่ายาง อ�าเภอแม่แตง จังหวดัเชยีงใหม่ พาพีน้่อง 
ลงจากดอยผาแด่นมาท�าบุญกับหลวงปู่ธิ ที่วัดบ้านสันป่าตึง

หลวงปูช่อบบอก อดตีชาตท่ิานกบัตาเสาร์ผาแด่นเคยเกดิเป็นพีน้่องกนั เมือ่ชาต ิ
ที่ท่านเกิดเป็นชาวกะเหร่ียง ประเทศพม่า ชาติน้ันตาเสาร์เกิดเป็นพี่ชายของท่าน  
หลวงพ่อยาง (หลวงปูค่�าผอง กสุลธโร) เกดิเป็นน้องชาย พอท่านจบกจิในพระศาสนาแล้ว  
หลวงปู่ชอบท่านจึงเดินทางไปโปรดบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับองค์ท่าน ทั้งกายทิพย ์
กายหยาบ ให้รู้จักศลีธรรม ตาเสาร์กบัหลวงปูค่�าผอง อดตีพีช่ายกบัน้องชายขององค์ท่าน  
เป็นอีกผู้หนึ่งที่พ่อแม่ครูอาจารย์ชอบท่านโปรดเอาจนรู้เห็นเป็นธรรมในพระศาสนา
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ตาเสาร์นิมนต์องค์ท่านหลวงปู่ชอบไปพักภาวนาที่ผาแด่น เพื่อโปรดญาติโยม 
ชาวกะเหรีย่ง บ้านผาแด่น ให้มศีรัทธาในพระพทุธศาสนา ตาเสาร์พาองค์ท่านหลวงปูช่อบ 
ไปดูดอยลกูหน่ึง ซึง่อยูไ่ม่ไกลจากบ้านผาแด่นมากเท่าไรนัก หลวงปูช่อบท่านพจิารณา
สถานที่แห่งนี้เจริญธรรม ท่านจึงบอกตาเสาร์ว่า “เราจะจําพรรษาอยู่ที่นี่”

ปีพทุธศักราช ๒๔๙๒ พรรษาที ่๒๕ หลวงปูช่อบ ฐานสโม ท่านจ�าพรรษาองค์เดียว 
ที่บ้านผาแด่น ตําบลสันป่ายาง อําเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ และเป็นปีแรกที ่
หลวงปูช่อบท่านสร้างส�านักสงฆ์ผาแด่นขึน้มาเพือ่ใช้เป็นสถานทีฝึ่กฝนอบรมลกูศษิย์

ส�านักสงฆ์ผาแด่นเป็นวัดแรกที่หลวงปู่ชอบสร้างขึ้นมาในพระพุทธศาสนา 
ในนามของท่าน สืบเนื่องจากท่านได้รับมอบหมายจากองค์ท่านหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต 
ฝากพระศาสนาให้ท่านเป็นผู้สบืทอดพระศาสนา องค์ท่านหลวงปูม่ัน่ขอให้หลวงปูช่อบ 
ออกมาสอนโลก ฝึกฝนอบรมธรรมสร้างทายาทให้พระศาสนา หลวงปู่ชอบท่าน 
พิจารณาตามที่องค์ท่านหลวงปู่มั่นผู้เป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์บอก ท่านจึงสร้างส�านัก
สงฆ์ผาแด่นขึน้มาเพือ่ใช้เป็นสถานทีฝึ่กฝนอบรมลกูศษิย์ ส�านักสงฆ์ผาแด่นน้ีเป็นจุด 
เริ่มต้นที่หลวงปู่ชอบท่านใช้เป็นสถานที่รวบรวมลูกศิษย์ขึ้นมาในพระพุทธศาสนา 

องค์ท่านหลวงปู่มั่นลาเข้านิพพาน

ปีพุทธศักราช ๒๔๙๒ เป็นปีแรกที่หลวงปู่ชอบ ฐานสโม ท่านมาจ�าพรรษาและ
สร้างส�านักสงฆ์ผาแด่นขึน้มา หลงัออกพรรษาของปีน้ี วงศ์กรรมฐานได้สญูเสยีพ่อแม่-
ครูบาอาจารย์ ผู้เป็นเสาหลักของพระฝ่ายวิปัสสนาธุระ องค์ท่านหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต  
ท่านละสังขารนิพพาน เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๔๙๒ เรื่องนี้ 
หลวงปู่ชอบท่านได้เล่าให้ฟังว่า

“ปีแรกจําพรรษาอยู ่ผาแด่น ท่านอาจารย์ใหญ่ม่ันมาหาเราในนิมิตสี่คร้ัง  
ท่านเมตตามาเยี่ยมแสดงธรรมให้ฟังทางนิมิต ก่อนจากไปแต่ละครั้ง ท่านจะบอกว่า 
“ท่านชอบ อกีไม่นานเรากจ็ะละสงัขารแล้วนะ” ท่านบอกวนั เวลา สถานทีล่ะสงัขาร ให้ฟัง 
ทั้งหมด 
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พอวันอาจารย์ใหญ่มั่นท่านละสังขาร เราเฝ้าดูเหตุการณ์น้ีอยู่ตลอด พอข้ึน 
ยามสาม โลกธาตใุนจิตเกดิสัน่สะเทอืนอย่างรุนแรง เรารําพงึในใจ “ท่านอาจารย์ใหญ่ 
ละสังขารแล้วน้อ พ่อแม่ครูบาอาจารย์สิ้นสังขารธาตุขันธ์จากโลกน้ีเข้านิพพานอย่าง
สมบูรณ์แล้ว”

ตีสี่ เราออกมาเดินจงกรมอยู่หน้าศาลาผาแด่น อาจารย์ใหญ่มั่นท่านมาปรากฏ 
รูปสมมุติอยู่บนอากาศ เหนือทางเดินจงกรมของเรา เรานั่งคุกเข่าลงพื้นกราบคารวะ 
ท่านอาจารย์ใหญ่อยูบ่นอากาศ ท่านบอกเรา “ท่านชอบ ผมละขนัธ์เข้านิพพานแล้วเด้อ 
ท่านอย่าเสียเวลาไปงานเผาผีสรีระเน่าเหม็นของเราเด้อ ให้ท่านประกอบความเพียร 
เพื่อโปรดสัตว์โลกผู้ยังข้องคาอยู่น้ีให้ได้มากที่สุด ท่านเป็นลูกศิษย์ผู้หน่ึงที่เราฝาก
พระศาสนาไว้ให้ท่านดแูล ให้ท่านรับภาระโปรดสตัว์โลกต่อจากเรา ประโยชน์สตัว์โลก 
บางบุคคลจะเต็มเปี่ยมได้เพราะท่านช่วยหนุนเสริม ให้ท่านจงจ�าค�าเราเอาไว้”

พอว่าจบ อาจารย์ใหญ่ท่านกล็อยขึน้ไปยงัเบือ้งสงูสดุฟากฟ้า เราเดนิจงกรมถวาย 
พระคณุขององค์ท่านจนสว่างแจ้ง ทาํความเพยีรเพือ่ถวายเป็นอาจาริยบชูาแด่องค์ท่าน
เพยีงอย่างเดยีว ไม่สนใจในเร่ืองอาหารการขบฉัน ใจมนัไม่อยากทาํอย่างอืน่ นอกจาก 
การทําความเพียรถวายพระคุณท่านอาจารย์ใหญ่มั่นเท่านั้น”

ท่านบอก ตลอดระยะ ๓ วนั ทีท่่านท�าความเพยีรถวายเป็นอาจาริยบชูาแด่องค์ท่าน 
หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ผู้เป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ พอถอนจิตออกมารับแขก พวกเทพ 
เทวดาพญานาคทุกชั้นภูมิ พากันมาแสดงความอาลัยต่อการจากไปขององค์ท่าน 
หลวงปู่มั่นให้ท่านทราบ เทพเจ้าเหล่าเทวดาทั้งหลายที่เคยได้รับความชุ่มเย็นใน
เมตตาธรรมขององค์ท่านหลวงปู่มั่น เมื่อสิ้นองค์ท่านไปแล้ว พวกเขาไม่รู้จะพึ่งพิง 
องิธรรมกบัผู้ใด โดยเฉพาะเทพเจ้าเหล่าเทวดาในเมอืงเชียงใหม่ พากนัมาหาหลวงปูช่อบ  
เพื่อให้ท่านแสดงปลอบประโลมเป็นจ�านวนมาก 
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บุญฤทธิ์ ช้างเผือกผาแด่น

ก่อนเข้าพรรษาปีพุทธศักราช ๒๔๙๓ หลวงปู่บุญฤทธิ์ ปัณฑิโต ท่านเดินทาง
บกุป่าฝ่าดอยขึน้มาบ้านกะเหร่ียงผาแด่น เพือ่จะมาฝากตวัเป็นลกูศิษย์องค์ท่านหลวงปู่ 
ชอบ ฐานสโม

องค์ท่านหลวงปูช่อบบอก “ก่อนบญุฤทธิม์าหา เฮานิมติเหน็ช้างเผือกมานอบน้อม  
พอบุญฤทธิ์มาขอเป็นลูกศิษย์ เฮาพิจารณาวาสนาท่านบุญฤทธิ์ ท่านบุญฤทธิ์เป็นผู้มี
วาสนาฮู้เห็นธรรม เฮาเลยรับเอาท่านบุญฤทธิ์ไว้เป็นลูกศิษย์ เฮาทรมานท่านบุญฤทธิ์
ด้วยการปฏิบตัทิกุวถิทีางกรรมฐาน ลกูขนุนางผู้ดตีนีแดงน่ีมันสอิดทนได้ซํา่ใด๋ บญุฤทธิ ์
ทนต่อการฝึกฝนเฮาได้เบิ่ดทุกอย่าง ด่ากะบ่เถียง บ่ให้กินข้าว บุญฤทธิ์กะทนได้  
เฮาเคีย่วเขน็บญุฤทธิอ์ยูผ่าแด่นสองปี บญุฤทธิก์ะได้ดวงตาธรรมอยูน่ั่น ช้างเผือกผาแด่น  
บุญฤทธิ์ของเฮานี่ ปล่อยไปไสกะบ่หลงป่า บ่หลงทาง”

หลวงปู่ชอบท่านเล่าประวัติหลวงปู่บุญฤทธิ์ให้ฟังว่า หลวงปู่บุญฤทธิ์ท่านเป็น 
ลกูผู้ดมีีตระกลู จบการศึกษาสงู ท่านบอก “ท่านบญุฤทธิเ์ป็นลกูศษิย์องค์แรกของเฮา 
ทีม่าจากลกูเจ้ามนุขนุนาง ท่านบญุฤทธิแ์บกคัมภร์ีมาถามเฮาเร่ืองธรรม อ่านอนัใด๋มา 
สงสยัอนัใด๋มา กะเอาตาํรามาถามเฮา เฮาบอก “ถามหาเอาสวรรค์วมิานนิพพานอหียงั 
จากต�ารา เฮาบ่แม่นนักอ่าน เฮาเป็นนักท�า อยากฮูอ้หียงักะให้เรียนเอาในจิตในใจของ 
ตนเอง มนัถงึจะเกิดปัญญาฮูธ้รรมขึน้มาได้ อ่านหนังสอืมันกะได้แต่สญัญาความจ�าได้ 
หมายรู้เท่าน้ัน อ่านไปหลายกะเถยีงกบัต�ารา ถ้าจะมาอยูฝึ่กฝนกบัเฮา กะให้วางต�ารา 
ไว้ก่อน อยากฮูอ้หียงักะให้เรียนเอาในจิตในใจของตนเอง เฮาสสิอนให้” บญุฤทธิถ์งึวาง 
หนังสือลงมือปฏิบัติ”

หลังจากองค์ท่านหลวงปู่ชอบแนะน�าอุบายธรรมในการปฏิบัติให้แล้ว หลวงปู่
บญุฤทธิท่์านกล็งมอืปฏบิตั ิเดินจงกรมภาวนายนัรุ่งยนัค�า่ หลวงปูบ่ญุฤทธิท่์านปฏิบตัิ
ไม่ถงึเดอืน จิตท่านก็รวมเป็นสมาธ ิจากค�าถามทีท่่านเคยถามองค์ท่านหลวงปูช่อบว่า 
“จิตแยกจากขันธ์ห้านั้นเป็นอย่างไร” ท่านก็มาทราบด้วยตนเองที่ผาแด่น
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หลวงปู่บุญฤทธิ์เล่าเร่ืองการปฏิบัติของท่านตอนอยู่กับองค์ท่านหลวงปู่ชอบ 
ทีผ่าแด่นให้ฟังว่า “ผมอ่านหนังสอืมา หนังสอืเขาบอกจิตแยกรูปแยกนามออกมาเป็น 
แบบน้ี เรียนถามพ่อแม่ครจูารย์ “จิตแยกจากขนัธ์ห้ามันเป็นแบบทีเ่ขาว่าน้ีหรือขอรับ” 
ถกูท่านอาจารย์ชอบว่าให้ “ถามหาสแิตกอหียงั เอาพทุโธให้มนัได้ในจิตในใจของตนเอง 
เสียก่อนค่อยมาถามเรา”

ผมกล็ยุเอาพทุโธ เดนิจงกรมภาวนาวนัหน่ึงๆ หลายชัว่โมง ยิง่ทาํความเพยีรมาก
เท่าไหร่ ใจยิง่ดดูดืม่ในความเพยีรของตนเอง พอจิตรวมเป็นสมาธเิท่าน้ันแหละ รู้เลย  
อ๋อ จิตแยกจากขนัธ์ห้า แยกรูปแยกนาม มนัเป็นแบบน้ีน่ีเอง เกดิปัญญารู้ด้วยตนเอง 
ซึง่ต่างจากตาํรับตาํราทีต่นเองเคยศึกษาเล่าเรียนมา แผนทีก่ระดาษกบัการเดนิทางจริง 
มันต่างกัน เปรียบอย่างหนึ่ง เหมือนดูรูปภาพอาหารกับการชิมรสชาติมันต่างกัน

พ่อแม่ครูอาจารย์ท่านรู้ว่าผมมีต้นทุนแล้ว ท่านถาม “เป็นยังไงบุญฤทธิ์ รู้แล้ว 
หรือยงั” ผมบอก “รู้แล้วครับท่านอาจารย์”

ผมเล่าเรื่องภายในให้ท่านทราบ ท่านอาจารย์ชอบบอก “ที่ผมไม่พูดให้ท่านฟัง 
ทีแรกนั้น กลัวท่านจะลังเลในเวลาปฏิบัติ ท่านฟังด้วยกิเลส ในใจของท่านก็ฟังด้วย  
นักภาวนาผู้ฝึกหดัใหม่ กเิลสมันจะก้าวขาน�าหน้าเราก่อนเสมอ เราต้องเอาความเพยีร  
ศรัทธา ขันติ วิริยะ วิ่งน�าหน้ามัน” ท่านอาจารย์บอกให้เอาต่อ อย่าหยดุแค่นี ้นีเ่ป็น 
เพยีงจุดเร่ิมต้นทีจ่ะยกจิตของตนเองขึน้สูว่ปัิสสนา พ่อแม่ครูอาจารย์ท่านให้กําลังใจ  
ผมก็ได้ใจ ลุยปฏิบัติเต็มที่ อดนอน ผ่อนอาหาร ทําความเพียรข้ามวันข้ามคืน ยิ่งทํา 
มากเท่าไหร่ยิง่เหน็ผลในการปฏบิตัขิองตนเองมากเท่าน้ัน เหมอืนเราค้าขายแล้วได้กาํไร  
ใจมันก็เพยีรส ิได้ปฏบิตักิบัพ่อแม่ครูอาจารย์ชอบแบบตวัต่อตวั ผมเลยไปเร็ว ตนเอง 
ตัง้ต้นธรรมในใจได้ทีผ่าแด่น จากการเค่ียวเขญ็ของพ่อแม่ครูอาจารย์ชอบทั้งหมด”

องค์ท่านหลวงปูช่อบ “เฮาเคีย่วเขญ็บญุฤทธิอ์ยูผ่าแด่นอย่างหนัก ท่านบญุฤทธิ ์
เดมิทมีทีฐิใินชาตติระกูลการศกึษา บ่ยอมใผ๋ง่ายๆ เฮาปราบมานะทฐิติวัน้ีของท่านบญุฤทธิ ์
ให้ลงก่อน ก่อนทีจ่ะสอนเร่ืองการปฏิบตั ิบญุฤทธิย์อมเฮา จึงละมานะทฐิตินเองลงได้”
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องค์ท่านหลวงปู่ชอบบอกหลวงปู่บุญฤทธิ์ ท่านเป็นพระเมืองกรุง ติดในรสชาติ
อาหารการขบฉันแบบคนเมือง ตอนมาอยู่ผาแด่นใหม่ๆ องค์ท่านใช้วิธีเอาอาหารละ 
อาหารลองใจหลวงปูบ่ญุฤทธิ ์เวลาบณิฑบาตได้เน้ือได้ปลามา องค์ท่านจะกกัไว้ไม่แบ่ง 
ให้หลวงปูบ่ญุฤทธิไ์ด้ฉัน แต่ละวนั หลวงบญุฤทธิท่์านจะฉันต�ารากบอนใส่เกลอื หรือไม่ 
ก็ผักจ้ิมกับน�้าพริกกะเหร่ียง พอฉันไปหลายวัน ท่านก็ท้องเสียถ่ายจนแสบท้อง 
แสบไส้

เรียนถามหลวงปูบ่ญุฤทธิถ์งึเร่ืองน้ี ท่านบอก “เรากรู้็ว่าท่านอาจารย์ชอบฝึกความ 
อดทนให้เราในเรื่องอาหาร เราไม่ออกปากให้ท่านฟัง อดทนเอาเพราะเราอยากได้ดี 
ยอมรับว่าตอนไปปฏิบัติกับท่านอาจารย์ชอบใหม่ๆ ตนเองยังติดขัดในเร่ืองอาหาร 
เพราะคุน้เคยแต่อาหารคนเมอืง อยูก่บัท่านอาจารย์ชอบ ฉันตาํบอนใส่เกลอืพอปะแล่มๆ  
ตําบอนกะเหร่ียงมันเละเหมือนขี้ควาย ฉันเข้าไป เราถึงกับอาเจียนออกมา ฉันนํ้า
พริกกะเหรี่ยงนี่ ท้องเสียถ่ายท้องอยู่หลายวัน ท่านอาจารย์ชอบบอก “ไม่ตายหรอก
บุญฤทธิ์ ถ้าตายเพราะอาหารพวกนี้ พวกกะเหรี่ยงพวกยางเขาตายไปก่อนท่านแล้ว”

หลวงปู่บุญฤทธิ์ถ่ายท้องจนไม่มีแรงเดินบิณฑบาต ท่านนอนซมไข้อยู่ที่พัก 
หลายวัน มีวันหน่ึง ลกูตาเสาร์ ชาวกะเหร่ียงผาแด่นแต่งงาน ตาเสาร์เอาไก่ต้มตวัหน่ึง 
ใส่บาตรให้องค์ท่านหลวงปู่ชอบ องค์ท่านหลวงปู่ชอบบิณฑบาตได้ไก่ต้มตัวน้ีมา  
ท่านยกให้หลวงปู่บุญฤทธิ์ฉันทั้งหมด องค์ท่านหลวงปู่ชอบบอก “บุญฤทธิ์ นี่ยาดี  
ฉันซะจะได้หายป่วยหายไข้ ล้างท้องล้างไส้ตนเอง” หลวงปู่บุญฤทธิ์ท่านฉันไก่ต้มที่
องค์ท่านหลวงปู่ชอบยกให้ ปรากฏว่าหลังจากนั้นมา ท่านจะฉันอาหารประเภทไหน
ก็ไม่เคยท้องร่วงอีกเลย องค์ท่านหลวงปู่ชอบจึงตั้งฉายาให้หลวงปู่บุญฤทธิ์ตอนอยู่
ผาแด่นว่า “บุญฤทธิ์ไก่ต้ม”

เร่ืองอาหารอีกเร่ืองหน่ึงที่องค์ท่านหลวงปู่ชอบเล่าให้ฟังตอนจ�าพรรษาอยู่ที ่
ผาแด่นกับหลวงปู่บุญฤทธิ์ ท่านบอก “บิณฑบาตกับท่านบุญฤทธิ์ พวกยางเอาปิ้ง 
ขี่คันคาก (ปิ้งคางคก) ใส่บาตรให้เฮาโตหนึ่ง มื้อนั่นบิณฑบาตบ่ได้อีหยัง นอกจาก
ปิ้งขี่คันคากโตเดียว เฮาแบ่งปิ้งขี่คันคากทางขาโต้ย (ส่วนขาหลัง) ให้ท่านบุญฤทธิ์  
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คนัสบิอกว่าป้ิงขีค่นัคาก กะย่านท่านบญุฤทธิบ่์กล้าฉัน เฮาบอกบญุฤทธิ ์“เอ้า น่ีป้ิงกบบก 
ฉันซะ” ฉันแล้ว ท่านบญุฤทธิถ์ามเฮา “ท่านอาจารย์ กบบก น่ีมนัเหมอืนกบักบทัว่ไปไหม” 
เฮาบอก “อยากเห็นมันเป็นโต๋จั๋งใด๋ กะไห้ไปเปิดไม้แป้นหม่องล้างบาตรเบิ่ง อยู่นั่นมี 
กบบกอยูโ่ตหน่ึง” ท่านบญุฤทธิเ์ปิดไม้แป้นเหน็ข่ีคนัคาก ฮ้องขึน้กบัหม่อง “ท่านอาจารย์ 
นี่มันคางคกนี่” เฮาว่า “เออ นั่นแหละกบบก มื้อหลังกะให้จ�าไว้ ที่ฉันไปแล้วกะปิ้ง
กบบกโตแบบนี่ล่ะ” บุญฤทธิ์เฮ็ดหน้าเซ่เว่ ปากบ่ออกตี้เพิ่น ฉันไปแล้วเด้ ฮากออก
กะบ่ทัน”

เรือ่งปิง้กบบกที่ผาแด่นนี ้เป็นเรือ่งทีห่ลวงปูช่อบเลา่ทีไร องค์ท่านจะหวัเราะจน 
น�้าตาเล็ดทุกคร้ัง องค์ท่านจะข�าหลวงปู่บุญฤทธิ์เวลาเล่าถึงเร่ืองน้ี ลูกศิษย์รุ่นหลัง
อย่างพวกเราฟังแล้วก็พลอยข�าขันไปกับองค์ท่าน

องค์ท่านหลวงปู่ชอบ “บุญฤทธิ์มาอยู่ผาแด่นใหม่ๆ บ่ฮู้จักทาก ทากอยู่ผาแด่น
บ่แม่นของข่อยเด้ ใบไม้ไหวแต่ละครั้งชูหัวซาบราบปานถั่วงอก เฮาบอกท่านบุญฤทธิ์
ลงไปตกันํา้อยู่ซาํบ่อมาให้เฮาสรง ท่านบญุฤทธิก์ลบัขึน้มา ถกืทากดูดเลอืดตามแขนขา 
จนดาํเบิด่ บญุฤทธิถ์ามเฮา “อาจารย์ อยูบ่นดอยแบบน้ีกม็ปีลงิเน๊าะ” เฮาว่า “มนับ่แม่น 
ปลงิเด้ บญุฤทธิ ์มนัเป็นทากกนิเลอืดคนคือกนักบัปลงิ ปลงิมนัอยูน่�า้ ทากมนัอยูบ่ก 
หม่องซุม่ๆ” หม่อมบญุฤทธิเ์พิน่จ่ังฮูว่้าทาก มือ้หลงัลงไปตกัน้ํา หม่อมบญุฤทธิเ์พิน่ระวงั 
ทากปานหยัง”

ค�าพูดแต่ละค�าที่องค์ท่านหลวงปู่ชอบกล่าวถึงหลวงปู่บุญฤทธิ์น้ัน ศิษย์ผู้น้อง
อย่างพวกเราสัมผัสได้ในเมตตาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านมีต่อหลวงปู่บุญฤทธิ์ 
ปัณฑิโต ท่านบอก “หลังจากอาจารย์ใหญ่มั่นฝากพระศาสนาให้เราสอนคนแทนท่าน  
บญุฤทธิเ์ป็นลกูศิษย์องค์แรกทีเ่ฮาฝึกฝน เฮาบ่ได้ฝึกท่านบญุฤทธิใ์ห้มาเป็นพระเฝ้าวดั  
เฮาฝึกท่านบุญฤทธิ์ให้เป็นช้างเผือกในพระศาสนา เฮาฝึกท่านบุญฤทธิ์ให้เป็นนาบุญ
ของโลก” 
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วัดป่าผาแด่น

ปีพุทธศักราช ๒๔๙๓ หลวงปู่บุญฤทธิ์ ปัณฑิโต ท่านเดินทางขึ้นมาผาแด่น  
เพื่อมาฝากตัวเป็นลูกศิษย์จ�าพรรษาศึกษาธรรมกับองค์ท่านหลวงปู่ชอบ ฐานสโม 
หลวงปู่บุญฤทธิ์ท่านจ�าพรรษาคร้ังแรกกับองค์ท่านหลวงปู่ชอบ ที่ส�านักสงฆ์ผาแด่น
แห่งนี้ เมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๙๓ หลวงปู่บุญฤทธิ์เล่าถึงตอนท่านเดินทางมาฝากตัว
เป็นลูกศิษย์ของพระคุณเจ้าหลวงปู่ชอบ ฐานสโม ที่ส�านักสงฆ์บ้านผาแด่น ต�าบล 
สันป่ายาง อ�าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ดังปรากฏในหนังสือชีวประวัติของท่าน 
ดังนี้

“ออกจากวดับรมนิวาส อาตมาก็รีบกลบัวดัดวงแข หวัลาํโพง ตอนน้ันใกล้จะถงึ 
วันอธิษฐานเข้าพรรษาแล้ว อาตมาก็รีบไปลาเจ้าอาวาสวัดดวงแข กราบเรียนท่านว่า 
“กระผมจะรีบไปตามหาท่านพระอาจารย์ชอบ” ท่านเจ้าอาวาสตอบว่า “ท่านคิดดูดี 
แล้วหรือบญุฤทธิ ์การทีท่่านจะไปตามหาท่านพระอาจารย์ชอบน้ัน มนัไม่ใช่เร่ืองง่ายๆ นะ  
เดี๋ยวก็ได้หามท่านออกมาจากป่าหรอก”

อาตมาในตอนนั้นไม่เชื่อใครหรอก คิดอยู่อย่างเดียวเท่านั้นว่า จะต้องตามหา 
ท่านพระอาจารย์ชอบให้พบเท่านั้น ก็เลยรีบลาท่านเจ้าอาวาสวัดดวงแข เพื่อที่จะขึ้น
รถไฟมุ่งหน้าไปยังเมืองเชียงใหม่ ในตอนแรกที่เดินทางไปถึงเมืองเชียงใหม่ อาตมา
ได้ไปพักอยู่ที่วัดแม่ริม (วัดป่าน�้าริน) ที่วัดแม่ริม ได้พบกับท่านพระอาจารย์ตื้อ  
(อจลธัมโม) อาจารย์ตื้อท่านได้ห้ามเอาไว้ว่า “อย่าไปเลยมันล�าบากมาก พระขุนนาง 
อย่างท่านน้ี จะอยูก่บัท่านอาจารย์ชอบได้เหรอ” แต่อาตมากไ็ม่ฟังเสยีงทีท่่านอาจารย์ตือ้ 
ห้ามไว้ ได้เข้าไปกราบท่านอาจารย์แหวน (หลวงปูแ่หวน สจิุณโณ) แจ้งความประสงค์กบั 
ท่านว่า “กระผมอยากจะไปขออยู่จ�าพรรษากับท่านอาจารย์ชอบ” ท่านอาจารย์แหวน
ท่านกไ็ด้ห้ามเอาไว้เช่นเดียวกนัว่า “การเดินทางเข้าไปหาท่านอาจารย์ชอบน้ัน มนัล�าบาก 
มากนัก” แต่อาตมาก็ตั้งใจแน่วแน่แล้วว่าจะต้องเดินทางไปหาท่านอาจารย์ชอบ และ
ขออยู่จําพรรษากับท่านให้ได้
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ตอนเช้าได้ว่าจ้างคนขนของบกุป่าฝ่าเขาขึน้ไปทีผ่าแด่น พืน้ดินทีข้ึ่นไปน้ัน ข้ีโคลน 
ลกึถงึหวัเข่า เดนิขึน้เขาสงูไปเร่ือยๆ กินระยะเวลาไปถงึคร่ึงวนั เดนิทางไปทัง้วนั จะหา 
รอยเท้าของคนหรือของสัตว์น้ันก็ไม่เห็นมีเลย หนทางขึ้นไปผาแด่นน้ันลําบากมาก 
เดนิวนหลงป่าอยู่ตัง้สองหน กว่าจะเดินทางไปถงึวดัหลวงปูช่อบ (วดัป่าผาแด่น) ก็เป็น 
เวลาเอาเกือบค่ํา นึกแอบบ่นในใจว่า “แหม ท่านอาจารย์ชอบน่ี ท�าไมท่านถงึได้มาอยู ่
ในที่ล�าบากอย่างนี้หนอ”

ความจริงอาตมากะว่าจะให้ไปถึงพอดี คือวันรุ่งขึ้นก็ให้เป็นวันเข้าพรรษา  
เพื่อจะเป็นการบังคับตนเองไปในตัวว่าจะเปลี่ยนใจไปไหนไม่ได้อีกแล้ว พอขึ้นไปถึง 
ก็จุดเทียนอธิษฐานขออยู่จําพรรษาบนภูเขาสูงที่วัดป่าบ้านยางผาแด่น กับท่านพระ 
อาจารย์ชอบ

พอรุ่งขึ้นเช้าน่ันเอง โอ๊ย เจอกับข้าวของยางแท้ๆ เลยโยม เฉพาะอย่างยิ่ง 
มนัเป็นอะไรกไ็ม่รู้ มนัเหมอืนกับขีค้วายทีก่าํลงัเละๆ คอืเขาเอาใบบอนมาตาํใส่นํา้กบั 
เกลือผสมกัน พอตักใส่ปากฉันเท่านั้นแหละ อาตมาท้องร่วงทุกวัน เป็นระยะเวลา
ประมาณเดือนหนึ่ง ยาแก้ท้องเสียหรือว่ายาอะไรที่มีติดตัวไป เอามากินจนหมดขวด
ก็ไม่เป็นผลอะไร

วันหน่ึงคิดว่าจะไม่บิณฑบาตแล้วล่ะ พอดีพวกยางเขาเอาเน้ือไก่มาถวาย 
หลวงปู่ชอบ ตามปรกติพวกยางเขาจะไม่ค่อยกินเน้ือสัตว์ ถ้าวันไหนมีหมู มีเน้ือ  
มไีก่ แสดงว่าวันน้ันจะต้องมงีานถวายผี หรือไม่ก็จะเป็นงานแต่งของเขา เขาเอาเน้ือไก่ 
มาถวายหลวงปู่ชอบ แต่หลวงปู่ชอบท่านไม่ฉัน ท่านบอกให้เอาไปถวายท่านบุญฤทธิ์ 
โอ๊ย พอได้ฉันเนื้อไก่ที่หลวงปู่ชอบท่านเมตตาให้มา อาการท้องร่วงนั้นหายเด็ดขาด
เป็นปลิดทิ้งทันที

วัดป่าบ้านผาแด่น ตั้งอยู่บนภูเขาสูงในป่าใหญ่ กลางคืนมักจะมีเสียงแปลกๆ 
ชวนให้น่ากลวัอยูเ่สมอ ตกลงในปีน้ัน (๒๔๙๓) อาตมาก็ได้อยูร่่วมจําพรรษากบัท่าน
อาจารย์ชอบ เพยีงสององค์เท่าน้ัน” (จากหนังสอืชวีประวตั ิหลวงปูบ่ญุฤทธิ ์ปัณฑโิต)
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ขอเล่าเร่ืองวดัป่าผาแด่นเพิม่เตมิเลก็น้อย วดัป่าผาแด่น หรือชือ่ทีพ่ระกรรมฐาน
ท่านมักจะเรียกว่า “วัดป่าบ้านยางผาแด่น” วัดป่าผาแด่นตั้งอยู่ที่บ้านผาแด่น ต�าบล
สนัป่ายาง อ�าเภอแม่แตง จังหวดัเชยีงใหม่ วดัป่าผาแด่นตัง้อยูใ่นเขตวนอทุยานดอย
สุเทพ-ดอยปุย ชาวบ้านผาแด่นเป็นชาวกะเหรี่ยงทั้งหมู่บ้าน

สมัยหลวงปู่ชอบเที่ยววิเวกอยู่ทางเชียงใหม่ ท่านจะแวะเข้ามาพักภาวนาโปรด 
โยมบ้านผาแด่นเสมอ เพ่ือปลกูฝังศีลธรรมให้กบัชาวบ้านทีน่ี่ ถงึในปัจฉิมวยั องค์ท่าน 
ไม่สามารถเดินเหินได้อย่างสะดวกเหมือนแต่ก่อน ถ้ามาเชียงใหม่เมื่อไหร่ ท่านจะให้
ลกูศิษย์พาขึน้มาพกัทีบ้่านผาแด่นให้ได้ บางคร้ังช่วงฤดฝูน รถยนต์ไม่สามารถวิง่เข้า
มาได้อย่างสะดวก หลวงปู่ชอบท่านก็จะให้ลูกศิษย์หามเสลี่ยงพาท่านบุกป่าลุยโคลน
ขึ้นไปจนถึงบ้านผาแด่นให้ได้ ท�าให้อดคิดไม่ได้ว่า บ้านผาแด่นแห่งนี้มีความพิเศษ
กับองค์ท่านจริงๆ

ปีพทุธศกัราช ๒๕๒๐ องค์ท่านหลวงปูช่อบมอบหมายให้หลวงปูค่�าผอง กสุลธโร  
เจ้าอาวาสวัดป่าผาแด่น สร้างศาลาปฏิบัติธรรมขึ้นมาใหม่เพื่อทดแทนหลังเก่าที่ช�ารุด 
ทรุดโทรม ศาลาปฏิบัติธรรมหลังน้ีสร้างเสร็จเม่ือปีพุทธศักราช ๒๕๒๑ องค์ท่าน
หลวงปูช่อบ จึงให้มกีารจัดงานฉลองศาลาวดัป่าผาแด่นข้ึนมา โดยนิมนต์พระคณุเจ้า 
หลวงปู่หลุย จันทสาโร สหายธรรมขององค์ท่านเป็นองค์แสดงธรรม

วัดป่าผาแด่น เป็นวดัทีพ่ระป่ากรรมฐานท่านจะแวะเข้ามาพกัภาวนาอยูม่ไิด้ขาด 
นับตั้งแต่สมัยที่องค์ท่านหลวงปู่ชอบเข้ามาพักภาวนาจ�าพรรษาอยู่ที่น่ี วัดป่าผาแด่น  
จึงเป็นทีด่งึดดูใจของพระกรรมฐาน ตลอดจนผู้แสวงหาความสงบ มกัจะมาพกัภาวนา
กันอยู่ที่น่ี วัดป่าผาแด่นจึงเป็นอีกวัดหน่ึงที่สงบเงียบเหมาะส�าหรับท่านผู้ที่ต้องการ
ภาวนาหาความสงบและทางพ้นทุกข์ 
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ปิดทิโตหยุดสายน�้า 

ก่อนวันเพญ็เดอืน ๖ ปีพทุธศกัราช ๒๔๙๓ หลวงปูต่ือ้ อจลธมัโม ท่านให้โยม 
บ้านน�้าริน มานิมนต์หลวงปู่ชอบ ฐานสโม ที่บ้านผาแด่น โยมบ้านน�า้รินบอกกับ 
หลวงปูช่อบว่า หลวงปูเ่ทสก์ เทสรังส ีขอนิมนต์ให้ท่านไปร่วมลงอโุบสถสามคัค ีและ 
ร่วมประชุมกองทัพธรรมกรรมฐาน ลูกศิษย์องค์ท่านหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ที่วัด 
เจดีย์หลวง อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ก่อนหลวงปู่ชอบท่านจะเดินทางไปบ้านน�้าริน ได้เกิดฝนตกลงมาอย่างหนัก 
จนน�้าหลากลงจากเขา ตอนเช้าหลังฉันภัตตาหารแล้ว หลวงปู่ชอบท่านชวนตาเสาร ์
บ้านผาแด่น เดินทางไปบ้านน�้าริน สมทบกับคณะหลวงปู่ตื้อ เพื่อเดินทางไปวัด 
เจดีย์หลวง ระหว่างทางจากบ้านผาแด่นมาบ้านน�้าริน ต้องข้ามล�าห้วย แต่เนื่องจาก 
ฝนตกหนักลงมาทั้งคืน น�้าป่าได้พัดเอาขอนไม้ที่ท่านเคยใช้ไต่ข้ามหายไปกับสายน�้า 
ตาเสาร์เห็นไม่มีขอนไม้ไต่ข้าม จึงชวนหลวงปู่ชอบกลับไปที่บ้านผาแด่นก่อน หลังน�้า 
ลดแล้วค่อยเดินทางไปบ้านน�้ารินกัน

หลวงปูช่อบบอก “มาถงึป่านน้ีแล้ว ยงัไงกต้็องไปบ้านน�า้รินให้ได้” ท่านบอกตาเสาร์  
“ถ้าเราบอกให้ข้ามน�า้เม่ือไหร่ เอง็ต้องรีบข้ามทนัท ีอย่ารีรอ” ตาเสาร์บอกหลวงปูช่อบ  
“ตนเองไม่กล้าข้ามห้วย เพราะกลัวถูกน�า้ป่าพัด” องค์ท่านหลวงปู่ชอบบอกตาเสาร ์
“ไม่ต้องกลวั เรารับรองความปลอดภยัให้เอง ถ้าเราบอกให้ข้ามน�า้เมือ่ไหร่ แกต้องรีบ 
ข้ามทันที อย่าลังเล” พอบอกตาเสาร์แล้ว หลวงปู่ชอบท่านยืนนิ่งอยู่ริมตลิ่ง มองดู
สายน�้าป่าขุ่นแดงที่ก�าลังไหลหลากอย่างเชี่ยวกราก เพียงไม่กี่อึดใจที่ท่านยืนเพ่งดูน�้า 
ปรากฏน�า้ป่าทีก่�าลงัไหลหลากอย่างบ้าคลัง่ กห็ยดุไหลอย่างกะทนัหนั คล้ายกบัมที�านบ 
เขื่อนขันธ์มากั้นขวางสายน�้าเอาไว้

พอน�้าลดลงประมาณหัวเข่า หลวงปู่ชอบท่านบอกตาเสาร์ให้รีบเดินลุยน�้า 
ข้ามฝ่ังไปเด๋ียวน้ี ตาเสาร์มวัตะลงึกบัเหตกุารณ์ทีเ่กดิขึน้ องค์ท่านหลวงปูช่อบจึงดใุห้  
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“ขะใจ๋เวยๆ ก๊ะผ่ออะหยังนั่น” (รีบไปไวๆ สิจะมัวมาดูอะไรอยู่นั่น) พอตาเสาร์ได้สติ 
จึงรีบเอาบริขารขององค์ท่านหลวงปู่ชอบและสัมภาระของตนเอง เดินลุยน�้าข้ามห้วย
ไปขึ้นฝั่งอีกฟาก พอตาเสาร์ขึน้ฝ่ังแล้ว หลวงปูช่อบท่านจึงเดินลยุน�า้ข้ามล�าธารตาม 
หลงัมา พอหลวงปูช่อบท่านขึน้ฝ่ังแล้ว สายน�า้ทีห่ยดุไหลไปชัว่ขณะ กก็ลบัมาหลากอย่าง 
บ้าคลั่งเหมือนเดิม ยังกับว่าท�านบขันธ์ทิพย์ที่ปิดกั้นนั้นพังทลายลง

ตาเสาร์ ชาวกะเหรี่ยง เห็นเหตุการณ์แบบนี้ถึงกับตื่นเต้น ตั้งแต่เกิดมาตนเอง
เพิ่งจะได้เห็นเหตุการณ์ที่เหนือธรรมชาติแบบนี้ ตาเสาร์สงสัยในเหตุการณ์ จึงถาม
องค์ท่านหลวงปู่ชอบว่า “อาจารย์ นี่มันเกิดอะไรขึ้น” หลวงปู่ชอบท่านว่าให้ตาเสาร์  
“เอ็งจะมาถามหาสวรรค์วิมานอะไรในตอนน้ี รีบเดินทางเดี๋ยวน้ี เด๋ียวมันจะมืดค�่า
ระหว่างทางก่อนถึงบ้านน�า้ริน” ค�าตอบก็ไม่ได้ แถมยงัถกูองค์ท่านหลวงปูช่อบว่าให้อกี 
ตาเสาร์จึงแบกความสงสัยเรื่องนี้ไปจนถึงบ้านน�้าริน วัดเจดีย์หลวง จังหวัดเชียงใหม่

หลงักลบัจากประชมุกองทพัธรรมกรรมฐาน วดัเจดีย์หลวง จังหวดัเชยีงใหม่ แล้ว  
ตาเสาร์ยังไม่หายสงสยัในเร่ืองสายน�า้หยดุไหล จึงถามหลวงปูช่อบว่า “อาจารย์ท�าอย่างไร 
น�า้ถึงหยดุไหลไปได้” องค์ท่านหลวงปูช่อบบอกตาเสาร์ว่า “เราใช้คาถา คาถาธรรมบทน้ี 
มสีามค�า ฟังคร้ังเดียวกจ็�าได้ แต่จะใช้ไม่ได้เหมอืนเรา เพราะน่ีเป็นคาถาธรรมทีเ่กดิข้ึน 
จากบุญบารมีของเราโดยเฉพาะ” องค์ท่านจึงบอกคาถานี้ให้ตาเสาร์ฟัง

มพีระรุ่นพีห่ลายท่านน�าคาถาบทน้ีไปลองใช้ด ูแต่ไม่เป็นผลเหมอืนกบัองค์ท่าน
หลวงปู่ชอบ ตนเองก็เคยน�าคาถาบทน้ีขององค์ท่านหลวงปู่ชอบไปลองใช้ดูตามค�ายุ 
ของครูบาอาจารย์รุ่นพี่ ท่องจนปากเปียกปากแฉะ ก็ไม่มีผลอะไรเกิดขึ้น เรียนถาม 
องค์ท่าน “ท�าไมมันใช้ไม่ได้ ทัง้ทีส่ามค�าน้ีกระผมกจ็�าขึน้ใจ” พ่อแม่ครูอาจารย์ท่านแนะ
น�าด้วยเอ็นดู “ไปปิดก๊อกน�้าดีกว่าโบ้ย บ่เมื่อยปากในการท่อง ความสูงบ่ถึง จะเขย่ง 
แค่ไหนกค็ว้าไม่ได้ ของแบบน้ีอยูท่ีบ่ญุบารมีของผู้น้ัน ไม่ใช่ของสาธารณะทีใ่ครๆ จะม ี
ได้ทกุคน”

เรียนถามองค์ท่าน “คาถาหยุดสายนํ้านี้ มีอยู่ในตําราเล่มไหนบ้างขอรับ”
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องค์ท่านบอก “ไม่มีในคัมภีร์เล่มไหนๆ คาถาบทน้ีผุดข้ึนขณะเราภาวนาอยู่ 
เมอืงปัน ประเทศพม่า คาถาธรรมน้ีเกดิจากบารมทีีเ่ราเคยบาํเพญ็มาเม่ือสมยัเราเกดิเป็น
ฤาษอียูเ่มอืงพม่า คนอืน่นําไปใช้ไม่เป็นผล ท่านเรียน (พระอาจารย์จันทร์เรียน คณุวโร) 
กม็ปีระจําตวั ท่านศรี (พระอาจารย์สมศรี อตัตสริิ) กมี็ประจําตวั ของเหล่าน้ีเกดิจากบญุ
บารม ีท่านเรียน ท่านศรี บําเพญ็มาแต่ในอดตี พอภาวนาจนจิตสงบมฌีานแล้ว สิง่เหล่าน้ี 
กจ็ะถูกเปิดออกให้เรารู้ เหมอืนกบัเราเปิดคัมภร์ีออกมาอ่าน คาถาธรรมผุดขึน้ขณะภาวนา 
หรือฝันเหน็ให้จําเอา คาถาหรือธรรมเหล่าน้ี เมือ่นําไปใช้ประกอบศลีธรรม จะเกดิประโยชน์ 
กบัตนเองและผู้อืน่ คาถาเกดิขึน้ขณะภาวนาเป็น “ไสย์ขาว” มคีณุ บ่เป็นโทษ บ่คอืคาถา 
“ไสย์ด�า” อวิชชาเดรัจฉาน ที่หาเอาประโยชน์ในทางลวงโลก พระเณรองค์ใดไปเรียน 
มนต์ดํามาประกอบชพีหากนิทางสะเดาะเคราะห์ ลงเลขยนัต์ พระเณรองค์น้ันขาดจาก 
ความเป็นมนุษย์ตัง้แต่ยงับ่ทนัตาย ตายไปแล้วกต็กอบาย เกดิเป็นสตัว์นรก เดรัจฉาน 
เปรต ผี สิง่ใดทีพ่ระพทุธเจ้าท่านสัง่ห้ามไว้ อย่าขนืไปทาํ ทาํไปแล้วต้องโทษตกอบาย
อย่างเดียว ไม่เป็นอืน่ พระเณรเราทีท่าํผิดธรรมผิดวนัิย เป็นเปรตเป็นสตัว์นรกมากมาย  
ตกนรกอบายภูมิข้ามพุทธันดรก็มากองค์ ตกอบายภูมิในยุคพระพุทธเจ้าสมณโคดม 
กม็หีลาย เอาเฉพาะพระเณรเราตกนรกอย่างเดยีว คานเหลก็เท่าต้นตาลยงัโก่งงอ เพราะ 
หนักผ้าเหลือง

ขณะบนัทกึเร่ืองน้ี นึกถึงพระอาจารย์สมศรี อตัตสริิ พระอาจารย์สมศรีเล่าให้ฟัง 
ตอนท่านพรรษาสาม พระอาจารย์จันทร์เรียน คุณวโร พาท่านไปพักภาวนาอยู่  
วดัป่าอมัพวัน ต�าบลน�า้หมาน อ�าเภอเมอืง จังหวดัเลย พระอาจารย์สมศรีท่านถกูยกัษ์ 
ตนหน่ึงมาขู ่โดยจะจับตวัของท่านฟาดลงกบัพืน้ ท่านบอกตอนน้ันจิตท่านยงัเตาะแตะ 
ก�าลังหัดไต่ต้นฌานอยู่ จึงเกิดการเกรงในอ�านาจตะบองใหญ่ของยักษ์ตนนี้

ขณะจิตท่านเกดิอาการต้านเกรงในอ�านาจของยกัษ์ตนน้ีอยู ่จู่ๆ มเีสยีงธรรมผุดขึน้
มาในจิต บอกท่านให้ท่องคาถาบทน้ีขึน้มาเพือ่ขับไล่ยกัษ์ พระอาจารย์สมศรีท่านจึงท่อง
คาถาบทน้ีตามเสยีงธรรมในจิตบอก พอท่านท่องคาถาบทน้ีขึน้มา ปรากฏมีเสยีงค�าราม
กระหึม่ขึน้มา เกดิอสันีบาตผ่าเปร้ียงลงมาต่อหน้ายกัษ์ตนน้ี ยกัษ์ตนน้ีเหน็อสันีธรรม
ผ่าเปร้ียงลงต่อหน้า จึงเกิดอาการเกรงกลวัในอ�านาจธรรมทีพ่ระอาจารย์สมศรีสาธยาย 
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มนัจึงรีบหนีออกจากวดัป่าอมัพวนั บ้านไร่ม่วง หนีไปทางเข่ือนน�า้หมาน พระอาจารย์ 
สมศรีท่านก�าหนดไล่ตาม จนยักษ์ตนนี้ขอยอมแพ้ในธรรมของท่าน 

ฟังพระอาจารย์สมศรีเล่าให้ฟัง ตนเองรู้สึกตื่นเต้นกับเรื่องราวภายในของท่าน  
ทแีรกนึกว่าท่านจะราบเรียบเงียบในธรรมอย่างเดยีว พอเวลาเอาจริง ท่านกโ็ป้งเดยีวจอด 
แบบพ่อแม่ครูอาจารย์

ภายหลังพระอาจารย์สมศรี ท่านน�าเร่ืองน้ีกราบเรียนองค์ท่านหลวงปู่ชอบ  
องค์ท่านหลวงปูช่อบบอก “คาถาน้ีเกิดขึน้จากบารมีของท่านศรีเอง”

หลวงปูช่อบท่านแนะน�าพระอาจารย์สมศรีว่า “คาถาหรือธรรมใดผุดข้ึนขณะทีเ่รา
ภาวนาหรือฝันเหน็ คาถาธรรมน้ันๆ เป็นของมงคลเฉพาะบคุคล สิง่เหล่าน้ีจะไม่เกดิขึน้ 
กับบุคคลทั่วไป นอกจากผู้นั้นจะมีวาสนาทางธรรม”

องค์ท่านบอกพระอาจารย์สมศรีให้น�าคาถาบทน้ีไปใช้เพื่อความเป็นมงคล
สงเคราะห์ธรรมผู้อื่นทั้งภายนอกภายใน พระอาจารย์สมศรีท่านจึงใช้คาถาบทน้ีมา
ตั้งแต่ท่านพรรษาสามจนถึงปัจจุบัน ในเวลาที่ท่านสงเคราะห์บุคคล

เร่ืองหยุดสายน�้าขององค์ท่านหลวงปู่ชอบ ไม่มีลูกหลานทายาทธรรมคนไหน 
ท�าได้เหมือนองค์ท่าน เร่ืองน้ีเป็นเร่ืองลึกลับขององค์ท่านหลวงปู่ชอบเกินกว่า 
ทายาทธรรมและบุคคลทั่วไปจะเข้าถึง

ไม่แปลกหรอกทีพ่ระอาจารย์จันทร์เรยีนบอก “เรือ่งฤทธิน่ี์ เป็นของเล่นพ่อแม่-
ครูจารย์เพิน่ เฮาอยูก่บัเพิน่เหน็ประจํา พวกท่านเหน็ซํา่น่ี เฮาเหน็หลายกว่าน้ัน พ่อแม่- 
ครูจารย์ถ้าเพิ่นบ่เด็ดขาด เฮาบ่หมอบราบยอมเพิ่นดอก” 
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ประชุมกองทัพธรรมที่วัดเจดีย์หลวง

ปีพทุธศกัราช ๒๔๙๓ หลงัผ่านงานประชมุเพลงิองค์ท่านหลวงปูม่ัน่ ภริูทตัโต แล้ว  
หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี ท่านขึ้นมาจังหวัดเชียงใหม่ หลวงปู่เทสก์ท่านนิมนต์หมู่คณะ
ที่เป็นลูกศิษย์ขององค์ท่านหลวงปู่มั่น มาประชุมลงปาฏิโมกข์กันที่วัดเจดีย์หลวง

องค์ท่านหลวงปู่ชอบเล่าให้ฟังว่า คร้ังน้ันเป็นการประชุมลูกศิษย์ของท่าน 
อาจารย์ใหญ่ม่ันมากทีส่ดุในเชยีงใหม่ หลงัจากสิน้ท่านอาจารย์ใหญ่ไปแล้ว จ�านวนพระ 
ที่มาประชุมกันในวันน้ัน ๘๐ กว่ารูป พระที่เข้าประชุมลงปาฏิโมกข์กันในคร้ังน้ัน 
ส่วนมากจะเป็นพระที่ท่านมีภูมิธรรมแล้วทั้งนั้น

ครูบาอาจารย์ทีเ่คยผ่านการฝึกฝนอบรมกบัองค์ท่านหลวงปูม่ัน่โดยตรงทีเ่ข้าร่วม
ประชุมที่วัดเจดีย์หลวงในครั้งนั้น เฉพาะที่หลวงปู่ชอบท่านจ�าได้มี ๑. หลวงปู่เทสก์  
เทสรังส ี๒. หลวงปูอ่่อน ญาณสริิ ๓. หลวงปูพ่รหม จิรปญุโญ ๔. หลวงปูต่ือ้ อจลธมัโม  
๕. หลวงปู่แหวน สุจิณโณ ๖. หลวงปู่สาม อกิญจโณ ๗. หลวงปู่สีโห เขมโก  
๘. หลวงปู่สิม พุทธาจาโร ๙. หลวงปู่ลี ธัมมธโร ๑๐. หลวงปู่กู่ ธัมมทินโน  
๑๑. หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ ๑๒. หลวงปู่เกตุ วัณณาโก ๑๓. หลวงปู่มหาปิ่น ชลิโต  
๑๔. หลวงปูผ่ั่น ปาเรสโก ฯลฯ ในทีป่ระชมุสงฆ์หมู่คณะได้ยกให้องค์ท่านหลวงปูเ่ทสก์  
เป็นผู้น�ากองทัพธรรมภาคเหนือ เนื่องจากท่านมีอาวุโสมากกว่าองค์อื่นๆ

องค์ท่านหลวงปู่ชอบ “ท่านอาจารย์เทสก์บอกหมู่คณะให้พากันปฏิบัติตาม
หลักธรรมวินัยของพระศาสนา ให้พากันปฏิบัติตามคําสอนของท่านอาจารย์ใหญ่มั่น 
อย่างเคร่งครัด โดยให้เอาวดัเจดย์ีหลวงเป็นศนูย์กลางของพระกรรมฐานทีข่ึน้มาเทีย่ว
วิเวกจําพรรษาทางเมืองเชียงใหม่”

ขอแทรกอธิบายโดยย่อส�าหรับความนัยในการประชุมกองทัพธรรมกรรมฐาน
ลกูศษิย์ขององค์ท่านหลวงปูม่ัน่ ทีว่ดัเจดย์ีหลวงคร้ังน้ี หลงังานประชุมเพลงิองค์ท่าน 
หลวงปูม่ั่น ภริูทตัโต ทีว่ดัสทุธาวาส จังหวดัสกลนคร ผ่านไปไม่นาน หลวงปูเ่ทสก์ เทสรังสี  
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ท่านได้รับมอบหมายจากหลวงปูส่งิห์ ขนัตยาคโม ผู้เป็นอาจารย์ ให้ข้ึนมาประชุมกองทพั 
ธรรมกรรมฐาน ลกูศษิย์องค์ท่านหลวงปูม่ั่น ทีว่ดัเจดย์ีหลวง มตสิงฆ์ในทีป่ระชมุพากนั 
ยกหลวงปูช่อบ ฐานสโม กับ หลวงปูต่ือ้ อจลธมัโม ให้เป็นผู้ดแูลหมู่คณะกรรมฐานทาง
ภาคเหนือ หลวงปูช่อบปฏเิสธในฐานะน้ี ท่านยกหลวงปูต่ือ้ให้เป็นแม่ทพัหลวงกองทพั
ธรรมกรรมฐานภาคเหนือ ส่วนท่านขอเป็นผู้ให้ค�าปรึกษา เพราะท่านอยากจะอยูอ่ย่าง 
สงบเงียบ สันโดษ ไม่ต้องการระคนปนกับคนหมู่มาก

หลวงปูช่อบท่านบอก หลงัประชมุกองทพัธรรมกรรมฐานภาคเหนือแล้ว หลวงปู ่
เทสก์ เทสรังสี ท่านพาหมู่คณะลูกศิษย์องค์ท่านหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ลงไปเผยแผ่ 
พระศาสนาทางภาคใต้ ครูบาอาจารย์ที่ติดตามหลวงปู่เทสก์ลงไปเผยแผ่ศาสนาที ่
ภาคใต้ยคุแรกจะมี หลวงปูเ่หรียญ วรลาโภ หลวงปูผ่ั่น ปาเรสโก เป็นต้น จากน้ันจะม ี
ลูกศิษย์ขององค์ท่านหลวงปู่มั่นเดินทางลงไปเผยแผ่พระศาสนาทางภาคใต้ตาม 
หลวงปูเ่ทสก์ อกีหลายองค์ เช่น หลวงปูห่ล้า เขมปัตโต เป็นต้น แต่ผู้อยูก่บัหลวงปูเ่ทสก์ 
ที่ภาคใต้นานที่สุด ท่านบอกคือหลวงปู่เหรียญ วรลาโภ รองลงมาคือหลวงปู่ผ่ัน  
ปาเรสโก

หลวงปู่ชอบท่านกล่าวถึงการประชุมพระเณรกรรมฐานลูกศิษย์ขององค์ท่าน
หลวงปู่มั่นที่มีการรวมตัวกันมากในสมัยนั้นมีทั้งหมด ๖ ครั้ง ครั้งแรกที่เสนาสนะป่า 
บ้านสามผง จังหวดันครพนม คร้ังที ่๒ ทีว่ดัศรีจันทร์ จังหวดัขอนแก่น คร้ังที ่๓ ทีว่ดั 
ป่าสาลวัน จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ ๔ ที่วัดเจดีย์หลวง จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๕  
ที่วัดป่าหนองผือ จังหวัดสกลนคร และครั้งที่ ๖ ที่วัดเจดีย์หลวง จังหวัดเชียงใหม่  
หลงัจากผ่านงานประชมุเพลงิขององค์ท่านหลวงปูม่ัน่ ทัง้ ๖ คร้ังน้ัน หลวงปูช่อบท่านได้ 
เข้าร่วมประชุมด้วยทุกครั้ง

จนกระทั่งปีพุทธศักราช ๒๕๐๐ ท่านพ่อลี ธัมมธโร ได้จัดงาน ๒๕ ศตวรรษ
พระพทุธศาสนาขึน้มา ทีว่ดัอโศการาม ต�าบลท้ายบ้าน อ�าเภอเมอืง จังหวดัสมทุรปราการ  
ท่านพ่อลีได้นิมนต์ครูบาอาจารย์ที่เป็นลูกศิษย์เคยผ่านการฝึกฝนอบรมจากองค์ท่าน 
หลวงปูม่ัน่ให้มาร่วมประชมุกันทีว่ดัอโศการาม คร้ังน้ันหลวงปูช่อบท่านเดนิทางไปร่วม 
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ประชุมพร้อมกับหลวงปู่หลุย จันทสาโร หลวงปู่ค�าดี ปภาโส หลวงปู่ซามา อจุตโต  
หลวงปู่เฉย สุทโธ และหลวงพ่อบัวค�า มหาวีโร งานประชุมกองทัพธรรมที่วัด 
อโศการามนั้น ถือว่าเป็นการประชุมกองทัพธรรมที่มีลูกศิษย์ขององค์ท่านหลวงปู่มั่น  
มาประชมุกนัมากทีส่ดุในประเทศไทย โดยมพีระคณุเจ้าหลวงปูส่งิห์ ขนัตยาคโม เป็น 
องค์ประธานสงฆ์ในที่ประชุม

หลวงปู่ชอบท่านกล่าวว่า ถ้าไม่มีกองทัพธรรมกรรมฐานลูกศิษย์ของท่าน 
อาจารย์ใหญ่ม่ันค�้าพระศาสนาในประเทศไทยแล้ว ศาสนาในเมืองไทยจะอ่อนแอ
มากกว่าน้ี การปฏบิตัขิองพระเณรเถรชจีะแหลกเหลวจนดไูม่ได้ สมเด็จพระมหาวรีวงศ์  
(อ้วน ติสโส) เจ้าคุณอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจันโท) พระอาจารย์ใหญ่มั่น  
พระอาจารย์สิงห์ พระอาจารย์มหาปิ่น พวกท่านมองเห็นการณ์ไกลของพระศาสนา 
จึงพากันตั้ง “กองทัพธรรมกรรมฐาน” ขึ้นมาเพื่อค�้าชูพระพุทธศาสนาในเมืองไทย
ของเราให้เจริญรุ่งเรืองมั่นคง สืบอายุวัสสาพระพุทธศาสนาในประเทศไทยของเรา
ให้ได้นานที่สุด 

สร้างวัดป่าท่าสวย

หลังออกพรรษา ปีพุทธศักราช ๒๔๙๓ พระคุณเจ้าหลวงปู่ชอบ ฐานสโม  
ท่านมอบหมายให้หลวงปู่บุญฤทธิ์ ปัณฑิโต ดูแลส�านักสงฆ์ผาแด่น บ้านผาแด่น 
ต�าบลสันป่ายาง อ�าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ องค์ท่านเดินทางกลับมาเมืองเลย 
เพื่อจะมาโปรดญาติพี่น้องบ้านวังม่วงและบ้านโคกมน

สมัยน้ันบ้านโคกมนยังไม่มีวัดป่า องค์ท่านจึงเข้าไปพักที่ป่าริม “แม่นํ้าสวย” 
บริเวณบ้านวงัม่วง ต�าบลเอราวณั อ�าเภอเอราวณั จังหวดัเลย องค์ท่านบอก “เมือ่สมยั 
ว่างศาสนา ก่อน “พระพุทธเจ้าสมณโคดม” จะมาตรัสรู้ มีชาติหน่ึงเราเกิดเป็น 
เก้งตวัเมีย พาลกูออกหากนิดอกแค ลกูมะขามป้อม สถานทีเ่ราพาลกูมากนิดอกแคป่า
มะขามป้อมในชาตน้ัิน ปัจจุบนัคอืทีต่ัง้โรงต้มน้ําร้อนวดัป่าโคกมน ทีต่รงน้ีเราให้สร้าง 
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โรงนํา้ร้อนวัดป่าโคกมนทบัทีเ่อาไว้ เพือ่เป็นเคร่ืองเตอืนใจในภพชาต ิชาตทิีเ่ราเกดิเป็น
เก้ง เราถูกนายพรานสองคนยิงด้วยลูกดอกอาบพิษต้นยางน่อง ลูกของเรา (เสริมสิริ  
ผสมพงษ์) ถูกยิงตายคาที่ เราถูกยิงที่ขาหน้าข้างซ้าย วิ่งหนีนายพรานมาล้มลงที่ 
หน้าประตูวัดท่าสวยในปัจจุบันน้ี พวกพรานเอามีดตัดเอ็นข้อเท้าเราเพือ่ไม่ให้วิง่หนี  
เขาพากันแล่เน้ือเถือหนังจนเราสิ้นใจ บริเวณน้ีเราถูกนายพรานแล่เน้ือเถือหนังฆ่า  
เราเลยสร้างที่พักทับเอาไว้เพื่อเป็นอนุสรณ์เตือนใจ”

ท่านบอกลกูของท่านทีเ่กิดเป็นเก้งในชาตน้ัิน ปัจจุบนั ท่านบอกเขาเกดิเป็นลกูสาว 
คนจีนอยูอ่�าเภอบ้านแพง จังหวดันครพนม พอชาตปัิจจุบนั องค์ท่านจึงเดนิทางไปโปรด
ลูกสาวของท่านให้มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา เร่ืองความผูกพันในภพชาติการเกิด 
ขององค์ท่านหลวงปูช่อบกบัลกูสาว เสริมสริิ ผสมพงษ์ เป็นเร่ืองทีส่ดุ นายพรานทัง้สอง  
ท่านบอกทุกวันนี้ยังอยู่ในนรก อีกนานกว่าจะพ้นได้

ท่านว่า “ชาตน้ัินเราตายอย่างทกุข์ทรมานทีส่ดุ ยงัไม่ทนัตาย เขากเ็อามีดตดัเส้นเอน็ 
แล่เน้ือเถือหนังเราออกเป็นชิ้นๆ กว่าจะสิ้นใจ เราต้องทรมานอยู่นาน” ท่านบอก 
“เหน็กรรมของตนเองแล้วเราสลดใจในภพชาตกิารเกดิ เราเองกเ็คยทาํกรรมกบัพราน 
สองคนนี้มาก่อน เมื่อ ๑ กัป ก่อนนั้น เราเกิดเป็นมนุษย์ พรานสองคนนี้เกิดเป็น
ไส้เดอืน เราจับไส้เดือนสองตวัน้ีมาตดัเป็นเหยือ่ล่อปลา พอถงึคราวเอาคนื เขาจึงพากนั 
แล่เน้ือเถือหนังเราจนสิ้นใจ เรากับพรานสองคนน้ีจบกันแล้วที่ชาติน้ี ไม่ว่ากับใคร 
เราก็ไม่มีเวรจองจํากับใครอีก ทุกอย่างสําหรับเรามันหมดแล้วที่ชาตินี้”

หลวงปูช่อบสร้าง “วดัป่าท่าสวย” เพราะเหตจุากอดีตขององค์ท่าน ประกอบกบั 
องค์ท่านจะโปรดญาตพิีน้่องบ้านวงัม่วง โคกมน ให้รู้หลกัพระพทุธศาสนา ปีพทุธศักราช  
๒๔๙๔ ท่านจึงสร้างวัดป่าท่าสวยขึ้นมา ในปีน้ีมีพระจ�าพรรษาร่วมกับองค์ท่าน  
๒ รูป คือ หลวงปู่พุทธา ฐิตสิริ กับ หลวงพ่อบัวค�า มหาวีโร ออกพรรษา องค์ท่าน
พาหลวงพ่อบวัค�าเทีย่ววเิวก โดยให้หลวงปูพ่ทุธา ฐติสริิ เป็นผู้ดแูลวดัป่าท่าสวยแทน 
องค์ท่าน
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กลบัจากเทีย่ววเิวก ปีพทุธศักราช ๒๔๙๕ องค์ท่านหลวงปูช่อบพาหลวงพ่อบวัค�า  
มหาวีโร และพระเณรอีก ๓ รูป มาสร้างส�านักสงฆ์ถ�้าแก้งยาว บ้านโคกแฝก ต�าบล 
ผาน้อย อ�าเภอวงัสะพงุ จังหวดัเลย ปีน้ีองค์ท่านจ�าพรรษาอยูถ่�า้แก้งยาว วดัป่าท่าสวย  
องค์ท่านมอบหมายให้หลวงปู่พุทธา ฐิตสิริ กับพระม่อย จ�าพรรษาแทนองค์ท่าน  
ออกพรรษา ปีพุทธศักราช ๒๔๙๕ หลวงปู่หลุย จันทสาโร แวะมาเยี่ยมหลวงปู่ชอบ
ท่านจึงมอบหมายให้หลวงปู่หลุยดูแลส�านักสงฆ์ถ�้าแก้งยาวแทนองค์ท่าน

หลังมอบหมายภาระในการดูแลส�านักสงฆ์ถ�้าแก้งยาวให้หลวงปู่หลุยแล้ว  
หลวงปูช่อบท่านพาหลวงพ่อบวัค�าและพระเณรกลบัมาวดัป่าท่าสวย เพือ่ร่วมกบัญาติ
พี่น้องบ้านวังม่วง บ้านโคกมน สร้างกุฏิ ศาลา วัดป่าท่าสวย ปีพุทธศักราช ๒๔๙๖ 
องค์ท่านจ�าพรรษาทีว่ดัป่าท่าสวย ในพรรษาปีน้ี มหีลวงปูพ่ทุธา ฐติสริิ หลวงพ่อบวัค�า  
มหาวีโร กับพระเณรอีก ๕ รูป ร่วมจ�าพรรษากับองค์ท่าน หลังออกพรรษา องค์ท่าน 
มอบหมายให้หลวงปูพ่ทุธา ฐติสริิ ดูแลวดัป่าท่าสวย หลวงปูช่อบท่านพาหลวงพ่อบวัค�า  
มหาวโีร ขึน้มาเทีย่ววเิวกทีเ่ชยีงใหม่ เพือ่จะมาเยีย่มหลวงปูบ่ญุฤทธิ ์ปัณฑโิต ลกูชาย
ทายาทธรรมขององค์ท่าน ที่ส�านักสงฆ์ผาแด่น บ้านผาแด่น ต�าบลสันป่ายาง อ�าเภอ
แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

คันจนสลบ

หลงัออกพรรษาปี ๒๔๙๖ พระคณุเจ้าหลวงปูช่อบ ฐานสโม ท่านพาหลวงพ่อบวัค�า  
มหาวีโร ขึ้นมาเที่ยวทางภาคเหนือ เป็นครั้งแรกที่หลวงพ่อบัวค�า อดีตเจ้าอาวาสวัด
ป่าสัมมานุสรณ์ ท่านได้ขึ้นมาเที่ยววิเวกทางแดนดินถิ่นเมืองเหนือ หลวงปู่ชอบพา 
หลวงพ่อบัวค�าเที่ยววิเวกพักภาวนาตามสถานที่ต่างๆ ที่องค์ท่านหลวงปู่มั่นเคยมา 
พักภาวนา จากนั้นท่านพาหลวงพ่อบัวค�าไปเยี่ยมหลวงปู่บุญฤทธิ์ ปัณฑิโต ที่บ้าน
ผาแด่น ระหว่างพักอยู่ที่บ้านผาแด่น หลวงปู่ชอบท่านเกิดเป็นโรคภูมิแพ้คันตามตัว 
จนอยูล่�าบาก ท่านจึงพาหลวงพ่อบวัค�าเดนิทางกลบัมารักษาตวัทีเ่มอืงเลย โดยมีหลวงปู ่
บุญฤทธิ์ร่วมเดินทางมาส่ง
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ระหว่างน่ังรถไฟเดนิทางจากเมอืงเชยีงใหม่มาจังหวดัล�าปาง อาการคันขององค์
ท่านก�าเริบขึ้นมาอย่างหนัก ท่านจึงพาคณะแวะเข้าไปพักรักษาตัวอยู่กับหลวงปู่แว่น 
ธนปาโล ที่วัดถ�้าพระสบาย ต�าบลนาครัว อ�าเภอแม่ทะ จังหวัดล�าปาง

หลวงปูช่อบท่านแวะเข้าไปพกัทีว่ดัถ�า้พระสบาย ท่านได้พบกบัท่านพ่อล ีธมัมธโร  
วัดอโศการาม จังหวัดสมุทรปราการ มาพักภาวนาอยู่กับหลวงปู่แว่นก่อนหน้าที่ 
หลวงปู่ชอบท่านจะเดินทางมาถึง ท่านพ่อลี วัดอโศการาม เห็นอาการขององค์ท่าน 
หลวงปู่ชอบผิดปรกติเช่นน้ี องค์ท่านพ่อลีจึงชวนหลวงปู่ชอบให้ไปพักรักษาตัวอยู่
ที่วัดป่าคลองกุ้ง จันทบุรี หลวงปู่ชอบท่านขอพิจารณารักษาอาการของตนเองที ่
ถ�้าพระสบายก่อน ถ้าไม่ดีขึ้น ท่านถึงจะลงไปรักษาที่วัดป่าคลองกุ้ง

พอหลังวันวิสาขบูชา ท่านพ่อลีก็ออกจากวัดถ�้าพระสบายเดินทางไปจังหวัด
จันทบุรี ส่วนหลวงปู่ชอบท่านยังพักรักษาตัวอยู่ที่วัดถ�้าพระสบาย โดยมีหลวงปู่แว่น 
ท่านอาสาเป็นหมอยารักษาโรคให้องค์ท่าน จวนใกล้จะเข้าพรรษาแล้ว อาการผื่นคัน
ของหลวงปูช่อบก็ยังไม่ทเุลาเบาบาง หลวงปูแ่ว่นท่านจึงนิมนต์หลวงปูช่อบให้จ�าพรรษา
อยู่ด้วยกันทีว่ดัถ�า้พระสบาย ปีพทุธศกัราช ๒๔๙๗ หลวงปูช่อบท่านจึงจ�าพรรษารักษา
โรคผื่นคันของท่านที่วัดถ�้าพระสบาย เพราะความไม่สบายของธาตุขันธ์ท่านเป็นเหตุ

องค์ท่านหลวงปูช่อบ “ตอนพกัอยูถ่ํา้พระสบาย ท่านแว่นเหน็เรามผ่ืีนคันเตม็ตวั 
ไปหมด ท่านแว่นเพิน่เป็นหมอยา เพิน่หายาน้ันยาน้ีมารักษาเรา ท่านแว่นบอก “อาจารย์
นี่ยาดีคุณภาพที่หนึ่งเลย ยาอันนี่กะดี คุณภาพเป็นหนึ่งคือกัน” ยาแต่ละอย่างที่ท่าน
แว่นหามาให้เราฉันเราทา มีแต่ยาดีทีห่น่ึง บ่มียาดทีีส่องจักยีห้่อเลย” พ่อแม่ครูอาจารย์
ท่านเล่าไปพร้อมกับหัวเราะข�าขันอย่างสนุกสนาน เมื่อเอ่ยถึงชื่อองค์ท่านหลวงปู่แว่น  
วัดถ�้าพระสบาย สหธรรมิกรุ่นน้องที่องค์ท่านสนิทสนมคุ้นเคย

“ท่านแว่นหายาอะไรมารักษาเรากไ็ม่หายสกัท ีเอามากนิมาทากไ็ด้แค่พอบรรเทา
เท่าน้ันแหละ หนําซ้ํายาบางตวัทีท่่านแว่นเอาให้ทา ยิง่มาช่วยปลกุผีคนัให้มนัลกุข้ึนมา 
อาละวาดหนักขึ้นกว่าเก่าอีก
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โธ่ๆ  โรคคันน้ีมนับ่ธรรมดาเด้อ เวลามนัคันข้ึนมา หาทปีอยูก่ะบ่ได้ หาทีส่บาย 
กะบ่มี (คันไปทั้งตัวจนหาที่สบายไม่เจอ) คันหลายๆ เกาจนหนังกําพร้าขาดติดเล็บ
ออกมา เวลาคนัขึน้มาหนักๆ น่ีเราถงึกบัสะหวอยไปเป็นบาด (เวลามนัคันขึน้มามากๆ  
เราถึงขัน้สลบไปกม็)ี มนัคนัหลายจนลมตขีึน้อกหายใจบ่ออก จนเกอืบตายเพราะคนั  
ท่านแว่นเหน็เราคันจนสลบ ถามเราว่า “มนัคนัหลายปานน้ันบ่อาจารย์ มนัคอืคนับ่พอ 
ด้ามพอดีแท้” เราตอบว่า “ถ้าอยากรู้ว่าหนักขนาดไหน ให้ท่านแว่นลองมาคันแบบ
เราดู แล้วจะรู้ฤทธิ์มันเอง”

ตอ่มาทา่นแว่นเกิดเปน็ลมพิษเหมอืนกนักับเรา ทา่นแว่นคนัหลายจนบ่มทีปีอยู่ 
เอายาน่ันยาน่ีมารักษากบ่็หายสกัท ีสดุท้ายท่านแว่นไปได้ยาดผีีบอกมาจากไหนกไ็ม่รู้ 
ท่านแว่นให้เณรกับผ้าขาวไปเอาบอนมาตําจนแหลก ทาตามตัวของตนเอง ธรรมชาติ
บอนมนัเป็นของคนัอยูแ่ล้ว พอเอามาทาตามตวั มนัยิง่คันหนักเข้าไปกว่าเก่าอกี พอคนั 
มนัแสดงอาการออกมาอยูบ่่ได้ตีเ้พิน่บาดน่ี ท่านแว่นให้เณรกบัผ้าขาวเอาผ้าอาบนํา้มดั
แขนมดัขาตวัเองไว้กบัเตยีง นอนกดัแข่วกดัฟันกรอดๆ เพราะคนัพษิบอน พษิคนัมัน 
ตขีึน้หนักจนท่านแว่นสลบคาเตยีง แต่พอฟ้ืนขึน้มา ปรากฏว่าอาการคนัของท่านแว่น 
หายไปเลย เออ สูตรยาดีผีบอกท่านแว่นนี้กะใช้ได้ผลคือกัน

ท่านแว่นแนะนําสตูรยาดผีีบอกน้ีให้เราลองเอาไปใช้ด ูเราบ่เอานําดอก แค่น้ีมนั
กะคันเกือบสิตายอยู่แล้ว ถ้าเอาบอนมาทาเข้าไปอีก มันจะบ่คันหนักกว่าเดิมอีกหรือ 
สูตรท่านแว่นก็ให้เป็นสูตรของท่านเถอะ เราทําตามไม่ได้ ธาตุขันธ์มันไม่เหมือนกัน  
ท่านแว่นบอก “อาจารย์ ของแบบน้ีคนัยอกต้องเอาคนับ่ง มนัถงึจะแก้พษิกันได้” เรากะว่า  
“เออ ช่างหวัมันเถอะ เราไม่เอาด้วยหรอก โรคคนัของเรามันบ่หายดอก มนัจะหายต่อ
เมือ่ตายจากกนัเท่าน้ัน ไฟมนัจะเป็นหมอรักษาเอง โรคกรรมแก้บ่ได้ กรรมใครกรรมมนั  
ท่านแว่นพ้นโรคนี้ไปได้เพราะท่านพ้นจากกรรมไปนี้แล้ว”

หลวงปู่ชอบนอกจากท่านจะอาพาธเป็นโรคอัมพฤกษ์แล้ว ก็มีโรคคันน่ีแหละ 
ที่เป็นโรคประจ�าตัวของท่าน ยิ่งหน้าหนาว ผิวท่านจะแห้ง ท่านจะมีอาการคันตามตัว 
อย่างหนัก ดึกดื่นพระเณรที่เฝ้า ต้องตื่นขึ้นมาทายาให้องค์ท่าน ยาดียี่ห้ออะไรเอามา



275

ทาให้ท่าน อย่างมากอาการคันของท่านก็พอทุเลาลงได้บ้างเล็กน้อย แต่ถึงขั้นที่ท่าน 
คนัจนสลบน้ี ตนเองไม่เคยเหน็ อย่างมากเหน็แต่ท่านบอกแน่นหน้าอก เพราะลมพษิ
มันตีขึ้นหัวใจ

ท่านบอกกรรมท�าให้คันนี้ เกิดจากกรรมในชาติปัจจุบันของท่าน ตอนเป็นเด็ก 
เลี้ยงควาย ท่านเอาหมามุ่ยไปแกล้งเพื่อน จนเพื่อนของท่านเกิดอาการคันเพราะพิษ 
หมามุย่ จนกลายเป็นภมูแิพ้ กรรมน้ีจึงส่งผลให้ท่านต้องมาเป็นโรคภมิูแพ้ในปัจจุบนั

หมอผีจิตบอด

เรื่องนี้เกิดขึ้นช่วงนอกพรรษา ปีพุทธศักราช ๒๔๙๘ พระคุณเจ้าหลวงปู่ชอบ 
ฐานสโม บอก “ตอนนั้นเราพักภาวนากับท่านบัวคํา (หลวงพ่อบัวค�า มหาวีโร) ที่ 
บ้านแม่สะลวง ตาํบลขีเ้หลก็ อาํเภอแม่ริม จังหวดัเชยีงใหม่ มีชายคนหน่ึงเป็นหมอผี 
เขามีความเชือ่ว่าบาปบญุนรกสวรรค์ไม่มีจริง เป็นเร่ืองทีพ่ระพทุธเจ้าพดูเพือ่ให้คนโง่ 
กลัวเท่านั้น” ท่านบอกมานะทิฐิหมอผีคนนี้แรงมาก จิตเขามืดบอดในธรรมจนยากที่ 
พระพุทธเจ้าองค์ใดจะมาโปรดให้พบกับแสงสว่างได้

ตอนพักอยูบ้่านแม่สะลวง หมอผีผู้น้ีมกัจะเข้ามารบกวนท่านบ่อยครัง้ มกัจะมา
พูดจาบจ้วงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ จนหลวงปู่ชอบท่านไล่หมอผีคนนี้ให้ออก
ไปจากอาราม แทนที่หมอผีคนนี้จะส�านึกในบาปบุญคุณโทษของตนเอง กลับด่าทอ
องค์ท่านด้วยถ้อยค�าหยาบคายต่างๆ นานา ตามแต่กิเลสจะสรรหาค�าพูด

หลงัจากน้ันต่อมาไม่กีว่นั หมอผีผู้น้ีนอนหลบัตายไม่รูต้วั ก่อนรุ่งสาง จิตหมอผีผู้น้ี 
มาปรากฏให้องค์ท่านเหน็ทีว่ดั หมอผีผู้น้ีบอกท่านว่า “คนตีบ้้านเฮาเป็นอะหยงั บ่ฮูพ้ากนั 
ฮ้องไห้ว่าเฮาต๋ายแล้ว เฮายงับ่ต๋ายเตือ่” องค์ท่านว่า “คดิเบิง่ว่าจิตมนัมดืขนาดใด๋ ตายไป 
แล้ว มันยังบ่ฮู้ว่าเจ้าของตาย เฮาบอกมันให้กลับไปผ่อความแต้ตี่บ้านเจ้าของเต๊อะ”  
หลวงปู่ชอบท่านไล่หมอผีผู้น้ีให้กลับไปดูความจริงที่บ้าน ท่านว่าเวลาหมอผีผู้น้ีเขา 
เดนิออกไปทางหน้าวดั เหมอืนกบัตอนทีเ่ขายงัมชีีวติอยู ่ไม่ได้หายไปเหมือนกบัทีค่น 
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ทั้งหลายเข้าใจกัน ท่านบอกเวลาพวกผีไป บางคร้ังก็เดินจากไปก็มี บางคร้ังก็
อันตรธานไปก็มี การไปการมาของพวกนี้ไม่ตายตัว

ตอนเช้าหลวงปูช่อบท่านเดนิไปบณิฑบาตทางบ้านหมอผีผู้น้ีเพือ่จะพสิจูน์ความรู้ 
ขององค์ท่าน เมียหมอผีเห็นพระมาบิณฑบาต จึงนิมนต์องค์ท่านให้หยุดรับบาตร  
ท่านว่า “แต่ก่อนเราเดนิบณิฑบาตผ่านบ้านหลงัน้ีมาหลายคร้ัง คนทีบ้่านน้ีไม่เคยใส่บาตร 
ให้เราหรือพระเณรองค์ไหนเลย ตอนหมอผีมชีวีติอยู ่เขาห้ามคนทีบ้่านไม่ให้ใส่บาตร
พระเณร เขาว่าใส่บาตรพระเณรนั้นเสียเปล่า ไม่ได้อะไรกลับมากิน เลี้ยงผีเลี้ยงเจ้า
ยังได้กินของเหลือ”

ระหว่างเมียหมอผีผู้น้ีก�าลังจัดเตรียมข้าวปลาอาหารเพื่อใส่บาตร ท่านเห็นจิต
หมอผีผู้น้ียนืมองดทู่านอยูใ่ต้ยุง้ฉางบ้านของเขา เขาแสดงกริิยาไม่พอใจองค์ท่านอย่าง
ทีเ่คยแสดงเมือ่ตอนทีย่งัไม่ตาย พอเมยีหมอผีใส่บาตรเสร็จแล้ว หลวงปูช่อบท่านถาม 
“ทีบ้่านโยมมอีะไร ผู้คนพลกุพล่านแต่เช้า” เมียหมอผีบอกองค์ท่านว่า “ป้อเฮอืนสามีของ
เขาตาย” ท่านถาม “ป้อเฮอืนของโยมป่วยเป็นอะไรตาย” เมยีหมอผีบอก “ไม่ทราบว่า 
ป้อเฮือนเป็นอะไรตาย ตอนค�่ายังกินข้าวอู้จากันอยู่ดีๆ พอตอนเช้าตื่นมาน่ึงข้าว  
ปลุกเท่าไหร่ ป้อเฮือนก็ไม่อือออขานตอบตนเอง จึงรู้ว่าเขาตายไปแล้ว”

ท่านว่าขณะทีเ่มยีหมอผีใส่บาตรให้กับองค์ท่านน้ัน ถ้าหมอผีผู้น้ีมีจิตยนิดีในบญุ 
ทีภ่รรยาท�าในขณะน้ัน เขากจ็ะได้รับผลบญุทนัท ีแต่เป็นเพราะจิตเขามดืบอดในธรรม 
จนเกินกว่าพระพุทธเจ้าองค์ใดจะเสด็จมาเยียวยา จิตเขาจึงถูกบาปอกุศลมาปิดกั้น 
ทางบุญ ท�าให้ไม่ได้รับผลบุญที่เมียของตนเองอุทิศให้ในตอนนั้น ท่านว่าเวลาอวิชชา
มหามดืมนัแสดงออก มนัจะปิดก้ันคณุงามความดีของสตัว์โลกไว้ทัง้หมด ราหอูมจันทร์ 
ถึงวันยังเคลือ่นย้าย แต่อวชิชามหามดืในจิตของสตัว์โลก ท่านประมาณไม่ได้ว่าเมือ่ไหร่ 
สัตว์โลกผู้นั้นๆ จะหลุดพ้นจากมันไปได้

หลงับณิฑบาต ท่านเดินกลบัมายังทีพ่กั หลวงปูช่อบท่านเหน็หมอผีเดนิตามหลงั 
ท่านมาเหมือนกบัคนเดินตามคน ท่านก�าหนดดจิูตของหมอผีผู้น้ีมาตลอดทาง รู้ว่าจิต 
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หมอผีผู้น้ีเศร้าหมอง จนไม่มช่ีองทางให้องค์ท่านฉายธรรมน�าสขุให้ หลงัฉันภัตตาหาร
แล้ว หลวงปู่ชอบท่านออกมาเดินจงกรมอยู่ข้างที่พัก ขณะพ่อแม่ครูอาจารย์เดิน
จงกรมอยูน้ั่น หมอผีผู้น้ีเข้ามายืนขวางทางจงกรม ท�าตาขึงขังใส่ท่าน กริิยาหมอผีผู้น้ี 
แสดงกับท่านเหมือนกับกิริยาที่เขาเคยแสดงใส่ท่านเมื่อตอนมีชีวิตอยู่

ท่านบอกจิตหมอผีว่า “มาขวางทางเราท�าความเพียรท�าไม ถ้าอยากได้บุญก็ให้
แสดงความเคารพต่อพระธรรม โดยการนั่งลงพนมมือ เราจะอุทิศบุญให้” แทนที่
หมอผีผู้น้ีจะอ่อนน้อมถ่อมตนเพื่อรับเอาบุญกุศลที่ท่านจะอุทิศให้ เขาบอกท่านว่า 
“เฮายังบ่ต๋าย ถ้าเฮาต๋ายตุ๊เจ้าจะเห็นเฮาได้จะใด”

ท่านว่า “แกไม่รู้หรือว่าตนเองน้ันตายไปแล้ว ลูกเมียญาติพี่น้องเขาพากันจัด 
งานศพให้แกอยูท่ีบ้่าน แกจะมางมงายอะไรกบัมานะทฐิขิองตนเองแบบน้ี ไม่ใช่เพราะ
มานะทฐิขิองตนเองแบบน้ีหรือ ทีท่�าให้จิตของแกมดืบอดจนมองไม่เหน็แสงสว่างของ
ธรรม ให้กลับไปดูความจริงที่บ้านของแกสิ อย่ามารบกวนเราท�าความเพียร มันจะ
ท�าให้ตนเองเป็นบาปหนักกว่านี้ ทุกข์ที่เป็นอยู่นี้ มันยังไม่พออีกหรือ” พอถูกท่านว่า
หมอผีก็หนีไปจากท่าน

พอครบก�าหนดเผา ลูกเมียญาติพี่น้องเอาศพของหมอผีไปเผายังป่าช้าของ
หมู่บ้าน ท่านบอกการเผาศพของหมอผีกเ็ป็นปรกตเิหมอืนกบัการเผาศพคนทัว่ไป ไม่มี
อะไรทีจ่ะท�าให้คนมาร่วมงานอกสัน่ขวญัแขวน คนืเดยีวกนัน้ันราวสองทุม่ ขณะก�าลงั 
ไหว้พระสวดมนต์อยูท่ีพ่กั ท่านได้ยนิเสยีงหมอผีร้องไห้หน้าทีพ่กั ท่านจึงก�าหนดถาม
หมอผีผู้นี้ว่า “มาร้องไห้อะไรอยู่นี่” หมอผีบอก “ตุ๊เจ้า เฮาต๋ายแล้ว เฮาบ่อยากต๋าย 
จ่วยเฮาจิม” (ช่วยเราด้วย)

องค์ท่านบอกหมอผี “ทุกคนเกิดมาไม่มีใครหนีความตายพ้น ไม่ว่าภูมิไหนๆ 
เมื่อถึงเวลาแล้วก็ต้องตายย้ายจุติด้วยกันทั้งนั้น สัตว์โลกทุกตนหนีกรรมของตนเอง
ไม่พ้น เจ้าก็เป็นผู้หน่ึงทีห่นีกรรมของตนเองไม่พ้นเหมือนกนั ให้ระลกึถงึความดขีอง
ตนเองเอาไว้ คุณงามความดีที่ตนเองได้กระท�ามาจะน�าเจ้าไปเกิดในภพภูมิที่ดีงาม”
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ท่านพจิารณาหมอผีผู้น้ีจะสงเคราะห์ได้หรือไม่ ท่านรู้ว่าไม่มีวาสนาสงเคราะห์ธรรม 
กบัหมอผีผู้น้ี เพราะไร้วาสนาต่อกนั ประกอบกบักรรมของหมอผีผู้น้ีทีเ่ขาประมาทใน
พระรัตนตรัย จึงท�าให้จิตเขามืดบอดจนแสงธรรมส่องไม่ถงึ องค์ท่านบอกหมอผีผู้น้ีว่า  
“เราช่วยอะไรเจ้าไม่ได้ เพราะตอนเป็นมนุษย์ เจ้าไม่มีความเคารพในพระรัตนตรัย  
ให้ยอมรับผลกรรมของตนเองเสีย ทุกอย่างมันสายไปหมดแล้ว” พอหมอผีรู้ว่า
องค์ท่านหลวงปู่ชอบช่วยอะไรไม่ได้ เขาเดินร้องไห้ออกไปทางหน้าวัดป่าบ้านสะลวง  
จากคืนน้ัน พ่อแม่ครูอาจารย์ท่านก็ไม่เคยเห็นจิตวิญญาณหมอผีผู้น้ีมาหาองค์ท่าน 
อีกเลย

ก่อนพ่อแม่ครูอาจารย์ชอบจะออกจากวัดป่าแม่สะลวง ท่านขึ้นไปเยี่ยมหลวงปู่
บุญฤทธิ์ ปัณฑิโต ทายาทธรรมลูกชายขององค์ท่านที่ส�านักสงฆ์บ้านผาแด่น ต�าบล
สันป่ายาง อ�าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ พ่อแม่ครูอาจารย์หาจุติการเกิดของหมอผี
ผู้น้ี องค์ท่านทราบว่าหมอผีผู้น้ีตก “นรกมดื” ทีแ่สงสว่างทางบญุส่องไม่ถงึ ท่านบอก  
“สัตว์นรกขุมน้ีไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับการอุทิศบุญจากใคร เปรียบด่ังนักโทษห้ามเยี่ยม
ห้ามประกัน สัตว์โลกผู้ใดตกนรกขุมน้ีแล้วจะต้องอยู่ในนรกขุมน้ีจนกว่าจะพ้นจาก
บาปกรรมของตนเอง”

ท่านยกตวัอย่าง “อดตี เรากเ็คยตกนรกขมุน้ีมาแล้ว” ท่านบอก “บพุกรรมทีท่าํ
ให้เราตกนรกขุมนี้ เป็นบุพกรรมเดียวกันกับหมอผีผู้นี้” พ่อแม่ครูอาจารย์ท่านบอก 
ผู้บนัทกึก็เคยผ่านการตกนรกขมุน้ีมาเหมอืนกนักบัองค์ท่าน ฟังท่านบอกบพุกรรมของ
ตนเองแล้วสลดใจในกรรมของตนเอง พ่อแม่ครูอาจารย์ชอบท่านบอก “สตัว์นรกขมุน้ี 
มคีวามหวิโหยโดยตลอด สตัว์นรกขมุน้ีไม่มตีา แต่มเีลบ็แหลมคมดงัมดีโกน สมัผัส
กันเองก็เข่นฆ่ากินกัน สัตว์นรกตัวไหนหลีกเร้นหลบหนี ก็ตกลงไปในบึงทะเลกรด  
เพยีงชัว่ฟ้าแลบก็ไม่เหลอืร่างกายเถ้ากระดกู ดบัอตัภาพจากน้ีไปกถ็อืก�าเนิดข้ึนมาใหม่ 
กลายร่างเป็นสตัว์นรกอกี ข้ามสองพทุธนัดรจึงข้ามได้” องค์ท่านเองกไ็ม่สามารถบอก
ได้ว่าข้ามพทุธนัดรแต่ละคร้ังน้ันเป็นเวลากีปี่ของมนุษย์โลกทีจ่ะค�านวณได้ เพราะเร่ือง
ของธรรมนั้นเจียมจนอุปมา 
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พระอาจารย์ย่านเสือ

พระคุณเจ้าหลวงปู่ชอบ ฐานสโม ท่านยกตัวอย่างเหตุการณ์ขาดสติเรื่องหนึ่ง
สอนลูกศิษย์ ท่านบอก “เราพาหมู่คณะเที่ยววิเวกเชียงดาว มีท่านสิม (พุทธาจาโร) 
มหาจามผิเล้อ (หลวงปูจ่าม มหาปญุโญ) ท่านเกต ุ(หลวงปูเ่กต ุวณัณาโก) ท่านเข่ือง  
(พระเขื่อง อภิปุญโญ ชาวจังหวัดนครพนม) กับท่านย่านเสือ

ท่านย่านเสือเลือกพักใกล้ลําธาร เราบอกให้ย้ายไปพักที่อื่น ถ้าอยู่ใกล้ลําธาร 
จะเป็นการรบกวนสตัว์ลงมากนิน้ํา จะถูกสตัว์ทาํอนัตรายได้ ถ้าช้างมากนิน้ํา มนัเหน็อะไร 
กดีขวาง มันจะทาํอนัตรายได้ ท่านย่านเสอืบอกเรา “ถงึเสอืจะมา ฟ้าจะร้อง กะบ่ขอเปลีย่น 
สถานทีต่ัง้ใจไว้แล้ว” บอกเตอืนไม่ฟัง เรากะปล่อยให้เจอเอง หลงัสรงน้ําแล้ว เราบอก 
หมู่คณะแยกกันทําความเพียรตามอัธยาศัย เราไหว้พระสวดมนต์จบแล้ว กะนอน
เอนหลงัดดัเส้นอยูใ่นกลดจนเผลอหลบัไป ราวสองทุม่สะดุง้ตืน่ ได้ยนิเสอืร้องขึน้ทาง 
ท่านสิมพัก เสือตัวนี้มันร้องทักป่าลงมาทางที่เราพัก”

หลวงปูช่อบท่านเป็นผู้ทีเ่ข้าใจในธรรมชาตขิองสตัว์เสอืเน้ือป่าเป็นอย่างด ีท่านว่า 
เวลาเสือร้องแต่ละครั้ง เสียงมันจะบอกอารมณ์ในขณะนั้น ท่านบอกเสือตัวนี้มันร้อง
ทักป่าตามประสาครึ้มอกครึ้มใจของมัน มันร้องบอกเขตแดนตัวเองให้สัตว์อื่นทราบ
เท่าน้ัน ถ้าเสอืล่าเน้ือ มนัจะไม่ร้องให้สตัว์อืน่ได้ยนิเสยีง มนัจะเงียบจนสตัว์อืน่ตายใจ 
กว่าจะรู้อีกทีก็ต่อเมื่อมันเข้ามาคาบคอแล้ว พ่อแม่ครูอาจารย์ชอบท่านจึงเรียกเสือว่า  
“บกัคาบคอ” เวลาเรียกหมา องค์ท่านจะเรียกว่า “บกัเสอืคาบคอ” สองค�าน้ีเป็นศพัท์เฉพาะ 
ทีล่กูศิษย์ใกล้ชดิทกุคนต้องรู้ในเวลาทีอ่งค์ท่านหลวงปูช่อบกล่าวถงึสตัว์สองประเภทน้ี

ท่านบอกเสอืตวัน้ีมาน่ังหอบแห่กๆ อยูข้่างกลดของเราไม่ต่างอะไรกบัหมาหอบแดด  
เสือตัวนี้มองดูกลดของท่านอยู่พักหนึ่ง มันคงสงสัยว่าสิ่งนี้คืออะไร จึงเดินเข้ามาดม 
มุง้กลดของท่าน พอมนัได้กลิน่คน เสอืตวัน้ีมนัถอยไปตัง้หลกัส่งเสยีงครางฮอืๆ เหมอืน 
ถามไถ่ในสิ่งที่ตนเองสงสัย
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เสอืขีส้งสยัตวัน้ีเดนิมาดมมุง้กลดหลวงปูช่อบอกีครัง้ มนัเอาจมกูดมเท้าจนท่าน
เกิดอาการจ๊ักกะจ้ี หลวงปู่ชอบท่านงอขาเข้าเพื่อเอาเท้าหลบจมูกของเสือ เสือตัวน้ี 
เม่ือรู้ว่าสิง่ทีมั่นก�าลงัดมอยูน้ี่เคลือ่นหนี มนัจึงมุดหน้าไล่ดมเท้าของท่านเข้ามาเร่ือยๆ 
เมื่อชักเท้าหนีอีกไม่ได้แล้ว หลวงปู่ชอบท่านจึงถีบเข้าที่หน้าเสือตัวนี้เพื่อเตือนให้มัน
หยดุพฤตกิรรม เสอืตวัน้ีเมือ่ถกูบาทาลบูพกัตร์เข้าอย่างจัง มนัถงึกบัร้องโฮ้ก เผ่นหนี  
หลวงปู่ชอบเห็นเสือเผ่นหนี ท่านหัวเราะในท่าเสือเผ่นขนานแท้ของมัน พระเณร 
ที่นั่งฟังพากันหัวเราะข�าขันไปกับองค์ท่าน ถาม “พ่อแม่ครูอาจารย์เอาเท้าข้างไหนถีบ 
หน้าเสอื” องค์ท่านเอามอืตบขาขวาบอก “ข้างน่ีๆ” ท่านว่า “เสอืตวัน้ีอ่อนโยนมากทีส่ดุ 
จนเราอยากจะกอดคอมัน”

เสือโคร่งตัวน้ีมันหนีไปทางล�าธารน�้าที่พระแขวนกลดอยู่ข้างพระอาจารย์รูปน้ี  
ท่านลุ้นอย่าให้เสือมาทางน้ี โบราณว่าเกลียดสิ่งไหนได้สิ่งน้ัน เสือตัวที่หลวงปู่ชอบ 
ท่านถบีหน้า มนัเดินตรงมาทางทีพ่ระอาจารย์ท่านน้ีพกัอยู ่เสอืมนัจะมากนิน�า้ในล�าธาร  
แต่พอมนัเหน็กลดของพระแขวนอยู ่มนัจึงเดนิเข้าไปดใูกล้ๆ พระอาจารย์ท่านน้ีกลวั 
เสืออยู่แล้ว พอเสือเดินเข้ามาใกล้กลด ท่านถึงกับร้องลั่นดอย ลุกขึ้นวิ่งหนีเสือด้วย
อาการกลัว จนลืมไปว่าตนเองอยู่ในกลด พอลุกขึ้น กลดที่แขวนอยู่ก็หลุด มุ้งกลด 
พันตัวพันขาพระอาจารย์ท่านนี้จนล้มกลิ้งตกลงไปที่ล�าธาร

หลวงปูช่อบกบัหมูค่ณะได้ยนิเสยีงอาจารย์ท่านน้ีร้อง จึงพากนัออกมาดเูพือ่ทีจ่ะ
ช่วยเหลือ หมู่คณะไม่เห็นเสือตามที่พระอาจารย์ท่านนี้ร้องว่าเสือตะปบท่าน เสือมัน 
ตกใจหนีขึ้นป่าขึ้นดอยไปตั้งแต่พระอาจารย์รูปน้ีท่านร้องข้ึนมาทีแรกแล้ว ที่ว่าเสือ
ตะปบนั้น แท้จริงคือมุ้งกลดพันตัว พอตกลงไปในล�าธาร ผ้ามุ้งจึงดูดซับน�้าติดแนบ
ตัวท่าน จึงเข้าใจว่าเสือมันก�าลังตะปบ

พอได้สต ิพระอาจารย์รูปน้ีท่านบอก “ไม่อยากอยูท่ีน่ี่เพราะกลวัเสอื” หลวงปูช่อบ 
ท่านบอก “จะออกจากป่าตอนนี้ไม่ได้ กลางคืนหูตาไม่สว่าง มันจะเกิดอันตรายได้  
ถ้าจะไปจริงๆ พรุ่งน้ีเราจะให้หมู่เพื่อนออกไปส่ง” หลวงปู่ชอบแก้ปัญหาโดยให ้
พระอาจารย์รูปนี้ไปนอนกับกับหมู่เพื่อนเพราะกลดท่านพัง
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ท่านบอก “ตั้งแต่เราเห็นพระกลัวเสือ เราก็เห็นท่าน... นี้แหละที่กลัวเสือมาก 
จนขาดสติ เราเลยตั้งฉายาให้ท่านว่าอาจารย์ย่านเสือ” (อาจารย์กลัวเสือ) ปัจจุบัน 
(พ.ศ. ๒๕๓๖) พระอาจารย์ท่านน้ียงัอยูใ่นพระศาสนา ผู้บนัทกึพบพระอาจารย์ท่านน้ี 
ตอนมากราบคารวะองค์ท่านหลวงปู่ชอบ กราบเรียนขออนุญาตที่จะบันทึกเร่ือง 
ของท่านไว้โดยไม่ขอออกนาม พระอาจารย์ท่านน้ีบอก “ยนิดทีีเ่ร่ืองของเราจะเป็นหน่ึง 
ในข้อเตือนใจที่จะบันทึกไว้ใน “มหากาพย์แห่งชีวิตพระอรหันต์ผู้ทรงฤทธิ์แห่งยุค” 
พระคุณเจ้าหลวงปู่ชอบ ฐานสโม”

หลวงปู่ชอบกับเสือ

ชีวประวัติพระคุณเจ้าหลวงปู่ชอบ ฐานสโม คัดลอกจากหนังสือปฏิปทาของ
พระธุดงคกรรมฐาน สายท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เรียบเรียงโดย พระธรรม- 
วิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน) วัดป่าบ้านตาด ต�าบลบ้านตาด 
อ�าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เหตุการณ์เกี่ยวกับเสือ ๒ เรื่องนี้ เกิดขึ้นในปี ๒๔๘๑ 
และในปี ๒๕๐๓ องค์ท่านหลวงตามหาบัวเรียบเรียงไว้ดังนี้

“ท่านอาจารย์องค์น้ี (หลวงปูช่อบ) ท่านคงเช่ือคณุธรรมทัง้หลายดังกล่าวมาอย่าง 
ฝังใจ จึงชอบบกุป่าฝ่าอปุสรรคนานาชนิดไม่มีท้อถอยอ่อนแอ แต่รู้สกึว่าท่านพอใจและ 
ดําเนินวิธีนี้อย่างสนิทใจมากขึ้น เราทราบได้เวลาออกพรรษาแล้ว ท่านต้องออกเดิน 
ธดุงค์เข้าป่าเข้าเขาหายเงียบไปเลยทกุปี ไม่เหน็ท่านมาอยูม่ัว่สมุคลกุคลกีบัใครๆ เหน็แต่ 
ท่านเข้าป่าเข้าเขาเร่งความเพียรทางใจไม่มีลดละปล่อยวาง ท่านพูดเร่ืองป่าเรื่องเขา  
เรื่องถํ้าเงื้อมผาในสถานที่ต่างๆ ได้อย่างคล่องปากด้วยท่าทางอันพอใจจริง ยิ่งให้ท่าน 
พรรณนาป่า พรรณนาเขา พรรณนาถํ้า พรรณนาเงื้อมผา ด้วยแล้ว ทําให้ผู้ฟังสนใจ 
ในสภาพเช่นนั้นอยู่แล้วเกิดความเพลินใจ ไม่อยากให้จบลงง่ายๆ และวาดมโนภาพ 
ไปตามอย่างสุดซึ้งเพลินใจ ประหน่ึงตนก็จะไปปลงภาระอันหนักหน่วงคือกิเลส 
ทกุประเภทจากบนบ่าคือดวงใจลงโดยสิน้เชิงในทีดั่งกล่าวน้ันจริงๆ ฟังแล้วเกิดกาํลงัใจ 
คดิอยากไปและอยูใ่นทีเ่หมาะๆ ดงัท่านเล่าให้ฟังเป็นทีบํ่าเพญ็ ใจจะได้สงบเยอืกเยน็ 
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ง่ายกว่าที่ธรรมดาที่เคยอยู่มาจนจําเจ (เหตุการณ์ปี ๒๕๐๓ ที่บ้านห้วยขยาด เมือง 
สานะคาม ก�าแพงนครเวยีงจันทน์ ประเทศลาว ตรงกนัข้ามกบับ้านสงาว ต�าบลห้วยพชิยั  
อ�าเภอปากชม จังหวัดเลย)

บางคร้ังจะเป็นเวลาเรากาํลงัน่ังภาวนาอยู ่หรือจะเป็นเวลาเรานอนหลบั กท็ราบ 
ไม่ได้ ตอนกลางคืนไม่ทราบว่าเป็นเวลาเท่าไหร่ เสอืโคร่งใหญ่ด้อมเข้ามาจนถงึแคร่เลก็ๆ  
ทีเ่ราพกันอนโดยไม่รู้สกึตวัเลย ตืน่เช้าจึงเหน็รอยมนั เพราะบริเวณทีอ่ยูอ่าศัยเราปัด 
กวาดไว้อย่างเตียนโล่ง อะไรเดินเข้ามาต้องเห็นรอยทันที พอเห็นรอยมันตอนเช้า
ข้างๆ บริเวณ จึงตามดูรอยมันเข้ามา ที่ไหนได้ มันเข้ามาจนถึงแคร่ที่นอนเราจริงๆ  
ไม่ได้ห่างกันอะไรเป็นเมตรๆ ศอกๆ เลย เรากะดรูอยเท้ามนัเหยยีบไว้กบัแคร่ทีน่อน 
ห่างกันเพยีงศอกเดยีวกไ็ม่ถงึ  มันคงจะสดูดมกลิน่คนดบิคนดแีล้วค่อยๆ ถอยออกไป  
เวลาไปกก็ลบัออกไปทางเก่าทีม่นัเข้ามาน่ันเอง ไม่เทีย่วเดนิตามบริเวณรอบๆ ทีเ่ราพกั 
อยูเ่ลย พอเหน็รอยมันทีก่ล้าหาญเข้ามาจนถึงตวัคน เรารู้สกึเสยีวนิดๆ เพราะรอยมนั
ใหญ่มากผิดปรกติ แต่ก็เห็นมาเพียงคืนเดียวเท่านั้น ไม่เห็นมาอีกเลย เราเองก็พัก 
อยูท่ีน่ั่นเป็นเดือนๆ ถ้ามันสนใจจะเอาเราเป็นอาหารจริงๆ กค็งกลบัมาอกี แต่เหน็หาย 
เงียบไปเลย ได้ยินแต่เสียงมันร้องครวญครางอยู่ตามรอบๆ บริเวณธรรมดาเหมือน
ที่เคยได้ยินทั่วไป

 ผู้เขียนเป็นคนนิสัยซอกแซก พอได้ยินท่านเล่าให้ฟัง ก็รีบเรียนถามเป็นเชิง 
ส่งเสริมทันทีว่า “นั่น เข้าใจว่ามันเข้ามาไหว้ชมบารมีท่านอาจารย์ต่างหาก มิได้เข้ามา
ฐานเป็นศัตรู เพราะเป็นสตัว์บวชบ�าเพญ็ธรรมไม่ได้เหมอืนมนุษย์ เมือ่เดนิเทีย่วเปะปะ
มาเจอพระผู้มีเมตตา ก็เกรงว่าพระท่านจะกลัว เลยแอบด้อมเข้ามาในเวลาท่านหลับ 
จะได้ชมสนิทใจ ทัง้พระท่านกไ็ม่รู้สกึตวัและไม่กลวั อนัเป็นการเขย่าขวญัโดยผิดความ 
มุ่งหมายที่มันอุตส่าห์มากราบเยี่ยมทั้งที พอได้ไหว้อย่างสมใจแล้ว ก็รีบถอยออกไป
ทนัท ีกลวัท่านจะตืน่และกลวั ซึง่อาจแสดงอาการหรือร่ายมนต์วชิาคาถาอาคมอย่างใด 
อย่างหน่ึงใส่มันก็ได้พอให้เสียเส้นใจที่มันเคารพเลื่อมใส กระผมคิดว่าควรจะเป็น
อย่างนั้นมากกว่าอย่างอื่น ไม่เช่นนั้นมันคงไม่กล้าเข้ามาจนถึงที่แน่ๆ” 
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ท่านหวัเราะเบาๆ แล้วพดูว่า “มนัจะไปรู้ความเลือ่มใสศรัทธาอะไรกบัเรา นอกจาก 
มนัอาจคดิว่าน่ีเป็นอาหารว่างของมัน จึงแอบเข้ามาด ูพอทราบว่าเป็นคนซึง่เป็นสิง่ทีม่นั
เคยกลวัมาแต่เกดิ จึงรีบหลบหนีไป นับแต่วนัน้ันแล้วไม่เหน็มนัมาด้อมๆ มองๆ อกีเลย 
จนกระทั่งเราหนีจากที่นั่น”

ท่านว่า “สัตว์พรรค์นี้ก็แปลก ราวกับมีอะไรเข้าสิงใจให้มันคิดอยากมาดูพระ 
กรรมฐานที่ก�าลังนั่งสมาธิภาวนาบ้าง ก�าลังเดินจงกรมท�าความเพียรอยู่บ้าง ก�าลังนั่ง
ภาวนาอยูภ่ายในมุ้งบ้าง ก�าลงัหลบัอยูบ้่าง บางทอียู่ๆ ตอนเช้ามันคดิอยากข้ึนมาหาเรา  
กข็ึน้มาน่ังแบบสนัุข น่ังดเูราอย่างดือ้ๆ โดยไม่ท�าท่าให้เรากลวั บางทกีลางคนืกท็ัง้เดนิ 
ทั้งร้องครวญครางขึ้นมาหาเราอยู่ในถ�้า เมื่อมาถึงแล้วก็น่ังดูเราเฉยๆ แบบสุนัขน่ัง 
เสร็จแล้วกล็งไปโดยไม่ท�าท่าท�าทางให้เป็นทีน่่ากลวัอะไรเลย แต่เรากอ็ดขยาดมันไม่ได้ 
เพราะเป็นสตัว์ทีน่่ากลวัมาแต่ไหนแต่ไรอยูแ่ล้ว ทีแ่ปลกกคื็อ ไม่ว่าตวัใดมาหาเราในทีใ่ด 
และเวลาใด ซึง่มีแต่ชนิดลายพาดกลอนตวัใหญ่ๆ และยาวเหยยีดน่ากลวัทัง้น้ัน แต่มไิด้
แสดงอาการค�ารามอย่างใดอย่างหน่ึงให้เป็นทีน่่ากลวัเลย เพยีงมาดเูสร็จแล้วกห็นีไป 
ไม่กลบัมาอกีเลย ไม่ว่าเราพกัอยู่ทีเ่ช่นไร เวลาเขามาหาเรากม็าในลกัษณะเดียวกัน คอื
มิได้แสดงตวัเป็นศตัรูและพยายามจะกดัฉีกเป็นอาหาร แต่มาในลกัษณะสตัว์บ้านทีม่ี
ความเชือ่งชนิต่อคนมาแล้ว จึงมไิด้แสดงตวัเป็นศตัรูต่อเรา แต่แสงตาทีม่นัมองมาหา
เราแต่ละคร้ังน้ัน รู้สกึคมกล้ามากตามธรรมชาตขิองมนั ทัง้ทีม่นัมิได้ใช้แสงตาสมัปยตุ 
ไปด้วยความกร้ิวโกรธหวิโหยจะตะครุบเรากนิเป็นอาหารเลย แต่กเ็ป็นแสงตาทีค่มกล้า 
น่ากลัวตามธรรมชาติของมันอยู่นั่นเอง”

ผู้เขียน (หลวงตามหาบัว) ปากอยู่ไม่เป็นสุข จึงเรียนถามท่านว่า “เวลามนัเข้า
มาหาท่านอาจารย์ ท่านอาจารย์ได้พดูคยุอะไรกบัมันบ้างหรือเปล่า”

ท่าน  พูดบ้างเหมือนกัน เช่นว่าจะขึ้นมาท�าไมที่น่ี เพราะไม่ใช่ท�าเลหากินของแก 
เป็นที่พักภาวนาของพระอาจารย์ต่างหาก ไปเสีย ไปเที่ยวที่อื่น อย่าขึ้นมาที่นี่  
เด๋ียวพระท่านกลวัแกจะเป็นบาปตกนรกนะ ทีว่่าเดีย๋วพระท่านกลวันะ ว่าเฉยๆ 
ความจริงเรากลัวมันตั้งแต่มองเห็นทีแรก”
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ผู้ถาม “ท่านอาจารย์เคยเดินเข้าไปหามนับ้างหรือเปล่า ขณะทีม่นัข้ึนมาน่ังดทู่านอาจารย์ 
อยู่ต่อหน้า”

ท่าน “บางคร้ังก็เดินเข้าไปหามันเหมือนกัน เวลาบอกให้มันหนีไป แต่มันยงัไม่ไป คงน่ัง 
ดูเราเฉยๆ อยู่ เราก็เดินเข้าไปหามัน ซึ่งอยู่ห่างกันประมาณสามสี่วาเท่านั้น 
ทั้งเดินเข้าไป ทั้งชี้มือบอกมันว่า โน้น ท�าเลเที่ยวของแก มีแต่ป่าแต่เขาทั้งนั้น  
จะเที่ยวที่ไหนก็ได้ตามใจชอบ ดีกว่ามาเที่ยวที่น่ีให้พระท่านกลัว ไปเด๋ียวน้ี 
อย่าขึ้นมานั่งเล่นให้พระกลัว ท่านก�าลังภาวนา เดี๋ยวตกนรกนะ เวลาจะไป 
มนัโดดปุก๊เดยีวแล้วกห็ายเงียบไปเลย มนัคงรู้เร่ืองของพระอยูบ้่างผมว่า ถ้าไม่รู้ 
มนัจะขึน้มาหาอะไรในถ�า้ทีเ่ราอยู่ เพราะถ�า้บางแห่งก็โล่งโถงไม่น่าอยู ่และไม่น่า 
ขึน้มาส�าหรับสตัว์พรรค์น้ี ซึง่ต้องอยูใ่นทีก่�าบงัหลบซ่อนเกบ็เน้ือเกบ็ตวัตามนิสยั  
มันต้องรู้เรื่องของพระอยู่บ้างจึงอุตส่าห์ขึ้นมาหาเรา ในลักษณะคล้ายคลึงกับ 
เด็กที่คิดสนุก ก็พากันขึ้นไปหาพระบนถ�้าซึ่งเคยมีอยู่บ่อยๆ ในเวลากลางวัน
เงียบๆ แต่เสือผิดกับเด็กอยู่บ้างที่ชอบมาหาพระตอนกลางคืนหรือตอนเช้า
ก่อนบิณฑบาต”

ผู้ถาม “ก่อนทีเ่สอืจะขึน้มาน้ัน ท่านอาจารย์เคยนึกอยากให้มันข้ึนมาหาบ้างหรือเปล่า”

ท่าน “จะคิดอยากให้มันขึ้นมาหาประโยชน์อะไรเล่า แม้แต่มาชั่วขณะเท่านั้นก็กลัว
มนัแทบจะตายและเหง่ือแตกโชกอยูแ่ล้ว ถ้ามนัขืนอยูท่ีน่ั่นนานๆ ไม่ยอมลงไป  
น่ากลวัไข้จับสัน่เล่นงานในขณะน้ันโดยไม่ต้องสงสยั ใครจะคดิคะนองดือ้ด้าน
อยากให้เสือขึ้นมาหาไม่เข้าเรื่องเข้าราวอย่างนั้น” เล่าแล้วท่านหัวเราะนิดหนึ่ง

ผู้ถาม “ก็เหน็ท่านอาจารย์กล้าหาญไม่นึกกลวัอะไร อยูค่นเดยีว ไม่มเีพือ่นคุยแก้ง่วง 
นึกสนุกขึน้มาอยากให้เสอืมาเป็นเพือ่นคยุบ้าง กระผมจึงได้เรียนถามอย่างน้ัน”

 ท่านยิม้แล้วพูดว่า “หาเร่ืองตายไม่เข้าท่าเข้าทอีะไรเลย ใครจะไปหาญคดิเช่นน้ัน 
ซึ่งเป็นความประมาทผิดธรรม เผื่อมันโผล่ขึ้นมาท�าท่าเอาจริงเอาจัง จะมีโลกไหนให้ 
คนกล้าไม่รู้จักตายอยู่ล่ะ ดังนี้”
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พักภาวนาที่ผาห่มพร้าว ประเทศลาว

เร่ือง “ผาห่มพร้าว” เป็นเร่ืองทีพ่ระคณุเจ้าหลวงปูช่อบ ฐานสโม ท่านอธบิายเร่ือง 
“พญานาค” ในเชิงลึกมากที่สุดเท่าที่ตนเองได้เคยบันทึกเร่ืองราวพญานาคในแต่ละ 
สถานที่ที่องค์ท่านได้เล่าให้ฟัง และเรื่องพักภาวนาที่ผาห่มพร้าวนี้ มีความส�าคัญกับ 
ครูบาอาจารย์ท่านหนึ่ง คือ หลวงพ่อบุญพิน กตปุญโญ วัดป่าผาเทพนิมิต อ�าเภอ
นิคมน�้าอูน จังหวัดสกลนคร “ช้างเผือกห้วยขยาด” ขององค์ท่านหลวงปู่ชอบ

หลวงพ่อบุญพินท่านเดินทางมาฝากตัวเป็นลูกศิษย์ขององค์ท่านหลวงปู่ชอบ 
ทีบ้่านห้วยขยาด เมอืงสานะคาม ก�าแพงนครเวยีงจันทน์ ประเทศลาว และเป็นคร้ังแรก 
ที่หลวงพ่อบุญพินท่านได้เที่ยววิเวกกับองค์ท่านหลวงปู่ชอบในฐานะลูกศิษย์กับ
อาจารย์

ปลายปีพุทธศักราช ๒๕๐๓ หลวงพ่อบุญพิน กตปุญโญ กับพระอาจารย์สอน 
สกลนคร (ลาสิกขา) เดินทางจากจังหวัดสกลนคร มาฝากตัวเป็นลูกศิษย์ฝึกฝน 
อบรมธรรมกบัองค์ท่านหลวงปูช่อบ หลวงพ่อบญุพนิไม่ทราบว่าองค์ท่านหลวงปูช่อบ 
เที่ยววิเวกอยู่ที่ไหน ท่านกับพระอาจารย์สอนจึงพากันเดินทางไปกราบขอพักกับ 
หลวงปู่หลุย จันทสาโร ที่วัดถ�้าผาปู่ ต�าบลนาอ้อ อ�าเภอเมือง จังหวัดเลย

หลวงปู่หลุยบอกหลวงพ่อบุญพินว่า “ตอนนี้อาจารย์ชอบท่านพาลูกศิษย์เที่ยว
วิเวกอยู่ทางเขตบ้านปากชม ต�าบลปากชม อ�าเภอเชียงคาน” (ในขณะน้ัน) หลวงปูห่ลยุ 
บอกหลวงพ่อบุญพินให้พักที่วัดถ�้าผาปู่ก่อน เมื่อเสร็จธุระแล้ว ท่านจะพาไปหา 
หลวงปู่ชอบที่ปากชม พักอยู่ถ�้าผาปู่ประมาณหนึ่งอาทิตย์ จากนั้น หลวงปู่หลุยท่าน
พาหลวงพ่อบุญพินไปตามหาหลวงปู่ชอบที่บ้านสงาว ต�าบลห้วยพิชัย อ�าเภอปากชม 
จังหวัดเลย (พ.ศ. ๒๕๐๓ บ้านสงาว ยังขึ้นอยู่กับอ�าเภอเชียงคาน)

พอไปถึงบ้านสงาว ชาวบ้านบอกว่าหลวงปู่ชอบท่านพาลูกศิษย์ข้ามโขงไปเที่ยว
วิเวกที่บ้านห้วยขยาด ฝั่งลาว หลวงปู่หลุยท่านพาหลวงพ่อบุญพินน่ังเรือข้ามฟาก 
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ไปฝั่งลาว ท่านได้พบกับหลวงปู่ชอบคร้ังแรกที่บ้านห้วยขยาด หลวงพ่อบุญพิน 
ท่านกราบถวายตัวขอเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ชอบ ความเป็นศิษย์กับอาจารย์ของ 
หลวงพ่อบญุพนิ กตปญุโญ กบั องค์ท่านหลวงปูช่อบ ฐานสโม เร่ิมต้นทีบ้่านห้วยขยาด  
ประเทศลาว

หลวงปูช่อบพาลกูศษิย์พกัภาวนาอยูท่ีบ้่านห้วยขยาด ประมาณ ๑๔ คนื ชาวบ้าน 
น�า้วัง มานิมนต์องค์ท่านและคณะไปโปรดญาตโิยมทางบ้านน�า้วงั องค์ท่านหลวงปูช่อบ
จึงพาคณะเดินทางไปบ้านน�า้วงั โดยมหีลวงปูห่ลยุ จันทสาโร หลวงพ่อบวัค�า มหาวโีร  
พระคล้าย พระม่อย สามเณรทองรัตน์ สามเณรบุญเพ็ง พ่อไข พ่อเกลี้ยง พ่อยัง 
ตดิตามไปพร้อมกบัองค์ท่าน ส่วนหลวงพ่อบญุพนิน้ัน ถกูองค์ท่านหลวงปูช่อบลองใจ
ให้พักอยู่ที่ป่าบ้านห้วยขยาด ล�าพังองค์เดียว

หลวงพ่อบุญพินบอกตอนน้ันท่านก็น้อยใจอยู่บ้างที่พ่อแม่ครูจารย์หลวงปู่ชอบ 
ไม่ให้ท่านตดิตามไปพร้อมกบัองค์ท่าน หลวงพ่อบญุพนิท่านบอก “ผมให้กาํลงัใจตนเอง 
ว่า ท่านอาจารย์ชอบกําลังพิสูจน์จิตใจเราว่าอดทนอาจหาญหรือไม่” ท่านว่าที่บ้าน
ห้วยขยาด กลางคืนเสือมันจะร้องออกหากินใกล้ที่ท่านพัก ท่านกลัวเสือ แต่ข่มใจ 
ตนเองไว้ด้วยการภาวนา ภายหลังหลวงปู่ชอบท่านให้หลวงพ่อบัวค�ากับโยมมารับ
หลวงพ่อบุญพินไปพักภาวนาด้วยกันที่ผาห่มพร้าว ผาห่มพร้าวแห่งน้ีจะอยู่ตรงข้าม 
กนักบับ้านคกไผ่ ต�าบลปากชม อ�าเภอเชยีงคาน จังหวดัเลย (ในขณะน้ัน พ.ศ. ๒๕๐๓)

วันทีเ่ดนิทางไปผาห่มพร้าว ชาวบ้านน�า้วงัน�าเรือมารับองค์หลวงปูช่อบและคณะ  
ไปพกัทีผ่าห่มพร้าว พอเรือมารับใกล้จะถงึผาห่มพร้าวประมาณ ๑ กโิลเมตร หลวงปูช่อบ 
ท่านบอกให้จอดเรือเทียบฝั่ง องค์ท่านลงจากเรือเดินสะพายถุงบาตรน�าหน้าลูกศิษย์  
โดยทิ้งกระติกน�้าเอาไว้ให้สามเณรเพ็งถือตามหลังมา หลวงปู่ชอบท่านเดินไปได้ 
ระยะหนึ่งก็ยังไม่เห็นลูกศิษย์ตามมา จึงหยุดคอย ท่านบอกเรานั่งคอยพระเณรอยู่ 
หินก้อนหน่ึงที่ยื่นลงไปในแม่น�้าโขง ท่านว่าหินก้อนน้ีมีลักษณะกลมมนขนาดใหญ่
เท่ากับช้าง ขณะนั่งคอยลูกศิษย์อยู่หินก้อนนี้ ท่านมองไปที่กลางน�้าโขง เห็นหัวด�าๆ 
ขนาดเท่าฆ้องใหญ่ เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ๑ วา หวัด�าๆ ทีอ่งค์ท่านเหน็น้ี ผุดข้ึน
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ผุดลงอยู่กลางแม่น�า้โขงประมาณสบิกว่านาท ีสิง่ทีท่่านว่าน้ีก็จมหายลงไปในแม่น�า้โขง  
ท่านทราบว่าพญานาคผาห่มพร้าวมาแสดงตัวบอกให้รู้ว่าเขาเป็นผู้ดูแลสถานที่แห่งน้ี  
พอคณะตามมาสมทบ องค์ท่านจึงพาลูกศิษย์ทั้งหมดขึ้นไปพักที่ผาห่มพร้าว โดย 
องค์ท่านเลือกพักอยู่ที่นั่งร้านหน้าถ�้าผาห่มพร้าว หันหน้าออกไปทางแม่น�้าโขง

หลวงปู่ชอบถามโยมชาวบ้านน�้าวังว่า “เคยเห็นตัวอะไรที่หัวมันกลมด�าตัวใหญ่
ประมาณเท่าฆ้องในแม่น�า้โขงบ้างไหม” โยมผู้ชายคนหน่ึงตอบว่า “ข้าน้อยไม่เคยเหน็
สัตว์ที่มีลักษณะอย่างที่ท่านอาจารย์ว่ามานี้ เคยได้ยินแต่เขาว่ามันมีปลาฝาไร (ปลา 
กระเบนน�า้จืดหรือปลาราห)ู อยู่ในแม่น�า้โขง ผู้ข้าไม่เคยเหน็ปลาฝาไรเลย ไม่รู้ว่ามนัจะ 
ใช่หรือไม่” หลวงปู่ชอบท่านถามเพ่ืออยากรู้ความเข้าใจคนที่น่ีว่าเขาเข้าใจในเร่ืองน้ี
อย่างไร ท่านนั้นรู้แล้วว่านี่คืออะไร

คนืแรกพกัทีผ่าห่มพร้าว บ้านน�า้วงั องค์ท่านบอกมผัีวเมยีคูห่น่ึงขึน้จากแม่น�า้โขง 
มาหาท่าน ผัวเมยีคูน้ี่เขาบอกจะมาขอดลูายมอืให้องค์ท่าน หลวงปูช่อบปฏเิสธทีจ่ะให้
สองผัวเมียนี้ดูลายมือ ท่านบอก “ไม่ต้องดูลายมือให้เราหรอก มีอะไรเกิดขึ้น เราจะ 
ภาวนาดเูอง” เม่ือองค์ท่านปฏิเสธเช่นน้ี สองผัวเมยีคูน้ี่จึงลาท่านกลบัลงไปในแม่น�า้โขง

ข้ามมาอีกวัน ขณะองค์ท่านหลวงปู่ชอบน่ังเหลาไม้สีฟันอยู่หน้าถ�้าผาห่มพร้าว  
มพีญานาคตนหน่ึงสณัฐานด�าเหลือ่ม ตวัขนาดเท่าต้นตาลใหญ่ เอาหวัมาพาดวางไว้ที ่
ก้อนหินหน้าถ�้า ส่วนล�าตัวจมอยู่ในแม่น�้าโขง พญานาคตนนี้ไม่แสดงกิริยาอย่างอื่น
นอกจากกริิยาน้ีเท่าน้ัน หลวงปูช่อบว่าพญานาคตนน้ีเขาขึน้มาดวู่าท่านมาท�าอะไรอยูท่ีน่ี่  
เขามาดูว่าท่านเอาสมบัติอะไรในถ�้าออกไปหรือเปล่า พญานาคตนนี้เฝ้าดูองค์ท่านอยู่
จนถึงเวลาประมาณสี่โมงเย็น เขาจึงจมลงไปในแม่น�้าโขง

ทีถ่�า้ผาห่มพร้าว หลวงปูช่อบท่านว่ามีพระพทุธรูปโบราณหลายองค์ พระพทุธรูป 
ที่ท�าจากทองค�าก็มี ท�าจากเงินก็มี ท�าจากส�าริดก็มี ท�าจากชินเงินก็มี พระพุทธรูป
แกะสลักจากไม้ก็มี ภายในถ�้าผาห่มพร้าวมีถ้วยโถโอชามโบราณของลาวอยู่ในถ�้า 
แห่งน้ีมาก หลวงปู่ชอบท่านจัดเรียงพระพุทธรูปขึ้นใหม่เพื่อกราบไหว้บูชาเวลาไหว้
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พระสวดมนต์ พญานาคตนนี้จึงขึ้นมาดูว่าท่านจะเอาสมบัติภายในถ�้าออกไปหรือไม่  
ท่านว่าแต่ก่อนเคยมีพระมาพักที่น่ีแล้วแอบเอาพระพุทธรูปโบราณออกไปจากถ�้า 
พญานาคทีรั่กษาสมบตัศิาสนาผาห่มพร้าวไม่พอใจ จึงสัง่สอนพระขีโ้ลภพวกน้ีจนหนี 
แตกกระเจิง

คนืทีส่อง ท่านบอกมพีญานาคสองตนขึน้มาจากแม่น�า้โขง พอถงึฝ่ัง พวกเขาพากนั 
ถอดรูปพญานาคออก กลายเป็นรูปร่างมนุษย์แทน ท่านว่าเวลาพญานาคถอดรูปออก
ง่ายเหมือนกบัคนเราถอดเสือ้ผ้า เม่ือถอดรูปกายนาคาออกแล้ว ผู้หน่ึงเป็นชาย ผู้หน่ึง
เป็นหญงิ พญานาคในรปูมนุษย์แต่งกายด้วยอาภรณ์สแีดงสด ชดุทีเ่ขาแต่งเหมอืนกบั 
ชุดเจ้าเมืองลาวสมัยโบราณ ประดับประดาแก้วมุกมณีเล็กน้อยพอดูงาม ท่านบอก 
ถ้าดูจากรูปมนุษย์ที่เขาจ�าแลงมา พญานาคทั้งสองถ้าเป็นคนก็อายุประมาณสี่สิบปี

หลวงปู่ชอบท่านถามชายผู้น้ีว่า “ท่านเป็นใครมาจากไหน” เขาตอบท่านว่า 
“ข้าพเจ้าชื่อ กากะละนาคราช มีวิมานอยู่ใต้แม่น�้าโขง ตรงผาห่มพร้าว”

องค์ท่านถาม “พญานาคทีเ่อาหวัมาพาดก้อนหนิหน้าถ�า้เมือ่ตอนกลางวนัน้ี ใช่ท่าน 
หรือไม่” กากะละนาคราชตอบว่าเป็นเขาเอง

ท่านถาม “เมื่อตอนกลางวันมาเฝ้าดูอาตมาด้วยประสงค์ใด” กากะละนาคราช
บอก “ข้าพเจ้ามาดูว่าท่านจะเอาพระพุทธรูปของเก่าที่อยู่ในถ�้าไปเป็นสมบัติส่วนตัว 
หรือไม่ เคยมพีระมาอยู่ทีน่ี่แล้วแอบเอาสมบตัพิระศาสนาออกไป จนข้าพเจ้าต้องไปตาม 
เอาสมบตัพิระศาสนาเหล่าน้ันกลบัคนืมาไว้ทีเ่ดมิ” หลวงปูช่อบถาม “ท่านมาหาอาตมา 
ด้วยประสงค์ใด” เขาตอบท่านว่า “ข้าพเจ้ากับคู่บารมีมาขอสนทนาธรรมกับท่าน”  
องค์ท่านถาม “พญานาคก็สนใจใฝ่ธรรมในพระศาสนาอยูห่รือ” กากะละนาคราชบอก 
“พญานาคศรัทธาในค�าสอนของพระพุทธเจ้า มีพญานาคส่วนน้อยที่ไม่สนใจในพระ
ศาสนา เหมือนคนเราผู้สนใจพระศาสนาก็ใฝ่บุญ ผู้ไม่สนใจในพระศาสนาก็ใฝ่บาป 
เรือ่งน้ีพญานาคกบัมนุษย์จึงไม่แตกต่างกนั ตัง้แต่ท่านมาพกัอยูท่ีน่ี่ พวกข้าพเจ้ามคีวาม 
อบอุน่เยน็ใจ กระแสธรรมทีท่่านแผ่เมตตา พวกข้าพเจ้ามีความสขุ จึงต้องขึน้มาหาท่าน 
ถึงที่นี่”
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องค์ท่านหลวงปู่ชอบให้กากะละนาคราชกับคู่บารมีเทวีของเขาสมาทานรับเอา
พระไตรสรณคมน์ไปปฏิบัติ องค์ท่านแสดงธรรมอานิสงส์ศีลให้พญานาคทั้งสองฟัง 
หลังจากองค์ท่านแสดงธรรมให้กากะละนาคราชและเทวีฟังแล้ว ท่านถามพญานาค 
“ท�าไมจึงต้องมาเกี่ยวข้องกับพระศาสนา พญานาคขึ้นมาโลกมนุษย์เพราะเหตุอะไร”

กากะละนาคราชตอบท่านว่า “พญานาคมาจากมนุษย์พทุธบริษทั ศลีธรรมทีเ่คย
ปฏบิตัยัิงตดิในจิตในใจ ถงึเกดิเป็นพญานาคกย็งัเคารพศรัทธาในพระพทุธ พระธรรม 
พระสงฆ์ อยู่เหมือนเดิม พญานาคจึงต้องเข้ามาเกีย่วข้องรักษาพระศาสนา พญานาคเป็น 
เทพเทวดาอีกภูมิหนึ่งที่พระพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ฝากศาสนาไว้ให้ดูแล”

หลวงปูช่อบท่านถาม “บ้านเมอืงพญานาคไม่มวีดัวาศาสนาหรือ พวกท่านถงึต้อง 
ได้ขึน้มาโลกมนุษย์” กากะละนาคราชบอกท่านว่า “ทีเ่มอืงบาดาลไม่มวีดัวาศาสนาให้ได้ 
ปฏิบัติ วัดวาศาสนามีแต่เฉพาะโลกมนุษย์เท่าน้ัน โลกมนุษย์เป็นภูมิบ�าเพ็ญได้ทั้ง 
บญุบาป ผู้ใฝ่ดกีฝั็กใฝ่ในการบ�าเพญ็บญุ บญุกศุลทีบ่�าเพญ็จักส่งผลให้เลือ่นคุณงาม
ความดีเป็นเทพเทวดาอยู่ตามสวรรค์ชั้นต่างๆ ผู้ท�าบาปก็ตกอบายภูมิเป็นสัตว์นรก 
เปรต อสูรกาย เดรัจฉาน ตามความหนักเบาของบาปกรรมที่ตนเองได้กระท�ามา”

บุพกรรมพญานาคสองผัวเมีย

องค์ท่านหลวงปู่ชอบถามถึงบุพกรรมของเจ้าจอมผาห่มพร้าวกับคู่บารมี พากัน 
ท�ากรรมอะไรถึงได้มาเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา “เหตุจากกรรมอะไร ท่านทั้งสอง 
จึงได้มาปกปักรักษาสมบัติของพระศาสนาอยู่ที่นี่”

กากะละนาคราชบอกองค์ท่านว่า “ชาตทิีข้่าพเจ้าเป็นมนุษย์ ข้าพเจ้าเป็นคนนักเลง 
มุทะลุใจร้อน เมียข้าพเจ้าจึงชวนเข้าวัดปฏิบัติธรรม ถือศีลอุโบสถในวันพระ บุญที่ 
ข้าพเจ้ารักษาศีลห้าและศีลอุโบสถ ประกอบกับบุญที่ข้าพเจ้าได้อุปัฏฐากพระสงฆ ์
องค์เณร บุญเหล่านี้ส่งผลให้ข้าพเจ้าได้เกิดเป็นเทวภูมิพญานาค
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ตอนเป็นมนุษย์ปฏิบตัอิยูใ่นวดัวาศาสนา ข้าพเจ้าเผลอพลาดกรรมเพยีงคร้ังเดยีว  
ในการปฏิบตัต่ิอสมบตัศิาสนา ข้าพเจ้ากบัเมยีได้ยมืจอบ เสยีม มดีพร้า ของวดัเอาไป 
ปลกูผักท�าไร่ พอพชืผักออกผล ข้าพเจ้ากบัเมยีกจ็ะน�ามาท�าเป็นอาหารถวายพระสงฆ์ 
องค์เณรในวัด มีด พร้า จอบ เสียม ที่หยิบยืมของสงฆ์ไปใช้ ช�ารุดแตกหัก ข้าพเจ้า 
ก็ไม่ได้น�ามาชดใช้คืนให้กับสงฆ์ ปล่อยทิ้งสมบัติของสงฆ์เหล่าน้ีไปเพราะชะล่าใจ 
คิดว่ากรรมเล็กน้อยแค่น้ีจักไม่เป็นผล เพราะตนเองไม่มีเจตนายักยอก ก่อนตาย  
จิตข้าพเจ้าไปติดยึดกับของสงฆ์ที่ตนเองยืมไปใช้แล้วไม่ส่งคืน เพราะจิตติดยึดใน 
ของสงฆ์ทีต่นเองยืมไปใช้ไม่ส่งคืนน้ี จึงท�าให้ข้าพเจ้าเป็นพญานาคปกปักรักษาสมบตั ิ
พระศาสนา ถ้าจิตตนเองไม่ไปตดิยึดในเร่ืองน้ีก่อนตาย ข้าพเจ้าจักได้เกดิเป็นเทพเทวดา 
ชั้นภูมิที่สูงกว่าน้ี ส่วนคู่บารมีของข้าพเจ้าเขาปรารถนาเกิดเป็นคู่บารมีกับข้าพเจ้า 
ตลอดไป ความปรารถนาประกอบบญุของเขา จึงท�าให้ได้มาเกดิเป็นพญานาคคู่บารมี
ของข้าพเจ้า”

องค์ท่านหลวงปู่ชอบถาม “ท�าไมเมืองของพญานาคจึงได้ช่ือว่าเมืองบาดาล” 
พญานาคเจ้าจอมผาห่มพร้าวตอบท่านว่า “เมอืงบาดาลคอืช่ือทีม่นุษย์เรียกกนัข้ึนมาเอง  
พวกข้าพเจ้ามีวิมานทิพย์ซ่อนเหลื่อมกันกับภูมิมนุษย์ พญานาคบางหมู่เหล่าก็อยู่ใน 
สวรรค์ บางหมู่เหล่าก็อยู่ภูเขา บางหมู่เหล่าก็อยู่ในน�้า บางหมู่เหล่าก็อยู่ใต้พิภพ  
พวกข้าพเจ้าจะเรียกชือ่เมอืงตามชือ่พญานาคผู้เป็นหวัหน้าจ่าเมอืง เมอืงข้าพเจ้าอยูคื่อ 
เมืองกากะละนคร”

องค์ท่านหลวงปู่ชอบถาม “โลกมนุษย์อาศัยแสงสว่างจากไฟจากพระอาทิตย์ 
แสงเดอืนแสงดาว เมอืงบาดาลของพวกท่านอาศยัแสงสว่างจากอะไรเป็นเคร่ืองด�ารงอยู”่  
พญานาคผาห่มพร้าวบอกองค์ท่านว่า “แสงสว่างพระอาทติย์ แสงเดือน แสงดาว ไม่สามารถ 
ส่องถงึนาคพภิพได้ ทีน่าคพภิพไม่มกีลางวนักลางคืนเหมือนโลกมนุษย์ ทีน่าคพภิพของ
พวกข้าพเจ้าจะมีแก้วแสงทิพย์สว่างไสวอยู่ตลอดเวลา แสงสว่างแก้วแสงทิพย์เย็นใส  
ไม่ร้อนเหมือนแสงพระอาทติย์ แก้วทพิย์แสงเมอืงน้ีเกดิจากบญุฤทธิข์องพวกข้าพเจ้า  
พญานาคทกุตนจะมีแก้วทพิย์เป็นบญุฤทธิป์ระจ�าตวั แก้วทพิย์บญุฤทธิเ์ป็นแก้วสารพดันึก 
ที่พญานาคทุกตนใช้นิรมิต”
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องค์ท่านหลวงปู่ชอบ “พวกมนุษย์กินเนื้อสัตว์พืชผักเป็นอาหาร พวกพญานาค 
กนิอะไรเป็นอาหาร” เจ้าจอมผาห่มพร้าวตอบองค์ท่านว่า “พญานาคเป็นกายทพิย์ ไม่มี
เวทนาหวิโหยเหมอืนกบัมนุษย์ ความเหน่ือยหวิจะไม่มใีนพญานาค พวกข้าพเจ้าอิม่ทพิย์ 
ในบุญ จึงไม่มีเวทนาหิวโหยเหมือนกายหยาบอย่างมนุษย์หรือเดรัจฉาน”

องค์ท่านถาม “พญานาคมีฤทธิเ์ดชมากแค่ไหน” เจ้าจอมผาห่มพร้าวบอกองค์ท่าน 
ว่า “พญานาคมีฤทธิ์เดชมากจนเกินจะประมาณได้ ถ้าพญานาคอยากจะท�าร้ายผู้ใด  
เพยีงแค่เพ่งฤทธิใ์ส่มนุษย์ผู้น้ันกจ็ะเป็นจุลทนัท ีพญานาคมฤีทธิจ์�าแลงเป็นอะไรกไ็ด้
ตามที่ตนเองอยากจะเป็น แต่สุดท้ายต้องกลับสู่อัตภาพภูมิเดิมของตน”

องค์ท่านถาม “เวลาอยูบ้่านเมืองของตน พญานาคมรูีปร่างแบบไหน” กากะละ-
นาคราชบอกท่านว่า“พวกข้าพเจ้ามีรูปร่างเหมอืนกบัมนุษย์” ท่านถาม “รูปร่างพญานาค
เกิดขึ้นได้อย่างไร” กากะละนาคราชบอกท่านว่า “รูปพญานาคเกิดขึ้นได้ด้วยเหตุ  
๖ ประการ ๑. เวลาแสดงตน ๒. เวลาเกิดโทสะ ๓. เวลาเดินทาง ๔. เวลาเผลอสติ 
๕. เวลาแสดงฤทธิ์ ๖. จิตปฏิพัทธ์ในกาม”

ท่านถาม “พญานาคขึน้มาโลกมนุษย์เพราะเหตอุะไร” เขาบอกท่านว่า “พญานาค 
ขึน้มาโลกมนุษย์ด้วยเหตหุลกั ๔ ประการ ๑. มาเพือ่สกัการะกราบไหว้สิง่ศกัดิส์ทิธิข์อง
พระพุทธศาสนา พระพุทธรูป สถูปเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า
และพระอรหนัตสาวก ๒. มาเพือ่กราบไหว้ฟังธรรมกบัท่านผู้ทรงธรรม ๓. มาเพือ่บ�าเพญ็ 
บญุบารมใีห้กบัตนเอง ๔. มาเพือ่เทีย่วในโลกมนุษย์ แต่มาเทีย่วโลกมนุษย์น้ีจะไม่ขึน้ 
มาบ่อย เพราะโลกมนุษย์วุน่วายด้วยกเิลส บ้านเมอืงพวกข้าพเจ้าสงบเงียบเยน็กว่าโลก 
มนุษย์มาก”

องค์ท่านถามว่า “มนุษย์มีการทะเลาะเบาะแว้งท�าร้ายเข่นฆ่ากัน พญานาคเป็น
แบบน้ีเหมือนกันกับมนุษย์หรือเปล่า” เขาตอบท่านว่า “พญานาคก็มีการวิวาทกัน
เหมือนกับมนุษย์ พอมีปัญหากัน พญานาคราชผู้เป็นเจ้าจะเป็นผู้พิพากษา เรื่องการ
เข่นฆ่ากันในสงัคมของพญานาคไม่มี เพราะพญานาคเป็นเทวดา มเีทวธรรมครองใจ”
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องค์ท่านหลวงปูช่อบถามกากะละนาคราช เจ้าจอมพญานาคผาห่มพร้าวทกุแง่มุม  
ที่องค์ท่านอยากรู้ กากะละนาคราชตอบทุกเร่ืองที่องค์ท่านถาม พอได้เวลาสมควร 
กากะละนาคราชและคูบ่ารมขีองเขาพากันลาองค์ท่านกลบัไปยงับ้านเมอืงของพวกเขา 
ท่านว่าเวลาพญานาคทั้งสองกลับ เขาจะกลายร่างเป็นพญานาคจมลงไปในแม่น�้าโขง
หน้าผาห่มพร้าว ไม่ได้เอาหวัมดุลงไปในน�า้เหมือนพฤตกิรรมแบบงูทัว่ไป ท่านว่ากริิยา
แบบนี้ เป็นกิริยาในการไปการมาที่เป็นลักษณะเฉพาะของพวกพญานาคทั้งสี่เหล่า

ท่านบอกพญานาคจะมพีฤตกิรรมแตกต่างจากงูทัว่ไปคือ เวลาเดนิทาง พญานาค 
จะลอยตัวไปในลักษณะพุ่งไปข้างหน้า เหมือนลูกธนูออกจากคันศร หรือลอยไปใน
ลกัษณะเหมอืนกบัคลืน่น�า้ พวกงูเวลาไปจะเลือ้ยวกวนซ้ายขวา พญานาคจะไม่เอาหวั 
ของตนเองแตะพื้นดินเหมือนงู พญานาคเวลาพักจะขดตัวเป็นช้ันวง แล้วเอาหัว
พาดวางไว้ที่ล�าตัว เรื่องนี้องค์ท่านเคยถามเทพนาคา พญานาคผู้รักษาพระพุทธบาท 
สีร่อย “เพราะอะไร พญานาคจึงต้องท�ากิริยาทีแ่ตกต่างจากงู” เทพนาคาบอกองค์ท่านว่า 
“พญานาคเป็นเทพ มศีกัดิเ์หนือกว่าพวกงูทีเ่ป็นสตัว์เดรัจฉาน พญานาคจึงแสดงศักดนิา 
ของตนเองแบบนี้”

หลงัจากพญานาคผาห่มพร้าวสองผัวเมยีกลบัแล้ว องค์ท่านถอนออกจากสมาธิ  
พ่อแม่ครูจารย์บอก “คืนนั้นเราไม่ได้พักขันธ์ห้าเลย เราไหว้พระสวดมนต์แผ่เมตตา
จนถึงอรุณวนัใหม่” พอฟ้าเหน็อรุณแล้ว หลวงพ่อบญุพนิท่านเอาน�า้อุน่มาให้องค์ท่าน 
หลวงปูช่อบล้างหน้า หลวงปูช่อบถาม “ยพุนิ (ชือ่ทีค่รูบาอาจารย์ท่านใช้เรียกชือ่หลวงพ่อ 
บุญพิน) เมื่อคืนภาวนาเป็นอย่างไรบ้าง เมื่อคืนนี้มีพญานาคสองผัวเมียผาห่มพร้าว
เขาพากันมาหาเรา ท่านเห็นพวกเขามั๊ย” หลวงพ่อบุญพินว่า “ข้าน้อยไม่เห็นขอรับ”

องค์ท่านหลวงปูช่อบพดูหยอกหลวงพ่อบญุพนิว่า “ตาหมากขามขี ้พญานาคเขามา
แสดงตวัให้ดูก็มองไม่เหน็เขา ของเป็นตวัยงัมองไม่เหน็ แล้วกเิลสทีเ่ป็นนามธรรมในใจ  
แต่ละชัน้มนัจะไปมองเหน็ได้ยังไง เวลาเราบอกให้ภาวนากอ็ย่าขีเ้กียจ มนัจะเป็นพยาน
รู้กบัเราบ้าง น่ีอะไรๆ กใ็ห้แต่พ่อแก่มันดใูห้หมดทกุอย่าง” หลวงพ่อบญุพนิถกูองค์ท่าน 
หลวงปู่ชอบเบิกอรุณใจให้ท่านแต่เช้ามืด
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หลวงปูช่อบท่านเล่าเร่ืองพญานาคสองผัวเมยีผาห่มพร้าวให้หลวงพ่อบญุพนิฟัง 
หลวงพ่อบญุพนิท่านบอกกบัผู้บนัทกึ “ผมกเ็พลนิในเร่ืองทีพ่่อแม่ครูจารย์ท่านเล่าให้ฟัง  
ก่อนออกบิณฑบาต ตอนนั้นเรายังภาวนาอ่อนหัดอยู่ จึงไม่เห็นพญานาคเหมือนกับ
พ่อแม่ครูจารย์ท่าน” หลวงปูช่อบช�านาญในกายทพิย์ ท่านมวีาสนาโปรดพวกกายทพิย์ 
ได้มาก พวกเทวดาพญานาคจะมาหาท่านทกุวนั บางทเีทวดาอยูเ่มอืงเชยีงใหม่ยงัพากนั 
มากราบเยี่ยมฟังธรรมกับองค์ท่านที่โคกมน วาสนาพ่อแม่ครูจารย์ชอบท่านโดดเด่น
มากในเรื่องนี้ ยากที่ลูกศิษย์อย่างพวกเราจะมีบุญบารมีเหมือนองค์ท่าน

นาคาคะนองชล

ตั้งแต่วันแรกที่พระคุณเจ้าหลวงปู่ชอบ ฐานสโม พาลูกศิษย์มาพักภาวนาที่  
ผาห่มพร้าว บ้านน�า้วงั เมืองสานะคาม แขวงก�าแพงนครเวยีงจันทน์ ประเทศลาว องค์ท่าน 
บอกลกูศษิย์ทกุคนว่า “สถานทีแ่ห่งน้ีมีเจ้าจอมเขารักษา ให้พระเณรเราพากนัส�ารวมใน 
ศลีของตนเอง อย่าประมาทในสถานที ่เวลาล้างบาตรอย่าเทเศษอาหารลงไปในน�า้โขง 
เป็นอันขาด จะเป็นเหตุให้เจ้าจอมสถานที่เขาไม่พอใจ อย่าพากันคึกคะนองฝืนค�าสั่ง 
ของเราเป็นอนัขาด ถ้าเกดิอะไรขึน้มามันจะแก้ไขล�าบาก” ลกูศษิย์ทัง้พระ เณร ฆราวาส 
จึงพากนัถอืค�าสัง่ขององค์ท่านอย่างเคร่งครัดตัง้แต่วนัแรกทีเ่ข้ามาพกัอยูท่ีผ่าห่มพร้าว

วนัทีจ่ะเดินทางออกจากผาห่มพร้าวกลบัมายงัฝ่ังไทย องค์ท่านหลวงปูช่อบบอก
ลกูศิษย์ว่า “หลงัฉันอาหารแล้ว ให้พระเณรเราพากนัแต่งบริขารเตรียมเดนิทาง จะมีเรือ 
โยมบ้านสะหงาวมารับพวกเรากลบัฝ่ังไทย” หลงัฉันภตัตาหารเสร็จแล้ว พระเณรลกูศษิย์ 
ติดตาม พากันเอาบาตรไปล้างที่ท่าน�้าริมฝั่งโขงตามปรกติอย่างที่เคยปฏิบัติกันมา

วันน้ัน หลวงพ่อบญุพนิ กตปญุโญ ท่านบอกมฝูีงปลาขาวนางตวัขนาดสองน้ิวมือ 
ฝูงใหญ่ พากันมาลอยเล่นน�้าอยู่ใกล้ๆ กับบริเวณท่าล้างบาตร หลวงพ่อบุญพินท่าน
เข้าใจว่าปลาขาวนางฝูงน้ี มนัคงอยากจะมากนิข้าวก้นบาตรพระเณร หลวงพ่อบญุพนิ 
ท่านคิดเอือ้เฟ้ืออยากจะสงเคราะห์ปลาขาวนางฝูงน้ี จึงเทเศษอาหารในบาตรของท่าน
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ลงไปในแม่น�า้โขงเพือ่ให้ปลาขาวนางฝูงน้ีกนิ โดยตอนน้ันท่านบอก “เรากล็มืในคําสัง่ 
เด็ดขาดของพ่อแม่ครูอาจารย์ชอบที่ท่านเคยสั่งห้ามไว้ในเร่ืองน้ี” ทางพระคล้าย  
หลานชายองค์ท่านหลวงปูช่อบ เหน็หลวงพ่อบญุพนิเทข้าวก้นบาตรลงไปในแม่น�้าโขงให้
ปลาขาวนางกิน ถามหลวงพ่อบุญพินว่า “ครูบา ถ้าเราเทข้าวก้นบาตรลงไปในน�้าโขง  
มันจะเป็นอะไรมั้ย” หลวงพ่อบุญพินท่านว่า “มันบ่เป็นอีหยังดอกว้า ลองเบิ่งๆ”

พ่อคล้าย (อดีตพระคล้าย) พูดให้ฟังภายหลังว่า “ตอนนั้นตนเองนึกคะนอง
อยากจะรู้ว่าสถานที่แห่งน้ีมีเจ้ามีจอมตามที่พ่อแม่ครูอาจารย์ชอบท่านบอกไว้หรือไม่  
อยากรู้ว่าเจ้าจอมผาห่มพร้าวทีพ่่อแม่ครอูาจารย์ชอบท่านว่าน้ีเกีย่วข้องอะไรกบัการเท
ข้าวก้นบาตรลงไปในแม่น้ําโขง” ท่านจึงเอาเศษอาหารในบาตรของตนเทลงไปให้ฝูง
ปลาขาวนางกนิ พอเทเศษอาหารข้าวก้นบาตรลงไปในน�า้โขงแล้ว กไ็ม่ปรากฏว่ามีอะไร 
ลกึลบัเกดิขึน้ตามทีอ่งค์ท่านหลวงปูช่อบบอกเอาไว้ เหน็แต่ฝูงปลาขาวนางพากนัรุมกนิ 
เศษอาหาร ไม่มีอะไรอย่างอื่นเกิดขึ้นในแม่น�้าโขง น�้าก็ไหลล่องตามปรกติ ไม่มีอะไร
ผิดแผกแปลกธรรมชาติ

เหตุการณ์หลวงพ่อบุญพินกับพระคล้ายและพ่อเกลี้ยง พากันฝืนค�าสั่งเทเศษ
อาหารข้าวก้นบาตรลงไปในแม่น�า้โขงคร้ังน้ี องค์ท่านหลวงปูช่อบทราบจากภายในแล้ว 
ว่าลกูศษิย์เราพากนัคกึคะนองฝืนค�าสัง่ กากะละนาคราช เจ้าจอมผาห่มพร้าว ไม่พอใจ  
จึงขึน้มาแสดงตนแจ้งให้องค์ท่านทราบถงึเร่ืองน้ี กากะละนาคราช เจ้าจอมผาห่มพร้าว 
ขอโอกาสองค์ท่านหลวงปู่ชอบแสดงอะไรบางอย่างให้ทุกคนเห็นว่าเขาคือเจ้าจอม 
ผู้พิทักษ์รักษาสถานที่แห่งน้ี องค์ท่านหลวงปู่ชอบให้โอกาสกากะละนาคราชแสดง 
อ�านาจให้พระเณรได้ดู

หลงัล้างบาตรแต่งบริขารกนัเสร็จแล้ว องค์ท่านหลวงปูช่อบบอกลกูศิษย์ให้พากนั 
ลงไปรอเรือที่ริมตลิ่งหน้าผาห่มพร้าว ท่านสั่งว่า “ถ้าเห็นเรือมาแล้ว ก็ให้พากันเอาผ้า 
ผูกไม้โบกเรียกเจ้าของเรือเพือ่จะให้เขาเข้ามารับถกูจุด ถ้าเรือมาถงึแล้วกใ็ห้ข้ึนมาบอก  
เราจะคอยอยูท่ีศ่าลาหน้าถ�า้” หลวงพ่อบญุพนิ พระคล้าย สามเณรทองรัตน์ สามเณร
บุญเพ็ง พ่อไข พ่อยัง พากันลงไปรอเรืออยู่ที่ริมตลิ่งหน้าผาห่มพร้าว หลวงปู่หลุย 
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จันทสาโร หลวงปู่ซามา อจุตโต พ่อเกลี้ยง พากันนั่งเป็นเพื่อนองค์ท่านหลวงปู่ชอบ
อยู่ที่ศาลาไม้ไผ่ หน้าถ�้าผาห่มพร้าว

เวลาประมาณสิบโมงกว่า ขณะพระเณรก�าลังคอยเรือมารับอยู่ที่ริมตลิ่งน�้าโขง
หน้าผาห่มพร้าวน้ัน จู่ๆ น�า้ทีแ่ม่น�า้โขงเกดิหมนุวนเป็นวงัหนัตาไก่ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
ประมาณ ๑๐ วา ท�าให้น�้าโขงตรงบริเวณนั้นเกิดขุ่นเข้มขึ้นมาทันที พระเณรและ 
โยมที่คอยเรืออยู่ริมตลิ่ง พากันดูปรากฏการณ์ผิดแผกธรรมชาตินี้ด้วยความตื่นเต้น 
สนใจ เพราะทกุคนไม่เคยเหน็เหตกุารณ์น�า้วนหนัตาไก่ใหญ่ขนาดน้ีมาก่อน พระคล้าย 
พดูกบัหมูค่ณะว่า “สงสยัจะเป็นปลาฝาไร (ปลากระเบนน�า้จืด หรือปลาราห)ู มนัเล่นน�า้ 
อยู่ข้างล่าง” พอสิน้ค�าของพระคล้ายไม่นาน เกดิมลี�าน�า้ลกัษณะสนันูนขนาดใหญ่เท่า 
ล�าตาลผุดขึน้ในแม่น�า้โขง พุง่ออกมาจากทางฝ่ังผาห่มพร้าว ประเทศลาว เข้าไปชนตลิง่ 
ทางฝ่ังไทย เยือ้งบ้านคกไผ่ จนท�าให้ตลิง่ทางฝ่ังบ้านคกไผ่พงัทลายลงไปในแม่น�า้โขง  
กว้างประมาณ ๑๐ เมตร หลงัตลิง่แม่น�า้โขงทางบ้านคกไผ่พงัทลายลง เหตกุารณ์ทกุอย่าง 
ในแม่น�้าโขงเป็นปรกติ

องค์ท่านหลวงปูช่อบ หลวงปูห่ลยุ หลวงปูซ่ามา พากนัน่ังเคีย้วหมากดเูหตกุารณ์ 
ทีเ่กดิขึน้อยูท่ีศ่าลาไม้ไผ่หน้าถ�า้ผาห่มพร้าว ตอนเกดิเหตกุารณ์น�า้วน องค์ท่านหลวงปูช่อบ 
ชี้มือให้พ่อเกลี้ยงดูว่าเกิดอะไรขึ้นที่แม่น�้าโขง พ่อเกลี้ยง บ้านวังม่วง เห็นเหตุการณ์ 
เกดิขึน้แบบน้ี แกรีบวิง่ลงไปชายหาดเกบ็เสือ้ผ้าทีต่นเองซกัตากผ่ึงโขดหนิเอาไว้ ตอน 
พ่อเกลีย้งก�าลงัเกบ็เสือ้ผ้าอยูน้ั่น ปรากฏล�าน�า้พุง่ออกจากทางฝ่ังลาวเข้าไปชนทางฝ่ังไทย  
พ่อเกลีย้งตกใจร้องแรกแหกกะเชอ ตะโกนบอกให้องค์ท่านหลวงปูช่อบลงมาดลูกูศษิย์  
พระเณรอกสั่นขวัญแขวนกันไปหมดแล้ว

หลวงปู่ชอบเดินลงไปดูลูกศิษย์ องค์ท่านว่า “เราบอกแล้วว่าอย่าพากันท�า  
มนัก็ไม่เชือ่ในค�าพดูของเรา เหน็หรือยงัล่ะว่ามนัเป็นยงัไง ดีแล้วทีเ่ขาแสดงออกให้เหน็ 
แค่นี้ ถ้าพ่อแก่มันไม่อยู่ด้วยแล้ว ป่านนี้พวกท่านจะเป็นอะไรบ้างก็ไม่รู้” องค์ท่าน 
ปักสายตาใส่จนลกูศษิย์แต่ละคนใจฝ่อตามกนั ท่านบอกให้เปลีย่นสถานทีค่อยเรือใหม่  
ให้ทกุคนพากนัย้ายทีร่อเรือไปอกีประมาณ ๗๐ วา และอย่าพากนัด้ือท�าอะไรพเิรนทร์ 
ขึน้มาอกี ค�าว่า “ดือ้” ขององค์ท่านหลวงปูช่อบ คืออย่าพากนัเล่นกบัสิง่ทีม่องไม่เหน็ตวั 
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หลงัเปลีย่นสถานทีค่อยเรือไม่นาน กมี็เรือสองล�าของโยมบ้านสะหงาว มารับคณะ 
ขององค์ท่านหลวงปู่ชอบ พ่อเกลี้ยงบ้านวังม่วง แกกลัวมิติมืดมากกว่าคนอื่น จึงขอ 
น่ังเรือล�าเดยีวกนักบัองค์ท่านหลวงปูช่อบ ตลอดทางทีน่ั่งเรือมาด้วยกนั พ่อเกลีย้งจะ 
กอดเอวองค์ท่านหลวงปูช่อบไว้ตลอดทาง จนท่านดพุ่อเกลีย้งว่า “กลวัตายอะไรเกนิเหตุ  
สวดมนต์บทขนัธะปริต วรูิปักฯ ย�า้ๆ เข้าไปส ิอย่ามากอดแอวเฮาหลาย มันจ๊ักกะเดียม  
เข้าใจบ่”

ถึงองค์ทา่นหลวงปูช่อบจะดุอย่างไร พ่อเกลี้ยงแกก็ไมย่อมปลอ่ยมอืไปจากเอว 
ขององค์ท่าน หลวงปูช่อบว่าวนัน้ันพ่อเกลีย้งกลวัจนเกลีย้งใจ นักเลงหยาบเจอนักเลง
ละเอยีด ใจไม่อยู่กับเน้ือกับตวัเลย พ่อเกลีย้งกอดเอวหลวงปูช่อบไว้ตลอดทาง จนเรือ 
มาส่งขึน้ฝ่ังทีบ้่านผาแบ่น เชยีงคาน พอขึน้ฝ่ังแล้ว พ่อเกลีย้งสารภาพบาปกบัองค์ท่าน 
หลวงปูช่อบว่าตนเองเป็นผู้หน่ึงทีเ่ทเศษอาหารข้าวก้นบาตรลงไปในแม่น�า้โขง พอเกดิ 
เร่ืองแบบน้ีขึน้มา ตนเองกลวัเรือจะล่มเพราะฤทธิน์าคาเจ้าจอมผาห่มพร้าว หลวงปูช่อบ 
เตือนพ่อเกลี้ยงว่า “ถ้าเร่ืองไหนเราบอกไม่ให้ท�าแล้ว อย่าพากันท�าเป็นอันขาด  
ถ้าท�าแบบนี้อีก เราเองก็จะช่วยอะไรไม่ได้” พ่อเกลี้ยงจึงขอขมาองค์ท่านหลวงปู่ชอบ 
ที่บ้านผาแบ่น

องค์ท่านหลวงปู่ชอบพาคณะเดินทางมาพักที่วัดศรีพนมมาศ ต�าบลเชียงคาน 
อ�าเภอเชยีงคาน จังหวดัเลย วนัทีค่ณะของท่านมาพกัทีว่ดัศรีพนมมาศน้ัน เป็นวนัเพญ็  
เดอืน ๓ มาฆบชูา ปี พ.ศ. ๒๕๐๔ วนัน้ันมีโยมมาจ�าศลีทีว่ดัศรีพนมมาศจ�านวนมาก  
โยมที่รู้จักมักคุ้น เมื่อทราบว่าองค์ท่านหลวงปู่ชอบมาพักที่วัดศรีพนมมาศ พากันมา 
กราบสนทนาธรรมกับองค์ท่านจ�านวนมาก องค์ท่านเล่าให้นายฮ้อยว ิพ่อออกสง่า และ
โยมที่มาจ�าศีลวัดศรีพนมมาศฟังถึงเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ผาห่มพร้าวเมื่อตอนกลางวัน  
แต่ละคนตืน่เต้นกบัเร่ืองราว เพราะไม่เคยเหน็ปรากฏการณ์แบบน้ีมาก่อนในแม่น�า้โขง 
นอกจากนานทีบางปีถึงจะมีบั้งไฟผีปรากฏขึ้นมาให้เห็นเป็นครั้งคราวเท่านั้น

องค์ท่านหลวงปู่ชอบพักอยู่ที่วัดศรีพนมมาศ อ�าเภอเชียงคาน ประมาณหน่ึง
อาทติย์ จากน้ัน ท่านเดนิทางมาพกักบัหลวงปูซ่ามา อจุตโต ทีว่ดัป่าอมัพวนั ต�าบลน�า้หมาน  
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อ�าเภอเมือง จังหวดัเลย องค์ท่านบอกหลวงพ่อบญุพนิ กตปญุโญ ให้พาพระเณรไปพกั 
รอท่านอยู่ที่ภูดิน (ผาขาชี้) ใกล้บ้านโคกมน ซึ่งตอนนั้นหลวงปู่เพียร วิริโย หลวงปู่ลี  
กสุลธโร พกัภาวนารอองค์ท่านอยูท่ีน่ี่ หลวงปูช่อบบอก “เราจะเดนิทางไปโคราชเยีย่ม
ท่านพระอาจารย์สิงห์” (ขันตยาคโม)

หลวงปู่ชอบท่านได้รับแจ้งจากหลวงปู่ค�าดีว่าองค์ท่านหลวงปู่สิงห์ ขันตยาคโม  
วัดป่าสาลวัน ท่านอาพาธ หลวงปู่ชอบท่านจึงพาหลวงปู่หลุย จันทสาโร หลวงปู่ค�าดี  
ปภาโส หลวงปูซ่ามา อจุตโต หลวงพ่อบวัค�า มหาวโีร พ่อยงั น่ังรถซงุจากเมอืงเลยไป 
ลงทีจั่งหวัดขอนแก่น จากน้ัน ท่านและคณะเดินทางโดยรถไฟจากจังหวดัขอนแก่นไป
จังหวดันครราชสมีา เพือ่กราบเยีย่มองค์ท่านหลวงปูส่งิห์ ขันตยาคโม ทีว่ดัป่าสาลวนั

หลวงปูช่อบท่านอยูร่่วมดูแลองค์ท่านหลวงปูส่งิห์กว่า ๑ เดอืน ก่อนเดนิทางกลบั 
มาเมอืงเลย ท่านเรียกพระเณรทีด่แูลองค์ท่านหลวงปูส่งิห์ประชุมเตรียมการงานใหญ่ 
ให้องค์ท่านหลวงปูส่งิห์ หลวงปูช่อบบอก “หมู่คณะทกุท่านให้เตรียมใจ พ่อแม่ครูอาจารย์ 
สิงห์ ท่านจะไม่อยู่กับพวกเราแล้ว ให้หมู่คณะทุกท่านเตรียมการในเรื่องนี้ไว้ ผมจะ 
กลบัไปเมอืงเลยก่อน ถ้ามีอะไรเกิดขึน้ ผมจะตามมาสมทบภายหลงั” (พอในระหว่าง
เข้าพรรษาปี ๒๕๐๔ พระคุณเจ้าหลวงปู่สิงห์ ขันตยาคโม องค์ท่านก็ละขันธ์)

หลังกลับจากดูแลองค์ท่านหลวงปู่สิงห์ที่วัดป่าสาลวันแล้ว หลวงปู่ชอบท่าน
เข้าไปพกัทีภู่ผาดิน หรืออกีชือ่หน่ึงคอื ผาขาชี ้สถานทีแ่ห่งน้ีจะอยู่ห่างจากบ้านโคกมน 
ประมาณ ๔ กิโลเมตร หลวงปู่ชอบท่านพักอยู่ที่นี่ เพราะตอนนั้นบ้านโคกมนยังไม่ม ี
วดัป่ากรรมฐาน การมาพกัทีภ่ผูาดินคร้ังน้ี องค์ท่านตดัสนิใจจะสร้างวดัป่าข้ึนมาทีบ้่าน 
โคกมน เพือ่โปรดเอาญาตพิีน้่องให้เลกินับถอืผี หนัมานับถอืพระไตรสรณคมน์ มลูเหตน้ีุ 
จึงเป็นที่มาของการสร้าง “วัดป่าสัมมานุสรณ์” ขึ้นมาที่บ้านโคกมน

เมือ่บนัทกึมาถึงตรงน้ี ขอเขยีนเพิม่เตมิเกีย่วกบั “บ้านโคกมน” เพือ่ให้ลกูหลาน 
บ้านโคกมนรุ่นหลังได้ศึกษาถึงที่มาของบ้านเมืองบรรพบุรุษของตนเอง องค์ท่าน 
หลวงปูช่อบบอกบ้านโคกมนสมยัน้ันมวีดัมหานิกายอยูว่ดัเดยีว โดยมหีลวงปูแ่ซ หรือ  
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ญาคูแซ เป็นเจ้าอาวาสวัดบ้านโคกมนในสมัยนั้น มีการเข้าใจผิด เขียนในชีวประวัต ิ
องค์ท่านหลวงปู่ชอบว่าวัดตระคูแซ วัดตระคูแซ จริงๆ แล้วไม่มีที่บ้านโคกมน  
เกิดจากความเข้าใจผิดที่คนเขียนไม่เข้าใจในภาษาท้องถิ่น จึงเขียนว่าวัดตระคูแซ  
คนบ้านโคกมนสมัยก่อนเรียกวัดบ้านโคกมนว่า “วัดญาคูแซ” หรือ “วัดญาปู่แซ” 
องค์ท่านหลวงปู่ชอบจึงให้ผู้บันทึก ครูบากล้วย พระวีระศักดิ์ ธีรภัทโท แก้ไขบันทึก
เรื่องนี้เอาไว้

หลงัจากหลวงปูแ่ซท่านมรณภาพแล้ว วดับ้านโคกมนกร้็างพระเณรมา เมือ่ไม่มี
พระเณรอยู่ประจ�า วดักถ็กูทิง้ร้างมานานหลายปี ทางคณะกรรมการหมู่บ้านจึงยกพืน้ที่ 
ส่วนหน่ึงของวัดบ้านโคกมนสร้างเป็นสถานีอนามัยประจ�าหมู่บ้าน ด้านศาลาวัด 
ทางคณะกรรมการหมู่บ้านก�าหนดให้เป็นศาลาประชาคม ใช้เป็นสถานทีท่�าบญุ “ซาํฮะ”  
ประจ�าหมู่บ้านยามเทศกาลบุญเดือน ๖

องค์ท่านหลวงปูช่อบบอกผู้ตัง้บ้านโคกมนขึน้มาคร้ังแรกคือ นายวง กบั นายพมิ  
ท่านทัง้สองได้พาญาตพิีน้่องย้ายถิน่ฐานจากอ�าเภอด่านซ้าย มาตัง้รกรากอยูบ้่านโคกมน  
ผาน้อย เมื่อสมัยปลายรัชกาลที่ ๕

ท่านบอกสมยัก่อนป่าทีน่ี่ เมือ่ใครเข้าไปแล้ว จะเดนิวนกลบัมาสู่ทีเ่ดิม พอตัง้เป็น 
หมู่บ้านขึ้นมา จงึเรียกชื่อว่า “บ้านโคกมน” นายวง นายพิม พากันตั้งหมู่บ้านโคกมน 
ขึ้นมาครั้งแรกที่ริมฝั่งแม่น�้าสวย ทางวัดเก่าของหลวงปู่แซ หลังจากบ้านโคกมนเป็น
หมูบ้่านแน่นหนาถาวรแล้ว ทางข้าหลวงเมอืงเลยจึงแต่งตัง้ให้ “นายวง” เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
โคกมนคนแรก และตัง้นามสกลุ “วงษา” ให้ ส่วน “นายพมิ” ทางราชการได้ตัง้นามสกลุ 
ให้ว่า “พมิครีี” นายวงกับนายพมิจึงเป็นต้นตระกลู “วงษา” และ “พมิคีรี” นามสกลุของ 
คนบ้านโคกมนมานับแต่นั้น
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สร้างวัดป่าสัมมานุสรณ์

พระคุณเจ้าหลวงปู่ชอบ ฐานสโม พาลูกศิษย์พักภาวนาที่ “ภูผาดิน” ตอนนั้น 
มีพระเณรพักปฏิบัติอยู่กับองค์ท่าน ๖ รูป พระเณรทั้ง ๖ รูป นั้นมี ๑. หลวงปู่เพียร  
วิริโย ๒. หลวงปูล่ ีกสุลธโร ๓. หลวงพ่อบวัค�า มหาวโีร ๔. หลวงพ่อบญุพนิ กตปญุโญ  
๕. พระคล้าย สุวัณณมาโจ ๖. สามเณรทองรัตน์

การกลับมาพักอยู่ใกล้บ้านโคกมนอันเป็นแผ่นดินถิ่นก�าเนิดขององค์ท่านใน 
คร้ังน้ี หลวงปูช่อบท่านมเีจตนาแน่วแน่จะสร้างวดัป่าขึน้ทีบ้่านโคกมน เพือ่ใช้เป็นสถานที ่
อบรมศีลธรรมให้แก่ญาติพี่น้องขององค์ท่าน เวลาชาวบ้านโคกมนขึ้นไปท�าบุญกับ 
องค์ท่านทีภู่ผาดนิ หลวงปูช่อบท่านจะปรารภกับผู้คนทีข้ึ่นไปหาว่า “ตราบใดญาตพิีน้่อง 
ของเรายงัพากนันับถอืผีสางคางเหลอืง ไม่พากนันับถือพระรัตนตรัยแล้ว เราคงนอนตาย 
ตาไม่หลบั” ชาวบ้านโคกมนเม่ือได้ยนิองค์ท่านปรารภเช่นน้ี จึงปรึกษากนัถงึเร่ืองสร้าง 
วัดป่าขึน้มาทีบ้่านโคกมน ชาวบ้านส่วนมากเหน็ด้วยว่าควรสร้างวดัป่าข้ึนมา เน่ืองจาก 
หลวงปู่ชอบท่านเริม่มีอายุมากแล้ว พวกเราควรจะนิมนต์ท่านให้อยู่จ�าพรรษาที่นีเ่พื่อ 
โปรดญาติพี่น้องบ้านเกิดเมืองนอนของท่าน เมื่อชาวบ้านโคกมนหารือได้ข้อสรุปแล้ว 
จึงพากันขึ้นมานิมนต์หลวงปู่ชอบที่ภูผาดิน เพื่อให้องค์ท่านลงมาเลือกสถานที่ใน
การสร้างวัดป่า บุคคลผู้เป็นแรงส�าคัญที่พาชาวบ้านโคกมนข้ึนไปนิมนต์องค์ท่าน 
หลวงปูช่อบให้ลงจากภผูาดนิมาสร้างวดัป่าสมัมานุสรณ์ คอื ผู้ใหญ่ถัน วงษา ซึง่ท่านเป็น 
ผู้ใหญ่บ้านโคกมนในสมัยนั้น

พระเณรทีต่ดิตามองค์ท่านหลวงปูช่อบลงมาสร้างวดัป่าสมัมานุสรณ์คร้ังแรกน้ัน  
มทีัง้หมด ๔ รูป คือ ๑. หลวงปูเ่พยีร วริิโย ๒. หลวงพ่อบญุพนิ กตปญุโญ ๓. พระคล้าย  
สวัุณณมาโจ ๔. สามเณรทองรัตน์ ส่วนหลวงปูล่ ีกลุสธโร กบัหลวงพ่อบวัค�า มหาวโีร  
ไปเทีย่ววเิวกทางวงัสะพงุ ภเูรือ พระเณรทีเ่หลอืตามรายชือ่ทีก่ล่าวมาน้ี จึงพากนัตดิตาม 
องค์ท่านหลวงปู่ชอบลงมาสร้างวัดป่าสัมมานุสรณ์ ที่บ้านโคกมน
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ผู้ใหญ่ถัน วงษา พาองค์ท่านหลวงปู่ชอบออกส�ารวจสถานที่ในการสร้างวัดป่า  
องค์ท่านหลวงปู่ชอบดูสถานที่รอบบริเวณบ้านโคกมน ท่านมาสะดุดใจกับสถานที่
แห่งหน่ึงซึ่งอยู่ติดกับแม่น�้าสวย สถานที่แห่งน้ีอยู่ทางด้านทิศเหนือของบ้านโคกมน  
ชาวบ้านได้แผ้วถางเพือ่จะท�าไร่ แต่ยงัไม่ได้เพาะปลกูอะไรในตอนน้ัน ทีแ่ห่งน้ีมเีน้ือที่
ทั้งหมดประมาณ ๘ ไร่ ผู้ใหญ่ถันจึงขอซื้อที่แห่งนี้กับเจ้าของที่ เจ้าของที่ได้ขายที่ดิน
แห่งน้ีให้ในราคา ๘๐๐ บาท การสร้างวดัป่าแห่งแรกทีบ้่านโคกมน เร่ิมต้นสร้างขึน้มา
บนเนื้อที่ ๘ ไร่ ด้วยราคา ๘๐๐ บาท หลวงปู่ชอบท่านจึงตั้งชื่อวัดแห่งนี้ว่า “วัดป่า
สมัมานุสรณ์” ค�าว่า “สมัมา” มีความหมายแปลว่า “ชอบ” ซึง่ตรงกบัชือ่ของพระคณุเจ้า 
หลวงปู่ชอบ ฐานสโม นั่นเอง

องค์ท่านหลวงปูช่อบบอกพระเณรและชาวบ้านให้ร้ือหอผีทีป่ลกูเป็นศาลอยูต่าม 
ริมฝั่งแม่น�้าสวย เอามาสร้างกุฏิศาลา พ่อถัน วงษา บอกองค์ท่านว่า “ถ้าพวกเราไป 
รื้อหอผีออกหมด ผีมันจะไม่มารบกวนชาวบ้านหรือ” องค์ท่านหลวงปู่บอก “รื้อเลย 
ไม่ต้องกลวั เกิดเหตอุะไรขึน้มา เราจะรับผิดชอบเอง” เม่ือองค์ท่านรับรองให้แบบน้ีแล้ว 
ชาวบ้านโคกมนจึงมีความกล้ารื้อหอผีปู่ตา

เรื่องนี้อย่าว่าแต่โยมเลยที่กลัวผี พระเณรบางองค์ยังเกรงใจผีเหมือนกัน จาก 
ค�าบอกเล่าของหลวงปู่เพียร วิริโย ท่านเป็นผู้หนึ่งที่รื้อหอผีกับองค์ท่านหลวงปู่ชอบ 
ตอนสร้างวัดป่าสัมมานุสรณ์ หลวงปู่เพียรท่านบอก “หลวงปู่ชอบท่านบอกให้ขึ้นไป 
รื้อหลังคาหอผี ก็มีแต่คนอิดออดไม่กล้าขึ้น ท่านจึงให้ผมเป็นผู้ขึ้นไปรื้อหลังคาหอผี  
ท่านบอก “ค�าเพยีร ท่านขึน้ไปร้ือหลงัคาหอปูต่าไป๊” พอว่าจบ หลวงปูช่อบท่านกย็ืน่ขวาน 
ให้เลย พ่อแม่ครูจารย์เพ่ินสัง่แล้วก็ต้องเอาตามเพิน่” หลวงปูเ่พยีรท่านขึน้ไปร้ือหลงัคา
หอผีตามที่องค์ท่านหลวงปู่ชอบบอก หลวงปู่เพียรท่านบอก “ไม้ที่ได้จากร้ือหอผี 
นํามาสร้างกุฏแิละศาลาหอฉัน ไม้บางส่วน หลวงปูช่อบให้เอามาสร้างห้องนํา้และโรงไฟ 
ต้มนํ้าร้อน”

องค์ท่านหลวงปู่ชอบพาพระเณรชาวบ้านร้ือหอผีมาสร้างวัดป่าสัมมานุสรณ์ 
คร้ังน้ัน ท�าให้ผู้เสียประโยชน์จากการทรงเจ้าเข้าผีไม่พอใจที่พวกตนเสียประโยชน์ 
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คนทรงเจ้าจ�า้ผีกลุม่น้ี จึงยชุาวบ้านไม่ให้มาช่วยองค์ท่านหลวงปูช่อบสร้างวดั ชาวบ้าน 
ส่วนมากอยากมีวัดประจ�าหมู่บ้าน จึงพากันออกมาช่วยองค์หลวงปู่ชอบสร้างวัดป่า 
สัมมานุสรณ์ โดยไม่สนใจในค�ายุยงของพวกหมอผี อย่าว่าแต่กลุ่มผู้เสียประโยชน์ 
จากการรือ้หอผเีลย แม้แตผ่เีองกไ็ม่พอใจที่เคหสถานของพวกตนเคยอาศยัได้ถกูรือ้ 
ท�าลาย

พ่อคล้าย แก้วสวุรรณ หลานชายองค์ท่านหลวงปูช่อบเล่าให้ฟังว่า มีโยมผู้หญงิ 
คนหนึ่งชื่อ แม่ช่วง แก้วสุวรรณ เป็นญาติขององค์ท่านหลวงปู่ชอบ ถูกผีฟ้าเข้าสิง 
ตอนยงัไม่ร้ือหอผี แม่ช่วงไม่เคยถูกผีเข้าสงิ แต่พอร้ือหอผีมาสร้างวดัป่าสมัมานุสรณ์
เท่าน้ัน แม่ช่วงถกูผีเข้าสงิทกุวนั เวลาอยูบ้่าน แม่ช่วงมักจะถกูผีฟ้าเข้าสงิ เวลาถกูผีฟ้า 
เข้าสิง แม่ช่วงจะมีอาการปากบิดปากเบี้ยว ตาขวาง ไม่พูดจากับใคร พวกญาติจึงพา 
แม่ช่วงเข้ามาวดัเพือ่ทีจ่ะให้องค์ท่านหลวงปูช่อบไล่ผีให้ พ่อคล้ายบอก “ตนเองกไ็ม่เคย 
เห็นองค์ท่านหลวงปู่ชอบไล่ผีให้เห็นสักคร้ัง เวลาชาวบ้านพาคนถูกผีเข้าสิงมาหา 
หลวงปูช่อบ ท่านกจ็ะมองดเูฉยๆ แต่คนถกูผีเข้า เมือ่มาอยูต่่อหน้าหลวงปูช่อบ ผีทีเ่ข้าสงิ 
ก็จะออกไปเอง” พ่อคล้ายบอก “เรื่องนี้ตนเองก็แปลกใจเหมือนกัน แต่ไม่กล้าถาม
หลวงปู่ชอบ เพราะกลัวท่านจะว่าให้”

หลวงปูช่อบท่านแนะน�าแม่ช่วงให้ไหว้พระสวดมนต์ รักษาศลีห้าให้บริสทุธิ ์เมือ่ 
ศลีห้าบรสิทุธิแ์ล้ว ผีมนักจ็ะไม่มารบกวน แม่ช่วงน�าเอาค�าสอนของหลวงปูช่อบไปปฏบิตั ิ
ทีบ้่าน ปรากฏว่าผีไม่เข้าสงิแม่ช่วงอกีเลย ชาวบ้านทีเ่หน็คุณของการไหว้พระสวดมนต์  
รักษาศีล ผีจะไม่มารบกวน จึงพากันมารักษาศีลภาวนาในวันศีลวันพระกับองค์ท่าน 
หลวงปูช่อบทีว่ดัป่าสมัมานุสรณ์เป็นจ�านวนมาก หลวงพ่อบญุพนิ กตปญุโญ ท่านเล่า 
ให้ฟังว่า “คร้ังสุดท้ายที่ผีฟ้าเข้าสิงแม่ช่วง ผีฟ้าออกปากพูดข้ึนมาว่า “กูบ่อยู่ดอก 
บ้านโคกมน อยู่น่ีมีแต่อดแต่อยาก บ่ได้กินอีหยัง กูสิไปอยู่กับพี่น้องอยู่ภูเขียว
(อ�าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ) กูอยู่นี้บ่ได้ อายอาจารย์ชอบเพิ่น กูไปลี้อยู่ไม้ต้นได๋  
อาจารย์ชอบเพิน่กะตามหากูจนพ้อ กูย่านเพิน่” พอผีทีส่งิแม่ช่วงพดูจบ แม่ช่วงกล้็มตงึ 
ทนัท”ี หลวงพ่อบญุพนิว่าน่ีคอืคร้ังสดุท้ายทีท่่านเหน็ผีสงิคนทีบ้่านโคกมน จากน้ันมา 
ก็ไม่มีผีที่ไหนมาสิงแม่ช่วงหรือชาวบ้านโคกมนอีกเลย
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หลวงปู่ชอบท่านสอนชาวบ้านโคกมนโดยเน้นหนักในเรื่องรักษาศีลห้า และให้
พากันไหว้พระสวดมนต์แผ่เมตตาอยูเ่สมอ เพราะสิง่เหล่าน้ีจะท�าให้ชวีติของเราเป็นสขุ
ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ชาวบ้านโคกมนจึงพากันปฏิบัติตามค�าสอนขององค์ท่าน

บ้านโคกมนสมัยก่อน พอเวลาเย็นย�่าค�่าลงจะได้ยินเสียงไหว้พระสวดมนต์
เล็ดลอดออกมาจากบ้านหลังน้ันหลังน้ีอยู่เสมอ สมัยก่อนหนังสือสวดมนต์ที่บ้าน 
โคกมนไม่มี หลวงปู่ชอบท่านจึงให้พระเณรคัดลอกบทสวดมนต์จากหนังสือมนต์พิธี 
ให้กับชาวบ้าน พระผู้ที่ท�าการคัดลอกบทสวดมนต์น้ัน หลวงปู่ชอบมอบหมายให ้
หลวงพ่อบุญพิน กับพระคล้าย ซึ่งเป็นหลานชายขององค์ท่าน เป็นผู้คัดลอกหนังสือ
สวดมนต์ให้กับชาวบ้าน

ปีพทุธศักราช ๒๕๐๔ พระคุณเจ้าหลวงปูช่อบ ฐานสโม สร้างวดัป่าสมัมานุสรณ์ 
ขึน้มา และเป็นปีแรกทีอ่งค์ท่านจ�าพรรษาทีว่ดัป่าสมัมานุสรณ์ ปีน้ีมพีระเณรจ�าพรรษา
ทัง้หมด ๕ รูป มรีายนามดงัน้ี ๑. หลวงปูช่อบ ฐานสโม ๒. หลวงพ่อบญุพนิ กตปญุโญ  
๓. พระคล้าย สุวัณณมาโจ ๔. พระม่อย ๕. สามเณรทองรัตน์ 

สร้างวัดป่าม่วงไข่ โปรดอดีตสหายเก่า

สตัว์โลกแต่ละตนต่างเวยีนว่ายตายเกดิด้วยกนัมาจนนับไม่ถ้วน ทคุต ิสคุต ิแต่ละ 
ดวงจิตต่างเทีย่วท่องล่องขึน้ลงมาด้วยกนัทัง้หมด หลวงปูช่อบท่านว่า หากนับรอยเท้า 
ของเราผู้เดยีวในโลกเกดิตายน้ี นับยงัไงกนั็บไม่หมด แค่รอยเท้าเราผู้เดยีวกเ็ตม็โลก 
แล้ว นี่ยังไม่นับรอยเท้าของผู้อื่นเข้าไปอีก ท่านบอก “เราก็เป็นผู้หนึ่งที่เทียวเกิดตาย
ในวัฏสงสารเหมือนกับสัตว์โลกทั่วไป แค่กระดูกเราผู้เดียวเทียวเกิดเทียวตายก็เต็ม
ล้นเมืองไทยแล้ว การเกิดแต่ละภพชาติของเรา ไม่ว่าเป็นคนหรือสัตว์ ล้วนมีความ
เก่ียวข้องกับบุคคลอื่นตามมาด้วยทั้งน้ัน” ท่านยกบุพกรรมเกี่ยวข้องกับสหายเก่า
ในอดีตชาติที่ผ่านมาก่อนที่ท่านจะมาเกิดเป็นหลวงปู่ชอบ ฐานสโม ในชาติปัจจุบัน 
ให้ทราบ
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ท่านบอกชาตทิีผ่่านมาท่านเกดิเป็นชาวลาวอยูเ่มืองท่าแขก แขวงค�าม่วน ประเทศ 
ลาว เมืองท่าแขกที่ท่านว่าน้ี จะอยู่ตรงข้ามกับอ�าเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม  
สหายเก่าที่ท่านเล่าให้ฟังน้ี ปัจจุบันเกิดที่บ้านม่วงไข่ ต�าบลสานตม อ�าเภอภูเรือ  
จังหวัดเลย มีชื่อในชาติปัจจุบันว่า พ่อเซียงหมุน

องค์ท่านเล่าให้ฟังว่า “ชาตน้ัินเราเกดิเป็นพ่อค้าขายผ้าอยูเ่มืองท่าแขก เป็นผู้มฐีานะ  
ชาตน้ัินเรามีพ่อเซยีงหมุนเป็นเพ่ือนสนิทเหมือนญาตพิีน้่อง บญุเดอืน ๓ งานธาตพุนม
เราชวนพ่อเซียงหมุนกับชวนลูกเมียของตนเองให้มาถวายผ้าพุทธบูชาพระธาตุพนม 
พ่อเซียงหมุนปฏิเสธ เพราะติดพันเป่าแคนเกี้ยวสาว ชาตินั้น นางเสริม (คุณเสริมศิริ 
ผสมพงษ์) เกดิเป็นลกูสาวเรา เราบอกให้ลกูมาถวายด้วยกนั นางเสริมมนัม่วนกบัหมู ่
บอกพ่อถวายผู้เดียวโลด เราจึงถวายผ้ากับธาตพุนมเป็นพทุธบชูาลาํพงัผู้เดยีว เราเอา 
ผ้าขาววาหน่ึงกับเงินห้าสิบสตางค์ ถวายเป็นพุทธบูชากับธาตุพนม เราอธิษฐานว่า 
“ชาติหน้าขอให้ผู้ข้าได้บวชในพระศาสนาปฏิบัติธรรมจนพ้นทุกข์”

ในชาตินั้นและครั้งนั้นมา ท่านหมั่นท�าบุญ จ�าศีลภาวนา เพื่อเป็นการรับรอง
ตนเองในอนาคต พอมาเกดิในชาตปัิจจุบนั ท่านได้บวชปฏบิตัจินรู้แจ้งเหน็จริงในธรรม  
เมื่อประโยชน์ตนส�าเร็จผลแล้ว ท่านพิจารณาถึงบุคคลที่มีวาสนาร่วมกันมาแต่อดีต 
ท่านจึงเดินทางไปโปรดบคุคลเหล่าน้ันตามสถานทีต่่างๆ เพือ่สงเคราะห์ธรรมให้กบัเขา 

พ่อเซยีงหมนุ เป็นอกีผู้หน่ึงทีอ่งค์ท่านหลวงปูช่อบเดนิทางมาโปรดทีบ้่านม่วงไข่  
ท่านบอก สมยัเราเข้ามาบ้านม่วงไข่ ทีน่ี่ยงัไม่มวีดัวาอย่างทีเ่หน็ในปัจจุบนั บ้านม่วงไข่ 
ตอนน้ันมีบ้านเรือนเพียง ๑๓ หลังคาเรือนเท่าน้ัน ก่อนหลวงปู่ชอบจะมาโปรด 
พ่อเซียงหมุน ท่านพักอยู่กับหลวงปู่หลุย จันทสาโร หลวงปู่ซามา อจุตโต หลวงพ่อ 
บัวค�า มหาวีโร ที่บ้านสานตม

ท่านบอกหลวงปู่หลุย หลวงปู่ซามา หลวงพ่อบัวค�า บิณฑบาตที่บ้านสานตม  
ท่านบอกหมู่คณะว่า “จะไปบิณฑบาตโปรดคนบ้านม่วงไข่ เพราะที่น่ีไม่มีวัดวาให้
ญาติโยมได้ใส่บาตร ผมจะไปบิณฑบาตที่บ้านม่วงไข่ เพื่อคนทางนั้นจะได้ท�าบุญกับ 
ผมบ้าง”
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หลวงปู่หลุยบอก “บ้านม่วงไข่ไกลจากที่น่ีมาก อาจารย์ชอบจะกลับมาทัน 
ฉันอาหารหรือ” องค์ท่านบอกหลวงปู่หลุย “ผมกลับมาทันอย่างแน่นอน”

ขอเล่าแทรกเร่ืองหลวงปูช่อบ ท่านอยูบ้่านสานตม แต่ไปบณิฑบาตทีบ้่านม่วงไข่ 
ให้ทราบพอสังเขป ระยะทางจากบ้านสานตมไปบ้านม่วงไข่ ประมาณ ๑๐ กิโลเมตร  
ไปกลับประมาณ ๒๐ กิโลเมตร พ่อเซียงหมุนบอก “แต่ละวัน หลวงปู่ชอบท่านจะ 
มาถึงก่อนหลวงปูห่ลยุ หลวงปูซ่ามา หลวงพ่อบวัคาํ กลบัจากบณิฑบาตทีบ้่านสานตม 
ทุกวัน”

พอพ่อเซียงหมุนมากราบหลวงปู ่ชอบที่บ้านสานตม หลวงพ่อบัวค�าถาม 
พ่อเซียงหมุนว่า “เห็นพ่อแม่ครูอาจารย์ชอบ ท่านไปบิณฑบาตที่บ้านม่วงไข่หรือไม่”  
พ่อเซียงหมุนบอก “อาจารย์ชอบท่านไปบิณฑบาตที่บ้านม่วงไข่ทุกวัน ชาวบ้านพากัน
ใส่บาตรให้ท่านทุกวัน”

หลวงพ่อบัวค�าท่านสงสัย จึงน�าเร่ืองน้ีมาปรึกษาหลวงปู่หลุยกับหลวงปู่ซามา 
หลวงปู่หลุยบอกหลวงพ่อบัวค�าว่า “ถ้าอยากหายสงสัย ผมจะพาท่านพิสูจน์เอง” 
หลวงปูห่ลยุกบัหลวงปูซ่ามารู้แล้วว่าเป็นอะไร เพยีงแต่หลวงพ่อบวัค�าเท่าน้ันทีท่่านยงั 
ไม่รู้ในเรื่องนี้

วันต่อมา หลวงปู่หลุยพาหลวงปู่ซามากับหลวงพ่อบัวค�าออกไปบิณฑบาตก่อน 
หลวงปูช่อบท่านจะออกไปบณิฑบาตทีบ้่านม่วงไข่ หลวงปูห่ลยุพาหลวงปูซ่ามา หลวงพ่อ 
บัวค�า ไปดักองค์ท่านหลวงปู่ชอบที่ทางเข้าเสนาสนะป่าบ้านสานตม ท่านทั้งสามเห็น 
องค์ท่านหลวงปู ่ชอบเดินลงจากศาลาแล้วหายไปต่อหน้าต่อตา หลวงปู ่หลุย 
ท่านบอก “เหน็หรือยังบัวค�า อาจารย์ชอบท่านไปบณิฑบาตบ้านม่วงไข่แล้วกลบัมาก่อน 
พวกเราได้ยงัไง แต่ละวนั อาจารย์ชอบท่านกไ็ปของท่านแบบน้ีแหละ บางวนัท่านกไ็ป 
แบบอภิญญาย่นทาง บางวันท่านก็ไปทางอากาศเหมือนนก” พอได้เห็นประจักษ์แก่
สายตาตนเองแล้ว หลวงพ่อบวัค�าท่านจึงสิน้สงสยัในเร่ืององค์ท่านหลวงปูช่อบกลบัมา 
ก่อนทุกวันได้ยังไง
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หลวงปู่ชอบมาบิณฑบาตที่บ้านม่วงไข่คร้ังแรก มีคนใส่บาตรให้องค์ท่าน 
สองสามคน ในจ�านวนคนทีม่าใส่บาตรให้องค์ท่านน้ัน มีแม่เซยีงหมนุ เมียพ่อเซยีงหมนุ 
รวมอยูด้่วย พ่อเซยีงหมุนตอนน้ันยงัท�าตวัอยูห่่างองค์ท่านหลวงปูช่อบ เพราะตอนน้ัน 
พ่อเซยีงหมุนมอีาชพีเป็นนายพรานล่าสตัว์ พวกพรานเขามเีหตผุลของเขาว่า การเหน็
พระเณรขณะจะออกล่าสตัว์ มนัจะซวย ถ้าวนัไหนเหน็พระเณร วนัน้ันจะล่าสตัว์ไม่ได้  
นี่คือเหตุผลที่พ่อเซียงหมุนเล่าให้ผู้บันทึกฟังที่วัดป่าม่วงไข่

แต่ละวัน หลวงปูช่อบท่านไปบณิฑบาตบ้านม่วงไข่ องค์ท่านจะพดูคยุกับทกุคน 
ทีม่าใส่บาตร จนชาวบ้านม่วงไข่มคีวามคุน้เคยกบัท่านมากขึน้ ระหว่างพดูคุยกบัชาวบ้าน  
หลวงปูช่อบท่านจะสอนศีลธรรมให้ชาวบ้านฟังวนัละเลก็ละน้อยพอให้จ�าได้ อบุายการ 
สอนแบบน้ีขององค์ท่าน เพือ่ทีจ่ะให้แม่เซยีงหมนุเอาไปเล่าให้พ่อเซยีงหมนุฟัง ความเป็น 
ผัวเมียการพดูคยุบอกเล่าอะไรให้กันฟังน้ันย่อมมเีป็นธรรมดา องค์ท่านหลวงปูช่อบเอา
เร่ืองธรรมดามาเป็นอบุายโปรดพ่อเซยีงหมนุ ถ้าพจิารณาในเชงิลกึแล้ว อบุายธรรมน้ี 
ขององค์ท่านหลวงปู่ชอบไม่ธรรมดาเลย

พ่อเซยีงหมนุเหน็องค์ท่านหลวงปูช่อบมาบณิฑบาตทีบ้่านม่วงไข่ทกุวนั พ่อเซยีงหมนุ 
จึงเร่ิมมีความคุน้เคยกบัองค์ท่าน บางวนัพ่อเซยีงหมุนกจ็ะออกมาใส่บาตรให้หลวงปูช่อบ  
หลวงปู่ชอบท่านจะคุยกับพ่อเซียงหมุนวันละเล็กละน้อย โดยแทรกค�าสอนศีลธรรม
ให้ฟัง พ่อเซียงหมุนเกิดความเคารพเลื่อมใสในค�าสอนขององค์ท่าน แต่ตอนน้ัน 
พ่อเซยีงหมนุยงัไม่ได้ทิง้อาชพีนายพรานล่าสตัว์ พ่อเซยีงหมนุบอกผู้บนัทกึว่า “ตอนน้ัน
ผมเอาทัง้บญุทัง้บาป บาตรก็ใส่ ไกปืนก็ลัน่ ตอนเช้าทาํบญุใส่บาตร ตอนสายกส็ะพายปืน 
ออกป่าล่าสัตว์” เข้ากับความหมายที่ว่า บาปก็ท�า กรรมก็ก่อ

ชาวบ้านม่วงไข่และพ่อเซยีงหมนุมาเยีย่มองค์ท่านหลวงปูช่อบทีว่ดัป่าบ้านสานตม  
องค์ท่านปรารภเร่ืองสร้างวัดป่าที่บ้านม่วงไข่ให้ฟัง ชาวบ้านม่วงไข่จึงน�าเร่ืองน้ีมา 
หารือกนั มคีวามเหน็พ้องต้องกันว่า หมูบ้่านของเราควรจะมีวดัวาศาสนาไว้คู่บ้านคูเ่มือง  
เพราะที่บ้านม่วงไข่ตอนน้ันไม่มีวัดเพื่อที่จะให้ชาวบ้านใช้เป็นสถานที่ประกอบการท�า
บุญกุศลเลย เมื่อชาวบ้านม่วงไข่ตกลงกันเรียบร้อยแล้ว จึงพากันมานิมนต์องค์ท่าน
หลวงปู่ชอบเข้าไปพักภาวนาโปรดญาติโยมบ้านม่วงไข่
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ชาวบ้านพากนัท�าทีพ่กัให้องค์ท่านหน่ึงหลงั ทีพ่กัน้ีเป็นทัง้ศาลาและกุฏิทีพ่กัของ
ท่านไปในตัว ที่พักของหลวงปู่ท�าด้วยฟากไม้ไผ่ หลังคามุงด้วยหญ้าคา ยกพื้นขึ้นสูง
เพยีงแค่เอว พอไม่ให้อบัชืน้ เพราะอากาศทางเขตภเูรือน้ันจะชืน้และหนาวเยน็ตลอด
ทั้งปี การยกพื้นที่พักขึ้นก็เพื่อเอาไว้ก่อไฟผิงไล่ความชื้นหนาวเย็น พ่อเซียงหมุนชี้ให้ 
ผู้บันทึกดูที่พักเก่าหลวงปู่ชอบตอนองค์ท่านมาพักอยู่ที่น่ีในคร้ังแรก ที่พักเก่าของ
หลวงปู่จะอยู่ทางด้านหลังของศาลาวัดป่าบ้านม่วงไข่ปัจจุบันนี้

แต่ละวันที่หลวงปู ่ชอบไปบิณฑบาตโปรดชาวบ้านม่วงไข่ ท่านจะคุยกับ 
พ่อเซียงหมุนทุกวัน องค์ท่านจะใช้พ่อเซียงหมุนเข้ามาท�าโน่นท�าน่ีให้อยู่เสมอ เช่น
บอกให้หาฟืนมาให้ ใช้ผ่าฟืนเอาไว้ต้มน�้าร้อน ใช้ให้ดายหญ้าในวัด หรือให้ท�า 
ทางเดินจงกรมขององค์ท่าน เวลาพ่อเซยีงหมนุมาท�างานให้หลวงปูช่อบ ท่านจะพดูคุย 
อบรมสัง่สอนพ่อเซยีงหมนุไปในตวั ท�าให้พ่อเซยีงหมนุมคีวามคุน้เคยศรัทธาองค์ท่าน 
หลวงปู่ชอบเพิ่มขึ้นเป็นล�าดับ การออกป่าล่าสัตว์ของพ่อเซียงหมุนจึงเริ่มเพลามือ

พ่อเซยีงหมุนเล่าให้ฟัง บางคร้ังตนเองก�าลงัเตรียมตวัจะออกป่าล่าสตัว์ หลวงปูช่อบ 
ท่านจะใช้ให้ไปท�าธุระให้ท่านก่อน พ่อเซียงหมุนเวลาเข้าไปหาองค์ท่านหลวงปู่ชอบ  
จะเอาปืนไปซ่อนไว้ในป่าทางเข้าวัดแล้วค่อยมาหาองค์ท่าน หลวงปู่ชอบท่านถาม 
พ่อเซยีงหมนุ “วนัน้ีจะไปฆ่าใครอีกล่ะ ท�าบญุใส่บาตรแล้วยงัจะออกป่าไปท�าบาปอยู่ 
อกีหรอื วันนี้พ่อเซียงหมุนท�าบาปไม่ขึ้นหรอก บุญที่ท�ามันจะมาขวางบาปเอาไว้”

พ่อเซยีงหมนุบอกว่า “มนัแปลกนะครูบา ถ้าวนัไหนหลวงปูช่อบท่านบอกให้เข้าไปหา  
วนัน้ันทัง้วันจะล่าสตัว์อะไรไม่ได้เลย ถงึจะเดนิไปทัว่ป่าทัว่เขาแถวน้ัน หรือเดนิไปไกล 
ถงึภหูลวง กไ็ม่มสีตัว์ตวัไหนทีจ่ะให้ยงิได้เลย หรือถ้าเหน็ กจ็ะยงิไม่แม่น คล้ายกบัว่า 
สตัว์พวกน้ีมีอะไรมาบอกให้มนัรู้ตวัล่วงหน้า พวกมนัถงึได้หลบซ่อนกนั” พ่อเซยีงหมนุ 
เล่าย้อนเหตุการณ์อดีตพรานไพรให้ฟัง

ผู้บนัทกึถามพ่อเซยีงหมุน “คดิยงัไงถงึได้วางปืนจากการเป็นนายพราน” พ่อเซยีงหมนุ  
เล่าเรื่องการเลิกเป็นพรานของแกให้ฟังว่า
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หลวงปู่ชอบบอกว่า “พ่อเซียงหมุนรู้ไหม ผู้ที่ตัวเองเข่นฆ่าล่ายิงอยู่ทุกวันน้ี  
ถงึเขาจะเป็นสตัว์เดรัจฉาน มีวาสนาตํา่ต้อยกว่าเรา ขึน้ชือ่ว่าความตายแล้ว ใครๆ กไ็ม่ 
อยากตายกันทั้งนัน้ ทุกชีวิตหวงแหนชีวิตของตนเองด้วยกนัทัง้นัน้ ไม่ว่าคนหรอืสตัว์  
เราฆ่าเขา เขากก็ลวัตาย เขาฆ่าเรา เรากก็ลวัตายเหมอืนกนั การเบยีดเบยีนเข่นฆ่ากนัน้ัน  
พระพุทธเจ้าท่านว่ามันเป็นบาปกรรมที่จะจองเวรล้างผลาญกันไปไม่มีวันจบสิ้น  
ต้องหมุนเวียนเปลี่ยนภพชาติเข่นฆ่ากันไปมาอยู่อย่างน้ัน เป็นการสร้างบาปเวรให้
ติดตามตนเองหาวันยุติไม่ได้

ถงึสตัว์ทีเ่ราไปฆ่าเขาน้ัน จะเป็นเดรัจฉานผู้มภีมูติํา่ศกัดิน้์อยวาสนากว่ามนุษย์เรา 
ก็ตาม ฆ่าเขาแล้วมันก็เป็นบาปเหมือนกัน สัตว์บางตัวที่เราฆ่าเขานั้น พ่อเซียงหมุน 
รู้ไหมว่า สตัว์บางตวัเขาเคยเกดิเป็นญาตพิีน้่องของเรามาก่อน สตัว์บางตวัเคยเกดิเป็น 
พ่อแม่ของเรามาก่อน สัตว์บางตัวเคยเกิดเป็นลูกหลานญาติมิตรของพ่อเซียงหมุน
มาก่อนก็มี การที่พ่อเซียงหมุนไปฆ่าเขาน้ันเท่ากับว่าตัวเองได้ไปฆ่าผู้ที่เคยเกิดเป็น
พี่น้องพ่อแม่ลูกหลานของตนเองแต่ในอดีต สัตว์บางตัวนั้น ถึงตอนนี้เขาจะเกิดเป็น
เดรัจฉานก็ตาม พ่อเซียงหมุนรู้ไหมว่า สัตว์เดรัจฉานบางตัวนั้น เขาเป็น “โพธิสัตว์”  
ทีก่าํลงับาํเพญ็บญุบารมอียู ่ถ้าเราไปเบยีดเบยีนฆ่า “โพธสิตัว์” บาปกรรมมนัจะหนักกว่า 
ฆ่าสตัว์เดรัจฉานธรรมดาเสยีอกี ตายไปแล้วต้องตกนรกหมกไหม้ ไม่รู้นานเท่าไรถงึจะ 
พ้นจากนรกขุมนั้นๆ ได้

ถ้าพ่อเซยีงหมนุพอทีจ่ะเลกิอาชพีน้ีได้ กใ็ห้เลกิเสยีตัง้แต่ตอนน้ี หนัมาทาํไร่ทาํนา 
ก็พออยู่พอกินอยู่หรอก หมั่นทําบุญกุศลเอาไว้ให้มาก เพราะสิ่งนี้จะเป็นที่พึ่งพิงให้ 
ตนเองได้ไปสู่สุคติภพ ถึงแม้ว่าชาตินี้ตนเองจะไม่ได้สําเร็จมรรคผลก็ตาม บุญกุศล
เหล่าน้ีกจ็ะเป็นเสาหลกัคํา้ประกนัเราให้ได้ไปเสวยสขุอยูส่วรรค์ หรืออย่างน้อยเรากจ็ะ 
ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนากับเขาบ้าง”

พ่อเซียงหมุนเมื่อฟังองค์ท่านหลวงปู่ชอบอบรมสั่งสอน จิตใจพ่อเซียงหมุน
ก็ซึมซับเอาธรรมค�าสอนของหลวงปู่ชอบ พ่อเซียงหมุนปฏิญาณตนกับองค์ท่าน 
หลวงปู่ชอบว่า “ต่อนี้ไปตนเองจะเลิกอาชีพเป็นพรานล่าสัตว์ จากนี้ไปข้าน้อยจะไม่
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เข่นฆ่าล่าเอาชวีติของผู้ใดอกีแล้ว” องค์ท่านหลวงปูช่อบอนุโมทนาในการตัง้ใจจริงของ 
พ่อเซยีงหมนุ จากน้ันมา พ่อเซยีงหมนุกห็นัมาเข้าวดัปฏบิตัธิรรมกบัองค์ท่านหลวงปูช่อบ  
พ่อเซยีงหมุนเลกิอาชพีนายพรานตอนอายปุระมาณ ๔๐ ปี ทิง้ต�านานชีวติพรานไพรของ 
ตนเองเอาไว้เล่าให้ลูกหลานฟังเท่านั้น

นับแต่องค์ท่านหลวงปูช่อบสร้างวดัป่าบ้านม่วงไข่ขึน้มา จากน้ันมาสถานทีแ่ห่งน้ี 
จะมพีระป่ากรรมฐานท่านเข้าไปพกัภาวนาอยูเ่สมอไม่เคยขาด พระเณรทกุองค์ทีเ่ข้าไป
พักภาวนาอยู่ที่น่ีจะรู้จักพ่อเซียงหมุนเป็นอย่างดี เพราะพ่อเซียงหมุนเป็นเสาหลัก 
ในการอุปัฏฐากดูแลพระเณรที่เข้ามาพักที่วัดป่าบ้านม่วงไข่ ครูบาอาจารย์ที่ท่านมี 
ชื่อเสียงโด่งดังในวงกรรมฐานปัจจุบันหลายท่านที่เข้ามาพักวัดป่าม่วงไข่ ต่างได้รับ
การอปัุฏฐากจากพ่อเซยีงหมนุแทบจะทกุองค์ ถ้าจะยกค�าว่า “ยอดโยมอปัุฏฐากวดัป่า 
ม่วงไข่” ให้กับพ่อเซียงหมุนน้ัน ก็ไม่เกินเลยหากจะใช้ค�าน้ี ช่ือเสียงพ่อเซียงหมุน 
กลายเป็นยี่ห้อติดอันดับยอดโยมอุปัฏฐากของวัดป่าบ้านม่วงไข่ พ่อเซียงหมุนเป็น
บุคคลที่อยู่คู่กับต�านานการสร้าง “วัดป่าม่วงไข่” พ่อเซียงหมุนเป็นบุคคลที่มีความ 
ส�าคัญกับองค์ท่านหลวงปู่ชอบที่จะเว้นเขียนลงในหนังสือชีวประวัติของพระคุณเจ้า 
หลวงปูช่อบ ฐานสโม ไม่ได้เลย

หมายเหตุ พ่อเซียงหมุนถึงแก่กรรมเมื่อปี ๒๕๔๙ งานฌาปนกิจพ่อเซียงหมุน  
มพีระภิกษุสามเณรครูบาอาจารย์ทีท่่านเป็นลกูศิษย์ของพระคณุเจ้าหลวงปูช่อบ ฐานสโม  
มาร่วมงานฌาปนกิจของพ่อเซียงหมุนเป็นจํานวนมาก หลวงพ่อขันตี ญาณวโร 
ประธานสงฆ์วัดป่าม่วงไข่ และหลวงพ่อทิวา อาภากโร ท่านทั้งสองรับเป็นเจ้าภาพใน
การจัดงานฌาปนกจิให้กบัพ่อเซยีงหมนุทัง้หมด ด้วยครูบาอาจารย์ระลกึถงึบญุคุณที่  
“พ่อเซียงหมุน” เคยอุปัฏฐากดูแลท่านทั้งสองเมื่อคราวยังเป็นพระหนุ่มนวกะมาอยู่ที่ 
บ้านม่วงไข่ 
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ยุทธนาคา สงครามพญานาค

มีเร่ืองพญานาคเร่ืองหน่ึงทีพ่ระคณุเจ้าหลวงปูช่อบ ฐานสโม เล่าให้ฟัง เป็นเร่ือง 
พญานาคที่แปลกกว่าทุกเร่ืองที่ท่านเคยเล่าให้ฟัง ส่วนมากถ้าเป็นเร่ืองที่เกี่ยวกับ
พญานาค หลวงปูช่อบท่านจะบอกพญานาคอยูท่ีน่ั่นทีน่ี่มาขอฟังธรรมกบัองค์ท่าน หรือ 
พญานาคอันธพาลมาแสดงเดชฤทธิ์ใส่องค์ท่าน เป็นต้น แต่พญานาคที่องค์ท่านเล่า
ให้ฟังเรื่องนี้ เป็นเรื่องพญานาคท�านาคายุทธสงครามกัน

องค์ท่านบอกเหตุการณ์น้ีเกิดขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๐๘ ซึ่งเป็นปีแรกที ่
หลวงปูช่อบท่านสร้างวดัป่าม่วงไข่ บ้านม่วงไข่ ต�าบลสานตม อ�าเภอภเูรือ จังหวดัเลย  
ท่านว่าสมัยสร้างวัดป่าม่วงไข่ พระเณรเวลาสรงน�้าตักน�้า จะต้องพากันเดินลงเขาจาก 
ทางด้านหลังศาลาหลังเก่าของวัดป่าม่วงไข่ ทางลงไปตักน�้าน้ันลาดชัน เวลาขึ้นลง 
แต่ละครัง้ พระเณรต้องอาศัยเกาะกิ่งไผ่ลงไป องค์ท่านเห็นลูกศิษย์ล�าบากเวลาลงไป
ตักน�้า จึงบอกพ่อเซียงหมุนให้พาเพื่อนมาท�าทางลงไปสรงน�้าให้กับพระเณร

ราวสองทุ่มคืนน้ัน ขณะที่หลวงปู่ชอบท่านก�าลังจะไหว้พระสวดมนต์อยู่กุฏิ  
ท่านได้ยินเสียงคล้ายผู้คนพูดคุยกันผ่านกุฏิที่พักของท่านไปทางหน้าวัด เบื้องแรก 
ท่านคดิในใจว่า ค�า่มดืตดืตาป่านน้ีแล้ว ยังจะมผู้ีคนญาตโิยมมาทีว่ดัอกีหรือ เสยีงพดู 
เสียงจากันก็ดังอึงคะนึงคึกคะนองแบบหนุ่มไทบ้าน องค์ท่านจึงก�าหนดดูที่มาของ 
เสยีงน้ัน ท่านเหน็ชายหนุ่มอายุราวย่ีสบิปีต้นๆ ๖ คน เดนิคุยกนัไปทางหน้าวดัป่าม่วงไข่  
ชาย ๖ คนน้ี คยุกนัว่าจะไปเทีย่วจีบสาวนาคทีีเ่มอืงเชยีงคาน องค์ท่านจึงรู้ว่าชายหนุ่ม 
กลุม่น้ีเป็นลกูหลานของพญานาคภูผาหมาน ทีจ่�าแลงข้ึนมาเทีย่วเล่นจีบสาวนาคแีม่น�า้โขง

หลงันาคาหนุ่มกลุม่น้ีลบัไปแล้ว องค์ท่านกไ็หว้พระสวดมนต์อยูก่ฏุทิีพ่กั ขณะที ่
ก�าลังสวดมนต์อยู่น้ัน ท่านได้ยินเสียงคนกลุ่มใหญ่ทะเลาะกันมาจากทางหน้าวัดป่า 
ม่วงไข่ องค์ท่านจึงพกัสวดมนต์ ก�าหนดดเูร่ืองราวทีเ่กดิขึน้ ท่านเหน็ชายหนุ่มกลุม่ใหญ่ 
ไล่ตชีายหนุ่ม ๖ คน ทีท่่านเหน็เมือ่ตอนหวัคนื ชายหนุ่มทัง้ ๖ คน วิง่หนีผ่านมาทางกฏุ ิ
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ทีพ่กัของท่านแล้วกระโดดลง เขาหายไปในบ่อน�า้ซบัหลงัศาลาวดัป่าม่วงไข่ ฝ่ายชายหนุ่ม 
กลุม่ใหญ่ทีไ่ล่มา พอเหน็องค์ท่านหลวงปูช่อบแล้ว พวกเขาพากันหยดุร้องบอกกนัว่า 
“พระๆ” ทุกอย่างที่พญานาคแสดงออกในขณะนั้น ท่านบอกเหมือนกันกับมนุษย์เรา
ทุกอย่างเลย

องค์ท่านก�าหนดถามพญานาคหนุ่มกลุ่มน้ีว่า “เพราะอะไรถึงต้องไล่ท�าร้ายกัน 
เข้ามาในวัด ซึ่งเป็นเขตธรณีอภัยทาน” นาคาหนุ่มผู้เป็นหัวหน้าบอกองค์ท่านว่า 
“พญานาคทีน่ี่ไปเทีย่วเล่นทีบ้่านเมืองของพวกตนแล้วมเีร่ืองผิดใจกนั จึงต้องไล่ท�าร้าย
กันมาถึงที่นี่” องค์ท่านบอกพญานาคหนุ่มกลุ่มนี้ให้กลับไปบ้านเมืองของตนเองเสีย  
อย่ามาเบยีดเบยีนกันในวดัวาศาสนาเลย พวกพญานาคหนุ่มกลุม่น้ีจึงพากนัลาองค์ท่าน 
กลับบ้านเมืองของตน ท่านว่าเวลาพญานาคกลุ่มนี้ไป พวกเขาจะพากันจมหายลงไป 
ในธรณ ีเหมือนกบัว่าแผ่นดนิหนิผาหน้าภขูองวดัป่าม่วงไข่ ไม่ได้เป็นอุปสรรคในการไป 
การมาของพวกเขา

ผู้บนัทกึกบัหมูเ่พือ่นฟังองค์ท่านเล่าพากนัแปลกใจว่า “ท�าไมพญานาคซึง่ถอืเป็น
เทพเทวดาประเภทหน่ึง จึงมกีารประพฤตบิางอย่างทีค่ล้ายกนักบัมนุษย์เรา” องค์ท่าน 
หลวงปู่ชอบอธิบายให้ฟังว่า “พญานาคถึงจะเป็นเทพเทวดา แต่เขาก็เคยเป็นมนุษย์
เหมือนกับเรามาก่อน พญานาคเทพเทวดาเขามีกิเลสรักโลภโกรธหลงเหมือนกันกับ
มนุษย์เรา ถ้าเกดิไม่พอใจกนัขึน้มา กโ็กรธาท�าร้ายกนัเหมอืนกบัมนุษย์ ต่างแต่พวกเทพ
เทวดาพญานาคเขาจะไม่ท�าร้ายกันถึงขัน้เอาชีวติเหมอืนกบัมนุษย์เรา พวกเทพเทวดา 
พญานาคเขาจะสู้กันพอรู้ฤทธิ์ก็เลิกรา พวกเทพเทวดาเขาจะให้อภัยกันง่ายกว่า 
มนุษย์เรา เพราะพวกเขามีหิริธรรม ความละอายแก่ใจ พวกเทพเทวดาเขาจะมีความ
เกรงกลวัในบาปกรรมสงูกว่ามนุษย์เรา ถ้าจิตใจของใครไม่มเีทวธรรมสองอย่างน้ีเป็น
เคร่ืองถือครองแล้ว บคุคลน้ันจะเกดิเป็นเทพเทวดาไม่ได้เลย แม้เกดิเป็นมนุษย์ ก็จะ 
เป็นมนุษย์ผู้บกพร่อง”

ท่านว่าหลังจากพญานาคหนุ่มกลุ่มนี้จากไปไม่นาน ท่านได้ยินเสียงโหวกเหวก
อึงคะนึงไปทั่วบริเวณวัดป่าม่วงไข่ ท่านเห็นพญานาคภูผาหมานพากันจัดทัพช้างม้า
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ไพร่พลทหารอาวธุครบมือเหมือนกับคนสมยัโบราณจะออกรบทพัจับศกึ องค์ท่านถาม 
พญานาคผู้เป็นแม่ทัพนายกองว่า “จะพากันไปออกศึกออกเสือที่ไหนกัน ถึงได้แต่ง 
ทพัหลวงใหญ่โตมโหฬารปานน้ี” แม่ทพันาคาใหญ่ภผูาหมานบอกองค์ท่านว่า “ข้าพเจ้า 
จะพากนัไปรบกบัพญานาคแม่น�า้โขง พวกข้าพเจ้าไม่พอใจทีพ่ญานาคแม่น�า้โขงพากนั 
มาหมิน่ศกัดิศ์รีรังแกลกูหลานของพวกข้าพเจ้า” พญานาคใหญ่ภูผาหมานบอกเร่ืองราว 
ให้องค์ท่านทราบ

องค์ท่านบอก “อย่าไปเบยีดเบยีนกนัเลย มนัจะเป็นการจองเวรกนั” พญานาคใหญ่
ภูผาหมาน ผู้เป็นแม่ทพั ไม่ฟังค�าทีท่่านทดัทาน เขายนืกรานทีจ่ะรบตามมานะศักดิศ์รี 
ทีเ่ขาถอื องค์ท่านบอกพญานาคใหญ่ภผูาหมานว่า “ถ้าหากพวกท่านจะไปรบกนัจริงๆ 
แล้ว อาตมาขอให้ท�าทางลงไปสรงน�า้ให้พระเณรได้ไหม จะได้เป็นการถวายความสะดวก 
ให้กับพระเณรผู้ทีท่่านอาศัยอยูใ่นอาวาสน้ี อาตมาอยากให้พญานาคแสดงฤทธิไ์ว้เป็น
หลักฐานให้พระเณรที่อยู่ในอารามนี้ได้รู้ว่าที่วัดป่าม่วงไข่มีพญานาคอาศัยอยู่”

องค์ท่านบอกพญานาคจอมทัพดันภูเขาทีเดียว ดินที่อยู่บนเขาไหลลงไปเป็น
ร่องทางทันที ระหว่างทางที่พญานาคดันลงไป ต้นไผ่เป็นกอพังทลายลงไปกองกัน
อยูใ่ต้ภเูขายิง่กว่ารถเกรดรถไถดนัลงไปกไ็ม่ปาน ท่านว่าพญานาคมฤีทธิเ์กนิประมาณ  
การกระท�าของเขาจึงง่ายดาย ไม่ต่างอะไรกบัพลกิฝ่ามือ เมือ่พญานาคใหญ่ภผูาหมาน 
พงัภเูขาท�าทางลงไปตกัน�า้ให้พระเณรแล้ว เขากล็าท่านไปรบกบัพวกพญานาคแม่น�า้โขง 
เมืองเชียงคาน

องค์ท่านเฝ้าดูเหตุการณ์พญานาคท�านาคายุทธ์กันจนถึงตีสอง จึงยุติ ท่านเห็น
ไพร่พลทหารพญานาคภูผาหมานแตกทัพหนีเข้ามาทางวัดป่าม่วงไข่อย่างอลหม่าน 
พอมาถึงบ่อน�้าซับ หลังศาลาวัดป่าม่วงไข่ ทหารพญานาคทั้งหลายพากันหายลงไป 
ในบ่อน�า้ซบัแห่งน้ี พวกพญานาคฝ่ายเมืองเชยีงคานไล่ตามมา ผู้เป็นหวัหน้าทพัใหญ่เหน็
องค์ท่านหลวงปูช่อบ จึงบอกไพร่พลให้หยดุทพั องค์ท่านถาม “เพราะเหตไุร พวกท่านถงึ
ต้องรบทพัจับศกึกนั” พญานาคแม่น�า้โขง เมอืงเชยีงคาน บอกองค์ท่านว่า “พวกลกูหลาน 
พญานาคเมืองน้ีไปมีเหตุวิวาทกับลูกหลานของพวกข้าพเจ้า เจ้าเมืองพญานาคที่น่ี 
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ไม่พอใจ จึงยกทพัไปท้ารบลองฤทธิก์บัพวกข้าพเจ้าถงึบ้านเมอืง พวกข้าพเจ้าจึงออกมา 
ลองฤทธิ์กัน”

องค์ท่านหลวงปูช่อบถามพญานาคแม่น�า้โขง เมอืงเชยีงคาน ว่า “พวกพญานาค 
เขาก็มีการรบทพัจับศึกกนัเหมือนกบัมนุษย์อยูห่รือ” พญานาคแม่น�า้โขง เมืองเชียงคาน 
ตอบองค์ท่านว่า “พญานาคก็เหมือนกับมนุษย์ เม่ือเจรจาความกนัไม่ได้ กต้็องใช้ก�าลงั 
ต่อสูก้นัเพือ่ให้รู้แพ้ชนะ แต่ไม่ถงึขัน้ท�าลายล้างกนัเหมือนกบัพวกมนุษย์ พวกข้าพเจ้า
จะสู้กันพอรู้แพ้ชนะเท่าน้ัน จะไม่ท�าอะไรกันเกินเลยมากไปกว่าน้ี” องค์ท่านบอก 
“เม่ือรู้แพ้ชนะกันแล้วกไ็ม่ต้องมาสูอ้ะไรกนัอกี พวกท่านเป็นเทวฤทธิม์เีดชมาก การต่อสู ้
ของพวกท่านจะท�าให้มนุษย์และสตัว์ทีอ่าศยัอยูท่ีน่ี่ได้รับความเดอืดร้อนจากการสูร้บ 
ของพวกท่านได้ อาตมาขอให้ท่านทั้งสองจงเว้นวางกันไปเสียในเร่ืองน้ี” พญานาค 
แม่น�า้โขง เมอืงเชยีงคาน อ่อนยอมในค�าขอขององค์ท่านหลวงปูช่อบ พวกเขาจึงถอนทพั 
ลาองค์ท่านกลับไปยังบ้านเมือง

รุ่งเช้าก่อนทีห่ลวงปูช่อบจะออกไปบณิฑบาต ท่านเดินไปดทูางพญานาคดนัภเูขา 
เมือ่คืนทีผ่่านมา ท่านเหน็ทางทีพ่ญานาคดันภเูขา ดินพงัเป็นทางกว้างประมาณหน่ึงวา  
ต้นไม้ต้นไผ่ตามสายทางพังระนาวกราวรูด ไม่ต่างอะไรกับเอารถไถวิ่งดันลงไป เมื่อ 
ตรวจดโูดยทัว่แล้ว องค์ท่านจึงเดนิมาศาลาพาพระเณรออกไปบณิฑบาตทีบ้่านม่วงไข่

ผู้บนัทกึเรียนถามหลวงปูค่�าผอง กสุลธโร ส�านักสงฆ์ผาแด่น ต�าบลสนัป่ายาง อ�าเภอ 
แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ที่ปฏิบัติกับองค์ท่านหลวงปู่ชอบอยู่บ้านม่วงไข่ในตอนนั้น  
องค์ท่านหลวงปู่ชอบบอกกับหลวงปู่ค�าผองว่า “ค�าผอง ต่อไปพวกท่านลงไปตักน�้า
สบายขึน้กว่าเก่าแล้ว พญานาคเขาท�าทางให้พวกท่านแล้ว เมือ่คืนพวกพญานาคอยูน่ี่ 
เขาไปออกสงครามกันกับพญานาคน�้าโขง เมืองเชียงคาน” พ่อแม่ครูอาจารย์ชอบ 
ท่านบอกให้ผมกับทิดม่อยบ้านวังม่วง ไปดูทางพญานาคพังดินลงภู”

หลวงปูค่�าผองท่านบอก “พวกผมได้อาศยัทางพญานาคดนัภน่ีูแหละลงไปตกัน้ํา 
พระเณรอยูน่ั่นลงไปตกันํา้สบายขึน้ เพราะทางสงครามพญานาค เร่ืองแบบน้ี ตาบอด 
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อย่างพวกเรามองไม่เห็นเหมือนหลวงปู่ชอบท่านดอก หลวงปู่ชอบจิตท่านเป็นทิพย์
มองเหน็ทกุเร่ือง ท่านให้พญานาคทาํทาง เพราะอยากให้พระเณรได้เหน็หลกัฐานของ 
เรื่องนี้ ถ้าไม่เช่นนั้นลูกศิษย์อย่างพวกพวกเราก็จะไม่รู้ที่มาของเรื่องนี้เลย”

หลวงปู่ค�าผองเล่าเร่ืองท่านไปอยู่ปฏิบัติกับครูบาอาจารย์มาแต่ละองค์ ท่านว่า 
“ครูบาอาจารย์แต่ละองค์ก็มีบารมีภายนอกภายในแตกต่างกนัไป” ท่านบอก “หลวงปูช่อบ 
บารมีขององค์ท่านเกี่ยวกับฤทธิ์อภิญญาเทพเทวดาพญานาคนี้โดดเด่นมาก” หลวงปู่ 
ค�าผองท่านถามคนืว่า “ท่านอยูก่บัหลวงปูช่อบ เคยเหน็พ่อแม่ครูอาจารย์ท่านแสดงฤทธิ ์
อะไรให้เหน็ไหม” ผู้บนัทกึกราบเรียนหลวงปูค่�าผองว่า “เหน็หลายคร้ัง เอาแค่เร่ืองท่าน 
แยกรูปร่างเป็นหลายคน หรือล่องหนหายตัวไปต่อหน้าต่อตาลูกศิษย์ที่นั่งเฝ้า นี่ก็สุด 
เกินจะบรรยายแล้ว” หลวงปู่ค�าผองท่านก็หัวเราะ ท่านบอก “นั่นแหละปาฏิหาริย์ใน
พระศาสนา ถ้าปฏบิตัถึิงแล้ว เรากจ็ะรู้แจ้งแก่ใจของตนเอง ความรู้จริงมนัไม่หนีไปจาก 
ความจริงหรอก” 

บ่ต้องรื้อ เผามันโลด

พระอาจารย์จันทร์เรียน คุณวโร วัดถ�้าสหายจันทร์นิมิต บ้านผาสิงห์ ต�าบล 
หมากหญ้า อ�าเภอหนองววัซอ จังหวดัอดุรธานี ท่านเล่าให้ฟังเดือนมกราคม-กมุภาพนัธ์  
ปีพุทธศักราช ๒๕๐๘ อากาศเมืองเลยในปีนั้นหนาวมาก จนเหมือนเท้าเป็นตะคริว 
หลวงปูช่อบท่านพาพระเณร ตาผ้าขาว ออกไปหาฟืนบริเวณป่ารอบๆ หมูบ้่านโคกมน  
และใกล้เคียง

พระอาจารย์จันทร์เรียนบอก “หลวงปูช่อบท่านเป็นผู้ทีมี่ความละเอยีด รู้คณุค่า 
เครื่องใช้ไม้สอยทุกอย่าง ไม้ฟืนหากนํามาก่อไฟหุงต้มแล้ว หากฟืนท่อนนั้นยังเหลือ  
ท่านจะเอานํ้ามาดับไฟให้มอดสนิท และจัดเก็บท่อนฟืนน้ันไว้ใช้หุงต้มในคร้ังต่อไป  
หลวงปู่ชอบท่านจะไม่ทิ้งฟืนให้ไหม้ไฟไปโดยเสียประโยชน์ ถึงอากาศจะหนาวเย็น 
แค่ไหน หลวงปู่ชอบท่านก็จะไม่ให้พระเณรเถรชีในวัดก่อไฟผิงแก้หนาว ท่านจะให้ 
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ลูกศิษย์แก้หนาวโดยการเดินจงกรมให้มากๆ เพื่อปลุกเร้าธาตุไฟให้ร่างกายอบอุ่น  
เว้นแต่พระเณรเถรชรูีปน้ันๆ มอีาการอาพาธรบกวนธาตขัุนธ์ ท่านจึงจะอนุญาตให้ก่อไฟ 
ผิงได้

หลวงปูช่อบท่านเทศน์สอนลกูศษิย์ว่า “ถ้ามวัแต่พากนัมาน่ังสมุหวัผิงไฟ มนักจ็ะ 
สุมหัวคุยกันตามประสากิเลสกิโลมันจะพาคุย เร่ืองที่คุยกันก็มีแต่เร่ืองกิเลส
ตัณหาลามก คุยกันไปหลายก็ไม่พากันท�าความเพียรเดินจงกรมภาวนา พอดึก
แล้วก็ง่วงเหงาหาวนอน พากันคลานเข้ามุ้งไปกอดอีสาดอีหมอนทิ้งวันทิ้งคืนไป
เฉยๆ เอะอะขึ้นมา พออากาศหนาวนิดๆ หน่อยๆ มันก็จะพากันเตรียมก่อไฟผิง 
อย่างเดียว มัวแต่ห่วงร้อนห่วงหนาวอยู่อย่างน้ี เวลาไปอยู่ในป่าในเขาเจออากาศที่
หนาวเย็นมหาโหด มันจะไม่พากนัแข็งกระด้างค้างตายกนัหรือ ฝึกฝนตนเองให้อยู่ได้
กับทุกสภาพอากาศ ฝึกตนเองให้อยู่กับร้อนก็เป็น ให้อยู่กับเย็นก็ได้ ถ้าอยากสบาย
ต้องอยู่กับทุกข์ให้เป็น เอาทุกขเวทนานั้นแหละฝึกฝนจิตใจของตนเองให้เข้มแข็ง”

เวลาพระอาจารย์จันทร์เรียนท่านเล่าเร่ืองราวองค์ท่านหลวงปูช่อบ สหีน้าแววตา 
ของท่านจะดูฮกึเหมิห้าวหาญ ฟังท่านเล่าแล้ว ตนเองกพ็ลอยสนุกสนานไปกบัท่าน ถงึแม้ 
จะอยู่ต่างยุคต่างสมัยกันก็ตาม

พระเณรเถรชทีีอ่ยูฝึ่กฝนปฏบิตักิบัองค์ท่านหลวงปูช่อบในสมัยก่อน ครูบาอาจารย์ 
แต่ละท่านจะมีความอดทนต่อดินฟ้าอากาศ ความหิวโหย มากเป็นพิเศษ เรื่องใดที่ 
องค์ท่านหลวงปู่ชอบสั่งห้ามแล้ว พระเณรเถรชีจะต้องถือปฏิบัติกันให้ได้ หากผู้ใด
ปฏิบัติตามค�าสั่งสอนของท่านไม่ได้ ก็จะอยู่ปฏิบัติร่วมส�านักกับท่านไม่ได้ พระเณร
ในสมัยนั้นจึงไม่มีใครกล้าดื้อด้านฝืนค�าของพ่อแม่ครูบาอาจารย์

พระอาจารย์จันทร์เรียนบอก ปี ๒๕๐๘ อากาศเมืองเลยปีนั้นหนาวมาก แม่ชี 
จึงพากันเอาฟืนที่หลวงปู่ชอบกับพระเณรหามาเอาไปก่อไฟผิง โดยละเมิดค�าสั่งห้าม
ของหลวงปู่ชอบที่ท่านสั่งไว้ห้ามพระเณรแม่ชีเอาฟืนไปก่อไฟผิง แม่ชีพากันผิงไฟ  
คุยกันจนดึกดื่นจึงพากันกลับที่พัก โดยทิ้งท่อนฟืนไหม้ไฟเอาไว้ การพูดคุยกันของ
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กลุ่มแม่ชีในคืนน้ัน ท่านอาจารย์จันทร์เรียนว่าคงจะมีเร่ืองอะไรที่ไม่ดีไปกระทบกับ
ความรู้ของหลวงปู่ชอบ

รุ่งเช้าก่อนจะออกไปบิณฑบาต หลวงปู่ชอบพาพระอาจารย์จันทร์เรียนไปดูที่ 
โรงครัววัดป่าสัมมานุสรณ์ หลวงปู่ชอบท่านพาพระอาจารย์จันทร์เรียนเดินตรง 
มาที่กองไฟข้างโรงครัว หลวงปู่ชอบเห็นท่อนฟืนไหม้ไฟทิ้งไว้อย่างเสียประโยชน์  
ท่านถึงกับพูดขึ้นมาว่า “ปาดติโธ่ หมู่นกกระยางขาวซุมนี่มันคือพากันมักง่าย ใช้ของ 
บ่เป็นแท้ มันบ่คิดเห็นอกเห็นใจพ่อแก่มันบ่ มันบ่คิดเห็นอกเห็นใจหมู่พระเณรเถร 
เฒ่าแน่บ้อ มันบ่ฮู้หรือว่าพ่อแก่ของมันกับพระเณรพากันไปลากฟืนจากป่ามาเมื่อย
ขนาดไหน มันพากันเอาฟืนมาสุมไฟคุยกันเล่นจนดึกดื่น ทิ้งให้ไหม้ไปโดยบ่เกิด
ประโยชน์อีหยัง”

พอว่าจบ หลวงปูช่อบท่านกเ็ดนิเข้าไปดุแม่ชทีีก่�าลงัจัดเตรียมอาหารอยูใ่นโรงครัว  
เล่นเอาแม่ชกีลุม่น้ีโขลกพริกไม่แหลก สบัมะละกอไม่เป็นเส้น เพราะสัน่กลวั องค์ท่าน 
หลวงปูช่อบดแุม่ชทีัง้วดั และไล่แม่ชทีัง้หมดในวดัให้หนีไปอยูท่ีอ่ืน่ เล่นเอาแม่ชทีัง้วดั
น่ังคอพบัน�า้ตาร่วงต่อหน้าองค์ท่าน หลงัจากหลวงปูช่อบดแุม่ชแีล้ว องค์ท่านกอ็อกไป 
บิณฑบาตในหมู่บ้านโคกมน

หลังฉันภัตตาหารแล้ว หลวงปู่ชอบบอกพระอาจารย์จันทร์เรียนกับพระเณร 
ในวัดว่า “ให้ท่านจันทร์เรียนกับพระเณรเอาบริขารไปเก็บไว้ที่กุฏิ แล้วพากันออกมา
รวมตวักนัทีศ่าลา เรามอบหมายให้ท่านจันทร์เรียนเป็นหวัหน้าพาพระเณรไปร้ือกฏิุแม่ช ี
ออกจากวดัให้หมด อย่าให้เหลอืแม้แต่หลงัเดยีว พวกนกกระยางขาวหมูน้ี่ เราจะไม่ให้ 
อยู่ที่นี่อีกต่อไป พวกว่ายากสอนยากแบบนี้ เราจะไม่เอาไว้ให้หนักวัด”

ค�าสัง่องค์ท่านดดุนัเดด็ขาด เล่นเอาพระเณรในวดังงไปตามๆ กนั แต่ไหนแต่ไร 
เหน็แต่หลวงปูช่อบท่านไล่พระเณรเถรชทีีว่่ายากสอนยากให้ออกไปจากวดัเท่าน้ัน แต่
คร้ังน้ีท่านถึงกับสั่งให้ร้ือกฏิุแม่ชอีอกจากวดัทัง้หมด พระเณรได้แต่สงสยั แต่ไม่มใีคร
กล้าทีจ่ะถามองค์ท่าน
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พระเณรเอาบริขารไปเก็บที่พักแล้วพากันมารวมตัวกันที่ศาลา พระอาจารย ์
จันทร์เรียนท่านบอกกับหมู่เพื่อนว่า “พวกท่านไม่ต้องท�าหรอก ให้พากันกลับกุฏิไป 
เดินจงกรมภาวนาซะ เรื่องนี้ผมจะท�าคนเดียวเอง” หมู่เพื่อนถามท่านว่า “ครูบาจะท�า
องค์เดียวได้หรือ กุฏิแม่ชีมีตั้งหลายหลัง กว่าจะร้ือถอนหมดก็กินเวลาไปหลายวัน 
ถึงจะเสร็จ” พระอาจารย์จันทร์เรียนบอกหมู่คณะว่า “ไม่เป็นไรหรอก ผมท�าองค์เดยีว 
วนัเดยีวเสร็จ” ท่านบอกหมูเ่พือ่นให้กลบัไปกฏุเิดินจงกรมภาวนาเถอะ เร่ืองน้ีท่านจะเป็น 
ธุระจัดการเอง หมู่เพื่อนจึงพากันแยกย้ายกลับไปยังที่พักของตน พอคล้อยหลังที ่
หมู่เพือ่นไปแล้ว พระอาจารย์จันทร์เรียนท่านเดนิไปยงัทีพ่กัขององค์ท่านหลวงปูช่อบ  
ทีริ่มปากแม่น�า้สวย พระอาจารย์จันทร์เรียนท่านกราบเรียนหลวงปูช่อบว่า “ขอโอกาส  
ข้าน้อยมีเรื่องกราบเรียนครูบาอาจารย์ ข้าน้อยว่าการรื้อกุฏิแม่ชีทั้งหมดนั้น มันเป็น
เร่ืองไม่ยากหรอก ใช้เวลาวันเดียวก็เรียบร้อยแล้ว เพื่อเป็นการตัดปัญหาทั้งหมด  
ข้าน้อยว่าบ่ต้องร้ือมนัดอกกฏิุแม่ชน่ีี เอาไฟต�าไฟเผามนัทิง้ไปทัง้หมดเลยขอรับ เผามัน 
ทิ้งทั้งหมด บ่ต้องให้มันเหลือซากเหลือตอพอที่จะเอากลับมาสร้างใหม่ได้อีก”

สิน้ค�าแนะน�าของท่านพระอาจารย์จันทร์เรียน หลวงปูช่อบท่านถงึกบัอทุานขึน้มา 
ว่า “บ๊ะ ท่านเรียนนี่ ท่านสิเอาไฟไปเผากุฏิทิ้งแบบนั่นได้จั่งได๋ กุฏิพวกนี้มันเป็นของ
สงฆ์เด้ ถ้าเฮ็ดจั่งซั่น มันกะผิดธรรมผิดวินัยตี้ ท่านเรียนนี่กะเว่าไปทั่วทีปทั่วแดน  
(ท่านเรียนน่ีกพ็ดูไปเร่ือยเป่ือย) เฮาบอกท่านให้ไปร้ือบ้านแม่ขาว เฮาบ่ได้บอกให้ท่านไป 
เผาบ้านแม่ขาวเด้ ท่านเข้าใจในค�าเว่าของเฮาบ่”

พระอาจารย์จันทร์เรียนว่า “เอ้า ในเมือ่พ่อแม่ครูบาอาจารย์บ่อยากให้พวกแม่ชี  
แม่ขาวอยู่น่ีแล้ว กะเผามันทิม่เลยตี ้ฮือ้ออกมันกะยังเหลอืไม้อยูคื่อเก่า เวลาพ่อแม่- 
ครูจารย์บ่อยูว่ดั ไปเทีย่ววเิวกม่องอืน่ เขากะสเิอาไม้พวกน่ีมาสร้างกฏุข้ึินมาอกี มนักะวน 
กลบัไปกลบัมาจังซีคื้อเก่า ข้าน้อยว่าบ่ต้องฮือ้มนัดอก เผามนัทิม่เบิด่โลด ตดัปัญหาเขาส ิ
เอาไม้กลับมาสร้างกุฏิอีก” หลวงปู่ชอบท่านว่า “เอ้า ถ้ามื้อหน้าวันหน้ามีผู้มาขออาศัย
ใบบุญวัดน้ีล่ะ เฮาสิไปหาเอาไม้อยู่ไสมาสร้างกุฏิให้เขาอยู่ล่ะ ท่านเรียนน่ีกะว่าไป 
เอะอะมะเทิ่งอีหยังกะสิเผาทิ่มอย่างเดียว มันบ่ถูกธรรมวินัยเด้”
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พระอาจารย์จันทร์เรียน “ถ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ยงัสใิห้โอกาสผู้อืน่เข้ามาพกัอยู่
วดัน้ีอกี ข้าน้อยว่าบ่ต้องฮือ้ถอนมันดอก เมือ่ยซือ่ๆ (เหน่ือยเสยีเปล่า) ฮือ้ออกแล้วกะยงั 
สิเอากลับมาสร้างใหม่อีกแบบนี้อีกคือเก่า หมู่คณะเขากะสิเมื่อยฮื้อเมื่อยถอนซื่อๆ”

พระอาจารย์จันทร์เรียนว่า “หลวงปู่ชอบเพิ่นกะฟังเฮาเว่า ยิ้มหย้วยๆ เพิ่นบอก  
“ถ้าจ่ังซัน่ ท่านเรียนกะไปบอกหมูค่ณะว่าบ่ต้องฮือ้บ่ต้องถอนกฏุแิม่ขาวแล้ว บอกหมู่
คณะให้พากันกลับไปเดินจงกรมภาวนาท�าความเพียรของไผของมัน” เฮาบอกเพิ่น 
“เรื่องนี้บ่ต้องบอกหมู่คณะให้ยากดอกขอรับ ข้าน้อยบอกหมู่คณะแล้ว ข้าน้อยบอก 
หมู่คณะก่อนที่จะเข้ามากราบเรียนพ่อแม่ครูบาอาจารย์ตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้ว”

ท่านพระอาจารย์จันทร์เรียนท่านว่า ต่อมาแม่ชทีัง้วดัได้พากนัเข้าไปกราบขอขมา
ต่อองค์ท่านหลวงปูช่อบในเร่ืองทีพ่วกตนได้ล่วงละเมดิค�าสัง่ขององค์ท่าน เพราะความ
เหน็แก่ตวัของตนเอง หลวงปูช่อบท่านได้ภาคทณัฑ์เร่ืองน้ีไว้ และอนุญาตให้แม่ชีทัง้หมด 
อยู่ปฏิบัติที่วัดของท่านต่อไป

ในบรรดาลกูศษิย์ขององค์ท่านหลวงปูช่อบน้ี เร่ืองปฏภิาณไหวพริบน้ี ท่านพระ 
อาจารย์จันทร์เรียนปฏภิาณไหวพริบของท่านจะรวดเร็วมาก ในเร่ืองแบบน้ีอย่างเราๆ  
ท่านๆ จะคดิแก้สถานการณ์แบบน้ีได้ยาก หากเป็นผู้บนัทกึแล้ว ถ้าหลวงปูช่อบท่านสัง่ 
ให้ไปร้ือถอนกฏุเิช่นน้ี เรากต้็องไปร้ือถอนตามค�าสัง่ขององค์ท่าน เพราะเราไหวการณ์ 
ไม่เป็นอย่างท่านพระอาจารย์จันทร์เรียน พระอาจารย์จันทร์เรียนท่านเป็นพระทีม่ปัีญญา 
หลักแหลมเฉียบไว ซึ่งเป็นบุคลิกลักษณะส่วนตัวของท่านโดยเฉพาะ

หลวงพ่อประสทิธิ ์ปญุญมากโร วดัป่าหมูใ่หม่ ท่านสรรเสริญพระอาจารย์จันทร์เรียน 
ให้ผู้บันทึกฟังว่า “อาจารย์จันทร์เรียนท่านเป็นคนฉลาดหลักแหลม ท่านเป็นชาย
อาชาไนยเข้มแข็ง อาจารย์จันทร์เรียนท่านเป็นคนใจร้อนใจเร็วเหมือนกันกับหลวงปู่
ชอบ ท่านจึงเที่ยววิเวกกับหลวงปู่ชอบไปได้ทุกที่ ถ้าเป็นคนไม่อดทนแล้ว จะอยู่กับ
หลวงปูช่อบไม่ได้ อาจารย์จันทร์เรียนท่านเป็นพระใจเดด็ หลวงปูช่อบท่านจึงเจียระไน
เพชรเม็ดนี้ไว้ในพระศาสนา เป็นผู้สืบศาสนาทายาทแทนหลวงปู่ชอบท่านต่อไป” 
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ผู้อาสามาเลื่อยไม้

ปีพทุธศกัราช ๒๕๐๙ หลวงปูช่อบ ฐานสโม ท่านพาหลวงปูห่ลยุ จันทสาโร หลวงปู่ 
ซามา อจุตโต หลวงปูบ่ญุเพง็ เขมาภริโต หลวงพ่อบวัค�า มหาวโีร หลวงพ่อสอน อนุสาสโก  
พระม่อย (ทดิม่อย) ตาผ้าขาวเกต ุ(หลวงปูเ่กต)ุ เทีย่ววเิวกแถบลุม่แม่น�า้โขง เขตอ�าเภอ 
เชยีงคาน จังหวดัเลย หลวงปูช่อบท่านพาหมูค่ณะลกูศิษย์แวะเข้าไปพกัวดัศรีโพนแท่น  
บ้านนาซ่าว ต�าบลนาซ่าว อ�าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย เพื่อชวนท่านเจ้าคุณนาซ่าว  
(พระราชสีลสังวร (โสภณ สุทธจันโท) แต่ตอนนั้นเจ้าคุณนาซ่าวท่านติดธุระในการ 
ก่อสร้างศาลาวัดศรีโพนแท่นอยู่ จึงไม่ได้ไปเที่ยวกับหลวงปู่ชอบ ท่านเจ้าคุณนาซ่าว 
จึงให้โยมผู้ชายชาวบ้านนาซ่าวสองคน ติดตามไปปฏิบัติหลวงปู่ชอบกับคณะ

หลวงปู่ชอบท่านพาคณะเดินทางจากบ้านนาซ่าวมาแวะพักภาวนาที่อ�าเภอ
เชียงคาน ออกจากภูช้างน้อย ท่านพาหมู่คณะลูกศิษย์เดินเที่ยววิเวกเลียบแม่น�้าโขง  
มาตามเส้นทางสายเชียงคาน ท่าลี่ แวะเข้าพักวัดบ้านคกมาด ต�าบลเชียงคาน อ�าเภอ
เชยีงคาน จังหวดัเลย ท่านบอก “ตอนเราไปพกัวดับ้านคกมาด วดับ้านคกมาดตอนน้ัน  
ไม่มีพระเณรอยู่ในวัดสักองค์ วัดคกมาดตอนน้ันกลายเป็นวัดร้างริมโขงได้สอง 
สามปีแล้ว เราพาหมู่คณะเข้าไปพกัทีน่ี่เพือ่รอเดนิทางข้ามนํา้โขงไปเทีย่ววเิวกทางบ้าน
ปากพาง บ้านนาเจริญ บ้านนาบัว ฝั่งประเทศลาว”

ตอนพกัอยูว่ดับ้านคกมาด หลวงปูช่อบท่านเหน็กฏิุ ศาลา เสนาสนะ วดัคกมาด
ทรุดโทรม ท่านจึงมดี�าริทีจ่ะซ่อมแซมเสนาสนะต่างๆ ของวดัคกมาด เพือ่ประโยชน์แก่ 
พระโยคาวจรเจ้าที่จะเดินทางมาพักยังวัดแห่งน้ี เพื่อประโยชน์ญาติโยมจะได้อาศัย 
เป็นทีป่ระกอบการบญุ องค์ท่านปรารภเร่ืองทีจ่ะซ่อมแซมศาลา เสนาสนะ วดัคกมาด 
กับหมู่คณะ แต่ตดิทีไ่ม่รู้จะไปหาไม้ทีไ่หนมาซ่อมแซมศาลา เงินปัจจัยทีต่าผ้าขาวเกต ุ
ถือมาจากบ้านโคกมน ก็มีเพียง ๔๕๐ บาท เกรงว่าเงินเหล่านี้จะไม่พอส�าหรับซื้อไม้ 
และว่าจ้างช่างเลื่อยไม้
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หลวงปูบ่ญุเพง็ เขมาภริโต ท่านบอก “ตอนฉันน้ําร้อนด้วยกนั หลวงปูช่อบเพิน่
เปรยกบัหมู่คณะว่า “ถ้ามผู้ีมาฮ่วมบญุน�า เฮากะสเิบาภาระไปได้หลาย หมูม่นุษย์เทวดา
กะบ่อยากฮ่วมบุญท�านุบ�ารุงวัดวาศาสนากับพระเณรแน่บ้อ” ว่าจบ หลวงปู่ชอบท่าน 
กะยิ้มๆ ทุกคนกะคิดเพียงว่าหลวงปู่ชอบเพิ่นเว่าเปรยให้หมู่คณะฟังเท่านั้น”

หลังหลวงปู่ชอบท่านพูดเรื่องซ่อมแซมเสนาสนะวัดคกมาดผ่านไปสองวัน  
ท่านบอกพญานาคปากน�้าเลยที่เคยได้รับเมตตาธรรมจากท่าน พาบริวารมาฟังธรรม 
กบัท่าน ท่านบอก “พญานาคใหญ่กบับริวารนิมนต์เฮาจําพรรษาโปรดพวกเขาอยูค่กมาด  
เฮาบอก “อาตมาซ่อมกฏิุศาลาแล้ว กะสอิอกเทีย่ววเิวกไปโปรดทางฝ่ังลาว อาตมาก�าลงั 
หาไม้มาซ่อมแซมศาลาอยู่” พญานาคปากนํ้าเลยปวารณาเฮาว่า “เร่ืองไม้น่ันบ่ต้อง 
เป็นกังวล ข้าน้อยกับบริวารมีศรัทธาอยากฮ่วมบุญบ�ารุงพระศาสนากับท่านอาจารย์ 
หมู่ข้าน้อยสพิากันเอาไม้มาถวายท่านอาจารย์เอง มือ่อืน่ (พรุ่งน้ี) ให้ท่านอาจารย์ไปเอา 
ไม้อยูห่าดหลงัวดัได้เลย หมูข้่าน้อยสเิอามาถวาย” ท่านบอกหลงัจากพญานาคปากน�า้
ปวารณาเรื่องไม้แล้ว เขาก็พาบริวารกลับเวียงวังบาดาลของพวกเขา

ท่านว่าพญานาคตนนี้มีวิมานอยู่ปากแม่น�้าเลย ปากทางเข้าวิมานบ้านเมืองของ
พวกเขาจะอยูห่่างจากปากแม่น�า้เลยไหลลงแม่น�า้โขง ๔๐๐ เมตร เมอืงพญานาคตนน้ี  
ท่านบอกใหญ่กว่าอ�าเภอเชียงคานมาก มีอาณาเขตไปไกลถึงอ�าเภอน�้าปาด จังหวัด
อุตรดิตถ์

กลางดกึของคนืนัน้เกดิฝนฟ้าตกลงมาอย่างหนกั จวนสวา่งฝนฟ้าพายจุงึเซาซา 
ท่านบอกน�้าโขงได้พัดเอาไม้ซุงต้นขนาดสองคนโอบมาเกยที่ชายหาดหลังวัดคกมาด 
จ�านวน ๕ ท่อน หลวงปูช่อบท่านจะเอาไม้ซงุ ๕ ท่อนน้ี มาเลือ่ยท�าเป็นไม้ซ่อมแซมศาลา
ที่พักวัดคกมาด ท่านจึงบอกว่าจ้างชาวบ้านคกมาดให้มาเลื่อยไม้ มีชาวบ้านคกมาด 
กลุ่มหน่ึงทราบว่าหลวงปู่ชอบจะจ้างคนเลื่อยไม้ พวกเขาจึงพากันมาขอรับจ้างจาก 
องค์ท่าน ช่างเลื่อยไม้บ้านคกมาดกลุ่มน้ี เขาเรียกค่าแรงเลื่อยไม้จากองค์ท่าน 
๕๐๐ บาท หลวงปู่ชอบต่อรองค่าแรงเลื่อยไม้จาก ๕๐๐ บาท เหลือ ๔๕๐ บาท  
เพราะตอนน้ันท่านมเีงินอยูเ่พยีงแค่น้ี คนทีม่ารับจ้างเลือ่ยไม้ไม่ลดค่าจ้างให้ พวกเขา 
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ยืนกรานต้องการค่าแรงเลื่อยไม้จากท่าน ๕๐๐ บาท เหมือนเดิม ท่านบอกเขาว่าให้ 
ร่วมท�าบญุด้วยกนั แต่ช่างเลือ่ยไม้ไม่เอากบัท่านด้วย เมือ่ต่อรองราคาค่าแรงกนัไม่ได้  
หลวงปู่ชอบท่านจึงไม่จ้างช่างเลื่อยไม้กลุ่มนี้

ท่านว่า “ตอนสายวนัต่อมา ขณะเราน่ังอยูศ่าลากบัเฒ่าหลยุ เฒ่าลาย (หลวงปูห่ลยุ  
จันทสาโร และ หลวงปู่ซามา อจุตโต) มีผู้ชาย ๒ คน อายุสามสิบต้นๆ พากันขึ้นมา 
จากหาดหลงัวดัคกมาด” ผู้ชายทัง้สองถามองค์ท่านเป็นภาษาลาวว่า “ข้าน้อยได้ยนิว่า
อาจารย์สจ้ิางคนเลือ่ยไม้ ตอนน้ีมีคนมารับจ้างเลือ่ยไม้ให้อาจารย์แล้วหรือยงั ถ้ายงับ่ม ี
ผู้ใดมารับจ้างเลื่อยไม้ พวกข้าน้อยสิขอรับจ้างเลื่อยไม้กับอาจารย์เอง”

หลวงปูช่อบท่านถามผู้ชายสองคนน้ีว่า “พ่อออก (โยมผู้ชาย) สมิาฮบัจ้างเลือ่ยไม้ 
กะให้บอกมาว่าสเิอาค่าแฮงเลือ่ยไม้ท่อใด” (จะเอาค่าแรงเลือ่ยไม้เท่าไหร่) ผู้หน่ึงถาม 
ท่านว่า “เพิ่นอาจารย์มีเงินท่อใด๋” (ท่านอาจารย์มีเงินเท่าไหร่) หลวงปู่ชอบบอก 
“อาตมามีเงินอยู ่๔๕๐ บาท อาตมามีให้พวกโยมได้เท่าน้ี”

ชายทัง้สองตอบตกลงจะเอาค่าแรงเลื่อยไม้ ๔๕๐ บาท เท่าที่หลวงปู่ชอบมีให้
พวกเขา ชายผู้หน่ึงบอกท่านว่า “มือ่อืน่พวกข้าน้อยสพิากนัมาเลือ่ยไม้ให้ ตอนหมูผู้่ข้า 
เลื่อยไม้นั่น ขออาจารย์อย่าให้ผู้ได๋ไปกวนพวกข้าน้อยเป็นอันขาด”

จากน้ัน ชายทัง้สองกล็าองค์ท่านเดนิกลบัลงไปทางหาดหลงัวดัคกมาด หลวงปูช่อบ 
ท่านรู้ว่าชายทัง้สองทีม่ารับจ้างเลือ่ยไม้ให้น้ี พวกเขาเป็นใครมาจากไหน องค์ท่านจึงบอก 
หลวงปูห่ลยุ หลวงปูซ่ามา ให้เป็นหเูป็นตาดแูลหมูค่ณะไม่ให้ใครไปพดูคยุกบัพวกเขา  
หรือเข้าไปช่วยพวกเขาเลื่อยไม้เป็นเด็ดขาด

หลวงปู่ชอบท่านแจ้งกับลูกศิษย์ว่า “โยมเขาจะมาเลื่อยไม้อยู่หาด พระเณรเรา 
ไม่ต้องไปดูเวลาที่เขาก�าลังเลื่อยไม้ จะเป็นการรบกวนพวกช่างในเวลาเขาท�างาน  
ให้พากนัเดินจงกรมภาวนา ท�าความเพยีรของตน เราสัง่ห้ามโดยเดด็ขาดในเร่ืองทีจ่ะไป 
ช่วยโยมเขาเลื่อยไม้”
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หลวงปู่บุญเพ็ง วัดถ�้ากลองเพล ท่านว่า “ไม่มีใครกล้าเดินลงไปดูช่างเลื่อยไม้ 
เพราะเกรงจะถูกหลวงปู่ชอบท่านดุเอา เราเดินผ่านมาทางลงหาด เห็นหลวงปู่ชอบ 
ท่านยืนอยู ่เรายงัต้องเดนิเลีย่งหนีไปทางอืน่ เราได้ยนิเสยีงเลือ่ยไม้ แต่มองไม่เหน็คน 
เลื่อยไม้

ตอนเย็นหลังปัดกวาดลานวัดแล้ว หลวงปู่ชอบท่านลงมาฉันน�้าร้อนร่วมกับ 
ลกูศษิย์ องค์ท่านถามตาผ้าขาวเกต ุ(หลวงปูเ่กต)ุ “พ่อเกต ุพ่อออกมาฮบัจ้างเลือ่ยไม้  
เขามาเบิกเอาค่าแฮงหรือยัง” ตาผ้าขาวเกตุบอก “ข้าน้อยบ่เห็นพวกรับจ้างเลื่อยไม้ 
พากันมาเบิกค่าแรงเลย ไม้ที่เลื่อยแล้ว เขาก็เอาขึ้นมาเรียงไว้ที่ข้างศาลาทั้งหมดแล้ว 
ข้าน้อยรอพวกช่างเลื่อยไม้อยู่จนถึงบัดนี้ ก็ยังไม่เห็นมีใครมาเบิกเงินค่าจ้างเลย”

หลวงปู่ชอบท่านให้ตาผ้าขาวเกตุไปดูว่าช่างเลื่อยไม้เขายังอยู่ที่ชายหาดหรือไม่  
ตาผ้าขาวเกตลุงไปดทูีช่ายหาดหลงัวดัคกมาด กไ็ม่พบช่างเลือ่ยไม้ จึงกลบัข้ึนมารายงาน 
ให้องค์ท่านหลวงปูช่อบทราบ หลวงปูช่อบท่านเอ่ยกบัตาผ้าขาวเกตวุ่า “พ่อออกพวกน้ี 
ไปไวมาไวแท้ พวกเขาคงพากันกลับบ้านแล้ว เงินค่าจ้างกะบ่เอา สงสัยพวกเขามา 
เลื่อยไม้เอาบุญกับพวกเฮา”

หลวงปู่ซามาท่านถามหลวงปู่ชอบว่า “บ้านโยมที่เขามาเลื่อยไม้ให้น้ีอยู่ที่ไหน” 
หลวงปู่ชอบท่านบอกหลวงปู่ซามาว่า “อยู่ทางพุ่นหว่า” (อยู่ทางนั้นมั้ง) แล้วองค์ท่าน
ก็ชี้มือไปทางบ้านปากพาง ฝั่งประเทศลาว ให้หลวงปู่ซามาและลูกศิษย์ท่านอื่นๆ ดู

เม่ือได้ไม้มาตามต้องการแล้ว หลวงปู่ชอบท่านพาพระเณรและญาติโยมบ้าน 
คกมาด ร้ือถอนศาลาหลงัเก่าเพือ่ทีจ่ะซ่อมแซมข้ึนมาใหม่ หลงัซ่อมแซมศาลาเสร็จแล้ว 
ยังมีไม้เหลืออยู่อีกจ�านวนมาก หลวงปู่ชอบท่านจึงเอาไม้ที่เหลือสร้างกุฏิข้ึนมาอีก 
สองหลัง เพื่อให้พระเณรที่ท่านเดินทางผ่านมาทางนี้ได้พักอาศัยหลบฟ้าบังฝน

ระยะเวลาเกือบเดือนที่หลวงปู่ชอบท่านพักอยู่วัดบ้านคกมาด ชายสองคนที่มา
ขอรับจ้างเลื่อยไม้ให้ ก็ไม่กลับมาปรากฏตัวให้ใครได้เห็นอีกเลย เงินค่าจ้างเลื่อยไม้ 
๔๕๐ บาท พวกเขาก็ไม่มาเบิกเอาค่าแรง หลังหลวงปู่ชอบท่านข้ามไปเที่ยววิเวกที่ 
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บ้านนาบัว ฝั่งประเทศลาว องค์ท่านบอกกับหมู่คณะลูกศิษย์ว่า “ผู้ที่มาเลื่อยไม้ให้ 
พวกเราน้ัน เป็นพญานาคจ�าแลงมา พวกเขามีศรัทธาอยากร่วมท�าบุญกับพวกเรา  
จึงพากันจ�าแลงเป็นมนุษย์มารับอาสาเลือ่ยไม้ให้ คนธรรมดาสองคนไม่สามารถเลือ่ย 
ไม้ ๕ ขอน ให้เสร็จได้ภายในวันเดียวดอก พญานาคเขามีฤทธิ์ จึงสามารถท�าได้ใน
วันเดียว”

หลวงปู่บุญเพ็ง วัดถ�้ากลองเพล ท่านว่า “เหมือนอย่างที่หลวงปู่ชอบท่านพูด 
นั่นแหละ คนปรกติเราสองคนจะมายกท่อนไม้ที่มีขนาดเท่าสองคนโอบขึ้นแท่นเลื่อย 
ได้ยงัไง ไม้แต่ละท่อนมคีวามยาวร่วมสบิเมตร คนสองคนจะยกท่อนไม้ใหญ่ยาวขนาดน้ี  
ขึน้มาวางบนแท่นเลือ่ยทีส่งูกว่าหน่ึงเมตรไม่ได้ โดยเฉพาะการเลือ่ยไม้ ๕ ท่อน ให้เสร็จ 
ภายในวนัเดยีวน้ัน เป็นเร่ืองทีท่าํได้ยากมาก สมัยน้ันไม่มีเลือ่ยยนต์ มแีต่เลือ่ยชกัมอื 
เท่านั้น คนธรรมดาทําไม่ได้หรอก นอกจากคนมีฤทธิ์เท่านั้นที่จะทําได้”

ถามองค์ท่านหลวงปูช่อบ “ทาํไมถงึห้ามไม่ให้ใครไปช่วยเขาเลือ่ยไม้”

ท่านว่า “พระเณรเราจะไปซกัไซร้ทาํให้เขาลาํบากใจทีจ่ะตอบคําถาม ภพภูมพิวกน้ี 
เขามีความลบัในตวัของเขา ยากทีค่นเราทัว่ไปจะเข้าใจพวกเขาได้ ภพภมูพิวกน้ีลกึลบั
ในสายตามนุษย์ จนคนตาบอดในตาใสนอกนํามาเถยีงกนัว่าพญานาคมอียูจ่รงิหรือไม่ 
ถ้าสิ่งเหล่านี้ไม่มีอยู่จริง พระพุทธเจ้าท่านจะไม่ตรัสถึงหรอก พระพุทธเจ้าท่านตรัส 
สิง่ไหนออกมาแล้ว สิง่น้ันคอืของทีม่อียู่จริง ถ้าเทวดาพญานาคไม่มีอยูจ่ริง พระพทุธเจ้า 
ท่านจะไม่แสดงบอกไว้

ผู้มหีทูพิย์ตาทพิย์ ท่านสามารถมองเหน็สมัผัสรับรู้สิง่เหล่าน้ีได้ สาวกทัง้หลายของ 
พระพทุธเจ้าเป็นพยานความรู้ของพระองค์ มีแต่พวกตาบอดอวดรู้เถยีงคาํพระพทุธเจ้า 
เร่ืองแบบน้ีวิชาศาสตร์ใดๆ ในโลกกพ็สิจูน์ไม่ได้ มีแต่วชิาศาสตร์ธรรมเท่าน้ันถงึจะรู้เหน็ 
สิ่งเหล่านี้ได้ จิตที่มืดมิดเข้าถึงธรรมพระพุทธเจ้าไม่ได้ จิตที่เปิดออกมาแล้วทุกอย่าง
จะกระจ่างทั้งหมด ธรรมก็กระจ่าง ใจก็กระจ่าง” 



323

พญานาคจ�าแลงเป็นเรือพาข้ามแม่น�้าโขง

หลังจากซ่อมแซมศาลาหอฉันและกุฏิ วัดบ้านคกมาด ต�าบลเชียงคาน อ�าเภอ
เชียงคาน จังหวัดเลย ผ่านไปได้ไม่กี่วัน หลวงปู่ชอบท่านบอกกับหมู่คณะลูกศิษย์ว่า 
“พรุ่งนี้หลังจากฉันอาหารเสร็จแล้ว จะมีโยมเอาเรือมารับข้ามน�้าโขงไปฝั่งลาว พรุ่งนี้
ตอนสายๆ ใครเห็นเรือมารับ ก็ให้ไปบอกเราที่กุฏิ” ตาผ้าขาวเกตุถามหลวงปู่ชอบว่า 
“เรือทีจ่ะมารับเป็นเรือฝ่ังไทยหรือเรือฝ่ังลาว” หลวงปูช่อบบอก “จะเป็นเรือฝ่ังไหนกต็าม
ถ้าเขามารับแล้วกไ็ปกบัเขาเลย อย่ามาถามมาก เราบอกยงัไงกใ็ห้เอาตามน้ัน” ท่านสัง่ 
ก�าชบัว่า “ถ้าโยมเขาเอาเรือมารับแล้ว ระหว่างน่ังเรือไป ให้พากนัส�ารวมกริิยาวาจาของ
ตนเองเอาไว้ ไม่ต้องไปซักถามพูดคุยกับเขา เรื่องพูดจา เราจะเป็นคนพูดกับเขาเอง”

ข้ามมาอีกวนัตอนสายราวสบิโมง มีชายคนหน่ึงอายปุระมาณ ๔๐ ปี แจวเรือมาจาก
ทางฝ่ังบ้านปากพาง ประเทศลาว มาขึน้ฝ่ังบ้านคกมาด อ�าเภอเชยีงคาน ชายผู้น้ีพดูจา 
ภาษาลาวถามตาผ้าขาวเกตวุ่า “ข้าน้อยเอาเฮอืมาฮบัอาจารย์ชอบกบัคณะข้ามไปเมอืงลาว”  
ตาผ้าขาวเกตจุะไปบอกองค์ท่านหลวงปูช่อบทีก่ฏุ ิพอใกล้จะถงึทีพ่กั เหน็หลวงปูช่อบ 
ท่านเดนิคลมุผ้าจีวรเดนิออกมาจากกฏุ ิหลวงปูช่อบท่านถามตาผ้าขาวเกตวุ่า “โยมเขา 
เอาเรือมารับแล้วใช่ไหม” ตาผ้าขาวเกตบุอกว่า “มารับแล้วข้าน้อย” หลวงปูช่อบท่านบอก 
ตาผ้าขาวเกต ุ“ไปบอกหมู่คณะทกุองค์ ให้เตรียมตวัเดนิทางตอนน้ีเลย จะได้ไม่เสยีเวลา 
โยมที่เขามารับ”

หลวงปู่ชอบท่านให้หลวงปู่หลุย หลวงปู่ซามา หลวงปู่บุญเพ็ง นั่งอยู่ทางหัวเรือ  
ให้หลวงพ่อบัวค�า กับหลวงพ่อสอน และตาผ้าขาวเกตุ นั่งตรงกลางเรือ หลวงปู่ชอบ 
ท่านจะน่ังใกล้กบัคนพายเรือ ระหว่างเรือออกจากบ้านคกมาด มาขึน้ฝ่ังทีบ้่านปากพาง 
ไม่มใีครพดูจากันสกัค�า เน่ืองจากองค์ท่านหลวงปูช่อบสัง่ห้ามเอาไว้ หลวงปูห่ลยุน่ังอยู่ 
ทางหวัเรือ ท่านกน่ั็งหลบัตาน่ิง ไม่พดูจากบัใคร หลวงปูช่อบน่ังอยูใ่กล้กบัคนพายเรือ  
ท่านก็ไม่พูดอะไรออกมา มีแต่ยิ้มให้กับคนพายเรือเท่านั้น
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พอเรือมาส่งถงึฝ่ังบ้านปากพาง ทกุๆ ท่านกพ็ากนัข้ึนฝ่ัง โดยหลวงปูช่อบท่านบอก 
ให้พากันเดินไปรอท่านทางไปบ้านนาบัว หลวงปู่หลุย หลวงปู่ซามา หลวงปู่บุญเพ็ง  
ตาผ้าขาวเกตุ พากันเดินน�าหน้าไปก่อน หลวงพ่อบัวค�ากับหลวงพ่อสอน พากันถือ
บริขารของหลวงปูช่อบมายนืรอองค์ท่านห่างระยะพอควร หลวงปูช่อบขึน้จากเรือแล้ว  
ท่านหนัหน้าไปทางแม่น�า้โขงตรงจุดทีเ่รือพาขึน้ฝ่ัง ท่านยกมอืกล่าวออกมาว่า “เป็นสขุๆ”  
(ค�าอวยพรที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะขององค์ท่านหลวงปู่ชอบ)

หลังให้พรผู้พายเรือมาส่งแล้ว หลวงปู่ชอบท่านเดินมาหาหลวงพ่อบัวค�ากับ 
หลวงพ่อสอน หลวงปู่ชอบบอกกับท่านทั้งสองว่า “พวกท่านเคยเห็นพญานาคบ่”  
ทั้งหลวงพ่อบัวค�ากับหลวงพ่อสอนตอบเป็นเสียงเดียวกันว่า “ไม่เคยเห็นขอรับ”  
หลวงปูช่อบท่านว่า “ให้พวกตาหมากขามขี ้มนับ่ฮูข้ี้หมาตาตดอหียงัเลยพวกน้ี พากนั 
ขี่พญานาคข้ามน�้าโขงมา มันยังบ่ฮู้ตัวอีก” หลวงปู่ชอบท่านบอกหลวงพ่อบัวค�ากับ 
หลวงพ่อสอนว่า “ถ้าบ่เคยเหน็พญานาค กใ็ห้ไปดทูีน่�า้โขงซ่ะ เดีย๋วเขากจ็ะกลบับ้านเมอืง 
ของเขาแล้ว” จากนั้นท่านเดินไปสมทบกับหลวงปู่หลุยที่ยืนรออยู่

หลวงพ่อบัวค�ากับหลวงพ่อสอนพากันปลงบริขาร รีบจ�้ามาที่ริมฝั่งแม่น�้าโขง  
ภาพที่ท่านทั้งสองเห็นนั้น ไม่มีเรือที่พวกท่านนั่งมาจอดเทียบฝั่งเลย ท่านทั้งสองเห็น
จระเข้ตวัใหญ่ ขนาดความยาวประมาณ ๘ เมตร ลอยตวัขวางกบัแม่น�า้โขง โดยหนัหน้า 
มาทางฝ่ังทีพ่วกท่านทัง้สองยนืดอูยู่ จระเข้ใหญ่ตวัน้ีลอยอยูเ่หนือน�า้ประมาณ ๕ นาที
จึงค่อยๆ จมลงไปในน�้า หลวงพ่อบัวค�ากับหลวงพ่อสอนพากันยืนรอที่ให้จระเข้โผล่
ขึน้มาเหนือน�า้อกีคร้ัง แต่กไ็ร้วีแ่วว หลวงปูช่อบท่านร้องเรียก “พากนัยนืเซ่ออยูน้ั่นล่ะ  
รีบพากันมาเอาบริขารเราเดนิทางได้แล้ว รอไปจนหมดฟ้าหมดปี เขากไ็ม่โผล่ข้ึนมาให้ 
เหน็อีกแล้วล่ะ” พอถกูหลวงปูช่อบว่าให้ ท่านทัง้สองจึงรีบพากนัมาเอาบริขารโดยทีย่งั 
เสียดายอยากจะดูภูมิลึกลับนี้อีก

วันนั้นทหารลาว กองร้อยบ้านนาบัว เข้ามาท�าธุระที่เมืองสานะคาม ทหารลาว 
เขาเห็นคณะของหลวงปู่ชอบก�าลังเดินทางไปบ้านนาบัว นายทหารลาวจึงนิมนต์ 
หลวงปู ่ชอบกับคณะผู้ติดตามน่ังรถจีเอ็มซีไปกับพวกเขาด้วย หลวงปู ่ชอบกับ 
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หลวงปู่หลุย ท่านทั้งสองนั่งหน้าคู่กับคนขับ ส่วนครูบาอาจารย์ท่านอื่นๆ พากันนั่งที่
กระบะท้ายรถ

ระยะทางจากบ้านปากพางไปบ้านนาบวัน้ันไม่ไกลเท่าไหร่ ประมาณสบิกโิลเมตร 
แต่ใช้เวลาในการเดินทางโดยรถนานถึงหนึ่งชั่วโมง เนื่องจากสภาพถนนหนทางไม่ดี  
ต้องขบัรถลดัเลาะไปตามถนนหนทางตนีเขาทีเ่ป็นหลมุเป็นบ่อ รถยนต์วิง่ลอดไปตาม 
ทางที่ปกคลุมด้วยป่าไม้ป่าไผ่

หลวงปู่บุญเพ็งท่านเล่าให้ฟัง “ทางไปลําบาก หลวงปู่ชอบ หลวงปู่หลุย ท่านได้ 
น่ังหน้าเลยสบายหน่อย ผมกบัหลวงปูซ่ามา อาจารย์บวัคํา พร้อมหมูเ่พือ่น น่ังด้านหลงั  
หวัฟัดหวัคอนกนัไปตลอดทาง รถเต้นโด่งๆ ยงักบักบกระโดดน่ี พากนัเจ็บก้นเจ็บดาก 
ไปเบิด่ รถวิง่เฉ่ียวเอาใบไม้ไปสดุทาง กว่าจะถงึบ้านนาบวั ใบไม้หล่นจนเตม็ตกัพวกผม  
ผมกับหลวงปู่ซามาถูกแตนต่อยหัวจนบวมจนไข้แตก”

หลวงปู่บุญเพ็งท่านเล่าเร่ืองในอดีตตอนไปเที่ยววิเวกกับหลวงปู่ชอบที่ฝั่งลาว 
หลวงปู่บุญเพ็งท่านเล่าเรื่องไปพร้อมกับแสดงท่าทางไปด้วย จนองค์ท่านหลวงปู่ชอบ
ฟังไปหัวเราะไปกับเรื่องราวที่หลวงปู่บุญเพ็งเล่าให้ฟัง

ชาวบ้านนาบวัจะพากนัมาท�าบญุใส่บาตรร่วมสวดมนต์กบัคณะของหลวงปูช่อบ
ทุกวันมิได้ขาด หลวงปู่ชอบท่านจะให้หลวงปู่หลุยเป็นผู้แสดงธรรมให้ญาติโยมฟัง  
จนหลวงปู่หลุยท่านบอกกับหลวงปู่ชอบว่า “มาด้วยกันก็ช่วยกันเทศน์บ้าง มีแต่ผม 
ผู้เดยีวเทศน์อยูท่กุวนั จนโยมบ้านนาบวัเขาเบือ่ฟังเทศน์อาจารย์หลยุแล้ว ท่านอาจารย์ชอบ  
กเ็ป็นผู้มีธรรม คือบ่แสดงธรรมให้โยมเขาฟังบ้างแหน่ อย่าหวงธรรมหลาย วนัน้ีผมขอ 
นิมนต์ท่านอาจารย์ชอบเทศน์โปรดโยมเด้อ”

หลวงปู่หลุยท่านพูดเป็นเชิงหยอกล้อหลวงปู่ชอบตามประสาเพื่อนสหธรรมิก 
ที่สนิทสนมกัน ถึงหลวงปู่หลุยท่านจะนิมนต์อย่างไร หลวงปู่ชอบท่านก็ไม่ยอมแสดง
ธรรมตามที่หลวงปู่หลุยท่านนิมนต์ ภาระในการแสดงธรรมให้ญาติโยมชาวบ้าน 
นาบัวฟัง จึงเป็นหน้าที่หลักของหลวงปู่หลุยแต่เพียงผู้เดียว หลวงปู่หลุยท่านพูดกับ
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หลวงปูช่อบว่า “คอยดกูแ็ล้วกนั พอถงึเวลาน้ันอาจารย์ชอบจะหนีไม่ออก” หลวงปูห่ลยุ 
ท่านมีธงในใจแล้วว่าจะท�าอย่างไรกับหลวงปู่ชอบในเรื่องนี้ 

อุบายธรรมหลวงปู่หลุย จันทสาโร

อกีหน่ึงวนัก่อนทีห่ลวงปูช่อบ ฐานสโม ท่านจะพาคณะข้ามโขงกลบัมาเชยีงคาน 
หลวงปู่หลุย จันทสาโร ท่านบอกญาติโยมชาวบ้านนาบัวที่มาถวายจังหันในวันนั้นให้ 
ทราบว่า “ม้ือแลงน้ี ให้ญาตโิยมพากนัมาฟังเทศน์หลายๆ เด้อ ผู้ได๋มลีกูหลานญาตมิติร 
กะให้ชวนกนัมาฟังเทศน์พระเถระ ถ้าผู้ได๋บ่มาฟังธรรมในมือ้น้ี โอกาสทีจ่ะได้ฟังธรรม
กับพระเถระท่านนี้บ่มีอีกแล้วเด้อ”

พอตกเยน็หลงัว่างเว้นจากการงาน ชาวบ้านนาบวัพากนัหอบลกูจูงหลานมาร่วม 
ท�าวัตรสวดมนต์กับคณะขององค์ท่านหลวงปู่ชอบเป็นจ�านวนมาก ชาวบ้านนาบัว 
พร้อมใจกันมาฟังธรรมตามที่หลวงปู่หลุยท่านประกาศแจ้งไว้เมื่อตอนเช้า

หลวงปูบ่ญุเพง็ เขมาภิรโต ท่านว่า “คืนวันนั้น ญาติโยมบ้านนาบัวพากันมารอ
ฟังธรรมกนัมากเป็นพเิศษ ยงักบัว่ามาจะมาดูหมอลาํกไ็ม่ปาน ชาวบ้านนาบวัพากนัมา 
ฟังธรรมเกือบจะทั้งหมู่บ้านก็ว่าได้”

วันน้ันเป็นวนัพระขึน้ ๑๕ ค�า่ หลวงปูช่อบและคณะลงมาท�าวตัรสวดมนต์ทัง้หมด  
ยกเว้นหลวงปู่หลุยเพียงองค์เดียวเท่าน้ันที่ท่านไม่ลงมาร่วมสวดมนต์ท�าวัตรกับ 
หมู่คณะ หลวงปู่ชอบน่ังรอหลวงปู่หลุยอยู่นานก็ไม่เห็นมาสักที ท่านจึงพาหมู่คณะ
ญาติโยมชาวบ้านนาบัวไหว้พระสวดมนต์รอหลวงปู่หลุย หลังไหว้พระสวดมนต์เสร็จ 
แล้ว กย็งัไม่เหน็หลวงปูห่ลยุท่านลงมาเทศน์ให้ชาวบ้านฟัง หลวงปูช่อบท่านให้หลวงพ่อ 
บัวค�า มหาวีโร ไปตามหลวงปู่หลุยมาเทศน์ให้โยมฟัง หลวงพ่อบัวค�าท่านไม่พบ 
หลวงปูห่ลยุ จึงกลบัมาแจ้งให้องค์ท่านหลวงปูช่อบทราบ หลวงปูช่อบท่านพดูถ่วงเวลา 
กบัโยมบ้านนาบวัอยูน่าน กย็งัไม่เหน็หลวงปูห่ลยุลงมาอกี ท่านจึงบอกให้หลวงปูบ่ญุเพง็  
เขมาภิรโต ไปตามหลวงปู่หลุยยังที่พัก หลวงปู่บุญเพ็งไปตามก็ไม่พบหลวงปู่หลุย  
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จึงกลบัมารายงานให้องค์ท่านหลวงปูช่อบทราบ ถงึตอนน้ีหลวงปูช่อบท่านรู้แล้วว่าถกู
หลวงปู่หลุยตั้งธรรมาสน์เทศน์ไว้ให้ท่าน

ชาวบ้านนาบวัทีม่ารอฟังเทศน์ถามหลวงปูช่อบว่า “เพิน่จารย์ ยามใด๋พวกข้าน้อย 
จังสิได้ฟังเทศน์ พวกข้าน้อยถ่าโดนนานแล้วเด้อ ขอนิมนต์เพิ่นจารย์ชอบเทศน์เถาะ
มันเดิ๊กแล้วข้าน้อย”

หลวงปู่ชอบท่านบอกให้หลวงปู่ซามา อจุตโต เทศน์ หลวงปู่ซามาท่านปฏิเสธที่ 
จะเป็นองค์แสดงธรรม หลวงปูซ่ามาท่านให้หลวงปูบ่ญุเพง็ เขมาภริโต เป็นองค์แสดง 
ธรรม หลวงปูบ่ญุเพง็ท่านปฏเิสธออกตวัว่า “กระผมเป็นผู้น้อยด้อยความรู ้ยงัเทศนา
ว่าการให้ใครฟังไม่ได้” หลวงปู่บุญเพ็งท่านยกหน้าที่ข้ึนธรรมาสน์เทศน์ให้หลวงพ่อ 
บวัค�า มหาวีโร หลวงพ่อบวัค�าท่านกป็ฏเิสธบอก “ผู้ข้าเป็นพระผู้น้อย เทศน์บ่ได้ไอบ่เป็น” 
เมื่อทุกองค์ปฏิเสธที่จะแสดงธรรม หลวงปู่ชอบท่านว่า “เฮานี่อาศัยพึ่งหมู่คณะผู้ได๋ 
บ่ได้เลย เฒ่าหลยุเอ้ย มาผูกปมมัดเง่ือนไว้ให้ผู้อืน่แก้แท้ ประกาศบอกโยมมาฟังเทศน์ 
อย่างดี กะหนีจ้อยเจิดจิเลย เฮาคอืมาเสยีท่าเฒ่าหลยุคกัแท้มือ่น่ี” หลงัจากตดัพ้อต่อว่า 
ให้หลวงปู่หลุยแล้ว หลวงปู่ชอบท่านก็แสดงธรรมให้ญาติโยมชาวบ้านนาบัวฟัง

หลวงปู่บุญเพ็ง เขมาภิรโต ท่านว่า คืนนั้นหลวงปู่ชอบท่านเทศนาเรื่องอานิสงส์
การนับถือพระไตรสรณคมน์ให้ญาติโยมชาวบ้านนาบัวฟัง คืนน้ันหลวงปู่ชอบท่าน
เทศนานานประมาณคร่ึงชัว่โมง หลวงปูบ่ญุเพง็ท่านว่า “น่ีเป็นคร้ังแรกและคร้ังเดยีวที ่
ท่านได้เห็นหลวงปู่ชอบเทศน์นานที่สุด นับตั้งแต่รู้จักกับองค์ท่านมาตั้งแต่สมัยเป็น
สามเณรอยูบ้่านหนองผือนาใน” หลวงปูบ่ญุเพง็ว่า “คนืน้ันถอืเป็นคนืทีพ่เิศษสมกบัที ่
หลวงปู่หลุยท่านบอกให้ญาติโยมบ้านนาบัวพากันมาฟังเทศน์กับพระเถระจริงๆ”

ตอนเช้าก่อนบิณฑบาต หลวงปู่ชอบท่านพูดกับหลวงปู่หลุยว่า “อาจารย์หลุย 
มื่อคืนนี้ไปหลบลี้อยู่ม่องใด๋ ให้ผู้ใด๋ไปตามกะบ่พ้อ บอกโยมมาฟังเทศน์เสียอย่างดี  
เจ้าของกลบับ่มาเทศน์ให้เขาฟัง บอกเขาแล้วกะบ่มาเทศน์ จักสไิปประกาศบอกเขามา 
อีหยัง”
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ฝ่ายหลวงปูห่ลยุท่านว่า “ผมบ่ได้ประกาศบอกโยมว่าผมสเิป็นผู้เทศน์เด้ ผมบอก 
โยมให้พากันมาฟังเทศน์พระเถระ ทกุองค์กะเป็นพระเถระ พรรษาเกนิสบิทัง้น้ัน ผู้ได๋ 
สเิทศน์กะได้ อาจารย์ชอบเป็นพระเถระอาวโุสกว่าหมูค่ณะ สมควรแล้วทีเ่ป็นผู้แสดง
ธรรมให้ญาติโยมฟังขอรับ” พอหลวงปู่หลุยท่านว่ามาแบบนี้ หลวงปู่ชอบท่านก็แย้ง
ไม่ออก

หลวงปูช่อบท่านพดูถึงหลวงปูห่ลยุว่า “อาจารย์หลยุเพิน่เป็นผู้มปัีญญาหลาย เพิน่
สามารถนิมนต์พ่อแม่ครูอาจารย์ม่ันไปจําพรรษาบ้านหนองผือได้ ถอืว่าปัญญาของเพิน่ 
บ่ธรรมดา อาจารย์หลุยเพิ่นเป็นเจ้าปัญญาในบรรดาลูกศิษย์ของพ่อแม่ครูจารย์มั่น”

นอกจากหลวงปูห่ลยุ จันทสาโร ท่านใช้อบุายธรรมให้หลวงปูช่อบ ฐานสโม เป็น
ผู้แสดงธรรมให้โยมบ้านนาบวั เมอืงสานะคาม แขวงเวยีงจันทน์ ประเทศลาว ฟังแล้ว 
ยงัมเีร่ืองของครูบาอาจารย์ทัง้สององค์ท่านทีบ้่านนาบวั เมอืงสานะคาม แขวงเวยีงจันทน์  
ประเทศลาว อีกเรื่องหนึ่ง คือเรื่อง “ปลาแดก”

วันที่หลวงปู่ชอบท่านจะพาคณะเดินทางกลับมาฝั่งไทยทางอ�าเภอเชียงคาน 
จังหวดัเลย ญาตโิยมบ้านนาบวัและหมูบ้่านใกล้เคยีง ได้น�าปลาแห้งปลาแดกน�า้ของขุน่  
(น�า้โขงขุน่) มาถวายครูบาอาจารย์ โดยแบ่งปลาแดกออกเป็น ๔ ส่วน ส่วนละ ๑ คุถงั  
ดังนี้

ส่วนที่ ๑ ถวายหลวงปู่ชอบ ฐานสโม เพื่อให้ท่านน�ามาที่วัดป่าสัมมานุสรณ์  
บ้านโคกมน ต�าบลผาน้อย อ�าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ส่วนที่ ๒ ถวายหลวงปู่หลุย 
จันทสาโร เพื่อให้ท่านน�ามาที่วัดถ�้าผาบิ้ง ต�าบลทรายขาว อ�าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 
ส่วนที่ ๓ ถวายหลวงปู่ซามา อจุตโต เพื่อให้ท่านน�ามาที่วัดป่าอัมพวัน บ้านไร่ม่วง  
ต�าบลน�้าหมาน อ�าเภอเมือง จังหวัดเลย ส่วนที่ ๔ ถวายหลวงปู่บุญเพ็ง เขมาภิรโต 
วัดถ�้ากลองเพล บ้านน้อย ต�าบลโนนทัน อ�าเภอเมือง จังหวัดหนองบัวล�าภู

ในส่วนของหลวงปูบ่ญุเพง็ ท่านบอก “เราสละสทิธิ ์เน่ืองจากเราลาํบาก ไม่มโียมถอื 
ปลาแดกแตกไหมาส่งวัดถํ้ากลองเพล”
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หลวงปูช่อบ “อาจารย์หลยุบอกเฮา ปลาแดกโยมถวายอาจารย์ชอบน่ี ยกให้ผมเด้อ  
ผมสเิอาไปถํา้ผาบิง้ โคกมนม่อนํา้สวย (โคกมนอยูใ่กล้น�า้สวย) ประสาปลาแดกซือ่ๆ  
เอามื้อได๋กะได้ ถํ้าผาบิ้งบ่ม่อนํ้าคือบ้านโคกมน หาปลาแดกใส่ตําบักหุ่งกะยาก ผมสิ
เอาไปให้แม่ออกใส่ตาํบกัหุง่จังหนัพระเณรถ้ําผาบิง้” หลวงปูช่อบท่านจึงยกปลาแดกนัว 
บ้านนาบัว ส่วนแบ่งของท่านให้หลวงปู่หลุยเอาไปวัดถ�้าผาบิ้ง

องค์ท่านหลวงปู่ชอบ “ปลาแดกนัวบ้านนาบัว อาจารย์หลุยเอาไปถ้ําผาบิ้งน่ัน  
ยังบ่ทันได้ใส่ตําหมากหุ่งจั๊กครก ถืกเขาลักเอาไปเบิ่ด เฒ่าหลุยจ่มให้ฟัง (บ่นให้ฟัง)  
“ขี้ขโมยมันลักเอาเบิ่ดสู่อย่าง (ขี้ขโมยมันลักเอาไปหมดทุกอย่าง) ลักฮอดหม้อแหก
แตกไห ซามถ้วยกาละมัง ปานสไิปออกเฮอืนใหม่” ฟังเฒ่าหลยุจ่ม เฮาล่ะคดึอยากหวั”

องค์ท่านพูดถึงหลวงปู่หลุยว่า “อยู่ภูบ่อบิด อาจารย์หลุยเพิ่นถืกพญานาครัด  
เพิน่ว่าตอนพญานาครัดน่ีปานใจสขิาด ธาตขุนัธ์สะเทอืนไปเบิด่ เพิน่เข้าฌานกนัเจ้าของ
เอาไว้ พญานาคจ่ังคลายขนดยอมเพิน่ พญานาคภบู่อบดิน่ีดือ้หลาย ปีใดห่าวฟ้าห่าวฝน  
ดันภูดันผาพังพาบเป็นแถบ วาสนาอาจารย์หลุยเพิ่นมีกับพญานาคภูบ่อบิด เพิ่น 
สงเคราะห์ธรรมจนพญานาคภูบ่อบดิละมานะลงในธรรมเพิน่ อาจารย์หลยุเพิน่ชํานาญ 
วาโยกสิณ จิตเพิ่นเป็นวสีธรรม เพิ่นได้ธรรมสุดท้ายอยู่ถํ้าแก้งยาว บ้านโคกแฝก”

อาจารย์ชอบ อาจารย์ช้าง

เร่ืองน้ีเป็นเหตกุารณ์เกดิขึน้ในปีพทุธศกัราช ๒๕๑๐ ทีบ้่านกลาง ต�าบลท่าศาลา  
อ�าเภอภเูรือ จังหวดัเลย สถานทีแ่ห่งน้ีต่อมาพระคณุเจ้าหลวงปูช่อบ ฐานสโม ท่านได้ 
สร้างเป็นส�านักสงฆ์ขึ้นมาในภายหลัง ปัจจุบันส�านักสงฆ์บ้านกลางแห่งน้ีไม่มีแล้ว  
เน่ืองจากไม่มพีระเณรอาศยัอยูเ่ป็นประจ�า สถานทีแ่ห่งน้ีจึงกลายเป็นส�านักสงฆ์ร้างไป 
ในที่สุด ส่วนตัวผู้บันทึกเองก็ไม่ได้เรียนถามองค์ท่านหลวงปู่ชอบถึงเรื่องการร้างของ
ส�านักสงฆ์บ้านกลาง และก็ไม่เคยเรียนถามท่านพระอาจารย์จันทร์เรียน คุณวโร ถึง 
เรื่องนี้ด้วย
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เคยเรียนถามเร่ืองส�านักสงฆ์บ้านกลางกับท่านพระอาจารย์สมศรี อตัตสริิ เพราะ 
ท่านเคยมาพักภาวนาที่ส�านักสงฆ์บ้านกลางแห่งน้ีกับองค์ท่านหลวงปู่ชอบมาก่อน  
พระอาจารย์สมศรีท่านพดูถงึสถานทีแ่ห่งน้ีว่า “ภูมเิจ้าทีอ่ยูท่ีน่ี่ดมุาก กลางคืนกลางวนั 
พวกน้ีกส็ามารถแสดงตวัตนออกมาให้คนเหน็ได้ พระเณรองค์ไหนทีม่ศีีลอนัมัวหมอง
มักจะได้เจอดีกับเจ้าของสถานที่แห่งน้ีเป็นประจํา ในสมัยก่อนองค์ท่านหลวงปู่ชอบ 
จึงมักจะพาลูกศิษย์ไปฝึกวิชาให้หายจากโรค “กลัวผี” ขึ้นสมองอยู่ที่นี่”

หน้าแล้ง ปีพทุธศักราช ๒๕๑๐ องค์ท่านหลวงชอบ ฐานสโม ท่านพาพระอาจารย์ 
จันทร์เรียน คณุวโร กบัสามเณรอกีหน่ึงรูป มาพกัภาวนาอยูท่ีเ่สนาสนะป่า บ้านกลาง 
ตําบลท่าศาลา อําเภอภูเรือ จังหวัดเลย องค์ท่านหลวงปู่ชอบพาท่านพระอาจารย ์
จันทร์เรียนพกัปฏิบตัอิยู่ทีน่ี่หลายวนั จนพระอาจารย์จันทร์เรียนคุ้นชนิสถานที ่ท่านจึง 
เล่นหัวตามประสาพระหนุ่ม เหตุการณ์ที่พระอาจารย์จันทร์เรียนท่านเจอกับตัวเองที่ 
บ้านกลางนั้น ไม่เกี่ยวกับเรื่องเจ้าที่เจ้าทาง แต่เป็นเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับช้างป่าภูหลวง

พระอาจารย์จันทร์เรียนท่านเล่าให้ฟังว่า “มีวันหน่ึงเราทําข้อวัตรสรงน้ําให้ 
หลวงปูช่อบ หลงัจากทาํกจิอาจาริยวตัรสรงนํา้ให้หลวงปูช่อบแล้ว หลวงปูช่อบท่านบอก 
“อย่าพากันมัวเล่นมวัหวัมากนัก ให้พากนัรีบสรงน�า้แล้วไปเดนิจงกรมภาวนา ไหว้พระ
สวดมนต์เสยี ค�า่มดืมาหตูาพร่ามวัจะมองไม่เหน็ทาง ค�า่มาแลงมา พวกสตัว์ป่ามันจะ 
ออกหากินในเวลาค�า่คืน เมือ่เหน็กนัแล้ว สตัว์กจ็ะกลวัคน คนกจ็ะกลวัสตัว์” หลวงปูช่อบ 
บอกเราแล้ว ท่านก็กลับที่พักไปเดินจงกรมของท่าน”

ท่านพระอาจารย์จันทร์เรียนว่า วันน้ันท่านนึกอยากจะพูดจะคุยเป็นพิเศษ  
หลังสรงน�้าองค์ท่านหลวงปู่ชอบแล้ว ท่านมานั่งมวนยาสูบคุยกันกับเณร ท่านคุยกัน 
กับเณรอย่างเพลิดเพลินสนุกสนานจนลืมเวลานาที ท่านน่ังคุยกันกับเณรจนค�่า
โพล้เพล้เย้ตา มารู้สกึตวัอกีทเีมือ่ได้ยนิเสยีงไม้ไผ่หกัดังโพล๊ะเพละๆ เสยีงไม้ไผ่หกัดงั 
โพล๊ะเพละ เพราะช้างจากภูหลวงมันพากันลงมาหากินใบไผ่ใบไม้ภายในส�านักสงฆ ์
บ้านกลาง
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พระอาจารย์จันทร์เรียนได้ยนิเสยีงช้างหกัไม้ไผ่ ท่านบอกเณรให้รีบกลบัไปทีพ่กั 
ของใครของมัน ตัวท่านเองก็รีบกลับไปยังที่พักน่ังร้านแคร่ไม้ไผ่ของตนเอง ไปถึง 
ที่พักท่าน บอกเราเอามุ้งกลดลงน่ังซุ่มดูช้างอยู่ในมุ้งกลด ท่านเห็นช้างป่าประมาณ
หกเจ็ดตัวพากันหักกินใบไผ่ใบไม้ และบังเอิญซะเหลือเกิน ช้างโขลงนี้มันดันพากัน 
เดินผ่านมาทางนั่งร้านที่พระอาจารย์จันทร์เรียนท่านพักอยู่

พระอาจารย์จันทร์เรียนท่านเล่าไปหวัเราะไป ท่านบอก “เฮาย่านซ้าง (เรากลวัช้าง)  
เป็นทนุอยู่แล้ว นึกในใจเจ้าของ ซ้างเอ้ย มงึอย่ามาทางน้ีเด้อ สพิากนัไปทางได๋กะไปซะ  
อย่ามาทางนี้เด้อ กูย่าน” (มึงอย่ามาทางนี้นะ กูกลัว)

ช้างป่าภูหลวงมันไม่รู้ว่าพระอาจารย์จันทร์เรียนท่านคิดแบบน้ี มีช้างใหญ ่
เชอืกหน่ึง ท่านเข้าใจว่าน่าจะเป็นช้างป่าจ่าโขลงเดนิเข้ามาทางทีท่่านพกั ช้างป่าจ่าโขลง
เชอืกน้ีมนัคงสงสยัมุง้กลดว่าคืออะไร ช้างป่าจ่าโขลงเชอืกน้ีมนัเดนิตรงทีล่ีเ่ข้ามายงัทีพ่กั
ของท่านพระอาจารย์จันทร์เรียน พระอาจารย์จันทร์เรยีนว่าน่ังร้านไม้ไผ่ทีพ่กัของท่าน 
เป็นน่ังร้านแบบโล่งโจงโปง ไม่มีหลงัคาฝารอบบงัฟ้าบงัฝน ทีพ่กัของท่านน้ันไม่ต่างอะไร 
กบัแคร่ไม้ธรรมดาน่ันเอง พระอาจารย์จันทร์เรียนเหน็ช้างเดนิเข้ามาใกล้ทีพ่กัของท่าน  
ท่านบอกตอนนั้น “หัวใจเราเต้นตุ่มๆ ต่อมๆ เรากลัวช้างมาก แต่เราก็ไม่ยอมลุกวิ่ง
หนีมัน”

ท่านน่ังดชู้างอยูใ่นกลด เหน็ช้างมันยืน่งวงเข้ามาดมมุง้กลดของตนเอง ถงึตอนน้ี 
พระอาจารย์จันทร์เรียนท่านบอก “เรากลวัช้างจนหวัใจแทบจะหยดุเต้นไปในตอนน้ัน” 
ช้างดมมุง้กลด มันได้กลิน่คน จึงย่ืนงวงเข้ามาดมสิง่ทีอ่ยูภ่ายในกลดเพือ่ให้หายสงสยั  
ตอนช้างยื่นงวงเข้ามาดมมุ้งกลดแบบแนบชิดนี้ งวงช้างแตะถูกหน้าท่านพระอาจารย์
จันทร์เรียน พระอาจารย์จันทร์เรียนบอก “ท่อน่ันแหละ (เท่าน้ันแหละ) เฮาฮ้อง พทุโธ ดงัๆ  
เทื่อเดียวในใจ (ครั้งเดียวในใจ) จิตเฮารวมพรึ่บเข้าสู่อัปปนาสมาธิทันที จิตสว่างจ้า 
ขึ้นมาในเสี้ยวเวลานาทีนั่น ซ้างกะบ่ฮู้ไปไส กลัวกะบ่ฮู้ว่ามันหายไปไส ภูเขาเลากา
ทิวาราตรีกะบ่ฮู้ว่ามันหายไปไสเบิ่ด มีแต่ความสว่างไสวภายในจิตอย่างเดียวเท่านั้น
จนซอดแจ้งมื่อใหม่” (จนถึงเวลารุ่งสางของวันใหม่)
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รุ่งเช้า พระอาจารย์จันทร์เรียนถอนออกมาจากสมาธิลืมตาข้ึนดูว่าช้างมันยัง
อยู่หรือไม่ ท่านไม่เห็นช้างสักตัว ไม่รู้ว่ามันพากันไปตั้งแต่เมื่อไหร่ ขณะนั่งทบทวน
ขบวนความอยู่น้ัน องค์ท่านหลวงปูช่อบเดินมายงัทีพ่กัของท่านพระอาจารย์จันทร์เรียน  
หลวงปู่ชอบท่านพูดกับพระอาจารย์จันทร์เรียนว่า “เรียน ท่านน่ังท�าอะไรอยู่น่ี  
รีบล้างหน้าล้างตาไปเอาบาตรเราลงมาศาลาซะ น่ีใกล้จะได้เวลาออกไปบณิฑบาตแล้ว”

พระอาจารย์จันทร์เรียนท่านรีบเก็บมุ้งกลด ขณะที่ท่านก�าลังเก็บมุ้งกลดของ
ตนเองอยู่นั้น องค์ท่านหลวงปู่ชอบพูดให้ท่านว่า

“มันเป็นแบบน่ีแหละคนเฮา ครูบาอาจารย์บอกสอนให้เดนิจงกรมภาวนา มนักะ 
บ่ท�า เอาแต่คยุสนุกสนานกันตามประสาลมๆ แล้งๆ พออาจารย์ซ้างมาบอกท่อน่ันแหละ  
ภาวนาดีจังเน๊าะ ต่อไปน้ีให้ท่านเอาซ้างเป็นอาจารย์เด้อ อาจารย์ชอบน้ีสอนลกูศษิย์ให้
ภาวนาบ่เก่งคืออาจารย์ซ้าง เฮาน้ีอยากให้อาจารย์ซ้าง อาจารย์เสอื มาหาพวกท่านทกุวนั  
มันถึงจะได้ตั้งใจภาวนากัน เฮากะสิบ่ได้เมื่อยอบรมสั่งสอนลูกศิษย์”

พอพูดจบ หลวงปูช่อบท่านยิม้ แล้วเดนิไปรอพระอาจารย์จันทร์เรียนทีศ่าลาหอฉัน  
ระหว่างเดินบิณฑบาต หลวงปู่ชอบท่านก็ไม่ว่าอะไรให้พระอาจารย์จันทร์เรียนอีก  
องค์ท่านเฉย ไม่เอ่ยถงึเร่ืองน้ีขึน้มาอีกเลย

ตัง้แต่วนัน้ันเป็นต้นมา พระอาจารย์จันทร์เรียนท่านบอก “เราเข็ดเข้ียวไม่อยากเจอ 
กบัอาจารย์ช้างอกี พอสรงน้ําหลวงปูช่อบเสร็จแล้ว เรากรี็บสรงน้ําตนเองทนัท ีรีบเข้าที ่
เข้าทางเดินจงกรมภาวนาของตนเอง โดยทีห่ลวงปูช่อบท่านไม่ต้องมาบอกย้ําซํา้เตอืนอกี 
ในเรื่องนี้”

ผู้บันทึกเรียนถามพระอาจารย์จันทร์เรียนว่า “ท่านอาจารย์ก็ดูอาจหาญชาญชัย
กว่าพระเณรทกุองค์ในบรรดาลกูศิษย์ขององค์ท่านหลวงปูช่อบ ท่านอาจารย์ยงักลวัช้าง 
อยู่หรือ” พระอาจารย์จันทร์เรียนท่านว่า “เอ้า สบ่ิให้เฮาย่านมนัจ่ังได๋ (เอ้า จะไม่ให้เรา 
กลัวมันได้ยังไง) ช้างมันโตใหญ่กว่าเฮานี่ ลองไปหือกับมันเบิ่งตี้ มันสิได้เหยียบเอา 
ขี้แตกตาย”
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ว่าจบ พระอาจารย์จันทร์เรียนท่านก็หัวเราะออกมา เราเองอดข�ากับท่านไม่ได้  
ฟังครูบาอาจารย์รุ่นพี่เล่าประสบการณ์สมัยท่านเป็นพระหนุ่มอยู่ปฏิบัติกับพ่อแม่- 
ครูบาอาจารย์องค์ท่านหลวงปู่ชอบแล้วเพลินดี ได้ทั้งความรู้ ความสนุกสนาน ข้อคิด
แง่ธรรมหลายๆ อย่างที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังจากที่ไหน 

นิมิตเห็นถาดเลือดตกใส่

เดือนเมษายน ปีพทุธศักราช ๒๕๑๑ พระคณุเจ้าหลวงปูช่อบ ฐานสโม ท่านรับ 
นิมนต์มาร่วมงานบรูพาจารย์ท่านพ่อล ีธมัมธโร วดัอโศการาม ต�าบลท้ายบ้าน อ�าเภอ 
เมือง จังหวัดสมทุรปราการ หลงัเสร็จงานทีว่ดัอโศการามแล้ว องค์ท่านพาหลวงปูซ่ามา  
อจุตโต หลวงพ่อบัวค�า มหาวีโร พระม่อย พระเพ็ง สามเณรพัง พ่อเกลี้ยง พ่อไข  
มาพักที่วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน เพื่อรอขึ้นรถไฟเดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่

ระหว่างพักอยู่วัดพระศรีมหาธาตุน้ัน องค์ท่านบอก “เรานิมิตเห็นถาดเลือด
ตกลงมาใส่หวั” ท่านบอกในนิมติน้ัน เลอืดในถาดได้ราดตามตวัจนจีวรของท่านเป้ือน
เลอืดไปหมด องค์ท่านยกนิมติน้ีขึน้มาพจิารณา “นิมติน้ีจะเป็นลางบอกเหตอุนัใดใน
การเดินทางของข้าพเจ้ากบัหมู่คณะหรือไม่ ขอพระธรรมจงบอกเหตน้ีุแก่ข้าพเจ้าด้วย” 
องค์ท่านทราบว่าการเดนิทางไปเชยีงใหม่คร้ังน้ีไม่มเีภทภัยแก่ท่านและหมูค่ณะ แต่จะ
มีคนตายในขบวนรถไฟที่ท่านและหมู่คณะเดินทางไปด้วย องค์ท่านบอกลูกศิษย์ให้
ทราบถึงนิมิตนี้เพื่อเป็นการเตือนลูกศิษย์ไม่ให้ประมาท

วันเดินทางจากกรุงเทพฯ ไปเชียงใหม่ หลวงปู่ชอบท่านเปลี่ยนที่น่ังกันกับ 
พระม่อย ท่านบอกลกูศษิย์ว่า “ผู้ได๋บ่เคยน่ังรถไฟ กะให้เบิง่หลงัคงหลงัคามันแน่เด้อ  
เผ่ือฝนสาดใส่หวั” ลกูศษิย์ทีต่ดิตามในตอนน้ันทกุคนพากนัเข้าใจว่าหลวงปูช่อบท่าน
พูดหยอก

พอรถไฟแล่นออกจากชานชาลาไปได้ไม่นาน หลวงปูช่อบท่านน่ังหลบัตาภาวนา
โดยไม่พูดคุยอะไรกับใคร พอรถไฟแล่นเข้าเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีเลือด
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หยดลงมาจากหลังคารถไฟตรงจุดที่องค์ท่านนั่งอยู่ ท่านบอก “เลือดย้อยใส่หัวปาน 
นํา้หมากเหีย่ใส่ (เลอืดหยดใส่หวัปานน�า้หมากหกใส่) ย้อยถกืจีวรจนซุม่จนด่าง จีวรผืนน้ี  
เฒ่าลายซามาไร่ม่วง (หลวงปู่ซามา อจุตโต วัดป่าอัมพวัน บ้านไร่ม่วง จังหวัดเลย)  
ตดัถวายเฮาก่อนพากนัไปงานอาจารย์ล ีวดัอโศฯ” (ท่านพ่อล ีธมัมธโร วดัอโศการาม  
จังหวัดสมุทรปราการ)

หลวงปู่ชอบท่านเดินไปบอกเจ้าหน้าที่รถไฟว่ามีเลือดหยดลงมาจากหลังคา 
ให้ขึ้นไปดูด้วย เจ้าหน้าที่รถไฟขึ้นไปดู เห็นชายคนหนึ่งนอนตายอยู่บนหลังคารถไฟ
ตรงจุดที่หลวงปู่ชอบท่านนั่งพอดี

องค์ท่านบอกการตายของผู้ชายคนนี้เกิดจากหัวฟาดกับสะพาน พอรถไฟจอด
ชานชาลาบ้านภาชี เจ้าหน้าที่ต�ารวจและพนักงานรถไฟพากันเอาศพผู้ชายคนน้ีลงที่
ชานชาลาบ้านภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

องค์ท่านหลวงปู่ชอบ “เห็นคนนี้ขึ้นไปหลังคารถไฟ เฮาเอาด้ามกลดทั่ง (เราเอา
ด้ามกลดกระทุง้) เตอืนให้มนัลงมาจากหลงัคา มนักะบ่ลง กรรมเจ็บกรรมตายมนัมาถงึ 
เลี่ยงบ่ได้ ผู้ได๋กะซ่อยบ่ได้ (ผู้ใดก็ช่วยไม่ได้) กรรมเจ็บกรรมตายนี่ ถ่ามันมาถึง  
อีหยังกะเอาบ่อยู่” (อะไรก็เอาไม่อยู่)

นิมิตเห็นกระดูกซีกซ้ายแตก

ปีพทุธศกัราช ๒๕๑๔ พระคุณเจ้าหลวงปูช่อบ ฐานสโม ระหว่างองค์ท่านพกัภาวนา 
อยู่ที่วัดป่าสัมมานุสรณ์ บ้านโคกมน ต�าบลผาน้อย อ�าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย  
ท่านบอก “เรานิมิตเห็นกระดูกซีกซ้ายแขนขาของตนเองแตกละเอียดเป็นผุยผง  
เราก�าหนดกระดกูแขนขาซกีซ้ายของตนเองข้ึนมาตัง้ใหม่ กระดกูแขนขาของเราตัง้อยู่ 
ได้พักหนึ่ง ก็แตกละเอียดลงเป็นผุยผงเหมือนเดิม เรายกนิมิตนี้ขึ้นมาพิจารณาดูว่า 
เป็นเพราะเหตุอะไรกันแน่ เราจึงทราบว่าต่อไปแขนขาซีกซ้ายของเราจะใช้งานไม่ได้ 
ตามปรกติ”
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องค์ท่านพจิารณาถงึ “กรรม” ทีจ่ะเป็นสาเหตทุ�าให้ตนเองเดนิไม่ได้ บพุกรรมเก่า 
ขององค์ท่านปรากฏขึ้นมาให้รู้คือ

๑. ในอดีตชาติหนึ่ง ท่านเอาไฟไปสุมโพรงไม้เพื่อจะจับบ่าง บ่างส�าลักควันไฟ 
พากันหนีออกจากโพรงไม้มาให้ท่านจับ ท่านว่ามีบ่างตัวหน่ึงส�าลักควันไฟตายคา 
โพรงไม้ ก่อนสิ้นใจ บ่างตัวนี้ได้ผูกพยาบาทจองเวรท่านเอาไว้

๒. ในชาติปัจจุบัน สมัยเป็นเด็กท่านหักขากบเขียด ดึงขาปูขาด เพื่อไม่ให้มัน
ไต่เต้นหนี กรรมหักขากบเขียดและดึงขาปูนี้ เป็นกรรมที่มันตามมาช�าระในปัจจุบัน 
ท�าให้องค์ท่านเดินไม่ได้

ท่านว่าเมื่อเราทราบที่มากรรมของตนเองแล้ว เราก็ปลงใจยอมรับกรรมที่จะ 
เกิดขึ้นกับตนเอง

เช้าวนัทีห่ลวงปูช่อบท่านจะเร่ิมเดนิล�าบาก วนัน้ัน “ท่านดม” พระอปัุฏฐากหลวงปู ่
ในสมัยน้ัน ได้น�าน�า้อุน่เข้าไปถวายเพือ่ให้หลวงปูช่อบท่านล้างหน้า หลวงปูช่อบพดูให้
ท่านดมฟังว่า “โบ้ย เม่ือคนืเรานิมิตเหน็กระดกูแขนขาข้างซ้ายของเราแตกป่นละเอยีด
ไปหมด ก�าหนดก่อรูปขึ้นมาใหม่ มันก็ทรงได้ช่ัวคราวแล้วก็แตกละเอียดลงไปอีก  
เราไม่เคยมนิีมติทีเ่กีย่วข้องกบัร่างกายของตนเองแบบน้ีมาก่อน น่ีเพิง่ปรากฏขึน้มาให้
เราได้เห็นเป็นครั้งแรก พญาขันธมารมาเตือนเราแล้วในเรื่องนี้ ตอนนี้แขนขาซีกซ้าย 
ของเรามีอาการมึนชา ขยับจับถืออะไรก็ล�าบาก”

หลวงปูช่อบบอกท่านดมว่า “วนัน้ีท่านดมไม่ต้องเอาบาตรของท่านไปบณิฑบาต 
ให้ท่านท�าหน้าที่ประคองเราเวลาเดินบิณฑบาตก็พอ”

พอได้เวลาบณิฑบาต หลวงปูช่อบท่านเดนิถอืไม้เท้าพาพระเณรออกไปบณิฑบาต
ทีบ้่านโคกมน ท่านดมเป็นผู้ประคององค์ท่านหลวงปูช่อบในเวลาบณิฑบาต พอถงึจุด 
ทีจ่ะเลีย้ว ท่านดมจะเป็นผู้จับตวัขององค์ท่านหลวงปูช่อบให้เลีย้วไปตามทาง พระเณร 
พากันสงสัยว่า “วันน้ีหลวงปู่ชอบท่านเป็นอะไร” ชาวบ้านถามอาการหลวงปู่ชอบ  
ท่านจะตอบว่าแขนขาซีกซ้ายมึนชาอ่อนแรง ควบคุมตนเองไม่ค่อยได้ จึงต้องให้พระ
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คอยประคอง หลังฉันอาหารแล้ว พระเณรพากันไปล้างบาตร ขณะน่ังรอพระเณร 
ล้างบาตรอยู่ที่ศาลา จู่ๆ หลวงปู่ชอบท่านก็ล้มคว�่าหน้าลงไปทางด้านซ้าย โยมที่เห็น
เหตุการณ์พากันตกใจ ร้องเรียกพระเณรให้รีบขึ้นมาดูอาการขององค์ท่าน พระเณร
พากนัวางธรุะ รีบขึน้มาดอูาการขององค์ท่านหลวงปูช่อบ หน่ึงในพระทีเ่ข้ามาดอูาการ
ของหลวงปู่ชอบในวันนั้นคือ หลวงพ่อประสิทธิ์ ปุญญมากโร วัดป่าหมู่ใหม่ จังหวัด
เชียงใหม่

หลวงพ่อประสิทธิ์ ปุญญมากโร ท่านเล่าเหตุการณ์ตอนนั้นให้ฟังว่า “แม่ออก
พากนัตกใจร้องลัน่ศาลา ร้องบอกพระเณรให้มาดูหลวงปูช่อบว่าท่านเป็นอะไร เราวาง 
บาตรขึ้นมาดูอาการของท่านพร้อมพระเณร เห็นหลวงปู่ชอบน่ังตัวเอียงไปทางซ้าย 
ท่านเอามือขวาของท่านคํ้าพื้นศาลาเอาไว้ ปากท่านเบี้ยวนํ้าลายไหล เรากับหมู่เพื่อน  
พากันประคองให้ท่านน่ังตรงๆ เอากระโถนให้ท่านบ้วนน้ํําลาย เช็ดปาก เช็ดหน้า  
ให้ท่าน

เราถามหลวงปู่ชอบว่า “พ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นอีหยังขอรับ” ท่านไม่พูดอะไร 
ในตอนน้ัน ท่านน่ังจ้องหน้าเราแล้วยิม้ สกัพกัท่านบอกว่า “ประสทิธิ ์พาเฮากลบักฏุแิหน่” 
เสยีงพดูท่านตอนน้ันแปร่งๆ ไม่ค่อยชดั เราเข้าใจความหมายหลวงปูช่อบบอก พวกเรา 
จึงพากันประคองท่านกลับที่พัก แต่น้ันมาอาการท่านก็ไม่ดีขึ้น มีแต่ประคองกันไว ้
ไม่ให้ท่านเป็นมากไปกว่าน้ี สดุท้ายหลวงปูช่อบท่านก็เดนิไม่ได้อย่างทีพ่วกเราเหน็กนั 
น่ีแหละ เราถามท่านว่า “พ่อแม่ครูบาอาจารย์ป่วยเป็นอะไรถงึได้เป็นแบบน้ี” ท่านบอก  
“เป็นกรรมของเรา โรคกรรมรักษาบ่ได้” ท่านไม่อยากให้ลูกศิษย์เป็นกังวล”

แรกๆ ตอนที่หลวงปู่ชอบท่านมีอาการมึนชาแขนขาทางซีกซ้าย องค์ท่านบอก
พระเณรนวดให้ พระเณรองค์ไหนที่มีความรู้ในเรื่องการนวด ก็พากันมานวดถวาย
ให้ท่าน องค์ท่านจะบอกพระเณรนวดตามจุดที่มีอาการมึนชา พอกดถูกจุดที่ท่านมี
อาการมึนชา ท่านจะบอกให้กดลงไปตรงน้ันแรงๆ โดยไม่ต้องออมมอื ตรงไหนถกูจุด 
ที่มึนชา ท่านจะเอ่ยปากร้องออกมาว่า “หมึนจ้าวๆ แท้เว้ย”
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พระเณรท่านใดที่มีฝีมือในการนวด หรือหมอนวดพื้นบ้านที่ฝีมือดีมารักษา  
โดยการนวดประคบให้องค์ท่าน อาการขององค์ท่านหลวงปู่ชอบก็ไม่มีท่าทีว่าจะดี 
ขึน้เลย หน�าซ�า้กลบัทรุดหนักลงไปเร่ือยๆ จนแขนขาทางซกีซ้ายท่านไม่สามารถใช้งาน 
ได้ตามปรกติ ปากท่านบิดเบี้ยว พูดไม่ชัดถ้อยชัดค�าเหมือนเก่า ถ้าใครไม่ตั้งใจฟัง
ขณะท่านพูด ก็จะฟังค�าขององค์ท่านไม่รู้เรื่อง

การรักษาอัมพฤกษ์อัมพาตสมัยนั้นการแพทย์ไม่เจริญเท่าสมัยนี้ ถึงแม้จะเป็น
สมัยนี้ก็ใช่ว่าจะรักษาโรคแนวนี้กันได้ง่ายๆ ผู้เป็นอัมพฤกษ์อัมพาต ถ้าไม่รีบรักษา
ตัง้แต่ตอนเร่ิมเป็นใหม่ๆ โอกาสทีจ่ะหายเป็นปรกตน้ัินจะยากมาก ลกูศษิย์ทัง้พระและ 
ฆราวาสนิมนต์องค์ท่านหลวงปู่ชอบมารักษาที่โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพฯ

ตอนพกัรักษาอยูท่ีโ่รงพยาบาลศริิราช กรุงเทพฯ อาการขององค์ท่านหลวงปูช่อบ 
กด็ขีึน้ในระดับหน่ึง ปากท่านทีเ่บีย้ว หายเป็นปรกต ิพดูจาได้ชดัถ้อยชดัค�า ทางแพทย์
ทีท่�าการรักษาจึงอนุญาตให้องค์ท่านออกจากโรงพยาบาลได้ แต่ต้องมาพบแพทย์ตาม
นัดหมายเพื่อท�าการตรวจองค์ท่านเป็นระยะ

เพือ่ความสะดวกในการมาพบแพทย์ตามนัดหมาย หลวงปูซ่ามา อจุตโต หลวงพ่อ 
บัวค�า มหาวีโร ได้นิมนต์องค์ท่านหลวงปู่ชอบมาพักรักษาตัวอยู่ที่วัดอโศการาม  
ต�าบลท้ายบ้าน อ�าเภอเมอืง จังหวดัสมทุรปราการ โดยมีองค์ท่านหลวงปูห่ลยุ จันทสาโร  
ตามมาสมทบดแูลรักษาองค์ท่านหลวงปูช่อบอกีแรงหน่ึง ระหว่างพกัอยูว่ดัอโศการาม  
หลวงปูช่อบท่านปรารภอยากจะกลบัมารักษาตวัอยูเ่มอืงเลย องค์ท่านบอกกบัลกูศษิย์
ว่า “โรคทีเ่ราเป็นอยูน้ี่มนัรักษาไม่หายหรอก อย่างดีกแ็ค่ประคองไม่ให้ตายไว้เท่าน้ัน” 
ท่านว่า “โรคกรรมของเรานี้มันจะหายได้ก็ต่อเมื่อตายจากกันไปแล้วเท่านั้น”

พรรษาปี ๒๕๑๔ พระคุณเจ้าหลวงปูช่อบ ฐานสโม ท่านมาจ�าพรรษาทีว่ดัป่าสานตม  
ต�าบลสานตม อ�าเภอภูเรือ จังหวัดเลย ในพรรษาปีนี้ มีหลวงพ่อจันทร์เรียน คุณวโร  
หลวงพ่อขันตี ญาณวโร หลวงพ่อสมศรี อัตตสิริ หลวงตาสามารถ (ไม่ทราบฉายา) 
สามเณรเหลา (พระอาจารย์เฉลา วัดป่าสานตม) สามเณรนงคาญ (พระอาจารย์คาญ 
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วัดป่าห้วยเดื่อ) สามเณรทวี (พระอาจารย์ทวี วัดป่าห้วยเดื่อ) จ�าพรรษาร่วมกันดูแล
อุปัฏฐากองค์ท่านหลวงปู่ชอบ

หลังออกพรรษาปีนี้ องค์ท่านหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน วัดป่าบ้านตาด 
ต�าบลบ้านตาด อ�าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี พาลูกศิษย์มาทอดกฐินให้องค์ท่าน 
หลวงปู่ชอบที่วัดป่าสานตม หลังทอดกฐินผ่านไปไม่กี่วัน หลวงปู่ชอบท่านเป็นไข้ 
มีอาการปอดชื้น เนื่องจากอากาศหนาวเย็น ทางคณะอุปัฏฐากนิมนต์องค์ท่านลงมา 
รักษาที่โรงพยาบาลสงฆ์ และโรงพยาบาลศิริราช อีกครั้งหนึ่ง

ระหว่างพักรักษาอยู่โรงพยาบาลศิริราช ดึกคืนหน่ึง หลวงปู่ชอบท่านตื่นมา 
บ้วนน�า้ลาย ขณะเอือ้มมอืจะหยบิกระโถน ท่านเกดิอาการหน้ามืดตกเตยีง หวักระแทก
พืน้จนสลบ ท่านว่า “ตอนเฮาตกเตยีง กรรมปิดบงับ่ให้พระเณรเฝ้าเหน็เฮาตอนตกเตยีง  
พอกรรมแสดงผลเตม็ทีแ่ล้ว จังเปิดให้คนอืน่เหน็เฮาตกเตยีง เวลากรรมมนัมาถงึแล้ว 
บ่มีไผหลีกลี้หนีพ้นได้ ต่อให้บินเหาะหนีไปอยู่ฟ้า กะต้องร่วงลงสู่กรรม”

องค์ท่านหลวงปู่ชอบ “เฮาพิจารณาอายุขัยตนเอง พิจารณาวาสนาเกี่ยวข้องกับ 
ผู้อื่น มีสัตว์โลกกายทิพย์กายหยาบรอเฮาโปรดอีกหลาย เฮาจั่งทรงธาตุขันธ์ตนเอง
อยู่โปรดสัตว์โลก ท�าหน้าที่สุดท้ายให้สมบูรณ์ ถึงร่างกายของตนเองจะอยู่ทุกขขันธ์ 
เฮาเอาจิตตนเองอยู่โปรดสตัว์โลกกายทพิย์กายหยาบให้ได้หลายทีส่ดุ ถงึบ่มีไผพาไป 
โปรดสัตว์ผู้ตกทุกข์ได้ยาก เฮาสิกลิ้งไปกับดินโปรดเขา บ่มีแฮงกลิ้งไป กะสิเอาคาง 
เกาะไป สตัว์โลกบ่ว่าหยาบละเอยีด ถ้ามีวาสนากบัเฮาแล้ว อยูม่่องใด๋เฮากะสไิปโปรดเขา  
จิตเฮาบ่มีอุปสรรคไปมา มีแต่กายท่อนั้นที่เฮาอาศัยผู้อื่นพาไป

ประโยชน์คนท�าบญุกบัเฮาน่ันมหีลาย คนกราบไหว้เฮาด้วยใจเลือ่มใส เกดิชาติ 
ใดๆ กะสไิด้พบเหน็สมณะสงฆ์ผู้ทรงธรรม การได้เหน็สมณะสงฆ์ผู้ทรงธรรม จะท�าให้ 
บคุคลน้ันได้ต่อยอดบญุของตนเองไปเร่ือยๆ จนประมาณบ่ได้ คนใส่บาตรถวายทาน 
ให้เฮาได้อานิสงส์หลาย ถ้าผู้น้ันบ่มกีรรมหนักมาเบยีดเบยีน เกดิชาตใิดๆ กะสบ่ิอตัคดั 
ขัดสน หาอยู่หากินคุ้มปากคุ้มท้องตนเอง
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ผู้อปัุฏฐากเฮาได้บญุหลายกว่าพวกน่ีหลายเท่า บญุผู้ดแูลพยาบาลภกิษุสามเณร
ผู้อาพาธ เท่ากบับญุได้อปัุฏฐากพระพทุธเจ้า เรือ่งน้ีเฮาบ่ได้กล่าวเอง พระพทุธเจ้าท่าน 
ตรัสอานิสงส์เร่ืองน้ีไว้แล้ว บญุกศุลผู้อปัุฏฐากภกิษสุามเณรอาพาธน้ีมมีาก มากขนาด 
ที่ว่าจะติดตามบุคคลน่ันไปทุกภพชาติจนถึงวันเข้าพระนิพพาน บุญกุศลอุปัฏฐาก
พยาบาลภิกษุสามเณรผู้อาพาธนี่หลายขนาดไหน ให้พิจารณาเอา”

ตนเองเรียนถามหลวงปู่ชอบเพื่อให้หมู่คณะพระเณรที่อุปัฏฐากองค์ท่านได้ฟัง 
เพื่อเป็นข้อธรรมเตือนใจหมู่เพื่อนว่า “บุญบาปที่ทํากับสมณะชีพราหมณ์ผู้ทรงศีล
ทรงธรรม ตลอดจนบุญบาปที่ทํากับผู้มีพระคุณนี้ หนักมากขนาดไหนขอรับ”

องค์ท่านหลวงปู่ชอบบอก “บุญที่ทํากับผู้ทรงศีลทรงธรรม ผู้มีพระคุณพ่อแม่ 
ญาติพี่น้อง ครูบาอาจารย์ บุญน้ีจะติดตามบุคคลน่ันไปจนถึงวันเข้าสู่พระนิพพาน  
ตรงกนัข้าม บาปอกศุลทีท่าํต่อผู้ทรงศีลทรงธรรม ผู้มพีระคณุ บาปเหล่าน้ีจะตามผู้น้ัน 
ให้ได้รับผลชั่วจากกรรมของตนเองจนถึงวันเข้าสู่พระนิพพาน

ขณะมีชีวิตอยู่ให้ทําบุญไว้หลายๆ ตายแล้วบ่มีโอกาสได้ทําบุญ ตายแล้วกะได้ 
เสวยบญุเสวยบาปทีต่นเองได้ทาํเอาไว้ตอนสมัยมชีวีติอยู ่คนทาํดีได้เสวยบญุ มสีคุติ 
เป็นทีต่ัง้ มสีวรรค์พรหมโลกเป็นทีอ่ยู ่สงูสดุมีพระนิพพานเป็นทีห่มาย ถ้ายงัเวยีนว่าย 
อย่างน้อยกะได้เกดิเป็นมนุษย์พบพระพทุธศาสนา คนทาํชัว่เสวยบาป มทีคุตเิป็นทีต่ัง้  
มีอบายภูมิ นรก เปรต อสูรกาย เดรัจฉาน เป็นที่อยู่ หนักเบาอยู่กับกรรมกระทํามา”

เรียนถามองค์ท่านว่า “บญุ บาป นรก สวรรค์ น้ี พระพทุธเจ้าท่านบญัญตัเิอาไว้ 
หรือขอรับ” องค์ท่านหลวงปู่ชอบ “บุญ บาป นรก สวรรค์ ไม่มีใครบัญญัติตั้งขึ้นมา  
สิ่งเหล่าน้ีเกิดขึ้นมาเองโดยธรรมชาติเพื่อเป็นสถานที่รองรับบุญบาปสัตว์โลก 
พระพทุธเจ้าแต่ละพระองค์ พอตรัสรู้เหน็ธรรมเหล่าน้ีแล้ว พระพทุธเจ้าแต่ละพระองค์
ท่านจึงนําธรรมเหล่าน้ีมาสั่งสอนสัตว์โลกให้รู้จักบาปบุญคุณโทษ สิ่งไหนที่เป็นคุณ
ประโยชน์ พระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ก็จะสอนให้ทํา สิ่งไหนที่เป็นโทษเป็นที่มาของ
การกระทําบาป พระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ท่านก็จะสอนให้งดเว้น”
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ธรรมสากัจฉาที่องค์ท่านหลวงปู่ชอบแสดงให้พระเณรลูกหลานฟังวันนี้ ลึกซึ้ง
พิสดารมาก ดึกด่ืนค่อนคืน พระเณรที่น่ังฟังตาใสแจ๋วเหมือนนกเค้าแมวก็ไม่ปาน  
ใครถามเร่ืองอะไร องค์ท่านหลวงปูช่อบตอบให้ฟังทกุเร่ืองโดยไม่ปิดบงั เร่ืองอดตีชาต ิ
แต่ละคนที่องค์ท่านเล่าให้ฟัง แต่ละคนตื่นเต้นในเร่ืองราวอดีตชาติของตนเองที่ 
หลวงปู่ชอบเล่าให้ฟัง องค์ท่านบอกย้อนหลังจากชาติปัจจุบันไปกี่ชาติๆ คนน้ีเกิด 
เป็นอะไร อยูท่ีไ่หน มคีวามเกีย่วข้องอะไรกนักบัท่าน ถงึได้มาเกดิร่วมกนัในชาตปัิจจุบนั  
องค์ท่านบอกเล่าให้ทุกคนฟังหมด

ธรรมสากัจฉากับองค์ท่านหลวงปูช่อบคนืน้ี เป็นคืนพเิศษส�าหรับพระเณรวดัป่า
โคกมน ที่อยู่อุปัฏฐากองค์ท่านในคืนวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๓๖ 

ผู้ข้าสิบ่สอนผู้ใด

การอาพาธของพระคณุเจ้าหลวงปูช่อบ ฐานสโม เร่ิมตัง้แต่ปีพทุธศกัราช ๒๕๑๔ 
ทีอ่งค์ท่านเร่ิมเดนิล�าบาก จนต้องอาศยัพระเณรเป็นผู้ประคองในเวลาเดนิ พอล่วงเข้าปี 
พุทธศักราช ๒๕๑๕ หลวงปู่ชอบท่านก็เดินไม่ได้อย่างถาวร

กิจวัตรในการอบรมสั่งสอนพระเณรฆราวาสขององค์ท่านจึงเพลาลงไปตาม 
ธาตขุนัธ์ โดยนิสยัส่วนตวัของหลวงปูช่อบ ท่านจะไม่ค่อยสอนลกูศษิย์โดยการเทศนา
เป็นหลัก ท่านจะเน้นการปฏิบัติของตนเองให้ลูกศิษย์เห็นเป็นตัวอย่าง เรื่องเทศนา
ว่าการน้ันจะเป็นเร่ืองรองลงมา เร่ืองการปฏบิตั ิหลวงปูช่อบท่านจะไม่พดูมาก ท่านจะ 
ลงมอืปฏิบตัร่ิวมกบัพระเณร วธิกีารปฏิบตัแิบบน้ีขององค์ท่าน พระอาจารย์จันทร์เรียน  
คณุวโร วัดถ�า้สหายธรรมจันทร์นิมติ จังหวดัอดุรธานี ท่านถอืเป็นแนวทางในการปฏบิตัิ 
สืบมาจนถึงปัจจุบัน

เรียนถามครูบาอาจารย์ทายาทธรรม ถึงเร่ืองการปฏบิตัขิององค์ท่านหลวงปูช่อบ  
เมื่อสมัยพ่อแม่ครูบาอาจารย์ยังธาตุขันธ์แข็งแรง หลวงพ่อประสิทธิ์ ปุญญมากโร  
ท่านบอก “นิสัยหลวงปู่ชอบ ท่านไม่ชอบให้ใครมารุมล้อม ท่านไม่อยากให้พระเณร 
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เสยีเวลาในการปฏิบตั ิท่านบอก เวลา วารี ความแก่ ความตาย มนัไม่เคยผ่อนปรนให้ผู้ใด 
อย่าประมาท ให้เร่งความเพยีรของตนเอง ท่านจะให้พระเณรปฏบิตัด้ิวยตนเองเป็นหลกั  
ถ้าใครติดขัดอะไรในเร่ืองข้อธรรม ก็ให้มาเรียนถามท่าน ท่านจะแก้ข้อสงสัยใน 
ธรรมนั้นให้”

ทดิอดุม อดตีพระอปัุฏฐากองค์ท่านหลวงปูช่อบบอก “หลงัจากหลวงปูช่อบท่าน 
เดนิไม่ได้มาสองปี คนืหน่ึงในปีพทุธศกัราช ๒๕๑๗ หลวงปูช่อบบอกพระเณรอปัุฏฐาก  
ให้พาท่านออกไปตรวจดคูวามเรียบร้อยของพระเณรภายในวดั ซึง่กจิวตัรน้ีเป็นกจิวตัร 
ทีห่ลวงปูช่อบท่านถอืปฏบิตัมิาตัง้แต่สมยัทีท่่านยงัเดินได้ตามปรกต ิพระเณรอปัุฏฐาก 
ในวัดพากันเข็นรถพาหลวงปู่ชอบสํารวจรอบบริเวณวัดป่าสัมมานุสรณ์”

ทดิอดุมบอก “คนืน้ันหลวงปูช่อบท่านไปไล่พระเณรทีส่มุหวัคยุกนัให้กลบักฏุไิป
เดนิจงกรมภาวนา พระเณรพอเหน็หลวงปูช่อบ กพ็ากนัแตกหนีกลบักฏุ ิพอท่านกลบัมา 
กุฏิทีพ่กั พระเณรกลุม่น้ีกแ็อบมาสมุหวัคยุกนัอกี หลวงปูช่อบท่านรู้ กอ็อกมาไล่พระ 
เณรอกี คืนน้ันหลวงปูช่อบท่านออกมาเตอืนพระเณรถึง ๓ ครัง้ คร้ังที ่๓ หลวงปูช่อบ
ท่านผ่านมาทางโบสถ์กลางนํา้ ท่านหนัไปมองโบสถ์ บอกพระเณรให้หยดุรถเขน็ องค์ท่าน 
ยกมือขวาขึ้นแล้วพูดว่า “จากนี้ไป ผู้ข้าสิบ่สอนผู้ใดอีกแล้ว คนทุกวันนี้มันสอนยาก
เหลอืเกนิ” พระเณรทีอ่ปัุฏฐากองค์ท่านหลวงปูช่อบในวนัน้ัน พากนังุนงงกบัเหตกุารณ์  
แต่ไม่มีใครกล้าที่จะถามในตอนน้ันเพราะเกรงในกิริยาขององค์ท่าน” ทิดอุดมบอก 
“พระเณรอุปัฏฐากตอนน้ันต่างรู้สึกร้อนหนาวข้ึนมาในใจของตนเอง คําพูดของ 
หลวงปูช่อบคาํน้ี พระเณรผู้มุง่หวงัฝากชวีติการปฏบิตัไิว้กบัองค์ท่าน ไม่ต่างอะไรกบัถกู 
ฟ้าผ่ากลางใจ”

ทดิอดุม อดตีพระอปัุฏฐากองค์ท่านหลวงปูช่อบบอก ต่อมาปีพทุธศกัราช ๒๕๑๘ 
ขณะน้ันก�าลงัเร่ิมสร้างเจดีย์วดัป่าสมัมานุสรณ์ คืนน้ันเป็นวันเพญ็เดือน ๖ หลวงปูช่อบ 
บอกพระเณรอปัุฏฐากว่าท่านจะออกมาดูสถานทีส่ร้างเจดย์ี พอมาถงึสถานทีส่ร้างเจดีย์  
หลวงปูช่อบท่านน่ังหลบัตาอยูบ่นรถเขน็นานร่วมคร่ึงช่ัวโมง ตอนน้ันพระเณรอปัุฏฐาก 
ก็ไม่มีใครกล้าถามท่าน ได้แต่พากันนั่งลงข้างๆ รถเข็นของท่าน หลังจากพิจารณา
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ภายในแล้ว หลวงปู่ชอบท่านยกมือขวากล่าวที่ฐานเจดีย์วัดป่าสัมมานุสรณ์ว่า “ผู้ข้า
สิบ่สอนผู้ใด เว้นแต่ผู้นั้นมีวาสนากับข้าพเจ้าในทางธรรม”

ผู้บนัทกึเรียนถามองค์ท่านหลวงปูช่อบถงึเรือ่งน้ีว่า “เพราะเหตอุะไร พ่อแม่ครูบา-
อาจารย์ถงึวางภาระเร่ืองเทศนาว่าการ” องค์ท่านบอก “เฮาผ่อนภาระสอนคนลงเพราะ
มทีายาทมาสอนธรรมแทนเฮาแล้ว ทกุวนัน้ีเฮาสอนพวกเทพเทวดาเป็นหลกั สอนคน 
เว่าเป็นชัว่โมงมนัยงับ่เข้าใจ สอนเทพเทวดาห้านาทสีบินาท ีธรรมทีเ่ฮาแสดงกะส่องเข้า 
ไปถงึจิตพวกเขาแล้ว ครูบาอาจารย์สอนมนุษย์น้ีมหีลาย ครูบาอาจารย์สอนโลกทพิย์น้ี 
มีน้อย เฮาเน้นสอนพวกโลกทิพย์เป็นหลัก”

พอพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปูช่อบท่านพดูเหตผุลให้ฟัง ตนเองจึงกระจ่างใจใน 
เร่ืองน้ี องค์ท่านหลวงปูเ่ทสก์ เทสรังส ีบอกผู้บนัทกึว่า “อาจารย์ชอบท่านแสดงธรรมให้ 
มนุษย์ฟังไม่เก่ง แต่ถ้าแสดงธรรมให้พวกเทพเทวดาฟังแล้ว อาจารย์ชอบท่านเป็นรอง 
แค่ท่านอาจารย์มัน่เพยีงองค์เดยีว วนัหน่ึงๆ อาจารย์ชอบท่านแสดงธรรมให้เทพเทวดา 
ฟังวันละเป็นพันเป็นหม่ืน อาจารย์ชอบท่านเป็นพระอรหันต์ที่เทพเทวดารักเคารพ 
ท่านมาก ท่านเดนิทางไปสถานทีแ่ห่งใด มนุษย์และเทวดาในสถานทีแ่ห่งน้ันได้รับความ 
ชุ่มเย็นจากเมตตาธรรมของท่าน อาจารย์ชอบท่านมีบารมีทางนี้โดยเฉพาะ” 

ปีพทุธศกัราช ๒๕๑๗ พระคุณเจ้าหลวงปูช่อบ ฐานสโม เดนิทางไปวดัเจตยิาครีี- 
วหิาร (ภูทอก) บ้านค�าแคน ต�าบลนาสะแบง จังหวดัหนองคาย (ปัจจุบนัข้ึนกบัจังหวดั 
บงึกาฬ) เพือ่น�าตาผ้าขาวเกต ุ(หลวงปูเ่กต ุภูมะโรง ต�าบลค�าเข่ือนแก้ว อ�าเภอชานุมาน  
จังหวัดอ�านาจเจริญ) มอบให้หลวงปูจ่วน กลุเชฏโฐ เป็นผู้จัดบริขารยกบวช ผู้ตดิตาม 
องค์ท่านไปภูทอกครั้งนั้น มีหลวงปู่ซามา อจุตโต หลวงพ่อบัวค�า มหาวีโร พระอุดม  
พ่อถิน วงษา

(อธิบายเรื่องหลวงปู่เกตุ ภูมะโรง หรืออดีตเสือเกตุ บ้านโคกมน หลานชาย 
หลวงปู่ชอบที่องค์ท่านโปรดจากเสือร้ายเป็นพระอรหันต์ หลวงปู่เกตุท่านเป็นคน
บ้านโคกมนคนเดียวที่องค์ท่านหลวงปู่ชอบสอนธรรมให้จนเป็น “พระอรหันต์”  
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หลวงปู่เกตุถูกองค์ท่านหลวงปู่ชอบทรมานทิฐิ ให้บวชเป็นตาผ้าขาวนานถึง ๑๐ ปี  
พอหลวงปู่เกตุท่านบรรลุธรรม “โสดาบัน” องค์ท่านหลวงปู่ชอบจึงนําท่านไปให้ท่าน 
พระอาจารย์จวน กุลเชฏโฐ หนึ่งในพระลูกชายขององค์ท่าน ยกบวชให้หลวงปูเ่กตุ 
หลวงปูช่อบบอกอดตีหลวงปูเ่กตเุคยเกดิเป็นพีช่ายของท่านพระอาจารย์จวน หลวงปูเ่กต ุ
ท่านเคยจัดบริขารให้น้องชาย คือพระอาจารย์จวนในชาตน้ัินได้บวช ชาตทิีห่ลวงปูเ่กต ุ
กบัท่านพระอาจารย์จวนเป็นพีน้่องกนัน้ัน องค์ท่านหลวงปูช่อบ ฐานสโม เกดิเป็น “พ่อ”  
ของท่านทัง้สอง คาํทีค่รูบาอาจารย์องค์ท่านหลวงปูข่าว อนาลโย องค์ท่านหลวงปูห่ลยุ 
จันทสาโร ว่า “ท่านจวน ลูกอาจารย์ชอบ” มีอดีตมาจากเรื่องนี้)

เข้าสู่เรื่องท่านพระอาจารย์จวน กุลเชฏโฐ จัดที่พักให้องค์ท่านหลวงปู่ชอบกับ  
พระอุดม พักอยู่ศาลาชั้น ๕ ของภูทอก ช่วงนั้นเป็นหน้าแล้ง รอบๆ บริเวณภูทอก 
ชาวบ้านได้มาจุดป่าท�าไร่ ควันไฟได้ฟุ้งกระจายขึ้นไปบนภูทอก จนหลวงปู่ชอบท่าน
แสบตา หายใจติดขัด ท่านพระอาจารย์จวนจึงข้ึนไปนิมนต์หลวงปู่ชอบลงมาพักที่ 
ถ�้าด้านล่าง เพื่อความสบายในธาตุขันธ์ของครูบาอาจารย์

คืนน้ันท่านอดุมเหน่ือยมาก อยากจะนอน จึงบอกหลวงปูช่อบว่า “คืนน้ีข้าน้อย 
ขอไหว้พระสวดมนต์แล้วจะนอนเลย” หลวงปู่ชอบบอกพระอุดมให้นอนอยู่ใต้เตียง 
มอีะไรเรียกใช้ องค์ท่านจะบอก ท่านอดุมนอนอยูใ่ต้เตยีงหลวงปูช่อบได้พกัหน่ึง ปรากฏ
ถ�า้ทีอ่งค์ท่านพกัน้ันสว่างจ้าไปทัว่ แสงสว่างทีว่่าน้ี ส่งผลให้บริเวณหน้าถ�า้กระจ่างแจ้ง
เหมอืนกับมีใครมาจุดตะเกยีงเจ้าพายเุอาไว้ ท่านอดุมสงสยัในแสงสว่าง จึงคลานออก 
จากใต้เตยีงมาดูทีก่ลดของหลวงปูช่อบ ท่านอดุมเหน็หลวงปูช่อบท่านน่ังยิม้อยูภ่ายใน
กลด แต่ไม่ทราบว่าองค์ท่านนั้นยิ้มให้ใคร

ท่านอดุมประหลาดใจ จึงไปบอกหลวงปูซ่ามา อจุตโต ให้มาดูแสงสว่างน้ีด้วยกนั  
หลวงปู่ซามาพาท่านอุดมคลานเข้าไปดูว่าหลวงปู่ชอบท่านท�าอะไรอยู่ พอท่านทั้งสอง
เข้าไปใกล้มุง้กลดองค์ท่านหลวงปูช่อบ แสงสว่างสดใสทีท่่านทัง้สองเหน็น้ีกห็ร่ีจางลง 
เหมอืนมผู้ีมาริบแสง หลวงปูซ่ามากบัท่านอดุมเปิดมุง้กลดข้ึนด ูเหน็องค์ท่านหลวงปูช่อบ 
นอนนิ่งอยู่เฉยๆ ไม่เห็นองค์ท่านนั่งยิ้มภายในกลดอย่างที่เห็นกันในตอนแรก
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หลวงปู่ซามาบอกท่านอุดมให้ถอยออกมาข้างนอก เพราะเกรงจะไปกระทบกับ 
ธรรมภายในขององค์ท่านหลวงปู่ชอบ หลวงปู่ซามากับท่านอุดมพากันถอยออกจาก 
เตียงพักขององค์ท่านหลวงปู่ชอบได้ประมาณสองเมตร แสงสว่างน้ีก็ปรากฏขึ้นมา 
อีกคร้ัง ยิ่งท่านทั้งสองถอยออกไกลจากเตียงขององค์ท่านหลวงปู่ชอบมากเท่าไหร่ 
แสงสว่างเนียนใสนี้ก็ทวีแสงเพิ่มขึ้น

หลวงปู่ซามากับท่านอุดมพากันออกมาน่ังดูองค์ท่านหลวงปู่ชอบอยู่หน้าถ�้า  
ท่านทั้งสองเห็นหลวงปู่ชอบน่ังยิ้มอยู่ภายในกลดเหมือนกับที่เห็นกันในคร้ังแรก  
ท่านอดุมอดสงสยัไม่ได้ จึงคลานเข้าไปเปิดดมุู้งกลดขององค์ท่านหลวงปูช่อบอกีคร้ัง  
เห็นหลวงปู่ชอบท่านนอนนิ่ง ไม่ได้ลุกขึ้นมานั่งยิ้มดังที่ตนเองกับหลวงปู่ซามาเห็น

หลวงปู่ซามาท่านบอกพระอุดมว่า “อย่าไปยุ่ง เด๋ียวจะกระทบธรรมภายในที่
ท่านอาจารย์ชอบแสดงอยู่” หลวงปู่ซามาบอกท่านอุดมว่า “ตอนนี้อาจารย์ชอบท่าน 
ก�าลงัแสดงธรรมให้เทพเทวดาฟัง อย่าไปยุง่กบัวตัรปฏบิตัภิายในของท่าน เร่ืองน้ีเป็น 
วาสนาของท่าน เราเป็นลูกศิษย์อย่าเข้าไปยุ่งให้ครูบาอาจารย์ท่านเสียงานภายใน  
ถ้าอยากจะรู้เรื่องอะไร ก็ให้เรียนถามครูบาอาจารย์เอาในวันหลัง” หลวงปู่ซามาท่าน
พดูตดับทเพือ่ไม่ให้ท่านอดุมเข้าไปรบกวนเวลาองค์ท่านหลวงปูช่อบก�าลงัแสดงธรรม
โปรดแขกพิเศษขององค์ท่าน

พอเช้าวันใหม่ ท่านอุดมจัดน�้าอุ่น ไม้สีฟัน เข้าไปถวายองค์ท่านหลวงปู่ชอบ  
หลวงปู่ชอบถามท่านอุดมว่า “โบ้ย เมื่อคืนเห็นอีหยังบ่” ท่านอุดมตอบองค์ท่านว่า 
“ข้าน้อยเหน็แสงสว่างในถ�า้ขอรับ” หลวงปูช่อบถามพระอดุมว่า “เม่ือคนืน้ีเหน็เทวดาบ่”  
ท่านอดุมตอบองค์ท่านตามซือ่ว่า “ข้าน้อยบ่เหน็ขอรับ” หลวงปูช่อบพดูหยอกท่านอดุม 
ด้วยวลีเอ็นดูประจ�าองค์ท่าน “ตาหมากขามขี้” (ตาหมากขามข้ี เป็นส�านวนอีสาน 
มีความหมายคล้ายกับค�าว่า ตาถั่ว หรือความหมาย มีตาหามีแววไม่)

หลงัยกไร่ตาหมากขามขีใ้ห้ท่านอดุมเป็นเจ้าของแล้ว หลวงปูช่อบเล่าเร่ืองเมือ่คืน 
ที่ผ่านมาให้ท่านอุดมฟัง “เมื่อคืนพวกเทพเทวดาจากหลายช้ันภูมิพากันมาหาเรา  



345

ท้าวสกักะพญาอนิทร์พาบริวารมาฟังธรรมกบัเรา เมือ่คนืเทวดาพากนัมาหลายสบิพนั 
จนเตม็ภูทอก แสงสว่างทีท่่านเหน็น้ันคอืรัศมขีองเทพเจ้าเหล่าเทวดาเปล่งบารมี จึงปรากฏ 
แสงนวลสว่างให้ท่านได้เห็นภายนอก เห็นหรือยังล่ะ ปาฏิหาริย์พระศาสนาเป็นจั่งได๋ 
เหน็หรือยัง สิง่ทีพ่ระพทุธเจ้าท่านตรัสไว้น้ันมอียูจ่ริง ถ้าอยากได้ดีมธีรรม กป็ฏิบตัใิห้
มันได้จนสิ้นสงสัย พอตาจิตตาใจเปิดแล้ว ก็จะรู้ว่าธรรมที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้นั้น
เป็นจั่งได๋ ถ้ารู้ธรรมแล้ว กะบ่ต้องให้ผู้ใดมาสอนอีก มันจบเบิ่ดสู่อย่าง (มันจบหมด
ทุกอย่าง) พอเฮาบอกให้ทําความเพียร มันกะให้เฮาเป็นเถ้าแก่ไปขออีสาด อีหมอน 
ให้มนั มนัสเิอาสาดเอาหมอนน่ันบ่เป็นสรณะพาไปสวรรค์นิพพาน ตาหมากขามขีเ้อ้ย”

ท่านอดุมบอก ตอนน้ันตนเองไม่มีค�าแก้ตวั เพราะทกุอย่างทีอ่งค์ท่านหลวงปูช่อบ 
พูดมาน้ันเป็นความจริงที่วิ่งชนใจ ท่านอุดมบอกตนเองได้แต่ก้มหน้ารับธรรมอรุณ
เบิกฟ้าที่องค์ท่านหลวงปู่ชอบเปิด “ตาหมากขามขี้” ให้ตั้งแต่เช้าก่อนออกบิณฑบาต

ค�าว่า “ตาหมากขามขี้” นี้เป็นประโยคธรรม “คําวิเศษ” ที่องค์ท่านหลวงปู่ชอบ 
มกัจะพดูให้ลกูศิษย์ พระเณรองค์ไหนทีอ่งค์ท่านไม่ให้นิสยั เวลาต�าหนิพระเณรรูปน้ันๆ  
องค์ท่านจะไม่เอ่ยค�าว่า “ตาหมากขามขี”้ ออกมา ถ้าพระเณรองค์ไหนถกูหลวงปูช่อบ 
ท่านว่า “ตาหมากขามขี้” พระเณรองค์นั้นจะเป็นที่ยอมรับกันในศิษย์สายธรรมของ
องค์ท่านหลวงปู่ชอบว่า นี่คือ “ทายาทผู้สืบนิสัยทางธรรม” ที่องค์ท่านก�าลังฝึกฝน

เร่ืองที่องค์ท่านหลวงปู่ชอบปรากฏแสงสว่างน้ี พระเณรที่อุปัฏฐากองค์ท่าน 
จะเหน็กนัทกุค�า่คืน ส่วนมากแสงนวลแบบน้ีจะเกดิขึน้หลงัเวลาสีทุ่ม่เป็นต้นไป บางวนั 
ก็สว่างมาก บางวันก็สว่างน้อย

เรียนถามองค์ท่านว่า “แต่ละคืน ท�าไมมีแสงสว่างมากน้อยต่างกัน”

องค์ท่านหลวงปูช่อบบอก “ขึน้อยูก่บัวนัน้ันเทวดามามากมาน้อย ถ้าเทวดามามาก 
แสงสว่างน้ีก็เกดิขึน้มาก ถ้าเทวดามาน้อย แสงสว่างน้ีกจ็ะน้อย” เร่ืองปาฏหิาริย์พืน้ฐาน 
แบบนี้ขององค์ท่านหลวงปู่ชอบ ลูกศิษย์อุปัฏฐากจะเห็นกันทุกวันจนกลายเป็นเรื่อง
ที่คุ้นชิน
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เรื่องฤทธาปาฏิหาริย์เราเห็นมามากต่อมาก เวลาใครพูดเร่ืองปาฏิหาริย์ให้ฟัง  
เราน้ันเฉยๆ ไม่ตืน่เต้น เพราะเราเหน็มามากต่อมากทีพ่่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปูช่อบ 
ท่านแสดงให้ดู บางครั้งองค์ท่านหายตัวไปต่อหน้าต่อตา บางครั้งองค์ท่านแสดงกาย
ออกเป็นหลายคน ทัง้เป็นเณร เป็นพระ และรูปร่างองค์ท่านในวาระเดยีวกนั บางคร้ัง 
องค์ท่านก็ลอยตัวขึ้นบนอากาศให้ลูกศิษย์ผู้อุปัฏฐากได้เห็น

ถามท่าน “พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท�าแบบนี้ได้ยังไง”

องค์ท่านหลวงปู่ชอบบอก “มโนมยิทธิ ฤทธิ์ทางใจ”

ท่านพระอาจารย์จันทร์เรียน คณุวโร วดัถ�า้สหายธรรมจันทร์นิมิต บอก “ทีพ่วกท่าน 
เหน็น้ียังน้อย เฮาเทีย่ววเิวกกบัเพิน่ บางเทือ่เฮาเดนิแซงเพิน่ไปลบิๆ หลวงปูช่อบเพิน่
แสดงฤทธิ์เดินออกหน้าเฮา หลวงปู่ชอบเพิ่นเร็ว เฮาเอาตีนเดิน เพิ่นเอาฌานเดิน”

ที่พักขององค์ท่าน บางวันก็จะมีกลิ่นหอมคล้ายดอกไม้หรือเคร่ืองหอมโชยมา 
ให้ลูกศิษย์ที่เฝ้าอุปัฏฐากได้สัมผัส ส่วนมากกลิ่นหอมที่ว่าน้ีมักจะเกิดขึ้นในวันพระ  
ผู้บนัทกึ ครูบากล้วย เรียนถามองค์ท่านหลวงปูช่อบถงึเร่ืองกลิน่หอมทีเ่กดิข้ึนในทีพ่กั
ของพ่อแม่ครูบาอาจารย์น้ีเกดิจากอะไร องค์ท่านหลวงปูช่อบบอกบางคร้ังเกดิจากเทพ 
เทวดาเขาน�ามาลัยดอกไม้ทิพย์มาไหว้สาสักการะองค์ท่าน บางคร้ังเกิดจากอ�านาจ 
คณุศีลคุณธรรมทีอ่งค์ท่านแสดงให้บคุคลรับรู้เพือ่เป็นก�าลงัใจในการปฏบิตัขิองบคุคล
นั้นๆ

กลิ่นศีลกลิ่นธรรมของหลวงปู่ชอบเวลาที่ท่านแสดงให้ลูกศิษย์รับทราบน้ัน  
กลิน่ศีลกลิน่ธรรมขององค์ท่านจะหอมหวนคล้ายกลิน่พกิลุโชย กลิน่ทพิย์กลิน่ธรรม
ขององค์ท่านหลวงปู่ชอบ เมื่อใครได้สัมผัสจะรู้สึกชุ่มช่ืนข้ึนมาในจิตใจ จนยากจะ 
อธิบายเป็นวัจนภาษา ไม่ว่าผู้นั้นจะใช้ภาษาพูดหรือภาษาเขียนอย่างช�านาญก็ตาม
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   กรรมท�าร้ายผู้ทรงธรรม

ปีพทุธศกัราช ๒๕๒๙ พระคณุเจ้าหลวงปูช่อบ ฐานสโม รับนิมนต์ไปเมตตาวดั
แห่งหน่ึง หลวงปูช่อบเดนิทางจากวดัป่าโคกมนไปพร้อมลกูศิษย์ มพีระอาจารย์อานนท์  
เป็นหวัหน้าอปัุฏฐาก หลวงปูช่อบไปพกัอยูวั่ดล้านขวด คืนน้ันท่านสนทนากบัพระเณร 
ญาติโยมจนถึงดึกดื่นเที่ยงคืน

หลังจากพระเณรญาติโยมลากลับแล้ว พระอาจารย์อานนท์นิมนต์หลวงปู่ชอบ
พกัผ่อนเพราะเหน็ว่าดกึแล้ว หลวงปูช่อบบอก “เรายงัไม่ง่วงนอน” ท่านบอกพระเณร 
“คืนน้ีอย่าเพิง่พากันนอนเร็วนัก ถ้าใครไม่ง่วงกใ็ห้อยูเ่ป็นเพือ่นเรา ถ้าใครง่วงกใ็ห้ไป 
นอนที่อื่น อย่ามานอนอยู่ที่นี่ ให้พากันดูฟืนดูไฟ อย่าหลงหลับเพลินจนไม่รู้เรื่อง” 

ค�าพูดของหลวงปู่ชอบในคืนนัน้ พระเณรที่อุปัฏฐากไม่มีใครคดิเอะใจอะไรกัน 
พากันคิดกันว่าหลวงปู่ชอบท่านให้ไปดับไฟธูปไฟเทียน

เวลาประมาณตหีน่ึง พระอาจารย์อานนท์กางมุง้ให้องค์ท่านหลวงปูช่อบ ระหว่าง 
ก�าลงักางมุ้งอยูน้ั่น พระอาจารย์อานนท์เหน็ผู้ชายสองคนเดนิมาทางทีพ่กัหลวงปูช่อบ 
ท่านคิดว่า “ดกึป่านน้ีแล้ว ยงัมโียมมาหาหลวงปูช่อบอยูห่รือ” ความคดิท่านไม่ทนัจาง
ผู้ชายสองคนนี้ได้จุดไฟใส่ท่อนไม้ที่พันผ้าอาบน�้ามัน ผู้ชายทั้งสองคนได้ขว้างคบไฟ
ขึน้ไปบนหลงักฏิุทีพ่กัของหลวงปูช่อบ แล้วพากนัหนีไปทางฝ่ังโรงเรียนทีอ่ยูต่ดิกบัวดั

พระอาจารย์อานนท์ท่านบอกพระเณรให้พากนัมาดบัไฟทีก่�าลงัลกุไหม้หลงัคากฏิุ
ที่พักของหลวงปู่ชอบ พระอาจารย์อานนท์ท่านเก็บผ้าครองของหลวงปู่ชอบมาถือไว้ 
กบัตวั เพราะเกรงบริขารขององค์ท่านจะถกูไฟไหม้ พระอาจารย์อานนท์ว่าหลวงปูช่อบ 
ท่านน่ังยิม้ดูพระเณรดบัไฟ ไม่แสดงอาการตืน่เต้นใดๆ ออกมาให้เหน็เลย พระอาจารย์ 
อานนท์ว่าพระเณรตอนน้ันพากันดับไฟยังกับลิงตื่นเพลิง ท่านอุ้มหลวงปู่ชอบฝ่าไฟ 
ลงจากกฏุอิย่างทลุกัทเุล นิมนต์หลวงปูช่อบน่ังพกัทีร่ถเขน็ หลวงปูช่อบท่านน่ังดพูระเณร 
ดับไฟที่ก�าลังลุกไหม้ที่พักของท่านอยู่ประมาณสิบนาทีเพลิงจึงสงบ
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ทีพ่กัของหลวงปูช่อบถกูเผาไปคร่ึงหลงั ไม่สามารถทีจ่ะพกัได้ พระเณรอปัุฏฐาก
นิมนต์องค์ท่านหลวงปู่ชอบไปพักที่ศาลา โยมที่ติดตามหลวงปู่ชอบมาจากเมืองเลย 
นิมนต์องค์ท่านไปพักที่วัดแห่งอ่ืนเพื่อความปลอดภัย หรือไม่ก็เดินทางกลับวัดป่า 
โคกมนในคนืน้ีเลย หลวงปูช่อบท่านบอก “เราไม่กลบั จะอยูท่ีน่ี่ก่อน คนมาท�าร้ายเรา 
เขาท�าได้แค่นี้แหละ กรรมที่ท�าจะสนองคืนพวกเขาในปัจจุบัน”

โยมบางคนโกรธแค้นผู้มาเผากุฏิของหลวงปู ่ชอบ จะเอาเร่ืองจนถึงที่สุด  
หลวงปูช่อบเตอืนสต ิท่านบอก “เราผู้ถกูกระท�ายงัรู้จักอเุบกขาวางเฉย คนอืน่ไม่ต้อง 
มาแค้นเคืองแทนเราหรอก ใครท�าอะไรไป บาปกรรมจะคนืเขาเอง กรรมจะเป็นผู้บงการ 
ผู้น้ันเอง” ต�ารวจถามองค์ท่านหลวงปูช่อบ ท่านบอก “เร่ืองน้ีเราไม่ตดิใจ เรามาทีน่ี่เพือ่
โปรดสัตว์ ไม่ได้มาหาเรื่องผู้หนึ่งผู้ใด” หลวงปู่ชอบท่านพักอยู่ที่วัดล้านขวด ๓ คืน  
จึงเดินทางกลับมาวัดป่าโคกมน

หลงัจากเหตกุารณ์น้ีผ่านไปไม่ถงึปี หลวงพ่อโก เจ้าอาวาสวดัล้านขวด มากราบ 
องค์ท่านหลวงปู่ชอบที่วัดป่าโคกมน หลวงพ่อโกกราบเรียนองค์ท่านหลวงปู่ชอบว่า  
หน่ึงในสองคนที่ถูกจ้างมาให้ลอบเผากุฏิ เขาไปกินเหล้ากับเพื่อน พอเมาแล้ว
ทะเลาะวิวาทกับเพื่อนในวงเหล้า ถูกเพื่อนในวงเหล้าเอามีดแทงตาย ถัดมาไม่นาน  
ชายอีกคนหนึ่งที่ร่วมกันเผากุฏิ ขับรถมอเตอร์ไซค์ล้มตายไปอีกคน

พอชายทั้งสองน้ีตายไปในเวลาไล่เรียงกัน ผู้ที่จ้างวานคนทั้งสองเกิดวิปลาส
เป็นบ้า หลวงพ่อโกบอกชายผู้จ้างคนมาลอบท�าร้ายหลวงปู่ชอบนี้ เป็นบ้าหนักถึงขั้น
คลุม้คลัง่ไม่ใส่เสือ้ผ้า บาปกรรมท�ากบัพระอริยสงฆ์ผู้ทรงธรรม เปิดปากให้พดูออกมาว่า  
จ้างคนมาลอบเผากุฏิหลวงปู่ชอบ คนทั้งหลายจึงรู้ว่าชายห่มเหลืองผู้น้ีคือคนที่อยู ่
เบื้องหลังว่าจ้างให้คนมาเผากุฏิเพื่อหวังท�าร้ายองค์ท่านหลวงปู่ชอบ ชายผู้ที่ว่าจ้างให้
คนมาเผากฏุหิลวงปูช่อบเป็นบ้าหนัก ถงึขัน้ไม่ใส่เสือ้ผ้า ญาตพิีน้่องจึงจับมดัล่ามโซ่ไว้ 
ใต้ถุนบ้าน สดุท้ายชายผู้น้ีได้กนิยาเบือ่หนูปลดิชวีติความเป็นคนของตนเองไปจากโลก  
ผู้คนที่รู้เรื่องนี้ต่างสลดใจในกรรมของเขา
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บนัทกึต่อท้าย วนัที ่๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๓ หลวงปูช่อบท่านเดินทางไปที่ 
วัดล้านขวดอีกคร้ังตามค�านิมนต์ของหลวงพ่อโก คร้ังน้ีผู้บันทึกได้เดินทางไปกับ 
หลวงปูช่อบ หลวงพ่อโกและญาตโิยมน�าเร่ืองน้ีมาสนทนากบัหลวงปูช่อบ โดยผู้บนัทกึ 
เป็นผู้ซกัถามเร่ืองราว เมือ่ทราบเร่ืองและได้เหน็สถานทีเ่กดิเหตแุล้ว ตนเองรู้สกึสลดใจ 
ในกรรม กราบเรียนองค์ท่านหลวงปู่ชอบถึงที่หมายปลายทางของผู้กระท�ากรรม 
ทั้งสามว่าตอนน้ีพวกเขาอยู่ที่ไหน องค์ท่านพูดท่ามกลางพระเณรและญาติโยมว่า  
“คนทั้งสามตอนน้ีอยู ่ที่ เดียวกับเทวทัต ทั้งสามคนจะพ้นอเวจีทีหลังเทวทัต”  
ฟังหลวงปู่ชอบพูดแล้วสยองกรรมไปกับพวกเขา อเวจีขุมน้ีไม่เคยปรานีสุขให้กับ 
สัตว์นรกตัวไหนเลย

เรื่องหลวงปู่ชอบ ฐานสโม ถูกวางเพลิงที่พักเมื่อปี ๒๕๒๙ นี้ เป็นเรื่องภายใน
ทีปิ่ดกนัไว้ เพราะหลวงปูช่อบท่านไม่ให้เปิดเผยในตอนน้ัน เน่ืองจากจะมคีนสร้างเวร 
กับอีกฝ่ายหน่ึง เร่ืองน้ีเดิมทีจะไม่มีการลงในชีวประวัติขององค์ท่านหลวงปู่ชอบ 
เพราะเหน็ว่าเป็นเร่ืองภายในทีซ่บัซ้อนกบัคนภายนอก ครูบาอาจารย์อปัุฏฐากองค์ท่าน 
หลวงปู่ชอบ รุ่นทายาทธรรม ท่านให้น�าเรื่องนี้มาเปิดเผยเพื่อเป็นคติธรรมสอนใจถึง 
กรรมเบยีดเบยีนผู้ทรงธรรม กรรมเบยีดเบยีนท่านผู้ทรงธรรมน้ีเป็นกรรมอยมัภะทนัตา 
ส่งผลเร็วในปัจจุบันโดยไม่ต้องรอชาติหน้า เร่ืองน้ีผู้บันทึกเขียนเพื่อเป็นอุทาหรณ์
เท่านั้น ไม่มีเจตนาเป็นอย่างอื่น ส�าหรับผู้ที่สร้างกรรมกับท่านผู้ทรงธรรม 

แม่ส�าเนียง คุณนายโอโล่

หลวงปูส่วุจัน์ สวุโจ ประธานสงฆ์ วดัภริูทตัตะ เมอืงออนทาริโอ รัฐแคลฟิอร์เนีย 
ประเทศสหรัฐอเมริกา ท่านมากราบนิมนต์หลวงปู่ชอบ ฐานสโม ไปเมตตาในงาน 
วางศิลาฤกษ์พระอุโบสถ วดัภูริทตัตะ ประเทศสหรัฐอเมริกา หลวงปูช่อบท่านรับนิมนต์
หลวงปูส่วัุจน์ จะไปเมตตาในงาน พอมข่ีาวหลวงปูช่อบท่านจะไปประเทศสหรัฐอเมริกา 
ลกูศิษย์ทางเมอืงไทยเป็นห่วง ไม่อยากให้ท่านไป หลวงปูช่อบท่านบอกลกูศษิย์ “เมือ่ย
กะอดเอา ขี่เคร่ืองบินมันบ่เมื่อยคือย่างดอก (มันไม่เหน่ือยเหมือนกับเดินหรอก)  
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โยมเมืองไทยเฮาไปโปรดหลายแล้ว โยมอยู่อเมริกา เฮายังบ่เคยไปโปรดเขาเลย  
ท่านสุวัจน์นิมนต์เฮาไปปลูกศรัทธาพระศาสนาไห่กับญาติโยมทางน่ัน เฮาไปสร้าง
ประโยชน์ไห่พระศาสนา บ่ได้ไปเที่ยวเบิ่งฝรั่ง”

หลวงปู่บุญเพ็ง เขมาภิรโต วัดถ�้ากลองเพล ต�าบลโนนทัน อ�าเภอเมือง จังหวัด
หนองบวัล�าภ ูท่านมาเยีย่มหลวงปูช่อบทีว่ดัป่าโคกมน หลวงปูช่อบบอกหลวงปูบ่ญุเพง็ 
ให้ไปเทศน์โปรดญาตโิยมทีป่ระเทศสหรัฐอเมริกา หลวงปูบ่ญุเพง็ท่านรับทีจ่ะเดนิทาง 
ไปประเทศสหรัฐอเมริกาพร้อมกับหลวงปู่ชอบ

คุณนายส�าเนียง บับภาวัน หรือ “แม่โอโล่” นามฉายาที่หลวงปู่ชอบท่านตั้งให้
คุณนายส�าเนียง เนื่องจากคุณนายส�าเนียงชอบท�าอาหารประเภท “พะโล้” ทุกชนิด  
มาถวายหลวงปูช่อบเป็นประจ�า หลวงปูช่อบท่านจึงตัง้ฉายา คณุนายโอโล่ หรือ แม่โอโล่  
ให้คุณแม่ส�าเนียง (หลวงปู่ชอบท่านเรียกแกงพะโล้ว่าแกงโอโล่)

คุณแม่ส�าเนียงทราบข่าวว่าหลวงปู่ชอบจะไปประเทศสหรัฐอเมริกา แม่ส�าเนียง 
มาถามหลวงปู่ชอบถึงเร่ืองน้ี หลวงปู่ชอบชวนแม่ส�าเนียงไปประเทศสหรัฐอเมริกา 
ด้วยกนักบัองค์ท่าน ท่านบอก “ไห่แม่โอโล่ไปอเมริกา ไปเอาผัวฝร่ัง” แม่ส�าเนียงตอบ
หลวงปู่ชอบด้วยส�าเนยีงเสียงไทเลยว่า “พ้อเอ๋ย (พ่อเอ๋ย) สิ๊ไห่ลูกไปเอาผวัฝรั่งจัง๋ใด๋ 
ข้าน้อยเฒ่าแล้ว บ่แม่นผู้แซ่ผู้ส๊าว ฝร่ังผู้ใด๋เพิน่สิเ๊บิง่” แม่ส�าเนียงตอบแบบสนุกสนาน
ด้วยความเป็นกันเองกับองค์ท่านหลวงปู่ชอบในฐานะ “ลูกบุญธรรม”

หลวงปูช่อบ “บ่แม่นไห่ไปเอาผัวตอนน้ี ไห่ไปอยูอ่เมริกาก่อน ไปอยูน่ั่นแล้วกะส ิ
ได้เป็นสาวขึ้นใหม่ หน้าตางามใสกั่วอยู่เมืองไทยอีก อยู่เมืองฝรั่งมันมีเครื่องส�าอาง 
มันหลาย สนุกแต่งหน้าแต่งตา สเิอางามซ�า่ได๋กะได่” (จะเอาสวยขนาดไหนกไ็ด้) พดูจบ 
หลวงปู่ชอบท่านก็หัวเราะ แม่ส�าเนียงก็หัวเราะ คนอื่นๆ ที่ฟังก็พลอยหัวเราะ เพราะ
คิดว่าเป็นเรื่องตลกที่หลวงปู่ชอบท่านพูดหยอกลูกศิษย์

พระอาจารย์จันทร์เรียน คุณวโร วัดถ�้าสหายธรรมจันทร์นิมิต จังหวัดอุดรธานี 
ทราบเร่ืองหลวงปู ่ชอบจะเดินทางไปประเทศสหรัฐอเมริกา ท่านถามเร่ืองน้ีกับ 
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ครูบาอาจารย์ หลวงปู่ชอบท่านชวนพระอาจารย์จันทร์เรียนให้ไปโปรดญาติโยมที่
ประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยกัน พระอาจารย์จันทร์เรียนปฏิเสธหลวงปู่ชอบในเร่ืองน้ี 
พระอาจารย์จันทร์เรียนท่านว่า “ไปอหียงัอเมริกา บริษัท บริวาร พีน้่องข้าน้อยบ่มีอยูน่ั่น  
ข้าน้อยบ่คือครูจารย์เด้ บารมีรอบโลก โปรดเจ๊ก โปรดไทย โปรดฝรั่ง ครูบาอาจารย์
บารมีหลายกะไปโลดแหล่ว”

วันที ่๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๓ คณะหลวงปูช่อบเดนิทางไปประเทศสหรัฐอเมริกา
โดยมีผู้ติดตามคือ ๑. พระอาจารย์ดาด สิริปัญโญ ๒.พระอาจารย์ขันตี ญาณวโร  
๓. พระอาจารย์เฉลยีว วรกิจโจ ๔. พระอาจารย์แสง จิรวฒัฑโก ๕. พระอาจารย์อ�านวย  
กนัตจาโร ๖. แม่จ้อย (จันทร์นวล พรมมาส) ๗. แม่โอโล่ (คณุนายส�าเนียง บบัภาวนั)  
โดยมีคณะของท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธปาพจนบดี วัดราชบพิธ กรุงเทพฯ 
และคณะของท่านพระครูเขมากรพสิทุธิ ์(หลวงพ่อเข้ม) วดัป่าคลองกุง้ จังหวดัจันทบรีุ 
ร่วมเดินทางไปพร้อมกับคณะของหลวงปู่ชอบ

ถึงประเทศสหรัฐอเมริกา คณะหลวงปู่ชอบพักที่วัดภูริทัตตะ เมืองออนทาริโอ้  
รัฐแคลิฟอร์เนีย เสร็จจากงานวางศิลาฤกษ์อุโบสถวัดภูริทัตตะแล้ว หลวงปู่ชอบ 
และคณะ เดนิทางไปเมตตาญาตโิยมชาวไทยชาวลาวทีอ่ยูต่ามเมอืงต่างๆ ของประเทศ
สหรัฐอเมริกาตามทีล่กูศษิย์นิมนต์ พอใกล้วนัทีจ่ะกลบัมาเมืองไทย หลวงปูช่อบและ 
คณะกลับมาพักที่วัดภูริทัตตะอีกครั้งหนึ่ง

วันอาทิตย์ที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๓ เวลาประมาณหนึ่งทุ่ม คณะศิษย์ 
วัดภริูทตัตะ ได้ร่วมกนัสวดมนต์ไหว้พระพร้อมกบัคณะของหลวงปูช่อบ หลงัไหว้พระ 
สวดมนต์แล้ว ญาติโยมกราบนิมนต์ครูบาอาจารย์แสดงธรรม หลวงปู่ชอบท่านบอก 
หลวงปู่บุญเพ็ง เขมาภิรโต เป็นองค์แสดงธรรม หลวงปู่บุญเพ็งท่านกราบเรียน 
หลวงปู่ชอบว่า “จะให้กระผมแสดงธรรมเรื่องอะไร” หลวงปู่ชอบบอกหลวงปู่บุญเพ็ง
ให้แสดงธรรมเรื่อง มรณัง เม ภวิสสติ (ธรรมอันกล่าวถึงให้มีสติระลึกถึงความตาย
อยู่เสมอ) หลวงปู่บุญเพ็งท่านจึงแสดงธรรมเรื่องนี้ตามที่องค์ท่านหลวงปู่ชอบบอก
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หลวงปู่บุญเพ็งท่านบอก “เราก็ไม่คิดว่าธรรมที่หลวงปู่ชอบท่านบอกให้แสดง 
ในวันน้ันจะเป็นผล เราแสดงธรรมโดยไม่หลบัตา แสดงธรรมไปมองดูผู้คนไป วนัน้ัน 
เราน่ังแสดงธรรมอยู่ข้างๆ หลวงปู่ชอบ เราแสดงธรรมประมาณหน่ึงชั่วโมงก็ยุติ  
พอแสดงธรรมจบ ญาติโยมก็ออกไปนอกศาลา บางคนก็ไปเข้าห้องนํ้า อากาศวันนั้น 
มนัร้อนอบอ้าวมาก ตอนเทศน์อยูเ่หง่ือแตกจนจีวรชุม่ เหน็แม่สาํเนียงถอืกระเป๋าเดนิไป 
ห้องนํ้า เราก็คิดว่าแกร้อน คงอยากจะไปอาบนํ้า น่ันคือคร้ังสุดท้ายที่เราได้เห็น 
แม่สําเนียง

เรานั่งคุยกับหลวงปู่ชอบกับโยมอยู่เกือบชั่วโมง มีคนร้องขึ้นว่า “มีผู้หญิงนอน 
เป็นลมอยูใ่นห้องน�า้” ผู้หญงิทีน่อนอยูใ่นห้องน้ําคือแม่สาํเนียง โยมวดัภริูทตัฯ โทรศพัท์
เรียกรถพยาบาลให้มารับแม่สาํเนียงไปส่งโรงพยาบาล หมอฝร่ังบอกแม่สาํเนียงเสยีชวีติ 
ก่อนที่พวกหมอพยาบาลจะมาถึงแล้ว วันนั้นโยมเศร้ากันทั้งวัด”

หลงังานฌาปนกจิแม่ส�าเนียงผ่านไปประมาณหน่ึงเดอืน หลวงปูบ่ญุเพง็ท่านมา 
เยีย่มหลวงปูช่อบทีว่ดัป่าโคกมน หลวงปูบ่ญุเพง็ถามหลวงปูช่อบว่า “ตอนน้ีแม่ส�าเนียง 
เป็นยังไงบ้าง” หลวงปู่ชอบท่านบอก “จ่อแล้ว” (อยู่ในครรภ์แล้ว) หลวงปู่บุญเพ็ง
ถาม “แม่ส�าเนียงจะเกิดที่ไหน” หลวงปู่ชอบ “เกิดอยู่เมืองที่ตาย”

ปี ๒๕๓๔ หลวงปูช่อบ ฐานสโม รับนิมนต์ไปจ�าพรรษาทีว่ดัพทุธรัตนาราม เมอืง
เคลเลอร์ รัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา คณะหลวงปู่ชอบเดินทางจากเมืองไทย 
ไปจ�าพรรษาที่ประเทศสหรัฐอเมริกา วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๓๔ ลูกศิษย์ติดตาม
ท่านไปจ�าพรรษาที่ประเทศสหรัฐอเมริกานั้นมี ๑. พระเฉลียว วรกิจโจ ๒. พระแสง 
จิรวัฒฑโก ๓. พระอ�านวย กันตาจาโร ๔. พระวีระศักดิ์ ธีรภัทโท (ครูบากล้วย - 
ผู้บันทึก) ๕. คุณแม่จ้อย (อาจารย์จันทร์นวล พรมมาส) โยมอุปัฏฐาก

วันเสาร์ที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ ขณะองค์ท่านหลวงปู่ชอบและผู้บันทึก  
(ครูบากล้วย) พักอยู่ที่วัดภูริทัตตะ เมืองออนทาริโอ้ รัฐแคลิฟอร์เนีย เวลาประมาณ
สี่โมงเย็น ตนเองพาหลวงปู่ชอบน่ังรถเข็นชมบริเวณรอบๆ วัดภูริทัตตะ ผู้บันทึก 
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(ครูบากล้วย) กับหลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ พากันเข็นรถองค์ท่านหลวงปู่ชอบชมรอบ
บริเวณวัดภูริทัตตะ จนถึงเวลาประมาณห้าโมงเย็น จึงพาหลวงปู่ชอบมานั่งพักฉันน�้า 
ใต้ต้นไม้ทางเข้าประตูวัดภูริทัตตะ ระหว่างป้อนน�้าปานะองค์ท่านหลวงปู่ชอบ  
หลวงปูสุ่วจัน์ทา่นจะสนทนากบัองค์ทา่นหลวงปูช่อบในเรือ่งข้ออรรถข้อธรรม ตนเอง
นั่งฟังก็แอบเก็บบันทึกไว้ในใจ

ญาติโยมพอเห็นหลวงปู่ชอบท่านพักฉันน�้าปานะแล้ว จึงพากันเข้ามากราบ 
สนทนากับองค์ท่าน หลวงปู่ชอบท่านเปิดโอกาสให้ญาติโยมซักถามข้อธรรมต่างๆ  
อย่างเป็นกนัเอง เร่ืองส่วนมากทีโ่ยมเขาอยากรู้คือเร่ืองนรกสวรรค์ บาปบญุ คณุโทษ  
และเร่ืองราวการเดนิธดุงค์ขององค์ท่าน หลวงปูช่อบท่านเมตตาตอบค�าถามกบัทกุคน 
โดยมีตนเอง (ครูบากล้วย) เป็นผู้แปลอธิบายค�าพูดของหลวงปู่ชอบให้ญาติโยมฟัง 
บรรยากาศการสนทนาธรรมกับองค์ท่านหลวงปู่ชอบวันนี้เป็นไปอย่างรื่นเริงในธรรม

หลวงปูส่วุจัน์ สวุโจ ท่านเอ่ยปาก “ยากมากทีห่ลวงปูช่อบท่านจะคุยกบัโยมแบบ 
นานๆ วันน้ีเป็นวันพิเศษในธรรมที่หลวงปู่ชอบท่านเมตตาแสดงธรรมแบบสากัจฉา 
(การถามตอบ) ให้โยมฟัง พวกโยมที่มาน้ีมีวาสนามากที่หลวงปู่ชอบท่านพูดด้วย 
อาตมาเป็นลกูศษิย์ของท่านมาก่อน กย็งัไม่เคยเหน็หลวงปูช่อบท่านสนทนากบัโยมมาก 
ถึงขนาดนี้”

องค์ท่านหลวงปู่ชอบหันไปตอบหลวงปู่สุวัจน์ว่า “มื่อน่ีธรรมมันออกสุวัจน์  
พระธรรมอยากแสดง” พอว่าจบ พ่อแม่ครูบาอาจารย์ชอบท่านยิ้มให้หลวงปู่สุวัจน์ 
หลวงปู่สุวัจน์ท่านก้มกราบที่ตักขององค์ท่านหลวงปู่ชอบ องค์ท่านหลวงปู่ชอบเอามือ  
ลบูหวัหลวงปูส่วุจัน์ สวุโจ กริิยาขององค์ท่านแสดงออกแบบความรักความเมตตาของ
พ่อทีมี่ต่อลกู องค์ท่านหลวงปูช่อบบอกกบัโยม “พระอยูอ่เมริกาน่ี เฮาไว้ใจท่านสวุจัน์ 
องค์เดยีว ท่านสวุจัน์พ้นโลกตัง้แต่อยูถ่�า้เป็ด (วดัถ�า้เป็ด จ.สกลนคร) พระอยูอ่เมริกาน่ี 
นอกจากท่านสุวัจน์แล้ว จิตยังสั่นไหว ใจยังสั่นคลอนกับโลกอยู่”

ญาติโยมลูกศิษย์หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ พอได้ยินองค์ท่านหลวงปู่ชอบว่าแล้ว 
พากนัปลืม้ปีตจินบางคนต้องซบัน�า้ตา ได้ยนิหลวงปูช่อบท่านว่า เราน้ีขนลกุขึน้มาด้วย
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ธรรมอนัปีต ิวนัน้ีเราได้อปัุฏฐาก “พระอรหนัต์ ฐานสโม” ร่วมกนักบั “พระอรหนัต์ สวุโจ”  
ชีวิตทางธรรมของเราวันนี้วิเศษวิโสที่สุด

ขณะหลวงปู่สุวัจน์ก�าลังสนทนากับองค์ท่านหลวงปู่ชอบอยู่น้ัน มีสามีภรรยา 
คู่หนึ่งเป็นคนอีสาน ท�างานอยู่แอลเอ ผู้เป็นสามีอุ้มลูกน้อยเด็กผู้หญิงอายุประมาณ 
๕-๖ เดือน เข้ามากราบหลวงปู่ชอบ หลวงปู่ชอบท่านจ้องดูเด็กน้อยคนนี้อย่างไม่ละ 
สายตา ท่านมองเด็กหญงิคนน้ีแล้วยิม้ให้ เหมอืนกบัว่าท่านรู้จักมกัคุน้กับเดก็หญงิน้อย 
คนน้ี หลวงปู่ชอบท่านขย�ากระดาษเช็ดปากปาใส่เด็กน้อยคนน้ี พร้อมกับพูดว่า  
“แม่โอโล่เกิดแล้วน้อ”

ผู้บนัทกึถาม “เดก็น้อยคนน้ีเป็นใคร” หลวงปูช่อบบอก “เดก็น้อยคนน้ีคอืแม่โอโล่  
แม่โอโล่เกดิเป็นเด็กน้อยผู้น่ี” หลวงปูช่อบท่านปากระดาษเชด็ปากของท่านใส่เด็กหญงิ 
น้อยคนน้ีอีก เวลาหลวงปู่ชอบเรียกชื่อ “แม่โอโล่ๆ” เด็กน้อยคนน้ีจะยิ้มชูมือ 
สองข้างขึน้ แสดงกริิยาพอใจ ผู้บนัทกึบอกพ่อเดก็น้อยคนน้ีให้อุม้ลกูสาวเขาเข้ามาใกล้ๆ 
หลวงปู่ชอบ หลวงปู่ชอบท่านเป่าลมใส่หน้าเด็กน้อยคนนี้ เวลาถูกหลวงปู่ชอบเป่าลม
ใส่หน้า เด็กน้อยคนน้ีจะกระโดดเต้นบนตกัพ่อหวัเราะดใีจ หลวงปูช่อบ หลวงปูส่วุจัน์  
กับญาติโยมที่เห็น พากันหัวเราะไปตามกิริยาของเด็กน้อย

พ่อเด็กน้อยคนน้ีถามหลวงปูช่อบว่า “ลกูสาวของผม ใช่แม่ส�าเนียงทีม่าพร้อมกบั 
หลวงปู่ใช่ไหมครับ” หลวงปู่ชอบท่านตอบว่า “แม่น (ใช่) เด็กน้อยผู้นี้คือแม่ส�าเนียง 
แม่ส�าเนียงตายแล้วเกิดเป็นเด็กน้อยผู้นี้”

หลวงปูส่วุจัน์ “ตอนแม่ส�าเนียงจากไป หลวงปูรู้่ไหมขอรับ” หลวงปูช่อบ “ฮู ้เบิง่อยู่ 
ตลอด”

หลวงปูส่วุจัน์ “แม่ส�าเนียงชาตน้ีิ ท�าไมได้เกดิกบัแม่คนน้ี” หลวงปูช่อบ “มวีาสนา 
ฮ่วมกนัมาก่อน สองชาตทิีแ่ล้ว คนน่ี (ท่านชีม้อืใส่แม่ของเดก็น้อย) เคยเกดิเป็นลกูสาว 
แม่ส�าเนียง ชาตินี้คนเคยเป็นลูกกลับมาเป็นแม่ คนเคยเป็นแม่กลับมาเป็นลูก กรรม
ผูกข้องพัวพันกันมา”
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หลวงปู่ชอบบอกให้เอารูปในย่ามของท่านเอามาให้เด็กน้อยคนน้ี ท่านโยนรูป 
นามบตัรของท่านให้กบัเดก็น้อยคนน้ี แล้วบอกกบัพ่อแม่ของเดก็ว่า “ให้เกบ็รูปของเฮา 
ไว้ให้เขาเบิง่ตอนเขาใหญ่ บอกเขาว่าเฮาเมตตาเขาเสมอ เฮาอยูบ้่านโคกมน เมอืงเลย  
พี่น้องเก่าเขาอยู่เมืองเลย บาดเขาใหญ่แล้ว ให้ไปหาพี่น้องเก่าเขาอยู่เมืองเลย ให้ไป 
กราบเจดีย์เฮาอยู่บ้านโคกมน”

หลวงปู่ชอบท่านโน้มตัวลงเป่าลมใส่หน้าเด็กน้อยคนนี้ ๓ ครั้ง แล้วองค์ท่าน 
พูดขึ้นมาว่า “แม่โอโล่น้อย” แล้วองค์ท่านก็หัวเราะ

พอค�า่ได้เวลาสรงน�า้ หลวงปูส่วุจัน์ สวุโจ กบัครูบานวย และผู้บนัทกึ (ครูบากล้วย) 
ได้กราบนิมนต์องค์ท่านหลวงปู่ชอบไปสรงน�้า เพื่อเตรียมตัวลงไปเป็นประธานในพิธี
เจริญพระพุทธมนต์ในงานมุทิตาจิตหลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ ที่ศาลาเมตตา วัดภูริทัตตะ  
เมืองออนทาริโอ้ รัฐแคลิฟอร์เนีย  

สยบช้างตกมัน

เมือ่พดูถงึเร่ืองความกล้าหาญชาญชยัของพระคณุเจ้าหลวงปูช่อบ ฐานสโม แล้ว  
ตนเองขอน�าบนัทกึเร่ืองหน่ึงของหลวงปูช่อบมาเล่าสูฟั่ง เหตกุารณ์น้ีเกดิข้ึนในพรรษา 
ปีพุทธศักราช ๒๕๓๓ วันที่ ๖ กันยายน ที่วัดป่าฐานสโม บ้านซ�าทอง ต�าบลนามาลา 
อ�าเภอนาแห้ว จังหวัดเลย 

หลวงปูช่อบท่านสตัตาหะไปดกูารสร้างศาลาทีว่ดัป่าฐานสโม ทางลกูศษิย์ได้ว่าจ้าง 
ช้างลากไม้ของโยม บ้านท่าสองคอน ต�าบลปลาบ่า อ�าเภอภูเรือ จังหวัดเลย ๒ เชือก  
เพือ่มาชกัลากไม้ออกจากป่ามาสร้างศาลาวดัป่าฐานสโม ในจ�านวนช้างสดีอ ๒ เชอืกน้ี  
มีช้างตัวหนึ่งเริ่ม “ตกมัน” ระหว่างลากไม้ออกจากป่าขึ้นมาวัด ช้างเชือกนี้มันจะพุ่ง
ชนช้างอกีเชอืกมาระหว่างทาง เจ้าของช้างเชอืกน้ีบอก กะลากไม้ขึน้มาวดัเสร็จ จะล่าม 
ช้างเชือกนี้ไว้สักระยะจนกว่ามันจะหายจากอาการตกมัน
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เยน็วันที ่๖ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๓๓ ช้างทัง้สองเชอืกลากไม้ซงุขึน้มาทีล่านบริเวณ
จะสร้างศาลาวดัป่าฐานสโม ขณะน้ันหลวงปูช่อบท่านให้พระเณรอปัุฏฐากพาท่านออก
มาจงกรมอยูข้่างๆ โรงครัวชัว่คราว พวกโยมแม่ครัวเหน็ช้างลากไม้ขึน้มา คงคิดอยาก
จะเมตตาช้าง กลัวว่าช้าง ๒ เชือกนี้จะเหนื่อยจะหิว พากันตักน�้าใส่ถัง เอาแตงกวา
จะไปให้ช้างทั้ง ๒ เชือกนี้กิน หลวงปู่ชอบท่านสั่งห้าม “อย่าเข้าไปใกล้ช้าง ตอนนี้ช้าง 
มันก�าลังเคียว อันตราย อย่าเข้าไปใกล้มัน” ความหมายขององค์ท่านห้ามลูกศิษย์ว่า
อย่าเข้าไปใกล้ช้าง เพราะตอนนี้ช้างมันก�าลังตกมัน

พวกโยมลูกศิษย์อยากถ่ายภาพหลวงปู่ชอบกับช้างเพื่อเป็นที่ระลึก พวกโยม 
ลูกศิษย์เอาแตงกวามาถวายให้หลวงปู่ชอบท่านยื่นให้ช้างกิน หลวงปู่ชอบท่านบอก  
“บ่ดหีว่า ช้างมันเคยีวอยู”่ องค์ท่านว่าแบบยิม้ๆ ขนาดหลวงปูช่อบท่านบอกมาแบบน้ี  
พวกโยมก็ยังบอกท่าน “ไม่เป็นไรหรอกหลวงปู่ หลวงปู่เมตตาช้างด้วย” หลวงปู่ชอบ
ท่านไม่พดูโต้ตอบกับโยม องค์ท่านน่ังมองดเูจ้าของช้าง ๒ ตวั ก�าลงัปลดท่อนซงุออก 
จากช้าง

หลวงปูช่อบท่านบอกโยมให้เข้าไปอยูใ่นโรงครัว บอกเณรบิง่กบัเณรต๋องให้เข้าไป 
อยูใ่นศาลาชัว่คราวของวดัป่าฐานสโม ท่านบอก “โบ้ย เอาหมากแตงมา เอาหมากแตงให้ 
ช้างกิน” ตนเองขอแตงกวากับโยมเพื่อมอบให้หลวงปู่ชอบท่านเอาให้ช้างกิน ขณะ 
หลวงปู่ชอบท่านก�าลังย่ืนแตงกวาให้ช้างกินอยู่น้ัน อาจารย์เหลียวถือกล้องเดินมา 
ถ่ายรูปหลวงปูช่อบท่านยืน่แตงกวาให้ช้างกนิ รูปถ่ายคร้ังแรกไม่ได้เปิดแฟลช ถ่ายรูป 
ครั้งที่สอง อาจารย์เหลียวเปิดแฟลชถ่ายรูป

พอแสงแฟลชวาบออกมาเท่านั้นแหละ ช้างอีกตัวหนึ่งมันตกใจแสงแฟลช หูผึ่ง 
หูกางขึ้นมาทันที ตนเองเห็นช้างมันหูกางหางตั้งพ่นลมออกมาทางงวงแบบน้ี รู้โดย
สัญชาตญาณว่าช้างตัวน้ีมันจะเอาเร่ืองแล้ว ช้างตัวน้ีมันพุ่งเข้าไปชนดันช้างอีกตัวที่
หลวงปูช่อบท่านก�าลงัยืน่แตงกวาให้ จนช้างเชือกน้ันมนัเซถลาไป ตนเองรีบดงึรถเข็น 
ของหลวงปูช่อบถอยออกจากวถิขีองช้างเชอืกทีก่�าลงัตกมัน เจ้าของช้างทีน่ั่งอยูบ่นคอ 
เอาตะขอสับลงที่หัวช้างเสียงดังโป๊กๆ จนนับคร้ังไม่ถ้วน เพื่อที่จะหยุดการกระท�า
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ของช้างเชือกนี้ ช้างเชือกนี้ถูกเหล็กตะขอตีจนหัวของมันเลือดไหลอาบ มันก็ไม่หยุด
อาการคลุ้มคลั่งลง

ช้างตกมันเชือกนี้มันสะบัดตัวไปมาเพื่อจะให้ควาญช้างตกลงมา แต่ยอมรับสติ
ควาญช้างคนนี้ดีมาก ควาญช้างเอามือของตนเองสอดเข้าจับที่โซ่คอช้างไว้อย่างแน่น  
ช้างจึงสลัดเขาไม่ตกจากคอช้าง ตนเองดูเหตุการณ์ก็ลุ้นอย่างตกใจ ไม่อยากให้ 
ควาญช้างคนนี้ตกลงจากคอช้าง ถ้าเขาตกลงจากคอช้างแล้ว ก็ไม่รู้ว่าจะสูญเสียอะไร
ขึ้นมาบ้าง ส่วนพวกที่อยากให้หลวงปู่ชอบท่านเมตตาช้างอย่างนักหนานั้น ได้ยินแต่
เสียงร้องวี๊ดว้ายกะตู้วู้อยู่ด้านหลัง เราไม่ได้หันไปดู เพราะตอนน้ันเราก�าลังยืนจ่อ 
ลมหายใจจะเป็นหรือตายอยู่

ช้างตกมันเชอืกน้ี ถึงมันจะถูกเจ้าของเอาตะขอสบัหวัจนเลอืดอาบ มันกพ็ยายาม
จะเดินเข้าหาหลวงปู่ชอบอยู่ตลอด ตนเองเห็นแบบนี้แล้วเกิดอาการกลัว ได้แต่ปลง 
ตายไว้ในใจ “วันนี้กูกับหลวงปู่ชอบได้ตายร่วมกันแน่” ใจคิดถึงเรื่องช้างตกมันชน 
ท่านพระอาจารย์ดนัย น้องชายของท่านพระอาจารย์จ่ือ วัดเขาตาเงาะ ที่เขาใหญ่  
จนพระอาจารย์ดนัยท่านมรณภาพไปต่อหน้าต่อตาท่านพระอาจารย์จ่ือ เหตจุากลกูศษิย์ 
ถ่ายรูปใช้แฟลชน่ีแหละเป็นเหตใุห้ช้างตกใจขึน้มา คิดในใจ ประวตัศิาสตร์มันจะซ�า้รอย 
กันหรือ

ความกลัวตายของสัตว์โลกมันแสดงความเห็นแก่ตัวข้ึนมา ตนเองก้าวขาขยับ 
จะว่ิงหนี มอืขวากจั็บรถเขน็ของหลวงปูช่อบลากถพูาองค์ท่านออกมาเพือ่ให้พ้นอนัตราย 
จากช้างตัวนี้ ลากรถเข็นท่านออกมา ปากก็ร้องตะโกน “หลวงปู่ๆๆ” หลวงปู่ชอบ 
ท่านเอามือขวาของท่านตบที่พักแขนรถเข็นของท่านอย่างแรงหลายคร้ังเพื่อเป็นการ 
เตือนสติเรา ตอนนี้แหละเราจึงเริ่มมีสติเป็นของตัวเองขึ้นมาอย่างชัดเจน คิดในใจ
ตนเอง ถ้าเราไม่มีกรรมเจ็บกรรมตายเพราะช้างตัวน้ี เราก็จะไม่เจ็บไม่ตายเพราะ 
มันหรอก เราเกิดความมั่นใจลึกๆ ในตอนน้ัน บุญบารมีของพ่อแม่ครูบาอาจารย์  
หลวงปูช่อบย่อมคุม้ครองเราและท่านให้ปลอดภยั ตนเองเชือ่มัน่แบบน้ี ความกลวัในใจ 
จึงลดลง ไม่ให้จิตลนลานเกินกว่าสตจิะทดัทานเอาอยู ่มองดูแววตาช้างมนัจ้องเขม็งใส่ 
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หลวงปูช่อบแบบไม่ละสายตา แววตาของมันแสดงออกถงึความดรุ้าย หมายจะเอาชวีติ 
ของหลวงปู่่ชอบและเราให้ได้

หลวงปู่ชอบท่านจ้องหน้าช้างตกมันเชือกน้ีด้วยแววตาแข็งกร้าวเหมือนพร้อมที่ 
จะสปัระยทุธ์กนัทนัท ีตัง้แต่ช้างตกมนัเชอืกน้ีอาละวาด หลวงปูช่อบท่านไม่แสดงอาการ 
ตกใจใดๆ ออกมาให้เหน็เลย ไม่ว่าจะทางในกริิยาหรือในแววตา เจ้าของช้างพยายาม
บังคับไม่ให้ช้างมันเข้ามาหาหลวงปู่ชอบ การสับตะขอลงบนหัวของมันแทบจะไม่เกิด
ประโยชน์อะไรทีจ่ะบงัคบัมนัได้ หน�าซ�า้การสบัตะขอลงไปบนหวัของมนั กลบัยิง่ยัว่ยุ 
อารมณ์ของมันให้โกรธกริ้วขึ้นมามากกว่าเดิม

ช้างสีดอตกมันตัวน้ี มันเอางวงมาดึงหลวงปู่ชอบในขณะที่องค์ท่านน่ังอยู่บน
รถเข็น ช้างเอางวงดึงรถเข็นหลวงปู่ชอบ เป็นสิ่งแปลกประหลาดที่เราและคนอื่นใน
เหตุการณ์เห็น ช้างไม่สามารถดึงหลวงปู่ชอบหรือดึงรถเข็นของท่านให้ปลิวไปตาม 
ก�าลงัของมันได้เลย ขณะทีช้่างมันดงึตวัท่าน หลวงปูช่อบท่านจะน่ังน่ิงเฉยๆ บนรถเข็น 
เป็นทองไม่รู้ร้อนกับเหตุการณ์ที่ก�าลังเกิดขึ้นต่อหน้าอย่างสดๆ ร้อนๆ

แววตาของหลวงปู่ชอบท่านจะจ้องเขม็งใส่ช้างอย่างไม่กะพริบตา หลวงปู่ชอบ 
ท่านจ้องไปทีต่าของช้างตกมนั จนเหน็คิว้ของท่านขมวดเข้าหากนั ช้างสดีอตกมันตวัน้ี 
พอถูกหลวงปู่ชอบท่านจ้องใส่ มันหยุดกึกลงทันที จู่ๆ มันก็หยุดนิ่งไปทั้งๆ ที่งวง 
ของมันยังเกาะเกี่ยวไว้ที่รถเข็นของท่าน ช้างตัวนี้มันหยุดเก้ออยู่ประมาณนาที ก็ร้อง 
“อู๊ก” ออกมาจนเสียงดังสนั่นลั่นเขาวัดป่าฐานสโม แล้วมันก็ถอยหลังกรูดๆ ออกไป 
โดยที่เจ้าของไม่ต้องออกค�าสั่ง หรือเอาตะขอสับลงบนหัวของมัน

ช้างมันเดินงวงตกถอยหลังกรูดๆ หนีออกไป เหมือนกิริยามันกลัวอะไรขึ้นมา 
ทั้งที่เมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมา มันก�าลังแสดงอาการโกรธเกร้ียวดุร้ายหมายจะท�าร้าย 
หลวงปูช่อบหรือไม่กเ็ป็นเรา เมือ่ไม่กีน่าททีีผ่่านมาตอนน้ันเราตกใจกลวัแทบแย่ แต่พอ 
เห็นช้างมันแสดงอาการถอดใจเอาอย่างด้ือๆ เช่นน้ี เราหายจากตกใจกลายเป็นงง 
เข้ามาแทนที ่พอตัง้หลกัสตใิจของตนเองได้ เรารีบเข็นรถของหลวงปูช่อบให้ออกห่าง 
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จากวิถีทางช้างตกมัน เพราะถ้ามันเกิดฮึดขึ้นมาอีกจะยุ่งไปใหญ่ พ่อแม่เราเคยบอก 
อย่าไว้ใจทาง อย่าวางใจสัตว์หน้าขน คนหน้าสวย เดี๋ยวจะซวยเพราะมัน

พอช้างตกมันตัวน้ีสงบสติอารมณ์ได้แล้ว เจ้าของช้างเอามันไปล่ามโซ่ไว้ที่ 
ต้นไม้ใหญ่ทางขึ้นวัดป่าฐานสโม ตนเองว่าให้พวกช่างยุอยากถ่ายรูป “ถ้าหลวงปู่ท่าน 
เป็นอะไรเพราะช้างตัวน้ี มีใครรับผิดชอบได้ไหม หาเร่ืองไม่เป็นเร่ือง น่ีดีนะเป็น 
หลวงปู่ชอบ ถ้าเป็นคนอื่นไม่ใช่ตายดับแนวกันแล้วหรือ” หลวงปู่ชอบท่านเห็นท่าตน
จะเอาใหญ่แล้ว องค์ท่านบอกพากลับที่พัก

อยู่ด้วยกันที่กุฏิ ถามองค์ท่านว่า “ช้างตัวนี้มันเป็นอะไร” ท่านบอก “ช้างโตนี่ 
มนัก�าลงัเคยีว (ก�าลงัตกมนั) เฮาบ่อยากเข้าใกล้ ฮูอ้ยูมั่นเป็นอหียงั พอมนัเหน็แสงวาบ  
มนัตกใจโมโห เลยแล่นใส่เฮา เฮาเลยหยดุมนัไว้” ถามหลวงปู ่“เอาอะไรสู ้มนัถงึได้กลวั
ถอยหนีลนลาน” หลวงปูช่อบท่านเอามอืขวาของท่านแตะทีห่น้าอก ท่านบอก “เอาใจสู้ 
กบัมัน” เรียนถามว่า “เอาใจสูก้บัมัน ท�าไมมันถงึกลวัปานน้ี” ท่านบอก “อยากฮู ้กะไห่ 
ไปภาวนาเบิง่เอา”

หลวงปู่ชอบที่ถ�้ายาภูลังกา

วันที ่๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๓ พระคณุเจ้าหลวงปูช่อบ ฐานสโม เดนิทาง
จากวัดป่าโคกมน บ้านโคกมน ต�าบลผาน้อย อ�าเภอวงัสะพงุ จังหวดัเลย ผู้ตดิตามม ี
พระอาจารย์เหลียว ครูบาจ�าเนียร ครูบากล้วย สามเณรบิ่ง สามเณรอ้วน พ่อแป๊ด  
องค์ท่านหลวงปูช่อบรับนิมนต์จากพระอาจารย์แยง สขุกาโม เจ้าอาวาสวดัเจตยิาครีิวหิาร  
(ภทูอก) ไปเป็นประธานสงฆ์ในงานพธิเีปิดเจดีย์พพิธิภณัฑ์ พระอาจารย์จวน กลุเชฏโฐ  
วัดเจตยิาคิรีวหิาร บ้านค�าแคน ต�าบลนาแสง อ�าเภอศรีวไิล จังหวดัหนองคาย ในวนัที่  
๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๓ (ปัจจุบันคือ อ�าเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ)

ก่อนเดินทางออกจากวัดป่าโคกมน หลวงปู่ชอบบอก “วันนี้เราจะไปพักภาวนา 
อยู่ถ�้ายาภูลังกา” (บ้านนาโพธิ์ ต�าบลไผ่ล้อม อ�าเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม)  
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ท่านบอก “พวกอทสิมานกาย (ภมูกิายทพิย์) ทีภู่ลงักา มานิมนต์ให้เราไปเมตตาโปรด 
พวกเขาทีน่ั่น คืนน้ีเราจะพกัทีน่ี่เพือ่โปรดพวกกายทพิย์ทีภู่ลงักาให้พวกเขาได้รับความ
ผาสุกในธรรม”

๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๓ เดนิทางออกจากวดัป่าโคกมนไปวดัทพิย์รัฐนิมติร  
(วดับ้านจิก) ต�าบลหมากแข้ง อ�าเภอเมอืง จังหวดัอดุรธานี เวลา ๑๐.๓๘ น. หลวงปูช่อบ 
ท่านแวะเยีย่มหลวงปูถ่ริ ฐติธมัโม ลกูศิษย์รุ่นใหญ่ของท่าน ออกจากวดับ้านจิก เดนิทาง 
มาที่อ�าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร มาแวะฉันน�้าที่ร้านขายยาสว่างโอสถ  
ร้านลูกศิษย์ขององค์ท่าน ถึงอ�าเภอบ้านแพง เฮียเกษมนิมนต์หลวงปู่ชอบพักจ�าวัดที่ 
บ้านของเขา เน่ืองจากวดัถ�า้ยาภูลงักาไม่มพีระเณร เกรงหลวงปูจ่ะไม่สะดวกถ้าไปพกั 
อยู่ที่นั่น

หลวงปูช่อบบอกเฮยีเกษม “เรามธีรุะภายในอยูภ่ลูงักา คนืน้ีเราจะพกัอยูภ่ลูงักา” 
เฮียเกษมรับทราบค�าขององค์ท่านหลวงปู่ชอบคืออะไร เฮียเกษมกราบนิมนต์หลวงปู่ 
และคณะ พรุ่งน้ีเช้าจะไปรับองค์ท่านและคณะลงมาฉันข้าวทีบ้่านเพือ่ความเป็นสริิมงคล

(วดัถ้ํายาภลูงักา สมยัก่อน หลวงปูบ่ญุมี ปริปณุโณ ท่านเคยจําพรรษาทีน่ี่ หลวงปู่
บญุมแีละพระเณร วดัถํา้ยาภลูงักา ถูกนางชใีจบาปคนหน่ึงเบยีดเบยีน องค์ท่านหลวงตา 
มหาบวั ญาณสมัปันโน จึงบอกหลวงปูบ่ญุมแีละพระเณรออกจากวดั เพือ่ไม่อยากให้ 
นางชีคนนี้เป็นบาปกรรมหนักกว่าเดิม ปี ๒๕๓๓ วัดถํ้ายาภูลังกาไม่มีพระเณรอยู่ 
จําพรรษาแม้แต่องค์เดียว วัดถํ้ายาภูลังกาตอนน้ันจึงกลายเป็นวัดร้างพระเณรไป 
ชั่วขณะ

ก่อนเข้าพรรษาปี พ.ศ. ๒๕๓๓ หลวงปูช่อบท่านไปเยีย่มหลวงตามหาบวัทีว่ดัป่า
บ้านตาด หลวงตามหาบัวท่านเล่าเรื่องนี้ให้หลวงปู่ชอบฟัง หลวงปู่ชอบท่านพิจารณา 
อยู่สักพักหนึ่ง จึงเอ่ยขึ้นมา “มารศาสนาตัวนี้ ใครปราบมันไม่ได้ เราจะเป็นผู้ปราบ
มานะทฐิขิองมนัเอง” ในพรรษาปี พ.ศ. ๒๕๓๓ หลวงปูช่อบท่านเดินทางไปปราบนางชี 
มารศาสนาที่ภูลังกา จนนางมารชีนี้อยู่วัดถํ้ายาภูลังกาไม่ได้)
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คนืวนัที ่๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๓ สามทุม่กว่า หลงัจากพระเณรไหว้พระ 
สวดมนต์ที่ศาลาวัดถ�้ายาภูลังกากันเสร็จแล้ว อาจารย์เหลียวแยกไปพักที่กุฏิเชิงเขา  
ครูบาจ�าเนียรกับเณรอ้วน พากันออกมานอนบริเวณศาลาหน้าห้องพักหลวงปู่ชอบ  
ผู้บันทึกกับเณรบิ่ง พากันอยู่เฝ้าหลวงปู่ชอบในศาลาห้องพัก หลวงปู่ชอบบอก “ท่าน
อาจารย์เสาร์ ท่านอาจารย์มั่น ท่านอาจารย์ขาว (หลวงปู่ขาว อนาลโย) เทพเทวดา
พญานาคจะมาเยี่ยมเรา”

ท่านบอกตอนหัวค�่ามีเปรตพระตนหนึ่ง ตายตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๑๐ หลังสร้าง 
พระธาตพุนม ๒ ปี เปรตพระตนน้ีมาขอส่วนบญุกบัท่าน ท่านพจิารณาบพุกรรมเปรต 
พระตนน้ีหนักเกนิกว่าท่านจะโปรดได้ “อดีตเปรตพระตนน้ีเคยเบยีดเบยีนสมณะสงฆ์ 
องค์เณรผู้มศีลีธรรมให้ได้รับความเดือดร้อน กรรมน้ีจึงบบีบงัคบัให้ได้รับทกุข์ เปรต 
พระตนนี้มีสายรัดประคดเอวมัดพันไว้ที่เอว สายรัดประคดเปรตตนนี้จะมีไฟลุกอยู่ 
ตลอดเวลา เปรตตนน้ีเมือ่พ้นจากภมูเิปรตแล้วกจ็ะตกนรกอกี เปรตพระตนน้ีจะเสวย
ทกุข์อยูใ่นภูมเิปรตอกีนาน สิน้อายพุระศาสนาไปแล้วกย็งัไม่ได้พ้นจากภมิูเปรต พอเรา 
ไม่สามารถอุทิศบุญให้ได้ เปรตตนนี้มันเดินร้องไห้ออกจากวัดถํ้ายาภูลังกา ไปทาง
บ้านนาโพธิ์”

ผู้บันทึกนึกขึ้นมาได้ว่า เมื่อตอนหัวค�่าได้ยินเสียงผู้ชายร้องไห้อยู่หน้าศาลาวัด
ถ�้ายาภูลังกา เสียงผู้ชายร้องไห้น้ีได้ยินอยู่นาน จึงเดินออกมาดู พอออกมาดูแล้ว 
ก็ไม่เหน็มผู้ีชายคนไหนมาร้องไห้อยูห่น้าศาลา เหน็แต่ครูบาจ�าเนียรกบัเณรบิง่น่ังฉันน�า้  
ถามครูบาจ�าเนียร “ได้ยนิเสยีงคนร้องไห้ไหม” ท่านบอก “ได้ยนิเหมอืนกนั” พาเณรบิง่ 
เดินดูรอบศาลา ก็ไม่เห็นคนร้องไห้อยู่แถวนี้ เรียนถามหลวงปู่ชอบว่า “เสียงร้องไห้ที่
ได้ยินเม่ือตอนหวัค�า่น้ี คือเสยีงเปรตพระตนน้ีใช่ไหม” ท่านบอก “ใช่ เสยีงมนัน่ันแหละ  
พอเราบอกว่าโปรดไม่ได้ ให้ใช้กรรมของตนเองเอา มันเลยร้องไห้เดินหนีจากเราไป”

ตอนตีสี่กว่า ห้องพักของหลวงปู่ชอบสว่างไสวมาก จนมองเห็นตัวหลวงปู่ชอบ 
และวัตถุสิง่ของในห้อง ตนเองคลานออกมาจากห้องพกัของหลวงปูช่อบ เกรงว่าจะไป 
กระทบกับธรรมภายในที่ท่านก�าลังแสดง ออกมาน่ังชมแสงสว่างอยู่นอกห้องพัก 
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หลวงปูช่อบได้สกัพกั เหน็เณรบิง่คลานออกมาจากห้องของท่าน เณรบิง่บอก “ครูบาๆ 
ห้องหลวงปูหุ่ง้ หุง่” (สว่างไสว) เณรบิง่เหน็ห้องหลวงปูช่อบสว่างไสวเหมอืนเปิดไฟไว้  
จึงรีบแจ้นออกมาบอกเณรบิ่ง “อย่าเสียงดัง หลวงปู่ท่านก�าลังรับแขกภายในอยู่”  
พาเณรบิ่งออกมาดูที่ข้างนอกศาลา วัดถ�้ายาภูลังกา ยิ่งพากันออกห่างจากศาลามาก
เท่าไร ความสว่างไสวน้ีกจ็ะเพิม่มากขึน้เป็นล�าดบั เหมอืนกบัมใีครเร่งแสงให้สว่างข้ึน  
เณรบิง่ตืน่เต้นมากกบัปรากฏการณ์ทีไ่ด้เหน็ เณรบิง่บอก “ตัง้แต่เกดิมา ผมกะหาพ้อ  
(เพิ่งจะเจอ) กับของแบบนี้”

ตห้ีาคร่ึง ท�าข้อวตัรหลวงปูช่อบ ท่านถาม “เมือ่คืนเหน็อะไรไหมโบ้ย” ตอบองค์ท่าน 
ว่า “อศัจรรย์ใจหลายอย่างอยูข่อรับ” ท่านว่า “คนแบกคัมภร์ีศาสนาบ่ได้เหน็คือพวกเรา 
ผู้ปฏิบัติน่ะ ผู้ปฏิบัติเท่าน้ันถึงจะรู้ในเร่ืองแบบน้ีได้ อย่าเป็นกุดจ่ีหากินแต่ขี้ผู้อื่น
ให้ปฏิบัติเอาแล้วจะรู้เอง เวลาเราชวนภาวนาแล้วอย่าข้ีคร้าน เข้าใจบ่” คิดในใจ 
วันนี้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านให้พรเราแต่เช้ามืดเลยหรือ

องค์ท่านเล่าให้ฟังว่า “เมือ่คนืมเีทพเทวดาจากหลายชัน้ภมิูมาหาเรามาก เปรตผี 
อยู่ภูลังกาก็พากันมาขอเมตตาจากเรา ศรีสุทโธนาคราชก็พาบริวารมากราบเยี่ยมเรา  
ท้าวสกักะพญาอนิทร์กพ็าบริวารมาขอฟังธรรมมงคลสตูรกบัเรา” เณรบิง่ถาม “ห้องหลวงปู ่
ท�าไมมันสว่างยังกับเปิดไฟไว้” องค์ท่านบอก “ท้าวมหาพรหมมาสนทนาธรรมกับเรา 
พวกพรหมเขามักจะพากันมาตอนหลังเวลาเที่ยงคืน พวกพรหมเขามีรัศมีสว่างสดใส
กว่าพวกเทพเทวดาทัว่ไป บญุบารมขีองพรหมเขาจะสงูกว่าพวกเทพเทวดาทัว่ไป ความ
สว่างสดใสนี้เกิดจากบารมีธรรมที่พวกพรหมเขาบ�าเพ็ญมา”

หลงัจากพาองค์ท่านหลวงปูช่อบท�าธรุะส่วนตวัเสร็จแล้ว ตนเองกจั็ดแต่งบริขาร
เพือ่เตรียมเดินทางไปภทูอก บอกเณรบิง่พาหลวงปูช่อบไปจงกรมอยูใ่นศาลา จัดบริขาร 
แล้ว ก็ออกมานั่งจดบันทึกอยู่หน้าศาลาวัดถ�้ายาภูลังกา เวลา ๐๖.๑๗ น. เฮียเกษม 
ส่งรถมารับหลวงปูช่อบและผู้ตดิตามไปฉันภัตตาหารทีบ้่าน บอกคนขบัรถว่าให้รอก่อน  
ตอนนี้หลวงปู่ชอบท่านก�าลังท�าความเพียร ประมาณเจ็ดโมงแล้วค่อยไป คนขับเขาก็ 
นั่งรอ เราก็นั่งเขียนบันทึกของเราไป 
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หลวงปู่ชอบกับพ่อแม่ของแผ่นดิน

เช้าวนัที ่๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๓ หลวงปูช่อบและลกูศษิย์ตดิตาม ออกจาก 
วัดถ�า้ยาภูลงักา ลงฉันภตัตาหารทีร้่านของเฮยีเกษม บ้านแพง หลวงปูช่อบพกัอยูบ้่าน
เฮียเกษมจนถึงเที่ยง จากนั้นองค์ท่านจึงเดินทางไปที่วัดเจติยาคิรีวิหาร บ้านค�าแคน 
ต�าบลนาแสง อ�าเภอศรีวิไล จังหวัดหนองคาย (ปัจจุบันอยู่ในเขตจังหวัดบึงกาฬ)

หลวงปู่ชอบท่านน่ังรถเก๋งเฮียเกษม มีผู้บันทึกกับครูบาจ�าเนียรน่ังติดตามไป
ปฏบิตัอิงค์ท่าน หลวงปูช่อบท่านให้แบ่งพระเณรออกเป็นสองชดุ รถของวดัป่าโคกมน
ท่านให้เป็นรถตาม มีอาจารย์เหลียว เณรบิ่ง เณรอ้วน นั่งไป ก่อนถึงอ�าเภอศรีวิไล
หลวงปูช่อบท่านบอก “อย่าเพิง่เข้าไปภูทอกตอนน้ี ให้แวะพกัข้างทางทีไ่หนก่อนกไ็ด้” 
เฮยีเกษมจึงพาหลวงปูช่อบแวะพกัฉันน�า้ทีร้่านขายเคร่ืองใช้ไฟฟ้า ตลาดอ�าเภอศรีวไิล

กราบเรียนองค์ท่านว่า “ท�าไมหลวงปูไ่ม่เข้าไปวดัภทูอกตอนน้ีเลย จะได้พกัผ่อน
รอเวลางานอยูท่ีน่ั่น ถ้าไปช้า เจ้าหน้าทีต่�ารวจทหารเขาจะปิดถนนเพือ่ความสะดวกใน
การรับเสดจ็” ท่านบอก “ทีเ่ราไม่เข้าไปตอนน้ี เพราะมหาบวัท่านแสดงธรรม เราไม่อยาก 
ไปกวนเวลาคนทีเ่ขาก�าลงัฟังธรรม ถ้าเข้าไปในตอนน้ี พระเณรญาตโิยมกจ็ะพากนัแห่
มาหุม้ล้อมเราเฉยๆ มนัจะไม่เกิดประโยชน์อะไรกบัตวัของพวกเขา ให้เขาได้ฟังธรรม
ท่านมหาบัวจะดีกว่า จะได้เกิดประโยชน์ในทางด้านปัญญาให้กับพระเณรญาติโยม”

ถามเฮียเกษมว่า “หลวงตามหาบวัท่านมาเทศน์ในงานหรือ” เฮยีเกษมบอก “ไม่รู้ 
เพิง่ได้ยนิหลวงปูท่่านพดูให้ฟังน่ีแหละ” ถามหลวงปู ่“หลวงตามหาบวัท่านมาหรือขอรับ”  
ท่านบอก “ตอนน้ีมหาบัวก�าลังแสดงธรรมอยู่ ถ้าอยากรู้ ไปถึงวัดภูทอกค่อยถาม 
ท่านแยงดู” (หลวงตาแยง สุขกาโม)

บ่ายสองโมงครึ่ง หลวงปู่ชอบท่านบอกให้เดินทางไปภูทอกได้แล้ว มหาบัวท่าน
ออกจากภูทอกเดินทางกลับบ้านตาดแล้ว องค์ท่านสั่งให้รถวัดป่าโคกมนวิ่งน�าหน้า  
รถเฮยีเกษมทีท่่านน่ังให้วิง่ตามหลงั จัดขบวนรถกนัเสร็จ กพ็ากนัเดนิทางไปวดัภูทอก  
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ถึงบ้านค�าแคน เจ้าหน้าที่ต�ารวจเห็นหลวงปู่ชอบนั่งอยู่ในรถ ทางเจ้าหน้าที่ต�ารวจจึง
อ�านวยความสะดวกให้ขบวนของหลวงปูช่อบใช้เส้นทางส�ารองในการรับเสดจ็ เพราะ
เส้นทางสายนี้จะมุ่งลัดตัดเข้าไปถึงที่หน้าศาลาของวัดภูทอก

พระอาจารย์แยง เจ้าอาวาสวัดภูทอก กราบเรียนองค์ท่านหลวงปู่ชอบ “ข้าน้อย 
นึกว่าหลวงปู่จะไม่มาเสียแล้ว พระเณรญาติโยมเขาก็ถามแตกแซวๆ ว่าหลวงปู่ชอบ
ท่านจะมาหรือไม่” หลวงปู่ชอบท่านบอกพระอาจารย์แยง “ถ้าเรารับปากว่ามาก็คือมา  
เราจะไม่เปลีย่นเป็นอย่างอืน่ เมือ่วานเราไปพกัภลูงักา ไปโปรดสตัว์อยูท่ีน่ั่น มาถงึศรีวไิล 
ก็ยังอยู่ก่อน กะให้มหาบัวแสดงธรรมจบแล้วเราถึงจะเข้ามา”

หลวงตาแยงท่านว่า “หลวงตามหาบวัท่านเพิง่กลบัไปได้ไม่นานน้ี ข้าน้อยนิมนต์
ท่านให้อยู่จนเสร็จพิธีก่อนแล้วค่อยกลับ หลวงตามหาบัวท่านก็ไม่ยอมอยู่ ท่านบอก
หลวงปูช่อบท่านมาเป็นประธานกเ็ลศิเลอพอเพยีงแล้ว เรามาเทศน์สงเคราะห์พระเณร 
ญาติโยมเท่านั้นเราก็จะไปแล้ว ท่านว่าคนมันเยอะวุ่นวาย หลวงตามหาบัวท่านก็เลย
กลับวัด”

หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ และพระเณร พากันนวดเส้นถวายองค์ท่านหลวงปู่ชอบ 
หลวงปูบ่ญุเพง็ เขมาภิรโต ท่านตามมากราบองค์ท่านหลวงปูช่อบ หลวงปูบ่ญุเพง็กราบ 
เรียนองค์ท่านหลวงปูช่อบว่า “วนัน้ีสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วักบัสมเดจ็พระราชนีิ พร้อมกับ 
สมเดจ็พระเทพฯ ท่านจะเสด็จมาเป็นประธานในงานพธิบีรรจุอฐัธิาตขุองท่านอาจารย์จวน  
ขอนิมนต์หลวงปูเ่มตตาให้ก�าลงัใจพระองค์ท่านทัง้สองด้วยขอรับ ทัง้สองพระองค์ท่าน 
จะได้หายเหน่ือย ท่านจะมีก�าลังใจดูแลไพร่ฟ้าประชาชนของพระองค์ให้ผาสุก  
แม่เจ้าหลวงพระราชินีท่านว่า ได้กราบพระคุณเจ้าหลวงปู่ชอบแล้วชุ่มฉ�่าเย็นใจ เวลา
ที่หลวงปู่ชอบท่าน “ยิ้มอริยะสดใส” พระองค์ท่านทรงปลื้มปีติใจหลาย”

องค์ท่านหลวงปู่ชอบตอบว่า “เฮาว่าค�าราชาศัพท์บ่เป็น” หลวงปู่บุญเพ็งบอก 
หลวงปู่ “ก็พูดธรรมดานี่แหละ พระเจ้าแผ่นดิน พระราชินี ท่านฟังเข้าใจอยู่ดอก” 
หลวงปูช่อบท่านว่า “เฮาเว่าภาษาไทยบ่เป็นเด้ เฮาเว่าเป็นแต่ภาษาลาว พระเจ้าแผ่นดนิ 
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เพิ่นจะฟังรู้เรื่องบ่ ให้ท่านเพ็งเว่ากับเพิ่นแทนดีกว่า เฮาเว่าบ่ค่อง (เราพูดไม่ถนัด)  
ในทางน้ี” หลวงปูบ่ญุเพง็ท่านว่า “ข้าน้อยพดูกบัพระองค์ท่านทัง้สองกไ็ม่เท่าพ่อแม่ครูบา- 
อาจารย์พูดเอง บารมีของลูกศิษย์กับบารมีของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไม่เหมือนกัน  
ถ้าหลวงปูใ่ห้พรพระองค์ท่านทัง้สองแล้ว ทัง้สองพระองค์ท่านจะเจริญอายวุฒันมงคล 
ยืนยาวนาน” องค์ท่านหลวงปู่ชอบ “เฮาจะให้พรเพื่อเป็นก�าลังใจพ่อเจ้าแม่เจ้าของ
แผ่นดิน” (ค�าว่าพ่อเจ้าแผ่นดิน แม่เจ้าแผ่นดนิ เป็นค�าทีอ่งค์ท่านหลวงปูช่อบกล่าวถงึ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ)

พอใกล้เวลา พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัฯ สมเดจ็พระบรมราชนีินาถฯ สมเดจ็
พระเทพฯ จะเสดจ็พระราชด�าเนินมาถงึวัดภทูอก ทางเจ้าหน้าทีฝ่่ายประสานงานได้มา 
นิมนต์หลวงปูช่อบลงไปทีป่ะร�าพิธฝ่ีายสงฆ์ ซึง่อยูต่ดิกนักบัพลบัพลาทีป่ระทบัชัว่คราว 
ของพ่ออยู่หัวและแม่อยู่หัวทั้งสองพระองค์ท่าน ตลอดทางเข็นรถของหลวงปูช่อบ 
ออกจากศาลาวดัภทูอกมาทีป่ะร�าพธิ ีญาตโิยมพสกนิกรทีน่ั่งอยูส่องฟากฝ่ังทาง เมือ่เหน็ 
หลวงปูช่อบน่ังรถเขน็ผ่านมา ต่างพากนัพนมมอืเปล่งค�าว่าสาธตุลอดทางทีห่ลวงปูช่อบ
ท่านผ่าน ญาตโิยมพากันเอาผ้าเชด็หน้าผ้าแพรวาวางลงกบัพืน้เพือ่อยากทีจ่ะให้รอยล้อ 
รถเข็นของหลวงปู่ชอบประทับรอย

ภูมิใจในชีวิต เกิดมา ๒๑ ปี ได้มาอยู่ร่วมในเหตุการณ์มงคลแผ่นดิน ได้เห็น 
บุญบารมีความยิ่งใหญ่ของผู้เลิศเลอทางด้านศาสนจักร ได้มาเห็นบุญบารมีของ 
พระองค์ท่านผู้เป็นภมูพิลงัแผ่นดนิ ได้เหน็ท่านผู้มีบญุบารมทีัง้ทางโลกและทางธรรม
ในวาระเดียวกัน นับว่าเป็นมงคลของชีวิตที่ได้เกิดในแผ่นดินไทยภายใต้ศาสนจักร 
และราชอาณาจักรที่ทรงธรรมคู่กัน หาไม่ได้อีกแล้วชีวิตนี้ เข็นรถหลวงปู่ชอบผ่านไป 
ใจก็เกิดปีติตลอดทาง

เวลา ๑๖.๐๐ น. สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัฯ สมเดจ็พระราชินีฯ และ สมเด็จพระเทพฯ  
ทั้งสามพระองค์เสด็จมาถึงภายในบริเวณงาน หลังจากผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย 
กล่าวรายงานกับพระองค์ท่านแล้ว ในหลวงกับพระราชินีท่านทราบว่าองค์ท่าน 
หลวงปู่ชอบอยู่ในปะร�าพิธีสงฆ์ พระองค์ท่านทั้งสองไม่เข้าในพลับพลาที่ประทับ 
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พระองค์ท่านทั้งสองและสมเด็จพระเทพฯ เสด็จพระราชด�าเนินเข้ามากราบองค์ท่าน
หลวงปู่ชอบและครูบาอาจารย์พระภิกษุสามเณรที่ภายในปะร�าพิธีสงฆ์

ในหลวงท่านพนมมือไหว้องค์ท่านหลวงปูช่อบ พระองค์ท่านถามหลวงปูช่อบว่า  
“ท่านพระอาจารย์สบายดีไหมขอรับ” หลวงปู่ชอบท่านน่ิงไม่ตอบ หลวงปู่บุญเพ็ง 
กราบเรียนองค์ท่านหลวงปูช่อบว่า “หลวงปู ่พระเจ้าแผ่นดนิเพิน่ถามหลวงปูว่่าสบายดี 
อยู่บ่” องค์ท่านหลวงปู่ชอบยิ้มแล้วตอบว่า “สบายดีอยู่” ในหลวงท่านตรัสถาม 
หลวงปูช่อบว่า “ปีน้ีท่านพระอาจารย์อายุเท่าไหร่แล้วขอรับ” หลวงปูท่่านตอบว่า “อายยุ่างเข้า 
เก้าสบิปีแล้ว” ในหลวงท่านตรัสว่า “สมเด็จย่าปีนี้ท่านก็อายุครบเก้าสิบปีแล้วขอรับ”  
พระราชนีิท่านตรัสถงึเร่ืองหลวงปูช่อบเดนิทางไปโปรดญาตโิยมทีป่ระเทศสหรัฐอเมริกา  
หลวงปูช่อบท่านได้ไปเมตตาฟ้าหญงิอบุลรัตน์ฯ ทีว่ดัภริูทตัฯ เมอืงออนทาริโอ้ และทีส่วน 
อาโวกาโด้ เวลาทีพ่ระราชนีิท่านตรัสออกมา พระองค์ท่านจะแย้มพระสรวลอยูต่ลอด

ในหลวงท่านตรัสกบัหลวงปูช่อบว่า “ขอนิมนต์ท่านพระอาจารย์อยูด่�ารงธาตขัุนธ์
นานๆ ขอนิมนต์ท่านพระอาจารย์เมตตาประชาชนชาวไทยให้ได้รับความสงบร่มเย็น
โดยทั่วหน้ากัน” องค์ท่านหลวงปู่ชอบน่ิงมองพระพักตร์ของในหลวง กิริยาน้ีของ 
หลวงปู่ชอบ คือท่านก�าลังแผ่เมตตาให้กับในหลวง ครูบาอาจารย์ที่อยู่ในปะร�าพิธี 
ตอนนั้นพากันนิ่งสงบเงียบด้วยกันหมด

หลวงปู่บุญเพ็งท่านพูดขึ้นมาว่า “ขอนิมนต์หลวงปู่เมตตาพระเจ้าอยู่หัวกับ 
พระราชนีิท่านแหน้ขอรับ” องค์ท่านหลวงปูช่อบว่า “เฮาเมตตาเพิน่แล้ว” หลวงปูบ่ญุเพง็ 
ท่านกราบเรียนว่า “หลวงปูเ่มตตาอยูใ่นจิตในใจ พระเจ้าแผ่นดนิกบัพระราชนีิเพิน่บ่ได้
ยนิน�าเด้ นิมนต์หลวงปูใ่ห้พรทัง้สองพระองค์เพิน่แหน้ เพิน่สไิด้มกี�าลงัใจในการดแูล 
ไพร่ฟ้าประชาชน”

องค์ท่านหลวงปูช่อบกล่าวค�าให้พรในหลวงกบัพระราชินีว่า “เป็นสขุๆ อาย ุวณัโณ  
สุขัง พลัง” พ่ออยู่หัวแม่อยู่หัวทั้งสองพระองค์ ท่านพนมมือก้มรับพรจากองค์ท่าน
หลวงปูช่อบด้วยความปีตยินิด ีพระราชนีิท่านจะแย้มพระสรวลตลอดเวลาทีอ่งค์ท่าน
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หลวงปูช่อบให้พร พระแม่หลวงท่านตรัสขึน้มาว่า “ได้กราบได้เหน็ท่านหลวงปูช่อบแล้ว 
ชื่นใจ”

ก่อนที่ทั้งสองพระองค์จะกราบลาหลวงปู่ชอบเพื่อไปประกอบพระราชพิธี และ 
ทรงเย่ียมเยียนพสกนิกรของพระองค์ ในหลวงกบัพระราชินีได้ถวายปัจจัยหลวงปูช่อบ 
เป็นเงินจ�านวน ๓ หมืน่บาท เป็นเงินใบละ ๑๐๐ บาททัง้หมด ก่อนทีท่ัง้สองพระองค์ 
ท่านจะกราบลาหลวงปู่ชอบ ในหลวงท่านกราบขออนุญาตหลวงปู่ชอบถ่ายรูป โดย
พระองค์เป็นผู้ฉายรูปของหลวงปูช่อบด้วยพระองค์เอง จากน้ัน พระองค์ท่านทัง้สามได้
กราบลาหลวงปูช่อบและครูบาอาจารย์เสดจ็ไปประกอบพระราชพธิตีามหมายทีก่�าหนด 
เมือ่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัฯ สมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชนีินาถ และสมเดจ็ 
พระเทพฯ ท่านเสดจ็ไปประกอบพระราชพธิทีีพ่ลบัพลาทีป่ระทบัรับรองแล้ว หลวงปูช่อบ 
ก็กลับมาพักที่ศาลาวัดภูทอก

หลงัสรงน�า้เสร็จแล้วประมาณหกโมงเยน็ หลวงปูช่อบบอก “คืนน้ีเราจะไปพกัที ่
บ้านดงค�าโพธิ ์เราจะไปโปรดพญานาคเขือ่นน�า้อนู” พระเณรทีต่ดิตามพากนัเกบ็บริขาร
เดนิทางไปบ้านดงค�าโพธิ ์ผู้บนัทกึบอกพระวดัภทูอกให้กราบเรียนท่านพระอาจารย์แยง  
หลวงปูช่อบท่านไม่ได้พกัด้วย ท่านจะไปพกัทีบ้่านดงค�าโพธิ ์ออกจากวดัภทูอก เดนิทาง 
มาถึงวัดป่าโพธิ์ศรีวารีราม บ้านดงค�าโพธิ์ ต�าบลปลาโหล อ�าเภอวาริชภูมิ จังหวัด
สกลนคร เวลาสองทุ่มครึ่ง ผู้บันทึกไปบอกพระอาจารย์ทวีว่า “หลวงปู่ชอบท่านจะ
มาพกัค้างคืนด้วย” พระอาจารย์ทวนิีมนต์หลวงปูช่อบไปพกัทีม่ณฑปบรรจุอฐัธิาตขุอง
องค์ท่านหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ที่อยู่ติดกับตลิ่งของเขื่อนน�้าอูน

วัดป่าโพธิศ์รีวารีราม บ้านดงค�าโพธิ ์ต�าบลปลาโหล อ�าเภอวาริชภมู ิจังหวดัสกลนคร  
เดิมชื่อส�านักสงฆ์ดงค�าโพธิ์ สร้างโดยหลวงปู่หลุย จันทสาโร วัดแห่งนี้ หลวงปู่หลุย
ท่านสร้างขึน้มาเพือ่ใช้เป็นทีคั่ดกรองพระเณรทีจ่ะเข้าไปปฏบิตักิบัองค์ท่านหลวงปูม่ัน่ที่
บ้านหนองผือ หลวงปูช่อบว่า “ถ้าไม่มหีลวงปูห่ลยุแล้ว จะไม่มวีดัป่าหนองผือเหลอืไว้  
เป็นต�านานของพ่อแม่ครูบาอาจารย์มั่นไว้ให้คนรุ่นหลังได้รู้”
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หลวงปูช่อบ “อาจารย์หลยุท่านมาบรูณะสร้างทีพ่กัของท่านพระอาจารย์มัน่ไว้ทีน่ี่ 
เพื่อรอการกลับมาของพ่อแม่ครูจารย์มั่นโดยเฉพาะ อาจารย์หลุยจ�าพรรษาอยู่บ้าน 
หนองผือ ๕ ปี เพื่อรอท่านพระอาจารย์ใหญ่มั่น อาจารย์หลุยท่านใช้ปัญญานิมนต์ 
พ่อแม่ครูจารย์ใหญ่มัน่มาจ�าพรรษาอยูท่ีห่นองผือก่อนท่านอาจารย์ใหญ่มัน่จะละขนัธ์  
ท่านพกัจ�าพรรษาอยูท่ีน่ี่ เร่ืองราวการฝึกฝนอบรมลกูศษิย์ของท่านพระอาจารย์ใหญ่มัน่  
จบทุกอย่างอยู่ที่บ้านหนองผือนี่แหละ” 

บันทึกหลวงปู่ชอบไปโปรดลูกศิษย์ที่แม่สอด

๗ กมุภาพนัธ์ พ.ศ. ๒๕๓๔ ลกูศิษย์ขององค์ท่านหลวงปูช่อบชือ่ คณุเวทนิ และ 
คณุเหมยีว อยูท่ีอ่�าเภอแม่สอด จังหวดัตาก มากราบนิมนต์หลวงปูช่อบไปโปรดญาตโิยม 
ชาวเขาเผ่ามเูซอ บ้านห้วยปลาหลด ต�าบลด่านแม่ละเมา อ�าเภอแม่สอด จังหวดัตาก และ 
นิมนต์หลวงปู่ชอบไปเป็นประธานสงฆ์ในงานถวายกุฏิที่ส�านักสงฆ์บ้านห้วยปลาหลด  
โดยในงานน้ีจะมผู้ีหลกัผู้ใหญ่คนมีชือ่เสยีงมาร่วมในงานคร้ังน้ีด้วย แต่ทางคณุเหมียว 
กับคุณเวทินไม่ได้บอกชื่อว่าแขกผู้หลักผู้ใหญ่นั้นเป็นใคร

คุณเวทนิกบัคณุเหมยีวพยายามพดูอธบิายอยูน่าน องค์ท่านหลวงปูช่อบกย็งัไม่ 
ตอบรับหรือปฏเิสธอย่างใดอย่างหน่ึง ผู้บนัทกึจึงกราบเรียนหลวงปูช่อบว่า “โยมเหมียว 
กบัโยมเวทนิได้รับมอบหมายจากท่านพระอาจารย์เด่น นันทโิย และท่านพระอาจารย์ 
สชุนิ ปริปณุโณ มากราบนิมนต์หลวงปูไ่ปเมตตาโปรดญาตโิยมชาวเขาเผ่ามเูซอ บ้าน
ห้วยปลาหลด หลวงปูพ่อจะเมตตารับนิมนต์ไปโปรดญาตโิยมทางเมอืงตากไหมขอรับ” 
พอหลวงปู่ชอบท่านได้ยินว่าไปโปรดชาวเขา และเอ่ยชื่อท่านพระอาจารย์เด่นกับท่าน
พระอาจารย์สุชินขึ้นมา องค์ท่านลุกขึ้นมานั่งนิ่งพิจารณาอยู่ครู่หนึ่ง สักพักท่านพูด 
ออกมาว่า “เฮาพิจารณาแล้ว เฮาสิไปเมตตาให้”

ทางคุณเหมียวและคุณเวทินดีใจที่หลวงปู่ชอบท่านเมตตารับนิมนต์ไปโปรด
ญาติโยมทางแม่สอด ทางผู้บันทึกบอกคุณเหมียวกับคุณเวทินว่า “ช่วงระหว่างน้ี 
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หลวงปูช่อบท่านจะไม่รับนิมนต์ไปทางไหน เน่ืองจากองค์ท่านจะต้องอยูโ่ปรดลกูศษิย์ 
ที่เดินทางมาร่วมงานมุทิตาจิตของท่านในวันที่ ๑๐-๑๒ กุมภาพันธ์ และวันที่ ๑๖ 
หลวงปู่ชอบท่านมีงานนิมนต์ทําบุญแจกข้าวที่บ้านโคกมน”

ทางคุณเหมียวกบัคณุเวทนิกราบเรียนหลวงปูช่อบว่า “วนัที ่๑๖ กมุภาพนัธ์ หลงัจาก 
หลวงปู่เสร็จกิจนิมนต์ที่บ้านโคกมนแล้ว ถ้าจะรับหลวงปู่เดินทางไปแม่สอด หลวงปู่ 
จะสะดวกหรือไม่” องค์ท่านบอกสะดวก พร้อมทีจ่ะเดนิทางไปได้ทกุเม่ือ ทางเจ้าภาพ 
ผู้นิมนต์เกรงว่าหลวงปู่ชอบท่านจะเหน่ือยในการเดินทางหากหลวงปู่น่ังรถยนต์เป็น
เวลานานๆ หลายชั่วโมง ทางเจ้าภาพผู้นิมนต์จะเอาเฮลิคอปเตอร์มารับองค์ท่านเพื่อ
ความสะดวกรวดเร็วในการเดินทาง หลวงปู่ชอบท่านบอก “เฮาบ่ขี่ฮอ มันหนวกหู  
ขีฮ่อเทีอ่ใด หดูบัตบัไหม้สูเ่ทีอ่ เฮาสเิดนิทางโดยรถยนต์เอา” ทางคณุเหมยีวกบัคณุเวทนิ 
จึงรับเอาเจตนานี้ขององค์ท่านหลวงปู่ชอบไปแจ้งแก่ทางเจ้าภาพเพื่อทราบตามนี้

วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๔ หลังจากองค์ท่านหลวงปู่ชอบเสร็จจากงาน
นิมนต์ท�าบญุแจกข้าวทีบ้่านโคกมนแล้ว ทางท่านพระอาจารย์เด่นและท่านพระอาจารย์
สุชิน ได้น�ารถยนต์มารับองค์ท่านหลวงปู่ชอบและคณะสองคัน หลวงปู่ชอบท่านนั่ง 
รถเก๋งฮอนด้าป้ายแดงทีน่�ามาจากเชยีงใหม่เพือ่มารับองค์ท่านโดยเฉพาะ หลวงปูช่อบ
และผู้บนัทกึ อาจารย์เหลยีว ครูบาเม้า น่ังรถยนต์คันเดยีวกนักบัหลวงปูช่อบ พระเณร 
องค์อืน่ๆ และลกูศิษย์ตดิตาม พากนัน่ังรถกระบะมติซบูชิิไซโคลนสเีทาตามหลงั มองดู 
นาฬิกาที่รถยนต์ตอนหลวงปู่ชอบท่านออกจากวัด เวลานาฬิกา ๑๐.๐๒ น.

องค์ท่านหลวงปู่ชอบมาแวะฉันเพลที่ร้านขายยาเฉลิมโชคเภสัช หน้าตลาดเช้า
เมืองเลย ซึ่งเป็นร้านขายยาของเฮียอ้วนเฉลิมโชค หลังจากหลวงปู่ชอบท่านฉันเพล
เสร็จแล้ว องค์ท่านสนทนากบัลกูศิษย์ในตลาดอยูพ่กัหน่ึง จากน้ันท่านลาลกูศษิย์ออก 
เดนิทางไปอ�าเภอแม่สอด จังหวดัตาก รถยนต์ทีน่ั่งแล่นมาถงึสามแยก กม.๐ เมอืงเลย  
ตนเองมองดูนาฬิกาที่รถยนต์ เวลา ๑๒.๓๐ น.

รถยนต์คันที่หลวงปู่ชอบท่านนั่ง มีโยมเวทินเป็นคนขับรถ ตอนแรกโยมเวทิน 
ไม่กล้าขบัเร็วนัก เพราะเกรงว่าหลวงปูช่อบท่านจะตกใจ พอรถถงึแยกบ้านทรัพย์ไพรวลัย์ 
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ก่อนจะเข้าตวัเมอืงจังหวดัพษิณโุลก อาจารย์เหลยีวท่านถามโยมเวทนิว่า “รถคนัน้ีดใูหม่ 
ป้ายแดง ทําไมมันวิ่งช้าจัง วิ่งเร็วกว่านี้ได้ไหม” อาจารย์เหลียวถามหลวงปู่ชอบว่า  
“จะให้รถวิ่งเร็วหรือวิ่งช้าครับหลวงปู่” หลวงปู่ชอบท่านบอก “ฟ้าวๆ ไป” (รีบๆ ไป) 
แล้วหลวงปู่ชอบท่านบอกกับโยมเวทินว่า “เอาโลด แล่นเร็วๆ โลด”

พอหลวงปูช่อบท่านบอกว่า เอาโลด แล่นเร็วๆ โลดเท่าน้ันแหละ โยมเวทนิเหยยีบ 
คนัเร่งรถเพิม่ความเร็วขึน้มาทนัท ีจนเขม็ไมล์รถยนต์หยดุอยูท่ี ่๑๘๕ กโิลเมตรต่อชัว่โมง  
เรานี้หายใจหายคอไม่ทั่วท้อง บอกโยมเวทินว่า “ค่อยๆ ไป ค่อยๆ มาก็ได้”

พอรถว่ิงเร็วดังใจ หลวงปู่ชอบท่านน่ังยิ้มพอใจในความเร็ว ผู้บันทึกบอก 
หลวงปูช่อบว่า “ครูบาอาจารย์ กระผมยงับ่ได้เป็นเจ้าอาวาส กระผมยงับ่อยากตายตอน
เป็นพระหนุ่ม กระผมอยากตายตอนแก่ตอนเฒ่า” หลวงปูช่อบท่านหวัเราะชอบใจทีเ่หน็
ผู้บนัทกึกลวัความเร็วของรถ หลวงปูช่อบท่านยกมอืขวาข้ึนมาพร้อมกบับอกโยมเวทนิ 
ว่า “ไปๆ” เราก็นึกในใจ เอ หลวงปู่ท่านก็สรรหาวิธีมาทรมานลูกศิษย์แบบแปลกๆ  
อยู่เร่ือย น่ีเป็นอกีวธิกีารหน่ึงทีห่ลวงปูช่อบท่านฝึกลกูศษิย์ให้มีความกล้า วธิกีารทรมาน 
ลกูศษิย์ของหลวงปูช่อบน้ียากทีจ่ะคาดเดาใจขององค์ท่านได้ เราเป็นคนทีก่ลวัความเร็ว 
เพราะเคยมีอดตีในเร่ืองน้ีมาก่อน ตัง้แต่ประสบอบุตัเิหตทุางรถยนต์มา ตนเองกข็ะเหยด็ 
ขยาดในเร่ืองความเร็วมาตัง้แต่น้ัน หลวงปูช่อบท่านเป็นคนจิตใจเร็ว ท่านเป็นคนมจีริต 
จิตใจไปเร็วมาเร็วเป็นอปุนิสยัขององค์ท่าน ซึง่เป็นทีท่ราบกนัดใีนหมูล่กูศษิย์ใกล้ชดิ  
เร่ืองภายนอก หลวงปูช่อบท่านไม่ตกใจอะไรง่ายๆ จะมีบ้างเป็นบางคร้ังทีท่่านจะสะดุง้
ตกใจเสยีงฟ้าผ่า และเสยีงพลปุระทดั นอกจากน้ันแล้วกไ็ม่มอีะไรทีจ่ะมาท�าให้องค์ท่าน 
ตกใจสะดุ้งเลย

คณะของหลวงปูช่อบเดินทางมาถงึส�านักสงฆ์บ้านห้วยปลาหลด เวลา ๑๘.๐๐ น. 
ผู้บนัทกึมองออกไปนอกรถ เหน็คณุหญงิพนัธ์เครือ ยงใจยทุธ และคณุหญงิคุณนาย 
หลายท่าน มายืนรอคอยต้อนรับองค์ท่านหลวงปู่ชอบ ผู้บันทึกนึกแปลกใจว่าท�าไมมี
ท่านผู้หลกัผู้ใหญ่ของบ้านเมืองมารอพบหลวงปูช่อบอยูท่ีน่ี่มากมายหลายท่าน นึกย้อน 
สะดุดใจไปตั้งแต่ว่าจะเอาเฮลิคอปเตอร์มารับหลวงปู่ชอบ แต่ตอนน้ันตนเองยังไม่ 
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กระจ่างใจอะไรมาก ตนเองเพิ่งจะมากระจ่างใจเอาในตอนนี้นี่แหละ คิดในใจสงสัย
งานนี้จะเป็นงานช้างเมืองตากเสียแล้ว

หลังจากคุณหญิงพันธุ์เครือกราบถวายพวงมาลัยองค์ท่านหลวงปู่ชอบแล้ว  
ผู้บนัทกึกับหมูค่ณะพากนัเขน็รถของหลวงปูช่อบมาทีพ่กัทีท่างวดัจัดไว้ให้องค์ท่านและ
คณะ ขณะเขน็รถหลวงปูช่อบมาตามทาง จะมีชาวเขามูเซอ บ้านห้วยปลาหลด ทัง้เดก็ 
และผู้ใหญ่พากันเดนิแห่แหนตามรถเขน็ขององค์ท่านหลวงปูช่อบมาตลอดทาง เดก็ๆ  
ชาวเขามูเซอที่นี่เขาพูดจาน่ารักมาก พวกเด็กๆ พากันเรียกชื่อองค์ท่านหลวงปู่ชอบ 
ว่า “โหลปู่ซ่อ” พวกเด็กๆ พากันตะโกนชื่อขององค์ท่านหลวงปู่ชอบไปตลอดทางว่า 
“โหลปู่ซ่อมาเลๆ” (หลวงปู่ชอบมาแล้วๆ) หลวงปู่ชอบท่านได้ยินเด็กๆ มูเซอ บ้าน
ห้วยปลาหลด เปลี่ยนชื่อใหม่ให้องค์ท่านเป็น “โหลปู่ซ่อ” องค์ท่านนั่งยิ้มกริ่มอยู่บน 
รถเข็นไปตลอดทาง

ผู้บนัทกึเหน็หลวงปูช่อบท่านยิม้อารมณ์ดแีบบน้ี ตนเองกเ็ป็นขุนพลอยผสมโรง
เรียกชือ่ใหม่ของหลวงปูช่อบไปพร้อมกบัเดก็ๆ มเูซอว่า “โหลปูซ่่อมาเล โหลปูซ่่อมาเล” 
พวกเดก็ๆ มเูซอ เหน็ผู้บนัทกึร่วมสนุกไปกบัเขาด้วย พวกเดก็ๆ มูเซอ บ้านห้วยปลาหลด  
ย่ิงเรียกชื่อ “โหลปู่ซ่อมาเล” ดังขึ้นกว่าเดิม ท�าเอาหลวงปู่ชอบท่านหัวเราะออกมา 
หลวงปูช่อบท่านเอามือขวาของท่านตบทีพ่กัแขนรถเข็น แสดงออกถงึความพอใจของ
องค์ท่าน วันนี้เดินทางนั่งรถเหนื่อยมาทั้งวัน ก็มาสนุกสนานเอาตอนที่เด็กๆ พูดว่า  
“โหลปู่ซ่อมาเล”

ที่บ้านมูเซอ ห้วยปลาหลด

พอพาหลวงปู่ชอบขึ้นไปพักบนกุฏิ พระเณรในวัดพากันเข้ามากราบคารวะองค์
ท่านหลวงปู่ชอบ ผู้บันทึกมองดูว่าท่านองค์ไหนเป็นพระอาจารย์เด่น นันทิโย ท่าน 
องค์ไหนเป็นพระอาจารย์สชุนิ ปริปณุโณ เพราะผู้บนัทกึยงัไม่รู้จักกนักบัครูบาอาจารย์ 
ทั้งสองทา่นนีเ้ลย ได้แตเ่ดาเอาว่าพระที่มากราบองค์ทา่นหลวงปูช่อบในตอนนี ้มพีระ 
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สององค์ดจูะมอีายพุรรษามากกว่าทกุๆ องค์ทีน่ั่งรวมอยูก่บัหมูพ่ระเณร พระองค์หน่ึง 
ท่านนั่งอยู่ข้างๆ หลวงปู่ชอบ ดูกิริยาท่าทางของท่านเรียบร้อย ต่อมาทราบว่าท่านคือ  
พระอาจารย์สชุนิ ปริปณุโณ เจ้าอาวาสวดัธรรมสถติ ต�าบลกระเฉด อ�าเภอเมอืง จังหวดั 
ระยอง อีกองค์หนึ่งนั้น ท่านนุ่งห่มจีวรสบงไม่ค่อยเรียบร้อย ทราบชื่อในภายหลังว่า 
ท่านชือ่พระอาจารย์เด่น นันทโิย ประธานสงฆ์ของส�านักสงฆ์ดอยมเูซอ บ้านห้วยปลาหลด  
ต�าบลด่านแม่ละเมา อ�าเภอแม่สอด จังหวัดตาก

(ต้องกราบขออภยัท่านพระอาจารย์เด่นด้วยความเคารพอย่างสงูขอรับ กระผม
และผู้ตดิตามหลวงปูช่อบ ตอนพบท่านพระอาจารย์เด่นคร้ังแรกน้ัน เหน็ท่านอาจารย์
เป็นพะรุงพะรังแบบนี้จริงๆ ต้องกราบขออภัยท่านพระอาจารย์เด่นด้วยความเคารพ
อย่างสูงครับผม)

พระอาจารย์เด่นท่านเข้ามากราบองค์ท่านหลวงปู่ชอบ หลวงปู่ชอบท่านมอง 
พระอาจารย์เด่นด้วยสายตาจ้องเขม็ง เหมือนกบัท่านจะปราบพยศอะไรบางอย่างของ
พระอาจารย์เด่น ถ้าหลวงปูช่อบท่านใช้สายตาจ้องมองใครแบบไม่ลดละแล้ว แสดงว่า
องค์ท่านจะปราบพยศหรือจะสอนอะไรให้กบัท่านผู้น้ัน ซึง่ความพเิศษแบบน้ี ผู้บนัทกึ 
ไม่อาจคดิก้าวล่วงภายในของครูบาอาจารย์ รู้ในใจแต่ว่าน่ีเป็นความเมตตาทีห่ลวงปูช่อบ 
ท่านมีให้กับท่านพระอาจารย์เด่น นันทิโย อย่างแน่นอน

ผู้บันทึกมองไปตามสายตาขององค์ท่านหลวงปู่ชอบเพื่อดูอากัปกิริยาของท่าน
พระอาจารย์เด่น เหน็ท่านพระอาจารย์เด่นแสดงอาการเกรงองค์ท่านหลวงปูช่อบออกมา 
ให้เหน็อย่างชดัเจน ผู้บนัทกึมาทราบภายหลงัทีท่่านพระอาจารย์เด่นเปิดเผยให้ฟังดงัน้ี 
ทีอ่งค์ท่านหลวงปูช่อบรับนิมนต์เดนิทางมาทีห้่วยปลาหลด เพราะท่านจะไปสอนอะไร
บางอย่างให้กับท่านพระอาจารย์เด่น ซึง่เรือ่งน้ีผู้บนัทกึมอิาจทราบ เพราะเป็นความนัย 
ขององค์ท่านหลวงปู่ชอบกับท่านพระอาจารย์เด่น นันทิโย

อาจารย์เด่นท่านพดูให้ฟังว่า ก่อนหลวงปูช่อบท่านจะมาห้วยปลาหลด อาจารย์เด่น 
ฝันว่าท่านวิ่งหนีพระขึ้นไปบนภูเขา ในนิมิตนั้นอาจารย์เด่นท่านยืนหัวเราะอยู่บนเขา 
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กวักมือตะโกนเรียกท้าทายพระที่วิ่งตามท่านมา ในฝันน้ันท่านหัวเราะชอบใจที่พระ 
ทัง้หลายว่ิงตามท่านไม่ทนั พอสิน้เสยีงหวัเราะแล้ว อาจารย์เด่นท่านได้ยนิเสยีงหวัเราะ
ดงัขึน้มาจากทางด้านหลงัของท่าน พระอาจารย์เด่นเหน็หลวงปูช่อบยนืหวัเราะอยูท่าง
ด้านหลงัของท่าน พอท่านรู้ว่าหลวงปูช่อบท่านยนืหวัเราะอยูท่างด้านหลงั อาจารย์เด่น 
ท่านตกใจจนจิตถอนออกจากนิมติ พอจิตถอนแล้ว อาจารย์เด่นท่านรู้สกึกลวัในองค์ 
ท่านหลวงปู่ชอบ

พระอาจารย์เด่นท่านจึงลกุขึน้มาน่ังภาวนา พระอาจารย์เด่น นันทโิย ท่านอธษิฐาน 
จิตว่า “ถ้าองค์ท่านหลวงปู่ชอบจะมาโปรดเมตตาชี้แนะแนวทางธรรมแก่กระผมแล้ว 
กระผมขอนิมนต์ครบูาอาจารย์มาชี้แนะแนวทางแก่เกล้ากระผมได้เลย” เมือ่อธิษฐาน
จิตแล้ว พระอาจารย์เด่นท่านก็นั่งภาวนาต่อไป ขณะที่พระอาจารย์เด่นท่านนั่งภาวนา
อยู่นั้น ปรากฏมีเสียงฟ้าผ่าดังเปรี้ยงขึ้นมาในจิตของท่าน จนจิตของท่านเกิดอาการ
ลัน่สะดุง้ขึน้มา พระอาจารย์เด่นท่านจึงพจิารณาเร่ือง “ฟ้าผ่ากลางใจ” กะทนัหนัเช่นน้ี  
เกิดขึ้นจากอะไร

ระหว่างจิตนึกคิดตรองในสมาธธิรรมน้ัน พระอาจารย์เด่น นันทโิย ท่านมาสะดดุ 
ธรรมในค�าพูดของหลวงปู่ตื้อ อจลธัมโม ที่เคยบอกท่านเอาไว้ที่วัดป่าอาจารย์ตื้อ 
อ�าเภอแม่แตง ว่า “ถ้าจะมพีระอรหนัต์หรือท่านผู้มบีญุมาหา เวลาภาวนาอยูดี่ๆ จะเกดิ 
มีเสยีงฟ้าผ่าปรากฏขึน้มาในจิตของตนเอง” (นักภาวนาผู้มีองค์ฌานประคองจิต จะรู้จิต
ลัน่ใน) พระอาจารย์เด่นท่านบอกว่า ตอนทีท่่านให้โยมไปนิมนต์องค์ท่านหลวงปูช่อบ  
มาที่ห้วยปลาหลดนั้น ท่านมีความมั่นใจว่าองค์ท่านหลวงปู่ชอบต้องมาเมตตาท่านที่
ห้วยปลาหลดอย่างแน่นอน

พอท่านอาจารย์เด่นพูดให้ฟัง ผู้บันทึกจึงถึงบางอ้อทันทีที่หลวงปู่ชอบท่าน
เดินทางมาที่ห้วยปลาหลด เพราะหลวงปู่ท่านจะมาปราบพยศและสอนธรรมให้ท่าน 
พระอาจารย์เด่นน่ีเอง เพราะเป็นเร่ืองภายในของพระอาจารย์เด่นน่ีเอง ถ้าไม่อย่างน้ัน 
หลวงปู่ชอบท่านจะไม่ถ่อสังขารมาหนาวลมที่ดอยมูเซออย่างน้ีหรอก ทั้งที่ก่อนหน้า 
จะมาที่นี่ องค์ท่านหลวงปู่ชอบเป็นไข้หวัดอ่อนๆ อยู่แล้ว
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อากาศที่ห้วยปลาหลดคืนนี้หนาวเย็นเป็นอย่างมาก สี่ทุ่มกว่า หลวงปู่ชอบท่าน
เร่ิมไอและมไีข้ ท่านบอก “โบ้ย บอกพระเณรเรา ถ้าใครจะนอนให้พากนัไปนอนทีอ่ืน่  
อย่ามานอนทีห้่องน้ี คืนน้ีราว ๕ ทุม่ พญานาคอยูเ่ข่ือนภมูพิลจะพากนัมาเย่ียมฟังธรรม
กบัเรา ถ้าเรายงัไม่บอกให้นอน อย่าพากนันอนเป็นอนัขาด ตอนเรารับแขกแสดงธรรม  
ให้พากันส�ารวมกิริยามารยาทเอาไว้ให้ดี อย่าพากันท�าตัวเป็นลิงเป็นค่างให้พวกเทพ
เทวดาเขาต�าหนิเอาได้ ถ้าใครทนง่วงไม่ไหว ก็ให้นั่งพิงฝาหลับเอา ห้ามนอนเหยียด
ตะเข้เป็นอนัขาด” หลงัจากหลวงปูช่อบท่านบอกพระเณรแล้ว องค์ท่านให้ปิดไฟในห้อง 
ทั้งหมด

ตอนหลวงปู่ชอบท่านภาวนา ผู้บันทึกกับหมู่เพื่อนพากันนัง่พิงฝาพักหลับตาอยู่ 
ราว ๒๐ นาท ีจึงลมืตาขึน้มาดูหลวงปูช่อบ เหน็หลวงปูช่อบท่านน่ังหลบัตาภาวนา ภายใน
ห้องพกัของหลวงปูช่อบสว่างตาเหมือนกบัเปิดไฟเอาไว้ รอบกฏุทิีพ่กัของท่านสว่างใส
จนมองเห็นต้นไม้ได้อย่างถนัดตาเหมือนกับส่องตะเกียงเจ้าพายุดู ส่วนตัวเข้าใจว่า 
แสงสว่างนี้เกิดจากอะไร ถ้าเฝ้าหลวงปู่ชอบตอนกลางคืน มักจะเจอกับปรากฏการณ์
แสงสว่างนวลใส และกลิน่บปุผชาต ิทพิย์เทวดาปรากฏให้รู้ทางสมัผัสภายในอยูเ่สมอ

หกทุม่กว่า หลวงปูช่อบท่านลมืตาขึน้มาพร้อมกบัไอเป็นระยะๆ หลงัจากฉันน�า้อุน่ 
และยาแก้ไอแล้ว อาการไอของท่านกพ็อบรรเทาความถีล่งไปบ้าง หลวงปูช่อบท่านถาม
ว่า “เขื่อนภูมิพลอยู่ไกลจากที่นี่มากไหม” ผู้บันทึกตอบท่านไม่ได้ เพราะเพิ่งเคยมา
จังหวดัตากเป็นคร้ังแรก ตอบท่านว่า “ผมไม่รู้ว่าเข่ือนภูมพิลอยูไ่กลจากทีน่ี่มากเท่าไหร่  
แต่ทีแ่น่ๆ เขือ่นภูมพิลต้องอยูใ่นเขตจังหวัดตากน่ีแหละ ไม่อยูจั่งหวดัอ่ืนหรอกครับ” 
หลวงปู่ชอบท่านว่าให้ “ท่านนี่ก็ช่างพูดเหมือนกับศรีธนญชัยเน๊าะ”

หลวงปูช่อบบอก พญานาคอยู่เขือ่นภูมพิลเพิง่ลาท่านไปเมือ่สกัครู่น่ีเอง พญานาค
มานิมนต์ให้องค์ท่านไปโปรดพวกเขาทีถ่�า้ช้างร้อง เขือ่นภมูพิล ท่านบอกขอดธูาตขุนัธ์
ตนเองก่อนว่าจะไปได้หรือไม่ ถามท่าน “เวลาหลวงปู่แสดงธรรมให้พวกเทพเทวดา 
ฟังน้ีเหน่ือยไหม เพราะดูตอนน้ีสภาพร่างกายของหลวงปู่ไม่ค่อยพร้อมที่จะรับแขก 
ได้เลย” ท่านบอก “ตอนแสดงธรรมภายในมันไม่เหน่ือย เพราะเป็นการแสดงด้วยจิต 
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ไม่ได้ใช้ธาตุขันธ์แสดง แต่พอถอนจิตออกมาอยู่กับธาตุขันธ์ในปัจจุบันแล้ว มันจะ
เหน่ือยมาก เพราะธาตขุนัธ์เคร่ืองมือของจิตตอนน้ีมนัแปรปรวนอ่อนแรงไปมากแล้ว”

กราบเรียนองค์ท่านด้วยความห่วงใยว่า “ถ้าธาตขุนัธ์ของหลวงปูต่อนน้ีอ่อนแรง
ไม่พร้อมที่รับแขกภายนอกภายในแบบนี้ นิมนต์หลวงปู่พักก่อน ไม่ต้องฝืนร่างกาย
ตนเองให้ล�าบาก พกัรักษาร่างกายของตนเองให้เข้าทีเ่ข้าทางเสยีก่อน แล้วค่อยออกมา
รับแขกกไ็ด้” ท่านบอก “มนังดไม่ได้ ถ้าคดิเหน็แต่ประโยชน์ตนอย่างเดยีว ศาสนาจะไม่
ขยายศรัทธา หากคิดเอาแต่ประโยชน์ความสบายของตนเองเป็นหลกั ศาสนาก็จะอายุ
สัน้ลง” หลวงปูช่อบท่านเมตตาสตัว์โลก ทัง้ภมูหิยาบ กายละเอยีด โดยไม่มปีระมาณ 
โดยทีท่่านไม่ห่วงใยในสงัขารธาตขุนัธ์ของตนเองเลย พอท่านว่ามาแบบน้ี ตนเองกไ็ม่ 
ห้ามท่าน เพราะจะเป็นกรรมขวางธรรมพระอรหันต์โปรดสัตว์

หลวงปูช่อบบอกทีเ่ขือ่นภมูพิลมีพญานาคตนหน่ึงถกูขงัไว้อยูท่ีน่ั่น พญานาคตนน้ี 
มนิีสยัอนัธพาลดรุ้าย ไปล่มเรือท�าให้มีคนตาย พญานาคตนน้ีล่มเรือพระและชาวบ้าน 
ตายมาหลายคนแล้ว พญานาคตนน้ีมีฤทธิเ์ดชมาก ไม่มพีญานาคตนไหนในแม่ระมงิค์ 
สูฤ้ทธิข์องมนัได้ ถ้าพญานาคตนน้ีไม่ถกูขงัไว้ มนัจะท�าร้ายคนและสตัว์ให้ได้รับอนัตราย 
ล้มตายเพราะอ�านาจฤทธิ์ของมัน

ถามองค์ท่านว่า “พญานาคตนน้ีถกูขงัไว้ยงัไง” หลวงปูช่อบท่านบอกถกูขงัด้วย
ข่ายฤทธิ์ครอบไว้ ถ้าจิตมันแสดงโทสะ ข่ายฤทธิ์นี้ก็จะบีบรัดตัวมันให้แรงเข้าเท่ากับ
โทสะทีม่นัมีในตอนน้ัน มนัจะเดินทางไปไหนมาไหนหรือจะแสดงฤทธิไ์ม่ได้ เพราะถกู 
ข่ายฤทธิน้ี์ครอบเอาไว้ พญานาคตนน้ีจะพ้นจากการถกูขงัด้วยเหต ุ๒ ประการ ๑. ส�านึก 
ในบาปกรรมของตนเอง ๒. พ้นจากชาติการเกิดเป็นพญานาค แต่ที่ท่านบอกน่ากลัว 
ทีส่ดุ คือพญานาคตนน้ีหลงัจากพ้นภูมิพญานาคแล้ว จะตกนรกทนัท ีเน่ืองจากกรรม
ปาณาติบาตฆ่ามนุษย์

เวลาหลวงปูช่อบพดู ท่านจะไอเป็นระยะๆ ยิง่ดกึอากาศหนาว ท่านยิง่ไอถีห่นักข้ึน 
เร่ือยๆ กราบเรียนองค์ท่านให้พกั มอีะไรค่อยคยุกนัวนัหน้ากไ็ด้ แต่หลวงปูช่อบท่านฝืน  
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ท่านอยากจะพดูคยุด้วยอยูอ่ย่างน้ัน พออาการไอบรรเทาลง ท่านกจ็ะพดูทัง้ๆ ทีเ่สยีงของ 
ท่านน้ันแหบพร่า ท่านบอก “ตอนหวัค�า่เราพจิารณาธาตขัุนธ์ของตนเอง ปอดทัง้สองข้าง 
เราเป็นฝ้าคร่ึงหน่ึง” กราบเรียนองค์ท่านว่า “ถ้าอย่างน้ัน คืนน้ีหลวงปูไ่ปหาหมอเลยไหม  
ถ้าปล่อยไว้ข้ามวนัข้ามคนื เดีย๋วอาการของหลวงปูจ่ะทรุดหนักลงไปกว่าน้ี” ท่านบอก 
“เราขอพจิารณาฟอกธาตขุนัธ์ตนเองก่อน ถ้าไม่ไหวจริงๆ พรุ่งน้ีค่อยว่ากนัอกีท”ี ตนเอง 
จึงจัดที่นอนให้องค์ท่านพักธาตุขันธ์

๖ โมงเช้า วนัที ่๑๗ กมุภาพนัธ์ พ.ศ. ๒๕๓๔ หลวงปูช่อบท่านตืน่ ตนเองกบัครูบา 
จ�าเนียร พาหลวงปูช่อบเข้าห้องน�า้ เอาผ้าชบุน�า้อุน่เช็ดเน้ือเช็ดตวัให้ท่าน ท่านบอก “อาการ
เราไม่ดีขึน้เลย ฟอกธาตขุนัธ์กเ็อาไม่อยู ่ได้แต่ทรงฌานรกัษาธาตขัุนธ์เอาไว้” ท่านถาม 
“กิจนิมนต์ของเราวันนี้มีอะไรบ้าง”

เรียนท่านว่า “วนัน้ีตอนเช้าเป็นประธานรับมอบถวายกฏิุ ตอนสาย คุณหญงิอรชร  
คงสมพงษ์ และคณะ จะมากราบหลวงปู ่จากเทีย่งเป็นต้นไป ครูบาอาจารย์และญาตโิยม  
นิมนต์หลวงปูน่ั่งเรือล่องน้ําเมย ช่วงบ่าย เวลาหลวงปูส่ะดวก อาจารย์ไสว ถ้ําอนิทนิล 
นิมนต์ไปเมตตาพระเณรทีส่าํนักสงฆ์ถํา้อนิทนิล” หลวงปูช่อบท่านว่า “ไม่รู้เราจะไปไหว
หรือเปล่า ขอดูอาการตนเองก่อน ถ้าไม่ไหว เรากจ็ะยกเลกิกจิทัง้หมด ยกเว้นงานทีน่ี่”  
(ส�านักสงฆ์ห้วยปลาหลด)

ตอนเช้า องค์ท่านหลวงปู่ชอบเป็นประธานสงฆ์รับมอบถวายกุฏิ ที่ส�านักสงฆ์ 
ห้วยปลาหลด พระเณรทัง้หมดพากนัมาน่ังฉันภตัตาหารทีล่านสนามหญ้าข้างกฏุทิีพ่กั
รับรองของหลวงปู่ชอบ วันนี้หลวงปู่ชอบท่านฉันอาหารได้ไม่มาก เนื่องจากอาการไข้
รบกวนธาตุขันธ์

ตอนสายเก้าโมงกว่า ขณะหลวงปู่ชอบพักอยู่ที่ห้อง มีเฮลิคอปเตอร์บินมาจาก
กองบนิพษิณโุลก มาลงจอดทีล่านสนามหญ้า ส�านักสงฆ์ห้วยปลาหลด คณุหญงิอรชร  
คงสมพงษ์ และคณะผู้ติดตาม เข้ามากราบถวายของ และสนทนากับหลวงปู่ชอบอยู่ 
พกัหน่ึง จากน้ัน คุณหญงิอรชรและคณะออกไปแจกของให้กบัชาวมเูซอ ห้วยปลาหลด  
ที่ลานสนามหญ้าข้างที่พักของหลวงปู่ชอบ
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ได้ยินเสียงปี่เสียงแคนชาวเขาอยู่ข้างนอก ชะเง้อหน้าต่างมองดูเห็นชาวมูเซอ
ห้วยปลาหลด เต้นร�ากนัสนุกสนานตามประเพณีรับแขกของพวกเขา หลวงปูช่อบท่าน 
ถามว่า “เสียงอะไรดังอี้แอ่ๆ อยู่ข้างนอก” บอกท่านว่า “ชาวบ้านมูเซอ ห้วยปลาหลด
เขาพากนัเต้น “จะกือ” ต้อนรับแขกผู้มาเยอืน” หลวงปูช่อบท่านอยากดเูต้นจะกอืของ 
ชาวมูเซอ ผู้บันทึกอุ้มหลวงปู่ชอบออกมาดูชาวมูเซอเต้นจะกืออยู่ที่ระเบียงกุฏิ 

หลวงปูช่อบท่านน่ังดชูาวเขาเต้นร�าด้วยอาการน่ิงเฉย เป็นบคุลกิประจ�าองค์ท่าน
หลวงปูช่อบน่ังดชูาวเขาเต้นร�าอยูน่าน ท่านมาหวัเราะเอาตอน “ผู้เฒ่าป่ีซา” แกเป่าแคน 
แล้วเค้ียวหมากไปด้วย ไม่ทราบว่าผู้เฒ่าป่ีซาเป่าแคนจังหวะไหนกนัแน่ เป่าแคนอยูด่ีๆ   
น�า้หมากเกดิไหลเข้าคอ จนผู้เฒ่าป่ีซาส�าลกัน�า้หมากตนเองไอจนตาถลนเถลอืก ท�าเอา 
หลวงปู่ชอบและคนที่ดูผู้เฒ่าปี่ซาเป่าแคนหัวเราะไปตามๆ กัน ด้วยเลือดศิลปินอัน 
เข้มข้นของผู้เฒ่าป่ีซา ขนาดแกไอแค่กๆ อยู ่แกก็ฝืนเป่าแคนต่อไปเพือ่ทีจ่ะให้จบเพลง  
ผู้เฒ่าปี่ซาแกเป่าแคนและไอไปด้วย จนนางร�าที่เต้นตามจังหวะปี่แคนของผู้เฒ่าปี่ซา 
พากันเต้นผิดจังหวะจะโคนกันไปหมด

นางร�าคนไหนจะไปเต้นตามจังหวะป่ีแคนของแกได้ เพราะเสยีงป่ีแคนผู้เฒ่าป่ีซา 
ดงัออกมาไม่เป็นจังหวะจะเสยีง เสยีงแคนผู้เฒ่าป่ีซาดงัออกมาอีแ้ค่กๆ เสยีงแคนปน 
เสยีงไอ จนมคีนบอกให้ผู้เฒ่าป่ีซาหยดุเป่าแคนเอาไว้ก่อน ผู้เฒ่าป่ีซาแกหยดุเป่าแคน 
มาน่ังเป่าไอของแกอยู่ที่หน้าระเบียงกุฏิที่พักของหลวงปู่ชอบ หลังหายจากไอแล้ว 
ผู้เฒ่าปี่ซาพาเมียขึ้นมากราบหลวงปู่ชอบที่ระเบียงกุฏิ

ผู้เฒ่าป่ีซาบอกหลวงปูช่อบว่า “โหลปู่ๆ  เมฮาบ่อว่า มาเคอเหโหลปูซ่่อ มาบ่อมาเคอ 
ส่าบ่าเห้อโหลปูซ่่อตอนเมฮาอายสุสิีปี่ บ้านเก่าเมฮาอยูเ่มอป้าวเชใหม่ปุน้หนา” ผู้เฒ่าป่ีซา 
แกพูดกับหลวงปู่ชอบภาษาค�าเมืองส�าเนียงชาวเขา ฟังแกพูดแล้วข�าดี

แปลค�าพูด ผู้เฒ่าปี่ซาพูดกับองค์ท่านหลวงปู่ชอบ คือ “หลวงปู่ๆ เมียของเรา
มนับอกว่า มนัเคยเหน็หลวงปูช่อบ มันเคยใส่บาตรให้หลวงปูช่อบตอนมันอายสุบิสีปี่  
บ้านเก่าเมียของเราอยู่เมืองพร้าวเชียงใหม่นู้น”
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หลวงปู่ชอบท่านถามแม่เฒ่า เมียของผู้เฒ่าปี่ซาว่า “ตอนอยู่เมืองพร้าวเคยเห็น 
ท่านอาจารย์ใหญ่มัน่ไหม” เมียผู้เฒ่าป่ีซาตอบท่านว่า “เคยเหน็ เคยใส่บาตรให้หลวงปูม่ัน่”  
แม่เฒ่าเล่าย้อนความหลงัให้หลวงปูช่อบฟังว่า “ตอนน้ันตนเองอยูบ้่านมเูซอ ห้วยน�า้ขุ่น  
(เขตอ�าเภอแม่สรวย จังหวดัเชยีงราย) อาจารย์ม่ันท่านไปบณิฑบาตกบัตุช๊อบ ตุข๊าว ตุต๊ือ้ 
ตุล๊ม” (หลวงปูช่อบท่านบอกเป็นหลวงปูพ่รหม จิรปญุโญ เพราะลกูศษิย์ของหลวงปูม่ัน่ 
ไม่มีพระชื่อลม น่าจะเพ้ียนจากสําเนียงการพูดแบบชาวเขาของแม่เฒ่าปี่ซาก็เป็นได ้
ผู้บันทึก)

หลวงปูช่อบท่านถามเมยีผู้เฒ่าป่ีซาว่า “ใส่บาตรให้ท่านอาจารย์ใหญ่มัน่แล้วรู้สกึ
ยังไงบ้าง” เมียผู้เฒ่าปี่ซาบอกว่า “ใส่บาตรให้หลวงปู่มั่นแล้วสบายใจดี เวลาใส่บาตร
หลวงปูม่ัน่ ท่านจะยิม้ให้” แม่เฒ่าจึงจ�าตดิใจรอยยิม้ขององค์ท่านหลวงปูมั่น่เท่าเด๋ียวน้ี  
ฟังแม่เฒ่าพดู เรากย็งัยิม้ตามแก แม่เฒ่า เมยีผู้เฒ่าป่ีซา แกบญุหลายจริงๆ ทีไ่ด้ใส่บาตร 
องค์ท่านหลวงปู่มั่น พระอรหันต์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งกึ่งพุทธกาล

ผู้บนัทกึถามแม่เฒ่าป่ีซาว่า “หลวงปูม่ั่นท่านยิม้เหมอืนกบัหลวงปูช่อบไหม” แม่เฒ่า 
บอก “ไม่เหมอืนกัน เวลาหลวงปูม่ั่นย้ิม แววตาของท่านดูน่าเกรงขาม หลวงปูช่อบท่าน
จะยิ้มเหมือนละอ่อน ไม่น่ากลัว” ตนเองเห็นด้วยกับแม่เฒ่าปี่ซา รอยยิ้มหลวงปู่ชอบ 
จะเหมือนกับรอยยิ้มของเด็กน้อย

ผู้เฒ่าป่ีซากบัเมยีคยุกบัหลวงปูช่อบประมาณสบิกว่านาทกีล็ากลบั พอผู้เฒ่าป่ีซา 
กับเมียลากลับ ตนเองพาหลวงปู่ชอบเข้าห้องพักผ่อน หลังเที่ยงวัน อาการไข้ของ 
หลวงปูช่อบสงูขึน้ ท่านบอก “ให้พาเราไปโรงพยาบาล อาการภายในเราตอนน้ีไม่ดแีล้ว” 
ตนเองได้ยินก็เกิดวิตกในอาการของครูบาอาจารย์ ปรกติหลวงปู่ชอบท่านจะไม่ชอบ 
ฉันยา ท่านไม่ชอบไปหาหมอ ท่านไม่ชอบไปโรงพยาบาล แต่คร้ังน้ีท่านบอกให้รีบพาเรา 
ไปโรงพยาบาลโดยด่วน แสดงว่าอาการภายในของท่านนั้นต้องหนักมากแล้ว

พวกคณะอุปัฏฐากรีบพาหลวงปู่ชอบไปโรงพยาบาลอ�าเภอแม่สอด ด้วยความ
ทลุกัทเุล ตนเองให้หลวงปูช่อบท่านน่ังบนตกั อุม้กอดท่านเอาไว้ ตวัหลวงปูช่อบร้อนมาก 
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อย่างผิดปรกติ ท่านบอก “เราหนาวมาก มันหนาวมาจากข้างใน” ท่านพูดพร้อมกับ
สัน่สะบัน้ขึน้เป็นระยะๆ เราสนันิษฐานเบือ้งต้นว่า อาการของท่านต้องเกดิจากปอดชืน้ 
อย่างแน่นอน เพราะอาการแบบนี้ของหลวงปู่ชอบตนเองเคยเห็นมาก่อน

ถึงโรงพยาบาลอ�าเภอแม่สอด มีนางพยาบาลคนหนึ่งเดินมาถามหลวงปู่ชอบว่า 
“หลวงตาเป็นอะไรถงึได้มาหาหมอ” หลวงปูช่อบท่านบอกนางพยาบาลว่า “เป็นไข้” จากน้ัน 
พยาบาลโรงพยาบาลแม่สอดเปิดห้องพิเศษให้หลวงปู่ชอบและคณะติดตามเข้าพัก

คืนวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๙ หลวงปู่ชอบและคณะอุปัฏฐาก พักที่
โรงพยาบาลแม่สอด ก�าหนดการที่หลวงปู่ชอบท่านจะเดินทางไปพักที่ถ�้าช้างร้องและ
ถ�า้อนิทนิลน้ัน ตนเองแจ้งเลือ่นก�าหนดการทัง้หมดออกไปก่อน เน่ืองจากต้องดูอาการ
ครูบาอาจารย์

ที่โรงพยาบาลแม่สอด

เช้าวันที ่๑๘ กมุภาพนัธ์ พ.ศ. ๒๕๓๔ อาการไข้ขององค์ท่านหลวงปูช่อบดข้ึีนบ้าง 
เลก็น้อย เสยีงพดูของท่านเปลีย่นไปเพราะหลอดลมอกัเสบ เน่ืองจากท่านไออย่างหนัก  
ตอนประมาณแปดโมงกว่าๆ หลวงปู่ชอบท่านได้ยินเสียงเด็กผู้ชายร้องไห้ดังมาจาก
อาคารอีกหลังหนึ่งในโรงพยาบาลแม่สอด ท่านบอกให้ไปดูว่าเด็กน้อยคนนี้ท�าไมถึง
ร้องไห้เสยีงดงั ตนเองเดินไปดูตามทีห่ลวงปูช่อบท่านบอก เหน็เดก็ผู้ชายคนหน่ึงอายุ
ประมาณ ๗-๘ ปี ก�าลังถูกหมอถอนฟันให้ ที่เด็กคนนี้ร้องเพราะเจ็บที่ถูกหมอถอน 
ฟันผุ

ตนเองกลับมารายงานให้หลวงปู่ชอบท่านทราบ ยังไม่ทันได้พูดอะไรข้ึนมา  
หลวงปูช่อบท่านพดูขึน้มาก่อนว่า “หมอดึงแข่วเดก็น้อยบ้อ” (หมอถอนฟันเด็กน้อยหรือ) 
เรานึกข�าในค�าพดูของท่าน เม่ือครูบาอาจารย์ท่านรู้อยูแ่ล้วว่าหมอก�าลงัถอนฟันให้เดก็  
แล้วท�าไมต้องให้เราเดินไปดูด้วยตนเองอีก คิดในใจ หลวงปู่ชอบท่านต้องการให้เรา
เป็นพยานในความรู้ขององค์ท่าน
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เวลาเก้าโมงกว่า มีผู้หญิงคนหนึ่งอายุประมาณ ๔๐ ปี ผู้หญิงคนนี้ลักษณะผิว 
ขาวเหลือง สูงไม่น้อยกว่า ๑๘๐ เซนติเมตร ครูบาจ�าเนียร พระอุปัฏฐากหลวงปู่ชอบ 
สงู ๑๗๕ เซนตเิมตร ยนือยูไ่ม่ห่างจากผู้หญงิคนน้ีมากนัก ครูบาจ�าเนียรยงัดเูตีย้กว่า 
ผู้หญิงคนนี้อย่างเห็นได้ชัด ผู้หญิงคนนี้นุ่งผ้าซิ่นแบบชาวไทยใหญ่ มัดเกล้ามวยผม 
มีป่ินปักกลางมวยผม ลกัษณะของเธอมีสง่าราศีองอาจน่าเกรงขามมาก ตอนเหน็ผู้หญงิ 
คนน้ีคร้ังแรก เรายงัรู้สกึเกรงในอ�านาจทีม่ใีนตวัเขาจนยากทีเ่ราจะอธบิาย ตนเองไม่เคย 
เกรงกลวัอ�านาจผู้หญงิคนไหน แต่กบัผู้หญงิคนน้ี เรากบัแปลกทีรู้่สกึเกรงกลวัเกรงใจ
ในตัวของเธอ ทั้งๆ ที่เรากับเขาก็ไม่เคยพบหน้าค่าตากันมาก่อน กิริยาหลวงปู่ชอบ
เวลาผู้หญงิคนน้ีเข้ามาหา องค์ท่านจะส�ารวมน่ิงในกริิยาจนผิดปรกตอิย่างทีเ่ราไม่เคย
เห็นท่านปฏิบัติแบบนี้กับใครมาก่อน

ผู้หญิงคนนี้เธอมาพร้อมกับผู้ติดตาม ๕ คน เป็นผู้ชาย ๔ คน ผู้หญิง ๑ คน  
ลักษณะการแต่งตัวของผู้ติดตามจะด้อยอาภรณ์และเคร่ืองประดับกว่าผู้หญิงคนน้ี 
กริิยาของผู้ตดิตามจะแสดงความอ่อนน้อมเคารพผู้หญงิคนน้ีเหมอืนกบัว่าเป็นบ่าวไพร่ 
ในเวียงวัง จนเราคิดว่าผู้หญิงคนนี้เธอเป็นเจ้าขุนมูลนางเก่า ผู้ชายที่ติดตามผู้หญิง 
คนน้ีมา น่ังอยูห่่างจากเราประมาณ ๑ เมตร ผู้ชายคนน้ีเขาอุม้บาตรสแตนเลสไว้ในมอื 
๑ ใบ บาตรใบนี้กะดูด้วยสายตาประมาณขนาดแปดนิ้วครึ่ง ผู้หญิงอีกคนถือพาน
พวงมาลัยร้อยด้วยดอกมะลิซ้อน

ตนเองถามผู้หญงิคนน้ีว่า “มาจากไหน” เพือ่เป็นการทกัทายให้เกดิความคุน้เคย  
พอว่าจบ ถูกหลวงปู่ชอบท่านปักสายตาขึงใส่เป็นเชิงเตือนห้ามไม่ให้พูด ปรกติเราจะ 
ถามจะทกัใครทีม่าหาองค์ท่าน หลวงปูช่อบท่านกไ็ม่เคยห้ามปราม หรือใช้สายตาเป็น
เชิงห้ามปรามเรา มีแต่ท่านจะบอกให้เราเป็นผู้พูดผู้ถามแทนท่าน แต่กับผู้หญิงคนนี้ 
เรากแ็ปลกใจ ท�าไมท่านถงึต้องห้ามไม่ให้เราพดูเราถาม หลวงปูช่อบท่านพดูกบัผู้หญงิ 
คนนี้เป็นภาษาอีสานว่า “ฮู้ได้จั่งใด๋ว่าเฮาอยู่นี่”

ผู้หญงิคนน้ีพนมมอืตอบองค์ท่านเป็นภาษากลางว่า “ข้าพเจ้าทราบข่าวจากญาติ 
ทางน้ี บอกว่าท่านพระอาจารย์ป่วยมารักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแม่สอด ข้าพเจ้า 



381

เป็นห่วง อยากมากราบท่านพระอาจารย์มาก ข้าพเจ้าพาญาตพิีน้่องข้ามฝ่ังมากราบท่าน 
พระอาจารย์ เกรงว่าวันนี้พระอาจารย์จะไม่อยู่ที่นี ่ข้าพเจ้าจงึรีบมากราบเพื่อมาขอพร
จากท่านพระอาจารย์”

ค�าพูดค�าจาผู้หญิงคนนี้ เหมือนเธอมีความสนิทชิดเชื้อกับองค์ท่านหลวงปู่ชอบ
มานาน กริิยาค�าพดูขององค์ท่านหลวงปูช่อบกด็เูหมอืนกบัว่ารู้จักมกัคุน้กนักบัผู้หญงิ
คนนี้เป็นอย่างดี ตนเองอยู่กับองค์ท่านหลวงปู่ชอบมา ๓ ปี ก็ไม่เคยเห็นผู้หญิงคนนี้
มาก่อนเลย และไม่เคยได้ยินหลวงปู่ชอบพูดให้ฟังว่าท่านรู้จักมักจี่กับผู้คนญาติโยม
แถวนี้ มีแต่เคยเห็นคนทางเมืองตากไปท�าบุญกับองค์ท่านที่เมืองเลย แต่ไม่ใช่กลุ่ม
ผู้หญิงคนนี้

หลวงปูช่อบพดูกบัผู้หญงิคนน้ีว่า “ยนิดทีีม่าเยีย่มมายามเฮา พากนัมาหลายคนบ่”  
ผู้หญิงคนนี้ตอบหลวงปู่ชอบว่า “พากันมาทั้งหมด ๘ เจ้าค่ะ” เรานับคนที่มากับเธอ 
ตั้งแต่แรกที่เข้ามาในห้องหลวงปู่ ตนเองนับแล้วนับอีก นับยังไงก็มีแค่ ๖ คนเท่านั้น 
มีผู้หญิง ๒ คน ผู้ชาย ๔ คน ที่เธอว่า ๘ นั้น อีก ๒ คน นีอ้ยู่ที่ไหน เพราะนอกห้อง 
หลวงปูช่อบก็ไม่มใีครอยูข้่างนอก เราตกเลขหรือว่าเขาตกเลข ตนเองสงสยัตัง้แต่การมา 
ของผู้หญิงคนนี้และคณะตั้งแต่ต้นแล้ว

เราถามผู้หญิงคนนี้ว่า “มา ๘ คน หรือว่า ๖ คน” เธอแสดงอาการอึกอักที่จะ 
ตอบค�าถามของเรา เราถามผู้ชายคนทีน่ั่งห่างจากเรา ๑ เมตร “โยมมากันทัง้หมดกีค่น”  
ผู้ชายคนน้ีไม่ตอบค�าถามเรา เขาได้แต่ยิม้ก้มหน้า ไม่สบตากบัเราอีก อ้ายคนน้ีกม็าแปลก 
อีกคน ตนเองสงสัยจึงถามหลวงปู่ชอบไปตรงๆ ว่า “หลวงปู่ โยมพวกน้ีเป็นใคร 
มาจากไหนกนัแน่” (มาส�านึกได้ทหีลงัตอนเฝ้าหลวงปูช่อบอยูโ่รงพยาบาลแพทย์ปัญญา  
กรุงเทพฯ การถามแบบน้ี เป็นการถามทีเ่สยีมารยาทต่อครูบาอาจารย์มาก เพราะความ
อยากรู้มากของตนเอง จึงท�าให้เสียมารยาทธรรมเนียมธรรมนิสัยของผู้เป็นลูกศิษย์)

หลวงปู่ชอบท่านท�าตาดุใส่ ท่านดุต่อหน้าหมู่คณะและแขก “อยู่ซื่อๆ แน่ อย่า 
เว่าหลาย” (อยูเ่ฉยๆ หน่อย อย่าพดูมาก) ถกูครูบาอาจารย์ต�าหนิอย่างน้ี ตนเองกปิ็ด 
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ปากเงียบ ความสงสัยในใจนั้นกลับมีมากขึ้นกว่าเดิม ผู้หญิงคนนี้ถามหลวงปู่ชอบว่า 
“ท่านอาจารย์ยงัจ�าภาษาพม่าได้ไหม” หลวงปูช่อบท่านตอบผู้หญงิคนน้ีสัน้ๆ ว่า “ออื”

จากน้ันผู้หญงิคนน้ีพดูภาษาพม่ากับหลวงปูช่อบ โดยไม่มีภาษาไทยหลดุปนออกมา 
แม้แต่ค�าเดียว คล้ายกับเขาไม่ต้องการให้เราและหมู่คณะพระเณรที่เฝ้าหลวงปู่ชอบ 
ในขณะนั้นรู้ค�ารู้ความที่เธอก�าลังสนทนากับหลวงปู่ชอบ ขณะที่ผู้หญิงคนนี้พูดภาษา
พม่ากบัหลวงปูช่อบ หลวงปูช่อบท่านน่ังส�ารวมน่ิงหลบัตาฟังผู้หญงิคนน้ีพดูอยูต่ลอด 
พอผู้หญิงคนนี้พูดจบ หลวงปู่ชอบท่านก็ลืมตาขึ้นมาพูดภาษาพม่ากับเธอ

หลวงปูช่อบท่านพดูภาษาพม่าได้คล่องแคล่วชัดเจนมากจนเราแปลกใจ เคยได้ยนิ 
แต่หลวงปูช่อบบอกว่าท่านอยู่เมืองพม่ามานาน จนสามารถพดูและเทศน์เป็นภาษาพม่า  
ภาษาไทยใหญ่ ได้อย่างคล่องปากไม่ติดขัด ก็เพิ่งมาประจักษ์กับหูกับตาในวันนี้ที่ได้ 
ยินหลวงปูช่อบท่านพดูภาษาพม่า ถ้าเป็นภาษาไทยใหญ่ ตนเองพอฟังรู้เร่ืองบ้าง เพราะ 
เคยอยู่กับชาวไทยใหญ่ แต่ภาษาพม่านี้ ยอมรับตรงๆ ว่าไม่รู้เรื่องสักค�าเลย

ผู้หญงิคนน้ีสนทนากบัหลวงปูช่อบด้วยภาษาพม่าประมาณ ๑๐ นาท ีก่อนทีเ่ธอ 
จะลากลบั ผู้หญงิคนน้ีเธอพดูภาษาไทยภาคกลางกบัหลวงปูช่อบ เธอขอโอกาสสวดมนต์ 
ถวายหลวงปู่ชอบ หลวงปู่ชอบท่านนั่งนิ่งเป็นเชิงรับในน�้าใจของเธอ หลวงปู่ชอบท่าน
จะนั่งหลับตาฟังเสียงสวดมนต์ของผู้หญิงคนนี้และคณะ

ผู้หญิงคนนี้กับคณะของเธอสวดมนต์บทอะไรก็ไม่รู้ ตนเองและพระเณรที่เฝ้า
หลวงปูช่อบไม่มใีครรู้สกัองค์เลย ไม่เคยได้ยนิบทสวดมนต์น้ีมาก่อน เร่ืองสวดมนต์ใน
เจ็ดต�านาน สบิสองต�านาน และสวดมนต์บทกาลเฉพาะน้ัน เราสวดได้ทัง้หมด แต่พอ 
ได้ยนิบทสวดมนต์ทีผู้่หญงิคนน้ีและเหล่าบริวารของเธอสวดถวายองค์ท่านหลวงปูช่อบ 
ที่โรงพยาบาลแม่สอด นึกไม่ออก เพราะไม่เคยได้ยินได้ฟังจากที่ไหนมาก่อนเลย

เสียงผู้หญิงคนน้ีและบริวารเวลาเปล่งเสียงออกมามีอ�านาจมาก เสียงพวกเขา 
ดงักงัวานชดัเจน เสยีงสวดมนต์จะแหลมคล้ายเสยีงงูจงอาง ฟังแล้วขนลกุ เสยีงสวด
แหลมหวดีลกัษณะแบบน้ี ตนเองเคยได้ยินตอนไปพกัอยูว่ดัถ�า้ผาจม ต�าบลเวยีงผางค�า  
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อ�าเภอแม่สาย จังหวดัเชยีงราย เอาเร่ืองน้ีมาเล่าให้หลวงปูช่อบท่านฟัง หลวงปูช่อบท่าน 
บอกเป็นเสียงพญานาคร่ายมนต์

ก่อนทีผู้่หญงิคนน้ีกบัคณะจะลากลบั เธอขอพรจากหลวงปูช่อบ หลวงปูช่อบให้ 
พรเธอทั้งที่เสียงของท่านตอนนั้นแผ่วเบาแหบพร่ามาก หลวงปู่ชอบท่านให้พรผู้หญิง 
คนน้ีว่า “สพัพตีโีย..ไปจนถึงอายวุณัโณ สขัุง พลงั” แล้วท่านว่าต่อท้ายว่า “ขอให้เป็นสขุ  
เป็นสุข” ขณะหลวงปู่ชอบท่านให้พร ผู้หญิงคนนี้และคณะจะพากันหมอบกราบลง 
กับพื้น พอหลวงปู่ชอบท่านให้พรจบ ผู้หญิงคนนี้และคณะรับว่า “สาธุ” สามครั้ง 
จากนั้นผู้หญิงคนนี้เธอขอลาองค์ท่านหลวงปู่ชอบกลับ

พอผู้หญงิคนน้ีและคณะออกไปจากห้อง หลวงปูช่อบท่านกห็ลบัตา ไม่พดูจากบั
ใครอกีเลย ตนเองประคองหลวงปูช่อบนอน จัดท่าให้ท่านเรียบร้อยแล้ว รีบออกไปดู 
นอกห้องเพราะอยากรู้ว่าผู้หญงิคนน้ีเป็นใครกนัแน่ พอออกมาดนูอกห้อง กไ็ม่มใีคร 
ทั้งๆ ที่เรากับเขาทิ้งระยะห่างกันแค่ชั่วเวลาประเดี๋ยวเดียว ตนเองเดินตามออกไปดู 
จนเกือบจะถึงหน้าโรงพยาบาลอ�าเภอแม่สอด เห็นพระอาจารย์สุเชาว์ (ส�านักสงฆ ์
สามหมื่นทุ่ง) กับโยมผู้ชายหนึ่งคน โยมผู้หญิงหนึ่งคน ก�าลังจะมาเยี่ยมองค์ท่าน 
หลวงปูช่อบ ตนเองถามพระอาจารย์สเุชาว์ว่า “เหน็โยมผู้หญงิสองคนกบัโยมผู้ชายสีค่น 
เดินสวนทางออกไปหรือไม่” (ทางเดินอาคารหลังน้ีมีทางเข้าออกเพียงทางเดียว)  
พระอาจารย์สุเชาว์กับโยมบอกว่า “ไม่เห็นมีใครเดินสวนออกมาเลย” ตอนนั้นเราไม่
สะดวกทีจ่ะถามหลวงปูช่อบในเร่ืองน้ี (จบบนัทกึ วนัที ่๑๗ กมุภาพนัธ์ พ.ศ. ๒๕๓๔)

ต่อบันทึก อ�าเภอแม่สอด จังหวัดตาก หลังจากหลวงปู่ชอบ ฐานสโม กลับมา
วัดป่าโคกมน ท่านเล่าเรื่องตอนพักรักษาอยู่โรงพยาบาลแพทย์ปัญญาให้พระเณรฟัง  
ท่านบอกมีพญานาคเทพเทวดาหลายชัน้ภูมิมาเยีย่มขอพรฟังธรรมกบัท่านจ�านวนมาก 
มีเทวดาสองแม่ลูกอยู่ภูบักได๋ อ�าเภอภูเรือ จังหวัดเลย จ�าแลงเป็นมนุษย์มาสวด 
“โพชฌงัคะปะริตตงั” ถวายท่าน ท่านพจิารณาธรรมโพชฌงค์ ๗ ทีเ่ทวดาสองแม่ลกูสวด
ถวาย ท�าให้ท่านฟ้ืนป่วยได้เร็วขึน้ จนคณุหมอปัญญา ส่งสมัพนัธ์ บอก “หลวงปูช่อบ 
ท่านมีบุญมาก ท่านมีเทวดามาช่วยรักษาธาตุขันธ์ของท่าน”



384

ท่านบอก “ตอนอยูโ่รงพยาบาลแม่สอด มีมเหสพีญานาคราช เขือ่นภมิูพล มากราบ 
เราที่โรงพยาบาล นางพญานาคราชกับบริวารพากันเจริญ “มนต์อายุวัฒนะนาคราช” 
ถวายเราให้ฟื้น นางนาคราชนิมนต์เราให้ทรงธาตุขันธ์อยู่โปรดสัตว์อีก ป่วยคร้ังน้ี 
เรารอดได้เพราะเทพเทวดากับหมอปัญญาพากันรักษาเอาไว้ ถ้าพวกนี้เขาไม่รักษาไว้  
เรากก็ะจะไม่อยูแ่ล้ว เรากะจะละขนัธ์ทีเ่ดยีวกนักบัอาจารย์ค�าดี” (หลวงปูค่�าดี ปภาโส 
ท่านละขันธ์ที่ห้อง ๓๑๔ โรงพยาบาลแพทย์ปัญญา กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นห้องเดียวกันที่
หลวงปู่ชอบพักรักษาเวลาท่านเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลแพทย์ปัญญา)

ถามองค์ท่านว่า “ที่โรงพยาบาลแม่สอด ใช่ผู้หญิงตัวใหญ่ๆ สูงๆ ใช่ไหมที่เป็น 
ผู้สวดมนต์อายุวัฒนะนาคราช” หลวงปู่ชอบบอก “หญิงผู้น้ีแหละที่เป็นพญานาค 
จ�าแลงมา”

ถามท่านว่า “เขานิมนต์หลวงปู่ให้ทรงธาตุขันธ์ตอนไหน” หลวงปู่ชอบบอก  
“ตอนเขาพดูภาษาพม่า” ถามองค์ท่าน “มนต์อายวัุฒนะนาคราช” น้ีมอียูใ่นต�าราบทสวด 
เล่มไหน” หลวงปู่ชอบท่านบอก “ไม่มีในต�าราบทสวดของพวกเรา เป็นมนต์บทสวด
เฉพาะของพวกนาคาพญานาค พวกเขามักจะเจริญมนต์บทนี้เพื่อให้ตนเองและผู้อื่น
มีความสุข อายุยืน”

พอคุยกบัท่านถงึตรงน้ี ตนเองนึกขึน้มาได้ว่า บาตรกบัพวงมาลยัทีเ่ขาน�ามาถวาย
หลวงปู่ชอบในวันนั้นหายังไม่เจอ เพราะตอนออกจากโรงพยาบาลแม่สอด วันที่ ๑๘ 
กุมภาพันธ์ ตนเองก็ดูแต่หลวงปู่ชอบ ไม่ได้สนใจของอะไรที่ใครน�ามาถวาย พอถึง 
โรงพยาบาลแพทย์ปัญญา ถามหมูเ่พือ่นถงึบาตรทีโ่ยมถวาย “มีใครเกบ็เอามาบ้างไหม” 
หมู่คณะแต่ละองค์กค็ดิว่าท่านน้ันท่านน้ีเป็นผู้เกบ็มา สดุท้ายกไ็ม่มใีครเหน็บาตรใบน้ี 
กับพวงมาลัยนั้นเลย

หลวงปู่ชอบท่านบอก “ของพวกนี้เป็นสมมุติสักการะ เป็นมายาวัตถุ ไม่ใช่วัตถุ 
ของแท้ พอเราเผลอแล้ว ของพวกน้ีก็จะอันตรธานไปเอง” องค์ท่านเปรียบให้ฟัง
เหมือนกับน�้าแข็ง พอเราปล่อยทิ้งไว้ มันก็จะละลายหายไปเอง 
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ยานอกกะดี ยาในกะดี

ตอนสายวนัที ่๑๘ กุมภาพนัธ์ พ.ศ. ๒๕๓๔ หลงัจากแขกพเิศษทีม่าจากเขือ่นภมิูพล 
กลับไปแล้ว พระอาจารย์สุชิน ปริปุณโณ (วัดธรรมสถิต ต�าบลกระเฉด อ�าเภอเมือง 
จังหวดัระยอง) ท่านมาเยีย่มหลวงปูช่อบทีโ่รงพยาบาลแม่สอด พระอาจารย์ชนิบอกว่า 
“วันน้ีที่แม่สอดไม่มีเคร่ืองบินมาลง ถ้าจะนําหลวงปู่ชอบมารักษาที่โรงพยาบาล
แพทย์ปัญญา กรุงเทพฯ จะต้องเดนิทางด้วยรถยนต์เท่าน้ัน หรือไม่กร็อขึน้เคร่ืองลงไป 
ในวันพรุ่งนี้ อาการหลวงปู่ชอบน่าเป็นห่วง ช้าเพียงวันเดียวก็ไม่ได้” คณะอุปัฏฐาก 
จึงตดัสนิใจพาหลวงปูช่อบมาโรงพยาบาลแพทย์ปัญญาโดยทางรถยนต์ พระอาจารย์สชุนิ 
ท่านจัดรถวอลโว่สีด�าให้หลวงปู่ชอบนั่งเพื่อความสะดวกในธาตุขันธ์ของท่าน

หลวงปูช่อบท่านแวะเมตตาพระเณรทีว่ดัถ�า้อนิทนิล ประมาณ ๕ นาท ีโดยท่าน 
น่ังอยูใ่นรถยนต์ให้พระเณรกราบ พระอาจารย์ไสว เจ้าอาวาสวดัถ�า้อนิทนิล น�าพระบรม- 
สารีริกธาตทุีเ่ตรียมจะบรรจุในเจดีย์วดัถ�า้อนิทนิลมาให้หลวงปูช่อบดู หลวงปูช่อบท่าน 
ดูอยู่ครู่หนึ่ง แล้วบอกให้พระอาจารย์ไสวน�าไปบรรจุเอง

คณะหลวงปูช่อบเดินทางมาถงึโรงพยาบาลแพทย์ปัญญา กรุงเทพฯ เวลาทุม่กว่า 
มโียมเมืองเลยลกูศิษย์ใกล้ชดิหลวงปูช่อบ ๔ คน มารออยูท่ีโ่รงพยาบาลแพทย์ปัญญา 
โยมบอก ทราบเร่ืองจากอาจารย์เฉลียวโทรไปบอกว่าหลวงปู่ไม่สบายอาการหนัก  
พวกตนเป็นห่วง จึงพากันเดินทางมารอหลวงปู่ที่โรงพยาบาลแพทย์ปัญญา

นายแพทย์ปัญญา ส่งสมัพนัธ์ เจ้าของโรงพยาบาลแพทย์ปัญญา นิมนต์หลวงปูช่อบ 
ท�าการเอ็กซเรย์ ผลเอ็กซเรย์ออกมาว่าหลวงปู่ชอบท่านเป็นปอดชื้น มีน�้าในปอดมาก 
จึงท�าให้ท่านเป็นไข้สั่น คุณหมอปัญญาจัดยาขับน�้าและยาแก้ไข้ถวายหลวงปู่ชอบ  
คณุหมอปัญญาบอก “ครูบา พรุ่งน้ีถ้าหลวงปูต่ืน่จากจ�าวตัรแล้ว อย่าเพิง่ให้ท่านฉันน�า้ 
ฉันอาหาร พรุ่งน้ีผมจะนิมนต์หลวงปู่ท่านมาเอ็กซเรย์ดูปอดอีกคร้ังเพื่อให้แน่ใจ” 
ถามคุณหมอปัญญาว่า “อาการของหลวงปู่ชอบท่านหนักไหม” คุณหมอปัญญาบอก  
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“หนักเอาการเหมือนกนัครูบา ถ้ายาขบัน�า้ไม่สามารถช่วยได้ ผมคงต้องเจาะท้องหลวงปู ่
เพือ่ดดูน�า้ออกจากปอดของท่าน” หลงัเอก็ซเรย์ทราบผลในเบือ้งต้นแล้ว ทางคณุหมอ 
ปัญญากราบนิมนต์องค์ท่านหลวงปู่ชอบเข้าพักรักษาอาการอาพาธที่ห้อง ๓๑๔

(หมายเหต ุห้อง ๓๑๔ โรงพยาบาลแพทย์ปัญญา เป็นห้องทีห่ลวงปูค่�าด ีปภาโส  
วดัถ�า้ผาปู ่อ�าเภอเมอืง จังหวดัเลย ท่านละขันธ์ หลงัหลวงปูค่าํดีท่านละขันธ์ทีห้่องน้ีแล้ว  
ทางคณุหมอปัญญาจึงจัดเป็นห้องพกัรักษาองค์ท่านหลวงปูช่อบ และครูบาอาจารย์ทีม่า 
พักรักษาที่โรงพยาบาลแพทย์ปัญญา)

เช้าวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๔ พาครูบาอาจารย์เข้าห้องน�้า เอาผ้าชุบ
น�า้อุน่เชด็หน้าเชด็ตวัให้ท่าน จัดไม้เกยีให้ท่านแปรงปาก เรียนองค์ท่านว่า “วนัน้ีหมอ
ปัญญานิมนต์หลวงปู่ไปเอ็กซเรย์อีกครั้ง” หลวงปู่ชอบถาม “เอ๊กกะเลคืออีหยังโบ้ย” 
ตนเองนึกข�าค�าพดูครูบาอาจารย์ กราบเรียนขยายความให้ท่านฟังว่า “หมอปัญญาเพิน่ 
ขอนิมนต์หลวงปูใ่ห้ไปตรวจเบิง่ปอดอกีเทือ่หน่ึง หมอปัญญาเพิน่ให้นิมนต์หลวงปูไ่ป
นอนกลัน้หายใจอยูบ่นเตยีงไฟวาบ” พอบอกเตยีงไฟวาบ ท่านยิม้ หลวงปูช่อบท่านจะ 
เรียกเตียงเอ็กซเรย์ว่า “เตียงไฟวาบ”

ท่านว่า “มือ่คืน เฮาเบิง่อาการเจ้าของป่วยเทือ่น้ีหนักเตบิโบ้ย (ป่วยคร้ังน้ีหนักมาก 
ไอ้หนู) ตอนนี้แคนแน่แล้ว (ตอนนี้ดีขึ้นบ้างแล้ว) เฮาเอาจิตฟอกขันธ์เจ้าของเบิ่ดคืน  
ขนัธมารนิมนต์เฮาวางขนัธ์ห้า พระมานิมนต์ “อาจารย์อย่าฟ้าวไป (อาจารย์อย่าเพิง่รีบไป)  
อยู่โปรดสัตว์น�ากันก่อน” เทวดาภูบักไดมาเยี่ยมเฮา”

หลงัเสร็จธรุะส่วนตวัแล้ว ผู้บนัทกึพาหลวงปูช่อบเข้าห้องเอก็ซเรย์ หลงัเอก็ซเรย์แล้ว  
คุณหมอปัญญาเอาฟิล์มเอ็กซเรย์ไปส่องดู ภาพเมื่อวานกับวันนี้ต่างกันมาก เมื่อวาน
ปอดหลวงปูช่อบเป็นฝ้าขาวเกอืบทัง้หมด แต่วนัน้ีฝ้าขาวมีเลก็น้อย คณุหมอปัญญาบอก  
“น�า้ในปอดหลวงปูล่ดลงไปมาก” คณุหมอปัญญานิมนต์หลวงปูช่อบเอ็กซเรย์ซ�า้อกีคร้ัง 
เพื่อความแน่ใจ ผลเอ็กซเรย์ทั้งสองคร้ัง ปรากฏน�้าในปอดของท่านลดลงไปจริง  
คณุหมอปัญญาบอกผู้บนัทกึ “เทวดาช่วยผมรักษาหลวงปูด้่วยกนั เมือ่วานน�า้ท่วมปอด 
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ของท่านเกอืบจะทัง้หมด ดูฟิล์มเอก็ซเรย์ ผมตกใจเลย คนธรรมดาเราถงึขัน้น้ีอยูไ่ม่ได้ 
แล้ว หลวงปูช่อบท่านมเีทวดารักษา ผมรักษาท่านมาหลายปี เหน็ความอศัจรรย์ในบารม ี
ของท่านหลายครั้ง นี่ก็อีกครั้งหนึ่งที่หลวงปู่ชอบท่านท�าให้ผมเห็น”

หลงัเอก็ซเรย์เสร็จแล้ว ตนเองพาหลวงปูช่อบกลบัห้องพกัเพือ่ฉันภัตตาหาร ถวาย 
ยาแก้ไข้สองเมด็ให้ครูบาอาจารย์ฉันตามทีค่ณุหมอปัญญาจัดให้ หลงัฉันภัตตาหารแล้ว  
คุณหมอปัญญาเข้ามาคุยกับหลวงปู่ชอบเป็นการส่วนตัว คุณหมอปัญญากราบเรียน
หลวงปูช่อบให้ทราบเร่ืองผลการเอก็ซเรย์ คณุหมอปัญญากราบเรียนองค์ท่านหลวงปู่
ชอบว่า “เม่ือวานน�า้ในปอดหลวงปูม่มีาก ผมเหน็แล้ววติก วันน้ีน�า้ในปอดหลวงปูล่ดลง 
จนเกอืบเป็นปรกต ิอาการไข้กล็ดลงจนจะเป็นปรกต ิถ้าวนัน้ีน�า้ในปอดหลวงปูไ่ม่ลดลง  
ผมจะขอโอกาสเจาะท้องหลวงปูดู่ดเอาน�า้ในปอดออก ตอนน้ีอาการหลวงปูด่ขีึน้จนผม 
อัศจรรย์ใจ หลวงปู่ใช้ธรรมรักษาตัวเองหรือครับ อาการจึงได้หายเร็วแบบนี้”

หลวงปู่ชอบตอบคุณหมอปัญญาว่า “อือ ได้ยาดี ยานอกกะดี ยาในกะดี”

ถามคณุหมอปัญญาถึงยาทีเ่อาให้หลวงปูช่อบท่านฉันเมือ่วาน ทีเ่มอืงเลยมีไหม
คณุหมอปัญญาบอกทีเ่มอืงเลยกม็ ีคุณหมอบอกชือ่ยาให้ทราบ เราน้ันถงึบางอ้อ เพราะ 
คิดไม่ออก ถ้ารู้ว่าเป็นยาตัวน้ี จะเอาให้หลวงปู่ชอบท่านฉันตั้งแต่อยู่บ้านมูเซอ  
ห้วยปลาหลดแล้ว หลวงปู่ชอบท่านว่าให้ “อยากฮู้หยังแต่ละอย่าง ให้ผ่านโง่ไปก่อน” 

โพชฌงค์ธรรม เทวดาสองแม่ลูก ภูบักได

เวลาประมาณหน่ึงทุม่ วนัที ่๒๐ กมุภาพนัธ์ พ.ศ. ๒๕๓๔ โยมเม้ง (คุณกวงเม้ง 
แซ่เล้า) พาคณะมากราบหลวงปูช่อบทีโ่รงพยาบาลแพทย์ปัญญา โยมเม้งถาม “อาการ
หลวงปู่ดีขึ้นไหมครับ” หลวงปู่ชอบท่านตอบโยมเม้ง “แคนแน่แล้ว แต่ยังบ่หายขาด” 
(ดขีึน้บ้างแล้ว แต่ยงัไม่หายขาด) โยมเม้งกล่าว “นิมนต์หลวงปูห่ายไวๆ อยูก่บัลกูศษิย์ 
ไปนานๆ” หลวงปูช่อบท่านตอบสัน้ๆ ว่า “ออื” ผู้บนัทกึชวนโยมเม้งกบัคณะมาน่ังคยุกนั 
อยู่ทางปลายเท้าหลวงปู่ชอบ เพื่ออยากให้ครูบาอาจารย์ได้พักผ่อน



388

น่ังคยุกบัโยมเม้งไม่นานเท่าไหร่ ได้ยนิเสยีงพดู “ขอกราบท่านพระอาจารย์ชอบ 
ได้ไหมเจ้าคะ” หนัไปมอง เหน็ผู้หญงิสองคนยนือยูต่รงประตใูนห้องพกัของหลวงปูช่อบ  
ผู้หญงิคนหน่ึงอายปุระมาณห้าสบิกว่าปี ผู้หญงิอกีคนอายปุระมาณยีส่บิกลางๆ ทัง้ 
สองคนมีหน้าตาคล้ายกัน การแต่งกายก็เหมือนกัน ลักษณะการแต่งกายของผู้หญิง 
ทั้งสองคนคล้ายคนท�างานออฟฟิศ

ตนเองสงสัยว่าผู้หญิงสองคนน้ีเข้ามาในห้องพักของหลวงปู่ชอบได้ยังไง หลัง 
โยมเม้งและคณะเข้ามาแล้ว ตนเองบอกเณรบิง่ (สามเณรท�านอง ไชยแสง) เฝ้าหน้าห้อง 
เอาไว้ อย่าให้ใครเข้ามา ถ้ามใีครจะมากราบหลวงปู ่กบ็อกให้เขารอเข้าเวลาเดยีวตอน 
ท�าวตัรสวดมนต์สองทุม่ แต่ตอนผู้หญงิสองคนน้ีเข้ามาในห้อง ไม่มีใครได้ยนิเสยีงประต ู
เปิดเลย ถามผู้ที่อยู่ในห้องด้วยกัน “ได้ยินเสียงประตูเปิดมั้ย” ทุกคนส่ายหน้าบอก
เหมอืนกนั “ไม่ได้ยิน” ปรกตห้ิองทีห่ลวงปูช่อบท่านพกั เวลาใครเข้าออกจะได้ยนิเสยีง 
เปิดปิดประตูดังออดแอดทุกครั้ง

ขณะผู้หญิงสองคนน้ีก�าลังกราบหลวงปู่ชอบ ตนเองออกไปถามเณรบิ่งที่เฝ้า 
หน้าห้องว่า “ได้ให้ใครเข้าไปในห้องหลวงปูห่รือไม่” เณรบิง่บอก “ไม่ได้ให้ใครเข้าไป”   
“เห็นใครเดินเข้าไปเองมั้ย” เณรบิ่งบอก “ไม่เห็น ตนเองอยู่หน้าห้องตลอด” ชี้ให้ 
เณรบิ่งดู “ผู้หญิงสองคนนี้ เขาเข้าไปในห้องหลวงปู่ชอบได้ยังไง” เณรบิ่งเห็นผู้หญิง
สองคนน้ีแล้วแสดงอาการแปลกใจออกมา บอกเณรบิง่ “อย่าพดูอะไรมาก ให้สงัเกตด ู
ผู้หญิงสองคนนี้ไว้ให้ดี”

ถาม “โยมรู้ได้ยงัไงว่าหลวงปูช่อบท่านพกัอยูท่ีน่ี่” ผู้หญงิทีม่อีายบุอก “ญาตทิาง 
เพชรบูรณ์แจ้งให้ทราบ”

ถาม “โยมอยู่กรุงเทพหรือ” เขาบอก “ไม่ได้อยูก่รุงเทพ อยูใ่กล้ๆ กบัเพชรบรูณ์”

ถาม “โยมมากันกี่คน” เขาตอบ “มากับลูกสาว”

ถาม “โยมพากนัขบัมาจากเพชรบรูณ์เลยหรือ” ผู้หญงิคนน้ีเขาไม่ตอบ เขาหนัไป
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มองหลวงปูช่อบ แสดงนัยกริิยาไม่อยากให้เราถามอะไรเขาอกี ผู้หญงิคนทีเ่ป็นลกูสาว 
ตั้งแต่เข้ามาในห้อง เขาจะนั่งมองหลวงปู่ชอบอย่างเดียว ไม่พูดจากับใคร

หลวงปูช่อบลมืตาขึน้มาเหน็ผู้หญงิสองแม่ลกูน้ี ท่านยิม้ให้เหมอืนคนเราได้เหน็ 
หน้าคนรู้จักกัน ท่านถามผู้หญิงคนที่เป็นแม่ว่า “ฮู้จ่ังได๋ว่าเฮาอยู่น่ี” ผู้หญิงคนน้ี 
ตอบท่าน “ญาตอิยูเ่พชรบรูณ์บอก โยมกบัลกูสาวจะมาสวดโพชฌงค์ถวายท่านอาจารย์”  
หลวงปู่ชอบนิ่งพิจารณาอยู่พักหนึ่ง ท่านจึงตอบสองแม่ลูกนี้ว่า “อือ”

ท่านบอกจัดที่ให้ใหม่ เราจะภาวนาฟังธรรม ตนเองจัดหมอนพิงหลังให้ครูบา-
อาจารย์ ห่มผ้าจีวรให้อย่างเรียบร้อย ถอดหมวกออกให้ท่าน ขณะจัดความเรียบร้อยให้  
หลวงปูช่อบท่านปักตาใส่เป็นสญัญาณเตอืนให้ส�ารวม ตนเองอยากจะร่วมสวดโพชฌงค์ 
ถวายครูบาอาจารย์ จึงขอโอกาส ท่านบอก “ฟังซือ่ๆ ให้โยมเขาสวด” ท่านกน่ั็งหลบัตา 
ภาวนา

นั่งสังเกตดูผู้หญิงสองคนนี้อยู่ข้างหลวงปู่ชอบ คิดสงสัยผู้หญิงสองคน ค�าพูด
ค�าจาของเขากบัหลวงปูช่อบเหมอืนรู้จักกันมาก่อน อยูก่บัครูบาอาจารย์สามปี ตนเอง 
ก็ไม่เคยเหน็ผู้หญงิสองคนน้ีมาก่อนเลย และไม่เคยเหน็หลวงปูช่อบท่านอนุญาตให้ใคร 
มาสวดมนต์ “โพชฌงค์” ถวายในเวลาที่ท่านอาพาธ

ผู้หญิงสองแม่ลูกคู่นี้สวดมนต์ “โพชฌงค์” (ธรรม ๗ อย่างของผู้มุ่งหวังความ
ส�าเร็จ) ได้คล่องแคล่ว โดยไม่เปิดหนังสือสวดมนต์ที่เราเอาให้พวกเขาดูเลย เสียง 
สวดมนต์ของเขาดังกังวานยังกับมีคนเป็นร้อยร่วมสวด อักขระฐานกรณ์ที่ผู้หญิง 
สองคนน้ีสวดสาธยาย ต่างกบัส�าเนียงเสยีงมคธทีเ่ราคุน้เคย ซึง่ตนเองกไ็ม่เคยได้ยนิ
ส�าเนียงมคธคาถาแบบน้ีจากทีไ่หนมาก่อน ทัง้ทีเ่ราน้ันกเ็ป็นผู้หน่ึงทีส่วดมคธคาถาได้
ชัดเจนในการออกเสียงควบค�า

ตอนสองแม่ลูกคู่นี้สวดมนต์โพชฌงค์ ๗ ถวาย หลวงปู่ชอบท่านจะนั่งหลับตา
ภาวนาฟังโดยไม่ขยับตวัให้เหน็เลย องค์ท่านจะน่ังหลบัตาน่ิงไม่ไหวตงิ ไม่ต่างอะไรกบั 
คนที่สิ้นลมหายใจ ตนเองน่ังสังเกตดูอยู่นานจึงว่าผู้หญิงสองแม่ลูกคู่น้ีเขาไม่ใช ่
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คนเราธรรมดา ผู้หญงิทัง้สองไม่มเีงารูป เม่ือต้องแสงไฟเหมอืนคนเราทัว่ไป เวลาทัง้สอง 
สวดมนต์ไม่ขยบัปากให้เหน็แม้แต่คร้ังเดียว แต่เสยีงสวดมนต์ของพวกเขาจะดงักงัวาน 
ออกมาอย่างต่อเน่ือง ไม่มสีะดดุแม้แต่คร้ังเดยีว เราจึงหายสงสยัว่าผู้หญงิสองแม่ลกู 
คู่น้ีเข้ามาในห้องพักของหลวงปู่ชอบได้ยังไง โดยที่ผู้เฝ้าหน้าประตูไม่เห็นเขาเข้ามา  
หรือผู้ที่อยู่ในห้องก็ไม่มีใครได้ยินเสียงเปิดประตู

พอผู้หญงิสองแม่ลกูคู่น้ีสวดมนต์ธรรม “โพชฌงค์” ครบ ๗ จบ เขาทัง้สองกล่าว 
ค�า “สาธ”ุ แล้วก้มกราบหลวงปูช่อบเพียงคร้ังเดียว ไม่ได้กราบสามครัง้เหมอืนกบัคนเรา 
ทัว่ไปเวลากราบพระสงฆ์องค์เณร ตอนผู้หญงิทัง้สองกล่าวค�า “สาธ”ุ น้ัน เสยีงพวกเขา 
มอี�านาจมาก ค�าสาธุการของพวกเขาดงัค�ารณ จนทุกคนที่นัง่อยูใ่นห้องสัมผสัรบัรูไ้ด้

หลวงปู่ชอบท่านยกมือขึ้นกล่าวค�า “สาธุ” แสดงอนุโมทนารับ กิริยาแบบนี้ของ
ครูบาอาจารย์ท่านจะไม่ค่อยแสดงออกให้โยมเห็น เป็นสิ่งที่อัศจรรย์มาก หลังจาก 
หลวงปูช่อบท่านภาวนาฟังธรรม “โพชฌงค์” ทีส่องแม่ลกูร่วมกนัสวดถวาย แววตาของ 
ท่านดสูดชืน่ขึน้มาทนัตาเหน็ หน้าขององค์ท่านมสีฝีาดแดงขึน้มา ถ้าหน้าของหลวงปูช่อบ 
แดงฝาดเลือดให้เห็น นั่นหมายถึงสุขภาพธาตุขันธ์ขององค์ท่านสมบูรณ์

องค์ท่านบอกผู้หญงิสองแม่ลกูว่า “ถ้าบ่ฟ้าว กะอยูไ่หว้พระสวดมนต์กบัพระเณร
ก่อน” (ถ้าไม่รีบ กใ็ห้อยูไ่หว้พระสวดมนต์กบัพระเณรก่อน) ผู้หญงิทัง้สองพนมมือข้ึน 
เป็นเชิงตอบรับ แล้วพากันขยับไปนั่งชิดฝาฝนังใกล้ทางเข้าห้องน�้า นั่งก้มหน้าส�ารวม 
ในกริิยา เหน็แล้วน่าเลือ่มใส พอพระเณรญาตโิยมพร้อมกนัแล้ว อาจารย์เหลยีว (เฉลยีว  
วรกจิโจ) เจ้าอาวาสวดัป่าโคกมน น�าท�าวตัรสวดมนต์ โดยตนเองเป็นผู้รับ หนัทะ มะยงั 
ต้นเสียง

หลงัไหว้พระสวดมนต์แล้ว ญาตโิยมพากันกราบขอสนทนาธรรมกบัหลวงปูช่อบ 
ตนรับหน้าที่เป็นผู้แปลค�าพูดของหลวงปู่ชอบจากภาษาอีสานเป็นภาษากลางให้โยมที่
ฟังได้เข้าใจ ระหว่างหลวงปู่ชอบท่านสนทนากับลูกศิษย์นั้น ผู้หญิงสองแม่ลูกคู่นี้เขา
จะนั่งหลับตาฟังอยู่ข้างหลังของเรา



391

วันน้ีหลวงปู่ชอบท่านคุยกับลูกศิษย์มากเป็นพิเศษ จนไม่มีใครอยากจะลา 
ท่านกลบั หลวงปูช่อบพูดเร่ืองการไปเทีย่ววเิวกของท่านตามสถานทีต่่างๆ ในเชยีงใหม่
และประเทศพม่า และเรื่องเทพเทวดาแต่ละสถานที่มาเยี่ยมท่าน

หลวงปูช่อบสนทนากบัลกูศิษย์ประมาณคร่ึงชัว่โมง ตนเองมัวแต่ดแูลหลวงปูช่อบอยู่  
หันไปดูอีกที ไม่รู้ว่าสองแม่ลูกคู่นี้เขาไปกันตอนไหน เพราะตอนนั้นจะมีคนเข้าออก 
ในห้องอย่างต่อเน่ือง ถามองค์ท่านหลวงปู่ชอบ “สองแม่ลูกคู่น้ีเขาไปตอนไหน”  
ท่านบอก “ไปหว่างหนึ่งนี้บ่เห็นบ่ เขาฮอดเมืองเลยแล้ว” (ไปเมื่อสักครู่นี้ไม่เห็นหรือ 
เขาถึงเมืองเลยแล้ว) ถามท่าน “พวกน้ีเขาคอืไปเร็วมาเร็วแท้” ท่านบอก “พวกน้ีเวลาไป 
เวลามาไม่มีอะไรขัดข้องส�าหรับพวกเขา แค่อึดใจเขาก็ไปได้ถึงไหนต่อไหน” 

วัดแพทย์ปัญญา

หลวงปู่ชอบ ฐานสโม พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแพทย์ปัญญาได้สองวัน 
อาการไข้ขององค์ท่านก็หายเป็นปรกติ ช่วงพักฟื้นอยู่โรงพยาบาลแพทย์ปัญญาน้ัน 
หลวงปูช่อบท่านจะออกมาน่ังรถเขน็จงกรมอยูป่ระจ�า ไม่ต่างอะไรกบัตอนทีท่่านอยูว่ดั 

มีเร่ืองข�าขันเร่ืองหน่ึง ตอนหลวงปู่ชอบท่านพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
แพทย์ปัญญา หลวงปู่ชอบเห็นนางพยาบาลใส่ชุดขาว ท่านคิดว่าเป็นแม่ชี ขณะโยม 
เกรียงศักด์ิก�าลงัเขน็รถจงกรมให้หลวงปูช่อบอยู่ หลวงปูช่อบท่านกวกัมอืเรียกผู้บนัทกึ 
ให้เข้ามาหา หลวงปู่ชอบท่านถามผู้บันทึกว่า “โบ้ยๆ วัดนี้วัดอีหยัง คือมีแม่ขาวแม่ชี 
หลายแท้” ผู้บันทึกนึกข�าในค�าพูดของหลวงปู่ชอบ กราบเรียนองค์ท่านให้ทราบว่า  
“ทีน่ี่มันบ่แม่นวดัเด้อหลวงปู ่ทีน่ี่คอืโรงพยาบาลแพทย์ปัญญา” หลวงปูช่อบ “วดัแพทย์- 
ปัญญาบ้อ เฮาบ่เคยได้ยินจักเที่อชื่อวัดนี้”

พอดีตอนนั้นมีนางพยาบาลคนหนึ่งเดินผ่านมา ตนเองเรียกนางพยาบาลคนนี้ 
ให้เธอมายืนยันกับหลวงปู่ชอบว่าที่น่ีเป็นโรงพยาบาล และผู้หญิงที่แต่งชุดขาวคือ 
นางพยาบาล ไม่ใช่แม่ชี
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หลวงปู ่ชอบท่านถามนางพยาบาลคนน้ีว่า “แม่ขาวบวชมานานแล้วบ้อ” 
นางพยาบาลคนน้ีเธอท�าหน้างงๆ ไม่เข้าใจในภาษาอสีานทีห่ลวงปูช่อบท่านถาม ตนเอง
จึงอธิบายแปลค�าพูดของหลวงปู่ชอบให้นางพยาบาลคนน้ีฟัง พอนางพยาบาลคนน้ี 
เธอเข้าใจในค�าถามของหลวงปูช่อบแล้ว เธอยิม้อย่างอายๆ ตอบองค์ท่านหลวงปูช่อบว่า  
“หนูยังไม่ได้บวชเป็นแม่ชีเจ้าค่ะ หนูเป็นนางพยาบาล ไม่ได้เป็นแม่ชีเจ้าค่ะหลวงปู่”

พอรู้ว่าผู้หญงิแต่งชดุขาวน้ันไม่ใช่แม่ช ีแต่เป็นนางพยาบาล หลวงปูช่อบท่านพดู 
กับนางพยาบาลคนน้ีว่า “จ๊ักแหล่ว (ไม่รู้สิ) เห็นผู้หญิงแต่งชุดขาวเดินไปเดินมา  
เฮากะคึดว่าเป็นแม่ขาว แม่ชี เฮากะคึดอยู่ นี่วัดอีหยังมันคือมีแม่ขาวแม่ชีหลายแท้”

ทุกคนท่ีฟังพอได้ยินหลวงปู ่ชอบท่านพูดแบบน้ี พากันหัวเราะคร่ึมทั้งวง  
หลวงปูช่อบท่านกอ็ดหวัเราะไว้ไม่อยู ่ท่านว่า “เฮาว่าอยู ่วดัอหียงัคอืมแีต่แม่ขาวแม่ชี 
หลายแท้ หาพระเณรอยูใ่นวดักะบ่มจ๊ัีกองค์ คึดอยู ่วดัน่ีผู้ใด๋เป็นเจ้าอาวาส บดัใด๋แท้ 
(ทีไ่หนได้) หมอปัญญาเพิน่เป็นเจ้าอาวาสวดัน่ีน้อ” พระเณรญาตโิยมพากนัหวัเราะใน
ค�าพดูของหลวงปูช่อบ หลวงปูช่อบเวลาท่านอยากให้ลกูศษิย์ข�าขนั ท่านมักจะพดูอะไร 
ออกมาแบบซื่อๆ ใสๆ ให้ลูกศิษย์ได้น�้าตาเล็ดอยู่เรื่อย 

พญานาคน�้าตกไนแองการ่า

วันอังคาร ที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๔ พระคุณเจ้าหลวงปู่ชอบ ฐานสโม  
รับนิมนต์จากลกูศษิย์เมอืงบฟัฟาโล่ เดนิทางไปชมน�า้ตกไนแองการ่า คณะตดิตามองค์
ท่านไปชมน�า้ตกไนแองการ่ามี ท่านเจ้าคุณมหาสมาน สริิปญุโญ (พระนิเทศศาสนคณุ)  
วดัธรรมบชูา  ท่านเจ้าคุณมหาประสาท ปัญญาธโร (พระเทพวรคุณ เจ้าอาวาสวดับรมนิวาส)  
พระอาจารย์เฉลยีว วรกจิโจ พระอาจารย์แสง จิรวฒัฑโก พระอาจารย์อ�านวย กนัตาจาโร  
พระวรีะศกัดิ ์ธรีภทัโท (ครูบากล้วย ผู้บนัทกึ) ลกูศิษย์ฆราวาสตดิตาม มีคณุแม่จ้อย  
(อาจารย์จันทร์นวล พรมมาส) ท้าวกุ้ง ชาวลาว สัญชาติอเมริกัน และโยมชาวลาว
อยู่เมืองบัฟฟาโร่อีกสี่คน ร่วมเดินทางไปชมน�้าตกไนแองการ่า
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ออกเดนิทางจากเมืองบปัฟาโร่มาทีน่�า้ตกไนแองการ่า ใช้เวลาประมาณสีส่บินาที 
วนัน้ีแสงแดดแรงมากจนองค์ท่านหลวงปูช่อบบอกให้เอาแว่นตากันแดดใส่ให้องค์ท่าน  
ก่อนถงึน�า้ตกไนแองการ่าอกีไม่กีไ่มล์ เร่ิมเหน็ไอน�า้ลอยฟ่องบนอากาศ โยมทีม่าด้วย
ชีบ้อกพกัิดของน�า้ตกให้องค์ท่านหลวงปูช่อบด ูหลวงปูช่อบท่านมองดูไอน�า้บนอากาศ
อย่างสนใจ ไม่พูดจากับใครจนเดินทางมาถึงน�้าตกไนแองการ่า

ถึงน�้าตกไนแองการ่า สังเกตดูองค์ท่านเงียบขรึม ไม่พูดจากับใครๆ ไม่ว่าโยม 
ว่าพระจะถามอะไร องค์ท่านก็ไม่อู้จาด้วย หลังคณะองค์ท่านหลวงปู่ชอบอยู่ที่น่ีได ้
พกัหน่ึง ฟ้าทีแ่จ้งจางปางกค็ร้ึมฝน มองดรูอบบริเวณน�า้ตกไนแองการ่ามีแสงแดดส่อง
ตามปรกติ เพียงแต่บริเวณที่หลวงปู่ชอบอยู่เท่าน้ันที่มีเมฆมัวมาจากทางฝั่งประเทศ
แคนาดา

เมฆก้อนน้ีก่อตัวขึ้นมาได้ไม่นาน ฝนก็ตกลงมา คณะทั้งหมดจึงพากันเข้าไป 
หลบฝนที่ร้านขายของที่ระลึกให้กับนักท่องเที่ยว หลบฝนกันอยู่ที่นี่ประมาณสิบนาที
ฝนก็ซาเซา แต่เมฆมัวเหนือน�้าตกไนแองการ่ายังเค้ารูปแม่เบี้ย ผู้บันทึกท้วงเมฆทรง 
งูแผ่แม่เบีย้ ถกูองค์ท่านหลวงปูช่อบว่าให้ “อยูซ่ือ่ๆ แหน้ อย่าปากหลาย บ่เคยเหน็บ่” 
(อยู่เฉยๆ อย่าพูดมาก ไม่เคยเห็นหรือ) องค์ท่านบอกให้เราส�ารวมปากส�ารวมค�า

พอฝนหยดุตก จึงพากนัออกจากร้านขายของทีร่ะลกึ เลาะชมน�า้ตกไนแองการ่า  
เลาะชมน�า้ตกไนแองการ่าได้ไม่ถงึสบินาท ีฝนกเ็ทลงมาอกีรอบ ฝนคร้ังทีส่องน้ีตกหนัก 
ยังกับฝนนางแมวเซิ้งบั้งไฟ คณะทั้งหมดจึงพาองค์ท่านหลวงปู่ชอบเข้าไปหลบฝนที่
อาคารเช่าชุดนักท่องเที่ยวลงไปชมน�้าตก ระหว่างหลบฝนกันอยู่ที่น่ี องค์ท่านบอก 
“กลับเดี๋ยวนี้” เรียนองค์ท่านว่า “ให้ฝนหยุดตกก่อนแล้วค่อยกลับกัน” ถูกท่านว่าให้  
“ย่านอีหยังกับฝน ฝนมันบ่ซึมเข้าไปในใจคนคือกิเลสดอก”

พอฝนหยดุตกแล้ว คณะทีก่ลบัพร้อมกบัองค์ท่านหลวงปูช่อบ มพีระอาจารย์แสง  
พระอาจารย์อ�านวย และโยมชาวลาว เมืองบัฟฟาโล่ อีกสี่คน คณะอยู่ชมน�้าตก 
มท่ีานเจ้าคณุมหาสมาน (พระนิเทศศาสนคณุ) ท่านเจ้าคณุมหาประสาท (พระเทพวรคณุ)  
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อาจารย์เหลยีว ผู้บนัทกึ แม่จ้อย ท้าวกุง้ พากันอยูท่ีน่�า้ตกไนแองการ่าร่วมสองชัว่โมง 
จึงกลบัมาสมทบกับองค์ท่านหลวงปูช่อบทีบ้่านโยมชาวลาว เมอืงบฟัฟาโล่ คนืน้ีคณะ
ทั้งหมดพากันพักที่บ้านของโยมชาวลาว เมืองบัฟฟาโล่

หลังท�าวัตรสวดมนต์ตอนเย็นแล้ว องค์ท่านหลวงปู่ชอบบอก “คืนนี้ถ้าใครง่วง 
ก็ให้ไปนอนที่อื่น อย่ามานอนข้างเรา” รุ่นพี่แต่ละท่านบอก “มื้อนี่เมื่อยหลายกล้วย 
ขอไปพกัทีอ่ืน่ก่อน รอบดกึถงึจะเข้ามาช่วยดแูลพ่อแม่ครูบาอาจารย์” ปรากฏไม่มีใคร 
มาสกัคน ตนเองเป็นนายเวรพาพ่อแม่ครูอาจารย์ออกไปจงกรมอยู่ถนนหน้าทีพ่กัจนถึง 
สี่ทุ่ม องค์ท่านจึงบอกเลิก

ระหว่างนวดเส้นถวาย พ่อแม่ครูอาจารย์ท่านถามว่า “อยูน้ํ่าตกท่านเหน็อะไรไหม”  
ตนเองถามท่าน “อยู่ที่นั่นมีอะไรหรือขอรับ” องค์ท่านบอก “อยู่น�้าตก (ไนแองการ่า)  
มีพวกอินเดียนพวกฝร่ังตายเพราะรบกันอยู่น่ันหลาย พวกน้ีพากันมาขอให้เราอุทิศ 
บุญให้ ผู้มีวาสนาต่อกัน เรากะโปรดเอาได้ ผู้บ่มีวาสนาต่อกัน เรากะโปรดเขาบ่ได้  
เราโปรดสตัว์อยูน่ั่นให้ไปจุตใิหม่เป็นพนั ผู้มีกรรมดีกะได้เกดิเป็นมนุษย์ ผู้มีกรรมบาป 
หยาบหนามาจองจึง กะได้ไปเกิดเป็นเดรัจฉาน เกิดเป็นกากะมี เกิดเป็นกระต่าย 
กระรอก กระแต กะมี เกดิเป็นนกเป็นหนูกะมี ผู้บ่มชีนกกรรมน�าเกดิ กะยงัอยูน่ั่นอกี 
ต่อไป รอผู้มีวาสนามาโปรดเอา หรือรอพ้นกรรม”

องค์ท่านบอก “อยูน่�า้ตกมีพญานาคตระกลูฉัพพยาปตุตะ พ่อลกู ข้ึนมาอนุโมทนา
บญุ ตอนเราแผ่เมตตาโปรดสตัว์ผู้ข้องคาอยูน่ั่น พญานาคสองพ่อลกูแสดงอนุโมทนา  
แผ่พงัพานบงัแดดบนัดาลฝน ฝนทีต่กใส่พวกเราคอืฝนเกดิจากพญานาคแสดงเทวฤทธิ์ 
บ่แม่นฝนโลกฤดูกาล พญานาคฉัพพยาปุตตะเขาแสดงเทวฤทธิ์ให้พวกท่านเห็นเป็น
พยาน” พอได้ยนิหลวงปูช่อบท่านบอกทีน่�า้ตกไนแองการ่ามพีญานาค ตนเองประหลาด
ใจมากในเร่ืองน้ี ถ้าเป็นเร่ืองเทพเทวดามากราบเยี่ยมขอฟังธรรมกับองค์ท่านที่วัด 
พุทธรัตนาราม เมืองเคลเลอร์ รัฐเท็กซัส เรื่องนี้องค์ท่านจะบอกให้ทราบแทบทุกวัน  
จนตนเองบันทึกบ้างไม่บันทึกบ้าง แต่วันน้ีตนเองประหลาดใจที่พ่อแม่ครูอาจารย์ 
ท่านบอก อยู่ประเทศสหรัฐอเมริกา เมืองฝรั่งมังค่า ก็มี “พญานาค”
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เรียนถามองค์ท่านว่า “ท�าไมพญานาคถงึมาอยูท่ีอ่เมริกา ท�าไมพวกเขาไม่ไปอยู ่
ทางเมืองไทยหรือประเทศชาติบ้านเมืองที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา เมืองฝรั่ง 
อย่างอเมริกานี้ เขาก็ไม่ได้นับถือพระพุทธศาสนาเป็นหลักเป็นฐานเหมือนกับพวกเรา 
ท�าไมพญานาคเขาถึงได้มาเกี่ยวข้องด้วย”

องค์ท่านบอก “เกีย่วทีก่รรม พญานาคตระกลูฉัพพยาปตุตะผู้น้ี เขาอยูท่ีน่ี่มาก่อน 
ทีผู้่คนจะเข้ามาอยูเ่สยีอกี พญานาคอยูน่�า้ตก (ไนแองการ่า) เขามอีายไุด้สามหมืน่ปีแล้ว  
ประเทศสหรัฐอเมริกาเพิ่งตั้งมาไม่กี่ร้อยปีเอง ท่านคิดเอาว่าใครมาอยู่ที่นี่ก่อนกัน”

คิดตามองค์ท่าน ประเทศสหรัฐอเมริกาเพิง่ตัง้ประเทศมาได้ประมาณสองร้อยกว่า 
ปีเศษทีผ่่านมา อายปุระเทศชาตบ้ิานเมอืงของเขาน้ันไม่เกนิกนัมากกบักรุงรัตนโกสนิทร์  
ศรีสยามของประเทศไทยเรา

พ่อแม่ครูอาจารย์ท่านบอก “ดกึคืนน้ี พญานาคฉัพพยาปตุตะเขาจะพาบริวารมา
ฟังธรรมกับเรา ให้ท่านสํารวมไว้ อย่าเป็นลิงเป็นค่างตามใจตนเอง ถ้าง่วงก็ให้พิงฝา
หลบัเอา อย่ามานอนขวางเป็นตะเข้ขวางคลองเป็นอนัขาด พวกเทพเทวดาเขาจะตาํหนิ 
สารูปเอาได้”

เฝ้าองค์ท่านอยูถ่งึตสีีก่ว่า ได้ยนิเสยีงพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านเคาะกระโถนดังก๊อกๆ  
บอกสัญญาณ ท่านบอก “นั่งถาน” (เข้าห้องน�้า) พาองค์ท่านนั่งถาน เอาผ้าชุบน�้าอุ่น 
เช็ดหน้าเช็ดตัว จัดโกทาไม้เกียให้องค์ท่านขัดเหงือกแปรงฟัน พาองค์ท่านมาน่ัง 
เก้าอี้นวดเส้นถวายกายภาพ ระหว่างนวดเส้นถวาย พ่อแม่ครูอาจารย์ท่านเล่าเร่ือง 
เมื่อคืนที่ผ่านมาให้ฟัง ท่านบอก “พญานาคฉัพพยาปุตตะ” จําแลงเป็นมนุษย์ผู้ชาย
แต่งกายด้วยผ้าม่อฮ่อม พาบริวารชายหญิงมาหาเรา พวกนาคาหญิงน่ังทางซ้าย  
พวกนาคาชายน่ังทางขวา พญานาคฉัพพยาปตุตะ ขอให้เราแสดงธรรม “เปตะพลบีญุ”  
ให้ฟัง”

เรียนถามท่าน “เปตะพลบีญุ คอืธรรมอะไรหรือขอรับ” ท่านบอก “เปตะพลบีญุ 
คอืบญุทีเ่ราอทุศิให้กบับรรพบรุุษญาตมิติรผู้เกีย่วข้อง ต้นทางสายบญุทัง้หลายเกดิจาก 
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จิตทีเ่ป็นกุศล ค�าว่า “จิตเป็นกศุล” คือ จิตมีปัญญาในการท�าความด ีบญุทกุอย่างน้ัน
เร่ิมต้นจากเจตนาทีด่ก่ีอน เปรียบดงัสาครไหลลงทะเลหลวง บญุกศุลทัง้หลายทีก่ระท�า 
มานั้น สุดท้ายปลายทางจะไหลลงไปรวมกันที่มหาสมุทรทะเลหลวง นิพพานธาตุ”

ท่านบอก พอคณะพญานาคฉัพพยาปตุตะลาจากไป มีเทวดานางหน่ึงแต่งกายด้วย
อาภรณ์นุ่งขาว เข้ามานมสัการองค์ท่าน เทวดาตนน้ีบอกท่านว่า “ข้าพเจ้าเป็นเทวดามา
จากสวรรค์ตาวะตงิสา” (สวรรค์ชัน้ดาวดงึส์) นางเทวดาตนน้ีบอกองค์ท่านว่าชาตทิีแ่ล้ว 
ตอนเป็นมนุษย์ ตนเองเกดิเป็นคนชาวเมอืงอตุรดติถ์ นางเทวดาตนน้ีทราบจากหมูเ่ทพ 
เทวดาว่าองค์ท่านจะเดินทางไปเมตตาพทุธบริษทัทีเ่มืองวอชงิตนั นางเทวดาตนน้ีจึงมา 
นิมนต์องค์ท่านให้ไปโปรดลูกสาวเขาที่เป็นคนไทยอาศัยอยู่ในเมืองวอชิงตัน แม่นาง
เทวดาตนนี้ได้จ�าแลงรูปร่างหน้าตาลูกสาวเขาให้องค์ท่านเห็นในนิมิต

พ่อแม่ครูอาจารย์บอก “เฮาบ่ได้นอนเลยโบ้ย เฮาโปรดสตัว์ภายในภมูต่ิางๆ อยู ่
เบิด่คนื ตัง้แต่มาจ�าพรรษาอยูอ่เมรกิา คนืน้ีหมูเ่ทพเทวดาเขาพากนัมาหาเฮาหลายกว่า 
ทกุคร้ัง พระยาอนิทร์กะมา มือ่อืน่ พระยาอนิทร์เขาจะพาบริวารมาหาเฮาอยูว่ดัญาณรังษี” 

เปรตแม่ตุ๊หลวง

วนัที ่๑๖ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ พระคุณเจ้าหลวงปูช่อบ ฐานสโม พกัที ่
วัดแห่งหนึ่งในจังหวัดเลย

เวลาประมาณสามทุม่ ท่านชีม้อืไปทีห่น้าห้องพกั ผู้บนัทกึถาม “พ่อแม่ครูอาจารย์
จะออกไปนอกห้องไหม” ท่านบอกว่า “ไม่”

หลวงปูช่อบท่านถามผู้บนัทกึกับพระบิง่ ฐานธมัโม (ท�านอง ไชยแสง) ว่า “พวกท่าน 
เห็นเปรตน่ังอยู่หน้าประตูห้องพักของเราไหม” ผู้บันทึกกับท่านบิ่งตอบองค์ท่าน 
เหมือนกนัว่า “ไม่เหน็ขอรับ” ถกูองค์ท่านหลวงปูช่อบว่าให้ “พวกตาหมากขามขี ้เปรตมนั 
มาปรากฏโตกะยังบ่เห็นมันอีก”
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หลวงปูช่อบท่านบอกเปรตตนน้ีเป็นเปรตผู้หญงิ มาขอให้องค์ท่านอทุศิบญุกศุล
ให้กบัเขา ท่านบอก “เราไม่สามารถอทุศิบญุให้กบัเปรตผู้หญงิตนน้ีได้ เพราะกรรมของ 
เขายังหนักอยู่” องค์ท่านกับเปรตผู้หญิงตนน้ีไม่มีวาสนาที่จะสงเคราะห์ธรรมกันได้  
ท่านบอกเปรตตนน้ีเป็นผู้หญิงใส่เสื้อขาว นุ่งผ้าถุงสีด�า เหมือนคนจ�าศีลอุโบสถ  
มือข้างหนึ่งถือข้าวสาร มืออีกข้างหนึ่งถือหน่อไม้ดิบ

ท่านบอกเปรตผู้หญิงตนน้ีมาขอข้าวกินกับท่าน เปรตผู้หญิงตนน้ีบอกท่านว่า 
“ตั้งแต่ตายไปข้าน้อยยังไม่ได้กินข้าวเลย มีแต่ข้าวสารในมือถือไปถือมา กินก็ไม่ได้  
หน่อไม้ดิบกนิกไ็ม่ได้ ได้แต่เดนิแบกของเหล่าน้ีไปมารอบวดั” องค์ท่านบอก “เราเหน็ 
เปรตตนน้ีเดนิแบกหน่อไม้ดิบกบัถงุข้าวสารเดนิร้องไห้อยูใ่นวดัน้ีหลายคร้ังแล้ว จนเรา 
สังเวชใจ”

หลวงปูช่อบท่านบอกถึงบพุกรรมของเปรตผู้หญงิตนน้ีให้ฟังว่า “เปรตผู้หญงิตนน้ี 
เป็นแม่ของตุ๊หลวง เจ้าอาวาสวัดนี้ อาศัยว่าลูกตนเองเป็นสมภารเจ้าวัด พออยากได้ 
อยากกนิอะไรในวดั กห็ยบิฉวยเอาไปโดยพลการ ใครห้ามใครบอกกไ็ม่ฟัง บางคนห้าม 
กถ็กูผู้หญงิคนน้ีต่อว่าด่าทอด้วยคาํหยาบคาย นานเข้าเลยไม่มีใครสนใจทีจ่ะห้ามปราม  
ลกูชายเป็นสมภารกไ็ม่เคยห้ามปรามตกัเตอืนการกระทาํของแม่ตนเอง ปล่อยเฉยเลยไป  
จนทาํให้แม่ตนเองได้ใจ ทาํกรรมไปเร่ือยๆ พอผู้หญงิคนน้ีตายไป จิตตดิข้องในกรรม 
ทีต่นเองเคยเอาของวดัไปกนิไปใช้โดยวสิาสะ บาปกรรมน้ีจึงส่งผลให้เขาได้มาเกดิเป็น 
เปรตอยู่ในอารามวัดแห่งนี้เพื่อใช้กรรม”

ฟังองค์ท่านหลวงปู่ชอบพูดแล้ว ตนเองรู้สึกสลดใจในกรรมที่ผู้หญิงคนนี้ต้อง
มาเป็นเปรต เพราะความเหน็แก่ปากท้องของตนเองโดยขาดการยบัยัง้ช่างใจ ส่วนตวั 
ตนเองไม่เคยรู้จักกับผู้หญิงคนนี้มาก่อน เคยเห็นแต่ภาพถ่ายสมัยที่ผู้หญิงคนนี้ยังมี 
ชีวิตอยู่ที่องค์ท่านหลวงปู่ชอบชี้ให้ดู องค์ท่านหลวงปู่ชอบบอกผู้หญิงคนน้ีตายเมื่อ 
ปี ๒๕๓๑ งานท�าบญุอทุศิให้ผู้หญงิคนน้ี พระลกูชายของเขามานิมนต์องค์ท่านไปเป็น 
ประธาน แต่ท่านไม่สามารถสงเคราะห์ธรรมเขาได้ เน่ืองจากไม่มวีาสนาสงเคราะห์ธรรม 
กันมาก่อน
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องค์ท่านหลวงปู่ชอบบอกตุ๊หลวงเจ้าวัดองค์น้ีให้ทราบถึงภูมิที่อยู่แม่ของท่าน 
ตุ๊หลวงท่านนี้เมื่อทราบถึงความล�าบากในภพภูมิที่แม่ตนเองเป็นอยู่ ท่านขอองค์ท่าน
หลวงปู่ชอบจะท�าบุญอุทิศให้กับโยมแม่ของตนเอง องค์ท่านหลวงปู่ชอบบอกสมภาร
ท่านน้ีว่า “ถงึท่านจะท�าบญุให้โยมแม่ของท่าน แม่ท่านกรั็บไม่ได้ เพราะโยมแม่ของท่าน 
ถอืทฐิว่ิาตนเองเป็นแม่ จึงไม่มีใจเคารพย�าเกรงในตวัของท่าน โยมแม่ท่านตอนเป็นคน 
เขาไม่เคารพในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ความไม่เคารพในธรรมของเขา จึงเป็น 
ก�าแพงบาปปิดกั้นทางบุญ กรรมของโยมแม่ท่าน เราหรือใครก็ช่วยไม่ได้”

อาจารย์สมภารท่านน้ีถามองค์ท่านหลวงปู่ชอบว่า “อีกนานไหมที่โยมแม่ของ
กระผมจะพ้นจากวสิยัภมูเิปรต” องค์ท่านหลวงปูช่อบบอกสมภารท่านน้ีว่า “จากน้ีอกี  
๗,๐๐๐ ปี โยมแม่ท่านถงึจะพ้นจากภูมน้ีิ ออกจากน่ี โยมแม่ท่านจะตกนรกเพราะกรรม
ปาณาตบิาตของเขา โยมแม่ของท่านจะตกนรกอกี ๔๐,๐๐๐ ปี ถงึจะได้ข้ึนมาเกดิเป็น
เดรัจฉาน เกิดเป็นเดรัจฉานให้เขาฆ่าอกีหลายชาตจินนับไม่ถ้วน จากน้ีอกีสองพทุธนัดร 
โยมแม่ท่านถึงจะได้มาเกิดเป็นมนุษย์กับเขาอีก”

พอองค์ท่านหลวงปูช่อบเล่าให้ฟัง อาจารย์สมภารเจ้าอาวาสวดัท่านน้ีถงึกบัร้องไห้ 
ต่อหน้าองค์ท่านหลวงปูช่อบ เพราะสงสารโยมแม่ตนเอง ตนเองน่ังดเูหน็สมภารท่านน้ี
ร้องไห้ เราก็ได้แต่คดิเหน็ใจท่าน กราบเรียนท่านสมภารเจ้าวดั “เร่ืองน้ีกระผมขอบนัทกึ
ไว้เพื่อเป็นเร่ืองเตือนใจในธรรมได้ไหม จิตใจของกระผมไม่ได้คิดลบหลู่ในบุพการี 
ของใคร” พระอาจารย์ท่านน้ีขอให้ตนเองบนัทกึเรือ่งน้ีไว้ในอตัตชวีประวตัหิลวงปูช่อบ 
เพือ่เป็นเร่ืองเตอืนใจญาตพิีน้่องของนักบวช หรือคนรับใช้ใกล้ชดิครูบาอาจารย์ ให้เหน็ 
ถึงดาบสองคมระหว่างบุญกับบาป เรื่องบุญบาปนี้ หลวงพ่อสีทน สีลธโน วัดถํ้าผาปู่  
ท่านบอกเราเสมอ “คมดาบถ้าไม่รู้จัก ก็จะเชือดคอตนเอง”

องค์ท่านหลวงปูช่อบเอ่ยชือ่เสยีงเรียงนามผู้หญงิคนน้ีให้ฟัง ตนเองไม่เอ่ยช่ือเสยีง 
เรียงนามมาเปิดเผยด้วยเกรงโทษหม่ิน ที่น�าบันทึกเร่ืองน้ีมาเขียนให้ได้รู้ก็เพื่อเป็น
คตสิอนใจเท่าน้ัน ทแีรกคิดว่าจะไม่น�าเร่ืองน้ีมาเขียนในหนังสอืชีวประวตัพิระคณุเจ้า 
หลวงปู่ชอบ ฐานสโม ฉบับคณะอุปัฏฐากเรียบเรียง แต่ได้ปรึกษากับหมู่คณะครูบา-
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อาจารย์ทีเ่คยได้ฟังเร่ืองน้ีมาด้วยกนั หมู่คณะครูบาอาจารย์ทีร่่วมเรียบเรียงเหน็พ้องกัน  
ควรน�าเรื่องนี้มาเขียนเปิดเผยเพื่อเป็นคติสอนใจแก่สาธุชนผู้ใฝ่ดี อย่างน้อยคนที่เขา 
ก�าลงัมีพฤตกิรรมแบบน้ีอยู่ เม่ือได้อ่าน เขาจะมสีตฉุิกคดิขึน้มาได้บ้าง เผ่ือปัญญาทางด ี
จะได้เกิดขึ้นกับเขา

แม่วัวขาว

วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๖ ตนเองกับครูบาทองพูน เณรกุน เณรเมี่ยง  
พากันมาเฝ้าหลวงปู่ชอบที่ห้องพักศาลาบ�าเพ็ญกุศล วัดป่าโคกมน หลวงปู่ชอบท่าน
จงกรมอยู่หน้าห้องพัก

เกือบ ๕ ทุม่ เณรกนุมาบอกว่า “หลวงปูช่อบท่านมีเร่ืองจะคยุด้วย” ตนเองจึงมา
หาองค์ท่านและถามท่านว่า “ครูอาจารย์มเีร่ืองอะไรหรือ” ท่านถามว่า “มเีงินอยูเ่ท่าไร”  
บอกท่านว่า “มีอยู่สองพัน เก็บไว้กับโยม”

ท่านบอก “มันไม่พอ เราจะใช้มากกว่านั้น” ถามท่านว่า “หลวงปู่จะใช้เงินมาก 
เท่าไหร่” ท่านบอก “ใช้เป็นหม่ืน” บอกท่านว่า “ถ้าเป็นหม่ืน ผมจะบอกเจ้าอาวาสเบกิเงิน 
กองกลางออกมาให้” ท่านบอก “มนัเป็นเงินของสงฆ์ จะเอามาใช้ส่วนตวัไม่ได้ ของสงฆ์ 
จะต้องใช้กับส่วนรวมเท่านั้น เงินที่ถาม เราจะเอามาใช้ส่วนตัว”

ถามท่านว่า “หลวงปู่จะเอาเงินไปใช้ท�าอะไร” ท่านบอก “เราจะเอาไปซื้อวัวอยู่ 
โรงฆ่าสัตว์ เมืองเลย วัวแม่ขาวร้องไห้มาหาเรา เขาขอให้เราช่วยชีวิตเขา ตอนนี้มัน
ก�าลังท้อง มันบ่อยากให้ลูกมันตายตามมัน”

ถามท่านว่า “เขามาบอกตอนไหน” หลวงปูช่อบท่านบอก “เขามาบอกเราเมือ่สกัครู่ 
น้ีเอง เราจึงเรียกท่านมาคยุด้วยเพือ่หาทางช่วยเหลอืเขา” ถามท่าน “ผู้ทีม่าบอกเป็นววั 
หรือเทวดามาบอก” ท่านว่า “เขามาบอกเราโดยร่างสมมตุ ิเป็นผู้หญงิท้องแก่ใส่ชุดขาว 
ร้องไห้มาบอกเรา “ช่วยชีวิตข้าน้อยด้วย ข้าน้อยบ่อยากถูกฆ่าตาย”
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ตนเองบอกหลวงปูช่อบว่า “ถ้าอย่างน้ัน พรุ่งน้ีผมจะไปยมืเงนิโยมมาไถ่ชวีติแม่ววั 
ตัวนี้ให้หลวงปู่เอง” ท่านบอก “พระเป็นหนี้เป็นสินไม่ถูกต้องตามธรรมวินัย เราจะ
พจิารณาหาทางช่วยเหลอืเขาเอง เราเมตตาเทวดามามากแล้ว เทวดาจะไม่เอ้ืออาํนวยให้
เราบ้างหรือ เราจะพจิารณาวาสนาผู้เกีย่วข้องกบัแม่ววัตวัน้ีด ูถ้าเขามวีาสนา กร็อดมีด 
รอดเขยีง ถ้าบ่มวีาสนา ทกุอย่างกเ็ป็นไปตามกรรมของสตัว์โลก” ท่านบอก “ถ้าพรุ่งน้ี 
มคีนมาหาเราตอน ๑๐ โมง เป็นต้นไป ให้บอกเขาเร่ืองแม่ววัขาว ถ้าคนมาก่อนหน้าน้ัน  
ท่านไม่ต้องบอกเขา เพราะไม่มีวาสนาต่อกัน”

๑๘ กมุภาพนัธ์ พ.ศ. ๒๕๓๖ หลงัฉันภตัตาหารแล้ว ท่านไม่เข้าห้องพกั นิมนต์พกั  
ท่านก็ไม่ยอมพัก ชี้มือใส่ทางจงกรมอยู่อย่างน้ัน หลวงปู่ชอบท่านจงกรมอยู่ศาลา 
บ�าเพญ็กศุล ตัง้แต่ ๙ โมง โดยไม่ยอมหยดุพกัผ่อน พระเณรต้องหมนุเวยีนสลบักัน 
เข็นจงกรมให้ท่าน

๑๐ โมงกว่า ลกูศิษย์จากอ�าเภอชมุแพ พากนัมาถวายอาหารเพลให้ ทกัทายปราศรัย 
กับโยมทางเมืองชมุแพได้สกัพกั เหน็รถตูส้ขีาววิง่เข้ามาจอดทีล่านเมรุ สอบถามเขาว่า 
มาจากกรุงเทพฯ ยังไม่เคยมากราบหลวงปู่ชอบสักครั้ง นี่เป็นครั้งแรกที่ได้กราบได้ 
เห็นตัวจริงของท่าน จากน้ันเห็นลูกศิษย์หลวงปู่ชอบในเมืองเลยพากันมาถวายเพล 
หลวงปูช่อบ ขณะอุม้องค์ท่านลงจากรถเขน็ ถามท่าน “ทีบ่อกว่าหลงั ๑๐ โมง ใครมาหาเรา 
ให้บอกเขา ใช่คนเหล่านี้หรือเปล่า” ท่านบอก “อือ ทั้งหมดนี่แหละ”

หลงัจากหลวงปูช่อบท่านฉันเสร็จ ตนเองบอกกบัโยมว่า “หลวงปูช่อบท่านจะไถ่
ชวิีตแม่ววัสขีาวตวัหน่ึง ซึง่ก�าลงัจะถกูฆ่าอยูโ่รงฆ่าสตัว์เมอืงเลย โยมคนไหนอยากจะ 
ท�าบุญสงเคราะห์ชีวิตแม่วัวขาวกับลูกในท้องของมัน ก็ร่วมท�าบุญกับหลวงปู่ชอบได้”

พวกโยมพากนัถามหลวงปูช่อบถงึเร่ืองความเป็นมา ท่านเล่าเร่ืองความเป็นมาที่ 
แม่วัวมาขอความช่วยเหลือจากท่าน ฟังแล้วโยมบางคนถึงร้องไห้เพราะสงสารแม่วัว 
ตวัน้ี โยมทีม่าจากกรุงเทพฯ ถามหลวงปูช่อบว่า “ตอนน้ีววัตวัน้ีถกูฆ่าหรือยัง” หลวงปูช่อบ 
ท่านบอก “ยังไม่ถูกฆ่า เขาจะฆ่าในคืนนี้” พอหลวงปู่ชอบบอก แต่ละคนควักเอาเงิน 
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ออกมานับ รวมกันได้ ๑๐,๙๐๐ บาท โยมแป๋วบอก “ถ้าเงินไม่พอ เขาจะรับเพิ่มให้ 
ทั้งหมด” หลวงปู่ชอบท่านจึงมอบหมายให้โยมแป๋วกับโยมโด่ง เป็นตัวแทนองค์ท่าน 
ไปไถ่ชวีติแม่ววัขาวตวัน้ีออกมาจากโรงฆ่าสตัว์ โดยองค์ท่านเน้นย�า้ว่า “จะต้องเป็นววั 
ตัวเมียสีขาวเท่านั้น อยู่ที่โรงฆ่าสัตว์ ตอนนี้เมืองเลยมีแม่วัวสีขาวตัวเดียวเท่านั้น”

๑๙ กมุภาพนัธ์ พ.ศ. ๒๕๓๖ เวลาบ่าย ๒ โมงกว่า หลงัสรงน�า้แล้ว หลวงปูช่อบ 
ท่านจงกรมอยู่ศาลาบ�าเพ็ญกุศล ขณะเณรดอกเข็นจงกรม หลวงปู่ชอบท่านจะยิ้ม
อารมณ์ดีอยู่อย่างนั้น หลวงปู่ชอบท่านกวักมือเรียกเข้าไปหา พูดหยอกท่านว่า “วันนี้
คอืยิม้ดีแท้พ่อพญา ใจดม่ีวนนวลขาวคอืดอกฝ้ายบ้อมือ้น้ี” หลวงปูช่อบท่านยิม้บอกว่า 
“วนัน้ีเขาจะเอาววัแม่ขาวมาให้เรา” ท่านเอาฝ่ามือขวาตบทีเ่บาะพกัแขนรถเขน็ เสยีงตุบ๊ๆ 
เป็นกริิยาทีห่ลวงปูช่อบท่านแสดงออกมาเมือ่เวลาทีท่่านชอบใจ คนใกล้ชดิจะรู้กริิยาน้ี 
ของท่านเป็นอย่างดี

๓ โมงกว่า รถกระบะนิสสนับิก๊เอม็ สนี�า้ตาล บรรทกุววัสขีาวตวัหน่ึงวิง่เข้ามาจอด 
ทีล่านเมรุ มีรถฟอร์ดสดี�าลกัษณะคล้ายรถเก๋ง ป้ายทะเบยีนจังหวดัร้อยเอด็ วิง่ตามกนั 
เข้ามา พอเหน็ววัสขีาวแล้ว เราก็ถามหลวงปูช่อบว่า “ใช่ววัตวัน้ีหรือเปล่าทีใ่ห้ไปไถ่ชวีติ 
เขาไว้” หลวงปู่ชอบท่านบอกว่า “วัวตัวนี้แหละ” เราก็พาหลวงปู่ชอบออกไปดูวัวตัวนี้  
บอกให้เณรดอกไปตามเจ้าอาวาสมาที่นี่ บอกว่ามีโยมเขาเอาวัวมาถวายหลวงปู่

แม่วัวขาวเห็นหลวงปู่ชอบ ก็ร้องมอๆ ไม่หยุด คนที่น�าวัวมาส่งเป็นแขกปาทาน
เขาเอาวัวลงจากรถ พอวัวแม่ขาวลงจากรถ ก็เดินตรงด่ิงเข้ามาหาหลวงปู่ชอบทันที  
วัวแม่ขาวมาร้องมอๆ อยู่ต่อหน้าหลวงปู่ชอบ หลวงปู่ชอบท่านยื่นมือขวาไปหาวัว  
วัวแม่ขาวดมที่มือของหลวงปู่ชอบและเลียที่มือขององค์ท่าน เป็นกิริยาของสัตว์ 
แสดงออกซึ่งความรัก

หลวงปู่ชอบท่านพูดกับวัวแม่ขาวว่า “บ่ตายแล้วล่ะอีนาง เราจะรักษาชีวิตเจ้าไว้  
ต่อไปน้ีบ่มีไผฆ่าเจ้าอกีแล้ว” โยมทีเ่อาววัมาถวายหลวงปูช่อบ เหน็กริิยาของแม่ววัขาว 
และได้ยนิองค์ท่านหลวงปูช่อบพดูกบัแม่ววัขาว พวกโยมพากนัร้องไห้ออกมา เหน็ววั 
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ควายหลายตัวที่โยมไถ่ชีวิตมาถวายหลวงปู่ชอบ ท่านก็จะเฉยๆ เห็นวัวไอ้เทากับ 
วัวแม่ขาวน่ีแหละ ที่หลวงปู่ชอบท่านช่วยชีวิตออกมาจากโรงฆ่าสัตว์ชนิดรอดตาย
อย่างหวุดหวิด

ถามโยมทีไ่ถ่ชวีติววัแม่ขาวว่า “ซือ้มาราคาเท่าไร” โยมบอก “ววัตวัน้ี แขกปาทาน 
ซือ้มาราคา ๑๒,๐๐๐ บาท ขอซือ้เขาในราคา ๑๕,๐๐๐ บาท แขกปาทานไม่ขายให้ เพราะ
มีวัวตัวเดียวที่จะเชือดขายตลาด จึงพากันเพิ่มราคาให้ ๑๘,๐๐๐ บาท แขกก็ไม่ขาย 
ให้อกี สดุท้ายให้ราคาเขา ๒๓,๐๐๐ บาท เขาจึงตกลงขายให้ พร้อมกบันํามาส่งทีว่ดั”

โยมทีไ่ปไถ่ชวีติววัแม่ขาวบอก พวกเขาอศัจรรย์ใจในเหตกุารณ์น้ี ตอนพวกเขา 
ไปโรงฆ่าสตัว์ เทศบาลเมอืงเลย เพือ่จะตดิต่อซือ้ววัตวัเมยีสขีาว ขณะก�าลงัพดูคยุกบั
เจ้าของเขยีงเน้ืออยูน้ั่น ววัแม่ขาวตวัน้ีร้องมอๆ ขึน้มา เหมอืนกบัจะบอกให้รู้ว่าเขาอยู ่
ที่น่ี พอหันไปดู เห็นวัวตัวเมียสีขาวตัวน้ีร้องอยู่ คิดว่าจะต้องเป็นวัวตัวน้ีแน่นอน 
ที่หลวงปู่ชอบท่านให้มาไถ่ชีวิตเขา พอเดินไปดูถึงรู้ว่าวัวตัวน้ีเป็นวัวตัวเมียสีขาวที่ 
หลวงปูช่อบท่านบอกระบสุมีาให้ พวกตนจึงตดัสนิใจยอมทุม่ทัง้หมดทกุอย่างเพือ่ความ 
ประสงค์ของหลวงปู ่ถงึแม้เจ้าของววัจะเกีย่งราคาเท่าไหร่กต็าม สดุท้ายจึงได้ช่วยชวีติ 
แม่วัวตัวนี้มาถวายหลวงปู่ที่วัด

อาจารย์เหลยีวถามหลวงปูช่อบว่า “ววัตวัน้ีจะมอบให้กบัใคร” หลวงปูช่อบท่าน 
บอก “เราจะมอบให้ทดิคาํ บ้านผาน้อย เอาไปเลีย้ง” หลวงปูช่อบท่านให้ไปตามทดิค�า 
บ้านผาน้อย มารับเอาววัตวัน้ีไปเลีย้ง ตนเองบอกให้ทดิสพุรรณไปตามตาห ูบ้านผาน้อย 
มาหาหลวงปูช่อบแบบด่วนทีส่ดุ ทดิสพุรรณมนัรีบจ�า้รถมอเตอร์ไซค์ป๊อบชาลขีองมนั 
ไปรับตาค�าหูมาหาหลวงปู่ชอบที่ศาลาเมรุ วัดป่าโคกมน

หลวงปูช่อบบอกทดิค�าห ูบ้านผาน้อย “ให้เอาววัแม่ขาวตวัน้ีไปเลีย้งให้เราได้ไหม  
แต่เรามีข้อแม้ไม่ให้ฆ่าไม่ให้ขายวัวตัวน้ีกับลูกที่อยู่ในท้องของมัน” ท่านบอกทิดค�า 
บ้านผาน้อย “ววัตวัน้ีเคยมีพระคณุกับแกมาก่อน ถ้าแกฆ่าหรือขายเขา เท่ากบัแกท�าลาย 
ผู้มพีระคณุของตนเองในอดตี ถ้าเลีย้งววัตวัน้ีไม่ได้ กใ็ห้เอากลบัคนืมา เราจะให้พระเณร 
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เลี้ยงมันเอง” ทิดค�าหูรับปากหลวงปู่ว่า “จะดูแลวัวแม่ขาวตัวนี้จนกว่าตายจากกันไป
ข้างหนึ่ง”

ต่อท้ายเรื่องแม่วัวขาว ภายหลังจากทิดค�าน�าวัวตัวนี้ไปเลี้ยงแล้ว ทิดค�ามาบอก 
หลวงปูช่อบว่า “แม่ววัขาวตวัน้ีออกลกูแล้วเมือ่คืนทีผ่่านมา ววัแม่ขาวตวัน้ีออกลกูเป็น 
วัวตวัผู้สนี�า้ตาล” หลวงปูช่อบท่านอยากไปดลูกูววั ท่านบอกให้ตามดาบโกเมนเอารถ 
มารับท่านไปบ้านผาน้อย ตนเองวิทยุเรียกตู้ยามวังไหไปตามดาบโกเมนให้มารับ 
หลวงปู่ชอบไปบ้านผาน้อย ดาบโกเมนจึงรีบขับรถมารับหลวงปู่ชอบที่วัดป่าโคกมน
ไปบ้านผาน้อย

หลวงปูช่อบท่านบอกให้เณรไปเอากล้วยทีโ่รงครัวไปเลีย้งววั กล้วยมเีท่าไร ให้ขน 
เอาไปให้ววัน้อยกบัแม่ของมนักนิทัง้หมด ตนเองพดูหยอกหลวงปูช่อบว่า “จะขนกล้วย 
ไปเยีย่มหลานน้อยหรือยงัไง” หลวงปูช่อบท่านหวัเราะ ท่านว่า “หลโูตนชาตมินัสองแม่ลกู”  
(สงสารมันสองแม่ลูก)

ไปถึงนาทิดค�าหู หลวงปู่ชอบท่านให้เอากล้วยไปให้วัวแม่ลูกกิน วัวน้อยตัวผู้  
สีน�้าตาลเกิดใหม่ยังกินอาหารไม่เป็น มันก็ไม่สนใจ วัวแม่ขาวกินกล้วยจนหมดเครือ 
กล้วยส่วนทีเ่หลอื หลวงปูช่อบท่านบอกทดิค�าเกบ็ไว้ให้แม่ววัขาวกนิวนัหลงั หลวงปูช่อบ 
นั่งมองดูลูกวัวสีน�้าตาลมันวิ่งเป๋ไปเป๋มา ท่านก็หัวเราะตลกในกิริยาของลูกวัวตัวนี้

ถามท่านว่า “ววัน้อยตวัน้ี หลวงปูจ่ะตัง้ช่ืออะไรให้มัน” หลวงปูช่อบท่านตัง้ช่ือให้
วัวน้อยสนี�า้ตาลตวัน้ีว่า “บกับญุหลาย” ถามท่านว่า “ท�าไมถึงตัง้ชือ่น้ีให้มนั” ท่านบอก  
“ถ่าบุญมันบ่หลาย มันกะตายตั้งแต่อยู่ในท้องแม่มันแล้ว บ่ได้ออกมาแล่นห่าวด่องๆ 
จั่งซี้ดอก” (มันไม่ได้ออกมาวิ่งเล่นคึกคักอย่างนี้หรอก)

เหน็วัวไอ้ “บญุหลาย” มันวิง่เล่นตามประสาววัเดก็ของมนั ไอ้บญุหลายมนัวิง่อย่าง
คึกคักจนหางตั้งหางชัน นึกสนุกไปกับมัน ไอ้บุญหลายเอ้ย แกนี่ช่างบุญหลายจริงๆ  
เกอืบตายในท้องแม่แล้วนะเอง็ ถ้าหลวงปูช่อบท่านไม่ช่วยแม่เอง็ไว้ตอนน้ัน ป่านน้ีไม่รู้ว่า 
เขาจะเอาแม่เอ็งไปลาบที่ร้านไหนแล้วก็ไม่รู้ 
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ลูกศิษย์ลาสึก

พระอุปัฏฐากองค์ท่านหลวงปู่ชอบ ฐานสโม ท่านหน่ึงช่ือ “ครูบาจําเนียร”  
ครูบาจ�าเนียรเป็นพระอุปัฏฐากอีกรูปหน่ึงที่หลวงปู ่ชอบท่านรักและเมตตาเป็น 
อย่างมากในบรรดาคณะศิษย์อุปัฏฐากรุ่นสุดท้าย ครูบาจ�าเนียรท่านเป็นพระรุ่นพี ่
มีพรรษามากกว่าผู้บันทึก ๕ พรรษา

ตอนครูบาจ�าเนียรมาขอลาสกึคร้ังแรก หลวงปูช่อบท่านกล่าวถงึครูบาจ�าเนียรว่า  
“ท่านเนียรมนิีสยัเก่า ภาวนาจิตสงบได้ นักบวชน่ันมหีลาย นักบวชปฏิบตัจินจิตสงบได้ 
นั่นมีน้อย เฮาเห็นวาสนาท่านเนียร จั่งสืบนิสัยทางธรรมให้เขา”

ครบูาจ�าเนียร เวลาว่างจากการปฏบิตัอิปัุฏฐากหลวงปูช่อบ ท่านจะกลบักฏุไิปทวน 
ปาฏโิมกข์ เวลาท่องทวนปาฏโิมกข์ ครูบาจ�าเนียรท่านจะจับหนังสอืปาฏิโมกข์เล่มเลก็ 
ที่หลวงปู่ชอบท่านมอบให้ หลวงปู่ชอบท่านบอกพระเณรไว้ “ถ่าเห็นท่านเนียรเงียบ 
ตอนท่องปาฏิโมกข์ อย่าไปเอิน้ (อย่าไปเรียก) อย่าไปจับตวัเขา ให้เบิง่ซือ่ๆ (ให้ดูเฉยๆ)  
คนในโลกมีหลาย คนจิตสงบในโลกนี่มีน้อย”

ครูบาจ�าเนียรท่านมกัจิตสงบในเวลาสวดปาฏโิมกข์ หรือตอนท่องทวนปาฏิโมกข์  
เคยเห็นครูบาจ�าเนียรสวดปาฏิโมกข์ตอนหลวงปู่ชอบท่านไปพักที่บ้านเจ๊หมวย  
(คุณสายสมร อ�าเภอชะอ�า จังหวัดเพชรบุรี) ขณะครูบาจ�าเนียรสวดปาฏิโมกข์หมวด 
“นิสคัคยิปาจิตตย์ี” ว่าด้วยเร่ืองการปฏบิตัต่ิอบริขาร ท่านเกดิน่ิงเงียบไปนานหลายนาที  
ตนเองเข้าใจว่าท่านเผลอหลบัหรือลมืค�าสวด ขณะก�าลงัจะยืน่มือไปสะกดิตวัครูบาจ�าเนียร  
ถูกหลวงปูช่อบท่านเอาฝ่ามอืตบหลงั ท่านบอก “อยูซ่ือ่ๆ อย่าไปถกืโตเขา” (อยูเ่ฉยๆ  
อย่าไปถกูตวัเขา) ราวสบิกว่านาท ีครูบาจ�าเนียรท่านกส็วดปาฏโิมกข์ขึน้มาอกี ท่านสวด 
ปาฏิโมกข์ต่อจากข้อทีห่ยดุไปได้อย่างอตัโนมัตจินถงึ เอวะเมตงั ธาระยาม ิอย่างไม่สะดดุ

ก่อนเข้าพรรษาปี ๒๕๓๖ หลวงปูช่อบบอกครูบาจ�าเนียรให้ไปเทีย่ววเิวกทีอ่ืน่เพือ่
เปลีย่นสถานทีใ่นการปฏบิตัจิิต ครูบาจ�าเนียรเป็นห่วงหลวงปูช่อบ ไม่อยากไปทีไ่หนไกล  
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จึงออกไปพกัอยูก่บัพระอาจารย์สอน อนุสาสโก ทีถ่�า้ผาล้อม พอใกล้เข้าพรรษา ท่านออก 
จากถ�า้ผาล้อมกลบัมาจ�าพรรษากบัหลวงปูช่อบทีว่ดัป่าโคกมน ในปีน้ีครูบาจ�าเนียรได้
เจอคู่วาสนาเก่า จนจิตท่านถอยจากความเพียร พอออกพรรษา หลังงานกฐินวัดป่า
โคกมนปี ๒๕๓๖ เสร็จแล้ว ครูบาจ�าเนียรท่านไปกราบลาสึกกับองค์ท่านหลวงปู่ชอบ

หลวงปู่ชอบถามถึงสาเหตุที่อยากจะสึกเพราะอะไร ครูบาจ�าเนียรตอบองค์ท่าน
หลวงปูช่อบตามตรงว่า “รักผู้สาว” หลวงปูช่อบท่านบอกครูบาจ�าเนียร “กลบัไปพจิารณา
ดูใจของตนเองเสียก่อน แล้วค่อยมาคุยกับเราใหม่” เมื่อหลวงปู่ชอบท่านดักทางไว้ 
เช่นน้ี ครูบาจ�าเนียรเลยไม่ได้สกึ หลวงปูช่อบบอก “เราสงสารพระลกูพระหลานจะทกุข์ 
ในชาติภพหาที่สิ้นสุดไม่ได้” ท่านบอกครูบาจ�าเนียรเป็นผู้ที่มีวาสนา ท่านจึงยื้อเวลา
เอาไว้ ครูบาจ�าเนียรหายไปไม่เข้ามาอุปัฏฐากหลวงปู่ชอบอยู่หลายวัน พอกลับมาหา
หลวงปูช่อบอีกคร้ัง ท่านบอกหลวงปูช่อบว่า “อยูไ่ม่ได้แล้ว กระผมมาขอลาสกึ” ครูบา 
จ�าเนียรย่ืนขนัดอกไม้ถวายองค์ท่านหลวงปูช่อบ หลวงปูช่อบท่านมองหน้าครูบาจ�าเนียร 
ราว ๑๐ นาที องค์ท่านบอกครูบาจ�าเนียรว่า “ให้ไปสึกกับพระอุปัชฌาย์ของท่านนะ”

ครูบาจ�าเนียรท่านกราบลาองค์ท่านหลวงปูช่อบ เพือ่ไปลาสกิขากบัพระอปัุชฌาย์
หลวงปู่ชอบท่านน่ังมองครูบาจ�าเนียรเดินจากไปจนลับตา ไม่เคยเห็นกิริยาแบบน้ีที่
หลวงปูช่อบท่านท�ากบัลกูศษิย์องค์ไหนในวนัทีอ่อกจากศาสนา หลวงปูช่อบท่านบอก 
ผูบ้ันทึก “อนาคต เขาจะได้กลบัมาบวชเปน็หลวงตาตอนบั้นปลายชีวติ ตอนนีว้าสนา 
เขาถูกตัดรอนเพราะคู่บุพเพเก่าเขาตามมาทวง กรรมนี้จึงตัดรอนวาสนาบวชของเขา 
ออกไป”

ท่านบอก “เหตทุีพ่ระเณรอยูไ่ม่ตลอดรอดผ้าเหลอืง คอืเร่ืองกามฉันทะ กามตณัหา
เป็นนายใหญ่คุมขังสัตว์โลกให้อยู่ภายใต้อ�านาจของมัน ยากที่ใครจะหลุดออกจาก 
ตาข่ายคุกกามราคะได้ ถ้าผู้ใดแหกข่ายตารางคกุของกามราคะออกไปได้แล้ว พระนิพพาน 
อยูท่ีไ่หน เรากจ็ะรู้เอง กเิลสทีห่ยาบหนาทีส่ดุ ท่านว่าคอืกามตณัหา กเิลสตวัน้ีเป็นราชา 
ผู้พาสัตว์โลกเวียนเกิดเวียนตายอยู่ในห้วงมหันตทุกข์” 
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บุพกรรมแม่ไก่อดีตภรรยา

เร่ืองน้ีผู้บนัทกึถามหลวงปูช่อบ ฐานสโม จากหนังสอืประวตัขิองท่าน ผู้บนัทกึเป็น 
ตวัแทนหมูค่ณะเปิดประเด็นถามองค์ท่านหลวงปูช่อบถงึเร่ืองบพุกรรมของแม่ไก่ขาวด่าง  
ซึ่งอดีตชาติเคยเกิดเป็นภรรยาของท่าน

หลวงปู่ชอบเล่าเร่ืองอดีตภรรยาเก่าของท่านไปเกิดเป็นแม่ไก่ขาวด่างอยู่ที่บ้าน
ผาพ่ัว อ�าเภอจอมทอง จังหวดัเชยีงใหม่ ให้พระเณรลกูหลานฟังทีห้่องพกัศาลาบ�าเพญ็ 
กศุล วดัป่าโคกมน วนัที ่๑๘ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ ท่ามกลางพระเณรลกูหลาน ๑๑ องค์  
ทีร่่วมฟังธรรมประวตัขิองท่าน หลวงปูช่อบท่านเล่าให้พระเณรลกูหลานฟังว่า ตอนน้ัน
ท่านกับหลวงปู่เหรียญ วรลาโภ ไปเที่ยววิเวกด้วยกันที่เขตอ�าเภอจอมทอง จังหวัด
เชยีงใหม่ ท่านทัง้สองพากนัไปพกัภาวนาบนเขาใกล้กบับ้านผาพัว่ หมูบ้่านคนเมอืงท้องถิน่  
ท่านบอกหลวงปูเ่หรียญเลอืกทีพ่กัเป็นถ�า้อยูก่ลางภเูขา ส่วนท่านเลอืกพกัข้างล่างเชงิเขา

หลวงปูช่อบบอก “ตอนอยู่บ้านผาพัว่ มแีม่ไก่สขีาวด่างตวัหน่ึงเข้ามาหาเราในนิมติ  
แม่ไก่ขาวด่างตวัน้ี พอเข้ามาใกล้เราแล้วเขากลายร่างเป็นหญงิสาว ผู้หญงินางน้ีบอกเรา 
ว่าอดีตชาติเขาเคยเกิดเป็นภรรยาของเรา ในชาติน้ัน เขาได้ทํากรรมช่ัวผิดศีลกาเม  
นอกใจสาม ีคอืเราในชาตน้ัิน เขาแอบคบชูสู้ช่ายละเมดิกายนอกใจโดยเราไม่รู้ หลงัจาก 
ตายไปแล้ว เขาได้ไปตกนรกขมุหนามดอกง้ิวอยูน่าน พอพ้นจากนรกหนามดอกง้ิวแล้ว 
ก็ไปเกิดเป็นเปรตเป็นเดรัจฉานต่อเน่ืองกนัอกีหลายชาต ิชาตน้ีิเขาได้มาเกดิเป็นแม่ไก่ 
อย่างที่เราเห็น”

ท่านบอกแม่ไก่ขาวด่างตวัน้ีได้มาหาท่านในนิมติต่อเน่ืองกนัถงึสีคื่น แต่ละคร้ังที่
แม่ไก่ขาวด่างตวัน้ีมาหาในนิมติ เขาจะบอกย�า้ถงึบพุกรรมเก่าของเขากบัท่านเม่ือในอดตี  
ท่านบอกแม่ไก่ขาวด่างว่า “อย่ามารบกวน เราจะภาวนา” แม่ไก่ขาวด่างบอกท่านว่า 
ถ้าไม่เชือ่ในเร่ืองทีเ่ขาบอก พรุ่งน้ีเขาจะออกมาแสดงตนให้ท่านเหน็โดยการจิกชายจีวร 
ตอนท่านเดินบิณฑบาตผ่านบ้านที่เขาเป็นไก่อาศัยอยู่
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ตอนเช้า หลวงปูช่อบทา่นพาหลวงปูเ่หรยีญไปบิณฑบาตที่บา้นผาพัว่ตามปรกติ 
พอท่านกับหลวงปู่เหรียญเดินบิณฑบาตผ่านมาถึงบ้านที่แม่ไก่ขาวด่างตัวน้ีอาศัยอยู่ 
ขณะท่านทั้งสองก�าลังยืนรอเจ้าของบ้านออกมาใส่บาตรให้อยู่นั้น แม่ไก่ขาวด่างตัวนี้
ได้วิ่งเข้ามาหาท่าน แล้วหยุดร้องอยู่ข้างๆ คล้ายก�าลังจะบอกอะไรกับท่าน

ท่านลองไล่แม่ไก่ขาวด่างตัวนี้ดูว่ามันจะแสดงกิริยาอะไรกับท่านบ้าง ท่านบอก 
“แม่ไก่ขาวด่างให้ออกไปให้ห่างๆ เป็นเดรัจฉานตวัเมยี อย่ามาอยูใ่กล้พระ” ถงึท่านจะ 
พดูไล่มนัเท่าไร แม่ไก่ขาวด่างตวัน้ีกไ็ม่ยอมถอยหนีออกไปไกลจากท่าน แม่ไก่ขาวด่าง 
ตัวนี้วิ่งเข้ามาจิกส้นเท้ากับชายจีวรของท่านเหมือนกับที่เขาบอกในนิมิต

หลวงปู่ชอบเห็นกิริยาแม่ไก่ขาวด่างตัวน้ีแล้ว ท่านก็เข้าใจในความหมายที ่
แม่ไก่ขาวด่างตัวนี้แสดงออกให้ท่านรู้ เหมือนกับที่เขาบอกในนิมิต ชายเจ้าของบ้าน
เห็นไก่ของตนเองมาวนเวียนจิกจีวรพระแบบน้ี เจ้าของบ้านจึงไล่แม่ไก่ขาวด่างตัวน้ี 
ออกไป แม่ไก่ขาวด่างตัวน้ีถอยไปไม่ไกลจากท่าน ก็ร้องออกมาเพื่อให้ท่านได้ยิน  
หลงัจากเจ้าของบ้านใส่บาตรแล้ว ท่านกพ็าหลวงปูเ่หรียญเดินไปบณิฑบาตบ้านหลงัอืน่

จิตแม่ไก่ขาวด่างตัวนี้ได้มาหาท่านในนิมิตอีกครั้งหนึ่ง มาครั้งนี้ แม่ไก่ขาวด่าง 
มาขอให้ท่านยกโทษอโหสิกรรมให้กับเขาที่เคยประพฤตินอกใจท่านมาก่อน  
หลวงปู่ชอบท่านจึงยกโทษอโหสิกรรมให้กับแม่ไก่ขาวด่าง อดีตภรรยาเก่าของท่าน  
ท่านบอก “จากนี้ไป ขอให้เธอเป็นสุขๆ พ้นทุกข์เวร ทุกอย่างที่แล้วมา เราขอยกโทษ
กรรมน้ีให้เธอทั้งหมด” แม่ไก่ขาวด่างในร่างของหญิงสาวกราบขมาลาท่านด้วยจิต 
ส�านึกในบาปกรรมของตน

ท่านบอกนับจากคืนน้ันมาแม่ไก่ขาวด่างตัวน้ีก็ไม่เคยมาปรากฏให้ท่านเห็นใน 
นิมติและสายตาภายนอกอกีเลย จนท่านกบัหลวงปูเ่หรียญออกจากบ้านผาพัว่ไปเทีย่ว
วิเวกที่อื่น

องค์ท่านหลวงปู่ชอบ “แม่ไก่ขาวด่างตัวนี้ หลังเราตายไปแล้ว เขาจะได้กลับมา 
เกิดเป็นมนุษย์อีกคร้ัง จะมาเกิดเป็นลูกสาวร้านขายวัสดุก่อสร้างอยู่อ�าเภอสูงเม่น  
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พอเราตายไปไม่กี่ปี เขาก็จะได้เกิดเป็นคนทันที ชาตินี้เราสงเคราะห์ธรรมให้คู่อดีต 
ของเราทกุคนจนถงึทีส่ดุแล้ว คูภ่รรยาเราทีเ่กิดเป็นคนไทยใหญ่ บ้านลเีตอะ พม่า เราก ็
สงเคราะห์จนเขาได้ดวงตาเหน็ธรรมในชาตน้ีิ เราจบหมดทกุอย่าง ไม่เกีย่วข้องกบัใคร 
อีกต่อไปแล้ว”

สามเณรอ่อน (สนาม ฉิมนิล) เรียนถามองค์ท่านหลวงปูช่อบตามประสาซือ่ของ
เณรน้อยว่า “หลวงปู่ครับ ผมอยากรู้ว่าแม่ไก่ตัวที่เคยเกิดเป็นเมียของหลวงปู่แต่ชาติ
ก่อนนั้น ป่านนี้เขาเอามันไปต้มกินแล้วบ่ครับ ผมอยากจะรู้”

หลวงปูช่อบท่านหวัเราะข�าขนัในค�าถามของเณรอ่อน ค�าถามซือ่ๆ ของเณรอ่อน  
เล่นเอาครูบาพระเณรหัวเราะกันจนลั่นห้องหลวงปู่ชอบ ท�าให้บรรยากาศการสนทนา
ขององค์ท่านหลวงปู่ชอบกับพระเณรลูกหลานในคืนน้ีอบอุ่นคร้ืนเครงเป็นอย่างยิ่ง  
ค�าถามของเณรอ่อนท�าให้หลวงปู่ชอบท่านยากที่จะตอบ เวลามองหน้าเณรอ่อน  
หลวงปูช่อบจะหวัเราะท้องคดัท้องแขง็ จนหน้าตาของท่านแดงระเร่ือยงักบัน�า้ย้อมฝาด 
ก็ไม่ปาน 

ยานี่บ่มีขายในโลก

วันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๗ หลวงปู่ชอบท่านบอก “โบ้ย เฮาเจ็บแข่ว”  
(ไอ้หนูเราปวดฟัน) ถามท่านว่า “ปวดฟันซีไ่หน” ท่านบอก “ซีล่่างด้านขวา” ท่านบอก  
“เราปวดมาสามสี่วัน ตอนนี้ใกล้จะหลุดแล้ว”

หลวงปู่ชอบท่านเอาลิ้นดุนฟันของท่านออกมาให้ดู ฟันท่านซี่ขวาข้างด้านล่าง 
ล้มออกมานอกริมฝีปาก เหลืออีกนิดเดียวก็จะหลุดแล้ว

ท่านบอก “อยากได้บ่โบ้ย อยากได้กะดงึเอาโลด” บอกท่าน “ข้าน้อยบ่กล้าดงึออก 
กลัวเป็นบาปกรรม ถ้าครูบาอาจารย์จะเมตตามอบทันตธาตุให้ ก็ให้หลุดออกมาเอง
จะเป็นมงคลกว่า”
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ท่านว่า “มแีต่คนอยากได่แข่วเฮาเด้ ถ่าท่านสเิอา เฮาไห่โอกาสดึงเอาโลด” ตนเอง 
ยืนยันกับท่านเหมือนเดิม จะไม่ดึงฟันครูบาอาจารย์ออก ปล่อยให้หลุดเองตาม
ธรรมชาติจะดีกว่า

พระเณรพอรู้ว่าหลวงปู่ชอบฟันโยก ก็พากันมารอเอาฟันของท่าน หลวงปู่ชอบ
ไล่พระเณรที่ไม่เกี่ยวข้องกับการอุปัฏฐากดูแลท่านออกไป “สิมาเฝ้าอีหยัง เฮาบ่แม่น
คนป่วย บ่แม่นแม่มานกําลังสิออกลูก” (ไม่ใช่ผู้หญิงที่ใกล้จะคลอดลูก)

วันที ่๒๓ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๓๗ ตอนเช้าหลวงปูช่อบท่านบอก “โบ้ย เอายามา 
ใส่แข่วให้เฮาแหน่” (ไอ้หนูเอายามาใส่ฟันให้เราด้วย) หลวงปูช่อบท่านชีม้อืไปทีก่ล่อง
กระดาษทิชชู่ ข้างที่นอนของท่าน เห็นถุงพลาสติกเล็กๆ ขนาดเท่าสองนิ้ว ข้างในเป็น 
ผงสดี�าคล้ายผงถ่านดนิปืน หยิบขึน้มาด ูถามท่านว่า “ใช่ยาอนัน้ีหรือเปล่า” ท่านบอก  
“อันนั่นล่ะ ยาใส่แข่ว” (อันนั้นล่ะยาใส่ฟัน)

คิดในใจ ยาน้ีมนัมาอยู่ทีน่ี่ได้ยงัไง ใครเอามาวางไว้ตัง้แต่เมือ่ไร ถามพระเณรที ่
นอนเฝ้าหลวงปู่ชอบด้วยกัน ก็ไม่มีใครรู้ที่มาของยานี้

ท่านบอกให้เอายาผงด�าน้ีใส่รอบๆ ฟันของท่าน ขณะป้ายยา ฟันของท่านกโ็ยก 
คลอนเหมอืนจะหลดุออกมากบัมอื จนต้องป้ายยาใส่ฟันของท่านอย่างระวงั หลงัป้าย 
ยาผงด�านี้แล้ว หลวงปู่ชอบท่านนั่งอมยานี้ไว้ในปากประมาณห้านาที จึงบ้วนออกมา 
หลังบ้วนยา ฉันน�้าแล้ว ท่านบอก “เฮาเซาเจ็บแข่วแล้วโบ้ย แข่วเฮาดีคือเก่าแล้ว” 

ตอนน้ันคดิว่าหลวงปูช่อบท่านพดูหยอกเฉยๆ ตนเองว่า “ยาอหียงั คอืสมิาดแีท้ 
ใส่ปุบ๊เซาป๊ับว่าน่ีแหม๋” ท่านบอก “ยาทพิย์แข่ว” ฟังช่ือยาคร้ังแรก ตนเองเข้าใจว่าเป็น 
ยาที่ลูกศิษย์ของท่านทางเวียงจันทน์น�ามาถวาย เพราะเมื่อวานมีลูกศิษย์หลวงปู่ชอบ
จากเวียงจันทร์มากราบท่าน

ตนเองอยากพสิจูน์ จึงขอโอกาสให้หลวงปูช่อบท่านอ้าปากให้ด ูลองเอามือแตะๆ 
โยกฟันของท่านดู ปรากฏว่าฟันของท่านทีโ่ยกคลอนจนเกอืบจะหลดุอยูแ่ล้ว กลบัแน่น 
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ปึกเหมือนเดิม โยกฟันท่านดูอยู่หลายคร้ัง หลวงปู่ชอบท่านกัดน้ิวมือของเราเป็น 
การหยอก ท่านว่า “มาโลดบาดนี่ จี่หนังควายพ่อแก่มันกะฉันได้”

ตนเองรู้สึกประหลาดใจ “ยาทิพย์แข่ว” ท�าไมมันดีจัง ขนาดฟันหลวงปู่ชอบ 
เกอืบจะหลดุอยูแ่ล้ว กลบัมาแน่นปึกดังเดมิแค่ชัว่เวลาไม่กีน่าท ีถามท่านว่า “ยาน้ีมขีาย
ทีไ่หน จะได้ไปซือ้มาไว้เผ่ือครูบาอาจารย์ปวดฟัน หรือคนอืน่ปวดฟันจะได้เอาให้เขาใช้”  
ท่านบอก “ยาน่ีบ่มีขายในโลก ร้านใด๋กะบ่มขีาย ยาน่ีมพ่ีอออก (โยมผู้ชาย) เอามาถวาย
เฮามื่อคืนนี่” ถามท่าน “โยมเขาเอายามาถวายตอนไหน” ท่านบอก “พ่อออกเขาเอา 
ยามาถวายตอนพวกท่านนอนหลบั พวกน่ีบ่ฮูข้ี้หมาตาตดอหียงัเลย คาแต่หลบัแต่นอน 
โกนซอดๆ ถ่าเขาเป็นเสือ ป่านนี้พวกท่านถืกคาบคอไปกินแล้ว”

ถามหลวงปูช่อบถึงพ่อออกผู้ทีเ่อา “ยาทพิย์แข่ว” มาถวาย เขาไม่ใช่คนธรรมดา
ใช่ไหม การไปการมาของเขา พระเณรทีเ่ฝ้าอปัุฏฐากไม่มีใครเหน็เขาสกัคนเลย ทีส่�าคญั 
ห้องพักก็ล็อคเอาไว้ คนข้างนอกไม่สามารถเข้ามาได้ถ้าไม่มีกุญแจเปิด

ท่านบอก “พ่อออกผู้น้ีเป็นราชาเทวดาอยู่ดาวดงึส์ เขาฮูว่้าเฮาปวดแข่วหลาย เขาเลย 
ท�าบญุเอายามาถวายเฮา เขาเอายามาถวายตอนสองยามกว่า เขามาตอนเวลาพวกหมา
นอนตายหงายท้องป่างหง่าง” ว่าจบ ท่านก็หัวเราะชอบใจเมื่อได้ว่าให้พวกเราที่นอน
เฝ้าเป็นหมานอนตายหงายท้องป่างหง่าง ค�าว่าครูบาอาจารย์ถกูของท่าน พวกเราทีเ่ฝ้า 
พากันนอนหลับปานตาย ไม่มีใครรู้เรื่องที่เกิดขึ้นกับท่านเมื่อตอนสองยามเลย

ท่านว่า “เทวดาเขาจะเอายาไส่ไห่ เฮาบอกเขา เอายาน่ีไว่ไห่พระเณรเหน็ก่อน ไห่พระ 
เณรได้เหน็ปาฏหิาริย์ในพระศาสนา” ครูบาอาจารย์ท่านท�าแบบน้ีเพือ่ให้ลกูศษิย์อย่าง
พวกเราเป็นพยานในความรู้ของท่าน อย่างเร่ือง “ยาทพิย์แข่ว” เทวดาน�ามาถวายองค์
ท่านนี้ ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่พวกเราได้สัมผัสรับรู้

จากน้ัน ท่านเล่าเร่ืองกรรมของหลวงปูต่ือ้ อจลธมัโม สหายธรรมของท่านให้ฟัง 
ท่านบอกหลวงปู่ตื้อถูกอมนุษย์รบกวนขณะท�าความเพียร อมนุษย์ผีตนนี้จ�าแลงเป็น 
งูใหญ่มาขู่ฟ่ออ้าปากท�าท่าเหมือนจะฉกท่าน หลวงปู่ตื้อทราบว่างูตัวน้ีไม่ใช่งูจริง  
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เป็นงูผีแปลงจ�าแลงมาข่มขู่เพื่อให้ท่านกลัว หลวงปู่ตื้อท่านเอาเทียนมัดใส่ไม้เท้า 
จุดไฟทิ่มเข้าปากงูผีแปลงตัวน้ี จนงูผีแปลงตัวน้ีมันหนีลงจากดอยเพราะกลัวใน 
อ�านาจของท่าน

ตอนท่านพกัอยู่วดัป่าอาจารย์ตือ้ แม่แตง มวีนัหน่ึง ขณะฉันมีเศษอาหารเข้าไป
ตดิในซอกฟันของท่าน หลวงปูต่ือ้ท่านเอาไม้จ้ิมฟันแคะยงัไง เศษอาหารกไ็ม่หลดุออก  
ท่านเลยเอาไม้จ้ิมฟันดันเข้าไปจนลึกสุดซอกสุดฟัน ไม้จ้ิมฟันน้ันเกิดหักแทงเหงือก
เลอืดไหลออกมา หลวงปูต่ือ้ท่านเจ็บเหงือกปวดฟันอยูห่ลายวนั ฉันอาหารไม่ค่อยได้  
พอฉันอาหารเข้าไปแล้ว เศษอาหารจะเข้าไปติดซอกฟันของท่าน เวลาแคะเอาเศษ
อาหารออกก็จะเจ็บ มีเลือดไหลออกมาด้วย

ท่านพิจารณาถงึกรรมทีท่�าให้ตนเองต้องมาเจ็บเหงอืกเจ็บฟันอย่างน้ี ท่านทราบว่า 
กรรมน้ีของท่านเกิดจากกรรมท่านเพ่งจิตเอาไฟทิ่มปากอมุษย์จ�าแลงเป็นงูมาขู่ท่าน  
ที่บ้านแม่ขุนคอง อ�าเภอเชียงดาว พอทราบที่มาของกรรมแล้ว ท่านก็ปลงในธรรม
ยอมรับกรรมของตนเอง ใครจะเอายารักษาฟันมาให้ ท่านก็ไม่ฉัน หลวงปู่ตื้อท่าน
ปวดเหงือกปวดฟันอยู่ร่วมเดือน จนฟันของท่านหลุดออกมา

หลวงปูช่อบว่า “เฒ่าตือ้ฮ้องขึน้อยู่กฏุ ิกใูช้กรรมให้มงึแล้วเด้อ กเูบิด่กรรมกบัมึง 
แล้วเด้อ ท่านหลวงแผ่นดนิเยน็ ได้ยนิเสยีงฮ้องเฒ่าตือ้ นึกว่าเพิน่เป็นอหียงั กะเลยไปเบิง่  
ท่านหลวงว่า “อาจารย์เป็นอีหยงัคือฮ้องดงัคักแท้” เฒ่าตือ้ว่า “เฮาเบิด่กรรมเจ็บแข่วแล้ว 
หลวงเอ้ย แข่วเฮาหลุดแล้ว กรรมเบิ่ดแล้ว”

(หลวงแผ่นดินเย็น เป็นฉายาที่หลวงปู่ชอบท่านตั้งให้ หลวงปู่หลวง กตปุญโญ 
วัดสุวรรณคีรีบรรพต อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง)

เรียนถามหลวงปูช่อบว่า “กรรมอะไรของครูบาอาจารย์ ถึงได้มาปวดฟันในคร้ังน้ี”  
ท่านบอก “กรรมปัจจุบนั ตอนเป็นบ่าว เฮาตปีากเขาแตกแข่วโยก (ปากแตกฟันโยก) 
กรรมน่ีเลยส่งผลไห่เจ้าของเจ็บแข่วอยูห่ลายม่ือ กรรมบ่ว่าน้อยใหญ่ พอตามทนัแล้ว
มันแสดงไห่เห็นเบิ่ด เฮ็ดกรรมไว่แล้ว บ่มีไผหนีพ้น บ่ได่ไซ่ซาตินี้ กะได่ไซ่ซาติหน้า” 
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อาพาธครั้งสุดท้าย สั่งลาละขันธ์

วันที ่๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๗ หลงังานทอดกฐนิวดัป่าโคกมน พระคุณเจ้า 
หลวงปูช่อบ ฐานสโม ท่านเริม่อาพาธเป็นไข้ ทางคณะอปัุฏฐากจึงได้กราบนิมนต์องค์ท่าน 
ให้ไปท�าการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลอ�าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย นายแพทย์วิชัย  
ผลนินท์เกยีรต ิได้แจ้งให้ทางคณะอปัุฏฐากทราบว่า หลวงปูช่อบท่านเป็นไข้หวดัใหญ่
และมีอาการปอดชื้นแทรกซ้อน ทางนายแพทย์วิชัยได้กราบนิมนต์หลวงปู่ชอบให้พัก
รักษาที่โรงพยาบาลวังสะพุง เพื่อความสะดวกในการรักษาองค์ท่าน

หลวงปูผ่าง ปริปณุโณ (วดัป่าประสทิธธิรรม ต�าบลดงเยน็ อ�าเภอบ้านดงุ จังหวดั 
อดุรธานี) ทราบข่าวหลวงปูช่อบอาพาธ ท่านมาเยีย่มหลวงปูช่อบทีโ่รงพยาบาลวงัสะพงุ  
หลวงปู่ผางถามองค์ท่านหลวงปู่ชอบ “ตอนน้ีธาตุขันธ์พ่อแม่ครูจารย์เป็นจ่ังใด๋แหน ่
ข้าน้อย” หลวงปูช่อบบอกหลวงปูผ่าง “หนักอยู ่ธาตขัุนธ์มนัเร่ิมปฏิเสธยาแล้ว เฮาอาศยั 
ธรรมประคองรักษาตนเองไว้ เอาอยู่กะอยู่ เอาบ่อยู่ เฮากะสิปล่อยมัน”

กลับมาอยู่วัด ๒ วัน หลวงปู่ชอบท่านก็มีไข้ขึ้นอีก คณะอุปัฏฐากได้พาท่านเข้า
รับการรักษาที่โรงพยาบาลวังสะพุงอีกครั้ง ถึงจะรักษาอย่างเต็มที่ แต่อาการของท่าน 
กไ็ม่ดขีึน้ ทางคณะศษิย์จึงแจ้งเร่ืองน้ีให้ทางส�านักพระราชวงัทราบ สมเดจ็พระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชนีินาถ พระองค์ท่านทรงมีรับสัง่ให้น�าเคร่ืองบนิมารับหลวงปูช่อบ ฐานสโม  
ลงไปรักษาที่โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพมหานคร

วันที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๗ ระหว่างพักรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลศิริราช  
หลวงปูช่อบบอกลกูศิษย์อปัุฏฐากให้พาท่านกลบัวดัป่าโคกมน ท่านบอก “สรัิกษาจ่ังได๋ 
เฮากะบ่เซาดอก (จะรักษายงัไง เรากไ็ม่หายหรอก) ป่วยคร้ังน้ีคอืป่วยคร้ังสดุท้ายของเฮา  
เฮารับนิมนต์พญาขันธมารปลงสังขารแล้ว จากนี่ไปเฮาบ่อยู่เห็นเดือนกุมภาปีหน่า”

หลงัพดูเร่ืองน้ีให้ลกูศิษย์อปัุฏฐากฟังแล้ว จากวนัน้ันเป็นต้นมา หลวงปูช่อบท่าน 
ก็ไม่ค่อยพดูจากบัใครอกีเลย การอาพาธของท่านก็ทรุดลงเร่ือยๆ จนสดุทีจ่ะรักษาได้  
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ทางคณะศษิย์อปัุฏฐากเหน็พ้องกนัทีจ่ะน�าองค์ท่านกลบัมาละขันธ์ทีเ่มอืงเลย ทางคณะ 
ศิษย์จึงกราบนิมนต์พาองค์ท่านหลวงปู่ชอบเดินทางกลับวัดป่าโคกมน

ขณะเดินทางมาถึงทางด่วนโทลล์เวย์ ก่อนถึงสนามบินดอนเมือง พระคุณเจ้า
หลวงปู่ชอบ ฐานสโม ท่านได้ละขันธ์อยู่ที่นี่ ทางคณะศิษย์อุปัฏฐากโดยพระอาจารย์
จันทร์เรียน คุณวโร เป็นประธาน ได้อัญเชิญสรีระขององค์ท่านหลวงปู่ชอบขึ้นไป 
บ�าเพญ็กุศลที ่“ศาลาเมตตาฐานสโม” วดัป่าสมัมานุสรณ์ ซึง่เป็นสถานทีท่ีห่ลวงปูช่อบ
ท่านสั่งไว้ให้ใช้เป็นสถานที่จัดงาน “ครั้งสุดท้าย” ให้กับองค์ท่าน

พระคุณเจ้าหลวงปู่ชอบ ฐานสโม ละขันธ์เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๘ มกราคม พ.ศ.
๒๕๓๘ เวลา ๑๑.๓๘ น. สิริอายุ ๙๓ ปี ๗๐ พรรษา

หลงัจากพระคณุเจ้าหลวงปูช่อบ ฐานสโม ละขนัธ์ ทางคณะศษิย์ทัง้บรรพชติและ 
ฆราวาส ได้จัดงานบ�าเพ็ญกศุลถวายแด่องค์ท่านจนครบ ๑ ปี จึงขอพระราชทานเพลงิศพ  
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงโปรดเกล้าให้สมเด็จพระบรม 
โอรสาธริาช สยามมกฎุราชกมุาร และสมเดจ็พระเจ้าลกูเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลยัลกัษณ์ 
อัครราชกุมารี เสด็จเป็นผู้แทนพระองค์มาประกอบพิธีในงานพระราชทานเพลิงศพ 
พระคุณเจ้าหลวงปู่ชอบ ฐานสโม ในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๙

หลงังานพระราชทานเพลงิศพพระคณุเจ้าหลวงปูช่อบ ฐานสโม ทางคณะศิษย์ได้ 
เก็บอัฐิธาตุขององค์ท่านไว้เพื่อเตรียมบรรจุในเจดีย์พิพิธภัณฑ์บริขาร ที่คุณเฉลียว  
อยูว่ทิยา บริษทักระทงิแดง ได้มีศรัทธาสร้างถวายแด่พระคณุเจ้าหลวงปูช่อบ ฐานสโม  
ขึน้ทีว่ดัป่าสมัมานุสรณ์ สมเด็จพระเจ้าลกูเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลยัลกัษณ์ อคัรราชกมุารี  
เสด็จมาเป็นองค์ประธานฝ่ายคฤหัสถ์ พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตามหาบัว  
ญาณสมัปันโน) วดัป่าบ้านตาด ต�าบลบ้านตาด อ�าเภอเมือง จังหวดัอดุรธานี ประธาน 
ฝ่ายสงฆ์ ได้ประกอบพิธบีรรจุอัฐธิาต ุเปิดเจดย์ีพพิธิภณัฑ์บริขาร พระคณุเจ้าหลวงปูช่อบ  
ฐานสโม ทีวั่ดป่าสมัมานุสรณ์ บ้านโคกมน ต�าบลผาน้อย อ�าเภอวงัสะพงุ จังหวดัเลย  
ในวันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๗ 
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หลวงตามหาบัว าณสมฺปนฺโน

อย่าพากันลงนรก

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าสัมมานุสรณ์ อ�าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
เนื่องในงานฉลองเจดีย์บรรจุอัฐิธาตุและบริขาร หลวงปู่ชอบ €านสโม
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เรื่อง อย่าพากันลงนรก

ขอพระราชทานกราบบงัคมทลูทราบฝ่าพระบาท ข้าพระพทุธเจ้า นายส�าเริง เช้ือชวลติ  
ผู้ว่าราชการจังหวดัเลย ในนามข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ตลอดจนผู้มาเฝ้าฝ่าพระบาท 
อยู ่ณ ทีน้ี่ ต่างรู้สกึซาบซึง้และส�านึกในพระกรุณาธคิณุหาทีส่ดุมิได้ ทีฝ่่าพระบาทเสดจ็
มาทรงเป็นองค์ประธานในการบรรจุอัฐิธาตุ ทรงพระสุหร่าย ทรงเจิมแผ่นป้ายเจดีย์  
พระคุณเจ้าหลวงปู่ชอบ ฐานสโม และทอดผ้าป่าช่วยชาติตามโครงการผ้าป่าช่วยชาติ
กับหลวงตามหาบัว ณ เจดีย์อนุสรณ์สถาน หลวงปู่ชอบ ฐานสโม วัดป่าสัมมานุสรณ์ 
บ้านโคกมน ต�าบลผาน้อย อ�าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ในวันนี้

ในโอกาสน้ี ข้าพระพทุธเจ้าขอประทานกราบทลูความเป็นมาในการก่อสร้างเจดย์ี
อนุสรณ์สถาน หลวงปู่ชอบ ฐานสโม เริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๔๑ ใช้
งบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้น ๑๐ ล้านบาท โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
จากคุณเฉลียว อยู่วิทยา บัดนี้ได้เวลาอันเป็นอุดมมงคลฤกษ์แล้ว ข้าพระพุทธเจ้า 
ขอพระราชทานกราบทลูเชญิฝ่าพระบาทเสดจ็ทรงบรรจุอฐัธิาต ุพระคณุเจ้าหลวงปูช่อบ  
ฐานสโม ณ เจดีย์อนุสรณ์สถาน ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

หลังองค์ท่านหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ให้ศีลเสร็จแล้ว องค์ท่านเทศนา
ดังนี้ 

หลวงตามหาบัว าณสมฺปนฺโน 

เทศน์อบรมฆราวาส
ณ วัดป่าสัมมานุสรณ์ บ้านโคกมน ต�าบลผาน้อย อ�าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 

เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
ทรงเสด็จเป็นประธานในงานฉลองเจดีย์บรรจุอัฐิธาตุและบริขาร หลวงปู่ชอบ €านสโม 

เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๔๗ (บ่าย)
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วนัน้ีเป็นวนัมหากศุล เป็นวนัมหามงคลอนัยิง่ใหญ่แก่พีน้่องชาวจังหวดัเลย และ
จังหวัดต่างๆ เรียกว่าทั่วประเทศไทย ที่อุตส่าห์พยายามสละเวล�่าเวลาหน้าที่การงาน  
มาในงานมหากุศลคร้ังน้ี โดยมีทูลกระหม่อม เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณวลัยลักษณ์  
อัครราชกุมารี กับพระสวามี เสด็จมาเป็นร่มโพธิ์ร่มไทร เป็นสักขีพยานแห่งความ
แน่นหนาม่ันคงและชุ่มเย็นแก่พี่น้องชาวไทยทั้งหลายของเราที่รวมกันอยู่เวลาน้ี  
ที่ต่างท่านต่างได้มาบริจาคตามก�าลังศรัทธา พร้อมทั้งการสดับตรับฟังธรรมเทศนา 
ซึง่นานๆ จะได้ยนิเสยีทหีน่ึง เร่ืองเสยีงอรรถเสยีงธรรมไม่เหมอืนเสยีงโลกเสยีงกเิลส
ตัณหา ซึ่งมีอยู่ตลอดเวลาทั้งวันทั้งคืน หาความสงบร่มเย็นแก่จิตใจบ้างพอพักผ่อน
นอนหลับนิดหน่อยไม่ค่อยมี

แต่วนัน้ีเป็นโอกาสอ�านวย วาสนาสงูส่งของพีน้่องทัง้หลายทีไ่ด้มาพร้อมหน้ากนั 
ได้บริจาคมหาทานการกุศลเพือ่เป็นมหามงคลแก่ชาตแิละพระศาสนาของเรา โดยอาศัย 
การบรรจุอฐัธิาตขุองหลวงปูช่อบในวนัน้ี ซึง่อาจารย์หลวงปูช่อบน้ีเป็นพระทีมี่คุณธรรม
สูงส่ง การประพฤติปฏิบัติองค์ท่านเป็นความราบรื่นดีงาม เป็นความสงบร่มเย็น 
เย็นตาเย็นใจแก่ผู้ได้เห็นได้ยินได้ฟังตลอดมา เวลาท่านมรณภาพลงไปแล้ว ก็แสดง
คุณลักษณะแห่งความดีและความดีเลิศให้พี่น้องทั้งหลายได้ประจักษ์เป็นพยานเร่ือง
พระพุทธศาสนา ส่งผลให้ผู้ปฏิบัติตั้งแต่ต้นจนอวสานสุดยอดแห่งธรรม คือท่าน
มรณภาพจากไปแล้ว อัฐิของท่านได้กลายเป็นพระธาตุเป็นล�าดับล�าดามาแล้วเวลานี้

การที่อัฐิของคนทั่วไปจะกลายมาเป็นพระธาตุน้ันเป็นไปไม่ได้ ตามหลักต�ารา
ท่านยนืยนัรับรองไว้แล้วว่า อฐัทิีจ่ะกลายเป็นพระธาตไุด้ ต้องเป็นอฐัขิองพระอรหนัต์ 
ผู้สิ้นกิเลสแล้วเท่าน้ัน น่ีก็เป็นเคร่ืองยืนยันให้พี่น้องชาวพุทธทั่วหน้ากันได้ทราบ  
ความแปลกประหลาดอศัจรรย์แห่งธรรมของพระพทุธเจ้าทีท่รงแสดงแก่สตัว์โลกด้วย
ความบริสทุธิพ์ทุโธทรงไว้ซึง่ธรรมธาตใุนพระทยัของพระองค์ แล้วน�าธรรมทีอ่อกจาก 
พระธรรมธาตทุีบ่ริสทุธิผุ์ดผ่องน้ันมาประกาศธรรมสอนโลกเร่ือยมา หลงัจากตรัสรู้แล้ว 
มาจนกระทั่งบัดนี้เป็นเวลาสองพันห้าร้อยกว่าปี คุณธรรมทั้งหลายที่ทรงน�ามาแสดง
แก่โลกน้ัน เป็นธรรมที่คงเส้นคงวาหนาแน่นที่จะให้ผลแก่ผู้ปฏิบัติตลอดมาไม่ยิ่ง 
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ไม่หย่อน เป็นธรรมเรียกว่า อกาลโิก เสมอต้นเสมอปลาย ผู้ท�าดีมากน้อยย่อมได้ผล 
มาเป็นล�าดบัล�าดา ตัง้แต่ประโยคแรกแห่งการบ�าเพญ็ความดีทัง้หลาย จนกระทัง่ปัจจุบนั  
และอนาคต เมือ่ยงัมผู้ีปฏิบตัดีิอยู ่บญุกศุล มรรค ผล นิพพาน จะแสดงแก่ผู้ปฏบิตัดีิ 
ปฏิบัติชอบอยู่ตลอดมา ดังที่หลวงปู่ชอบท่านปฏิบัติองค์ท่าน มีแต่เป็นที่ชมเชยของ
มนุษย์มนาเทวดาทั้งหลายตลอดมา เพราะท่านรู้สึกจะเชี่ยวชาญทางด้านเทวบุตร
เทวดามาก

ในเวลาท่านมชีวีติอยูเ่คยได้เล่าให้ผู้เทศน์ฟัง โดยเฉพาะในเวลามโีอกาสเกีย่วกบั 
เรื่องเทวบุตรเทวดาและสัตว์ร้ายต่างๆ ที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับท่าน เช่น เสือ เป็นต้น 
ขึ้นมาหาท่านในเวลาเดินจงกรมอยู่ เดินขึ้นมาหาท่านที่ทางจงกรมเลย คือขึ้นมาจาก 
ตนีเขา กระหึม่ๆ มาโดยล�าดับล�าดาจนกระทัง่ถงึทีท่่านเดนิจงกรม แล้วกม็าน่ังดทู่านอยู่  
ท่านก็เดินจงกรมกลบัไปกลบัมา ตาเขากจ้็องมองท่าน ส�าหรับท่านกเ็ดนิจงกรมไปมา 
แล้วทกัเขาว่า “แกขึน้มาทาํอะไร แกเคยเดินจงกรมไหม แกเป็นสตัว์ ตัง้แต่มนุษย์ยงัไม่ 
เคยเหน็เดินจงกรมน่ังภาวนาเลย น้ีแกทาํไมจึงด้นดัน้ข้ึนมาหาเรา ซึง่กาํลงัเดนิจงกรม 
เสาะแสวงหาอรรถหาธรรมที่ล้นโลกเข้ามาสู่จิตใจ แต่แกน้ันเป็นสัตว์ แล้วทาํไมถงึ
บกึบนึขึน้มาหาเรา แกภาวนาเป็นไหม” ท่านถามเขา เขากน่ั็งมองท่านอยูอ่ย่างน้ัน

“น่ีละ เราเดินจงกรมทาํอย่างน้ี ประเพณขีองมนุษย์ผู้มศีลีมธีรรมย่อมรู้จักบญุจัก
บาป นรก สวรรค์ นิพพาน จึงต้องได้มาปฏิบตัติามแนวทางของศาสดาองค์เอก ซึง่เป็น 
ผู้กระจ่างแจ้งแล้วทั้งบาป ทั้งบุญ ทั้งนรก เปรต ผี ประเภทต่างๆ จนกระทั่งสวรรค์ 
พรหมโลก นิพพาน แล้วจึงนําธรรมเหล่านั้นมาสั่งสอนสัตว์โลกทั้งฝ่ายดีและฝ่ายชั่ว 
ให้รู้ทั่วถึงกัน สิ่งใดที่ควรละก็ให้ละ สิ่งใดที่ควรบําเพ็ญก็ให้บําเพ็ญ เช่น ความดีให้
บาํเพญ็ ความชัว่ให้ลดละ ธรรมท่านสอนมาอย่างน้ี เรากป็ฏิบตัติามธรรม เวลาน้ีกาํลงั 
เดินจงกรมบําเพ็ญตนเพื่อเข้าสู่มรรคสู่ผล แล้วเธอเคยรู้ไหมว่ามรรคผลนิพพานเป็น
อย่างไร นอกจากหาอยู่หากินไปวันๆ เท่านั้น”

เขาก็น่ังจ้องมองท่านอยู ่แล้วอีกสกัพกัหน่ึงท่านกบ็อกว่า “ให้ลงไปเสยี น่ีเราจะทาํ 
ความเพยีรเพือ่บญุเพือ่กุศลอนัเป็นมงคลสดุยอดแก่หวัใจเรา เธออยูใ่นสภาพแห่งความ 
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เปน็สัตว์ ก็ให้ก้าวเดนิรกัษาชีวิตไปตามสภาพแห่งความเป็นสัตว์เถิด ไป ลงไป” ท่าน 
ว่าง้ันนะ เขากย็งัไม่ลงไป ท่านกเ็ลยเดินไปหาเขา แล้วท่านยกจีวรขึน้กระพอืเป็นลกัษณะ 
เตือนเขาให้ไป ท่านยกจีวรกระพือขึ้น “ไป ลงไปเสีย” พอว่าอย่างงั้น เขาร้อง “โก้ก” 
ทีเดียวนะ นั่น ฟังซิ ฟังเสียงภาษาสัตว์ เสือด้วย เข้าไปหาท่าน ฟังเสียงเขาร้องโก้ก 
ทเีดยีว เขากโ็ดดป๊ิงเดียว แต่ไม่ได้โดดไกลนะ โดดประมาณสกัหน่ึงวา แล้วเขากเ็ดนิดุม่ๆ  
ลงไปเลย ท่านก็เดินจงกรมต่อ

น้ียกมาพูดเพียงเอกเทศเท่าน้ันส�าหรับท่านผู้บ�าเพ็ญคุณงามความดีทั้งหลาย 
เฉพาะองค์ท่านหลวงปูช่อบน้ีรู้สกึจะเด่นมากเกีย่วกบัเร่ืองสตัว์เร่ืองเสอืมาบ่อยๆ มาหา
ท่าน บางทีก็เข้ามาใกล้ๆ ตัวของท่านเวลาค�่าคืน ท่านก็คุยกับเขา ฟังซิท่านทั้งหลาย
เชือ่ได้ไหม น่ีละท่านผู้ทีป่ฏบิตัธิรรม ทรงอรรถทรงธรรม เป็นผู้รู้ผู้เหน็เอง แล้วน�ามา 
ให้พวกเราทัง้หลายซึง่ไม่เคยรู้เคยเหน็เลยน้ัน เราจะยอมรับเชือ่ได้หรือไม่ได้ เอาไปพนิิจ 
พิจารณาว่าธรรมค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าน้ีเป็นธรรมที่เลิศเลอ ยืนยันความจริง 
ทัง้หลายได้ตัง้แต่พืน้ๆ แห่งความดจีนถงึวมิตุตพิระนิพพาน แต่เมือ่ได้ยนิเสยีงอย่างน้ี 
พวกเราจะยอมรับฟังได้ไหม เสอืมันยังขึน้มาหา ท่านคยุกบัเสอื เขาจะรู้เร่ืองไม่รู้เร่ือง 
กต็าม ท่านกพ็ดูตามเรือ่งของท่านเป็นพระเป็นคน เขาเป็นสตัว์เป็นเสอื ไม่รู้กีค่ร้ังท่าน
เล่าให้ฟัง รู้สกึว่าท่านเด่นมากเกีย่วกบัเร่ืองเสอืและงดู้วย แต่งูน้ีไม่ค่อยส�าคญัยิง่กว่า
เสอื เสอืน้ีบ่อยทีส่ดุ ท่านว่าบางทกี�าลงัเดนิลงไปบณิฑบาต เขากเ็ดนิผ่านมา พอเดินผ่าน  
แล้วท่านก็เดินลงไป “นี่จะขึ้นมาอะไร เรากําลังหิวข้าว ไปขอบิณฑบาตชาวบ้านเขามา 
พอประทงัชวีติ ข้างบนน้ันไม่มอีาหารของสตัว์ของเสอือย่างเธอน้ี ให้ลงเสยี” ท่านกย็ก 
ผ้าจีวรกระพือใส่เขา เขาก็โก้กเดียว เขาก็วิ่งลงภูเขาไปสบาย เดินดุ่มๆ ไปเลย

น่ีคือประวัติของหลวงปู่ชอบ ที่ท่านชอบเป็นนิสัยดั้งเดิมมาตั้งแต่ออกปฏิบัติ  
คอืบวชแล้วท่านตัง้หน้าตัง้ตาประพฤตปิฏิบตั ิได้พดูอรรถพดูธรรมต่อหน้าต่อตากนักบั 
หลวงตาน้ีหลายคร้ังหลายหน เพราะมคีวามสนิทสนมกนัมากมาตัง้แต่สมยัอยูห่นองผือ  
เวลาท่านไปกราบเย่ียมหลวงปูม่ั่น ไปพบกนัคุยกนั ท่านพกัเวลานานๆ จึงได้สนิทสนม 
ตั้งแต่บัดนั้นมาจนกระทั่งท่านมรณภาพ
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น่ีเป็นอย่างไรบ้างพีน้่องชาวพทุธเรา พอฟังได้ไหมเสยีงอรรถเสยีงธรรมทีแ่สดง
ความสตัย์ความจริงมาให้เราทัง้หลายฟังจากพระผู้ท่านปฏบิตัดิปีฏิบตัชิอบ ไม่ใช่ท่าน 
ผู้จะประพฤติตัวมาเป็นคนโกหกหลอกลวงตัวเอง แล้วก็หลอกลวงคนอื่นดังที่มีอยู่ 
ทัว่ๆ ไป ท่านเป็นผู้ตัง้อกตัง้ใจปฏบิตัต่ิอศลีต่อธรรมตลอดมา เวลาท่านมรณภาพจาก 
ไปแล้ว อฐัขิองท่านได้กลายเป็นพระธาตขุึน้มาให้เหน็ประจักษ์ตามต�าราทีท่่านแสดงไว้ 
เป็นข้อยืนยันว่า อัฐิที่จะกลายเป็นพระธาตุได้น้ัน ต้องเป็นอัฐิของพระอรหันต์โดย 
ถ่ายเดียวเท่านั้น นอกนั้นไม่เป็น นี่คือความยืนยันจากพระบรมศาสดาที่ประทานไว้ 
ได้อ่านได้เห็น ได้ยินได้ฟัง แล้วบรรดาท่านที่เป็นสักขีพยานต่อธรรมค�าสอนของ
พระพุทธเจ้า หรือธรรมอันเลิศเลอที่ทรงแสดงออกมาจากพระทัยอันบริสุทธิ์น้ันมี
มากมาย

ผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบส่วนมากจะเป็นสายหลวงปู่มั่น จะแยกไปเป็นนิกายใด 
กต็าม เป็นธรรมยตุ มหานิกาย ไม่ได้นิยม นิยมทีค่วามปฏิบตัดีิปฏบิตัชิอบ ผู้น้ีแลเป็น 
ผู้จะทรงมรรคทรงผล ทรงสวรรค์นิพพาน ได้ด้วยกนัทกุคน แม้แต่ฆราวาสซึง่ไม่เป็น 
นิกายใด ก็สามารถรับผลจากการปฏิบัติของตนได้ นี่ ธรรมยุตและมหานิกาย นี้เป็น 
ชื่ออันหนึ่งเพียงเท่านั้น แม้นกแม้กาเขาก็มีชื่อ พระเราก็มีชื่อว่าธรรมยุต มหานิกาย  
แต่ผู้ที่จะยืนยันรับรองเอามรรคผลนิพพานน้ัน มหานิกายหรือธรรมยุตปฏิบัติดีได ้
ด้วยกัน มีสทิธทิีจ่ะได้รับผลเป็นทีพ่งึพอใจด้วยกนั จึงมมีากส�าหรับลกูศษิย์หลวงปูม่ัน่ 
ทั้งฝ่ายมหานิกาย ฝ่ายธรรมยุต ที่เป็นชื่อเป็นนามเฉยๆ ส�าหรับองค์ท่านเองที่ปฏิบัติ
ต่อกันด้วยความเป็นธรรมร่วมกนัอยูแ่ล้ว ท่านไม่ได้ไปถอืว่า น้ันเป็นธรรมยุต น้ีเป็น
มหานิกาย ท่านจะถือข้อปฏิบัติเป็นสิ่งส�าคัญ เป็นเครื่องวัดตวง และอยู่กันสนิทสนม
ได้ด้วยศีลด้วยธรรมจากการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของตน

เวลาน้ีอฐัขิองพระส่วนมากคอืสายหลวงปูม่ัน่ ทัง้ฝ่ายมหานิกาย ทัง้ฝ่ายธรรมยตุ  
เวลาท่านล่วงลับไปแล้ว อัฐิธาตุของท่านนั้นกลายเป็นพระธาตุมาเป็นจ�านวนมากมาย 
เท่าทีเ่ราพอทราบแล้วตัง้ร่วม ๒๐ องค์ ไม่ใช่น้อยๆ ทีท่่านล่วงไปๆ ทัง้ฝ่ายแม่ชีแม่ขาว  
ฆราวาส ก็เป็นได้ด้วยกัน เพราะธรรมไม่นิยมเพศ ไม่นิยมวัย นิยมการปฏิบัติดี
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ปฏบิตัชิอบ เป็นเคร่ืองรับรองยนืยนัมรรคผลนิพพานด้วยกนัเท่าน้ัน เพราะฉะน้ัน สาย 
หลวงปูม่ั่นจึงมพีระทีป่ฏิบตัดีิปฏิบตัชิอบ เวลาล่วงลบัไปแล้วอฐักิลายเป็นพระธาตใุนที่
ต่างๆ แต่ท่านไม่ค่อยพดูอะไรเหมือนอย่างทีโ่ลกๆ ทัง้หลายเขาพดูกันได้ไม่มขีอบเขต 
ส�าหรับธรรม ท่านเล็งถึงความพอเหมาะพอดีความเหมาะสมที่ควรจะพูดหนักเบา 
มากน้อย ท่านจะพูดตามอรรถตามธรรมได้ด้วยกัน

เวลาท่านพูดกันเรื่องอรรถเรื่องธรรม เรื่องมรรคเรื่องผล เริ่มต้นตั้งแต่เรื่องศีล 
สมาธิ ปัญญา ศรัทธา วิมุตติ ท่านจะสนทนากันได้อย่างสนิทสนมเป็นเวลาหลายๆ 
ชั่วโมง เพราะความปีติยินดี ความดูดดื่มในอรรถในธรรม ที่ต่างท่านต่างปฏิบัติและ
ได้ผลเป็นทีพ่อใจแล้วมาสนทนากัน จึงต่างฝ่ายต่างได้ก�าลงัใจจากกนัเป็นล�าดบัล�าดา  
ผลกป็รากฏเป็นมรรคเป็นผลมาเร่ือยๆ ในวงกรรมฐานเป็นส่วนมากกว่าวงอืน่ๆ เพราะ
ได้มีเวล�่าเวลาปฏิบัติบ�าเพ็ญ

การช�าระจิตใจของตนน้ี ท่านนิยมเรียกว่าท�าความเพยีร ท�าความเพยีร เพยีรอะไร  
เพยีรละความชัว่ บ�าเพ็ญความดใีห้เกดิขึน้ เช่น เร่ิมแต่ศลีทีบ่วชมาจากอปัุชฌาย์แล้ว 
วนัน้ีต้องรักษาศลีตลอดไป เป็นศลีสมบรูณ์เตม็วนัเตม็คนื เตม็ปีเตม็เดือน จนกระทัง่
วันตาย ท่านก็มีศีลสมบูรณ์เต็มที่ นี่ก็เป็นศีลเป็นคุณธรรมเครื่องรื่นเริงภายในจิตใจ
ส�าหรับตนแต่ละองค์ๆ ด้วยกัน

จากน้ันท่านก็บ�าเพญ็เพยีรช�าระจิตใจ คือช�าระกเิลส ค�าว่า กเิลส ได้แก่ สิง่มวัหมอง 
มดืตือ้ และแสดงพษิภยัขึน้มาบบีบีส้ไีฟทรมานสตัว์โลกให้ได้รับความทกุข์ความทรมาน 
มากน้อยต่างกันทั่วโลกดินแดน ซึ่งล้วนแล้วตั้งแต่เป็นผลที่กิเลสผลิตขึ้นมาจากใจ 
สัตว์โลกที่ดิ้นไปตามมันด้วยความเพลิดเพลินไม่รู้เนื้อรู้ตัวนั้นแล แสดงพิษภัยขึ้นมา  
ให้เกดิความเดือดร้อนภายในจิตในใจ น้ีล้วนแล้วตัง้แต่เป็นผลของกเิลส ท่านให้ช่ือว่า  
ความมืด ความมัวหมอง ความเป็นภัย เกิดในหัวใจของสัตว์โลกด้วยกัน

ธรรมก็ด ีเกดิภายในจิตใจของสตัว์โลกเช่นเดยีวกนั เฉพาะอย่างยิง่กบัมนุษย์เรา  
ทีจ่ะพอมองเหน็และแก้ไขบ�าเพญ็กนัได้ ท่านจึงกล่าวถงึกเิลสและธรรมภายในใจของ
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มนุษย์เรา ย่นเข้ามาถึงชาวพุทธของเราอีกทีหนึ่ง มนุษย์ทั่วๆ ไปก็มีพอรู้เรื่องบ้าง แต่ 
ชาวพุทธนี้ควรที่จะรู้เรื่องอรรถธรรมของพระพุทธเจ้า และได้ผลมาเคารพบูชาให้เกิด
ความปลืม้ปีตยินิดชีุม่เยน็ภายในใจบ้างจากความสนใจและการปฏิบตัขิองตน จากค�าว่า  
เป็นลูกชาวพุทธ หรือถือพระพุทธเจ้าเป็นสรณะพอสมควร

วันน้ีท่านทั้งหลายจึงจะได้ยินได้ฟังเสียงอรรถเสียงธรรมที่ได้น�ามาแสดงน้ีเป็น
ผลของธรรมพระพุทธเจ้าวางพื้นฐานไว้เลยว่า ขอให้ปฏิบัติเถิดตามอรรถตามธรรมที่
ตถาคตทรงแสดงไว้แล้วโดยชอบธรรม ที่เรียกว่า สวากขาตธรรม ตรัสไว้ชอบทุกแง่
ทกุมมุ ไม่มคี�าว่าผิดว่าพลาดไปทีต่รงไหน กค็อืธรรมของศาสดาทีส่อนสตัว์จากความ
บริสุทธิ์แห่งพระทัยที่กระจ่างแจ้งครอบแดนโลกธาตุแล้ว ไม่มีสิ่งใดที่จะปิดบังลี้ลับ
ให้พระจิตของพระองค์มัวหมอง มองดูสิ่งใดไม่ชัดเจนอย่างนี้ เหมือนจิตใจสัตว์โลก 
ทีม่กีเิลสตวัมดืด�าน้ันปกปิด ไม่มสี�าหรับจิตพระพทุธเจ้า ท่านทรงแสดงธรรมด้วยความ 
แม่นย�าจากพระทัยของท่านมาสู่สัตว์โลกทั้งหลาย

เร่ิมต้นตัง้แต่เบญจวคัคย์ีทัง้ห้า มาถงึพวกเราทัง้หลาย การประพฤตปิฏบิตัมิอียู่
ในผู้ใด ผลเป็นที่พึงพอใจเป็นล�าดับจะมีในบุคคลผู้นั้น ทั้งหญิง ทั้งชาย ทั้งนักบวช 
และฆราวาส เพราะธรรมไม่นิยมเรื่องวัย นิยมการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เพศก็ไม่นิยม 
เพศหญิงเพศชาย นักบวชและฆราวาส ทรงยืนยันกันที่การปฏิบัติตัว เม่ือต่างคน 
ต่างปฏิบัติตามศีลตามธรรมที่ไม่เป็นพิษเป็นภัย และเป็นคุณโดยถ่ายเดียวจากธรรม
ของพระพทุธเจ้าแล้ว เราจะได้ชมจิตใจของเราทีว้่าวุน่ขุ่นมวัเป็นส้วมเป็นถานมาตัง้แต่ 
วนัเกดิ จนกระทัง่เวลาเราได้ปฏิบตัธิรรม จิตใจมคีวามสว่างไสวออกมาจากการบ�าเพญ็ 
ธรรม เช่น การภาวนา นี่เป็นส�าคัญมาก ค่อยเกิดขึ้น

ภาวนา คือ ความท�าจิตใจของเราให้สงบจากสิง่มัวหมองมดืตือ้ คอืกเิลสมนัฉุด
มันลากไป ชวนให้คิดทั้งวันทั้งคืน ยืน เดิน นั่ง นอน ตามเรื่องของกิเลส ทีนี้จิตใจ 
ก็เป็นตัวลุ่มหลงงมงายก็วิ่งตามมัน แล้วขนเอาทุกข์เข้ามาเผาจิตใจของตนตลอดมา  
น่ีคือกิเลสท�างาน ทีน้ีเวลาเราต้องการให้ธรรมท�างานให้น�าบริกรรมเข้ามา เรียกว่า 
ภาวนา
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คาํบริกรรม คอื สิง่ทีเ่ราบ่นอยูภ่ายในจิตใจ นึกภายในจิตใจ เช่น พทุโธๆ เป็นต้น  
น�าเข้ามาก�ากับจิต ท�าจิตให้สงบจากอารมณ์ภายนอก ดงัทีเ่คยคดิมาแล้วตัง้แต่ตืน่นอน 
ให้สงบในเวลาจะภาวนา แล้วเปิดทางให้ค�าบริกรรมซึง่เป็นทางของธรรม งานของธรรม  
ปรากฏขึ้นที่ใจของเราว่า พุทโธก็ได้ ธัมโมก็ได้ สังโฆก็ได้ หรือมรณัสสติก็ได้  
หรือก�าหนดลมหายใจเข้าออกก็ได้ ตามจริตนิสยัของผู้ชอบธรรมบทน้ันๆ แล้วน�าธรรม 
บททีต่นชอบใจน้ันเข้ามาก�ากบัใจ ไม่ให้กเิลสมนัฉุดลากไปคดิเร่ืองน้ันเร่ืองน้ี ให้ธรรม
พาคิด คิดเรื่องพุทโธก็เป็นธรรม ธัมโมก็เป็นธรรม สังโฆก็เป็นธรรม คิดติดคิดต่อ 
มีสติเป็นเคร่ืองก�ากับไว้ อย่าให้คิดอย่างอื่นนอกจากค�าบริกรรมของตนที่คิดอยู่ใน 
ขณะน้ันเท่าน้ัน มสีตกิ�ากบัให้คดิอยูก่บัพทุโธ แล้วกเิลสมนัจะผลกัดนัออกมา แซงออกมา  
ดนัออกมา ด้วยความอยากคดิเร่ืองน้ันเร่ืองน้ี ให้ปิดห้ามไม่ให้มนัคิด เวลาน้ีจะให้คดิ 
ทางธรรม ให้ท�างานกับธรรม มีพทุโธๆ เป็นส�าคัญ แล้วมสีตกิ�ากบัจิตไว้ ใจเม่ือกเิลส 
ออกท�างานไม่ได้ ก็ไม่หาเรื่องหาราวมายุแหย่ก่อกวนจิตใจของเราให้ได้รับความทุกข์ 
เปิดทางให้ธรรมท�างาน มพีทุโธๆ เป็นต้น ตดิแนบกนัไป มสีตคิวบคุมเวลาน้ัน ไม่นาน 
ใจของเราจะค่อยสงบตวัลงๆ ด้วยบทธรรมกล่อมจิตใจให้สงบเร่ือยๆ น่ีเรียกว่า ทาํงาน 
ด้วยธรรม เปิดธรรมให้ทํางาน มีพุทโธ เป็นต้น ท�างานว่าพุทโธๆ แล้วมีค�าบริกรรม
ก�ากับใจของเราไว้ ใจจะค่อยสงบลงๆ เพราะกิเลสเข้ามาแทรกไม่ได้

กเิลสคอืตวัยุ่ง พอคิดออกไปน้ี ยุ่งไปเร่ือยๆ ตา ห ูจมกู ลิน้ กาย คอยรับฟังแต่ 
เสยีงจากความอยากคดิอยากปรุง อยากรู้อยากเหน็ทัง้น้ัน จึงต้องปิดให้หมด ให้เหลอื 
ตัง้แต่ค�าบริกรรมพทุโธๆ บงัคับไว้ เอ้า จะเป็นจะตายกใ็ห้เหน็สกัท ีให้คิดตดัสนิตวัเอง 
อย่างน้ัน ผู้ทีต้่องการจะเอาชยัชนะกบักเิลสซึง่เคยเป็นตวัภยัต่อเรามานมนาน ต้องเอา 
ชนะด้วยการบงัคับบญัชาฝ่าฝืนกัน มันอยากคิดเร่ืองกเิลส เราไม่ยอมให้คดิ ให้คิดกบั 
พทุโธๆ ไม่นานนักจิตของเราจะค่อยสงบตวัเข้าไปๆ อารมณ์ของกเิลสจะค่อยจางไปๆ  
จิตใจสงบ พอจิตใจสงบแล้วปรากฏเป็นขั้นๆ ตอนๆ

ส�าหรับผู้ปฏบิตั ินิสยัไม่เหมือนกนั จะค่อยเยน็สงบ พอสงบแล้ว ความสว่างไสวจะ
ปรากฏขึน้ทีใ่จ สงบมากเท่าไร ความสว่างไสวจะปรากฏขึน้ทีใ่จ ใจในขณะน้ันเร่ิมปรากฏ
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เห็นตัวเอง คือใจของตัวเองเป็นสิ่งที่มีคุณค่าเป็นล�าดับล�าดา จนกระทั่งใจสงบแน่ว 
นั้นแหละ ที่นี้คุณค่าของใจเราตั้งแต่วันเกิดมาจะมาปรากฏในวันเราบังคับให้ภาวนา 
กบัพทุโธ ให้พทุโธท�างาน ได้สิง่ทีพ่งึใจขึน้มาต่อจิตใจของเรา กลายเป็นจิตใจทีส่งบเยน็  
จากน้ันกส็งบเข้าเร่ือยแน่นหนาม่ันคง มีความสว่างไสว อยูท่ีไ่หนมคีวามเอบิอิม่ภายใน 
จิตใจ หน้าที่การงานที่เราเคยท�าประจ�าทุกวันๆ น้ัน จิตใจจะไม่ไปเพลินกับสิ่งน้ัน 
ดงัทีเ่คยเป็นมา แล้วจิตใจจะมาประหวดัเพลดิเพลนิในงานภาวนาของตน เมือ่มโีอกาส
เมือ่ไร จะท�าใจดวงน้ีให้สงบเยน็ และสร้างคณุค่าให้มากกว่าทีป่รากฏน้ีขึน้เป็นล�าดับๆ  
จิตเลยปฏิพทัธ์ยนิดีกบัการอบรมจิตของตนไปเร่ือยๆ น้ีแหละผลแห่งการท�าความเพยีร 
ของผู้ปฏิบัติทั้งหลาย มีพระกรรมฐานเป็นต้น ท่านภาวนาอย่างนี้แล

ขอให้พี่น้องทั้งหลายซึ่งเป็นกองรับเหมาทุกข์ด้วยกันนั้น ให้พากันมาช�าระทุกข์ 
ด้วยท�าความสงบใจโดยจิตภาวนาดังทีก่ล่าวมาน้ี ท่านทัง้หลายจะได้เหน็ความปรากฏ
แปลกประหลาดอศัจรรย์ขึน้จากพทุธศาสนาของเรา ซึง่เวลาน้ีก�าลงัถกูเหยยีบย�า่อยูด้่วย 
อ�านาจของกเิลสตณัหา ซึง่เทยีบกนัเหมือนกบัส้วมกบัถานครอบคลมุอยูใ่นหวัใจของ
เราตลอดเวลา หาความแปลกประหลาดอศัจรรย์อะไรไม่ได้จากส้วมจากถาน มแีต่ความ 
ทุกข์ความเดือดร้อน ซึ่งเป็นผลของกิเลสเสาะแสวงหามาเผาเราไปเรื่อยๆ อย่างนี้

ทน้ีีเวลาเราได้เปลีย่นงานจากกเิลสเข้ามาสูง่านของธรรม เราจะได้เหน็ผลประจักษ์ 
อย่างนี้เรื่อยๆ ไป จนจิตมีความสว่างเท่าไรแล้ว ทีนี้ใช้สติปัญญาพินิจพิจารณา อันนี้ 
ยิง่เบกิกว้างออกไป พจิารณาเร่ืองธาตเุร่ืองขนัธ์ เร่ืองความเกดิ แก่ เจ็บ ตาย มด้ีวยกนั 
ทุกคน ไม่ว่าอยู่ที่ไหน นั่งอยู่นี่ทุกคนมีเหมือนกัน อยู่ฟากฟ้าแดนดินที่ไหนก็เป็นผู้ 
แบกหามความเกิด ความแก่ ความเจ็บ ความตาย ความทุกข์ ความเดือดร้อน  
เสมอหน้ากันหมดนั่นแหละ แล้วให้เอาสิ่งเหล่านี้มาพิจารณาเรื่องธาตุ เรื่องขันธ์

ความเกิด เกิดมาจากอะไร ก็มีส่วนผสมคือ ธาตุ ๔ ดิน น�้า ลม ไฟ โดยมีจิต
เข้าไปเป็นเจ้าตวัการไปยดึครองในสถานทีน่ั่น เรียกว่าเข้าไปสูป่ฏสินธวิญิญาณ ปรากฏ
เป็นสัตว์เป็นบุคคลขึ้นมาจากการเกิด โดยที่มีส่วนผสมของธาตุรวมตัวกันน่ันแล  
จึงเรียกว่าสตัว์ว่าบคุคลต่อไป แล้วพิจารณาแยกธาต ุถงึกาลเวลาแล้วมนักมี็แตกสลาย  
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ถงึไม่มกีารแตกสลาย มนักแ็ปรสภาพตัง้แต่วนัเกดิมาตัง้แต่เดก็จนโต และจากโตไปกแ็ก่ 
เฒ่าคร�า่คร่าชรา ตายไปเหมอืนกนั ให้พจิารณาในตวัของเราน้ีด้วยปัญญา เมือ่ปัญญา
พิจารณาความเกิด ความแก่ ความเจ็บ ความทุกข์ ความตาย มีอยู่ภายในกายนี้  
เราก็จะได้เหน็ภัยในความตะเกยีกตะกาย ซึง่ประหน่ึงว่าไม่มป่ีาช้าในตวัของเรา ได้เหน็ 
ป่าช้าเสียบ้างด้วยอ�านาจแห่งปัญญาที่พินิจพิจารณา ความเพลิดความเพลินของเราที่
เป็นมาเพราะอ�านาจของกิเลสลากถูไปนั้น จะค่อยสงบตัวเข้ามาๆ ความตายแต่ก่อน
ติดแนบอยู่กับเรา เราก็ระลึกไม่ได้

ทน้ีีพอระลกึความตายได้ เรากม็คีวามรู้สกึตวัขึน้มา จะบ�าเพญ็คณุงามความดเีพือ่ 
เป็นหลกัเป็นเกณฑ์ทีย่ดึทีเ่กาะของจิตใจดวงน้ีซึง่ไม่เคยตาย ส่วนความช่ัวทีจ่ะมาเป็น
ภยัต่อเราเพราะเคยเป็นภยัต่อเรามาแล้วน้ัน ก็ได้พยายามก�าจัดปัดมนัออกไป ความชัว่ 
ไม่ท�า ท�าแต่ความดีงาม ก็พอกพูนความเป็นสาระขึ้นภายในจิตใจ เรียกว่า ธรรมๆ 
หรือบญุกุศลขึน้สูต่วัเอง ใจของเรากเ็ร่ิมเยอืกเยน็เข้ามาๆ ยิง่พจิารณาความเป็นความ
ตายมากน้อยเพียงไร ก็ยิ่งเป็นการเตือนสติเราไม่ให้ลืมเน้ือลืมตัว เร่ืองความเป็น 
ความตายเกิดได้กับทุกคนตามแต่กาลเวลาใดที่จะเป็นกับรายใดเท่าน้ัน เวลาน้ีม ี
ปัญญาสอดส่องออกเป็นตาข่ายกางไว้ให้รู้ตามเร่ืองความแก่ ความเจ็บ ความตาย 
ความพลัดพรากจากกัน ตลอดถึงคติที่จะไปข้างหน้า

เราเกิดมานี้ เกิดมาจากภพใดชาติใด เราก็ทราบไม่ได้ และปัจจุบันนี้ก็ทราบว่า
เป็นคน แต่ตายแล้วนี้จะไปเกิดในสถานที่ใด เรายังทราบไม่ได้ก็เป็นความเดือดร้อน 
ทีนีเ้วลาเราสร้างความดีขึ้นภายในจติใจ แม้เราจะไม่ทราบความเป็นมาของเรามาจาก
ภพใดก็ตาม ยังไม่ทราบภพน้ีตายแล้วจะไปภพใดก็ตาม เม่ือการบ�าเพ็ญมีมากเข้า 
จะทราบในตวัเอง จะไปภพใดก็ตาม จิตทีม่ธีรรมเป็นเคร่ืองบ�ารุงรักษาเยอืกเยน็ตลอด
เวลาน้ีเป็นทีแ่น่ใจ จะไปภพใดกค็อืจิตดวงเป็นสขุๆ น้ีแลจะพาไปเกดิในสถานทีดี่ คตทิี ่
เหมาะสมทั้งนั้น จะไม่พาไปเกิดในสถานที่ชั่ว นี้เป็นอย่างหนึ่ง จากนั้นละเอียดเข้าไป
ทราบจนกระทั่งว่าเราจะไปเกิดในภพใดชาติใด ความดีมีมาก มันเลยกลายเป็นเรื่อง
ไปจับจองสวรรค์พรหมโลกไปแล้วตั้งแต่ยังไม่ตาย
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ค�าว่า ไปจับจองแล้ว จิตแน่แล้ว การกศุลน้ีแหละเป็นเคร่ืองวดัตวงให้ส่องทางถงึ 
สวรรค์ก่ีชั้น จากอ�านาจแห่งกุศลส่องทางเรียกว่าไปจับจองสวรรค์ พรหมโลกกี่ชั้น
จับจองไว้แล้วด้วยความแน่ใจจากการบ�าเพญ็ความดขีองตน น้ีกแ็น่ใจเข้าไปด้วยการ 
พินิจพิจารณาเร่ือยๆ จิตใจก็ย่ิงมีความสง่างามผ่องใส คล่องแคล่วว่องไวในการ
พิจารณาไปเรื่อยๆ

จากนั้นมาก็ค่อยปล่อยค่อยวางเรื่องการเกิด การตาย คือธาตุขันธ์อันนี้ เรายึด
เราถือมันเพื่ออะไร ธาตุขันธ์ ดินมีอยู่ทั่วแผ่นดิน น�้าก็มีอยู่ทั่วไป ลมไฟมีอยู่ทั่วไป 
ท�าไมมายึดมาถือดิน น�้า ลม ไฟ ที่มีอยู่กับตัวของเรานี้ ตายแล้วจะเอาไปได้ไหม  
เมือ่พจิารณาดูแล้ว ตายแล้วกท็ิง้ลงสูด่นิ น�า้ ลม ไฟ ตามเดิม เอาไปไม่ได้ แล้วอะไร 
ทีจ่ะเอาไปได้ ก็คือบญุ คือบาป บาปน้ันสร้างมามากน้อยเป็นกรรมเป็นเวร เป็นคู่กรรม 
คูเ่วร คู่ทรมานตวัเองไปโดยล�าดบั เราชอบไหม เกดิในภพใดชาตใิดมีแต่สิง่ทีม่าท�าให้ 
เกดิความทกุข์ ความทรมาน หาความสขุไม่ได้ จากการสร้างบาปสร้างกรรม เรายงัพอใจ 
จะสร้างบาปสร้างกรรมอยู่อีกหรือ เมื่อเป็นเช่นน้ันจิตมันก็รู้เอง บาปก็รู้ว่าเป็นบาป 
ไฟก็รู้สึกเป็นไฟ แล้วยังจะไปกล้าหาญจับมันแล้วบังคับให้มันเย็นได้อย่างไร ไฟเป็น 
ของร้อน มันก็ปล่อยกนัเองตามหลกัธรรมชาต ิการสร้างบาปเป็นฟืนเป็นไฟแก่ตวัเอง
มันก็ปล่อยของมันเข้ามาเองๆ แล้วการสร้างบุญก็คือสร้างคุณงามความดีสงบร่มเย็น 
ใจของเรามีความอบอุ่นชื่นชมยินดีตลอดไปๆ มันก็ยิ่งเบิกกว้างออกไป ทีนี้สุดท้าย 
ก็ไปจองสวรรค์ได้แล้วทั้งๆ ที่ยังไม่ตาย จิตใจจ่อถึงสวรรค์ชั้นนั้นๆ ตายแล้วเราจะ
ไปเกิดสวรรค์ชั้นนั้นๆ แน่เข้าไปโดยล�าดับ

นี่การปฏิบัติธรรม พระพุทธเจ้าโกหกโลกที่ไหน มีแต่พวกเราให้กิเลสมันโกหก
ตลอดเวลา บาปไม่มี บุญไม่มี นรกไม่มี สวรรค์ไม่มี พรหมโลกไม่มี นิพพานไม่มี  
เปรต ผีประเภทต่างๆ สตัว์ประเภทต่างๆ ไม่มี มนัพดูออกมาด้วยความส�าคญัผิดจาก 
ความตาบอดใจบอดของตวัเองต่างหาก พระพทุธเจ้าไม่ใช่คนตาบอดใจบอด เป็นผู้ที ่
ทรงโลกวิท ูรู้แจ้งโลก อาโลโก อทุปาท ิสว่างจ้าทัง้กลางวนักลางคืน จากพระทยัทีบ่ริสทุธิ ์
สดุส่วนแล้วจากกเิลสทัง้หลาย สอนสตัว์โลกจึงไม่มีผิดมพีลาด น่ีท่านสอนมาอย่างน้ัน 
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ทน้ีีมนักย็อมรับสวรรค์ชัน้น้ันชัน้น้ี ไม่ต้องบอก รู้จากอ�านาจแห่งกรรมดขีองตน  
จนกระทัง่ว่าจองสวรรค์ชัน้น้ันๆ ได้แล้ว จองพรหมโลกช้ันน้ันๆ ได้ สดุท้ายกจ็องนิพพาน 
ได้เลย จวนจะถงึนิพพานแล้ว จวนจะถงึนิพพานด้วยความสง่างามของใจ ความแก่กล้า 
สามารถของใจ แล้วประหนึ่งว่านิพพานอยู่ชั่วเอื้อมๆ จับกันคว้าใส่กันหวุดหวิดๆ นี่ 
ผู้มคีวามเพยีรกล้าด้วยอ�านาจแห่งการบ�าเพญ็ตนสม�า่เสมอ เพิม่พนูก�าลงัของธรรมเข้า 
ก�าลงัของธรรมกก็ล้า สตกิก็ล้า ปัญญากก็ล้า ความจะหลดุพ้นจากทกุข์ยิง่มคีวามแก่กล้า 
สามารถ ลมืหลบัลมืนอน มีตัง้แต่พุง่ๆ ใส่ น่ีละเรียกว่า จองนิพพาน จากน้ันมากก็เิลส 
ขาดสะบั้นลงไป นิพพานจับติดปุ๊บเลย น่ีคือผู้ส�าเร็จอรหันต์ ทีน้ีไม่ต้องไปหาจอง 
ทีไ่หนแล้ว โลกไหนมแีต่โลกกองทกุข์ความทรมาน ภพใดชาตใิดของสตัว์ตวัใด ไม่พ้น 
ที่จะเป็นที่อยู่ของกองทุกข์อยู่ในภพชาตินั้นๆ มากน้อยต่างกันเพียงเท่านั้น นี่ก็รู้ชัด  
พอจิตขาดสะบัน้ไปจากสิง่ทีพ่าให้เกดิความทกุข์ความเดอืดร้อนมากน้อย ได้แก่กเิลส 
หมดไปจากใจแล้ว ทกุข์ไม่ม ีน่ันแหละท่านว่าพระนิพพานคอืบรมสขุ ได้แก่พระนิพพาน  
คอืได้แก่จิตของท่านผู้บริสทุธิจ์ากกิเลสแล้ว แม้ชีวติยงัมอียู ่ท่านก็ไม่เป็นทกุข์ในทาง 
จิตใจ มีตัง้แต่เร่ืองธาตเุร่ืองขนัธ์ เจ็บไข้ได้ป่วยปวดหวัตวัร้อน ซึง่เป็นอยูภ่ายในร่างกาย  
แต่ไม่สามารถที่จะเข้าซึมซาบถึงจิตใจให้ได้รับความทุกข์ได้ ความทุกข์ที่เกิดขึ้นจาก 
ใจน้ัน เพราะอ�านาจของกเิลสต่างหากสร้างขึน้มา เมือ่กเิลสสิน้ซากไปแล้ว ทกุข์ทางใจจึง
หมดโดยสิน้เชงิ ไม่มีสิง่ใดเหลอื จะเหลอืตัง้แต่เศษของวฏัวนคือธาตขุนัธ์ของเราอยูไ่ป  
ครองไป ท่านผู้บริสทุธิแ์ล้วกรั็กษาธาตขุนัธ์ไปพอถงึกาลเวลา และท�าประโยชน์ให้โลก 
ได้ตามก�าลงัความสามารถของธาตขุนัธ์น้ีว่าจะได้เพยีงไร พอผ่านน้ีแล้ว ธาตขัุนธ์จะไป 
ไม่ได้แล้วหรือ สลดัป๊ัวะเดยีวเท่าน้ัน ท่านไม่ได้มาห่วงมาใยกบัธาตกุบัขันธ์กบัความเป็น 
ความตาย เพราะธรรมชาตทิีบ่ริสทุธิส์ดุส่วนเลศิเลอน้ันอยูใ่นเง้ือมมอือยูใ่นหวัอกของ 
ท่านแล้ว ท่านจะมาห่วงมาอะไรพวกเศษเดนของส้วมของถานพาสตัว์ให้เกดิน้ีจากกเิลส  
ท่านจะมาห่วงมันอะไร นี่ละเรื่องธรรมของพระพุทธเจ้า

ท่านทัง้หลายทีเ่ป็นลกูชาวพทุธ วนัน้ีขอให้ฟังอย่างถงึใจ การเทศนาว่าการเวลาน้ี  
หลวงตาไม่ได้มีค�าว่าโอ้อวดมดเท็จอะไรแก่ท่านทั้งหลาย การปฏิบัติมาแทบเป็น 
แทบตาย ตัง้แต่วนับวชมาจนกระทัง่ถึงบดัน้ี เป็นเวลา ๗๐ ปี ๗๑ ย่างเข้าแล้ว แต่ยงั 
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ไม่เต็มปี เพียงออกพรรษาย่างมา ๗๑ พรรษาแล้ว และบวชมาตั้งแต่อายุ ๒๐ ปี กับ  
๙ เดือน น่ันละ วนัน้ันวนัตดัสนิกนักบัการประพฤตลิะช่ัวท�าดตีัง้แต่บดัน้ัน ศลีกบ็ริสทุธิ์ 
มาตัง้แต่บดัน้ันจนกระทัง่บดัน้ี สมาธก็ิก้าวเดินเร่ือยไป เอ้า เรียนหนังสอืกเ็รียนเพือ่จะ 
แกกัเิลส เป็นวิชาแก้กเิลสเร่ือยมา เรียนพอสมความมุง่หมายทีจ่ะพอเป็นปากเป็นทาง
แก้กิเลสได้ แล้วก็น�ามาออกประพฤติปฏิบัติธรรม เข้าป่าเข้าเขาล�าเนาไพร ไม่เยื่อใย
เสียดายกับสิ่งใดยิ่งกว่าธรรมอันเลิศเลอที่มุ่งหวังอยู่แล้วด้วยความเช่ือมั่นในธรรม 
ทั้งหลายจากหลวงปู่มั่นที่ท่านแสดงให้ฟังอย่างถึงใจๆ แล้วออกปฏิบัติก�าจัดกิเลส

กเิลสน้ีเป็นตวัโหดร้ายทารุณมาก เหนียวแน่นมัน่คง เฉลยีวฉลาดมาก ล�าพงัเราๆ 
ท่านๆ ให้กเิลสกล่อมตลอดเวลา เพราะฉะน้ัน ตืน่ขึน้มากเิลสจึงกล่อม ความโลภก็กล่อม  
ความโกรธก็กล่อม ราคะตัณหากล่อม มีตั้งแต่มหาภัยๆ กล่อมจิตใจของเราให้หลับ
เคลบิเคลิม้ไป สิง่ทีไ่ด้มาจากมนักค็อืความทกุข์ความทรมานจิตใจ สดุท้ายกต็ายไปด้วย 
ความทุกข์ความทรมานอย่างนี้เรื่อยไปไม่มีที่สิ้นสุด

ทน้ีีเวลาได้บ�าเพญ็ธรรมเข้าไป สิง่ทีเ่คยเป็นภยัและไม่เคยรู้เน้ือรู้ตวั ไม่รู้เหน็มนัว่า
เป็นภยั ค่อยกระจ่างแจ้งขึน้มาจากการอบรมภาวนาดงัทีไ่ด้ชีแ้จงให้ท่านทัง้หลายทราบ
เวลาน้ี แล้วกระจ่างขึน้มาภายในจิตใจ จนเป็นความแปลกประหลาดอศัจรรย์ภายใน 
ตวัเอง บางทถึีงสะดุ้งก็มี เพราะอศัจรรย์ใจทีไ่ด้บ�าเพญ็กบัธรรมทัง้หลาย ช�าระกิเลสซึง่
เป็นตวัภยัได้มากน้อยเพยีงใด จิตใจมธีรรมขึน้ภายในใจ ยิง่มคีวามกระหยิม่ยิม้ย่อง  
มคีวามอดความทน ความพากความเพยีร มาด้วยกนัๆ หมนุตวัไปเร่ือยๆ ก้าวเข้าสูส่มาธ ิ
แน่นหนามัน่คงเป็นอยูใ่นหวัใจน้ีจากการปฏบิตัติามทางของศาสดาทีส่อนไว้แล้วด้วย 
สวากขาตธรรม ตรัสไม่ผิดว่าง้ัน เราปฏบิตัไิม่ให้ผิดตามค�าของพระพทุธเจ้า ผลกไ็ม่ผิด 
ได้มาเป็นล�าดับล�าดาเป็นขัน้เป็นภมู ิจนกระทัง่พดูเปิดอกเสยีทเีดยีว เปิดหวัอกเสยีเลย  
ทีแรกบวชว่าอยากจะไปสวรรค์ ครั้นต่อมาอ่านไปๆ อยากไปพรหมโลก ครั้นต่อมา 
ท่านพดูถงึเร่ืองนิพพาน ไปสวรรค์ก็ไม่อยากไป พรหมโลกไม่อยากไป อยากไปนิพพาน 
ถ่ายเดยีว ทน้ีีเวลาปฏบิตัไิปๆ ธรรมถงึขัน้ใดภมูใิดทีจ่ะสามารถมองเหน็ มนักเ็หน็ด้วย 
ใจของตัวเอง สุดท้ายมันก็ไปจองเอาสวรรค์อย่างลึกๆ ลับๆ นะ โอ้นี้ ถ้าเราตายแล้ว 
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จะไปสวรรค์ จะไปสวรรค์ชัน้น้ันๆ จองเข้าไปเร่ือย เอ้า น่ีมนัจะไปพรหมโลกชัน้น้ันชัน้น้ี 
รู้อยู่ในใจ

นี่ เห็นไหมท่านทั้งหลาย การปฏิบัตินี้มาโกหกท่านทั้งหลายหรือ ให้ฟังให้ดีนะ 
นี่ เราสละเป็นสละตายเอาผลแห่งการปฏิบัตินี้มาสอนพี่น้องทั้งหลายซึ่งเป็นชาวพุทธ
ด้วยกัน อย่ากอดคัมภีร์อยู่เฉยๆ มันเป็นหนอนแทะกระดาษ ไม่เกิดประโยชน์อะไร
ที่ไม่ได้ปฏิบัติ เรียนแล้วให้ปฏิบัติ นี่ก็เรียนแล้วออกปฏิบัติ เมื่อเวลามันแน่ใจเข้าไป 
สว่างไสวเข้าไป มันขโมยไปจองสวรรค์ จองสวรรค์ชั้นนั้นๆ จากนั้นขโมยเข้าไปจอง
พรหมโลกเรื่อยๆ แล้วละเอียดเข้าไปๆ พรหมโลกชั้นไหนๆ ไม่อยู่ๆ ที่นี่ไม่จองนะ 
จิตทะลุเรื่อย คว้าใส่นิพพานหวุดหวิดๆ โน่น

นี่ เห็นไหมความกล้าหาญของจิตใจที่จะหลุดพ้นจากทุกข์โดยถ่ายเดียว เพราะ 
ทกุข์น้ีเคยได้รับความทรมานมาจากมันก่ีภพกีช่าตแิล้ว คราวน้ีได้เหน็ประจักษ์ว่าทกุข์น้ี 
เป็นทุกข์ประจ�ามากี่ภพกี่ชาติแล้ว เวลาน้ีเห็นตัวของมันประจักษ์เกิดข้ึนจากใจ  
เป็นเครื่องหลอกของใจ คือกิเลสอยู่ในนั้น ตัวหลอกอยู่ในนั้น สร้างทุกข์อยู่ในนั้น 
เปิดกิเลสน้ีออกด้วยธรรมซึ่งเป็นของจริง เปิดออกเท่าไรยิ่งเห็นของปลอมชัดเจน 
ธรรมเป็นของจริงก็ยิ่งเปิดเผยขึ้นมาๆ แล้วชัดเจนข้ึนไปโดยการภาวนาน้ีละเอียด
เข้าไปโดยล�าดับล�าดา นั่งอยู่เฉยๆ มันก็เห็น

ฟังซ ิท่านทัง้หลาย พระพทุธเจ้าโกหกเหรอ สิง่ทีพ่ระพทุธเจ้าว่าบาป ว่าบญุ ว่านรก  
สวรรค์ ผู้ภาวนาเวลาถงึขัน้มนัจะเหน็แล้วปิดไม่อยูน่ะ พวกเราตาบอดไปเทีย่วลบล้าง
อยู่หรือว่าบาปไม่มี บุญไม่มี นรกไม่มี สวรรค์ไม่มี มันจะจมนรกกันทั้งหมดนะ  
จึงรีบกระตุกเอาไว้ อย่าพากันลงนรก

อยากลงนรกให้ไปดูเรือนจ�าเสียก่อน เรือนจ�านี่เป็นยังไง น่าอยู่ไหม ใครเข้ามา 
ติดคุกติดตะราง เขาว่านักโทษกันทั้งนั้นๆ น่าอยู่ไหม เราอยากเป็นนักโทษไหม นี่ก็
เหมือนกัน ไม่ว่านรกหลมุไหนๆ น่าอยูไ่หม หรือเราอยากเป็นสตัว์นรกเหรอ ถามตวัเอง  
น่ีละใครจะอยากไป ทน้ีีจิตมนักเ็หน็โทษในสิง่เหล่าน้ี เหน็คณุทีจ่ะหลดุพ้นจากสิง่เหล่าน้ี 
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เป็นล�าดับล�าดา ความพากเพยีรแก่กล้า สามารถลมืวนัลมืคนืไปเลย นอนไม่หลบั เวลามนั 
เร่งคว้าใส่นิพพานนี้หวุดหวิดๆ ทีนี้ไม่จอง สวรรค์ก็ไม่จอง พรหมโลกไม่จอง จะเอา
นิพพานถ่ายเดียวเท่านั้น

ขอสรุปย่อๆ ในผลแห่งการปฏิบัติธรรมซึ่งเป็นของแท้ของจริงจากศาสนาของ
พระพุทธเจ้า ซึ่งเป็นตลาดแห่งมรรคผลนิพพาน ให้พี่น้องทั้งหลายชาวพุทธด้วยกัน
ฟังเป็นยังไง การปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นโมฆะหรือ มันเต็มเม็ดเต็มหน่วย  
มคีณุค่าราคา แต่ส้วมแต่ถานกิเลสตณัหาน้ันเหรอ ให้เอามาถามเทยีบเจ้าของทนัท ีทน้ีี 
เวลาพจิารณาเข้าไป พอคว้าพระนิพพานตดิป๊ับน่ี กเิลสอวชิชาทีพ่าเกิดพาตายขาดสะบัน้ 
ลงไปน้ี สว่างจ้าฟ้าดนิถล่มเลย ถล่มในหวัใจของเรากบักายมนัไหวน่ันเอง ส่วนฟ้าดนิ 
เขากอ็ยูข่องเขา แต่ใจกบักายทีม่เีกีย่วข้องกบักเิลสทีข่าดสะบัน้ลงไปจากใจน้ี สะเทอืนไป 
หมดเลย เกิดความอศัจรรย์ เราไม่เคยเหน็ เกดิมาแต่โคตรพ่อโคตรแม่ของเราไม่เคย
รู้เคยเหน็ธรรมประเภทน้ี พ่อแม่ของเราเกดิก่อนเรา ท่านกไ็ม่เคยเหน็ แล้วท�าไมจึงมา 
รู้ธรรมเห็นธรรมประเภทอัศจรรย์อย่างนี้ได้ ก็เพราะการปฏิบัติ

เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้ว ยอมกราบพระพุทธเจ้าราบเลยๆ คืนนั้นไม่นอน กราบแต่
พระพุทธเจ้าทั้งคืน นั่งอยู่นิ่งๆ ธรรมดานี้ อัศจรรย์ เดี๋ยวกราบลง เดี๋ยวขึ้นมานั่งนิ่ง  
อัศจรรย์ แล้วกราบลงๆ เพราะอะไร ถ้ามีคนอื่นคนใดเขามาดู เขาจะว่าพระองค์นี้ 
เป็นบ้าแล้วนะ น่ังอยู่ๆ  แล้วกก็ราบลง แล้วน่ังอยู่ๆ  กราบลง กราบอะไร กราบพระพทุธเจ้า 
ทีป่ระทานธรรมอศัจรรย์ให้เราปฏบิตัติามท่านได้รู้ได้เหน็อย่างน้ีแล้วอย่างชดัเจน ไม่มี
อะไรสงสัยพระพุทธเจ้าที่จะตามเข้าเฝ้าตลอดเวลา หมดปัญหาทันที ธรรมธาตุอันนี้
เหมือนกัน หมดแล้ว กราบพระพุทธเจ้าองค์ไหนนั่น พระธรรมธาตุที่เหมือนกันหมด

ท่านกล่าวไว้ว่า นตถิ เสยฺโยว ปาปิโย ผู้ถึงธรรมขั้นบริสุทธิ์แล้วเสมอกันหมด 
เมื่อเสมอกันหมดแล้ว จะไปหากราบกันที่ไหน เห็นว่าแปลกต่างกันที่ไหน ก็เหมือน 
แม่น�า้ในมหาสมทุร เป็นยงัไงแม่น�า้ในมหาสมทุร มันไหลมาจากทศิใดแดนใด ทัง้บนฟ้า  
มาจากล�าคลองต่างๆ รวมลงเป็นมหาสมุทรแล้ว เราไปแยกแม่น�้านั้นให้เป็นมาจาก
สายน้ันสายน้ีจากบนฟ้าได้ไหม มันเป็นแม่น�้ามหาสมุทรด้วยกันหมดแล้ว หยดใด 
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ก็ตาม ฝนตกลงมาถึงมหาสมุทรเป็นมหาสมุทรทันที น�้าสายใดก็ตามไหลเข้ามาสู่
มหาสมุทรเป็นมหาสมทุรทนัท ีเราจะแยกมนัออกเป็นแม่น�า้สายน้ันสายน้ีอย่างน้ีไม่ได้  
นี่ ฉันใดก็เหมือนกัน ท่านผู้สร้างบารมีทั้งหลายโดยล�าดับล�าดามา ซึ่งเป็นเหมือนกับ
แม่น�้าไหลมาจากสายต่างๆ จะเข้าสู่มหาวิมุตติมหานิพพาน แล้วก็มาจากที่ต่างๆ คือ
สัตว์โลกมีจ�านวนมาก ต่างคนต่างสร้างคุณงามความดีค่อยไหลมา ค่อยใกล้เข้ามาๆ 
พอถงึวมิตุตหิลดุพ้นป๋ึงเท่าน้ัน เข้าถงึแล้วมหาวมิตุตมิหานิพพาน รายใดมาพอถงึน้ัน  
เป็นมหาวิมุตติมหานิพพานเหมือนกันหมดแล้ว ถามหานิพพานที่ไหน ถามหา
พระพุทธเจ้าหาอะไร ก็เป็นมหาวิมุตติมหานิพพานอย่างเดยีวกนัแล้ว เช่นเดยีวกบั 
น�า้มหาสมุทร มาจากสายต่างๆ มาสูม่หาสมทุร แล้วเป็นน�้ามหาสมุทรอนัเดียวกนั ถาม
มหาสมทุรทีต่รงไหน หยดไหนกเ็ป็นมหาสมทุร น่ีรายใดกต็าม หยดใดกต็าม ทีต่รัสรู้ 
ธรรมบรรลธุรรมขึน้มาผางเท่าน้ัน เป็นมหาวมุิตตมิหานิพพานอย่างเดยีวกนัแล้ว ถามหา 
พระพทุธเจ้าท�าไม น่ีละธรรมพระพทุธเจ้า ท่านเรียกว่า สนฺทฏฺิ€โิก ผู้ปฏบิตัต้ิองรู้เหน็
ด้วยตนเองโดยไม่ต้องไปถามใคร นี่ก็ไม่ถามใคร

จึงได้พูดให้พี่น้องทั้งหลายว่าให้เป็นข้อยืนยันได้เลย หลวงตาคอขาดก็คอขาด
เพื่อพี่น้องทั้งหลาย ยืนยันว่าเป็นความจริงสุดส่วนที่ได้ปฏิบัติมานี้เต็มเม็ดเต็มหน่วย 
ตั้งแต่ล้มลุกคลุกคลานจนกระทั่งถึงหาที่สงสัยไม่ได้แล้ว นี้คือผลแห่งการปฏิบัติตาม
ศาสนธรรมของพระพทุธเจ้า ซึง่เป็นตลาดแห่งมรรคผลนิพพาน เรายังจะเหน็ว่าศาสนา
เป็นของเหลวๆ ไหลๆ อยู่เหรอ แล้วเหน็เร่ืองความโลภ ความโกรธ ความหลง ซึง่เป็น 
เหมือนเสี้ยนเหมือนหนาม เหมือนฟืนเหมือนไฟ ว่าเป็นทองค�าธรรมชาติอยู่หรือ  
ให้พิจารณา ให้ไปถามตัวเองนะ อย่าไปถามคนอื่น ให้ถามตัวเอง เพราะเราเป็น 
ผู้รับผิดชอบตัวของเรา เกลียดชั่ว เกลียดทุกข์ มีความรักสุขแล้วให้แก้ตัวเอง อันใด 
ไม่ดีให้ปัดออก อันใดดีส่งเสริมให้ดีขึ้นมา

เวลาน้ีศาสนาจะหมดแล้วนะกบัชาวพทุธของเรา มตีัง้แต่ถอืพทุธๆ ถามเตม็บ้าน 
เตม็เมอืง แม้เดก็อยูใ่นท้องกีค่นกต็ามยงัไม่คลอด พอเขาถามว่า น่ีหนูถอืศาสนาอะไร 
แม่ถือศาสนาอะไร แย่งแม่ออกมาพูดทั้งๆ ที่ยังไม่คลอดออกมา ถือพุทธๆ แม่มัน
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ถืออะไรก็ไม่รู้นะ มันมีแต่ปากเฉยๆ ไม่ได้สนใจประพฤติปฏิบัติ แล้วเกิดมาหาสาระ 
ไม่ได้นะ อยูก่นัมากมายขนาดน้ี ใครเป็นคนทีจ่ะตดัสนิในใจแน่ใจตนได้ว่าออกจากน้ี 
แล้วจะไปสู่สุคติโลกสวรรค์ ไม่มีนะ เพราะกิเลสพางมงาย มันจะพางมงายไปเรื่อยๆ  
ถูกต้มไปเร่ือยๆ และสร้างแต่บาปแต่กรรม หาบแต่กองทกุข์ไปเร่ือยๆ ถ้าไม่เอาธรรม 
เข้ามาตดัสนิกนั ต้องเอาธรรมเข้ามาตดัสนิ มาบ�าเพญ็คุณงามความดี แล้วจะค่อยเพกิ 
ค่อยถอนความมืดด�าทั้งหลายให้กระจายหายไป ความสว่างแห่งการบ�าเพ็ญคุณงาม
ความดีทั้งหลายจะเจิดจ้าขึ้นมาภายในใจ ไม่ต้องถามหาบาปหาบุญ หานรกสวรรค์ 
เจ้าของเป็นผู้รู้ผู้เห็นเพราะสร้างขึ้นมาจากเจ้าของ บาปเจ้าของสร้างเอง บุญเจ้าของ
สร้างเอง นรกสวรรค์เกี่ยวโยงกันกับหัวใจดวงนี้ ไม่มีอะไรเป็นที่เกี่ยวโยง

ทกุข์ทัง้มวลในโลกธาตน้ีุ ไม่มีอะไรเป็นทีรั่บรอง น�า้มหาสมทุรทะเลหลวง ดนิ ฟ้า  
อากาศ กว้างขนาดไหน ไม่ใช่ภาชนะส�าหรับรับรองทกุข์ของสตัว์โลก แล้วความดีทัง้หลาย 
กเ็หมือนกนั ความสขุทีไ่หนกไ็ม่ม ีไปหาตาม ดนิ ฟ้า อากาศ กเ็ป็นดนิ ฟ้า อากาศ ไป  
มันอยู่กับใจของมนุษย์ผู้ท�าดีนี้ละ

ความสุขก็ดี ความทุกข์ก็ดี มีใจเป็นภาชนะส�าหรับที่จะรับรองเอาไว้จากการ 
ปฏิบัติดีปฏิบัติชั่วของตน ให้คัดเลือกเสียตั้งแต่บัดนี้ ไม่อย่างนั้นจะขนเอาตั้งแต่บาป 
แต่กรรมเข้าสู่หัวใจ ไปที่ไหนเดือดร้อนวุ่นวาย ถ้าเกิดว่าอยากจะไปเกิดเป็นเทวบุตร
เทวดา มนัไม่ฟาดไปเกดิเป็นหมเูป็นหมาขีเ้ร้ือน แล้วเกดิเป็นเปรตเป็นผี เราต้องการไหม  
เราไม่ต้องการ แต่ความประพฤติของเรามันยิ่งร้ายกว่าเปรตกว่าผี ตายแล้วก็ยังพอ
บรรเทานะ เปรตผีมนัยงัมกีรรมให้อภยั เพยีงเป็นเปรตเป็นผี มนัไม่ลงนรกอเวจี ให้พากนั 
พินิจพิจารณา

ศาสนาของพระพทุธเจ้าน้ีเลศิเลอสดุยอดแล้ว ไม่มทีีไ่หนเป็นทีต้่องต ิเรายนืยนั
ที่มาสอนพี่น้องทั้งหลายออกมาจากหัวใจล้วนๆ การสอนพี่น้องทั้งหลายสอนมาเป็น
เวลา ๕๔ ปีน้ีแล้ว เราไม่เคยงมเงาเกาหมัดสอนโลก สอนถอดออกมาจากหวัใจทีรู้่เหน็ 
มากน้อยเพียงไรจากการประพฤติปฏิบัติของตนที่ได้มา สอนเต็มเม็ดเต็มหน่วย  
จนกระทัง่ถงึทีส่ดุวมุิตตพิระนิพพาน ก็ไม่ทลูถามพระพทุธเจ้า จ้าอยูใ่นหวัใจน่ี แล้วเป็น 
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ยังไงศาสนา เป็นโมฆะไหม ครึหรือล้าสมัยไหม มันทันสมัย ทันยุคทันสมัย ล�้าสมัย 
ตั้งแต่กิเลสตัณหาเต็มบ้านเต็มเมืองเวลานี้ ไปที่ไหนมองหาอรรถหาธรรมแทบไม่เห็น 
มีตั้งแต่เรื่องกิริยาของกิเลสรุมล้อมทั้งสัตว์ ทั้งบุคคล ทั้งหญิง ทั้งชาย ไปด้วยกัน 
สิ่งที่ได้มาก็มีแต่ความเดือดร้อนวุ่นวาย ขอให้มีความสงบบ้าง วันหนึ่งให้บ�าเพ็ญคุณ
งามความดี

การท�าบญุให้ทาน อย่าได้มคีวามตระหน่ีถีเ่หนียว การท�าบญุให้ทานเป็นการเบกิ 
กว้างความเป็นอยูแ่ละการก้าวเดนิของตนไปโดยล�าดบั ไม่ได้คบัแคบตบีตนัเหมอืนคน 
ตระหน่ีถีเ่หนียว คนตระหน่ีถีเ่หนียวน้ีสร้างขวากสร้างหนามขวางทางตวัเอง ปักเสยีบ 
ตวัเอง กระทบกระเทอืนต่อตวัเองน้ันแหละ ไปทีไ่หนคบัแคบตบีตนั เกดิภพใดชาตใิด  
มแีต่เสีย้นแต่หนาม มีแต่ฟืนแต่ไฟเผาตวัเอง เพราะความชัว่ของตวัเองจากความตระหน่ี  
คนเราเมื่อตระหนี่แล้วต้องเห็นแก่ได้ คนตระหนี่แล้วเห็นแก่ได้ๆ แล้วจะเอาแง่ไหนๆ 
พอฉกๆ พอลักๆ พอปล้นๆ พลิกร้อยสันพันคม คือความตระหนี่ อย่าพากันสั่งสม

มนุษย์เราอยู่ร่วมกันให้เห็นอกเห็นใจกัน ให้มีจิตใจกว้างขวางต่อกัน ให้อภัย 
กนัเสมอ มนุษย์น้ีเป็นสตัว์ขีข้ลาดทีส่ดุ สตัว์สูไ้ม่ได้ สตัว์บางตวั เช่นแมว เช่นเสอื เขามกั 
อยูต่ามล�าพงั เขาก็อยูไ่ด้สบายๆ แต่มนุษย์น้ีอยูไ่ม่ได้นะ ต้องวิง่หาคนน้ันเป็นเพือ่น วิง่หา 
คนน้ีเป็นเพือ่น เมือ่ไม่ได้กค็ว้าเอาไอ้ตบูเข้ามา อยูก่บัไอ้ตบู เมือ่เป็นอย่างน้ันต้องเหน็ 
โทษแห่งความขี้ขลาดของตน อยู่กับหมู่กับเพื่อนให้เห็นอกเห็นใจกัน เผื่อแผ่ซึ่งกัน 
และกนั ให้อภยักนั จิตเขามีจิตเรามีความรู้สกึดชีัว่หมอืนกนั เอามาเฉลีย่กนั แล้วพออด 
พอทนกันได้ เก็บความรู้สึกกันไว้ได้คนเรา อย่าเอะอะก็แผดออกมาๆ นี้มันเป็นฟืน 
เป็นไฟแก่ตัวเองและเพื่อนฝูง นี่ละ หลักพุทธศาสนาท่านสอนว่าอย่างนี้ สอนให้เรามี
ความกว้างขวาง ไม่มีความตระหนี่ถี่เหนียว ความเห็นแก่ตัวนี้เป็นทางเดินแห่งความ 
จนตรอกจนมมุ ทางเดนิหรือความเป็นอยูด้่วยความกว้างขวางน้ัน ได้แก่ คนสร้างความ 
ดงีาม มีจิตใจอนักว้างขวางเบกิบาน ไปทีไ่หนเบกิบาน ไปภพใดชาตใิดกต็าม คนมกีาร 
ท�าบุญให้ทานไม่อดอยากขาดแคลน หากมีสิ่งที่มาสนองจนได้ สิ่งที่มาสนองก็คือ 
ความดีของเราที่สร้างไว้แล้วแต่ก่อนนั้นแหละมาสนองเรา
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จงพากนัอตุส่าห์พยายาม การให้ทานวนัหน่ึงๆ อย่าให้ขาดวนัขาดคนื เมือ่มีโอกาส 
หรือสมบัติพอมี ให้อุตส่าห์พยายามท�า การรักษาศีลรักษาธรรมก็ให้รักษาตัวของเรา  
เพราะเรานี้เป็นผู้เหมาทั้งนรกอเวจีล่ะมากที่สุด ยิ่งกว่าเหมาสวรรค์นิพพาน ให้แก้ไข 
ตรงน้ี มันเที่ยวไปเหมาไว้หมดนะเวลาน้ี เพราะสร้างแต่ความช่ัวช้าลามก แล้วก็ 
ไปเหมาตั้งแต่ความทุกข์ความเดือดร้อน เกิดที่ไหน ไปอยู่ที่ไหน ก็มีตั้งแต่บ่น  
ก็ไม่บ่นยังไง เจ้าของสร้างแต่สิง่ทีจ่ะท�าให้บ่นมนักบ่็น เพราะฉะน้ัน จึงให้รู้เสยีตัง้แต่
บัดนี้

ศาสนาพระพทุธเจ้าน้ี เราเกดิมาถ้าไม่ได้นับถอืพระพทุธเจ้าน้ี เรียกว่าเป็นโมฆะ  
ถึงจะเป็นมนุษย์ ก็มนุษย์ไม่มีราคาอะไร ขอให้มีอรรถมีธรรมภายในใจ ยิ่งถือ 
พทุธศาสนา กราบไหว้บชูาพระพทุธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ เป็นเคร่ืองประดบัใจตลอด
เวลา ถงึเวลาจะหลบัจะนอน กใ็ห้ท�าภาวนาน้ีเสยีก่อน น้ีละผู้ทีส่ร้างความแน่ใจให้ตนเอง  
ภพน้ีชาตหิน้าไม่ต้องถาม เราเป็นผู้สร้างเอง แล้วทีอ่ยูก่จ็ะเป็นของเราเอง เหมอืนเราปลกู
บ้านสร้างเรือน ปลูกได้ขนาดไหน เราเป็นผู้ไปอยู่ นี่สร้างคุณงามความดีได้มากน้อย  
เราจะเป็นผู้เสวยความดีของเรา

จงอย่าได้พากนัลดละความดีงามทัง้หลาย อย่าปล่อยให้ตัง้แต่กิเลสมนัเหยยีบย�า่ 
ท�าลายทกุสิง่ทกุอย่าง ความฟุง้เฟ้อเห่อเหมิน้ีกค็อืเร่ืองของกเิลส การอยู ่การกนิ การหลบั 
การนอน ทกุอย่าง ฟุง้เฟ้อเห่อเหมิ ไม่รู้เน้ือรู้ตวั น้ีคอืเร่ืองของกเิลส ถ้าเร่ืองของธรรม  
ต้องรู้จักประมาณ การอยูก่ส็ร้างทีอ่ยูท่ีพ่กัพอประมาณ การกนิกก็นิพอประมาณ อย่าท�า 
ฟุง้เฟ้อเห่อเหมิ การใช้สอยต่างๆ กใ็ห้รู้จักประมาณ การคบค้าสมาคมกับเพือ่นกบัฝูง 
ก็ให้รู้จักคนดีคนชั่ว การอยู่การกินให้รู้จักพอดิบพอดี และคบเพื่อนคบฝูงก็ให้คัด 
ให้เลอืก อย่าคบสุม่สีสุ่ม่ห้าแล้วภัยมาถงึตวัเราเอง น่ีคอืธรรมท่านสอนไว้อย่างน้ี อย่า
พากันท�าสุ่มสี่สุ่มห้า

เราเป็นลกูชาวพทุธ ไว้ลวดลายแห่งชาวพทุธไว้บ้าง อย่าให้โลกภายนอกเขาดูถกู 
เหยียดหยามว่าชาติไทยนี้ถือศาสนาพุทธ เวลาปฏิบัติตามศาสนาพุทธไม่มี มีแต่ลิง 
แต่ค่างเต็มเนื้อเต็มตัว วอกแวกๆ คลอนแคลนๆ เห็นอะไรมาคว้ามับๆ ศาสนาพุทธ
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ท�าไมเป็นอย่างนั้น ศาสนาพุทธต้องรู้ มีความสงวนเนื้อสงวนตัว สงวนเนื้อหนังของ
ตวัๆ สงวนประเทศชาตบ้ิานเมอืงของตวั สิง่ใดทีค่วรซือ้กซ็ือ้ มาจากเมอืงนอกเมอืงใน 
ทั้งเขาทั้งเรา ถ้ามีความจ�าเป็นซึ่งควรจะซื้อเพราะเราไม่มี เอ้า ซื้อได้ เขาก็ซื้อได้ เราก็ 
ซื้อได้ แต่ที่เรามีอยู่นี่ซิ แล้วเป็นบ้าไปซื้อกับของเขานี่ซิ มันส�าคัญนะ

อะไรมาถ้าเป็นของนอกแล้วดหีมดๆ แม้ทีส่ดุ แอปเปิลแอปแป้น โคตรพ่อโคตรแม่ 
มนัไม่มหีรือในประเทศไทยของเรา เดนิเข้าไปจันทบรีุเป็นยงัไง จันทบรีุมไีหม แอปเป้ิล  
มันเป็นบ้าไปหาซื้ออะไรเมืองนอกเมืองนา มันกราบจนกระทั่งแอปเปิ้ลเขาแล้วนะ
เวลานี้ เราเลยถือความเป็นน้อยของตัวเองโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัว เห็นของภายนอกดีกว่า 
ของภายใน กราบไปทกุสิง่ทกุอย่าง เหน็คนภายนอกดกีว่าคนภายใน เหน็เขาดกีว่าเรา  
กราบไปหมด ทน้ีีก็กราบผิดผัวผิดเมยี ถ้าเป็นผัวฝร่ังแล้วกราบเลย ฝร่ังมนัด ีเมอืงไทย 
นี้มันเป็นเสี้ยนเป็นหนาม เมืองไทยเป็นมูตรเป็นคูถไปหมด

น่ีละ เรายนิดตีัง้แต่สิง่ภายนอก มันกข็าดความสนใจทีจ่ะทะนุบ�ารุงรักษาสมบตัิ
ภายในของตนให้มีเน้ือมีหนังขึน้มา ถ้าต่างคนต่างรักสงวนชาตขิองเรา ทกุสิง่ทกุอย่าง
จะดีไปตามๆ กัน สมบัติสิ่งต่างๆ ที่มีอยู่ในประเทศไทยน้อยเมื่อไร มีขายเกลื่อนอยู่  
เอาเป็นของเรา มเีราซือ้กนัขายกนัอดุหนุนซึง่กนัและกนัแล้ว ฝ่ายหน่ึงเมือ่มผีลประโยชน์ 
แล้ว กม็แีก่ใจทีจ่ะผลติออกมาให้เป็นก�าไรขึน้ไปเรือ่ยๆ ดีไม่ด ีดีกว่าเมอืงนอกเขาอกี  
อนัน้ีมาเมินๆ ไม่สนใจ เป็นบ้ากบัสิง่ภายนอก เมอืงไทยเราเมืองบ้าเห่อนะ ให้จ�าให้ด ี
พีน้่องทัง้หลาย น่ี เราเอาพทุธศาสนามาสอน แล้วจะว่าหลวงตาหาเร่ือง เรามนัหาเร่ือง 
ใส่เราทัง้ประเทศ มแีต่บ้าแบบน้ี แบบหาเร่ืองจมเมืองไทยเราอย่างน้ียงัไม่รู้ตวัอยูเ่หรอ 
นี้ฉุดลากขึ้นมาจากหลุมจากบ่อ ให้มีความรู้จักประมาณ ความรักสงวนในเลือดเนื้อ 
ของตวั อย่างน้ีเป็นความผิดแล้วเหรอ ไอ้เราทีท่�าลายเลอืดเน้ือของตวัเองให้จมลงไปๆ 
เป็นความถูกต้องดีแล้วหรือ ให้เอามาพิจารณา เราเป็นลูกชาวพุทธนะ

วันน้ีมีโอกาสพอสมควรที่ได้สอนพี่น้องทั้งหลายตามเวลาที่เป็นมหามงคล 
เช่นวันนี้ วันนี้เป็นวันมงคลของเรามากมาย หาได้ยากนะ ทูลกระหม่อมฟ้าหญิงท่าน
ได้เสดจ็มาทีไ่หนง่ายๆ เพราะภาระของท่านมมีากต่อมาก วนัน้ีท่านท�าไมอตุส่าห์ละมา 
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หมดทุกอย่าง มาเยี่ยมพี่น้องชาวไทยเรา เราก็ควรจะได้เป็นคติตัวอย่าง ท่านอุตส่าห์ 
เสด็จมาเยี่ยมเป็นร่มโพธิ์ร่มไทร แล้วกราบไหว้ท่านด้วยความเห็นบุญเห็นคุณ และ
ปฏิบัติตนตามท่านที่เป็นเยี่ยงอย่างเราอันดีแล้ว ให้มีศีลมีธรรม ให้พากันภาวนานะ 
ให้พากันจ�าเอาทุกคน

เป็นยังไง หลวงตาบัวนี้เทศน์มันหมดแล้วนะ ค�าเทศน์ก็ดี เพราะเรียนจบเพียง 
ป.๓ เท่านั้น แต่เวลาเทศน์มันเป็น ป. ไหนก็ไม่รู้ ลุกลามไปหมดๆ นั่นแหละ นี่ก็จะ 
หมดก�าลงัวงัชาแล้ว ให้พากันไปตัง้ใจประพฤตปิฏบิตันิะ เช้ือของพทุธศาสนาขอให้มี 
ในเมืองไทยของเราบ้างนะ อย่าให้มีตั้งแต่เรื่องของกิเลสตัณหาเหมือนลิงเหมือนค่าง 
อะไรผ่านมาคว้ามับๆ นี้ เสียหายนะชาติไทยของเรา ให้สงวนตัวรักเนื้อรักหนังของ
ตัวเอง นี้เป็นความถูกต้องดีงาม

การแสดงธรรมวันนี้คงจะพอได้คติตัวอย่างอันดีงาม เฉพาะอย่างยิ่งการอบรม
จิตใจให้มีความสงบร่มเย็น อย่าปล่อยอย่าวางตลอดเวลาให้กิเลสตัณหาเอาไปถลุง 
ทัง้วนัทัง้คืน ไปทีไ่หนมีแต่คนบ่นเร่ืองกองทกุข์ เพราะกเิลสสร้างขึน้มาโดยเจ้าของหลง 
ตามมันไปตลอด อย่างนี้ไม่ดี ขอให้อุตส่าห์พยายามปฏิบัติ รั้งเอาไว้ สิ่งใดที่ไม่ดี 
อย่าท�า ต้องรั้งเอาไว้

เช่นท่านผู้มาปฏิบตัศิลีธรรมด้วยความเป็นอรรถเป็นธรรม มุง่หน้ามุ่งตาต่อมรรค 
ผลนิพพานจริงๆ ท่านเป็นผู้มีหิริโอตตัปปะ สะดุ้งกลัวต่อบาปต่อกรรมตลอดเวลา  
ไปทีไ่หนไปด้วยความส�ารวมระวงัตลอด ท่านกท็รงอรรถทรงธรรม ทรงความร่มเยน็ข้ึน 
ในใจของท่าน เม่ือใจของท่านมีความสงบร่มเยน็ ไปทีไ่หนกเ็ป็นมงคล เช่น พระท่าน 
บ�าเพญ็ธรรมของท่านได้คณุงามความดปีระจักษ์ใจ มคีวามสง่างามภายในใจ ท่านอยู่ 
ทีไ่หน ท่านกส็ง่างาม ได้มากราบไหว้บชูาท่านกเ็ป็นขวญัตาขวญัใจ เป็นทีร่ะลกึไว้ได้นาน  
มีความชุ่มเย็นเป็นสุขต่อไป

น่ีละเร่ืองศลีธรรม มอียูท่ีไ่หนท�าโลกให้ร่มเยน็ อยูท่ีเ่รากท็�าเราให้ร่มเยน็ ดงัตะกีน้ี้ 
พูดถึงเรื่องวงกรรมฐาน อย่างท่านมรณภาพไปแล้ว อัฐิของท่านกลายเป็นพระธาตุนี้  
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มีน้อยเม่ือไรเมืองไทยเรา น่ีก็เพราะมีผู้ปฏิบัติตามท่าน ผลก็ได้มาอย่างน้ี ถ้าไม่มี 
ผู้ปฏิบัติตาม ไม่มีอะไรเหลือเลย เหลือตั้งแต่นรกอเวจีประจ�าชาวพุทธเรานั้นแหละ  
ทัง้ชาวพทุธทัง้ชาวพระจะมแีต่นรกอเวจีเตม็บ้านเตม็เมอืง หาความหมายแห่งชาวพทุธ
ไม่มเีลย จึงสร้างความหมายแห่งชาวพทุธขึน้ด้วยการปฏบิตัติวัของเราให้มศีลีมีธรรม 
รู้เนื้อรู้ตัว ละชั่วท�าดี จะเป็นผลเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและต่อเรา

การแสดงธรรมวนัน้ีกเ็หน็ว่าสมควรแก่ธาตแุก่ขนัธ์ แก่กาลเวลา ขอความสวสัดี
จงมีแก่บรรดาพี่น้องทั้งหลายโดยทั่วกันเทอญ 

เออ เรื่องทอดผ้าป่า ก็เลยลืมไปเสียไม่ได้พูด วันนี้ท่านทั้งหลายสร้างมหากุศล
อันยิ่งใหญ่เพื่อผ้าป่าช่วยชาติของเรา หลวงตาขออนุโมทนาขอบคุณกับท่านทั้งหลาย
เป็นอย่างมากนะ นี่่ล่ะ มหากุศลอันยิ่งใหญ่จะหนุนชาติของเรา วันนี้มีอานิสงส์มาก
ทุกๆ ท่าน

เอาล่ะพอ เหนื่อยแล้ว 
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พระคุณเจ้าหลวงปู่ชอบ านสโม

สถานที่จ�าพรรษา
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ล�าดับสถานที่จ�าพรรษา

ปีพุทธศักราช ๒๔๖๘ พรรษาที่ ๑
จ�าพรรษาทีว่ดัเลยีบ ต�าบลในเมอืง อ�าเภอเมือง จังหวดัอบุลราชธานี จ�าพรรษา

กับพระคุณเจ้าหลวงปู่เสาร์ กันตสีโล ฯลฯ 
ปีพุทธศักราช ๒๔๖๙ พรรษาที่ ๒
จ�าพรรษาที่วัดศรีมงคลเหนือ อ�าเภอมุกดาหาร จังหวัดนครพนม (ปัจจุบันเป็น

จังหวัดมุกดาหาร) จ�าพรรษากับพระอาจารย์แดง พระกรรมวาจาจารย์ 
ปีพุทธศักราช ๒๔๗๐-๗๑ พรรษาที่ ๓-๔
จ�าพรรษาที่วัดป่าหนองบัวบาน บ้านหนองบัวบาน ต�าบลหนองบัวบาน อ�าเภอ 

หนองววัซอ จังหวดัอดุรธานี จ�าพรรษากบัพระคณุเจ้าหลวงปูบ่ญุ ปัญญาวโุธ หลวงปูข่าว  
อนาลโย (วัดป่าหนองบัวบาน ปัจจุบันน�้าท่วมเนื่องจากสร้างเขื่อนห้วยหลวง)

ปีพุทธศักราช ๒๔๗๒-๗๓ พรรษาที่ ๕-๖
จ�าพรรษาทีว่ดัป่าหนองววัซอ ต�าบลหนองววัซอ อ�าเภอหนองววัซอ จังหวดัอดุรธานี  

จ�าพรรษากับพระคุณเจ้าหลวงปู่บุญ ปัญญาวุโธ หลวงปู่หลุย จันทสาโร หลวงปู่ขาว 
อนาลโย (ปัจจุบันวัดน้ีได้เปลี่ยนช่ือเป็นวัดป่าบุญญานุสรณ์ เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่
พระคุณเจ้าหลวงปู่บุญ ปัญญาวุโธ ซึ่งองค์ท่านเป็นผู้ที่สร้างวัดแห่งนี้ขึ้นมา)

ปีพุทธศักราช ๒๔๗๔ พรรษาที่ ๗
จ�าพรรษาทีว่ดัป่าวเิวกธรรมคณุ บ้านเหล่างา ต�าบลเหล่างา อ�าเภอเมอืง จังหวดั

ขอนแก่น จ�าพรรษากับพระคุณเจ้าหลวงปู่สิงห์ ขันตยาคโม หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ 
หลวงปู่ค�าดี ปภาโส หลวงปู่ซามา อจุตโต หลวงปู่กงมา จิรปุญโญ ฯลฯ 

ปีพุทธศักราช ๒๔๗๕ พรรษาที่ ๘
จ�าพรรษาทีว่ดัป่าสาลวนั อ�าเภอเมือง จังหวดันครราชสมีา จ�าพรรษากบัพระคณุเจ้า 

หลวงปูส่งิห์ ขนัตยาคโม พระคุณเจ้าหลวงปูม่หาป่ิน ปัญญาพโล หลวงปูเ่ทสก์ เทสรังสี  
หลวงปู่ฝั้น อาจาโร หลวงปู่กงมา จิรปุญโญ หลวงปู่ซามา อจุตโต ฯลฯ 
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ปีพุทธศักราช ๒๔๗๖ พรรษาที่ ๙
จ�าพรรษาที่วัดป่าศรัทธารวม ต�าบลหัวทะเล อ�าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

จ�าพรรษากับพระคุณเจ้าหลวงปู่มหาปิ่น ปัญญาพโล หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ หลวงปู่
หลุย จันทสาโร หลวงปู่ฝั้น อาจาโร ฯลฯ

ปีพุทธศักราช ๒๔๗๗ พรรษาที่ ๑๐ 
จ�าพรรษาทีถ่�า้นายม บ้านถ�า้นายม ต�าบลถ�า้นายม อ�าเภอเมอืง จังหวดัเพชรบรูณ์ 

จ�าพรรษากับตาผ้าขาวสง่า (อนาคามี)
ปีพุทธศักราช ๒๔๗๘ พรรษาที่ ๑๑ 
จ�าพรรษาทีบ้่านสะลวง ต�าบลขีเ้หลก็ อ�าเภอแม่ริม จังหวดัเชยีงใหม่ (จ�าพรรษา

องค์เดียว)
ปีพุทธศักราช ๒๔๗๙ พรรษาที่ ๑๒
จ�าพรรษาที่ดอยนะโม ต�าบลน�้าแพร่ อ�าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ (จ�าพรรษา

องค์เดียว)
ปีพุทธศักราช ๒๔๘๐ พรรษาที่ ๑๓
จ�าพรรษาที่วัดป่าอรัญญวิเวก บ้านปง ต�าบลอินทขิล อ�าเภอแม่แตง จังหวัด

เชียงใหม่ จ�าพรรษากับหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี ฯลฯ
ปีพุทธศักราช ๒๔๘๑ พรรษาที่ ๑๔
จ�าพรรษาที่บ้านไทยใหญ่ เมืองยาง แขวงเชียงตุง ประเทศพม่า (จ�าพรรษา

องค์เดียว) 
ปีพุทธศักราช ๒๔๘๒ พรรษาที่ ๑๕
จ�าพรรษาที่ดอยเจียงตอง เมืองเจียงตอง ประเทศพม่า (จ�าพรรษาองค์เดียว) 
ปีพุทธศักราช ๒๔๘๓ พรรษาที่ ๑๖
จ�าพรรษาทีส่�านักสงฆ์แม่หนองหาร บ้านแม่หนองหาร ต�าบลแม่หนองหาร อ�าเภอ 

สันทราย จังหวัดเชียงใหม่ จ�าพรรษากับหลวงปู่เหรียญ วรลาโภ ฯลฯ 
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ปีพุทธศักราช ๒๔๘๔ พรรษาที่ ๑๗
จ�าพรรษาที่บ้านกะเหร่ียงป่าไม้แดง ดอยยางแดง ประเทศพม่า (จ�าพรรษา 

องค์เดียว) 
ปีพุทธศักราช ๒๔๘๕-๒๔๘๖ พรรษาที่ ๑๘-๑๙
จ�าพรรษาที่บ้านไทยใหญ่ ลีเตอะ ประเทศพม่า (จ�าพรรษาองค์เดียว) 
ปีพุทธศักราช ๒๔๘๗ พรรษาที่ ๒๐
จ�าพรรษาที่ถ�้าหมีเก่า บ้านไทยใหญ่ หนองยวน ประเทศพม่า (จ�าพรรษาองค์

เดียว) 
ปีพุทธศักราช ๒๔๘๘ พรรษาที่ ๒๑
จ�าพรรษาทีว่ดัป่าน�า้ริน บ้านน�า้ริน ต�าบลข้ีเหลก็ อ�าเภอแม่ริม จังหวดัเชียงใหม่ 

จ�าพรรษากับหลวงปู่แหวน สุจิณโณ 
ปีพุทธศักราช ๒๔๘๙ พรรษาที่ ๒๒
จ�าพรรษาทีป่่าช้าหนิโง้น (วดัป่าโคกมน) บ้านโคกมน ต�าบลผาน้อย อ�าเภอวงัสะพงุ  

จังหวัดเลย (จ�าพรรษาองค์เดียว) 
ปีพุทธศักราช ๒๔๙๐ พรรษาที่ ๒๓
จ�าพรรษาทีว่ดัป่าน�า้ริน บ้านน�า้ริน ต�าบลข้ีเหลก็ อ�าเภอแม่ริม จังหวดัเชียงใหม่ 

(จ�าพรรษาองค์เดียว) 
ปีพุทธศักราช ๒๔๙๑ พรรษาที่ ๒๔
จ�าพรรษาทีเ่สนาสนะป่า บ้านสนัป่ายาง ต�าบลแม่ริม อ�าเภอแม่ริม จังหวดัเชยีงใหม่  

(จ�าพรรษาองค์เดียว) 
ปีพุทธศักราช ๒๔๙๒ พรรษาที่ ๒๕
จ�าพรรษาทีบ้่านผาแด่น ต�าบลสนัป่ายาง อ�าเภอแม่ริม จังหวดัเชยีงใหม่ (จ�าพรรษา 

องค์เดียว) หมายเหต ุสร้างสํานักสงฆ์ผาแด่น
ปีพุทธศักราช ๒๔๙๓ พรรษาที่ ๒๖
จ�าพรรษาทีบ้่านผาแด่น ต�าบลสนัป่ายาง อ�าเภอแม่ริม จังหวดัเชียงใหม่ จ�าพรรษา 

กับหลวงปู่บุญฤทธิ์ ปัณฑิโต 
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ปีพุทธศักราช ๒๔๙๔ พรรษาที่ ๒๗
จ�าพรรษาทีว่ดัป่าท่าสวย บ้านวงัม่วง ต�าบลเอราวณั อ�าเภอเอราวณั จังหวดัเลย  

จ�าพรรษากับหลวงปู่พุทธา ฐิตสิริ หลวงพ่อบัวค�า มหาวีโร
หมายเหตุ ปีพุทธศักราช ๒๔๙๔ สร้างวัดป่าท่าสวย 
ปีพุทธศักราช ๒๔๙๕ พรรษาที่ ๒๘
จ�าพรรษาทีถ่�า้แก้งยาว บ้านโคกแฝก ต�าบลผาน้อย อ�าเภอวงัสะพงุ จังหวดัเลย  

จ�าพรรษากับหลวงพ่อบัวค�า มหาวีโร ฯลฯ 
ปีพุทธศักราช ๒๔๙๖ พรรษาที่ ๒๙
จ�าพรรษาทีว่ดัถ�า้พระสบาย ต�าบลนาครัว อ�าเภอแม่ทะ จังหวดัล�าปาง จ�าพรรษากบั 

หลวงปู่แว่น ธนปาโล หลวงปู่บุญฤทธิ์ ปัณฑิโต หลวงพ่อบัวค�า มหาวีโร ฯลฯ
ปีพุทธศักราช ๒๔๙๗ พรรษาที่ ๓๐
จ�าพรรษาทีว่ดัป่าท่าสวย บ้านวงัม่วง ต�าบลเอราวณั อ�าเภอเอราวณั จังหวดัเลย  

จ�าพรรษากับหลวงพ่อบัวค�า มหาวีโร ฯลฯ 
ปีพุทธศักราช ๒๔๙๘-๙๙ พรรษาที่ ๓๑-๓๒
จ�าพรรษาที่วัดป่าบ้านบง บ้านบง ต�าบลท่าศาลา อ�าเภอภูเรือ จังหวัดเลย
หมายเหตุ  ปี ๒๔๙๘ สร้างวัดป่าบ้านบง (จําพรรษาองค์เดียว)
ปี ๒๔๙๙ จําพรรษากับหลวงพ่อบัวคํา มหาวีโร 
ปีพุทธศักราช ๒๕๐๐ พรรษาที่ ๓๓
จ�าพรรษาที่วัดป่าปริตตบรรพต บ้านกกกอก ต�าบลหนองงิ้ว อ�าเภอวังสะพุง 

จังหวัดเลย
หมายเหตุ ปี ๒๕๐๐ สร้างวัดป่าปริตตบรรพต 
ปีพุทธศักราช ๒๕๐๑ พรรษาที่ ๓๔
จ�าพรรษาทีว่ดัป่าท่าสวย บ้านวงัม่วง ต�าบลเอราวณั อ�าเภอเอราวณั จังหวดัเลย  

จ�าพรรษากับหลวงพ่อบัวค�า มหาวีโร 
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ปีพุทธศักราช ๒๕๐๒ พรรษาที่ ๓๕
จ�าพรรษาที่ถ�้าเม่น บ้านผาแบ่น ต�าบลเชียงคาน อ�าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย  

จ�าพรรษากับหลวงพ่อบัวค�า มหาวีโร พระราชสีลสังวร (เจ้าคุณนาซ่าว อดีตเจ้าคณะ
จังหวัดเลย)

ปีพุทธศักราช ๒๕๐๓ พรรษาที่ ๓๖
จ�าพรรษาทีว่ดัป่าท่าสวย บ้านวงัม่วง ต�าบลเอราวณั อ�าเภอเอราวณั จังหวดัเลย  

จ�าพรรษากับหลวงปู่พุทธา ฐิตสิริ หลวงพ่อบัวค�า มหาวีโร หลวงปู่สอน อนุสาสโก 
(พระหลานชายขององค์ท่านหลวงปู่ชอบ) 

ปีพุทธศักราช ๒๕๐๔ พรรษาที่ ๓๗
จ�าพรรษาที่วัดป่าสัมมานุสรณ์ บ้านโคกมน ต�าบลผาน้อย อ�าเภอวังสะพุง  

จังหวัดเลย จ�าพรรษากับหลวงพ่อบุญพิน กตปุญโญ พระคล้าย สุวัณณมาโจ  
(แก้วสุวรรณ) พระม่อย สามเณรบุญเพ็ง

หมายเหตุ ปี ๒๕๐๔ สร้างวัดป่าสัมมานุสรณ์
ปีพุทธศักราช ๒๕๐๕-๐๘ พรรษาที่ ๓๘-๔๑
จ�าพรรษาที่วัดป่าสัมมานุสรณ์ บ้านโคกมน ต�าบลผาน้อย อ�าเภอวังสะพุง 

จังหวัดเลย
หมายเหตุ ปี ๒๕๐๗ มอบหมายให้หลวงพ่อบัวคํา มหาวีโร เป็นเจ้าอาวาส 

พระอาจารย์จันทร์เรียน คุณวโร เป็นพระอุปัฏฐาก (ปี ๒๕๐๘ สร้างวัดป่าม่วงไข่)
ปีพุทธศักราช ๒๕๐๙ พรรษาที่ ๔๒
จ�าพรรษาที่วัดป่าบ้านบง บ้านบง ต�าบลท่าศาลา อ�าเภอภูเรือ จังหวัดเลย  

จ�าพรรษากบัหลวงพ่อจันด ีเขมปญุโญ พระอาจารย์จันทร์เรียน คณุวโร สามเณรเหลา  
(พระอาจารย์เฉลา วัดป่าสานตม) 

ปีพุทธศักราช ๒๕๑๐ พรรษาที่ ๔๓
จ�าพรรษาทีส่�านักสงฆ์บ้านกลาง บ้านกลาง ต�าบลท่าศาลา อ�าเภอภเูรือ จังหวดัเลย  

จ�าพรรษากับพระอาจารย์จันทร์เรียน สามเณรเหลา (พระอาจารย์เฉลา วดัป่าสานตม)
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ปีพุทธศักราช ๒๕๑๑ พรรษาที่ ๔๔ 
จ�าพรรษาที่วัดป่าสัมมานุสรณ์ บ้านโคกมน ต�าบลผาน้อย อ�าเภอวังสะพุง 

จังหวัดเลย 
ปีพุทธศักราช ๒๕๑๒ พรรษาที่ ๔๕
จ�าพรรษาที่วัดป่าน�้าริน ต�าบลขี้เหล็ก อ�าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ จ�าพรรษา

กบัหลวงปูม่หาปราโมทย์ ปราโมชโช หลวงปูค่�าผอง กสุลธโร พระอาจารย์จันทร์เรียน 
คุณวโร สามเณรพัง ผ้าขาวเกตุ (หลวงปู่เกตุ) 

ปีพุทธศักราช ๒๕๑๓ พรรษาที่ ๔๖
จ�าพรรษาที่วัดป่าสัมมานุสรณ์ บ้านโคกมน ต�าบลผาน้อย อ�าเภอวังสะพุง  

จังหวดัเลย จ�าพรรษากบัหลวงพ่อบวัค�า มหาวโีร หลวงพ่อจันด ีเขมปญุโญ พระอาจารย์ 
ประยุทธ ปยุตโต ฯลฯ 

ปีพุทธศักราช ๒๕๑๔ พรรษาที่ ๔๗
จ�าพรรษาที่วัดป่าสานตม บ้านสานตม ต�าบลสานตม อ�าเภอภูเรือ จังหวัดเลย 

จ�าพรรษากบัพระอาจารย์จันทร์เรียน คณุวโร พระอาจารย์ขันต ีญาณวโร พระอาจารย์ 
สมศรี อตัตสริิ หลวงตาสามารถ (ไม่ทราบฉายา) สามเณรนงคาญ (พระอาจารย์คาน  
วดัป่าห้วยเดือ่) สามเณรทว ี(พระอาจารย์ทว ีวดัป่าห้วยเด่ือ) สามเณรเหลา (พระอาจารย์ 
เฉลา วัดป่าสานตม)

หมายเหต ุ ปี ๒๕๑๔ สร้างวดัป่าสานตม ปีน้ีหลวงปูช่อบท่านเร่ิมมอีาการแขน ขา 
ซีกซ้ายมึนชา เดินไม่สะดวก

หลังออกพรรษาปี ๒๕๑๔ หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ท่านพาลูกศิษย์มา 
ทอดกฐินถวายหลวงปู่ชอบ ฐานสโม ได้ปัจจัยสร้างศาลาจํานวนสามหมื่นกว่าบาท 
ศาลาวัดป่าสานตมหลังแรกเกิดจากเงินปัจจัยที่หลวงตามหาบัวท่านพาลูกศิษย์มา 
ทอดกฐนิถวายหลวงปูช่อบ ฐานสโม หลงัทอดกฐนิเสร็จแล้ว หลวงปูช่อบท่านมอบหมาย 
ให้หลวงปู่ลี กุสลธโร พระอาจารย์จันทร์เรียน คุณวโร พระอาจารย์สมศรี อัตตสิริ  
เป็นผู้ดําเนินการสร้างศาลาวัดป่าสานตม
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ในปลายปีน้ี หลวงปูช่อบท่านอาพาธหนัก หลวงปูห่ลยุ จันทสาโร นิมนต์หลวงปูช่อบ 
มารักษาทีโ่รงพยาบาลศริิราช กรุงเทพมหานคร โดยมพีระอาจารย์ขันต ีญาณวโร เป็น 
หวัหน้าคณะอปัุฏฐาก หลวงปูค่าํผอง กสุลธโร ลงจากผาแด่นเชยีงใหม่ ตามไปสมทบ
เพื่ออุปัฏฐาก ฯลฯ 

ปีพุทธศักราช ๒๕๑๕ พรรษาที่ ๔๘
จ�าพรรษาที่วัดป่าสัมมานุสรณ์ บ้านโคกมน ต�าบลผาน้อย อ�าเภอวังสะพุง 

จังหวัดเลย
หมายเหตุ ปี ๒๕๑๕ เดือนกุมภาพันธ์ เริ่มสร้างโบสถ์นํ้า วัดป่าสัมมานุสรณ์ 

เดือนพฤษภาคมของปีนี้ หลวงปู่ชอบท่านอาพาธเป็นโรคอัมพฤกษ์ซีกซ้าย เดินไม่ได้
ปีพุทธศักราช ๒๕๑๖ พรรษาที่ ๔๙
จ�าพรรษาที่ ที่พักสงฆ์ ก.ม. ๒๗ ดอนเมือง จังหวัดปทุมธานี จ�าพรรษากับ  

หลวงปู่หลุย จันทสาโร หลวงปู่ซามา อจุตโต หลวงพ่อบัวค�า มหาวีโร ฯลฯ
หมายเหตุ  พล.อ.อ.โพยม เย็นสุดใจ ถวายที่ดิน ๒ ไร่ ทําเป็นที่พักสงฆ์ 

ก.ม. ๒๗
ปีพุทธศักราช ๒๕๑๗-๑๘ พรรษาที่ ๕๐-๕๑
จ�าพรรษาที่วัดป่าสัมมานุสรณ์ บ้านโคกมน ต�าบลผาน้อย อ�าเภอวังสะพุง  

จังหวดัเลย จ�าพรรษากบัหลวงพ่อบวัค�า มหาวโีร หลวงปูบ่วัทอง กนัตปทโุม พระอาจารย์ 
จันทร์เรียน คุณวโร พระอาจารย์ขันตี ญาณวโร ฯลฯ 

ปีพุทธศักราช ๒๕๑๙ พรรษาที่ ๕๒
จ�าพรรษาที่วัดป่าม่วงไข่ บ้านม่วงไข่ ต�าบลสานตม อ�าเภอภูเรือ จังหวัดเลย 
ปีพุทธศักราช ๒๕๒๐-๒๓ พรรษาที่ ๕๓-๕๖
จ�าพรรษาทีว่ดัป่าสมัมานุสรณ์ บ้านโคกมน ต�าบลผาน้อย อ�าเภอวงัสะพงุ จังหวดัเลย
ปีพุทธศักราช ๒๕๒๔ พรรษาที่ ๕๗ 
จ�าพรรษาที่วัดอโศการาม ต�าบลท้ายบ้าน อ�าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
หมายเหตุ ปี ๒๕๒๔ เริ่มสร้างวัดป่าโคกมน 
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ปีพุทธศักราช ๒๔๒๕ พรรษาที่ ๕๘
จ�าพรรษาทีว่ดัป่าโคกมน บ้านโคกมน ต�าบลผาน้อย อ�าเภอวงัสะพงุ จังหวดัเลย 
ปีพุทธศักราช ๒๕๒๖ พรรษาที่ ๕๙
จ�าพรรษาที่วัดอโศการาม ต�าบลท้ายบ้าน อ�าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 
ปีพุทธศักราช ๒๕๒๗-๒๕๓๓ พรรษาที่ ๖๐-๖๖
จ�าพรรษาทีว่ดัป่าโคกมน บ้านโคกมน ต�าบลผาน้อย อ�าเภอวงัสะพงุ จังหวดัเลย
หมายเหต ุปี ๒๕๓๒ สร้างวดัป่าฐานสโม บ้านซําทอง ตาํบลนามาลา อาํเภอนาแห้ว  

จังหวัดเลย และในปีเดียวกันนี้ หลวงปู่บุญฤทธิ์ ปัณฑิโต ท่านมาจําพรรษาร่วม
ปีพุทธศักราช ๒๕๓๔ พรรษาที่ ๖๗
จ�าพรรษาที่วัดพุทธรัตนาราม เมืองเคลเลอร์ รัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ปีพุทธศักราช ๒๕๓๕-๒๕๓๗ พรรษาที่ ๖๘-๗๐
จ�าพรรษาทีว่ดัป่าโคกมน บ้านโคกมน ต�าบลผาน้อย อ�าเภอวงัสะพงุ จังหวดัเลย 

พระคุณเจ้าหลวงปูช่อบ ฐานสโม บรรพชาสามเณร ๕ พรรษา อปุสมบทพระภกิษุ  
๗๐ พรรษา 

บันทึกโดย คณะอุปัฏฐากพระคุณเจ้าหลวงปู่ชอบ ฐานสโม 



หนังสืออ้างอิง

หลวงปู่ชอบ ฐานสโม พระอรหันต์ผู้ทรงฤทธิ์แห่งยุค, ๒๕๕๘



ขอบุญกุศลจริยา อันข้าพเจ้าทั้งหลายได้บ�าเพ็ญด้วยดีแล้ว ทางกาย วาจา และใจ 
กล่าวโดยจ�าเพาะคอื การสร้างอารามถวายแด่สงฆ์จตรุทศิ อทุศิไว้ในพระบวรพทุธศาสนา 
อารามนั้นมีนามว่า วัดป่าอัมพโรปัญญาวนาราม ประกอบด้วยปูชนียวัตถุ และเสนาสนะ
ต่างๆ กล่าวคือพระพุทธปฏิมาปางนาคปรก พระพุทธปฏิมาปางสมาธิ ศาลาที่ประชุม 
อาคารพิพิธภัณฑ์ที่ประมวลธรรมโอวาทของพระสุปฏิปันโน ถนนลาดยางกว้าง ๙ เมตร 
ยาว ๘๐๐ เมตร อ่างเกบ็น�า้สาธารณทาน ก�าแพงรอบพืน้ทีย่าว ๒,๘๐๐ เมตร สงู ๓ เมตร  
ตลอดทั้งบุญกิริยาแห่งการบ�าเพ็ญทาน รักษาศีล เจริญภาวนา ด้วยน�้าใจศรัทธาเลื่อมใส
มัน่คงในพระรัตนตรัย ดัง่น้ี ข้าพเจ้าขอตัง้สจัจาธษิฐาน แผ่กศุลไปไม่มปีระมาณ ขอถวาย
เป็นพระราชกศุลสนองพระเดชพระคณุ สมเดจ็พระบรูพมหากษัตริยาธริาช และพระบรม
วงศานุวงศ์ทกุพระองค์ และเป็นกศุลสนองคุณท่านผู้บ�าเพญ็คณุประโยชน์ต่อประเทศชาติ
และพระพุทธศาสนา เป็นปฐม

 อนึ่ง ขอสรรพสัตว์ทั้งหลาย ไม่มีที่สุด ไม่มีประมาณ, จงมีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้า
ได้ท�าในบดัน้ี, และแห่งบญุอืน่ทีไ่ด้ท�าไว้ก่อนแล้ว, คอืจะเป็นสตัว์เหล่าใด, ซึง่เป็นทีรั่กใคร่ 
และมบีญุคุณ เช่นมารดาบดิาของข้าพเจ้า เป็นต้นกดี็ ทีข้่าพเจ้าเหน็แล้วหรือไม่ได้เหน็กด็,ี 
สตัว์เหล่าอืน่ทีเ่ป็นกลางๆ หรือเป็นคูเ่วรกันก็ด,ี สตัว์ทัง้หลายตัง้อยูใ่นโลก, อยู่ในภมูทิัง้ ๓,  
อยู่ในก�าเนิดทั้ง ๔, มีขันธ์ ๕ ขันธ์, มีขันธ์ขันธ์เดียว, มีขันธ์ ๔ ขันธ์, ก�าลังท่องเที่ยว
อยู่ในภพน้อยภพใหญ่ก็ดี, สัตว์เหล่าใดรู้ส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้ว, สัตว์เหล่าน้ัน  
จงอนุโมทนาเองเถิด, ส่วนสัตว์เหล่าใดยังไม่รู้ส่วนบุญนี้, ขอเทวดาทั้งหลายจงบอกสัตว์
เหล่านั้นให้รู้

 เพราะเหตทุีไ่ด้อนุโมทนาส่วนบญุทีข้่าพเจ้าแผ่ให้แล้ว, สตัว์ทัง้หลายทัง้ปวง, จงเป็น
ผู้ไม่มีเวร, อยู่เป็นสุขทุกเมื่อ, จงถึงบทอันเกษมกล่าวคือพระนิพพาน, ความปรารถนาที่ 
ดีงามของสัตว์เหล่านั้น จงส�าเร็จเถิด, สาธุ สาธุ สาธุ

ค�าแผ่กุศลแก่สรรพสัตว์

ณ วัดป่าอัมพโรปัญญาวนาราม
ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) 
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