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ประวัตหิลวงปู่ สมชาย 

หลวงปู่ สมชาย ฐิตวิรโิย 

คดัลอกมาจากเวบวดัเขาสกิุม 

(http://www.khaosukim.org) 

๑. ถอืกาํเนิด 

 

พระวิสทุธิญาณเถร หลวงปู่ สมชาย ฐิตวิรโิย ท่านเป็นชาว

จงัหวดัรอ้ยเอ็ด เกิดเม่ือวนัท่ี ๗ เมษายน ๒๔๖๘ ตรงกบัวนั

องัคาร ขึน้ ๑๕ คํ่า เดือน ๕ ปีฉล ูเวลาเท่ียงวนั ณ หมู่บา้นเหลา่

งิว้ ตาํบลจงัหาร อาํเภอจงัหาร จงัหวดัรอ้ยเอ็ด 

 

โยมบิดาช่ือ สอน นามสกลุ มติยาภกัดิ ์โยมมารดา ช่ือ บญุ 

นามสกลุ มติยาภกัดิ ์โยมมารดาของทา่นเป็นบตุรคีนเลก็ของ 

คณุหลวงเสนา ผูน้าํศาสนาพราหมณ ์ในทอ้งถ่ินนัน้ หลวงปู่

สมชาย ฐิตวิรโิย ท่านมีพ่ีนอ้งรว่มบิดามารดา เดียวกนัเพียง ๒ 

คน คือ 
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๑. นายหน ูมติยาภกัดิ ์

๒. หลวงปู่ สมชาย ฐิตวิรโิย 

 

คณุโยมมารดาของทา่นไดถ้งึแก่กรรมตัง้แตท่่านยงัเลก็อยู ่มีอายุ

ไดป้ระมาณ ๒ ขวบหลงัจากนัน้ก็ไดต้กเป็นภาระของคณุตาหรอื

คณุหลวงเสนาไดใ้หก้ารอปุการะ เลีย้งดตูอ่มา แตท่า่นไดอ้ยูก่บั

คณุตาไม่นานนกั คณุตาก็ถงึแก่กรรมจากไปอีก 

 

กลา่วถึงคณุหลวงเสนา คือคณุตาของหลวงปู่ สมชาย ฐิตวิรโิย 

นัน้ ทา่นเป็นบคุคลท่ีมีความสาํคญัคนหนึ่ง และเป็นท่ีเคารพนบั

ถือของประชาชน ในถ่ินนัน้มาก คือท่านเป็นหวัหนา้ ใหญ่ เป็น

ผูน้าํศาสนาพราหมณ ์และเป็นผูน้าํประกอบพิธีกรรมเก่ียวกบั

การบชูาเทวดาตามลทัธิศาสนา 
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หลวงปู่ สมชาย ฐิตวิรโิย ทา่นไดถื้อกาํเนิด ในสกลุของศาสนา

พราหมณว์นัขึน้ ๑๕ คํ่าเดือน ๕ ถือเป็นวนัขึน้ปีใหม ่จะมีการแห่

ตอ้นรบัปีใหมส่ง่ทา้ยปีเกา่ ขบวนแห่ในปีนัน้เทพธิดาทรงหลงัเสือ 

และมีววัประจาํปีฉล ูมีการตัง้ขบวนอยู่ท่ีบา้นหวัหนา้ คือบา้น

คณุหลวงเสนา และจะตอ้งแห่ไปรอบๆหมู่บา้น ปกติจะตอ้งเริม่

แห่ตอนเท่ียงวนั โดยบงัเอิญบตุรขีองท่านปวดทอ้งคลอดบตุร

ตรงกบัเท่ียงวนัพอดี คณุหลวงเสนามาวุน่อยู่ในเรื่องคลอดบตุร

ทาํใหเ้ลยเวลาแห ่ตามธรรมดาแลว้เม่ีอถงึกาํหนดเวลาเท่ียงวนั

คณุหลวงเสนาจะตอ้งออกไปสั่งใหจ้ดุพล ุตะไล ตีฆอ้ง ตีกลอง  

 

เม่ีอท่านไม่ไดอ้อกมาสั่ง การแห่ก็เลยหยดุแคน่ัน้ ปีนัน้ก็เลย

ไม่ไดแ้ห่ แลว้สญัลกัษณรู์ปเสือและววั ก็มาตัง้อยูท่ี่ปลายเทา้

เด็กท่ีคลอดออกมา ชาวบา้นทัง้หลายก็รงัเกียจในตวัทารก 

เน่ืองจากเกิดมาทาํลายพิธีการแห่ครัง้นี ้
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ดว้ยนิมติหมายในครัง้นี ้คณุหลวงเสนาไดพ้ยากรณท์าํนายทา่น

ไวว้า่ "เด็กคนนีจ้ะตอ้งเป็นผูเ้ปล่ียนแปลงศาสนาเดิมของตระกลู

ในวนัขา้งหนา้อย่าง แนน่อน" เน่ืองจากการเกิดของท่านตอ้งทาํ

ใหเ้สียพธีิ จงึถือเป็นลางอย่างหนึ่งท่ีจะทาํใหศ้าสนาพราหมณใ์น

ถ่ินนัน้สิน้สดุลง 

 

และตอ่มาปรากฏวา่ภายหลงัหลวงปู่ สมชาย ฐิตวิรโิยได้

อปุสมบทในบวรพทุธศาสนา แลว้ไดศ้กึษาประพฤติปฏิบติั

ธรรมะจนเกิดความซาบซึง้ในพระศาสนาพอสมควรแลว้ ท่านก็

ไดเ้อาธรรมะไปอบรมสั่งสอน ประชาชนชาวบา้นในทอ้งถ่ินนัน้

ใหเ้กิดศรทัธาปสาทะ ปัจจบุนั ประชาชนชาวบา้นในทอ้งถ่ินก็ได้

หนัมานบัถือพทุธศาสนากนัจนหมดสิน้ 

 

๒. ภาระหน้าทีใ่นการรับผิดชอบ 
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ภายหลงัจากคณหลวงเสนา ผูเ้ปรยีบเสมือนหนึ่งรม่โพธ์ิรม่ไทร 

หรอืดวงประทีปท่ีเคยใหแ้สง สวา่งและความรม่เยน็ ไดถ้งึแก่

กรรมลงอย่างกะทนัหนัดว้ยอหวิาตกโรคระบาด ความรุง่โรจน ์

และแสงสวา่งไดด้บัวบูลงอย่างหนา้ใจหาย อนาคตมืดมน มอง

ไม่เห็นทิศทางวา่จะดาํเนินวถีิชีวิตอย่างไรตอ่ไป 

 

คณุแม่บงัเกิดเกลา้จากไปตัง้แตท่่านยงัไมท่ราบวา่ หนา้ตาเป็น

อย่างไรแลว้ยงัไม่พอ คณุตาผูเ้ปรยีบเสมือนหนึ่งแม่บงัเกิดเกลา้

แทนคณุแม่ท่ีจากไป ก็มาจากไปอีกเป็นคนท่ีสอง คณุพอ่ก็ยงัมา

ปลอ่ยทิง้สนใจเลีย้งด ูท่านเลยความวา้เหวว่งัเวงความสงัเวช

เศรา้โศก และความสลดอยา่งสดุซึง้ไดเ้กิดขึน้ อย่างเหลือวิสยัท่ี

จะพรรณนาใหถ้กูตอ้งตามความรูส้กึได ้

 

ในขณะนัน้ เม่ีอเหตกุารณห์รอืมรสมุรา้ยผ่านไปแลว้ ท่านก็ไดไ้ป

อาศยัอยู่กบัญาติผูห้นึง่ มีศกัดิ ์เป็นพ่ีชาย ในฐานะเป็นลกูผูพ่ี้ ก็

ไดอ้ยู่รว่มกนัมาดว้ยดีมีความสขุและราบรื่นมาระยะหนึง่ มรสมุ 
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ลกูใหม่ก็เกิดขึน้อีกเป็นครัง้ท่ีสาม คือพ่ีสะใภไ้ดม้าเสียชีวติ จาก

ไปอย่างไม่มีวนักลบัอีกปลอ่ยใหล้กูเลก็ ๆ ๔-๕ คนเป็นกาํพรา้ 

 

หลวงปู่ จงึตอ้งรบัผิดชอบเป็นภาระเลีย้งดทูาํหนา้ท่ีเสมือน

แม่บา้นและผูป้กครองอยา่งเต็มความสามารถ เพราะหลงัจาก

พ่ีสะใภจ้ากไปแลว้ พ่ีชายก็ประพฤติตวัเกเร มั่วสมุเรื่องอบายมขุ

ทาํตวัเป็นนกัเลงหวัไม ้หาไดส้นใจตอ่หนา้ท่ีของตนไม่ ความ

เป็นไปภายในครอบครวัทัง้หมดจงึตกเป็นภาระหนา้ท่ีของทา่น

จะตอ้งรบัผิดชอบโดยสิน้เชงิ ท่านจงึพยายามทกุวถีิทางเพ่ือ

สรา้งฐานะทางครอบครวัใหข้ึน้มาเทียมบา่เทียมไหลก่บัคนอ่ืน 

 

ท่านไดย้ดึอาชีพเป็นพอ่คา้ คา้สง่ของทั่วไป ระหวา่งหมู่บา้นกบั

ตลาด วนัไหนคา้ขายมีกาํไรมากหน่อยก็ซือ้อาหารการบรโิภคมา

ฝากคนเฒา่คนแก่และฝากเด็กๆในหมู่บา้น ใหไ้ดร้บัประทานกนั 

นิสยัของท่านนัน้เป็นผูเ้อือ้เฟ้ือมาตัง้แตส่มยัเป็นเด็กๆแลว้ จงึติด

ตวัท่านมาจนถึงปัจจบุนันี ้
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ในสมยัท่ีทา่นกาํลงัดิน้รนหาเงินสรา้งฐานะอยู่นัน้ ท่านมีอายุ

เพียง ๑๔ ปีเศษและตอ้งหอบหิว้เลีย้งดหูลานอีก ๔-๕ คน บา้น

ท่ีจะอยู่อาศยัก็ไม่มี ตอ้งไปขออาศยัอยู่ใตถ้นุบา้นญาติ คนหนึ่ง 

แตก็่ไม่ไดร้บัความเอือ้เฟ้ือจากผูเ้ป็นเจา้ของบา้นเทา่ไรนกั จงึ

เป็นเหตใุหท้า่นตอ้งดิน้รนมุง่มานะพยายามหาเงนิเพ่ือซือ้บา้น

อยู่เป็นของตวัเอง ท่านไดพ้ยายามหาเงนิเก็บเงนิทีละเลก็ทีละ

นอ้ย และพ่ีชายก็มกัจะแอบมาลกัขโมยไปเป็นประจาํ ทัง้เสียใจ

ทัง้นอ้ยใจในตวัของพ่ีชายเป็นยิ่งนกั ทัง้ๆท่ีลกูของตวัเองก็ไม่

เลีย้งแลว้ยงัจะมาขโมยเงนิท่ีทา่นหามาไดไ้ปใชเ้สียอีก 

 

ท่านไดดิ้น้รนหาเงินสรา้งฐานะของท่านอยู่ถึง ๒ ปีกวา่ดว้ยการ

เป็นพอ่คา้บา้ง บางครัง้วดัใกลบ้า้นมีงานมีการชกมวย ก็สมคัร

ขึน้ชกมวยอีกดว้ย หนทางใดท่ีจะหาเงินไดโ้ดยสจุรติ แลว้ ทา่น

ยอมทุ่มเทกาํลงักายกาํลงัใจทกุอยา่งเพ่ีอแลกกบัเงนิท่ีจะนาํมา
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เลีย้งดคูรอบครวั บางครัง้ยงัเคยไปรบัจา้งเถา้แก่คนจีนในตลาด

รอ้ยเอ็ดหมนุเครื่องรถยนตโ์ดยสารรอ้ยเอ็ด-ขอนแก่น 

 

พออายไุดป้ระมาณ๑๗-๑๘ปีความพยายามของทา่น ก็ไดส้าํเรจ็

ขึน้มาเป็นท่ีนา่พอใจ ไดจ้ดัซือ้บา้น ๑ หลงั ราคา ๗๕ บาท 

เกวียน ๑ เลม่ ววัราชามยั ๑ คู ่ราคา ๗๕ บาท และส่ิงอาํนวย

ความสะดวกดา้นอ่ืนๆ อีกหลายตอ่หลายอย่าง จงึนบัวา่ ท่านมี

นิสยัเป็นหวัหนา้และเป็นผูน้าํท่ีดี คือรูจ้กัรบัผิดชอบตวัเองและ

สว่นรวมมาตัง้แตส่มยัเป็นวยัรุน่วยัหนุ่ม ทา่นจงึเป็นท่ียอมรบั

เป็นท่ียกย่องสรรเสรญิ และเป็นท่ีเคารพนบัถือของผูท่ี้ใกลช้ิด 

ตลอดทัง้บคุคลทั่วไปในหมูบ่า้นนัน้อีกดว้ย 

 

ท่านไดใ้ช ้ชีวติอยูใ่นทางฆราวาสวิสยัจนถงึอาย ุ๑๙ ปี ดว้ย

ความเบื่อหนา่ยตอ่ความเป็นอยู่ของโลกท่ีเต็มไปดว้ยความ

สบัสนวุน่วาย และเต็มไปดว้ยความเป็นทกุข ์ไม่เท่ียง นา่เบี่อ
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หนา่ย ทา่นจงึคิดท่ีจะสละเพศฆราวาสวิสยัออกบวชในบวรพทุธ

ศาสนา เพ่ือแสวงหาความพน้ทกุข ์

 

เน่ืองจากท่านมีอปุนิสยัในทางธรรมตัง้แตอ่าย ุ๑๖ ปี ท่านมกัจะ

ฝันอยู่เป็นประจาํทกุๆคืน เป็นระยะเวลา ๔ ปีกวา่ วา่ใน

อดีตชาติไดเ้คยบวชเป็นนกัพรตบาํเพ็ญพรหมจรรย ์โดย

ปราศจากคูค่รองมาแลว้ ๓ ชาติ ชาติแรกไดฝั้นไปวา่ไดเ้กิดเป็น

ลกูของชาวประมง เป็นบตุรชายคนเดียวของพอ่แม่ ซึง่อาศยัอยู่

ในเกาะกลางทะเลแหง่หนึง่ ซึง่มีอาชีพในทางจบัปลา และมีคณุ

ลงุซึง่บวชเป็นหวัหนา้ฤๅษีมาบิณฑบาตท่ีบา้นประจาํ อปุนิสยั

สมยัเด็กไม่ชอบทาํปาณาติบาต ลงุซึง่บวชเป็นฤๅษีชกัชวนใหไ้ป

อยู่ดว้ยกนั เลยติดตามลงุไปบวชแลว้บาํเพ็ญพรต พรหมจรรย์

จนไดเ้ป็นอาจารยฤ์ๅษี 

 

ชาติตอ่มามีญาติเป็นหวัหนา้ฤๅษีอยู่ในเขาแห่งหนึง่ และไดม้า

บวชกบัญาติบาํเพ็ญพรตอยู่ในเขาลกูหนึง่ จวบจนสิน้อายขุยัใน
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เขาลกูนัน้ ชาติท่ี ๓ ไดบ้วชเป็นฤๅษีในป่าใหญ่ เน่ีองจากมี

อปุนิสยัมาแลว้ ๒ ชาติ บาํเพ็ญพรตบชูายนัต ์จนไดเ้ป็นหวัหนา้

ฤๅษี ประพฤติพรหมจรรยอ์ยูใ่นป่าใหญ่จนสิน้อายขุยั 

 

๓. อุปนิสัยในทางธรรม 

 

เม่ือครัง้สมยัท่ีคณุตาหลวงเสนายงัมีชีวิตอยู่ คณุตาของทา่นก็

พยายามอบรมสั่งสอนทกุวถีิทางท่ีจะใหเ้กิดความรู้

ความสามารถ เพ่ือใหไ้ดเ้ป็นผูด้าํรงวงศส์กลุสืบไป เพราะวา่คณุ

หลวงเสนาทา่นไดม้องเหน็ลกัษณะพเิศษของหลานชายหลาย

อย่าง ซึง่สอ่แสดงใหเ้ห็นวา่เป็น ลกัษณะของบคุคลสาํคญัคน

หนึง่ในอนาคตขา้งหนา้ 

 

แตเ่น่ืองดว้ยนิสยัปัจจยัเกา่ท่ีหลวงปู่ สมชาย ฐิตวิรโิย ทา่นไดเ้คย

สรา้งสมอบรมมาแลว้ตัง้แตอ่ดีตชาติ เม่ีอมาประสบเหตกุารณท่ี์

ทาํใหท้า่นเกิดความเบ่ือหนา่ยในชีวิตฆราวาส และพอใจในเพศ
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ของนกับวช ซึง่มีความเป็นอยู่อย่างงา่ยๆ สนัโดษ แสวงหาความ

พน้ทกุขแ์ตอ่ยา่งเดียว ทา่นมีความพอใจเพิ่มขึน้เป็นทวคีณู 

 

สมยัท่ีคณุตาหลวงเสนายงัมีชีวิตอยู่นัน้ หลวงปู่ สมชาย ฐิตวิรโิย 

ท่านก็มีความสนใจในธรรมะทางพทุธศาสนาเป็นพืน้ฐานอยู่แลว้ 

ท่านจงึไดเ้สาะแสวงหาหนงัสือท่ีเก่ียวกบัพระพทุธศาสนามา

อา่นอยู่เสมอๆ หนงัสือท่ีทา่นชอบอา่นมาก ท่ีสดุในสมยันัน้คือ 

หนงัสือพทุธประวติั บางครัง้ท่านก็ไดห้ลบหนีคณุตาไปฟังเทศน์

พระกรรมฐานอีกดว้ย เคยไปฟังเทศนจ์ากพระอาจารยน์าค 

โฆโส ซึง่เป็นพระกรรมฐานสายหลวงปู่ มั่น ภรูทิตัตเถร ท่ีมี

ช่ือเสียงอีกองคห์นึง่ในสมยันัน้ 

 

แตก่ารกระทาํของหลวงปู่ หาไดท้าํอย่างเปิดเผยไม่ เพราะเขาถือ

วา่เป็นการกระทาํผิดตอ่ลทัธิและศาสนาของ บรรพบรุุษอย่าง

รา้ยแรงทีเดียว วนัไหนท่ีคณุตาหลวงเสนาสืบรูเ้ขา้ท่านก็จะตอ้ง

ถกูจบัลงโทษทนัที บางครัง้ถกูเฆ่ียนตี และมดัมือไพลห่ลงัตาก
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แดด อย่างใดอย่างหนึง่ เพ่ือไม่ใหเ้ป็นตวัอย่างแก่คนอ่ืน และ

เพ่ือจะใหเ้ข็ดหลาบจะอย่างไรก็ตาม ถงึแมว้า่จะมีการ

ระมดัระวงัแคไ่หน การกระทาํของหลวงปู่ สมชาย ฐิตวิรโิย หาได้

รอดพน้สายตาของคณุตาหลวงเสนาไปไดไ้ม่ 

 

บางครัง้ก็ถกูจบัไดแ้ละไดถ้กูลงโทษดงักลา่วมาแลว้นัน้ คือถกูตี

และถกูมดัมือไพลห่ลงัตากแดด ถงึแมว้า่ทา่นจะถกูคณุตา

ลงโทษอย่างไร ท่านก็ไม่เคยรอ้งไห ้ไม่เคยขอความเหน็ใจจากผู้

ลงโทษเลยเด็ดขาดน่ิง เงียบ เฉย ตลอดเวลา เม่ือคณุตาซกัถาม

วา่เข็ดหรอืยงั หลาบหรอืยงั ท่านก็น่ิง เงียบ เฉย อยู่อย่างนัน้ 

 

การสนใจอา่นหนงัสือธรรมะ หรอืหนงัสือพทุธประวติั ตลอดจน

ไปฟังเทศนพ์ระกรรมฐานและการไปทาํบญุกบัพระตามวดัตา่งๆ 

ท่ีเป็นสาํนกัปฏิบติัก็ไดด้าํเนินไปเรื่อยๆ ไมห่ยดุยัง้แตท่่านก็ทาํ

อย่างสขุมุรอบคอบยิ่งขึน้กวา่แตก่่อน เพราะเกรงใจคณุตาและ

กลวัคณุตาจะลงโทษอีก จงึนบัไดว้า่เป็นเรือ่งแปลกมาก ทัง้ๆท่ี
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ท่านก็เกิดและอยู่ในกลุม่ของศาสนาพราหมณ ์แตท่่านมีความ

สนใจเล่ือมใสในทางพระพทุธศาสนาเป็นอย่างยิ่ง 

 

ขา้พเจา้ผูเ้ขียนเม่ือไดย้ินท่านเลา่ถึงประวติัตอนนีแ้ลว้ ก็อด

คิดถึงครัง้สมยัพทุธกาลไม่ได ้ตวัอย่างสาวกของพระพทุธเจา้แต่

ละพระองค ์ก็ลว้นแตเ่ป็นผูน้บัถือศาสนาอ่ืนมาก่อนแทบทัง้นัน้ 

ฉะนัน้เรื่องนีจ้งึไม่ใช่ของแปลกสาํหรบัผูมี้วาสนาบารมี เพราะ

นิสยัปัจจยัเกา่ดลบนัดาลใหเ้ป็นไป 

 

๔. บรรพชา พ.ศ. ๒๔๘๗ 

 

เม่ือเหตกุารณด์งักลา่วเกิดขึน้จงึเท่ากบัวา่เป็นส่ิงกระตุน้ หรอืตี

ตอ้นใหท้า่นหนัเขา้สูโ่ลกตุรธรรม เรว็ขึน้เป็นลาํดบั และภายหลงั

จากท่ีพ่ีสะใภจ้ากไป ท่านก็ปฏิบติัหนา้ท่ีของทา่นโดยสมบรูณ์

ทกุประการ เม่ือเหน็วา่เป็นโอกาสอนัสมควรแลว้ ทา่นจงึไดพ้ดู

เรี่องการอยากบวชใหพ่ี้ชายฟัง 
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พ่ีชายเหน็วา่คงเป็นไปไม่ได ้จงึไดพ้ดูขึน้มาวา่ ถา้บวชไดก็้ดี ไม่

ขดัขอ้ง เม่ือทา่นเห็นวา่ไดร้บัอนญุาตแตโ่ดยดีเชน่นัน้แลว้ จงึได้

รบีจดัแจงเตรยีมส่ิงของทนัที เพราะกลวัวา่พ่ีชายจะกลบัใจ พอ

เตรยีมส่ิงของตา่งๆ เสรจ็กะประมาณวา่เท่ียงคืน ทา่นจงึไดอ้อก

จากบา้นเดินทางผ่านทุ่งนามุง่หนา้สูว่ดัป่าศรไีพรวลัย ์อาํเภอ

เมือง จงัหวดัรอ้ยเอ็ด 

 

พอรุง่เชา้ก็เขา้ไปมอบกายถวายตวัเป็นนาคกบั ทา่นพระ

อาจารยเ์พ็ง พทุธธมัโม (ปัจจบุนัเป็นเจา้อาวาสวดัเทงิ เสาหนิ 

จงัหวดัเชียงราย) ซึง่เป็นเจา้อาวาสในขณะนัน้ และไดอ้ยู่ฝึกฝน

อบรมพอสมควรแลว้ ก็ไดบ้รรพชาเป็นสามเณร ณ อโุบสถวดั

เหนือ อาํเภอเมือง จงัหวดัรอ้ยเอ็ด โดยมี ท่านเจา้คณุพระ

โพธิญาณมนีุ เจา้คณะจงัหวดัรอ้ยเอ็ด ธรรมยตุ เป็นพระ

อปัุชฌาย ์บรรพชาเม่ือวนัท่ี ๕ มิถนุายน พทุธศกัราช ๒๔๘๗ 
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ตรงกบัวนัขึน้ ๑๕ คํ่า เดือน ๗ ปีวอก อาย ุ๑๙ ปี และไดพ้าํนกั

จาํพรรษาท่ีวดัป่าศรไีพรวลัย ์๑ พรรษา 

 

๕. ถวายตัวเป็นศิษยห์ลวงปู่ ม่ัน พ.ศ.๒๔๘๗ 

 

ในระหวา่งท่ีหลวงปู่ สมชาย ฐิตวิรโิย บวชเป็นสามเณรอยู่ท่ีวดั

ป่าศรไีพรวลัยน์ัน้ ทา่นก็ไดย้ินกิตติศพัทว์า่ หลวงปู่ มั่น ภรูทิตัต

เถร เป็นพระอรหนัต ์ผูห้มดจดจากกิเลส จงึทาํใหห้ลวงปู่ สมชาย 

ฐิตวิรโิย มีความปีติยินดีเป็นอย่างยิ่ง ใครท่ี่จะไดเ้ห็นพระอรหนัต์

ในสมยัปัจจบุนั 

 

ดงันัน้เม่ือออกจากพรรษาแลว้ จงึไดก้ราบลาทา่นพระอาจารย์

เพ็ง พทุธธมัโม ผูเ้ป็นเจา้อาวาส พรอ้มดว้ยคณะรวม ๕ รูป ออก

เดินทางมุง่หนา้สูส่าํนกัหลวงปู่ มั่น ในระหวา่งทางท่ีผ่านไป ทา่น

ก็ไดแ้วะเย่ียมชมและศกึษาขอ้วตัรปฏิบติัตามสาํนกัตา่งๆ

เรื่อยไป เช่นสาํนกัของ ท่านพระอาจารยแ์ดง วดัป่าสกัวนั 
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อาํเภอสหสัขนัธ ์จงัหวดักาฬสินธุ ์สาํนกัของ ท่านพระอาจารย์

สอน วดัภคูอ้ เป็นลาํดบัไป จนถึงเขตสาขาสาํนกัหลวงปู่ มั่น คือ

สาํนกัของทา่นพระอาจารยก์ู่ ธมัมทนิโน วดัป่าบา้นโคกมะนาว 

ซึง่เป็นสาํนกัหนา้ดา่นตัง้อยู่รอบนอก 

 

ตามปกติแลว้ ผูท่ี้จะเขา้ไปสูส่าํนกัของหลวงปู่ มั่น จะตอ้งผ่าน

การฝึกฝนอบรมจิตใจ และฝึกมารยาทใหเ้รยีบรอ้ยดีเสียก่อน จงึ

จะปลอ่ยใหเ้ขา้ไปได ้สาํหรบัหลวงปู่ สมชาย ฐิตวิรโิย ก็อยู่ใน

ฐานะเช่นนัน้เหมีอนกนั เม่ือไดอ้ยู่ฝึกฝนอบรมจิตใจและฝึก

มารยาทพอสมควรแลว้ หลวงปู่ พรอ้มดว้ยคณะ ซึง่มีรายนาม

ดงัตอ่ไปนีคื้อ 

 

๑. ท่านพระอาจารยป์ระสบ 

๒. หลวงปู่ สวุจัน ์สวุโจ 

๓. ท่านพระอาจารย ์อินตา 

๔. หลวงปู่ ป่อง จนทสาโร 
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๕ หลวงป่สมชาย ฐิตวริโิย (สมยันัน้ยงัเป็นสามเณร) 

 

ทัง้หมดไดพ้ากนัเขา้ไปมอบกายถวายตวัเป็นลกูศิษยห์ลวงปู่ มั่น 

ภรูทิตตเถร เม่ีอปลายปี พ.ศ. ๒๔๘๗ ท่ีวดัป่า บา้นหนองผือ 

ตาํบลนาในอาํเภอพรรณานิคม จงัหวดัสกลนคร ในขณะนัน้

หลวงปู่ สมชาย ฐิตวิรโิย ยงัเป็นสามเณร ในลาํดบั แรกเม่ีอไดเ้ขา้

ไปถึงสาํนกัหลว่งปู่ มั่น ก็ไดเ้หน็ความสะอาดสะอา้นภายใน

บรเิวณวดัตลอดถนนหนทาง และสถานท่ีอยู่ของผูป้ฏิบติัธรรม

ทกุแหง่มีแตค่วามรม่รืน่สวยงามตามธรรมชาติ ซึง่เป็น

บรรยากาศท่ีชวนใหอ้ยากภาวนา ดปูระหนึง่วา่จติใจเริม่เป็น

สมาธิตัง้แตย่งัไม่ไดล้งมือปฏิบติั 

 

นอกเหนือไปกวา่นัน้ ก็ไดเ้หน็ความเป็นระเบียบเรยีบรอ้ยและ

มารยาทอนัสวยงามของหลวงปู่ มั่น ท่ีไดเ้มตตาออกมาใหก้าร

ปฏิสนัถารตอ้นรบั จงึยงัความปลืม้ปีติยนิดีความอ่ิมเอิบให้

เกิดขึน้อย่างแปลกประหลาด และไม่เคยไดร้บัมาก่อนจากสาํนกั
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ใดๆท่ีไดเ้คยผ่านมา จงึนบัวา่วนันัน้เป็นวนัปฐมฤกษแ์ห่งความ

เป็นอดุมมงคลในชีวิตนีท่ี้จะลืมลงไม่ไดเ้ป็นอนัขาด 

 

ในระหวา่งท่ีทา่นไดพ้กัอาศยัเพ่ีอศกึษาธรรมปฏิบติัอยู่กบัหลวง

ปู่ มั่น ภรูทิตตเถรนัน้ ทา่นก็ไดใ้ชค้วามเพียรพยายามเป็นอย่าง

ยิ่งตอ่การปฏิบติัสมาธิจิต เพ่ือพิสจูนค์วามจรงิทางพระศาสนา 

และท่านไดข้ยนัหมั่นเพียรอย่างยิ่งยวดตอ่ขอ้วตัรปฏิบติันอ้ย

ใหญ่ทัง้ปวง โดยไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหน่ีอย 

 

การอปุถมัภอ์ปัุฏฐากครูบาอาจารยก็์เป็นไปดว้ยดี สมํ่าเสมอไม่

บกพรอ่ง ตอนกลางวนันัน้ทา่นไม่เคยพกัผ่อนหรอืจาํวดัเลย เวน้

เฉยแตอ่าพาธเท่านัน้ เพราะกลวัเวลาไม่พอท่ีจะประกอบความ

เพียร และไมพ่อท่ีจะศกึษาคน้ควา้ธรรมะ 

 

๖. ธรรมะสาํคัญกว่าวัตถุ 
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ในวนัหนึ่งซึง่เป็นฤดหูนาว และในวนันัน้บรรดาพระเถรานเุถระ 

พระภิกษุ สามเณร ไดเ้ขา้ไป กราบหลวงปู่ มั่น ภรูทิตตเถร เป็น

จาํนวนมากจนเต็มกฏิุ เพ่ีอขอรบัฟังธรรมะภาคปฏิบติัจากหลวง

ปู่  สว่นหลวงปู่ สมชาย ฐิตวิรโิย (ในสมยันัน้เป็นสามเณร) และ

หมู่คณะซึง่เป็นสามเณรดว้ยกนั ไม่มีโอกาสท่ีจะขึน้ไปรบัฟัง

ธรรมะบนกฏิุได ้เน่ืองจากมีเหตสุองประการคือ 

 

๑. สถานท่ีนั่งมีไมเ่พียงพอ ๒. สามเณร มีหนา้ท่ีถวายการ

อปัุฏฐากครูบาอาจารย ์พระเถรานเุถระ และพระอาคนัตกุะท่ีมา

สูส่ถานท่ี เพราะตามปกติแลว้สาํนกัปฏิบติั หรอืวดัพระ

กรรมฐาน พอถึงตอนเย็นบรรดาสามเณรทัง้หลายก็ตอ้งพากนั

ตม้ยาสมนุไพร เพ่ือถวายพระเถรานเุถระ และถวายครูบา

อาจารยเ์ป็นประจาํ ประจวบกบัในตอนนัน้ทา่นกบัพวกสามเณร

ดว้ยกนั ไดพ้ากนัตม้ยาไวถ้วายครูบาอาจารยห์มอ้หนึง่ เม่ือได้

ยินเสียงหลวงปู่ มั่นเทศนธ์รรมะ ก็ไดพ้ากนัรบีมาฟัง 
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เม่ือมาถงึกฏิุหลวงปู่ มั่น ก็ไดเ้ห็นพระเถรานเุถระนั่งเต็มกฏิุไป

หมด เห็นวา่ไม่มีโอกาสจะขึน้ขา้งบนไปฟังไดแ้ลว้ จงึไดพ้ากนั

หลบเขา้ไปยืนฟังอยู่ในใตถ้นุกฏิุดว้ยความตัง้อกตัง้ใจ บางคาํ

หรอืบางตอนหลวงปู่ พดูคอ่ยฟังไดย้นิไม่ชดัเจน 

 

พวกสามเณรก็พากนัเขย่งเทา้เง่ียหฟัูงดว้ยความกระหาย จิตใจ

จดจ่ออยู่กบักระแสเสียงแหง่ธรรมะนัน้ จนเสียงธรรมะนัน้ไม่ได้

ผ่านเขา้ห ูคือผ่านเขา้ทางใจโดยตรง จนทาํใหลื้มนกึถงึหมอ้ยาท่ี

ไดพ้ากนัตม้เอาไว ้และลืมนกึถึงความเยน็ยะเยือกของอากาศใน

ฤดหูนาว ในตอนนัน้ผา้จีวรจะห่มคลมุกายก็ไม่ไดเ้อาไปดว้ย ส่ิง

ท่ีคลมุกายก็เพียงสบงกบัผา้องัสะเท่านัน้ 

 

ในวนันัน้หลวงปู่ มั่น ภรูทิตตเถร ไดอ้ธิบายธรรมะวิจิตรพสิดาร

มากกวา่ทกุวนั ในระหวา่งฟังธรรมะอยู่นัน้ ก็มีเสียงซุบซิบใหไ้ปดู

หมอ้ยาท่ีพากนัตม้ไว ้ตา่งองคต์า่งก็เก่ียงกนัไปเก่ียงกนัมา และ

แลว้เสียงนัน้ก็เก่ียงมาถงึสามเณรสมชาย แตเ่น่ืองดว้ยกาํลงัใจ
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จดใจจ่อกบัการฟังธรรมะและมีความเสียดายในธรรมะ กลวัวา่

ธรรมะจะขาดตอน จงึสงบน่ิงอยู่ไม่สนใจกบัเรื่องหมอ้ยา และก็

ยงัคงน่ิงฟังอยูต่อ่โป แลว้ก็มีเสียงบางองคส์อดขึน้มาวา่ 

 

ถา้ครูบาสมชายไม่ไป ครูบาตอ้งรบัผิดชอบเรื่องหมอ้ยานะ ท่าน

ก็ยงัคงตัง้อกตัง้ใจฟังตอ่ไปจนหลวงปู่ มั่นเทศนจ์บ เม่ือหลวงปู่

มั่น ภรูทิตตเถร เทศนจ์บลงแลว้ สามเณรสมชายก็ไดร้บีไปดู

หมอ้ยาทนัที แตป่รากฏวา่นํา้ยาท่ีตม้ไวน้ัน้เหือดแหง้จนหมอ้ยา

แตกกน้ทะลแุลว้ ใชก้ารไม่ไดอี้กตอ่ไป 

 

เม่ือหมู่คณะเห็นเหตกุารณเ์กิดขึน้ดงันี ้ตา่งองคต์า่งก็พากนั

ตาํหนิติเตียนและกลา่วโทษวา่สามเณรสมชาย ทาํใหข้องสงฆ์

เสียหาย พระบางองคถ์ึงกบัดา่วา่จะลงโทษท่านก็มี เพราะความ

หวั่นเกรงตอ่หลวงปู่ มั่น จงึไดพ้ากนัโยนความผิดทัง้หมดมาให้

ท่านรบัแตเ่พียงผูเ้ดียว สามเณรสมชาย ท่านมีนิสยัเป็นลกูผูช้าย
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เต็มตวัอยู่แลว้ เม่ือผิดทา่นก็ยอมรบัผิดแตโ่ดยดี จะลงโทษสถาน

ใดท่านก็ยอมทัง้นัน้ 

 

ขอแตไ่ดมี้โอกาสอยู่ฟังธรรมะจากหลวงปู่ มั่นเท่านัน้ก็เป็นท่ี

พอใจแลว้ ดว้ยกศุลเจตนาท่ีมีอยู่ ประกอบดว้ยบารมีธรรม จงึ

ทาํใหท้า่นไมห่วั่นไหวตอ่การตาํหนิ หรอืการลงโทษจากหมู่คณะ

ครูบาอาจารย ์และทา่นก็ไมมี่การพดูโตเ้ถียงหรอืแถลงการณแ์ก้

ตวัใดๆ ทัง้นัน้ น่ิง เงียบ ยอมรบัผิด ยอมรบัฟังคาํวา่กลา่ว

ตกัเตือนของครูบาอาจารยอ์ยู่ตลอดเวลา 

 

ในขณะท่ีกาํลงัวพิากษว์ิจารณเ์รื่องหมอ้ยาแตกชาํรุดใชก้าร

ไม่ไดน้ัน้ หลวงปู่ มั่น ภรูทิตตเถร ก็เดินผ่านมาทางนัน้พอ ดีและ

ไดม้องเหน็หมอ้ยากน้ทะลตุัง้อยู่บนเตานัน้ หลวงปู่ ท่านจงึได้

หวัเราะออกมาเบาๆ ซึง่เป็นลกัษณะเขา้ใจความหมายและไม่

ตาํหนิกบัการกระทาํอนันัน้ พรอ้มกนันัน้หลวงปู่ ท่านจงึไดป้รารภ

ออกมาเบาๆวา่ "ธรรมะดกีว่าวัตถุและหายากกวา่วัตถุ
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ภายนอก" คาํพดูของหลวงปู่ เพียงสองประโยคเทา่นัน้ ก็ทาํให้

บรรยากาศท่ีกาํลงัตงึเครยีดอยู่นัน้กลบัจากหนา้มือเป็นหลงัมือ 

 

ทกุองคท่ี์อยู่ในเหตกุารณข์ณะนัน้ ก็มีสีหนา้เบิกบานอย่างมอง 

เห็นไดช้ดั สาํหรบัสามเณรสมชาย ทา่นยิ่งมีความปลืม้ปีติ และ

มีความซาบซึง้ในคณุธรรมของหลวงปู่ มั่น ภรูทิตตเถร เพิ่มขึน้

เป็นทวีคณูมาก ท่ีหลวงปู่ ท่านสามารถเขา้ใจเจตนาของท่านได้

ถกูตอ้ง และเป็นธรรมสมกบัท่ีเขายกย่องสรรเสรญิวา่ เป็นพระ

อรหนัตผ์ูท้รงคณุธรรมอนัประเสรฐิจรงิ ๆ แตก็่ไม่รูจ้ะ อธิบาย

อย่างไร จงึจะเหมือนความรูส้กึภายในได ้

 

แตก่่อนผูเ้ขียนเคยคิดสงสยัวา่ ดว้ยเหตใุดครัง้สมยัพทุธกาล พอ

ฟังเทศนจ์ากพระพทุธเจา้แลว้ จงึไดส้าํเรจ็เป็นพระอรยิบคุคลชัน้

โสดาบนัไดร้วดเรว็เหลือเกินพอหลวงปู่ สมชาย ฐิตวิรโิย ท่านได้

เลา่เรื่องการฟังเทศนห์ลวงปู่ มั่น เม่ือสมยัท่ีท่านยงัเป็นสามเณร
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อยู่นัน้ คือมีความตัง้ใจฟังจรงิๆ โดยเสียงเทศนน์ัน้ไม่ไดผ่้านเขา้

ทางโสตประสาทเลย คือเขา้สูใ่จโดยตรง 

 

จงึทาํใหไ้ดแ้งคิ่ดวา่ ครัง้พทุธกาลท่ีพระสาวกทัง้หลายไดฟั้ง 

ธรรมแลว้สาํเรจ็เป็นพระอรยิบคุคลเบือ้งตน้กนัเป็นจาํนวนมาก

ชะรอยคงเป็นในทาํนองเดียวกนันีก้ระมงั เพราะในครัง้พทุธกาล

มีคนสนใจธรรมะกนัมาก และประกอบกบัมีบารมีเป็นพืน้ฐาน

อย่แลว้ ฉะนัน้ท่ีความตัง้ใจมั่นก็เป็นบารมี สว่นหนึง่เป็น

องคป์ระกอบท่ีจะชว่ยใหส้าํเรจ็เรว็ขึน้ พอไดฟั้งธรรมะจงึ

สามารถเขา้ใจ และสาํเรจ็เป็นพระอรยิบคุคลทนัที 

 

หลงัจากสามเณรสมชายทา่นไดเ้ขา้ไปมอบกายถวายตวัเป็นลกู

ศิษยห์ลวงปู่ มั่น ภรูทิตตเถร แลว้ ทา่นก็ไดต้ัง้ใจศกึษาธรรมะ 

และขอ้วตัรปฏิบติันอ้ยใหญ่ทัง้ปวงอยา่งอทุิศชีวิตมาตลอด 

 

๗. อุปสมบท พ.ศ. ๒๔๘๙ 



โดยทมีงานกรุธรรม grudhamma.com 25 
 

 

เม่ือสามเณรสมชายมีอายคุรบ ๒๑ ปี สมควรท่ีจะทาํการญตัติ

จตตุถกรรมเป็นพระภิกษุในบวรพทุธศาสนา หลวงปู่ มั่น ภรูทิตัต

เถร ก็ไดม้อบผา้สงัฆาฏิ ๑๑ ขนัธ ์ใหห้นึง่ผืน และชอ้นสอ้ม

ทองเหลืองอีกหนึง่คู ่เพ่ือรว่มในการอปุสมบทสามเณรสมชาย 

 

สามเณรสมชายเห็นวา่เป็นผา้ของครูบาอาจารยท่ี์เคยใชม้าก่อน 

ลกูศิษยไ์ม่ควรเอาไปใช ้เพราะจดัอยู่ในประเภทบรโิภคเจดีย ์

ควรแก่การกราบไหวส้กัการะบชูาแก่ศิษยานศิุษยม์ากกวา่ ท่าน

จงึไม่กลา้ท่ีจะนาํไปใชแ้ละเก็บไวบ้ชูา 

 

พอหลวงปู่ มั่นทราบเจตนาของสามเณรสมชาย ดงันัน้แลว้ 

หลวงปู่ มั่นจงึไดส้ั่งให ้คณุแม่นุ่ม ชวุานนท ์ซึง่เป็นโยมอปุฐาก

ของท่านท่ีสาํคญัคนหนึง่ ใหเ้ป็นผูจ้ดัการหาผา้สงัฆาฏิผืนใหม่

มาถวาย ดว้ยแรงศรทัธาของคณุแม่นุ่ม ชวุานนท ์เคยเก่ียวขอ้ง

และไดอ้ปัุฏฐากพระกรรมฐานสายปฏิบติัมานานตัง้แตค่รัง้สมยั
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หลวงปู่ เสาร ์กนฺตสีโร ซึง่เป็นอาจารยข์องหลวงปู่ มั่น ภรูทิตตเถร 

จงึทาํใหค้ณุแม่นุ่ม ชวุานนทเ์กิดความซาบซึง้ใจในคณุธรรมและ

เห็นความสาํคญัในพระปฏิบติัมาก ดงันัน้เม่ือหลวงปู่ มั่นมีความ

ประสงคส่ิ์งใด ถา้ส่ิงนัน้ไม่เหลือวิสยัจรงิๆ แลว้คณุแม่นุ่ม ชวุา

นนท ์จะตอ้งจดัหามาถวายทกุอยา่งใหส้มเจตนา 

 

สาํหรบัเรื่องผา้สงัฆาฏิท่ีจะใชใ้นการอปุสมบทสามเณรสมชาย

ในครัง้นัน้ก็เหมือนกนั ทัง้ๆท่ีสมยันัน้ผา้หายากมาก เพราะ

สงครามโลกครัง้ท่ีสองเพิ่งจะเสรจ็สิน้ลงใหม่ๆ ถงึแมว้า่จะยาก

แสนยากเทา่ไรก็ตาม คณุแม่นุม่ ชวุานนท ์ก็พยายามทกุวิถีทาง

ท่ีจะใหไ้ดผ้า้สงัฆาฏิมาถวายตามความประสงคข์องหลวงปู่ มั่น

จงึไดล้าดตระเวนหาซือ้ผา้ตามจงัหวดัตา่งๆ หลายตอ่หลาย

จงัหวดั 

 

ในท่ีสดุก็สาํเรจ็สมความปรารถนา จงึนบัไดว้า่ คณุแม่นุม่ ชวุา

นนท ์มีสว่นสาํคญัเป็นอย่างมากในการอปุสมบทสามเณร
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สมชายในครัง้นัน้ ผา้สงัฆาฏิท่ีนาํมาถวายในครัง้นัน้คิดเป็น

มลูคา่ ๔๐๐ บาท สมยันัน้นบัวา่เป็นผา้ท่ีมีราคาแพงมาก

พอสมควร 

 

เม่ือจดับรขิารทกุส่ิงทกุอย่างเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ หลวงปู่ มั่น ภู

รทิตตเถร ทา่นก็ไดส้ั่งใหท้่านเจา้คณุพระธรรมเจดีย ์(จมู พนฺธุโล

เถร) เป็นพระอปัุชฌาย ์หลวงปู่ ฝ้ัน อาจาโร เป็นพระ

กรรมวาจาจารย ์หลวงปู่ กงมา จิรปญุโญ เป็นพระอนสุาวนา

จารย ์

 

ไดท้าํการอปุสมบทกรรม ณ พทัธสีมา วดัศรโีพนเมือง อาํเภอ

เมือง จงัหวดัสกลนคร เม่ือวนัท่ี ๒๓ มิถนุายน พทุธศกัราช 

๒๔๘๙ ครูบาอาจารยท่ี์ไดก้ลา่วนามมาทัง้หมด ลว้นแตเ่ป็นลกู

ศิษยข์องหลวงปู่ มั่นทัง้สิน้ โดยเฉพาะทา่นเจา้คณุพระธรรมเจดีย์

นัน้เป็นพระอปัุชฌายข์องหลวงปู่ ฝ้ัน อาจาโร อีกดว้ย 
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ดงันัน้ จงึอาจกลา่วไดว้า่ หลวงปู่ สมชาย ฐิตวิรโิย เป็นทัง้ลกู

ศิษย ์หลานศิษย ์และเป็นเหลนศิษยข์องหลวงปู่ มั่น ภายหลงั

จากอปุสมบทกรรมแลว้ หลวงปู่ สมชาย ฐิตวิรโิย ก็ไดไ้ปอยู่จาํ

พรรษา ณ วดัป่าภธูรพิทกัษ ์(ธาตนุาเวง) อาํเภอเมือง จงัหวดั

สกลนคร โดยมีหลวงปู่ ฝ้ัน อาจาโร เป็นเจา้อาวาสในสมยันัน้ 

 

ตอ่มาเม่ือนายวนั สิทธิผลซึง่อยู่ท่ีจงัหวดันครราชสีมา ไดท้ราบ

ข่าววา่หลวงปู่ สมชาย ฐิตวิรโิย ไดเ้ก็บรกัษาผา้สงัฆาฏิของหลวง

ปู่ มั่นเอาไว ้จงึไดม้าขอเพ่ือนาํไปสกัการะบชูาท่ีบา้น หลวงปู่

สมชาย ฐิตวิรโิย ท่านก็ไดม้อบใหแ้ตโ่ดยดี 

 

เพราะเหน็วา่นายวนั สิทธิผล ก็เป็นลกูศิษยอี์กผูห้นึ่งท่ีมีความ

ศรทัธาเล่ือมใสตอ่หลวงปู่ มั่นเป็นอย่างยิ่งอยู่แลว้ ปัจจบุนันีจ้งึไม่

ทราบวา่ผา้สงัฆาฏิผืนดงักลา่วนัน้ จะยงัอยู่กบันายวนั สิทธิผล

อีกหรอืไม ่
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๘. มูลเหตุทีท่าํใหท้า่นเกดิกาํลังใจ 

 

หลวงปู่ สมชาย ฐิตวิรโิย เคยเลา่ถวายพระภิกษุสามเณรฟังอยู่

เสมอๆวา่ ส่ิงท่ีทาํใหท้า่นเกิดกาํลงัใจในการประกอบความเพียร

อย่างอกุฤษฎ ์ถึงกบัไม่ไดเ้อนกายลงนอนจาํวดัเลย เป็นเวลา

ติดตอ่กนัหลายวนั บางครัง้เป็นเดือน สองเดือนก็เคยมี เน่ีอ

งจากในคืนวนัหนึง่ ในขณะท่ีท่านไดเ้ขา้ไปอปัุฏฐากหลวงปู่ มั่นท่ี

กฏิุท่านทาํการบีบนวดถวายหลวงปู่ เป็นเวลานานพอ สมควร

แลว้ก็เกิดความคิดขึน้มาวา่ 

 

"เราไดป้ระกอบความเพียรติดตอ่กนัมาเป็นระยะเวลา ๒ วนั ๒ 

คืนแลว้ยงัไม่ไดพ้กัเลย พรุง่นีก็้จะตอ้งออกเดินทางไปธรุะท่ี

สกลนคร เพ่ีอบอกลาคณุแม่นุ่ม ชวุานนท ์ในฐานะท่ีเป็นโยม

อปัุฏฐาก ไดจ้ดับรขิารถวายในคราวอปุสมบท จากนัน้ก็จะไป

กราบลาหลวงปู่ ฝ้ัน อาจาโร เพ่ือจะเดินทางไปจาํพรรษาท่ีอาํเภอ

ท่าบอ่ จงัหวดัหนองคาย เม่ือคิดแลว้ก็เกิดความอยากจะไป
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พกัผ่อนเพ่ือบรรเทาความเหน็ดเหน่ีอย และเอากาํลงัไวใ้ชใ้นการ

เดินทาง" 

 

ในขณะท่ีกาํลงักงัวลอยู่กบัความคิดเหลา่นัน้ หลวงปู่ มั่นก็ไดพ้ดู

สวนความคิดขึน้มาวา่ จะไปพกัก็ไปไดน้ะ สงัขาร รา่งกายอยา่

ไปหกัโหมมนัมากนกั พรุง่นีเ้ราก็จะออกเดินทางไกล เราก็ไมไ่ด้

พกัมาสองวนัสองคืนแลว้ 

 

คาํพดูของหลวงปู่ มั่นไดไ้ปตรงกบัความคิดท่ีท่านกาํลงัคิดอยู่

พอดี จงึไดน้กึสะกิดใจวา่ หลวงปู่ มั่นพดูขึน้มาลอย ๆ หรอืวา่

ท่านจะรูว้าระจิตของเรา และแลว้ก็วิจยัวิจารณอ์ยู่ขณะหนึ่งผ่าน

ไป จิตก็ไดห้วนนกึถึงเรี่องทึจ่ะไปพกัขึน้มาอีก หลวงปู่ มั่นก็ไดพ้ดู

ขึน้มาอีกเป็นครัง้ท่ีสอง ซึง่ก็ตรงกบัความคิดในขณะนัน้อีก 

 

จงึทาํใหห้ลวงปู่ สมชาย ฐิตวริโิย แน่ใจวา่ หลวง ปู่ มั่นรูว้าระจิต

ของเราจรงิ ๆ ทาํใหเ้กิดความอ่ิมเอิบปลืม้ปีติ และมีความ
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ซาบซา่นไปทั่วสรรพางคก์าย หายเหน็ดเหน่ือย หายออ่นเพลีย 

ความง่วงเหงาหาวนอนหายไปจนหมดสิน้ เน่ืองจากเกิดความ

มหศัจรรยใ์นคณุธรรม และวชิชาของหลวงปู่ มั่น ภรูทิตตเถร 

ท่านจงึไดต้ัง้หนา้ตัง้ตาบีบนวดถวายหลวงปู่ มั่นตอ่ไปอยา่งไม่

หยดุยัง้ และพลางก็คิดวา่ เราจะตอ้งเอาวชิชาอนันีใ้หไ้ด ้และได้

ตดัสินใจอย่างเด็ดเด่ียวถา้ไม่โดไ้ม่ยอม 

 

''หลวงปู่ มั่นทา่นก็มีรา่งกายสงัขารเป็นมนษุยเ์หมือนกนักบัเรา

น่ีเอง เราก็เป็นมนษุยเ์หมือนกนักบัท่าน ท่านทาํไดเ้ราจะไม่ได้

อย่างท่านก็ลองด ูแตคิ่ดวา่คงไม่เหลือวิสยั" พอทา่นคิดจบ หลวง

ปู่ มั่นทา่นก็พดูสวนความคิดขึน้มาอีกวา่ ... "เอาแน่หรอื” 

 

เม่ีอท่านไดฟั้ง คาํพดูของหลวงปู่ มั่นเพียงเท่านัน้ ความ ปลืม้ปีติ 

ความอ่ิมเอิบ และความมีพลงัใจก็เพิ่มขึน้เป็นทวีคณู เพราะ

ความมหศัจรรยใ์นความสามารถของหลวงปู่ มั่น ท่ีทา่นได้

บาํเพ็ญจนบรรลวุิชชาชนิดนีข้ึน้มาไดจ้นดาํรรูิภ้ายในใจของผูอ่ื้น
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ได ้เรี่องอิทธิฤทธ์ิปาฏิหารยิ ์และอภิญญาสมาบติั หรอื วิชชา

ในทางพระพทุธศาสนา เชน่เจโตปรญิญา การกาํหนดรูว้าระจิต

ของคนอ่ืน ท่ีทา่นไดก้ลา่วไวใ้นคมัภีรแ์ตก่่อนเราเขา้ใจ วา่เป็น

เพียงนวนิยาย บดันีก้ลายเป็นความจรงิเสียแลว้ เราไดมี้โอกาส

เห็นหลวงปู่ มั่น ซึง่เป็นสาวกสดุทา้ยภายหลงัยงัมีความ

มหศัจรรยถ์ึงปานนี ้ถา้ไดเ้หน็พระพทุธเจา้หรอืไดเ้ห็นพระอรยิ

สงฆส์าวกในครัง้พทุธกาลแลว้ จะมีความมหศัจรรยส์กัเพียงไร 

 

๙. บาํเพญ็ธรรมทีถ่ํา้คาํไฮและถํา้เจา้ผู้ข้า 

 

ภายหลงัจากท่ีเสรจ็จากการอปัุฏฐากหลวงปู่ มั่นแลว้ หลวงปู่

สมชาย ฐิตวิรโิย ท่านก็ไดก้ลบัไปสูท่ี่พกั แตแ่ทนท่ีท่านจะ

พกัผ่อนหรอืจาํวดัตามท่ีมีความดาํรเิอาโวต้ัง้แตต่อนแรก กบั

เปล่ียนมาเรง่ประกอบความเพียร ในคืนวนันัน้ตลอดทัง้คืน ได้

ประกอบความเพียรอยู่ในอิรยิาบถสาม คือ ยืน เดิน นั่ง ไดแ้ก่
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การเดินจงกรม นั่งสมาธิภาวนาตามหลกัการบาํเพ็ญสมาธิจติ

นั่นเอง 

 

พอรุง่เชา้วนัใหม่ก็ออกบิณฑบาตตามปกติ และภายหลงัจาก

เสรจ็สิน้ภตักิจแลว้ ทา่นก็ไดเ้ขา้ไปกราบลาหลวงปู่ มั่น ภรูทิตต

เถร เพ่ีอออกเดินทางไปจงัหวดัสกลนคร ถงึจงัหวดัสกลนครและ

ไดท้าํกิจธุระทกุอย่างเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ แทนท่ีทา่นจะมุง่หนา้ไป

อาํเภอท่าบอ่ จงัหวดัหนองคาย ตามท่ีไดต้ัง้ใจไวใ้นเบือ้งแรก 

กลบัเปล่ียนใจเขา้ไปบาํเพ็ญในป่า ซึง่มีถํา้อยู่ถ ํา้หนึง่เรยีกวา่ "ถํา้

คาํไฮ" บา้นลาดกะเฌอ ทา่นไดพ้กับาํเพ็ญอยู่เป็นเวลา

พอสมควร ก็ไดย้า้ยไปบาํเพญ็ตอ่ท่ี "ถํา้เจา้ผูข้า้' อาํเภอ พรรณา

นิคม จงัหวดัสกลนคร 

 

ซึง่มีนายลนุและทิดไทย เป็นผูอ้ปัุฏฐาก ถํา้ทัง้สองแหง่อยู่ไม่ห่าง

จากสาํนกัหลวงปู่ มั่นเท่าไรนกัท่านไดปั้กกลดบาํเพ็ญมาโดย

ตลอด ไม่เคยลดละประมาทเลย นบัตัง้แตไ่ดอ้อกจากสาํนกั
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หลวงปู่ มั่น มาเป็นระยะเวลาหนึง่เดือนเศษ ไดบ้าํเพ็ญเพียรอยู่

ในอิรยิาบถสาม และไม่เคย เอนกายลงพกัผ่อนหรอืจาํวดัเลย

ดว้ยความเอิบอ่ิมและปลืม้ปีติ ซึง่ไดร้บัมาจากหลวงปู่ มั่นเป็น

พืน้ฐานแลว้ และยงัไดเ้ดินจงกรม นั่งสมาธิ บาํเพ็ญภาวนา

เพิ่มเติมจนจิตสงบเขา้สูฐ่านของสมาธิ ยิ่งทาํใหค้วามสขุความ

เอิบอ่ิมมีพลงัสงูยิ่งเป็นทวีคณู เหลือวิสยัท่ีจะพรรณาใหถ้กูตอ้ง

ตามความรูส้กึภายในได ้ยิ่งปฏิบติัเท่าไร รสชาติตา่งๆ ของ

ธรรมะท่ีเกิดขึน้จากผลของสมาธิ ทาํใหเ้กิดความดดูด่ืมและ

แปลกประหลาดมหศัจรรยซ์าบซึง้ถึงใจ ยากท่ีจะหารสชาติอะไร

ในโลกมาเปรยีบได ้ 

 

หลวงปู่ สมชาย ฐิตวิรโิย ทา่นไดมี้แง่คิดขึน้มาอย่างหนึ่งวา่ สมยั

เม่ือพระพทุธเจา้ทรง ตรสัรูธ้รรมใหม่ๆ ในคมัภีรไ์ดก้ลา่วไวว้า่ 

พระองคไ์ดท้รงเสวย วมิตุติสขุถึง ๗ สปัดาห ์อนันีไ้ม่ตอ้งสงสยั

เลย ของเราเพียงแคส่มาธิขัน้ตํ่าๆ หรอีขัน้กามาวจรกศุลชัน้
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ละเอียดเทา่นัน้ ยงัไม่ถงึวิมตุติ วิโมกข ์หรอืฌานญาณอะไรเลย 

ยงัมีความสขุถึงเพียงนี ้

 

ยิ่งเพิ่มความซาบซึง้และมหศัจรรยใ์นองคส์มเด็จพระผูมี้พระ

ภาคเจา้และพระศาสนามากขึน้เป็นลาํดบัวา่พระพทุธเจา้ทา่น

ช่างมีความฉลาด ลกึลํา้คมัภีรภาพจรงิๆ ถา้คนผูน้กึเดาเอาโดย

ไม่ไดป้ฏิบติัใหเ้กิดความสงบแลว้ จะไม่มีความซาบซึง้แนน่อน 

ศกึษาตามตาํรามากยิ่งสงสยัมาก เดามากเทา่ไร ยิ่งไกลความ

จรงิมากเทา่นัน้ 

 

แตถ่า้ใครปฏิบติัจนเกิดความสงบ คือ สงบจากบาป ก็จะเกิด

ความซาบซึง้ขึน้เอง ถา้สงบมากก็ซึง้มาก ถา้สงบนอ้ยก็ซึง้นอ้ย 

โดยสมควรแกก่ารปฏิบติั ผูท่ี้มีความซาบซึง้ในพระศาสนาจรงิๆ 

จะมีความรกัและหวงแหนพระศาสนาท่ีสดุยิ่งกวา่ชีวิต กลา้ยอม

เลยสละทกุอยา่งเพ่ีอจรรโลง และเทิดทนูพระศาสนา มีความ

เคารพในระเบียบพระธรรม วินยันอ้ยใหญ่ทัง้ปวง ท่ีพระพทุธ
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องคท์รงบญัญติไว ้และเขา้ใจถกูตอ้งวา่พระธรรมวินยัแตล่ะขอ้มี

ความหมายสาํคญัอย่างไร 

 

๑๐. บาํเพญ็ธรรมในวิเวกสถาน 

 

เม่ีอหลวงปู่ สมชาย ฐิตวิรโิย ไดพ้กับาํเพ็ญอยูท่ี่ถํา้คาํไฮ และถํา้

เจา้ผูข้า้ พอสมควรแก่เวลาแลว้ ทา่นก็ไดเ้ดินทางออกจาก

สถานท่ีดงักลา่ว มุ่งหนา้สูภ่มูิประเทศอนัเป็นดินแดนแหง่ความ

สงบ ซึง่นกัปฏิบติัหรอืพระกรรมฐานชอบไปแสวงหากาํลงัใจจาก

ความสงบวิเวกในสถานท่ีนัน้เป็นอนัมาก 

 

โดยเฉพาะอยา่งยิ่งครูบาอาจารยส์ายหลวงปู่ มั่นองคส์าํคญัๆ

หลายองค ์เชน่หลวงปู่ เทสก ์เทสรงัสี (ทา่นเจา้คณุพระราชนิโรธ

รงัสี คมัภีรปัญญาวิศิษฏ)์ หลวงปู่ ออ่น ญาณสิร ิหลวงปู่ ฝ้ัน อา

จาโร หลวงปู่ ขาว อนาลโย ทา่นพระอาจารยว์นั อตุตโม (ท่าน
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เจา้คณุพระ อดุมสงัวรวิสทุธิเถร) และ ทา่นพระอาจารยจ์วน กลุ

เชฏโฐ เป็นตน้ 

 

สถานท่ีดงักลา่วอยู ่ณ แหง่หนตาํบลใด อาํเภออะไร จงัหวดั

อะไรท่านผูอ้า่นคงนกึวาดภาพไปตา่งๆนานา ตามความเขา้ใจ

ของแตล่ะทา่น ผูเ้ขียนจงึขอถือโอกาสเลา่ถึงสถานท่ีแห่งนีใ้หแ้ก่

ท่านผูอ้า่นไดท้ราบพอสมควรแก่เวลาดงัตอ่ไปนีคี้อ 

 

สถานท่ีดงักลา่วนีเ้ป็นภเูขาลกูหนึ่งมีเทือกยาวติดตอ่กนั และมี

ลกูเลก็บา้งใหญ่บา้งสลบัซบัซอ้นกนัจนถึงฝ่ังแม่นํา้โขง สถานท่ี

แห่งนีภ้าษาทอ้งถ่ิน (อีสาน) เรยีกวา่ "ภวูวั" และมีหมู่บา้นท่ีอยู่

ใกลท่ี้สดุ พอไดโ้คจรบิณฑบาตระยะทางหา่งจากท่ีอยู่ประมาณ 

๗ กม. หมู่บา้นดงักลา่วมีช่ือวา่ บา้นดอนเสียด ตาํบลบา้นตอ้ง 

อาํเภอเซกา จงัหวดัหนองคาย 
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สาํหรบัหลวงปู่ สมชาย ฐิตวริโิย เม่ือไดเ้ดินทางไปถงึ ทา่นก็ไดปั้ก

กลดบาํเพ็ญภาวนาติดตอ่กนัเป็นระยะเวลาหลายเดือน และมี

โอกาสทาํสมาธิไดเ้ต็มท่ี เพราะครัง้นัน้ท่านไดธุ้ดงคไ์ปเพียงองค์

เดียว ท่านจงึไม่มีความกงัวลใดๆทัง้สิน้เก่ียวกบัเรื่องของคนอ่ืน 

มีหนา้ท่ีบาํเพญ็สมณธรรม เพ่ีอความหลดุพน้ซึง่เป็นจดุหมายท่ี

ไดต้ัง้ใจเอาไว ้

 

หลวงปู่ สมชาย ฐิตวิรโิย ทา่นเป็นผูเ้สียสละ เด็ดเด่ียว กลา้หาญ 

ในการออกปฏิบติัธรรมจรงิๆ ท่านยอมเสียสละทกุส่ิงทกุอย่าง

แมก้ระทั่งชีวติ เพ่ีอแลกเปล่ียนเอาคณุธรรม ทา่นมีอดุมคติอยู่วา่ 

"ไม่ดไีหต้าย ไม่ตายใหด้"ี อนันีเ้ป็นปณิธานอนัเด็ดเด่ียวของ

ท่าน เพราะสมยันัน้ภวูวัเต็มไปดว้ยสตัวร์า้ยนานาชนิด เช่น ชา้ง 

เสือ หมี และสตัวอ่ื์นๆ อีกมากมาย 

 

ถา้ไม่เสียสละจรงิๆจะไม่มีความสามารถอยู่ไดเ้ลย บางครัง้เวลา

ออกบิณฑบาต ยงัเห็นรอยเสือขีดข่วนตน้ไมต้ามสายทางท่ีผ่าน
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ไป มีทัง้ใหม่และเก่า บางครัง้นํา้ยงัขุน่ๆอยูก็่มี "ยิ่งพอตกตอน

กลางคืนเสียง เสือมนัรอ้งคาํรามนา่หวาดหวั่น" พอมนัรอ้งแตล่ะ

ที ในป่าอนัแสนสงบวิเวกดปูระหนึง่วา่ สะเทือนสะทา้นหวั่นไหว 

ไปทัง้ อาณาเขตภเูขาลกูนัน้ บางคืนมีทัง้ชา้งและเสือ คืนไหนท่ี

ไม่ได ้ยินเสียงสิงสาราสตัวต์า่งๆ นัน้เป็นไม่มี จงึนบัวา่เอาชีวิต

ไปเส่ียงตอ่อนัตรายจรงิๆ 

 

พอเขียนมาถงึตอนนี ้จงึทาํไหผู้เ้ขียนนกึถึงปัญหาขอ้หนึ่ง ซึง่มีผู้

ถามมานานแลว้วา่ จาํเป็นอย่างไรการฝึกสมาธิจิต หรอืการ

ปฏิบติัธรรม จงึจะตอ้งเลือกสถานท่ี เพราะการกระทาํความดีทาํ

ท่ีไหนก็นา่จะได ้ดงันัน้ขา้พเจา้จงึขอเวลาแวะตรงนีส้กันิดหนึง่ 

ขอพาทา่นผูอ้า่นศกึษาภมูปิระเทศแห่งหนึง่ซึง่มีความสาํคญัตอ่

การปฏิบติั 

 

โดยเฉพาะอยา่งยิ่งพระกรรมฐาน ทา่นชอบไปภาวนากนันัน้เป็น

จาํนวนมาก แตก่่อนผูเ้ขียนก็เคยสนใจเหมือนกนัวา่ ทาํไมครูบา
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อาจารยท่ี์สาํคญัๆ สายหลวงปู่ มั่น จงึตอ้งไปภาวนาท่ีภวูวักนั

เป็นสว่นมาก 

 

เท่าท่ีเคยสงัเกตดสูถานท่ีบางแห่ง พอไปถงึเรายงัไม่ได ้นั่งสมาธิ

ภาวนาอะไรเลย แตใ่จก็เกิดความสงบแปลกๆ เหมือนๆจะเป็น

สมาธิ แสดงใหเ้หน็วา่สถานท่ีอย่างนัน้มนัชวนใหข้ยนั ภาวนา 

จงึทาํใหน้กึถงึคาํสอนของพรุะพทุธเจา้บทหนึง่ท่ีมีอยูใ่นโอวาท

ปาฏิโมกขว์า่ "ปนฺต�จฺ สยนาสน ํอธิจติเฺต จ อาโยโค" ซึง่มี

ความหมายวา่ "อยู่ในสถานท่ีนั่ง ท่ีนอนอนัสงดั เหมาะแก่การ

ประกอบเอือ้เฟ้ือในอธิจิต" 

 

ภวูวัก็เป็นสถานท่ีอีกแห่งหนึง่ซึง่เหมาะแกก่ารฝึกจิต เพราะ

ส่ิงแวดลอ้มหลายอยา่งเอือ้อาํนวย เช่น มีลกัษณะเป็นป่า เขา 

ทิวทศันส์วยงาม นํา้ดี อากาศดีพอสมควร ฤดรูอ้นกลางวนั 

อาจจะรอ้นจดัไม่สบาย ก็หลบเขา้ไปภาวนาในถํา้ได ้และยงัมี 

ลานหินกวา้งใหญ่สะดวกแกก่ารเดินจงกรมและนั่งสมาธิ เวลา
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เปล่ียนอิรยิาบถมีโขดหนิสวยๆ หลายแหง่ เหมาะแกก่ารไปนั่ง 

ภาวนาในบางโอกาส มองทวิทศันไ์ปขา้งๆ จะเห็นผาสงูชนั 

ประดบัไปดว้ยหมู่ไม ้และภเูขาสลบัซบัซอ้นกนั 

 

ทาํใหเ้กิดความเพลิดเพลินแก่ผูร้กัความสงบยิ่งนกั ในขณะนัน้

อาจจะมองเหน็สมบติัในโลกทกุอย่างไม่มีความหมายในชีวิต

เท่ากบัความสงบ ความสงบ ความสลดสงัเวช ความวา้เหว่

วงัเวง ย่อมเกิดขึน้แก่ผูท่ี้เหน็วา่ตวัเองจะตอ้งพลดัพรากจากของ

รกัของเจรญิใจฉนัใด เวลาไปธุดงคใ์นป่าองคเ์ดียวส่ิงแวดลอ้ม

ไปดว้ยอนัตรายรอบดา้น ก็เหมือนกนัฉนันัน้ การระลกึถงึความ

ตายย่อมมีอยูต่ลอดเวลา 

 

นีห้มายถึงสถานท่ีซึง่จะช่วยอบรมจิต คนเราถา้ใจแข็งกระดา้ง 

ไม่รูจ้กัสลด จะเขา้ใจธรรมะไดย้าก เพราะธรรมะเป็นของ

ละเอียดออ่นของจิตใจ ถา้จติละเอียดมาก ก็เขา้ใจธรรมะไดม้าก 

ละเอียดนอ้ยก็เขา้ใจธรรมะไดน้อ้ย ฉะนัน้ถา้ผู ้อา่นพิจารณาไป
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ดว้ยก็จะเขา้ใจไดท้นัทีวา่ "สถานท่ีนัน้มีความสาํคญัอยา่งไรตอ่

การฝึกจิต" 

 

หลวงปู่ สมชาย ฐิตวิรโิย เคยเลา่ใหศิ้ษยานศิุษยฟั์งวา่ ทา่นได้

คณุธรรมและไดก้าํลงัใจจากสถานท่ีแหง่นีเ้ป็นสว่นมาก 

(หมายถึงภวูวั) จงึทาํใหท้่านมีความมั่นคงในพระศาสนา ยอม

มอบกายถวายชีวิตอทุิศแดพ่ระรตันตรยั ดว้ยการปฏิบติับชูา 

และยงัไดช้กัชวนผูท่ี้ยงัไม่เล่ือมใสศรทัธา ใหรู้จ้กัคณุคา่

ประโยชนข์องธรรมะดว้ยวธีิการตา่งๆ 

 

โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง วธีิท่ีทา่นทาํใหเ้กิดศรทัธาปสาทะตอ่พระ

ศาสนานัน้ จดุสาํคญัท่ีสดุก็ไดแ้ก่การฝึกทาํสมาธิภาวนา ให้

จิตใจมีความสงบ คือ "สงบจากบาป" เม่ือผูป้ฏิบติัไดด่ื้มรสชาติ

ของความสงบ ก็จกัมีความซาบซึง้ในธรรมะ และรูจ้กัคณุคา่

ประโยชนข์องพระศาสนา ฉะนัน้ หลวงปู่ สมชาย ฐิตวิรโิย ทา่น

จงึพยายามชกัจงู เพ่ีอนสหธรรมิกใหเ้ห็นคณุคา่ของการปฏิบติั
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ภาวนา ท่านจงึไดน้าํพาเพ่ือนสหธรรมกิออกธุดงคก์รรมฐานใน

ป่าเป็นประจาํทกุปีอยา่งนอ้ยปีละหนึ่งครัง้ เพ่ือหมู่คณะจะมี

โอกาสไดส้มัผสักบัความสงบวิเวกบา้ง 

 

๑๑. จาํพรรษาทีว่ัดอรัญญวาส พ.ศ. ๒๔๙๒ 

 

หลวงปู่ สมชาย ฐิตวิรโิย ทา่นไดพ้กับาํเพญ็อยู่ท่ีภวูวั เหน็วา่

ไดร้บัผลดีทางดา้นจิตใจเพิ่มขึน้ เป็นลาํดบัไดร้บัความรูค้วาม

เขา้ใจในพระศาสนาเพิ่มขึน้อย่างแปลกประหลาดมหศัจรรย ์

ความสขุ ความสงบ ความรูค้วามเห็นในส่ิงตา่งๆ ก็เกิดขึน้อย่าง

ไม่เคยไดร้บัมาก่อนเลย ท่านจงึไดปั้กหลกับาํเพ็ญอยู่ ณ ท่ีภวูวั

นัน้ จนตลอดฤดรูอ้น 

 

เม่ือถึงฤดกูาลพรรษา ปีพทุธศกัราช ๒๔๙๒ ทา่นก็ไดอ้อกจากท่ี

บาํเพ็ญในป่าลงมาจาํพรรษาอยู่ท่ี วดัอรญัญวาสี อาํเภอท่าบอ่ 

จงัหวดัหนองคาย วดัแห่งนี ้หลวงปู่ เสาร ์กนฺตสีโล เป็นผูส้รา้งไว ้
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พอออกพรรษาในปีนัน้ หลวงปู่ สมชาย ฐิตวิรโิย ก็ไดร้บีเดินทาง

ไปกราบนมสัการหลวงปู่ มั่น ภรูทิตตเถร และอยู่ฟังธรรมะจาก

หลวงปู่ มั่นเป็นเวลาพอสมควรแลว้ ทา่นก็ไดก้ราบลาออกหา

สถานท่ีบาํเพญ็ภาวนาตอ่ไป ทา่นไดป้ฏิบติัอยู่อย่างนีต้ลอดมา 

แตก่ารไปภาวนาตามสถานท่ีตา่งๆของท่านนัน้ ท่านไม่ไดไ้ปเอง

ตามชอบใจ คือ ท่านไปตามคาํสั่งของครูบาอาจารย ์

 

ในเม่ือครูบาอาจารยส์ั่งใหไ้ปภาวนาท่ีไหน ก็ไปท่ีนั่น ทา่นจะให้

อยู่ก่ีวนัก่ีเดือน ก็แลว้แตค่รูบาอาจารยจ์ะสั่ง เม่ืออยู่ครบตาม

กาํหนดท่ีทา่นสั่งแลว้ ก็เดินทางกลบัเขา้ไปหาครูบาอาจารย ์

ท่านปฏิบติัอยูอ่ย่างนีเ้สมอมา ผูป้ฏิบติัทา่นถือกนัมาก เรื่องการ

เคารพครูบาอาจารย ์ถา้ใครฝืนคาํสั่งครูบาอาจารย ์โดย

สว่นมากมกัปฏิบติัไม่เป็นไป โดยเฉพาะอยา่งยิ่งผูท่ี้อยู่ในสาํนกั

ครูบาอาจารยท่ี์ทรงคณุธรรม อย่างสาํนกัหลวงปู่ มั่น เป็นตน้ 

 



โดยทมีงานกรุธรรม grudhamma.com 45 
 

บรรดาลกูศิษยท์ัง้หลายจะใหค้วามเคารพนบัถือเป็นพิเศษ ใคร

จะฝ่าฝืนไม่ไดเ้ป็นอนัขาด แมแ้ตค่วามรูส้กึภายในยงัตอ้ง

ระมดัระวงัไม่ใหคิ้ดไปตาํหนิติโทษท่านเป็นอนัขาดเพราะ กลวั

จะเป็นบาป และจะเป็นอปุสรรคในการบาํเพ็ญ คือจะเจรญิ

สมณธรรมไม่ขึน้ 

 

ครูบาอาจารยเ์คยเลา่ถงึสามเณรองคห์นึง่ ซึง่เคยอยู่ในสาํนกั

หลวงปู่ มั่น เป็นเณรหวัดือ้วา่ยากสอนยาก ครูบาอาจารยจ์ะวา่

กลา่วสั่งสอนอะไรก็ไม่คอ่ยเช่ือฟัง หลวงปู่ มั่นจงึไดพ้ดูเตือนสติ

ขึน้วา่ ระวงันะ...เณร...การฝืนครูบาอาจารยไ์ม่ไช่ของดีมนัเป็น

บาปถา้ฝืนมาก ๆเขา้อาจจะเป็นบา้ได ้

 

หลวงปู่ มั่นทา่นพดูไม่ก่ีนาที สามเณรองคน์ัน้ก็ไดเ้สียสติวิปลาส

ทนัที พอหลวงปู่ มั่นสั่งวา่ "ถา้อยากหายใหห้าดอกไมม้าขอขมา" 

เม่ีอสามเณรปฏิบติัตาม ก็ไดห้ายจากการเป็นบา้ทนัที เรื่องนี ้

หลวงปู่ สมชาย ฐิตวิรโิย ทา่นก็ไดเ้หน็เหตกุารณใ์นขณะนัน้ดว้ย 
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"เหตกุารณอ์นัเป็นตวัอยา่งท่ีเลา่มานี ้ผูเ้ป็นบณัฑิตอาจตาํหนิ

เอาได ้ผูเ้ขียนรูส้กึไม่คอ่ยสบายใจ เพราะเกรงวา่ การใชภ้าษา

อาจไม่เหมาะสมกบัผูท้รงคณุธรรมอนัประเสรฐิ เชน่ หลวงปู่ มั่น 

ภรูทิตตเถร ผูซ้ึง่เป็นท่ีเคารพสกัการะของสาธุชนทั่วไปแตถ่ึง

อย่างไรก็ตาม ถา้ผิดพลาดดว้ยประการใดโปรดใหอ้ภยัดว้ยเถิด" 

 

สาํหรบัหลวงปู่ สมชาย ฐิตวริโิย นบัแตไ่ดอ้ปุสมบทในบวรพทุธ

ศาสนา ทา่นก็ไดต้ัง้ใจศกึษาประพฤติปฏิบติัธรรมตลอดมาโดย

ลาํดบั ไม่เคยลดละประมาทเพ่ือตอ้งการพิสจูนค์วามจรงิในทาง

พระศาสนา ทา่นไดข้ยนัหมั่นเพียรในกิจวตัรนอ้ยใหญ่ทัง้ปวง 

มิไดย้่อทอ้ ผลแห่งการปฏิบติัก็ไดเ้ริม่เกิดขึน้เป็นลาํดบั จงึทาํให้

ท่านเพลิดเพลินในความรู ้ความเหน็ และมีความซาบซึง้ใน

รสชาติตา่งๆ ของธรรมะท่ีเกิดขึน้จากการบาํเพ็ญเพียรของทา่น 
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ในระหวา่งท่ีกาํลงัเพลิดเพลินอยู่กบัการปฏิบติัธรรมนัน้ 

เหตกุารณท่ี์สั่นสะเทือนแก่ผูป้ฏิบติัก็เกิดขึน้ คือ ข่าวการ

มรณภาพของหลวงปู่ มั่น ภรูทิตตเถร เม่ือวนัท่ี ๑๑ พฤศจกิายน 

พทุธศกัราช ๒๔๙๒ ขณะนัน้หลวงปู่ สมชาย ฐิตวิรโิย ยงัเป็นน

วกภิกษุ มีอายพุรรษาไดเ้พียง ๔ พรรษาเทา่นัน้ 

 

เม่ือหลวงปู่ มั่น ภรูทิตตเถร ผูเ้ปรยีบเสมือนรม่โพธ์ิรม่ไทร และ

เปรยีบเสมือนดวงประทีปของคณะศิษยานศิุษย ์ไดสิ้น้สดุลง 

ความเศรา้สลดรนัทดใจไดเ้กิดขึน้แก่บรรดาคณะศิษยานศิุษยใ์น

ขณะนัน้อยา่งหาท่ีเปรยีบมิได ้หลวงปู่ สมชาย ฐิตวิรโิย ซึง่ก็อยู่

ในฐานะเป็นลกูศิษยข์องหลวงปู่ มั่นองคห์นึ่งก็พลอยไดร้บัความ

กระทบกระเทือนจากเหตกุารณค์รัง้นีเ้ช่นเดียวกบัลกูศิษยอ์งค์

อ่ีนๆ 

 

เพราะวา่สมยัหลวงปู่ มั่นทา่นยงัมีชีวิตอยู ่คณะศิษยท์ัง้หลายก็

ไดถื้อเอาสาํนกัหลวงปู่ มั่น เป็นจดุรวมในการศกึษาและอบรม
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กรรมฐานภาคปฏิบติั ฉะนัน้บรรดาลกูศิษยท์ัง้หลายก็ไดร้บั

ความอบอุน่และมีกาํลงัใจเพราะมีท่ีพึง่ แตใ่นเม่ือขาดท่ีพึ่ง 

ความวา้เหวว่งัเวง ความเศรา้สลดย่อมเกิดขึน้เป็น ธรรมดา

สาํหรบัผูท่ี้ยงัเป็นปถุชุน 

 

หลงัจากเหตกุารณไ์ดผ่้านพน้ไปแลว้ หลวงปู่ สมชาย ฐิตวิรโิย ใน

ระหวา่งเป็นนวกภิกษุนัน้ ทา่นก็ไดเ้ขา้ไปอาศยัอยู่ตามสาํนกัครู

บาอาจารยต์า่งๆ ท่ีเป็นลกูศิษยข์องหลวงปู่ มั่น ซึง่เป็นรุน่พ่ี ๆ 

ตลอดมาจนอายพุรรษาเขา้ขัน้เถรภมูิ เม่ือเป็นวา่เป็นนิสยัมตุต

กะไดแ้ลว้ ทา่นจงึออกบาํเพญ็ภาวนาเองตามลาํพงัตามสถานท่ี

ตา่งๆ สมควรแก่โอกาส 

 

สว่นสาํนกัของครูบาอาจารยท่ี์ท่านหลวงปู่ สมชาย ฐิตวริโิย ได้

เคยไปศกึษาและปฏิบติัธรรมอยู่ดว้ยในสมยันัน้ก็มีอยู่หลายแหง่ 

เท่าท่ีผูเ้ขียนพอจะจดจาํไดจ้ากทา่น เคยเลา่สูฟั่ง ก็มีดงันี ้ 
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๑. หลวงปู่ สิงห ์ขนัตยาคโม 

๒. หลวงปู่ ฝ้ัน อาจาโร 

๓. หลวงปู่ ออ่น ญาณสิร ิ

๔. หลวงปู่ กงมา จิรปญุโญ 

๕. หลวงปู่ สีลา อิสสโร 

๖. ท่านพระอาจารยก์ู ่ธมัมทินโน 

 

และสาํนกัทา่นพระอาจารยก์วา่ ตลอดทัง้สาํนกัครูบาอาจารย์

องคส์าํคญั ๆ อีกหลายสาํนกั 

 

๑๒. ผจญภยักับหลวงปู่ ฝ้ัน 

 

นอกจากนัน้ทา่นก็ไดอ้อกบาํเพ็ญกรรมฐานตามป่าเพ่ือแสวงหา

ความสงบวิเวกเป็นบางครัง้ บางโอกาส แตโ่ดยสว่นมากท่าน

ชอบไปบาํเพญ็ท่ีภวูวัเพราะสถานท่ีแห่งนีมี้ความเหมาะสมแก่ 

การเจรญิสมณธรรมมาก จงึเป็นท่ีสนใจของนกัปฏิบติัทัง้หลาย 
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ผูแ้สวงหาความพน้ทกุข ์สาํหรบัหลวงปู่ สมชาย ฐิตวิรโิย ก็เป็น

อีกผูห้นึง่ท่ีใครต่อ่การหลดุพน้ จงึไดบ้กุป่าฝ่าดง เผชิญกบัสตัว์

รา้ยนานาชนิด 

 

เพ่ือบาํเพ็ญสมณธรรม เพราะในอดีตเมืองไทย เต็มไปดว้ย

สิงสาราสตัว ์การออกธุดงคก์รรมฐานในยคุนัน้ จงึหนีไมพ่น้กบั

การผจญภยักบัสตัวร์า้ยตา่งๆ บางครัง้ท่านก็ไดอ้อกบาํเพ็ญ

กรรมฐานองคเ์ดียว บางครัง้ท่านก็ไดไ้ปกบัหลวงปู่ ฝ้ัน อาจาโร 

ในฐานะเป็นครูบาอาจารยท่ี์ท่านใหค้วามเคารพนบัถือมากองค์

หนึง่ และเป็นพระกรรมวาจาจารยข์องท่านอีกดว้ย 

 

หลวงปู่ ฝ้ัน กบัหลวงปู่ สมชาย ฐิตวิรโิย ก็ไดเ้คยเผชิญกบั

อนัตรายรว่มกนัมาหลายครัง้ในการออกบาํเพ็ญกรรมฐาน โดย

เฉพาะท่ีภวูวั ไดเ้คยมีเหตกุารณบ์างอย่างท่ีนา่สนใจ โดย

สว่นมากรูส้กึวา่จะนาํมาเลา่กนัผิดๆ พลาดๆ ไม่คอ่ยตรงกบั
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ความเป็นจรงิ ไหนๆจะเลา่เรื่องจรงิ จงึตดัสินใจเอามาเขียนให ้

ท่านผูอ้า่นไดท้ราบความจรงิและพิจารณา 

 

ครัง้หนึง่หลวงปู่ ฝ้ัน อาจาโร กบัหลวงปู่ สมชาย ฐิตวิรโิย ออก

บาํเพ็ญรว่มกนัท่ีภวูวั หลวงปู่ สมชาย ฐิตวริโิย ไดไ้ปกางกลดอยู่

ใกลโ้ขดหินแหง่หนึ่ง เขาเรยีกตรงสถานท่ีแห่งนัน้วา่ หนิกอ้น

นํา้ออ้ย (หนิคา้งหิน) ท่ีตรงนัน้เป็นทางผ่านของสตัวร์า้ยมีชา้ง

และเสือผ่านไปมาแทบทกุคืน นบัวา่เอาชีวิตไปเส่ียงกบัภยั

อนัตรายเป็นอย่างยิ่ง 

 

เม่ีอหลวงปู่ ฝ้ันไดท้ราบเขา้ จงึพดูปรารภกบัหลวงปู่ สมชายวา่ 

"เม่ือคืนผมนอนไม่หลบั ผมเป็นหว่งครูบา"หลวงปู่ สมชายจงึ

กราบเรยีนถามหลวงปู่ ฝ้ันดว้ย กรยิาอนัออ่นนอ้มและเคารพวา่มี

เรื่องอะไรหรอืครบัผม"หลวงปู่ ฝ้ันตอบวา่ "ก็ครูบาอยู่องคเ์ดียว

และอยู่ตรงทางผ่านของมนัดว้ย" (หมายถงึทางผ่านของเสือและ

ชา้ง) 
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หลวงปู่ สมชายจงึกราบเรยีนหลวงปู่ ฝ้ันวา่ "ท่านอาจารยไ์ม่ตอ้ง

เป็นหว่งกระผมมากเกินไป เพราะกระผมไดอ้ทุิศทกุอยา่งแลว้ 

เพ่ือปฏิบติับชูาพระรตันตรยั" หลวงปู่ ฝ้ันคดัคา้นวา่ไม่ได ้ๆ คืนนี ้

ผมจะไปภาวนาอยูเ่ป็นเพ่ือนครูบา' พอถงึตอนเย็น หลวงปู่ ฝ้ันก็

ไดเ้ตรยีมบรขิารเพ่ือจะไปอยู่เป็นเพ่ีอน 

 

หลวงปู่ สมชายจงึไดจ้ดัท่ีพกัของทา่นซึง่ไดอ้ยู่เป็นประจาํนัน้

ถวาย หลวงปู่ ฝ้ัน และไดช้่วยกางกลดถวายหลวงปู่ เรยีบรอ้ยแลว้ 

ท่านเองก็ไดย้า้ยท่ีพกัไปกางกลดอยู่คนละฟากคลอง ใน 

ระหวา่งทางผ่านมีเหวลกึมาก ซึง่ไม่เหมาะแก่สตัวร์า้ย มีเสือ 

และชา้ง ท่ีจะผ่านไปมาย่อมไม่สะดวก จงึแน่นอนท่ีสดุถา้สตัว ์

รา้ยมาจะตอ้งผ่านไปทางท่ีหลวงปู่ ฝ้ันพกัอยู่ 

 

ในคืนแรกท่ีหลวงปู่ ฝ้ันไปพกัอยู่ดว้ย ยงัไม่ทนัขา้มคืนเสียดว้ย 

ชา้งก็มาพอดี ชา้งโขลงนัน้กะประมาณหลายสิบเชือก เทา่ท่ี
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ผูเ้ขียนไดฟั้งมาวา่ คืนนัน้พอตกดกึเงียบสงดัฟังเสียงชา้ง หลาย

สิบเชือกเดินมาในป่ารกชฏั ประกอบพรอ้มกบับางแหง่ เป็นลาน

หินบนภเูขา ฟังเสียงอยู่ไกลๆ จงึออกจะคลา้ยกบัเสียง ลมพายุ

พดัตน้ไมแ้รงๆ เสียงตน้ไมห้กัไม่ขาดระยะ และเสียงนัน้ก็คืบ

คลานใกลเ้ขา้มาๆๆ ทางดา้นหลวงปู่ ฝ้ันทกุขณะ สาํหรบัผู้

ชาํนาญป่าอยา่งพระกรรมฐาน พอไดย้ินเสียงดงันัน้ก็ทราบได้

ทนัทีวา่ เป็นเสียงโขลงชา้งอย่างแน่นอน 

 

เม่ือหลวงปู่ สมชายเห็นวา่สถานการณอ์นัหฤโหดกาํลงัจะเกิด

ทางดา้นหลวงปู่ ฝ้ัน ดว้ยนิสยัท่ีเด็ดเด่ียว และมีความเป็นห่วงครู

บาอาจารย ์ทา่นจงึไดร้บีออกจากมุง้กลดขา้มคลองมาหาหลวง

ปู่ ฝ้ันทนัที เพ่ือรบัสถานการณร์ว่มกนั พอทา่นมาถึงท่ีอยู่ของ

หลวงปู่ ฝ้ัน หลวงปู่ สมชายก็ไดร้บีกราบเรยีนหลวงปู่ ฝ้ันทนัทีวา่ 

"ทา่นอาจารยจ์ะทาํอย่างไรดี มนัจวนเขา้มาเต็มทีแลว้'' หลวงปู่

ฝ้ันจงึตอบวา่ "จะทาํอยา่งไรดีละ่ ผมก็ไม่มีทาง แลว้" หลวงปู่

สมชายจงึไดร้บีหาสถานท่ีเพ่ือหลบภยัถวายหลวงปู่ ฝ้ัน 
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ในท่ีสดุก็ไดพ้บโขดหินโขดหนึ่ง ซึง่เหน็วา่ถา้ขึน้ไปอยู่บนนัน้ไดก็้

จะเป็นท่ีปลอดภยั หลวงปู่ สมชายจงึไดก้ราบเรยีนใหห้ลวงปู่ ฝ้ัน

ทราบ พรอ้มกบัท่านไดข้ึน้ไปอยู่ขา้งบนกอ้นหนิ แลว้ย่ืนมือลงมา

ใหห้ลวงปู่ ฝ้ันจบัแลว้ปีนป่ายขึน้ไปบนนัน้ พอขึน้ไปถึงบนโขดหนิ

แลว้ เหน็วา่อยู่ในเขตปลอดภยัพอสมควรแลว้ 

 

หลวงปู่ ฝ้ันจงึไดห้ยิบเอาหวอไมไ้ผ่ในย่ามออกมาเป่า ว๊อก ก ก ว๊

อก..ๆ..ๆ สองสามครัง้ พอสิน้เสียงหวอท่ีหลวงปู่ ฝ้ันเป่า ในทนัที

นัน้ชา้งทัง้โขลงก็แตกต่ืนพากนัวิ่งกลบัไปดว้ยความตกอกตกใจ 

เสียงดงัสะเทือนเล่ือนลั่นไปทัง้ป่า ครูต่อ่มา สถานการณก็์คืบ

คลานเขา้สูส่ภาพปกติ 

 

และในคืนนัน้หลวงปู่ สมชาย ฐิตวิรโิย ก็ไดพ้กัอยู่เป็นเพ่ือนหลวง

ปู่ ฝ้ัน อาจาโร จนรุง่สวา่งของวนัใหม ่การออกธุดงคก์รรมฐานใน
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ครัง้นัน้ หลวงปู่ ฝ้ันกบัหลวงปู่ สมชายก็พกับาํเพ็ญอยูห่ลายเดือน 

จนเหน็วา่พอสมควรแก่เวลาแลว้ จงึไดพ้ากนักลบัออกมา 

 

๑๓. ผจญภยักับหลวงปู่ มุล 

 

ภายหลงัจากหลวงปู่ ฝ้ัน อาจาโร ไดก้ลบัออกมาแลว้ หลวงปู่ มลุ 

ธมมวีโร กบัพระใหม่อีกรูปหนึ่งช่ือ พระบวัทัง้สองไดม้าพกั

บาํเพ็ญกรรมฐานอยู่รว่มกบัหลวงปู่ สมชาย ฐิตวิรโิย 

 

ขอกลา่วความเป็นมาของหลวงปู่ มลุใหท้ราบเลก็นอ้ย หลวงปู่

มลุ ธมมวโีร เป็นนอ้งชายคณุย่าของหลวงปู่ สมชาย ฐิตวิรโิย 

อดีตเคยรบัราชการเป็นตาํรวจมาก่อน แตภ่ายหลงัไดล้าออก

จากราชการกอ่นเกษียณอายรุาชการ และท่านมีความสนใจใน

การปฏิบติัธรรมมาก เกิดความเล่ือมใสศรทัธาในพระศาสนา จงึ

ไดส้ละฆราวาสวิสยัออกสูร่ม่กาสาวพสัตร ์
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ตัง้แตห่ลวงปู่ สมชาย ฐิตวิรโิย มีอายพุรรษาได ้๕ พรรษา 

ภายหลงัจากหลวงปู่ มลุทา่นไดอ้ปุสมบทแลว้ ก็ไดอ้อกติดตาม

บาํเพ็ญกรรมฐานตามป่าตามเขาตา่งๆกบัหลวงปู่ สมชาย ฐิตวิริ

โย จนกระทั่งไดติ้ดตามขึน้มาอยู่บนเขาสกิุม และหลวงปู่ ได้

มรณภาพลงดว้ยโรคชราท่ีวดัเขาสกิุม เม่ือวนัท่ี ๑๒ พฤษภาคม 

๒๕๒๙ รวมอายขุองหลวงปู่ มลุได ้๑๐๐ ปี ๕ เดือน ๑๔ วนั 

หลวงปู่ มลุ เป็นพระนกัปฏิบติัท่ีเครง่ครดัตอ่พระธรรมวนิยัอย่าง

สมํ่าเสมออีกรูปหนึง่ 

 

ผูเ้ขียนไดข้อถือโอกาสเลา่ชีวประวติัของหลวงปู่ มลุ ธมมวีโร โดย

ย่อดงักลา่วมานัน้พอสมควรแก่เวลาแลว้ ตอ่ไปนีจ้ะไดว้กกลบั

เขา้มาถงึเรื่องการออกบาํเพญ็กรรมฐานท่ีภวูวัตอ่เม่ือหลวงปู่ ม ุ

ลกบัพระบวัไดเ้ขา้ไปรว่มบาํเพ็ญกบัหลวงปู่ สมชายหลวงปู่ มุ

ลท่านก็ไดพ้กัแทนท่ีเกา่หลวงปู่ ฝ้ัน ถดัออกไปพอสมควรก็เป็นท่ี

พกัของพระบวั (ไม่ทราบฉายา) 
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สว่นหลวงปู่ สมชาย ฐิตวิรโิย ก็ยงัคงพกัท่ีเดิม สาํหรบัพระบวันัน้

เป็นพระบวชใหม่ ทัง้ยงัใหมต่อ่การออกธุดงคก์รรมฐานอีกดว้ย 

ดงันัน้จงึหวาดๆ อยู่ไม่นอ้ยเหมือนกนั เพราะตระหนกัดีวา่ตรง

นัน้เป็นทางผ่านของสตัวร์า้ย ในจงัหวะไหนท่ีไดย้ินเสียงหลวงปู่

มลุไอซึง่เป็นโรคประจาํตวัของหลวงปู่ มลุ ก็ทาํใหพ้ระบวัอุน่ใจ

ขึน้มาหน่อย ตอนไหนเงียบเสียงไอ พระบวัก็แทบใจสั่นระรวั 

 

๑๔. อาคันตุกะมาเยอืน 

 

อาคนัตกุะผูม้าเยือนในคืนนัน้เป็นอาคนัตกุะหนา้ใหม่ และ ได้

ยินเสียงดงั ...สวบ.. ๆ.. ๆ.. มาแตไ่กล ดเูหมือนวา่จะบา่ยหนา้ไป

ทางกลดของพระบวั พระบวัซึง่อยู่ภายในกลดพอไดย้ินเสียงดงั 

สวบ ๆ ๆ ของอาคนัตกุะท่ีจะมาเยือน ยงัไม่ทนัเหน็หนา้ตากนั

และกนัเลย พระบวัก็นกึวาดภาพไปตา่ง ๆ นานา และวาดภาพ

ขึน้มาใหเ้ป็นเสือ ซึง่เป็นส่ิงสาํคญัจงึทาํใหต้วัเองแทบชอ็ค และ

แทบเป็นลมไปใหไ้ด ้
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หลวงปู่ สมชาย ฐิตวิรโิย มองเหน็วา่สถานการณไ์ม่ปกติ เกรงวา่

พระใหม่จะช็อคหรอืจะเป็นลมไป ท่านจงึออกจากกลดเดินขา้ม

คลองมารอ้งเรยีกหลวงปู่ มลุวา่ "หลวงปู่ ๆ เป็นอย่างไรเลา่"..

หลวงปู่ มลุตอบวา่ "เสียงอะไรก็ไมู่รด้งัสวบๆ อยู่ทางดา้นนีไ้ม่

หยดุเลย" พอพระบวัไดย้ินเสียงหลวงปู่ มลุ และหลวงปู่ สมชาย

พดูคยุกนัแลว้ ก็ไดอ้อกจากมุง้กลดมาทนัที 

 

พอมาถึงก็พดูวา่ .."กระผมเกือบช็อคตายใหไ้ดค้รบัท่าน

อาจารย"์.. หลวงปู่ สมชายพดูขึน้วา่ .."จะเอาอย่างไรดี น่ีบาํเพ็ญ

ใหภ้าวนาไปเถิด ไม่มีอะไร นั่นมนัเสียงเมน่ตา่งหากไม่ใช่เสือ".. 

"..อะไรก็ตามผมก็กลวัทัง้นัน้." พระบวัตอบ "ท่านอาจารยอ์ย่า

หนีกระผมก็แลว้กนัคืนนี ้" 

 

ดว้ยการขอรอ้งของพระบวั หลวงปู่ สมชาย หลวงปู่ มลุ และพระ

บวั ก็พากนัขา้มคลองไปเอากลดและอฎัฐะบรขิารของหลวงปู่
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สมชายกลบัมาฝ่ังนี ้และหลวงปู่ สมชายก็ไดก้างกลดอยู่ใน

ระหวา่งทางผ่านของสตัวพ์อดี สาํหรบัพระบวัและหลวงปู่ มลุอยู่

ทางดา้นซา้ยและดา้นขวามือของท่าน 

 

อาคนัตกุะผูม้าเยือนในลาํดบัตอ่ไปนัน้มีลกัษณะแปลกกวา่ครัง้

แรก นอกจากมีเสียงดงั สวบๆ แลว้ยงัไมพ่อ ยงัมีเสียงครางอยู่

ในลาํคอเพิ่มขึน้อีก เหมือนจงัหวะท่ีแมวมนัหายใจดงัอยูใ่น

ลาํคอ แตเ่สียงท่ีไดย้นินีด้งักวา่เสียงแมวหลายสิบเท่า สาํหรบั

หลวงปู่ สมชายนัน้ทา่นทราบดีวา่ ..น่ีคือ เสียงเสือแนน่อนโดยไม่

ตอ้งสงสยั และอยู่ไมห่า่งจากกลดของทา่นนกั.. 

 

ในขณะท่ีท่านกาํลงัภาวนา จอ้งฟังเสียงเสือมนัหายใจอยู่นัน้ วา่

จะมีอะไรเกิดขึน้ หลวงปู่ มลุก็ไดไ้อออกมาดว้ยเสียงอนัดงั และ

ยงัไม่ทนัจะขาดเสียงไอ เสียงใหมก็่เขา้มาแทนท่ีคลา้ยๆ กบัเสียง

วตัถหุนกัๆ ตกลงถกูกบัพืน้ดิน ทางฝ่ังตรงขา้มกบัเสียงหายใจ

นัน้ แผ่นดินแทบสะเทือน 
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หลวงปู่ มลุจงึกราบเรยีนถามหลวงปู่ สมชายขึน้มาวา่ "..มีอะไร

เกิดขึน้ทรอืครบัท่านอาจารย"์ 

 

"ไม่ทราบเหมือน กนัครบัวา่อะไรกระโดดขา้มกลดผม" หลวงปู่

สมชายตอบ  

 

ทนัใดนัน้พระบวัก็พรวดพราดออกมาจากมุง้กลดพรอ้มดว้ยไฟ

ฉายในมือ จงึพากนัฉายไฟไปดบูรเิวณรอบๆ ท่ีมีเสียงนัน้ 

ปรากฏวา่พบรอยเทา้เสือรอยมหมึาขนาดคีบเข่ืองๆ อยูข่า้งกลด

ของหลวงปู่ สมชาย พระบวัเห็นดงันัน้แทบจะไม่ภาวนาเอา

เสียเลย 

 

พอรุง่เชา้ไดอ้รุณวนัใหม ่จงึไดพ้ากนัลาดตระเวนหารายละเอียด

อีกครัง้หนึ่ง จงึทราบแน่นอนวา่เป็นเสือแม่ลกูออ่นตกคอกอยู่

ใกล้ๆ  นั่นเอง และไดพ้าลกูหลบหนีไปแลว้ หลวงปู่ สมชายจงึได้
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พาหลวงปู่ มลุและพระบวัยา้ยท่ีพกัไปปักกลดอยู่ อีกดา้นหนึง่

และไดพ้กับาํเพ็ญตอ่มาอีกระยะหนึง่ จนสมควรแก่เวลาแลว้ จงึ

ไดพ้ากนักลบัออกมาจากสถานท่ีแหง่นัน้และหาสถานท่ีภาวนา

แห่งใหม่ตอ่ไป 

 

เรี่องท่ีเลา่มานีก็้มีบางทา่นเขา้ใจผิดอยู่มาก ซึง่เขา้ใจวา่หลวงปู่

สมชายกลวัเสือ แลว้ไดท้ิง้กลดเผ่นหนีเขา้ป่า โดยทิง้ใหห้ลวงปู่

ฝ้ันยืนสูเ้สืออยู่แตอ่งคเ์ดียว ลกูศิษยว์ิ่งหนีเอาตวัรอด อนันีไ้ม่ใช่

ความจรงิเลย ขา้พเจา้ขอรบัรองรอ้ยเปอรเ์ซ็นตว์า่นิสยัอย่างท่ีวา่

นัน้ หลวงปู่ สมชายทาํไม่ไดเ้ด็ดขาด 

 

ความจรงิก็เป็นอย่างท่ีเลา่มาแลว้นัน้ ก็อาจจะมีบางครัง้หลวงปู่

ฝ้ันทา่นมองเหน็วา่พระภิกษุ สามเณร มีความตงึเครยีดตอ่การ

ปฏิบติัและเครียดตอ่การงาน หลวงปู่ ฝ้ันทา่นอาจจะนาํเรื่องขาํ

ขนัมา เลา่เพ่ือคลายอารมณก็์เป็นไดก็้เลยนาํเรี่องในอดีตมาเลา่
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สูฟั่งวา่ สมยัหนึ่งเคยออกบาํเพ็ญท่ีภวูวักบัหลวงปู่ สมชาย บาง

ท่านกลวัเสือถงึขนาดวิ่งเผ่นหนี 

 

บางท่านบางคนฟังไม่เขา้ใจความหมายก็เลยพดูตอ่ปีกตอ่หาง

ออกไปวา่ หลวงปู่ สมชายกลวัเสือถึงขนาดทิง้กลดวิ่งหนีหลวงปู่

ฝ้ัน ก็เลยเลา่ตอ่กนัไปเรื่อยๆ เลา่มากเขา้ ก็เลยเสรมิเติมเอาเอง

บา้งเป็นลาํดบัไป ถึงขนาดบางคนวา่เดินไปเจอเสือในระหวา่ง

ทาง พอเสือโผลอ่อกมาเจอเขา้พอดี หลวงปู่ สมชายก็ไดท้ิง้กลด

เผ่นหนีทนัที 

 

การเขียนแบบยกเมฆโดยสว่นมากมกัจะเขา้ทาํนองนีท้ัง้นัน้ ท่ี

ขา้พเจา้เขียนขึน้นีไ้ดบ้นัทกึจากปากคาํของหลวงปู่ สมชาย ฐิตวิริ

โย โดยตรง สาํหรบัผูท่ี้รูเ้หน็เหตกุารณด์ว้ยกนักบัหลวงปู่ สมชาย

ก็เพิ่งจะมรณภาพไป คือหลวงปู่ มลุ ธมมวโีร สมยัเม่ือหลวงปู่ มลุ

ยงัมีชีวิตอยู่ ก็ไดมี้ผูส้งสยัในเรี่องนี ้แลว้มากราบเรยีนถามท่าน 

หลวงปู่ ทา่นก็ไดเ้มตตาชีแ้จงใหก้ระจ่างแจง้ไปทกุราย 
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สาํหรบัเรื่องชีวประวติัของหลวงปู่ สมชาย ฐิตวิรโิย ไม่ไดมี้เพียง

เท่านี ้ยงัมีอีกมากมายหลายอย่างซึง่บางคนยงัไม่เขา้ใจ หรอื

เขา้ใจไม่ถกูตอ้งกบัความเป็นจรงิ แตก็่ถือวา่เป็นเรี่องธรรมดา

ของมนษุยป์ถุชุน จะใหเ้ขา้ใจประวติัความเป็นมาของคนอ่ืน 

โดยถกูตอ้งหมดทกุอยา่งนัน้เป็นไปไม่ได ้

 

ฉะนัน้ผูเ้ขียนจงึขอออกความเห็นสกันิดหนึง่วา่ หากท่านผูอ้า่น

ตอ้งการความเป็นธรรมโดยไม่อาศยัอคติเป็นพืน้ฐานแลว้ ถา้

สงสยัอะไรเก่ียวกบัชีวประวติัความเป็นมาของหลวงปู่ สมชาย 

ฐิตวิรโิย ก็ควรไปกราบเรยีนถามทา่นได ้เพราะท่านยงัมีชีวิตอยู่ 

(หลวงปู่ สมชายไดม้รณภาพวนัท่ี 18 ม.ิย. 2548) อย่าอมเอา

ความสงสยัไวใ้นใจ บางทีอาจจะเกิดโทษได ้คือเป็นบาปโดยไม่

รูต้วั 
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ท่ีพดูนีก็้เน่ืองมาจากมีบางท่านไปถามขา้พเจา้วา่ไหนวา่หลวงปู่

สมชาย เคยอยู่กบัหลวงปู่ ฝ้ัน แตผ่มอา่นชีวประวติัของหลวงปู่

ฝ้ันแลว้ ไม่เหน็กลา่วถงึหลวงปู่ สมชายเลย วา่ไดจ้าํพรรษากบั

หลวงปู่ ฝ้ันในปีพทุธศกัราช ๒๔๘๙ ขา้พเจา้จงึตอบวา่ เรี่องนี ้

เคยพดูอยู่แลว้วา่การเขียนชีวประวติัของคนอ่ืน ไม่วา่ใครๆทัง้นัน้ 

จะไม่มีใครสามารถเขียนรายละเอียดถกูตอ้งหมดทกุแงท่กุมมุได ้

 

เรื่องชีวประวติัของหลวงปู่ ฝ้ันก็เหมือนกนั ถึงแมว้า่ไม่ถกูตอ้ง

หรอืสมบรูณห์มดทกุอยา่งก็ตาม การท่ีสามารถรวบรวมขอ้มลู

ตามสถานท่ีตา่งๆ ซึง่เก่ียว กบัหลวงปู่ นัน้นาํมาลงตีพิมพเ์ป็น

เลม่ไดถ้ึงขนาดนัน้ มิใช่ของง่าย นกัคณะผูจ้ดัทาํจะตอ้งใชค้วาม

เพียรพยายามเป็นอยา่งมากในการเสาะแสวงหาขอ้มลู เพราะผู้

ท่ีทาํงานเพ่ีอสว่นรวมนัน้ตอ้งเป็นผูเ้สียสละคือเสียสละเวลาอนัมี

คา่ของตนแลว้ยงัใมพ่อ แถมยงัเสียสละทนุทรพัยเ์พ่ืออาํนวย

ความสะดวกในระหวา่งการปฏิบติังานอีกดว้ย 
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เม่ือนกึถึงเหตผุลหลายๆ อยา่งแลว้จงึเห็นวา่ควรแก่การยกย่อง

สรรเสรญิและอนโุมทนาเป็นอย่างยิ่ง ขา้พเจา้จงึพดูตอ่ไปวา่

เท่าท่ีไดฟั้งมา หลวงปู่ สมชายไม่เฉพาะแตจ่ะจาํพรรษาอย่าง

เดียวก็หาไม ่ในระหวา่งท่ีอยูก่บัหลวงปู่ ฝ้ันนัน้ หลวงปู่ สมชายยงั

ไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีของทา่นอยา่งสมบรูณไ์มบ่กพรอ่ง ทัง้ภายใน

และภายนอกอีกดว้ย 

 

ภายนอกไดแ้ก่ การอปุถมัภอ์ปัุฏฐากครูบาอาจารย ์ท่านก็ไดท้าํ

เป็นอาจิณวตัร เวน้เสียแตอ่าพาธ นอกจากนัน้ก็ยงัมีสว่นรว่มใน

การก่อสรา้งกฏิุของพระภิกษุสามเณร และผูป้ฏิบติั ธรรม หรอื

เม่ือมีกิจการงานอะไรเกิดขึน้ภายในวดั หลวงปู่ สมชายจะตอ้งมี

สว่นรว่มกระทาํดว้ยแทบทกุอย่าง 

 

นอกเหนือไปกวา่นัน้ การสรา้งสระนํา้บนภพูาน ท่ีวดัถํา้ขาม 

อาํเภอ พรรณานิคม จงัหวดัสกลนคร และการสรา้งพระพทุธูรูป

ท่ีถํา้พระบนภวูวั อาํเภอเซกา จงัหวดัหนองคาย หลวงปู่  สมชาย
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ก็มีสว่นช่วยสรา้งเกือบจะทกุแห่ง ท่ีเลา่มาเป็นเพียงบางสว่นท่ี

ท่านไดมี้ความเก่ียวขอ้งกนั เทา่ท่ีผูเ้ขียนไดฟั้งมาไม่เพียงเทา่นี ้

ยงัมีอีกมาก แตผู่เ้ขียนไม่สามารถนาํมาเลา่สูฟั่งใหห้มด ในเวลา

อนัสัน้นีไ้ด ้

 

สว่นดา้นภายในของหลวงปู่ สมชายนัน้ ไดแ้ก่การปฏิบติัสมาธิ

จิต การเดินจงกรม นั่งสมาธิภาวนา ถงึแมว้า่ท่านจะตอ้ง

ปฏิบติังานภายนอกชว่ยครูบาอาจารยใ์นบางครัง้จนแทบไม่มี

เวลาวา่งเลยก็ตาม แตท่า่นก็ไดด้าํเนินการปฏิบติัสมาธิ จิตของ

ท่านตลอดโดยไม่ทอ้ถอยหรอืบกพรอ่ง 

 

จงึนบัวา่ท่านมีความทรหดอดทนซึง่หาไดย้ากองคห์นึ่ง ท่ีเลา่มา

นีบ้างทา่นท่ียงัไม่ซึง้ในความเป็นอยู่ของกนัและกนั ก็อาจสงสยั

หรอืคดัคา้น วา่สรรเสรญิเยินยอกนัเกินไป เพราะการทาํงานก็

เป็นเรื่องธรรมดา พวกนกัก่อสรา้งทัง้หลายเขาทาํกนัทกุวนั แต่
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ไม่เห็นมีใครเอามาอวดอา้งกนัวา่เกง่ หรอืเป็นเลิศในความ

อดทน 

 

ขา้พเจา้เช่ือเหลือเกินวา่ ถา้ผูท่ี้มีความยติุธรรมอยู่ในใจ เม่ือได้

เห็นการปฏิบติังานของทา่นแลว้ ก็ตอ้งยอมรบัวา่ท่าน มีความ

อดทนจรงิๆ แมแ้ตใ่นปัจจบุนันีอ้ายขุองทา่นจะลว่งเลยถึง ๗๒ ปี

แลว้ก็ตาม แตก่ารปฏิบติัศาสนกิจของท่านมีอยูเ่ป็นประจาํทกุ

วนัมิไดข้าด แทบจะไม่มีเวลาวา่งเวน้เลยแมแ้ตว่นัเดียว 

 

เม่ีอขา้พเจา้ไดเ้ห็นการปฏิบติังานของทา่นแลว้ก็นา่เหน็ใจและ

น่าเหน็ดเหน่ือยแทนท่าน สมกบัท่ีท่านไดต้ัง้อดุมการณเ์อาไวว้า่ 

อยู่ต้องมีประโยชน ์ถ้าไมม่ีประโยชนไ์ม่ต้องอยู่ คือ

หมายความวา่ถา้ทา่นอยู ่ณ สถานท่ีใดแลว้ ตอ้งทาํประโยชน ์

ใหก้บัสถานท่ีแห่งนัน้ได ้ถา้ทาํประโยชนไ์ม่ไดก็้ไม่ตอ้งอยู่ ณ 

สถานท่ีนัน้ 
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ทกุวนันีท้า่นจงึยอมเสียสละทกุส่ิงทกุอย่าง เพ่ือจรรโลง

พระพทุธศาสนา เพ่ือประโยชนส์ว่นรวม ฉะนัน้ถา้จะคดัคา้น 

ตอ้งพิจารณาใหร้อบคอบโดยมุ่งประโยชนส์ว่นรวม และตอ้ง

ถกูตอ้งตามหลกัของผูท้รงคณุธรรม เพราะการพิจารณาใหเ้ป็น

ธรรมะจะตอ้งศกึษาใหเ้ขา้ใจในเหตผุลของกนัและกนัโดยถ่อง

แทเ้สียก่อนจงึจะไม่เสียภมูิของนกัปราชญ ์

 

ความจรงิแลว้ พวกนกัก่อสรา้งซึง่เป็นฆราวาสนัน้ก็เป็นของ

ธรรมดา ตามความรูส้กึของคนทั่วไปก็เหน็วา่การก่อสรา้งไม่ใช่

ของแปลก มนัเป็นอาชีพของเขา และพวกเขาเหลา่นัน้ก็มีฤทธ์ิท่ี

จะนาํอาหารมาชดเชยกบัพลงังานท่ีหมดไปไดต้ลอดเวลา คือ 

หิวขึน้มาเม่ือไร ก็รบัประทานไดต้ลอด ๒๔ ชั่วโมง 

 

สาํหรบัพระกรรมฐานนัน้ ทา่นฉนัจงัหนัเพียงวนัละมือ้เดียว

เท่านัน้ แตต่อ้งทาํงานตลอดวนั หวิขึน้มาเม่ือไรก็ตอ้งฉนันํา้เขา้

ไปแทน รอจนกวา่จะถงึวนัใหม่ จงึมีโอกาสแกมื้อกบัความหวิได ้
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อนันีแ้หละเป็นส่ิงท่ีนา่คิด หรอืใครยงัไม่สิน้สงสยัก็ทดลองดไูด ้

คือทดลองรบัประทานอาหารมือ้เดียวอย่างพระกรรมฐานและ

ตอ้งทาํงานตลอดวนั มนัจะเป็นอย่างไรเราก็จะซึง้ใจเอง ฉะนัน้

การคดัคา้นกอ่นพิสจูนค์วามจรงิ จงึผิดหลกัของปัญญาชนเป็น

อย่างยิ่ง 

 

พอเขียนมาถงึตอนนี ้ก็เลยนกึถึงเรื่องในอดีต คือ เคยมีบางคน

ถามปัญหาผูเ้ขียนวา่รูไ้ดอ้ย่างไร จงึวา่หลวงปู่ สมชาย ฐิตวิรโิย 

มีความประพฤติดีปฏิบติัชอบ ขา้พเจา้จงึตอบออกไปทนัทีวา่ ก็รู ้

ไดเ้พราะเราเขา้ใจ คือหมายความวา่เราจะรูไ้ดว้า่ใครเป็นคนดี 

เราก็ตอ้งรูเ้รื่องของคนดีเสียก่อน วา่คนดีมีลกัษณะอยา่งไร 

อปุมาขอ้นีเ้หมือนกบัการดพูลอย 

 

เพราะตามธรรมดาพลอยนัน้มีหลายประเภท และมีหลายราคา 

ราคามากนอ้ยตา่งกนั หากเราจะถามพอ่คา้พลอยทัง้หลายวา่ รู ้

ไดอ้ย่างไรวา่หนิประเภทไหนเป็นพลอยอะไร เขาจะตอบเราวา่
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เพราะศกึษาใหเ้ขา้ใจ ถา้เราศกึษาใหเ้ขา้ใจก็จะสิน้สงสยัเอง

เรือ่งของหลวงปู่ สมชาย ฐิตวริโิย ก็อยู่ในลกัษณะนัน้เชน่กนั 

 

พดูถึงชีวประวติัของหลวงปู่ สมชาย ฐิตวิรโิย แลว้นบัวา่เป็น

ประวติัท่ีทรงคณุคา่ประโยชนแ์ก่การศกึษาเป็นอย่างมาก 

นอกจากจะเป็นเนติแบบฉบบัอนัดีงามแกอ่นชุนรุน่หลงัแลว้ ยงั

เป็นคติเตือนใจแก่ท่านผูอ้า่นทัง้หลายไดเ้ป็นอย่างดี ขา้พเจา้

ตอ้งขออภยัท่านผูอ้า่นดว้ยท่ีไม่สามารถรวบรวมหลกัฐูานตา่งๆ 

ไดโ้ดยละเอียด นาํมาลงตีพมิพเ์พ่ือสนองเจตนาของท่านผูอ้า่น

ใหท้นักบัเวลาอนัสัน้นีไ้ด ้แตถ่ึงอยา่งไรก็ตามการรวบรวมขอ้มลู

ตา่งๆ มาโดยสงัเขปนี ้เขา้ใจวา่จกัเป็นแนวทางกา้วไปสูค่วามสา

เรจ็ท่ีสมบรูณแ์ห่งชีวประวติัในอนาคตตอ่ไป 

 

ความจรงิแลว้ การเขียนชีวประวติัของพระกรรมฐานนัน้ 

คอ่นขา้งจะลาํบากมากเพราะในระหวา่งท่ีท่านกาํลงัฝึกฝน

อบรมจิตใจใหม่ๆ เพ่ือไตเ่ตา้เขา้โปสูอ่นัดบัท่ีแนน่อน จนเห็นวา่มี
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ความมั่นคงในพระศาสนา หรอืสามารถปกครองจิตใจของ

ตวัเองไดแ้ลว้ ในระหวา่งท่ีทา่นกาํลงัปีนป่ายอนัดบันีแ้หละ ทา่น

ไม่ชอบอยู่ประจาํท่ี 

 

เม่ืออยู่ ณ ท่ีใดเห็นวา่จิตใจเฉ่ือยชาจิตไม่สงบ เกียจครา้น ไม่

ขยนัตอ่การบาํเพ็ญภาวนา ท่านก็หาวิธีเปล่ียนสถานท่ีอยู่ เพ่ีอ

เปล่ียนบรรยากาศ พอไดส้ถานท่ีท่ีเหมาะแก่การฝึกจิต ก็เป็น

เหตทุาํใหเ้กิดความขยนัตอ่การทาํสมาธิขึน้มาทนัที เพราะวา่

สถานท่ีก็เป็นสว่นหนึง่ ซึง่มีความสาํคญัตอ่การฝึกจิตดงัไดก้ลา่ว

มาแลว้นัน้ 

 

หลวงปู่ สมชาย ฐิตวิรโิย สมยัเม่ือทา่นไดบ้าํเพ็ญอยูท่ี่ภวูวั ท่านก็

มกัจะเปล่ียนสถานท่ีบาํเพญ็อยู่บอ่ยๆ เน่ืองจากภวูวัมีสถานท่ี

น่าบาํเพ็ญอยูห่ลายแห่ง แตพ่อใกลจ้ะถงึฤดกูาลพรรษาท่านก็

มกัจะลงจากภวูวัเขา้ไปอยู่ในสาํนกัของครูบาอาจารย ์ทา่นได้

ถือปฏิบติัอยู่อย่างนีเ้ป็นประจาํตลอดมา 
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๑๕. จาํพรรษาทีว่ัดป่าอิสรธรรม พ.ศ. ๒๔๙๔ 

 

เม่ือปี พ.ศ. ๒๔๙๔ ก่อนท่ีจะเขา้พรรษาในปีนัน้ หลวงปู่ สมชาย 

ฐิตวิรโิย ท่านก็ไดล้งมาจากภวูวั เพ่ือแสวงหาสถานท่ีจาํพรรษา 

ในปีนัน้ก็ไดเ้ขา้ไปศกึษาธรรมะ และอาศยัจาํพรรษากบั หลวงปู่

สีลา อิสสโร วดัป่าอิสรธรรม จงัหวดัสกลนคร 

 

ซึง่เป็นลกูศิษยผ์ูใ้หญ่ของหลวงปู่ มั่น ภรูทิตตเถร อีกองคห์นึง่ ท่ี

มีขอ้วตัรปฏิบติัอนัน่าศกึษา เป็นแบบฉบบัของพระกรรมฐานได้

เป็นอยา่งดี จนหลวงปู่ สมชาย ฐิตวิรโิย ไดน้าํปฏิปทาของหลวง

ปู่ สีลามาพดูยกย่องสรรเสรญิถึงอยู่เสมอๆ 

 

๑๖.  ไข้ป่าเป็นเหตุ 
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ในช่วงท่ีบาํเพญ็อยู่บนภวูวันัน้ หลวงปู่ สมชาย ฐิตวิรโิย ก็ได้

ประกอบความเพียรอยา่งอกุฤษฏจ์วบกบัจะมีอาการป่วยเป็นไข้

ป่าอยู่บา้งแลว้ พอมาจาํพรรษา ท่ีวดัป่าอิสรธรรม ท่านก็ได้

ประกอบความเพียรเพิ่มขึน้อีกตลอด ๓ เดือนไม่ไดเ้อนกายลง

นอนจาํวดัเลย ทา่นไดป้ระกอบความเพียรอยู่ในอิรยิาบถ ๓ คือ 

ยืน เดิน นั่ง 

 

ตลอดทัง้ขอ้วตัร กิจวตัร อาจารยิวตัร ทัง้หมดทา่นก็ไดท้าํอยา่ง

สมํ่าเสมอ โดยไม่มีขาดตกบกพรอ่งแมแ้ตน่อ้ย พอใกลจ้ะออก

พรรษาในปีนัน้ หลวงปู่ สมชาย ฐิตวิรโิย ก็ไดล้ม้ป่วยลงดว้ยพิษ

ของไขป่้า หรอื ไขม้าลาเรยีขึน้สมองอย่างแรง ความตา้นทานก็

ไม่เพียงพอ 

 

เน่ืองจากรา่งกายไม่คอ่ยไดพ้กัผ่อน และไมไ่ดเ้อนกายลงนอนจาํ

วดัเลยตลอด ๓ เดือนเต็ม ในช่วง ๘ วนันีจ้งัหนัก็ฉนัไม่ไดอี้ก ฉนั

อะไรลงไปก็อาเจียนออกมาหมดเพราะ พษิไขข้ึน้สงูมาก เป็น
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ลกัษณะนีอ้ยูห่ลายวนั จนกระทั่งวนัหนึง่อาการรูส้กึวา่จะเพียบ

หนกักวา่ทกุวนั ท่านจงึไดย้อมเอนกายลงนอนพกั ในขณะนัน้

ทกุขเวทนากาํลงับีบคัน้อยา่งรุนแรงมาก ทางดา้นสงัขารรา่งกาย

นัน้รูส้กึวา่กระวนกระวายเป็นท่ีสดุ 

 

สว่นทางดา้นจิตใจนัน้ท่านก็พิจารณาจบัดอูาการตามรูอ้ยู่

เรือ่ยไป จนท่ีสดุทางดา้นจิตใจก็เริม่กระวนกระวาย และก็กระวน

กระวายมากเขา้ทกุทีๆ จนไม่รูว้า่จะเอาจติใจไปวางไวต้รงไหนดี 

ทัง้ๆ ท่ีทา่นเองก็มีสมาธิอยู ่แตเ่ม่ือทกุขเวทนามากเขา้ก็วางใจไม่

ลงเอาเสียเลย เพราะ ทกุขเวทนามนัมากกวา่ มนัทบัเอาขนาด

หนกั ในขณะท่ีกาํลงักระวนกระวายอยูน่ัน้ ก็มีความรูส้กึวา่ 

ความรูส้กึตา่งๆมาจบัอยูท่ี่ทอ้งมากท่ีสดุ มากกวา่ทกุสว่นของ

รา่งกาย 

 

หลวงปู่ สมชาย ทา่นบอกวา่มีความรูส้กึคลา้ยๆ กบัมีกอ้นหนิ

ขนาด ใหญ่มาวางทบัอยู่บนทอ้ง รูส้กึวา่ทอ้งคอ่ยๆ ยบุลงๆ ๆ 
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จน กระทั่งรูส้กึวา่หายใจออกบา้ง ไม่ออกบา้ง คลา้ยกบัวา่ไส้

ขา้งในทอ้งนัน้มนับิดตวั และลมในทอ้งก็คอ่ยๆ อดัขึน้มาๆ อดั

ขึน้มาจกุอยู่ท่ีตรงคอหอย ความเจ็บความปวดวิ่งไปทั่วสรรพางค์

กายอยา่งไมมี่อะไรมาเทียบเลย ทกุขท์รมานเป็นท่ีสดุ อาการ

เป็นอยู่อยา่งนีส้กัครูใ่หญ่จงึมีความรูส้กึวา่กาํลงัจะสะอกึแลว้ก็ 

สะอกึ ... อึก๊ ... โลง่ไปหมดทัง้ตวั ...เบาสบาย... 

 

แลว้ก็มีความรูส้กึวา่ทกุขเวทนาทัง้หลายท่ีมีอยู่นัน้หลดุหายไป

หมดแลว้ ...เอ๊ะ... น่ีเราหายป่วยไดอ้ย่างไร แลว้ก็ลกุขึน้มานั่งได้

ทนัที ท่านจงึแปลกใจในตวัของทา่นเองวา่ 

 

" เอ๊ ราป่วยมาเป็นเวลาหลายวนัแลว้ เม่ือสกัครูนี่เ้ราก็ยงัป่วยอยู่

น่ีนา เรากาํลงัมีทกุขเวทนาครอบงาํอยู่ กาํลงักระวนกระวายอยู่ 

แตท่าํไมเราสะอกึแคที่เดียว ทกุขเวทนาตา่ง ๆ เหลา่นัน้จงึ

หายไปไดอ้ย่างไร เราเองป่วยมาตัง้ ๘ วนั ๘ คืนแลว้ อาหารก็
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ฉนัไม่ไดเ้ลย แตพ่อจะหายทาํไมมนัชา่งง่ายนกั แคส่ะอกึทีเดียว

ก็หายได…้ 

 

๑๗. ไปเยีย่มเณรหน่อย 

 

ในเวลาขณะนัน้ประมาณ ๑ ทุ่มเศษ หลงัจากท่ีทา่นรูก้วา่ตวัของ

ท่านไดห้ายป่วยอยา่งประ หลาดแลว้ ก็เลยนกึถึงสามเณรท่ี

กาํลงัป่วยหนกัอยูอี่กองคห์นึ่ง ซึง่ติดไขป่้ามาจากภวูวัดว้ยกนักบั

ท่าน และเม่ือตอนเย็นจะมืดน่ีก็ไดมี้พระมาบอกวา่สามเณรป่วย

มาก พอท่านนกึขึน้มาไดด้งันัน้ก็ตัง้ใจวา่จะไปเย่ียมดอูาการไข้

ของสามเณร 

 

แตท่นัใดนัน้ทา่นก็มีความรูส้กึวา่ยงัไมท่นัไดก้า้วขาเลย แตจ่ะไป

ดว้ยเหตใุดไมท่ราบ ปรากฏวา่มาถงึสามเณรทนัที และมองเหน็

สามเณรนอนหลบัเป็นปกติ แตก็่นกึวา่สามเณรคงยงัตวัรอ้นอยู่ 

จงึอยากจะเอามือไปแตะดอูาการ พอกม้ตวัลงไปแลว้ก็คิดไดว้า่
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ถา้ถกูตวัแลว้สามเณรต่ืนขึน้ก็จะทาํใหไ้มส่บายอีก จงึไดห้ยดุ

การกระทาํดงักลา่วลง และพลางคิดวา่กลบักฏิุแลว้พรุง่นีต้อน

กลางวนัจงึคอ่ยมาเย่ียมใหม ่ตอ่จากนัน้ท่านก็เลยนกึถึงเรื่อง

กฐินวา่ทาํกนัอย่างไร 

 

พอไปถึงศาลา ก็นกึไดว้า่เวลานีเ้ป็นตอนกลางคืน แตเ่ราทาํไม

จงึสามารถมองเหน็อะไรตา่งๆ ไดอ้ย่างชดัเจน ชดัเจนจนรูว้า่

กองกฐินนัน้มีอะไรบา้ง โดยท่ีไม่ตอ้งใชไ้ฟ พอหนัไปมองอีกดา้น

หนึง่ของศาลา ก็ไดเ้หน็หลวงปู่ สีลา อิสสโร กาํลงัประชมุพระ

เณรและไดย้ินพดูพาดพิงมาถึงตวัของท่านเองในลกัษณะยก

ย่องวา่  

 

"...ครูบาสมชายน่ีเป็นผูท่ี้ทาํจรงิ เอาจรงิมีความพยายามสงูมาก 

ถา้ทา่นไม่ตายเสียก่อน ทา่นคงไดค้ณุธรรมชัน้สงูอยา่งแนน่อน 

และคงจะไดเ้ป็นกาํลงัพระศาสนาท่ีสาํคญัองคห์นึง่ แตน่่า

เสียดายเหลือเกินวา่เวลานีท้า่นกาํลงัป่วยหนกั ใกลจ้ะตายเอา
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เสียดว้ยเพราะพิษไขป่้า ขึน้แรงสงูมาก นอกจากท่านจะป่วย

แลว้ก็ยงัมีความพยายามประกอบความเพียรไม่หลบัไม่นอนเอา

เสียเลย เม่ือวนัก่อนทา่นยงัสั่งไวอี้กวา่ไมต่อ้งเป็นห่วงทา่น ขอ

เพียงแตพ่ระเณรเอานํา้ใสก่าไปตัง้ไวท่ี้หนา้กฏิุก็พอ ถา้ทา่นตาย

ก็ใหฝั้งเลย ไมต่อ้งเผา ดซู ิทา่นไม่ตอ้งการใหเ้ป็นภาระของสงฆ์

เสียอีก หรอืตายแลว้ก็ไม่รู.้.." 

 

ในขณะท่ียืนฟังอยู่นัน้ก็หวนคิดขึน้มาไดว้า่ ...การท่ีมายืนฟังครู

บาอาจารยพ์ดูคยุกนัโดยท่ีตวัเองไม่ไดอ้ยู่ในหตัถบาสดว้ยนัน้

เป็นอาบติัทกุกฏ และเสียมารยาทดว้ย ถา้มีใครผ่านมาเห็นเขา้

จะหาวา่เรามาแอบฟังเรื่องราวตา่งๆ ซึง่เป็นทัง้อาบติั และเสีย

มารยาท ก็รูส้กึไม่สบายใจ... ทา่นจงึไดร้บีออกจากสถานท่ีแห่ง

นัน้ทนัที พอเดินลงมาถงึลานวดั ก็มาเจอกบัสนุขัตวัหนึ่งเขา้โดย

บงัเอิญ 

 

๑๘.  หมาเหน็ผีจริงไหม 
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ในขณะท่ีหลวงปู่ สมชาย ฐิตวิรโิย เดินลงมาจากศาลาจะกลบักฏิุ

นัน้ ก็เจอกบัหมาตวัหนึง่เขา้ จงึอยากจะเดินไปเลน่กบัมนั 

เพราะวา่เป็นหมาท่ีท่านเลีย้งไวเ้อง และเป็นหมาท่ีเช่ืองมาก 

และเคยเป็นเครื่องมือของทา่น คือ ทา่นไดท้ดลองสะกดจิต ฝึก

แบบจิตวิทยากบัหมาตวันีท้กุวนั 

 

ตามปกติแลว้หมาตวันี ้เม่ือเห็นท่านจะตอ้งวิ่งเขา้มาหาทนัที มกั

ชอบติดตามไปไหนมาไหนดว้ยเสมอๆ แตว่นันีท้าํไมมนัจงึเป็น

อย่างนี ้พอเหน็ปุ๊ บก็วิ่งหนีทนัที ทาํทา่หยดุๆ มองๆ ท่านเดินตาม

ไปก็วิ่งหนีตอ่ไปอีก แลว้ก็วิ่งหนีหายไปทางไหนไม่รูเ้ลย ทา่นจงึ

คิดวา่ ..เอ๊?.. หมาตวันีม้นัเหน็ผีหรอีเปลา่หนอ นา่สงสยั จรงิๆ ? 

.. 

 

๑๙. ไหนตัวเรากันแน่ 
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หลงัจากครุน่คิดอยู่กบัหมาแลว้ก็ไดเ้ดินทางกลบักฏิุ พอเปิด 

ประตกูฏิุเขา้ไปก็ยิ่งแปลกประหลาดกบัส่ิงท่ีไดพ้บเหน็ตอ่หนา้

ตอ่ตานัน้วา่อะไรกนัแน่ รา่งท่ีนอนอา้ปากตาเหลือกอยู่บนเตียง

นั่นก็ตวัเรา ท่ียืนมองอยูนี่ก็้ตวัเราอีก 

 

จงึแปลกใจมากวา่ .. เอ๊ .. เกิดอะไรขึน้นะน่ี?.. ทาํไมเราจงึเป็น

สองคนได ้ท่ียืนอยู่น่ีก็เรา ท่ีนอนอา้ปากตาเหลือกอยู่บนเตียงนั่น

ก็เราอีก มนัอะไรกนัแน ่และท่านยงัคิดไปอีกวา่ น่ี หรอืท่ีวา่ผล

ของสมาธิสามารถจะทาํคนคนเดียวใหเ้ป็นสองคนได ้

 

ขณะท่ีทา่นกาํลงัไตรต่รองคิดอยู่นัน้ ก็ไดมี้ชายใสช่ดุสีขาวเขา้มา

หาท่าน ๒ คน พรอ้มกบัพดูขึน้วา่ "..ผมมาพาทา่นไปเท่ียวบา้น

.."  

 

หลวงปู่ จงึถามเขาวา่ "..บา้นท่ีรอ้ยเอ็ดหรอื (บา้นเกิด). "  
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เขาตอบวา่ ". ไม่ไช่.." 

 

หลวงปู่ จงึถามเขาตอ่ไป อีกวา่ "..ยงัไปไม่ไดห้รอก เพราะกาํลงั

สงสยัอยูว่า่น่ีมนัอะไรกนัแน ่นั่นก็ตวัเรา ท่ียืนอยูน่ี่ก็ตวัเรา ถา้

พรุง่นีค้รูบาอาจารยถ์ามจะตอบไมู่ถก.."  

 

ชาย ๒ คนนัน้ตอบวา่ "..ไม่เป็นไรถา้ทา่นไปกบัขา้พเจา้แลว้จะ

สิน้สงสยัเอง.." 

 

หลวงปู่ สมชาย ฐิตวิรโิย ไดย้อ้นถามเขาถงึ ๒ ครัง้ เขาก็ตอบ

ยืนยนัวา่จะสิน้สงสยัจรงิถงึ ๒ ครัง้เชน่กนั ...ถา้อย่างนัน้ก็ตกลง 

.. ไป .. พอตอบวา่ตกลงเทา่นัน้เอง ก็ปรากฏวา่มีความรูส้กึ

คลา้ยๆ กบัวา่ลอยตามเขาไปทนัที และปรากฏวา่ลอยออกไป

ทางทิศตะวนัออกของกฏิุ ลอดก่ิงตน้กะบกออกไป  
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หลวงปู่ ไดถ้ามเขาอีกครัง้หนึง่วา่ "...จะพาไปท่ีไหน.." เขาชีมื้อให้

ด ูมองเห็นคลา้ยๆ กบั มีดวงดาวดวงหนึง่ลอยอยู่ขา้งหนา้และ

กาํลงัจะตรงเขา้ไปนั่นเอง 

 

ตามความรูส้กึของหลวงปู่ สมชาย ฐิตวิรโิย ทา่นเลา่ใหฟั้งวา่ 

ท่านสงัเกตดแูลว้ดวงดาวท่ีจะไปนัน้ มีลกัษณะคลา้ยกบัดาว

เพชร และก็ปรากฏวา่พุง่ .... วบู ... เขา้ไปสูด่าวดวงนัน้ทนัที 

 

๒๐. โลกทพิย ์

 

พอเขา้ไปถึงสถานท่ีแหง่ใหม่นีแ้ลว้ หลวงปู่ สมชาย ฐิตวริโิย ทา่น

เลา่วา่ มีความรูส้กึคลา้ย ๆ กบัโลกมนษุยข์องเราน่ีเอง แปลกแต่

วา่มีตน้ไมเ้ป็นระเบียบและสงูมาก ก่ิงกา้นสาขาเขา้ประสานถงึ

กนัหมด พอมองขึน้ไปขา้งบน เหลืองอรา่มเหมือนสีทอง สว่น

ขา้งลา่งท่ีพืน้เหยียบเหมือนมีหญา้แหว้หมปูกคลมุทั่วไปหมด
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หรอืคลา้ยๆ กบัปลูาดไปดว้ยพรม คลมุไปหมดมองไม่เหน็พืน้ดิน

เลยวา่เป็นอยา่งไรเหยียบไปตรงไหนก็นุ่มน่ิมไปหมด 

 

ถึงตอนนีห้ลวงปู่ บอกวา่ จิตใจน่ีเปล่ียนไปหมด หนา้มือเป็นหลงั

มือเลยทีเดียว จิตใจออ่นโยนอย่างบอกไม่ถกู ถา้ใครไปเจอแลว้

จะรูเ้อง วา่จิตใจมนัเปล่ียนอย่างไร เพราะวา่บางอย่างไม่

สามารถเลา่ใหถ้กูตอ้งได ้อปุมาขอ้นีเ้หมือนกบัรสชาติของผลไม ้

ผูท่ี้ยงัไมเ่คยชมิด ูถึงแมว้า่ใครจะพรรณนาเรื่องรสชาติใหฟั้ง

เท่าไรก็ไม่สิน้สงสยั 

 

นอกจากจะทดลองรบัประทานดว้ยตนเองถึงไม่ตอ้งพรรณนาก็

สามารถรูไ้ดเ้องฉนัใด เรื่องนีก็้เหมือนกนัฉนันัน้ เม่ือเรายงัไม่ถึงก็

ไม่รูว้า่จิตใจเปล่ียนแปลงอยา่งไร บอกไม่ถกู แตถ่า้ถงึแลว้ไม่

ตอ้งมีใครบอกก็สิน้สงสยัเองและอีกอย่างหนึ่ง 
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ท่านบอกวา่ พอกา้วเทา้เขา้ไปถึงเท่านัน้ ก็ไดย้ินเสียงขบักลอ่ม

อยู่ตลอดเวลา คลา้ย ๆ กบัเสียงดนตร ีทาํใหจ้ิตใจเยือกเย็นและ

ออ่นโยนเป็นลาํดบั แตไ่ม่รูว้า่ตน้เสียงนัน้อยู่ท่ีไหน และแลว้เขาก็

พาท่านไปจนถึงบา้นหลงัหนึ่ง แลว้เขาก็บอกวา่ "น่ีแหละบา้น

ของท่าน ท่ีเราวา่จะพาทา่นมา" 

 

หลงัจากนัน้เขาก็พาเขา้ไปในบา้น ท่านจงึไดเ้อย่ถามเขาวา่ "ใคร

เป็นผูม้าสรา้งไวใ้ห"้  

 

เขาตอบวา่ "ท่ีเราอยู่เวลานีคื้อ ... โลกทพิย.์.. ของทัง้หมดไม่ตอ้ง

มีไครสรา้ง เกิดขึน้เอง เป็นเอง ดว้ยอานิสงสข์องความดีท่ีทาํไว้

ในโลกมนษุย"์ 

 

พอเขาพดูเพียงแคน่ัน้ หลวงปู่ สมชาย ฐิตวริโิย ทา่นจงึไดรู้ท้นัที

วา่ "ถา้อย่างนัน้เราก็ตายแลว้นะซ ีถา้ตายอย่างนีจ้ะไปกลวัตาย
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ทาํไม ไม่เหน็จะน่ากลวัตรงไหนเลย" และไดถ้ามเขาอีกวา่ "บา้น

หลงันีเ้กิดขึน้ไดอ้ย่างไร"... 

 

๒๑. อานิสงสส์วดพระปาฏโิมกข ์

 

เขาอธิบายใหฟั้งวา่ "สมยัหนึ่งเม่ือปี พ.ศ. ๒๔๘๙ ทา่นไดจ้าํ

พรรษาอยู่กบัหลวงปู่ ฝ้ัน อาจาโร ท่ีวดัป่าภธูรพิทกัษ ์จงัหวดั

สกลนคร ในปีนัน้ท่านไดต้ัง้ใจสวดปาฏิโมกข ์สวดไดดี้มาก และ

นอ้มใจขึน้สวดจรงิ ๆ จงึไดบ้งัเกิดปราสาทหลงันีข้ึน้เป็นอานิสงส์

ตอบสนอง" 

 

พอทา่นไดฟั้งดงันัน้ก็รูส้กึซาบซึง้ใจมาก ทัง้ดีใจ และเสียใจระคน

กนั ซึง่แตก่่อนนกึวา่ครูบาอาจารยห์านโยบายใหล้กูศิษยมี์ความ

ขยนัท่องปาฏิโมกข ์แตพ่อมาเจอเขา้อย่างนี ้จงึรูว้า่เป็นเรื่องจรงิ 

พอมองออกไปขา้งนอก ดา้นทิศตะวนัออกของปราสาทก็

มองเหน็สวนมะม่วงสวยงามขึน้เป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยดีรม่รื่น
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และมีลานหญา้มีนํา้ตกไหลซูซ่า่นา่สดช่ืนจรงิๆ มีท่ีนั่งท่ีนอน

สาํหรบัพกัผ่อนหย่อนใจ มองดแูลว้รูส้กึวา่เป็นสถานท่ีนา่รี่นรมย์

เป็นอยา่งยิ่ง และเป็นส่ิงท่ีทาํใหเ้พลิดเพลินจาํเรญิใจอย่างหาท่ี

เปรยีบไม่ไดอี้กแลว้ 

 

หลวงปู่ สมชาย ฐิตวิรโิย จงึเอย่ถามขึน้อีกวา่ "สวนมะม่วงแห่งนี ้

เกิดขึน้ไดอ้ย่างไร" เขาตอบวา่ "เม่ือปี พ.ศ. ๒๔๘๙ คือในปี

เดียวกนันั่นเอง ท่านไดไ้ปบิณฑบาตท่ีบา้นธาตนุาเวง ซึง่เป็น

ทางสายบิณฑบาตท่ีไกลกวา่ทกุสายและลาํบากมาก ตอ้งขา้ม

นํา้ขา้มคลอง บางแหง่ก็ตอ้งเดินลยุขีโ้คลนไป ผา้สบงจีวรตอ้ง

เปียกเลอะเทอะแทบทกุวนั จนไม่มีพระเณรองคไ์หนอยากจะไป 

เม่ือไม่มีไครไป ทา่นจงึไปแตเ่พียงผูเ้ดียวตลอดพรรษา 

 

และมีอยู่วนัหนึ่ง ไดมี้ชาวบา้นถวายมะมว่งอกรอ่งใสบ่าตรมา

หลายลกู พอท่านเดิน กลบัจากบิณฑบาตก็มีความตัง้ใจวา่ถา้

กลบัถึงวดัแลว้ก็จะเอามะมว่งท่ีบิณฑบาตไดม้านีถ้วายครูบา
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อาจารยใ์หห้มดทกุองค ์เพราะวา่เป็นอาหารท่ีประณีตดี พอกลบั

มาถงึวดัแลว้ ท่านก็ไดน้อ้มใจท่ีเต็มไปดว้ยบญุกศุล เอามะม่วง

ใสบ่าตรถวายครูบาอาจารยจ์นหมดเกลีย้ง โดยท่ีตนเองไม่ได้

เก็บไวฉ้นัเองเลย ซึง่ในครัง้นัน้เป็นการตัง้ใจและนอ้มใจทาํบญุ

อย่างจรงิๆ ผลของอานิสงสน์ัน้ จงึบงัเกิดเป็นสวนมะมว่ง และ

สถานท่ีแหง่นีข้ึน้ตอบสนอง" 

 

หลงัจากนัน้เขาก็เลา่อะไรตอ่อะไรใหฟั้งอีกเป็นลาํดบั วา่ของแต่

ละอย่างเกิดขึน้ไดอ้ย่างไร อยู่ท่ีไหน ตลอดถึงครูบาอาจารยข์อง

เขา ท่ีนาํพาประกอบบญุกศุลตัง้แตค่รัง้สมยัท่ีเขา ยงัอยู่ในโลก

มนษุย ์เขาไดน้าํหลวงปู่ สมชาย ฐิตวิรโิย เท่ียวชม สถานท่ีตา่งๆ 

อยู่บนโลกทพิยน์ัน้ 

 

หลวงปู่ ทา่นก็เกิดความเสียใจมากวา่ อานิสงสข์องทา่นทาํไมมนั

ช่างนอ้ยนกั ทา่นเคยสรา้งโบสถแ์ละวิหารก็หลายหลงั ใหท้าน

การบรจิาคดา้นอ่ืนๆ ก็มีจาํนวนมากมาย ทาํไมไม่เหน็มีอานิสงส์
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เลย เหตใุดจงึมีเพียงสองอยา่งเท่านัน้ จงึไดถ้ามเทพเจา้เหลา่นัน้

ตอ่ไปอีก  

 

และเขาก็ตอบวา่ "นั่นท่านสกัแตว่า่ทาํโดยท่ีไม่มีจิตใจนอ้มลง

เพ่ือบญุกศุล ทาํมากเท่าไรก็ไม่มีอานิสงส ์ถึงมีบา้ง ก็ยากเต็มที 

เหมือนโยนเข็มลงมหาสมทุร แตว่า่อานิสงสท์ัง้สองอยา่งท่ีท่าน

ประจกัษอ์ยูนี่ ้ท่านไดท้าํดว้ยใจนอ้มลงเพ่ือบญุกศุลจรงิๆ จงึ

บงัเกิดขึน้เป็นอานิสงสด์งันีส้องอย่าง" 

 

หลวงปู่ สมชาย ฐิตวิรโิย ทา่นไดเ้ลา่ใหฟั้งอีกวา่ อานิสงสข์อง

ท่านนัน้ถา้เปรยีบกบัของคนอ่ืนท่ีไดเ้หน็มาแลว้นัน้ ลว้นแลว้แต่

เป็นผูท่ี้มีวาสนาบารมีกนัมากทัง้นัน้ เพราะมีส่ิงประดบับารมีท่ี

วิจิตรพิสดารมากมายกวา่ของทา่นเหลือเกิน 

 

ถา้เปรยีบแลว้ท่านบอกวา่ "ของท่านนัน้เปรยีบเหมือนเทพเจา้ 

ระดบัชาวบา้นธรรมดา หรอืระดบัขอทานเทา่นัน้ สว่นของเทพ
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เจา้องคอ่ื์น ๆนัน้เปรยีบเหมือนเทพเจา้ระดบัเศรษฐี หรอื

พระราชาทีเดียว" ทา่นจงึเกิดความเสียใจ และคิดอยากกลบัมา

สรา้งบารมีใหม่ เพ่ือเป็นการแกต้วัอีกสกัครัง้ 

 

๒๒. ขอกลับมาสร้างบารมีต่อ 

 

หลวงปู่ สมชาย ฐิตวิรโิย ทา่นจงึไดอ้ธิษฐานไวใ้นใจวา่ "ถา้

ขา้พเจา้มีบญุบารมีเหมือนอย่างท่ีหลวงปู่ มั่น ภรูทิตตเถร ไดเ้คย

ปรารภมาแลว้ ก็ขอใหบ้รรดาเทพเจา้เหลา่นีจ้งไดย้นิยอมตามท่ี

ขา้พเจา้จะขอตอ่ไปดว้ยเถิด" แตถ่า้หากวา่ ไม่มีบญุบารมีซึง่จะ

สรา้งความดีและบารมี หรอืพอท่ีจะทาํประโยชนใ์หก้บั

พระพทุธศาสนาไดแ้ลว้ก็ขอใหเ้ทพเจา้ เหลา่นีอ้ยา่ไดย้ินยอม

ตามท่ีขา้พเจา้ขอเลย" ท่านอธิษฐานเสรจ็ก็ไดห้นัหนา้ ประนม

มือไปทางเทพเจา้เหลา่นัน้ แลว้กลา่ววา่  
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"พวกทา่นทัง้หลาย ขา้พเจา้เกิดมาในชาตินี ้เกิดในพาเหียรลทัธิ 

คือลทัธินอกพระพทุธศาสนา ซึง่สอนวา่ตายแลว้สญู ขา้พเจา้จงึ

เสียใจมาก ถา้ขา้พเจา้รูอ้ย่างนีต้ัง้แตที่แรก ขา้พเจา้จะสรา้ง

ความดีใหเ้ต็มท่ี ฉะนัน้จงึขอใหก้ลบัลงไปสรา้งบารมีโพธิสมภาร 

เพ่ือเป็นการแกต้วัอีกสกัครัง้หนึง่เถิด"  

 

พอทา่นไดก้ลา่วจบลงเทา่นัน้ เทพเจา้ทัง้หมดก็ไดย้กมือขึน้

พรอ้มกบักลา่วคาํวา่ "สาธ"ุ พรอ้มกนั ดว้ยเสียงอนัดงักระหึ่มไป

หมด เทพเจา้ทัง้หลายเหลา่นัน้ก็ยงัไดส้ั่งอีกวา่ "ท่านจะกลบัลง

ไปไดเ้พียงชั่วคราวเทา่นัน้ เม่ือท่านกลบัลงไป แลว้จงพยายาม

สรา้งความดีใหเ้ต็มท่ี เพราะเวลามีจาํกดัเท่านัน้" 

 

"ในโอกาสนีโ้ลกมนษุยข์องเรายงันบัวา่โชคดีอยูม่าก ท่ียงัมีธรรม

คาํสอนขององคส์มเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจา้ ยงัมี

พระพทุธศาสนา ถา้เราเกิดในสญูญกปัป์ คือกปัป์ท่ีสญูสิน้พระ

ศาสนาแลว้ โลกมนษุยจ์ะลาํบากมากท่ีสดุ และอีกอยา่งหนึ่ง
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พระพทุธเจา้จะมาตรสัรูใ้นโลกมนษุย ์แตล่ะพระองคน์ัน้เป็นของ

ยากมากลาํบากมาก กวา่พระองคจ์ะสรา้งบารมีใหเ้ต็มบรบิรูณ์

ไดก็้กินเวลาท่ียืดยาวหลายอสงไขย.." 

 

เทพเจา้เหลา่นัน้ก็ยงัไดชี้ใ้หห้ลวงปู่ ดดูาวตา่งๆ พรอ้มกบัอธิบาย

ใหฟั้งอีกวา่ "ดซูิสถานท่ี ท่ีมนษุยแ์ละสตัวจ์ะตอ้งเวยีนวา่ยตาย

เกิดนัน้มีมากมาย ดงัท่ีเรามองเหน็อยู่บนทอ้งฟัา ดวงดาวแตล่ะ

ดวงทัง้หมดท่ีมีอยู่จาํนวนถงึ "..แสน โกฏิดวง " "หรอืแสนโกฏิ

จกัรวาล" แตล่ะดวงก็เป็นแตล่ะจกัรวาล แตล่ะจกัรวาลนัน้ถา้วา่

โดยสว่นใหญ่แลว้ แยกออกเป็นสองประเภท คือประเภทท่ีมีแสง

สวา่งในตวัเองและประเภทท่ีไม่มีแสงสวา่งในตวัเอง" 

 

เราจะสงัเกตไดด้งันี ้ถา้ดวงใดมีแสงกะพรบิ ...วาบ ..วาบ... และ

มีแสงวิ่งรอบตวันัน้เป็นจกัรวาลของดวงอาทิตย ์สาํหรบัไหแ้สง

สวา่งและความอบอุน่แก่โลกอ่ืน ซึง่เป็นจกัรวาลท่ีไม่มีส่ิงท่ีมีชีวิต

อยู่ ถา้ดวงใดมีลกัษณะน่ิงๆ ไม่มีการกะพรบิตวั ดาวดวงนัน้มี



โดยทมีงานกรุธรรม grudhamma.com 92 
 

วิญญาณของมนษุยแ์ละสตัวอ์ยู่ เป็นจกัรวาลท่ีมีส่ิงท่ีมีชีวิตอยู่ 

แตว่า่ยงัแยกออกเป็นสามประเภท คือ 

 

ประเภทท่ีหนึง่ เต็มไปดว้ยความทกุข ์เช่น "..นรก.." เป็นตน้ 

 

ประเภทท่ีสอง เป็นจกัรวาลท่ีเต็มไปดว้ยความสขุ เช่น "..โลก

ทิพย ์หรอื สวรรค.์." 

 

ประเภทท่ีสาม เป็นจกัรวาลท่ีมีทัง้สขุและทกุขป์ะปนกนัอยู่เด๋ียว

รอ้งไห ้เด๋ียวหวัเราะเด๋ียวสมหวงัเด๋ียวผิดหวงั วนันีมี้ความสขุ

ความเจรญิ แตพ่รุง่นีอ้าจจะไดร้บัความทกุขไ์ดร้บัความ

เดือดรอ้น หรอืวนันีอ้าจจะแย่เต็มที แตว่นัพรุง่นีอ้าจจะดี จะเดน่ 

อะไรทาํนองนีป้ระเภทดงักลา่วมานีไ้ดแ้ก่ "..โลกมนษุย.์." และ ..

พระพทุธเจา้แตล่ะพระองคจ์ะตอ้งมาเกิดในโลกมนษุยนี์ ้
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เพราะโลกมนษุยมี์ส่ิงเปรยีบเทียบทัง้ทางดีและทางชั่วมีทัง้สขุมี

ทัง้ทกุขป์ะปนกนัอยู ่สว่นนรกและสวรรคน์ัน้ไม่มีส่ิงเปรยีบเทียบ

เช่น เมีองนรกนัน้ก็มีแตท่กุขอ์ย่างเดียว สว่นเมืองสวรรคน์ัน้ก็มี

แตส่ขุอย่างเดียว 

 

ฉะนัน้การมาตรสัรูธ้รรมของพระพทุธเจา้แตล่ะพระองค ์จงึมา

ตรสัรูไ้ดใ้นโลกมนษุยแ์หง่นีแ้ห่งเดียวเทา่นัน้ ทา่นเรยีกวา่ ''

มงคลจกัรวาล.." คือจกัรวาลท่ีเป็นมงคล หลงัจากนัน้ เทพเจา้ทัง้

สองท่ีไดม้ารบัท่านไปในครัง้แรกนัน้ ก็ไดน้าํทา่นกลบัมายงัโลก

มนษุยอี์กครัง้หนึง่ และไดน้าํเขา้ไปยงักฏิุหลงัเดิม 

 

พอเขา้ไปถึงกฏิุก็มองเหน็รา่งของทา่นนอนอา้ปากตาเหลือกอยู่

อย่างเดิม และเทพเจา้ทัง้สองนัน้ก็ยงัไดก้ลา่วสอนทา่นอีกครัง้

หนึง่เสรจ็แลว้เขาจงึไดใ้หห้ลบัตา พอท่านหลบัตาปุ๊ บก็มี

ความรูส้กึวา่ไดเ้ขา้ไปอยู่ในรา่งเดิมอีกครัง้หนึ่ง แตเ่น่ืองจาก

รา่งกายนัน้ปราศจากวิญญาณนานถึง ๑๕ ชั่วโมงแลว้ จงึรูส้กึ
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วา่รา่งนัน้แข็งเหมือนท่อนไม ้ท่านตอ้งใชค้วามพยายามคอ่ยๆ

ขยบัตวัทีละนอ้ยๆ จนกระทั่งขยบัมือไดก้่อน แลว้ก็คอ่ยๆยกมือ

ขึน้มาบีบปากท่ีอา้คา้งอยูน่ัน้ใหห้บุลง 

 

พอหลงัจากนัน้ก็ยกมือขึน้มานวดกระบอกตา จนตาเริม่กระพรบิ

ได ้ก็ลกุขึน้นั่ง และคอ่ยๆ กระเถิบไปท่ีโอง่นํา้ลา้งเทา้หนา้กฏิุ ตกั

เอานํา้ขึน้มาฉนั เพราะมีความกระหายนํา้มาก เม่ือทา่นไดฉ้นันํา้

เขา้ไปกะประมาณ ๑ ลิตร ก็รูส้กึวา่คอ่ยสดช่ืนขึน้มาหนอ่ย แตก็่

ยงัไม่คลอ่งตวัและเกิดอาการหิวขึน้มา 

 

จงึไดข้ยบัไปตากแดด แลว้ก็นวดเฟ้นตามแขนขา ตามขอ้ตา่งๆ 

ของรา่งกายสกัพกัหนึง่ก็เริม่ยืดแขน ขา และอวยัวะสว่นอ่ืนๆ ก็

เริม่ใชก้ารไดดี้ขึน้ แลว้ก็ไดล้กุเดินไปศาลา เพ่ือจะฉนัจงัหนั 

เพราะรูส้กึวา่มีความหิวมากไดฉ้นัจงัหนัเสรจ็เรยีบรอ้ยไดเ้วลา

เท่ียงพอดี รวมเวลาท่ีไดส้ลบไปทัง้หมด ๑๕ ชั่วโมงเศษ 
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ในช่วงนีข้า้พเจา้จงึไดมี้โอกาสกราบเรยีนถามหลวงปู่ สมชาย ฐิต

วิรโิย เพิ่มเติมนอกเหนือจากการมรณภาพไปของท่านอีกหลาย

เรื่อง ทา่นก็ไดเ้มตตาอธิบายใหฟั้งจนเป็นท่ีพอใจของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้เหน็วา่เป็นประโยชน ์และน่าศกึษาเป็นอย่างยิ่ง จงึได้

นาํมาลงโดยยน่ย่อดงัตอ่ไปนี ้

 

ขา้พเจา้กราบเรยีนถามทา่นตอ่ไปวา่ "..ตอนท่ีท่าน ไดไ้ปเห็น

ความเป็นอย◌ู่ของเทพเจา้หรอืชาวโลกทพิยแ์ลว้ หลวงปู่ วา่

เป็นไปไดไ้หม ท่ีมีตาํราหรอืตาํนานบางเลม่ และ มีครูบา

อาจารยบ์างองคเ์ลา่เรื่องอสรูกบัเทวดารบกนั แยง่ลกูชงิเมียกนั

บา้ง ในทาํนองเลา่ตามเรื่องของพทุธหรอืพราหมณก็์ไมท่ราบ 

แตก่ระผมตีความหมายเอาเองวา่ทา่นเลา่เรื่องเทวดาพทุธ 

เพราะเคยเหน็ในตาํนานทางพทุธ 

 

อนันีข้อยกไวเ้พราะเป็นเรื่องสว่นบคุคล แตท่ี่สงสยันัน้สงสยัวา่ 

"ทาํไมเมืองสวรรคแ์ท ้ๆ ถึงตอ้งรบราฆา่ฟันกนั" ในตาํนานบอก



โดยทมีงานกรุธรรม grudhamma.com 96 
 

วา่รบเพ่ือแยง่ท่ีอยู่อาศยั และแย่งลกูชงิเมียกนั ถา้สวรรคเ์ป็น

อย่างนัน้จรงิ ๆ ก็ไม่เหน็มีอะไรแปลกจากโลกมนษุย ์เพราะการ

แย่งดีชิงเดน่กนั เป็นเรื่องของพวกมนษุยท่ี์มีกิเลสหนาปัญญา

หยาบ แตถ่า้จะวา่อีกอย่างหนึ่งโลกมนษุยเ์รายงัมีอะไรแปลก ๆ 

น่าคิดกวา่เมืองสวรรคอี์กก็มี เช่น สวรรคเ์ขามีชา้งมีมา้เป็นตน้ 

เป็นพาหนะ แตเ่มืองมนษุยเ์รามีถึงจรวดหรอืเครื่องบิน  

 

ฉะนัน้กระผมรูส้กึฉงนใจ เรื่องนีก้ระผมเหน็วา่มีความสาํคญัตอ่

พระศาสนาเป็นอย่างมาก ถา้หากเป็นอย่างท่ีกระผมกราบเรยีน

มานัน้จรงิ ๆ คนสมยัใหม่นีค้งไม่มีไครอยากไปสวรรคก์นั เพราะ 

ยงัมองไม่ออกวา่เม่ือไปถงึแลว้จะมีความสขุสบายไดอ้ย่างไร 

เวลานีช้าวโลกทัง้หลายเขาเบื่อสงครามจนเอือมกนัแลว้ แตพ่อ

ถึงเมืองสวรรคก็์ยงัมีการทาํสงครามกนัอีก.." 

 

ฉะนัน้กระผมจงึขอประทานกรุณาจากหลวงปู่ ไดเ้มตตาช่วย

คล่ีคลายปัญหาดงัท่ีไดก้ราบเรยีนมานี ้ใหช้าวโลกเขาเห็นจรงิ
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ตามหลกัทางพระพทุธศาสนา ก็จะเป็นประโยชนต์อ่ชาวโลก

อย่างมาก และจะเป็นส่ิงท่ีนา่อนโุมทนาสาธุการเป็นอย่างยิ่ง... 

พอขา้พเจา้ไดก้ราบเรยีนจบลง หลวงปู่ ก็นั่ง พิจารณาเหตผุลอยู่

ครูห่นึ่ง แลว้จงึตอบวา่ 

 

"การท่ีเรารูว้า่อะไรเป็นสวรรคข์องพทุธหรอืไม่ใช่ของพทุธนัน้ เรา

ตอ้งศกึษาใหเ้ขา้ใจเสียก่อนวา่ พทุธของเรานัน้มีความหมาย

อย่างไร และของพราหมณมี์ความหมายอยา่งไร ถา้จะวา่ตาม

หลกัทางพระพทุธศาสนา พระบรมศาสดาสมัมาสมัพทุธเจา้ของ

เราตรสัไวว้า่สวรรคน์ัน้ เป็นส่ิงท่ีเกิดขึน้ดว้ยอาํนาจบญุ ไม่มีใคร

สรา้งสรรค ์แตเ่กิดขึน้เองดว้ยอาํนาจผลแห่งความดีท่ีทาํไว ้

 

ท่านจงึเรยีกวา่ "โลกทพิย"์ บญุเป็นส่ิงท่ีตกนํา้ไม่ไหล ตกไฟไม่

ไหม ้และใครก็ลกัขโมยไม่ได ้อปุมาเหมือนความรูข้องเราท่ีมีอยู่

ในใจ ก็ไม่มีใครสามารถแยง่ชิงเอาไปได ้ฉนัใดเรื่องบญุ กศุลก็
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เหมือนกนัฉนันัน้ ถา้หากวา่แย่งเอาไปไดจ้รงิ ๆ ก็คงไม่มีใคร

อยากทาํบญุ เพราะถา้เราเหน็ใครทาํบญุมาก ๆ 

 

ถา้เผลอเม่ือไรก็มีหวงัถกูขโมยเม่ือนัน้ แตแ่ลว้หาเป็นเช่นนัน้ไม ่

เม่ือสรุปแลว้ก็ไดค้วามวา่ "สวรรคข์องพทุธท่ีแทจ้รงิไม่มีอิจฉาตา

รอ้นซึง่กนัและกนั เม่ือไม่มีการอิจฉา การแย่งดีชิงเดน่ก็ไม่มี การ

เบียดเบียนซึง่กนัและกนัก็ไม่มี" 

 

"และอีกอย่างหนึง่ ท่ีคณุวา่สวรรคมี์ชา้ง มีมา้ มีรถ มีเกวยีน

เหลา่นีเ้ป็นตน้ เป็นยานพาหนะ สว่นมนษุยข์องเรามีถงึจรวด

และเครี่องบิน เม่ีอผมฟังดก็ูรูส้กึวา่น่าฟัง ความจรงิเรี่อง สวรรค์

ท่ีคณุเลา่มาทัง้หมดนัน้ ผมเคยเหน็อยู่ในคมัภีรพ์ราหมณ ์ตัง้แต่

สมยัผมเป็นเด็ก คณุหลวงเสนา ซึง่เป็นตาของผมท่านเคย เลา่สู่

ฟัง ผมจาํไดต้ัง้แตส่มยักระโนน้ ผมยงันบัถือศาสนา พราหมณ์

อย่างเครง่ครดั 
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ตอ่มาพอผมไดฟั้งธรรมทางพระพทุธศาสนา และไดเ้กิดศรทัธาป

สาทะขึน้ จงึไดห้นัมานบัถือพระพทุธศาสนา แตพ่อมาคน้ควา้

ตาํราของพทุธศาสนาเขา้ ก็เจอเรื่องอสรูกบัเทวดาเขา้อีก ผมจงึ

แปลกใจไม่รูเ้ขา้มาปะปนอยู่ในทางพระพทุธศาสนาตัง้แตเ่ม่ือไร  

 

และอีกประการหนึ่งเรื่องเทวดา หรอืเทพเจา้ของพทุธ ผมเช่ือวา่

ไม่ตอ้งข่ีอะไรเป็นพาหนะ เพราะเทพเจา้ทัง้หลายเหลา่นัน้ลว้น

แตไ่ดก้ายทิพยด์ว้ยกนัทัง้นัน้ กายทิพยเ์ป็นกายท่ีละเอียด พอนกึ

ไดว้า่จะไปไหนก็ไปถงึเลย ไม่ตอ้งข่ียานพาหนะใหล้าํบาก 

เปรยีบเสมือนความคิดของเรา เวลาจะไปไหนมาไหน ไม่เหน็วา่

ความคิดของเราข่ีอะไรเลย และก็ไม่จาํเป็นในเรื่องยานพาหนะท่ี

จะใหค้วามคิดเราดว้ยฉนันัน้ 

 

ในเม่ีอเราจะไปไหนก็ได ้ก็ไม่เหน็จะเป็นอะไร เรื่องยานพาหนะ 

สมมติวา่ใครสปัดนสรา้งยานพาหนะใหค้วามคิดของตวัเองข่ี 

เพ่ือไปเท่ียวในสถานท่ีตา่งๆเขา้ คนคนนัน้ก็แย่เต็มท่ี" 
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ขา้พเจา้กราบเรยีนถามหลวงปู่ ตอ่ไปวา่ "ตอนท่ีหลวงปู่ ไปถึงโลก

ทิพยน์ัน้แลว้ มีความรูส้กึอย่างไรบา้ง"  

 

ท่านตอบวา่ ก็เป็นเหมือนกบัท่ีเลา่มาแลว้นั่นเอง พอไปถงึเขา้ก็

ปรากฏวา่มีอะไรหลายอยา่งท่ีแปลกจากโลกมนษุย ์เป็นตน้วา่

ปราสาท ราชวงัและสถานท่ีรื่นรมยล์ว้นแตมี่ความสวยสด

งดงาม ทัง้เป็นส่ิงท่ีน่าเพลิดเพลินทัง้นัน้ "ผมก็ยงัถามเขาวา่ใคร

เป็นคนสรา้ง เขาก็บอกวา่ไมมี่ใครสรา้ง เพราะท่ีน่ีของเป็นของ

เรา จงึเรยีกวา่ โลกทิพย"์ 

 

พอไดย้ินคาํวา่โลกทพิยผ์มจงึเอะใจ เลยถามเขาวา่ "น่ีขา้พเจา้

ตายแลว้ใช่ไหม"  

 

"..ใช ่เวลานีท้า่นตายแลว้ "  
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ถา้ตายอย่างนีก็้ไม่เหน็นา่กลวัอะไร ก็เหมือนกบัเรายงัเป็น

มนษุยอ์ยู่น่ีเอง จะไปไหนมาไหนก็ปรากฏวา่ รา่งกายเราน่ีไป

ดว้ยทัง้ดุน้ทัง้กอ้น เหมือนกบัเม่ือยงัมีชีวิตอยู่น่ีเอง เขาจงึเลา่

ตอ่ไปอีกวา่ กายคนเรานัน้ถา้วา่โดยสว่นใหญ่แลว้มีสามชัน้

ดว้ยกนั 

 

กายธาตุ หมายถงึกายท่ีหยาบๆ ท่ีพวกเรามอง 

เห็นดว้ยตาเนือ้ กายประเภทนีส้มควรแก่โลกมนษุย ์

 

กายทพิย ์หมายถงึกายท่ีละเอียดตอ้งเหน็ดว้ยตาทิพย ์กาย

ประเภทนีส้มควรแก ่"โลกทพิย"์ 

 

กายธรรม หรอื ธรรมกาย ไดแ้ก่กายของพระ 

อรหนัต ์ผูบ้รสิทุธ์ิปราศจากกิเลสท่ีสมควรแก่ "นิพพาน" 
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พอผมฟังเขาเลา่ใหฟั้งดงันีจ้งึรูส้กึซึง้ใจเลยเฉลียวคิดไปถงึอดีต 

ท่ีเราเคยเรยีนธรรมะมา เพิ่งจะเขา้ใจเรี่องกายสามประเภท  

 

ในตอนนีข้า้พเจา้กราบเรยีนถามหลวงปู่ ตอ่ไป "แลว้จะเป็นไปได ้

ไหมครบัท่ีบางตาํนานเขียนไวว้า่ เทพเจา้รบกนั หรอืทาํสงคราม

กนั"  

 

หลวงปู่ ตอบวา่ "เป็นไปไม่ได ้พอไปถึงท่ีนั่นแลว้จิตใจเปล่ียน

หมด มีแตค่วามซาบซึง้และออ่นโยน แถมยงัมีอานิสงสแ์ห่งการ

ทาํความดีประจกัษช์ดัเจนจนไม่มีขอ้สงสยั จะสามารถทาํลงได้

อย่างไร ผมเขา้ใจวา่ไมมี่ทาง เพราะหิรแิละโอตตปัปะ มีประจาํ

อยู่ตลอดเวลา ฉะนัน้ท่ีทา่นวา่ หิรแิละโอตตปัปะ เป็นเทวธรรม 

คือเป็นธรรมของเทวดา หรอืของเทพเจา้นัน้เป็นเรื่องจรงิ และถา้

ใครมีธรรมสองอย่างนีอ้ยู่ในใจจนตลอดชีวติแลว้ เม่ือตายแลว้มี

หวงัไดเ้ป็นเทพเจา้เสวยทิพยส์มบติัอยู่บนสรวงสวรรคแ์น่นอน

โดยไม่ตอ้งสงสยั " 
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ขา้พเจา้กราบเรยีนถามหลวงปู่ ตอ่ไปวา่ "เทา่ท่ีหลวงปู่ ไดเ้ท่ียวชม

อยูบ่นโลกทพิยน์ัน้ ไดส้งัเกตเหน็อะไรบา้งท่ี ตา่งจากโลกมนษุย์

ของเรา"  

 

หลวงปู่ ตอบวา่ "มีมากจนไมส่ามารถจะนาํมาเลา่ใหห้มดทกุ

อย่างไดแ้ตผ่มจะเลา่ครา่วๆ ใหฟั้งในส่ิงท่ีจาํไดแ้ละเห็นชดั มี

ดงันี…้ 

 

ในเบือ้งตน้ท่ีเราเหยียบยา่งเขา้ไป จะเหน็ตน้ไมเ้ป็น ระเบยีบ

เรยีบรอ้ยและสงูมากสมํ่าเสมอกนัจรงิๆ แมแ้ตห่ญา้ ท่ีเราเหยียบ

ไปก็มีความสมํ่าเสมอกนัหมด ไม่มีสงูๆ ตํ่าๆ สว่นขา้งบนตน้ไม้

จะมีก่ิงกา้นเขา้ประสานกนั ทาํใหเ้กิดความรม่รี่น และสวยงาม.. 

 

พอไปถึงแตล่ะบา้น เจา้ของบา้นเขาออกมาตอ้นรบั ดว้ยไมตรี

จิตอนัดีงามจรงิๆ เป็นใหเ้ขา้ไปในบา้นเขาดว้ยความพอใจ พดู
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ถึงการตอ้นรบั จะไม่มีท่ีไหนในเมืองมนษุยเ์ราเสมอเหมือน แตก็่

น่าแปลกใจวา่ ทาํไมเทพเจา้ท่ีมาตอ้นรบัเราจงึไม่ปรากฏวา่มีลกู

เลก็เด็กแดงอุม้กนักระจองอแงเหมือนโลกมนษุยเ์ราเลย มีแตค่น

โตๆ เท่านัน้ และเวลาทาํการปฏิสนัถารกบัผมนัน้ ก็ไมป่รากฏวา่

มีอะไรมาตอ้นรบั 

 

เช่น ขา้วปลาอาหาร นํา้รอ้นนํา้เยน็ เป็นตน้ สว่นการมาของเทพ

เจา้ และการไปของผม ซึง่เขาพาไปชมในท่ีตา่งๆก็ดี ก็ไมป่รากฏ

วา่มีอะไรเป็นยานพาหนะข่ีไปเลยแมแ้ตอ่ยา่งเดียว พอตกลงใจ

วา่จะไปท่ีไหนก็ปรากฏวา่ถึงท่ีทนัที และเวลาเขาพาเท่ียวชมใน

สถานท่ีตา่งๆ อยู่นัน้ เท่าท่ีผมสงัเกตด ูแตล่ะบา้นไม่ปรากฏวา่มี

โรงครวัเลย แมแ้ตห่ลงัเดียว 

 

ตลอดทัง้หอ้งนํา้หอ้งสว้มก็ไม่มี เทพเจา้ท่ีมา ตอ้นรบัทัง้หมด ก็

ไม่เห็นวา่มีทา่ทีวา่จะปวดหนกัปวดเบา แมแ้ตจ่ะเอาของมา

รบัประทานก็ไม่มี ผมเองก็เหมือนกนั เพราะตา่งก็มีความเอิบอ่ิม
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และเพลิดเพลินอยู่อยา่งนัน้ ไม่เคยรูส้กึวา่หิว อะไร น่ีก็แสดงให้

เห็นวา่ โลกทพิยเ์ขาอยู่กนัดว้ยความอ่ิม คือ "..อ่ิมบญุกศุล " 

 

ผมสงัเกตดหูลายอยา่ง เช่น ภายในบา้นแตล่ะหลงัเท่าท่ี ผมเหน็

มาไม่ปรากฏวา่มีผา้ผ่อนท่อนสไบหรอืเครี่องประดบัประดา

อาภรณต์า่งๆ ตากเกะกะรุงรงไม่มีเลย ในหอ้งจะเหน็เป็นหอ้ง

โถงโลง่โปรง่ มีลวดลายวิจิตรพิสดารสวยสดงดงามมาก ผมยงั

ไม่เคยเหน็ท่ีไหนในเมืองมนษุยเ์ราจะเปรยีบปาน เครื่องประดบั

ในท่ีนีห้มายถงึเครื่องประดบัปราสาท ไมใ่ช่เครื่องประดบัของ

เทพเจา้อยา่งท่ีเขียนเรื่องเทวดา วา่เทวดาใสช่ฎาหวัแหลมๆ อนั

นีก็้ไม่เห็นมีเหมือนกนั 

 

ผมเสียดายท่ีผมไม่ใช่นกัวาดเขียน ถา้ผมเป็นนกัวาดเขียน ผม

จะวาดใหด้ลูกัษณะของเทพเจา้ท่ีผมเหน็มา แตก็่นา่เสียใจอยู่

อย่างหนึง่ เทา่ท่ีผมสงัเกตดเูทพเจา้มีความยิ่งใหญ่ไม่สมํ่าเสมอ

กนั ผมมองๆดเูทพเจา้บางองครู์ส้กึวา่มีความยิ่งใหญ่มาก มี
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บรษัิทบรวิาร ตลอดถึงปราสาทท่ีอยู่อาศยัจะมีเครื่องประดบั

บารมีมากมายจนบอก ไม่ถกูวา่มีอะไรตอ่อะไรบา้ง ตรงนีแ้หละ

ผมนกึนอ้ยใจตวัเอง เม่ือมองดปูราสาทของตวัเองแลว้สูข้องเขา

ไม่ได ้ยิ่งบางองคแ์ลว้คลา้ยๆกบัจะเป็นเทพเจา้คนใช ้

 

แตถ่ึงอย่างไรก็ตาม ถึงแมจ้ะเป็นเทพเจา้ระดบัคนใชก็้ยงัดีกวา่

การเป็นพระราชาในเมืองมนษุยเ์ลยอีก แตพ่ระเจา้จกัรพรรดินัน้

ผมไม่เคยเหน็ จงึไม่สามารถเอามาเทียบได ้ท่ีผมวา่เทพเจา้คน

ใชใ้นโลกทิพยย์งัดีกวา่พระราชาในเมืองมนษุย ์หมายความวา่

โลกทพิยเ์ขาไม่ไดท้าํอะไร ตา่งองคต์า่งก็อ่ิมในบญุกศุลของตน

อยู่ตลอดเวลา เรื่องอิจฉาตารอ้น และกลั่นแกลง้ พยาบาท

อาฆาต จองเวรกนั รบราฆา่ฟันกนั เพ่ือแยง่ดีชิงเดน่กนัเป็นตน้ 

จะไม่มีอยู่ในโลกทิพยน์ัน้เลย... 

 

สรุปแลว้เรื่องท่ีจะทาํใหก้นัและกนัเดือดรอ้นนัน้ไม่มี เพราะตา่ง

องคต์า่งก็มีหิรแิละโอตตปัปะประจาํใจอยูต่ลอดเวลา น่ีผมเอา
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ผมไปเทียบด ูเพราะในเวลานัน้จิตผมน่ิมนวลและออ่นโยนจรงิๆ 

และซาบซึง้ใจอย่างบอกไม่ถกูวา่มีความซาบซึง้อย่างไร เรื่อง

อายชั่วกลวับาปไมต่อ้งพดูถงึ เพราะเหน็ผลชดัๆถึงขนาดนัน้ จิต

จงึยอมรบัรอ้ยเปอรเ์ซ็นต ์ฉะนัน้ผมจงึเขา้ใจวา่ เทพเจา้ท่ีอยู่ใน

โลกทพิยค์งเหมือนกนัทกุองค…์" 

 

ขา้พเจา้จงึกราบเรยีนถามทา่นตอ่ไปอีกวา่ "เรื่องสวรรคแ์ละนรก 

เท่าท่ีกระผมเคยไดเ้ลา่เรยีนศกึษามา กระผมเขา้ใจวา่เรยีงกนั

เป็นชัน้ ๆ เหมือนรงัตอ่ หรอืเหมือนตกึในทาํนองนัน้"  

 

หลวงปู่ ไดเ้มตตาตอบวา่ "แตก่่อนผมก็เขา้ใจในทาํนองนัน้ เท่าท่ี

ผมเคยอา่นตามตาํรา เหมือนวา่นรกนัน้อยู่ใตดิ้น เพราะมีคาํวา่

ธรณีสบูพระเทวทตัลงไปอเวจีมหานรก ท่ีจรงิ อนันัน้ก็ควรยกให้

เป็นเรี่องของตาํราไป เพราะวา่ผูแ้ตง่ตาํรา ท่านจะตีความหมาย

แคไ่หน เราไมท่ราบได ้บางทีเราอาจจะตี ความหมายของผูแ้ตง่

ผิดไป"  
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จะอย่างไรก็ตาม ท่ีผมพดูมาทัง้หมดในวนันี ้ไม่ประสงคจ์ะไปให้

ยดึเรื่องตาํรา เพราะตาํรามีทัง้ผิดมีทัง้ถกูเป็นเรื่องธรรมดา 

 

ขอ้สาํคญัท่ีสดุคนท่ีอา่นตาํราเป็นเขาไม่ไปยดึเรื่องตาํรา เขาตอ้ง

พิจารณาดว้ยปัญญาวา่อะไรดีหรอีไม่ดี อะไรผิดอะไรถกู อะไร

ควรละ อะไรควรบาํเพ็ญ จะควรเช่ือถือไดแ้คไ่หนเพียงไรนัน้เป็น

เรื่องของเรา จะตอ้งกลั่นกรองดว้ยปัญญาเสียกอ่น เรื่องท่ีเลา่มา

ทัง้หมดนัน้ก็ขอใหท้กุ ทา่นทกุคนท่ีอา่นนีจ้งพิจารณาดวูา่ มี

เหตผุลสมควรเช่ือถือไดห้รอีไม่ ควรเช่ือหรอืไม่ควรเช่ือดว้ย

ประการใดนัน้ โปรดพิจารณาดว้ยเหตผุลของแตล่ะท่านแตล่ะ

คนเอาเองก็แลว้กนั 

 

หลวงปู่ สมชาย ฐิตวิรโิย ไดส้รุปจบเรื่องการไปสูโ่ลกทพิยข์อง

ท่านลงดว้ยความปลืม้ปิติของทกุท่านท่ีไดฟั้งในวนันัน้เป็นอย่าง

ยิ่ง 
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ขา้พเจา้ไดถื้อโอกาสพาทา่นผูอ้า่นไปเท่ียวโลกทพิยเ์สียนาน 

เพราะเหน็วา่เป็นประโยชนแ์ก่ท่านผูส้นใจในเรื่องนีจ้งึไดน้าํมา

ลงไวใ้นคราวเดียวกนัเสียเลย บดันีก็้จะไดพ้าท่านเขา้สูเ่รื่องการ

ออกบาํเพ็ญกรรมฐานของหลวงปู่ สมชาย ฐิตวิรโิยตอ่ไปใหม ่

 

ภายหลงัจากท่ีทา่นไดห้ายจากการป่วย ไดผ่้านพน้เหตกุารณใ์น

ครัง้นัน้แลว้ ทา่นก็ยงัไดอ้ยู่ประพฤติปฏิบติักบัหลวงปู่ สีลา 

อิสสโร ตอ่มาอีก เพราะวา่หลวงปู่ สีลา อิสสโร นัน้ มีขอ้วตัร

ปฏิบติัเป็นท่ีนา่เล่ือมใสนา่เคารพกราบไหวส้กัการะบชูาเป็น

อย่างยิ่ง เป็นครูบาอาจารยท่ี์หลวงปู่ สมชาย ฐิตวิรโิย ใหค้วาม

เคารพรองลงมาจากหลวงปู่ มั่น ภรูทิตตเถร เม่ือหลวงปู่ สีลา 

อิสสโร ไม่สะดวกเรื่องอะไร หรอืมีความประสงคส่ิ์งใดแลว้ ถา้ส่ิง

นัน้ไม่เหลือวิสยั หลวงปู่ สมชาย ฐิตวิรโิย ทา่นจะตอ้งจดัการ

สนองเจตนาทกุครัง้ไป 
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มีอยู่คราวหนึง่ซึง่เป็นฤดหูนาว ในปีนัน้จงัหวดัสกลนครมีความ

หนาวเย็นมากกวา่ทกุปี หลวงปู่ สีลา อิสสโร ได ้ปรารภขึน้มาวา่ " 

ปีนีบ้า้นเราอากาศหนาวมาก ถา้ไมมี่โรงไฟบรรเทาความหนาว

ผมคงจะแย่.. เม่ือทราบความประสงคข์องครูบาอาจารยแ์ลว้ 

หลวงปู่ สมชาย ฐิตวิรโิย ก็ได ้ชกัชวนหลวงปู่ หาญ ชติุณธโร และ

พระภิกษุสามเณรอีกหลาย องคช์่วยกนักอ่สรา้งโรงไฟเพ่ือถวาย

ครูบาอาจารยท์นัที 

 

มีอยู่วนัหนึ่งหลวงปู่ สมชายไดข้ึน้ไปตีตะปเูพ่ีอจะมงุหลงัคาโรง

ไฟนัน้ จะดว้ยเหตใุดไม่ทราบไดไ้มอ้นัท่ีทา่นเหยียบอยูบ่นนัน้ได้

หลดุออก จากกนัโดยบงัเอิญ จงึเป็นเหตใุหท้า่นพลดัตกลงมา

จากหลงัคาโรงไฟทนัที รา่งหลน่ลงมากระแทกกบักองไมซ้ึง่กอง

ระเกะระกะอยูข่า้งลา่งนัน้เต็มท่ี ถึงขนาดสลบหมดสติไป ขาขา้ง

หนึง่ กระดกูหลดุหมนุไดร้อบ พระเณรท่ีอยู่ในเหตกุารณท์ัง้หมด

เม่ือหายจากการตกตะลงึแลว้ ก็ไดช้่วยกนัหามหลวงปู่ สมชาย

ออกมาทาํการปฐมพยาบาลจนรูส้กึตวั 
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หลวงปู่ หาญ ชติุณธโร ไดไ้ปหาเก็บใบยาสมนุโพรตา่งๆ ซึง่หาได้

ง่ายตามป่านัน้มาทาํเป็นยาลกูปะคบและทาํเป็นยายา่งสลบักนั

ไป ในวนัหนึ่งหลวงปู่ หาญไดท้าํยาสมนุไพรแบบย่าง คือเอาใบ

ยาตา่งๆ ท่ีหามาได ้ปลูงบนเตียงเอาเส่ือปทูบัแลว้ช่วยกนัหาม

หลวงปู่ สมชาย ฐิตวิรโิย นอนทบัเส่ือก่อไฟไวใ้ตเ้ตียง โดยให้

ความรอ้นเผาใบยา ใบยานัน้ก็จะระเหือดไอ ขึน้สูต่ามตวัของ

หลวงปู่ สมชาย เป็นการรกัษาพยาบาลแบบโบราณและง่ายๆ 

แตไ่ดผ้ลดีมาก ไดร้กัษาแบบปะคบและยา่ง สลบักนัอยูห่ลายวนั

อาการก็เริม่ดีขึน้เรื่อยๆ 

 

วนัหนึง่หลวงปู่ หาญไดห้ามหลวงปู่ สมชายขึน้ยา่งบนเตียง

เหมือนอย่างทกุวนัท่ีเคยทาํมาแลว้ หลวงปู่ หาญก็ไดอ้อกไปชว่ย

พระเณรก่อสรา้งโรงไฟตอ่ เน่ืองจากใบยาสมนุไพรนัน้ไดถ้กูยา่ง

มาหลายวนัแลว้ก็แหง้กรอบ พอถกูไฟในวนันีเ้ขา้ก็เลยกลายเป็น

เชือ้ไฟอย่างดี ไฟท่ีหลวงปู่ หาญไดก้่อไวใ้ตเ้ตียงนัน้ก็ไดล้กุไหม้
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ใบยาสมนุไพร และลกุไหมเ้ส่ือไหมเ้ตียงท่ีหลวงปู่ สมชายนอน

ย่างอยู่นัน้ จนกระทั่งความรอ้นถึงตวั จะลกุขึน้หนีก็ลกุไม่ได ้

เพราะขาท่ีหลดุยงัไม่เขา้ท่ี รอ้งเรยีกพระเณรก็ไม่มีใครไดย้ิน 

เพราะกาํลงัทาํงานกนั ไฟก็ลกุไหมแ้รงขึน้ๆ จนรอ้นระบมไปทั่ว

แผ่นหลงั 

 

จงึไดต้ดัสินใจดิน้จนตกลงมาจากเตียง ความสงูของเตียงจาก

พืน้ดินก็สงูพอสมควร คนท่ีกาํลงัเจ็บอยู่ แลว้ก็ตอ้งมาเจบ็ซํา้เป็น

รอบท่ีสองอีก จนกระทั่งพระเณรท่ีทาํงานอยู่ไดเ้วลาพกั หลวงปู่

หาญจงึไดเ้ดินมาด ูก็ไดเ้หน็ไฟไหมเ้ตียงเรยีบรอ้ยไปแลว้ 

ภายหลงัจากรกัษาพยาบาลหายเป็นปกติดีแลว้ ก็ยงัไดบ้าํเพ็ญ

ศกึษาปฏิปทาขอ้วตัรปฏิบติัตอ่มาอีกนานพอสมควร แลว้จงึได้

กราบลาเพ่ือออกหาสถานท่ีปฏิบติัธรรมแห่งใหม่ตอ่ไป 

 

และในครัง้นัน้หลวงปู่ สีลา อิสสโร จงึแนะนาํใหไ้ปพกับาํเพ็ญท่ี 

วดับา้นกดุเรอื อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร หลวงปู่ สมชาย ฐิตวิรโิย
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ก็ไดป้ฏิบติัตามท่ีครูบาอาจารยแ์นะนาํ ไดพ้กัปฏิบติัธรรมอยู่ท่ี

วดับา้นกดุเรอืนานพอสมควรแก่เวลาแลว้จงึโดก้ราบลา หลวงปู่

สีลา อิสสโร ออกเดินทางมุ่งหนา้ตรงไปยงั อาํเภอท่าบอ่ จงัหวดั

หนองคาย ท่ีสดุไดเ้ขา้ไปพกับาํเพ็ญอยูท่ี่วดัพระงามศรมีงคล ซึง่

มีทา่นพระอาจารยอ์อ่นสี สเุมโธ เป็นเจา้อาวาส เป็นวดัเก่าท่ี

หลวงปู่ มั่นภรูทิตตเถร เป็นผูส้รา้งไว ้ตลอดระยะเวลาการ

บาํเพ็ญก็เป็นไปไดดี้ มากพอสมควรตอ่จากนัน้ก็ไดอ้อกเดินทาง

มุ่งไปทางจงัหวดัมกุดาหาร เพ่ีอแสวงหาสถานท่ีบาํเพ็ญแห่ง

ใหม่ตอ่ไป 

 

๒๓.  บาํเพญ็ธรรมทีภ่เูก้า พ.ศ. ๒๔๙๖ 

 

หลวงปู่ สมชาย ฐิตวิรโิย ไดอ้อกเดินทางจากวดัพระงามศรมีงคล 

หาสถานท่ีวิเวกไปทางจงัหวดัมกุดาหารในครัง้นี ้ไดมี้พระภิกษุ

สามเณรติดตามไปดว้ยหลายรูปเดินไปเรื่อยพกับาํเพ็ญไปตาม

สายทางท่ีผ่าน แหง่ละคืนบา้งสองคืนบา้งจนกระทั่งเขา้ไปถึง ภู
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เกา้ อาํเภอหนองสงู จงัหวดัมกุดาหาร (สมยัก่อนเป็นจงัหวดั

นครพนม) 

 

เห็นวา่เป็นสถานท่ี สงบวิเวกน่าบาํเพ็ญดี จวบกบัเวลาใกล้

เขา้พรรษาจะถึงพอดีจงึไดต้ดัสินใจอยู่จาํพรรษา ณ ภเูกา้แหง่นี ้

๑ พรรษาสาํหรบัการบาํเพญ็ในพรรษานีก็้เป็นไปไดดี้ มาก และ

มีพระเณรจาํพรรษาอยู่ดว้ยกนัทัง้หมด ๘ องค ์๑ หลวงปู่ สมชาย 

ฐิตวิรโิย เป็นประธาน ๒หลวงปู่ มลุ ธมมวโีร ๓หลวงปู่ พรหมา ๔

ครูบาสดุใจ ๕ สามเณรสดุชา ๖ สามเณรทองมว้น ๗ สามเณร

บญุเถิง ๘ สามเณรไสว 

 

ตลอดฤดกูาลพรรษาหลวงปู่ สมชายก็นาํพาพระ ภิกษุสามเณร

ประพฤติปฏิบติัตลอดทัง้กลางวนัและกลางคืน สาํหรบัหลวงปู่

สมชายนัน้ตอ้งรบัภาระหนกักวา่หมู่เพราะวา่เป็นหวัหนา้คณะ 

นอกจากจะนาํพาปฏิบติัแลว้ในตอนกลางวนั ทา่นก็ยงัไดน้าํเอา

หนงัสือบพุพสิกขาวรรณนา มาอา่นและอธิบายใหพ้ระเณรฟัง
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เก่ียวกบัเรื่องของพระวนิยัเป็นประจาํตลอดฤดพูรรษา และได้

นาํพาทาํทกุอยา่งทัง้เรื่องการบาํเพ็ญภาวนา เรี่องขอ้วตัรกิจวตัร

ท่ีทา่นไดจ้าํลองมาจากหลวงปู่ มั่น 

 

ท่านก็ไดน้าํมาถ่ายทอดใหพ้ระเณรฟังและพาปฏิบติั เป็นตน้วา่ 

การเดินจงกรม นั่งสมาธิ การบิณฑบาต กวาดตาด สวดมนต ์ทาํ

วตัร ทา่นจะเป็นผูน้าํพาทาํทกุวนัมิไดข้าด นอกเหนือจากนัน้แลว้ 

ก็ยงัไดอ้บรมสั่งสอนชาวบา้นใหเ้ขา้ถึงพระรตันตรยัเป็นจาํนวน

มาก มีชาวบา้นหมู่บา้นโคกกลาง-บา้นคาํนางโอก-บา้นหลมุปึง้-

บา้นเหลา่นอ้ย-บา้นแวง-บา้นคาํพี -บา้นเปา้-บา้นภ ูเป็นตน้ 

ญาติโยมทัง้ ๘ หมู่บา้นนีมี้ความเล่ือมใสศรทัธาทา่นเป็นอย่าง

มาก 

 

๒๔. จาํพรรษาทีว่ัดอรัญญวเิวก "บ้านหนองโตนโต้น" พ.ศ. 

๒๔๙๗ 
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ภายหลงัจากออกพรรษาแลว้ ทา่นก็ไดน้าํพาพระเณรลงจากภู

เกา้ลงมาพกับาํเพ็ญท่ี วดั อรญัญวิเวก (วดับา้นหนองโตนโตน้) 

ซึง่เป็นวดัรา้ง ไม่มีพระภิกษุสามเณรอยู่ ชาวบา้นทัง้หมดจงึได้

ขอกราบอาราธนานิมนตใ์หท้่านไดอ้ยู่อบรมสั่งสอนชาวบา้นท่ีนี ้

ตอ่ไป เน่ืองจากญาติโยมในหมู่บา้นแถบนีเ้หินห่างจากการได้

ทาํบญุมาเป็นเวลานานแลว้ 

 

ท่านจงึไดอ้ยู่สนองเจตนาของชาวบา้นเรี่อยมาจนถงึปี พ.ศ. 

๒๔๙๗ ก็ไดจ้าํ พรรษาอยูท่ี่วดัอรญัญวิเวก อีก ๑ พรรษา ใน

พรรษานีมี้พระภิกษุสามเณร ๑๔ รูปมี หลวงปู่ สมชาย ฐิตวิรโิย 

เป็นหวัหนา้ ๒ หลวงปู่ มลุ ธมมวีโร ๓ หลวงปู่ พรหมา ๔ ครูบา

สดุใจ ๕ ครูบาสวรรค ์๖ ครูบาหนเูทพ ๗ สามเณรไสว ๗ 

สามเณรสดุใจ ๙ สามเณรทองมว้น ๑๐ สามเณรบญุเถิง ๑๑ 

สามเณรสี ๑๒ สามเณรประไพ ๑๓ สามเณรทองเบา้ ๑๔ 

สามเณรบญุมา 
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ตลอดพรรษาในปีนีท้่านก็ไดน้าํพาประพฤติปฏิบติัเหมือนกบัท่ี

อยู่บนภเูกา้ สว่นทางดา้นญาติโยมชาวบา้นนัน้ก็เพิ่มจาํนวน

มากขึน้ เพราะมีความเล่ือมใสศรทัธาในขอ้วตัรปฏิบติัของหลวง

ปู่ สมชาย ฐิตวริโิย และพระภิกษุสามเณร 

 

พอออกพรรษาแลว้ญาติโยมก็ไดจ้ดัใหมี้การทอดกฐินตาม

ประเพณี รบักฐินเสรจ็เรยีบรอ้ย หลวงปู่ จงึถีอโอกาสบอกลา

ญาติโยมเพ่ือจะเดินทางไปหาสถานท่ีบาํเพ็ญภาวนาแหง่ใหม่

ตอ่ไป ญาติโยมสว่นใหญ่ถงึกบัรอ้งไหอ้าลยัอาวรณ ์ดว้ยความ

สงสารชาวบา้น หลวงปู่ จงึไดใ้หห้ลวงปู่ มลุ ธมมวีโร และ หลวงปู่

พรหมา กบัสามเณรอีกสามรูป อยู่ฉลองศรทัธาญาติโยมตอ่ไป

อีกระยะหนึง่ 

 

สว่นหลวงปู่ และพระเณรรวม ๘ รูป ก็ไดอ้อกเดินทางเพ่ือไปหา

สถานท่ีบาํเพญ็ตอ่ไป ในระหวา่งทางนัน้ก็ไดแ้วะไปกราบท่าน

พระอาจารยค์าํ คมภีโร วดัสิลาวิเวก จงัหวดัมกุดาหาร และได้
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พกัอยู ่๒-๓ คืนก็กราบลาออกเดินทางตอ่ มุ่งหนา้ไปทางจงัหวดั

นครพนม การเดินทางของหลวงปู่ สมชาย ฐิตวริโิย นัน้ไดแ้บง่

เวลาดงันี ้คือ เดิน ๕๐ นาที พกั ๑o นาที คํ่าท่ีไหนก็หาป่าชา้ 

 

วดัรา้งหรอืเงือ้มถํา้ ท่ีมีความสงดัวิเวกพกับาํเพ็ญตลอด

ระยะทาง ท่ีสดุไดเ้ดินทางมาถึง ถํา้พระเวส อาํเภอนาแก จงัหวดั

นครพนม เห็นวา่เป็นสถานท่ีวิเวกวงัเวงดีมาก จงึไดเ้ขา้ไปพกัทาํ

ความเพียรอยูเ่ป็นระยะเวลานานพอสมควร แลว้จงึไดอ้อก

เดินทางตอ่ไปทางจงัหวดันครพนม ไดเ้ขา้ไปพกัท่ีป่าชา้บา้น

หนองเค็ม เหน็วา่เป็นสถานท่ีวิเวกดี น่าบาํเพ็ญจงึไดพ้กัอยู่

ประมาณ ๒-๓ เดือน 

 

ในปีนีอ้ากาศหนาวจดัมากกวา่ทกุปีท่ีผ่านมา ถงึ ขนาดนกหนาว

ตายเป็นจาํนวนมาก ตน้กลว้ยก็เป็นนํา้แข็งเลยทีเดียว พระเณร

ทัง้หมดก็หนาวแทบทนไม่ไหว บางองคเ์ป็นตะครวิเกรง็แข็งไป

หมดทัง้ตวั หลวงปู่ จงึไดป้รกึษาพระเณรวา่จะทาํอย่างไรดี ผา้
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ห่มท่ีนอกเหนือไปกวา่จีวรก็ไม่มีแลว้ ถา้ไม่ไดผ้า้ห่มมาเพิ่ม เหน็

ทีจะแย่แน ่

 

ถา้จะไปหาหรอืก็ไม่รูจ้กัใคร ยงัไม่คุน้เคยกบัญาติโยมท่ีน่ีเลยใน

ขณะท่ีไดป้รกึษากนัอยู่ไดไ้ม่นานนั่นเอง ก็มีญาติโยมนาํผา้ห่ม

มาถวายเป็นจาํนวนมาก สอบถามจงึทราบวา่ โยมผูช้ายช่ือวา่ 

อาจารยเ์ชวง ศิรริตัน ์โยมผูห้ญิงช่ือ คณุนายทองพนู ศิรริตัน ์

ตัง้แตบ่ดันัน้ทัง้สองท่านก็ไดป้วารณาตวัขอเป็นโยมอปัุฏฐาก

หลวงปู่ สมชายมาจนถงึปัจจบุนันี ้ในครัง้นัน้ก็ไดอ้ยู่ภาวนาฉลอง

ศรทัธาญาติโยมได ้ประมาณ ๓ เดือนเศษ ก็ตอ้งอาํลาญาติโยม

เพ่ีอหาสถานท่ีบาํเพ็ญแหง่ใหม่ตอ่ไปอีก 

 

๒๕. บาํเพญ็ธรรมทีถ่ํา้พระภวูัว 

 

หลวงปู่ สมชาย ฐิตวิรโิย ทา่นมกัจะเลา่ถวายพระเณรฟังอยู่

เสมอๆวา่ ภวูวัเป็นสถานท่ี ทา่นไดร้บัธรรมะมากท่ีสดุอีกแห่ง
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หนึง่ ภวูวัเป็นสถานท่ีมีความสงบวิเวก อากาศดี นํา้อดุม

สมบรูณ ์สถานท่ีจะหลบบาํเพ็ญก็มีหลายแห่ง แตส่ถานท่ี 

สาํหรบัโคจรบิณฑบาตนัน้ออกจะลาํบากไปสกัหน่อย เพราะวา่

หมู่บา้นอยูห่่างไกลมากถึง ๗ กม. ทางเขา้ออกก็ลาํบาก สตัว์

รา้ยก็ชกุชมุมาก 

 

ถา้จะไปอยูท่ี่นัน้ตอ้งอทุิศชีวิตเพ่ือพระศาสนา กนัเลยทีเดียว 

พระภิกษุสามเณรทกุองคเ์ม่ือไดย้ินไดฟั้งแลว้ก็มี แตค่วาม

กระสนัอยากจะสมัผสักบัสถานท่ีแหง่นีก้นัทกุองค ์อยากจะ

บาํเพ็ญภาวนาตัง้แตย่งัไม่เห็นสถานท่ีกนัเลย และทกุองคก็์

พรอ้มท่ีจะอทุศิชีวิตเพ่ือปฏิบติับชูาเหมือนอย่างหลวงปู่ ไดเ้ลา่ให้

ฟัง เม่ือเห็นวา่พระเณรอยากไปภวูวักนัทกุองค ์ไม่มีองคไ์หนท่ีไม่

อยากไป 

 

ภายหลงัจากอาํลาญาติโยมเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ พระภิกษุ

สามเณรก็ไดจ้ดัเตรยีมสมณบรขิารเท่าท่ี จาํเป็นเพ่ือออก
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เดินทางมุง่หนา้ไปภวูวั หาสถานท่ีบาํเพ็ญตอ่ไปในครัง้นี ้

อาจารยเ์ชวง และคณุนายทองพนู ศิรริตัน ์พรอ้มทัง้ญาติโยม

ชาวบา้นจาํนวนมากไดติ้ดตามไปสง่ถงึทา่เรอื 

 

ในครัง้นี ้หลวงปู่ ไดน้าํพาหมู่คณะเดินทางโดยทางเรอื ผ่านมา

ทางอาํเภอศรสีงคราม ถึงอาํเภอบา้นแพง เวลาบา่ย ๕ โมงเยน็

พอดี จงึไดเ้ขา้ไปพกัท่ีป่าชา้รมิทางอาํเภอบา้นแพง พอไปถึงไม่

ทราบวา่ ญาติโยมมาจากไหนกนัมากมายมาตอ้นรบัพดูคยุ

สนทนาเป็นกนัเองดีมาก ตอ่จากนัน้หลวงปู่ จงึไดใ้หพ้ระเณรแยก

ยา้ยกนัหาท่ีพกัในป่าชา้บา้นแพงนัน้ พกัอยู่ ๑ คืน 

 

รุง่เชา้ออกบิณฑบาตฉนัจงัหนัเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ก็อาํลาญาติ

โยมออกเดินทางตอ่ และตัง้ใจวา่จะเดินทางใหถ้งึภวูวัในวนันี ้ได้

เดินทางกนัตลอดทัง้วนัแทบไม่ไดพ้กักนัเลย จนกระทั่งเวลาเยน็

มากแลว้ก็มาถึงบา้นโพธ์ิหมากแขง้ ซึง่อยู่ใกล้ๆ กบัภลูงักา พกั

อยู่ท่ีนี ้๑ คืน รุง่เชา้ เสรจ็ภตักิจแลว้ก็ออกเดินทางตอ่หลวงปู่ ได้
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พาเดินไปตามโขงหลงแลว้ก็ผ่านมาถงึบา้นตอ้ง บา้นดอนเสียด 

ไดมี้ญาติโยมออกมาใหก้ารตอ้นรบัและติดตามไปสง่ถึงภวูวั 

ท่านตัง้ใจวา่จะไปปักหลกับาํเพ็ญทางดา้นถํา้พระ 

 

ถึงถํา้พระแลว้ก็แยกยา้ยกนัออกหาสถานท่ีกางกลด โดยไม่ให้

อยู่รวมกนัเป็นกลุม่ ใหมุ้่งภาวนากนัจรงิๆ จะมารวมกนัไดก็้ตอน

เชา้เวลาฉนัจงัหนั เวลาเดียวเท่านัน้ สาํหรบัเรื่องอาหารการขบ

ฉนันัน้ก็ไดมี้ญาติโยมชาวบา้นนาํขา้วสารขึน้มาไวใ้หส้ามเณร

เป็นผูเ้ก็บรกัษาไว ้และสามเณรนัน้ก็มีหนา้ท่ีในการจดัจงัหนัเพ่ือ

ถวายในตอนเชา้เป็นประจาํทกุวนั 

 

เวน้ไวแ้ตว่นัไหนท่ีมีญาติโยมขึน้มาบาํเพญ็ดว้ยก็เป็นหนา้ท่ีของ

ญาติโยมเป็นผูจ้ดัทาํ สว่นกบัขา้วนัน้ก็มีเกลือและพรกิแหง้เป็น

อาหารหลกัประจาํวนั บางวนัสามเณรก็ตอ้งจดัหาอาหารเสรมิ 

ไดแ้ก่ ข่าป่า หวายออ่น หรอืผกัหนาม ซึง่เป็นอาหารประเภทผกั

ป่า ซึง่พอหาไดบ้นภวูวันัน้ แลว้นาํมาตม้รวมกนักบัขา้ว สว่นวิธี
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หงุขา้วตม้ผกันัน้ สามเณรจะตอ้งใชข้า้วเพียงวนัละหนึง่แกว้ตอ่

พระเณร ๘-๑๐ องค ์แลว้ก็ใสผ่กัหนาม หวัข่าป่า หรอื หวาย

ออ่นมากๆหนอ่ย 

 

ถา้ใชข้า้วสารเกินกวา่หนึง่แกว้แลว้ ขา้วสารจะหมดก่อนกาํหนด 

คือ ๑๕ วนั ชาวบา้นจะนาํขา้วสารขึน้มาสง่ครัง้หนึง่เท่านัน้ เม่ือ

สามเณรหงุหาเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ก็ตีระฆงัใหส้ญัญาณนิมนต์

พระท่ีท่านภาวนาอยู่ตามสถานท่ีตา่งๆ ใหม้ารวมพรอ้มกนัเพ่ือ

ฉนัจงัหนั 

 

ในครัง้นีไ้ดบ้าํเพ็ญอยู่ท่ีภวูวั ประมาณ ๓ เดือน ตลอดระยะเวลา 

๓ เดือน ชาวบา้นก็ไดน้าํขา้วสาร พรกิแหง้ เกลือมาสง่ทกุๆ ๑๕ 

วนัตอ่ ๑ ครัง้ ครัง้หนึง่จะไดข้า้วสารประมาณครึง่ถงั จะใหดี้หรอื

มากไปกวา่นีก็้ไม่ไดเ้พราะความยากจนของครอบครวั แต่ทกุคน

ก็ทาํดว้ยความเล่ือมใสศรทัธาอยา่งจรงิจงั และอีกอยา่งหนึ่ง
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ถนนหนทางท่ีจะนาํมาของขึน้ไปสง่ก็ลาํบากมากและเส่ียง

อนัตรายนานาชนิด 

 

ผูท่ี้จะนาํเสบยีงไปสง่จะตอ้งเป็นชายวยัฉกรรจ ์และตอ้งมีความ

ชาํนาญป่าจรงิๆ ทางขึน้ภวูวัสมยันัน้ก็ไม่เหมือนสมยันีต้อ้งปีน

ป่ายเถาวลัยไ์ตข่ึน้ไปตามหนา้ผาท่ีสงูชนั โดยเอาเสบียงทัง้หมด

มดัติดกบัหลงัไม่ใหห้ลดุ ถา้หากพลาดท่าเสียทีก็หมายถงึชีวิต

กนัเลยทีเดียว ถา้ไม่มีความเล่ือมใสศรทัธาหรอืมีความทรหด

อดทนจรงิๆ จะทาํไม่ไดเ้ลย 

 

การบาํเพ็ญภาวนาของพระภิกษุสามเณรก็รูส้กึวา่จะเป็นไปไดดี้

มาก ทกุทา่นทกุองคต์ัง้หนา้ตัง้ตาประพฤติปฏิบติัอยา่งเอาจรงิ

เอาจงั ทัง้กลางวนัและกลางคืนแทบจะไมต่อ้งพกัผ่อนกนัเลย

ทีเดียว แตพ่อมานกึถงึความลาํบากของญาติโยมท่ีจะตอ้งคอย

สง่เสบียงแลว้ก็เหน็ใจและสงสารญาติโยมชาวบา้น ในครัง้นีจ้งึ

อยู่ไดป้ระมาณ ๓ เดือนจงึไดล้งจากภวูวั 
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หลวงปู่ สมชาย ฐิตวิรโิย ไดน้าํพาหมู่คณะลงมาจากภวูวัแลว้ ก็

ไดน้าํพาไปกราบคารวะ หลวงปู่ ฝ้ัน อาจาโร ท่ีวดัป่าอดุมสมพร 

แตไ่ปไม่พบ ทราบวา่ท่านไปบาํเพ็ญท่ีถํา้ขาม จงึไดอ้อกเดินทาง

ตอ่ไปจนถึงถํา้ขาม ไดก้ราบนมสัการหลวงปู่ ฝ้ัน อยูฟั่งธรรมและ

ปฏิบติัอยู่กบัทา่นท่ีถํา้ขามประมาณ ๑๕ วนั จงึไดก้ราบลาหลวง

ปู่ ฝ้ัน เพ่ือไปหาสถานท่ีบาํเพญ็ภาวนาทาง อาํเภอวานรนิวาส 

จงัหวดัสกลนคร 

 

๒๖. หนองทม่ทา่กะดัน พ.ศ. ๒๔๙๘ 

 

ภายหลงัจากไดก้ราบลาหลวงปู่ ฝ้ัน ลงมาจากถํา้ขามแลว้ หลวง

ปู่ ก็ไดน้าํพาหมู่คณะมุ่ง หนา้ไปทางอาํเภอวานรนิวาสไดไ้ปพกั

อยู่ท่ี บา้นหนองแอก บา้นหนองท่มทา่กะดนั และ บา้นดงหมอ้

ทอง ไดส้บัเปล่ียนท่ีบาํเพ็ญระหวา่งสามหมู่บา้นนีม้าเรื่อยๆ จน
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ใกลจ้ะถึงเวลาเขา้พรรษา จงึไดต้กลงใจพาหมู่คณะไปจาํพรรษา

ท่ีป่าชา้บา้นหนองท่มทา่กะดนั 

 

ท่านพระอาจารยจ์วน กลุเชฏโฐ ไดม้าจาํพรรษาท่ีบา้นดงหมอ้

ทอง และทา่นพระอาจารยส์ภุาพ ธมมปญโญ ก็ไดม้าจาํพรรษา

ท่ีบา้นหนองแอก ทัง้สามหมูบ่า้นนีอ้ยู่ไม่หา่งไกลกนันกั พอถึงวนั

อโุบสถหนึ่งๆ ครูบาอาจารยท์่านก็ไดม้ารวมกนัสวดปาฏิโมกข ์

และก็ไดส้นทนาถงึเรื่องอบุายวธีิการปฏิบติัซึง่กนัและกนั เป็น

ประจาํตลอดฤดกูาลพรรษา 

 

ป่าชา้บา้นหนองท่มท่ากะดนันีมี้สภาพเป็นป่าแฝกสมยันัน้เสือ

ยงัชกุชมุมาก จงึไดช้่วยกนัปลกูกฏิุทีเดียว ๑๔ หลงั พระเณรได้

ช่วยกนับรูณะพฒันาสภาพป่า ป่าชา้ใหโ้ลง่โปรง่ เพ่ือสะดวกใน

การบาํเพ็ญสมณธรรม ตลอดพรรษาพระเณรทกุองคก็์ไดเ้รง่ทาํ

ความเพียรกนัทัง้กลางวนัและกลางคืน กลางวนัหลวงปู่ ก็ไดน้าํ

หนงัสือบพุพสิกขาวรรณนา 
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ซึง่เป็นหนงัสือเก่ียวกบัพระวนิยัมาอา่นถวายความรูแ้ก่พระภิกษุ

สามเณรเป็นประจาํทกุวนัตลอดพรรษา ในวนัพระ หลวงปู่ ก็ตอ้ง

เป็นภาระอบรมสั่งสอนชาวบา้นท่ีมารกัษาศีลฟังธรรม โดย 

หลวงปู่ อบรมดว้ย นาํภาวนาดว้ย แตต่อนกลางคืนเวลาพระเณร

เดินจงกรม หรอืนั่งสมาธิ ตอ้งคอยระมดัระวงัเสือใหดี้เพราะไม่รู ้

วา่มนัจะแอบมาคาบไปเม่ือไร กฏิุหลงัไหนท่ีเหน็วา่จะ เป็น

ทางผ่านของเสือซึง่อาจจะเป็นอนัตรายแก่พระเณรแลว้ หลวงปู่

จะตอ้งไปอยู่กฏิุหลงันัน้ เพ่ือคอยระมดัระวงัอนัตรายอนัจะเกิด

ขึน้กบัหมู่คณะ และใหพ้ระเลก็เณรนอ้ยอบอุน่ใจมากขึน้  

 

ท่านมีนิสยัรกัหมู่คณะตลอดมา ส่ิงไหนท่ีไม่ดี หรอือาจจะเป็น

อนัตรายแกห่มู่คณะ หรอืครูบาอาจารย ์ท่านจะตอ้งขอรบัเอง

เสียก่อนก่อนท่ีอนัตรายนัน้จะไปถึงหมู่คณะ หรอืครูบาอาจารย์

ไดพ้กับาํเพ็ญท่ีป่าชา้บา้นหนองท่มทา่กะดนั ๑ พรรษา พอออก

พรรษาแลว้ก็ไดอ้าํลาญาติโยมผูใ้หก้ารอปุถมัภ ์มีสารวตัรแสน 
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พอ่ออกจารยลี์ พอ่ออกจารยบ์ญุ และแมอ่อกนา เป็นตน้ เสรจ็

แลว้ก็ออกเดินทางมุ่งหนา้ไปทาง อาํเภอโพนพิสยั จงัหวดั

หนองคาย ผ่านบา้นหนองยอง บา้นหนองแข็ง จนกระทั่งถึงรมิ

ฝ่ังโขง และถึงบา้นโพนแพง 

 

ในช่วงนัน้พอดีตรงกบังานนมสัการรอยพระบาทบา้นโพนแพง 

จงึไดพ้ากนัเขา้ไปนมสัการรอยพระบาทกอ่นออกเดินทางตอ่ 

เห็นมีประชาชนเดินทางไปนมสัการกนัเป็นจาํนวนมากไมข่าด

ระยะ เพราะเช่ือกนัวา่เป็นรอยพระบาทท่ีศกัดิสิ์ทธ์ิมาก สาํหรบั

ฝ่ังตรงขา้มคือดา้นประเทศลาว ก็มีรอยพระบาทอยา่ง เดียวกนั

นีอี้กหนึง่รอย เรยีกกนัวา่รอยพระบาทบา้นโพนสนั ก็เช่ือกนัวา่

เป็นของจรงิและศกัดิสิ์ทธ์ิอีกเช่นกนั 

 

ในสมยันัน้จงึเป็นธรรมเนียมท่ีวา่เม่ือนมสัการรอยพระบาทบา้น

โพนแพงแลว้ ก็ตอ้งขา้มไปนมสัการรอยพระบาทบา้นโพนสนั

ทางฝ่ังลาวดว้ย จงึจะถือเป็นสิรมิงคลอยา่งยิ่งทีเดียว 
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๒๗. มุ่งสู่นครเวียงจันทน ์

 

ภายหลงัจากท่ีไดไ้ปกราบนมสัการรอยพระบาทบา้นโพนแพง

แลว้ หลวงปู่ ก็ไดพ้าขา้มไปทางฝ่ังลาว เพ่ือนมสัการรอยพระ

บาทบา้นโพนสนัอีกครัง้หนึง่ ท่ีบา้นโพนสนันีมี้พระพทุธรูป

ศกัดิสิ์ทธ์ิอยู่องคห์นึ่ง หลวงปู่ จงึไดล้องยกเพ่ือเส่ียงทายวา่ … 

 

คณะของท่านทัง้หมดจะเดินทางไปถึงนครเวียงจนัทนห์รอืไม่ 

เม่ือไปถึงแลว้จะมีอปุสรรคอย่างใดหรอืไม่.. แลว้หลวงปู่ ก็ไดล้อง

ยกองคพ์ระปรากฏวา่ยกขึน้ไดเ้พียงคืบเดียวก็กลบัหนกั และยก

ไม่ขึน้อีกเลย จะลองยกอีกเท่าไรก็ยกไม่ขึน้ ซึง่เป็นเรี่องแปลก

มาก 

 

ตอ่จากนัน้หลวงปู่ สมชาย ฐิตวิรโิย ก็ไดพ้าหมู่คณะพระเณรออก

เดินทางมุง่ตรงไปยงันครเวียงจนัทน ์วนันัน้เดินไดป้ระมาณ ๕ 
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กม. ก็บงัเอิญมีรถยนตผ่์านมา คนขบัไดจ้อดรถแลว้ลงมาถาม

วา่  

 

"พระคณุเจา้จะเดินทางไปท่ีไหน ไมท่ราบ"  

 

หลวงปู่ ตอบวา่ "อาตมาและคณะมีความประสงคท่ี์จะเดินทาง

ไปยงันครเวยีงจนัทน"์ 

 

เจา้ของรถคนันัน้จงึไดก้ราบอาราธนานิมนตไ์หข้ึน้รถ เพราะวา่

กาํลงัจะไปนครเวียงจนัทนพ์อดีจงึนบัวา่เป็นโชคของคณะเป็น

อย่างยิ่ง ทา่นจงึไดส้ั่งใหน้าํบรขิารขึน้รถ เม่ือรถวิ่งไปถงึนคร

เวียงจนัทนแ์ลว้ หลวงปู่ ก็ไดบ้อกใหค้นขบัรถช่วยไปสง่ท่ีวดัจอม

ไตร บา้นดงนาซก คนขบัก็ชา่งมีนํา้ใจ ไดน้าํทา่นหลวงปู่ และ

คณะไปถึงยงัวดัจอมไตรดว้ยความเรยีบรอ้ยเป็นอยา่งดี 
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เม่ือไปถึงวดัจอมไตรแลว้ ก็ไดมี้พระเจา้ของถ่ินออกมาใหก้าร

ตอ้นรบัเป็นอย่างดี แตแ่ปลกวา่พระท่ีวดันีมี้แตห่ลวงพอ่หลวงตา

อายมุากๆ กนัทัง้นัน้ และไดเ้ขา้ไปกราบทา่นพระอาจารยอ์อ่นสี 

นาหิโย ซึง่เป็นเจา้อาวาส เสรจ็แลว้จงึแยก ยา้ยกนัไปสูท่ี่พกัท่ี

ทางเจา้อาวาสสั่งใหส้ามเณรพาไปสง่ วดัจอมโตรเป็นวดัคณะ

ธรรมยตุท่ีมีช่ือเสียงในประเทศลาว แตมี่พระเณรไม่มากนกั มี 

หลวงพอ่ลิด-หลวงพอ่ลา-หลวงพอ่หอม- หลวงพอ่คิม้ และ

สามเณรอีก ๔-๕ องคเ์ทา่นัน้ 

 

ในระหวา่งนัน้ท่านพระอาจารยอ์อ่นสี ไดอ้าพาธเป็นวณัโรคชนิด

รา้ยแรง อยู่ในระหวา่งอนัตราย หลวงปู่ จงึไดมี้โอกาสชว่ยรกัษา 

พยาบาลบางครัง้ก็ตอ้งขา้มกลบัมาซือ้ยาท่ีกรุงเทพฯ นาํไปรกัษา 

แตอ่าการก็ไมท่เุลาลงเพราะอยู่ในขัน้หนกัมากแลว้หลวงปู่

สมชาย ฐิตวิรโิย ก็ไดใ้หก้ารดแูลรกัษาพยาบาลเป็นอยา่งดีจนถงึ

ท่ีสดุ ทา่นพระอาจารยอ์อ่นสี ก็ไดม้รณภาพในเวลาตอ่มา คือใน

ปี พ.ศ. ๒๔๙๙ 
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บรรดาพระภิกษุสามเณร และญาติโยมชาวบา้น ตลอดทัง้บคุคล

ชัน้นาํของประเทศลาวก็ไดมี้มติใหห้ลวงปู่ สมชาย ฐิตวิรโิย เป็น

ประธานดาํเนินงานจดัการเรื่องศพของทา่นพระอาจารยอ์อ่นสี 

เม่ือไดจ้ดับาํเพ็ญกศุลตามประเพณี พอสมควรแก่เวลาแลว้ จงึ

ไดจ้ดังานถวายเพลิงศพอีกครัง้หนึง่ ซึง่เป็นงานท่ียิ่งใหญ่และ

สมเกียรติท่ีสดุ 

 

เม่ือไดจ้ดัการถวายเพลิงศพท่านพระอาจารยอ์อ่นสี เสรจ็

เรยีบรอ้ยลงแลว้ หลวงปู่ ก็ตัง้ใจวา่จะนาํพาหมู่คณะไปหา

สถานท่ีบาํเพญ็ตามสถานท่ีวิเวกในเมืองลาวนัน้ไปเรื่อยๆ แตพ่อ

พระภิกษุสามเณรและประชาชนชาวบา้นไดท้ราบวา่หลวงปู่ จะ

เดินทางตอ่ จงึไดพ้รอ้มใจกนัมาขออาราธนานิมนตใ์หท้่านได้

เป็นประธานบรหิารวดัจอมโตร และคณะสงฆธ์รรมยตุทัง้หมด

ในประเทศลาว แทนทา่นพระอาจารยอ์อ่นสี เพราะวา่คณะสงฆ์

และประชาชนมีความเล่ีอมใสศรทัธาตอ่ขอ้วตัรปฏิบติั และ
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พอใจในความรูค้วามสามารถของหลวงปู่ เป็นอย่างยิ่ง หลวงปู่

สมชาย ฐิตวิรโิย พรอ้มดว้ยคณะของท่านจงึไดอ้ยู่ท่ีวดัจอมไตร

เพ่ือฉลองศรทัธาพระภิกษุสามเณรและประชาชนตอ่มาอีกระยะ

หนึง่ 

 

ในระหวา่งนัน้ก็ไดน้าํพาพฒันากอ่สรา้งถาวร วตัถไุวท่ี้วดัจอม

ไตรเป็นจาํนวนมาก เชน่ ไดส้รา้งอโุบสถ ๑ หลงั ศาลาการ

เปรยีญ ๑ หลงั กฏิุคอนกรตีอีกหลายหลงั และก็ไดส้รา้งสว้มซมึ 

๑๐ กวา่หอ้ง ไดเ้ปล่ียนจากระบบสว้มป่อยตาม วดัตา่งๆ ใน

ประเทศลาวใหม้าใชส้ว้มซมึทัง้หมด ซึง่เป็นการพฒันาดา้น

สขุอนามยัของวดัและบา้นใหเ้หมาะสมและถกูตอ้งดว้ยประการ

ทัง้ปวง 

 

๒๘.  จาํพรรษาทีป่ระเทศลาวคร้ังที ่๑ 
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จาํพรรษาท่ีประเทศลาวครัง้ท่ี ๑ (พ.ศ. ๒๔๙๙) เม่ือฤดกูาล

พรรษามาถึงก็ได ้อธิษฐานจาํพรรษาท่ีวดัจอมไตร ในปี พ.ศ. 

๒๔๙๙ ในระหวา่งพรรษาหลวงปู่ ก็ไดน้าํระเบียบอนัดีงามท่ีเคย

ใชส้มยัอยู่ในประเทศไทยไปเผยแพรใ่นประเทศลาว เชน่ตอน

กลางวนัใหพ้ระเณรทกุองคม์าประชมุกนั 

 

แลว้ท่านเป็นผูอ้า่นหนงัสือบพุพสิกขาวรรณนา พรอ้มทัง้ได้

อธิบายถงึหวัขอ้ธรรมะวินยัใหเ้ขา้ใจแลว้นาํไปปฏิบติักนัให้

ถกูตอ้ง เชา้-เย็น ใหมี้การทาํวตัรสวดมนตเ์ป็นประจาํวนั สลบั

กบัการบาํเพญ็ภาวนา เวลาบา่ยสามโมงใหมี้การทาํความ

สะอาดปัดกวาดบรเิวณวดั ตอนกลางคืนหลงัจากทาํวตัรคํ่าแลว้ 

ใหมี้การเดินจงกรมและนั่งสมาธิกนัทกุคืน 

 

สว่นทางดา้นญาติโยม หลวงปู่ ก็ไดเ้ทศนาอบรมสั่งสอนทกุ

วนัธมัมสัสวนะ ใหมี้การรกัษาอโุบสถศีลทกุวนัอโุบสถและอบรม

สั่งสอนใหรู้จ้กัทาํความสงบจิตใจ ดว้ยการฝึกสมาธิกนัเป็น
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ประจาํ ญาติโยมสว่นใหญ่ท่ีมาใหก้ารสนบัสนนุในสมยันัน้ ลว้น

แตเ่ป็นบคุคลชัน้นาํของประเทศ เชน่ เจา้สาย-เจา้คาํแสน เป็น

ตน้ 

 

การเผยแพรพ่ระพทุธศาสนาในประเทศลาวในครัง้นัน้เป็นไปได้

ดีมากพอสมควร จนเป็นท่ีเช่ือถือของพระภิกษุ สามเณรและ

ประชาชนในประเทศลาวเป็นจาํนวนมาก ทางดา้นพระสงฆใ์น

ประเทศลาวก็ไดห้นัเขา้มาเครง่ครดัตอ่ระเบียบวนิยัเพิ่มขึน้ 

ประชาชนชาวบา้นเห็นพระภิกษุสามเณรมีสิกขาวนิยัดีกวา่ก่อน

มาก ก็หนัเขา้มาใหค้วามสนบัสนนุอปุถมัภบ์าํรุงเป็นอยา่งดี 

 

พอออกพรรษาในปี พ.ศ. ๒๔๙๙ นัน้แลว้ หลวงปู่ สมชายก็ได้

นาํพาหมู่คณะพระเณรท่ีไปจากเมืองไทยทัง้หมด ออกไปหา

สถานท่ีวเิวก เพ่ือเปิดโอกาสใหพ้ระเณรเปล่ียนสถานท่ีในการ

บาํเพ็ญ ทา่นไดพ้าไปถงึภเูขาควาย ซึง่เป็นภเูขาท่ีสงูใหญ่ท่ีสดุ

ในประเทศลาว และมีความสงบวิเวกยอดเย่ียมท่ีสดุ 
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เปล่ียนจากภเูขาควาย ก็ไปท่ีภเูขาโนนสาวแอ ้ภหูอภโูฮง ไปถงึ

วดัปากแฮด วดับา้นนาเด่ือ บา้นดนูนอ้ย ภเูขาหินคนันา คอกมา้ 

หมาเหา่เตา่ และอีกหลายๆ สถานท่ี ท่ีเหมาะแก่การบาํเพ็ญ

สมณธรรม ทา่นไดพ้าไปเกือบหมด ไปจนถงึบา้นตล่ิงชนับา้นนํา้

งมึ บา้นเกิน เมืองกลุะคม เป็นตน้ 

 

๒๙. จาํพรรษาทีป่ระเทศลาวคร้ังที ่๒ 

 

จาํพรรษาท่ีประเทศลาว ครัง้ท่ี ๒ (พ ศ ๒๕๐๐) ภายหลงัจาก

หลวงปู่ สมชาย ฐิตวิรโิย ไดน้าํพาพระภิกษุสามเณรเดินหา

สถานท่ีวิเวกเพ่ีอ บาํเพ็ญสมณธรรมตามสถานท่ีตา่งๆ ของ

ประเทศลาว เป็นเวลานานจนเกือบจะไดเ้วลาเขา้พรรษา ปี พ.ศ. 

๒๕๐๐ หลวงปู่ สมชาย ฐิตวริโิย จงึไดน้าํพาพระภิกษุสามเณร

กลบัมาเตรยีมตวัเพ่ีอจาํพรรษาท่ีวดัจอมไตร บา้นดงนาซก 

ประเทศลาว อีกครัง้หนึ่ง 



โดยทมีงานกรุธรรม grudhamma.com 137 
 

 

ซึง่เป็นพรรษาท่ี ๒ เน่ืองจากพรรษาแรกหลวงปู่ ได ้ปลกูฝัง

ศรทัธาญาติโยมไวเ้ป็นอย่างดีแลว้ ดว้ยการประพฤติดีปฏิบติั

ชอบ สรา้งสรรคแ์ละนาํพาทัง้ดา้นธรรมและวตัถ ุเป็นท่ีประจกัษ์

แก่สายตาของบคุคลทั่วไป เม่ือมีฝ่ายสนบัสนนุก็มีฝ่ายขดัขวาง 

ตลอดพรรษาไดมี้ประชาชนชาวบา้นทกุระดบัชัน้ มาทาํบญุท่ีวดั

จอมไตรกนัเป็นจาํนวนมาก เป็นประวติัการณอ์ย่างไม่เคย

เป็นมาก่อน 

 

จนกระทั่งวดัในนครเวยีงจนัทนจ์าํนวนหลายวดันัน้ ไม่คอ่ยมี

ญาติโยมไปทาํบญุ หรอีสนบัสนนุเหมือนแตก่่อน หนัมา

สนบัสนนุท่ีวดัจอมไตรกนัจนเกือบหมด จงึเป็นเหตใุหพ้ระเณร

วดัอ่ืนๆ ตัง้ขอ้รงัเกียจ หาทางโจมตีใหร้า้ยทกุวถีิทาง คอยยแุหย่

ใหช้าวบา้นรงัเกียจ และไม่ใหช้าวบา้นไปทาํบญุท่ีวดัจอมไตร 

โดยกลา่วหาวา่เป็นพระปลอมบา้ง เป็นพระคอมมิวนิสตบ์า้ง 
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เป็นไสต้กจากเมืองไทยบา้ง สดุแลว้แตเ่ขาจะวา่กนั บางครัง้เขา

แจง้ตาํรวจใหม้าจบัไปสอบสวน 

 

ในพรรษานีไ้มค่อ่ยสงบเหมือนพรรษาแรกเท่าไรนกั เพราะวา่

เป็นช่วงท่ีประเทศลาวไดเ้ปล่ียนแปลงการปกครองจากระบอบ

ประชาธิปไตย ซึง่มีพระมหากษัตรยิเ์ป็นประมขุของชาติ และมี

ศาสนาพทุธเป็นศาสนาประจาํชาติ ใหไ้ปเป็นระบบสงัคมนิยม

คอมมิวนิสต ์ซึง่ไม่มีกษัตรยิ ์ไม่มีศาสนา ใหเ้สมอภาคกนั

ทัง้หมด พระสงฆใ์นเมีองลาวทัง้หมดจงึถกูใชเ้ป็นเครื่องมือใน

การทาํงานของพวกเขา  

 

พระสงฆถ์กูเปล่ียนระบบ จากเคยมีระเบียบวินยัมีสิกขาบท

ตา่งๆ เป็นเครื่องควบคมุ ใหเ้ป็นพระสงฆท่ี์ไม่มีสิกขาวนิยั

ทัง้หมด โดยหลงเช่ืองมงายกบัพวกเขา ซึง่เขาพยายามกลา่ววา่

สิกขาวนิยันัน้ไม่มีประโยชนเ์ป็นเรื่องยุง่ยาก ลาํบากตอ่การ
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รกัษา จะทาํอะไรตามใจชอบก็ไม่ได ้ถา้ไม่ถือสิกขาวินยัแลว้ก็

สบาย จะทาํอะไรก็ไดไ้ม่ผิด 

 

พระสงฆส์ว่นใหญ่ก็เอียงคลอ้ยไปกนัเป็นจาํนวนมาก แลว้หนั

เขา้โจมตีพวกเดียวกนัท่ีรกัษาสิกขาวินยัวา่เป็นพวกงมงายไร้

สาระ และอะไรตอ่อะไรอีกมากมาย แตส่รุปแลว้ก็มีไม่มากนกั

สาํหรบัฝ่ายท่ีตอ่ตา้นโจมตี สว่นใหญ่สว่นมากลว้นแลว้แตมี่

ความเล่ือมใสศรทัธา คอยเป็นกาํลงัชว่ยสนบัสนนุ แตถ่ึงอยา่งไร

เหตกุารณก็์ไมเ่รยีบรอ้ยเท่าไรนกั 

 

พอออกพรรษาแลว้ หลวงปู่ สมชาย ฐิตวิรโิย ได ้พจิารณาเหน็วา่

เหตกุารณบ์า้นเมืองของประเทศลาว เริม่มีปัญหาวุน่วายเก่ียว

แก่ลทัธิคอมมวินิสต ์ท่านจงึไดน้าํพาหมู่คณะทัง้หมดขา้ม

กลบัมาทางฝ่ังไทย และก็ไดเ้ดินหาสถานท่ีวิเวกมาเรี่อย ๆ ได้

มากพกัอยูท่ี่วดัป่าศรทัธารวม จงัหวดันครราชสีมา 
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พอดีในช่วงนัน้ทางรฐับาลไทยไดจ้ดัใหมี้งานทาํบญฉลอง

สมโภชครบ ๒๕๐๐ ปี หรอื ๒๕ พทุธศตวรรษ พอออกจากวดัป่า

ศรทัธารวม ก็ผ่านไปทางอาํเภอโนนสงู บา้นดอนใหญ่ บา้นหวั

หนอง และท่ีสดุก็ไดพ้กัทาํความเพียรอยูท่ี่ ป่าชา้บา้นเด่ิน เห็ด

หิน นานถึงสองเดีอนเศษ 

 

๓๐. รับนิมนตก์ลับประเทศลาว 

 

ในระหวา่งท่ีกาํลงัสนกุเพลิดเพลินอยู่กบัการบาํเพ็ญ ภาวนาใน

แถบจงัหวดันครราชสีมานัน้ ก็มีเหตจุาํเป็นท่ีจะตอ้งเดินทาง

กลบัไปยงัประเทศลาวอีกครัง้หนึ่ง กลา่วคือภายหลงัจากไดข้า้ม

ออกมากจากประเทศลาวแลว้ ประเทศลาวก็ไดเ้ปล่ียนแปลง

ระบบการปกครองจากประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตรยิเ์ป็น

ประมขุ เป็นระบบสงัคมนิยมคอมมิวนิสตอ์ย่างเต็มตวั สถาบนั

พระมหากษัตรยิถ์กูทาํลายลา้ง สถาบนัศาสนา กาํลงัถกูยํ่ายี 

พระสงฆดี์ๆท่ีมีความเครง่ครดัทางเรี่องสิกขาวินยั ถกูตอ่ตา้นขบั
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ไลใ่หอ้อกจากประเทศ บางองคก็์ถกูนาํไปสมัมนา ชนิดไม่ตอ้ง

กลบัมาเหยียบแผ่นดินอีกตอ่ไปก็มี 

 

พระท่ีเลวๆ ยอ่หย่อนตอ่พระธรรมวินยัถกูยกย่องสรรเสรญิวา่

เป็นพระดี ทัง้นีก็้เพ่ือเขาตอ้งการใหช้าวบา้นเบ่ือหนา่ยตอ่การ

ประพฤติปฏิบติัของพระสงฆห์รอืเพ่ือทาํลายลา้งสถาบนัศาสนา

ทางออ้มนั่นเอง 

 

คณะผูบ้รหิารบา้นเมืองของประเทศไทยและประเทศลาว จงึได้

กราบอาราธนานิมนตใ์หห้ลวงปู่ สมชาย ฐิตวิรโิย พรอ้มดว้ย

คณะพระสงฆซ์ึง่เป็นบรวิารของท่าน เดินทางกลบัไปประเทศ

ลาวอีก เพ่ืออบรมสั่งสอนประชาชน และเพ่ือช่วยปรบัปรุง

ระเบียบการปกครองคณะสงฆใ์นประเทศลาวใหดี้ขึน้ 

 

หลวงปู่ สมชาย ฐิตวิรโิย จงึไดร้บันิมนต ์แลว้ก็ไดเ้ดินทางกลบัไป

ประเทศลาวอีกครัง้หนึ่ง เม่ือปลาย ปี พ.ศ. ๒๕๐๐ เม่ือขา้มไป
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ถึงแลว้ก็ไดป้รบัปรุงระเบียบการปกครองคณะสงฆใ์นประเทศ

ลาวหลายอย่าง ใหพ้ระภิกษุสามเณรประพฤติปฏิบติั เครง่ครดั

เป็นตวัอยา่งของชาวบา้น และไดอ้บรมสั่งสอน ประชาชน

ชาวบา้นใหต้ัง้อยู่ในไตรสรณคมน ์ใหเ้ป็นผูท่ี้รกัชาติ รกัพระ

ศาสนา และพระมหากษัตรยิ ์

 

ซึง่เป็นบา้นเกิดเมืองนอนของตนเอง ไดร้บัการสนบัสนนุจาก

บคุคลชัน้ผูน้าํของประเทศ เป็นอย่างดี แตก็่ไม่วายเวน้ท่ีจะตอ้ง

ถกูพวกคลั่งลทัธิใหม่โจมตีตา่งๆนานา เพราะวา่ทา่นไปขดัขวาง

การดาํเนินงานของพวกเขา บางครัง้เขามาจบัตวัไปสมัมนาท่ี

นครเวียงจนัทน ์เท่าท่ีทราบนัน้ถา้พวกเขาไดร้บัพระองคไ์หนไป

สมัมนาแลว้ละก็ จะไม่ไดเ้หน็พระองคน์ัน้ไดก้ลบัมาอีกเลย

แมแ้ตอ่งคเ์ดียว 

 

แตส่าํหรบัหลวงปู่ สมชาย ฐิตวิรโิย นัน้พวกเขาถือวา่เป็นพระท่ี

สาํคญัมากองคห์นึง่ เขาจงึไม่กลา้ทาํอะไรรุนแรงมากนกั เพียง
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แคจ่บัไปขงัไวใ้นคกุขีไ้ก ่แลว้ก็ปลอ่ยตวักลบัมาอีกครัง้แลว้ครัง้

เลา่รวมถงึ ๖ ครัง้ดว้ยกนั เม่ือท่านกลบัออกมา ท่านก็ไดท้าํ

หนา้ท่ีอบรมสั่งสอนประชาชนอย่างเดิมอีกเป็นอยู่อยา่งนีเ้รื่อยๆ 

จงึเป็นการไปขดัขวางการเผยแพรล่ทัธิของพวกเขา 

 

ครัง้ท่ี ๗ พวกคลั่งลทัธิเหลา่นัน้ไดพ้ากนัมาจบัเอาตวัทา่นไปอีก 

ครัง้นีท้ราบวา่เขาตอ้งการนาํไปสมัมนาชนิดท่ีไม่ตอ้งกลบัมาอีก

ตอ่ไป ในครัง้นีท้ราบวา่มีพระองคส์าํคญั ๆ ในนครเวยีงจนัทนถ์กู

จบัมาดว้ยอีก ๓ องค ์เขาไดน้าํพานั่งเรอืลอ่งไปตามลาํนํา้โขง 

และก็ไม่ทราบวา่เขาจะพาไปยงัแหง่หนตาํบลใด 

 

แตเ่ท่าท่ีทราบวา่พวกเขาไดจ้บัเอาพระองคส์าํคญัๆ ไปสมัมนา

แบบเดียวกนันีค้รัง้แลว้ครัง้เลา่ ไม่เห็นพระท่ีไปดว้ยนัน้ได้

กลบัมาแมแ้ตอ่งคเ์ดียว ในครัง้นีก็้คงจะเชน่กนั ทกุองคท์ราบดี

วา่อะไรกาํลงัจะเกิดขึน้กบัตวัทา่นเองตา่งองคต์า่งก็รอ้งขอชีวิต 
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รอ้งขอความเมตตาจากพวกคลั่งลทัธิทัง้หลายเหลา่นัน้ ตลอด

ระยะทางท่ีเรอืลอ่งไปตามลาํนํา้โขงนัน้ 

 

แตส่าํหรบัหลวงปู่ สมชาย ฐิตวิรโิย นัน้ท่านไม่เคย สนใจเลยวา่

เหตกุารณอ์ะไรจะเกิดขึน้กบัตวัท่านเอง ท่านนั่งสงบน่ิง เงียบ 

กาํหนดทาํสมาธิภาวนาของท่านไปตลอดทาง โดยไม่รอ้งขอชีวิต

จากใครทัง้สิน้ ไม่สะทกสะทา้นตอ่เหตกุารณใ์ด ๆ ทัง้สิน้ 

เตรยีมพรอ้มอยู่ตลอดเวลาไม่วา่อะไรจะเกิดขึน้กบัทา่น 

 

เรอืเพชรฆาตลอ่งไปตามลาํนํา้โขงกะวา่ไปไกลพอสมควร เม่ือ

ถึงสถานท่ีสงดัปลอดภยัจากสายตาของผูค้นท่ีจะพบเหน็แลว้ 

นาทีหฤโหดก็ได ้เกิดขึน้ในบดันัน้ ปากกระบอกปืนไดถ้กูหนัยงั

เปา้หมายคือ พระสงฆผ์ูบ้รสิทุธ์ิ ท่ีนั่งรอ้งขอชีวิตอยูน่ั่น ทีละ

องค์ๆ  ๆ เป็นภาพท่ีนา่สลดสงัเวชเป็นอยา่งยิ่ง 
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สามองคผ่์านไปอย่างเรยีบรอ้ย ปากกระบอกปืนไดห้นัมายงัองค์

ท่ีส่ีซึง่เป็นองคส์ดุทา้ย "จะดว้ยเดชเดชะบารมีหรอืเหตบุงัเอิญก็

ไม่ทราบได ้เพชรฆาตท่ีกาํลงัยกปืนจอ้งอยูน่ัน้ถึงกบัเข่าออ่นทรุด

ลงนั่ง แลว้คอ่ย ๆ คลานเขา้มากราบท่ีเทา้และกลา่วคาํขอขมา

ลาโทษ" 

 

แทนท่ีเพชรฆาตนัน้จะนาํทา่นไปทางฝ่ังลาว แตก่ลบันาํทา่นมา

สง่ขึน้ทางฝ่ังไทย และขอรอ้งไม่ใหท้า่นขา้มกลบัไปอีก เพราะเขา

เกรงวา่หวัหนา้ใหญ่เขาทราบเขา้ ตวัเขาจะตอ้งมีความผิดดว้ย 

เม่ือมาถงึฝ่ังไทยแลว้ ทา่นก็ไดเ้ดินทางไปพกัอยูท่ี่วดัศรเีมือง 

จงัหวดัหนองคาย ตอ่จากนัน้จงึไดส้ั่งใหญ้าติโยมอีกคณะหนึง่

ขา้มไปรบัพระเณรคณะของท่านท่ียงัตกคา้งอยูท่ี่ฝ่ังลาวกลบัมา

ทัง้หมด 

 

คณะพระเณรทกุองคท์ัง้หมดไดพ้กัอยู่ท่ีวดัศรเีมืองไม่นานนกั ก็

ไดย้า้ยไปพกับาํเพ็ญท่ีวดัอรุณรงัษี ไดพ้กัอยู่ประมาณ ๘ เดือน 
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หลวงปู่ ไดน้าํพาบาํเพ็ญภาวนาดว้ย และไดน้าํพาพฒันาวดัไป

ดว้ย ไดช้่วยกนัสรา้งรัว้เพ่ือกัน้เขตวดั ทาํเป็นเสาคอนกรตีเสรมิ

เหลก็อยา่งดีพรอ้มลอ้มลวดหนามรอบบรเิวณวดั และได้

ก่อสรา้งเสนาสนะอ่ืนๆ อีกหลายอยา่ง 

 

อยู่ท่ีน่ีจนถึง ปี พ.ศ. ๒๕๐๑ ท่านจงึไดพ้าออกจากวดัอรุณรงัษี 

และไดล้งมาทางจงัหวดันครราชสีมา ไดเ้วยีนไปเวยีนมาอยู่

หลายแห่ง อยูท่ี่วดัป่าสาลวนับา้ง มาอยูท่ี่วดัป่าศรทัธารวมบา้ง 

ตอ่มาก็ไดย้า้ยลงมาทางอาํเภอปากช่องลงไปถึงอาํเภอแก่งคอย 

และไดไ้ปพกัอยู่ท่ีบา้นพระบาทนอ้ยระยะหนึง่ 

 

๓๑. จาํพรรษาทีว่ัดเขาไทรสายณัห ์พ.ศ. ๒๕๐๑ 

 

พอจวนใกลจ้ะเขา้พรรษาในปีนัน้จงึไดห้วนกลบัมาจาํพรรษาท่ี

วดัเขาไทรสายณัห ์อาํเภอ ปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา ปี พ.ศ. 

๒๕๐๑ และในปีนีห้ลวงปู่ โงน่ โสรโย ก็ไดจ้าํพรรษาอยู่ดว้ยกนั 
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ในพรรษาปีนี ้หลวงปู่ สมชายก็ไดเ้รง่ความเพียรอยา่งอกุฤษฏ ์ดู

เหมือนๆ กบัหลวงปู่ จะทดลองผลสมาธิบางอยา่ง คือ ๗ วนั 

 

ท่านจะฉนัจงัหนัครัง้หนึง่บา้ง บางครัง้ก็ ๑๕ วนัฉนัจงัหนัครัง้

หนึง่บา้ง และยงัไดอ้ธิษฐานเนสชัชิกงัคะทกุวนัตลอดพรรษา คือ

ไม่เอนกายลงนอนจาํวดัทัง้กลางวนัและกลางคืน สาํหรบัตอน

กลางวนันัน้หลวงปู่ สมชายก็ยงัไดช้่วยหลวงปู่ โง่น โสรโย 

ก่อสรา้งอีกดว้ย ในช่วงนีพ้อดีทางวดักาํลงัก่อสรา้งโบสถแ์ละ

วิหารบนยอดเขา ทัง้หลวงปู่ สมชายและพระเณรจงึไดช้่วยงาน

ในครัง้นีอ้ยา่งเต็มท่ี 

 

สาํหรบัหลวงปู่ สมชายนัน้ เหมีอนกบัทา่นตอ้งการให ้พระเณรได้

ประจกัษก์บัผลของสมาธิ นอกจากท่านจะถือเนสชัชิกงัคะ ๗ วนั 

๑๕ วนั ฉนัจงัหนัครัง้หนึง่แลว้ ในตอนกลางวนัท่านยงัสามารถ

ช่วยทางวดัแบกปนูจากขา้งลา่งขึน้ไปบนเขาไดอี้ก โดยแบกครัง้

ละ ๒ ลกู หนึง่วนัท่านสามารถแบกไดถ้ึง ๔๒ ลกู 
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ถา้เทียบกบัคนงานท่ีทางวดัไดจ้า้งแบกแลว้นัน้ คนงานแบกได้

เท่ียวละ ๑ ลกู ตลอดวนัคนงานแบกไดเ้พียงวนัละ ๒๐ ลกู

เท่านัน้ จงึเป็นเรี่องแปลกสาํหรบัขา้พเจา้ผูไ้ดพ้บเห็น จงึ

พิจารณาไดว้า่หลวงปู่ ทา่นเอากาํลงัจากสว่นไหนของรา่งกาย 

มาทาํงานไดอ้ย่างนี ้ถา้ไม่ใชก่าํลงัจากผลของสมาธิแลว้ คนเรา

ธรรมดาๆ จะไม่สามารถทาํไดอ้ย่างนัน้แนน่อน 

 

นอกจากจะไดช้่วยทางวดัแบกปนู ขนวสัดส่ิุงของขึน้ไปก่อสรา้ง

แลว้ ยงัไม่พอ ท่านยงัไดล้งมือก่อสรา้งจนกระทั่งโบสถแ์ละวิหาร

ท่ีวดัเขาไทรสายณัหส์าํเรจ็เรยีบรอ้ย ถา้เรามีโอกาสผ่านไปก็จะ

เห็นตระหงา่นอยู่บนยอดเขานั่นเอง ตลอดระยะเวลาท่ีอยู่วดัเขา

ไทรสายณัหนี์ ้ก็ได ้คณุหลวงปรญิญาโยควบิลูย ์และไดค้ณุหมอ

เรอืง เป็นผูอ้ปุถมัภ ์และในปีเดียวกนันี ้คณุหลวงปรญิญา 

โยควิบลูย ์ก็ไดอ้ปุสมบทบตุรชาย คือ ร.ต. ทวิา 
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เม่ือทาํการอปุสมบทแลว้ก็ไดน้าํมาฝากใหศ้กึษาธรรมจากหลวง

ปู่ สมชาย ฐิตวริโิย แลว้ในปีเดียวกนันี ้อาจารยณ์รงค ์แสงมณี ก็

ไดอ้ปุสมบทและไดม้าจาํพรรษาดว้ยกนั พอออกพรรษาแลว้ 

อาจารยณ์รงค ์แสงมณี ก็ไดล้าสิกขาเพ่ีอไปปฏิบติัหนา้ท่ี

ราชการตอ่ แตส่าํหรบัทา่นพระอาจารยท์วิา อาภากโร นัน้ไดมี้

ความซาบซึง้ในรสชาติของการปฏิบติัธรรม จงึไดล้าออกจาก

ราชการ ขอรบัใชพ้ระศาสนามาตลอด จนถงึปัจจบุนันี ้

 

พอออกพรรษาในปีนัน้ หลวงปู่ สมชายก็ไดน้าํพาพระเณรไป

บาํเพ็ญท่ีภวูวั ในครัง้นีท้่านพระอาจารยท์ิวา อาภากโร ก็ไดข้อ

ติดตามไปบาํเพ็ญอีกองคห์นึ่ง หลวงปู่ ไดพ้าหมู่คณะพระ เณร

เดินผ่านไปทาง ปากกระด่ิง มุ่งคลา้ และไดพ้กัอยูท่ี่ปากกระด่ิง 

๑ คืน พอรุง่เชา้ก็ขา้มมาทางมุ่งคลา้ แลว้ออกเดินทางตอ่ไปภวูวั 

กะวา่จะไปขึน้ทางดา้นทิศเหนีอ 
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แตว่นันีข้ึน้ยงัไม่ถึงภวูวั มืดอยู่ตรงเนินเขาพอดี แตห่ลวงปู่ ก็ไม่ได้

หยดุการเดินทางแตอ่ย่างไร ไดเ้ดินลกึเขา้ไปเรี่อยๆ ไกล

พอสมควร เหน็วา่ดกึมากแลว้ ทา่นจงึไดส้ั่งใหห้ยดุการเดินทาง

ในกลางป่านัน้ และไดจ้ดัการกางกลดเขา้พกัผ่อนเอาแรงเพราะ

เหน็ดเหน่ือยจากการ เดินทางมาตลอดวนั ขา้พเจา้ไดด้นูาฬิกา

เป็นเวลาเท่ียงคืนพอดี 

 

รุง่เชา้ของวนัใหม่หลวงปู่ สมชายไดพ้าออกเดินทางตอ่เวลา

ประมาณ ๘ โมงเชา้ก็เดินทางมาถงึ ถํา้แกลบ ถํา้แกว ถํา้ฝุ่ น 

และไดอ้อกบิณฑบาตท่ี หมูบ่า้นทุ่งทรายจก ไดข้า้วเหนียวองค์

ละป้ัน กบัขา้วไดง้ากบัปลารา้อย่างละ ๑ หอ่ ไดก้ลบัมาฉนั

จงัหนัท่ีถํา้ฝุ่ น หลวงปู่ สมชายเหน็วา่ขา้วและกบัท่ีบิณฑบาตใน

วนันีไ้ดน้อ้ยเน่ืองจากญาติโยมไม่ไดเ้ตรยีมตวัมาก่อน 

 

ท่านจงึไดเ้อาขา้วในบาตรของทา่นออกมาแบง่เฉล่ียถวายพระ

เณรเพิ่มเติมจนหมด เกรงวา่พระเณรจะฉนัไม่อ่ิม เม่ือแบง่ขา้ว
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ถวายพระเณรเสรจ็แลว้ ทา่นก็ไดใ้หพ้ระเณรฉนักนัไปเรื่อย ๆ 

สาํหรบัตวัหลวงปู่ ไม่ไดฉ้นัจงัหนัในเชา้วนันัน้เลย ท่านไปนั่ง

ภาวนารอเวลาพระเณรฉนัจนเสรจ็จงึไดอ้อกหาสถานท่ีบาํเพ็ญ

กนั "..นิสยัเอือ้เฟ้ือ เสียสละ " แบง่ปันกบัหมู่คณะนัน้หลวงปู่ มกั

แสดงใหเ้หน็อยู่เสมอ ๆ จนบางครัง้พระเณรเกรงใจจนทาํอะไร

ไม่ถกู 

 

ในครัง้ไดบ้าํเพ็ญอยู่ท่ีถํา้แกลบ ถํา้ฝุ่ นไดไ้ม่นานนกั ก็ได้

เคล่ือนยา้ยเปล่ียนสถานท่ีบาํเพ็ญไปท่ีถํา้พระ เพราะเหน็วา่

สถานท่ีสงบวิเวกดี อากาศดี นํา้ก็สะดวกอดุมสมบรูณ ์สถานท่ี

หลบภาวนาก็มีมาก การมาอยู่บาํเพ็ญในครัง้นีก็้เหมือนกบัเม่ือ

ครัง้ก่อนๆ คือพระเณรไม่ตอ้งออกบิณฑบาต (เพราะไมมี่ท่ีจะ

บิณฑบาต) 

 

ญาติโยมเอาขา้วสารมาฝากไวใ้หส้ามเณรเป็นผูห้งุหา จดัเตรยีม

อาหารถวายพระ เหมือนกบัสมยัท่ีขึน้มาครัง้แรกๆนัน้คีอ ใชป๊ี้
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ปตม้ขา้วใสผ่กัหนาม หรอืข่าป่า และหวายออ่นดว้ยขา้วสาร ๑ 

แกว้ ตอ่พระเณร ๑๗-๑๘ องค ์พอไดฉ้นัใหมี้ชีวิตไดอ้ยู่เพ่ือการ

บาํเพ็ญภาวนาไปวนัหนึง่ ๆ เท่านัน้ก็เพียงพอแลว้ ไดบ้าํเพ็ญ

ภาวนาอยู่บนภวูวัครัง้นีถ้ึง ๔ เดือน 

 

๓๒. จาํพรรษาทีถ่ํา้เป็ด พ.ศ.๒๕๐๒ 

 

ปี พ.ศ. ๒๕๐๒ ภายหลงัท่ีไดล้งมาจากภวูวัแลว้ หลวงปู่ สมชาย 

ฐิตวิรโิย ก็ไดน้าํพาหมู่คณะพระเณรทัง้หมดออกเดินทางมุง่หนา้

ไปยงัจงัหวดัสกลนคร ตัง้ใจวา่จะไปจาํพรรษาท่ี ถํา้เป็ด ภเูหลก็ 

ตาํบลสอ่งดาว อาํเภอสอ่งดาว จงัหวดัสกลนคร ซึง่อยู่ใกล้ๆ กบั

วดัถํา้อภยัดาํรงธรรม ของท่านพระอาจารยว์นั อตุตโม 

 

ถํา้เป็ดเป็นสถานท่ีสงบสงดัวิเวก นา่บาํเพญ็อีกแห่งหนึง่ ครูบา

อาจารยฝ่์ายกรรมฐานจงึมกัไปบาํเพ็ญหาความสงบกนัเป็น

ประจาํไม่คอ่ยขาดระยะ ในระหวา่งพรรษานีก็้ไดต้ัง้ใจปฏิบติักนั
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เต็มท่ีทกุองค ์สว่นหลวงปู่ สมชายนัน้ท่านตอ้งมีภาระในการ

อบรมสั่งสอนประชาชนในวนัธมัมสัสวนะอีกดว้ย ญาติโยม

ชาวบา้นใกล้ๆ นัน้ก็ไดม้าใหก้ารอปุถมัภอ์ปัุฏฐากอย่างดี มีบา้น

หนองม่วง และบา้นหนองแวง เป็นตน้ 

 

ผูท่ี้เป็นกาํลงัสาํคญัในเขตนีก็้มี กาํนนัทอน ผูใ้หญ่จารยดี์ พอ่

ออกคลา้ย พอ่ออกคิว้ แม่ออกเขียน และคณุไสว ศิรบิศุย ์เป็น

ตน้ ชาวบา้นสว่นใหญ่มีความเคารพนบัถือหลวงปู่ สมชายมาก 

ในระหวา่งพรรษาปีนีก็้ไดท้ราบข่าววา่ หลวงปู่ สีลา เทวมิตโต 

แห่งวดัโชติการาม บา้นหนองบวั ซึง่อยูห่่างถํา้เป็ดประมาณ ๖-

๗ กม. ไดอ้าพาธ หลวงปู่ ก็ไดน้าํพาพระเณรไปเย่ียมไขห้ลายครัง้ 

บางครัง้ก็ไดป้ฏิบติัดแูลท่าน เพราะวา่หลวงปู่ สีลา เทวมติโต นัน้

ก็เป็นพระเถระผูใ้หญ่ท่ีมีลกูศิษยเ์คารพนบัถือมากมาย มี

ช่ือเสียงโดง่ดงัในเขตนัน้อีกองคห์นึ่ง 
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ลกูศิษยล์กูหาทกุฝ่ายก็พยายามชว่ยกนัรกัษาพยาบาล เพ่ือ

ตอ้งการใหท้า่นมีชีวิตสืบตอ่ไปอีก ถึงแมว้า่จะพยายามกนัขนาด

ไหนก็แลว้แต ่อาการของหลวงปู่ สีลา มีแตท่รุดลงทกุวนั และ

ท่านก็ไดม้รณภาพในระหวา่งพรรษาปีนัน้ เม่ือหลวงปู่ สมชาย 

ฐิตวิรโิย ทราบข่าวการมรณภาพของหลวงปู่ สีลา เทวมิตโต แลว้

ก็ตัง้ใจ วา่จะไปรว่มงานศพของครูบาอาจารย ์

 

แตก่ารไปรว่มงานศพ ครูบาอาจารยน์ัน้จะไปแตต่วัหรอืไปแบบ

มือเปลา่ๆนัน้ ก็ออกจะดนูา่เกลียดไป จงึไดเ้รยีกญาติโยมมา

ปรกึษา ถึงการจะไปงานศพครูบาอาจารยใ์นครัง้นี ้ถา้ไดห้น่อไม้

ไปรว่มในงานนีบ้า้งก็จะเป็นการดี จะไดป้ระกอบอาหารเลีย้ง

แขกคนท่ีมารว่มในงาน จงึขอใหญ้าติโยมพากนัขึน้ไปบนเขาหา

เก็บหน่อไมใ้หส้กั ๒-๓ กระสอบ เพ่ือจะไดน้าํไปรว่มใน งานครัง้

นี ้บรรดาญาติโยมทัง้หมดเม่ือทราบจดุประสงคข์องหลวงปู่

สมชายแลว้ก็ไดจ้ดัหามีด หากระสอบ รบีออกเดินทางขึน้ไปบน

เขาเพ่ือหาหนอ่ไมท้นัที 
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ญาติโยมทัง้หมดไดเ้ดินทางไป หาหน่อไม ้ตัง้แตเ่ชา้จนเท่ียงกวา่

แลว้ ก็ยงัไม่ปรากฏวา่จะไดห้น่อไมแ้ตอ่ยา่งไร เพราะเน่ืองจาก

ในช่วงนัน้ใกลอ้อกพรรษาแลว้ หน่อไมท่ี้เคยมีอยู่ก็ถกูชาวบา้น

ขึน้ไปหามาประกอบอาหารกนัทกุวนั ท่ีพอจะมีหลงเหลืออยู่บา้ง

ก็เป็นลาํตน้สงูๆ ไปหมดแลว้ และบา้งก็เพิ่งจะปริม่ดินขึน้มาอยู่

ในกลางกอ 

 

สรุปแลว้ก็คือจะหาหน่อไมไ้ปรว่มในงานจาํนวนมากๆ เช่นนีน้ัน้

คงไม่มีทางคณะชาวบา้นท่ีไดข้ึน้ไปหาหนอ่ไมเ้ดินวนเวยีนกนั 

จนหมดแรงไปตามๆกนั จงึไดพ้ากนักลบัลงมาจากบนเขาเขา้ไป

กราบเรยีนหลวงปู่ วา่ "พวกกระผมไดพ้ากนัขึน้ไปหาหน่อไม้

ตัง้แตเ่ชา้จนบา่ย ป่านนีแ้ลว้ยงัไม่ไดห้น่อไมเ้ลยแมแ้ตห่น่อเดียว 

เพราะวา่หน่อไมบ้นเขานัน้พวกกระผมก็ไดข้ึน้ไปหามาทาํอาหาร

กินกนัทกุวนั แตก่วา่จะไดแ้ตล่ะหมอ้นัน้ก็แสนยากแสนลาํบาก 
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ยิ่งเอาจาํนวนมาก ๆ อย่าง นีด้ว้ยแลว้เหน็จะไม่มีทางเป็นไปได้

เลยครบั หรอืบางหน่อก็ติดปลายลาํเป็นตน้ไปหมดแลว้" 

 

เม่ือหลวงปู่ สมชาย ฐิตวิรโิย ไดร้บัแจง้จากญาติโยมดงันัน้แลว้ 

จงึนั่งพิจารณาวา่ "เอ..? จะทาํอยา่งไรดี ถา้ไม่ไดส่ิ้งของไปรว่ม

ในงานครูบาอาจารยใ์นครัง้นีเ้ราก็ไม่ควรไป เพราะนิสยัของเรา

นัน้จะไปงานไหนก็แลว้แตจ่ะไม่ไปเอาหรอืมีแตจ่ะเอาใหเ้ท่านัน้ 

ยิ่งครัง้นีด้ว้ยแลว้ ซึง่เป็นงานของครูบาอาจารยผ์ูใ้หญ่ขนาดนี ้

 

ถา้เราไปมือเปลา่โดยท่ีไมมี่อะไรติดมือไปรว่มงานเลยเราก็ไม่

ควรไป และควรจะรบีหนีออกจากสถานท่ีแห่งนีไ้ปเสียใหไ้กล 

เพ่ือหมู่คณะจะไดรู้ว้า่เราไมอ่ยู่ ถา้เราขืนอยู่แลว้ไม่ไปรว่มงานก็

เห็นจะนา่เกลียด"  
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หลวงปู่ ไดน้ั่งพจิารณาอยู่ครูใ่หญ่แลว้จงึไดป้รารภกบัญาติโยม

วา่ "อาตมาเหน็จะไปรว่มในงานครูบาอาจารยค์รัง้นีไ้ม่ไดแ้น่แลว้ 

และก็เหน็วา่จะอยู่ท่ีนีต้อ่ไปไม่ไดอี้กดว้ย.." 

 

เม่ือบรรดาญาติโยมไดย้ินไดฟั้งดงันัน้แลว้ตา่งคนตา่งก็ตกอก

ตกใจไม่รูว้า่จะทาํประการใดดี จงึกราบเรยีนหลวงปู่ วา่ "ไม่มีวิธี

ไหนท่ีครูบาอาจารยจ์ะไปรว่มในงานครัง้นีไ้ด ้ขอใหบ้อกพวก

กระผมเถิดครบั แตข่ออย่างเดียวขอใหท้า่นอาจารยอ์ยู่เป็นรม่

โพธ์ิรม่ไทรใหพ้วกกระผมท่ีน่ีตอ่ไป อย่าไดห้นีจากพวกกระผมก็

แลว้กนั" 

 

หลวงปู่ จงึปรารภขึน้วา่ "..เอาอย่างนี ้อาตมาขอให ้พวกเราทกุ

คนนีท้ดลองขึน้ไปหาหน่อไมบ้นเขาอีกสกัครัง้หนึง่ ถา้ไดห้น่อไม้

ไปรว่มงานครูบาอาจารย ์อาตมาก็จะขออยู่กบัญาติโยม ณ ท่ีนี ้

ตอ่ไป แตถ่า้ไม่ไดจ้รงิ ๆ อาตมาก็เห็นจะอยู่ท่ีนีต้อ่ไปไม่ไดแ้น่.." 
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การขึน้ไปหาหน่อก็พึง่จะลงมายงัทนัจะหายเหน่ือยเลย แตท่กุ

คนก็ขนัอาสาขอขึน้ไปหาหน่อไมล้องดอีูกสกัครัง้ตามท่ีหลวงปู่

ตอ้งการ วา่แลว้ตา่งคนตา่งก็ฉวยมีดฉวยกระสอบคนละอย่าง

สองอย่าง เดินขึน้เขาไปตามทางเสน้เก่าเพ่ือคน้หา หน่อไมเ้ป็น

รอบท่ีสอง ตา่งคนตา่งก็เดินไปคิดไป วา่จะทาํอย่างไรดีจงึจะได้

หน่อไมต้ามท่ีหลวงปู่ ตอ้งการได ้

 

ป่านีท้ัง้ป่าก็แทบจะไม่มีหนอ่ไมล้ดัออกมาอยู่แลว้ เพราะลดั

ออกมาก็ไมท่นัคนกินในขณะท่ีทกุคนกาํลงัเดินคิดถงึเรี่องการหา

หน่อไมอ้ยูน่ัน้ สายตาทกุคูก็่จอ้งจบัอยูท่ี่แห่งเดียวกนั ทกุคน

แทบไม่เช่ือในสายตาของตวัเองเลย ความมหศัจรรยบ์งัเกิดตอ่

หนา้ตอ่ตาทกุคนอย่างท่ีไมค่าดคิดมาก่อนเลย 

 

ฝงูลิงตวัโต ๆ ไม่ทราบวา่ออกมาจากท่ีไหนมากมายเต็มป่าไป

หมด ลิงทกุตวัเหมือนรูห้นา้ท่ี ตา่งก็ปีนขึน้ ไปหกัหน่อไมแ้ลว้ก็

โยนออกมากองระเนระนาดเต็มทาง เดินไปหมด บา้งก็หกัแลว้
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เอาเหน็บไวท่ี้กอกะสงูขนาดศีรษะพอเอามือย่ืนไปหยิบถึง บา้งก็

เอามือขดุลว้งเขา้ไปในกอพอชกัมือออกมาก็มีหนอ่ไมติ้ดมือ

ออกมาดว้ยทกุ ครัง้ไป นบัวา่เป็นเรื่องท่ีแปลกมากทีเดียว 

 

ไม่วา่ชาวบา้นจะเดินทางไปทางไหน พวกลิงเหลา่นัน้ก็จะออก

เดินนาํหนา้แลว้หกัหน่อไมอ้อกมากองตามทาง ตลอดไปผิดกบั

ท่ีขึน้มาครัง้แรกจะหาหกัเองยงัหาไม่ไดเ้ลย แตค่รัง้นีเ้พียงแต่

เก็บใสก่รอบอย่างเดียวก็แทบจะเก็บไม่ทนั ทัง้งงทัง้สงสยั ทัง้

ต่ืนเตน้ บางคนตืน้ตนัจนนํา้ตาไหล 

 

ความสงสยัจงึมีเกิดขึน้กบัทกุคนวา่ "..ตัง้แตไ่หนแตไ่รมา บางคน

อยู่ท่ีน่ีมาตัง้แตเ่ด็ก ๆ จนถึงอาย ุ๖-๗๐ ปี ยงัไม่เคยเห็นลิงป่า

ประเภทนีเ้ลย สมยัก่อนนัน้ก็เคยมีอยู่บา้ง แตเ่ป็นลิงอีกประเภท

หนึง่และตอ่มาก็ไดพ้ากนัหนีไปจากป่านี ้กนัจนหมดสิน้เพราะ

กลวัภยัจากพวกมนษุยน์ั่นเอง.." 
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วนันีจ้งึนบัวา่เป็นวนัแหง่ความมหศัจรรยแ์ห่งชีวิตของบรรดา

ญาติโยม บางคนถึงกบัอทุานออกมาวา่ "..ตัง้แตข่า้เกิดมาก็เพิ่ง

เคยเหน็น่ีเอง.. เม่ือพากนัเก็บหน่อไมใ้สก่ระสอบไดม้าก

พอสมควรแลว้ จงึไดพ้ากนัลาํเลียงลงจากเขา บรรดาพวกลิง

ทัง้หลายก็หมดหนา้ท่ีไดพ้ากนัวิ่งเขา้ป่า หายไป" 

 

เม่ือบรรดาญาติโยมไดล้าํเลียงหน่อไมล้งมาถึงถํา้เป็ดอยา่งทกุ

ลกัทเุลแลว้ก็ได ้พากนันาํเหตกุารณท่ี์ไดป้ระสบมาสดๆ รอ้นๆ 

นัน้เขา้ไปกราบเรยีนถวายหลวงปู่ สมชายทราบอยา่งต่ืนเตน้ 

และปลืม้ปีติกนัทกุคน 

 

จงึเป็นอนัวา่การท่ีจะเดินทางไปรว่มงานศพหลวงปู่ สีลา เทวมิต

โต ก็เป็นไปตามเจตนาทกุประการ และไดน้าํหน่อไมไ้ปรว่มใน

งาน เพ่ือปรุงอาหารถวายพระภิกษุสามเณรและเลีย้งแขกคนท่ี

มารว่มในงานครัง้นัน้อย่างอดุมสมบรูณ ์
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หลวงปู่ สมชาย ฐิตวิรโิย ก็ไดน้าํคณะพระเณรมาช่วย จดังาน

เตรยีมงานตัง้แตเ่ริม่งานจนกระทั่งถวายเพลิงศพหลวงปู่ สีลา 

เทวมิตโต เสรจ็เรยีบรอ้ยก็ไดพ้าคณะกลบัไปบาํเพ็ญท่ีถํา้เป็ด 

ตอ่มาอีกระยะหนึง่ พอดีในชว่งนัน้สามเณรประไพ รูปเหล่ียม 

อายคุรบพอท่ีจะบวชเป็นพระไดแ้ลว้ หลวงปู่ จงึไดพ้าสามเณร

ประไพกลบัไปยงับา้นเกิดเพ่ือท่ีทาํการญตัติ  

 

สามเณรประไพในครัง้นัน้ก็ไดเ้ดินทางกลบัมาจงัหวดัมกุดาหาร

ไดไ้ปพกัอยู่ภเูกา้ ตอ่จากนัน้หลวงปู่ ก็ไดพ้าสามเณรประไพไป 

ทาํการญตัติ ท่ีวดัศรมีงคลเหนือ จงัหวดัมกุดาหาร และก็ได้

กลบัมาพกัท่ีภเูกา้อีกระยะหนึ่ง จงึไดพ้ากนัลงมาจากภเูกา้ 

เดินทางไปอาํเภออาํนาจเจรญิ พกัอยูท่ี่วดัอา่อยู่ประมาณ ๓ 

เดือน แลว้ก็เคล่ือนลงมาทางจงัหวดัอบุลราชธานี มาจงัหวดั

สรุนิทร ์บรุรีมัย ์พอเขา้เขตจงัหวดัสรุนิทร ์ฝนตกหนกัมาก ทัง้วนั

ทัง้คืน แตก็่ไมไ่ดห้ยดุพกั 
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เดินตอ่ไปเรี่อยๆ ไดเ้ขา้ไปขอพกัท่ีวดัตะเคียน ทัง้เปียกทัง้หนาว

สั่นกนัทกุองค ์กะวา่จะพกัพอหายเหน่ือยหายหนาวก็จะออก

เดินทางตอ่ ก็พอดีชาวบา้นท่ีนัน้คนหนึง่ช่ือวา่ อาจารยป์ระยรู 

ไดเ้ขา้มากราบเรยีนและขอนิมนตห์ลวงปู่ สมชาย และคณะไป

พกับาํเพ็ญท่ีปราสาทเขาพนมรุง้ ซึง่อยู่หา่งจากท่ีพกัไป

ประมาณ ๑ กม. หลวงปู่ พรอ้มดว้ยพระเณรไดพ้ากนัไปด ู

 

เม่ือไปเห็นแลว้ก็รูส้กึวา่แปลกดีมาก สวยงาม เป็นลกัษณะ

ปรางคป์ราสาทเกา่แก่มาก มีลวดลายวิจติรพิสดารงดงามจรงิๆ 

แตเ่สียดายไมมี่ใครบรูณะ จงึดรูกและปกคลมุไปดว้ยตน้ไม ้

เถาวลัยเ์ต็มไปหมด แตก็่มองดคูรึม้ๆ น่ากลวัดี มีความสงบสงดั

วิเวกมาก หลวงปู่ จงึไดต้กลงท่ีจะจาํ พรรษาท่ีปราสาทเขาพนม

รุง้ ในปี พ.ศ. ๒๕๐๓ นัน้ 

 

๓๓. จาํพรรษาทีป่ราสาทเขาพนมรุ้ง 
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ปี พ.ศ. ๒๕๐๓ หลวงปู่ สมชาย ฐิตวิรโิย จงึไดน้าํพาพระภิกษุ 

สามเณรจาํพรรษาอยู่ท่ีปราสาท เขาพนมรุง้ อาํเภอนางรอง 

จงัหวดับรุรีมัย ์ในพรรษานีมี้ พระภิกษุสามเณรทัง้หมด ๑๒ องค์

ดว้ยกนั ชาวบา้นแถบนีเ้ป็นเขมรกนัทัง้หมด แตเ่ขาก็มีความ

เคารพเล่ือมใสพระพทุธศาสนา และมีความศรทัธาตอ่พระสาย

ปฏิบติัเป็นอยา่งดี 

 

จงึสะดวกและง่ายตอ่การอบรมสั่งสอน ตลอดพรรษาหลวงปู่ ก็

ไดเ้ทศนาอบรมสั่งสอนนาํพาใหร้กัษาศีล ๕ ศีล ๘ และใหรู้จ้กั

การภาวนาอีกดว้ย นอกจากนัน้หลวงปู่ ก็ยงัไดน้าํพาชาวบา้น

พฒันาบรูณะตกแตง่ปราสาทนัน้ใหส้ะอาดสะอา้น สวยงามขึน้ 

รม่รื่นใหเ้ป็นสถานท่ีน่าบาํเพ็ญภาวนา นา่อยู่อาศยัไมน่า่กลวั 

เหมือนแตก่่อน ในพรรษานีห้ลวงปู่ ก็ไดมี้โอกาสศกึษาภาษา

ทอ้งถ่ินของชาวบา้นไปดว้ย ท่านจงึสามารถพดูภาษาเขมรได้

เป็นอยา่งดี 
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ในพรรษานีก้ารบาํเพ็ญก็เป็นไปไดดี้มากกนัทกุองค ์แตก็่อยู่ได้

เพียงพรรษาเดียว พอออกพรรษาแลว้ หลวงปู่ สมชายก็ไดพ้าหมู่

คณะออกเดินทางจากปราสาทเขาพนมรุง้ ตัง้ใจวา่จะลงไป

บาํเพ็ญภาวนาทางภาคใต ้

 

๓๔. บาํเพญ็ธรรมในแดนกะเหร่ียง 

 

พอออกพรรษาปี พ.ศ. ๒๕๐๓ นีแ้ลว้ หลวงปู่ สมชายก็ไดป้รารภ

กบัหมู่คณะพระเณรวา่อยากจะไปหาสถานท่ีบาํเพญ็ทางภาคใต้

สกัระยะหนึง่ จงึไดบ้อกลาญาติโยมชาวบา้นท่ีนั่น แลว้ก็พากนั

ออกเดินทางไปขึน้รถไฟท่ีสถานีรถไฟ มีชาวบา้นติดตามไปสง่

กนัเป็นจาํนวนมาก ไดน้ั่งรถไฟไปลงท่ีหวัลาํโพง ตอ่จากนัน้ก็นั่ง

รถยนตไ์ปลงท่ี อาํเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบคีรขีนัธ ์

 

เม่ือเดินทางไปถึงอาํเภอหวัหินแลว้ ก็ไดเ้ขา้ไปพกัท่ี วดั

ราชายตนะบรรพต ซึง่มีทา่นพระอาจารยฉ์ลวย เป็นเจา้อาวาส 
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แตไ่ม่ไดอ้ยู่ท่ีวดัลา่งไดพ้ากนัขึน้ไปอยู่บนหลงัเขา ซึง่มีอีกวดัหนึง่

ตัง้อยู่บนนัน้มีความสงบสงดัดีมากไดพ้กัอยู่ประมาณ ๒-๓ 

เดือน หลวงปู่ สมชายก็ไดพ้าหมู่คณะเขา้ไปหาสถานท่ีวเิวกลกึ

เขา้ไปในป่าอีก ไดเ้ดินบกุป่าฝ่าดงเขา้ไปถึงขา้งในดงดิบ ซึง่เป็น

ป่าดงดิบจรงิๆ เขาเรยีกวา่ทุง่กะสงัและเลยเขา้ไปอีกเรยีกวา่ไร่

สดุใจ ไทรเอน หว้ยสตัวน์อ้ย หว้ยสตัวใ์หญ่ 

 

พอเดินไปถงึหว้ยสตัวใ์หญ่ก็ไดพ้บกบัคา่ย ตชด.มีเจา้หนา้ท่ี

ประมาณ ๕ นาย ซึง่มาคอยดแูลรกัษาป่าอยู่ท่ีน่ี เรยีกวา่ คา่ย

หว้ยสตัวใ์หญ่ หลวงปู่ กะวา่จะเดินทางเขา้ขา้งในตอ่ไปอีกเรี่อยๆ 

แตพ่วก ตชด. เขาขอรอ้งไม่ใหเ้ขา้ไปเพราะวา่เป็นเขตแดนของ

พม่า เกรงวา่จะไม่ปลอดภยัอาจจะเป็นอนัตรายได ้พวก ตชด. 

เขาเหน็หลวงปู่  พาพระเณรเขา้ไปบาํเพ็ญภาวนาในป่านัน้ พวก

เขาพากนัดีใจเป็นการใหญ่ 
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พวก ตชด. ก็ไดพ้ากนัช่วยจดัหาสถานท่ีใหพ้กั ชว่ยทาํท่ีบาํเพ็ญ

ให ้ซึง่อยู่ไมไ่กลจากคา่ยของพวกเขามากนกั พวก ตชด1 เขาได้

หงุขา้วมาถวายวนัละ ๑ จาน เขาจะถวายมากกวา่นัน้ก็ไม่ได ้

เพราะเสบียงของเขามีจาํกดั บรรดาสามเณรท่ีติดตามไปดว้ยจงึ

ตอ้งช่วยกนัหาอาหาร ประเภทผกั และยอดไมม้าเสรมิทกุวนั 

เช่น ผกักดูมเูซอ มะละกอป่า บางวนัก็เอาหยวกกลว้ยป่า เอามา

ตม้ใหส้กุแลว้ก็ถวายพระฉนัไดฉ้นักนัพอมีชีวิตอยู่ปฏิบติัธรรมไป

วนัหนึง่ๆ เท่านัน้ แตก็่อยู่กนัไดถ้ึง ๔ เดือน 

 

ตอ่จากนัน้หลวงปู่ ท่านใหพ้ระเณรกลบัออกมาพกัรอท่ีหวัหนิ 

สาํหรบัตวัหลวงปู่ ไดแ้ยกไปตามลาํพงั เดินทางตอ่เขา้ไปในป่า

ลกึ เขา้ไปจนถงึเขตอาํเภอปราณบรุ ีตอ่เขา้ไปจนถึงเมืองมะรดิ 

หรอืเมืองทวาย ประเทศพมา่ ในแถบนัน้สว่นใหญ่เป็นชาว

กะเหรี่ยงอาศยัอยู่ หลวงปู่ จงึไดพ้กับาํเพญ็อยู่กบัพวกกะเหรี่ยง 

ไดไ้ปพกับาํเพญ็อยู่ท่ีบา้นป่าแดง บา้นป่าดี และบา้นป่าละอ ูพกั

อยู่เป็นระยะเวลานานพอสมควรแลว้ก็ไดเ้ดินทางตอ่ 
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ชาวกะเหรีย่ง ก็เป็นชาวป่าอีกเผ่าหนึง่ท่ีอาศยัอยู่ตามป่าพวกเขา

ไม่เคยเหน็พระ ไม่รูจ้กัพระ นบัถือภตูผีปีศาจสืบทอดมาจาก

บรรพบรุุษของ พวกเขา เน่ืองจากยงัไม่เคยมีพระเขา้ไปอบรมสั่ง

สอน พวกเขาจงึยงัไม่รูจ้กัพระรตันตรยัวา่เป็นสรณะ เป็นท่ีพึง่อนั

ประเสร่ฐิ 

 

หลวงปู่ สมชายเขา้ไปอยู่กบัพวกกะเหรี่ยงในครัง้นัน้แทบเอาชีวิต

ไม่รอด บางครัง้ไม่ไดฉ้นัอาหารเป็นเดือนๆ บางครัง้ก็ฉนัผกัป่า

หรอืยอดไมใ้บไม ้ใหพ้อประทงัชีวิตอยู่ไดเ้ท่านัน้ จนกวา่จะทาํ

ความเขา้ใจกบัพวกกะเหรี่ยงได ้ก็เลน่เอาสงัขารรา่งกายแทบแย่ 

เพราะพดูภาษาฟังกนัไม่รูเ้รื่องแตพ่อรูเ้รื่องกนับา้งแลว้ 

 

หลวงปู่ ก็พยายามแนะนาํใหพ้วกเขา หนัมานบัถือพระรตันตรยั

เป็นสรณะท่ีพึง่อนัประเสรฐิ แทนการนบัถือภตูผีปีศาจนัน้ เม่ือ

ทาํความเขา้ใจกนัไดบ้า้งแลว้หวัหนา้กะเหรี่ยงเขาก็เป็นผูน้าํ
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ลกูบา้นของพวกเขา มาใหก้ารอปุถมัภบ์าํรุงอย่างดี รูจ้กัทาํบญุ

ใหท้าน รูจ้กัหาอาหารมาใสบ่าตรถวายพระ ในขณะนัน้ก็ยงัฟัง

ภาษากนัรูเ้รื่องบา้ง ไม่รูเ้รื่องบา้ง บางครัง้บอกอย่างหนึง่เขาก็ไป

ทาํอีกอย่างหนึ่ง 

 

หลวงปู่ ยงัเคยเลา่เรื่องตลกท่ีท่านไดป้ระสบมาสมยัท่ีอยูก่บัพวก

กะเหรี่ยงใหพ้ระเณรฟัง มีอยู่วนัหนึ่งภายหลงัจาก พวกกะเหรีย่ง

ไดน้าํอาหารมาถวายหลวงปู่  พอหลวงปู่ ฉนัจงัหนั เสรจ็จงึเรยีก

พวกกะเหรี่ยงมาบอกวา่ "พวกญาติโยมทัง้หลาย วนัพรุง่นีถ้า้จะ

มาใหเ้อาจอบเอาเสียมเอามีดมาดว้ยคนละอนั มาชว่ยกนัทาํ

ทางเดินจงกรมใหอ้าตมาหน่อยนะ'' 

 

พวกกะเหรี่ยงพอไดย้ินหลวงปู่ สมชายพดูจบลงแลว้ จงึไดพ้ากนั

เดิน ทางกลบับา้นกนัโดยเรว็ไม่รอชา้ ครูใ่หญ่ตอ่มาพวก

กะเหรี่ยง ทัง้หมดนัน้ก็เดินทางกลบัมาพรอ้มขา้วของติดมือมา

กนัดว้ย หลวงปู่ มองเหน็แตไ่กล ทา่นก็นกึดีใจวา่ "เออ.. พวก



โดยทมีงานกรุธรรม grudhamma.com 169 
 

กะเหรี่ยงนีดี้จรงิ บอกใหม้าทาํวนัพรุง่นี ้กลบัมาทาํใหใ้นวนันี ้ถา้

อย่างนัน้วนันีเ้ราคงไดเ้ดินทางเดินจงกรมใหม่แน ่ๆ" 

 

แตพ่อพวกเขาเขา้มาถงึหนา้หลวงปู่ แลว้ เขาก็พากนัเอาอาหารท่ี

เขาถือมานัน้วางไวต้รงหนา้ท่านมากมายก่ายกองเต็มไปหมด 

แลว้เขาก็นั่งรอใหห้ลวงปู่ ฉนัของเขาอีก 

 

หลวงปู่ เหน็การกระทาํซึง่เขาก็ทาํดว้ยความจรงิใจ และทาํดว้ย

ความซื่อนั่นเอง หลวงปู่ จงึไดบ้อกใหพ้วกกะเหรี่ยงเหลา่นัน้นั่ง

ทานกนัเองจนหมดเรยีบรอ้ย สาํหรบัตวัหลวงปู่ ก็ไดแ้ตน่ั่งยิม้ถึง

ความซื่อของพวกกะเหรี่ยงอยู่องคเ์ดียว 

 

หลวงปู่ สมชายไดพ้กับาํเพญ็อยู่กบัพวกกะเหรี่ยงไดป้ระมาณ ๔ 

เดือน ทา่นจงึไดเ้ดินทางกลบัออกมาหาหมูค่ณะ พระเณรท่ีได้

เดินทางแยกออกมารออยู่กอ่นแลว้ รวมเวลาท่ีเขา้ไปอยูท่ี่หวัหนิ 

ปราณบรุ ีมะรดิ ทวาย เป็นเวลา ๘ เดือนเศษ 
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เม่ือไดอ้อกมารวมกนัครบหมดแลว้ จงึไดป้รกึษากนัวา่จะ

เดินทางลงไปทางใตต้อ่ไปเรี่อยๆ หรอืวา่จะเดินทางกลบัเมือง

อีสานดี ก็ไดร้บัคาํแนะนาํจากทา่นพระอาจารยท์วิา อาภากโร 

วา่ ''หลวงปู่ นา่จะลองไปทางภาคตะวนัออกดบูา้ง โดยเฉพาะท่ี

จงัหวดัจนัทบรุ ีมีสถานท่ีเหมาะแก่การบาํเพ็ญสมณธรรมท่ีสงบ

วิเวกหลายแหง่ และชาวจนัทบรุก็ีมีความเล่ือมใสในพระพทุธศา

นา มีความเขา้ใจตอ่ระเบียบขอ้ปฏิบติัของพระกรรมฐานเป็น

อย่างดี 

 

เน่ืองจากพระกรรมฐานสาย หลวงปู่ มั่น ภรูทิตตเถร หลายองค์

เคยไดผ่้านมาเผยแพรห่ลกัธรรมไวก้่อนแลว้ หลายตอ่หลายองค์

ดว้ยกนั เชน่ หลวงปู่ เทสก ์เทสรงัสี (ทา่นเจา้คณุพระราชนิโรธ

รงัสี คมัภีรปัญญาวิศิษฎ)์ หลวงปู่ ฝ้ัน อาจาโร ท่านพอ่ลี ธมมธโร 

(ท่านเจา้คณุ พระสทุธิธรรมรงัสีคมัภีรเมธาจารย)์ หลวงปู่ กงมา 
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จิรปญุโญ และหลวงปู่ มหาบวั ญาณสมปนโน (ทา่นเจา้คณุ พระ

ราชวิสทุธิญาณโสภณ) เป็นตน้" 

 

หลวงปู่ สมชาย ฐิตวิรโิย เม่ือไดร้บัคาํแนะนาํดงันัน้ ก็ไดต้ดัสินใจ

เดินทางมาจงัหวดัจนัทบรุ ีพรอ้มดว้ยพระภิกษุสามเณรจาํนวน 

๑๐ รูป เม่ือปี พ. ศ. ๒๕๐๔ และไดมุ้่งตรงไปท่ีวดัเขานอ้ยสาม

ผาน ตาํบลสองพ่ีนอ้ง อาํเภอท่าใหม่ จงัหวดัจนัทบรุ ีเพราะวา่

เป็นสาํนกัปฏิบติัท่ีมีช่ือเสียงอีกแห่งหนึง่ 

 

สถานท่ีแหง่นีเ้หมาะสาํหรบัผูป้ฏิบติัธรรมเป็นอย่างยิ่ง มีความ

รม่รื่นสวยงามตามธรรมชาติ อีกทัง้ความสงบวิเวกก็ดีมาก จงึ

เหมาะแก่การเจรญิสมณธรรมยิ่งนกั หมู่บา้นโคจรบิณฑบาต ก็

อยู่ไม่ไกล พอไปมาไดส้ะดวก นบัวา่เป็นสถานท่ีสปัปายะอีกแห่ง

หนึง่ ซึง่ควรแก่การบาํเพ็ญกรรมฐาน 
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แตพ่อไดติ้ดตอ่สอบถามหวัหนา้สาํนกัแลว้ ปรากฏวา่กฏิุท่ีพกัมี

จาํกดั พระภิกษุสามเณรไดเ้ขา้อยู่ครบตามจาํนวนหมดแลว้ 

และจะรบัไดอี้กไม่เกิน ๕ องคเ์ท่านัน้ ถา้มากกวา่ ๕ องคแ์ลว้ ก็

จะไม่สะดวกตอ่การบาํเพ็ญเท่าท่ีควร คณะของหลวงปู่ สมชายมี

ดว้ยกนัทัง้หมด ๑๐ องค ์และไมป่ระสงคท่ี์จะแยกกนัจาํพรรษา

อีกดว้ย จงึตอ้งพิจารณาหาท่ีจาํพรรษาแห่งใหม่ตอ่ไป 

 

ท่านจงึดาํรใินใจวา่ "..ภายในจงัหวดัจนัทบรุนีี ้ถา้เราจะไปเสาะ

แสวงหาสาํนกัตา่ง ๆ เพ่ือจาํพรรษาก็ยงัไมท่ราบวา่จะพอมี

สาํนกัใดท่ีจะจาํพรรษากนัทัง้หมดนีไ้ด ้เน่ืองจากไมเ่คยมา จงึไม่

รูจ้กัมกัคุน้กบัใครเลย ถา้จะเดินทางกลบัเมืองอีสาน เวลาก็

เหลือนอ้ยเต็มที เกรงวา่จะไปไม่ทนัเขา้พรรษา ประกอบกบัทัง้

คา่โดยสารในการเดินทางก็หมดลงพอดี.." 

 

ในขณะท่ีกาํลงักงัวลใจอยูน่ัน้ ก็ไดมี้ญาติโยมจาํนวน ๒ คน เดิน

เขา้มาในท่ีพกั พอมาถึงก็พากนันั่งลงกราบ ๓ ครัง้ เป็นการ
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แสดงความเคารพตามธรรมเนียมของชาวพทุธ เม่ือนั่งลงในท่ี

อนัสมควรแกต่นเป็นท่ีเรยีบรอ้ยแลว้ หลวงปู่ จงึไดเ้ริม่เรือ่ง

สนทนาสอบถาม ไดท้ราบช่ือวา่ ช่ือ นายจอม แพทยป์ระทมุ 

และนายเฉลิม ทวีธรรม หลวงปู่ สมชายจงึถามตอ่ไปวา่ "ท่ีโยม

เดินทางมานีมี้ธุระอะไรบา้ง"  

 

นายจอม แพทยป์ระทมุ กราบเรยีนวา่ "..พวกกระผมมาหา

นิมนตพ์ระไปจาํ พรรษาท่ีวดัเนินดินแดง "  

 

" วดัอยูท่ี่ไหน "  

 

"วดัของพวก กระผมอยู่ในเขตตาํบลทุ่งเบญจา อาํเภอทา่ใหม ่

จงัหวดัจนัทบรุ ี"  

 

นายจอม แพทยป์ระทมุ ไดเ้ลา่ตอ่ไปอีกวา่ "พวกกระผมเป็น

ตวัแทนของชาวบา้นเนินดินแดงและบา้นบงึบอน เม่ือวานนีพ้วก
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กระผมไดไ้ปหานิมนตพ์ระภิกษุสามเณรตามวดัตา่ง ๆ หลายวดั 

มีวดัเขาแกว้ และวดัจนัทนาราม เป็นตน้ 

 

แตก็่ไม่มีพระภิกษุสามเณรองคใ์ดประสงคจ์ะไปจาํพรรษาในป่า

เลยแมแ้ตอ่งคเ์ดียว เน่ืองจากท่านตอ้งการจะอยู่ศกึษาเลา่เรยีน

ทางดา้นพระปรยิติัธรรมกนั พวกกระผมก็รูส้กึเห็นใจท่าน จากท่ี

หวงัแห่งสดุทา้ยไดแ้ก่ท่ีวดัจนัทนาราม ก็ไดท้ราบวา่คณะของ

พระคณุเจา้ยงัไม่ไดท่ี้พกัจาํพรรษา พวกกระผมรูส้กึดีใจเป็น

อย่างยิ่ง จงึไดร้บีพากนัมา และขอถือโอกาสกราบอาราธนา

พระคณเจา้ไปจาํพรรษาท่ีวดัเนินดินแดง เพ่ือโปรดพวกญาติ

โยมในป่าดว้ยครบัผม" 

 

หลวงปู่ จงึถามตอ่ไปวา่ "พวกโยมมีความประสงค ์ตอ้งการ

นิมนตก่ี์องค ์"  
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"แลว้แตพ่ระคณุเจา้จะเห็น สมควรพอแบง่ไปไดเ้ท่าไร แตอ่ย่าง

นอ้ยก็สกั ๔-๕ องคก็์ยงัดี " 

 

"คณะของอาตมามีดว้ยกนัทัง้พระภิกษุสามเณรรวม ๑๐ องค ์

และก็ไม่มีความประสงคท่ี์จะแยกกนัจาํพรรษา ตอ้งการท่ีจะอยู่

จาํพรรษาในสาํนกัเดียวกนัทัง้หมด.."  

 

เม่ือนายจอมไดฟั้งดงันัน้ก็ลงัเล ทัง้สองจงึหนัหนา้เขา้ปรกึษากนั

วา่ "เราจะทาํอย่างไรดี ถา้เรารบัไปหมดทัง้สิบองคก็์ไม่ทราบวา่

หมู่คณะจะเหน็ดว้ยหรอืไม่ เกรงวา่จะใหก้ารอปุถมัภบ์าํรุงไดไ้ม่

ดีเท่าท่ีควร เพราะประชาชนชาวบา้นยงัมี จาํนวนนอ้ย" 

 

พอปรกึษากนัอยู่พกัหนึง่ทัง้สองจงึมีความเห็นพอ้งตอ้งกนัวา่ 

ตอ้งกลบัไปปรกึษาหมู่คณะดกู่อน ไดค้วามวา่อยา่งไร วนัพรุง่นี ้

จงึจะมากราบเรยีนใหพ้ระคณุเจา้ทราบ เม่ือตกลงกนัเรยีบรอ้ย

แลว้ก็ไดพ้ากนักราบลาหลวงปู่ สมชายเดินทางกลบั 
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พอนายจอม แพทยป์ระทมุ และนายเฉลิม ทวีธรรม เดินทาง

กลบัมาถงึบา้นก็รบีปรกึษาหารอืกนัทนัที ปรากฏวา่ทกุคนไม่

ขดัขอ้ง ยินดีใหเ้ป็นไปตามความประสงคข์องหลวงปู่ สมชาย

และพระภิกษุสามเณรทกุอย่าง หลงัจากไดต้กลงกนัเป็นท่ี

เรยีบรอ้ยแลว้ ก็จดัการเตรยีมรถไปรบัหลวงปู่ สมชายพรอ้มดว้ย

พระภิกษุสามเณร ซึง่ไดร้ออยู่ท่ีวดัเขานอ้ยสามผาน 

 

แตว่นันีค้ณะท่ีไปรบัไม่ไดพ้บหลวงปู่  เน่ืองจากท่านไดเ้ดินทางไป

ธุระท่ีปากนํา้แขมหน ูอาํเภอท่าใหม่ จงัหวดัจนัทบรุ ีและเพ่ือ

ไม่ใหเ้ป็นการเสียเวลาจงึไดร้บัเอาพระภิกษุสามเณรคณะ ของ

หลวงปู่ สมชายท่ียงัเหลืออยูน่ัน้ เดินทางลว่งหนา้มาก่อน เพ่ีอจะ

ไดม้าจดัเตรยีมสถานท่ีไวค้อยหลวงปู่  

 

บรรดาพระภิกษุสามเณรเม่ีอทราบจดุประสงคด์งันัน้ ก็ไดพ้ากนั

จดับรขิารลงไปใสร่ถ พอเรยีบรอ้ยแลว้รถจิบ๊วิลล่ี(จิบ๊กลาง) ของ
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นายหร ิก็ไดน้าํพระภิกษุสามเณรออกเดินทางจากวดัเขานอ้ย

สามผาน มุง่หนา้สู ่วดัเนินดินแดงทนัที วิ่งไปตามเสน้ทางอนั

ขรุขระทรุกนัดาร เพราะสมยันัน้การคมนาคมยงัไม่สะดวก

เหมือนอย่างปัจจบุนันี ้จากวดัเขานอ้ยสามผานจนกวา่จะมาถงึ

วดัเนินดินแดงได ้ก็เสียเวลาไปหลายชั่วโมง ทัง้ๆท่ี ระยะทางก็

ห่างกนัไม่มากนกั ประมาณ ๓๐ กม.เท่านัน้ 

 

เม่ีอรถจิบ๊วิลล่ีไดพ้าคณะพระภิกษุสามเณรมาถึงวดัเนินดินแดง

เป็นท่ีเรยีบรอ้ยแลว้ วนัรุง่ขึน้พระภิกษุสามเณรก็ได ้ช่วยกนั

จดัเตรยีมสถานท่ีรอรบัหลวงปู่ สมชาย สว่นคณะญาติโยมมี 

นายจอมแพทยป์ระทมุ นายเยือ้น รุง่เรอืงศร ีนายบญุช ูวงศ์

สวาท นายแสวง คณะศาสตร ์พรอ้มดว้ยญาติโยมอีกหลายคนก็

ไดจ้ดัรถลากซุงของ นายบญุช ูวงศส์วาท ไปรบัหลวงปู่ ท่ีวดัเขา

นอ้ยสามพรานซึง่เป็นรอบท่ีสาม เม่ือกลบัมาถงึวดัเนินดินแดง

เป็นท่ีเรยีบรอ้ยแลว้ วนัรุง่ขึน้ก็เป็นวนัเขา้พรรษาพอดี 
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เน่ืองจากระยะเวลากระชัน้ชิดมาก บรรดาญาติโยม จงึไม่

สามารถจดัสถานท่ีพกัใหเ้พียงพอกบัจาํนวนพระภิกษุสามเณร

ได ้พระภิกษุสามเณรจงึตอ้งพกัรวมกนัอยูก่ฏิุละหลายๆองค ์

จนกวา่จะจดัท่ีพกัใหเ้รยีบรอ้ยไดก็้เสียเวลาไปหลายวนั 

 

๓๕. จาํพรรษาทีว่ัดเนินดนิแดง พ.ศ. ๒๕๐๔ 

 

ปี พ.ศ.๒๕๐๔ หลวงปู่ สมชาย ฐิตวิรโิย จงึไดน้าํพาพระภิกษุ

สามเณร จาํพรรษาอยู่ท่ี วดัเนินดินแดง ตาํบลทุ่งเบญจา อาํเภอ

ท่าใหม่ จงัหวดัจนัทบรุ ีวดัเนินดินแดงตัง้อยู่บนเนินเตีย้ๆ มีดินสี

แดง มีลกัษณะเป็นป่าไมธ้รรมชาติ มีตน้ไมเ้รยีงรายอยูท่ั่ว

บรเิวณวดั ทัง้ขนาดใหญ่ และขนาดเลก็ แผ่ก่ิงกา้นสาขาปกคลมุ

ใหค้วามรม่รืน่ เยน็สบายตลอดเวลา 

 

ตัง้แตห่ลวงปู่ สมชาย ฐิตวิรโิย มาพกัอยู่ท่ีวดัเนินดินแดง ทา่นก็

ไดเ้ริม่พฒันาทัง้ภายในและภายนอก ภายในไดแ้ก่ การนาํพา
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พระภิกษุสามเณรเดินจงกรมนั่งสมาธิเจรญิเมตตาภาวนา เป็น

ประจาํทกุวนัมิไดข้าด เทศนาอบรมสั่งสอนชาวบา้นใหป้ระพฤติ

ดีปฏิบติัชอบ 

 

จนชาวบา้นมีความเล่ือมใสศรทัธา มีความซาบซึง้ในธรรมะ และ

มีความเล่ีอมใสในพระศาสนามากขึน้เป็นลาํดบัหลายคนเลิกละ

จากอบายมขุเครื่องมวัเมาตา่งๆ บางคนเลิกจากการเป็น

นายพราน หนัหนา้เขา้หาวดั ประกอบความดีกนัก็หลายคน 

 

สว่นภายนอกนัน้ หลวงปู่ ก็ไดน้าํพาชาวบา้นพฒันาก่อสรา้ง

เสนาสนะ มีกฏิุและศาลาการเปรยีญ เป็นตน้ ศาลาท่ีชาวบา้น

เตรยีมไวค้รัง้แรกนัน้ยงัไม่เรยีบรอ้ย เพียงแตเ่อาไม ้กระดานวาง

ไวใ้ชช้ั่วคราว ประมาณสิบกวา่แผ่น พอใหพ้ระเณรไดน้ั่งฉนั

จงัหนัไดเ้ทา่นัน้ 
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หลวงปู่ จงึไดพ้าชาวบา้นจดัทาํจนเป็นท่ีเรยีบรอ้ย พรรษาแรกนี้

แทบจะไม่มีเวลาพกัผ่อนกนัเลย เพราะวา่อยู่ในระหวา่งการ

พฒันาและปรบัปรุงสถานท่ี ตอ่จากนัน้ก็ไดจ้ดัสรา้งกฏิุท่ีพกัขึน้

อีกเป็นลาํดบั จนเพียงพอกบัจาํนวน พระภิกษุสามเณร 

 

ปี พ.ศ. ๒๕๐๔ - พ.ศ. ๒๕๐๕ - พ.ศ. ๒๕๐๖ หลวงปู่ สมชาย 

ฐิตวิรโิย พรอ้มดว้ยคณะพระภิกษุสามเณรท่ีไดติ้ดตามท่านมา

ทัง้หมดนัน้ ก็ไดจ้าํพรรษาอยูท่ี่วดัเนินดินแดงอย่างปกติสขุ

ตลอดมา ทา่นก็ไดน้าํพาชาวบา้นก่อสรา้งพฒันาวดัใหมี้ ความ

เจรญิสมบรูณข์ึน้เป็นลาํดบัตอ่มา วดัเนินดินแดงนบัวา่เป็นวดั

แรกท่ีท่านไดจ้ดัสรา้งขึน้ในจงัหวดัจนัทบรุ ี

 

๓๖. แสวงธรรมบนเขาสุกมิ พ.ศ. ๒๕๐๗ 

 

เม่ือวนัท่ี ๔ มกราคม พทุธศกัราช ๒๕๐๗ คณุโยมห่อ สญูญา

จารยแ์ละคณุโยมขวญั ใจงาม ไดไ้ปกราบอาราธนานิมนต ์
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หลวงปู่ สมชาย ฐิตวิรโิย พรอ้มดว้ยพระภิกษุสามเณรจากวดัเนิน

ดินแดง จาํนวน ๙ รูป เพ่ือมาเจรญิพระพทุธมนต ์ณ ท่ีหมู่บา้น

คลองพลกูระตอ่ย (ปัจจบุนัเป็นบา้นเขาสกิุม) ตาํบลเขาบายศร ี

อาํเภอท่าใหม ่จงัหวดัจนัทบรุ ี

 

ประชาชนชาวบา้นเห็นวา่เป็นโอกาส ดีจงึไดก้ราบอาราธนา

นิมนตห์ลวงปู่ สมชาย ฐิตวิรโิย พรอ้ม ดว้ยพระภิกษุสามเณรให้

ขึน้มาพกับาํเพ็ญบนเขาสกิุม เพราะเห็นวา่สถานท่ีแห่งนีมี้ความ

สงบวิเวกน่าจะเป็นสถานท่ีบาํเพ็ญสมณธรรมได ้หลวงปู่ สมชาย 

ฐิตวิรโิย พรอ้มดว้ยพระภิกษุสามเณร เม่ือไดข้ึน้มาถึงบนเขา

สกิุมแลว้ ก็พิจารณาเหน็วา่บนภเูขาแหง่นีเ้หมาะแก่การบาํเพ็ญ

สมณธรรมเป็นอย่างยิ่ง 

 

คือมีลกัษณะเป็นสภาพป่าดงดิบหนาทบึเต็มไปดว้ยตน้ไมข้นาด

ใหญ่ๆ เงียบ สงบ สงดั อากาศดี นํา้ก็อดุมสมบรูณ ์และในครัง้

นัน้ก็ไดมี้พระภิกษุสามเณรท่ีสนใจในการปฏิบติัธรรม ติดตาม
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ขึน้มาดว้ยจาํนวน ๔ รูป มีพระ ๒ รูป สามเณร ๒ รูป รวมกบั

หลวงปู่ สมชาย ฐิตวิรโิย ดว้ย จงึเป็น ๕ รูป มีอบุาสกอบุาสิกา

ติดตามขึน้มาปฏิบติัธรรมดว้ยจาํนวน ๑๐ คน 

 

ในระยะแรกๆ คณะพระภิกษุสามเณรและผูป้ฏิบติัไดปั้กกลด

ภาวนาอยู่ตามโคนไมบ้า้ง เงือ้มหนิบา้ง ซึง่มีอยูท่ั่วไปบนภเูขา

นัน้ ทกุทา่นทกุองคก็์ไดต้ัง้หนา้ตัง้ตาประพฤติปฏิบติั กนัอย่าง

จรงิจงัเป็นการทดลองชิมลางสถานท่ีอยู่หลายเดือน รูส้กึวา่เป็น

ท่ีพอใจแกพ่ระภิกษุสามเณร และผูป้ฏิบติัธรรมกนัทกุทา่นทกุคน 

เพราะวา่สถานท่ีเป็นสปัปายะอนัควรแกก่ารบาํเพ็ญสมณธรรม 

ทัง้หมดก็ไดอ้ยู่บาํเพ็ญภาวนามาจนกระทั่งใกลจ้ะเขา้พรรษา ปี 

พ.ศ. ๒๕๐๗ 

 

๓๗.  จาํพรรษาทีเ่ขาสุกิม พ.ศ. ๒๕๐๗ - ปัจจุบัน 
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ฤดกูาลพรรษาปีพ.ศ.๒๕๐๗ ผ่านมาถึงแลว้หลวงปู่ สมชาย ฐิตวิ

รโิย จงึมีความตัง้ใจวา่จะ อยูจ่าํพรรษา ณ สถานท่ีแหง่นีต้อ่ไป 

ในระหวา่งนัน้เป็นฤดฝูน การบาํเพ็ญไม่สะดวกเทา่ท่ีควร 

เน่ืองจากเมืองจนัทบรุนีัน้เป็นเมืองท่ีฝนตกชกุตลอดทัง้ปี 

 

ประชาชนชาวบา้นบางสว่นเม่ือไดท้ราบความประสงคข์องหลวง

ปู่ สมชาย ฐิตวริโิย และคณะผูป้ฏิบติัธรรมแลว้ จงึไดร้ว่มแรงรว่ม

ใจกนัจดัสรา้งกฏิุชั่วคราวขึน้ จาํนวน ๑๕ หลงั ศาลาโรงฉนั ๑ 

หลงัเพ่ืออาํนวยความสะดวกแก่พระภิกษุสามเณรและผูป้ฏิบติั

ธรรม  

 

กฏิุและศาลาดงักลา่วนัน้ไดจ้ดัสรา้งกนัเป็นแบบชั่วคราว หลงัคา

มงุดว้ยใบระกาํและใบจาก ปพืูน้ดว้ยเปลือกไมส้าํรอง ขา้งฝากัน้

ดว้ยเปลือกไมส้าํรองบา้ง กัน้ดว้ยใบระกาํบา้ง แบบพอไดอ้าศยั

หลบแดดหลบฝนชั่วคราวเทา่นัน้ 
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ปี พ.ศ. ๒๕๐๗ ซึง่เป็นพรรษาแรกนี ้ไดมี้พระภิกษุจาํพรรษา

จาํนวน ๗ รูป สามเณร ๔ รูป รวมเป็น ๑๑ รูป มีผูป้ฏิบติัธรรม

รว่มจาํพรรษาดว้ยอีกหลายท่านตลอดฤดกูาลพรรษาก็ได้

บาํเพ็ญสมณธรรมเป็นปกติสขุ และไดด่ื้มรสชาติของการปฏิบติั

ดว้ยกนัทกุทา่นทกุคนตลอดฤดกูาลพรรษา เม่ีอออกพรรษาแลว้

ก็ยงัไดบ้าํเพญ็ภาวนาอยู ่ณ สถานท่ีเดิมตอ่มาเรี่อยๆ 

 

ปี พ.ศ.๒๕๐๘ ก็ไดอ้ยูจ่าํพรรษาตอ่มาอีกหนึง่พรรษา ในปีนีมี้

พระภิกษุ ๘ รูป สามเณร ๖ รูป รวมเป็น ๑๔ รูป มี อบุาสก

อบุาสิกาผูส้นใจในการปฏิบติัธรรมเพิ่มขึน้อีกจาํนวนมาก 

 

๒ พรรษาผ่านไป หลวงปู่ สมชาย ฐิตวิรโิย ท่านก็ไม่ไดคิ้ดจะ

สรา้งเสนาสนะท่ีเป็นถาวรขึน้แตอ่ย่างไร ก็ยงัอยู่กระต๊อบแบบ

ชั่วคราวนัน้ตอ่มาเรื่อยๆ เพราะตัง้ใจวา่จะอยู่บาํเพญ็เป็นการ

ชั่วคราวเท่านัน้ 
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พอเริม่เขา้ปี พ.ศ. ๒๕๐๙ อบุาสกอบุาสิกาผูส้นใจในการปฏิบติั

ธรรมเพิ่มขึน้เป็นลาํดบั เน่ืองจากไดด่ี้มรสชาติของการปฏิบติั จงึ

เกิดความซาบซึง้ในพระศาสนา และมีความเล่ือมใสศรทัธาใน

ปฏิปทาขอ้วตัรปฏิบติัของหลวงปู่ สมชาย ฐิตวิรโิย และพระภิกษุ

สามเณร ประชาชนชาวบา้นในทอ้งถ่ินนัน้ก็ใหค้วามสนใจในการ

อปุถมัภบ์าํรุงเป็นอย่างดี 

 

ประชาชนชาวบา้นในทอ้งถ่ินนัน้ไดเ้ลง็เหน็ความสาํคญัของ

หลวงปู่ สมชาย ฐิตวิรโิย ซึง่เป็นประมขุประธานสงฆเ์ป็นผูน้าํท่ีดี 

มีความสามารถทัง้ในดา้นการปฏิบติัธรรม การบรหิารการ

ปกครองตลอดทัง้มีความรูค้วามสามารถในดา้นอ่ืนๆ ประชาชน

ชาวบา้นทกุทา่นทกุคนจงึมี ความปรารถนาอย่างแรงกลา้ ท่ีจะ

เห็นเขาสกิุมแห่งนีเ้ป็นวดัท่ีสมบรูณ ์มีความเจรญิรุง่เรอืงใน

โอกาสตอ่ไปเป็นอย่างยิ่ง 

 


