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สภาพความเป็นจริงของโลก 

หลวงปู่ สมชาย ฐิตวิรโิย 

เน่ืองจากพวกเราก็ไดย้ินไดฟั้งกนัมาเหลือเกินแลว้ ครูบา

อาจารยท์่านก็มาโปรดมาปรานพวกเรา พวกเราก็เขา้ใจดีในลทัธิ

ขอ้ปฏิบติั อนันีก็้ขอใหพ้วกเราเรง่รดัขอ้ปฏิบติัใหด้เูถอะ วา่ใคร

สามารถมีความดีขึน้มาไดย้งัไงบา้ง ก็พยายามพิสจูนก์นัอยู่ แต่

ก็ยงัไม่มีอะไรเกินขึน้มา เพราะฉะนัน้อยากใหพ้วกเราเรง่บาํเพ็ญ

กนั  

และก็โดยเฉพาะอยา่งยิ่งพวกเราก็ไม่ใช่ฝ่ายปรยิติั ก็ไม่

จาํเป็นอะไรท่ีจะตอ้งมาสอนกนัซํา้ซากๆเหมือนทางปรยิติั อย่าง

ปรยิติัสอนกนัซํา้ซากๆ จนจบได ้๙ ประโยค แตใ่นเม่ือไม่

ประพฤติปฏิบติั ไม่บาํเพ็ญก็ไม่ไดอ้ะไร ก็ไม่มีอะไรถมไป ผูท่ี้

เรยีนได ้๘ ๙ ประโยค แลว้คณุธรรมความดีทัง้หลายเหลา่นัน้ ไม่

ไดม้าเป็นคณุสมบติัของตวัเองเลย รูก้นัแคป่ระสาทสมองเท่านัน้ 

ไม่ไดรู้เ้ขา้ถึงใจ อนันัน้ไม่เป็นไปเพ่ือความสาํเรจ็ได ้ 
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พวกเราศกึษาธรรมะปฏิบติันัน้ก็ไม่มีอะไร เหมือนสมยั

พระพทุธเจา้สอนยคุสมยักระโนน้ ไม่ใช่จะมาเสียเวลากนั ๙ ปี 

๑๐ ปี ๒๐ ปี บางทีทา่นนั่งอบรมอยู่ บางทีไม่ถึงชั่วโมงดว้ยซํา้ไป 

เขาเขา้ใจหลกัสตูรขอ้ปฏิบติัแลว้ก็ไปบาํเพญ็ ก็ไดส้าํเรจ็มรรคผล 

บางท่านบางองคใ์นเม่ือเกิดความสงสยัก็เขา้มากราบเรยีนตอ่ 

พระพทุธเจา้ก็สอนตอ่ ก็ไปบาํเพ็ญกนั เทา่ท่ีสงัเกตดแูตล่ะองค ์

รูส้กึไม่ไดศ้กึษามากมายเลย  

นอกจากพระอานนทเ์ถระเจา้ซึง่เป็นผูเ้ป็นพหสูตูรนั่นนะ่ ได้

ศกึษามากเพราะขอพระพทุธเจา้วา่ พระองคไ์ปเทศน ์ณ สถานท่ี

ใด อานนทไ์มมี่โอกาสติดตามไปดว้ย กลบัมาถงึอารามแลว้ จะ

ดกึแสนดกึก็ตอ้งสอนธรรมะซะก่อน พระพทุธองคก็์รบั แลว้ก็

ปฏิบติัตามอย่างนัน้ แตแ่ลว้ก็เป็นผูไ้ดส้าํเรจ็ลา่ชา้ท่ีสดุ จน

พระพทุธเจา้นิพพานซะแลว้ ถึงสามเดือน จงึไดเ้ป็นไปเพ่ือ

ความสาํเรจ็ อนันีเ้ป็นอยา่งนัน้ 

แตแ่ทท่ี้จรงิแลว้ก็ไม่จาํเป็นอะไรท่ีเราจะตอ้งไปดฝูอย คือ

ตาํราของจรงิไดป้ระสบมาแลว้ ทัง้ตวัของเราเองและทัง้ผูอ่ื้น เรา
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ก็ไดป้ระจกัษม์าแลว้ ทัง้สายหแูละสายตาและจิตใจ ก็พอท่ีจะ

เอามาพิจารณาไดว้า่ดีหรอืชั่ว น่าหลงมัย้ ท่ีเคา้หลงกนันัน้นา่

สขุมัย้ ท่ีเคา้สขุกนันัน้  

เม่ือเชา้นีไ้ปเจอสองสาย อยากจะเขา้มาพรมนํา้มนตก็์ตอ้ง

ไลก่ลบั บอกใหไ้ป เด๋ียวไปเอากนัมา เด๋ียวไปกอดรอ้งไหก้นั

เสียก่อนใหพ้อแลว้ก็คอ่ยมานะ เด๋ียวพรมนํา้มนตใ์ห ้เรื่องของ

เรื่องคือ อีกฝ่ายหนึ่งก็สามีซือ้พลอยไป ก็ซือ้จากคณุเผือกน่ีเอง 

เกิดไปไดก้าํไร ซือ้ไปแลว้ไปขายไดก้าํไร ไม่เอาแม่บา้นมาทาน

อาหารดว้ย กลบัไปเอาคนอ่ืนๆหรอืแฟนใหม่เคา้ เพ่ือนฝงูมา

ทานอาหาร แม่บา้นอยู่ท่ีบา้นก็นอ้ยอกนอ้ยใจเสียใจวา่ ทาํไม

เวลาทกุขก็์มาทกุขอ์ยู่ดว้ยกนั ทกุส่ิงทกุอยา่งลาํบากดว้ยกนั 

ปัจจบุนันีม้นัฝืดแสนสาหสั ไหนจะตอ้งคา่เทอมของเด็ก ไหน

จะตอ้งเสียคา่เช่าบา้นคา่นํา้คา่ไฟสารพดั ทาํไมไม่คาํนงึนกึถงึ

เหตกุารณอ์นันี ้พอขายพลอยไดก้าํไรแลว้พากนัไปทานอาหาร

กนั อกึกระทกึครกึโครม เพ่ือนฝงูญาติมิตร ทัง้ของใหม่ดว้ย คน

ท่ีอยู่ทางบา้นก็กลุม้อกกลุม้ใจและเสียใจ พอเสรจ็เรยีบรอ้ย อ่ิม
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เมากลบัมาก็มาจวกกนั ก็เลยตอ้งแยกทางเดินกนั แยกทางกนั

เดิน บอกวา่ทาํไมไม่ไลม่าวดั ไม่มาแลว้ เคา้หนีไปอยูก่บัเพ่ือน

เคา้แลว้ เลิกกนัไปซะแลว้  

อีกเจา้หนึง่กาํลงัจะคลอด ทอ้งใหญ่โยอ้ยู่ ก็นั่นก็อีก

เหมือนกนั อีกฝ่ายหนึง่กาํลงัไปติดอีกฝ่ายหนึง่ อีกฝ่ายหนึ่ง

กาํลงัจะคลอด นอ้ยอกนอ้ยใจเสียใจวา่ทาํไมหละ ถึงไม่เหน็

ความทกุข ์กาํลงัจะคลอดอยู่แลว้ อีกสองสามวนันี ้ทาํไมถึงไป

มวัเพลิดเพลินไปในส่ิงท่ีไม่ชอบไม่ควรอย่างนัน้ ทะเลาะกนั เอา้ 

แตกกนัอีกไปรายนงึ ก็เลยแยกกนัทัง้สองคูเ่ม่ือเชา้นี ้ก็เลยบอก

วา่จะเอายงัไงกนัหละ ไป เด๋ียวกลบัไป ไปเอากนัมาพรมนํา้มนต ์

เคา้ไม่กลา้เพราะเคา้ทอ้ง บอก ไม่เป็นไร ไปเอากนัมา เด๋ียวเขา้

ไปในหอ้งเสียก่อน กอดคอกนัรอ้งไหใ้หพ้อเลย แลว้ก็กลบัมา 

เด๋ียวพรมนํา้มนตก์นั 

ส่ิงจรงิๆเหลา่นีแ้หละ เราเอามาคยุกนั ไอเ้รื่องตาํราท่ีไปยก

มาวา่พระพทุธเจา้สอนอย่างนูน้ พระพทุธเจา้สอนอย่างนี ้ไป

กาํหนดตามตาํรบัตาํรานัน้ มนัไม่ใช่ของจรงิ เราผูป้ฏิบติัเราเอา
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ของจรงิๆมาคยุกนั ทกุคนก็เห็นมาแลว้ ของจรงิเหลา่นัน้ มองดู

ความเป็นอยู่ในโลกแลว้ จะตาํหนิโลกซะเลยหรอื มนัก็ดจูะไม่ถกู 

เพราะบางคนไม่เขา้ใจวา่โลกคืออะไร เขา้ใจวา่โลกคือกอ้นดินนี ้ 

ความเป็นจรงิโลกคือฝงูสตัวต์า่งหาก หรอืโลกคือโลกธรรม 

๘ ตา่งหาก เป็นโลกของธรรมะ จะก่อใหเ้กิดความเศรา้สลดจิต 

แลว้มองเห็นสภาพความเป็นจรงิของโลก ซึง่เราเคยหลงใหล คน

อ่ืนหลงใหล มนันา่หลงใหลมัย้ มนัดีตรงไหน เราเอาเรื่องของ

จรงิๆมาคยุกนั โลกนีคื้อฝงูสตัว ์สรุปใหม้นัไดค้วามซะ โลกนีคื้อ

โลกมายา เอางัน้น่ะ มนัมายาโลกนี ้มนัมีอะไรจรงิจงันกั ดเูอง 

อนันีด้กูนัใหดี้ อา่นกนัใหดี้ๆ  

เราเกิดมาก่ีลา้นก่ีแสนชาติมาแลว้ ความทกุขท์ัง้หลายท่ีเรา

เผชิญอยู่นี ้ไมใ่ช่เฉพาะชาติเด๋ียวนี ้มาทกุภพทกุชาติ แตเ่รื่อง

อะไรท่ีเราจะมาทรมานกนัอยู่อย่างนี ้ทัง้กายและทัง้ใจ มนันา่จะ

จบจะสิน้กนัซะทีแลว้ เพราะเราก็เกิดมากนัเหลือเกินแลว้ เกิด

แลว้ก็ตายๆ มาเผชิญความทกุขท์างกายทางใจ ตายไป เกิดมา
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อีก ไปเผชิญความทกุขท์างกายทางใจอีก ตายไปอีก เกิดมาอีก 

มนัจะจบเม่ือไหร ่ 

เพราะฉะนัน้พวกเราดงึเอาส่ิงท่ีพวกเราหลง ก่อใหพ้วกเรา

มาเผชิญกบัส่ิงเหลา่นีน้ัน้มาคยุกนัซกัทีซวิา่มนัเป็นยงัไง คณะ

อาจารยห์ญิงก็สนัทดัอยู่แลว้เรื่องเหลา่นี ้ก็ดงึเอามาสอนลกูนอ้ง

ตวัเอง วา่สภาพของความเป็นจรงิในโลกน่ีมนัมีอะไร โลกนีม้นั

โลกมายาตา่งหาก ไม่สมควรท่ีเราผูเ้ป็นธรรมะจะตอ้งไป

หลงใหลกบัเขา เราก็มาสอนกนัสิ เรื่องความทกุขค์วามทรมาน

ตา่งๆมีอะไรบา้ง ไลก่นัมาเถอะ ไลข่ึน้มา ความเอาอกเอาใจผูอ่ื้น

ตลอดความเป็นอยู่ของตวัเอง อุม้ทอ้งคลอดลกู เลีย้งลกู สงัคม

ไม่เสมอเหมือนเขา เขาเอาเปรยีบเรา เราทกุขย์งัไงบา้ง เอามา

คยุสูก่นัฟังซ ิอย่างนีห้รอืมนัสขุ อะไรมนัสขุอยู่ตรงไหน ลองเอา

มาคยุกนัซิ ดงึขึน้มาใหม้นัหมด เอามาวิจยักนั  

สรุปแลว้เกิดมาเพ่ือทกุข ์มาแบกความทกุข ์มาเผชิญกบั

ความทกุข ์อนันีม้นัแน่นอนเหลือเกิน เพราะฉะนัน้พวกเรามา

มองใหม้นัเห็นสิ ในเม่ือมองเขา้ไปแลว้ มนัเห็นสภาพความเป็น
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จรงิแลว้ มนันา่หลงท่ีตรงไหน หรอืเคา้วา่มนัสวยมนังาม อะไร

มนัสวย อะไรมนังาม ก็ลองคยุกนัดซูิ อะไรมนัสวยอะไรมนังาม  

หนา้มนัสวย ตดัคอมาตัง้ไวท่ี้นอน ใหเ้คา้ไปนอนจบูน่ี เอา

ไดม้ัย้ ก็เอาไมไ่ดอี้ก ทาํไมเอาไม่ได ้มนัแยกออกมาซะแลว้ แขน

มนังาม นิว้มือมนังาม ตดัแขนมาวางไวท่ี้ท่ีนอน ใหไ้ปนอนกอด

นอนจบูดซู ิแยกออกมาเป็นสว่นๆดซูิ มนัเอาไดม้ัย้ เอาไม่ได ้

แยกออกมาแลว้ เป็นส่ิงท่ีนา่เกลียดน่ากลวัทัง้นัน้ แลว้เวลามนั

รวมมนัตอ่กนัทาํไมวา่มนัดีเลา่ อยากกอด อยากจบูมนั มนัเป็น

เรือ่งอะไร ในเม่ือแยกออกมาแลว้ทาํไมนา่เกลียด มองดซูิ ใหม้นั

เขา้ใจซิ  

ถา้มนัเป็นตนเป็นตวัอยูที่นี ้ลมหายใจเขา้ออกไม่มี มนัขาด

ไปซะอย่างนงึ ไม่มีลมหายใจเขา้ออก ใหไ้ปนอนกอดนอนจบูดสิู 

ก็ไม่เอาอีก ทาํไมไม่เอา พอลมหมดแลว้ก็นา่เกลียดทัง้นัน้ ไม่

อยากถกูไม่อยากแตะ ก็มองเห็นมนัเป็นของสกปรกไปซะอีก 

แน่ะ!  
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เพราะฉะนัน้สรุปแลว้ก็หมายความวา่มนัหลงเพราะความ

รวมกนัอยู่ ในเม่ือแยกน่ะมนัไม่หลง ถา้มนัรวมกนัอยู่ทัง้หมดก็

มองแลว้ก็เกิดรกักนั แตม่นัแยกออกไปซะ อนัใดท่ีแยกออกไป 

ไม่ควรเลย หรอืรา่งกายสงัขารอนันีแ้คล่มมนัแยกออกไปน่ะ ทกุ

อย่างมนัมีอยู่ ก็สะอิดสะเอียน แลว้กลวัดว้ย เกลียดดว้ย น่ีเรา

มองดดีูๆ  

เพราะฉะนัน้บรรดาผูเ้ป็นอาจารยห์ญิงทัง้หลายก็พยายาม

สอน เอาเรื่องจรงิๆน่ีมาเลย มาเลา่สูก่นัฟัง วา่เราเผชิญกนัมาก่ี

รอ้ยชาติแสนชาติแลว้ แลว้เราจะไปอีกเท่าไหร ่เราจะยอมให้

ชาติความเกิดยงัมีอยู่ร ํา่ไปหรอื หรอืเราจะยติุกนัซะเลย ก็มาคยุ

กนัด ู 

ถา้จะยติุนัน้ ก็มองเหน็สภาพความเป็นจรงิอนันี ้แลว้จิตเน่ีย

เห็นความเป็นจรงิอนันีจ้นเกิดโลกะวทิขูองจรงิ แลว้ความรูห้ยั่ง

ฐานเขา้ไปมนัจะลกึลงไปเป็นลาํดบั แลว้เราจะมองเหน็จดุจบ

ในทนัทีวา่จดุจบมนัอยู่ตรงไหน  
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อนัเนีย้ เพราะฉะนัน้จงึอยากใหบ้รรดาพวกเราผูป้ฏิบติัเอา

เรื่องจรงิๆเน่ีย ดงึเขา้มาเลย เอามาคยุกนั คนเกิด คนตาย คน

ทะเลาะกนั เรือ่งสารพดัทกุอย่าง คนมีทกุขมี์สขุเอามาคยุกนั น่ี

หละคือของจรงิๆเน่ียเอามาคยุกนั งดัแงะเก่ียวแกะเอาธรรมะ

จรงิๆมาคยุกนั อย่าเอาตาํรามาคยุกนั เอาขีฝ้อยมาคยุกนั มนั

เอาฝอยมาคยุ ไม่ใช่เรื่องจรงิ ไอเ้รื่องของจรงิๆ คือความจรงิท่ี

ปรากฏอยู่น่ีเรยีกวา่ของจรงิ ความเกิด ความแก ่ความเจบ็ 

ความตาย สภาพของความไม่เทีย่ง เป็นทุกข ์เป็นอนัตตา 

อันนีจ้งึเรียกว่าของจริง เอาส่ิงเหลา่นีม้าคยุกนั น่ีเรยีกวา่ผู้

ปฏิบติั  

ผูป้ฏิบติัยงัจะไปงมเอาตาํราวา่ธรรมะหมวดนีม้ากจากอนันี ้

บาลีอนันีเ้ป็นอย่างโนน้ พระพทุธเจา้สอนอย่างโนน้อย่างนี ้ไป

กาํหนดเอาตามตาํรามาคยุกนั เอาเรื่องขีฝ้อยมาคยุกนั ไม่ใช่

เรื่องจรงิ ไอเ้รือ่งจรงิๆ เราประสบอะไรดงึออกมาสิ เราไปเห็น

อะไร ดงึออกมา มาคยุสูก่นัฟัง นั่นแหละ เรยีกวา่เอาของจรงิมา

แชร ์เอาของจรงิมาแสดง ใหเ้ราเหน็สภาพความเป็นจรงิอย่าง
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จรงิๆท่ีมนัปรากฏอยู่นัน้ มนัน่ารกัมัย้ มนัสวยมัย้ มนัดีมัย้ มนัสขุ

จรงิมัย้ เอาขึน้มาแชรก์นัด ู 

อนันีเ้รยีกวา่ผูป้ฏิบติัตอ้งเอาเรื่องจรงิๆมาวา่กนั แลว้เราจะ

เขา้ใจความจรงิ จิตจะยอมรบัสภาพความเป็นจรงิ การบาํเพ็ญ

ของเราก็ไดผ้ล ถา้ไมง่ัน้พวกเราก็จมอยู่ในกองเลนคือกิเลส ลอ่ก

แลก่ๆ อยู่นีแ้หละ เพราะฉะนัน้เราอยา่มาหลงในโลกมายาเลย้! 

เลิกกนัเสียที ขอใหพ้วกเราตัง้อกตัง้ใจเตรยีมตวัเตรยีมใจรบี

ปฏิบติัเขา้สูนิ่พพานซะเถอะ อย่ามาวุน่วายเลย อนันีว้นันีเ้ลา่สู่

ฟังแคเ่นีย้ แลว้ก็ขอใหพ้วกเราไปประพฤติปฏิบติักนั ตัง้ใจกนัให้

ดีก็แลว้กนั ตอ่จากนีไ้ปก็เลิกกนั 

 

ท่ีมา: https://youtu.be/AQLlbqhABZc  

 

https://youtu.be/AQLlbqhABZc

