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แนวการปฏิบตัิธรรม 

บรรยายครัง้ท่ี ๔ วันท่ี ๑๓ เมษายน  ๒๕๕๐  เย็น 
วัดพระธาตุโกฏิแกว  จ. เชียงราย 

อาจารยสุภีร  ทุมทอง 
 

ขอนอบนอมตอพระรัตนตรยั  
กราบนมัสการพระคุณเจา 
สวัสดีครับ  ทานผูสนใจในธรรมะทุกทาน 

 
วันนีก้็ฟงธรรมะตอจากวันกอนๆ นะครับ  เมื่อกี้พระอาจารยพูดมาเรื่องประสบการณในการ

ปฏิบัติธรรม  แตละคนนีจ้ะไมเหมือนกัน  สามารถพูดใหกันฟงได  แตคนฟงก็อยาไปคิดมาก  คนปฏิบัติ
แรกๆ ก็อยากจะเลา  เปนปกตินะครับ เหน็สภาวะอยางนั้นอยางนี้  กอ็ยาเอาไปคิดปรุงแตงมากเกินไป  
ถาเราคิดปรุงแตงมากเกนิไป บางครั้งจิตมนัก็สรางขึ้น  ใหเราเห็นอยางที่เราคิดเอาไวนั่นแหละ  ซ่ึงเปน
ของปลอม  จิตมันสรางขึ้นมา  

 
ถามันปรุงแตงขึ้นมาก็ไมตองทําอยางอื่นนะครับ ดูกายดใูจไป โดยความจริงแลว การปฏิบัติ

วิปสสนานี้ไมมีอะไรมาก ไมวาจะเห็นสภาวะอะไรก็ตามแต ใหเหน็วามันอยูช่ัวคราว ใหรูเพียงแควา  
กายกับใจของเราปจจุบันเปนอยางไร  แคนีพ้อ  ไมตองไปหลงไปอะไรมัน  แตโดยปกติแลวเรากจ็ะหลง 
หลงก็ไมเปนไร  อยาหลงนานก็แลวกัน  วนันี้จะพูดเรื่องไตรลักษณ เพือ่จะไดเขาใจในตอนที่เราปฏิบัติ  

 
ตามความเปนจริงแลวสภาวธรรมทุกอยาง แสดงไตรลักษณของมันอยูตลอดเวลาอยูแลว  ขันธ 

5 ที่สมมติเรียกกันวาเปนตวัเรานี้   มันเปลีย่นแปลง  ไมใชคนสําเร็จรูป  แตเรามีความเห็นผิดเลยรูสึกวา  
เอะ... เรานี่เปนคนสําเร็จรูป  ตาก็สําเร็จรูป หูก็สําเร็จรูป  จมูก ล้ิน กาย เปนของสําเร็จรูปมาแลว  มันเปน
คนสําเร็จรูป  นี้เปนเพราะเรายังยึดมัน่ถือมั่นในความเปนตัวเปนตน ยังไมเห็นไตรลักษณ  ถาเราเหน็วา
ส่ิงเหลานี้เปนเพียงรูปและเหน็ไตรลักษณแลว  จะเหน็วา  รางกายนี ้  ตัวเรานี้  มันเปลี่ยนแปลงอยู
ตลอดเวลา  มนัเคลื่อนที่  เหมือนเข็มวินาทขีองนาฬิกาทีว่ิง่อยูตลอดเวลา 

 
เข็มวินาทีเคลือ่นที่อยูตลอดเวลา  นั้นเรียกวาปจจุบนั  จริงๆ แลวคําวาปจจุบันขณะ  ถาเราเขาถึง

ดวยจิตของเรา เขาถึงดวยความรูสึก จะปราศจากสถานที ่ จะปราศจากเวลาโดยสิ้นเชงิ  เพราะปราศจาก
ความคิดนั่นเอง สถานที่ก็ด ี เวลาก็ดี มาจากความคดิของเรา  ถาเราหมดการปรุงแตงไปตามความคิด  
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แลวอยูกับปจจุบันจริงๆ จะไมมีสถานที่ ไมมีระยะเวลาอะไรเลย  ฉะนัน้ ใหรูสึกวา ถามีคนนั้นคนนี้ มี
สถานที่นั้นสถานที่นี้โผลเขามา แสดงวาจติมันหลงเขาไปในโลกของบัญญัติ คือหลงเขาไปในอดีตบาง 
อนาคตบาง   พระผูมีพระภาคทรงสอนวา  อยาไปคํานึงถึงอดีต  อยาไปหวงใยถึงอนาคต  แตวาใหรู
ธรรมนั้นๆ ที่มันปรากฏอยูในปจจุบันใหแจมแจง  

 
คําวา “ปจจุบัน” ของเราทั้งหลายก็จะออกแนวกายภาพหนอย จะคิดในทํานองของเวลาปจจุบัน  

ปจจุบันทางนามธรรมจะไมมีเร่ืองเวลามาเกี่ยวของ  ใหเราหัดดูไปเรื่อยๆ เวลาที่เราหลงไปคิดมันจะสั้น
ลง  สังเกตมัย้  ถาเราฝกปฏิบัติไปเรื่อยๆ  แตเดิมที่เคยคดิยาว   มนัจะสั้นลง   แตกอนเรามีเร่ืองอะไรตางๆ 
มันชอบคิดยาว  คิดหลายครั้ง  ตอไปมันจะคิดนอยลง  คิดสั้นลง  เห็นมั้ยเวลามันเริ่มสั้นเขาๆ  นี้ก็คือ
อานุภาพของสติจะตัดชวงที่มันมีเวลา เพราะจริงความแลวมันไมม ี อดีตมันผานไปหมดแลว  อนาคตก็
ไมเคยมาถึงเลย   มีแตปจจุบนัเทานั้น 

 
ผูที่ปฏิบัติถูกตองจะสังเกตไดวา  เราจะอยูกับปจจุบันไดมากขึ้น  ชวงระยะเวลามันจะแคบเขา

จนกระทั่งถึงจดุหนึ่งที่สติสัมปชัญญะดี เห็นสภาวธรรมที่เกิดดับเปนปจจุบัน ตอนนั้นจะปราศจาก
สถานที่และเวลา  เปนเพียงสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นแลวกด็ับไป นี้เรียกวาอยูกบัปจจุบนั  ถาใครยังดูไม
ออกวาปจจุบนัมันเปนยังไง  ถามีนาฬิกาที่วิ่งอยูตลอดเวลา   เข็มวินาทีของมันที่เคลื่อนอยูตลอดเวลา  ก็
เปรียบเทียบไดกับขณะนี้ของเรานั่นแหละ  ขันธ 5 มันเคลื่อนอยูตลอดเวลา 

 
ทําไมจึงเนนนกัเนนหนาวาใหดูเฉยๆ  ถาเราทําเกินการดไูปแลว   มันจะไปตดิอดีตกับอนาคต  

หัดสังเกตนะ  ถาเกินการดูเฉยๆ ไปแลวแสดงวามันไปติดอดีตกับอนาคต  สภาวธรรมตามความเปนจริง
คือขันธ 5 นี่เคลื่อนที่ตลอดเวลา  เกิดและดบัตลอดเวลา  การที่จะเห็นความจริงได  ตองดูอยางเงยีบกริบ
จริงๆ  ปราศจากเสียง  แคดูเฉยๆ เทานั้น  ทําอะไรมากกวานั้นไมได  เพราะวามนัเปลี่ยนใหมไปแลว  

 
ครูบาอาจารยทั้งหลายทานก็สอนใหแคดูเฉยๆ ดูเงียบๆ มีอะไรก็ดูไป เพราะทุกอยางมันเปลี่ยน

ตลอดเวลา  ไมวาวนักอนทานจะมีสภาวะอะไรขนาดไหน  ก็ใหทิ้งไปเลย  นี่เปนวิธีที่เร็วที่สุด  ถามัวเอา
มาคุยกันอยูเร่ือย จิตจะฟุงซาน ใหสังเกตดูตอนคุยนะ  จิตมันจะฟุงออกไปหนอยหนึ่ง  มันมีเยือ่ใยกับ
สภาวธรรม  รูสภาวธรรมเหมือนกนั แตรูแบบมีเยื่อใย  รูสึกคลายๆ กับวา  สภาวธรรมอันนี้มันด ี  มัน
เปนที่พึ่งได  เรานาจะเจออีก  จิตมันติดอดตี  สภาวธรรมมันเกิดและดบัไปแลวกย็ังไปติดมัน  อยากเอา
มันไว   อยางนี้เปนการรูสภาวธรรมแบบมีเยื่อใยกับมัน 
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ถาเปนอีกอยางหนึ่งก็ตดิอนาคต  ดูแลวก็ยงัหาวิธีใหมันอยูตอนานๆ  เมื่อฝกสติไปบอยๆ การติด
อดีตและอนาคตมันจะสั้นลง  ทานจะสังเกตไดดวยตัวทานเองเลย  การคิดเรื่องคนอื่นก็ดี การคิดเรื่องนั้น
เร่ืองนี้ก็ดี การฟงคนอื่นมาแลวมาคิดตอกด็ี  มันจะสั้นลง  ตอไปฟงแลวมันจะไมคิดดวยซํ้าไป  เร่ืองไหน
ที่ไมมีประโยชนก็ฟงไปอยางนั้นแหละ  ฟงใหเคารูวาเราฟง  ใหเคาไมโกรธไปอยางนั้นเอง  สวนเรื่องที่
มีความจําเปนก็จะเอามาคิดตามสมควรไป 

 
อาการพวกนี้เราไมไดทําเองนะ  เปนอานภุาพของสติ  ที่ใหเราเขาสูสภาวะที่เปนปจจุบันจริงๆ 

ถาเราเห็นสภาวะที่เปนปจจบุัน  แคดูไปอยางนี้แหละ  เราจะเหน็ไตรลักษณตามความเปนจริง  การเห็น
ไตรลักษณะตามความเปนจริง  คือการเห็น แครูดวยจิตที่เงียบที่สุด  ปราศจากการพากย  ปราศจากการ
คิด  เปนจิตที่เงียบมากๆ  คาํวา เงยีบ ไมใชหมายความวาไมมีเสียงขางนอก  เสียงขางนอกยังวุนวายอยู
เหมือนเดิม  แตจิตนั้นจะเงยีบมาก 

 
ฝกสติแรกๆ จิตมันจะไมยอมเงียบ  มนัจะพากยของมนัอยูเร่ือย นี้เรียกวาจิตมันตดิอดีต พอดู

เห็นสภาวะอะไรแลว  มันพากยแลว  มันไมแคดู  มันไปติดอดีต  บางทีมนัอยากใหสภาวะนี้เกดินานๆ 
มันก็จะมีความพยายามหนอยหนึ่ง  นี้ไปติดอนาคต  มนัมีอยูแคนี้  มตีิดอดีตติดอนาคต   ปจจุบันนั้น  แค
ดู  แครู  เทานัน้เอง  รูแลวก็แลวกัน  แคนัน้  ไมไดทําอะไรมากกวานั้น 
 

ถาม - จิตที่เงียบ กับจิตตั้งมั่นนี่เหมือนกันมัย้คะ 
ตอบ - จิตที่มันเงียบกับจิตตัง้มั่นนี่เหมือนกัน  แตตองเปนจิตตั้งมั่นทีไ่ดรับการฝกมาดีแลว  เปน

จิตที่ผานการฝกฝน  เราเฝาดูจิตใจตนเองที่เดี๋ยวมันพากยนัน่พากยนี ่ หรือเห็นมันหลงไปมาจนช่ําชอง
แลว   พอจิตมันกําลังจะพากย  กําลังจะมีเสียงพูด  กําลังจะหลง  ก็เห็นแลวตั้งมั่นเปนจิตที่เงยีบขึ้นมา
แทน 

 
ในการปฏิบัตธิรรม  แรกๆ จะติดอดีตกับอนาคต  พอเห็นเสร็จแลว มันจะตดิอดีตในทํานองวา 

คืออะไร เรียกชื่อวาอะไร นี่ลักษณะการจิตติดอดีต  ถาจิตติดอนาคตก็ทํานองวา จะหาทางพลิกแพลง
อารมณหรือพลิกแพลงจิตนัน่เอง  ถาเปนอารมณที่ดีหาวิธีใหอยูนานๆ  ถาเปนอารมณฝายไมดีกห็าวิธีที่
จะไมใหมันเขามา    การที่จติติดอดีตอนาคตนี่แหละ  มนัจึงมีเวลามาเกี่ยวของ 

 
ขณะปจจุบันจะไมมีเวลามาเกี่ยวของ   ท่ีบอกวาเราอายเุทานั้นเทานี้  ความจริงแลว มันเปนแค

อายุของชาตินีเ้ทานั้นเอง  แตที่เราทองเที่ยวมายาวนานในสังสารวัฏฏ  มันนับอายุไมได   เร่ืองเวลามนัจึง
ไมเกี่ยวของกบัชีวิตที่เปนปจจุบันขณะ แตที่มันดเูหมอืนเกี่ยวของ เพราะเราตดิสมมติบัญญัติของทาง
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โลก วาเปนเชยีงราย  เปนกรุงเทพ  เปนเรา  เปนเขา  มันเลยมีสถานที่  มีระยะทาง มีเวลาขึ้นมา  เปน
อาการที่จิตติดสมมติบัญญัติที่เนื่องกับอดีตและอนาคต    

 
ปจจุบันนัน้สั้นมากจนวัดเปนระยะเวลาไมได หนาที่ของเราทําไดอยางเดียวเทานั้น  คอื แครู  ถา

เกินกวานัน้ก็เกินปจจุบนั  การที่จิตจะเห็นความจริงแลวเกิดปญญาทางธรรม  ตองเห็นอยางนี้  เหน็ดวย
จิตที่เงียบ  จะเกิดปญญาทางธรรม 

 
ปญญาทางธรรมเปนอีกแบบหนึ่งซึ่งจะพลิกชีวิตเลย  จะไมเหมือนกบัปญญาทางโลก  ถึงจะยัง

ไมเกิดอยางนีป้ญญาเห็นชัดขนาดนี้  บางทานก็ถือวาพลิกชีวิตแลวนะ แคปฏิบัติไปไดนิดหนอย เกิด 
ปญญาขึ้นมาบางนิดหนอย  ก็รูสึกวา  ชีวิตมันดีขึ้น มันพลิกชีวิตขึ้น  อยางนี้  แตถารูไตรลักษณดวยจิตที่
เงียบจริงๆ ชีวิตจะพลิกอีกแบบหนึ่งเลย จะไมเหมือนเดิมแลว จะรูวาการละคลายความยึดมั่นถือมั่นที่
เกิดจากจากปญญานั้นเปนยงัไง ไมไดละจากการที่เราคดิวา ตอนนี้ละได เปนการละที่เราเห็นไดดวย
ปญญา   ทําใหทัศนคติและความรูสึกนึกคดิของเราเปลี่ยนไปแบบถาวรเลย 

 
การเห็นไตรลักษณ ไมใชคดิเอา ไมใชเทยีบเอา แตเปนการเหน็ดวยจิตที่เงียบเชยีบที่สุด ไมมี

คําพูด ไมมีคําบรรยาย  แคมจีิตตั้งมั่น  แลวดูลงไป  กเ็หน็ แลวแคดูเทานั้นดวย ไมทาํอะไรเกนิกวานั้น  
ถาจะเหน็จริง  จะมีลักษณะเปนเชนนี ้ ทีนีเ้รายังไมเหน็จริง  ผมก็จะพูดใหทานพิจารณาคลอยตามใหเห็น
วา  ที่เราปฏิบตัิธรรมนี้ ไมไดเพื่อเหน็อะไรพิเศษพิสดาร ไมไดเพื่อใหมีนั่นมีนี่เยอะๆ  แตเพื่อใหเห็นไตร
ลักษณเทานั้นแหละ 

 
สภาวะไตรลักษณนีแ้สดงตวัอยูตลอดเวลา  เชน ในการปฏิบัติธรรมนี้  บางวันปฏิบัตไิดดี  บาง

วันปฏิบัติไดไมดี  ใหดูไปนะ  นี่คือการแสดงไตรลักษณของการปฏิบัติธรรม  มันจะแสดงตัวของมันอยู
ตลอดเวลา  เดีย๋วปฏิบัตไิดดี เดี๋ยวปฏิบัติไดไมดี  บัลลังกที่แลว  นั่งแลวสงบ  มีสติระลึกดีเหลือเกนิ  พอ
บัลลังกนี้  ฟุงซานแลว  อยางนี้ไมเปนไร  ดูไป  ไมตองหวงสภาวะอะไรตางๆ ที่ปรากฏในบัลลังกที่แลว  
ใหอยูกับปจจบุันเอาไว   

 
การเจริญวิปสสนาคือการดูกายดูใจของเราใหเห็นวา  กายนี้จิตนี้ไมเทีย่ง เปนทุกข เปนอนัตตานี่

แหละ  ถาเราตั้งปอมเอาไวอยางนี้ การเดินของจิตนัน้จะถูกตองตลอด  ไมวาจะเห็นอะไร  เราจะ
ยอนกลับมาทีน่ี่  คือมันเปนของชั่วคราว  ไมเที่ยง  มีลักษณะเปนไตรลักษณ   
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อุปมาเหมือนกับแมน้ําทีไ่หลไป  เคลื่อนไปอยูตลอดเวลานะ  ทนีี้เรามียืนที่ริมตลิ่ง ดูแมน้ํามัน
ไหลไป   ขันธ 5 ของเราเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา   ดังสายน้ําไหลนั่นแหละ   เรามหีนาที่ดูไปเรื่อยๆ  จะ
เห็นทุกอยาง 

 
ทีนี้มีพวกอวิชชาเยอะ เปนพวกคนบา  คนบายืนดนู้ําไหล  ไมไดดูเฉยๆ มีการบอกแมน้ําดวยวา   

น้ําๆ ตอนนี้ชวยหยุดหนอย   น้ําตอนนี้ดหียุดนานๆ หนอย   พอน้ําอีกตอนหนึ่งไหลมา  ไมคอยดี   ก็
บอกวา  น้ํา ๆ ชวยไหลไปเรว็ๆ หนอย  ตอไปอยามาอีกนะ  อะไรก็วาไป 

 
ยอนกลับมาสูนักปฏิบัติทั้งหลายนี่แหละ  สภาวธรรมอะไรตางๆ  มันเปนขันธ ๕ ที่เปลี่ยนแปลง

ไปตามเหตุปจจัย  ไหลไปดจุกระแสน้ํานัน่แหละ   นักปฏิบัติก็รูสึกวา  ของดีๆ หยุดอยูนาน ๆ หนอย  
ใหดนูาน ๆ หนอย  ของไมด ี รีบๆ ไปหนอย  ตอไปอยามานะ  อยางนี้  มันติดอดีตอนาคตไปแลว    

 
ทานไมตองหวงใยสภาวะทีไ่ดในวันกอน  ในบัลลังกที่แลว ในลูจงกรมที่แลว ไมตองหวง ให

อยูกับปจจุบัน  มีอะไรก็ดูอันนั้นไป  อันที่แลวกแ็ลวไปแลว  ใหดูกายใจทีเ่ปนปจจุบันไปเรื่อยๆ  ไตร
ลักษณมันเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา  มนัอยูช่ัวคราว ไมเที่ยง เปนทุกข  เปนอนัตตา ทุกอยางมัน
เคลื่อนไหวอยู  

 
วันนีก้็สมควรแกเวลาแลวนะครับ  ขออนุโมทนาทุกทาน 
 

----------------------------------- 
 
 
 
ปรับปรุง  ๑๒  ตุลาคม  ๒๕๕๐ 

 
 


