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ตองปฏิบัติธรรม  รูธรรม  สมควรแกธรรม

จึงจะชื่อวาเปนการบูชาอยางยิ่ง

หลวงพอเทียน  จิตฺตสุโภ
เรื่อง “กุญแจดอกเอก”
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ภาค ๒
การเริ่มตนชีวิตใหม  
ตองเปนคนจริง ทำจริง พูดจริง  
เมื่อทำจริงพูดจริง
ก็ตองรูของจริง จริงๆ

หลวงพอเทียน จิตฺตสุโภ 
เรื่อง “คนจริง รูของจริง”

เจาของภาพ สุจินดา - ไมเคิล ฮีเวนเนอร สงวนลิขสิทธิ์



ความสงบน้ัน  มันเปนผลพลอยได  เพราะเกิดปญญา
เมื่อเกิดปญญารูแจงเห็นจริง  ตามความเปนจริง  มันก็สงบ

มันเปนอยางนั้น

หลวงพอเทียน  จิตฺตสุโภ
เรื่อง “คนจริง  รูของจริง”
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ภาค ๓
ศาสนา คือ ตัวคน
ทุกคนนั่นแหละเปนตัวศาสนา
ตัวพุทธศาสนา
คือตัวสติ ตัวสมาธิ ตัวปญญา
ที่มีอยูในคนน่ันแหละ
หลวงพอเทียน  จิตฺตสุโภ
เรื่อง “ทำพระนิพพานใหแจง”

เจาของภาพ ม.ร.ว.สุมาลยมงคล โสณกุล สงวนลิขสิทธิ์
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คนที่รูทุกข  เห็นทุกข
แตเขาไมไดอยูดวยทุกข
เขาจะไมเขาไปในทุกข

หลวงพอเทียน จิตฺตสุโภ
เรื่อง “ทำพระนิพพานใหแจง”
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ภาค ๔
ความทุกขไมใช ผูอื่นทำใหเรา
เราทำเอาผูเดียว  เราสรางเอาผูเดียว
เราหยุดแลวก็แลวไป
ถาหากเราไมหยุด
ยิ่งทำเขาไป
ก็ยิ่งทุกขเขาไป

หลวงพอเทียน  จิตฺตสุโภ
เรื่อง “คนแบกโลก”

เจาของภาพ ขจิต - พนิดา หัพนานนท สงวนลิขสิทธิ์



ปญญาแกทุกขนี่ไมมาก  นอยๆ
พอมันคิดมารู  ทานเรียกรูเทา  รูทัน
รูจักกัน  รูจักแก  รูจักเอาชนะมันได

หลวงพอเทียน  จิตฺตสุโภ
เรื่อง “คนแบกโลก”
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ภาคผนวก

หลวงพอเทียน  จิตฺตสุโภ
เรื่อง “พลิกโลกเหนือความคิด”

เจาของภาพ ชอพิภพ-สุรัตน โอสถานุเคราะห สงวนลิขสิทธิ์

หูทิพย–ตาทิพยท่ีพระพุทธเจาสอน
เปนหูตาท่ีสามารถมองเห็นไดยิน

ความปรากฎออกของอวิชชา
คือ โลภะ–โทสะ–โมหะ

ที่เขามาทางอายตนะ
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เม่ือเราเห็นจิตใจเรา  มันกำลังนึกกำลังคิดอยูนี้
อันนี้แหละทานวาเห็นธรรม... 

สวนลึกจริงๆ ไดแกจิตใจ
คือตัวชีวิตของเราน้ี  เราไมเคยไดดู – ไมเคยไดเห็น

แตเมื่อใดมาเห็นมาเขาใจแลว
มันเปนสิ่งที่วิเศษ  หรือวาอัศจรรย

หลวงพอเทียน  จิตฺตสุโภ
เรื่อง  “พลิกโลกเหนือความคิด”
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ความทุกขเกิดขึ้นเพราะเราไมเห็นความคิด
แตตัวความคิดจริงๆนั้นมันไมไดมีความทุกข

หลวงพอเทียน  จิตฺตสุโภ



117

นิพพาน
(หลวงพอเทียน  จิตฺตสุโภ)

๑. นิพพานคืออะไร ?

 นิพพานคืออะไร ?  วาโดยยอ 

“นิพพาน” หมายถึง ความพยศหมดไป 

หรือความมีมานะทิฏฐิหมดไป 

หรือความมีโทสะ โมหะ โลภะ หมดไป   

หรืออีกคําหนึ่งวา กิเลส ตัณหา อุปาทาน หมดไป 

มีแตความเปนปกติหรือวางๆ 

นี่แหละคือ “นิพพาน”  

“นิพพาน” แปลวา หมดความรอนมีแต “ความเย็นอกเย็นใจ” 

ไมใชอื่นไกล 

นิพพานมีอยูในคนทุกคนไมยกเวน 

จะเปนผูหญิงก็มีนิพพานอยูเชนนั้น 

จะเปนผูชายก็มีนิพพานอยูเชนนั้น 

จะเปนพระสงฆองคเณรก็มีนิพพานอยูเชนนั้น  

คนไทย คนจีน 

คนฝรั่งเศส คนอังกฤษ  คนอเมริกา 

คนเขมร คนญวน คนลาว ก็มีนิพพานเชนเดียวกัน 

จะถือศาสนาไหน ลัทธิอะไรก็ตาม มีนิพพานเชนเดียวกัน 

นิพพานคือความรอนดับหมด มีแตความเย็นอกเย็นใจ 

คนโบราณจึงพูดวา “สวรรคอยูในอก นรกอยูในใจ” 

พระนิพพานก็อยูที่ใจ 

เพียงแตวาคนนั้นแหละ

จะทําใหมรรค ผล นิพพาน 

ปรากฏเกิดข้ึนหรือไมเทาน้ันเอง
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๒. ปฏิบัติอยางไรเพ่ือใหถึงซึ่งกระแสพระนิพพาน ? 
     การปฏิบัตินั้นก็ไมเหมือนกับคนอื่นที่พูดมา

สําหรับตัวหลวงพอเองเคยใหทาน

เคยรักษาศีล

เคยทํากรรมฐานมาพอสมควร

แตไมรูวานิพพานอยูที่ไหน? คืออะไร?-ไมรู  

เพราะไมไดปฏิบัติอยางนี้

การปฏิบัติอยางนี้นั้น

คือปฏิบัติใหมีสติอยูกับการเคลื่อนไหวในทุกอิริยาบถ

แมจะยกมือยกเทาก็ใหมีสติรู 

(สมมติเอา)ที่หลวงพอทําอยูเปนประจํา 

พลิกมือข้ึน-ใหรูสึก, คว่ํามือลง-ใหรูสึก, ยกมือไป-ใหรูสึก, เอามือมา-

ใหรูสึก, 

กมลง-ใหรูสึก, เงยข้ึน-ใหรูสึก, เอียงซายเอียงขวา-ใหรูสึก, 

กะพริบตา-ใหรูสึก, ตาเหลือบซายแลขวา-ใหรูสึก, 

กลืนนํ้าลายเขาไปในลําคอ-ใหรูสึก,  

หายใจเขาหายใจออก-ใหรูสึก, 

ใหมีสติติดตามความรูสึกนี่เอง จิตใจมันนึกมันคิด-ใหรูสึก 

เมื่อรูสึกแลวไมตองยึดถือ ตองปลอยวางไป ทําอยางนี้แหละ

ความรูสึกนั้นทานวาสัญญาคือความหมายรูจําได

เมื่อมีสัญญาความหมายรูจําไดญาณก็เขาไปรู 

“ญาณ” แปลวาเขาไปรู  

เมื่อญาณเขาไปรูแลว ปญญาก็รอบรู
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ทั้ง ๓ อยางนั่นแหละ ประกอบกันเขาเรียกวาญาณของวิปสสนา
เกิดข้ึนใหแกผูกระทําเชนนั้น

เม่ือญาณของวิปสสนาเกิดข้ึนแลวก็เห็นแจงรูจริงตามความเปนจริง

เพราะศึกษาอยูกับธรรมชาติ 

นี้แหละศึกษาใหไดกระแสพระนิพพาน 

ทําไมจึงไดกระแสพระนิพพาน

อาจจะมีขอสงสัย

ก็เพราะรูรูป รูนาม

รูรูปทํา รูนามทํา รูรูปโรค รูนามโรค 

รูทุกขัง รูอนิจจัง รูอนัตตา

รูสมมติ  สมมติอะไรรูใหครบใหจบใหถวน 

แลวก็รูศาสนา รูพุทธศาสนา รูบาป รูบุญ

รูจริง ๆ ทําอยางนี้ไมยกเวน ใครทําก็ได 

อยูที่ไหนก็ได อยางนี้เรียกวาได ดวงตาเห็นธรรม 

เพราะเห็นตัวเรา กําลังนึก กําลังคิด กําลังพูด กําลังทํา 

นี่เรียกวาเห็นธรรม 

เห็นอยางนี้เห็นธรรมแทๆ ไมแปรผัน
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๓. เครื่องวัดวาไดตนทางแลวมีอยูอยางไร ? 

     มีอยูคือ เห็นจิตใจมันนึกมันคิด 

มองดวยตาไมเห็น จับไมถูกดวยมือ 

แตรูไดเห็นไดดวยตาปญญา เรียกวา จักษุปญญา 

เราเคยกะพริบตามาต้ังแตเล็กๆ 

ไมใชเกิดมาแลวไมกะพริบตา เพิ่งมากะพริบตาเอาวันนี้ ไมใช 

แตเราไมเคยรู ไมมีสติตามรูไดทัน

ถามีจักษุปญญาแลว 

กะพริบตามันก็รู หายใจเขาก็รู หายใจออกก็รู 

กลืนนาํลายลงคอก็รู จิตใจมันนึกมันคิดก็รู  

รูแลวก็สบาย ความโลภ ความโกรธ ความหลง ลดนอยลงไป

หรือถึงกับจะหมดไปก็ได 

นี่ละคําวาไดตนทาง คือรูจิตใจมันนึกมันคิด 

เห็นจิตเห็นใจมันนึกมันคิดเรียกวาไดตนทาง 

เพราะพระพุทธเจาตรัสรูจากการกระทําทางจิตทางใจ 

เราก็ตองรูจิตรูใจ เห็นจิตเห็นใจตนเองท่ีกําลังคิด 

จึงเรียกวาไดตนทาง 
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เปนเครื่องหมายบอกใหผูปฏิบัติรูไดอยางนี้ 

เปนสิ่งที่ไมสามารถมองเห็นไดดวยตา

     ผูที่ไดตนทางแลว จะไมไหวผี 

ไมเช่ือเรื่องฤกษงามยามดี 

ไมเช่ือส่ิงที่ไมเปนประโยชน 

เราจะรูจะเห็น จะเขาใจแตสิ่งที่เปนประโยชน 

ซึ่งจะกอใหเกิดมรรคผลนิพพาน 

มีภาษิตบทหนึ่งวา ตนเปนที่พึ่งแหงตน 

จะไปพ่ึงคนอ่ืนไมได 

พึ่งผีก็ไมได พึ่งเทวดาก็ไมได 

แมพระพุทธเจาก็พึ่งไมไดเชนเดียวกัน
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๔. ปฏิบัติตอไปอยางไรจึงจะลัดส้ันสําหรับผูท่ีไดตนทางแลวน้ัน? 

     การปฏิบัติก็ ดูจิตดูใจที่มันนึกมันคิดนี่เอง 

เคลื่อนไหวไปมาโดยวิธีไหนก็ตาม  

เขาหองนําหองสวมก็ตาม ปฏิบัติไดทุกลมหายใจเขาออก 

กินขาวกินนําก็ปฏิบัติได ทําการทํางานก็ปฏิบัติได 

เพราะมือทํางาน-ใจดูใจ 

มันนึกมันคิด เห็น รู เขาใจ ผานไปไมตองยึดถือ 

อยางน้ีแหละลัดส้ันท่ีสุด 

เพราะเราเปนคนทํา 

อยูที่ไหนก็เราเองเปนคนทํา 

การพูดเราก็เปนคนพูด อยูที่ไหนเราก็พูดได 

การดูจิตดูใจมันนึกมันคิดก็เราเองเปนคนดู อยูที่ไหนก็ดูได 

จึงพูดวา ลัดสั้นที่สุด 

ไมเลือกกาลเวลา ทําที่ไหนเมื่อไหรก็ได 

และเปนการกระทําที่ตรงเขาไปสูจิตใจ ตองลัดตรงเขาไปอยางนั้น

     



123

๕. ที่สุดแหงการเดินทางมีอะไรเปนเครื่องหมายวา...
ไมตองไปไมตองมาอีกแลว ?

     เครื่องหมายอันนี้มองไมเห็นดวยตา

จับไมถูกดวยมือ 

คือมันขาดออกจากกันนั่นเอง 

ไมมีการติดตอกันจึงวา 

ไมตองไปและไมตองมา เพราะติดตอกันไมได 

ตอนนี้ก็มาพูดกันเรื่องสุดทาย

ไมตองพูดตามขั้นตอนกอนท่ีจะตัดสินใจวา ไมตองไปไมตองมา 

หลวงพอทําความรูสึกตัว เดินกลับไปกลับมาตอนเชา 

มันคิดก็รู 

มันเคลื่อนไหววิธีใดก็รู 

ดูอยูแคนั้นเอง 

เอาแตความรูสึกตัวเทาน้ัน 

มันนึกมันคิดอะไรก็รูเทารูทัน รูจักกันรูจักแก 

พอดีเดินกลับไปกลับมา คลายเราถอดเสื้อหรือถอดของในตัวเรานี่

ออกหมด 

แลวก็เบากายเบาใจ 

มันเปนขณะเดียวกันนะน่ี พูดใหฟง แตมันเร็ว 

ขาดออกเปนชวงเลย 
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แตไมใชเปนนิมิตอยางนั้นอยางนี้นะ 

มันเห็นตัวของตัวเองขาดออกจากกัน 

มันขาดอยางเชือก 

คือธรรมชาติมันขาดออกจากกัน ติดตอกันไมได 

จึงไดเปรียบเอาไววา 

เอาเชือกไนลอนหรืออะไรก็ตามผูกปลายทั้งสองขาง ดึงใหตึง 

แลวตัดตรงกลาง 

เมื่อตัดแลวจะดึงเขาหากัน มันไมถึง 

จึงวาการไปก็ไมมี การมาก็ไมมี 

มันเขาสูสภาพของมัน 

รูปนี้มันก็เขาสูสภาพของมันแลว 

ใจนึก ใจคิด มันก็เขาสูสภาพของมันแลว 

อันนี้แหละที่ในตํารับตําราวาถึงที่สุดแลวญาณยอมมี 

เพราะสัญญาความหมายรูและจําได 

ญาณวิปสสนาเขาไปรู 

ปญญาเขาไปรอบรู 

ทั้ง ๓ อันนี้มันแวบเดียวเทาน้ันเอง 

เรื่องนี้ไมตองไปถามใคร เมื่อมันเกิดขึ้นมาแลวรูเอง เห็นเอง 

อันนี้แหละเปนเครื่องวัดเปนเครื่องหมาย 

แตเปนสิ่งที่มองไมเห็นดวยตา จับไมถูกดวยมือ 

เรียกอกีอยางวา “หมดเชื้อ” นั่นเอง
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๖. ธรรมะแทเปนสิ่งเดียวกัน

     เราคงเคยไดยินไดฟงเขาพูดกันวา... 

พระพุทธเจาตัดผมคร้ังเดียว ผมของพระองคไมยาวอีกตอไป (ยาวอยู

แค 2 ขอมือ) 

ก็เปนเรื่องเดียวกัน ที่สุดแหงการเดินทางน้ีเปนสิ่งเดียวกัน 

และสําคัญที่สุดทุกคนตองประสพอยางเดียวกัน 

เพราะทุกคนตองตายแนนอนท่ีสุด 

จึงพูดวา ธรรมะแทเปนสิ่งเดียวกัน 

จะถือศาสนาไหนก็จะตองเขาถึงจุดนี้ แลวแตใครจะทํา 

แลวแตใครจะไมทํา 

นี่แหละการดูจิตดูใจจึงเปนสิ่งอัศจรรยที่สุด 

คําวาอัศจรรย ก็คือสิ่งที่ไมเคยเปนก็เปน สิ่งที่ไมเคยมีก็มี 

การเปนการมีอยางนี้เปนของท่ีอัศจรรยมาก

เพียงดูจิตดูใจเทานั้นเอง 

ดังนั้น ธรรมะคําสอนของพระพุทธเจา จึงมีอยูในคนทุกคน

ไมยกเวน 

จะถือศาสนาไหนลัทธิใดก็มี 

เพราะทุกคนมีจิตมีใจ 

นี่แหละเปนเครื่องวัดของนิพพาน 

นิพพานไมใชการเขาฌาณอยางนั้นการเขาฌาณอยางนี้ 

ออกจากฌาณอยางนั้นออกจากฌาณอยางนี้ 

นั่นเปนคําพูดของคนท่ัวไป 

ใจความสั้นๆ ก็มีเพียงเทาน้ี
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ถาปฏิบัติอยางที่แนะนํามา หากเรายังไมพบเห็นในขณะนี้ 

ก็ตองไดประสพแนนอน 

อยางชาก็ตอนใกลหมดลมหายใจ 

อยางนี้ทานเรียกวา มืดมาสวางไป 

แตกอนเราไมรู บัดนี้เรารูแลว 

จะไปไหนมาไหนจะทํา จะพูด จะคิด เราก็สวางแลว

อีกพวกหนึ่ง มืดมามืดไป 

เพราะไมสนใจจึงไมรู เขาโลงก็มืด มามืดไปมืด

อีกพวกหนึ่งสวางมาสวางไป 

คือพวกที่เกิดมาไมเคยทําชั่ว 

เคยทําแตความดงีาม

แลวก็เจริญวิปสสนา รูแจง เห็นจริง 

จิตใจไมเศราหมอง  

เรียกวา สวางมาสวางไป   

เพราะจิตใจรูจริง เห็นจริงนี่เอง

อีกพวกสวางมามืดไป 

เขาเกิดในตระกูลอันดี พอแมเคยฝกเคยสอน 

สอนใหใหทาน รักษาศีล ใหมีจิตใจผองใส 

แตไมเคยเจริญวิปสสนา จึงไมรูแจงเห็นจริงไปจนตาย 

ทานวา สวางมามืดไป

     (จากแถบเสียง ท.๕๓ ม. นิพพาน)
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