
โดยทมีงานกรุธรรม grudhamma.com 1 
 

ใจ 

หลวงปู่ เทสก ์เทสรงัสี 

ฟังเทศนาตอ่ไป วนันีจ้ะเทศนเ์รื่องเครื่องขยายเสียง คือตวั

ของเราน่ีแหละ เป็นลาํโพงอนัหนึ่งสาํหรบัรบัเครื่อง เครื่องของ

เรามนัยิ่งรา้ยกวา่ลาํโพงไปเสียอีก มนัยิ่งรา้ยไปกวา่เครือ่งขยาย

เสียงเสียอีก เพราะตวัของเรามีความรูส้กึแลว้ ไดย้ินและรูส้กึ

แลว้ ลาํโพงมนัไม่มีความดีใจเสียใจใดเลย้ ตัง้ตวัเฉยๆเป็น

กลางๆอยู ่ 

แตใ่จของเรานัน้ ตวัของเรานัน้ไดย้ินเสียงและเหน็รูป ไดย้นิ

เสียง ถกูกล่ิน ลิน้ถกูรสกายถกูสมัผสัแลว้ มนัจะตอ้งดีใจเสียใจ 

เกิดกิเลสขึน้ อนันีม้นัยิ่งรา้ยกวา่ลาํโพงเสียอีก ประสาทหรอืเซล

ท่ีมนัอยู่ในกายของเรา ทั่วสรรพางคห์มด อยู่กายในกาย ก็

เรยีกวา่กายประสาท อยู่ทางตาก็เรยีกวา่จักษุปสาท ท่ีเกิดทาง

หก็ูเรยีกวา่ โสตปสาท ท่ีเกิดทางจมกูก็เรยีกวา่ (ฆานปสาท)

ประสาททางจมกูอนันัน้ เกิดทางลิน้เรยีกวา่ชิวหาปสาท กาย

ปสาท มโนประสาท อนันีเ้ฉพาะตวัใหญ่ๆมนัท่ีมนัรูท้าง
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ประสาททัง้ ๖ แตต่วัปลีกย่อยเลก็ๆนอ้ยๆทั่วสรรพางคก์าย 

เรยีกวา่ประสาท มนัรบัไดท้ั่วทกุแห่งรอบดา้นเลย สว่นลาํโพงนัน้

มนั ถา้หากคล่ืนไปเสมอ มนัก็ไม่รบั แตน่ี่มนัรบัไดห้มด จงึวา่มนั

รา้ยกวา่  

จกัษุปสาท ตาเห็นรูป เม่ือสมัผสัถกูตอ้งประสาทเคา้ แลว้

มนันาํไปรายงานตวัใจ ใจนั่นรบัรูแ้ลว้ออกมา มาคิดมาพจิารณา

วิเคราะห ์มนัวิ่งออกวิ่งเขา้ ทัง้สองหนสามหน มนัจงึคอ่ยไปรูส้กึ 

มิใช่วา่ความรูอ้นันัน้ จกัษุปสาทมนัไปเหน็รูปแลว้ ไม่ใช่มนัจะรู ้

วา่รูปดีรูปชั่ว รูปหยาบรูปละเอียด มนัวิ่งเขา้ไปรายงานใจ ใจตวั

นัน้จะออกมาคิดคน้ มาคาํนงึ แลว้ก็ยงัวิ่งเขา้ไปอีก วิ่งเขา้ใหเ้กิด

ความรูส้กึ เกิดสญัญา เกิดสงัขาร เกิดวญิญาณ มนัปรุงมนัแตง่

ไปตามลาํดบั  

ถา้หากเราไปตามรูเ้ท่ารูท้นัของพวกนีเ้สีย พอกระทบป๊ับ

เท่านัน้น่ะ มนัวิ่งเขา้ไปรายงาน แลว้ไปรบัรูแ้ลว้ก็แลว้กนั ไม่ตอ้ง

ออกมาวพิากษว์ิจารณ ์ไม่ตอ้งออกมาคาํนงึ ไม่ตอ้งมาปรุงมา

แตง่ มนัก็หมดเรื่อง ใจของเรามนัเรว็แสนเรว็ ไม่ทนัมนั มนัจงึ
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สามารถจะเกิดกิเลสได ้หไูดย้ินเสียง จมกูถกูกล่ิน ลิน้ถกูรสก็

ทาํนองเดียวกนันี ้มนัสะสมไปดว้ยประการตา่งๆ มนัจงึสามารถ

ใหเ้กิดกิเลส ท่ีเรยีกวา่ปสาท  

สมยัใหมว่ิทยาศาสตรเ์คา้เรยีกวา่เซล เคา้เอาแตเ่ซลอนั

เดียว เคา้ไม่ไดพ้ดูถึงเรื่องใจ พระพทุธเจา้ทา่นพดูถึงเรื่องใจ ทัง้

ประสาททัง้ใจ ถา้ไม่มีใจซะแลว้ มีแตป่ระสาท มีแตเ่ซลอนัเดียว 

ก็ไม่สามารถจะรูไ้ด ้อย่างคนตาย จิตใจมนัหนีจากรา่งแลว้ มนั

เซลหรอืประสาทมนัจะใชอ้ะไรได ้มนัก็หมดเรื่องกนั อนันีห้ากวา่

มนัมีประสาทหรอืเซลนัน้อยู ่ทาํการทาํงานรว่มกนั พดูกนังา่ยๆ

เรยีกวา่ใจเป็นตวักลาง เรื่องมนัน่ีวิ่งวอ่นอยู่นั่น ใจเป็นตวักลาง 

ประสาทรายงานไปถงึใจ มนัจงึคอ่ยออกมาคิดคน้ พิจารณาให้

เกิดสญัญา สงัขาร ขึน้โดยลาํดบั   

ใจน่ีหละเพราะตายแลว้ไปเกิดใหม่ได ้ผลของการกระทาํ

รว่มกนัทัง้กายทัง้ประสาท เม่ือประสาทดบัแลว้ ยงัเหลือแตจ่ิต 

จิตมนัเป็นคนคิด คนปรุง คนแตง่ จิตนีเ้ป็นคนรบักรรมดีกรรมชั่ว 

จิตนัน้เป็นคนรบัไปตา่งหาก เม่ือไปเกิดใหม่ ไม่ไดเ้อาเซลเก่าไป 
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หรอืประสาทเก่าไป มนัไปเอาประสาทใหมต่า่งหาก ออกเกิดมา

ตา่งหาก ออกเกิดแลว้ก็ใชไ้ดต้ามเดิม ใจมนัไม่จน ใจไม่ทกุข ์

เซลหรอืประสาทมนัคอยรอรบัใหเ้กิดใหมอ่ยู่เรื่อยไป ถา้ไปเกิดท่ี

ไหนก็มีท่ีนั่น  

ความพิสดารของพทุธศาสนามนัตอ้งมีอย่างนี ้ทาง

วิทยาศาสตรเ์คา้จะพิสดารซกัเทา่ไร พสิจูนซ์กัเทา่ไรก็เอาเถอะ 

พิสจูนไ์ดแ้ตต่วัเซลและตวัธาต ุไม่สามารถจะพิสจูนใ์จได ้ทาง

วิทยาศาสตรเ์คา้พดูวา่ ธาตนีุไ้ม่มี เคา้ก็เรยีกวา่ธาตอุนัหนึง่ซึง่

เป็นของใหญ่โตรโหฐานท่ีสดุ ธาตอุนันัน้แตกออกไปเป็นโลกเลก็

โลกนอ้ย เป็นดวงเดือนดาวตา่งๆ มนัก็ธาตทุัง้นัน้แหละ มนัจะ

เอาอะไรมาพดูนอกจากธาตแุหละ ส่ิงท่ีเห็นท่ีรูน้อกจากธาตแุลว้

ไม่มีอะไรทัง้หมด ส่ิงท่ีไม่เป็นตนเป็นตวั คือวิญญาณความรูส้กึ

อนันัน้ เอาอะไรมาพิสจูนไ์ด ้ 

พระองคย์งัพิสจูนไ์ดว้า่ มโน วิญญาณธาต ุตอ้งรูส้กึอนันี ้

เป็นธาตอุยู่ ธาตนีุแ้หละเกิดดบัๆอยู่อย่างนัน้ เกิดขึน้มาแลว้ก็ดบั

ลงไป สลายเป็นของเดิม ท่านอปุมาเปรยีบเหมือนกบัคล่ืน
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กระทบฝ่ัง มาเป็นตวัเป็นกอ้นเป็นลกูคล่ืนมา พอมากระทบฝ่ัง

แลว้ก็สลายเป็นนํา้ไปตามเดิม ธาตนุัน้ก็มาเป็นตนเป็นตวั ผล

ท่ีสดุก็สลายออกเป็นดิน นํา้ ไฟ ลม ตามเดิม โลกนีห้าก (เทป

ขาดตอน) ทา่นสอนใหพ้ิจารณาอย่างท่าน ท่านพิจารณามาแลว้ 

เห็นแลว้ ชดัแลว้ จงึสอนใหพ้วกเราพิจารณาตาม เพ่ือจะใหเ้ป็น

อย่างนัน้ตามท่าน  

อย่างพิจารณาเหน็ธาตเุป็นธาตหุละคราวนี ้มนัจะเป็น

ประโยชนอ์ะไร ทาํอะไรไดร้ ึมนัหากมีสว่นนงึซึง่จะยดึสมมติุ

บญัญติั ตามสมมติุบญัญติัอนันัน้มีสว่นอยู่ตา่งหาก ถงึแมจ้ะ

เห็นเป็นธาตก็ุตาม มนัจะตอ้งออกมาใชก้ายน่ีแหละคือสมมติุ

บญัญติัอนันีแ้หละ อยู่ธรรมดาน่ีแหละ ไมเ่ห็นแปลกอะไรเลย้ ก็

ธรรมดาๆ แตใ่จน่ีมนัไปเขา้ไปยดึ ใจนีม้นัเขา้ไปถือ ปัญญานัน้

รูเ้ท่ารูต้วัท่ีมนัเขา้ไปยดึไปถือ คนนะกลวันกักลวัหนา กลวัเหน็จะ

เป็นธาตแุลว้ กลวัจะทาํอะไรไม่ได ้เห็นแลว้ไม่สกัแตว่า่ ลองคิดดู

สิ สกัแตว่า่ ไมใ่ช่เราไม่ใช่เขา มนัจะพดูกนัไดห้รอืคนเรา พดูก็ไม่
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รูภ้าษากนันะสิ ถา้ถามถึงตวัคน เช่นนางนัน้ นายนีอ้ะไรตา่งๆ ก็

เลยไม่รูจ้ะพดูอะไรกนั  

อาตมาเคยเป็นเด็กเป็นเลก็อยู่ เลน่กบัหมูก่บัเพ่ือน บางคน

นะใจดีใ๊จดี ใครๆก็เรยีกแตช่ื่อๆ ช่ือมนั ช่ือ แพ แตห่ากวา่คนใจดี 

หมู่เพ่ือนเรยีกมนั มนัก็เลยไม่ขาน ถา้จะพดูกบัใคร คนอ่ืนเคา้จะ

เสียใจเดือดรอ้น แลว้มนัก็ไมพ่ดู ไม่พดูแลว้ก็หมดเรื่องกนั ไม่พดู

ทาํไมจงึวา่ไม่พดู มนัชอบกลอยู่ เคา้เรยีกวา่ แพๆ กนั ไม่พดู ท่ง

นัน้ก็ไม่พดู ทาํไมจงึไม่พดู ความขอ้นัน้ฉนัใด สมมติุบญัญติั เรา

นีย้งัตอ้งใชอ้ยู ่ถา้ไม่ใชก็้อย่างวา่น่ะแหละ จะเรยีกอะไร อย่าไป

กลวั กลวัจะพดูไม่ถกู สมมติุบญัญติัมนัมีอยู่นั่นน่ะ แตต่วัจิตไม่

ไปยดึไปถือ มนัก็เลยไมมี่ตนมีตวั ก็เลยไมมี่เรามีเขา ก็เป็นสกัแต่

วา่ธาต ุตรงนัน้จงึตอ้งใชส้ติปัญญาพิจารณาใหร้อบคอบ อย่าไป

กลวั เพียงแตก่ลวั แตเ่ราไมท่าํ กลวัจะเป็นอย่างนัน้แตเ่ราไม่ทาํ 

ทาํใหเ้ป็นอย่างวา่นัน้ ก็เลยไม่กลวั มนัเป็นจรงิแลว้หรอืเลยไม่

กลวั สมมติุบญัญติัก็เลยเป็นตามความจรงิของมนั ก็หมดเรื่อง
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กนั น่ีหละพทุธศาสนา สอนสลบัซบัซอ้นลกึซึง้มาก ฉ ปั�ญฺตตฺิ

โย บญัญติั ๖ ท่านวา่งัน้  

ขันธบัญญัต ิบญัญติัเป็นขนัธ ์ไม่ใช่สมมติุ สมมติุกบั

บญัญติัตา่งกนั สมมติุคือเรือ่งโลกเคา้สมมติุไวแ้ลว้ เรยีกไวแ้ลว้ 

เรยีกช่ือไวแ้ลว้ สว่นบญัญติันัน้พระพทุธเจา้บญัญติัทบัสมมติุ

นัน้ไปอีก เรยีกวา่บญัญติั เรยีกวา่ขนัธบญัญติั ขันธ ์๕ รูป 

เวทนา สัญญา สังขาร วญิญาณ เรยีกวา่ขนัธ ์๕ ขนัธบญัญติั 

อายตนะบัญญัต ิอายตนะ ๖ บญัญติัทบัสมมติุลงไป ท่ีเรยีกวา่

ตา ห ูจมกู ลิน้ กาย ใจ ท่ีเรยีกวา่คน ตาของคน หขูองคน จมกู 

ลิน้ กาย ของคน ไม่ตอ้งวา่คนแลว้ บญัญติัเป็นอายตนะ ไม่ใช่

ของใคร เป็นอายตนะ สัจจะบัญญัต ิของจรงิของแทไ้ม่

แปรปรวนไปไหน ใครจะวา่ไงก็อยู่อยา่งนัน้ ไม่วา่ก็อยู่อยา่งนัน้ 

เป็นจรงิอยู่อยา่งนัน้ สจัจบญัญติั ขนัธบญัญติั อายตนะบญัญติั 

อินทรียบัญญัต ิอินทรยีก็์เรยีกวา่บญัญติัเหมือนกนั อินทรยีก็์

อายตนะทัง้ ๖ นั่นเอง อายตนะอินทรยี ์สมมุตบิัญญัต ิสมมติุ

ของคนท่ีเคา้สมมติุไวแ้ลว้ มนัก็เป็นอยา่งเคา้วา่จรงิๆ แตห่ากไม่
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เป็นจรงิ เป็นจรงิอย่างเคา้วา่จรงิ แตไ่ม่เป็นจรงิ คือมนัไม่เป็นจรงิ

ตามของจรงิ แตเ่ป็นจรงิตามสมมติุ พระพทุธเจา้ทา่นบญัญติัไว้

อย่างนี ้ 

จงึวา่ธรรมะคาํสอนของพระพทุธเจา้สอนหลายอย่างหลาย

นยั มนัเป็นเหตใุหค้นไม่ประพฤติปฏิบติั สงสยัลงัเลมาก คน

ประพฤติปฏิบติัแลว้ ธรรมคาํสอนของพระองคส์อนของจรงิ

ทัง้หมด หมดสงสยั หมดลงัเล ใหเ้ขา้ใจโดยนยันีท่ี้อธิบายมาก็

สมควรดว้ยกาลเวลา ดว้ยประการฉะนี ้

 

ท่ีมา: https://youtu.be/rW3kSZIwjgc  
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