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ลิงตดิตัง 

หลวงปู่ เทสก ์เทสรงัสี 

พากนัตัง้ใจฟังจะอธิบายเรื่องลิงติดตงั ของโบราณทา่นบอก

วา่ลิงติดตงั ผูเ้ฒา่เกา่แก่เคยพดูอยู่เสมอๆ ลิงติดตงัมนัแน่นหนา

ท่ีสดุ ลิงติดตงันัน้คืออะไร ตงันัน้หมายความวา่อะไร จิตของเรา

เรยีกวา่จิต จิตของเราเรยีกวา่ลิง เหมือนกบัลิง ไม่อยูน่ิ่งได ้ยงั

เรยีกวา่เหมือนกบัลิง คราวนีต้งั ตงันัน้อาจจะไม่เขา้ใจบางคน 

เคา้เอายางไมเ้ป็นยางถนน ยางอะไรก็ตามเถอะ ยางมาจาก

ตน้ไมน้่ะ เคา้มาเค่ียวเอามาใสน่ํา้มนัยาง แตว่า่การเค่ียวนัน้ ถา้

นํา้มนัยางมากก็ไม่เหนียว ถา้ใสน่อ้ยก็ขน้แข็งเกินไป ใสพ่อดี๊

พอดีมนัจะเหนียว อนันีเ้คา้วา่ลิงติดตงั ทาํไมมนัจงึมาติด ลิงมนั

ชอบไข่ ถา้เหน็ไข่หละจบัมาบีเ้ลย เคา้จงึทาํ เอายางนัน้น่ะ เค่ียว

ดีๆแลว้ไปใสไ่ข่ไว ้ใสฟ่องไข่นัน้ไว ้เอาไปไวใ้นท่ีลิงไปๆมาๆ โดย

สว่นมากมนัลง ไลล่งกินขา้วเคา้ เคา้ไวท้างมนัมางัน้นะ่ ลิงมนั

เห็นมนัก็ชอบใจ ของชอบมนัแตไ่หนแตไ่รมา จบับีเ้ลย บีเ้ลยยาง

มนัก็แตกออกจากฟองไข่ติดมือ ติดมือขา้งนงึเสียก่อนนะที
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แรก  มนัไมท่ราบจะทาํไง มนัมีสองมือเทา่นัน้ เอามือท่ีสองไปใส่

ควกั มนัติดมือขา้งนงึก่อน มือท่ีสองก็ติดดว้ยกนัอีก ทาํยงัไง

คราวนี ้ก็ใชเ้ทา้ทัง้สองอะ้สิ ควกัเข่ียถีบยนัออก ก็ไปติดกนัอีก 

ทัง้ท่ีสามนัน้ก็ดี เทา้ขวา เทา้ซา้ยมนัก็ติดกนัหมดเลย ทาํยงัไง

เหลือแตป่าก ก็เอาปากกดั ปากกดัก็ติดเขา้ไปอีก เลยไมท่ราบ

จะทาํยงัไงเลย หมดท่า นั่นหละลิงติดตงั มนัหมดท่าซะนั่น 

เหมือนกบัคนเรา ทาํลงไปได ้ไม่รูจ้กั มีความอยากความหิว 

จงึคอยแสวงหาเรื่องอาหารการกิน บรโิภคทกุส่ิงทกุอย่างจะ

โดยตรงจะโดยออ้มก็ดี เรื่องแสวงหาอาหารทัง้นัน้ มนษุยค์นเรา 

จะเป็นพอ่คา้วาณิชก็เรยีกวา่แสวงหาอาหาร จะเป็นขา้ราชการก็

เรยีกวา่แสวงหาอาหาร จะเป็นพระภิกษุสามเณร อยูว่ดัอยู่วา่ 

อบุาสกอบุาสิกา ก็ลว้นแตอ่าหารน่ีเป็นเหต ุเป็นปัจจยัให้

แสวงหา เหมือนกบัลิงตวันัน้น่ะ มนัเห็นไข่มนัชอบใจมนัก็บีเ้ลย 

ไปหาไหนก็หาเถิด คนในโลกนีท้ัง้หมด ถา้ไม่ทานซะอย่างเดียวก็

หมดเรื่องกนัไป แตน่ี่เราทานอยู ่เสาะแสวงหาดว้ยความอยาก  
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บางคนเคา้บอกวา่ ไม่มีการอยาก ไม่สนกุ คนหาอยู่หากิน

ในโลกนีส้นกุเพราะการอยากการกินนั่นแหละ จงึไดส้นกุ แต่

พระพทุธเจา้วา่การอยากการกินนั่นแหละเรยีกวา่ทกุข ์มนั

ตรงกนัขา้ม ฉะนัน้ไม่อยาก เฉยๆเสีย มนัก็ไม่มีอะไร ไม่ตอ้ง

แสวงหา อย่างปากทอ้งเรา ไม่ตอ้งอยากอะ้ ไม่ตอ้งกินนะ่ มนัก็

หมดเรื่องกนัไป แตนี่ม้นัมีปากมีทอ้งกนันะสิ มนัหวินะสิ แลว้

คอยแสวงหาดว้ยประการตา่งๆ แสวงไปแสวงมานะ่ไปถกูตงั 

ท่ีวา่ลิงติดตงั ตงัมนัของเหนียวท่ีสดุ  

มนษุยช์าวโลกเกิดขึน้มา เรยีกวา่เป็นลิง ลิงคะก็แปลวา่เพศ 

คือมีเพศหญิง เพศชาย เรยีกวา่ ลิงคะ ทัง้เพศหญิงเพศชายน่ะ 

ทัง้หมด หาอยูห่ากินดว้ยกนัทัง้หมด ลิงคะ แปลวา่เพศ เพศทัง้

เพศหญิงและเเพศชาย รวมความเรยีกวา่ หากินดว้ยกนัทัง้นัน้ 

หากินท่ีไหนหละ เอาอะไรมาหา ก็อยู่ในขนัธ ์๕ น่ีแหละ ไม่

นอกจากขนัธ ์๕ หรอก ไปๆมาๆก็กลบัมาขนัธ ์๕ ของเกา่ คือรูป 

เวทนา สัญญา สังขาร วญิญาณ ทัง้หา้อย่างน่ีแหละ หลงรูป 

คือมนัอยากไดรู้ป มนัก็เอารูปมาติด เพราะอยากนั่นแหละไปติด 
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ติดขนัธ ์๕ คือตวันั่นแหละ หาวา่รูปของเรา รูปท่ีตวัของเราน่ี

แหละ ไม่อ่ืนไกลนอกจากตวัของเราหรอก ติดของเราซะก่อน

คอ่ยไปติดคนอ่ืน ถือวา่เรา วา่เขา ถือวา่ตน วา่ตวั ถือวา่รูปรา่ง

ของเรา เพราะเราเกิดขึน้มาไดรู้ปเป็นของปรากฏขึน้มาแลว้ ก็ถือ

อย่างนัน้หละร ํา่ไป เจ็บก็วา่เราเจ็บ ป่วยก็วา่เราป่วย ไม่อยู่ดี

สบายก็วา่เราไม่อยู่ดีสบาย เป็นไขเ้ป็นหนาวก็วา่เราเป็นไขเ้ป็น

หนาว สบายก็วา่เราสบาย วา่เราสขุสบาย เราอยู่เยน็เป็นสขุ 

ชอบอกพอใจ ก็ตวัขนัธ ์๕น่ีแหละ ไม่อ่ืนไกลอะไร 

คราวนีก็้เหน็ตวัของเราแลว้เป็นสขุหละคราวนี ้ก็เหน็คนอ่ืนก็

เป็นสขุเหมือนกนั อยากชอบรกัซึง่กนัและกนั เห็นเราเป็นสขุแลว้

เราก็ชอบคนอ่ืนเป็นสขุ ยนิดีพอใจกบัคนอ่ืน กบัรูปอ่ืน ถา้หากวา่

เราเป็นทกุขแ์ลว้ มนัจะชอบอกชอบใจกบัใคร มนัจะยินดีพอใจ

กบัใคร ตวัเราทกุขม์นัก็หมดเรื่อง มนัจวนจะตายแลว้น่ี มนัทกุข์

เขา้มา มนัจะไปพอใจยินดีกบัใคร นั่นแหละ มนัติดรูปตวันี ้

เสียก่อน แลว้คอ่ยออกไปติดรูปคนอ่ืน อนันัน้นะ่ลิงติดตงั มนั

พวัพนัไปซะยืดยาวทีเดียว ถึงลกูคนอ่ืน ถงึลกูถงึหลานถึงเหลน 
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อะไรตา่งๆไปพวัพนั ยืดยาวไปทีเดียว มนัติดจนลืมหลืูมตาไม่ขึน้ 

เหมือนกบัลิงตวันัน้แหละ มนัติดทัง้หา้แหง่ มนัจะไปไหนพน้ มนั

ก็กลิง้อยูน่ั่นนะ่สิ  

เวทนาก็น่ีความสขุ เราก็ปรารถนา ความทกุขเ์ราไม่

ปรารถนา สขุอนัใดพวัพนัในส่ิงใดในตวัของเราก็ยินดีพอใจใน

เม่ือเราไดค้วามสขุ ไม่อยากใหส้ขุนัน้ปราศจากตวัของเราไปอีก 

เม่ือทกุขเ์กิดขึน้ ก็อยากจะใหห้นีมนัก็ไม่หนี อยากจะใหพ้น้ตวั

ของเรามนัก็ไม่พน้ มนัทกุขอ์ยู่นั่นหละ อยากจะใหพ้น้ยิ่งไม่พน้

ใหญ่ ยิ่งพวัพนัหนกัแนน่เขา้ไปทกุที สขุก็อยากใหอ้ยู่เป็นสขุ ให้

อยู่สขุนัน้ร ํ่าไป มนัก็ยิ่งพวัพนัใหญ่ มนัอยากใหส้ขุอยา่งนัน้ร ํ่าไป 

มนัก็เดือดรอ้นเป็นทกุข ์มนัทกุขท์ัง้นัน้น่ะ ไม่หายสญูซกัที มนัก็

มีทกุขใ์หญ่ อนันัน้มนัก็พวัพนัเขา้อีก หาส่ิงแวดลอ้มท่ีจะปอ้งกนั

ไม่ใหท้กุขน์ัน้เกิดขึน้ จะใหส้ขุนัน้อยู่ตอ่ไป ยิ่งหาก็ยิ่งพวัพนักบั

เขา หาเงินหาทองขา้วของสมบติัพสัถาน หาหมอหาหยกูหายา 

หาอะไรตา่งๆทกุอยา่ง แลว้ก็เปลืองเงินเปลืองทอง สิน้เงนิสิน้

ทองหมดไปแลว้โข นั่นเรยีกวา่เป็นทกุข ์อนันัน้เรื่องเวทนา 
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เรื่องสัญญาความจาํได ้จาํโน่นจาํน่ี หมายมั่นสาํคญันั่นน่ี

อะไรตา่งๆ สาํคญัวา่ตวัของเรา สาํคญัวา่วตัถท่ีุมีอยู่ในตวัของ

เราน่ีทัง้หมดท่ีเรยีกวา่วตัถ ุตา ห ูจมกู ลิน้ กาย น่ีอยู่ในตวัของ

เราหมด เม่ือสญัญาจาํไดแ้ลว้ ส่ิงอนัใดท่ีเราจาํได ้หมายมั่นอยู่

ในส่ิงนัน้ ย่อมเป็นอปุาทานในส่ิงนัน้ ยดึมั่นสาํคญัในส่ิงนัน้ เช่น 

ตา ห ูจมกู ลิน้ กายน่ีแหละ ตวัของเราน่ีแหละ หมายมั่น

จรงิๆจงัๆวา่ตวัของเรา ก็นั่นหละสญัญา ส่ิงภายนอกก็เหมือนกนั 

จาํส่ิงของวตัถพุสัดตุา่งๆในบา้นในช่อง ในลกูในหลานสารพดั

ทกุอยา่ง จาํไปหมด ความจาํอนันัน้ถา้หากวา่มนัหายไปก็

เสียดาย ถา้หากวา่ไม่หาย จาํอยู่นั่นก็เดือดรอ้นเป็นทกุขอ์ยู่นั่น

แหละ ก็ห่างหายไปเหอะก็เดือดรอ้นเป็นทกุขอ์ยู่เหมือนกนั มนั

เรื่องสญัญา 

สังขารความปรุงความแตง่ ท่ีปรุงแตง่นกึคิดสารพดัทกุส่ิง

ทกุอยา่ง จะใหเ้ป็นโนน่เป็นน่ี ใหว้ิเศษวิโส ใหย้ิ่งๆขึน้ไปก็ดี หรอื

ใหต้ ํ่านอ้ยลงไปก็ดี ใหอ้บัเฉาลงไปก็ดี ความปรุงความแตง่น่ะ 
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มนัไม่อยู่คงท่ี เม่ือปรุงแตง่แลว้ไม่เป็นไปตามประสงคก็์

เดือดรอ้น ถา้เป็นไปตามประสงคก็์เดือดรอ้นเหมือนกนั 

วิญญาณความรูส้กึนกึคิดทีแรกเม่ือประสบอารมณ ์อนันัน้

ก็สาํคญัวา่ตนวา่ตวั สาํคญัวา่เราวา่เขา แทท่ี้จรงิไม่มีตนมีตวั

อะไรหรอก หายสญูหมด เพียงแตป่รากฏขึน้นิดนงึก็หายไป 

ปรากฏขึน้นิดนงึแลว้ก็หายไป  

ทัง้หา้อยา่งน่ีแหละ เจา้ตวัลิงเป็นคนวิ่ง เป็นคนหา เป็นคน

สะสม เป็นคนไม่ใหค้ดัออกจากตวัของเรา ใหติ้ดอยู่ในตวัของ

เรา วิ่งโน่นวิ่งน่ี ลองดสิู หลบัตาซกัพกัหนึง่ลองดสิู มนัอยู่มัย้ 

เกาะโนน่เกาะน่ีน่ะ วิ่งโนน้วิ่งนีอ้ยูไ่ม่แลว้ซกัที ตวัลิงตวันัน้สาํคญั

ท่ีสดุ ทา่นเปรยีบเหมือนกบัลิง อปุมาอปุไมยเปรยีบเหมือนกบั

ลิงน่ะมนัวิ่ง มนัไม่อยู่น่ิงได ้เด๋ียววิ่งไปตามรูปเด๋ียววิ่งไปตาม

เสียง กล่ิน รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ ์เด๋ียววิ่งไปตามเวทนา 

สญัญา สงัขาร วิญญาณ มนัก็อยู่เน่ียไม่ไปไหนหรอก มนัวิ่งอยู่

เน่ีย วุน่อยู่ ไมรู่แ้ลว้รูร้อดไปซกัที เลยติดขอ้งในเรื่องนัน้ หรอืติด

ตงัในเรื่องนัน้  
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คนเราจงึวา่ไมมี่ดีอะไรเลย้ ดีก็เพราะเหตท่ีุทาํจิตใหน่ิ้ง ให้

น่ิงในตวัของตนได ้รกัษาจิต รกัษาอารมณไ์ด ้มีพละในตวั ใหอ้ยู่

ก็ได ้ใหไ้ปก็ได ้อนันัน้น่ะเป็นของตวัแท ้ถา้หากวา่เป็นลิงเรื่อยไป

ก็ อปุมาเหมือนกบัลิง มนัก็ไม่ใช่ตวัของเรา ทา่นจงึวา่ นัตถ ิ

สันต ิปรมัง สุขัง ความสขุอนัใดจะเสมอดว้ยความสงบไม่มี 

เพราะเหตมุนัวิ่งอยู่อย่างนัน้ ทา่นเลยเปรยีบใหเ้ป็นเหมือนกบัลิง

ซะ กวา้งขวางออกไปคือวา่เหมือนกบัลิงติดตงั อปุมาอปุไมย

เปรยีบไปโน่น เหมือนกบัลิงติดตงั ติดขอ้งยงัไง ก็พวัพนัในส่ิงใด 

กลิง้อยู่ในส่ิงนัน้สิ มนัจะไปพน้จากนัน้ไดย้งัไง๊  

เม่ือถึงคราวท่ีจะเอาตนรอด เม่ือถึงคราวท่ีจะเอาตนใหเ้ป็น

อิสระ มนัก็ไม่ไดใ้นเม่ือเราไม่ฝึกฝนอบรมตน ใหอ้ยู่ในอาํนาจ

ของกิเลสเรื่อยไป หลายอย่างหลายเรื่องแลว้ พดูอธิบายไว ้

เหมือนกบัลิงก็มี เหมือนกบัปลาท่ีเคา้ออกจากนํา้แลว้มนัดิน้

ตายลงไปของเก่า ดิน้ลงไปในนํา้ของเกา่ มนักลิง้กลบักลอกไป

มาอย่างนัน้ เม่ือเราฝึกฝนอบรมไม่ได ้ก็ไดช่ื้อวา่จิตไม่ใช่เราเสีย

แลว้ อยู่ในอาํนาจของจิตเสียแลว้ อาํนาจของจิตก็คือกิเลส



โดยทมีงานกรุธรรม grudhamma.com 9 
 

นั่นเอง มนัมีอะไร ๊มีแตกิ่เลส มาฝึกฝนอบรมจิตใหส้งบลงไปได ้

มนัก็พน้จากกิเลส มนัก็เป็นจิตของเรา เอาหละเทศนเ์ทา่นี ้

แหละ  

จบัลิงใหอ้ยู ่ถา้จบัไม่อยู่ก็จะเรยีกวา่ยายลิง ตาลิง พระลิง 

เณรลิง เคา้วา่อย่าไปโกรธเคา้หละ เคา้วา่ตวันีห้รอก เคา้วา่ตวัใจ

นีต้า่งหาก คนน่ีอย่าไปโกรธเขา เราจบัไม่ไดเ้ราก็เป็นลิงนั่นเอง 

คนเรามกัโกรธ ไม่พิจารณาถ่ีถว้น มกัโกรธ เหมือนเคา้หาวา่ววั

วา่ควาย ตาคนนัน้เป็นววั ตาคนนีเ้ป็นควาย ตาคนนัน้เป็นปเูป็น

ปลา พระคนนัน้เป็นปลาอยา่งอยา่งนีอ้ะไรตา่งๆ เป็นเป็ดเป็นไก่ 

มนัก็เลยโกรธเขา ความเป็นจรงิมนัเป็นจรงิของเขา เอาเนือ้ไก่มา

เลีย้งตวั เอาเนือ้เป็ดนั่นนะ่ เอาเนือ้หมนูั่นน่ะ เอาเนือ้ปลาเนือ้ปู

นั่นน่ะมาเลีย้ง เคา้วา่ก็ควรจะใหเ้ขา ก็เลยไม่เขา้ใจความเป็น

จรงิ มนัถือตนถือตวัอย่างนี ้ถือมาน๊านนาน ถา้เห็นสภาพความ

เป็นจรงิแลว้ มนัก็ไม่ถืออะไรกนั มนัก็หมดเรื่องไป  

อนันีก็้เหมือนกนั ถา้เหน็วา่ตวัเป็นลิง ก็พอใจยินดี เคา้วา่ก็

ถกู ปลอ่ยใหเ้ขาเสีย แตข่องเขาก็เป็นลิงเหมือนกนั ไม่รูต้วั วา่แต่
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คนอ่ืน ตกลงก็ลิงดว้ยกนัทัง้หมดทัง้วดั ทัง้โลกน่ีเป็นลิงดว้ยกนั

ทัง้หมด มนัก็หมดเรื่องกนัไป เหตนุัน้จงึวา่เราจะพน้จากลิงเรา

จะจบัตวัลิงใหไ้ด ้อย่าใหเ้ขา้ไปติดตงั ถา้พวัพนัติดตงัก็ไม่พน้

จากลิง คือตามนัน้น่ะ อา้ว ทาํความเพียรกนั 

 

ท่ีมา: https://youtu.be/f-1_vxyK6IE 

 

https://youtu.be/f-1_vxyK6IE

