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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๗ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ภูเขาลูกนี้เราเที่ยวมากที่สุด 
 เราคิดไปถึงเวลามันจนตรอกของมันมีนะ เราตอนเรียนหนังสืออยูกม็ี คือตอน
เรียนหนังสือ เราไปเรียนที่โคราช แลวเกี่ยวของกบักรุงเทพฯอยูเสมอ ไปกรุงเทพฯ จาก
กรุงเทพฯ มาโคราช ไปมาบอยดวยรถไฟ คอืตอนกอนไมมรีถยนต ทางถนนรถยนตไม
มี มีแตรถไฟ รถไฟเขาก็ไปตามเวลาเชนตอนเชา ไมไดเหมอืนทุกวันนี้ซึ่งมีรถเต็มถนน 
ไมวารถไฟ รถยนตเต็มถนน มันไมมีนะ ถาไปไมทันเวลาไมได นี่เราก็ไป คือออกจาก
โคราชแตเชา รถไฟออก คือวาตองเสียสละแหละ ตอนเชากต็อนเชา  
 นี่อันหนึ่งมันก็แปลกๆ อยูนะ ไปนั่ง คือวันนี้มาเรียกวาตั้งใจเสียสละไมฉัน อยู
ในรถไฟมันมีเทวดาอยูนั้นจนได เทวบุตรเทวดามี เราก็นั่งอยูในนั้นไมสนใจ เขาก็รูนี่
พระทานฉันตอนเชาตอนอะไร ก็เขารูเร่ืองของพระนี่ เราก็นั่งของเราเฉย แลวอยูๆ เขา
เอาจานเอาอะไรในรถไฟ ตูเสบียง เทวบุตรเทวดาอยูในนั้น เขาไปสั่งอาหารในตูเสบียง
เอามาถวายเต็มไปหมดเลย คือเราก็เหมือนวาตัดสินใจไมไดฉนัละวันนี้ ตั้งใจไมฉันละ 
ที่ไหนไดเต็มเลย แนะ มันแปลกอยูนะ  
 ไปหลงปาอกีแหละ อันนี้ยิ่งแน ตาย ถาไมไปเจอเอา ๒-๓ กระตอบเขา หลงปา
เขาไปกลางภูเขา ตอนนั้นยังไมไดแยกจากกัน เขาในกลางภูเขาแลว แลวตางองคกอน
จะไดแยกไปทางนูนทางนี้ ไปดวยกนั ๓ องค ออกจากบานโคกนามนจากพอแมครู
จารยมั่น ไปก็เขาเขาเลย เพราะภูเขามันติดกันกบับานหวยหีบ เขาไปนั่นไปภูเขา เขาไป
กลางเขาเลยหลง หลงอยูกลางเขาเลย ใครจะไปคาดไปฝนที่ไหนวาจะมีผูมีคน ถาไมไป
ตามทางก็หลงปาหลงเขาตายอยูในนั้นแหละ นี้ไปก็ไปหลงปาอีกแหละกลางคืนนอนอยู
ในเขานั่นแหละ 

พอตื่นเชามา เอา ใครลองตั้งสัจจะอธษิฐานลองดู จะเอาออกใหรูในทางฝนก็ได 
รูทางดานภาวนาก็ไดวางั้นนะ ตอนนั้นยังไมไดแยกจากกัน ไปดวยกัน ๓ องค วาบาน
อยูที่ไหน บานอยูทางไหน พอตื่นเชาก็ออกมาหากัน อยูในปา กางกลดลงในนั้นนอน 
ตอนเชาพอสวางก็มาหากัน บานอยูทางไหน ชี้ไปทางทิศใตนะ อยูทางนี้ ถามองคนี้วา
อยูทางไหน อยูทางนี้ แตเราจะพบผูหญิงกอนนะวางั้น พูดอะไรจึงขัดเหตุขดัผลนักหนา
เราวา ก็คําฝนวาอยางน้ัน พบตั้งแตผูหญิงไปนี่ ผานไปนี่ ๒ ราย ๒ องคแบบเดียวกัน 
พบแตผูหญิงเขาหาบสิ่งหาบของไปนี้ ผานไปนี้ 

สําหรับเราก็มีอีกเหมือนกัน แตรูสึกจะแนกวาเพื่อน แลวทานละ อยูทางนี้แต
ไมใชบานเราวางั้น เปนทับอยูทางนี้ ทางทิศเดียวกันนี่แหละ เมื่อคืนนี้โยมแมมากับ
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เด็กผูชาย ๒-๓ คน มาถางปาที่เราอยู อาว โยมแมมาจากไหนนี่มาถางปาถางรก อูย นี่
แมอยูทับ นั่นมองไปเห็นไฟอยู เรามองไปก็เห็นไฟจริงๆ ไฟในคําฝนนะ ไปก็บอกกัน
วา วันนี้เราจะพบผูหญิงกอนแหละ ใครก็วาพบผูหญิง ที่สามเราวา พบทั้งผูหญิงทั้งเดก็ 
มีพบทั้งผูหญิงผูชาย แตวันนี้จะมีคนมาเอาบริขารเรา ตามสงทางเราละวันนี้ คืนนี้ฝนวา
โยมแมมาถากถางนั้นนี้ เด็กมาเอาบริขารเรา เอาบาตรเอากาน้ําอะไรไปตามโยมแมไปนี่
แหละ จะมีคนสงของเรานะวันนี้ ก็เราหลงปาเขาไปตามสง ถาเขาไมสงไปไมได อยูใน
กลางเขาแลวนั่น 

พอไปก็ไปเจอเอาที่เขาไปทําไรอยู ๓ หลัง ลงไปเลยไปเห็นรอย เอะ นี่มันรอย
คนนะนี่ ตามลงไปมีหุบเขา ไปเจอเอากระตอบเขา เขาทําไรทําสวนอยูนั่น เขาก็วาดวี้ด
ขึ้น พบแตผูหญิง ผูชายไปไรไปสวนแปลงอื่นๆ ทีน่ั่นเปนที่พักเขา พบแตผูหญิงเต็มอยู
นั่น อาว เราจะพบผูหญิงกอน จริงๆ นะเลยไดพบผูหญิง เขาก็มาจัดอาหารใหฉัน หลง
ปาเขาไป เสร็จแลวเขาก็ตามสงยอนหลังกลับคืนไปนูน ไปทางนี้ไมได ตาย เขาวางั้น 
โอย ถาไมพบพวกผมนี่ตายละ นี่กลางเขาแทๆ มันก็เปนอยางน้ันนะ มันดลบันดาลให
ไปเจอจนได ฉันแลวเขาก็ตามสงของ ยอนหลังไปนูน จึงยอนไปทางนูน ในภูเขาภูพาน 

 ภูพานนี้เที่ยวแหลกหมด ภูพานระหวางสกลนครไปถึงกาฬสินธุ ภูเขาลูกนี้เรา
เที่ยวมากที่สุด เพราะพอแมครูจารยอยูทางพรรณา เราก็เที่ยวแถวนั้น อยูสกลนคร 
บานโคกนามน เราก็เที่ยวแถวนั้น แลวทานมาอยูทางพรรณานี่ก็เที่ยว เที่ยวตลอดไป
หมดเลย เที่ยวปาเที่ยวเขา เรียกวาภูเขาลูกนี้ไปทั้งน้ันละเรา เที่ยวปาเที่ยวเขา  
 นี่ละเวลาหาธรรมเปนอยางน้ันแหละ มีแตความทุกขความลําบากทั้งน้ันหาธรรม 
จะไดสะดวกสบายดูจะไมคอยมีละ อยูในปาในเขาบางทีก็ไปอาศัยเขา ๓-๔ หลังคาเรือน 
เขาอยูในเขา เขาไมมีไรมีนาทําเขาก็หาของปาอะไร เอาไปแลกทางชาวบานเขาขึ้นมากิน 
เราก็ไปพักกบัเขา ก็ไปอยางวา มันไมมีอะไรแหละ องคเดียว สององคไป อาศัยกินเขา
บาง ไมกินก็ไดนี่ ก็เราเคยมาแลว อยูในสกลนครนี่ละมากที่สุด เราเที่ยวแหลกเลย 
ภูเขาลูกนี้ไปหมด ตั้งแตสกลนครถึงกาฬสินธุ ปนี้เขาทางนี้ ปนั้นขึ้นทางนั้นลงทางนั้น 
ขึ้นไปตลอดเลย ทีนี้ก็ไปอยูหวยทราย ขึ้นทางโนนๆ อีก เรียกวาภูเขาตั้งแตหนองสูง คํา
ชะอีมาถงึอําเภอสวาง เราเที่ยวแหลกหมดเลย เที่ยวปาเที่ยวเขา หาอรรถหาธรรมนั่น
แหละจะเปนอะไร  
 เร่ืองการอยูการกินนี้ ความอดอยากขาดแคลนเปนประจําละ แตเราไมไดหวง
อันนี้มากยิ่งกวาธรรม จิตใจมันมุงตอธรรม เพราะฉะนั้นถึงวาจะทุกขยากลําบากที่ไหน 
มันก็พอบืนนะคนเรา เมื่อความมุงมั่นอันใหญหลวงมีอยู คือมุงตอธรรม มุงตอมรรค
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ผลนิพพานเปนเรื่องใหญโตมาก ความทุกขความลําบากไมเห็นเปนเรื่องสําคัญอะไร 
ทุกขยากลําบากก็ไมสนใจ ยิ่งกวามุงอรรถมุงธรรม ไปอยางน้ันแหละ  
 นี่ละกวาจะไดธรรมมาสอนโลกก็อยางที่วาน่ีละ ยิ่งพอแมครจูารยมั่นดวยแลวนี่
นับเปนเบอรหนึ่งเลย ทุกขที่สุดคอืพอแมครูจารยมั่นเรา ไอเราเดินตามรอยทานก็ทุกข
ขนาดนี้แหละ ไปในปาในเขา ธรรมมักจะเกิดในปาในเขาที่สงบสงัดงบเงยีบ นั่นละเกิด
ที่เชนนั้น ในที่อัตคัดขัดสนจนใจจําเปนจริงๆ ในปาชางปาเสือ ธรรมมักเกิดที่นั่นแหละ 
ที่ที่หรูหราฟูฟา ไมเกิดธรรม สําหรับเราเองเปนอยางน้ัน ถาที่ไหนไปไดฉนัมากๆ แลว
วันนั้นตายเลย ตายทั้งเปน นอนไมอยากตื่น ขี้เกยีจขี้คราน นั่น ทีนี้ไปอยางน้ันจะไปฉนั
อะไรนักหนา ๒-๓ วันจะฉันเสียทีนึง ทองนี่มันแฟบแตใจมันพองดวยธรรม มันก็พออด
พอทนคนเรา ทนอยางน้ันแหละ ทนเรื่อยมา 

ทนจริงๆ ๙ ป ตั้งแตพรรษา ๗ ถึงพรรษา ๑๖ นี่เรียกวาตกนรกทั้งเปนตลอด
เลย ไปแตองคเดียวๆ ไปอยางน้ันละ เพราะนิสัยเราเปนอยางน้ัน ไปกบัใครไมได ไม
สะดวก เหมือนน้ําไหลบา รับผิดชอบกันละซิ ไมไดแสดงอนันั้นก็ตาม มันเปนอยูในใจ 
ตองเปนความรับผิดชอบหวงใยกัน ถาเราจะไมฉันนี่ อาว หมูเพื่อนวาไง แนะ ถาไปกบั
หมูเพื่อน ถาเราไมฉัน หมูเพื่อนก็เกรงใจเรา เห็นเราไมฉันก็ไมฉันเสีย แนะ โอ ไม
สะดวก 

 ถาเราไปองคเดียวปาชาอยูกับเราเทานั้นพอ อยากฉันก็ฉัน ไมอยากฉนักี่วันก็
ตาม เปนอยางน้ันตลอด แลวสะดวกตลอดเลย นี่ละหาธรรมหาอยางน้ัน ไมไดเปน
ความสะดวกนะ หาอยูในปาในเขาไมไดออกมาตามบานตามเรือน แลวธรรมก็เกิดที่
เชนนั้นแหละ ทีอ่ัตคัดขัดสน อาหารการกินไมคอยมีในทอง แลวภาวนาดี เวลานั่ง
ภาวนาไมมีคําวาโงกงวง ถาอาหารไมมีในทองแลวการภาวนาไมมโีงกงวงแหละ 
กลางคืนนอนหลับเพียงสองชั่วโมงพอ คืนทั้งคนืหลับเพียงสองชั่วโมงพอแลว จากนั้น
จิตมันเที่ยงตรงแนวตลอดเวลา ไมมีคําวาโงกวางวง เมื่อไดผลทางนั้นมันก็ตองทน
คนเรา อดบางอิ่มบางก็ตองทนเอา 

ถาจะเอาปากเอาทองเขาเปนประมาณตายเลยแหละ ไมไดเห็นอรรถเห็นธรรม 
ตองเอาธรรมเปนประมาณ ปากทองกินเมื่อไรมนัก็อิ่มเมื่อนัน้ มีกําลังทันที แตสวน
ธรรมนี้มีกําลังลําบาก เกิดยากอยู ตองไดฝกทรมานอยางหนัก ไปอยูในปาในเขาอยาง
นั้นมันมีความเพียรตลอดเวลา สติสตังติดกับตวัตลอดเลย มิหนําซ้ํายังมีพวกสัตวราย
อีกดวยอยูในปาในเขา พวกสัตวเฉพาะอยางยิ่งก็คือพวกเสือ มันปาเสือนี่จะวาไง พวก
เสือละเปนที่หนึ่ง นากลัว 
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บางทีเราเดินจงกรมมันกระหึ่มๆ ขางๆ เวลาเสียงมันดังขึน้ก็รูจุดของมันวามัน
อยูที่นั่นที่นี่ เวลามันหยุดเสียงแลวมันจะมาแบบไหนก็ไมรู เพราะเสือมันก็เหมือนแมว 
ไปเงียบๆ แตก็ไมเคยไดยินวาเสือกินคนกัดคน ความกลัวมันหากเปนสัญชาตญาณ
อันหนึ่งมันกลัวเหมือนกัน เสือกระหึ่มๆ เราก็เดินจงกรม ทีนี้เวลามันหยุดกระหึ่มมันจะ
มาแบบไหน แนะมันก็คิดไปอกีแหละ ทางนี้ก็ตองตั้งทา สตอิยูกับตัว ภาวนาดี ถาอยาง
นั้นดีภาวนา จนกระทั่งถงึวาไมมีอะไรกลัวเลย 

เมื่อสติเราดีจริงๆ แลว ติดกับใจจริงๆ แลว จิตใจกับธรรมหลอเล้ียงกัน สติเปน
ธรรมอันหนึ่ง สติธรรม รักษาจิตใจไมใหมันคิดมันปรุงออกไปภายนอก เชนสัตวเชน
เสือเชนอะไรที่นากลัวไมใหคิด ใหคิดอยูกับพทุโธหรือธรรมบทใดที่เจาของถนัด 
พิจารณาอยูตามขั้นภูมิของจิตของธรรม มันก็อยูที่นั่นเสียไมใหออก มันกส็งางามอยูใน
นั้นไมกลัวอะไร ถาจิตกบัธรรมไดหลอเล้ียงกันแลวไมกลัว สติอยูกับใจ ใจไมคิดออกไป
ไหน สติควบคุมอยูความกลัวก็ไมมี คิดปรุงแปบออกไปมันเปนความกลัวนะนั่น 

เชนกลัวเสือ มันมักจะคดิแตเร่ืองเสือนะ กลัวผจีะคิดแตเร่ืองผี เปนอยางน้ัน 
กลัวอะไรคิดแตเร่ืองนั้น มันกลัวอะไรก็ไมรู ถากลัวอะไรมักชอบคิดแตส่ิงทีก่ลัว 
ธรรมดาสิ่งที่กลัวจะไปคดิหามันทําไม อันนี้กลับไปคิดในสิ่งที่กลัวๆ บังคับไมใหมันคิด 
เมื่อไมคิดมนัก็ไมหลอกเจาของ จิตใจมีสติธรรมบังคับอยูนั้นสงบแนว ทีน้ีอยูไดอยาง
สบาย นั่นละการภาวนา มันมีหลายขั้นของการภาวนา ถาจิตยังไมสงบดี หรือจิตอยูใน
ขั้นสมาธิ จิตจะอยูกับคําบริกรรม อยูกับสมาธิที่จุดเดนของจิต จุดแหงความสงบผองใส 
อยูที่นั่นเสีย นี่ขั้นหนึ่ง ก็สงบได 

ขั้นออกวิปสสนานี้มันแยกธาตุแยกขนัธ ไมวาสัตววาเสือ เสือมันมีอะไรแปลก
ตางกับเราถึงไดกลัวมัน นี่ถาออกทางดานปญญา ถาวากลัวตามันหรือ ตาเราก็มี แนะ
เทียบเขาไป นี่อุบายวิชาสอนตน กลัวเขี้ยวมันเขี้ยวเราก็มี กลัวตามันตาเราก็มี กลัว
อะไรของเราก็มีหมด กลัวขนกลัวหนังของมัน กลัวตาของมัน เราก็มีหมดเราไมเห็นกลัว 
แลวไปกลวัมันอะไร ไลไปไลมาไปถงึหาง เราไมลืมนะ ซัดเรื่องปญญาไลเบ้ีย ไลเร่ือง
เสือ กลัวอะไรมัน 

ซัดลงไปตั้งแตเล็บ เล็บเราก็มีกลัวอะไร ถาวาเขี้ยวเขี้ยวเราก็มีกลัวมันอะไร ไล
ไปไลมาไปถงึหาง ถาวาแขงขาของมันมี ของเราก็มีกลัวหาอะไร ไปถึงหาง อาว กลัวหาง
มันหรือ ที่นี่เราก็ไมมีหางจะอวดมัน เออ มันพลิกไดนะพดูถึงเร่ืองปญญา มันพลกิได
ของมัน ไปถงึขั้นหางเราเลยไมลืม หือ กลัวหางมันหรือ ถาวาหางมันหางเราก็มี แตนี้ไม
มีอวดซิเราไมมีหาง กลัวหางมันหรือ มันมีหางเราไมมีหาง ตั้งแตมันยงัไมกลัวหางอยู
กับมัน จะไปกลัวมันทําไม แนะมันก็แกไปอยางนั้นนะ กลัวหางมันหรือ เราไมมีหางจะ
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เอาเทียบมันไมไดใชไหม ตั้งแตตัวมนัยังไมเห็นกลัวหางมัน เราไปกลัวหาอะไร มันก็แก
ของมันไปได 

นี่ทางดานปญญา ทางดานวิปสสนา แยกธาตุแยกขันธ เสือทัง้ตัวไมมีเลย มีแต
วิปสสนาปญญาแยกธาตุแยกขันธ พวกหนังเน้ือเอ็นกระดูกของสัตวของเสือเหมือนเรา 
เทียบกันปบๆ ก็ไมมอีะไรกลัวกันๆ เพราะฉะนั้นจึงวาไลไปถงึหางมัน กลัวหางมันหรือ 
หางเรามีก็จะเอาอวดมัน แตนี้ไมมีหางซิ ตั้งแตตัวมันยังไมเห็นกลัวเราไปกลัวมันทําไม 
แนะมันกแ็กไปนั่นเสีย เราอยูไกลๆ นี่หางติดอยูกับมันก็ยังไมเห็นกลัว เราไปกลัวหา
อะไร แนะมันแกของมนัปญญา ถึงขั้นปญญาแยกปญญา พอออกจากนั้นไปแลวเรื่อง
สัตวเร่ืองเสือนี่หมดนะ 

คือตามขั้นของจิต จติอยูในรูปในนามนี่ก็ตองพิจารณาอสุภะอสุภัง ทกฺุขํ อนิจฺจํ 
อนตฺตา รางกายของเราอยูในขั้นนี้ พอพิจารณานี้หมด มันหมดนะเมื่อหมดแลว พอตั้ง
แพล็บลมผล็อย เรียกวาเกิดปบดับพรอมๆ เหมือนฟาแลบ พอวาเสือปรุงแพล็บมันดับ
พรอม ความปรุงคือเสือ แนะมันไปนั้น เสือแทไมมีมีแตความปรุงของสงัขาร มันปรุง
แพล็บขึ้นมา มันก็ออกจากสังขารเรา จากน้ันปรุงขึ้นมาไมไดเร่ืองอะไร ดบัพรอมๆ จะ
ไปแยกธาตแุยกขันธออกไดยังไง นี่เปนขั้นนี้ จากนั้นมันก็วาง พอปรากฏแปบขึ้นมาวาง
ไปหมด ไมมีสัตวมีเสือ มันแยกไมทัน เกิดแลวมันดับ ดับเร็วๆ นี่ตามขั้นของปญญา
พิจารณา 

จากน้ันจิตมันก็วางไปหมดเลย ปรุงอะไรแพล็บเหมือนฟาแลบ ดับปุบๆ หมด 
อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา อสุภะอสุภัง หมด ไปถึงขั้นวางวางไปหมดเลย นี่ละจิตพิจารณา
เปนขั้นๆ ที่วางก็มีนามธรรม ความคิดความปรุง เวทนา ความสุขความทุกขตางๆ ที่
สัญจรอยูภายในจิตนี้ พิจารณาอันนี้ก็ลงไปถึงจิตๆ ปรุงอะไรออกมาก็ออกมาจากจิต ดี
ชั่วออกมาจากจิต ตามเขาไปๆ กไ็ปถึงรังใหญคืออวิชชาอยูในจิต พอไปถึงน้ันแลว
อวิชชาพังทลายไมมีอะไรหลอก หมด นั่น อยางนั้นละการพิจารณาทางดานปญญา พอ
ถึงอวิชชาดับแลวไมมีอะไรหลอก ดับหมดเลย 

ที่พูดเหลานี้มีใครเอามาพูดวะ เอา ไปหาซิในประเทศไทยใครมาพูดไดอยางน้ี 
ไมใชเราคุยนะ นี่เราพิจารณามาแลวทั้งน้ันที่วาน่ี ผานมาไดๆ ดวยการพิจารณา เอา
จนกระทั่งโลกธาตุวางเปลาไปหมดเลย เอา วางเปลาก็วางเปลา มันมีขั้นๆ วางภายนอก
แตภายในยังไมวาง แนะ วางภายนอกหลงภายนอก ตื่นเตนภายนอก จนถงึขั้นอัศจรรย
จิตของเรา โถ ทําไมจิตนีม้ันถึงไดสวางไสวเอานักหนา วางหมดเลย อัศจรรย ตรงนี้ก็ใส
จา ทางขางนอกก็สวางไสวไปหมด มันก็หลงเปนขั้นๆ พิจารณาเขาไปๆ จนกระทั่งถึง
ความวางภายนอกก็วาง ภายในก็วาง เมื่อเปนอยางน้ันแลวปลอยวางทั้งภายนอก ปลอย



 ๖

วางทั้งภายใน ที่ความสวางจานี่จาไปหมดเลย ไมไดติดอะไรแหละ นี่ละการพิจารณา
ภาวนา 

การพูดเหลานี้ผานมาหมดแลว ที่พูดนี่เราจะพูดซอกแซกซกิแซ็กตามความรู
ความเห็นของจิตที่มันพิจารณาไมทั่วถึง เราพูดเรียกวาเอาทั้งดุนมาพูด ถาพูดแยกแยะ
ตามเรื่องของสติปญญาที่มันซอกแซกซิกแซ็ก แกไขดัดแปลงกันไปนี้มันละเอียดมาก 
พูดไมจบ เราพูดแตสวนใหญๆ ทีนี้มันวางหมดแลว วางภายนอกก็ยังวางภายใน แนะ 
วางภายนอก วางภายใน แลวมันจะติดอะไรที่นี่ เมื่อมันไมติดแลวมนัจะไปของไปอะไร 
มีเขามีเราที่ไหน มันก็หมด จิตดวงนี้ก็วางเปลาไปหมดเลย ครอบแดนโลกธาตุ วาง
หมดเลย ไมมีอะไร ตนไมก็เปนตนไม ความวางมีอํานาจมากกวา ผานไปหมด เหยียบ
อยูบนแผนดินหนาๆ นี่ ความวางผานไปหมดเลย ความวางมีอํานาจมากยิ่งกวาแผนดิน
ทั้งแผน จึงเรียกวาโลกวาง 

ดังที่ทานสอนวา สฺุญโต โลก ํอเวกฺขสฺสุ โมฆราช สทา สโต ดกูอนโมฆราช 
เธอจงเปนผูมีสติทุกเมือ่ พิจารณาโลกเปนของสญูเปลา ถอนอัตตานุทิฏฐิซึ่งเปนเหมือน
กางขวางคอออกเสีย จะหลุดพนจากพญามัจจุราชเสียได ทานสอนอยางน้ี ทีนี้เรามา
พิจารณาตามที่ทานวามันก็วางอยางทานวาจริงๆ โลกน่ีวางเปลาหมด มันวางอยูที่จิต 
อะไรมีกต็ามไมมกีต็าม ความวางมีอํานาจมากกวามันครอบไปหมดเลย ทานวา สฺุญ
โต โลกํ โลกสูญเปลาวางเปลา เมื่อจิตไมไปหมายมันก็หมดเทานั้นเอง เอาละวันนี้
เทานั้นละ 
 

รับชมและรับฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที ่
www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th

และสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน  FM 103.25 MHz 

และเครือขายทั่วประเทศ 

http://www.luangta.com/
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