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ถำม : เรื่อง “ความสงสยัในการภาวนา” 

กราบนมสัการหลวงพ่อ ผมมคีวามสงสยัในการภาวนาครบั คอืว่าเมื่อผม

ก าหนดพทุโธจนพุทโธเด่นชดัขึน้มา และตัง้สตอิยู่กบัค าบรกิรรมไปเรื่อยๆ บางครัง้ผมมี

อาการตามมาคอืรูส้กึเหมอืนมแีรงกดดนัมหาศาลมากดดนั ลกัษณะของแรงกดดนันัน้

เปรยีบไดก้บัสุญญากาศ ท าใหรู้ส้กึอดึอดัเหมอืนจะขาดใจตาย เพราะมนับบีคัน้เข้ามา

และขาดอากาศหายใจ เมื่อเกิดอาการอย่างนี้ผมจะแก้ไขดว้ยการปล่อยให้อารมณ์

ด าเนินไปเรื่อยๆ แต่ก าหนดสตอิยู่กบัพุทโธไม่ยอมปล่อย จนกระทัง่อาการสงบลงและ

เกดิอาการปีต ิขนลุกขนชนัอย่างแรงตามมา ซึ่งผมมคีวามสงสยัดงันี้ 

๑. อาการดงักล่าวเกดิจากอะไรครบั และการแกไ้ขทีถู่กตอ้งควรท าอย่างใด

ครบั กราบขอบพระคุณมาก 

ตอบ : สิง่ทีว่่าการแกไ้ขทีท่ ามา ท ามานี่ถูกตอ้ง ท ามาถูกตอ้ง เวลาก าหนดพุทโธๆ ไป 

มนัเกดิอาการกดดนั เกดิอาการอดึอดั เกิดอาการต่างๆ ถ้าเราไปอยู่ทีก่ารอดึอดัหรอื

ขุ่นขอ้งหมองใจกบัอาการอึดอดันัน้ เวลามคีวามกดดนันัน้กส็งสยัในความกดดนันัน้ ก็

พยายามจะไปแกไ้ขความกดดนันัน้ นัน้คอืภาพหลอก 

เหน็ไหม ตะกอนในน ้านะ ดูส ิน ้าเวลามตีะกอนขึน้มา น ้า ตะกอนมนัจะลงกน้

แกว้ มนัตอ้งมกีารตกผลกึใช่ไหม มนัต้องมกีารรวมตวัใช่ไหม นี่กเ็หมอืนกนั ก าหนด

พุทโธๆๆ เรากท็ าใจของเราใหส้งบ ถ้าใจของเรามนัไม่สงบ เวลามนัเกดิอาการอดึอดั 

มกีารกดดนัต่างๆ มนัมอีาการของมนั มนัมขีองมนั ผลขา้งเคยีงมนัจะมตีลอดเวลา ถา้มี

ตลอดเวลา มนักอ็ยู่ที่อ านาจวาสนาของคน แลว้อ านาจวาสนาของคนแลว้นะ เวลาท า
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บางครัง้กท็ าไดง่้าย บางครัง้กท็ าไดย้าก ทัง้ๆ ทีค่นท าสมาธเิขม้แขง็นี่แหละ คนท าสมาธิ

เก่งๆ นี่แหละ เวลาจติมนัเสื่อม จติมนัไม่เอา กรรมฐานมว้นเสื่อ มนัเลกิไปเลย ขนาดจติ

ดวงเดยีวมนัยงัมไีดห้ลากหลาย 

ทนีี้จติของเรามหีลกัเกณฑ ์ หลกัเกณฑ ์ หมายความว่า เวลามนัรูส้กึอดึอดั 

รูส้กึกดดนั รูส้กึต่างๆ เหมอืนจะขาดใจตายเลยล่ะ มคีวามบบีคัน้มากเหมอืนขาด

อากาศหายใจ แต่กก็ าหนดให้อารมณ์ด าเนินการไปอย่างนัน้ ค าว่า “ใหอ้ารมณ์

ด าเนินการไปอย่างนัน้” แต่เรายงัพุทโธอยู่ไง มนัส าคญัตรงนี้ ส าคญัตรงทีย่งัพุทโธอยู่ 

ยงัมสีติอยู่ไง แต่ถ้าใหอ้ารมณ์ด าเนินการไปแบบนัน้ แลว้ตามอารมณ์นัน้ไป จบ 

เพราะมนัส่งออก มนัส่งจติไปอยู่ทีน่ัน่ไง 

อารมณ์มนัจะเกดิขึน้อย่างไร อะไรมนัจะเกดิขึน้อย่างไร เราก าหนดพุทโธของ

เราต่อเนื่อง พุทโธๆๆ เราก าหนดพุทโธเราต่อเนื่องไป เพราะต่อเนื่อง ค าบรกิรรม จติ

มนัอยู่ทีน่ัน่ พอจติอยู่ทีน่ัน่ ถ้าจติอยู่ที่นัน่ ถงึที่สุดเวลาปฏบิตัไิปเหมอืนจะขาดใจ 

เหมอืนจะขาดใจ 

ถ้าคนอ่อนแอ เหมอืนจะขาดใจ ผ่อนแลว้ หายใจก่อน ใหไ้ม่ขาดใจตาย แต่

เหมอืนจะขาดใจ เหมอืนจะสิง่ใดกแ็ล้วแต่ เรามจีุดยนืของเรา เราก าหนดพุทโธของ

เราต่อเน่ืองกนัไปๆ จนถงึทีสุ่ดมนัลง มนัเกดิอาการปีต ิ ขนลุกขนพองตามมาอย่างแรง 

อนันี้คอือาการปีต ิปีตแิลว้ ถ้าปีตแิลว้ส่งออกไหม กร็บัรูอ้าการปีติ 

เวลามนัมคีวามกดดนั มนัมคีวามกดดนัมาก แต่เวลามนัเกิดปีตทิ าไมพอใจล่ะ 

เกดิขนลุกขนพอง โอ๋ย! มนัตื่นเตน้ ไปรบัรูอ้ะไรมนัน่ะ เรากต็อ้งอยู่กบัพุทโธต่อไป 

เพราะปีตมินัจะเกิดสุขต่อไปขา้งหน้า สุขแล้วกเ็อกคัคตารมณ์ 

เกดิปีต ิ แลว้ปีตนิี้ส าคญัมาก ปีตขิองคนเลก็น้อย ปีตขิองคนขนลุกขนพอง 

ปีตขิองคนตวัขยายใหญ่ ปีตขิองคนก าหนดรูส้รรพสิง่ในโลกนี้ไดเ้ลย ปีตมินัไปได้

กวา้งขวางมาก ฉะนัน้ ปีตไิปได้กว้างขวางมาก เรากเ็อาอนัน้ีเป็นเป้าหมายไง แต่

ความจรงิมนัยงัมตี่อไป ปีต ิสุข เอกคัคตารมณ์ 
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ปีต ิ เราอยู่กบัปีต ิ เราอยู่กบัอาการ อย่างเช่นเวลาเรากนิอาหาร รสของอาหาร 

กนิจนอิม่ ปีต ิอิม่ รส อิม่ แลว้กเ็ลกิ สิง่ต่างๆ มนัต่อเน่ืองกนัไป ทนีี้เกดิปีตแิลว้เราก็

พุทโธต่อไป ทนีี้พอเกดิปีตแิลว้มนัมอีาการขนลุกขนพองอย่างแรง สงสยัว่าสิง่ที่

เกดิขึน้มนัคอือะไร 

กเ็กดิทีว่่าเวลาก าหนดพุทโธๆ ไป เวลาเกิดอดึอดัขดัขอ้ง เกิดขาดอากาศ

หายใจ นัน้มนัเกดิจากกเิลส แต่เวลาก าหนดพุทโธๆ ไปมนัเขา้ธรรม ธรรม เห็นไหม 

วติก วจิาร ปีต ิ สุข เอกคัคตารมณ์ องคข์องสมาธ ิ เวลาจะเขา้องคข์องสมาธ ิ ถ้ามนั

เป็นอย่างนัน้ได ้ ถ้ามนัปีตขินลุกขนพอง พุทโธต่อเนื่องไป แลว้ต่อไปนะ พอภาวนา

ต่อไปมนัเกดิปีตอิกี แต่ปีตมินัเบาบางลง เบาบางลงเพราะมนัคุน้เคย ถ้าเขา้ไปเจอ

ใหม่ๆ มนักจ็ะรุนแรง รุนแรง หมายความว่า เราตื่นเตน้ เราเพิง่ไปพบมนั แตถ่้าเราไป

พบบ่อยครัง้เขา้ๆ มนัก็เริม่จดืลงๆ แล้วคนกถ็ามว่า เมื่อก่อนมนัมปีีต ิ เดีย๋วนี้มนัไม่มี

เลยๆ 

ม ี แต่พอเราไปคุน้เคยปับ๊ ความดูดดื่มมนัน้อยลง พอน้อยลง เราก าหนดพุท

โธต่อเนื่องขึน้ไป พอความดูดดื่มมนัน้อยลงเรากว่็าเราภาวนาไม่เป็น เราภาวนาไม่ดขีึน้ 

ถ้าภาวนาแลว้มนัตอ้งมรีสดูดดื่มอย่างนี้ส ิ มนัตอ้งมคีวามพอใจอย่างนี้ส ิ เห็นไหม ทุก

คนไปตดิตรงนี้ คนถามอย่างนี้มาเยอะ เวลาทีไ่ม่ได้สิง่ใดเลยกบ็อกว่าลม้ลุกคลุกคลาน 

พอเริม่เขา้ไปสมัผสั สมัผสักไ็ปกอดมนัไวไ้ง 

พอสมัผสัแลว้รูส้ ิง่ใดแลว้วาง แลว้ท าต่อเน่ืองๆ ไปใหจ้ติสงบระงบัมากขึน้ไป 

มนักจ็ะเป็นประโยชน์กบัเรามากขึน้ นี่การท าความสงบของใจนะ พอใจมนัสงบแลว้

เรากฝึ็กหดัใชปั้ญญาของเรา มนัจะกา้วเดนิต่อไป 

การใชปั้ญญากปั็ญญาแกค้วามสงสยัเรานี่แหละ ปัญญาทีว่่าเรายงัลม้ลุก

คลุกคลาน ปัญญามนัจะเพกิ มนัจะเบกิทางใหเ้ราภาวนากา้วหน้าไป เดีย๋วเราจะรูข้อง

เราเหน็ของเราตามความเป็นจรงิ ถ้ารู้เหน็ของเราตามความเป็นจรงิ อนันัน้เป็นความ

จรงิ 
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ฉะนัน้ ค าถามว่า “๑. อาการดงักล่าวเกิดขึน้จากอะไรครบั และการแกท้ี่

ถูกตอ้งควรท าอย่างใด” 

อาการที่เกดิขึ้น เกิดขึน้จากผลของการภาวนา ธรรมทัง้หลายมาแต่เหตุ ถ้า

เราไม่มเีหตุ มนัจะเกิดอาการแบบนี้ได้อย่างไร ในเมื่อเราเกดิ เกดิเพราะอะไร เกดิ

เพราะเราก าหนดพุทโธไง ก าหนดพุทโธๆๆ ไป มนัจะมอีะไรมากดีขวาง จะมอีะไรมา

เป็นอุปสรรค เรากก็ าหนดพุทโธของเราต่อเน่ืองไปจนเกดิผล เกดิเป็นปัจจตัตงั เป็น

สนัทฏิฐโิก เกดิผลของมนั ถ้าเกดิผล เรากเ็ขา้ใจ นี่ผลของมนันะ 

แลว้เขาว่า “อาการเกิดขึน้จากอะไรครบั” 

กเ็กดิขึน้จากทีเ่ราท ามา แลว้วธิกีารแก ้ วธิีการแกเ้รากก็ าหนดพุทโธ

ต่อเน่ืองกนัไป วธิกีารแก้นะ พุทโธต่อเน่ืองไปๆ เพื่อพฒันาใหจ้ตินี้มนักา้วหน้าขึน้ไป 

ตะกอนในน ้า ตะกอนในน ้าเวลามนัสงบแลว้มนัอยู่ก้นแกว้ ประเดีย๋วมนัขยบั

นะ ตะกอนนัน้มนักขุ่็นขึ้นมาอกี จติใจของเราเป็นแบบนัน้น่ะ แต่เวลาใชปั้ญญา

แยกแยะไปแล้ว เวลาเราตกัตะกอนนัน้ทิ้งไป จะน ้าใสโดยทีไ่ม่มตีะกอนไง น ้าใสจะเหน็

ตวัปลา น ้าใสคอืจติสงบแลว้จะเหน็กเิลส เหน็กเิลสคอืเหน็ความขุ่นข้องหมองใจ 

อย่างเช่นเราปฏบิตัมิา “อาการทีเ่กดิขึน้คอือะไรครบั” 

เราเป็นเอง เรารูเ้อง เรายงัไม่รูจ้กั แต่พอเราท าบ่อยครัง้เขา้จนเรามัน่คงขึ้น 

เราควบคุมได้ เราบรหิารจดัการได ้เรารูจ้กั พอรูจ้กั น ้าใสแลว้จะเหน็ตวัปลา พอมนัใส 

จติมนัมัน่คงขึน้ไปแลว้มนัไปเหน็กาย เหน็เวทนา เห็นจติ เหน็ธรรมตามความเป็นจรงิ 

นัน้คอืเหน็ตวัปลา ถ้าเหน็ตวัปลาแลว้เราจะแกไ้ขอย่างไร เราจะจบัปลาอย่างไร เราจะ

พจิารณาอย่างไร 

ปลานี้มนัเป็นปลาทีเ่ป็นปลาปักเป้า เป็นปลาพษิ ปลาทีม่พีษิกนิไม่ได ้ปลานี้

เป็นปลาทีเ่ป็นประโยชน์ เหน็ไหม เวลาพจิารณาไปมนัจะแยกไป ปลาอะไรทีเ่ป็นพษิ 

อย่างพวกแมงกะพรุนต่างๆ ทีม่นักนิไม่ได ้พวกทีม่นัใหโ้ทษกบัเรา แต่ถ้าสิง่ใดทีม่นัให้

คุณล่ะ สิง่ใดทีเ่ป็นอาหารไดเ้ป็นอาหารไม่ได ้ ปัญญาพจิารณาของมนัไป มนัจะเขา้ใจ
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ในผลของสตัวโ์ลกต่างๆ แลว้มนัเขา้ใจถงึความเป็นไปของใจของเรา มนัจะเกดิปัญญา

ขึน้ๆ มนัจะเพกิมนัจะถอนใหช้ านาญขึน้ๆ แล้วมนัไปเหน็จรงิเหน็จงั 

การแกท้ีถู่กตอ้งคอืพุทโธต่อเนื่องไป แลว้ใชปั้ญญาแยกแยะไปเรื่อยๆ ท าไป

เรื่อยๆ มนัจะเป็นประโยชน์กบัเราเรื่อยๆ นี่พูดถงึการปฏบิตันิะ 

ถำม : เรื่อง “ใช่หรอืไม่ใช่” 

กราบนมสัการ ขอถามว่า พระโพธสิตัว(์แท)้ ทีล่งมาเกดิ จรงิๆ แลว้มกัมี

อุปสรรคยากล าบาก จะสมัผสัทุกขม์าก มเีมตตามาก มคีวามอดทนกว่ามนุษย์

ธรรมดา พร้อมปล่อยวางได้เสมอใช่ไหมครบั กระผมคอยฟังหลวงพ่อเสมอครบั 

ตอบ : เขาถามปัญหา “ใช่หรอืไม่ใช่” ในความสงสยัของตวัว่าพระโพธสิตัวแ์ท้ 

พระโพธสิตัวน์ะ พระโพธสิตัวเ์วลาทีอ่งคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ยงัไม่

พยากรณ์ ยงัเปลีย่นแปลงได ้ แต่ถ้าพระโพธสิตัวท์ีอ่งคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้

แต่ละองคพ์ยากรณ์แลว้ตอ้งไปขา้งหน้า จะตรสัรูเ้ป็นองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้

ไปขา้งหน้า แต่ตอ้งท าต่อเน่ืองกนัไป นี่พระโพธสิตัวท์ีเ่ป็นความจรงิ 

ทนีี้พระโพธสิตัว ์ สิง่ทีโ่ดยธรรมดาสามญัของโลกทุกคนปรารถนา ทุกคน

ปรารถนา บางคนเด็กๆ เราเจอมาก ทุกคนมาพูดเลยบอกว่าเขาปรารถนาพระโพธสิตัว์ 

เขาปรารถนาเป็นองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ แล้วเขาพยายามจะใชช้วีติของเขาไป 

อย่างนี้ถ้าปรารถนาเริม่ตน้ใหม่ๆ สิง่ทีว่่าปรารถนาเป็นพระโพธสิตัว์ พระโพธสิตัวค์อื

ปุถุชน พระโพธสิตัวท์ าฌานโลกยี์ได้ พอท าฌานโลกยีไ์ด้มนัจะรูเ้ห็นต่างๆ แต่ถ้าพระ

โพธสิตัวท์ีม่บีารม ีท าใกลช้ดิกบัธรรม ความทีว่่าจติเขารูส้ิง่ใดมนัจะถูกตอ้งชดัเจนขึน้ 

แต่พระโพธสิตัวท์ีห่ดัเริม่ตน้ เราจะเปรยีบเทยีบเหมอืนหมอดู หมอดูฝึกหดั

ใหม ่หมอดูจะทายผดิพลาด จะทายต่างๆ แต่เวลาหมอดูถ้าเขาดูจนช านาญขึน้เขาจะ

มปีระสบการณ์ของเขา เขาแกไ้ขเหตุการณ์ทีว่่าเวลาลูกคา้ดูหมอซกัถามสิง่ใดเขาจะ

ตอบได ้แต่ถ้าหมอดูใหม่ๆ เขาจะไม่ถนัด นี่กเ็หมอืนกนั พระโพธสิตัว์ๆ  พระโพธสิตัว์

มนัเป็นเป้าหมายไง มนัเป็นเจตนาของคนที่อยากจะสรา้งอ านาจวาสนาบารมี 
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ฉะนัน้ ค าว่า “พระโพธสิตัว์ๆ ” เรากบ็อกถ้าพระโพธสิตัวน์ะ พระโพธสิตัวก์บั

อรยิบุคคลมนัแตกต่างกนั ถ้าเขา้สู่อรยิบุคคล เป็นพระโสดาบนัขึน้มา ไม่เกี่ยวกบัเรื่อง

ความเป็นพระโพธสิตัว ์ พระโพธสิตัวถ์้าเป็นองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า เวลาจะ

ตรสัรูข้ึ้นมานะ อนันัน้บารมเีตม็ ตอ้งตรสัรูเ้องโดยชอบ แต่นี่เราเป็นชาวพุทธ เวลาเรา

ปฏบิตัเิราจะเขา้สู่อรยิสจั เขา้สู่อรยิมรรค มนัตอ้งปฏิบตั ิสิง่นี้มนัจะแบบว่าไม่เขา้ 

ถ้าไม่เขา้ปับ๊ พระโพธสิตัวแ์บบว่าพระโพธสิตัวท์ีเ่ขม้แขง็ พระโพธสิตัวท์ีเ่ป็น

สมัมาทฏิฐเิขาจะท า เวลาพจิารณา เวลาแกไ้ขต่างๆ เขาจะเหน็จรงิตามของเขา แต่

พระโพธสิตัวท์ีว่่ามแีรงปรารถนาแต่ยงัมกีิเลสมากอยู่ กเิลสมากอยู่คอืแรงที่เป็นโลกๆ 

มากอยู่ มนัเป็นผลประโยชน์ มนัเป็นเรื่องต่างๆ 

ฉะนัน้ ค าว่า “พระโพธสิตัว”์ เราตัง้พระโพธสิตัวไ์ว ้ไม่ใช่ว่าพระโพธสิตัวจ์ะท า

ดตีลอดไป ถ้าปรารถนาเป็นพระโพธสิตัว ์ แต่จติใจของเขามนัเป็นกเิลส มนัยงัไม่เขา้สู่

ทาง เขากท็ าความผดิพลาดได้เหมอืนกนั 

ฉะนัน้บอกว่า “พระโพธสิตัวแ์ทท้ีล่งมาเกดิ จรงิๆ แลว้มกัมอุีปสรรค

ยากล าบาก” 

ค าว่า “มอุีปสรรคยากล าบาก” มนุษยเ์ราจะมอุีปสรรคยากล าบากไหม มนุษย ์

ความเป็นอยู่ของมนุษย ์มนุษยเ์ราก็มอุีปสรรค ความด ารงชวีติ มนุษยเ์ราก็มกีเิลสท า

ใหเ้รามคีวามทุกข์ 

นี่กเ็หมอืนกนั พระโพธสิตัวม์นักเ็หมอืนกนันัน่น่ะ ถ้าไม่มอุีปสรรค ถ้าเราบอก

ว่าคนทีม่อุีปสรรคเป็นพระโพธสิตัว์ 

พระโพธสิตัวเ์ขาไม่ไดม้อุีปสรรค แต่เขามแีรงปรารถนารือ้สตัวข์นสตัว์ เขามี

แรงปรารถนาไปช่วยคน พระโพธสิตัว ์ ดูส ิ เวลาคนจติใจทีว่่าเขาปรารถนาจะไปช่วย

คนนู้นจะไปช่วยคนนี้ อนันี้เป็นอุปสรรคไหม...ไม่ใช่ แส่ แส่ไปเอง ถ้าเป็นอุปสรรค ค าว่า 

“อุปสรรค” ปับ๊ เราหลบหลกีไดไ้ง ถ้าอุปสรรค 

แต่ค าว่า “ปรารถนา” แรงปรารถนาของเขา เขารบัผดิชอบเอง เขาไปท าของ

เขาเอง เขาว่าเป็นอุปสรรค ถ้าเป็นอุปสรรคก็เป็นอุปสรรคไปหมดเลยส ิเพราะเราเหน็
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ว่าเป็นอุปสรรคเราถงึท าสิง่ใดไม่ได้ แต่เขาไม่เหน็ว่าเป็นอุปสรรค เขาเหน็ว่าเป็นการ

ท าทานของเขา เป็นหน้าที่ของเขา เขาท าแลว้เขามคีวามสุขของเขา เขาปรารถนา

อยากท าความสุข อยากจะช่วยเหลอืเจอืจานมนุษย ์ เขาอยากจะช่วยเหลอืคนอื่น เขา

สรา้งของเขาไปเรื่อยๆ เขาท าจนเป็นความปกตขิองเขา นี่พูดถงึพระโพธสิตัวน์ะ 

แต่ถ้าพระโพธสิตัวก์็เป็นแบบนัน้ แต่เราเป็นปุถุชน เราเป็นคนหนาอย่างนี้ เรา

เหน็แลว้เราว่าท าไปท าไม นี่จติใจมนัแตกต่างกนัอย่างนี้ แลว้มุมมองกแ็ตกต่างกนัไป 

ฉะนัน้ สิง่ทีว่่าใช่หรอืไม่ใช่นัน่อีกเรื่องหนึ่ง ค าว่า “ใช่หรอืไม่ใช่” ถ้าเราใช่ 

เพราะว่ามุมมอง มุมมองต่างๆ ของคนมนัต่างกนั พอบอกว่าเป็นพระโพธสิตัว ์ถ้า ๑๘ 

มงกุฎมนักบ็อกว่าเป็นพระโพธสิตัว์ แลว้มนัสร้างภาพ มนัท าแต่ผลประโยชน์ของมนั 

แลว้มนับอกมนัเป็นพระโพธสิตัว ์ แลว้พอค าว่า “พระโพธสิตัว”์ เราจะไม่กลา้แยกแยะ

เลยว่าใครเป็นพระโพธสิตัวห์รอืไม่เป็นพระโพธสิตัว์ ใครท าถูกหรอืท าผดิ 

พระโพธสิตัวก์เ็ป็นชื่อเฉยๆ ยกไว ้ แต่เรากไ็ปดูทีก่ารกระท าว่ามนัถูกหรอืผดิ 

มนัดหีรอืชัว่ จรงิหรอืไม่จรงิ เพราะตอนนี้เราคดิกนัอย่างนี้หมด ทีว่่าตวัเองปรารถนามา

อย่างนัน้ จะช่วยเหลอือย่างนัน้ แลว้มนักม็ปัีญหากนัไปไง ฉะนัน้ ถ้าใครปรารถนาเป็น

พระโพธสิตัว ์ เราจะมแีรงปรารถนาจะช่วยเหลือเจอืจานคน เขากท็ าของเขาดว้ยก าลงั

ของเขา แต่ถ้าเราจะท าของเรากเ็ป็นเรื่องของเรา มนัตอ้งมสีตมิปัีญญาไง 

ไม่ใช่ว่า ค าว่า “พระโพธสิตัวแ์ท”้ เขาจะมอุีปสรรค แลว้พระโพธสิตัวเ์ขากม็ี

อุปสรรคต่อหน้าเรา เราไม่ไดป้รารถนาเป็นพระโพธสิตัวเ์ลย แต่เราตอ้งมาช่วยเหลอื

เจอืจานพระโพธสิตัว ์ แลว้เราตอ้งมาอุม้พระโพธสิตัว ์ มนักไ็ม่ใช่เนาะ เพราะเราไม่ได้

ปรารถนาเป็นพระโพธสิตัวใ์ช่ไหม เขาปรารถนาเป็นพระโพธสิตัว ์ แลว้เขามอุีปสรรค

มากเลย แล้วเขามาใหเ้ราเกื้อหนุนจุนเจอืเขา เราไม่ไดป้รารถนาพระโพธสิตัวเ์ลย แต่เรา

ตอ้งไปอุม้พระโพธสิตัว ์แลว้กช็่วยเหลอืพระโพธสิตัว์ เออ! มนักแ็ปลกนะ 

พูดอย่างนี้เพราะกระแสสงัคม กระแสโลกไง กระแสสงัคมกไ็ปอย่างหนึ่งนะ 

แต่เรากต็อ้งมสีตปัิญญาของเรา ถ้าเป็นพระโพธสิตัวเ์ขาท าด้วยก าลงัของเขา เขาท า

ดว้ยความสะอาดบรสิุทธิข์องเขา เขาท า พระเวสสนัดรเขาเสยีสละของเขาจนชาวบา้น
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รบัไม่ได ้ จนแมแ้ต่ชาวบา้นไล่ออกจากราชวงัเลยนะ ประชาชนไล่พระเวสสนัดรออก

จากราชวงั ว่าถ้าบรจิาคอย่างนี้แลว้เงนิคงคลงั เงนิในคลงัไม่มเีหลอื แว่นแควน้น้ีไม่มี

เงนิใชจ้่าย พระเวสสนัดรจะสละหมด ฉะนัน้ ขบัไล่พระเวสสนัดรออกจากราชวงัไป

เลย นัน่น่ะพระโพธสิตัว ์

ถ้าออกจากราชวงัไปแลว้ พอเขาไม่มอีะไรท าทานแลว้กท็ าทานกณัหา ชาล ี ท า

ทานมทัร ีภรรยา ท าทาน ใหท้าน เทวดามาขอ ใหไ้ปเลย ใหไ้ดจ้รงิๆ เขาใหจ้รงิๆ นี่

เวลาอย่างอื่นใหห้มด เวลาลูกเมยีไม่ใหใ้คร พระโพธสิตัวเ์ขาท าไดข้นาดนัน้ ถ้าพระ

โพธสิตัวท์ าไดข้นาดนัน้ เขาสละของเขาจรงิๆ ถ้าสละของเขาจรงิๆ 

นี่กเ็หมอืนกนั ถ้าพระโพธสิตัวท์างโลกเขาท าของเขาด้วยน ้าพกัน ้าแรงของ

เขา เขาท าของเขาด้วยไม่เบยีดเบยีนใคร ดว้ยอ านาจวาสนาบารมขีองเขา เรากส็าธุ 

แต่ถ้าพระโพธสิตัว์โดยชื่อ แต่ด้วยความเป็นโลก ความเป็นกเิลสตณัหาความทะยาน

อยากก็อา้ง อ้างว่าพระโพธสิตัว ์ เราเองเราไม่ไดป้รารถนาพระโพธสิตัวเ์ลย เรากต็้อง

เอาข้าวของเงนิทองเราไปค ้าจุนพระโพธสิตัว ์ อนัน้ีไม่ใช่ โลกมนัเป็นแบบนัน้ ตอ้งดู 

เราท าดว้ยปัญญาของเรา ทานกค็อืทาน เราท าเพื่อประโยชน์ของเราเนาะ ใช่หรอื

ไม่ใช่ใหดู้ตรงนี้ จบ 

หลวงพ่อ : อนัน้ียาว อนัน้ียาวนะ แต่คอยฟังดู นี่ประสบการณ์ของคนปฏบิตั ิ

ถำม : เรื่อง “เรยีนถามเรื่องสตปัิฏฐานและสภาวะครบั” 

กราบนมสัการพระอาจารย์ดว้ยความเคารพอย่างสูง ขอกราบเรยีนถามเรื่องของ

สตปัิฏฐานครบั ผมอ่านต าราเรื่องสตปัิฏฐาน ผมเจอค าทีส่งสยัมาตลอดหลายปี ตรงค า

ว่า “กายในกาย เวทนาในเวทนา จติในจติ และธรรมในธรรม” กระผมเคยขบคดิ

ขอ้ความนี้มาตลอด ศกึษามาจากหลายทีก่ไ็ม่เขา้ใจได ้จนมาวนัหนึ่งดว้ยความบงัเอญิ

กเ็ขา้ใจไดด้งันี้ จงึอยากรบกวนพระอาจารยช์่วยกรุณาแนะน าครบั 

กายในกาย ผมเขา้ใจว่า เหน็ความเป็นกายในกาย ในรูปต่างๆ ของร่างกาย 

คอืเหน็กายว่าไม่ใช่เรา ไม่ไดเ้ป็นเรา กายเป็นธาตุทีม่าประกอบกนั ไม่ใช่เรา เป็น

เพยีงกาย 
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เวทนาในเวทนา ผมเขา้ใจว่า ความเหน็เป็นเวทนาในเวทนาทีเ่รารูส้กึทางใจ 

เหน็ว่ามนัเป็นเพยีงเวทนา มนัเป็นเพยีงสิง่ที่เกดิจากสงัขารต่างๆ มาปรุง มนัไม่ใช่เรา 

จติในจติและธรรมในธรรม ผมคดิว่าคลา้ยๆ กนัครบั เพยีงแต่จติในจติและ

ธรรมในธรรม ถ้าเป็นสภาวธรรมเองเลย ผมยงัไม่มัน่ใจ ไม่แน่ใจ ไม่ชดัเจนเลยครบั จงึ

อยากขอค าแนะน าจากพระอาจารยเ์พิม่เตมิด้วยครบัว่าภาคปฏบิตัมินัจะเป็นลกัษณะ

ไหนครบั ผมขออนุญาตพระอาจารยก์ราบเรยีนสภาวะเพื่อใหพ้ระอาจารยก์รุณาแนะน า

ครบั 

๑. สภาวะทีผ่มพบกค็อืผมคดิว่าผมไดเ้จอสิง่ทีเ่ป็นสจัจะในโลกแลว้ครบั ทีสุ่ด

แลว้ผมสรุปไดว่้าสิง่ทีเ่ป็นสจัจะในโลกคอืความด ี ความซื่อสตัย ์ ความจรงิใจ ความดี

งาม พวกนี้เป็นธรรมะในตวัมนัเอง เพราะมนัเป็นสภาวะของใจทีโ่น้มเขา้หาสภาวะที่

เป็นธรรมครบั สภาวะนี้ท าใหผ้มเชื่อมัน่ ๑๐๐ เปอร์เซน็ต์ว่ายงัมสีิง่ดงีามและเที่ยงแท้

ในโลกทีไ่ม่เทีย่งนี้ครบั และความดแีบบนี้ยัง่ยนืถาวร และเป็นสจัธรรมไม่แปรเปลีย่น ไม่

มเีงื่อนไข และบรสิุทธิส์ะอาดมากๆ เลยครบั 

และผมพบว่าการทีม่นุษย์ยงัพลาด ยงัหลงอยู่ ไม่เหน็ความจรงิง่ายๆ ที่อยู่

ตรงหน้านัน้ เพราะ หนึ่ง ไม่จรงิใจ ไม่จรงิจงัในการมองสิง่ต่างๆ อย่างซื่อสตัย ์อย่าง

เถรตรง อย่างจรงิใจทีสุ่ด ซึ่งถ้าหดัมองสิง่ต่างๆ อย่างจรงิใจจรงิๆ แลว้ ธรรมะอยู่แค่

เอื้อมเลยครบั 

๒. ไม่มสีตคิอืไม่รู ้ คอืไม่อยู่ในปัจจุบนั กเ็พราะมคีวามอยาก อยากม ี อยาก

เป็น หรอืความกลวัต่างๆ ท าให้ไม่มจีติอยู่ในความเป็นจรงิในปัจจุบนั นี้คอืสิง่ทีผ่มได้

ทราบมาจากสภาวะดงักล่าวครบั สภาวะนี้เป็นสุข เป็นตวัของตวัเองโดยทีไ่ม่ตอ้งมกีาร

กระท าอะไร มนัเป็นของมนัเอง รบกวนท่านอาจารย์กรุณาเมตตาผมดว้ยครบั 

ตอบ : นี่พูดถึงสภาวะนี้คอืเขาปฏบิตัแิลว้ไดพ้บ แต่ก่อนหน้านี้เขาบอกว่าเขาศึกษา

สตปัิฏฐาน ๔ มาแลว้มคีวามสงสยัว่า กายในกาย เวทนาในเวทนา จติในจติ ธรรมใน

ธรรมมนัเป็นแบบใด กค็ดิตรกึตรองมาตลอดเวลา สิง่ต่างๆ ทีม่นัเกดิขึน้มา ความเข้าใจ

ของเขา กายในกาย เวทนาในเวทนา จติในจติ ธรรมในธรรม แลว้คดิดว้ยปัญญา “ผม



ตะกอนในน ้ำ ๑๐ 
 

©2020 www.sa-ngob.com 

เขา้ใจเอง เวลาผมเขา้ใจเองว่าในเมื่อกายไม่ใช่เรา กายเป็นแค่ธาตุทีม่าประกอบเป็น

เราเป็นเพยีงกาย” 

เวลาเราจนิตนาการไป เราจนิตนาการของเรามนัเป็นปัญญา ในการตรกึใน

ธรรมๆ มนัเป็นปัญญา ถ้าปัญญามนัพจิารณาของมนัไป ว่ากายในกายเป็นแบบใด ถ้า

กายในกายเป็นแบบใด สิง่นี้มนัเป็นการตรกึ มนัเป็นโลกยีปัญญา ปัญญาพืน้ฐานใน

การศึกษา เหมอืนกบัปรยิตั ิปฏบิตั ิปฏเิวธ มนัเป็นปรยิตั ิ ถ้าเป็นปรยิตั ิ ยิง่ศกึษายิง่

พจิารณามนักย็ิง่สงสยั 

เหน็ไหม ศกึษาสตปัิฏฐาน ๔ มาตลอด แต่เรากส็งสยัของเรามาตลอด แต่เรา

กพ็จิารณาตรกึในธรรมของเรา พยายามท าความเข้าใจ พยายามท าความเขา้ใจขนาด

ไหน ความเขา้ใจของเรากม็กีเิลส ถ้ามนัมกีเิลสมนักเ็ขา้ใจได ้ เขา้ใจไดว่้าถ้าเราตรกึใน

ธรรม เราพจิารณาของเราไป เราตรกึ เราเป็นปรยิตัแิลว้เราใชปั้ญญาใคร่ครวญมนัไป 

ถ้าจติมนัละเอยีดขึน้มา ละเอยีดขึน้มามนัเขา้ใจได้ เหมอืนกบัทางวทิยาศาสตร ์ เรา

ทดลองสิง่ใด พอเราทดลอง เออ! มนัเป็นอย่างนี้ พอวเิคราะหต์่อไปมนัลกึเขา้ไป อ๋อ! 

มนัเป็นอย่างนี้ พอพจิารณาเขา้ไป อ๋อ! มนัเป็นอย่างนี้ คอืมนัลึกไปเรื่อยๆ ปัญญามนั

ขบปัญหาแตกไปเรื่อยๆ มนัจะเขา้ใจไปตามน้ี นี่โลกยีปัญญา ปัญญาทางโลกมนัเข้าใจ

ได้อย่างนี้ ถ้าเขา้ใจได้อย่างนี้ ว่าสภาวะ บอกว่าเป็นสภาวะกไ็ด ้สภาวะแบบโลกๆ ไง 

แต่ถ้าเราพจิารณาต่อเนื่องๆ ไป ถ้ามนัปล่อยวางมา ปล่อยวางมาเรื่อยๆ มนัมี

ก าลงัของจติ ถ้ามกี าลงัของจติ ทีว่่าครูบาอาจารยข์องเราท่านว่าท าความสงบของใจ

ก่อน ท าความสงบของใจก่อน ถ้าจติมนัสงบแลว้ เวลามนัจบัของมนัไดม้นักเ็ป็นอกี

อย่างหนึ่ง 

อย่างที่ว่า ผมไดเ้กดิสภาวะตามความเป็นจรงิ ผมเลยเชื่อมัน่ ๑๐๐ 

เปอรเ์ซน็ต์ ถ้าผมเชื่อมัน่ ๑๐๐ เปอรเ์ซน็ต์ สิง่ทีผ่มเหน็เป็นสภาวะของมนั 

ความดคีอืความด ี ใหเ้หน็สจัจะ สจัจะความจรงิ ความดคีอืความด ี ความ

ซื่อสตัย ์ความจรงิใจ ความดงีามต่างๆ มนัเป็นธรรมะในตวัมนัเอง ธรรมะในตวัมนัเอง

นะ สิง่ทีว่่าอรยิสจัที่องคส์มเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจา้ตรสัรูธ้รรม พระศรอีรยิเมตไตรยก็
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จะมาตรสัรูธ้รรมอย่างนี้ เรื่องอรยิสจั ทุกข ์สมุทยั นิโรธ มรรค หวัใจของศาสนา หวัใจ

ของศาสนา เรื่องอรยิสจั สจัจะความจรงิ 

ความจรงิมนัเป็นความจรงิของมนัอยู่แลว้ ความดกี็คอืความด ี ความซื่อสตัย ์

ความจรงิใจต่างๆ มนัเป็นความดขีองมนัอยู่แล้ว แต่เพราะเรามกีเิลส เรามกีเิลสคอืเรา

มอีนุสยัในใจของเรา เรามคีวามไม่รูจ้รงิในใจของเรามนักส็งสยั มนัสงสยั มนัคลอน

แคลนของมนั มนัไปพจิารณาอะไรมนักค็ลอนแคลน 

แต่ถ้าเรากลบัมา เราพจิารณาของเรามนักลบัมา กลบัมาสู่จติ จติมนักลบัมา

สงบระงบั มนัไม่มสีิง่ใดเข้ามาความสงสยั เวลาพจิารณาไปมนัลงเลย มนัเข้าใจของมนั 

เกดิสภาวะแบบนี้ พอเกดิสภาวะแบบนี้ ความมัน่ใจ ผูใ้ดเหน็ธรรม ผูน้ัน้เห็นตถาคต 

ผูใ้ดเห็นสจัจะความจรงิแลว้มนัมทีีพ่ ึง่ของมนั มนัมทีี่พึง่ของมนั มนักม็ทีีพ่ ึง่ของมนั มนั

กเ็ขา้ใจตามความเป็นจรงิของอนัน้ีได้ ถ้าเขา้ใจความจรงิอนัน้ีได้ 

ฉะนัน้ สิง่ทีเ่ป็นค าถาม “๑. ถ้าคนทีป่ฏบิตัไิม่ได ้ เพราะ หนึ่ง เขาไม่จรงิใจ 

เขาไม่จรงิจงั เขาไม่มองสิง่ใดดว้ยความซื่อสตัย์” 

ถ้าความซื่อสตัย ์ สมัมาสมาธ ิ สมัมา สมัมาสมาธมินัมองด้วยความเป็นจรงิ 

ถ้ามองดว้ยความเป็นจรงิ สิง่ทีม่นัเห็นจรงิขึ้นมามนักเ็ขา้ใจความจรงิได ้พอเขา้ใจความ

จรงิได ้“สภาวธรรมทีม่นั ๑๐๐ เปอรเ์ซน็ต ์สิง่ดงีามต่างๆ สิง่ทีไ่ม่เทีย่ง สิง่ทีเ่ทีย่งแทใ้น

โลกทีไ่ม่เทีย่ง” นี่เวลาเขาพูดของเขานะ “สิง่ทีเ่ทีย่งแทใ้นโลกทีไ่ม่เทีย่ง” 

สิง่ทีเ่ทีย่งแท ้ สิง่ทีเ่ป็นนามธรรมแต่มนัมจีุดยนืของมนัได้ สิง่ทีแ่ปรปรวน 

อนิจจงั ทุกขงั อนัตตา มนัแปรสภาพตลอด สิง่ทีเ่ป็นจรงิ อยู่กบัสิง่ในโลก ในโลก

ความเป็นทีไ่มเ่ที่ยงแท ้ สิง่ทีไ่ม่เทีย่งแท้ ถ้าจติมนัเหน็จรงิของมนัขึน้มาไดม้นัซาบซึ้ง 

อนัน้ีคอืปัญญา นี่เวลาธรรมมนัเกิด ปัญญามนัเกิดของใครของบุคคลคนนัน้มนัเป็น

สมบตัขิองเรานะ อย่างเช่นเราคน้ควา้ของเรา ของเราหาย ถ้าใครเจอของนัน้กพ็อใจว่า

ของนัน้เราพบของทีห่ายไปเรากพ็อใจ 

นีก่เ็หมอืนกนั ใจเราหาย เราหาใจเราไม่เจอ ดูส ิทีว่่าหลวงปู่ มัน่ไปอยู่กบัมูเซอ 

“พุทโธเราหาย พุทโธเราหาย” 
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แลว้พวกมูเซอเขามาถามว่า “ช่วยหาใหไ้ดไ้หม แลว้วธิหีา หาอย่างไร” 

กบ็อก “ใหก้ าหนดพุทโธๆ พุทโธไปเรื่อยๆ ช่วยหายิง่ดใีหญ่เพราะเดีย๋วจะได้

เจอ” 

เวลาเขาพุทโธของเขาไป พุทโธของเขาไป จติเขาลง นี่ไง พอจติเขาลง จติ

เขาสว่างหมดเลย จติเขารูห้มดเลย แลว้เขาก็มาหาหลวงปู่ มัน่นะ “พุทโธหลวงปู่ มัน่ไม่

หาย ของเราต่างหากหาย” นี่เวลาเขาเจอแลว้ “ของตุ๊ไม่หาย ของตุ๊สว่างไสว” 

เวลาครูบาอาจารยท์่านมหีลกัของท่านอย่างนัน้ ถ้าท่านมหีลกัของท่านแลว้ 

แต่พวกเราไม่มหีลกั ถ้าเราไม่มหีลกั ถ้าเราท าความจรงิของเราขึ้นมามนัจะเป็นความ

จรงิของเรา ถ้าเป็นความจรงิของเรา สิง่ทีว่่าใจเราหาย ใจเราไม่เจอ เราหาความจรงิไม่

พบ เวลาเราพบขึน้มามนักเ็ป็นจรงิขึน้มา พอเป็นจรงิขึน้มามนัสมัผสัได้ 

ถ้าเป็นสภาวะ หนึ่ง เป็นความจรงิใจ เป็นความซื่อสตัย ์

ใชไ้ด ้ถูกตอ้ง แลว้สิง่ทีว่่าโลกเขาไม่เขา้ใจ โลกเขาไม่เขา้ใจ ขอ้ ๒. ว่า เขาไม่

มสีต ิเขาไม่อยู่กบัปัจจุบนักเ็พราะเขามคีวามอยาก 

ทนีี้เขามคีวามอยากต่างๆ เป็นเรื่องของเขา ถ้าเราปฏบิตัขิองเราได ้ เรา

ปฏบิตัเิป็นความจรงิของเรา ถ้าเราปฏบิตัไิดม้นักรู็ไ้ดน้ะ ถ้ามนัรู้ไดแ้ลว้มนักพ็อเป็น

สมบตัขิองเราแลว้ล่ะ ถ้ามนัเป็นสมบตัขิองเรา เขาอยากใหต้อบว่าเป็นสภาวะของเขา 

สภาวะของเขาอย่างนี้ถูกตอ้งไหม 

สภาวะของเขา สิง่เริม่ตน้ สภาวะทีเ่ริม่รูม้ามนัเริม่รู้มาจากไหน มนัเริม่รู้มาจาก

ปรยิตั ิ มนัเริม่รูม้าจากการค้นควา้ ถ้าการค้นควา้เรากรู็้ได้ ช่วงแรกเรารู้ไดด้้วยการ

เปรยีบเทยีบของเรา เรารูไ้ด้ดว้ยการเปรยีบเทยีบ ดว้ยการคน้ควา้ของเรา มนัรูไ้ด้

อย่างนี้มนักไ็ม่มัน่คงใช่ไหม 

แต่พอเราใชปั้ญญาอบรมสมาธเิขา้มา พอจติมนัสงบเขา้มา ความเทีย่งแทม้นั

เกดิขึน้ เรารูไ้ด้ เราหาใจเราเจอ พอหาใจเราเจอ เราพจิารณาไป สภาวะนี้มัน่คง ถ้า

มัน่คงของเรา ผูท้ีป่ฏบิตัเิป็นแบบนี้ ถ้าผูท้ีป่ฏบิตัเิป็นแบบนี้นะ เวลาใครท าความสงบ
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ของใจได ้ใครมปัีญญาได้ ถามครูบาอาจารยท์่านไป ถ้าครูบาอาจารยท์่านตอบแลว้มา

จากความเป็นจรงินะ มนัรบัรู้ได้ 

แต่ถ้าครูบาอาจารยต์อบมาไม่ตรงกบัเรา ไม่เราผดิกค็รูบาอาจารยผ์ดิ แต่ถ้าเรา

ถูกนะ เราจะรูเ้ลยว่าครูบาอาจารย์องคน์ี้มคีวามรูเ้ท่าน้ี ครูบาอาจารยอ์งคน์ี้ท่านมี

ความรูเ้ท่านี้จะสัง่สอนเราไดอ้ย่างไร ถา้สัง่สอนเราไม่ได ้ ใจมนัไม่ลง ถ้าใจไม่ลงนะ การ

ภาวนามนัก็ยากขึ้น แต่ถ้าใจเราลง เราลงครูบาอาจารย์องคน์ี้ แต่ถ้าครูบาอาจารยท์่าน

ไม่เป็นจรงิ เราไม่ลงอยู่แล้ว ถ้าไม่ลงอยู่แล้ว ภาวนายากขึน้ 

ภาวนายากขึน้ หมายถงึว่า ครูบาอาจารยท์่านเป็นจรงิ แลว้เราแถของเรา

ออกไป มนัภาวนายากขึน้ เพราะเราเขา้สู่สมุทยั เข้าสู่ความเหน็แก่ตวั เขา้สู่ความยดึ

มัน่ถอืมัน่ของเรา แต่ถ้ามนัเป็นความจรงิ ถ้าเรายดึมัน่ถอืมัน่มนัผดิใช่ไหม แต่ถ้าเรา

จะปล่อยวาง จะปล่อยวางดว้ยอะไรล่ะ 

นี่กเ็หมอืนกนั เวลาเราพุทโธๆ ไป หรอืเวลาเราใช้ปัญญาอบรมสมาธไิปมนั

ปล่อยวาง ปล่อยวางเพราะว่าเราตรกึในธรรม เพราะมสีตปัิญญา มคี าบรกิรรม จติมนั

คลายตวัของมนัเอง มนัเป็นอสิระของมนัเอง มนัรูช้ดัของมนัเอง แลว้ถ้ารูช้ดัของมนั

เอง สิง่ทีม่นัเขา้สู่ทาง แลว้ถ้ามนัเป็นไป ครูบาอาจารยท์ีเ่ป็นจรงิเวลาสอนเรามนักไ็ปเลย 

แต่ถ้าครูบาอาจารยท์ีไ่ม่เป็นจรงิ เราไม่เชื่อ 

เวลาใจมนัลง มนัลงต่อความเป็นจรงิ แลว้มนัเขา้ใจไดด้ว้ยว่าครูบาอาจารย์

จรงิหรอืไม่จรงิ ถ้ามนัจรงิมนักเ็ป็นความจรงิของมนั 

นี่พูดถงึสภาวะ สภาวะนะ มนัเป็นจรติเป็นนิสยัของคน ถ้าคนมอี านาจวาสนา 

เวลาขปิปาภญิญามนัจะรูง่้าย แต่ถ้ามนัไม่มวีาสนา เราตอ้งขวนขวายของเรา แต่ใคร

ถ้าท าได ้ พอท าไดแ้ลว้เป็นปัจจตัตงั เป็นสนัทฏิฐโิก มนัอยู่กบัธรรม มนัอยู่กบั

คุณประโยชน์กบัเรา มนัไม่อยู่กบัใคร ถ้าไม่อยู่กบัใคร เป็นประโยชน์กบัคนคนนัน้ 

เอวงั 


