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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๔๙ 

ธรรมปรากฏ จิตใจสวาง 
 เมื่อวานนี้ไปโรงพยาบาลบุงคลา เลยบึงกาฬไปอีก เห็นวาอยูซอกแซกลําบาก
มากเลยไปสง ทางจากนีไ้ปตั้ง ๒๔๖ กิโล เมือ่วานรถวิ่งกลับไมแวะที่ไหนเลยพอดีสอง
ชั่วโมงครึ่งถงึที่นี่ ไปโรงพยาบาลก็ไมลงรถ ไมวาไปโรงพยาบาลใดไมลงทั้งน้ัน ไปจอด
รถกึ๊กเขาขนของลงๆ มอีะไรก็มาพดูที่ประตูรถเรา หมอมาพูดประตูรถ หรือขาดเหลือ
อะไรจําเปนก็พูดกันที่นัน่ จากน้ันก็ออกเลย แตกอนลงจากรถก็ไปนั่ง มีอะไรกพ็ดูกับ
เขาบางเล็กนอย เดี๋ยวนี้ไมลง ขึ้นลงลําบากมันแกไปทุกวัน เปนอยางน้ันนะ 

แตไมวาขึ้นลงลําบาก บทเวลาจะวาไมลงเพราะโรงพยาบาลสูรถเราไมได ไปนั้น
เสีย บอกวาโรงพยาบาลสูรถเราไมได เราไมลง เทานั้นใหเขาพิจารณาเอง ใหเรา
พิจารณาก็วาขึ้นยากลงยาก ไปทกุวันโรงพยาบาล ไปใกลไปไกล บุงคลาไกล รูสึกไกล
อยู กับชัยภูมิพอๆ กัน เลยสาขาจังหวัดชัยภูมิไป สงสารจะทําไง 

การจายนี้แหม รอบดานนะ ไหลออกตลอดเวลา มันก็มาของมันเรื่อยๆ นะละ 
นึกวาจะหมดเดี๋ยวก็มา เปนอยางน้ันละ การจับการจายไมไดคํานึงคํานวณวาหมดวายัง 
เอาอะไรเอาเลย แตเกี่ยวของกับผูมาขอ ถามกันเรื่องราวเหตุผล แตที่เปดไวอยางโกดัง
นี้รถใดมาไมถาม เอาไปเลย ถาจะขอเปนพิเศษอยางเคร่ืองไมเครื่องมอืหรือใหชวย
อยางอื่นๆ อนันั้นก็ตองไดถามกัน 

ของที่จะเอาไปเวียงจันทนกําหนดเรียบรอยแลวไมใชเหรอ (ครับ) ก็เยอะอยูนะ 
เพราะเปนเมืองคนจน ตองสงเคราะหชวยเหลือกัน ไมชวยเหลือไมได นี่เราก็ชวยสอง
หนแลว ไปสองหนแลวไปชวย ทางโนนก็มารับของจากนี้ดสูองหนเหมือนกัน เอาไปที
ละมากๆ ดูวารถประมาณ ๕ คัน ของเอามาไวที่ศาลาใหญขนขึ้นไปเลย สองหนแลว ไป
คราวนี้เอาไปแตรถเรา สวนขาวเขาจะเอาไปนูนเลย เราจะเอาแตส่ิงของที่กําหนดไว
เรียบรอยแลว ก็มากพอสมควรอยู 

เฉล่ียทางโนนทางนี้ ไปทางไหนชวย ไปทางนี้กช็วยทางเวียงจันทน ถาไปทาง
ภาคเหนือก็ไปชวยทางพมา พวกเครื่องมือแพทยเราชวยเปนลานๆ ทางนูนก็ดี ไปที่
ไหนชวยที่นั่นละ ไมชวยยังไงผูอดอยากขาดแคลนมีมากตอมาก ผูมพีอเปนพอไปหรือ
มีเหลือเฟอมีนอยมาก ผูที่ขัดสนจนใจมีมาก เพราะฉะนั้นมีอะไรมาถึงหมดๆ สําหรับ
วัดนี้ไมมีเกบ็ มีเทาไรออกหมดเลย เราชวยโลกดวยความเมตตา เมตตาอันนี้เราก็ไม
เคยคิดวาจะมีขึ้นมายังไงบาง ตอนปฏิบัติธรรมก็มุงมั่นตอธรรม จะทุกขจะยากลําบาก
อะไรไมมาเปนอุปสรรคตออรรถตอธรรมขั้นสูงสุดไดเลย 
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มุงไมใชมุงธรรมดา มุงธรรมขั้นสูงสุดเลย คือนิพพานวางั้น พูดตรงๆ เลย เมื่อ
มันลงเต็มหัวใจออกก็จรงิตามนั้นไมเปนอื่น พูดเหลาะๆ แหละๆ ไมพูด ถาลงได
พิจารณาเต็มแลวออกใชแลวๆ ทั้งนั้น ปฏิบัติธรรมก็ไมเคยคิดวาเมตตานี้จะกระจาย
ออกทั่วโลก ตอนที่กําลังขวนขวายธรรมก็ขวนขวายเต็มเม็ดเต็มหนวยแทบเปนแทบตาย 
พิจารณายอนหลังที่ไปอยูตามปาตามเขา ใครจะรูวาเปนวาตายอะไร ไมรูนะ อยูในปาใน
เขาอาศัยพวกคนในปาแหละ บานละสามสี่หลังคาเรือน อยูในภูเขามองไปนึกวาไมมี
บานนะ มี มีเปนแหงๆ อยูตามไหลเขาบาง หลังเขาเตี้ยๆ บาง มีอยูทั่วไป เราไปอาศัย
เขา 

การขบการฉันก็ไมไดฉันทุกวัน เวลามันหิวโหยมากก็ไปฉนัเสียทีหนึ่งแลวก็อยู
ไป อยางน้ันเรื่อยๆ เร่ืองทรมานทางรางกายเรียกวาหนักมากอยู ทรมานทางรางกายน้ี
เพื่อทางจิตใจ รางกายนี้กําลังวังชามางาย แตทางจิตใจนี้มายาก จึงตองพยุงทางจิตใจ 
บังคับทางรางกายไว ไมคอยไดขบไดฉันไดอยูสบายๆ แหละ จะมีบางก็ประเดี๋ยว
ประดาว มันหากมีนะ ไปอยูที่ไหนวาจะไมมมีันหากมี ถกูเขานิมนตไปฉันอยางน้ันมี ไป
พักอยูขางบานเขา เขามานิมนตไปฉัน เขามีงานในวัดบานเขา เขามานิมนตเราไปฉัน 
แลวก็มีเทศนแหละ ถาลงไดไปฉันแลวมีเทศน 

มหานี่มันฆาตัวเองนะ วาเทศนไมเปนเขาไมยอมฟง โอย ขนาดเปนมหาแลว
เทศนไมเปนอยาพูดถงึเลย เขาไมเชื่อเลย จําเปนก็ตองไปเทศน วันเชนนั้นก็ไปกินอิม่
หนําสําราญแหละ วันไปในงานเขาคือเปนวันอนุโลมผอนผันตามการตามงาน เราก็ฉัน
ธรรมดาไปเลย พอออกจากนั้นก็พลิกปบเลย ของจตปุจจยัไทยทานเขาถวายมากนอย
เพียงไรทุมใหวัดทั้งหมดเลยเราไมเอาอะไร ไมเอาทั้งน้ัน เชนอยางปจจัยเงนินี้ไมเอา
เลย สวนวัตถุไทยทานตางๆ ก็ยิ่งแลว โละหมดๆ เราไปแตบริขาร ๘ เทานั้น 

ลําบากลําบนการปฏิบัติธรรม ถาไมเปนอยางน้ันจิตใจก็ไมมคีวามสงาราศีขึ้นมา 
ถาอยูไปกินไปใหปากใหทองอิ่มหนําสําราญ ธรรมนั่นแหงผากๆ ปากทองตองไดกดลง
ตลอดเพื่อบาํรุงธรรม ใหธรรมไดสงางามขึ้นมา สวนมากตองบังคับอยูตลอดๆ ที่จะให
ไดขบไดฉันตามสะดวกสบายนี้ไมคอยมีละ มกีม็ีอยางที่วาน่ี เปนกาลเวลาชั่วประเดี๋ยว
ประดาว นอกจากนั้นโดยลําพังเจาของมแีตบังคบัตลอด จิตเล็งอยูการภาวนา จิตจอลง
ที่จุดใหญคืออรรถคือธรรม มรรคผลนิพพาน ไมไดไปที่ไหน ทุกขยากลําบากก็ประมวล
มานี้หมด ทุกขยากลําบากขนาดไหนสูความมุงมั่นเพื่อแดนพนทุกขไมได 

ความมุงมั่นนี้รุนแรงมากทีเดียว จะอดอยากขาดแคลนอะไรๆ ตีเขาไปหาความ
มุงมั่นๆ จึงตองเปนการทรมานไปตลอด ถาเปนอยางน้ันแลวจิตใจก็คอยเจริญๆ ถา
ปลอยอนุโลมไปตามธาตุขันธแลวไมเปนทา ไมวาใครก็ตามมันเปนเหมือนกัน กิเลสกับ
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รางกายเปนเครื่องเสริมไดดี กําลังทางรางกายเปนเครื่องเสริมกิเลสใหเหยียบย่ําทําลาย
ธรรม กาวไมคอยออกและกาวไมออก จึงตองไดบังคับบัญชากันเสมอ 

การภาวนาหาที่สงัดเงียบเลยกลางคืน เหมือนวาโลกอันนี้ไมมี อยูในภูเขาและ
อยูบนเขาดวย อากาศโลงดีอยูบนเขา มันวาง กลางคืนนั่งภาวนานี้หัวใจทํางาน เวลาเรา
เร่ิมภาวนาทีแรกหัวใจทํางานตุบตับๆ ไดยิน คือมันเงียบหมด ใจก็เงียบใจไมมีอารมณ
ยุง อากาศดินฟาอะไรก็เงียบ กําหนดลงที่ใจนี้หัวใจทํางานตุบตับๆ เร่ิมแรกนะ พอ
จากน้ันก็เร่ิมทํางาน หัวใจทํางานหายไปเลย มีแตธรรมกับกิเลสฟดกันเทานั้น 

คิดดูซิพระพทุธเจาเปนกษัตริยเสด็จออกทรงผนวชบําเพ็ญธรรมเปนเวลา ๖ ปที่
หนักมากที่สุดสําหรับพระพุทธเจาเรา บําเพ็ญอยู ๖ ป ออกก็ไมมีใครทราบ ก็มีมา
กัณฐกะเทานั้นกับนายฉันน พอไปถึงที่แลวก็ปดมากับนายฉันนออก พระองคก็ทรง
บําเพ็ญเรื่อย ทุกขยากขนาดไหนเปนมหากษัตริยไปทรมานตนอยูในปาในเขา อดอยาก
ขาดแคลนแคไหน ก็เหมือนตกจากสวรรคลงแดนนรกนั้นแหละ พระองคกไ็มสนใจ 
ปฏิบัติพระองคอยางน้ันจนไดสําเร็จเปนพระอรหันตขึ้นมา จากความลําบากลําบนของ
พระองค เราผูปฏิบัติธรรมตองคํานึงถึงศาสดาเสมอ อะไรถามีความลําบากลําบนก็มีแต
เอาเส่ือเอาหมอนมายันกนัๆ เอาพระพุทธเจามายันเปนสักขีพยาน ความอุตสาห
พยายามมันก็มีมาคนเรา 

ไปที่ไหนหาแตความสะดวกทางรางกาย ดูไปมนัขวางตาไปเรื่อยนะความสะดวก
ทางรางกาย เอะอะความสะดวกทางรางกายขึ้นแลวๆ ความสะดวกทางดานจิตใจไม
คอยมี แมที่สุดสถานที่ภาวนาความสะดวกทางรางกายมันก็แซงไปจนไดนัน่ละ ความ
สะดวกทางดานจิตใจอยูที่ไหนอยูไดหมด นั่นจิตมุงตอธรรมๆ กิเลสกับธรรมฟดกัน
ตลอดไมมีหางกันเลย ใสกันตลอด ที่อยูกินหลับนอนพออยูพอกินหลับนอน เอา กิน
ไปๆ แตการสูรบกับกิเลสไมมีถอย นี่ละทานภาวนา ผูทรงมรรคทรงผลคือผูเชนนี้ ผูที่
กลัวแตลําบากลําบนผูนี้จะทรงแตกองทุกขไมจืดจางวางเปลาไปไดละ ถาผูฝกหัดตนเอง
เอาจริงเอาจังเพื่อมรรคผลนิพพานแลว ธรรมทั้งหลายจะคอยปรากฏขึ้น จิตใจจะมี
ความสวางไสวขึ้นมา 

อะไรสวางสูใจไมไดนะ ในโลกนี้คําวาสุขก็ดีทกุขกด็ี มารวมอยูที่หัวใจหมด สัตว
ตายคนตายไมมีทุกขไมมสุีข รางกายทิ้งเปลาๆ ไมเกิดประโยชน ผูรับทราบความสุข
ความทุกขออกจากรางไปแลว รางกายก็ไมปรากฏความสุขความทุกข เพราะฉะนั้น
ความสุขก็ดีความทุกขกด็ีจึงไปรวมอยูที่ใจ ทีนี้เวลาเราบําเพ็ญไปซึ่งยงัไมตายนี้ จิตคอย
สงางามขึ้นมันก็รูรูตลอด อารมณทั้งหลายที่เปนกิเลสเปนภัยคอยจางไปๆ มีแตธรรม
หนุนจิตเรื่อย  จิตก็มีความสงางามเร่ือยๆ สงบเย็นๆๆ ชําระไป กิเลสมีหลายประเภท 
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กิเลสอยางหยาบตองทรมานกันอยางหนัก อยางกลาง อยางละเอียด พออยางกลางไป
แลวนี้คอยกาวเดินไดสะดวกสบาย พอขั้นสูงทีนี้มีแตหมุนธรรมะลวนๆ กิเลสเขามายุง
ไมไดนะธรรมะขั้นสูง ธรรมะขั้นกลางนี้พอฟดพอเหวี่ยงกันไปกับกิเลสไมมีถอยกันละ 

แตขั้นตนนี้ซิลมลุกคลุกคลาน มีแตเส่ือแตหมอน แทนที่จะเอาความเพียรมา
ชวยไมชวยนะ ตองเอาเสื่อเอาหมอนมาชวย ขั้นเริ่มแรกมีแตเส่ือแตหมอนชวย หลับดัง
ครอกแครกๆ ขั้นเริ่มแรก มันขี้เกียจออนแอทอแท ภาวนาพอพุทโธทีเดยีวออกหาทวีป
นูน พุทโธไดวินาทีสองวินาทีออกไปนอกทวีปนูน นี่ละลมลุกคลุกคลาน ขั้นนี้บําบาก ตั้ง
จิตเทาไรมันก็ไมอยูเพราะอํานาจของกิเลสมันรุนแรง กระแสของกิเลสน้ีปดทีเดียวขาด
สะบั้นไปเลยธรรมไมมีเหลือ ขั้นนี้ลําบากมากทีเดียว ตองไดหาอุบายฝกทรมานกัน
หลายแบบหลายฉบับอยางมากทีเดียว พอไดหลักไดเกณฑแลวทนีี้ก็คอยเริ่มเรื่อยๆ พอ
กาวเขาสูสติปญญาอัตโนมัติ ทีนี้กาวเองละ 

ผูบําเพ็ญธรรมจะรูวิถีจิตของตน เวลาลําบากๆ ลมลุกคลุกคลาน ถึงกาลเวลาที่
มันคอยเปนคอยไปมันคอยเปนคอยไปของมัน ตอจากนั้นกห็มุนไปเองเลย หมุนไป
เองๆ เร่ิมเปนสติปญญาอัตโนมัต ิ จากน้ันก็สติปญญาอตัโนมัติความเพียรโดยลําพัง
ตัวเองนี้เต็มตัวๆ อยูที่ไหนไมขาดเลย ตื่นขึ้นมาพับความเพียรเปนแลวๆ จนกาวเขาสู
มหาสติมหาปญญา กิเลสมองแทบไมเห็นนะ ถึงขั้นมหาสติมหาปญญานี้มองดูกิเลส
ทั้งๆ ทีม่ีอยูเหมือนไมมนีะ เพราะอํานาจของมหาสติมหาปญญารุนแรงมาก โผลไมได
ขาดสะบั้นเลย 

นั่นเห็นไหมเวลาธรรมมีกาํลังกิเลสโผลไมได ขาดสะบั้นไปเลย แตเวลากิเลสมี
กําลังสติตั้งขึน้มาพับลมผล็อยขาดสะบั้นเขาใจไหม สติปญญาขาดสะบั้น กระแสกิเลส
ฟาดเอาขาดสะบั้น ทีนี้พอเราฝกซอมจิตใจของเราใหสติสตังดีความเพียรดีแลว เขาไป
ถึงขั้นสติปญญาอัตโนมัตแิลวกิเลสขาดสะบั้นๆ มันแกกันอยางน้ัน เห็นอยูในหัวใจของ
เรา ยิ่งเปนมหาสติมหาปญญาดวยแลวกิเลสมองดแูทบไมมีนะ มันวางไปหมดแทบไมมี 
แตดีที่ไมเคยสําคัญตนวาไดส้ินสุดลงไปแลว ทั้งๆ ที่กิเลสสวนละเอียดยังมีอยู ไมเคย
สําคัญ ถามีอยูละเอียดกย็อมรับวามีๆ อยูงั้น 

บางทีถึงไดคดิขึ้นมาวา หือ มันเปนยังไงกเิลสมันมวนเส่ือไปหมดแลวเหรอ 
ไมใชเปนพระอรหันตนอยๆ ขึ้นมาแลวเหรอ วาเฉยๆ แตยังไมสําคัญตนวาเปนอรหันต
นอย เพราะตอนนั้นมันวางกิเลสไมโผล อํานาจของสตปิญญามันรุนแรง จากน้ันพอ
กิเลสขาดสะบั้นลงไปจริงๆ แลว สนฺทิฏฐิโก ขัน้สุดยอดมาพรอมกันเลย ทีนี้อรหันต
นอยอรหันตใหญไมถามถึงเลย อรหันตนอยก็ไมมีอรหันตใหญก็ไมมี มีแต สนฺทิฏฐิโก 
ขั้นสุดยอดในจิต นั่นละบริสุทธิ์แลวเปนธรรมธาตุ ผางขึ้นมาทีเดียวหมดเลย 
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จากน้ันแลวไมไดรบละ จะรบกับกิเลสตัวไหน เปนสัญญาอารมณกับอะไรบาง 
คือธรรมดาจิตนี้จะมีขาศกึเต็มตัวอยูตลอดเวลา จะหมุนของมันอยูนั้นละ หมุนอยูนี้คือ
อะไร คือสมุทัย อวิชชฺาปจฺจยา มันหมุนมันดันออกมาใหคิดเปนสังขารสัญญาอารมณ
ไปเรื่อยๆ มนัดันออกมาเรื่อยๆ ทีนี้พอตีเขาไปๆ จนกระทั่งกําลังวังชาของอวิชชาออน
ลงๆ สัญญาอารมณที่หลอกลวงเบาเขาไปๆ แทบไมมีๆ  สุดทายก็ไปมีอยูที่จิต มีก็มี
อยางเบาบางที่สุด ที่นี่พอ สนฺทิฏฐิโก ขั้นสุดทายโผลขึ้นมาเทานั้นละเหลานี้ขาดสะบั้น
ไปหมด จากนั้นมาแลวไมมีอะไรกวนใจ เห็นไดชัดเจนวา โอ โลกอันนี้วุนเพราะกิเลส มี
กิเลสเทานั้นเปนตัวยุง พอกิเลสขาดจากใจแลวไมมีอะไรยุงเลย 

พระอรหันตทานไมยุง หมด ที่ทานแสดงไววา วุสติํ พฺรหฺมจริยํ กตํ กรณียํ 
นาปรํ อิตฺถตฺตายาติ พรหมจรรยไดอยูจบแลว กิจที่ควรทําไดทําเสร็จเรียบรอยแลว กิจ
อื่นที่จะทําใหยิ่งกวานี้ไมมี ก็คอืงานอันใหญหลวง งานวัฏวนงานวัฏจักรคืองานฆากิเลส 
เมื่อกิเลสไดขาดสะบั้นลงไปแลวเรียกวางานอันใหญหลวงนี้เสร็จเรียบรอยไปแลว นี้เปน
งานที่ควรทํา เปนงานที่ควรชําระใหต็มเม็ดเต็มหนวย กต ํกรณียํ กิจที่ควรทําก็คือการ
ถอดถอนกิเลสไดทําเสร็จเรียบรอยแลว กิจอื่นที่ยิ่งกวานี้ไมมี กิจสําคัญก็คือกิจถอด
ถอนกิเลส ตัง้แตนั้นมากิเลสไมม ี

พระอรหันตไมมีกิเลสตัวใดที่จะมาแทรก ตั้งแตที่ขาดสะบั้นลงไป เปน อกุป
ธรรมทันทีทันใด แลวก็ไมมีขาศึกอีกเลย อดีตอนาคตลบหมด อดีตที่เคยเปนมาใหวิตก
วิจารณดีใจเสียใจเพราะความเปนมาของตัวเองกไ็มมี แลวขางหนาเราจะไปเกิดในภพ
ใดชาติใด จะไปไดรับความทุกขความทรมานในนรกหลุมไหนๆ หรือจะไปสวรรคชั้น
พรหม หมด ขาดสะบั้นไปหมด ปจจุบันก็รูเทาหมดแลวจาไป นั่นเรียกวาสมมุติหมด 
อดีตอนาคตปจจุบันเปนสมมุติทั้งมวลขาดสะบั้นลงไป ทานทรงแตบรมสุข ที่เรียกวา
นิพพานเที่ยง เที่ยงอยูที่ใจซึ่งหมดสิ่งรบกวนคือกิเลส ไมมีอะไรเหลือแลว นั่นละ
นิพพานเที่ยงอยูที่ใจของผูปฏิบัติบาํเพ็ญ ใครขี้เกียจขี้ครานแลวแบกแตกองทกุข ผูใดมี
ความขยันหมั่นเพียรไมหยุดไมถอยจะมีวันเบาบางไปเรื่อยๆ นะ พากันจดจําเอา วันนี้
พูดเพียงเทานี้ละ จะใหพร 

พอเห็นหนังสือนี้ละเราระลึกได มหาพุทธา เกิดปเดียวกัน พรรษาเทากัน เปน
มหาดวยกัน เราแกวันกวา พรรษาเทากัน แตแกเดือนกวาเทานั้น เกิดก็พอๆ กัน ทาน
อยูวัดทานเพ็งอยูทุกวันนี้ วัดวิเวกธรรม เขาเรียกวัดเหลางา แตกอนชื่อวัดเหลางา เขา
เอาหนังสือมา มหาพุทธาก็อยูนั้นอยูขางนอก เขาไดหนังสือมา นี่ไดหนังสือมา ไหน
หนังสืออะไรวางั้น มหาพุทธานะ หนังสืออะไร หนังสืออาจารยมหาบัวแตง ชื่อวาไงละ 
ชื่อปญญาอบรมสมาธิ  เหอ มหาบัวมันเกงกวาพระพุทธเจามาจากไหนวะ พระพุทธเจา
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วาสมาธิอบรมปญญา มหาบัวมันเกงกวาพระพุทธเจามาจากไหนวะ วาปญญามาอบรม
สมาธิ ไหนมาดูนะ เอามาอานดู 

วาจะอานดูเลนๆ ทีแรก นั่งอยูเกาอีข้างกุฏิขางลางน้ัน พออานแลว เอะ ชอบ
กลๆ สุดทายอานปญญาอบรมสมาธิ ซึ่งจบประมาณเทศนกัณฑหนึ่งนะ อานจนจบเลย 
เออ เขาทาดีเวย เวลาไปเจอกันก็เลยเลาใหฟง เพราะสนิทกันมาแตไหนแตไร เออ 
ยอมรับแลวละ ทีแรกมันโมโห โมโหยังไง ก็วาปญญาอบรมสมาธิ พระพุทธเจาวาสมาธิ
อบรมปญญา มหาบัวมันเกงมาจากไหนจะมาแขงพระพุทธเจานี่นะ ไหนเอามาดู พอดู
แลวเขาทาๆ เลยยอมรับวางั้นนะ สนิทกัน ลงนะลงเรา ลงจริงๆ ไมใชลงธรรมดา อยาง
เทศนที่ไหนทานบอกวามันลงเองนะวางั้น มหาพุทธาเกิดปเดยีวกัน เปนเพื่อนฝงูกันอยู
วัดบรมนิวาส ทานเสียแลวละ อันนี้ยอมรับเลยวาลง ในภูมิธรรมภาคปฏิบัติยอมรับวา
งั้น เอาละไปละที่นี่ 
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