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การภาวนาคือการส่องดูใจของเรา 

หลวงปู่ สวุจัน ์สวุโจ 

ตัง้ใจปฏิบติัจิตภาวนาท่ีเราไดป้ฏิบติัมาเป็นประจาํทกุวนัๆ 

การปฏิบติัจิตภาวนานั่น อยา่สาํคญัวา่มนัยาก ถา้เราทาํดว้ย

ความเล่ือมใส ความพอใจแลว้ ไม่เป็นส่ิงท่ียากและเหนือวิสยัท่ี

เราทัง้หลายจะทาํไม่ได ้แทจ้รงิการภาวนาก็เท่ากบัเรามาสอ่งดู

ใจของเรา ไม่ใช่เป็นเรื่องยากอะไร เพราะใจของเราก็มีอยูแ่ลว้ 

เราเพียงแตส่รา้งสติระลกึใจของเราเทา่นัน้  

ใจของเราเป็นนามธรรม เป็นส่ิงท่ีละเอียด ตามปกติแลว้ไม่

อยู่ยิ่ง ย่อมคิดอารมณ ์นกึอารมณต์า่งๆ ฟุง้ไปตามอารมณ ์การ

ท่ีปลอ่ยใหจ้ิตใจฟุ้งไปตามอารมณต์า่งๆนัน้ ท่านวา่ไม่มี

ประโยชนเ์ทา่ท่ีควร เพราะจะมีปัญหา มีเรือ่งมีราว และก็ไม่มี

ความสงบ ไมมี่ความสขุ เพราะเม่ือจิตไมมี่ความสงบแลว้ หา

ความสขุไดโ้ดยยาก  

เม่ือเรามีสติมาสอ่งระลกึนกึรกัษาใจของเรา ดว้ยธรรมนาํมา

บรกิรรม ก็นกึเอาคณุพระพทุธเจา้เป็นท่ีตัง้ เพราะพระพทุธเจา้
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นั่นเป็นท่ีพึง่ของเราทัง้หลาย เป็นส่ิงท่ีศกัดิสิ์ทธ์ิ มีอานภุาพ 

สามารถกาํจดัภยัอนัตรายไดจ้รงิๆ เป็นคาํกลา่วสรรเสรญิสดดีุ

คณุของพระพทุธเจา้อยู่เสมอ เม่ือเป็นเช่นนีเ้ราควรนอ้มนกึระลกึ

เอาคณุพระพทุธเจา้ซึง่มีอานภุาพนัน้ เอานาม คือเอาช่ือของ

พระองคม์าไวใ้นใจ คือโดยกลา่วระลกึพทุโธไวใ้นใจ ใหร้ะลกึพทุ

โธๆแลว้ก็มีสติรกัษาพทุโธ ระลกึอยู่เรือ่ยๆ ทาํแตค่วามเล่ือมใส 

ระลกึโดยความพอใจ โดยความดีอกดีใจท่ีเราทัง้หลายไดมี้

โอกาสมาระลกึถึงคณุพระพทุธเจา้ไดไ้วใ้นใจ คณุพระพทุธเจา้ก็

ปรากฏขึน้ในใจของเรา เราระลกึไปมากนอ้ยเทา่ไหร ่ก็ปรากฏ

มากนอ้ยเท่านัน้  

เรามีท่ีพึ่งตลอดเวลาท่ีเราระลกึอยู่ เราเหน็วา่ใจของเรามีท่ี

พึ่งคือพระพทุธเจา้ เราไม่ตอ้งหวั่นไหว ไมต่อ้งกลวั ไม่ตอ้งวิตก

กงัวล กลวัภยัอนัตรายจะเกิดขึน้ ก็เพราะพระพทุธเจา้นัน้เป็นท่ี

พึ่งอนัเลิศ เป็นท่ีพึ่งอนัประเสรฐิ เป็นท่ีพึง่อนัเกษม เป็นท่ีพึง่อนั

อดุมสงูสดุ ทา่นกลา่วไวว้า่ถา้ผูใ้ดไดพ้ระพทุธเจา้เป็นท่ีพึง่เช่นนี ้

แลว้ ย่อมพน้จากทกุขท์ัง้ปวง น่ี! พน้จากทกุข ์พน้จากภยั
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อนัตราย เพราะอานภุาพของพระพทุธเจา้ เพราะฉะนัน้เรามา

ระลกึ พทุโธๆ แลว้ใหจ้ิตใจของเรารวมอยู่ในพทุโธจรงิๆ ถา้จิตใจ

ของเรารวมเขา้ถึงพทุโธจรงิๆแลว้ เราจะมีความสขุ ทกุข์

ทัง้หลายดบัไปจรงิๆ เวลาจติท่ีเขา้ไปสงบรวมอยู่ในพระพทุธเจา้ 

เพราะพระพทุธเจา้นัน้พระองคมี์ความสงบ มีความเรยีบรอ้ย 

งามทัง้กาย ทัง้วาจาและจิตใจ จิตพระทยัขององคพ์ระสมัมาสมั

พทุธเจา้นัน้เป็นพระทยัท่ีสะอาดบรสิทุธ์ิ เพราะฉะนัน้ความ

บรสิทุธ์ิท่ีออกมาจากพระวาจาของพระองคท์รงตรสัธรรมคาํ

สอน ก็เป็นธรรมคาํสอนท่ีบรสิทุธ์ิ  

เราทัง้หลายไดม้าปฏิบติัจิตภาวนา ดว้ยอาศยัธรรมคาํสอน

ท่ีบรสิทุธ์ิ แลว้ก็เป็นผลหนทางท่ีบรสิทุธ์ิและถกูตอ้ง เราควร

ระลกึนกึดีใจท่ีเราไดมี้คณุพระพทุธเจา้ ยดึไวเ้ป็นท่ีพึง่ ถา้เรา

ระลกึ มีสติติดตอ่เน่ืองกนัไมข่าดสายตามลาํดบั เม่ือจิตขาดจาก

อารมณภ์ายนอก ไม่สมัปยตุกบัอารมณใ์ดๆภายนอก ตดัขาด 

แลว้มารวมอยูใ่นพทุโธแหง่เดียวแลว้ วิวจิจะ เจวะ อกุสเลหติ ิ

เม่ือขาดจากอารมณภ์ายนอกแลว้ แลว้สงบจากอปุกิเลสภายใน 
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เหลือธรรมชาติอนัผ่องใสสะอาดบรสิทุธ์ิ จติใจย่อมไดร้บัความ

สงบสงดัวเิวก เขา้สูค่วามอ่ิมคือปิติ มีความสขุ มีอารมณต์ัง้มั่น

แน่วแน่อยู่ภายใน  

น่ีเป็นอานิสงสข์องการปฏิบติัสมาธิภาวนา ดว้ยอาศยั

ความสขุท่ีละเอียดปราณีต คนทัง้หลายจงึยินดีในการปฏิบติั

ภาวนา พอใจในการปฏิบติัภาวนา เราสามารถสรา้งขึน้ในจิตใจ

ของเราโดยไมเ่ก่ียวเน่ืองดว้ยคนอ่ืน ความสขุท่ีไดจ้ากจิตใจท่ีเรา

ทาํไดแ้ตต่นเองเป็นความสขุท่ีประเสรฐิ ท่ีเราทัง้หลายควรสรา้ง

ขึน้ได ้ทาํเวลาไหนก็ได ้เพราะใจของเราก็มีอยู่แลว้ สติของเราก็

มีอยู่แลว้ เราสามารถนอ้มนกึระลกึเม่ือไหรก็่ไดต้ลอดเวลา คณุ

พระพทุธเจา้ เราก็ไดท้ราบอานภุาพของพระองคแ์ลว้ แลว้ก็ได้

เล่ือมใสในคณุพระพทุธเจา้แลว้ เราควรนาํมาเป็นท่ีพึง่ ควร

นาํมากาํกบัอยู่ในใจ ดีกวา่เราจะเอารูปไปแขวนตามขอบ เพราะ

รูปเหลา่นัน้อาจจะไม่ปลอดภยั บางทีก็หายไป บางทีก็ขโมยไป 

บางทีก็เพ่ือนขอเอาไป บางทีก็ไวลื้มหายเสีย สว่นพทุโธท่ีอยู่ใน

ใจนั่น ระลกึใชไ้ดต้ลอดเวลา ไม่วา่กลางคํ่ากลางคืน ยืน เดิน นั่ง 
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นอน ทกุอิรยิาบถ โดยไม่ตอ้งรกัษายากลาํบาก ไปอยูท่ี่ไหน ไป

อยู่ในตวัเราติดตามไป ระลกึไดท้กุสถานท่ี เราไปทาํการทาํงาน 

เราจะระลกึพทุโธไปดว้ยก็ยงัได ้ 

เพราะฉะนัน้คณุพระพทุธเจา้ซึง่เป็นส่ิงศกัดิสิ์ทธ์ิ เราควร

แลว้ เราจะตอ้งระลกึนกึมาใหมี้ในจิตใจของเราประจาํ เพราะจะ

นาํความสขุมาให ้ไม่มีเวร ไม่มีภยัไหนๆ ใหร้ะลกึรวมอยูใ่นพุท

โธจรงิๆ ไดพ้ทุโธท่ีพึ่งอยา่งเดียวเทา่นัน้ พึง่ไดห้มด จะขาดพุ

ทโธอยา่งเดียวเทา่นัน้ ส่ิงอ่ืนๆก็พึง่ไม่ได ้เพราะเหตใุด พทุโธ 

พทุธะนั่น พดูถึงความจรงิแลว้ ก็หมายถงึพทุธิจิตท่ีมีสภาวะรูอ้ยู่

ภายในใจของเรา ความรูท่ี้มีอยู่ในจิตใจของเราสาํคญัมาก เรา

รกัษาไวใ้หดี้ อบรมไดดี้ พทุธะนีส้ะอาดบรสิทุธ์ิ มีความฉลาด มี

ความสามารถ แลว้เราพึ่งไดท้กุอยา่ง เรามีชีวิตอยู่ไดเ้พราะ

พทุธะผูรู้น่ี้เอง  

ถา้ไม่มีพทุธะแลว้ ชีวิตรา่งกายนีก็้อยู่ไม่ได ้เหมือนกบัคน

ตาย ไมมี่พทุธะอยู่ในท่ีนั่น เคา้เอาไปทิง้ เคา้เอาไปทาํลาย ไป

เผา ไปอย่างไรก็ไม่มีอะไรหวงแหน เพราะอะไร ไม่มีอะไรเหลือ 
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ทอดทิง้ไปแลว้ก็เนา่เป่ือยเป็นของสกปรก กลายเป็นผี ทาํใหค้น

กลวัดว้ยซํา้ไป ตวัอตัภาพรา่งกายอนันี ้เพราะมนัมีพทุธะคือผู้

รูอ้ยู่ในท่ีนั่น เม่ือผูรู้ส้ลดัรา่งออกแลว้ รา่งกายนีก็้อยู่ไม่ได ้เคย

เป็นลกูเป็นหลาน เป็นญาติเป็นพ่ีนอ้ง เคยเป็นพอ่แม่ปู่ ยา่ตา

ยาย จะไดข้าดจากกนัเม่ือไม่มีพทุธะครองอยู่แลว้  

เพราะฉะนัน้พทุธะจงึเป็นส่ิงท่ีสาํคญั เราสามารถอบรมใหรู้ ้

ใหฉ้ลาด มีความสามารถสรา้งโลกใหเ้จรญิรุง่เรอืงเพราะพทุธะ

น่ีเอง ทางธรรมเกิดขึน้ ไดค้วามสงบความสขุ ไดค้วามรูค้วาม

ฉลาด อยู่รว่มกนัไม่มีเวรไม่มีภยัเพราะธรรมท่ีไดจ้ากอบรม

พทุธะน่ีเอง เพราะฉะนัน้พทุธะจงึเป็นส่ิงท่ีสาํคญั เราทัง้หลาย

ควรรกัษาใหดี้ ไมค่วรจะปลอ่ยใหพ้ทุธะนะ่ ไปอยู่ในเรื่องท่ีไม่

สะอาด เรื่องท่ีสกปรก ปลอ่ยใหพ้ทุโธ พทุธะคิดไปในทางท่ีไม่ดี 

ไปเกลือกกลัว้ไปในทางท่ีไมส่ะอาด เราควรจะเอาพทุธะของเรา

มาอยู่ในท่ีสะอาดหมดจด คือคณุพระพทุธเจา้ ผูพ้ทุธะบรสิทุธ์ิ

เบิกบานแลว้  
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พทุธะของเรานั่นยงัไม่บรสิทุธ์ิ สว่นพทุธะของพระพทุธเจา้

ท่านอบรมสั่งสมบารมี จนมีอินทรยีแ์กก่ลา้ ไดต้รสัรูอ้นตุตระ

สมัมาสมัโพธิญาณเป็นพระอรหนัตส์มัมาสมัพทุธเจา้ เป็นธรรม

ธาตบุรสิทุธ์ิ ไม่มีส่ิงมวัหมองแมแ้ตน่อ้ย สว่นพทุธะของเรานั่น 

เรากาํลงัรเิริม่ รกัษาขดัเกลาใหผ่้องใสบรสิทุธ์ิตามพระองค ์จงึ

เอาคณุของพระองคม์าชว่ยเหลือ บรกิรรมพทุโธๆ เพ่ือมาอยู่กบั

พทุธะของเราใหไ้ดส้ะอาดบรสิทุธ์ิเชน่เดียวกนั เพ่ือจะไดใ้ชก้าร

ใชง้านไดดี้ เพราะฉะนัน้ขอใหเ้ราทัง้หลายเพียรพยายาม อย่ามี

ความเบ่ือหนา่ย ฟุง้ซา่นราํคาญ ใหพ้ยายามประคบัประคองพุ

ทโธๆอยู่ตลอดเวลาชั่วเวลาภาวนา ถึงยงัไมรู่ไ้ม่เห็นอะไรเกิดขึน้

ก็ตาม ขอใหท้าํ ใหรู้ว้า่จติใจของเราไม่เผลอ เราสรา้งสติของเรา

เป็นเครื่องมือรกัษาพทุธะใหม้ั่นคงก่อน เพราะการระลกึบรกิรรม

พทุโธๆน่ี เทา่กบัวา่เราสรา้งกาํลงัคือสติ และเป็นเครื่องรกัษา

พระพทุธเจา้ คณุของพระพทุธเจา้ไวใ้นใจใหอ้ยู่กบัพทุธะของเรา

ท่ียงัไม่บรสิทุธ์ิ เพ่ือใหบ้รสิทุธ์ิตามพระองค ์ 



8 
 

ระลกึไปๆ เหมือนกบัเราซกัฟอกส่ิงท่ีมวัหมองใหส้ะอาด

อย่างนัน้แหละ ซกัไปๆมนัคอ่ยสะอาด ซกัไปๆคอ่ยสงบ คอ่ยเย็น 

คอ่ยใส คอ่ยสะอาด เม่ือจิตใจสะอาดนั่น ตราบใดท่ีจิตใจเรา

สงบ เปล่ียนจากปกติธรรมดา ท่ีจิตใจคิดนกึฟุ้งซา่นอย่างอ่ืนกบั

จิตสงบนั่น มีความรูส้กึตามกนั มีความเบากายเบาใจ มี

ความสขุละเอียดเกิดขึน้ รูไ้ดเ้ฉพาะเราเท่านัน้ มนัทาํใหเ้รา

ปรากฏทราบไดด้ว้ยตนเองโดยอตัโนมติั เหมือนกบัเราอยู่ใน

อากาศรอ้นๆอบอา้ว แลว้ก็ไดร้บัความเยน็จากหอ้งเยน็ท่ีเราเขา้

ไปถึง แลว้เรารูส้กึตวัวา่เม่ือก่อนนะ่ เราอยูใ่นอากาศรอ้นรูส้กึ

อย่างไร เด๋ียวนีเ้รามาอยู่ในหอ้งแอร ์ไดร้บัอาการเยน็จากแอร ์มี

ความรูส้กึเปล่ียนจากแตก่่อนอย่างไร ฉนัใดก็ดี จิตใจของบคุคล

ผูเ้ริม่สงบอยู่ในพทุโธย่อมทราบดว้ยตนเองเช่นนัน้  

เม่ือก่อนเรายงัไม่ไดภ้าวนา จิตของเรากระวนกระวาย ออก

รบัโนน้ รบันี ้อยู่ชลุมนุวุน่วาย ไม่อยู่คงท่ี กบัเราปลอ่ยวาง

อารมณภ์ายนอก แลว้มาสาํรวมทาํคาํบรกิรรม เอาคณุ

พระพทุธเจา้มากาํกบัในใจของเราใหร้ะลกึพทุโธๆ จิตของเราก็
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รวมเขา้สูค่วามสงบ เขา้สูค่วามสขุ มีความเย็นเหมือนกบัเราอยู่

หอ้งแอรท่ี์ดบัความกระวนกระวายจากความอบอา้วเช่นนัน้ น่ี 

รูปเปล่ียน เรารูไ้ดด้ว้ยตนเองเม่ือเขา้ถึงแลว้ ใครบอกหรอืไม่บอก 

ใครจะไม่ตอ้งทาํอะไร มนัเปล่ียนโดยอตัโนมติัเม่ือเราเขา้ไปถึง

หอ้งแอรแ์ลว้ เราไม่ตอ้งทาํอะไรซกัอย่าง ขอใหเ้ดินไปถึงเท่านัน้ 

เปล่ียนไดท้นัที ฉนัใด ขอใหจ้ิตเราตัง้อยู่ในพทุโธไม่เผลอเท่านัน้  

ระลกึดว้ยความเล่ือมใส ดว้ยความดีใจ ดว้ยความพอใจ วา่

เป็นบญุลาภของเราอยา่งประเสรฐิ เราเกิดมาไดพ้ระพทุธเจา้ผู้

เป็นพระอรหนัตห์มดจดบรสิทุธ์ิมาเป็นท่ีพึง่ เราไดม้าศกึษาใน

สถาบนัของพระองคซ์ึง่มีพระพทุธเจา้ผูเ้ป็นพระอรหนัตสิ์น้กิเลส

เป็นพระบรมครูของเรา จะหาท่ีไหนในโลก มีสถาบนัไหนบา้งท่ี

ครูอาจารยผ์ูสิ้น้กิเลสมีกายสะอาด มีวาจาสะอาด มีจิตใจ

สะอาดเป็นพระอรหนัต ์มีไหมในโลกท่ีอาจารยเ์หลา่นัน้ท่ีเขาสิน้

กิเลสทัง้หลาย ไม่มีความโลภ ความโกรธ ความหลง ไม่มีกิเลส

เครื่องเศรา้หมองในจิตใจ ไมมี่!  
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เพราะฉะนัน้เราควรใหค้วามสาํคญัในสถาบนั

พระพทุธศาสนาท่ีเรามาปฏิบติัภาวนา ไมใ่ช่เป็นเรื่องเลน่ เป็น

เรื่องการปฏิบติัขา้มทกุขข์า้มภยัในวฏัสงสาร หมดภพ หมดชาติ 

รือ้ภพรือ้ชาติ ไม่ใช่การปฏิบติัเลก็นอ้ย ใหเ้กิดปัญญาอนัยิ่งใหญ่ 

รูเ้ท่าเอาทนัของสงัขารโลกและสงัขารธรรม ถา้เราเขา้ใจอนั

ถกูตอ้งแลว้ เราก็จะไดมี้ศรทัธา มีความเพียรพยายาม พยายาม

ระลกึ พยายามนกึเขา้มา ปฏิบติัใหป้รากฏขึน้ในใจของเรา

ตลอดเวลา น่ีเม่ือเราไดย้ินไดฟั้งไดเ้ขา้ใจถกูตอ้งแลว้ เป็นเหตใุห้

เกิดบญุกศุลคือภาวนามยั สรา้งสติระลกึถงึความดีท่ีเราจะตอ้ง

ทาํ คือเอาคณุพระพทุธเจา้มาไวใ้นใจท่ีเรยีกวา่ภาวนา เราระลกึ 

ไม่ไดห้ยดุหยอ่น ไม่ไดข้าด  

เม่ือชาํนาญหนกัเขา้ๆ จิตใจของเราก็ไดส้มัผสักบัความสงบ 

เกิดเบ่ือหน่ายในความวุน่วาย ไมอ่ยากคิดไปขา้งนอก ไมอ่ยาก

คิดไปในเรื่องไม่ดี จิตใจของเราก็ตัง้อยู่ในความดี ตัง้อยู่ในความ

สงบ เราก็ไม่มีเวร ไม่มีภยั เราก็ไม่รบัส่ิงท่ีไม่ดีจากคาํพดูของคน

อ่ืน จากการกระทาํของคนอ่ืน ใครจะทาํดีไม่ดี พดูดีพดูไม่ดี เป็น
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คาํพดูของเขา เป็นวาจาของเขา เป็นกระทาํของเขาซึง่จะ

พาดพงิถงึเรา เราก็ไม่เก่ียวขอ้ง เราสามารถท่ีสงบไดค้วามสขุ 

แตก่่อนเราไม่ไดป้ฏิบติั ไดย้ินเสียงเหลา่นัน้ไม่ดี พาดพงิถึงเรา 

การกระทาํเหลา่นัน้เก่ียวพาดพิงถงึเรา เราก็อดรนทนไม่ได ้เลย

ทกุขท์ัง้สองอย่าง เกิดการทะเลาะวิวาทกนั ทุ่มเถียงกนั มีเวรมี

ภยัขึน้มาได ้เพราะทกุขท์ัง้สองอย่าง แตเ่ม่ือเราปฏิบติัจิตภาวนา

แลว้ เรามารูเ้หตปัุจจยั อาศยัทกุข ์เกิดความเบ่ือหนา่ยแลว้เรา

ตดัขาด แมแ้ตผู่อ่ื้นจะเอาส่ิงไม่ดีพาดพงิถึง เรา เราก็ไม่เอา 

เพราะรูว้า่ส่ิงไม่ดี เม่ือเราไมร่บัเอาความไม่ดีก็ตกอยู่ในเขาฝ่าย

เดียว สว่นเราไม่มีความไม่ดี ส่ิงท่ีสกปรกมาเก่ียวขอ้งและเปรอะ

เป้ือนแมแ้ตน่อ้ย เราเป็นคนสะอาด มีพทุโธคือพระพทุธเจา้มาไว้

ในใจ จิตใจของเราก็สะอาดเป็นปกติ มีความสขุเป็นปกติ  

เพราะฉะนัน้ขอใหเ้ราทัง้หลายเพียรพยายามปฏิบติั ทีแรก

ยงัไม่รวมสนิทเราก็พยายามทาํไปๆ อยา่ราํคาญ เพราะธรรมดา

งานแรกๆเรายงัไม่ชาํนาญก็เป็นธรรมดา ไม่วา่เขียนหนงัสือ ไม่

วา่เรยีนใดๆ แรกๆเราก็เขียนผิดบา้งถกูบา้ง ไม่ปราณีตบรรจง
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บา้ง เม่ือหนกัเขา้ๆ เราก็เขียนคลอ่ง ตวัหนงัสือก็เรยีบรอ้ยไม่ผิด 

อนันีต้อ้งฝึก  

แมจ้ิตใจของเราปฏิบติัภาวนาก็ตอ้งฝึกเม่ือนานไปๆ เรา

ชาํนาญ เลยสรา้งนิสยัชอบสงบ ชอบมีความสขุ ถา้หากวา่จิตใจ

ของเราไดร้บัอบรม ไดร้บัความสงบ ความสขุอยู่เสมอ ผิวพรรณ

ก็ผ่องใส สว่นวยัคร ํ่าครา่ทรุดโทรมชา้ แกช่า้ มีโรคภยัไขเ้จ็บนอ้ย 

มีรา่งกายปกติ เพราะอะไร เพราะความสงบทาํใหเ้สรมิสรา้ง

พลงัรา่งกายของเราใหป้กติไดดี้ เพราะไม่มีเครื่องแผดเผาคือ

ความโกรธ ความเดือดรอ้น ความหงดุหงดิ ความวุน่วายในจิต

ในใจแผดเผา ทาํใหบ้คุคลผูน้ัน้มีกายอนัผ่องใส มีจิตอนัผ่องใส  

ขอใหเ้ราทัง้หลายพยายาม จะมีความสขุ มีอายยืุนเพราะ

การปฏิบติัท่ีถกูตอ้ง เราตอ้งการไม่มีเวรมีภยัก็ควรปฏิบติัจิตใจ

ใหส้งบ เม่ือไดย้ินไดฟั้งแลว้ กาํหนดจดจาํนาํมาใชป้ฏิบติั จะได้

ประสบพบเหน็ความสขุความเจรญิ จากนีต้อ่ไปใหภ้าวนาตอ่ 

สมควรแก่เวลาแลว้จงึคอ่ยเลิกพรอ้มกนั 
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ท่ีมา: https://youtu.be/xfatyxlx58c  

 

https://youtu.be/xfatyxlx58c

