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เจริญสุขทานผูปฏิบัติธรรมทั้งหลาย ทานทั้งหลายมารวมกันทั้งใหมและเกา เพื่อรับ
ฟงโอวาทในโอกาสกราบนมัสการลา จะมาอยู ๓ วัน หรือ ๗ วันก็ตาม การปฏิบตั ิธรรม
แลวแตบุญวาสนาของทานผูใด
แตก็มีจดุ มุงหมายปลายทางกับจุดมุงหมายเริ่มตนไม
เหมือนกัน บางคนรอยละ ๖๐ เขามาเพื่อแสวงบุญกุศล แตก็ไมทราบวาบุญกุศลจะชวยเรา
ไดอยางไร รอยละ ๙๐ มาบวชชีพราหมณ ตองการจะรับศีลและนุงขาวหมขาว และมาอยู
เฉย ๆ สวดมนตบางไมสวดมนตบา ง ฟงเทศนบางไมฟงเทศนบาง เขาคิดวาไดบุญแลว
รอยละ ๑๐ นั้น ตั้งใจถวายชีวิตตอพระพุทธศาสนา ตองการใชชีวิตใหมีคามากในปจฉิมวัย
ยอมตายในพระพุทธศาสนา ปฏิบตั ิโดยเขมงวดกวดขัน แสวงบุญอยางแทจริง ตองการมี
ความสุขในบั้นปลายของชีวิต ทีต่ องตายจากโลกไปสูสัมปรายภพ
ทานทั้งหลาย ถาทานไมสนใจในหนาที่การงานของทานแลว ทานจะเสียใจกระทั่ง
ตาย ในเมื่อยามยาก ยามลําบาก ทานไมสนใจในความดี ทานไปสนใจความแลกเปลี่ยน
ชีวิตในยามยากยามลําบากแลวนั้น ทานจะเสียใจตลอดชาติ ทานจะหาโอกาสอยางนี้มิได
แลว เวลาหมดไปแลวจะไปเรียกคืนไดที่ไหน นาฬิกาทุกเรือนเวลาเทากันหมด ไมมี
เวลาเหลื่อมล้ําต่ําสูงกวากันเลย แตปญหาอยูที่วา นาฬิกาผูกที่ขอมือของโยม เดินตรง
เหมือนกันทุกเรือนไหม จะทราบไดอยางไรวา นาฬิกาของเราตรง หรือไมตรง รอยคนไม
ตรงกันสักคน ไมเคยเทียบกับคนอืน่ เขาเลยหรือ ดูแตของตัวเองอยางนั้นหรือ
นาฬิกาของอาตมาคืนหนึ่งเทียบหลายครั้ง เทียบกับกองอุตุนิยมวิทยา เทียบกับ
กรมประชาสัมพันธ แตนําไปใชที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศสไมได ตองมีสองเรือน เรือนที่
ใชในประเทศไทยไมตรงกับประเทศอื่น บานเดียวกันนาฬิกาก็ยังไมตรงกัน ถาเราเทียบ
นาฬิกาดวยกันใหตรงเวลาเหมือนกันแลว จะเปนระเบียบเดียวกัน นัดเวลาก็จะมา
ตามนัด
ผูที่มาเจริญกรรมฐาน ตองการมาเทียบนาฬิกาชีวิต ชีวิตนี้คือเวลา เวลาคือ
ชีวิต เวลาเทานั้นเปนผูตัดสินชีวติ ชีวิตหมดไปแลว ๑ วินาที เรียกคืนไมได ใครผูใด
หนอจะใชเวลาแมแตวินาทีเดียว ใหคุมคาและดีกวากัน
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การเจริญพระกรรมฐาน เปนการเดินรุดหนาและมองดูขางหลัง เดินหนาอยางเดียว
ไมได ตองมองดูขางหลังดวย พี่นองที่เคารพรัก กาวตองมีที่เกาะ เกาะตองมีที่เก็บ มองดู
ขางหลังหมายความวากระไร พูดอยางนี้ทานอาจไมทราบ ตัวอยางเชน เราอยูบานนี้ จะ
ไปอยูบานโนน กาวเกาะไวกอน อีกขาหนึ่งอยาเพิ่งออกจากบานนี้ เพราะอะไร เผื่อบาน
โนนไมดี จะไดกาวกลับ พูดอยางนี้งายดีเขาใจไหม บานนี้อยาเพิ่งขาย ออกจากบริษัทนี้
จะไปบริษัทโนน จะกาวไปทั้งหมดไมได รูหนอ ๆ ๆ กอน ถารูจ ริงคอยกาวหมด แสดงวา
ขาพเจาไมกลับ รุดหนาไปแลว อยาลืมตองเหลียวหลังดูบาง เปนลูกสาวลูกชายของพอแม
จะแยกครอบครัวไป หันหลังดูพอแมบาง ไมใชไปบวชชีพราหมณที่วัดนี้ออกไปวัดโนน ทั้ง
ๆ ที่ ยังไมได ไมยอนกลับมาสํารวจดูตัวเองเลย
ถาญาติโยมมาดวยความจริงใจจะพบของจริงทันที ถามาดวยของปลอมจะพบแตของ
ปลอมกลับไป จะเสียใจตอภายหลัง ตาดีก็ได ตารายก็เสีย ตามีปญ
 ญาไดแน ตาไมมี
ปญญาไมไดอะไรเลย ตามีกิเลส มองแตกิเลสคนโนน มองกิเลสคนนี้ ความดีเขาก็มี
มากมายไมเคยคิดเลย นี่แหละหมดเวลาไปนาเสียดายอยางนี้ หมั่นเทียบนาฬิกากันหนอย
บานเดียวกันตีกันบอย ๆ เพราะนาฬิกาไมตรงกัน
ทานรูจักนาฬิกาเหมือนกันไหม นาฬิกาไมตรงก็พอตั้งกันได แตใจคอไมตรงกันจะ
ทําอยางไร พี่นองทองเดียวกันยังเหมือนกันไมได จิตไมตรงกันเพราะเหตุใด ทั้งนี้
เนื่องมาจากตางกรรมกันมาและตางเวลาดวย มาจากธาตุแทหรือธาตุเทียม มาจากเมือง
ไหน เมืองนรก หรือเมืองสวรรค มาเกิดทองเดียวกัน ทุกคนทํากรรมมาไมเหมือนกัน
ถาคุณแมมาถือศีลภาวนา มาเจริญกรรมฐานกลับไปตั้งครรภ แตจติ ยังไมปฏิสนธิ
เมื่อปญจสาขา คือมือสองเทาสองสมองหนึ่งเกิดขึ้นแลว เทพเจากฎแหงกรรมจึงไดสงดวง
วิญญาณนักปราชญไปเกิด บุตรทีค่ ลอดออกมาจะตองเปนปราชญแน แตถาคุณแมอารมณ
ไมดีทั้งเดือน นาฬิกาในบานนั้นไมตรงกัน ขัดใจกันตลอดเวลา พูดดีเปนราย พูดรายเปน
ดี สัตวนรกที่เพิ่งออกจากคุกตองไปเกิดบานนี้ ลูกจึงเหมือนกันไมได ลูกแฝดชายคู คลอด
หางกัน ๑๕ นาที ยังเหมือนกันไมได จิตใจไมตรงกัน ตอยกันไปตอยกันมา นองความีด
แทงพี่ตายเลย เปนศัตรูมาเกิด
ทานทั้งหลายมานั่งกรรมฐาน อยาคิดมาวิจัยสังเคราะห สรางบุญใหเกิดความสุข
กอน ทําตัวเองกอน เดี๋ยวจะรูหมด ถาอยากรูโนน รูนี่ ปฏิบัติเพียงวันสองวันไมไดผล
ตองสรางตัวใหดีกอน ขัดสนิมในใจออกกอนถึงจะเห็นของจริงที่แนนอนและถูกตอง ที่เขา
ลือกันวา ผูชายฆาผูหญิงแลวยัดใสสวม หั่นศพจนแหลก ถาสืบเสาะเจาะใหลึกอยาไปวา
เมื่ออดีตชาติที่ผานมา ผูหญิงเคยฆาผูชายอยางนี้ ผูชายก็ตอ งฆาผูหญิงอยางนี้ ทั้ง ๆ ที่รัก
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แสนจะรัก ทั้งรักทั้งแคนแนนในทรวง ทั้งหึงทั้งหวงหนักหนวงในหัวใจ และฆายัดใสสวม
เลย
ญาติโยมทั้งหลาย ที่เรามาเจริญกรรมฐานนั้น ไมใชมาสรางบุญอยางเดียว เรามา
ขัดสีฉวีวรรณ เหมือนขัดกระจก ขัดใหเปนเงา ทําพื้นฐานของชีวติ ใหดี เหมือน
เฟอรนิเจอรถาไมไดขัดแลวมาทาแล็กเกอรจะไมขึ้นเงา แตถาขัดใหขึ้นเงาแลวทาแล็กเกอร
จะทําใหเปนเงาลึก ถาไมขัดเลย พื้นฐานไมมี จะไมมีเงา เงาดานเหมือนกระจกฝา สอง
ไปที่ใดก็ไมเห็นไกล ไมใชมานั่งแคสองวันแลวไดไปนะ เรามาฝกนิดเดียวจะไดอะไร ปหนา
คอยมา ๓ วัน ปโนนมาอีก ๓ วัน กอนจะแกตายไมไดอะไรเลย กลับไปบาปติดตัวไป
ทานทั้งหลายที่มาเจริญพระกรรมฐาน เจริญ แปลวา รุงเรือง ไมเปลืองเวลา ใช
เวลาใหเปนประโยชนในชีวิตและกิจประจําวัน การเจริญกรรมฐานตองการสรางชีวิตของ
เราใหเปนมงคล มงคล แปลวา ความถูกตอง ไมใชความถูกใจ ความถูกใจเปน
อัปมงคลก็มากหลาย เราอยาเอาแตใจของเราเลย เอาความถูกตองเปนหลัก เอาใจคนอื่น
เขาบาง เราเอาใจคนอืน่ เขา คนอืน่ เขาก็เอาใจของเรา ตรงนี้เปนการถูกตองไหม สิ่งที่เปน
มงคลทั้งหลายเปนความถูกตอง ไมมีความชัว่ ชาสามานยอยูในจิต ไมเปนบาป ไม
เดือดรอน ถึงจะเรียกวา “ความถูกตอง”
ความถูกใจคือ ชอบใจ ไปดื่มเหลาก็ชอบใจ ดีใจ คนนี้ชอบดื่มสุรา คนนั้นชอบดื่ม
เบียร คนนีช้ อบเลนการพนัน ทําตามชอบใจอยางนี้ จะเปนมงคลไดอยางไร ไมเปนการ
ถูกตองแตประการใด
คนที่มีทุกขเดือดรอนใจเปนอัปมงคล สามีภรรยาคูนี้ทะเลาะกันทุกวันเปนเพราะเหตุ
ใด เพราะเงินทองรอยหรอ กิจการบริษัทจะลม สามีก็เครียด ภรรยาก็เครียด ตีกันทะเลาะ
กัน ดื่มสุรา ขัดคอกันตลอดมาเปนเวลาแรมเดือน ลูกสาวมาที่วัดนี้ มาเรียนใหอาตมา
ทราบวา ปากับแมทะเลาะกันตลอด เมื่อกอนไมเคยทะเลาะกัน ทําไมเปนเชนนี้ หลวงพอ
ชวยหนอยคะ อาตมาก็คิดหนอ คูน ี้ยังมีบุญวาสนาอยู ถาไรบุญวาสนาจะชวยไมได หมอ
แบตเตอรี่เก็บไฟไมอยู ชวยไมได ถาหมอแบตเตอรี่หมดไฟ สตารทไมติด เมื่อชารทไฟให
แลว สตารทติดทันที รถวิ่งไดเลย อยางนี้ชวยได ถาหมอแบตเตอรี่เสีย เก็บไฟไมอยู
ชวยไมได
โยมเขาใจอยางนี้เถอะ อาตมาจะแผเมตตาใหโยมตอเมือ่ โยมมีหลักฐานเก็บไฟอยู
หมอแบตเตอรี่ไมเสีย ถาหมอแบตเตอรี่เสียตองตายแนนอน ชวยไมได โปรดจําไว แผ
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เมตตาแทบตายก็ชวยไมได อาตมารูเลย แผไปแลวมันยอนกลับ แสดงวาตองตายไม
ผิดหวัง
โยมมาเจริญสมาธิภาวนานี้ ตองการรักษาหมอแบตเตอรี่ไมใหเสีย ไมใชมาชารทไฟ
แตไมรักษาหมอแบตเตอรี่ หมอแบตเตอรี่เสียไมตองแกเลย คือมีสนิมในใจ ไมรูจักเอาสนิม
ออก กลับไปเปนสนิมในใจ หมอแบตเตอรี่เก็บไฟไมอยู ตองเสียแน แกไมได โยมอยาให
เสียตรงนี้ ถาเสียตรงนี้หมดทางแก
ไฟหมดคือ กําลังใจตก ถาโยมกําลังใจตก ไมสบายใจ กําลังเขียนหนังสือจะแก
อยางไร ตองแกเดี๋ยวนี้ ปจจุบันนีด้ วย จะไปรอกันวันพรุง นี้ไมได วิธีแกใหหายใจยาว ๆ
จากจมูกถึงสะดือเดี๋ยวนี้ กําลังเขียนหนังสือ วางปากกาใหหมด อยาอานหนังสือ
นั่งหลับตาตรงนี้ บนโตะนี้ กําลังใจหมดแลว ใหรีบทําเดี๋ยวนี้ อยาปลอยใหนิสัยเคย
ชิน ถาไมทําตรงนี้ จะโมโหเกง เสียใจจะผูกคอตาย จะโดดตึกตาย ในไมชาหมอ
แบตเตอรี่เสีย ตองกระโดดตึกตายแน ถึงจะมานั่งกรรมฐานก็ตองไปกระโดดตึกตาย
เพราะไมแกปญหาชีวิตของตัวเอง
ไปใหคนอื่นแกปญหาไดอยางไร
เราตอง
แกปญหาของเราเอง ไมตองไปหาหมอดู ไมตองไปหาหมอสะเดาะเคราะห เรา
สะเดาะเคราะหของเราเองไดไหม หายใจยาว ๆ ถาเรามีพลังจิตขึ้นมาสูงจะดีที่สุด
คนที่เคยเดินจงกรมแลวจะทําไดงาย ถาเรามีพลัง มีสมาธิดี มีกําลังไฟพอใช พัดลม
หมุนแน แตถากําลังไฟไมมี กําลังไฟตก พัดลมไมหมุน จําไวเลยนะ
เราตองทํากอนคือ หายใจยาว ๆ จากจมูกถึงสะดือ มันเสียใจเรื่องอะไร หมด
กําลังใจเรื่องสามี หรือจะเปนเรื่องลูก เรือ่ งบริษัท หรือเรื่องการขาดทุน เขามาสุมอยูใน
หัวใจ อยาใหจิตใจเปนสนิมขุม ตองแกเดี๋ยวนี้เลยนะ ตองชนะใจเลย กําหนดวา เสียใจ
หนอ… ที่ลิ้นป
บางคนบอกวา “หลวงพอ ฉันกําหนดไดผลเลยที่ลิ้นป” พอถามยอนวาลิ้นปอยูที่
ไหน กลับชีไ้ ปที่ลูกกระเดือก ฟงผิด เวลาอาตมาพูดก็นั่งหลับ เห็นไหมวา นาฬิกาตรงกัน
หรือไม ถาเรานั่งสมาธิเขาระดับเดียวกันแลว จะพูดกันรูเรื่องเลย ฉะนั้นเรามาอยูดวยกัน
รูใจกันดวยกรรมฐาน เทียบกันไวเสมอ
ถาเรามาเจริญกรรมฐานสัก ๒ วัน หรือ ๓ วัน จะรูนิสัยวิสัยทัศนกวางไกล วาใจ
แคบหรือใจกวาง จะบอกออกมาชัดเจนมาก ที่ลิ้นปน ี่เปนเครื่องบอก เปนนาฬิกา
อันหนึ่งของชีวิต เปนนาฬิกาชีวติ ใชสําหรับเทียบคน เราจะมีสามีหรือภรรยาเทียบ
นาฬิกาทางโลกนี้ไมได แมบานไมดี นําวันเดือนปเกิดของวาที่ลูกสะใภ และวันเดือนปเกิด
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ของลูกชาย ไปใหหมอดูวา วันเดือนปตรงกันไหม ถาวันเดือนปตรงกันแลวจะแตงงานกัน
อยางนี้จะใชไดหรือ ตองเทียบนาฬิกาหลาย ๆ เรือน นาฬิกาทางโลกก็ตองเทียบ
เหมือนกัน เชน อยากรูวา วาที่ลูกเขยอายุเทาไร เดี๋ยวไมรูวาแกออ นกวาลูกสาวเทาไร
ลูกสาวอายุ ๒๗ คนที่มาขออายุ ๘๐ จะเปนอยางไร แกกวาพอตาอีกหรือ ตองเทียบอยาง
นั้น แตที่แนนอนที่สุดนั้นคือ นาฬิกาชีวิต ใชเทียบกันวาลูกของเรากับผูชายคนนั้น คูกัน
ดวยจิตใจ รักกันดวยจิตใจ เกรดเดียวกันไหม นั่งดูนาฬิกาของชีวิตเทียบดูจิตใจของคน
เห็นหนอ ๆ ๆ เห็นดวยปญญา คนนี้เปนใคร จิตใจตรงกันไหม เดี๋ยวจะฉาย
ออกมาวา นิสัยไมตรงกัน ไมรกั กัน จะไมผูกพันกัน ถานิสัยตรงกัน จะผูกพันกันแน
คนเราตองเทียบกันดวยนาฬิกาชีวิต ที่เปนมงคลกับอัปมงคล ดูวาจิตใจตรงกัน
ไหม ถากระแสไฟเราแรง มีบุพเพสันนิวาสแตชาติปางกอน เมือ่ มาพบกันจะรักกันเลย
และเข็มทิศชีวิตจะบอกออกมาวา คนนี้เปนใคร มาจากไหน อยางไร ยกตัวอยาง โยม
สุนีย รานขายทองลูกสาวแมทองใบ ที่สะพานควาย มาที่วัด มันจะบอกออกมาวา คนนี้
มาทวงหนี้เราแลว เมื่ออาตมาเปนเด็ก เคยไปกินขาวที่บานของเขามาที่คลองบางแวก เข็ม
ทิศที่ลิ้นปชี้บอก ไมใชเข็มนาฬิกาทางโลกเรือนนี้
นาฬิกาตองมี ๒ เรือน เรือนนอกกับเรือนในคือ นาฬิกาชีวิต เรือนนอกใชดูวา
โลกมนุษยเขาไปถึงไหนกันแลว อยานอนตืน่ สาย อยาหนายหากิน อยาหมิ่นเงินนอย
อยาคอยวาสนาใหมาหาเอง นอนนานงานนอย กินบอยเงินหมด มีเงินหนาสด หมดเงิน
หนาแหง แลงน้ําใจ นาฬิกาเขาตั้งอยางนี้ เขาบอกวาวันนี้ ๒ ทุม ลิเกจะแสดง จะแสดง
เรื่องอะไรหรือยังไมรู จะไมรูไดอยางไร ตองตั้งโครงการแลว ชีวติ ของมนุษยจึงตองมี
โครงการ มีนโยบายวาจะทําอะไร
โครงการเปนบุญกุศลอยางหนึ่ง
โครงการชีวิตคือกฎแหงกรรมของเรานั่นเอง
กุศลกรรม อกุศลกรรม ทําดีไดดี ทําชั่วไดชั่ว เราทํามาตัง้ แตชาติปางกอนแลว เราตองไป
อยูตรงนี้ ไปอยูที่อื่นไมได จากตรงนี้จะไปอยูต รงนั้นอยางไร ลิเกแสดงเรื่องนี้ตอ งไปวิกนี้
จะไปตัดเรื่องลิเกของชีวติ ไปไมได ดวยการกระทําของตนเอง โยมที่มาเจริญพระกรรมฐาน
ตองการอยางนี้ทั้งนั้น ตองการเจริญรุงเรืองในชีวติ กอน
โลกเอยคือนาฬิกาหลังนี้ เราตองอาศัยโลกดวย เพราะเราอยูในโลกมนุษยเราตอง
อาศัยธรรม คือนาฬิกาชีวิต การกระทําของชีวิตคือนาฬิกาที่หมุนเวียนเปลี่ยนไปตาม
กฎแหงกรรม ตามหลักของกรรม ตองใชเวรกรรมตามเวลาดวย ถาคนปฏิบัติ
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กรรมฐานยังไมได จะไมรูจะไมเขาใจที่อาตมาพูด โยมอยาเอาไปทิ้ง โครงการของชีวติ อยา
ทิ้ง หมั่นเทียบนาฬิกาชีวิตกับเขา เราอยูกันหมูมาก เขากับเขาใหได
คนมากมีปญ
 หามาก คนนอยมีปญ
 หานอย คนมีแตปญ
 หาทั้งนั้น สรางปญหาใหเรา
ตลอดรายการ อยาทอแทใจ อยาหดหูใจ อยาเหี่ยวแหงใจ ตองสูต อไป บริวารมาเพราะ
น้ําใจดี บริวารหนีเพราะน้ําใจลด บริวารหมดเพราะน้ําใจแหง บริวารกลั่นแกลง
เพราะผูบังคับบัญชาไมยุติธรรม ตํารานี้ไดจากรรมฐานทั้งนั้น
อาตมาเคยพูดใหฝรั่งฟง บอกวานาฬิกามี ๒ เรือน เราหลงไปดูนาฬิกาเรือนนอก
ไมเคยดูนาฬิกาเรือนในเลย ฝรั่งเถียงไมขึ้น รองไหทันที เราบอกวาเดี๋ยวนี้หลวงพอจรัญ
วัดอัมพวัน สิงหบุรี ไมไดอยูในแผนที่ประเทศไทยเสียแลว แตไปอยูในแผนที่โลก
นาฬิกาเรือนในเรือนใจหายากมาก นาฬิกาเรือนนอกตองไขลาน ตองใสถาน ถา
ไมใสถานหมดไฟ นาฬิกาเรือนในเรือนใจก็หมดไฟเหมือนกัน โยมหมั่นไขลานหนอยนะ
นาฬิกาเรือนนอกนี้ไมเปนไร คนอื่นไขใหเราได แตนาฬิกาเรือนในเรือนใจเราตองไขลาน
เอง กลับไปบานแลวก็ตอ งไขลาน
ถาโยมไขลานนาฬิกาเรือนในและเรือนใจ
โยมจะมีบตุ รสุดที่รัก
จะมีสิ่งแปลก
ประหลาดทั้งหลายเขามาในใจ ไมเคยเห็นก็ไดเห็น ไมเคยรูก็ไดรู ไมเคยฟงก็ไดฟง เดี๋ยว
เรือนใจจะบอกโยมเอง จะไดอานตัวออก จะไดบอกตัวได จะไดใชตวั เปน จะไดเห็นตัว
ตาย จะไดคลายทิฏฐิ จะไดดําริชอบ จะไดประกอบกุศล จะไดผลอนันต เอาตาชั่งขึ้นมาดู
เอาตราชูขึ้นมาชั่ง ถูกตองไหม
โยมเอาใจใสตัวเอง รักตัวเองใหมาก สงสารตัวเองใหมาก จะไดชวยตัวเองใหมาก
อยาสงสารคนอื่นมากกวาตัวเองเลย รักนวลสงวนตัว อยาใหเสียหายไดไหม ไมมใี ครชวย
เราแลว อัตตาหิ อัตโน นาโถ ตนเทานั้นที่เปนที่พึ่งของตน ตนเตือนตนของตนใหพนผิด
ตนเตือนจิตไดใครจะเหมือน ตนเตือนตนของตนไมไดใครจะเตือน ตนแชเชือนใครจะไป
เตือนใหเสียวเลา ไมชวยตัวเองแลวใครจะชวย
โยมเลี้ยงลูกเอาบุญ อยาเอาคุณตอบแทน เขาไมมาชวยโยมหรอก มีลูกผูชายไปมี
ภรรยา ภรรยาก็เปนแมตัวไป มีลูกสาวไปไดสามี สามีก็เปนพอตัวไป เราก็นึกวา
อนุโมทนากับลูกเถอะ เราก็เปนพอเลี้ยง แมเลี้ยง เลี้ยงลูกมาเอาบุญ อยาเอาคุณตอบแทน
ปฐมวัยตั้งแต ๓ ขวบ ถึงอายุ ๒๕ เรียนจบด็อกเตอรใหได มัชฌิมวัย อายุ ๒๕–๕๐ ตองมี
บานหลักฐานเปนที่อยูของตน ปจฉิมวัย อายุตั้งแต ๕๐ ถึงตาย มีอะไรติดตัวบางไหม
เวลาหมดไป ถาไมมีอะไรก็เสียใจดวย แตเวลานี้ไมเปนไร เปนนาฬิกาของโลก ที่สําคัญ
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มากที่สุดคือนาฬิกาชีวิต นาฬิกาจิตใจ ตรงนี้ขาดทุนยอยยับอยางไมรูตวั อยาใหเวลาหมด
ไป และเสียใจตออดีตแตประการใด
เห็นหนอ… ถากําลังใจหมด โปรดรักษาหมอแบตเตอรี่ไว จะยกตัวอยางหมอ
แบตเตอรี่ทางโลกใหเห็น ถาปลอยหมอแบตเตอรี่ตามยถากรรม ไมเติมน้ํากลั่น ปลอยให
แหง ไมเติมแรธาตุ ใชแตไฟอยางเดียว ในไมชาหมอแบตเตอรีจ่ ะเสีย อีกประการหนึ่งไม
เคยใชรถ ไมเคยใชหมอแบตเตอรี่เลย หมอแบตเตอรี่จะเสีย ตองนําหมอแบตเตอรี่ทิ้ง ทิ้ง
ไปแลวหมดโอกาสนํามาใช ตองซื้อใหม
เปรียบเทียบกับหมอแบตเตอรี่ของชีวิต เราไมเคยใหสมองคิด ไมเคยใชจิตเลย ไม
มีสติปญญา ไมมีสติสัมปชัญญะเลยหรือ ถาไมมี หมอแบตเตอรี่ของโยมจะเสีย จิตจะเสีย
กลายเปนจิตวิตกกังวล ในเมือ่ จิตวิตกกังวลแลว จิตโยมไมมีทางขึ้น จิตตกจากวงจร
รับรองไมมที างดีเลย เปนโรคประสาท หนักเขาจิตตกไป จะตองไปอยูโรงพยาบาลศรี
ธัญญาแนนอน
พี่นองทั้งหลายขอใหรักษาหมอแบตเตอรี่ดวยการใช ไมใชนําหมอแบตเตอรี่ไปเก็บ
เหมือนอยางทานขับรถมาจอดไวทวี่ ัดอัมพวัน ๗ วัน ไมเคยสตารทรถเลย หมอแบตเตอรี่
เสีย หมดไฟ ทางวัดก็ชวยสตารทให
การรักษาหมอแบตเตอรี่ชีวิตของเรา ตองหมั่นเจริญกรรมฐานทุกวัน หมั่น
กําหนดจะหยิบอะไรก็กําหนด เสียใจก็กําหนด เมื่อจิตตกกังวล เสียใจ ถาไมแก หมอ
แบตเตอรี่จะเสีย ถาจิตตกถึง ๓ วง โยมไมตองเขาโรงพยาบาล รักษาไมหายดวย เปน
โรคเครียด โรคประสาท รักษาไมหาย จําไว ตองทิ้งหมอแบตเตอรี่กระทั่งตาย จึงจะหาย
ดวยไฟดวยการเผาหรือฝง จําไวเลย ตรงนี้สาํ คัญมาก คือการเจริญกรรมฐาน ไมใช
เรื่องเหลวไหลแตประการใด ชัดเจนมาก ชัดเจนที่สุดแลว เพราะฉะนัน้ อยาทิ้ง
การกําหนดจิต ถาโยมเสียใจ กําหนดเสียใจหนอ…ที่ลิ้นป หายใจยาว ๆ เดี๋ยว
จะหาเหตุไดเลย เสียใจหนอ… หลับตา ดูที่ลิ้นป กําหนดเสียใจหนอ ๆ ๆ สติดี เปนการ
รักษาหมอแบตเตอรี่ไมใหมันเสีย จิตก็ไมตกกังวล จิตก็เขมแข็ง สมมติวาเสียใจเรื่องลูก
ไมเรียนหนังสือ ลูกไมเรียนหนังสือมาจากเหตุนี้เขาจึงเสียใจ ทํางานบริษทั ทํางานธนาคาร
ก็ไมอยากทํา เพราะคิดถึงลูกไมเรียนหนังสือ คิดหนอ คิดหนอ คิดหนอ รูแลว สติจะ
บอกทันทีวา เราเปนแมเขา โปรดแผเมตตาใหลูก อยาโกรธลูกซิ โกรธลูกถึงไดเสียใจ
ขนาดนี้ ความโกรธจะหายเลย คิดหนอ ตอไปอีก คิดวาจะแผเมตตาอยางไร จะออกมาวา
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ออ! นั่งกรรมฐาน สวดพาหุงมหากา แลวแผเมตตาใหลูก ลูกกลับรายกลายดี ตั้งใจ
เรียนหนังสือทันที นี่ คือวิธีแก
เรื่องโกรธเปนเรื่องสําคัญ ถาโกรธขึ้นมาจะแยเลย เสียใจไมเปนไร โมโหรายเสียทั้ง
บานเลย อยาโกรธไดไหม แกโกรธเสียเดี๋ยวนี้ โกรธนี่มันยักษ ยักเอว ยักไหล ยักเหนือ
ยักใต ยักนอก ยักใน ยักษมันโกรธถึงตาย ไมมีใครชวย จะทําอยางไร ตองแกนะ
หายใจยาว ๆ กําหนด โกรธหนอ ๆ ๆ กลับไปบานแลวก็ทํา อยาเลิก อยาเอาไปทิ้ง
หมั่นเทียบนาฬิกาภายในไว มงคลชีวิตจะมีแกโยมแนนอน
โกรธหนอ ๆ ๆ กําหนดชา ๆ โกรธเรื่องอะไร เรื่องสามี สติจะบอกเปนขั้นตอนวา
โกรธสามี ออ! โกรธเขาทําไม อยูกับเขามาตั้ง ๓๐ ป โกรธเขาทําไม เขาไปชอบผูหญิง
ใหม โกรธหนอ ๆ ๆ สติบอกอีกแลววา ดีแลว เขาไปชอบผูหญิงใหม อนุโมทนากับเขา
ถายังโกรธตอไปอีก ก็กาํ หนดตอไป โกรธหนอ ๆ ๆ ออ! เขาไปชอบกับวาสนาหรือ พอ
หายโกรธแลวจิตก็มีเมตตา ออ! อนุโมทนาดวย ขอใหวาสนากับสามีของฉันอยูเย็นเปนสุข
ตลอดกัลปาวสาน แกไดเลย จะไมหึงไมหวงแน และสามีจะกลับทันที
ถาเราแกปญหาตรงนี้ได เมตตามาทั้งบาน จะเยือกเย็นเปนสุขในบานของเรา
ตลอดไป เรียกวา มงคลชีวิต แปลวาเทียบนาฬิกาภายในไดแลว และวาสนาที่สามีไป
ชอบก็กลับมารักเรา และจะมาบอกกับเราวา ฉันไมมอี ะไรหรอก ฉันเปนเพื่อนกันและ
ชวยเหลือกันไปเทานั้น แกไดเลยเทานี้เอง ทําไมทํากันไมได นาฬิกาเรือนในนี้จะบอกแก
มงคลชีวติ
บอกเวลาของชีวติ วา เราจะแกอยางไร เวลานั้นแกได เวลานี้แกไมได
เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราหามไมได มีดังตอไปนี้
๑. โลภะจริต อยากได จะตองเอาใหได ถาเราไมฝก
๒. โทสจริต หามไมได กําลังโกรธจะตบตี หามไมได
๓. โมหะจริต หามไมได
๔. ทิฏฐิที่แรงกลา หามไมได
๕. จิตคิดจะไป หามไมได จิตจะไปกับแฟน หามไมได
ถาไมฝกสติ ขาดสติ หามไมได ถาเราฝกสติอยู จะหามได บังคับดวยนาฬิกาของ
มงคลชีวติ ชีวิตนีถ้ ึงจะแนนอน ถูกตองตอไป
ถารูจัก มงคลชีวิต จะแปลออกมาวา คบคนพาลไดผิด คบบัณฑิตไดผล คบคน
ชั่วทําตัวใหอับจน คบคนดีใหผลจนวันตาย เมาเพศหมดคา เมาสุราหมด
ความสําคัญ เมาการพนันหมดตัว เมาเพือ่ นชั่วหมดดี จะออกมาประเภทนีช้ ัดเจน
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สัตวโลกที่อยูกันนี้ตองพึง่ โลกอยู อยาไปตีโลกเสียหาย โลกคือหมูสัตวที่เราอยู
รวมกัน อยาทะเลาะกัน ถาเราไมมีนาฬิกาชีวิตจะทะเลาะกัน แยงสมบัติกันเพราะดูแต
นาฬิกาของโลก เราตองสรางนาฬิกาเรือนใน เรือนใจ เทียบใหเขากับเขาใหได
รําวงตองมีกองเชียร มีฉิ่ง ฉับ กรับ ถึงจะไปได ตองมีกระบอกเสียง นกไมมขี น
คนไมมีความรู หรืออีกนัยหนึ่ง นกไมมีขน คนไมมีพวก ไปไมรอด เราอยูกบั โลกตอง
อาศัยโลกครึ่งหนึ่ง อาศัยธรรมครึ่งหนึ่ง นาฬิกาตองมี ๒ เรือนนะ โยมเขาใจนาฬิกาเรือน
ในหรือยัง นําไปใชที่บานดวย
นาฬิกาเรือนนอกนี้ก็ตอ งหมั่นตั้ง เวลาของคนอื่นเขา ๑๑.๐๐ น. ของเรายัง ๘.๐๐ น.
อยูนั่นแหละ ยังไมตื่นอีกหรือ และชื่อของคนก็ไมตองไปเปลี่ยน ขอฝากไว ถาพอแมตั้งให
พระตัง้ ใหเปนมงคล อยาเปลี่ยน มันเปน รูปธรรม แตหากวาเปนบัญญัติชอื่ จะไดเรียก
ถูกวาเปนใคร แตขอ เท็จจริงอยูที่ นามธรรม อยูที่กิจกรรมของตัวเอง อยูที่กฎแหงกรรม
ชัด
กิจกรรมคือกฎแหงกรรมจากโครงการของชีวติ ยืนหนอ ๕ ครั้ง ทําใหได ถาทําได
แลว จะเห็นจากหนาผากออกไปอัตโนมัติ เราไมตองกําหนดวา เห็นหนอ… มันจะอัตโนมัติ
ไปเอง พออัตโนมัติจะกลับมาบอกวาคนนี้คบไมได เห็นหนอเขาไปอีก ไมมศี ีรษะแลว
เห็นหนอไปอีก เอะ ตอไมติด ตองตาย ไมเคยพลาด แตไมหมายความวาจะเห็นทุกครั้ง
บางครั้งเราก็วุนวายกับเรื่องสัพเพเหระ จะไมเห็น ถาเรามีสติครบวงจร จะเห็นทันที
บางครั้งโยมที่นั่งกรรมฐาน ถาไมพูดกับใครเลย จิตครบวงจรเมื่อใด จะระลึก
ชาติไดบางประการ ระลึกชาติของตัวเอง ระลึกชาติกฎแหงกรรมในชาตินี้ อยางที่
อาตมาระลึกไดวา จะตองคอหักตายในวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๒๑ เพราะไปหักคอนก แต
อาตมาคอหักแลวยังไมตาย หมอประดิษฐใสเผือกแนน ทานอาหารเองไมได ตองหยอดน้ํา
ทีละหยดเปนเปรตรับกรรม ที่ยายใหนําอาหารไปถวายพระ แตอาตมาไมถวาย ชวนเพื่อน
ไปทานกันเอง ยายบอกวาตองเปนเปรต อาตมาเปนเปรตไปแลว ญาติโยมทั้งหลายเอย
กรรมฐานแกปญหาชีวติ ไดแนนอน แตไมสามารถจะแกกรรมได ฟงใหออกนะ
กรรมฐานแกปญหาชีวิตได แตไมสามารถจะแกกรรมที่เราทําไวได กรรมที่เรา
ทําไวตองใช แตอาจผอนหนักเปนเบา เหมือนอาตมาตองตายแตก็กลับฟน ทีอ่ าตมาพูดนี่
อยานําไปเปนตัวอยางนะ อาตมารับกรรมมาหมดแลว เคยรับจางตมเตา ก็ถูกน้ํารอนลวก
ไฟลวกแลว กรรมฐานที่อาตมาสอนคือสติปฏฐานสี่ แกปญหาชีวิตไดทุกอยาง ใน
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ชีวิตที่ผานมาและปจจุบนั อดีตอยารื้อฟน เรือ่ งของคนอืน่ อยานํามาคิด กิจที่ชอบทํา แก
ไดเฉพาะปจจุบัน อดีตที่ผานมานั้นแกไมได
โยมโปรดพิจารณาใหดีนะ ปจจุบนั แกไดแลว อนาคตจะแกไดไหม ตองไดแนนอน
ปจจุบันดี อนาคตตองดี อดีตดี ปจจุบันดี อดีตเลว ปจจุบนั เลว แตเขาแกปจจุบัน
แกปญหาชีวิตได แตแกกฎแหงกรรมไมได ตองใชกรรม
นั่งกรรมฐานเพื่อแกปญหาชีวิต และเพื่อชดใชกรรม ไมดอื้ รัน้ อาตมายินดีตายใน
วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๒๑ เพราะรูว าเราไปหักคอนกจริง ตัวไหนจิก ถลกหนังเลย เราก็
ตองมาหนังศีรษะถลกไปขางหลังหมดเลย หมอเย็บไดดีมากไมมีตะเข็บ
ถาเราไมเจริญกรรมฐาน ไมมีโอกาสใชกรรมในปจจุบันขณะนี้ ตองไปใชเวลา
ตาย ตายแลวตองไปนรกอีกเปน ๑๐๐ ป ถาเราสรางความดีจะชดใชกรรมใหหมดไป
เหมือนเรายืมเงินเขามา ๑,๐๐๐ บาท ใชวันละ ๑๐๐ บาท เดี๋ยวก็หมด แตถาเราไมเคยใช
เขาเลยก็ตองมีดอกเบี้ยไปชาติหนา สรุปไดวา
๑) การเจริญกรรมฐานแกปญหาชีวติ ไดแนนอน
๒) นั่งกรรมฐานเพื่อชดใชกรรมที่เกิดขึ้นและไมปฏิเสธทุกขอหา ตองอดทนตอเวทนา
จะไดเห็นกรรม จะไดใชกรรมไดโดยไมปฏิเสธทุกขอหา ถาโยมทําไดอยางนี้ จะไปไดรอด
มหากิตติเดิมอยูวัดสระเกศไปอยูวัดพุทธาราม กรุงเบอรลิน ประเทศเยอรมัน
โทรศัพทมาหาอาตมาวา ทานไดไปใหกรรมฐานคนเปนอัมพาตคนหนึ่งเดินไมได และมอบ
หนังสือของหลวงพอจรัญใหภรรยาอานใหฟง หนังสือมีทงั้ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และ
ภาษาเยอรมัน สามีก็ปฏิบัติกรรมฐาน เปนเรื่องอัศจรรยที่เขาเดินไมได แตวันนั้นแปลก
มากที่ลุกนั่งไดเลย กําลังใจมาแลว หมอแบตเตอรี่เกิดดีขึ้น ลุกนั่งไดเลย พอคนทักเขา
หมดกําลังนอนลงไปอีก อยูตอมา ๑ เดือน จึงลุกนั่งได และเดินไดจนบัดนี้ คนเราไมวา
จะเปนโรคอะไรก็ตาม ถามีกําลังใจสูง มีพลังสูง หายทุกราย ไมนาเชื่อวาเปนอัมพาต
จะเดินได พอมีกําลังใจจะยกแขนขาไดเลยนะ หายแนนอน
เรามาเจริญกรรมฐานเพือ่ เพิ่มผลผลิตในรางกายสังขารทั้งรูปธรรมและนามธรรมให
อุดมสมบูรณ โรคภัยไขเจ็บหายไดทันที ถาเราไมอุดมสมบูรณคือแกแลว มันก็เสื่อม พอ
เสื่อมไป หมดกําลัง เกิดโรคแทรกซอน ตายแนนอน ถาทําใจใหเขมแข็ง เดินจงกรมให
ชัดเจน พองหนอ… ยุบหนอ… หายใจยาว ๆ ถาหายใจยาว ๆ ได พองหนอ ยุบหนอได
จะไดหมดเลย
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ญาติโยมทั้งหลายโปรดฝกตัวเอง แขงเรือแขงแพแขงได แตแขงบุญวาสนาไมได
แขงเรือแขงแพได แตอยากจะถามโยมวา โยมพายเรือเปนหรือไม ไมเคยฝก ไมเคยหัด
จะไปแขงไดหรือ พายเรือไมเปน ตองหมั่นฝกฝนไว
การฝกปฏิบตั ิกรรมฐานวันแรกก็มีแตเพียงวา เดินจงกรมใหได ยืนหนอ ๕ ครั้งใหได
และพองหนอ ยุบหนอใหได
ระยะตอไปก็เก็บอิริยาบถใหได กําหนดอายตนะธาตุอินทรีย ตาเห็นรูป หูไดยิน
เสียง จมูกไดกลิ่น ลิ้นลิ้มรส กายสัมผัสรอนหนาว ตองใหรูโดยอิริยาบถ
ระยะตอไป ตองการใหละเอียดเพิ่มขึ้นอีก ถาทําไดจะรูอะไรแปลก ๆ เพิ่มขึ้น
การกําหนดลมหายใจ คนโกรธหายใจสั้น ถาโยมขี้โกรธ ขี้ปด ขี้เกียจ หายใจชา ๆ
จากจมูกถึงสะดือ แลวจะหาย เวลาคนโมโหจะหายใจไว ตบตีกันไดโดยขาดสติ คนหายใจ
ไว ขาดสติ กลิ่นตัวจะเหม็นขึ้นมาทันที ถาโยมหายใจชา ๆ ตั้งสติไวกอน จะทําอะไรก็มี
ปญญา จําไวตรงนี้ไมมีใครคิดเลย
ถาโยมหายใจสั้น ๆ จะคิดอะไรไมออกเลย จะลืมโนน ลืมนี่ หายใจชา ๆ จะทบทวน
ไดดีมาก หายใจชา ๆ เขาไวทานออกมาในรูปนี้
๑. ขยันเอาการ
๒. งานสะอาด
๓. ฉลาดรอบคอบ
คนที่รอบคอบ จะชอบระวัง ตั้งใจตรง ทรงศีลธรรม นําทางถูก ปลูกสติ ดําริชอบ
ชัดเจนจะเขาหลักนี้
ถาคิดอะไรไมออก กําหนดคิดหนอ ๆ ๆ หายใจยาว ๆ ปกจิตที่ลิ้นป ไมมีระยะ
คิดออกมาครั้งแรก จะคิดออกมาไดเร็วมาก จะบอกกอนวา คิดเรื่องอะไร มันตองแลวแต
เรา ครั้งที่สอง จะบอกวาสิ่งที่เราคิดนั้นถูกหรือไม ครั้งที่สาม สิ่งที่คิดนั้นนําไปใชประโยชน
ไดหรือไม
ถานําไปใชประโยชนไดเลยก็เปนความคิดที่ถูกตอง ถาความคิดนั้น
นําไปใชประโยชนอะไรไมได ความคิดนั้นก็ไมถูกตองดวยประการทั้งปวง
วันนี้ก็พอสมควรแกเวลา พระอาทิตยอัสดงคตไปนานแลว แตปญหาขณะนี้ อยาให
กําลังใจตก ตามพระอาทิตย ขอใหความชั่วสามานยในตัวของเราทุกคนตกไปตามพระ
อาทิตย อยาใหโผลออกมาอีกเลย สรางความดีขึ้นใหม เหมือนอรุณแจงแสงทองเงินไหล
นองทองไหลมาตอไปเถิด ขณะนีต้ รงนี้เปนปญหาชีวิตของเราที่จะตองแก อยาลืมนาฬิกา
๒ เรือน นาฬิกาทางโลก ที่เราตองอาศัยในโลกมนุษย แตแกปญหาชีวิตตองใช
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นาฬิกาของตัวเอง เทียบใหตรงกับคนอื่นเขา จะอยูกับใครก็ตองใชนาฬิกาเทียบ เรา
ตองปรับตัวเอง ปลงใหตก ปรับตัวและเปลี่ยนใจ ปรับชีวิตเสียใหมใหเขากันได
มัชฌิมาปฏิปทาปานกลาง เราอยูกับเขาได ไมมีปญหา
คนชอบสรางปญหา วิธีแกปญหามีอยูทางเดียว แกตรงนั้นทันที ไมใชหลบ
ปญหา ไมใชหนีไปฟงเพลง หนีไปเที่ยว นั่นเปนการหลบปญหาไปชั่วคราวใชหรือไม
ตองรูปญหาและแกปญหาใหไดปจจุบัน อยาหนีปญหา อยางทิ้งปญหา เชน ปญหา
ครอบครัว สามีภรรยาตีกันทะเลาะกันตองแกทจี่ ุดนั้น อยาไปแกที่อื่นไมได จะไปแกดวย
การหนีออกจากบานไมได
ถาโยมเปนสามี เกิดปญหาในบาน อยาหนี ปญหาเรื่องภรรยาตองชี้แจงกันให
เขาใจ อยาหนีปญหา อยาทิ้งปญหา ฝากไวใหลูกเปนปมดอย ตองแกปญหาปจจุบัน ตอง
สูปญหา อยาหนีปญหา ถึงจะแกได ถาหนีปญ
 หา ทิ้งปญหา เปนการสรางปญหาเพิ่มขึ้น
จะเสียใจตอภายหลัง ถาโยมทําอยางที่อาตมาพูดได จะไมมีปญ
 หาตอไป กรรมฐานเปน
การแกปญหาไดดีมาก ดวยการกําหนดจิตตั้งสติดวยการแกปญหา อยาทิ้งปญหา อยาทิ้ง
สติสัมปชัญญะ
ขออํานาจคุณพระศรีรัตนตรัย อํานาจบุญกุศลทั้งหลาย โปรดประทานพรใหญาติ
โยมทั้งหลายทุกทาน จงประสบแตความเจริญรุงเรืองวัฒนาสถาพรโดยทั่วหนากัน ขอกุศล
ขันธที่อาตมาภาพไดบวชมาเปนเวลานาน สรางบุญกุศลในสวนดี ขอมอบใหโยมทุกทาน
ขอใหโยมไปเผยแผใหลูกหลานในบาน บิดามารดา และคุณครูอาจารยของทาน ขออํานวย
พรยอนอดีตถึงชีวิตแหงสุโขทัย ๗๐๐ ปลายสือไทย ๔๑๗ ปแหงกรุงศรีอยุธยา ๒๐๐ ปแหง
กรุงรัตนโกสินทร มารวมอยูในชีวติ ของเราทั้งหมด ปรารภถึงอดีตทีผ่ านมาทุกทานจงสุข
สันตนิรันดร ขอจงเจริญดวยจตุรพิธพรชัย ๔ ประการ มีอายุขอใหยืนนาน วรรโณ
ผิวพรรณผองใส สุขัง ขอใหสุขภาพกายอนามัย ทุกทานโปรดไดใจดี โรคภัยไขเจ็บมีก็
โปรดหาย สิ่งทั้งหลายที่คิดอยู ณ บัดนี้ และจะคิดตอไปในโอกาสหนา จงพรรณนาใหเกิด
ความสําเร็จเผด็จผล สมเจตนจํานงความมุงมาดปรารถนา ดวยกันทุก ๆ ทาน ณ โอกาส
บัดนี้ เทอญ ขอเจริญพรทุก ๆ ทาน

นาฬิกาชีวิต

๑๒

