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รายการ “ชีวิต……..ไมสิ้นหวัง เติมพลังคนรุนใหม”
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ทําอยางไร ชีวิตจึง “ไมสิ้นหวัง”
พิธีกร
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พิธีกร

สวัสดีคะ ทานผูชม รายการชีวิตไมสิ้นหวังมาพบกับทานตอนเชาวันอาทิตย
เวลาโดยประมาณ หกโมงสิบหานาที เชาวันนี้พาทานผูชมมาจังหวัด
สิงหบุรี เชนเคย คงจะเดาออกนะคะมานมัสการหลวงพอจรัญที่วัดอัมพวัน
พระราชสุทธิญาณมงคล เนื่องจากวันนี้เปนอาทิตยสุดทายกอนที่เราจะขึน้
ปใหม นะคะ เพราะฉะนั้นเราจะคุยทบทวนความจํา ทบทวนความหมาย
ของชีวติ
และจะคุยถึงวาคนที่สิ้นหวังเขาจะทําอยางไร ทําไมเขาถึงสิ้น
หวัง ทําอยางไรเราจึงจะไมสิ้นหวัง สอดคลองกับชือ่ ของรายการ กราบ
นมัสการหลวงพอ คะ

หลวงพอ

เจริญพร

พิธีกร

หลวงพอขา
อยางไร

หลวงพอ

ขอเจริญพร ชีวติ นี่มคี วามหมายมาก สําหรับคนที่เกิดมาในสากลโลกนี้
ตองรักชีวิตทั้งนั้น ชีวติ ความหมายที่จะตองเดินทางไมพลาดผิด แตชีวิต
ของเราทุกวันนี้ นาเสียดายมากคนเรารักชีวิต นีถ่ ูกตอง รักชีวิตแลวอุตสาห
ไปสรางความชั่ว เดินทางพลาดผิดไมมีกฎจราจรของชีวิต แตประการใด
ไมมีหลักยึดเหนี่ยวในทางที่จะเดินทางไปสูความเจริญรุงเรืองของชีวติ
ชีวิตจึงผิดหวัง ก็มากมาย ชีวติ แปลวาความหวังอันเปนสิ่งที่มีประโยชน

ในความหมายของชีวิต หลวงพอคิดวาชีวิตมีความหมาย
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๑

ตอการงานและหนาที่ เรียกวาชีวิตที่มีประโยชนนั้น แตทกุ คนขอเจริญพร
วา ชีวิตนี้ ใครหนอจะรักไหม มนุษยก็ตองรักชีวิตมนุษย ก็ตอ งประทาน
โทษขอเจริญพร นับประสาอะไรกับแคมนุษย แคเดรัจฉานยังตองรักชีวติ
ของเขา แตนาเสียดายสําหรับมนุษยโดยชาติศักยภาพของบุคคลทุกวันนี้
รักชีวติ ไมถกู ตอง รักชีวิตแตเดินทางพลาดผิด ผิดกฎจราจรชีวิต เขาวาง
เสนทางเดินของมนุษยไว กลับเดินผิดพลาด เหมือนมาแหกคอก ชาง
ปลอกแตก นาเสียดาย เวลาของเขาที่หมดไป เรียกคืนไมไดคือชีวติ ผัน
ตามเวลา ชีวิตแปลวาเวลาที่มีประโยชน จึงเรียกวาชีวติ ที่ไมไรคา
พิธีกร

ทานผูชมคะ หลายคนสิ้นหวังกับสภาพเศรษฐกิจปจจุบันทีท่ รุดลง ชนิด
ที่วา แทบจะถอนทุนไมขนึ้ หลายคนคิดฆาตัวตาย ในญี่ปนุ สถิติการฆาตัว
ตายนี้สูงมาก ทั้งในวัยที่เปนพอแมคน และในวัยรุน ทีนี้เรามาพิจารณากัน
วา ในความสิ้นหวัง แลวคิดฆาตัวตายนี่ มันจริงไหม ที่วาการฆาตัวตายนี่
จะละทุกขได นมัสการหลวงพอคะ คนที่ฆาตัวตายนั้น มันสิ้นทุกขจริงๆ
หรือเปลา

หลวงพอ

ขอเจริญพร ไมใชอยางนั้น คนฆาตัวตายนี้ ใครหนออยากจะฆา ตองตี
ปญหากอน ทุกคนกลัวตายทั้งนั้น ชีวติ ที่เขาเกิดมา เขาก็กลัวตายกัน
ทั้งนั้น ทําไมตองฆาตัวตายดวย การฆาตัวตายนั้น อยาคิดวา เขาเหลานั้น
ไมกลัวตาย ทําไมตองฆาดวย ขอ ๑. ฆาดวยอํานาจกิเลสนานาประการ
อํานาจที่หลงผิดเดินทางเสนทางกฎจราจรชีวิต เสนทางของหนทางชีวติ ไม
มี เพราะการเดินทางนั้นมีหลายทาง ไปทางไหน พระพุทธเจาสอนให
เดินทางไปสวรรค นรก เปรตอสูรกาย สัตวเดรัจฉาน จะเดินทางไหน ไป
ทางมนุษย ไปทางพรหมโลก ไปทางสวรรค ไปทางนิพพาน ทานก็บอก
เสนทางไวแลว แต เสนทางเดินของมนุษยนั้น ตองพัฒนาดวยปญญา คือ
ปญญาในตัวอยางนี้เปนตน แตเหตุใดหนอเขาจึงมาฆาตัวตาย ได อยาลืม
กฎแหงกรรมจากการกระทํานั้นเอง เปนการกระทําที่ทําใหตองฆาตัวตาย
เจ็ดชั่วชาติ เมื่อชาติกอ นนี้ เคยฆาตัวตายมาแลว มากี่ชาติ ตองฆาตัวตาย
ตลอดไปจนชาติสุดทาย แตชาติสดุ ทายนั้น ก็ขอเจริญพรวา ทําไมตองฆา
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ตัวตาย ตองขอเจริญพรดังนี้ อาตมาจับไดหลายคน หลายตอน เชน คน
ที่ฆาตัวตายชาติสุดทาย ไมไดเจตนาเลย มันเปนนิมิตเครื่องหมายทําให
ตองตาย เชน ยกปนขึ้นมา ยกตัวอยางใหเห็น เปนความจริง ลูกเสธฯ
สมบัติ เสธฯคนนี้ จํานามสกุลไมได เปน เสธฯ กองทัพภาคที่ ๓ คาย
นเรศวรมหาราช เอกาทศรถ พิษณุโลก สุโขทัย ภรรยาก็เปนอาจารยสอน
วิทยาลัยครู ที่พิษณุโลก ลูกสาวฆาตัวตาย เอาอันนี้มาเปนหลัก แตฆาตัว
ตายไมไดโกรธเลย ไมไดโกรธใครเลยนะ แตจับปนขึ้นมาดู สรุปการจับ
ปนก็งางไก เลยคิดวาลูกไมมี โปงเลย ตายคาที่ พอแมก็เสียใจ ไป
ทําบุญให ก็ไมไดรับ ก็ไมทราบวาลูกไปโกรธใคร มีแฟนอยูตรงไหน เปน
ลูกสาว รับราชการสวยนารัก ยกตัวอยางใหดูกอน และจะเห็นชัดดวย
ฆาตัวตายไมไดสรางกรรมใหม กรรมเกา ไมไดเจตนา ทําไมจึงฆา ถา
พูดตามหลักธรรมะ เรียกวาความประมาท ถาพูดใหลึกลงไปอีก เรียกวา
กฎแหงกรรม เขาจะตองฆาตัวตายชาติสุดทาย โดยไมตองโกรธใครเลย
เสร็จแลวอาตมาไปบรรยาย กฎแหงกรรม ในกองทัพ ๗ วัน ๗ คืน ไป
หลายแหง เขารองไหตลอด นี่ยกตัวอยางไปเรื่องหนึ่งกอน เขารองไห ก็
ถามวา เสธฯ รองไหทําไม ลูกสาวยิงตัวตาย ฆาตัวตาย ก็ไมทราบ
ความหมาย อาตมาก็บอกใหจดไปกอน เนี่ย ฆาตัวตายชาติสุดทาย ไม
โกรธใคร ไมใชแฟน เขายังไมมีแฟน แลวไมใชเรื่องอะไร เขารับราชการ
ดวย จดไวกอน แตบอกไมเคยมาเขาฝนแตประการใดและอาตมาก็ขอ
เจริญพรวา ทานเสธฯ เชื่ออาตมาไหม คนที่ฆาตัวตาย โดยที่เจตนา
หรือไมเจตนาก็ตาม พุทธเจาบอก บาปมาก ทําบุญไมถึง ไมถึงแน วิธีการ
ทําใหถึง ทําอยางไร คือ เจริญกรรมฐาน เจริญวิปสสนา ชัน้ สูงสุดในพุทธ
ศาสนา เทานั้นจึงจะไดรบั สามีภรรยาคูนี้ ภรรยาเปนอาจารย ก็เลยลา
พักรอนนั่งกรรมฐาน ไดเจ็ดวัน เจ็ดคืน ลูกมาเขาฝน ตรงที่จดไวเลย มา
เขาฝนบอกวาคุณพอ คุณแม ขอบคุณขอบใจ แมและพอ มาก ไดนั่ง
กรรมฐาน ใหหนูไดขึ้นจากนรก ที่หนูฆาตัวตายนั้น ไมไดเจตนาอะไร
ไมไดโกรธใครเลยนะ คุณพอ คุณแม ที่เคารพ หนูจับปนพอมาเลน มันทํา
ใหสังหรณใจ อยากจะเลนปน และถอดออกแลวไมมีลูก แตทําไมลั่นได
ขอเจริญพรโดยไมไดเจตนา แตเปนนิมิต ทําใหเห็นวาไมมีลูก งางโปง
เดียวตายเลย คนเราเนี่ย ความรัก กับความโกรธ ไมกลัวใคร ขนาดโกรธ
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จัดเนี่ย ไปกลางคืน กลัวผี กลัวโจร ก็ยังไปได โกรธนี่ไปไดแน สองความ
รักที่สุด ไปไดแน ไมกลัวใคร เพราะอะไร ไมไป ก็ไมได นีค่ วามโกรธนีไ่ ป
ไดเลย โกรธจัดจะไมมสี ติ สามารถผูกคอตาย นี่เปนกรรมใหม ไมใช
กรรมเกา
ขอที่ ๒ คนผูกคอตาย โดยไมมีโกรธเลย นี่เรือ่ งจริง ๒
รายการแลว คือชาติสุดทาย ไมมีเจตนา มีตัวตน ชางทําโรงเรียนวัดเสาธง
อําเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงหบุรี ทําโรงเรียนแลวก็ไปอาบน้ํา ที่คลองสงน้ํา
เดินผานปาชา และอีกคนหนึ่งเปนนายชางดวยเดินมาทีหลัง พอมาถึงปาชา
แวบ ปาชากลายเปนบาน มีสาวๆ ๓ คน เชิญใหขึ้นมา หาขาวหาปลา
รับประทาน บอกวาเชิญนายชางรับประทานอาหาร สวยงามมาก เลยไม
รับประทาน
บอกวาผมจะตองไปรับประทานกับพวกชางดวยกัน มี
หลักฐาน แลวก็ไมยอมรับประทาน ผูหญิงก็บอกวา ไหนๆ ก็ขึ้นบานแลว
จะใหรางวัล สรอยเสนหนึ่ง เอาสรอยมาสวม ที่คอ พอสวมปบ ก็สลบไป
เลย แลวพวกชางก็ไดตามมาถึงที่วัดอัมพวัน ตอนตี ๑ อาตมาก็บอกให
กลับไป เอาปนยิงขึ้นฟา ๓ นัด พอยิงขึ้นฟา ๓ นัดแลว เห็นกําลังหอยหัว
อยูบนตนคราม ไมใชเปนบาน แลวแกมา แลวก็มารดน้ํามนต อาตมาก็
ถามวาโกรธใครมาหรือเปลา เขาก็ตอบวาเปลา เดินมาแลวก็เห็นบานเขาก็
เรียกขึ้นบาน กินขาว เลยก็ไมรับประทาน อาตมาก็เลยกระซิบบอกภรรยา
เขา ๓ เดือนตายแน ทีนี่พอ ๓ เดือน นายชางก็เดินทางไปพิจิตร ก็ไป
ชวยงานผูกพัทธสีมา แลวกลับบาน จนสายแลว ภรรยามาตามที่วัดไมมี
ก็ผูกคอตายที่ตนขอย นี่อันนี้ก็ขอเจริญพรวา คนที่ชาติสุดทายผูกคอตาย
โดยที่ไมเจตนา แลวจะไมผูกคอตายตอไปอีก ๗ ชาติ
ประการที่ ๒ โครงสรางกรรม กรรมใหม โกรธดวยโทสะ มี
อํานาจโทสะ ขอเจริญพร ฝากไวอีกนิด คนเราเนี่ย ความรักกับความโกรธ
ไมกลัวใคร ขนาดโกรธจัดเนี่ย ไปกลางคืน กลัวผี กลัวโจร ก็ยังไปได
โกรธนี่ไปไดแน ๒ ความรักที่สุด ไปไดแน ไมกลัวใคร เพราะอะไร ไม
ไปก็ไมได นี่ความโกรธไปไดเลย โกรธจัดไมมสี ติ สามารถผูกคอตาย นี่
เปนกรรมใหม ไมใชกรรมเกา โดยไมรู เพราะไมมีสติ อยากตาย อยาอยู
เลย โกรธพอ โกรธแม โกรธอยางแรง และโกรธสามี โกรธภรรยา โกรธ
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ลูก จนหมดสติ ไมมีเสนทางเดินของชีวติ ไมมปี ญญาเลย เนี่ยผูกคอตาย
ได ยิงตัวตายได โดดตึกตายได ในแวบเดียว เนี่ยขอเจริญพร อยางนั้น
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หลวงพอขา เมื่อฆาตัวตายแลว ก็ไมไดหนีทุกขได เลยหรือคะ

หลวงพอ

หนีทุกข ไมได ใครบอกฆาตัวตายเพื่อใหพนทุกข กลับไปสรางทุกข ฆาตัว
ตายเนี่ย อยางโกรธจัด ตองฆาไปถึง ๗ ชาติ แนนอน มีขอพิสูจนไดเห็นชัด
ที่กรรมฐาน เทานั้น
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ทีนี้คําถามทีเ่ ราจะถามหลวงพอตอไปก็คือ คนที่ทอแทสิ้นหวัง คิดจะฆาตัว
ตาย ทําอยางไร? เราจึงจะชวยเขาเพื่อที่วาเขาจะไดไมตองฆาตัวตาย ไม
ตองสรางกรรมผูกพันกันตอไปถึง ๗ ชาติ เหมือนที่หลวงพอ พูดมาแลว
เราจะแนะนําเขาอยางไร

หลวงพอ

ขอเจริญพร คนที่สิ้นหวัง มันหมดอาลัยตายอยากแลว มันไมมีหลัก คือ
เสนทางของชีวิตไมมี การเดินทางคือกฎจราจรของชีวติ ไมมี มันสิ้นหวัง
หมดอาลัยตายอยาก เราตองใหธรรมะแกเขา หลัก ๓ ประการ ไดแก ศีล
สมาธิ ปญญา ไมตองมาก หลักสติปญญา นี่เอง คือ ปญญาสามารถจะ
แกปญหาชีวติ ไดเทานั้น คือ ปญญาในตัว ปญญานอกตัว ชวยอะไรใคร
ไมไดทั้งนั้น เพราะฉะนั้นพระพุทธเจาจึงสอนชัดเจนมาก สอนอะไร สอน
เนนวิชาการ วิชาการตองเรียนกอน พอเรียนแลวตองเนน ถาพูดตาม
หลักธรรมะ เรียก
๑. โลกียะปญญา มันจําเปน ปญญาทางโลก
๒. โลกุตระปญญา ปญญาแกไขปญหาชีวิตเขาไมมีเลย บางที
เปน ดอกเตอร ฆาตัวตายก็เยอะแยะ ผิดหวังไปตองฆาตัวตาย ตอง
เสียใจตลอดไป ทั้งๆ ที่เปน ดอกเตอรตงั้ หลาย ดอกเตอร เพราะเหตุใด
เพราะเขาไมมี โลกุตระปญญา คือ ปญญาในตัวไมมี รักธรรมะไมมเี ลย
ไมมีสติสัมปชัญญะ ขาดสติสัมปชัญญะมากมาย สายทางเดินของชีวติ จึง
ผิดไป เดินพลาด เหมือนกฎจราจรชีวติ ตองเดินทางตามเสนที่เขาตีไว
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พระพุทธเจาสอน ถาแหกคอก นอกทาง นอกเสน ชีวิตจะไรสาระ จะ
กลายเปนคนสิ้นหวังทันที หมดอาลัยตายอยาก ไมสามารถจะเดินทางไป
ใหถูกตองได เพราะฉะนั้นคนเราตองมีทางเดิน แตทางเดินนั้น คือตัว
ปญญา คือเสนทางของชีวิต ตองเดินทางไมพลาดผิดกฎจราจรของชีวิต
ยกตัวอยางใหเห็นในปจจุบัน เราตองเดินทางไปตามกฎจราจรไมเชนนั้น
ตํารวจจับ ผิดเสนทางจราจรไดอยางไร ถึงไฟแดงตองหยุด ไฟเขียวก็ไป
แตกฎจราจรของจิตใจนัน้ ก็คือ สายทางเดินของชีวิต สายทางเดินชีวิตคือ
อะไร คือ สติปญญา ไดแกตัวปญญา เพราะฉะนั้น พระพุทธเจาสอน
ตองมีภูมิ ๕ คือ จะแปลจาก ศีล สมาธิ ปญญา ศีล สมาธิ ปญญา งาย
แตไมมีใครทํา ตองพูดดวยวิธีปฏิบตั ิ ๑ ภูมิรู ๒ ภูมิธรรม ๓ ภูมฐิ าน
๔ ภูมิปญญา ๕ ภูมิปจจุบัน ถามีภูมปิ จจุบันก็คอื หายใจเขาออก มี
สติสัมปชัญญะ นี่ตรงนี้เปนภูมิปจจุบัน คนเราไมเอาปจจุบัน เอาอดีตมา
รื้อฟน เอาเรื่องของคนอื่นมาคิด กิจทีช่ อบ ทําไมไมทํา อนาคตอยาจับ
นีต่ รงนี้เสียใจไหม
ใหมั่น คั้นใหมันตาย ผิดหวังจะเสียใจตลอดชีวิต
ถามันผิดหวังขึ้นมาจะทําอยางไร จับใหมันมัน่ คั้นใหมันตาย จับหลักๆ
ถามันผิดจะทําอยางไร นาจะพิจารณา อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ความ
แนนอนของชีวิตมีไหม ชีวติ แปลวาไมแนนอน ชีวติ คือความหวัง ชีวติ คือ
ซังกะตายไปวันหนึ่ง ไดอะไร ไมมีการที่จะสรางเลย ฉะนั้นชีวติ นี้ อยู
ในทางที่จะตองไมสรางความผิดหวัง ใหกับตัวเอง อดีตอยารื้อฟนไดไหม
เรื่องคนอืน่ อยาคิด กิจที่ชอบนาจะทํา กลับไมทํา ปญญามี ๓ อยาง นี่
หลัก หลักที่จะตองไปปฏิบัติ อยาไปเอาอดีตเปนความฝนปจจุบันเปน
ความจริง เอาอยางนั้นอีกไมได ตองเอาปจจุบนั นี้ เอาคุณพระพุทธเจามา
ไว ศึกษาหาความรู พระปญญาคุณ
วิธีแกงายๆ ตองปลูกศรัทธา ปลูกความเชือ่ มั่นใหเขาสูในคุณ
พระศรีรัตนตรัย มีพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆเปนตน คุณ
พระพุทธเจาคืออะไร เอามาไวในใจไดไหม งายๆ พระปญญาคุณ พระวิ
สุทธิคุณ พระมหากรุณาธิคุณ ปญญามี ๓ อยาง นี่คือหลักปฏิบัติ อยา
เอาอดีตคือความฝน ปจจุบันคือความจริง เอาอยางนั้นอีกไมได ตองเอา
ปจจุบันนี้ เอาคุณพระพุทธเจามาไว ศึกษาหาความรู ปญญาคุณ มี ๓
อยาง สุตมยปญญา ปญญาไดจากการฟง สนใจฟง จดหัวขอไว แลว
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ทบทวน ทบทวนแลวคลี่คลาย แลวจําไวใหได หมั่นจด หมั่นจํา หมั่นจํา
หมั่นจด จึงไดงามงด หมั่นจด หมั่นจํา เปนตํารา นี่คือตัวปญญา
ปญญานี่ แคฟงอยางเดียวไมได ตองจินตามยปญญา ปญญาที่ตอ งคิด
กอน มีสติคิดกอน คิดริเริ่มดําเนินงานอยารอรีประการใด นี่คือปญญาทาง
คิด แตปญญาทางคิดก็สูปญญาทางภาวนาไมได เพราะเหตุใด ปญญาฟง
กับปญญาคิด มันก็ดี
แตประโยชนนอยมาก ฟงแลวไมคิดประดิษฐ
สรางสรรค จะมีปญ
 ญาไหม คิดแลวไมทํา จะทําอยางไร คิดแลวไมทํา
ไมไดตองใชตัวปญญาทีส่ าม คือ ภาวนามยปญญา ภาวนาใหมัน ผุด
ขึ้นมาเกิดปญญา ปญญาในตัวเกิดตรงภาวนานี่ อานหนังสือไมตอ งมีตัว
มันจะผุดมาบอกเรา จึงคิดหนอที่ลิ้นปนี่ มันจะบอกวาคิดถูกแลว คิดเร็ว
คิดถูก
ใชความคิดนี้มาทําไดเลย เรียกวาปญญาในตัวตองทําตรงนี้
เรียกวาภาวนามยปญญา
ขอตอไปสามารถกําจัดความชัว่ ออกจากตัวไดเพราะปญญา
ภาวนา ปญญาทั้ง ๒ ขางตน คือปญญาทางฟง ทางคิด ไมสามารถกําจัด
ความชัว่ ออกจากตัวได เพราะปญญาในตัวจึงจะกําจัดความชั่วออกจากตัว
ได เรียกวาภาวนามยปญญา นี่เปนหลัก
พระบริสุทธิคุณของพระพุทธเจา ไดแกอะไร ไดแกภาวนา ถา
ไมภาวนาแลว จิตไมใส ไมสะอาด ไมบริสุทธิ์ ถาจิตใจใสสะอาด จึงจะ
เกิดปญญา เรียกวาตัวภาวนา ทําใจใหสะอาดหมดจด เหมือนทองคํา
เรียกวาความบริสุทธิ์ของพระพุทธเจา
ถาคนเรามีความบริสุทธิ์ทาง
ความคิด จะทําเกิดความจริงใจ เปนชายก็จริง หญิงก็แท เปนคนแกที่นา
บูชา นี่เปนขอหลักของพระพุทธศาสนา ชัดเจน บริสุทธิ์นี้เกิดจากการ
ภาวนา ทําใหจิตใจใสสะอาด ทําใหเกิดการแกปญหาไดคือเมตตา เปน
คนที่จริง คือสัจจะ เมตตา สามัคคี มีวนิ ัย เรียกวาคุณพระศรีรัตนตรัย ขอ
เจริญพรอยางนั้น
พิธีกร

ทานผูชมคะ เวลาของรายการ มีไมมากนัก เนื่องจากเราจะตองกาวสูปใหม
แลว ในโอกาสนี้กราบขอพรจากหลวงพอ
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หลวงพอ

พรปใหม ขอเจริญพร ญาติพี่นอ งชาวไทยทุกทาน ส.ค.ส. แปลวาความสุข
แหงความดี ๒๕๔๓ สวัสดีปใหมชาติไทยเจริญ เดินกาวหนา
๑. ขยันเอาการ
๒. งานสะอาด
๓. ฉลาดรอบคอบ
๔. ชอบระวัง
๕. ตั้งใจตรง
๖. ทรงศีลธรรม
๗. นําทางถูก
๘. ปลูกสติ
๙. ดําริชอบ
นี่พรปใหม การกระทําใดๆ ที่ทําโดย ตอเนื่องนี้ ของเล็กก็เปน
ของใหญ บุญนอย ก็เปนบุญมาก ทําดีไมไดผล เพราะทําดี ลุมๆ ดอนๆ
ทําดีที่ไดผลเพราะทําดีสม่ําเสมอ ๑ ภายใต ดวงอาทิตยนี้ ไมมีการสูญเสีย
ใดที่นาเสียใจ เทากับการเสียเวลาเพียง ๑ วินาที ก็เทากับสูญเสียสวนหนึ่ง
ของชีวติ อายุที่เราไดนั้น คือ ชีวติ ที่เราสูญเสียไป ๒ ความกังวลใจ คือ
ศัตรูของชีวติ อดีตคือความฝน อนาคต คือความไมแนนอน ปจจุบัน
เทานั้นที่เราจะแกไขได
ไมมีใครสรางความเดือดรอนใหแกเราได
นอกจากตัวของเราเอง การทําความดี มีไดทุกโอกาส ความประมาททําให
พลาดจากความดี ความดีใหความอิ่มใจในเบือ้ งหลัง ใหความสมหวังใน
เบื้องหนา ความชั่วใหความขุนใจ ในเบื้องหลัง ใหความผิดหวังในเบื้อง
หนา จงพอใจในชีวติ ของตัวเอง โดยไมตองไปเปรียบเทียบชีวติ ของผูอ นื่
สวัสดีปใหม สัจจะ เมตตา สามัคคี มีวินัย ชาติไทยเจริญ วัฒนาสถาพร
ขอเจริญพร

พิธีกร

ทานผูชมคะ อยูกับปจจุบัน แลวก็เลือกที่จะทําแตความดี อนาคตเปนสิ่ง
ไมแนนอน แตถาปจจุบันเปนความดีแลว แนนอนอนาคตตองดีไปดวย
สวัสดีคะ
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