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ดร. ฉัตรสุมาลย สวัสดี คะ ทานผูชมปใหมนี้ รายการชีวิตนี้ไมสิ้นหวัง มาพบกับทาน
ผูชมในมาดใหม รายการนี้ชื่อใหมคะ “รายการชีวิตไมสิ้นหวัง เติมพลัง
คนรุนใหม” และแนนอนที่สุด พิธีกรจะไมใชอาจารย ฉัตรสุมาลย คน
เดียว ก็จะมีคนรุน ใหมคนรุนเยาว มารวมรายการ คนหนึ่งที่อยาก
แนะนํา คือ หนูมายด และอีกคนหนึ่งคือ นองใบเตย จะเปนพิธีกร
รวมกัน โดยที่เราจะจัดรายการ ของเราเปนชวงๆ ชวงแรก จะสือ่
สัมพันธกับทานผูชมทางบานที่อยู ในวัยของหนูมายด นะคะ และชวง
ที่สอง จะสื่อสัมพันธกบั ทานผูชมทางบานที่อยูในชวงของ หนูใบเตย
วันนี้เราอยูที่วัดอัมพวัน เราจะกราบนมัสการพระราชสุทธิญาณมงคล คะ
หลวงพอจรัญที่เราคุนเคย เปนที่รูจักกันมาดีแลว สําหรับทานผูชมที่
ติดตามชมรายการของเรา รายการของเราวันนีส้ ืบเนื่องมาจากวันมาฆะ
บูชา
และยังอยูในชวงเดือนของความรัก เราจะคุยกันเรื่องของ
ครอบครัวและความรัก พบกับพิธีกรหนาใหมของเราดวยคะ
นองหมายด

เด็กรุนใหมใฝรูคะ สวัสดีคะ ทานผูชมทุกๆ ทาน หนูเด็กหญิง พีรา
ภรณ เทพวิวัฒน หรือนองมายดคะ อายุ ๗ ขวบ อยูชั้น ป. ๑
โรงเรียนสาธิตเกษตร นานาชาติคะ นองมายดนะคะไดเปนยุวชน
ตัวอยางดวยคะ กราบนมัสการคะ หลวงปู วันนี้นะคะ นองมายด มี
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คําถามที่จะมาถามหลวงปู มากมายเลยคะ หลวงปูขา สมมุติวา
ครอบครัวเนีย่ นะคะ มีธรรมะในหัวใจจะทําใหครอบครัวมีความสุขไดไหม
คะ
หลวงพอ

เจริญพร คุณหนู
ถามวาครอบครัวมีธรรมะจะมีความสุขไดไหม
ความสุขในครอบครัวสําหรับหนู
ถาหากวายกตัวอยาง
พอแม
ครอบครัวนะ เชนสามีภรรยาเปนคุณพอคุณแม เลี้ยงลูกดีไมทะเลาะ
กัน มีคุณธรรม สมสวนควรกัน คือมี ศีล มีสติ สัมปชัญญะดี ยิ้มแยม
แจมใส ตั้งใจสนทนา เจรจาไพเราะ สงเคราะห เอื้อเฟอ ขาดเหลือ
คอย ดูแขก บานนั้น ก็มีความสุขความเจริญ เพราะมีคุณธรรม มี
หลัก ธรรมในธรรามะ ถาบานนั้นทะเลาะกัน วิวาทกัน เหมือนยุคใหม
สมัยนี้บางบาน ลูกก็ไมสบายใจ ไหนเลย ความสุขในครอบครัวจะ
เกิดขึ้นได เขาใจไหมคะ

นองมายด

แลวหลวงปูขา หนูเคยไดยินวา คุณพอคุณแมคือพระอรหันต ที่บาน
แลวหนูจะทําความดีเฉพาะคุณพอคุณแมไดไหมคะ

หลวงพอ

หนูเขาใจถามนะ ไปรูมาจากไหนละ วาคุณพอคุณแมเปนพระอรหันต
เรียกพระในบาน พอดี แมดี เลี้ยงลูกดี มีปญญา มีกุศล ไดผลงานใน
บาน มีครอบครัว ลูกดีหมดทุกคน เหมือนประดุจ วาพระอรหันต พอ
แม นี่นะหนู รักลูกดวยความบริสทุ ธิ์ และรักลูกใหลูกไดทุกอยาง จะ
อะไรก็ไดท่คี วามดีของพอแมที่มอี ยู ก็มอบหมายใหลูกไดทุกอยาง รัก
ลูกดวยความบริสุทธิ์ใจ ใหลูกไดทุกอยางแต ลูกยุคใหมสมัยนี้ไมคอยให
พอแม เขาจึงเปรียบเสมือนพระอรหันต เพราะพระอรหันตรักดวย
ความบริสุทธิ์ใจ หนูเขาใจนะ

นองมายด

แลว คนดีกบั คนไมดี นะคะมันขึ้นอยูกับอะไร คะหลวงปู

หลวงพอ

คนดีเด็กดีไมดี ตองพูดอยางนี้ คนดีไมดีเกิดขึ้นดวยอะไร มันมาจาก
ไหน ลูกจะดีไดตองมาจากพอแม เขาใจไหม อยางที่พดู ไปแลว รัก
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ลูกคิดปลูกฝง อยูที่พอแม ลูกจะดีได เพราะดีคอื อะไร ทําใหลูกเปนคน
ดีได เปนคนชั่วได ถาพอแมแบบแผนไมดีแลว ลูกเสียหมด เขาใจไหม
แมดีนะ ลูกดีหมด เปนแบบเปนแผน แมบานการเรือนเคหศาสตร
แมแบบแมแผนแมแปลน ลูกดีหมด ดีเพราะอะไร แปลวาละความชัว่
ได ละความชั่วไปไมไดดีไมได หนูเขาใจไหม
ความชัว่ คืออะไร ไมเปนที่ปรารถนาของ ความชัว่ มันเปน
ความทุกข ไมเปนความสุขแตประการใด คนดีคนชั่วจึงไดแตกตางกัน
อยางที่ไดกลาวมา คนดีตองเปนทีส่ นใจของประชาชน คนดีตองมีวิชา
ความรู คนดีตอง มีหลักฐาน มีกิจกรรมทีเ่ ปนประโยชน สําหรับตน
คนดี ตองละความชั่วได ถาละความชั่วไมได ดีไมไดแนนอน นี่ขอฝาก
ใหหนูเขาใจอยางนี้ ดีกับชั่ว
ชวงวัยรุนรักดี
หนูใบเตย

สวัสดีคะ หนูชื่อ สุธาสินี อนรรฆมาศ ชื่อเลนใบเตยคะ ปจจุบันเรียน
อยูชั้น ม.๑ โรงเรียนเซนตโยเซฟคอนเวนคะ กราบนมัสการหลวงตา
คะ วันนี้ใบเตย รูสึกดีใจและเปนเกียรติอยางมากเลยคะ ที่ไดมาพูดคุย
กับหลวงตา เพราะวาใบเตย มีปญหาหลายขอที่ไมสามารถตอบดวย
ตัวเองไดคะ ในระหวางอายุอยางใบนี่นะคะ จะเห็นเพื่อนๆ เริ่มมีความ
รัก บางคนก็เริ่มมีแฟน ใบเตยอยากจะทราบวาทําอยางไรคะ ถาเรา
ยากจะมีความรัก และเรือ่ งการเรียน ไมเสีย

หลวงพอ

ออ มีความรักและการเรียนไมเสียดวย ตองถามหนูกอน ความรักคือ
อะไร

หนูใบเตย

ความรัก ถาในความคิดของหนู คือสิ่งที่สวยงาม

หลวงพอ

แลวแฟน คือ อะไร

หนูใบเตย

แฟน ก็คอื คนที่เรารัก และคือคนทีเ่ ราพรอมจะเสียสละใหแกเขาคะ
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หลวงพอ

คือคนทีพ่ รอมจะเสียสละใหเขา ถูกตองสําหรับ ทีห่ นูตอบ แตไมถูกตอง
สําหรับของหลวงตา ความรักตัวนี้ หมายถึง รอ เรือ ถาหนูอยูในวัย
เรียน ควรจะรักดวยเมตตา ปารถนาดีเทานั้น แฟนแปลวา เย็นใจ
คบเพื่อนแบบแฟน เย็นใจสอนวิชาใหเรา แนะแนวทางการเรียน อยางนี้
จะไมเสียเลย แตความรักตัวนีม้ ันมีผูกพัน เรื่องอะไรไหม หนูตองเขาใจ
หนูยังอยูในเยาววัยนี้ ตองเขาใจวาความรักอันนี้ เขากับวัยรุนไหม ถา
อยูการเรียนจะไมเสียหาย ถารักตัวนี้คือปรารถนาดี แตคนนั้นจะเปน
หญิงก็ตาม จะเปนชายก็ตาม เขาปรารถนาดีกับเราอยางไร แบบชู
สาวหรือเปลา ถาปรารถนาดี ตั้งใจใหเราตั้งใจเรียนหนังสือ อาจจะตัว
วิชาใหเราก็ได แนะนําใหเราไปกวดวิชาก็ได การเรียนหนูจะไมเสีย
เขารักเราอยางไร เราตองดูเหตุผลเขาวา เขารักเราเพื่อหวังดี หวังดี
ตองการใหหนูไปติววิชา ตองการใหหนูไปเรียนดนตรีไทย ที่ กทม.
แลวหนูไปเรียนดนตรีไทย มีดนตรีไทยก็จะเกิดผล ดีขึ้น ก็ทําใหเกิดมี
สติปญญา ขอฝากถารักแบบนั้น หนูจะเสียการเรียนในทางชูสาว ขอ
ฝากหนูไวเทานี้กอน ขอเจริญพร

หนูใบเตย

แลวในความรักเกี่ยวกับรุนหนูเนี่ย หลวงตาคิดวาเปนเรื่องเสียหายหรือ
เปลา คะ

หลวงพอ

รักที่ดังที่กลาวมานี่ จะไมเสีย คือรักสรางความดีปรารถนาดี ดวยความ
เมตตาปราณี อารีเอื้อเฟอ ขาดเหลือคอยดูกัน ดวยสายสัมพันธ มนุษย
สัมพันธ พระพุทธเจาเรียกวา เมตตา คําวาเมตตาตัวนี้ คือปรารถนาดี
จะไมเสียหาย ถารักกันแบบชูสาว พูดตามตรง จะเสียหาย และการ
เรียนจะเสียดวย

หนูใบเตย

แลวใบเตยไดยินมาที่เขาบอกวา ความรักเนี่ย ทําใหคนตาบอด ดังนัน้
ธรรมะเนี่ยทําใหเราตาสวางใชไหมคะ หลวงตา
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หลวงพอ

ธรรมะ แปลวาอะไร แปลวาธรรมชาติ เกิดแสงสวาง ไอที่วาความรักทํา
ใหตาบอด ไมใชความรักอยางที่วา มันรักแบบชูสาวเลย แลวยังไมถึง
เกณฑเวลาอยูในวัยเรียน เราอยูในวัยเรียน ใชไหม วัยรู วัยราย ถา
รักตาบอดคือวัยราย รักแคนแนนทรวง หึงหวง หนักหนวงในหัวใจ บา
บอคอแตก ทั้งรักทั้งแคน ทั้งแนนในทรวง ทั้งหึง ทั้งหวง นี่รักอยางนี้
ตาบอด ตาบอดแน ถาเรามีเมตตาตอกัน เอื้อเฟอ ตอกันดวยความดี
แลว ตาไมบอดหรอด ธรรมะทําใหเกิดแสงสวาง ไมใชมอื คุณหนูฟง
นะ อยาเปนมาแหกคอก ชางปลอกแตก มันจะตาบอดตลอดไป
เพราะเรือ นาวา คุณหนูฟงนะ เราจะเปนนักเรียน นักศึกษา ปริญญา
เอก ตอไปในเวลาขางหนา จะออกเรือตองดูทา นั่งตองดูพื้น จอดเรือ
ไมดูทา เรือลม นะ อยาตาบอดเมื่อแกมันจะแยตอนตาย สงสัยถาม
ตอไป

หนูใบเตย

ถาเกิดเรารัก ใครสักคนนี่นะคะ
แทนกันไดหรือเปลาคะ

หลวงพอ

ทําบุญถอนบาปอยางไง

หนูใบเตย

การทําบุญเพื่อไถถอนบาปแทนเรา นะคะ

หลวงพอ

เราจะทําบุญแทนเขา แกกรรมใหเขา ไมได ตองตัวใครตัวมัน บาป
บุญคุณโทษ ใครทําดีไดดี ใครทําชัว่ ไดชั่ว เหมือนกินขาว ใครกินคน
นั้นก็อิ่ม ใครไมรับประทานก็หิว ตามเคย ใครสรางความดีก็ได แตเรา
นี่ จะไปทําแทนเขาไมไดหรอก สมมุตวิ าหนูหิวขาว แลวสตางคหรือ
ปจจัย เนี่ยไปใหเพื่อน ไปซื้อกับขาวแลวทาน ให อีกคนโอนความอิ่ม
มาใหหนูไดไหม

หนูใบเตย

ไมไดคะ

เราจะสามารถทําบุญไถถอนบาปให
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หลวงพอ

ไมได แลวเราจะไปแกใหเขาไดอยางไร เนี่ยเราทําบุญเนี่ย จะแกกรรม
ใหเขาใหเขาเปนคนดี นะ ยังยากเลย ตัวใครตัวมัน ทําดีไดดี ทําชั่วได
ชั่ว ของใครของมัน

หนูใบเตย

เพื่อนๆ คะ วันนี้หลวงตาใหขอคิดและขอแนะนําเกี่ยวกับวัยรุนวัยหัว
เลี้ยวหัวตอ ของเรามากมายเลยนะคะ เพือ่ นๆ ลองหัดมาเขาวัดฟง
ธรรม ฟงเทศนกันบางซิคะ อาจจะเปนสิ่งที่ดีขึ้นก็ไดคะ
ชวงลึกถึงแกนแนนดวยธรรม

ดร.ฉัตรสุมาลย เมื่อพูดถึงเรือ่ งความรัก เมื่อพูดถึงเรื่องครอบครัวนะคะ สิ่งหนึ่งที่เรา
อยากจะรูกค็ ือวา เราจะเลือกคูครองของเราอยางไร วันนี้เรามากราบ
นมัสการหลวงพอกัน หลวงพอขาการที่เราจะเลือกคูครอง เราจะตอง
มองปจจัย อะไรสําคัญ คะ
หลวงพอ

ขอเจริญพร คนเราเดี๋ยวนี้ การเลือกคูครอง ตามยุคใหมสมัยใหม
เขาไมคอยเลือก เจอเชาไดเย็น เจอเย็นไดเชา ไมมีหลักคุณธรรมไร
เหตุผลมาก เมื่อสมัยกอนนานมาแลวนั้น ปูยา ตายาย เขาวัดมี
หลักธรรม เลือกคูครองแสนจะยาก ก็ขอเจริญพรวา การจะมีเยามีเรือน
จะปลูกเรือน ตามใจผูอ ยู ปลูกอูตามใจผูนอน ก็จริง แตตอ งมี
หลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจา เรียกวาครองเรือนครองรัก จะเลือก
ตรงไหน คนเราสวนมากก็ขอเจริญพร พี่นองชาวพุทธศาสนิก เขาใจ
ผิดกันเยอะ การจะมีครอบมีครัวนี้แสนจะยาก สําหรับคนมีคุณธรรมไม
ไรคุณภาพ อันนี้ตอ งพูดใหยาวนิดหนึ่ง เพราะวาบางคนเลือกไมดีเลย
เอาแตความถูกใจ ความถูกตองไมมี คนเราจึงอยูเย็นเปนสุขไมได ใน
เมื่ออยูเย็นเปนสุขไมไดแลว หยารางกันมากมาย หลากหลายกันดวย
ไมดี ไรคุณธรรม เพราะฉะนั้นการเลือกคูของคนโบราณนั้น เอา
หลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจามาเปนหลัก หลักการเลือกคูนี้มีอยู
๖ ประการ
๑. รูปสวย
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๒. รวยทรัพย
๓. นับวิชา
๔. มีมารยาท
๕. เปนชาติผูดี
๖. มีศีลธรรม
อันนี้เปนวิชาเลือกคู ใครสอน พระพุทธเจาเปนผูสอน คํา
วารวยทรัพย
ไมไดหมายความวามีเงินทอง
หมายความวา มี
อริยทรัพย ทรัพยภายใน และมีทรัพยภายนอก นี่เขาเรียกรูปสวย รวย
ทรัพย รูปสวย เขาสวยดวยอะไร สวยดวยรูปธรรม สวยดวย
นามธรรม สวยนอกสวยใน สวยจิต สวยใจ รวยทรัพย คือ อริยทรัพย
ภายในมีไหม คุณสมบัติมีไหม และทรัพยภายนอกมีไหม มีวชิ าไหม
นับวิชาไหม มีวิชาความรูดี เปนชาติผูดี ไหม มีมารยาท ชาติผูดี มี
ศีลธรรม ๖ ประการ อันนี้เปนวิธีเลือกคู แตไมใชหมายความวาไปหา
หมอดู เดี๋ยวนี้ขอเจริญพรแทนเหลือเกิน แมไมดี เอาวันเดือนป ผูชาย
เอาวันเดือนป ผูหญิง เอาไปดูตรงกันไหม วันไดเดือนถึง เปนเนื้อคูกัน
แตงงานกัน ผิดหวังนาเสียดาย จุดมุงหมาย ขอที่สอง จะดูตรงไหน
ขอเจริญพร จิตใจเขากันไดไหม นี่ขอ ๒ นอกเหนือดูจาก ๖ ขอ
คุนเคยกันไหม รูนิสัยใจคอกันไหม มีความรูเสมอหนาเสมอตากันไหม
แลวอัธยาศัย วิสัยทัศน กวางไกลไหม มีมนุษยสัมพันธ หรือเปลา และ
มีเมตตาหรือเปลา และคนนั้นมีกตัญูกตเวทิตาธรรม ตอ คุณพอ คุณ
แม ไหม ถาหากอันนั้นเขากันได อาตมาคิดวาอันนั้นแหละเปนการ
เลือกคู ทีถ่ ูกตอง แลวการเปนเนื้อคูที่ถูกตอง การจะฝงหลักปลูกเรือน
เสนจะยาก ตองหลายอยางหลายประการถึงจะมีความสุข นี่อาตมาพูด
เปนตอนแรกกอน วาเลือกคูตองมี ๖ ประการ ขอ ๒ ตองจิตใจเขากัน
ได มีความรูเทียมกัน อัธยาศัยคลายคลึงกัน และเกรดเดียวกัน สเปค
เดียวกัน นีเ่ ลือกอันนี้กอ น คนเรานี่ เลือกคูแลว จะอยูเย็นเปนสุข ตอง
มีเรือนนอก เรือนใน เรือนใจ อันนีเ้ ปนขอตอไป ไมใชเอาอันนี้เปนขอ
แรก การเลือกคูนะ มี ๖ ประการ และ ขอ ๒ จิตใจเขากันได ไหม และ
ขอตอไป ปลูกเรือนแลว จะอยูเย็นเปนสุขหรือไม เปนขอตอไป
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๑. เรือนนอก
๒. เรือนใน
โบราณทานวาไว เรือนในคืออะไร เรือนในนี่สําคัญ ที่
แมบานการเรือน เรือนผมสะอาด เรือนผมตองสะอาดอยาสกปรก ๒.
เรือนนอน ๓.เรือนครัว นี่เรือนขางใน ในบานในเรือน สรางอารมณให
ดี ตั้งแตเชามาจนถึงบัดนี้ อารมณเปลี่ยนแปลงไปเยอะ ในเรือน ใน
หัวใจ อยาหละหลวม เหลาะแหละ เหลวไหล เอาตราชั่งขึ้นมาดู เอา
ตราชูขึ้นมาชั่ง วัดแลว วัดเลา เฝาแตวัด เปนเรือในสําคัญมาก เรือน
ในคืออะไร คือ จิตใจ จิตใจ เปนธรรมชาติ คิด อานอารมณ รับรู
อารมณไวไดเปนเวลานานเหมือนเทปบันทึกเสียง
ถาทําใจใหสบาย
ทําใจใหเปนปรกติแลว จะเรียกเงินก็ไหลนอง จะเรียกทองก็ไหลมา
บานนั้นจะมีแตความสุขความเจริญ มีแตความอดทน เหมือนบานมีเสา
เรือน แนนหนา นี่แหละในหลักของพระพุทธศาสนา มีสติปญญา ศีล
แปลวาสะอาด สมาธิแปลวาขางใน มั่นคงถาวร ปญญาแปลวาแกไข
ปญหาได ก็ขอเจริญพรอยางนี้ถูกตองแลว
ดร.ฉัตรสุมาลย กราบขอบพระคุณหลวงพอคะ ทานผูชมทางบานคงจะทําความเขาใจ
นะคะ ในเรือนใน เรือนนอก ขอสําคัญ ก็คือ ในตัวของเราเองนะคะ
เราจะเรือนใหเปนสุข ก็ตอเมือ่ ตัวของเราใหเปนสุข รักษาอารมณของ
เราได ควบคุม โลภ โกรธ หลง ใหอยูในขอบเขตจํากัด เราจึงเปน
นายของเรา ดังที่หลวงพอไดกรุณาอธิบายไปแลว
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