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รายการ “ชีวิต……ไมสิ้นหวัง เติมพลังคนรุนใหม”
ทางไทยทีวสี ีชอง ๓
ออกอากาศ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ ๒๕๔๓
เรื่อง

ความรัก
พิธีกร รศ.ดร.ฉัตรสุมาลย กบิลสิงห
พิธีกร

สวัสดี ทานผูชม รายการชีวิตไมสิ้นหวัง เราพบกันทุกเชาวัน
อาทิตย อาทิตยนี้ เปนอาทิตยที่ชาวโลกเขาสนใจเรื่องความรัก ถาไมพูดถึง
เรื่องความรัก ก็เหมือนวาเราตกขาว กราบนมัสการหลวงพอ วันนี้เราจะคุย
กันเรื่อง ความรัก เปนพระอยางหลวงพอ มีความรักไดไหมคะ

หลวงพอ

ไดสิ ไมรักจะใหเกลียดหรือไง พระพุทธเจาไมไดสอนให
เกลียด แตรักตัวนีต้ องหมายความ ร.เรือ ไมใช ล.ลิง

พิธีกร

ในความรักที่หลวงพอมี

ในความเปนพระ

มีความหมายวา

อยางไร
หลวงพอ

สะกด รัก ดวย ร.เรือ แปลวาปรารถนาดี ปรารถนาดี แปลวา
อะไร แปลวา เมตตา ปรานี อารี เอื้อเฟอ ขาดเหลือคอยดูกัน ปรารถนาดี
ของมนุษยในความรักมีไหม ที่มนุษยตองการมีอะไรบาง ตองเอาตรงนี้มาพูด
กอน ดอกไม เกิดขึ้น ตั้งอยูดับไป รวงโรย หางไกล เดี๋ยวนี้ดอกไมไมโรย
แปลกมาก ปกแจกันไวตั้งป ยังไมโรย ดอกไมปลอม เดีย๋ วนี่คนปลอมเยอะ
คนจริงหายาก ทองคําก็พอหา ไอทองชุบมันเยอะเหลือเกิน มีคนดีกม็ ีคนชัว่
มีทองคํา ก็มีทองชุบ ขอเจริญพรวา ความรักที่มนุษยตองการมีอะไรบาง
อาตมาจะพูดตรงนี้กอน ที่ถามวาอาตมามีความรักหรือเปลา ตอบวามีเลย
พระพุทธเจาสอนใหเกลียดกันมีเหรอ สอนใหรักกันทั้งนั้น ปรารถนาดีตอทุก
คน อยาไปเกลียดกัน อยาไปอิจฉาริษยากันไมใชหรือ สอนใหรักสามัคคี สราง
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ความดีรวมกัน รวมกันคิด รวมกันประดิษฐสรางสรรค ริเริ่มดําเนินการทันที
อยารอรีประการใด เรียกวาความรัก แตวาความรักความที่จริงใจของมนุษย
ขอเจริญพร ดอกไมเปนสัญลักษณแตไมเปนความจริงใจ เปนของปลอม ไม
มีความรักจริงแตประการใด จะพูดใหฟง ๑๐ ขอ ทีม่ นุษยตองการในชีวิต
๑. ความรัก
๒. ความนิยมชมชอบ
๓. ความเลื่อมใสศรัทธา
๔. ความมีไมตรีจติ มิตรภาพ
๕. ความเอาใจใส
๖. ความเคารพนับถือ
๗. ความเมตตา
๘. ความเห็นอกเห็นใจ
๙. ความเปนกันเอง
๑๐. ความเปนธรรมชาติ
พิธีกร

เพราะฉะนั้น ความรักมีตระกูลของมันเลย ปจจัยที่ทาํ ให
มนุษยมีความรัก ที่หลวงพอไดพูดไปแลว ก็ทําใหเราหันกลับมาดูวาความรักที่
เราใหกับคนอื่น
หรือที่คนอื่นใหกับเรานั้น
มันถูกตองสอดคลองกับ
องคประกอบ ๑๐ ขอ นี้หรือไม คําถามขอตอมา คนเรานั้น บางทีกร็ ักเขา
มากเหลือเกิน แตเขาไมรักเราตอบ เพราะฉะนัน้ ยิงทิ้งซะเลยดีไหม หลวง
พอขา ความรักอยางนัน้ ถูกตองไหมคะ

หลวงพอ

นี่จะออก ไตเติ้ล ใหฟง บางคนมีปริญญาโท มารองไห หลวง
พอคะ เขาไมรักหนูๆ นี่หนูเขามาใกลๆ เขาไมรักหนูไมเปนไร แผนดินไมไร
เทาใบพุทรา จําไว คนอื่น เยอะแยะไปที่เขารักเรา ทําไมโงละ ปริญญาโท
ทําไมโง โปรดกรุณาไปรักคนที่รักเรา ไอคนที่ไมรักเรา แลวเราไปรักทําไม
มันมีความหมายอยูมาก ขอเจริญพรอยางนี้ไปกอน มีอะไรสงสัยถามเลย
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พิธีกร

สําหรับหลายคูเลย ที่เปนสามีภรรยากัน หรือเปนคูร ักกัน
ทําไมรักๆ ไปถึงไดจืดจางได ทําไมความรัก จึงมีขึ้นๆ ลงๆ

หลวงพอ

ความรักขึ้นๆ ลงๆ เพราะคนไมมีหลักความสัมพันธเขาไมถึง ความรัก ตัว
นี้ แปลวา ผูกพัน ความดีมีตอ กันไหม ไมมีเลยอยาหาวาอาตมาเสียดสีเลย
ขอเจริญพร คนยุคใหมสมัยนี้ เราชวยเขาไดมาก เขาจะรักเรามาก เราชวย
เขานอยเขาจะรักเรานอย เราหาโอกาสชวยใครยังไมได เขาไมรักเราเลย คน
เดี๋ยวนี้เปนอยางนั้นแลว เพราะฉะนัน้ ที่ถามวาสามีภรรยา มีรักขึ้นๆ ลงๆ
จืดจาง ไมเสมอตนเสมอปลาย เพราะเหตุใด
๑. เพราะรักในดานกามคุณ
๒. รักในเรื่องทรัพยสมบัติพัสถาน วาเขามีเงินมีทองแลวรักเขา
เขามีกามคุณแลวรักเขา ขอประทานโทษ จะพูดคําหยาบไปหนอย แต
ตองพูด อยาเปนคูนอนกันเลย ขอใหเปนคูทุกขคูยากคูลําบาก กันเถิด
ประเสริฐแลว ถึงจะรักกันทน เพราะเดี๋ยวนี้เปนอยางไร รักกันดวยกามคุณ
เทานั้น และรักกันดวยทรัพยสมบัติมีเงินมีทอง จึงเปนความรักจืดจาง ขึ้นๆ
ลงๆ เพราะฉะนั้นจึงขอสรุปวา คนเราถาไมมีความดีตอกัน มักจะขึ้นๆ ลง ๆ
มักรักกันในดานกามคุณ เปนคูนอนไปคืนหนึง่ เทานั้นหรือ ถาคนเรารักที่
ความดีมีน้ําใจ มีอัธยาศัย วิสัยทัศน กวางไกล โอบออมอารี วจีไพเราะ
สงเคราะหทุกคน วางตนเปนกลาง มันก็จะไมเปนความรัก ขึ้นๆ ลงๆ จืดจาง
กันได สามีภรรยา รักกันน้ําหนึ่งน้ําใจ ดวยอัธยาศัย และ ความดีอันนี้ จะทํา
อะไรใหกันก็ได ไมไดรังเกียจเดียดฉันทแตประการใด ถารักในดานกามคุณ
ทรัพยสมบัตทิ ั้งหมด เลิกเลย ทําใหกันไมไดเลย อยางนี้แนนอนที่สุด

พิธีกร

ทานผูชมคะ เราอยูในรายการชีวิตไมสิ้นหวัง เปนตอนที่ ๒ กําลังถามหลวง
พอ ถึง คําถามเด็ดวา หลวงพอเองในชีวิตของหลวงพอ หลวงพอเคยมีความ
รักหรือเปลา

หลวงพอ

ขอเจริญพร ตองบอกตรงเลยวามี มีแนนอน ขอฝากไว ความรักที่พูดมาเปน
หลักธรรม เปนการเมตตามีแตเด็กแลว แตทจี่ ะมีเปนคูค รองหรือ ชูสาวไมมี
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ก็ขอประทานโทษนะ เมื่อเปนเด็กๆ หรือ รุนหนุม ขึ้นมา เกลียดผูหญิงมาก
แลวเกลียดพระดวยนะ เกลียดพระเลยตองมาเปนพระ เกลียดผูหญิง ผูหญิง
เต็มวัดหมดแลว เปนหมื่นเปนพัน พระองคไหนไมรูถามวาทําไมวัดนี้มีแต
ผูหญิง ทานไมรูกฎแหงกรรม เกลียดผูหญิง ผูหญิงก็มากันเต็มหมด เกลียด
พระก็ตองมาเปนพระ ขอเจริญพรอยางนั้น ทีข่ อนแกนก็เปนหมื่น ยิ่งเกลียด
ยิ่งเขาใกล จําไว ยิ่งรักยิ่งออกหางไกล เราไมเกลียดไดไหม แผเมตตาให
เกลียดออกไป รักเขามาแทนที่ สรางความดีกนั ตอไป ถึงจะถูก อาตมานี่
รักแบบชูสาวไมมี แตความรักทัว่ ไป เมตตาปรานี อารี เอื้อเฟอ ขาดเหลือ
คอยดูกัน มีแนนอน ความรักอยางนี้มีแนนอน เรารักเขาทั่วไป แตรักอะไรจะ
ทนทาน รูไหม รักที่ทนที่สุด อาตมาสรางมาแลว และหามาแลวดวย มี
มาแลวดวย รักไมมีเรือ่ งราวกับใคร องคนี้รักไมมีเรื่องกับใคร บางคนรัก มี
เรื่องตองอื้อฉาว บาบอคอแตก องคนี้รักมาตั้งแตเปนเด็ก มาจนบัดนี้ ไมมี
เรื่องกับใครเลย ที่เรารัก
พิธีกร

ทานผูชมทางบานคะ ตอนนี้มีปญหา ปจจุบัน เราพบดาษดื่นมากขึ้น แตที่จริง
แลว มีปญหาตั้งแตสมัย พุทธกาล นะคะ ก็คือผูหญิงรักผูหญิง ผูช ายรัก
ผูชาย หลวงพอขาเราจะปฏิบัตติ อเขาอยางไร สมมุติวาเราเปนพอแมเขา ที่มี
ลูกผูหญิงที่ไมยอมรักผูชาย แตจะรักผูหญิงดวยกัน เราเปนพอแมเราปฏิบัติ
อยางไร คะ

หลวงพอ

หลายปมาแลว เขามาใหโอวาทนี่เจาบาวเจาสาว ยกตัวอยาง นี่เจาบาว
แตงตัวใสเสื้อสูท นี่เจาสาวแตงตัวนุงกระโปรง เราก็ใหโอวาท สามีภรรยา
ตองปกครองอยางโนน อยางนี้ อธิบาย คูรัก หรือคูนอน เราก็สอนไป หนัก
นิดเบาหนอย ใหอภัยกัน เราก็สอนไป เอะ สงสัย พอแม มาหมด เราก็เห็น
หนอ ๆ เอะ แปลก ขางนอกไมเหมือนกัน แตขางในเหมือนกัน แปลก ๆ
มาก เลยเปลี่ยนคําพูดใหม หนูเอย แตงงานกันดีแลว อยูเย็นเปนสุขตลอดไป
นะ จะใหพรอยูเย็นเปนสุข ร่ํารวยสวยดี มีปญญา แตมีบุตร ธิดาคงไมได
เพราะเหตุใด เพราะเหมือนกันเชนนี้มีไมไดหรอก พอแมยิ้ม หลวงพอเกง
มาก รู รูตอ งรูซิ ไมรจู ะใหโอวาทไดหรือ มีบุตรธิดา ไมได แตรวยได บัดนี้
ยังอยูดวยกัน มีปม น้าํ มัน ตั้ง ๓ ปม พอแมจึงพูดขึ้นมาทันที ทั้ง ๒ ขาง
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บอกหลวงพอ คะ ไมทราบจะแกไขอยางไร แกไมได ตองตามใจเขา ถาไม
แตงใหจะฆาตัวตาย เดีย๋ วนี้ยังอยูดวยกัน อาตมาพูดนี่แมนมาก จนบัดนี้ยัง
ไมมีบุตรธิดาเลย มันจะมีไดอยางไร เปนผูหญิงทั้งคูเลย แตพอแมเขาไมวา
กัน ก็ขอเจริญพรเปนกฎแหงกรรม จากการกระทํามาแตชาติกอ น เขาตอง
มาเปนคูครองกันอยางนี้ หามไมได ไมตองไปวากันเลย วาแลวเสียเกรด
เสียสเปค เสียไซเคิ่ล หมด
พิธีกร

ถาอยางนั้น พระพุทธศาสนาไมรังเกียจ ใชไหมคะ

หลวงพอ

ไมรังเกียจ ทานผูชมฟง พุทธะเปนผูหญิงหรือผูชาย พุทโธ พุทธะ ไมลดละ
ภาวนา มีผหู ญิงผูชายหรือเปลา ไมมีผูหญิงไมมผี ูชาย ผูหญิงก็เปนได ผูชาย
ก็เปนได ทําไมจะไปรังเกียจกัน ผูหญิงก็เปนพระได ผูชายก็เปนพระได
ผูหญิงบวชแทนคุณบิดามารดาได คือ มีไตรสิกขา ๓ ผูชายบางทีบวชเปน
พระ แต ไมปฏิบัติธรรม จะแทนคุณบิดามารดาไดอยางไร แทนไมได นี่เปน
ความจริงอยางนี้ มีมานานแลว และอีกอยางหนึ่ง บางทีนิสัยเขาเปนผูหญิง
แตเขามีลูกชายคนเดียว ลูกชายบวชใหพอแมกอน บวชได บวชแลวสึก เปน
ผูหญิงตอไป ประกวดนางงามไดที่ ๑ ตลอดเลย จนเขาบอกเลิกประกวด ซะ
ที โลเต็มบานแลว แตความจริงที่เกิดขึ้น ที่บวชไมไดคืออะไร คือ กระเทย มี
เพศหญิง เพศชายทั้ง สองอยาง อาตมาจับไดที่วัดนี้ มีทั้งผูหญิงผูชายเลย
แตนี่บวชไมได เปนลูกเศรษฐีในกรุงเทพ เมือ่ ๓๐ ป มาแลว ตั้งแตสมัยมี
เรือเขียวเรือแดง มาฝากไว ๑ เดือน อาตมาสงสัย แต จะไมหักน้ําใจเขา ให
อยูวัดใหทองหนังสือ และใหปฏิบัติธรรมะ ปฏิบัติกรรมฐานไปกอน เขาได
กรรมฐานเลย เขาจะไมเสียใจ พอไดกรรมฐานเสร็จแลว เขาจะใหกะงานบวช
ไมมีคนแลว อาตมาก็เรียกมา บอกหนูมานี่ซิ พอนาคมานี่ บอกความจริงได
แลว ถาหากวาเขายังไมนั่งกรรมฐาน จิตยังไมมั่นคง ยังไมอดทน ถาบอก
เขาจะฆาตัวตาย ถาเขาไมไดบวชเขาจะฆาตัวตาย ที่วัดนี้แนนอน มาหลาย
วัดแลว บวชไมได มาวัดนี้เขาจะฆาตัวตาย ใหนั่งกรรมฐานกอน ใหปลงตก
กอน ใหอดทนกอน พอปลงตกแลว เราก็บอกเลย นี่ขอโทษ ขอดูหนอย
ตองบอกตรงๆ นะ เขาน้ําตารวงมาดวยปติ บอกเอาละ ไมไดบวชทีว่ ัดนี้ไม
เปนไรครับ ผมนั่งกรรมฐานไดแลว เลยก็ไปขางใน ขอดู มีทั้ง ๒ เพศ
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อยางนี้ บวชไมได แตอยางอื่นบวชได มันครบนี่ แตมันเปนที่จิตใจเฉยๆ
จะเปนชายก็ไดเปนหญิงก็ได เพราะฉะนั้นขอเจริญพรวา พุทธะ พุทโธ อิ
ติปโส ภควา หญิงก็ได ชายก็ได ขอเจริญพร อยางนี้
พิธีกร

ทานผูชมคะ เรากําลังอยูในรายการชีวิตไมสิ้นหวังตอนสุดทาย เราคุยถึง
ความรักของ เลสเบี้ยน ความรักของ ทอมดี้ ทั้งหลาย แหล นะคะ คนพวกนี้
ผูหญิงรักผูหญิง ผูช ายรักผูชาย คนเหลานี้เขาจะปฏิบตั ิธรรมไดไหม หลวง
พอขา ในทางพระพุทธศาสนานี่นะคะ ปฏิบตั ิธรรมไดไหมคะ

หลวงพอ

ไดแน หมื่นเปอรเซ็นตเลย เพราะวาที่วัดอัมพวันมีเยอะเลย มีมากมาย
เหลือเกิน เราก็ตองคอยดูแลกันหนอย เพราะฉะนั้น ตองจัดประเภทไว บาง
ทีแตงตัวเปน ผูชาย แตเขาเปนผูหญิง แตใจเขาเขมแข็งมาก ถือปฏิบัติธรรม
ไดเลย คนอื่นยังไมได สูเขาไมได พวกจิตใจอยางนี้ ไดไวดวย เพราะมั่นใจ
มั่นใจตัวเองมาก แลวก็สนใจตัวเองมากดวย และก็อยางผูหญิง แตงตัวเปน
ผูชาย เขามั่นใจเขาเปนผูชาย ปฏิบัติธรรมไดดวย ไดดีกวาคนอื่นหนอย
เพราะเหตุใด ใจมันมั่น ใจมั่นคงกวาคนธรรมดามาก บางคนที่เปนผูหญิง แต
ใจเขาเปนผูชายเนี่ย เขามั่นใจ เขมแข็งอดทน แตบางคนเปนผูชายแทๆ
แตชอบแตงตัวเปนผูหญิง ใจเขาเปนผูหญิง แตเขาไมออนแอ ไมออ นไหว
แตอดทน มัน่ คงในหลักธรรม ปฏิบตั ิ ได และไดดีดวย นี่มีตัวอยางที่วัดนี้เลย
เมื่อกอนนีอ้ าตมาบอกไมได ตั้งกติกาใหม ถาคนที่เปนผูหญิงทําตัวเปนผูชาย
ผูชายทําตัวเปนผูหญิง จะไมรบั เขาก็เสียใจ ก็เลยลองรับดูซิ ปรากฏวา
ปฏิบัติ ดีกวาคนอื่นอีก ตี ๓ ตื่นแลว เขาบอกวาเนี่ย หลวงพอคะ หนูเนี่ย
รางกายเปนผูชาย แตจติ ใจเปนผุหญิง ทํากับขาวเปนทุกอยาง หนูใจออน
อยากจะใจแข็งมานั่งกรรมฐาน ก็เขมงวดกวดขัน ตั้งใจเดินจงกรม ไดเลย ใจ
เขมแข็งตอไปอีก แตพวกเขาไมสามารถจะเปลี่ยนรางกายของเขาได

พิธีกร

หลวงพอขามีอะไรจะอบรมสั่งสอน พวกเราไหมคะ ในชวงนี้
ความรักคะ
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หลวงพอ

ออ เรื่องความรัก ขอเจริญพร คนเราเดี๋ยวนี้ขาดหลักธรรม รักกันเห็นแก
ชื่อเสียง รักกันเห็นดวยกามคุณ และทรัพยสมบัติทั้งนั้น รักความจริงนี่ หา
ยากมาก ไมมีความจริงใจตอกันเลย รักที่มีความจริงใจตอกัน คือ รักที่มี
ประโยชน หรือไมมีประโยชน ความรักตัวนีค้ อื ความรักในหลักธรรมคําสอน
ของพระพุทธเจา รักดวยน้ําใจหายาก ไมมีนา้ํ ใจกันเลยสมัยนี้ เหี้ยมโหด
ทารุณ โหดราย ฆาสัตว ตัวเปนใหจําตาย จะมีความรักอะไรแนนอน ไมมี
ความรัก รักหลอกลวง หรือลวงกระเปาเราเทานั้น แถมทั้งรักทั้งแคนทัง้ แนน
ในทรวง ทั้งหึง ทั้งหวง หนักหนวง ในหัวใจ รักแคนแนนทรวงตลอดรายการ
รักแทหามีไม ขอเจริญพร คนทีร่ ักแท นะ รักเปนความจริงของชีวติ ชายจริง
ไหม หญิงแทไหม เปนคนแกทนี่ าบูชาไหม ความรักเปลี่ยนแปลง และ
แปรปรวน เปลี่ยนสภาพ จากความจริงใจเปนคนที่ไมจริงใจ เพราะฉะนั้น
ความรักจึงตองเปนความจริงใจ ก็ขอฝากญาติโยมทั้งหลาย ดวย โปรดรัก
ดวยความจริงใจ ชวยเหลือกัน อารีอารอบ เอื้อเฟอ เผือ่ แผ ตอกันเถิด
ประเสริฐแลว พอแมโปรดชวยลูก ดูแลลูกใหมากที่สุด ใหเขาไดเรียนหนังสือ
หนังหา ตลอดไปจนกวาจะสําเร็จ ในวิชาการของเขาเหลานั้น เปนความรัก
ของพอแม แตหากวาประชาชนคนไทย เดี๋ยวนี้เลิกรักกันนอย เกลียดกัน
มากเหลือเกิน ขอใหรักกันมากๆ หนอย เถอะ เดี๋ยวนี้รักนอย เกลียดกันมาก
แตกแยกกันมาก เปนพรรคเปนพวก มากมายหลายหลายดวยความไมดีไม
ชอบ แตประการใด ขอใหรักสามัคคี ปรองดองเหมือนญาติพี่นอ งกันตอไป
ไมมีอะไรดีกวา นี้ พี่จงรักนอง นองจงรักพี่ สรางความดี ใหพอแม ตอไป
อยาแยงสมบัติพัสถานกันเลย พอเอย แมเอย ชวยลูกมาแลว เลี้ยงลูกไดทุก
คน แตลูกเอยเลี้ยงพอแมไมได ก็ขอฝากพีน่ องชาวไทยทั้งหลาย โปรด
ปรองดอง เหมือนญาติพี่นองกันทุกคน บานใกลเรือนเคียงชวยเหลือกัน
ตลอดไป พอแมชวยดูลูก ลูกจงกตัญูกตเวที ตอพอแมสืบตอไป ก็เปน
ผลสําเร็จในการรักสามัคคี สรางความดี และปรองดอง สามีภรรยาอยา
ทะเลาะกัน ขอบิณฑบาต อยาทะเลาะกันเลย จงสรางความดีไวกับลูก ทําถูก
ไวกับหลาน รักใหถูกวิธี ทําความดี ใหลูกดูตอไป ขอเจริญพรอยางนี้

พิธีกร

กราบขอบพระคุณหลวงพอ ทานผูชมในเรื่องความรัก ทานหลวงพอไดให
ประเด็นไววา มันมีปจ จัยที่เกี่ยวเนื่องกับความรัก เปนฐานสนับสนุนความรัก
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ถึง ๑๐ อยาง หวังวาคงไมลืม ความรักตองมากับความโอบออมอารี คาม
รับผิดชอบ ฉะนั้นในคืนวันวาเลนไทน ถาจะรัก กันจริงก็ขอใหถนอมรัก มี
ความรับผิดชอบ ซึ่งกันและกันจะนําไปสูปญหา การทําแทง การหยาราง ซึ่ง
ถาหาก วามีความรักที่แทจริงแลว จะไมเกิดปญหาการทําแทง จะไมเกิด
ปญหากามรมย ที่นอกประเพณี วันนี้ก็ขอฝากคุณธรรมเหลานี้ไวใหกับทาน
ผูชม ทั้งที่เปนลูกๆ หลานๆ และทั้งคุณพอคุณแม ไดชวยกันดูแลบุตรหลาน
ขอลาทานผูชมไปกอน สวัสดีคะ
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