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ในคัมภีรอ รรถกถาธรรมบท ไดปรากฏเรือ่ งราวเกีย่ วกับความรักหลากหลายมิติ และ
ทีน่ า สนใจคือ ในวรรคหนึง่ (จากจำนวน ๒๖ วรรค) พระอรรถกถาจารยไดบนั ทึกคำสอนของ
พระพุทธเจาทีเ่ กีย่ วของกับความรักในแงมมุ ตางๆ โดยใชอปุ ปตติเหตุ คือ เหตุเกิดของเรือ่ ง เปน
โครงเรือ่ ง ใชเวยยากรณภาษิตรอยกรองผสมรอยแกว มีเหตุการณ สถานที่ ตัวบุคคล เลา
เรือ่ งราวอธิบายธรรม มีคาถาธรรมบทสอดแทรกไว โดยใชชอื่ วา “ปยวรรค” ดังนัน้ บทความ
ชิน้ นีจ้ งึ มงุ หาคำตอบถึงแงมมุ ของความรักทีซ่ อ นเรนในคัมภีรน ี้


พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ไดใหความหมายของคำวารักไววา เปนคำกริยา
มีนิยามวา “ชอบอยางผูกพันพรอมดวยชื่นชมยินดี” เมื่อกลาวตามความหมายนี้ ในคัมภีร
อรรถกถาธรรมบทพระอรรถกถาจารยไดใหนยิ ามของความรักในหลายแงมมุ และแตละแงมมุ
ไดสะทอนถึงอานุภาพของความรักทัง้ ในแงบวกและแงลบแตกตางกันออกไป ซึง่ เราสามารถเห็น
ความแตกตางนีไ้ ดอยางชัดเจนหากแบงความรักออกเปนประเภทตางๆ โดยใชคกู รณีของความ
รักเปนเกณฑ คือ ๑) ความรักตอบุคคล เชน ความรักตอทายาท (เชน รักทีพ่ อ แมมใี หกบั ลูกผู
ซึง่ ตนใหกำเนิด) ความรักตอบุพการี (เชน รักทีล่ กู มีตอ พอแม) ความรักตอญาติพนี่ อ ง (เชน รัก
ทีม่ รี ะหวางญาติพนี่ อ ง) ความรักตอเพศตรงขาม (เชน รักทีอ่ าจมีอารมณ และ/หรือ ความรสู กึ
ทางเพศมาเกีย่ วของหรือไมกไ็ ด) ความรักตอเพือ่ น (เชน รักทีม่ รี ะหวางผองเพือ่ น) ๒) ความรัก
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ตอสถาบัน คือ รักทีผ่ รู กั มีตอ สถาบันทีต่ นมีสว นผูกพัน (เชน รักชาติบา นเมือง รักศาสนา รัก
พระมหากษัตริย รักโรงเรียน รักภาษาไทย เปนตน) ๓) ความรักตอสิง่ ตางๆ (เชน รักทีผ่ รู กั มี
ตอสิง่ ซึง่ ตนเปนเจาของหรือมีสว นผูกพัน เชน รักรถยนต รักหนังสือ รักรถไฟ รักเพลงคลาสสิก
รักฟุตบอล เปนตน) ๔) ความรักตอตนเอง (เชน รักทีผ่ รู กั มีตอ ตนเอง เปนตน)

 
จากเรือ่ งราวทัง้ หมดในคัมภีรอ รรถกถาธรรมบท สามารถแบงสาเหตุทกี่ อ ใหเกิดความ
รักได ๒ อยางคือ
๑. เพราะการอยรู ว มกันในอดีตชาติ ความรักชนิดนีเ้ ปนความรักทีเ่ กิดขึน้ โดยไมตอ ง
อาศัยปจจัยภายนอก แตเปนความรักทีเ่ กิดขึน้ เพราะมีความสัมพันธกนั ในอดีตชาติ ดังเชนความ
ความรักทีค่ รอบงำจิตของธิดาเศรษฐีคนหนึง่ เพราะไดเห็นนายพรานชือ่ วากุกกุฏมิตรขณะทีเ่ ธอ
ยืนรับลมอยทู หี่ นาตางและมองลงมาทีถ่ นนเห็นนายพรานกุกกุฏมิตรกำลังขับเกวียนเพือ่ นำเนือ้
ไปขายที่ตลาด หรือเรื่องของความรักที่เกิดขึ้นแกกุณฑลเกสี ผูเปนธิดาของเศรษฐีขณะยืน
บนปราสาทชัน้ ที่ ๗ ไดเห็นราชบุรษุ นำโจรคนหนึง่ ผานหนาปราสาท ปรารถนาไดโจรนัน้ มาเปน
สามีจงึ อดอาหารโดยหวังจะปลิดชีพตนเอง เพือ่ บีบบังคับมารดาบิดาใหนำเงินไปไถชวี ติ โจรนัน้
แลวนำมาเปนสามีของตน ความรักทีเ่ กิดขึน้ แกธดิ าเศรษฐีทงั้ ๒ นางนีเ้ พราะทัง้ สองเคยอยู
รวมกันในอดีตชาติ หรือเรือ่ งราวของสุนขั ตัวหนึง่ ทีเ่ กิดความรักตอหญิงนางหนึง่ จึงคอยเฝาติดตาม
นางตลอดเวลาเปนเหตุใหนางรสู กึ เกิดความอับอาย เพราะถูกลอเลียนจากคนรอบขางจึงเอา
เชือกผูกคอสุนขั ตัวนัน้ กับหมอน้ำแลวผลักลงในแมน้ำ ซึง่ สาเหตุทสี่ นุ ขั ตัวนัน้ หลงรักหญิงนางนัน้
เปนเพราะในอดีตชาติทั้งคูเคยเปนสามีภรรยากัน หรือเรื่องราวของสามีภรรยาคูหนึ่งไดพบ
พระพุทธเจา เกิดความรักขึน้ ในพระพุทธองค จึงเทีย่ วบอกบุคคลทัว่ ไปวาพระพุทธเจาเปนบุตร
ของตน สาเหตุทสี่ ามีและภรรยาคนู นั้ เกิดความรักขึน้ ในพระพุทธเจาเพราะในอดีตชาติทงั้ คไู ดเกิด
เปนบิดาและมารดาของพระพุทธเจาถึง ๕๐๐ ชาติ
๒. เพราะการเกือ้ กูลกันในปจจุบนั ชาติ ความรักชนิดนีเ้ กิดขึน้ เพราะอาศัยปจจัยภาย
นอกคือการเกือ้ กูลกันเชนสมัยทีพ่ ระพุทธเจาทรงพระประชวรดวยโรคปกขันทิกาพาธ (พระบังคน
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เปนโลหิต) ทาวสักกะเทวราชเสร็จลงมาทำการอุปฏฐาก ทรงนำพระบังคนไปเทเองโดยมิได
รังเกียจ พวกภิกษุสรรเสริญทาวสักกะเทวราชในเพราะการกระทำเชนนี้ พระพุทธเจาทรงทราบ
จึงตรัสวา “เหตุที่ทาวสักกะทำอยางนี้เพราะความรักในเรา เพราะเราเปนผูมีอุปการคุณแก
ทาวเธอ” แลวพระพุทธองคไดตรัสเลาถึงความเกือ้ กูลทีพ่ ระองคทรงมีแกทา วสักกะ หรือเมือ่
ครัง้ ทีพ่ ระพุทธเจาประทับจำพรรษา ณ ปารักขิตวัน ชางปาริเลยยกะหลีกจากฝูงเฝาปรนนิบตั ิ
พระพุทธเจาทัง้ กลางวันและกลางคืนตลอดพรรษาจนเกิดความคนุ เคยขึน้ ระหวางพระพุทธเจา
กับชางปาริเลยยกะ หลังออกพรรษาพระพุทธเจาตองเสด็จกลับกรุงโกสัมพีตามคำทูลเชิญของ
พระอานนทและชาวเมืองโกสัมพี ดวยความรักทีเ่ กิดขึน้ เพราะความเกือ้ กูลทีช่ า งมีตอ พระพุทธองค
ตลอดระยะเวลา ๓ เดือนทำใหใจของชางแตกสลายและตายในทีส่ ดุ ในวันทีพ่ ระพุทธองคพราก
จากชางนัน้


ในคัมภีรอ รรถกถาธรรมบท ไดกลาวถึงคุณของความรักวาความรักทีด่ ำเนินไปในทาง
ทีถ่ กู ตอง ชอบธรรมมีความพอใจดวยกันทุกฝาย มีรากฐานอยทู คี่ ณ
ุ ธรรม ยอมใหเกิดความอบอนุ
ใจ มีความรสู กึ ปลอดภัยเมือ่ อยใู กล หรืออยทู า มกลางคนอันเปนทีร่ กั ทำใหจติ ใจราเริงแจมใส
มีกำลังใจในการทำความดี ขยันหมัน่ เพียรเพือ่ ตนเองและเพือ่ คนทีต่ นรสู กึ วาตนมีคา และพรอม
ทีจ่ ะประพฤติคณ
ุ ธรรมตางๆ เชน ความเสียสละ ดังทีป่ รากฏในเรือ่ งราวของพราหมณทา นหนึง่
ซึง่ ความรักทีม่ ตี อ บุตรมีอำนาจเหนือความเชือ่ ทางศาสนา จำตองเขาเฝาพระพุทธเจาเพราะ
คำแนะนำทีว่ า “ทานมีทางเลือกระหวางกลัวตบะเสือ่ มกับชีวติ ลูกรักของทาน ถาทานรักลูกตอง
การชีวติ ลูกไวกจ็ งรีบไปเฝาพระสมณโคดม” ดังนัน้ ดวยความรักทีม่ ตี อ ลูกของพราหมณนอก
ลัทธิทำใหจำตองพาลูกเขาเฝาพระพุทธเจาเพื่อทูลขออุบายวิธีการใหบุตรที่ไดรับพยากรณวา
จะตองตายภายใน ๗ วันไดรอดพนจากความตาย
หรือดังที่ปรากฏในกรณีของทาวสักกะเทวราชในขณะเขาเฝาพระพุทธจา เมื่อเห็น
พระมหากัจจายนะเดินมา ดวยความรักจึงเขาไปนวดเทาทั้งสองขาง บูชาดวยดอกไมและ
ของหอมจนไดรับการตำหนิจากพวกภิกษุวาทาวสักกะทำอยางนั้นไปเพราะรักพระเถระเพียง
รูปเดียวทัง้ ๆ ทีพ่ ระมหาเถระรูปอืน่ ๆ นัง่ อยทู นี่ นั่ มากมายทาวสักกะกลับมองขาม หรือความรัก
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ในเครือญาติกเ็ ปนความรักในทางบวกซึง่ เปนเหตุใหบคุ คลออกบวชดังทีป่ รากฏในคำปรารภของ
พระนางรูปนันทาวา “เจาพีใ่ หญของเรา (พระสัมมาสัมพุทธเจา) ทรงสละสิรริ าชสมบัตอิ อกผนวช
เปนพระพุทธเจาผเู อกอัครบุคคลในโลก พระราหุลราชโอรสก็ออกผนวชแลว เจาพีข่ องเราคือ
พระนันทะก็ออกผนวชแลว แมพระมารดาของเราก็ออกผนวชแลวเชนเดียวกัน พระประยูรญาติ
จำนวนมากออกผนวชแลวในศาสนาของพระพุทธเจาผทู รงเปนพระญาติของเรา ประโยชนอะไร
ในการอยคู รองเรือนของเรา เราเองก็จกั บวชเชนเดียวกัน” เมือ่ ปรารภเชนนีพ้ ระนางรูปนันทาจึง
ทรงผนวชในสำนักภิกษุณี สาเหตุทพี่ ระนางทรงผนวชเพราะความรักในพระญาติ
ในขณะเดียวกันในคัมภีรอ รรถกถาธรรมบท ไดสะทอนใหเห็นถึงโทษของความรักวาเปน
ตนเหตุแหงความเศราโศกเสียใจ พิไรรำพัน ความริษยา ความเกลียดชังผอู นื่ ทีเ่ ขาใจวามาแยง
สิง่ ทีร่ กั ของตน ความวิตกกังวลหวงใย ความทีใ่ จตองคอยจดจออยกู บั คนอันเปนทีร่ กั รสู กึ ไมมี
อิสระ จิตใจถูกจองจำผูกพัน อารมณรกั คอยหนวงเหนีย่ วจิตใจใหวนเวียนอยกู บั คนทีต่ นรักนัน้
ยิง่ หมกมนุ มากก็ยงิ่ ทุกขมากในกรณีทคี่ วามรักสลาย ดังพุทธพจนทวี่ า “ความโศกเกิดจากความ
รัก ความกลัวเกิดแตความรัก ความโศกและความกลัวยอมไมมแี กผทู พี่ น จากความรัก” พุทธ
พจนนแี้ สดงใหเห็นวาเมือ่ มีความรัก ความกังวลและความหวงแหนก็ตามมาเพราะความกังวล
และหวงแหนนัน้ เปนเหตุปจ จัยของความโศกและความกลัว โศกเมือ่ ตองพลัดพรากจากความ
รักหรือเมื่อความรักพลัดพรากจากไป
นอกจากนี้ ในคัมภีรอ รรถกถาธรรมบทยังไดชใี้ หเห็นถึงโทษของความรักวาเมือ่ ยังมี
ความรัก ความโศกก็ตามมา ดังทีป่ รากฏในบทสนทนาระหวางพระพุทธเจากับอุบาสิกาชือ่ วา
วิสาขาวา “วิสาขา เหตุไรจึงมีทกุ ข มีหนาชมุ ดวยน้ำตา นัง่ รองไหอย”ู “สุทตั ตีกมุ ารี เปนทีร่ กั
เหลือเกินของหมอมฉัน เธอเปนผสู มบูรณดว ยวัตร มีความประพฤติดี มีความรสู งู หมอมฉัน
จะหาคนเชนนีไ้ มไดอกี แลว” บทสนทนานีเ้ กิดขึน้ เมือ่ สุทตั ตีกมุ ารีซงึ่ เปนหลานสาวของอุบาสิกา
ชือ่ วาวิสาขาถึงแกกรรมและนางไมอาจกลัน้ ความโศกได จึงเขาเฝาพระพุทธเจา จากบทสนทนา
นีแ้ สดงใหเห็นวาการทีบ่ คุ คลตองเศราโศกในเมือ่ บุตรภรรยาหรือญาติพนี่ อ งตองจากไปก็เพราะ
ความรักในบุคคลเหลานัน้
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ลักษณะของความรักในคัมภีรอ รรถกถาธรรมบทสามารถแบงออกเปนสองแบบ คือ
รักแบบหาความสุขจากผอู นื่ หรือเอาผอู นื่ มาทำใหตนเองมีความสุข กับรักแบบอยากใหผอู นื่
มีความสุข เรียกเปนคำศัพทวา รักแบบราคะ/เสนหา กับ รักแบบเมตตา
๑. ความรักแบบราคะ (ความรักทีเ่ จือดวยความใคร)
ความรักแบบราคะคือ ความรักทีค่ นทัง้ หลายใฝฝน หาเมือ่ ยังไมไดพบ และติดอยเู มือ่
ไดแลว โดยทัว่ ไปหมายถึงความรักอันเนือ่ งดวยรูป เสียง กลิน่ รส และโผฏฐัพพะ หรือผัสสะ
ทางกาย ๕ อยางนีพ้ ระพุทธเจาทรงเรียกในทีบ่ างแหงวา ตะปูตรึงใจ (เจโตขีละ) ตามนัยแหง
เจโตขีลสูตร ในคัมภีรอ รรถกถาธรรมบทความรักชนิดนีม้ ปี รากฏในเรือ่ งของภิกษุรปู หนึง่ เพียง
ไดฟง เพือ่ นสหธัมมิกพรรณนาถึงความงามของนางสิรมิ าก็เกิดความสิเนหา ถึงกับยอมอดอาหาร
เพราะมีใจจดจอแตรปู กายของนาง หรือหญิงขีห้ งึ นางหนึง่ เมือ่ ทราบวาสามีไดอภิรมยกบั หญิง
รับใชจงึ จับหญิงรับใชนนั้ มัดมือมัดเทา แลวตัดหู ตัดจมูก
ความรักชนิดนีเ้ ปนความสุขทีเ่ จือดวยทุกข ไมปลอดภัย มีเรือ่ งตองระวังมาก มีทกุ ข
มาก มีสขุ นอย ดังพุทธพจนทวี่ า “พวกเธออยามัวประมาท อยามัวเอาแตสนุกยินดีในกามคุณ
อยเู ลย ผไู มประมาท เพงพินจิ ตามเปนจริงเทานัน้ จึงจะบรรลุถงึ ความสุขอันไพบูลยได” หรือ
ดังพุทธพจนทวี่ า “กามทัง้ หลายมีอสั สาทะ (ความชืน่ ใจ) นอย แตมที กุ ขมาก บัณฑิตรอู ยางนี้
แลว ยอมไมพอใจในกามแมทเี่ ปนทิพย” พุทธพจนเหลานีช้ ใี้ หเห็นทาทีของพระพุทธเจาทีม่ ตี อ ความ
รักอันเจือดวยราคะ ซึง่ ถาถือวาเปนความสุขก็เปนสุขชัน้ กามซึง่ มีทกุ ขเจือปนอยเู ปนอันมาก
อยางไรก็ตาม สำหรับผทู ยี่ งั กาวไมพน ความรักทีเ่ จือดวยกามคุณอยางเชนสามัญชนทัว่ ไป ตอง
ประกอบดวยสติ ไมประมาท เมือ่ จำเปนตองเขาไปเกีย่ วของกับความรักชนิดนีต้ อ งประกอบดวย
ความระมัดระวังโดยประการทีจ่ ะใหมที กุ ขนอ ยทีส่ ดุ เหมือนคนพอใจจะกินปลาซึง่ มีกา งเจืออยู
เหมือนคนเขาไปเด็ดดอกกุหลาบในดงหนาม เหมือนคนลิม้ น้ำผึง้ จากปลายศาสตรา ซึง่ ลวนแต
ตองใชความระมัดระวังเปนพิเศษ
อนึง่ ความสุขทีเ่ กิดจากความรักอันเจือดวยความใครในประสาทสัมผัสนัน้ มักเปนความ
สุขทีม่ ปี ญ
 หา มีความขัดแยงและบกพรอง เพราะทัง้ ผรู กั และผถู กู รักเปนผไู มสมบูรณ มีความ
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บกพรองอยใู นตน เมือ่ มาสัมพันธกนั เขาก็เพิม่ ความบกพรองใหมากขึน้ เหมือนคนตาบอดคนหนึง่
เมือ่ มาสัมพันธกบั คนตาบอดอีกคนหนึง่ จะทำใหตาดีขนึ้ ก็หาไม มีแตจะเปนภาระมากขึน้
มองอีกดานหนึง่ ความรักทีเ่ จือดวยความใครในประสาทสัมผัสนัน้ ทำใหผรู กั มีความหวง
แหน ผูกพัน คับแคบ เมือ่ ไมสมปรารถนา หรือความรักแปรปรวน อาจทำรายตนเองและผอู นื่
ไดโดยงาย ปราศจากความเขาใจ ไรเหตุผล มืดบอด ตีคา ของความรักหรือคนทีต่ นรักสูงเกิน
กวาความเปนจริง เพราะความหลง จึงทำใหโกรธ เกลียดชัง หรือโลภติดพัน หวงแหนเกินไป
จนจิตใจกระวนกระวาย ปราศจากความสงบสุข ตองการแสวงหาความสุขจากสิง่ นัน้ หรือบุคคล
นัน้ อยางหลงตนเปนทาส ดังทีป่ รากฏในพุทธพจนวา “ถึงแมเงินตราจะไหลมาดังหาฝน ความ
อยากของคนก็หาอิม่ ไม กามวิสยั ทัง้ หลายมีความสุขจริงๆ นอย เต็มไปดวยความทุกขสารพัด
รชู ดั ดังนีแ้ ลว สาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจายอมไมยนิ ดีในกามารมณแมทเี่ ปนทิพยหากแตยนิ ดี
ในทางสิน้ กิเลสตัณหา”
ความรักประเภทนี้ พระพุทธศาสนาถือวาเปนสิง่ ควรกลัว เปนภัยอันตรายทัง้ แกตนเอง
และผอู นื่ ทางทีถ่ กู จึงควรเดินสายกลางคือรักอยางมีเหตุผล พิจารณาโทษของความรักอยเู นืองๆ
พรอมทีจ่ ะปลีกตนออกจากความรักหรืออารมณทรี่ กั เมือ่ จำเปน มีเนกขัมมวิตก คือการตรึกตรอง
ทีจ่ ะปลีกตนออกจากกามอยเู สมอ เหมือนหมออยโู รงพยาบาลเพือ่ เห็นแกคนไข และพรอมเสมอ
ทีจ่ ะออกจากโรงพยาบาลเมือ่ หมดหนาที่ หรือเปนเวลาอันสมควร การเขาไปเกีย่ วของกับความ
รักดวยการรเู ทาทันอยางนี้ ยอมสามารถรักษาใจใหเปนอิสระอยไู ด เหมือนเนือ้ ทีเ่ กีย่ วอยกู บั บวง
นอนทับบวงอยแู ตไมตดิ บวง เปนอิสระ ไปไดตามปรารถนาเมือ่ ตองการ ดังทีป่ รากฏในพุทธ
พจนวา “ทานผรู กู ลาววา เครือ่ งจองจำชนิดนีม้ นั่ คง มักฉุดลากลงทีต่ ่ำ คลายผูกไวหลวมๆ แต
แกยากนัก ผรู ทู งั้ หลายจึงทำลายเครือ่ งจองจำนีเ้ สีย ละกามสุขออกบวชโดยไมไยดี”
๒. ความรักทีเ่ กิดจากการฝกใหคณ
ุ ธรรมเกิดมีขนึ้ ในจิตใจ (เมตตา)
ความรักชนิดนีเ้ ปนความรักทีอ่ ยากเห็นผอู นื่ มีความสุข เมือ่ อยากเห็นเขาเปนสุข ก็อยาก
ทำใหเขาเปนสุข เมือ่ ทำใหเขาเปนสุขได ตัวเองก็เปนสุขดวย เหมือนพอแมอยากเห็นลูกมีความ
สุข พอทำใหลกู เปนสุขได ตัวเองก็เปนสุขดวย จึงเปนความรักทีพ่ รอมจะให เชน สมัยหนึง่
อหิวาตกโรคระบาดหนักในเมืองราชคฤห เมือ่ อหิวาตกโรคจับเศรษฐีและภรรยา เขาทัง้ สองมี
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หนานองดวยน้ำตามองดูบตุ รใกลๆ พลางกลาววา “ลูกเอย การหนีโรคชนิดนี้ ทานวาตองพัง
ฝาเรือนไป เจาจงทำอยางนัน้ เถิด อยาไดหว งใยพอและแมเลย เมือ่ ยังไมตายก็จงกลับมา ขุด
ทรัพยซึ่งพอและแมฝงไว แลวเลี้ยงชีพตอไป” เด็กนอยเชื่อมารดาและบิดา รองไหไหวทาน
ทัง้ สองแลวพังฝาเรือนหนีไป
ความรักชนิดนีค้ อื ความรักทีอ่ ยากใหผอู นื่ มีความสุขหรืออยากเห็นเขามีความสุข อยาง
ทีเ่ รียกวาเปนความปรารถนาดี เมือ่ รักใคร ก็อยากใหคนนัน้ มีความสุข อยากทำใหเขามีความ
สุข และอยากทำทุกอยางเพือ่ ใหเขามีความสุข เชน กุลบุตรชาวเมืองพาราณสีคนหนึง่ ปรนนิบตั ิ
มารดาบิดาผูมีตาบอดทั้งคูอยูอยางกตัญูกตเวที ตอมามารดาบิดาของเขาไดขอรองใหเขา
แตงงานเพือ่ จะไดมคี นมาชวยแบงเบาภาระในบาน เขาปฏิเสธหลายครัง้ แตในทีส่ ดุ พอแมก็
นำสตรีสาวนางหนึง่ มาใหเปนภรรยาของเขา และตอมาดวยความทีห่ ญิงสะใภไมชอบพอผัวและ
แมผวั จึงไดกลัน่ แกลงและยุยงใหกลุ บุตรนัน้ เกลียดบิดามารดาและในทีส่ ดุ กุลบุตรนัน้ ก็คลอยตาม
ภรรยา จึงวางแผนสังหารบิดามารดา โดยนำคนทัง้ คใู สเกวียนโดยอางเลศคือการพาไปเยีย่ ม
ญาติ และเมือ่ ถึงกลางทางก็แกลงทำเปนเสียงของโจรปาและไดทบุ ตีมารดาบิดา ดวยความรัก
ทีม่ ตี อ บุตรมารดาบิดาจึงกลาววา “ลูกเอย พอแมแกแลว เจาจงรักษาตัวใหปลอดภัยเถิด ไม
ตองหวงพอแม” ขณะทีบ่ ดิ ามารดารองอยนู นั้ เขาทุบตีจนทัง้ คตู ายแลวทิง้ ไวในดง เรือ่ งนีส้ ะทอน
ใหเห็นความรักของพอแมทมี่ ตี อ บุตร ซึง่ เปนความรักทีอ่ ยากใหบตุ รมีความสุข หรืออยากเห็น
บุตรมีความสุข อยางทีเ่ รียกวาเปนความปรารถนาดี
ความรักชนิดนีเ้ ปนการสะทอนภาพของผรู กั เองวาตองการความสุขเพือ่ ตัวเรา หรือ
อยากใหผอู นื่ มีความสุข ถาเปนความรักทีแ่ ทกต็ อ งอยากใหผอู นื่ มีความสุข การทีจ่ ะทำใหคนอืน่
มีความสุขนัน้ การกระทำทีส่ ำคัญก็คอื การให เปนการทำใหเกิดความสุขจากการให ความรัก
ชนิดนีเ้ ปนความรักทีย่ งั่ ยืนมัน่ คง เมือ่ ผอู นื่ ไดความทุกขความเดือดรอน แมวา ผอู นื่ จะไมสามารถ
สนองความตองการของตัวเองได ความรักชนิดนีม้ ลี กั ษณะการเปลีย่ นแปลงคือ เบือ้ งตนเมือ่
มีความรัก ความปรารถนาดี อยากใหผอู นื่ มีความสุข พอเขาเกิดความทุกข มีความเดือดรอน
ขึน้ มา ความรักชนิดนีก้ ก็ ลายเปนความสงสาร อยากจะชวยเหลือเขาใหพน จากความทุกข
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ความรักชนิดนีท้ ำใหมนุษยมคี วามสุขจากการให จึงเปนรักทีส่ รางสรรคและแกปญ
 หา
เมือ่ มนุษยมคี วามสุขจากการให จะเปนความสุขแบบสองฝายสุขดวยกัน คือ ผใู หกส็ ขุ เมือ่ เห็น
เขามีความสุข สวนผทู ไี่ ดรบั ก็มคี วามสุขจากการไดรบั ความรักชนิดนีน้ บั ไดวา เปนความสุขแบบ
ประสาน


เมือ่ กลาวโดยสรุป อาจตีความหมายคำวา “ความรัก” ในคัมภีรอ รรถกถาธรรมบท
วา “คือ ความทุกขหรือภัย” ได เชนเดียวกับคำนิยามของหลายๆ คน หรือเชนเดียวกับทีป่ รากฏ
ในพุทธพจนทวี่ า “ทีใ่ ดมีความใคร ทีน่ นั่ มีโศก ทีใ่ ดมีความใคร ทีน่ นั่ มีภยั เมือ่ ไมมคี วามใครเสีย
แลวโศก ภัย ก็ไมม”ี แตอยางไรก็ดี หากแตคำนิยามนีห้ รือพุทธพจนนี้ แทจริงไมไดสอื่ ความวา
ไมใหคนเรารักกัน เพียงแตพระพุทธเจาตรัสสอนใหรเู ทาทันและไมยดึ ติดในความรักดังทีพ่ ทุ ธองค
ตรัสสอนวา”พราหมณเอย ทานจงพยายามหยุดกระแส (ตัณหา) และบรรเทากามทัง้ หลายเสีย
พราหมณเอย เมือ่ ทานรคู วามสิน้ ไปแหงสิง่ ปรุงแตงทัง้ หลาย ทานก็จะรสู งิ่ ไมปรุงแตง (นิพพาน)”
นัน้ ก็หมายความวา ความรักทีใ่ หแกกนั จะตองเปนความรักทีม่ อบใหอยางบริสทุ ธิใ์ จอยางมีเมตตา
ไมคดิ ยึดติดในอารมณ รูป รส กลิน่ เสียงหรือความรสู กึ ตอความรักนัน้ ๆ
ดังนัน้ จึงกลาวไดวา ในคัมภีรอ รรถกถาธรรมบทมีจดุ มงุ หมายคือ การสอนใหมนุษย
รจู กั ทีจ่ ะรัก รจู กั ถึงสภาวะ ธรรมชาติ ตามกฎไตรลักษณ คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา โดยชีใ้ ห
เห็นวาทุกสิง่ ในโลกนี้ ไมมสี งิ่ ใดเทีย่ งแทคงอยตู ลอดไป (อนิจจัง) ทุกสิง่ ในโลกนี้ ลวนแตเปนเหตุ
แหงทุกข (ทุกขัง) ทุกสิง่ ในโลกนี้ ลวนไมมสี งิ่ ใดเปนตัวตนทีแ่ นนอน (อนัตตา) ดังนัน้ มนุษยทกุ
คนจึงควรรเู ทาทันถึงความเปนจริงของความรัก และปฏิบตั ติ ามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนา
ทีส่ อนเราใหรวู า ความรักเปนอนิจจัง คือไมเทีย่ งมีการเปลีย่ นแปลงตลอดเวลา ความรัก เปน
ทุกขเพราะเมือ่ ความเปลีย่ นแปลงเกิดขึน้ เรารับการเปลีย่ นแปลงนัน้ ไมได ก็ทกุ ข ความรัก เปน
อนัตตา คือไมมตี วั ตนทีแ่ นนอน เพราะมีการเปลีย่ นแปลงตลอดเวลา
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