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ในคมัภรีอรรถกถาธรรมบท ไดปรากฏเรือ่งราวเกีย่วกบัความรกัหลากหลายมติ ิและ

ทีน่าสนใจคอื ในวรรคหนึง่ (จากจำนวน ๒๖ วรรค) พระอรรถกถาจารยไดบนัทกึคำสอนของ
พระพทุธเจาทีเ่กีย่วของกบัความรกัในแงมมุตางๆ โดยใชอปุปตตเิหต ุคอื เหตเุกดิของเรือ่ง เปน
โครงเรือ่ง ใชเวยยากรณภาษติรอยกรองผสมรอยแกว มเีหตกุารณ สถานที ่ ตวับคุคล เลา
เรือ่งราวอธบิายธรรม มคีาถาธรรมบทสอดแทรกไว โดยใชชือ่วา “ปยวรรค” ดงันัน้บทความ
ชิน้นีจ้งึมงุหาคำตอบถงึแงมมุของความรกัทีซ่อนเรนในคมัภรีนี้


พจนานกุรม ฉบบัราชบณัฑติยสถาน ไดใหความหมายของคำวารกัไววา เปนคำกรยิา

มีนิยามวา “ชอบอยางผูกพันพรอมดวยชื่นชมยินดี” เมื่อกลาวตามความหมายนี้ ในคัมภีร
อรรถกถาธรรมบทพระอรรถกถาจารยไดใหนยิามของความรกัในหลายแงมมุ และแตละแงมมุ
ไดสะทอนถงึอานภุาพของความรกัทัง้ในแงบวกและแงลบแตกตางกันออกไป ซึง่เราสามารถเหน็
ความแตกตางนีไ้ดอยางชดัเจนหากแบงความรกัออกเปนประเภทตางๆ โดยใชคกูรณขีองความ
รกัเปนเกณฑ คอื ๑) ความรกัตอบคุคล เชน ความรกัตอทายาท (เชน รกัทีพ่อแมมใีหกบัลกูผู
ซึง่ตนใหกำเนดิ) ความรกัตอบพุการ ี(เชน รกัทีล่กูมตีอพอแม) ความรกัตอญาตพิีน่อง (เชน รกั
ทีม่รีะหวางญาติพีน่อง) ความรกัตอเพศตรงขาม (เชน รกัทีอ่าจมอีารมณ และ/หรอื ความรสูกึ
ทางเพศมาเกีย่วของหรอืไมกไ็ด) ความรกัตอเพือ่น (เชน รกัทีม่รีะหวางผองเพือ่น) ๒) ความรกั
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ตอสถาบนั คอื รกัทีผ่รูกัมตีอสถาบนัทีต่นมสีวนผกูพนั (เชน รกัชาติบานเมอืง รกัศาสนา รกั
พระมหากษตัรยิ รกัโรงเรียน รกัภาษาไทย เปนตน) ๓) ความรกัตอสิง่ตางๆ (เชน รกัทีผ่รูกัมี
ตอสิง่ซึง่ตนเปนเจาของหรอืมสีวนผกูพนั เชน รกัรถยนต รกัหนงัสอื รกัรถไฟ รกัเพลงคลาสสกิ
รกัฟตุบอล เปนตน) ๔) ความรกัตอตนเอง (เชน รกัทีผ่รูกัมตีอตนเอง เปนตน)


จากเร่ืองราวทัง้หมดในคมัภรีอรรถกถาธรรมบท สามารถแบงสาเหตทุีก่อใหเกดิความ

รกัได ๒ อยางคอื
๑. เพราะการอยรูวมกนัในอดตีชาต ิความรกัชนดินีเ้ปนความรกัทีเ่กดิขึน้โดยไมตอง

อาศยัปจจยัภายนอก แตเปนความรกัทีเ่กดิขึน้เพราะมคีวามสมัพนัธกนัในอดตีชาต ิดงัเชนความ
ความรกัทีค่รอบงำจติของธดิาเศรษฐคีนหนึง่ เพราะไดเหน็นายพรานชือ่วากกุกฏุมติรขณะทีเ่ธอ
ยนืรบัลมอยทูีห่นาตางและมองลงมาทีถ่นนเหน็นายพรานกกุกฏุมติรกำลงัขับเกวยีนเพือ่นำเนือ้
ไปขายที่ตลาด หรือเรื่องของความรักที่เกิดขึ้นแกกุณฑลเกสี ผูเปนธิดาของเศรษฐีขณะยืน
บนปราสาทชัน้ที ่๗ ไดเหน็ราชบรุษุนำโจรคนหนึง่ผานหนาปราสาท ปรารถนาไดโจรนัน้มาเปน
สามจีงึอดอาหารโดยหวงัจะปลดิชีพตนเอง เพือ่บบีบงัคบัมารดาบดิาใหนำเงนิไปไถชวีติโจรนัน้
แลวนำมาเปนสามขีองตน ความรกัทีเ่กดิขึน้แกธดิาเศรษฐทีัง้ ๒ นางนีเ้พราะทัง้สองเคยอยู
รวมกนัในอดตีชาต ิหรอืเรือ่งราวของสนุขัตวัหนึง่ทีเ่กดิความรกัตอหญงินางหนึง่จงึคอยเฝาตดิตาม
นางตลอดเวลาเปนเหตใุหนางรสูกึเกิดความอบัอาย เพราะถกูลอเลยีนจากคนรอบขางจึงเอา
เชอืกผกูคอสนุขัตวันัน้กบัหมอน้ำแลวผลกัลงในแมน้ำ ซึง่สาเหตทุีส่นุขัตวันัน้หลงรกัหญงินางนัน้
เปนเพราะในอดีตชาติทั้งคูเคยเปนสามีภรรยากัน หรือเรื่องราวของสามีภรรยาคูหนึ่งไดพบ
พระพทุธเจา เกิดความรกัขึน้ในพระพทุธองค จงึเทีย่วบอกบคุคลทัว่ไปวาพระพทุธเจาเปนบตุร
ของตน สาเหตทุีส่ามแีละภรรยาคนูัน้เกดิความรกัขึน้ในพระพทุธเจาเพราะในอดตีชาตทิัง้คไูดเกดิ
เปนบดิาและมารดาของพระพทุธเจาถึง ๕๐๐ ชาติ

๒. เพราะการเกือ้กลูกนัในปจจบุนัชาต ิความรกัชนดินีเ้กดิขึน้เพราะอาศยัปจจยัภาย
นอกคอืการเกือ้กลูกนัเชนสมยัทีพ่ระพทุธเจาทรงพระประชวรดวยโรคปกขนัทกิาพาธ (พระบงัคน
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เปนโลหิต) ทาวสักกะเทวราชเสร็จลงมาทำการอุปฏฐาก ทรงนำพระบังคนไปเทเองโดยมิได
รงัเกยีจ พวกภกิษสุรรเสรญิทาวสกักะเทวราชในเพราะการกระทำเชนนี ้พระพทุธเจาทรงทราบ
จึงตรัสวา “เหตุที่ทาวสักกะทำอยางนี้เพราะความรักในเรา เพราะเราเปนผูมีอุปการคุณแก
ทาวเธอ” แลวพระพทุธองคไดตรัสเลาถงึความเกือ้กลูทีพ่ระองคทรงมแีกทาวสกักะ หรอืเมือ่
ครัง้ทีพ่ระพทุธเจาประทบัจำพรรษา ณ ปารกัขติวนั ชางปารเิลยยกะหลกีจากฝงูเฝาปรนนบิตัิ
พระพทุธเจาทัง้กลางวนัและกลางคนืตลอดพรรษาจนเกดิความคนุเคยขึน้ระหวางพระพทุธเจา
กบัชางปารเิลยยกะ หลงัออกพรรษาพระพทุธเจาตองเสดจ็กลบักรงุโกสมัพตีามคำทลูเชญิของ
พระอานนทและชาวเมอืงโกสมัพ ีดวยความรกัทีเ่กดิขึน้เพราะความเกือ้กลูทีช่างมีตอพระพทุธองค
ตลอดระยะเวลา ๓ เดอืนทำใหใจของชางแตกสลายและตายในทีส่ดุในวนัทีพ่ระพทุธองคพราก
จากชางนัน้


ในคมัภรีอรรถกถาธรรมบท ไดกลาวถงึคณุของความรกัวาความรกัทีด่ำเนนิไปในทาง

ทีถ่กูตอง ชอบธรรมมคีวามพอใจดวยกนัทกุฝาย มรีากฐานอยทูีค่ณุธรรม ยอมใหเกดิความอบอนุ
ใจ มคีวามรสูกึปลอดภยัเมือ่อยใูกล หรอือยทูามกลางคนอนัเปนทีร่กั ทำใหจติใจราเรงิแจมใส
มกีำลงัใจในการทำความด ีขยนัหมัน่เพยีรเพือ่ตนเองและเพือ่คนทีต่นรสูกึวาตนมคีา และพรอม
ทีจ่ะประพฤตคิณุธรรมตางๆ เชน ความเสยีสละ ดงัทีป่รากฏในเรือ่งราวของพราหมณทานหนึง่
ซึง่ความรกัทีม่ตีอบตุรมีอำนาจเหนอืความเชือ่ทางศาสนา จำตองเขาเฝาพระพทุธเจาเพราะ
คำแนะนำทีว่า “ทานมทีางเลอืกระหวางกลวัตบะเสือ่มกบัชวีติลกูรกัของทาน ถาทานรกัลกูตอง
การชวีติลกูไวกจ็งรบีไปเฝาพระสมณโคดม” ดงันัน้ ดวยความรกัทีม่ตีอลกูของพราหมณนอก
ลัทธิทำใหจำตองพาลูกเขาเฝาพระพุทธเจาเพื่อทูลขออุบายวิธีการใหบุตรที่ไดรับพยากรณวา
จะตองตายภายใน ๗ วนัไดรอดพนจากความตาย

หรือดังที่ปรากฏในกรณีของทาวสักกะเทวราชในขณะเขาเฝาพระพุทธจา เมื่อเห็น
พระมหากัจจายนะเดินมา ดวยความรักจึงเขาไปนวดเทาทั้งสองขาง บูชาดวยดอกไมและ
ของหอมจนไดรับการตำหนิจากพวกภิกษุวาทาวสักกะทำอยางนั้นไปเพราะรักพระเถระเพียง
รปูเดยีวทัง้ๆ ทีพ่ระมหาเถระรปูอืน่ๆ นัง่อยทูีน่ัน่มากมายทาวสกักะกลบัมองขาม หรอืความรกั
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ในเครอืญาตกิเ็ปนความรกัในทางบวกซึง่เปนเหตใุหบคุคลออกบวชดงัทีป่รากฏในคำปรารภของ
พระนางรปูนนัทาวา “เจาพีใ่หญของเรา (พระสมัมาสมัพทุธเจา) ทรงสละสริริาชสมบตัอิอกผนวช
เปนพระพทุธเจาผเูอกอคัรบคุคลในโลก พระราหลุราชโอรสกอ็อกผนวชแลว เจาพีข่องเราคอื
พระนนัทะกอ็อกผนวชแลว แมพระมารดาของเรากอ็อกผนวชแลวเชนเดยีวกนั พระประยรูญาติ
จำนวนมากออกผนวชแลวในศาสนาของพระพทุธเจาผทูรงเปนพระญาตขิองเรา ประโยชนอะไร
ในการอยคูรองเรอืนของเรา เราเองกจ็กับวชเชนเดยีวกนั” เมือ่ปรารภเชนนีพ้ระนางรปูนนัทาจงึ
ทรงผนวชในสำนกัภกิษณุ ี สาเหตทุีพ่ระนางทรงผนวชเพราะความรกัในพระญาติ

ในขณะเดยีวกนัในคมัภรีอรรถกถาธรรมบท ไดสะทอนใหเหน็ถงึโทษของความรกัวาเปน
ตนเหตแุหงความเศราโศกเสยีใจ พไิรรำพนั ความรษิยา ความเกลยีดชงัผอูืน่ทีเ่ขาใจวามาแยง
สิง่ทีร่กัของตน ความวติกกังวลหวงใย ความทีใ่จตองคอยจดจออยกูบัคนอนัเปนทีร่กั รสูกึไมมี
อสิระ จติใจถูกจองจำผกูพนั อารมณรกัคอยหนวงเหนีย่วจติใจใหวนเวยีนอยกูบัคนทีต่นรกันัน้
ยิง่หมกมนุมากกย็ิง่ทกุขมากในกรณทีีค่วามรกัสลาย ดงัพทุธพจนทีว่า “ความโศกเกดิจากความ
รกั ความกลวัเกิดแตความรกั ความโศกและความกลวัยอมไมมแีกผทูีพ่นจากความรกั” พทุธ
พจนนีแ้สดงใหเหน็วาเม่ือมคีวามรกั ความกงัวลและความหวงแหนกต็ามมาเพราะความกงัวล
และหวงแหนนัน้เปนเหตปุจจยัของความโศกและความกลวั โศกเมือ่ตองพลดัพรากจากความ
รักหรือเมื่อความรักพลัดพรากจากไป

นอกจากนี ้ ในคมัภรีอรรถกถาธรรมบทยงัไดชีใ้หเหน็ถงึโทษของความรกัวาเม่ือยงัมี
ความรกั ความโศกกต็ามมา ดงัทีป่รากฏในบทสนทนาระหวางพระพทุธเจากบัอบุาสกิาชือ่วา
วสิาขาวา “วสิาขา เหตไุรจงึมทีกุข มหีนาชมุดวยน้ำตา นัง่รองไหอย”ู “สทุตัตกีมุาร ี เปนทีร่กั
เหลอืเกนิของหมอมฉนั เธอเปนผสูมบรูณดวยวตัร มคีวามประพฤตดิ ีมคีวามรสูงู หมอมฉนั
จะหาคนเชนนีไ้มไดอกีแลว” บทสนทนานีเ้กดิขึน้เมือ่สทุตัตกีมุารซีึง่เปนหลานสาวของอบุาสกิา
ชือ่วาวสิาขาถงึแกกรรมและนางไมอาจกลัน้ความโศกได จงึเขาเฝาพระพทุธเจา จากบทสนทนา
นีแ้สดงใหเหน็วาการทีบ่คุคลตองเศราโศกในเมือ่บตุรภรรยาหรอืญาตพิีน่องตองจากไปกเ็พราะ
ความรกัในบคุคลเหลานัน้
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ลกัษณะของความรกัในคมัภรีอรรถกถาธรรมบทสามารถแบงออกเปนสองแบบ คอื

รกัแบบหาความสขุจากผอูืน่ หรอืเอาผอูืน่มาทำใหตนเองมคีวามสขุ กบัรกัแบบอยากใหผอูืน่
มคีวามสขุ เรียกเปนคำศพัทวา รกัแบบราคะ/เสนหา กบั รกัแบบเมตตา

๑. ความรักแบบราคะ (ความรักทีเ่จอืดวยความใคร)
ความรกัแบบราคะคอื ความรกัทีค่นทัง้หลายใฝฝนหาเมือ่ยงัไมไดพบ และตดิอยเูมือ่

ไดแลว โดยทัว่ไปหมายถงึความรกัอนัเนือ่งดวยรปู เสยีง กลิน่ รส และโผฏฐพัพะ หรอืผสัสะ
ทางกาย ๕ อยางนีพ้ระพทุธเจาทรงเรยีกในทีบ่างแหงวา ตะปตูรงึใจ (เจโตขีละ) ตามนยัแหง
เจโตขีลสตูร ในคมัภรีอรรถกถาธรรมบทความรกัชนดินีม้ปีรากฏในเรือ่งของภกิษุรปูหนึง่ เพยีง
ไดฟงเพือ่นสหธมัมกิพรรณนาถงึความงามของนางสริมิากเ็กดิความสเินหา ถงึกบัยอมอดอาหาร
เพราะมใีจจดจอแตรปูกายของนาง หรอืหญงิข้ีหงึนางหนึง่เมือ่ทราบวาสามไีดอภริมยกบัหญงิ
รบัใชจงึจบัหญงิรบัใชนัน้มดัมอืมดัเทา แลวตดัห ูตดัจมกู

ความรกัชนดินีเ้ปนความสขุทีเ่จอืดวยทกุข ไมปลอดภยั มเีรือ่งตองระวงัมาก มทีกุข
มาก มสีขุนอย ดงัพทุธพจนทีว่า “พวกเธออยามวัประมาท อยามวัเอาแตสนกุยนิดใีนกามคณุ
อยเูลย ผไูมประมาท เพงพนิจิตามเปนจรงิเทานัน้ จงึจะบรรลถุงึความสขุอนัไพบลูยได” หรอื
ดงัพทุธพจนทีว่า “กามทัง้หลายมอีสัสาทะ (ความชืน่ใจ) นอย แตมทีกุขมาก บณัฑติรอูยางนี้
แลว ยอมไมพอใจในกามแมทีเ่ปนทพิย” พทุธพจนเหลานีช้ีใ้หเหน็ทาทขีองพระพทุธเจาทีม่ตีอความ
รกัอนัเจอืดวยราคะ ซึง่ถาถอืวาเปนความสขุกเ็ปนสขุชัน้กามซึง่มทีกุขเจอืปนอยเูปนอนัมาก
อยางไรก็ตาม สำหรบัผทูีย่งักาวไมพนความรกัทีเ่จอืดวยกามคณุอยางเชนสามญัชนทัว่ไป ตอง
ประกอบดวยสต ิไมประมาท เมือ่จำเปนตองเขาไปเกีย่วของกบัความรกัชนดินีต้องประกอบดวย
ความระมดัระวงัโดยประการทีจ่ะใหมทีกุขนอยทีส่ดุ เหมอืนคนพอใจจะกนิปลาซึง่มกีางเจอือยู
เหมอืนคนเขาไปเดด็ดอกกหุลาบในดงหนาม เหมอืนคนลิม้น้ำผึง้จากปลายศาสตรา ซึง่ลวนแต
ตองใชความระมดัระวงัเปนพเิศษ

อนึง่ ความสขุทีเ่กดิจากความรกัอนัเจอืดวยความใครในประสาทสมัผสันัน้ มกัเปนความ
สขุทีม่ปีญหา มคีวามขดัแยงและบกพรอง เพราะทัง้ผรูกัและผถูกูรกัเปนผไูมสมบรูณ มคีวาม
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บกพรองอยใูนตน เมือ่มาสมัพนัธกนัเขากเ็พิม่ความบกพรองใหมากข้ึน เหมอืนคนตาบอดคนหนึง่
เมือ่มาสมัพนัธกบัคนตาบอดอกีคนหนึง่ จะทำใหตาดีขึน้กห็าไม มแีตจะเปนภาระมากขึน้

มองอกีดานหนึง่ ความรกัทีเ่จอืดวยความใครในประสาทสมัผสันัน้ทำใหผรูกัมคีวามหวง
แหน ผกูพนั คบัแคบ เมือ่ไมสมปรารถนา หรอืความรกัแปรปรวน อาจทำรายตนเองและผอูืน่
ไดโดยงาย ปราศจากความเขาใจ ไรเหตผุล มดืบอด ตคีาของความรกัหรอืคนทีต่นรกัสงูเกิน
กวาความเปนจรงิ เพราะความหลง จงึทำใหโกรธ เกลยีดชงั หรอืโลภตดิพนั หวงแหนเกนิไป
จนจติใจกระวนกระวาย ปราศจากความสงบสขุ ตองการแสวงหาความสขุจากสิง่นัน้หรอืบคุคล
นัน้อยางหลงตนเปนทาส ดงัทีป่รากฏในพทุธพจนวา “ถงึแมเงนิตราจะไหลมาดงัหาฝน ความ
อยากของคนกห็าอิม่ไม กามวิสยัทัง้หลายมคีวามสขุจริงๆ นอย เตม็ไปดวยความทกุขสารพดั
รชูดัดงันีแ้ลว สาวกของพระสมัมาสมัพทุธเจายอมไมยนิดใีนกามารมณแมทีเ่ปนทพิยหากแตยนิดี
ในทางสิน้กเิลสตณัหา”

ความรกัประเภทนี ้พระพทุธศาสนาถอืวาเปนสิง่ควรกลวั เปนภยัอนัตรายทัง้แกตนเอง
และผอูืน่ ทางทีถ่กูจงึควรเดนิสายกลางคอืรกัอยางมีเหตผุล พจิารณาโทษของความรกัอยเูนอืงๆ
พรอมทีจ่ะปลกีตนออกจากความรกัหรอือารมณทีร่กัเมือ่จำเปน มเีนกขมัมวติก คอืการตรกึตรอง
ทีจ่ะปลกีตนออกจากกามอยเูสมอ เหมอืนหมออยโูรงพยาบาลเพือ่เหน็แกคนไข และพรอมเสมอ
ทีจ่ะออกจากโรงพยาบาลเมือ่หมดหนาที ่หรอืเปนเวลาอนัสมควร การเขาไปเกีย่วของกบัความ
รกัดวยการรเูทาทนัอยางนี ้ยอมสามารถรกัษาใจใหเปนอสิระอยไูด เหมอืนเนือ้ทีเ่กีย่วอยกูบับวง
นอนทบับวงอยแูตไมตดิบวง เปนอสิระ ไปไดตามปรารถนาเมือ่ตองการ ดงัทีป่รากฏในพทุธ
พจนวา “ทานผรูกูลาววา เครือ่งจองจำชนดินีม้ัน่คง มกัฉดุลากลงทีต่่ำ คลายผกูไวหลวมๆ แต
แกยากนกั ผรูทูัง้หลายจงึทำลายเครือ่งจองจำนีเ้สยี ละกามสขุออกบวชโดยไมไยด”ี

๒. ความรกัทีเ่กดิจากการฝกใหคณุธรรมเกดิมขีึน้ในจติใจ (เมตตา)
ความรกัชนดินีเ้ปนความรกัทีอ่ยากเหน็ผอูืน่มคีวามสขุ เมือ่อยากเหน็เขาเปนสขุ กอ็ยาก

ทำใหเขาเปนสขุ เมือ่ทำใหเขาเปนสขุได ตวัเองกเ็ปนสขุดวย เหมอืนพอแมอยากเหน็ลกูมคีวาม
สขุ พอทำใหลกูเปนสขุได ตวัเองกเ็ปนสขุดวย จงึเปนความรกัทีพ่รอมจะให เชน สมยัหนึง่
อหวิาตกโรคระบาดหนกัในเมอืงราชคฤห เมือ่อหวิาตกโรคจบัเศรษฐแีละภรรยา เขาทัง้สองมี
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หนานองดวยน้ำตามองดบูตุรใกลๆ  พลางกลาววา “ลกูเอย การหนโีรคชนดินี ้ทานวาตองพงั
ฝาเรอืนไป เจาจงทำอยางนัน้เถดิ อยาไดหวงใยพอและแมเลย เมือ่ยงัไมตายกจ็งกลบัมา ขดุ
ทรัพยซึ่งพอและแมฝงไว แลวเลี้ยงชีพตอไป” เด็กนอยเชื่อมารดาและบิดา รองไหไหวทาน
ทัง้สองแลวพงัฝาเรอืนหนไีป

ความรกัชนดินีค้อืความรกัทีอ่ยากใหผอูืน่มคีวามสขุหรอือยากเหน็เขามคีวามสขุ อยาง
ทีเ่รยีกวาเปนความปรารถนาด ี เมือ่รกัใคร กอ็ยากใหคนนัน้มคีวามสขุ อยากทำใหเขามคีวาม
สขุ และอยากทำทกุอยางเพ่ือใหเขามีความสขุ เชน กลุบตุรชาวเมืองพาราณสคีนหนึง่ ปรนนบิตัิ
มารดาบิดาผูมีตาบอดทั้งคูอยูอยางกตัญูกตเวที ตอมามารดาบิดาของเขาไดขอรองใหเขา
แตงงานเพือ่จะไดมคีนมาชวยแบงเบาภาระในบาน เขาปฏเิสธหลายครัง้ แตในทีส่ดุพอแมก็
นำสตรสีาวนางหนึง่มาใหเปนภรรยาของเขา และตอมาดวยความทีห่ญงิสะใภไมชอบพอผวัและ
แมผวัจงึไดกลัน่แกลงและยยุงใหกลุบตุรนัน้เกลยีดบดิามารดาและในทีส่ดุกลุบตุรนัน้กค็ลอยตาม
ภรรยา จงึวางแผนสงัหารบดิามารดา โดยนำคนทัง้คใูสเกวียนโดยอางเลศคอืการพาไปเยีย่ม
ญาต ิและเมือ่ถงึกลางทางกแ็กลงทำเปนเสยีงของโจรปาและไดทบุตมีารดาบดิา ดวยความรกั
ทีม่ตีอบตุรมารดาบดิาจงึกลาววา “ลกูเอย พอแมแกแลว เจาจงรักษาตัวใหปลอดภยัเถดิ ไม
ตองหวงพอแม” ขณะทีบ่ดิามารดารองอยนูัน้เขาทบุตจีนทัง้คตูายแลวทิง้ไวในดง เรือ่งนีส้ะทอน
ใหเหน็ความรกัของพอแมทีม่ตีอบตุร ซึง่เปนความรกัทีอ่ยากใหบตุรมคีวามสขุ หรอือยากเหน็
บตุรมีความสขุ อยางทีเ่รียกวาเปนความปรารถนาดี

ความรกัชนดินีเ้ปนการสะทอนภาพของผรูกัเองวาตองการความสขุเพือ่ตวัเรา หรอื
อยากใหผอูืน่มคีวามสขุ ถาเปนความรกัทีแ่ทกต็องอยากใหผอูืน่มคีวามสขุ การทีจ่ะทำใหคนอืน่
มคีวามสขุนัน้ การกระทำทีส่ำคญักค็อืการให เปนการทำใหเกดิความสขุจากการให ความรกั
ชนดินีเ้ปนความรกัทีย่ัง่ยนืมัน่คง เมือ่ผอูืน่ไดความทกุขความเดอืดรอน แมวาผอูืน่จะไมสามารถ
สนองความตองการของตวัเองได ความรกัชนดินีม้ลีกัษณะการเปลีย่นแปลงคอื เบือ้งตนเมือ่
มคีวามรกั ความปรารถนาด ีอยากใหผอูืน่มคีวามสขุ พอเขาเกดิความทกุข มคีวามเดอืดรอน
ขึน้มา ความรกัชนดินีก้ก็ลายเปนความสงสาร อยากจะชวยเหลอืเขาใหพนจากความทกุข
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ความรกัชนดินีท้ำใหมนษุยมคีวามสขุจากการให จงึเปนรกัทีส่รางสรรคและแกปญหา
เม่ือมนษุยมคีวามสขุจากการให จะเปนความสขุแบบสองฝายสขุดวยกนั คอื ผใูหกส็ขุเมือ่เหน็
เขามคีวามสขุ สวนผทูีไ่ดรบักม็คีวามสขุจากการไดรบั ความรกัชนดินีน้บัไดวาเปนความสขุแบบ
ประสาน


เมือ่กลาวโดยสรปุ อาจตคีวามหมายคำวา “ความรกั” ในคมัภรีอรรถกถาธรรมบท

วา “คอื ความทกุขหรอืภยั” ได เชนเดยีวกบัคำนยิามของหลายๆ คน หรอืเชนเดยีวกบัทีป่รากฏ
ในพทุธพจนทีว่า “ทีใ่ดมีความใคร ทีน่ัน่มโีศก ทีใ่ดมีความใคร ทีน่ัน่มภียั เมือ่ไมมคีวามใครเสยี
แลวโศก ภยั กไ็มม”ี แตอยางไรก็ด ีหากแตคำนยิามนีห้รอืพทุธพจนนี ้แทจรงิไมไดสือ่ความวา
ไมใหคนเรารกักนั เพยีงแตพระพทุธเจาตรสัสอนใหรเูทาทนัและไมยดึตดิในความรกัดงัทีพ่ทุธองค
ตรสัสอนวา”พราหมณเอย ทานจงพยายามหยดุกระแส (ตณัหา) และบรรเทากามทัง้หลายเสยี
พราหมณเอย เมือ่ทานรคูวามสิน้ไปแหงสิง่ปรงุแตงทัง้หลาย ทานกจ็ะรสูิง่ไมปรงุแตง (นพิพาน)”
นัน้กห็มายความวา ความรกัทีใ่หแกกนัจะตองเปนความรกัทีม่อบใหอยางบรสิทุธิใ์จอยางมเีมตตา
ไมคดิยดึตดิในอารมณ รปู รส กลิน่ เสยีงหรอืความรสูกึตอความรกันัน้ๆ

ดงันัน้ จงึกลาวไดวาในคมัภรีอรรถกถาธรรมบทมจีดุมงุหมายคอื การสอนใหมนษุย
รจูกัทีจ่ะรกั รจูกัถึงสภาวะ ธรรมชาต ิตามกฎไตรลกัษณ คอื อนจิจงั ทกุขงั อนตัตา โดยชีใ้ห
เหน็วาทกุสิง่ในโลกนี ้ไมมสีิง่ใดเทีย่งแทคงอยตูลอดไป (อนจิจงั) ทกุสิง่ในโลกนี ้ลวนแตเปนเหตุ
แหงทกุข (ทกุขงั) ทกุสิง่ในโลกนี ้ลวนไมมสีิง่ใดเปนตวัตนทีแ่นนอน (อนตัตา) ดงันัน้มนษุยทกุ
คนจงึควรรเูทาทนัถงึความเปนจรงิของความรกั และปฏบิตัติามหลกัคำสอนของพระพทุธศาสนา
ทีส่อนเราใหรวูา ความรกัเปนอนจิจงั คอืไมเทีย่งมกีารเปลีย่นแปลงตลอดเวลา ความรกั เปน
ทกุขเพราะเมือ่ความเปลีย่นแปลงเกดิขึน้ เรารบัการเปลีย่นแปลงนัน้ไมได กท็กุข ความรกั เปน
อนตัตา คอืไมมตีวัตนทีแ่นนอน เพราะมกีารเปลีย่นแปลงตลอดเวลา
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