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ความรกัในทางพทุธศาสนา 
 โดย พระพรหมคณุาภรณ ์(ป.อ.ปยตฺุโต)

ถาม : จงึใครข่อกราบเรยีนถามทา่นเจา้คณุวา่ มคีวามเห็นอยา่งไร
เกี�ยวกบัเรื�องของความรัก และในทางพทุธศาสนาใหค้ตหิรอืแนว
ความคดิอยา่งไรบา้งเกี�ยวกบัเรื�องนี�

ตอบ : พระพทุธศาสนายอมรับธรรมชาตขิองมนุษยป์ถุชุนเป็น
อนัดบัที�หนึ�งกอ่น แตไ่มไ่ดห้ยดุอยูแ่คนั่�น คอื มกีารพจิารณา
ตอ่ไปวา่ในกรณีที�ธรรมชาตขิองปถุชุนนั�นมขีอ้บกพรอ่งหรอืมี
โทษ กจ็ะสอนถงึการปรับปรงุแกไ้ข หรอืทําใหด้ยี ิ�งขึ�น เรยีกวา่
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การศกึษา หรอื การพัฒนาชวีติ อนันี�กไ็ปสอดคลอ้งกบั
ธรรมชาตขิองมนุษยอ์กีประการหนึ�งที�วา่มนุษยนั์�นเป็นสตัวท์ี�
ฝึกได ้หรอืพัฒนาได ้หรอืพดูอกีอยา่งหนึ�งวา่ตอ้งพัฒนา และ
ศกัยภาพสงูสดุที�จะพัฒนาไดจ้นเป็นผูท้ี�ประเสรฐิอยา่งยิ�ง

ทนีี� เรากเ็อาหลกัการสองอยา่งนี�มาใช ้โดยวางวธิกีารวา่ทํา
อยา่งไรจะใหเ้กดิผลด ีในกรณีที�มคีวามรักแบบที�วา่ตาม
ธรรมชาตขิองปถุชุนที�จะมคีรอบครัวอะไรนี�กกํ็าหนดวา่ทํา
อยา่งไรจะใหเ้ป็นไปในลกัษณะที�ไมเ่กดิโทษแกผู่อ้ื�น แกส่งัคม
แตใ่หดํ้าเนนิไปในทางที�ดงีาม ที�เป็นประโยชนเ์กื�อกลูแกช่วีติ
และแกส่งัคมนั�น อยา่งนอ้ยกแ็กท่ั �งสองคนนั�นแหละใหเ้ขาอยู่
กนัดว้ยดมีสีขุ อนันี�เป็นขั �นที�หนึ�ง

สําหรับขั �นนี�เรากม็คํีาแนะนําใหว้า่เขาควรจะพัฒนาจติใจของ
เขาอยา่งไร พรอ้มทั �งหลกัการในการดําเนนิชวีติและในการ
ปฏบิตัติอ่กนัเพื�อใหม้ผีลดทีั �งตอ่ระหวา่งสองคน และในแงข่อง
แตล่ะคน โดยคํานงึถงึจติใจของแตล่ะคน โดยเฉพาะความสขุ
ของแตล่ะฝ่าย ตลอดจนประโยชนท์ี�จะขยายออกไปสูส่งัคมวง
กวา้งดว้ย รวมทั �งถา้เขามบีตุรกใ็หเ้ป็นประโยชนแ์ตบ่ตุรหลาน
ของเขาตอ่ไปดว้ย

ทนีี�ตอ่ไปกค็อื เหนอืกวา่นั�น ทําอยา่งไรจะพัฒนาเขาขึ�นไปให ้
เขาสามารถมคีวามสขุที�สงูขึ�นไปอกี ใหม้คีวามรูส้กึที�ประณีตดี
งามชนดิที�เป็นคณุธรรมซื�งคลา้ยๆ วา่เขา้มาเสรมิคณุคา่ของ
ความรักแบบแรกนี�ซ ึ�งอาจจะเรยีกวา่เป็น ความรักแบบที�สอง
และเมื�อความรักแบบที�สองนี�เจรญิงอกงามมากขึ�น กจ็ะชว่ยให ้
ความรักประเภทที�หนึ�งประณีตงดงาม จนกระทั�งแมเ้มื�อเขาไม่
สามารถอาศยัความรักประเภทที�หนึ�งตอ่ไปไดเ้ขากย็งัมคีวาม
รักประเภทที�สองหลอ่เลี�ยงชวีติรว่มกนัอยูต่ลอดไป

เป็นอนัวา่ สําหรับความรักประเภทที�หนึ�งนี� ทา่นกย็อมรับแตจ่ะ
ตอ้งใหอ้ยูใ่นกรอบ หรอืในขอบเขตที�ดงีาม แลว้กใ็ชใ้หเ้ป็น



ประโยชน ์แตก่ว็า่ยงัมสีว่นที�เป็นโทษ จงึตอ้งปรับปรงุพัฒนา
ตอ่ไป

ในทางพทุธศาสนา ทา่นพจิารณาทกุสิ�งทกุอยา่งทั �งในแงข่อ้ดี
หรอืคณุ และขอ้เสยีหรอืโทษ คอืขอ้บกพรอ่ง แลว้กบ็อก
ทางออก หรอืทางแกไ้ขใหด้ว้ย อนันี�เป็นหลกัในการพจิารณา
ทกุอยา่ง เพื�อใหเ้ราปฎบิตัติอ่ทกุสิ�งที�เกี�ยวขอ้งดว้ยสตแิละ
ปัญญาอยา่งรอบคอบ ที�จะแกปั้ญหาไดแ้ละเขา้ถงึประโยชน์
สขุที�แทจ้รงิ 

 

ถาม : อยากจะขอใหท้า่นแยกใหเ้ห็นชดัวา่ ความรักแบบที�หนึ�งเป็น
อยา่งไร และความรักแบบที�สองเป็นอยา่งไร

ตอบ : กม็าดเูรื�องของความรักประเภทที�หนึ�งกอ่น ความรักประเภทที�หนึ�ง
ที�คนทั�วไปรูเ้ขา้ใจกนัวา่เป็น ความรักระหวา่งเพศ หรอื ความรักทางเพศ มี
จดุเดน่อยูท่ี�ความชื�นชมตดิใจ หรอืความปรารถนาในรปู เสยีง กลิ�น รส
และสมัผัสกายของผูท้ี�ตนรัก อนันี�เป็นความรักสามญัของปถุชุนซึ�งมี
ลกัษณะสําคญัคอืความตอ้งการหาความสขุใหแ้กต่นเอง หมายความวา่
ที�รักเขานั�นกเ็พื�อเอาเขามาเป็นเครื�องบําเรอความสขุแกต่น ตอ้งการเอา
ความสขุเพื�อตนเอง

ความรักแบบที�หนึ�งนี� ที�แทแ้ลว้กค็อืการคดิจะเอาจากผูอ้ื�น ในเมื�อมนัมี
ลกัษณะอยา่งนี� มนัจงึมขีอ้เสยีที�สําคญัตดิมาดว้ย คอืถา้หากวา่เราผูนั้ �นไม่
อยูใ่นภาวะที�จะสนองความปรารถนาใหเ้รามคีวามสขุได ้เรากจ็ะเบื�อหน่าย
แลว้กอ็าจจะรังเกยีจ จงึเห็นไดว้า่ไมย่ั�งยนื อนันี�เป็นขอ้บกพรอ่งที�สําคญั
ประการแรก

นอกจากนั�นเนื�องจากความรักแบบที�หนึ�งนี�มุง่จะเอาความสขุใหแ้กต่วั หรอื
จะเอาผูอ้ื�นมาบําเรอความสขุหรอืใหค้วามสขุแกต่วั ความรักแบบนี�จงึมี
ลกัษณะจําเพาะเจาะจง โดยมบีคุคลที�ชอบใจถกูใจเป็นเป้าเป็นความยดึ
ตดิผกูพันเฉพาะตวั

เมื�อลกัษณะสองอยา่งนี�มาผนวกกนัเขา้ กทํ็าใหเ้กดิปัญหาตามมาคอืความ
หงึหวง ความรักแบบนี�จงึมาคูก่บัความหงึ มอีารยดึถอืเป็นของตวั ตอ้งการ
ครอบครองเป็นเจา้ของแตผู่เ้ดยีว ไมต่อ้งการใหใ้ครอื�นมายุง่เกี�ยวหรอื



แมแ้ตไ่ดรั้บความเอาใจใส ่ความหวงแหนผกูพันเฉพาะตวั และตอ้งการให ้
เขาหรอืเธอใหค้วามสขุแกต่วัผูเ้ดยีวนี� แสดงออกไดท้ั �งทางกายและทางใจ

ทางกายกต็อ้งการใหเ้ป็นของตนผูเ้ดยีว ไมใ่หใ้ครอื�นมายุง่เกี�ยวอยา่งที�
เรยีกวา่ หวงผัสสะ สว่นทางดา้นจติใจ กต็อ้งการความเอาใจใสค่วามมใีจ
ภกัดใีหฉั้นคนเดยีวเป็นผูค้รองหวัใจเธอ หรอืใหใ้จเธออยูก่บัฉัน อยา่ปันใจ
ใหค้นอี�น

เนื�องจากความรักแบบที�หนึ�งนี� มกัจะมาดว้ยกนักบัความหวงแหนเห็นแก่
ตวั หรอืความหงึหวง จงึอาจจะทําใหเ้กดิการแยง่ชงิ ทะเลาะเบาะแวง้ แม ้
จะไมไ่ดแ้ยง่ชงิทะเลาะเบาะแวง้กบัใครกม็กัจะเกดิความมวัเมาหมกมุน่ จน
กระทั�งบางทกีถ็งึกบัละทิ�งกจิหนา้ที�หรอืความดงีามที�ควรจะทํา หรอืไมเ่ชน่
นั�นกจ็ะเป็นไปในอกีลกัษณะหนึ�ง คอื ทําใหย้ิ�งโลภแลว้พยายามแสวงหา
อะไรตา่ง ๆ มุง่แตจ่ะกอบโอยเอามาเพื�อตวัเองและเพื�อคนที�ตนรักเทา่นั�น
โดยไมเ่ห็นแกผู่อ้ ื�นเลย จงึอาจทําใหเ้กดิการเบยีดเบยีนกนัไดม้าก

ที�วา่มานี�คอืโทษประการตา่งๆ ของความรักแบบที�หนึ�ง ซึ�งในที�สดุแลว้
จดุจบของมนักค็อืความไมย่ั�งยนื เพราะวา่แทจ้รงิแลว้มนัเป็นเรื�องของการ
หาความสขุใหแ้กต่วัเอง แมจ้ะเป็นคูค่รองอยูร่ว่มกนักเ็ห็นเขาเป็นสิ�งสนอง
ความสขุ เป็นที�สนองความตอ้งการของตนเองเทา่นั�น

ถา้หากวา่เขาหรอืเธอไมส่ามารถสนองความตอ้งการของเรา ลองถามตวั
เองซวิา่เราจะยงัรักเขาไหม ตอ้งถามตรงๆ อยา่งนี� ถา้เขาไมส่ามารถสนอง
ความตอ้งการของเรา ไมส่ามารถใหค้วามสขุแกเ่รา ถา้เรามคีวามซื�อสตัย์
ตอ่ตนเองลองตอบด ูเราจะรักเขาไหม หรอืวา่เราจะกลายเป็นเบื�อหน่าย
รังเกยีจ นี�คอืปัญหาที�เกดิขึ�น ซึ�งเป็นโทษหรอืขอ้เสยีของความรัก แบบที�
หนึ�ง

ถาม : สําหรับความรักแบบที�หนึ�ง คดิวา่ชดัเจนแลว้ อยากจะทราบถงึ
ความรักแบบที�สองวา่เป็นอยา่งไร

ตอบ : ความรักแบบที�สอง คอื ความรักที�อยากใหเ้รามคีวามสขุหรอือยาก
เห็นเขามคีวามสขุ อยา่งที�เรยีกวา่เป็นความปรารถนาด ีเรารักใคร เราก็
อยากใหค้นนั�นมคีวามสขุ อยากทําใหเ้ขามคีวามสขุ และอยากทําอะไรๆ
เพื�อใหเ้ขามคีวามสขุ



ลองถามตวัเองกอ่น เวลารักใครลองถามตวัเองวา่ เราตอ้งการความสขุ
เพื�อตวัเรา หรอืเราอยากใหเ้ขามคีวามสขุ ถา้เป็นความรักที�แทก้ต็อ้งอยาก
ใหเ้ขามคีวามสขุ เมื�ออยากใหเ้ขามคีวามสขุ กต็อ้งการทําใหเ้ขามคีวามสขุ
หรอืทําอะไรๆ เพื�อใหเ้ขามคีวามสขุ การที�จะทําใหค้นอื�นมคีวามสขุนั�น
การกระทําที�สําคญักค็อืการให ้

การใหเ้ป็นปฎบิตักิารที�ชดัเจนและตอ้งใชม้ากที�สดุในการทําใหผู้อ้ ื�นมี
ความสขุ ดงันั�น ผูท้ี�มคีวามรักแบบที�สองจงึมคีวามสขุในการใหแ้ละใหด้ว้ย
ความสขุ ความรักแบบที�สองจงึทําใหก้ารใหก้ลายเป็นความสขุแตต่อ้งพดู
กนัไวก้อ่นดว้ยวา่ การใหท้ี�วา่นี�ไมใ่ชเ่ป็นการใหแ้บบลอ่เหยื�อหรอืเอาอก
เอาใจ ถา้ใหแ้บบนั�น พอไมไ่ดเ้ขามากจ็ะเสยีใจ เสยีดายและแคน้ใจ
เพราะเป็นการใหเ้พื�อจะเอา ไมใ่ชป่รารถนาดแีกเ่ราจรงิ

ในขณะที�ความรักแบบที�หนึ�ง เป็นความตอ้งการที�จะเอาความสขุจากผูอ้ี�น
หรอืตอ้งการความสขุจากการเอา ความรักแบบที�สอง เป็นความตอ้งการที�
จะใหค้วามสขุแกผู่อ้ ื�น และเป็นการทําใหเ้กดิความสขุจากการให ้

ในแบบที�หนึ�ง การไดจ้งึจะเป็นความสขุ แตใ่นแบบหลงั การใหก็้เป็น
ความสขุ พดูส ั�นๆ วา่ ความรกัที�เป็นการเอา กบัความรกัที�เป็นการให้

ถา้เรารักเขาโดยอยากใหเ้ขามคีวามสขุแลว้มนักม็คีวามยั�งยนืมั�นคงเมื�อเขา
มคีวามทกุขค์วามเดอืดรอ้น แมว้า่เขาจะไมส่ามารถสนองความตอ้งการ
ของเราได ้เรากย็งัรักเขา และเราจะเกดิความสงสาร ตอนแรกเรามคีวาม
รักความปรารถนาดอียากใหเ้ขามคีวามสขุ พอเขาเกดิความทกุข ์มคีวาม
เดอืดรอ้นขึ�นมาความรักของเรากจ็ะกลายเป็นความสงสาร อยากจะชว่ย
เหลอืเขาใหพ้น้จากความทกุข ์เราจะไมเ่บื�อหน่ายรังเกยีจ ซึ�งตา่งกนั
ชดัเจนกบัความรักแบบที�หนึ�ง

ความรักแบบที�หนึ�งเป็นความตอ้งการที�จะหาความสขุใหแ้กต่นเอง ชึ�งค็คอื
ความเห็นแกต่วัแบบหนึ�งนั�นเอง พอเขามคีวามทกุขลํ์าบากเดอืดรอ้น หรอื
อยูใ่นภาวะที�ไมส่ามารถสนองความตอ้งการของเราไดเ้รากเ็บื�อหน่าย
รังเกยีจ แตค่วามรักแบบที�สองนี�ตอ้งการใหเ้ขามคีวามสขุพอเขามคีวาม
ทกุขเ์ดอืดรอ้น เรากส็งสารอยากจะชว่ยปลดเปลื�องความทกุขใ์หเ้ขาพน้
จากความลําบากเดอืดรอ้น

ความรกัแบบที�หนึ�งน ั�นทางพระทา่นเรยีกวา่ “ราคะ” หรอื “เสนห่า”
สว่นความรกัแบบที�สองทางพระทา่นเรยีกวา่ “เมตตา” รวมท ั�ง



“ไมตร”ี

ทนีี� ถา้หากวา่คนที�เรารักนั�น เขาเกดิเปลี�ยนเป็นมคีวามทกุขลํ์าบากเดอืด
รอ้น เมตตานั�นกเ็ปลี�ยนไปเป็น “กรณุา” คอื ความสงสาร คดิหาทางชว่ย
เหลอืปลดเปลื�องทกุข ์จงึม ีเมตตา - กรณุา เป็นคูก่นั นี�คอื ลกัษณะของ
ความรักสองแบบ รักแบบอยากใหเ้ขามคีวามสขุกบัรักแบบจะหาความสขุ
จากเขาหรอืเอาเขามาทําใหเ้รามคีวามสขุเรยีกเป็นคําศพัทว์า่ รักแบบ
เมตตา กบั รักแบบราคะ - เสน่หา

รกัแท-้รกัเทยีม ดอูยา่งไร 
 โดย พระพรหมคณุาภรณ ์(ป.อ.ปยตฺุโต)

ตอนนี�ทกุคนจะตอ้งมาชว่ยอนัฟื�นฟหูลกัคําสอนของพระพทุธเจา้เอา วนั
มาฆบชูานี�เป็นตวัอยา่งที�เตอืนจติสํานกึ ถา้เรามองวนัมาฆบชูาแลว้นกึถงึ
พระอรหนัตท์ั �งหลายที�มาประชมุกนัในวนันั�น ดว้ยใจมุง่จะไปทํางานเพื�อ
ประโยชนส์ขุแกป่ระชาชน วนัมาฆบชูากเ็ป็นวนัแหง่ความรักที�แท ้แตค่วาม
รักในที�นี�หมายถงึรักประชาชนและรักประโยชนส์ขุของประชาชน คอือยาก
จะเห็นคนทั �งหลายเป็นสขุ

ความรักในความหมายที�แทค้อือยากเห็นเขาเป็นสขุ เหมอืนอยา่งพอ่แมรั่ก
ลกู กค็อือยากเห็นลกูเป็นสขุ แตย่งัมคีวามรักอกีแบบหนึ�ง คอื ความรักที�
อยากไดเ้ขามาทําใหต้วัเป็นสขุ อยา่งนี�ไมใ่ชรั่กเขาจรงิหรอกเป็นความรัก
เทยีม คอืราคะนั�นเอง

ความรกัม ี๒ ประเภท ทกุคนตอ้งจาํไวใ้หแ้มน่ คอื

๑. ความรกัที�อยากไดเ้ขามาทาํใหต้วัเราเป็นสขุ ความรักแบบนี�ตอ้งได ้
ตอ้งเอา ซึ�งอาจจะทําใหค้นอื�นเป็นทกุข ์หรอืตอ้งมกีารแยง่ชงิกนัคนทั�วไป
ที�มชีวีติอยูก่บัความชอบใจ ไมช่อบใจ ยงัไมไ่ดข้ดัเกลาจติใจจะมคีวามรัก
ประเภทนี�กอ่น แตเ่มื�อความเป็นมนุษยพั์ฒนาขึ�น กจ็ะมคีวามรักที�แทจ้รงิ
ในขอ้ตอ่ไปมากขึ�น คอื

๒. ความรกัที�อยากเห็นเขามคีวามสขุ พออยากเห็นเขาเป็นสขุกอ็ยาก
ทําใหเ้ขาเป็นสขุ พอทําใหเ้ขาเป็นสขุไดฉั้นกเ็ป็นสขุดว้ย เหมอืนพอ่แม่
อยากเห็นลกูมคีวามสขุ พอทําใหล้กูเป็นสขุได ้ตวัเองกเ็ป็นสขุดว้ยจงึเป็น
ความรักที�พรอ้มจะใหแ้ละสขุดว้ยกนั

� � � �



ความรักที�พงึประสงค ์คอืความรักประเภทที� ๒ ซึ�งเป็นความรักที�ไดแ้ก่
ความรักที�อยากใหเ้ขาเป็นสขุ เหลา่นี�เรามวีนัแหง่ความรัก แตไ่มว่า่เป็นรัก
ประเภทไหน รักจะไดเ้อาเมื�อตนเอง หรอืรักอยากใหเ้ขาเป็นสขุกไ็ป
พจิารณาใหด้ ี

 
คูค่รองที�ด ี

 โดย พระพรหมคณุาภรณ ์(ป.อ.ปยตฺุโต)

คูค่รองที�ด ีที�จะเป็นคูร่ว่มชวีติกนัได ้นอกจากกามคณุแลว้ ควรมคีณุสมบตัิ
และประพฤตติามขอ้ปฎบิตัดิงันี�

ก. คูส่รา้งคูส่ม มหีลกัธรรมของคูช่วีติ ที�จะทําใหคู้ส่มรสมชีวีติสอดคลอ้ง
กลมกลนืกนัเป็นพื�นฐานอนัมั�นคงที�จะทําใหอ้ยูค่รองกนัไดย้ดืยาว เรยีก
วา่ สมชวีธิรรม ๔ ประการ คอื

๑. สมสทัธา มศีรทัธาสมกนั เคารพนับถอืในลทัธศิาสนา สิ�งเคารพบชูา
แนวความคดิ ความเชื�อถอื หรอืหลกัการตา่งๆ ตลอดจนแนวความสนใจ
อยา่งเดยีวกนั หนักแน่นเสมอกนั หรอืปรับเขา้หากนั ลงอนัได ้

๒. สมสลีา มศีลีสมกนั มคีวามประพฤต ิศลีธรรมจรรยา มารยาทพื�นฐาน
การอบรม พอเหมาะสอดคลอ้งไปกนัได ้

๓. สมจาคะ มจีาคะสมกนั มคีวามเอื�อเฟื�อเผื�อแผ ่ความโอบออ้มอารี
ความมใีจกวา้ง ความเสยีสละ ความพรอ้มที�จะชว่ยเหลอืเกื�อกลูผูอ้ี�นพอก
ลมกลนืกนั ไมข่ดัแยง้บบีคั �นกนั

๔. สมปญัญา มปีญัญาสมกนั รูเ้หตรุูผ้ล เขา้ใจกนั อยา่งนอ้ยพดูกนัรู ้
เรื�อง


