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ความร ักในทางพุทธศาสนา
โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)
ถาม : จึงใคร่ขอกราบเรียนถามท่านเจ ้าคุณว่า มีความเห็นอย่างไร
เกียวกับเรืองของความรัก และในทางพุทธศาสนาให ้คติหรือแนว
ความคิดอย่างไรบ ้างเกียวกับเรืองนี

ตอบ : พระพุทธศาสนายอมรับธรรมชาติของมนุษย์ปถ
ุ ช
ุ นเป็ น
อันดับทีหนึงก่อน แต่ไม่ได ้หยุดอยูแ
่ ค่นัน คือ มีการพิจารณา
ต่อไปว่าในกรณีทธรรมชาติ
ี
ของปุถช
ุ นนันมีข ้อบกพร่องหรือมี
โทษ ก็จะสอนถึงการปรับปรุงแก ้ไข หรือทําให ้ดียงขึ
ิ น เรียกว่า

ึ ษา หรือ การพัฒนาชวี ต
การศก
ิ อันนีก็ไปสอดคล ้องกับ
ั ว์ท ี
ธรรมชาติของมนุษย์อก
ี ประการหนึงทีว่ามนุษย์นันเป็ นสต
ฝึ กได ้ หรือพัฒนาได ้ หรือพูดอีกอย่างหนึงว่าต ้องพัฒนา และ
ั ยภาพสูงสุดทีจะพัฒนาได ้จนเป็ นผู ้ทีประเสริฐอย่างยิง
ศก
ทีนี เราก็เอาหลักการสองอย่างนีมาใช ้ โดยวางวิธก
ี ารว่าทํา
อย่างไรจะให ้เกิดผลดี ในกรณีทมี
ี ความรักแบบทีว่าตาม
ธรรมชาติของปุถช
ุ นทีจะมีครอบครัวอะไรนีก็กําหนดว่าทํา
อย่างไรจะให ้เป็ นไปในลักษณะทีไม่เกิดโทษแก่ผู ้อืน แก่สงั คม
แต่ให ้ดําเนินไปในทางทีดีงาม ทีเป็ นประโยชน์เกือกูลแก่ชวี ต
ิ
และแก่สงั คมนัน อย่างน ้อยก็แก่ทงสองคนนั
ั
นแหละให ้เขาอยู่
กันด ้วยดีมส
ี ข
ุ อันนีเป็ นขันทีหนึง
สําหรับขันนีเราก็มค
ี ําแนะนํ าให ้ว่าเขาควรจะพัฒนาจิตใจของ
เขาอย่างไร พร ้อมทังหลักการในการดําเนินชวี ต
ิ และในการ
ปฏิบต
ั ต
ิ อ
่ กันเพือให ้มีผลดีทงต่
ั อระหว่างสองคน และในแง่ของ
แต่ละคน โดยคํานึงถึงจิตใจของแต่ละคน โดยเฉพาะความสุข
่ งั คมวง
ของแต่ละฝ่ าย ตลอดจนประโยชน์ทจะขยายออกไปสู
ี
ส
กว ้างด ้วย รวมทังถ ้าเขามีบต
ุ รก็ให ้เป็ นประโยชน์แต่บต
ุ รหลาน
ของเขาต่อไปด ้วย
ทีนต่
ี อไปก็คอ
ื เหนือกว่านัน ทําอย่างไรจะพัฒนาเขาขึนไปให ้
ึ ทีประณีตดี
เขาสามารถมีความสุขทีสูงขึนไปอีก ให ้มีความรู ้สก
ื
งามชนิดทีเป็ นคุณธรรมซงคล
้ายๆ ว่าเข ้ามาเสริมคุณค่าของ
ึ
ความรักแบบแรกนีซงอาจจะเรี
ยกว่าเป็ น ความรักแบบทีสอง
และเมือความรักแบบทีสองนีเจริญงอกงามมากขึน ก็จะชว่ ยให ้
ความรักประเภททีหนึงประณีตงดงาม จนกระทังแม ้เมือเขาไม่
ั ความรักประเภททีหนึงต่อไปได ้เขาก็ยงั มีความ
สามารถอาศย
รักประเภททีสองหล่อเลียงชวี ต
ิ ร่วมกันอยูต
่ ลอดไป
เป็ นอันว่า สําหรับความรักประเภททีหนึงนี ท่านก็ยอมรับแต่จะ
้ ้เป็ น
ต ้องให ้อยูใ่ นกรอบ หรือในขอบเขตทีดีงาม แล ้วก็ใชให

ประโยชน์ แต่กว็ า่ ยังมีสว่ นทีเป็ นโทษ จึงต ้องปรับปรุงพัฒนา
ต่อไป
ิ กอย่างทังในแง่ข ้อดี
ในทางพุทธศาสนา ท่านพิจารณาทุกสงทุ
ี หรือโทษ คือข ้อบกพร่อง แล ้วก็บอก
หรือคุณ และข ้อเสย
ทางออก หรือทางแก ้ไขให ้ด ้วย อันนีเป็ นหลักในการพิจารณา
ิ เกียวข ้องด ้วยสติและ
ทุกอย่าง เพือให ้เราปฎิบต
ั ต
ิ อ
่ ทุกสงที
ปั ญญาอย่างรอบคอบ ทีจะแก ้ปั ญหาได ้และเข ้าถึงประโยชน์
สุขทีแท ้จริง
ั ว่า ความรักแบบทีหนึงเป็ น
ถาม : อยากจะขอให ้ท่านแยกให ้เห็นชด
อย่างไร และความรักแบบทีสองเป็ นอย่างไร
ตอบ : ก็มาดูเรืองของความรักประเภททีหนึงก่อน ความรักประเภททีหนึง
ทีคนทัวไปรู ้เข ้าใจกันว่าเป็ น ความรักระหว่างเพศ หรือ ความรักทางเพศ มี
ื
ี ง กลิน รส
จุดเด่นอยูท
่ ความช
ี
นชมติ
ดใจ หรือความปรารถนาในรูป เสย
ั ผัสกายของผู ้ทีตนรัก อันนีเป็ นความรักสามัญของปุถช
ึ
และสม
ุ นซงมี
ลักษณะสําคัญคือความต ้องการหาความสุขให ้แก่ตนเอง หมายความว่า
ทีรักเขานันก็เพือเอาเขามาเป็ นเครืองบําเรอความสุขแก่ตน ต ้องการเอา
ความสุขเพือตนเอง
ความรักแบบทีหนึงนี ทีแท ้แล ้วก็คอ
ื การคิดจะเอาจากผู ้อืน ในเมือมันมี
ี ทีสําคัญติดมาด ้วย คือถ ้าหากว่าเราผู ้นันไม่
ลักษณะอย่างนี มันจึงมีข ้อเสย
อยูใ่ นภาวะทีจะสนองความปรารถนาให ้เรามีความสุขได ้ เราก็จะเบือหน่าย
แล ้วก็อาจจะรังเกียจ จึงเห็นได ้ว่าไม่ยงยื
ั น อันนีเป็ นข ้อบกพร่องทีสําคัญ
ประการแรก
นอกจากนันเนืองจากความรักแบบทีหนึงนีมุง่ จะเอาความสุขให ้แก่ตวั หรือ
จะเอาผู ้อืนมาบําเรอความสุขหรือให ้ความสุขแก่ตวั ความรักแบบนีจึงมี
ลักษณะจําเพาะเจาะจง โดยมีบค
ุ คลทีชอบใจถูกใจเป็ นเป้ าเป็ นความยึด
ติดผูกพันเฉพาะตัว
เมือลักษณะสองอย่างนีมาผนวกกันเข ้า ก็ทําให ้เกิดปั ญหาตามมาคือความ
หึงหวง ความรักแบบนีจึงมาคูก
่ บ
ั ความหึง มีอารยึดถือเป็ นของตัว ต ้องการ
ครอบครองเป็ นเจ ้าของแต่ผู ้เดียว ไม่ต ้องการให ้ใครอืนมายุง่ เกียวหรือ

แม ้แต่ได ้รับความเอาใจใส่ ความหวงแหนผูกพันเฉพาะตัว และต ้องการให ้
เขาหรือเธอให ้ความสุขแก่ตวั ผู ้เดียวนี แสดงออกได ้ทังทางกายและทางใจ
ทางกายก็ต ้องการให ้เป็ นของตนผู ้เดียว ไม่ให ้ใครอืนมายุง่ เกียวอย่างที
่ วามมีใจ
เรียกว่า หวงผัสสะ สว่ นทางด ้านจิตใจ ก็ต ้องการความเอาใจใสค
ภักดีให ้ฉั นคนเดียวเป็ นผู ้ครองหัวใจเธอ หรือให ้ใจเธออยูก
่ บ
ั ฉั น อย่าปั นใจ
ให ้คนอีน
เนืองจากความรักแบบทีหนึงนี มักจะมาด ้วยกันกับความหวงแหนเห็นแก่
ตัว หรือความหึงหวง จึงอาจจะทําให ้เกิดการแย่งชงิ ทะเลาะเบาะแว ้ง แม ้
จะไม่ได ้แย่งชงิ ทะเลาะเบาะแว ้งกับใครก็มก
ั จะเกิดความมัวเมาหมกมุน
่ จน
่
กระทังบางทีกถ
็ งึ กับละทิงกิจหน ้าทีหรือความดีงามทีควรจะทํา หรือไม่เชน
นันก็จะเป็ นไปในอีกลักษณะหนึง คือ ทําให ้ยิงโลภแล ้วพยายามแสวงหา
อะไรต่าง ๆ มุง่ แต่จะกอบโอยเอามาเพือตัวเองและเพือคนทีตนรักเท่านัน
โดยไม่เห็นแก่ผู ้อืนเลย จึงอาจทําให ้เกิดการเบียดเบียนกันได ้มาก
ึ
ทีว่ามานีคือโทษประการต่างๆ ของความรักแบบทีหนึง ซงในที
สุดแล ้ว
จุดจบของมันก็คอ
ื ความไม่ยงยื
ั น เพราะว่าแท ้จริงแล ้วมันเป็ นเรืองของการ
ิ
หาความสุขให ้แก่ตวั เอง แม ้จะเป็ นคูค
่ รองอยูร่ ว่ มกันก็เห็นเขาเป็ นสงสนอง
ความสุข เป็ นทีสนองความต ้องการของตนเองเท่านัน
ถ ้าหากว่าเขาหรือเธอไม่สามารถสนองความต ้องการของเรา ลองถามตัว
เองซวิ า่ เราจะยังรักเขาไหม ต ้องถามตรงๆ อย่างนี ถ ้าเขาไม่สามารถสนอง
ื ต
ั ย์
ความต ้องการของเรา ไม่สามารถให ้ความสุขแก่เรา ถ ้าเรามีความซอส
ต่อตนเองลองตอบดู เราจะรักเขาไหม หรือว่าเราจะกลายเป็ นเบือหน่าย
ึ นโทษหรือข ้อเสย
ี ของความรัก แบบที
รังเกียจ นีคือปั ญหาทีเกิดขึน ซงเป็
หนึง
ั เจนแล ้ว อยากจะทราบถึง
ถาม : สําหรับความรักแบบทีหนึง คิดว่าชด
ความรักแบบทีสองว่าเป็ นอย่างไร
ตอบ : ความรักแบบทีสอง คือ ความรักทีอยากให ้เรามีความสุขหรืออยาก
เห็นเขามีความสุข อย่างทีเรียกว่าเป็ นความปรารถนาดี เรารักใคร เราก็
อยากให ้คนนันมีความสุข อยากทําให ้เขามีความสุข และอยากทําอะไรๆ
เพือให ้เขามีความสุข

ลองถามตัวเองก่อน เวลารักใครลองถามตัวเองว่า เราต ้องการความสุข
เพือตัวเรา หรือเราอยากให ้เขามีความสุข ถ ้าเป็ นความรักทีแท ้ก็ต ้องอยาก
ให ้เขามีความสุข เมืออยากให ้เขามีความสุข ก็ต ้องการทําให ้เขามีความสุข
หรือทําอะไรๆ เพือให ้เขามีความสุข การทีจะทําให ้คนอืนมีความสุขนัน
การกระทําทีสําคัญก็คอ
ื การให ้
ั เจนและต ้องใชมากที
้
การให ้เป็ นปฎิบต
ั ก
ิ ารทีชด
สุดในการทําให ้ผู ้อืนมี
ความสุข ดังนัน ผู ้ทีมีความรักแบบทีสองจึงมีความสุขในการให ้และให ้ด ้วย
ความสุข ความรักแบบทีสองจึงทําให ้การให ้กลายเป็ นความสุขแต่ต ้องพูด
กันไว ้ก่อนด ้วยว่า การให ้ทีว่านีไม่ใชเ่ ป็ นการให ้แบบล่อเหยือหรือเอาอก
ี ใจ เสย
ี ดายและแค ้นใจ
เอาใจ ถ ้าให ้แบบนัน พอไม่ได ้เขามาก็จะเสย
่ รารถนาดีแก่เราจริง
เพราะเป็ นการให ้เพือจะเอา ไม่ใชป
ในขณะทีความรักแบบทีหนึง เป็ นความต ้องการทีจะเอาความสุขจากผู ้อีน
หรือต ้องการความสุขจากการเอา ความรักแบบทีสอง เป็ นความต ้องการที
จะให ้ความสุขแก่ผู ้อืน และเป็ นการทําให ้เกิดความสุขจากการให ้
ในแบบทีหนึง การได้จงึ จะเป็นความสุข แต่ในแบบหล ัง การให้ก็เป็น
ั ว่า ความร ักทีเป็นการเอา ก ับความร ักทีเป็นการให้
ความสุข พูดสนๆ
ถ ้าเรารักเขาโดยอยากให ้เขามีความสุขแล ้วมันก็มค
ี วามยังยืนมันคงเมือเขา
มีความทุกข์ความเดือดร ้อน แม ้ว่าเขาจะไม่สามารถสนองความต ้องการ
ของเราได ้ เราก็ยงั รักเขา และเราจะเกิดความสงสาร ตอนแรกเรามีความ
รักความปรารถนาดีอยากให ้เขามีความสุข พอเขาเกิดความทุกข์ มีความ
เดือดร ้อนขึนมาความรักของเราก็จะกลายเป็ นความสงสาร อยากจะชว่ ย
ึ างกัน
เหลือเขาให ้พ ้นจากความทุกข์ เราจะไม่เบือหน่ายรังเกียจ ซงต่
ั เจนกับความรักแบบทีหนึง
ชด
ึ คอ
ความรักแบบทีหนึงเป็ นความต ้องการทีจะหาความสุขให ้แก่ตนเอง ชงค็
ื
ความเห็นแก่ตวั แบบหนึงนันเอง พอเขามีความทุกข์ลําบากเดือดร ้อน หรือ
อยูใ่ นภาวะทีไม่สามารถสนองความต ้องการของเราได ้เราก็เบือหน่าย
รังเกียจ แต่ความรักแบบทีสองนีต ้องการให ้เขามีความสุขพอเขามีความ
ทุกข์เดือดร ้อน เราก็สงสารอยากจะชว่ ยปลดเปลืองความทุกข์ให ้เขาพ ้น
จากความลําบากเดือดร ้อน
ความร ักแบบทีหนึงนนทางพระท่
ั
านเรียกว่า “ราคะ” หรือ “เสน่หา”
่ นความร ักแบบทีสองทางพระท่านเรียกว่า “เมตตา” รวมทงั
สว

“ไมตรี”
ทีนี ถ ้าหากว่าคนทีเรารักนัน เขาเกิดเปลียนเป็ นมีความทุกข์ลําบากเดือด
ร ้อน เมตตานันก็เปลียนไปเป็ น “กรุณา” คือ ความสงสาร คิดหาทางชว่ ย
เหลือปลดเปลืองทุกข์ จึงมี เมตตา - กรุณา เป็ นคูก
่ น
ั นีคือ ลักษณะของ
ความรักสองแบบ รักแบบอยากให ้เขามีความสุขกับรักแบบจะหาความสุข
ั ท์วา่ รักแบบ
จากเขาหรือเอาเขามาทําให ้เรามีความสุขเรียกเป็ นคําศพ
เมตตา กับ รักแบบราคะ - เสน่หา

ร ักแท้-ร ักเทียม ดูอย่างไร
โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)
ตอนนีทุกคนจะต ้องมาชว่ ยอันฟื นฟูหลักคําสอนของพระพุทธเจ ้าเอา วัน
มาฆบูชานีเป็ นตัวอย่างทีเตือนจิตสํานึก ถ ้าเรามองวันมาฆบูชาแล ้วนึกถึง
พระอรหันต์ทงหลายที
ั
มาประชุมกันในวันนัน ด ้วยใจมุง่ จะไปทํางานเพือ
ประโยชน์สข
ุ แก่ประชาชน วันมาฆบูชาก็เป็ นวันแห่งความรักทีแท ้ แต่ความ
รักในทีนีหมายถึงรักประชาชนและรักประโยชน์สข
ุ ของประชาชน คืออยาก
จะเห็นคนทังหลายเป็ นสุข
ความรักในความหมายทีแท ้คืออยากเห็นเขาเป็ นสุข เหมือนอย่างพ่อแม่รัก
ลูก ก็คอ
ื อยากเห็นลูกเป็ นสุข แต่ยงั มีความรักอีกแบบหนึง คือ ความรักที
อยากได ้เขามาทําให ้ตัวเป็ นสุข อย่างนีไม่ใชร่ ักเขาจริงหรอกเป็ นความรัก
เทียม คือราคะนันเอง
ความร ักมี ๒ ประเภท ทุกคนต้องจําไว้ให้แม่น คือ
๑. ความร ักทีอยากได้เขามาทําให้ต ัวเราเป็นสุข ความรักแบบนีต ้องได ้
ึ
ต ้องเอา ซงอาจจะทํ
าให ้คนอืนเป็ นทุกข์ หรือต ้องมีการแย่งชงิ กันคนทัวไป
ทีมีชวี ต
ิ อยูก
่ บ
ั ความชอบใจ ไม่ชอบใจ ยังไม่ได ้ขัดเกลาจิตใจจะมีความรัก
ประเภทนีก่อน แต่เมือความเป็ นมนุษย์พัฒนาขึน ก็จะมีความรักทีแท ้จริง
ในข ้อต่อไปมากขึน คือ
๒. ความร ักทีอยากเห็นเขามีความสุข พออยากเห็นเขาเป็ นสุขก็อยาก
ทําให ้เขาเป็ นสุข พอทําให ้เขาเป็ นสุขได ้ฉั นก็เป็ นสุขด ้วย เหมือนพ่อแม่
อยากเห็นลูกมีความสุข พอทําให ้ลูกเป็ นสุขได ้ ตัวเองก็เป็ นสุขด ้วยจึงเป็ น
ความรักทีพร ้อมจะให ้และสุขด ้วยกัน

ึ นความรักทีได ้แก่
ความรักทีพึงประสงค์ คือความรักประเภทที ๒ ซงเป็
ความรักทีอยากให ้เขาเป็ นสุข เหล่านีเรามีวน
ั แห่งความรัก แต่ไม่วา่ เป็ นรัก
ประเภทไหน รักจะได ้เอาเมือตนเอง หรือรักอยากให ้เขาเป็ นสุขก็ไป
พิจารณาให ้ดี

คูค
่ รองทีดี
โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)
คูค
่ รองทีดี ทีจะเป็ นคูร่ ว่ มชวี ต
ิ กันได ้ นอกจากกามคุณแล ้ว ควรมีคณ
ุ สมบัต ิ
และประพฤติตามข ้อปฎิบต
ั ด
ิ งั นี
ก. คูส
่ ร ้างคูส
่ ม มีหลักธรรมของคูช
่ วี ต
ิ ทีจะทําให ้คูส
่ มรสมีชวี ต
ิ สอดคล ้อง
กลมกลืนกันเป็ นพืนฐานอันมันคงทีจะทําให ้อยูค
่ รองกันได ้ยืดยาว เรียก
ว่า สมชวี ธ
ิ รรม ๔ ประการ คือ
ั
ิ
๑. สมสทธา
มีศร ัทธาสมก ัน เคารพนับถือในลัทธิศาสนา สงเคารพบู
ชา
ื อ หรือหลักการต่างๆ ตลอดจนแนวความสนใจ
แนวความคิด ความเชอถื
อย่างเดียวกัน หนักแน่นเสมอกัน หรือปรับเข ้าหากัน ลงอันได ้
ี า มีศล
ี สมก ัน มีความประพฤติ ศล
ี ธรรมจรรยา มารยาทพืนฐาน
๒. สมสล
การอบรม พอเหมาะสอดคล ้องไปกันได ้
๓. สมจาคะ มีจาคะสมก ัน มีความเอือเฟื อเผือแผ่ ความโอบอ ้อมอารี
ี สละ ความพร ้อมทีจะชว่ ยเหลือเกือกูลผู ้อีนพอก
ความมีใจกว ้าง ความเสย
ลมกลืนกัน ไม่ขด
ั แย ้งบีบคันกัน
๔. สมปัญญา มีปญ
ั ญาสมก ัน รู ้เหตุรู ้ผล เข ้าใจกัน อย่างน ้อยพูดกันรู ้
เรือง

