
กลวิธีสื่อธรรมโดยใช้กวีนิพนธข์องพุทธทาสภิกขุ : กรณีศึกษา นิราศลพบุร ี
 
 พุทธทาสภิกขุถือว่าเป็นผู้น านวัตกรรมด้านการเผยแผ่ธรรมแตกต่างจากแบบแผนที่เคยปฏิบัติกันมา 
ซึ่งตามปกติเมื่อพระภิกษุแสดงธรรมนิยมนั่งเรียบร้อยอยู่บนธรรมมาสน์ถือคัมภีร์แสดงพระธรรมเทศนาตาม
ส านวนที่เรียกว่า อารามิกโวหาร๑ ท่านเปลี่ยนมาเป็นบรรยายธรรม ปาฐกถาธรรม ใช้ภาษาร่วมสมัยที่ผู้ฟัง
เข้าใจง่าย หรือสมัยแรกๆ ถึงกับยืนแสดงธรรม ตามที่ท่านเล่าว่า “ความคิดที่จะใช้ปาฐกถาแทนเทศน์ มันเกิด
จากรู้สึกว่าของเดิมเต็มสมัยแล้ว คิดจะเอาอย่างสากลเสียบ้าง ยืนบรรยายแบบสากล แต่มันผิดวินัยตาม
ตัวหนังสือห้ามพูดกับผู้ฟังที่นั่งอยู่ ไม่เป็นไข้ ยืนแสดงธรรมกับผู้นั่งเป็นอาบัติทุกกฎ แต่เราตีความวินัยว่าเป็น
คนละยุค คนละสมัย คนละถิ่น คนละประเทศ”๒ การเผยแผ่ทางหนังสือมีทั้งบทความลงพิมพ์ใน หนังสือพิมพ์
พุทธสาสนา การใช้กวีนิพนธ์สื่อธรรมเป็นอีกสื่อหนึ่งที่ท่านใช้เป็นเครื่องมือและมีอยู่เป็นจ านวนมาก กวีนิพนธ์
ของท่านมีผู้ท่องจ าอย่างแพรห่ลายมากบทด้วยกัน อาท ิ
 

 มองแต่แง่ดีเถิด๓ 
เขามีส่วน  เลวบ้าง  ช่างหัวเขา  จงเลือกเอา ส่วนที่ดี เขามีอยู ่

เป็นประโยชน์  โลกบ้าง  ยังน่าด ู   ส่วนที่ชั่ว  อย่าไปรู้  ของเขาเลย 
จะหาคน  มีดี  โดยส่วนเดียว  อย่ามัวเที่ยว  ค้นหา  สหายเอ๋ย 

เหมือนเที่ยวหา  หนวดเต่า  ตายเปล่าเอย  ฝึกให้เคย  มองแต่ดี  มีคุณจริง  
 ไม่ควรฟุ้ง ฟื้นฝอย หาตะเข็บ  ถ้าเผลอมัน กัดเจ็บ จะยุ่งขิง 
เสียเวลา ไม่คุ้มค่า ควรประวิง   ทุกๆ สิ่ง มองแต่ดี มีอยู่พอ 
 

เป็นมนุษย์ หรือ เป็นคน ?๔ 
เป็นมนุษย์  เป็นได้  เพราะใจสูง  เหมือนหนึ่งยูง  มีดี  ที่แววขน 

ถ้าใจต่ า  เป็นได้  แต่เพียงคน   ย่อมเสียที  ที่ตน  ได้เกิดมา 
ใจสะอาด  ใจสว่าง  ใจสงบ  ถ้ามีครบ  ควรเรียก  มนุสสา 

เพราะท าถูก  พูดถูก  ทุกเวลา   เปรมปรีดา  คืนวัน  ศุขศันติ์จริง 
ใจสกปรก  มืดมัว  และร้อนเร่า  ใครมีเข้า  ควรเรียก  ว่าผีสิง 

เพราะพูดผิด  ท าผิด  จิตประวิง   แต่ในสิ่ง  น าตัว  กลั้วอบาย 
คิดดูเถิด  ถ้าใคร  ไม่อยากตก  จงรีบยก  ใจตน  รีบขวนขวาย 

ให้ใจสูง  เสียได้  ก่อนตัวตาย   ก็สมหมาย  ที่เกิดมา  อย่าเชือนเอย ฯ 
ความโดดเด่นทางกวีนิพนธ์ของพุทธทาสภิกขุเป็นที่ยอมรับจนถึงกับได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ที่ 

พระราชชัยกวี – กวีแห่งเมืองไชยา เลยทีเดียว ความสามารถนี้ใช่ว่าจะเกิดขึ้นเองหรือโชคช่วยหากแต่เพราะ
ความพากเพียรฝึกฝน 
 

                                           
๑ อารามิกโวหาร คือภาษาพระที่ใช้เฉพาะกันในแวดวงของคนที่อยู่วัด และคนใกล้วัดเท่านั้น ซึ่งเมื่อน าเสนอออกสู่ชาวโลกแล้ว มัน

กลายเป็นภาษาที่ไม่สามารถสื่อสารอะไรได้มากนัก – ว.วชิรเมธี 
๒ พระประชา ปสนฺนธมฺโม, เล่าไว้เมื่อวัยสนธยา : อัตตชีวประวัติของพุทธทาสภิกขุ, ๒๕๕๕ : หน้า ๒๔๓ 
๓ พุทธทาสภิกขุ, บทพระธรรมประจ าภาพ เล่ม ๒ ปรมัตถธรรม, ๒๕๔๙ : หน้า ๕๓๕. 
๔ พุทธทาสภิกขุ, พุทธทาสลิขิตค ากลอน, ๒๕๔๖ : หน้า ๑๕. 



อิทธิพลจากบิดาและอา 
 พุทธทาสภิกขุเล่าไว้ในอัตตชีวประวัติของท่านถึงอิทธิพลที่ได้รับจากบิดาและอาว่า “...โยมชอบแต่ง
กลอน แต่งโคลง ชอบกวี มีวิญญาณกวี ท าให้เราชอบ มีหัวทางนี้ ผมเคยเห็นโยมเขียนแต่งไว้ที่ศาลาป่าช้าที่แก
สร้าง ส้วมวัดที่แกสร้างถวายก็เขียนเป็นโคลงไว้ และชอบแต่งโคลงหยูกยา เราเห็นในสมุด เราเลยชอบโคลง
เหมือนกัน แกแต่งได้ถูกต้องตามแบบฉบับ แต่ไม่ค่อยมีเวลาแต่งนัก... อาก็เหมือนกัน ที่ชื่อเสี้ยง มีหัวแต่งโคลง
แต่งกาพย์ ชอบแต่งล้อไสยศาสตร์ คุณไปเปิดดูเถอะในหนังสือพิมพ์ พุทธสาสนา เล่มแรกๆ มันมีนามปากกว่า 
“ท่านางสังข์” แต่งล้อไสยศาสตร์ละก็คนนี้แหละ เป็นกาพย์ยานีเสียโดยมาก...”๕ บรรยากาศที่สัมผัส สัมพันธ์
กับกวีนิพนธ์ในครอบครัวนี้เองท าให้พุทธทาสภิกขุสนใจ ฝึกฝนการแต่งกวีนิพนธ์ เมื่อมาอยู่ในเพศบรรพชิต
เรียนเปรียญธรรมเข้าถึงภาษาบาลีที่มีอิทธิพลต่อภาษาไทยอย่างมาก ยิ่งท าให้ท่านแตกฉานในกวีนิพนธ์ที่
หลากหลาย แม้วุฒิทางเปรียญธรรมท่านจบเปรียญธรรม ๓ ประโยค แต่ด้วยความใฝ่ศึกษาท าให้สามารถแต่ง
ฉันท์ภาษาบาลีได้เทียบเท่าเปรียญธรรม ๙ ประโยคเลยทีเดียว อีกทั้งส านวนการแปลบาลีก็เป็นที่ยอมรับกันว่า
อ่านเข้าใจง่าย แม้สมเด็จพระวันรัต (เฮง เขมจารี) อดีตเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์ อดีตเจ้าคณะ
ใหญ่หนใต้ ยังออกปากชม ดังความว่า “...ท่านเพียงแต่ชมว่าแปลหนังสือดี ชมทั้งต่อหน้าและลับหลัง ชมลับ
หลังนั้นหลวงบริบาลมาเล่าให้ฟัง ว่าท่านสรรเสริญผมว่าแปลดีให้ลูกศิษย์ของท่านฟัง ว่าแปลแล้วอ่านรู้เรื่อง ฟัง
ดูไม่ใช่จริงจังนัก อาจจะคล้ายกับว่าพูดปลุกเร้าน้ าใจพระทั้งหลายให้ขันแข็ง ดูพระในป่าซึ่งไม่น่าจะเป็นไปได้ ยุ
ให้เกิดก าลังใจ ท างานอย่างแข็งขัน... แล้วต่อมา สมเด็จฯ ท่านแสดงความประสงค์ว่าอยากจะพบ ผมก็ไปกราบ
นมัสการท่าน แต่ก็ไม่ได้พูดคุยอะไรกันมาก นอกจากชมว่าแปลดี  แล้วให้ผ้าไตรมาเป็นก าลังใจ เป็นรางวัล 
(หัวเราะ)”๖ 
 
สนใจใฝ่ศึกษา หาแบบอย่างแต่เก่าก่อน 
 ด้วยความสนใจในกวีนิพนธ์ของพุทธทาสภิกขุจึงเสาะแสวงหาจากการอ่านและศึกษาแบบอย่างการใช้
ฉันทลักษณ์ของกวีรุ่นก่อนตามที่ท่านเล่าไว้ว่า “แบบของที่มีอยู่ก่อน ที่เราพยายามท่องจ าไว้ก็มาก ค าฉันท์ของ
กรมพระปรมานุชิตชิโนรส ค าโคลงโลกนิติก็เคยพยายามท่อง ของครูเทพเราก็ชอบ ของรัชกาลที่ ๖ ก็รู้สึกนิยม 
เพราะเป็นเรื่องใหญ่ เรื่องท ายาก ที่ท่านแปลจากเช็คสเปียร์ท่องจ าไว้ได้หลายตอน เรื่อง “ธรรมา – ธรรมะ
สงคราม” ก่อนนี้จ าได้เกือบหมด เดี๋ยวนี้ลืมเกือบหมด (หัวเราะ) แต่ด้วยอะไรไม่รู้ ผมเกิดไม่นิยมสุนทรภู่ 
ความรู้สึกมันอาจจะเกิดจากเคยได้ยินว่าแกกินเหล้า แกเมาผู้หญิง เลยเหมาเอาว่าคงเอาความรู้สึกอันนั้นมา
เขียนกลอน แต่ถ้อยค าของแกก็เพราะดี เรายังเคยแต่งล้อสุนทรภู่... เวลาเราแต่งเอง ก็เลือกแบบให้เหมาะสม
กับเรื่องที่จะแต่ง ถ้าไปแปลงของฝรั่งมา ก็จะแต่งเป็นบทดอกสร้อย ที่เป็นค าฉันท์หรือค าโคลงนั้น แต่งล้อกรม
หมื่นวิวิธวรรณปรีชา เรื่อง “แม่สอนลูกนิพพาน”  
 บางเรื่องเราก็ลงทุนแต่งล้อตัวเอง เพื่อให้คนอื่นได้ประโยชน์ก็มี ที่ตั้งใจแต่งจริงๆ ยาวพอสมควร ก็มี
แต่นิราศลพบุรี แต่งให้คุณสัญญา คนพาไปเที่ยว กาพย์กลอนนอกนั้นก็แต่งยามว่าง แต่นานๆ เข้ามันก็มากขึ้น 
จนพอจะพิมพ์เป็นเล่มได้ (หัวเราะ)”๗  
 พุทธทาสภิกขุได้รวบรวมประมวลการเขียนและจัดแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ ร้อยแก้วและกวี
นิพนธ์ ท่านเห็นถึงความส าคัญของกวีนิพนธ์ที่มีพลังในการโน้มน าใจมนุษย์และจดจ าข้อความได้ติดตรึง 
โดยเฉพาะในสมัยที่ยังไม่มีการเขียนหนังสือแพร่หลาย ยังท่องจ าสิ่งต่างๆ ไว้ด้วยปาก ตามที่ท่านบันทึกไว้ดังนี้ 

                                           
๕ พระประชา ปสนฺนธมฺโม, เล่าไว้เมื่อวัยสนธยา : อัตตชีวประวัติของพุทธทาสภิกขุ, ๒๕๕๕ : หน้า ๑๐. 
๖ พระประชา ปสนฺนธมฺโม, เล่าไว้เมื่อวัยสนธยา : อัตตชีวประวัติของพุทธทาสภิกขุ, ๒๕๕๕ : หน้า ๒๘๕. 
๗ อ้างแล้ว หน้า ๓๐๕ – ๓๐๖. 



“...ข้าพเจ้าได้พบด้วยตนเองว่า กวีนิพนธ์ท าให้แตกฉานในภาษาของตนในเชิงค ายิ่งกว่าอย่างอื่นหมด ทั้งเป็น
การช่วยให้จ าข้อความที่เปนสาระส าคัญไว้ได้ง่ายเข้า, แก้ร าคาณใจได้ ตรงกับจริตของคนทั่วไป, เพราะฉนั้น นัก
ประพันธ์ควรมีศิลปะในทางฝ่ายกวีนิพนธ์ให้พอตัวด้วย. 
 ส าหรับการเผยแผ่พุทธสาสนา ก็ปรากฏว่าเคยเป็นผลดีมาแล้วแต่ครั้งโบราณ. กาพย์พุทธประวัติของ
อัศวโฆษ, ประทีปแห่งเอเชียของอารฺโนลดฺ และอื่นๆ เปนตัวอย่างในเรื่องนี้. ถ้าหากมิชชั่นผู้ใด มีความสามารถ
ในฝ่ายนี้ด้วย ก็เปนอันว่าเขามีก าลังในการแผ่ขึ้นอีกเกือบเท่าตัว เพราะกวีนิพนธ์ตรงกับกิเลสของคนทั่วไป ดึง
เข้ามาหาธรรมสดวกสักหน่อย.”  
 

ประมวลการคน้คว้าศิลปะในทางประพันธ์ของพุทธทาสภิกขุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (ลงรูปที่ 1 – รูปที่ 7) 
 
สื่อธรรมด้วยกวีนิพนธ์ 
 เพราะเห็นถึงความส าคัญของกวีนิพนธ์และสามารถน ามาใช้เป็นกลวิธีสื่อธรรมอย่างได้ผลนี้เอง พุทธ
ทาสภิกขุจึงมีผลงานทางกวีนิพนธ์ในหลากหลายรูปแบบ การแต่งกวีนิพนธ์นี้จะใช้นามปากกาว่า สิริวยาส 
ผลงานกวีนิพนธ์ตามการแบ่งประเภทของท่านเองแบ่งได้เป็น  ประเภทร้อยกรอง คือ ความเรียงมีกวีนิพนธ์
ประกอบ อาทิ ท่านจะชอบอย่างไหน ? - ความเรียงประกอบกลอน , ปริศนาค าทาย เรื่องยิงนกอินทรีย์ 
ประเภทกลอน อาทิ ภัทเทกรัตต์ – แต่งเป็นกลอนแปด , ๒๔ ฉากของชีวิต – แต่งเป็นกลอนดอกสร้อย 



ประเภทโคลง อาทิ เสียงจากป่าช้า – แต่งเป็นโคลงดั้นวิวิธมาลี๘ , คาถาธรรมบทค าโคลง – แต่งเป็นโคลงสี่ 
ประเภทกาพย์ อาทิ ธรรมทานของพวกเรา – แต่งเป็นกาพย์ฉบัง ๑๖ ประเภทฉันท์  อาทิ พระพุทธสดุดี พระ
พุทธองค์ – ผู้หลุดพ้น แต่งเป็นสัททุลลวิกกีฬิตฉันท์ ๑๙๙ , พุทธนิคมประณิธาน – แต่งเป็น มาณวกฉันท์ ๘๑๐ 
เป็นต้น หากต้องการศึกษารายละเอียดบทกวีนิพนธ์เหล่านี้ได้รวมรวมพิมพ์ไว้ในหนังสือชุดธรรมโฆษณ์ เรื่อง 
หัวข้อธรรมในค ากลอน และ บทประพันธ์ของสิริวยาส ๔๒.ค  
 ถึงแม้พุทธทาสภิกขุมีผลงานกวีนิพนธ์ปรากฏเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณะมากมาย ท่านยังออกตัวว่า
เป็นมือสมัครเล่น ดังที่ท่านเขียนไว้ในค าชี้แจงบทประพันธ์ของสิริวยาสว่า “การฝึกฝนของข้าพเจ้า เป็นการ
สมัครเล่น และมุ่งไปในทางให้ตนรู้ค าในภาษาไทยมากขึ้น และรู้ความหมายอันกว้างและลึกของค าแต่ละค า
มากกว่าอย่างอื่น...”๑๑ เป้าหมายส าหรับการใช้กวีนิพนธ์สื่อธรรมท่านได้กล่าวย้ าให้เป็นรูปธรรมชัดเจนขึ้น
พร้อมแนะน าการศึกษาธรรมผ่านกวีนิพนธ์ปรากฏในค าน า หัวข้อธรรมในค ากลอนว่า “หัวข้อธรรมประเภทนี้ 
มีไว้ส าหรับใช้เพ่ง เพื่อให้เห็นข้อเท็จจริงแห่งข้อความนั้น แล้วเพ่งต่อไป เพื่อให้เกิดความรู้สึกเช่นนั้นมาจริงๆ 
จนจิตใจเปลี่ยนไปตามข้อเท็จจริงนั้น ในการที่จะท าให้เกิดความสลดสังเวช ความไม่ประมาท การเปลี่ยนนิสัยที่
ไม่พึงปรารถนา กวาดล้างความรู้สึกชนิดที่ท าความร าคาญต่างๆ ให้แก่ตนให้หมดไปจากจิตใจ และมีความ
สะอาด ความสว่าง ความสงบ โดยสมควรแก่การกระท าของตนๆ. 
 ความรู้ ความเข้าใจ ที่เกิดจากการเพ่งท านองน้ี จะถูกต้องและมีประโยชน์กว่าที่เกิดจากการอ่านตะพึด 
และยังเป็นการปฏิบัติกรรมฐานภาวนาชนิดหนึ่งอยู่ในตัว ทั้งสมาธิและปัญญาในระดับที่คนทั่วไปจะพึงท าได้ 
และพร้อมกันนั้นก็เป็นศีลอยู่แล้ว ในขณะที่มีการสังวรระวังบังคับตัวให้ท าเช่นนั้น ไม่มีโอกาสแก่การทุศีลแต่
ประการใด.”๑๒ 
 การแต่งกวีนิพนธ์ของท่านไม่ได้เคร่งครัดตามกฎเกณฑ์ของฉันทลักษณ์นั้นๆ อย่างจริงจัง โดยมุ่ง
น าเสนอพระธรรมเป็นส าคัญ ดังกวีนิพนธบ์ทที่ชื่อว่า  
 

“มุ่งธรรมรส งดกว”ี๑๓ 
  ค าประพันธ์ บทพระธรรม ไม่จ าเพาะ  ว่าจะต้อง ไพเราะ เพราะอักษร 

หรือสัมผัส ช้อยชด แห่งบทกลอน    ที่อรชร เชิงกวี ตามนิยม ฯ 
ขอแต่เพียง ให้อรรถ แห่งธรรมะ    ได้แจ่มจะ ถนัดเห็น เป็นปฐม 
แล้วได้รส แห่งพระธรรม ด่ าอารมณ์   ที่อาจบ่ม เบิกใจ ให้เจริญ ฯ 
ให้นิสัย เปลี่ยนใหม่ จากก่อนเก่า    ไม่ซึมเศร้า สุขสง่า น่าสรรเสริญ 

                                           
๘ โคลงดั้นวิวิธมาลี หนึ่งบทมี ๒๘ ค า ๔ บาท บาทละ ๗ ค า แบ่งเป็นบาทละ ๒ วรรค วรรคแรก ๕ ค า วรรคหลัง ๒ ค า เอก ๗ โท ๔ 

เหมือนโคลงสี่สุภาพ ต่างกันที่ต าแหน่งเอกโทในบาทสุดท้าย ค าที่ ๔ – ๕ เป็นโทคู่ ส่งสัมผัสระหว่างบทแห่งเดียว คือ ค าสุดท้ายบทแรกไปยังค าที่ ๕ 
ในบาทที่สองของบทต่อไป ; ค้นจากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี : โคลง 

๙ สัททุลลวิกกีฬิตฉันท์ มีความหมายว่า “เสือผยอง” ใช้แต่งบทไหว้ครู บทโกรธ และบทยอพระเกียรติ หนึ่งบทมี ๑๙ พยางค์ แบ่งเป็น 
๓ วรรค วรรคแรก ๑๒ พยางค์ วรรคสอง ๕ พยางค์ และวรรคสุดท้าย ๒ พยางค์ ส่งสัมผัสแบบกลอนสังขลิก ลักษณะครุ-ลหุ คือ ครุ-ครุ-ครุ-ลหุ-
ลหุ-คร-ุลหุ-คร-ุลหุ-ลหุ-ลหุ-ครุ ครุ-ครุ-ลหุ-ครุ-ครุ ลหุ-ครุ ; ค้นจากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี : ฉันท ์

๑๐ มาณวกฉันท์ มีความหมายว่า “ประดุจเด็กหนุ่ม” ใช้แต่งบรรยายความที่รวดเร็ว หนึ่งบทมี ๔ บาท บาทละ ๘ พยางค์ แบ่งเป็น ๒ 
วรรค วรรคละ ๔ ค า ส่งสัมผัสแบบกลอน ลักษณะครุ-ลหุ เหมือนกันทุกบาท คือ ครุ-ลหุ-ลหุ-ครุ คร-ุลหุ-ลหุ-ครุ ; ค้นจากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี : 
ฉันท ์

๑๑ พุทธทาสภิกข,ุ ธรรมโฆษณ์ของพุทธทาส หัวข้อธรรมในค ากลอน และ บทประพันธ์ของสิริวยาส, ๒๕๒๙ : หน้า ค. 
๑๒ อ้างแล้ว หน้า ค าน า 
๑๓ พุทธทาสภิกขุ, บทพระธรรมประจ าภาพ เล่ม ๑ ค าน าและสีลธรรม, ๒๕๔๙ : หน้า ๖๑. 



เป็นจิตกล้า สามารถ ไม่ขาดเกิน    ขอชวนเชิญ ชมธรรมรส งดกวี ฯ 
 

นิราศลพบุรี การเดินทางในหนึ่งวัน : บทบันทึกความเจริญแห่งยุคสมัย 
การไปเที่ยวเมืองลพบุรี ของพุทธทาสภิกขุนั้นโดยการนิมนต์ของศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ สมัย

ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา ออกเดินทางในวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๔๘๔ เวลา ๐๕.๓๐ น. ด้วย
รถยนต์ยี่ห้อ Moris อีกคันรถยนต์ยี่ห้อ De soto คณะที่ไปประกอบด้วย พุทธทาสภิกขุ อาจารย์ของพุทธทาส
ภิกขุและสามเณร รวม ๕ องค์ ฆราวาส มีศาสตราจารย์สัญญา คุณพงา๑๔ คุณอุดม ลัดพลี๑๕ นายเยื้อนและ
นายฉาย เป็นคนขับรถ พุทธทาสภิกขุกล่าวถึงการไปเที่ยวคราวนั้นเมื่อผ่านมาหลายสิบปีว่า “ไปลพบุรี จนได้
เขียนนิราศอะไรไว้นั่นก็ไปเช้าเย็นกลับ อยู่กรุงเทพฯ ไปดูเมืองลพบุรีราชธานีเก่า เป็นความต้องการของเจ้าคุณ
ลัดพลีฯ อาจารย์สัญญาว่าผมควรไปเที่ยวดูอย่างนั้นบ้าง ไปดูอย่างนั้นบ้าง ไปดูพระพุทธบาทสระบุรี ไปถึง
ลพบุรีก็ดูวังเก่า ดูสวนสัตว์ ไปดูเขาวงพระจันทร์แต่ที่ไกล มีความรู้เรื่องต่างๆ น้อย การดูก็ได้ผลน้อย ”๑๖ 
เพราะการคมนาคมสะดวกขึ้นจึงสามารถไปและกลับภายในวันเดียวได้ นิราศลพบุรีเป็นเสมือนบทบันทึกความ
เป็นไปของบ้านเมืองยุคสงครามโลกครั้งที่ ๒ หลายสิ่งเมื่อผ่านมาถึงปัจจุบันผันแปรจนร่องรอยเดิมเลือนหายไป  

หลังกลับจากเที่ยวที่ลพบุรีแล้วพุทธทาสภิกขุจึงเริ่มเขียนนิราศ เขียนเป็นกลอนแปด จ านวน ๓๔๕ บท 
เสร็จลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๔๘๔ นิราศลพบุรีนี้ท่านเขียนอย่างอิสระแต่ก็มาขมวดอยู่ที่ธรรมะนั่นเอง ดังในค า
น าก่อนเข้าสู่เนื้อหานั้นว่า 
 

   นิราศเรา ไร้รัก ไม่พักฝืน 
   จะไปไหน ไปได้ คล้ายลูกปืน 
   วันหรือคืน เหมือนกัน ไม่ผันแปร.  ๑. 
   ส่วนผู้อื่น อย่างไร ยังไม่รู้ 
   ที่มีคู่ เคียงข้าง ไม่ห่างแห 
   ยามพลัดคู่ เรียกนิราศ อนาถแด 
   ส่วนตัวเรา เพียงแต่ นิราศวัด.  ๒. 
   การไปกลับ ลพบุรี เรียกนิราศ 
   ดูอนาถ ใจอยู่ ฟังหูขัด 
   แต่ก็ไม่ รู้จะเรียก อะไรชัด 
   จึงขอผัด เรียกนิราศ เอาไว้ที.  ๓. 
   เพราะหากเป็น สมัยก่อน ไปอย่างนั้น 
   กลับในวัน เดียวทัน ก็ใช่ที่ 
   คงจะต้อง รอนแรม หลายราตรี 
   พอจะมี เนื้อนิราศ ดื่นดาษไป.  ๔. 
   เป็นอันว่า วันเดียว ของเดี๋ยวนี้ 
   เท่ากับสี่ ห้าวัน นั้นหรือไม่ 

                                           
๑๔ คุณพงา ภายหลังได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ชั้นทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ (ท.จ.ว.) เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๘ จึงใช้

ค าน าหน้านามว่า “ท่านผู้หญิง” 
๑๕ บุตรชายพระยาลัดพลีธรรมประคัลภ์ รับราชการต ารวจยศสุดท้ายเป็น พล.ต.อ.อุดม ลัดพลี อดีต ผู้ช่วย อ.ตร./อดีต ก.ตร.  
๑๖ พระประชา ปสนฺนธมฺโม, เล่าไว้เมื่อวัยสนธยา : อัตตชีวประวัติของพุทธทาสภิกขุ, ๒๕๕๕ : หน้า ๓๑๗. 



   หรืออาจเท่า กับปี มีเลศนัย 
   ที่ต้องไข จึ่งเห็น เป็นอัศจรรย์.  ๕. 
    ฯลฯ 
   ๑๕ วัน นึกระอา ว่าตั้งปี 
   เกินกว่านี้ คงจะคลั่ง ดั่งผีสิง 
   เราอาศัย เหตุนี้ เป็นที่อิง 
   ว่าสมัยมี รถว่ิง นี้ย่นครัน.  ๙. 
   จึ่งวันเดียว หากจะมี เนื้อนิราศ 
   ยาวยืดยาด เท่าไร ไม่เห็นขัน 
   ๑๐ นาที สมัยนี้ เท่า ๑ วัน 
   สมัยท่าน สุนทร แน่นอนเทียว.  ๑๐. 
   ฉะนั้นเรา ไม่กลัว ใครหัวเราะ 
   ใครจะคอย ค่อนเคาะ ไม่สั่นเสียว 
   เขียนนิราศ รุ่มร่าม ไปตามเกลียว 
   แม้ไม่เชี่ยว ชาญท า ก็คล าลอง.  ๑๑. 
 
- มูลเหตุการแต่ง 
นิราศลพบุรีนี้พุทธทาสภิกขุแต่งเพื่อมอบเป็นของขวัญในน้ าใจที่ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ อาสา

เป็นคนน าเที่ยว ดังในกลอนบทสุดท้ายว่า 
 

   ทั้งหมดนี้ เป็นพลี แก่ความรัก 
   เราประจักษ์ แก่ใจ ใช่หวังผล 
   เป็นวัตถุ แทนตอบ, ขอบคุณจน 
   กว่าตัวตน จะเลิกหลุด วิมุติเอย.   ๓๔๕. 
    
ระหว่างแต่งยังไม่ทันจบท่านส่งต้นฉบับมาให้อ่านก่อนตอนหนึ่ง พร้อมบอกให้ศาสตราจารย์สัญญา

แบ่งปันให้คุณแม่และพี่สาวได้อ่านบ้าง ดังนี ้ 
 

(จม. รูป 1 – รปู 2) 
 
เมื่อเขียนเสร็จพุทธทาสภิกขุได้ส่งต้นฉบับมาให้ศาสตราจารย์สัญญาจัดพิมพ์ พร้อมอนุญาตให้งดบาง

ตอนหากเห็นว่าไม่เหมาะสมได้ ดังจดหมายถึงศาสตราจารย์สัญญา ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๔๘๔ 
 

(จม. รูป 3) 
 
หลังจากจัดพิมพ์นิราศลพบุรีเสร็จศาสตราจารย์สัญญา ก็ได้ส่งหนังสือนั้นไปถวาย ๕ เล่ม พร้อมค า

วิจารณ์จากคนที่ได้อ่าน ดังจดหมายลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๔๘๕ ความว่า  
“พร้อมกับหนังสือนี้ ผมขอส่งหนังสือ “นิราสไปลพบุรี” มาก านัล ๕ เล่ม ผมพิมพ์ขึ้นไนงานสพลุง 

ท่านมหาเห็นเข้าคงนึกยิ้มสนุก. เจ้าคุณลัดพลีฯ (เดี๋ยวนี้ท่าน เปน “นายวงส์ ลัดพลีธรรมประคัลภ์”) ชอบมาก. 



ผู้ที่ได้รับแจกไปบางคนมาบอกว่า นึกว่าหนังสือท่องเที่ยว แต่ที่ไหนได้ ! บางคนรับไปแล้ว พลิกๆ ดู ถามว่า   
ไครแต่ง พอบอกว่าของท่านมหา เลยอ่านถึงตี ๒. รุ่งขึ้นมาบอกว่า ว่าดะไปดีจริง อย่างนี้จึงจะเรียกว่าเล่น
ธรรมะแท้ เห็นอะไรเปนธรรมะไปหมด. สรุปทั้งหมด ก็สมไจผม มิเสียแรงที่พิมพ์ขึ้น.  

ผมพิมพ์ขึ้นทั้งหมด ๕๐๐ เล่ม. แจกไปในงานสพลุงยิ้ม ๒๕๐ เล่ม ไนจ านวนนี้เหลือบ้าง ผมก็ไห้เจ้า
คุณลัดพลีฯ ไป ๔ – ๕ เล่ม แจกที่อื่น ๔ – ๕ เล่ม เอาไว้ ๑ เล่ม และส่งมาไห้ท่านมหานี้ ๔ – ๕ เล่ม อีก ๒๕๐ 
เล่ม ยังอยู่ที่โรงพิมพ์ ยังมิได้เข้าปกและไม่มีค าปรารภอะไร ตั้งไจจะเอาไว้แจกงานสพป้าอีกมื้อหนึ่ง แต่เขายัง
มิได้ก าหนดเผา. 

หนังสือนี้พิมพ์เส็ดแจกไปนานแล้ว ผมผิดที่มิได้รีบส่งมาไห้เจ้าของเรื่อง ทั้งนี้เพราะผัดวันประกันพรุ่ง 
(อันเปนนิสัยเลวของผม) ตั้งไจจะส่งมาพร้อมกับจดหมายเรื่อง อนัตตา – กรรม... 

นิราสนี้ ผมระวังตรวจปรู๊ฟที่สุด แต่โดยเหตุที่รีบร้อน วรรคตอนเลยดีบ้างไม่ดีบ้าง ที่รีบเพราะ เจ้าภาพ
เดี๋ยวเขาจะเผา เดี๋ยวจะไม่เผา เลื่อนไปเลื่อนมา เพราะกลัวบอมบ์ กลัวฝน อะไรต่ออะไรหลายอย่าง มาบอกแม่
เอาล่วงหน้าประมาณ ๒ อาทิตย์ จึงต้องรีบ. ขอประทานเรียนด้วยว่า หน้า ๙๐ ผมจ าเปนต้องแก้นิดหนึ่ง 
เพราะต้นฉบับว่า ออกจากสวนสัตว์ ๓ น. ผมวิตกว่าผู้อ่านที่อุตริจะมาว่าเปนตี ๓ ไป จึงแก้เสีย (โดยวิสาสะ – 
บอกไม่ทัน) บางทีความจะเขวไปบ้าง แต่เข้าไจว่าไม่เสียความ ท่านมหาฯ อ่านแล้ว กรุณาแจ้งข้อคิดข้อสังเกต
มาด้วย...” 

 
(จม. รูป 4 – รปู 5) 

 
 เมื่อพุทธทาสภิกขุได้รับหนังสือที่ศาสตราจารย์สัญญาส่งไปถวาย เห็นมีค าผิดที่ควรแก้ไขเพิ่มเติม จึงได้
ส่งจดหมายมาอีกฉบับ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๔๘๕ พรอ้มแนบใบแกค้ าผดิมาให้ด้วย 
 

(จม. รูปที่ 6 – รูปที่ 8) 
 

- เนื้อเรื่องย่อ 
ก่อนเข้าสู่เนื้อหาเป็นค าน าว่านิราศนี้มีลักษณะแตกต่างจากนิราศอื่นไม่ได้เกี่ยวกับความรัก เพียงพลัด

พรากจากที่พัก (วัด) ด้วยความเจริญทางการคมนาคมจึงสามารถไปกลับกรุงเทพฯ – ลพบุรีในหนึ่งวันได้ 
จากนั้นกล่าวถึงการเดินทางตั้งแต่ออกจากวัดปทุมคงคา เมื่อผ่านหรือถึงที่ใดก็เอาสถานที่นั้นมาเปรียบเทียบ
เกี่ยวโยงถึงหลักธรรมหรือคติธรรมในโลก พุทธทาสภิกขุและคณะออกจากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางถนนพหลโยธิน 
ผ่านบางเขน แวะดูการก่อสร้างวัดประชาธิปไตย (ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นวั ดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร) 
อนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐธรรมนูญ สนามบินดอนเมือง รังสิต (พักฉันอาหารเช้า) ทุ่งนา แวะนมัสการวัดพระฉาย ตัว
เมืองสระบุรี แวะนมัสการพระพุทธบาท (ฉันเพลที่วัดพระพุทธบาท) นิคมสร้างตนเอง ถึงตัวเมืองลพบุรี 
(จุดหมายปลายทาง) แวะไปชม สระแก้ว ผ่านค่ายทหารพระนารายณ์ ศาลพระกาฬ เมืองลพบุรีเก่า บ้าน
เจ้าพระยาวิชาเยนทร์(บ้านหลวงรับราชทูต) จบลงที่สวนสัตว์ ใกล้สวนสัตว์มีโรงมหรสพใหญ่ แล้วกลับเข้า
กรุงเทพฯ ทางเดิม ถึงกรุงเทพฯ ทุ่มเศษ.  

 
- โวหารเปรียบเทียบ 
นิราศลพบุรีใช้โวหารเปรียบเทียบที่โยงมาเกี่ยวข้องกับชีวิตมนุษย์มีอยู่หลายตอน ช่วยให้ผู้อ่านเกิดคติ

เตือนใจ ส านึกรู้ไม่ให้พลาดหลง อาท ิตอนเที่ยวดูสวนสัตว์เจอกรงเสือ เปรียบเสือเป็นดังพระภิกษุว่า 
 



    ภิกษุเรา เมา “อามิส” เข้าวันใด 
   จะติด “กรง” เหล็กใหญ่” คล้ายกับเสือ 

หมดลายพระ จะเห็น ดั่งเช่นเรือ 
ท าลายลง ยามเมื่อ ยังกางใบ.   ๒๙๑. 
  ฯลฯ 
 อันบุตรพระ ตถาคต นั้นคือเสือ๑๗ 
ซุ่มจับเหยื่อ คือมรรคผล อย่างขันแข็ง 
อยู่ในป่า คือภาวนา ดั่งท่านแจง 
แยกแขนง เรียกสติ ปัฏฐานธรรม.   ๒๙๔. 
มีกายา เวทนา และจิตตา 
ทั้งธัมมา ๔ นี้๑๘ เป็นที่ส า – 
หรับให้เสือ ซุ่มหมอบ ลอบขย้ า 
เอาตัวเนื้อ๑๙ มาก า ไว้ในมือ.   ๒๙๕. 
เสือตัวใด เลยละ สติปัฏฐาน 
ก็กลายเป็น แมวบ้าน มิเห็นหรือ 
เสือเป็นแมว แล้วข่าว ก็เล่าลือ 
ต้องสิ้นชื่อ เสียงเสือ เพราะเหยื่อยวน  ๒๙๖. 
 

อีกตอนหนึ่งเปรียบเทียบพุทธศาสนากับลัทธิหรือแนวคิดที่ก าลังถูกกล่าวถึงในสมัยนั้น 
 

    คือพุทธศาสนา ถ้าจะดู เป็นคอมมูนิสมฺ 
   ก็ไม่ผิด ดูได้ คล้ายตรงเผง 
   หรือจะดู เป็นโชชลิสมฺ ติดตาเต็ง 
   ก็พอเล็ง ดูได้ ไม่ขัดตา.    ๓๐๓. 
   ทั้งเป็นคอน เซอเวตีฟ รีบเล็งดู 

คือหนักอยู่ ในธรรม- เนียมรักษา 
ทั้งอาจเป็น ลิเบอราล พร้อมกันมา 
คือใจกล้า แก้ไข ไมม่ืดมัว.   ๓๐๔. 
จะว่าเป็น ดีมอแคร็ต ก็ว่าได ้
คือประชา- ธิปไตย มิใช่ชั่ว 
หรือดูเป็น ดิคเตเต้อร์ ก็น่ากลัว 
เพราะพระองค์ ทรงตัว เหนือวินัย.  ๓๐๕. 

                                           
๑๗ ค าเปรียบพระเหมือนเสือชุ่มจับเหยื่อ มีที่มาในอรรถกถามหาสติปัฏฐานสูตร พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค เล่ม ๒ ภาค ๒ – 

หน้าที่ ๒๙๔ (พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย) ความว่า ก็ภิกษุนี้ท่านกล่าวว่า เป็นเช่นเดียวกับเสือเหลือง. เหมือนอย่าง
พระยาเสือเหลืองขนาดใหญ่อาศัยพงหญ้าป่าชัฏ หรือเทือกเขาในป่า ซ่อนตัวคอยจับหมู่มฤค มีกระบือป่า ละมั่ง หมูป่า เป็นต้น ฉันใด ภิกษุ นี้ผู้มี
เพียรประกอบเนือง ๆ ซึ่งกัมมัฏฐานในป่าเป็นต้น ย่อมถือเอาซึ่งมรรค ๔ และอริยผล ๔ ได้ - ที่มา http://www.thepathofpurity.com/home/ 
%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8E%E0%B8%81-pdf/  

๑๘ นี้เป็นค าย่อ, ค าเต็ม คือ กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน และธัมมานุปัสสนาสติปัฏ-
ฐาน. 

๑๙ เนื้อ คือ มรรคผล และนิพพาน. 

http://www.thepathofpurity.com/home/%20%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%84%25
http://www.thepathofpurity.com/home/%20%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%84%25


จะว่าเป็น ฟัสชิสมฺ หรือนาชิสมฺ 
เพราะเหตุคิด ถือชาติ ก็พอไข 
หรือจะว่า บูชิโต ซาโมไร 
เพราะสอนให้ แกว่นกล้า ท่าก็มี.   ๓๐๖. 
เป็นปานธีอิสมฺ คิดมา ก็น่าอยู่ 
เพราะบางหมู่ มี “ประ ถมจิต” นี่ 
จะว่าเป็น ธีอิสมฺ ก็ถูกดี 
มีวิธี นบไหว้ ให้ช่วยตัว.    ๓๐๗. 
ว่าจะเป็น เอธีอิสมฺ ก็คิดเห็น 
ไม่ไหว้เซ่น พระเป็นเจ้า กลับเย้าหัว 
จะว่าเป็น ดวลลีสมฺ ก็ไม่มัว 
ถือดีชั่ว เป็นอยู่ ของคู่มี.    ๓๐๘. 
เป็นโมนิสมฺ ก็ได้ ถือฝ่ายเดียว 
ไม่ยอมเที่ยว ถือของคู่ ไม่สูสี 
หรือเกณฑ์เป็น ไนฮิลลิสมฺ ก็ถูกดี 
เพราะไม่ชี้ “ตัว” อะไร ที่ไหนกัน.   ๓๐๙. 
จะว่าเป็น สปิริจวลลิสมฺ ก็ถูกแท้ 
เพราะมุ่งแน่ ทางจิต ไม่บิดผัน 
จะว่าแม็ต ธีเรียลลิสมฺ ก็ถูกครัน 
สอนสวรรค์ สอนให้รวย ด้วยโลกีย์.  ๓๑๐. 
ฉะนั้นศาส- นาเรา เข้าได้จบ 
ไม่เคยกระทบ กับใคร ในโลกนี้ 
เว้นแต่เขา แกล้งมา อย่างกาลี 
ซึ่งอาจมี ได้บ้าง ในบางตอน.   ๓๑๑. 
ด้วยเหตุนี้ พวกเรา อย่าเขลาหลง 
รีบเรียนให้ เห็นตรง พระองค์สอน 
จะรู้ว่า เป็นอะไร ได้แน่นอน 
เมื่อบั่นรอน กิเลสเย็น เป็นนิพพาน.  ๓๑๒. 

 
- หลักธรรมที่ปรากฏ 
ความโดดเด่นของนิราศลพบุรีที่แตกต่างจากนิราศเรื่องอื่นคือมีแทรกหลักธรรมอยู่ทุกช่วงตอนตั้งแต่

ระดับศีลธรรมจนถึงปรมัตถธรรม นับเป็นการใช้กวีนิพนธ์เพื่อสื่อธรรมได้อย่างกลมกลืนสอดคล้องกันอย่างลง
ตัว หลักธรรมหรือข้อธรรมที่ปรากฏในเนื้อหา อาทิ ความไม่เห็นแก่ตัว ตัณหา-ความอยาก อนิจจัง กิเลส มรรค
มีองค์ ๘ กามคุณ สติปัฏฐานสี่ ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นเรา อัตตา-ตัวตน ดังตัวอย่าง 

 
ตัณหา-ความอยาก อันความอยาก จะร างับ ดับลงได้  

นั้นมิใช่ เพราะเรา ตามสนอง 
สิ่งที่อยาก ให้ทัน ดั่งมันปอง 



แต่เพราะต้อง ฆ่ามัน ให้บรรลัย   ๔๒. 
ให้ปัญญา บงการ แทนร่านอยาก 
ความร้อนไม่ มีมาก อย่าสงสัย 
ทั้งอาจผลิต กิจการ งานใดๆ 
ให้ล่วงไป ด้วยดี มีสุขเย็น.   ๔๓. 
 

เมื่อยังไม่สามารถตัดตัณหาความทะยานอยากลงได้ก็ก่อสร้างภพชาติใหม่หมนุนวนเป็นปฏิจจสมุปบาท
ดังที่พุทธทาสภิกขุแสดงธรรมไว้ว่า “...ถ้ากล่าวตามหลักธรรมะในพุทธศาสนา ที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ ความ
อยากที่เป็นกิเลส หรือได้ชื่อว่าความโลภนั้น ตัณหานั้นต้องมาจากอวิชชา ความโง่ความไม่รู้เป็นเหตุให้อยาก 
แต่ถ้าความรู้อย่างถูกต้อง เป็นเหตุให้เราเกิดต้องการนั่นต้องการนี่ขึ้นมา อย่างนี้ไม่ใช่ตัณหา, อย่างนี้ไม่ใช่
ความโลภ, เว้นไว้แต่มันจะเผลอไป ก็อยากด้วยความโง่ขึ้นมาอีก มันก็จะกลายเป็นตัณหา หรือเป็นความโลภ
ขึ้นมาอีกทีหนึ่ง...  

กามตัณหา 
อย่างหนึ่งอยากในกาม กามตัณหา ก็ด้วยความโง่ ความหลง ความยึดมั่นถือมั่นด้วยอวิชชา จึงอยาก

ในกาม, มันก็เร่าร้อน ตั้งแต่เริ่มอยาก แล้วก็เริ่มประพฤติ ปฏิบัติ กระท าลงไป แต่ข้อนี้ส าหรับ ฆราวาสทั่วไป 
เขาก็มิได้หมายความว่า จะไม่ต้องเกี่ยวข้องกับกาม เพราะค าว่า กามมีความหมายหลายอย่าง, กามเรื่อง
เกี่ยวกับเพศ เพศหญิง เพศชาย นี้ก็กาม นี้ส่วนที่มันเนื่องกัน ไม่ถึงขนาดนั้น ก็ยังเรียกว่า กาม เช่น ชอบอาหาร
เอร็ดอร่อย ชอบเสียงไพเราะ แม้ยังไม่เกี่ยวกับเพศ ก็ยังเรียกว่า กามเหมือนกัน เพราะมันเนื่องกันโดยส่วนลึก... 

ภวตัณหา 
อย่างที่สอง ก็คือว่า อยากเป็น ความเป็นอย่างไรที่น่าเป็น ... ภวตัณหา แปลว่า อยากเป็น นี่ก็อยาก 

ด้วยอวิชชา อีกเหมือนกัน อยากเป็นนั่นเป็นนี่ ที่มันยั่วกิเลส ยั่วความอยาก บางทีมันก็ปนเปกับกามตัณหา เช่น 
อยากเป็นหญิง อยากเป็นชาย อยากเป็นนั่นเป็นนี่ ที่มันไปเกี่ยวกับทางเพศ ก็มี อยากเป็นใหญ่เป็นโต อยากมี
หน้ามีตา อยากเป็นผู้มีชื่อเสียง อยากเป็นผู้มีอ านาจวาสนาถ้าท าไปด้วยความโง่ ของอวิชชา มันก็รุนแรง แล้ว
เป็นภวตัณหา แล้วก็เกิดทุกข์...  

วิภวตัณหา 
นี้มาถึง อันที่สาม ก็เป็น วิภวตัณหา อยากไม่เป็น อยากไม่เป็นอย่างนั้น อยากไม่เป็นอย่างนี้ กระทั่ง 

อยากไม่เป็นเสียเลยไม่เป็นอยู่เลย เช่น อยากตาย เป็นต้น พวกอยากเป็นนั่นเป็นนี่มันอาศัยสัสสตทิฎฐิ ยึดมั่น
ถือมั่นในความเป็นอยู่อย่างเที่ยงแท้ถาวร พอมาถึงตอนนี้ มันเกิด อุจเฉททิฎฐิ เชื่อว่าต้องขาดสูญ, หรือไม่ได้
เป็นอยู่อย่างถาวร อุจเฉททิฎฐินี้มันชักจูงตัณหา ให้เกิดภวตัณหา ไม่อยากเป็น ไม่อยากเป็นน่ัน ไม่อยากเป็นนี่  
ก็ด้วยความโง่ ไม่ใช่ไม่อยากเป็นด้วยความรู้ที่ถูกต้อง มันไม่อยากเป็น ด้วยความโง่ ความเอือมระอา ความอะไร
ที่เป็นความโง่ จนกระทั่งอยากตาย แล้วก็ฆ่าตัวตาย เป็นต้น นี้ผู้ที่จะปราศจากตัณหาแล้ว ก็จะไม่มีความอยาก
อย่างนี.้..  

ทีนี้ ที่ละเอียดยิ่งขึ้นไป พระพุทธเจ้าท่านตรัส ระบุตัณหาไว้ว่า โปโนพฺภวิกา นนฺทิราค สหคตา ตตฺร 
ตตฺราภินนฺทินี นี่ นันทิราคะ สะหะคะตา นี้คือ กามตัณหาโดยตรง, แล้วก็ปัญหานอกนั้น โดยอ้อมก็ได้ ตัตตร 
ตัตตราภินันทิ นี้มันหลงใหลเคลิบเคลิ้ม อยู่ในสิ่งนั้นๆ แล้วก็มีค าว่า โปโนพฺภวิกา –เป็นไปเพื่อให้เกิดภพใหม่,  
เกิดชาติใหม่นี่ พอเราอยาก มีตัณหาขึ้นมาแล้ว เราจะรู้สึกว่า เราอยาก เราผู้อยาก ฉันอยาก กูอยาก อะไรก็
เดือดพล่านอยู่นี้ นี่เรียกว่า เกิดตัวกูตัวใหม่ขึ้นมา หลังจากเกิดความอยากอย่างนี้ก็เรียกว่า โปโนพฺภวิกา ได้ เมื่อ
เราอยู่เฉยๆ เราไม่รู้สึกว่า มีตัวเรา หรือ เราต้องการอะไร แต่พอมีการกระท าให้เกิดความอยากแล้ว หลังจาก



ความอยากแล้ว ต้องเกิดความยึดถือ เป็นอุปาทานแล้ว ตัวกูนี้จะเอาให้ได้คือตัวกูมันอยาก มันจึงเห็นได้ชัดว่า 
ตัณหานี้ มันเป็นเหตุให้เกิดตัวกู คือ ชาติแห่งตัวกูอันใหม่ขึ้นมา เกิดอย่างนี้บ่อยๆ บ่อยๆ ก็คือ ใหม่เรื่อยไป
ทุกที อันนี้จะเห็นชัดในเรื่องของ ปฏิจจสมุปบาท”๒๐ 

การจะก าจัดตัณหานั้นต้องใช้ปัญญาเป็นตัวตัดดังพุทธพจน์ที่ตรัสถึงการปฏิบัติเพื่อความสิ้นไปแห่ง
ตัณหาใน สูกรโปติกาวัตถุ๒๑ เรื่องลูกสุกรตัวเมีย  

(พระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลาย ดังนี้) 
[๓๓๘] ต้นไม้ เมื่อรากยังแข็งแรง ยังไม่ถูกท าลายแม้ล าต้นถูกตัดแล้ว ก็งอกขึ้นได้ใหม่ ฉันใด 
ความทุกข์นี้ เมื่อบุคคลขจัดตัณหานุสัยไม่ได้ขาดก็ย่อมเกิดขึ้นเรื่อยๆ ฉันนั้น 
[๓๓๙] บุคคลใดยังมีกระแสตัณหาอันแรงกล้า ๓๖ สาย๒๒ ที่มักไหลไปยังอารมณ์อันน่าพอใจ 
ความด าริเป็นอันมากที่อาศัยราคะย่อมน าบุคคลนั้นซึ่งมีความเห็นผิดไป 
[๓๔๐] กระแสตัณหาทั้งหลายไหลไปในอารมณ์ทั้งหมด ตัณหาดุจเถาวัลย์ก็งอกงามขึ้น พวกเธอ 
ครั้นเห็นตัณหาดุจเถาวัลย์ที่งอกงามนั้นจงตัดรากด้วยปัญญา๒๓ 
 

ท้าวสักกะเคยกราบทูลถามพระพุทธเจ้าถึงธรรมที่ท าให้ตัณหาสิ้นไปปรากฏใน จูฬตัณหาสังขยสูตร๒๔ 
ว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ กล่าวโดยย่อ ด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่าไร ภิกษุจึงชื่อว่าเป็นผู้หลุดพ้นแล้วด้วยธรรม
เป็นที่สิ้นตัณหา มีความส าเร็จสูงสุด๒๕ มีความเกษมจากโยคะสูงสุด๒๖ ประพฤติพรหมจรรย์ถึงที่สุด๒๗ มีที่สุด
อันสูงสุด๒๘ เป็นผู้ประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย” 

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า “จอมเทพ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ได้สดับว่า ‘ธรรมทั้งปวง๒๙ไม่ควรยึดมั่น’ ถ้าข้อ
นั้นภิกษุได้สดับแล้วอย่างนี้ว่า ‘ธรรมทั้งปวงไม่ควรยึดมั่น’ ภิกษุนั้นย่อมรู้ยิ่งธรรมทั้งปวง ครั้นรู้ยิ่งธรรมทั้งปวง
แล้ว ย่อมก าหนดรู้ธรรมทั้งปวง ครั้นก าหนดรู้ธรรมทั้งปวงแล้ว เธอได้เสวยเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่ง สุขก็ตาม 
ทุกข์ก็ตาม มิใช่ทุกข์มิใช่สุขก็ตาม เธอพิจารณาเห็นความไม่เที่ยง พิจารณาเห็นความคลายก าหนัด พิจารณา
เห็นความดับ และพิจารณาเห็นความสลัดทิ้งในเวทนาทั้งหลายนั้นอยู่ เมื่อพิจารณาเห็นความไม่เที่ยง 
พิจารณาเห็นความคลายก าหนัด พิจารณาเห็นความดับ และพิจารณาเห็นความสลัดทิ้งในเวทนาทั้งหลาย
นั้นอยู่ ย่อมไม่ยึดมั่นอะไรๆ ในโลก เมื่อไม่ยึดมั่น ย่อมไม่สะดุ้งหวาดหวั่น เมื่อไม่สะดุ้งหวาดหวั่น ย่อมดับ

                                           
๒๐ พุทธทาสภิกขุ, ธรรมโฆษณ์ของพุทธทาส ธรรมศาสตรา (เล่ม ๑), ๒๕๔๗ : หน้า ๒๘๔ – ๒๘๙. 
๒๑ สูกรโปติกาวัตถุ พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : ๒๕ พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ธรรมบท    

๒๔. ตัณหาวรรค หน้า ๑๓๘ – ๑๔๐. 
๒๒ ตัณหา ๓๖ สาย ได้แก่ ตัณหา ๓ (กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา) อาศัยอายตนะภายใน ๖ (๓ x ๖ = ๑๘) อาศัยอายตนะ

ภายนอก ๖ (๓ x ๖ = ๑๘) ได้กระแส ๓๖ สายที่ไหลไปในอารมณ์มีรูป เป็นต้นที่น่าชอบใจ (ขุ.ธ.อ. ๘/๑๐) 
๒๓ ปัญญา หมายถึง ปัญญาอันสัมปยุตด้วยมรรค (ขุ.ธ.อ. ๘/๑๐) 
๒๔ จูฬตัณหาสังขยสตูร พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : ๑๒ พระสุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย มูล

ปัณณาสก์ [๔. มหายมกวรรค] หน้า ๔๒๐ – ๔๒๒. 
๒๕ มีความส าเร็จสูงสดุ (อัจจันตนิฏฐะ) หมายถึง ผ่านที่สุดกล่าวคือความสิ้นไปและเสื่อมไปเพราะไม่มีธรรมเครื่องก าเริบอีก ได้แก่ ถึง

พระนิพพาน (ม.มู.อ. ๒/๓๙๐/๒๐๕, องฺ.เอกาทสก.อ. ๓/๑๐/๓๘๓, ม.มู.ฏีกา ๒/๓๙๐/๒๖๖) 
๒๖ มีความเกษมจากโยคะสูงสุด หมายถึง บรรลุธรรมที่สูงสุดอันปราศจากโยคะ ๔ คือ กาม ภพ ทิฏฐิ อวิชชา หมายถึงบรรลุพระ

นิพพาน ชื่อว่าผู้มีความปลอดโปร่งจากโยคกิเลส (ที.ปา. ๑๑/๓๑๒/๒๐๕ องฺ.จตุกฺก. (แปล) ๒๑/๑๐/๑๒) 
๒๗ ประพฤติพรหมจรรย์ถึงที่สุด หมายถึง อยู่จบพรหมจรรย์ แล้วมีสภาวะที่ไม่เสื่อมอีก (ม.มู.อ. ๒/๓๙๐/๒๐๕, ม.มู.ฏีกา ๒/๓๙๐/

๒๐๖๖) 
๒๘ มีที่สุดอันสูงสุด หมายถึง มีที่สุดแห่งพรหมจรรย์ที่อยู่จบแล้ว (ม.มู.อ. ๒/๓๙๐/๒๐๕, ม.มู.ฏีกา ๒/๓๙๐/๒๖๖) และดู องฺ.เอกาทสก. 

(แปล) ๒๔/๑๐/๔๐๖ 
๒๙ ธรรมทั้งปวง หมายถึง ขันธ์ ๕ อายตนะ ๑๒ และธาตุ ๑๘ เป็นธรรมที่ไม่ควรยึดมั่นด้วยอ านาจตัณหาและทิฏฐิ เพราะเป็นภาวะไม่

ด ารงอยู่โดยอาการที่บุคคลจะยึดถือได้ (ม.มู.อ. ๒/๓๙๐/๒๐๕-๒๐๖) 



กิเลสได้เฉพาะตนและรู้ชัดว่า ‘ชาติสิ้นแล้ว อยู่จบพรหมจรรย์แล้ว๓๐ ท ากิจที่ควรท าเสร็จแล้ว๓๑ ไม่มีกิจอื่นเพ่ือ
ความเป็นอย่างนี้อีกต่อไป๓๒’ 

จอมเทพ กล่าวโดยย่อ ด้วยข้อปฏิบัติเท่าน้ี ภิกษุจึงชื่อว่าเป็นผู้หลุดพ้นแล้วด้วยธรรมเป็นที่สิ้นตัณหา มี
ความส าเร็จสูงสุด มีความเกษมจากโยคะสูงสุด ประพฤติพรหมจรรย์ถึงที่สุด มีที่สุดอันสูงสุด เป็นผู้ประเสริฐ
กว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย” 

 
ผู้ใดเห็นธรรม  ไหว้พระฉาย จะได้ อะไรนั่น 
ผู้นั้นเห็นเรา  กับไหว้ท่าน องค์ตรัสรู้ ดูไม่เหมือน 
   ถ้าหลงไป ไหว้หินผา ท่าเลอะเลือน 
   ที่ตรัสเตือน นั้นต้องไหว้ ให้ถูกองค์.  ๑๐๔. 
   ถึงไหว้ที่ พระกาย พระองค์จริง 
   ก็ไม่ยิ่ง กว่าศิลา อย่ามัวหลง 
   เพราะตรัสว่า ถ้าไม่เห็น พระธรรมตรง 
   ชื่อว่าไม่ เห็นองค์ พระทศพล.   ๑๐๕. 
 

ข้อความที่ว่า “ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นเรา” ปรากฏอยู่ใน วักกลิสูตร๓๓ เนื้อเรื่องโดยย่อว่า “พระผู้มี
พระภาคประทับอยู่ ณ พระเวฬุวัน สมัยนั้น ท่านพระวักกลิอาพาธ ได้รับทุกข์ เป็นไข้หนัก พักอยู่ที่โรงช่างหม้อ 
ครั้งนั้น ท่านพระวักกลิเรียกภิกษุผู้อุปัฏฐากทั้งหลายมากล่าวว่า “มาเถิด ท่านผู้มีอายุทั้งหลาย พวกท่านจงเข้า
ไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายอภิวาทพระยุคลบาทด้วยเศียรเกล้าตามค าของผมว่า ‘ข้าแต่พระองค์
ผู้เจริญ ภิกษุวักกลิอาพาธ ได้รับทุกข์ เป็นไข้หนัก ท่านขอถวายอภิวาทพระยุคลบาทของพระองค์ด้วยเศียร
เกล้า’ และขอพวกท่านจงกราบทูลอย่างนี้ว่า ‘ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ขอประทานวโรกาส ขอพระผู้มีพระภาค
โปรดอาศัยความอนุเคราะห์เสด็จไปเย่ียมภิกษุวักกลิถึงที่อยู่เถิด”  

เหล่าภิกษุอุปัฏฐากเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้ากราบทูลตามค าของพระวักกลิทุกประการ พระพุทธเจ้าจึง
เสด็จไปเยี่ยมพระวักกลิถึงที่พัก พระวักกลิกราบทูลว่า “ข้าพระองค์ประสงค์จะเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคนาน
แล้ว แต่ร่างกายของข้าพระองค์ไม่มีก าลังพอที่จะเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคได้ พระพุทธเจ้าข้า’ พระพุทธเจ้าจึง
ตรัสว่า “อย่าเลย วักกลิ จะมีประโยชน์อะไรด้วยร่างกายอันเปื่อยเน่าที่เธอเห็นอยู่นี้  ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นชื่อ
ว่าเห็นเรา ผู้ใดเห็นเรา ผู้นั้นชื่อว่าเห็นธรรม” พระพุทธเจ้าตรัสสอนพระวักกลิให้พิจารณาในขันธ์ ๕ ว่าไม่
เที่ยง เป็นทุกข์ ดังนี้แล้วจึงเสด็จกลับ พระวักกลิจึงให้อุปัฏฐากหามไปยังวิหารกาฬสิลา ข้างภูเขาอิสิคิลิ ด้วย
ท่านคิดว่า ท่านเป็นพระภิกษุไม่สมควรจะสิ้นชีวิตในบ้านคน อันจะน าความล าบากมาให้แก่เจ้าบ้าน  

หลังจากนั้นพระพุทธเจ้าตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายให้น าพระโอวาทไปบอกแก่พระวักกลิ เมื่อภิกษุ
เหล่านั้น กลับไปไม่นาน ท่านพระวักกลิก็เอามีดที่คมมาเฉือนก้านคอ ทันใดนั้น ทุกขเวทนาก็เกิดขึ้นแก่ท่าน 

                                           
๓๐ อยู่จบพรหมจรรย์แล้ว หมายถึง กิจแห่งการปฏิบัติเพื่อท าลายอาสวกิเลส จบสิ้นสมบูรณ์แล้ว ไม่มีกิจที่จะต้องท าเพื่อตนเอง แต่ยังมี

หน้าที่เพื่อผู้อื่นอยู่ ผู้บรรลุถึงขั้นนี้ได้ ชื่อว่า อเสขบุคคล (ม.มู.อ. ๑/๕๔/๑๓๘,ที.สี.อ. ๑/๒๔๘/๒๐๓) 
๓๑ กิจที่ควรท า ในที่นี้หมายถึง กิจในอริยสัจ ๔ คือ การก าหนดรู้ทุกข์, การละเหตุเกิดแห่งทุกข์, การท าให้แจ้งซึ่งความดับทุกข์ และการ

อบรมมรรคมีองค์ ๘ ให้เจริญ (ม.มู.อ. ๑/๕๔/๑๓๘, ที.สี.อ. ๑/๒๔๘/๒๐๓) 
๓๒ ไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไป หมายถึง ไม่มีหน้าที่ในการบ าเพ็ญมรรคญาณเพื่อความหมดสิ้นแห่งกิเลสอีกต่อไป เพราะ

พระพุทธศาสนาถือว่า การบรรลุพระอรหัตตผลเป็นจุดหมายสูงสุด (ม.มู.อ. ๑/๕๔/๑๓๘, ที.สี.อ. ๑/๒๔๘/๒๐๓) 
๓๓ วักกลิสูตร พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : ๑๗ พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค [๑.

ขันธสังยุต] มัชฌิมปัณณาสก์ ๔. เถรวรรค หน้า : ๑๕๗ – ๑๖๓. 



ขณะนั้นท่านจึงทราบว่าตนเองยังเป็นปุถุชนอยู่ เลยรีบคว้าเอากัมมัฏฐานข้อเดิมมาพิจารณาเนื่องจากว่าท่านยัง
ไม่ได้ละทิ้งกัมมัฏฐาน ก็ได้ส าเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วมรณภาพในทันที.  

การเห็นอย่างไรชื่อว่า เห็นธรรม ? มีค าอธิบายใน อรรถกถาสังฆาฏิสูตร๓๔ ความว่า “...เมื่อไม่
บ าเพ็ญปฏิปทาที่เราตถาคตกล่าวแล้วให้บริบูรณ์ ก็ชื่อว่า เป็นผู้อยู่ไกลเราตถาคตทีเดียว เราตถาคต ก็ชื่อว่า อยู่
ไกลเธอเหมือนกัน. ด้วยค านี้พระองค์ทรงแสดงว่า การเห็นพระตถาคตเจ้าด้วยมังสจักษุก็ดี การอยู่รวมกันทาง
รูปกายก็ดี  ไม่ใช่เหตุ (ของการอยู่ใกล้) แต่การเห็นด้วยญาณจักษุเท่านั้น และการรวมกันด้วยธรรมกายต่างหาก 
เป็นประมาณ (ในเรื่องนี้). ด้วยเหตุน้ัน พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ตรัสไว้ว่า          

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เพราะว่าภิกษุนั้นไม่เห็นธรรม  เมื่อไม่เห็นธรรม ก็ไม่เห็นเราตถาคต. ในค าว่า   
นั้นไม่เห็นธรรม  เมื่อไม่ เห็นธรรม  ก็ไม่ เห็นเราตถาคต.  ในค าว่า  ธมฺม   น ปสฺสติ  นั้น มีอธิบายว่า  
โลกุตรธรรม ๙ อย่าง (มรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑) ชื่อว่า ธรรม ก็เธอไม่อาจจะเห็นโลกุตรธรรมนั้นได้ ด้วยจิตที่
ถูกอภิชฌาเป็นต้นประทุษร้าย  เพราะไม่เห็นธรรมนั้น  เธอจึงชื่อว่า ไม่เห็นธรรมกาย สมจริงตามที่พระผู้มีพระ
ภาคเจ้าได้ตรัสไว้ว่า ดูก่อนวักกลิ เธอจะมีประโยชน์อะไรด้วยกายอันเปื่อยเน่านี้ที่เธอได้เห็นแล้ว. ดูก่อนวักกลิ 
ผู้ใดแลเห็นธรรม ผู้นั้นก็เห็นเราตถาคต ผู้ใดเห็นเราตถาคต ผู้นั้นก็เห็นธรรม ดังนี้...” 

พุทธทาสภิกขุได้แสดงพระธรรมเทศนาในวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๑๐ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา 
ใจความส าคัญตอนหนึ่งกล่าวว่า “…ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นเราตถาคต ผู้ใดไม่เห็นธรรม ผู้นั้นไม่เห็นเราตถาคต  
แม้ว่าผู้นั้นจะจับมุมจีวรของเราตถาคต ถืออยู่แล้วก็ตาม ดังนี้เป็นต้น ท่านลองคิดดูว่าพระพุทธองค์ตรัสว่า 
แม้ว่าใครสักคนหนึ่งจะจับมุมจีวรของพระองค์ไว้มองดูพระองค์อยู่ ก็ยังไม่ชื่อว่าเห็นพระองค์ ถ้าหากว่าเขาไม่
เห็นธรรม ต่อเมื่อใดเขาเห็นธรรม เมื่อนั้นจึงจะชื่อว่าเห็นพระพุทธองค์ ไม่จ าเป็นจะต้องเห็นพระกายของ
พระองค์ ด้วยเหตุนี้แลจึงเป็นผลดีแก่เราทั้งหลายทุกคน ในปัจจุบันนี้ซึ่งเวลาล่วงมาถึง ๒,๐๐๐ กว่าปีแล้วที่เรา
ยังอาจจะเห็นพระองค์ได้โดยเห็นธรรมซึ่งเป็นตัวพระองค์แท้... 

...พระองค์จริงนั้นก็คือตัวธรรม ที่มีอยู่ในพระหฤทัยของพระองค์ ร่างกายเป็นวัตถุจึงถือว่าเป็นตัวแทน
ของพระองค์ แต่แม้จิตใจของพระองค์ก็ยังเป็นเพียงส่วนหนึ่ง ซึ่งลึกเข้าไปอีก ยังไม่ใช่พระองค์ที่แท้จริง ต้องเล็ง
ถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งมีอยู่ในจิตใจของพระองค์ ในเมื่อกล่าวโดยสมมติโวหารก็คือความรู้สึก ที่เป็นธรรมต่างๆ ซึ่งมี
อยู่ในจิตใจของพระองค์ สรุปแล้วก็คือความบริสุทธิ์ สะอาด อย่างหนึ่งความรู้แจ่มแจ้งนี้อย่างหนึ่ง  และความ
สงบสุขนี้อย่างหนึ่ง เราเรียกกันว่า พระบริสุทธิคุณ พระปัญญาคุณ และพระสันติคุณ พระพุทธองค์มีความ
บริสุทธิ์ถึงที่สุด ไม่มีกิเลสเครื่องเศร้าหมองแม้แต่ประการใด นี้เราเรียกว่าความสะอาด หรือภาวะแห่งวิสุทธิคุณ
ที่มีอยู่ในพระองค์ พระองค์ตรัสรู้ซึ่งญายธรรมทั้งปวงเป็นความรู้ทุกสิ่ง ที่เป็นไปเพื่อความดับทุกข์นี้เราเรียกว่า 
ความสว่าง หรือภาวะแห่งปัญญาคุณ ซึ่งมีอยู่ในพระหฤทัยของพระองค์ พระองค์ปราศจากความทุกข์โดย
ประการทั้งปวง เราจึงเรียกว่าความสงบหรือภาวะแห่งสันติคุณที่มีอยู่ในพระองค์ดังนี้  

ภาวะแห่งสันติคุณ ปัญญาคุณ บริสุทธิคุณ ๓ อย่างนี้เป็นอันเดียวกันได้อีก ก็เพราะสะอาดจึงสว่าง 
เพราะสว่างจึงสะอาด เพราะสะอาดจึงสงบ แล้วแต่จะพูดท านองไหนก็ได้ทั้งนั้น เพราะฉะนั้น สิ่งทั้งสามนั้น จึง
เหลืออยู่แต่เพียงค าค าเดียวว่า ธรรม หรือจะเรียกว่าพระธรรมก็สุดแท้ ที่มีอยู่ในพระองค์นั่นแหละคือพระองค์
จริง จึงเรียกว่าผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นเรา ดังนี.้..” 

 
 
 
                                           
๓๔ อรรถกถาสังฆาฏิสตูร พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย ๙๑ เล่ม พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย อิติวุตตก 

เล่ม ๑ ภาค ๔ หน้า ๕๘๓. 



อนิจจัง    ฟากตรงข้าม ทางรถไฟ ต่อไปนั้น 
   คือเมืองเก่า เคยส าคัญ เป็นอย่างยิ่ง 
   มีซากตึก ชวนให้นึก ถึงความจริง 
   ว่าทุกสิ่ง อนิจจัง ทั้งวันคืน.        ๒๖๖. 
 

สรรพสิ่งในโลกล้วนเกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไปเพราะตกอยู่ภายใต้กฎ ไตรลักษณ์๓๕ ลักษณะ ๓, อาการที่
เป็นเครื่องก าหนดหมาย ๓ อย่าง อันให้รู้ถึงความจริงของสภาวธรรมทั้งหลายที่เป็นอย่างนั้นๆ ตามธรรมดาของ
มัน  

       ๑. อนิจจตา ความเป็นของไม่เที่ยง  
       ๒. ทุกขตา ความเป็นทุกข์  
       ๓. อนัตตตา ความเป็นของไม่ใช่ตน  
ลักษณะเหล่านี้มี ๓ อย่าง จึงเรียกว่าไตรลักษณ์ 
ลักษณะทั้ง ๓ เหล่านี้ มีแก่ธรรมที่เป็นสังขตะคือสังขารทั้งปวง เป็นสามัญเสมอกัน จึงเรียกว่า สามัญ

ลักษณะ หรือสามัญลักษณ์ (ไม่สามัญแก่ธรรมที่เป็นอสังขตะ อันได้แก่วิสังขาร ซึ่งมีเฉาะลักษณะที่ ๓ คือ 
อนัตตาอย่างเดียว ไม่มีลักษณะ ๒ อย่างต้น 

ค าว่า ไตรลักษณ์ ก็ดี สามัญลักษณ์ ก็ดี เกิดขึ้นในยุคอรรถกถา ส่วนในพระไตรปิฎก พระพุทธเจ้าตรัส
แสดงลักษณะ ๓ อย่างนี้ไว้ในหลัก ธรรมนิยาม 

 

 ธรรมนิยาม ๓๓๖ ก าหนดแห่งธรรมดา, ความเป็นไปอันแน่นอนโดยธรรมดา, กฎธรรมชาติ  
       ๑. สพฺเพ สงฺขารา อนิจฺจา สังขารคือสังขตธรรมทั้งปวงไม่เที่ยง  
       ๒. สพฺเพ สงฺขารา ทุกฺขา สังขารคือสังขตธรรมทั้งปวงเป็น  
       ๓. สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา ธรรมคือสังขตธรรมและอสังขตธรรม หรือสังขารและวิสังขารทั้งปวง 

ไม่ใช่ตน  
หลักความจริงนี้ แสดงให้เห็นลักษณะ ๓ อย่าง ที่เรียกว่า ไตรลักษณ์ ของสภาวธรรม พระพุทธเจ้าจะ

อุบัติหรือไม่ก็ตาม หลักทั้งสามนี้ ก็คงมีอยู่เป็นธรรมดา พระพุทธเจ้าเป็นแต่ทรงค้นพบ และน ามาเปิดเผยแสดง
แก่เวไนย. 

 
สติปัฏฐานสี่  อยู่ในป่า คือภาวนา ดั่งท่านแจง 

แยกแขนง เรียกสติ ปัฏฐานธรรม.   ๒๙๔. 
มีกายา เวทนา และจิตตา 
ทั้งธัมมา ๔ นี้  เป็นที่ส า – 
หรับให้เสือ ซุ่มหมอบ ลอบขย้ า 
เอาตัวเนื้อ  มาก า ไว้ในมือ.   ๒๙๕. 
 

การฝึกฝนอบรมกาย วาจา ใจ เพื่อกระท าที่สุดแห่งทุกข์เป็นวิถีของศากยบุตรพุทธชิโนรสบนเส้นทาง
การตามรอยพระอรหันต์ พระพุทธเจ้าทรงวางแนวทางไว้อย่างละเอียดที่เรียกว่า สติปัฏฐาน๓๗ ธรรมเป็นที่ตั้ง

                                           
๓๕ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, ๒๕๕๑ : หน้า ๘๙. 
๓๖ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, ๒๕๕๑ : หน้า ๙๒. 
๓๗ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, ๒๕๕๑ : หน้า ๓๙๕. 



แห่งสติ, ข้อปฏิบัติมีสติเป็นประธาน, การตั้งสติก าหนดพิจารณาสิ่งทั้งหลายให้รู้เห็นเท่าทันตามความเป็นจริง , 
การมีสติก ากับดูสิ่งต่างๆ และความเป็นไปทั้งหลาย โดยรู้เท่าทันตามสภาวะของมัน ไม่ถูกครอบง าด้วยความ
ยินดียินร้าย ที่ท าให้มองเห็นเพ้ียนไปตามอ านาจกิเลส มี ๔ อย่างคือ 

๑. กายานุปัสสนา สติปัฏฐาน การตั้งสติก าหนดพิจารณากาย, การมีสติก ากับดูรู้เท่าทันกายและเรื่อง
ทางกาย 

๒. เวทนานุปัสสนา สติปัฏฐาน การต้ังสติก าหนดพิจารณาเวทนา, การมีสติก ากับดูรู้เท่าทันเวทนา 
๓. จิตตานุปัสสนา สติปัฏฐาน การตั้งสติก าหนดพิจารณาจิต, การมีสติก ากับดูรู้เท่าทันจิตหรือสภาพ

และอาการของจิต 
๔. ธัมมานุปัสสนา สติปัฏฐาน การต้ังสติก าหนดพิจารณาธรรม, การมีสติก ากับดูรู้เท่าทันธรรม; 
เรียกสั้นๆ ว่า กาย เวทนา จิต ธรรม; ในพระไตรปิฎกที่เป็นพระสูตร มีชื่อเรียกต่างกัน  
มหาสติปัฏฐานสูตร๓๘ หมายถึง พระสูตรที่กล่าวถึงวิธีเจริญสติปัฏฐาน ๒๑ บรรพะ อยู่ในพระ

สุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค เป็นสูตรที่ ๙ 
สติปัฏฐานสูตร คือ พระสูตรที่กล่าวถึงวิธีเจริญสติปัฏฐาน  อยู่ในพระสุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย มูล

ปัณณาสก ์[๑. มูลปริยายวรรค] สูตรที่ ๑๐ กล่าวถึงวิธีเจริญสติปัฏฐาน ๒๑ บรรพะเหมือนในทีฆนิกายนั่นเอง 
 

มหาสติปัฏฐานสูตร๓๙ 
พระสูตรนี้ พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแก่ภิกษุทั้งหลาย ขณะประทับอยู่ ณ นิคมของชาวกุรุ ชื่อกัมมาส

ธัมมะ แคว้นกุรุ โดยทรงปรารภพุทธบริษัทชาวกัมมาสธัมมนิคมว่า มีความสนใจในการเจริญสติปัฏฐานกัน
อย่างมาก  แม้พวกทาส  กรรมกร  และบริวารชนก็พูดกันแต่เรื่องสติปัฏฐาน สุมังคลวิลาสินีอธิบายเพิ่มเติมถึง
เหตุผลที่พระพุทธเจ้าตรัสถึงมหาสติปัฏฐานสูตรแก่พุทธบริษัทชาวกุรุว่าเป็นเพราะพุทธบริษัทเหล่านั้นสามารถ
ฟังพระธรรมเทศนาที่ลึกซึ้งได้ เนื่องจากแคว้นกุรุเป็นแคว้นที่อุดมสมบูรณ์มีภูมิอากาศที่ดีไม่หนาวเกินไปไม่ร้อน
เกินไป ชาวแคว้นกุรุจึงสามารถตั้งสติพิจารณาเรื่องที่ลึกซึ้งได้ดี โดยเฉพาะการบ าเพ็ญสติปัฏฐาน 

 

เนื้อหาของพระสูตรโดยสังเขป   
 

ภาคอุทเทส 
พระผู้มีพระภาคทรงยกหัวข้อการบรรยายขึ้นเป็นอุทเทสว่า ภิกษุทั้งหลาย ทางนี้เป็นทางสายเดียวเพื่อ

ความบริสุทธิ์ของเหล่าสัตว์ เพื่อล่วงโสกะและปริเทวะ เพื่อดับทุกข์และโทมนัส เพื่อบรรลุญายธรรม 
(อริยมรรค) เพื่อท าให้แจ้งนิพพาน ทางนี้คือ สติปัฏฐาน ๔ ประการ 

 
สติปัฏฐาน คือการตั้งสติสัมปชัญญะ เพียรพิจารณากาย เวทนา จิต และธรรม เพื่อก าจัดอภิชฌาและ

โทมนัสในโลกให้ได้ โดยแยกพิจารณาเป็น ๔ ประการ  คือ 
(๑) การพิจารณาเห็นกายในกาย (กายส่วนย่อยในกายส่วนใหญ่) 
(๒) การพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลาย (ความรู้สึกอารมณ์ส่วนย่อยในความรู้สึกอารมณ์ส่วน

ใหญ่) 

                                           
๓๘ สติปัฏฐานสูตร หรือ มหาสติปัฏฐานสูตร เป็นพระสูตรส าคัญในพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าตรัสแก่ชาวกุรุชนบท ชื่อว่า         

กัมมาสธัมมะ (สันนิษฐานว่าอยู่ในกรุงนิวเดลี เมืองหลวงของประเทศอินเดีย) สติปัฏฐานสูตรหรือมหาสติปัฏฐานสูตร เป็นพระสูตรที่พระพุทธเจ้า
ตรัสว่าเป็นหนทางที่ไปอันเอก เพื่อบรรลุธรรมที่ถูกต้อง เพื่อท าให้แจ้งซึ่งพระนิพพาน; ค้นจากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี : มหาสติปัฏฐานสูตร 

๓๙ อุทัย สติมั่น, มหาสติปัฏฐานสูตรกับสังคมโลกาภิวัตน์. [ออนไลน์] อ่านต่อได้ที่: https://www.gotoknow.org/posts/396233 
เข้าถึงเมื่อ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๙. 

https://www.gotoknow.org/posts/396233%20เข้าถึง
https://www.gotoknow.org/posts/396233%20เข้าถึง


(๓) การพิจารณาเห็นจิตในจิต (จิตส่วนย่อยในจิตส่วนใหญ่ คือจิตดวงใดดวงหนึ่งในจิตที่เกิดขึ้นดับไป
มากดวง) 

(๔) การพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลาย (ธรรมส่วนย่อยในธรรมส่วนใหญ่) 
 

ภาคนิทเทส 
 

- การพิจารณาเห็นกายในกาย (กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน) แบ่งออกเป็น ๖ หมวดคือ 
๑. พิจารณาลมหายใจเข้า ลมหายใจออก ให้เห็นการไหลเข้า ไหลออกติดต่อกันเป็นล า ยาว 

สั้นสลับกันไป  (อานาปานบรรพ) 
๒. พิจารณาอิริยาบถ คือพิจารณาการเดิน ยืน นั่ง นอน ให้รู้ความเป็นไปของอิริยาบถนั้นๆ  

(อิริยาปถบรรพ) 
๓. พิจารณาสัมปชัญญะ คือ พิจารณาความรู้สึกตัวในการเคลื่อนไหวทางกาย เช่น การก้าว

ไป การถอยกลับ การคู้แขนเข้า การเหยียดแขนออก โดยก าหนดให้รู้ทันทุกอากัปกิริยานั้นๆ 
(สัมปชัญญบรรพ) 

๔. พิจารณาสิ่งปฏิกูล คือ พิจารณาอาการ ๓๒ ในกายของตนมีผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เป็น
ต้น  ให้เห็นว่าเป็นของน่าเกลียด (ปฏิกูลมนสิการบรรพ) 

๕. พิจารณาธาตุ คือ พิจารณา ดิน น้ า ไฟ ลม ในกายของตน ให้เห็นโดยความเป็นธาตุ 
เหมือนคนฆ่าโคหรือลูกมือของคนฆ่าโคนั่งช าแหละอวัยวะของโคที่ฆ่าแล้วออกเป็นส่วนๆ อย่างช านาญ 
(ธาตุมนสิการบรรพ) 

๖. พิจารณาซากศพ ซึ่งมีลักษณะต่างๆ กัน ถึง ๙ ลักษณะ เช่น ซากศพที่ตายมาแล้ว ๑ วัน
ถึง ๓ วัน แล้วน ามาเปรียบเทียบกับกายของตนว่ามีสภาพอย่างเดียวกัน (นวสีวถิกาบรรพ) 
- การพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลาย (เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน) คือ พิจารณาความรู้สึกสุข 

ทุกข์ ไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์ (อุเบกขา) ในตัวเอง แบ่งเป็น ๙ ประการคือ 
๑. เมื่อเสวยสุขเวทนา ก็รูช้ัดเวทนานั้น 
๒. เมื่อเสวยทุกขเวทนา ก็รู้ชัดเวทนานั้น 
๓. เมื่อเสวยอทุกขมสุขเวทนา ก็รู้ชัดเวทนานั้น 
๔. เมื่อเสวยสุขเวทนามีอามิส ก็รู้ชัดเวทนานั้น 
๕. เมื่อเสวยสุขเวทนาไม่มีอามิส ก็รู้ชัดเวทนานั้น 
๖. เมื่อเสวยทุกขเวทนามีอามิส ก็รู้ชัดเวทนานั้น 
๗. เมื่อเสวยทุกขเวทนาไม่มีอามิส ก็รู้ชัดเวทนานั้น 
๘. เมื่อเสวยอทุกขมสุขเวทนามีอามิส ก็รู้ชัดเวทนานั้น 
๙. เมื่อเสวยอทุกขมสุขเวทนาไม่มีอามิส ก็รู้ชัดเวทนานั้น 

 
- การพิจารณาเห็นจิตในจิต (จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน) คือ พิจารณาจิตของตนให้เห็นสภาวะตามที่

ปรากฏในขณะนั้นๆ และรู้ชัดตามความเป็นจริง มี ๑๖ อย่าง คือ 
๑. จิตมีราคะ             ก็รู้ชัดว่า “จิตมีราคะ” 
๒. จิตปราศจากราคะ   ก็รู้ชัดว่า “จิตปราศจากราคะ” 
๓.  จิตมีโทสะ            ก็รู้ชัดว่า “จิตมีโทสะ” 
๔.  จิตปราศจากโทสะ  ก็รู้ชัดว่า “จิตปราศจากโทสะ” 



๕.  จิตมีโมหะ            ก็รู้ชัดว่า “จิตมีโมหะ” 
๖.  จิตปราศจากโมหะ  ก็รู้ชัดว่า “จิตปราศจากโมหะ” 
๗.  จิตหดหู่               ก็รู้ชัดว่า “จิตหดหู่” 
๘.  จิตฟุ้งซ่าน            ก็รู้ชัดว่า “จิตฟุ้งซ่าน” 
๙.  จิตเป็นมหัคคตะ     ก็รู้ชัดว่า“จิตเป็นมหัคคตะ” 
๑๐. จิตไม่เป็นมหัคคตะ ก็รู้ชัดว่า “จิตไม่เป็นมหัคคตะ” 
๑๑. จิตมีจิตอ่ืนยิ่งกว่า   ก็รู้ชัดว่า “จิตมีจิตอ่ืนยิ่งกว่า” 
๑๒. จิตไม่มีจิตอ่ืนยิ่งกว่า ก็รู้ชัดว่า“จิตไม่มีจิตอ่ืนยิ่งกว่า” 
๑๓. จิตเป็นสมาธิ         ก็รู้ชัดว่า “จิตเป็นสมาธ”ิ 
๑๔. จิตไม่เป็นสมาธิ      ก็รู้ชัดว่า “จิตไม่เป็นสมาธ”ิ 
๑๕. จิตหลุดพ้นแล้ว      ก็รู้ชัดว่า “จิตหลุดพ้นแล้ว” 
๑๖. จิตไม่หลุดพ้น        ก็รู้ชัดว่า “จิตไม่หลุดพ้น” 

- การพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลาย (ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน) คือ พิจารณาว่าในขณะนั้นๆ 
มีธรรมอะไรเกิดอยู่ในจิตของตน ก็รู้ชัดธรรมนั้นๆ แบ่งเป็น ๕ หมวด คือ 

๑. พิจารณาธรรมที่กั้นจิตมิให้บรรลุสมาธิ ที่เรียกว่านิวรณ์ ๕ (นีวรณบรรพ : หมวดนิวรณ์)        
๒. พิจารณาขันธ์ ๕  คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ (ขันธบรรพ : หมวดขันธ์) 
๓. พิจารณาอายตนะภายใน ๖  คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ (อายตนบรรพ : หมวด

อายตนะ) 
๔. พิจารณาธรรมที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้ ๗  ที่เรียกว่าโพชฌงค์ (โพชฌงคบรรพ : หมวด

โพชฌงค์) 
๕. พิจารณาอริยสัจจ์ ๔ (สัจจบรรพ : หมวดสัจจะ) 

 
ภาคอานิสงส์ของสติปัฏฐาน 
พระผู้มีพระภาคทรงแสดงอานิสงส์ของการเจริญสติปัฏฐานไว้ในตอนท้ายของพระสูตรนี้ว่า บุคคลผู้

เจริญสติปัฏฐาน ๔ ประการนี้ แม้เพียง ๗ วันเป็นอย่างน้อย ก็หวังได้ว่า จะมีผลในปัจจุบันอย่างใดอย่างหนึ่ง 
ในจ านวนผล ๒ อย่างคือ (๑) จะได้ บรรลุอรหัตตผล (๒) ถ้ายังมีอุปาทิเหลืออยู่ จะบรรลุอนาคามิผล (ผู้ไม่
กลับมาเกิดในโลกนี้อีก) 

จึงทรงสรุปว่า สติปัฏฐาน ๔ ประการนี้ เป็นทางสายเดียว เพื่อความบริสุทธิ์ของเหล่าสัตว์ เพื่อล่วงโส
กะและปริเทวะ เพื่อดับทุกข์และโทมนัส เพื่อบรรลุญายธรรม เพื่อท าให้แจ้งนิพพาน. 
 

 
กรงอัตตา   โอ้นกเอ๋ย เคยคิด กันบ้างไหม 
   ว่ามนุษย์ น้อยใหญ่ มากเหลือหลาย 

ก็ติดกรง เหมือนกับเจ้า ทั้งเพรางาย 
หรือเที่ยงบ่าย เย็นค่ า ติดร่ าไป.   ๓๒๙. 
ทั้งกรงไม้ กรงเหล็ก และกรงทอง 
ล้วนเป็นของ เขาหา มาสวมใส่ 
ให้ตัวเอง แล้วไม่อยาก จะจากไกล 



เหตุไฉน เจ้าจึงอยาก จะจากมัน.   ๓๓๐. 
พวกเทวดา เก่งกว่า มนุษย์นัก 
ก็ยิ่งรัก กรงทอง ของสวรรค์ 
ถึงพวกพรหม สูงสุด ก็ดุจกัน 
สมัครมั่น อยู่วง “กรงอัตตา”   ๓๓๑. 

 
- กวีทัศน์๔๐ 
ความคิดเห็นเชิงยั่วให้คิดของพุทธทาสภิกขุมีหลายตอนที่ผู้อ่านหรือคนทั่วไปอาจไม่เคยนึกเฉลียวใจ 

อาทิ ตอนคณะแวะนมัสการพระพุทธบาทที่สระบุรี เมื่อเห็นรอยพระพุทธบาทได้รับการปิดทอง ประดับประดา
งดงาม คนทั่วไปคงเพิ่มพูนศรัทธาปสาทะเห็นเป็นพุทธปาฏิหาริย์ บ้างอาจนึกไปว่าพระพุทธองค์เคยเสด็จมาที่
แห่งนี้ พุทธทาสภิกขุพาให้ผู้อ่านมองไกลออกไปพ้นจากวัตถุอีกระดับหน่ึง 

 

    เห็นรอยใหญ่ ควรจะได้ รู้ส านึก  
   ถึงพระคุณ อันพิลึก มหาศาล 

 เห็นรอยงาม ควรท าตาม พระพจมาน 
ประกอบการ งานดี ที่กายใจ.   ๒๑๐. 
 เห็นทองปิด ควรคิด ท าดีบ้าง 
เหมือนกับสร้าง อนุสา- วรีย์ไว ้
 เห็นเขากราบ ควรจะปลูก ศรัทธาไป 
ในภายใน ดิ่งลง และคงทน.   ๒๑๑. 
 เห็นเขามา จากไกล ให้นึกรู้ 
ว่าพระองค์ ทรงอยู่ ทุกแห่งหน 
 เห็นเขาเหนื่อย พึงรู้ ว่าเขาคน 
ผู้ใช้ความ อดทน เป็นธูปเทียน.   ๒๑๒. 
 เห็นเขาจุด สักการ จงอ่านออก 
ว่ามิใช่ เรื่องหลอก รีบน้อมเศียร 
 เห็นเทียนลุก ปลุกใจ ให้แนบเนียน 
เผากิเลส ราบเตียน หมดเยื่อใย.   ๒๑๓. 
 เห็นจุดธูป หอมเย็น จงเห็นอรรถ 
พระพุทธรัตน์ หอมกว่า เป็นไหนๆ 
 เห็นเนื้อหิน องค์พระบาท จงคาดไว้ 
ว่าคงได้ สงบเย็น เห็นปานกัน.   ๒๑๔. 
 เห็นเสื่อเงิน จงรู้ว่า เงินเป็นของ 
ส าหรับรอง บาทา น่าสรวลสันต์ 
 เห็นทองเกลื่อน กล่นไป ให้รู้ทัน 
ว่าทองนั้น ของใช้ ใช่นายคน.   ๒๑๕. 
 

                                           
๔๐ กวีทัศน์ คือ ความคิดเห็นหรือแง่คิดของกวีที่ผู้อ่านอาจน าไปปรับใช้กับชีวิต นับเป็นผลพลอยได้จากการอ่านวรรณกรรม 



- วิเคราะห์เหตุแห่งการไปลพบุรี 
ปี พ.ศ. ๒๔๘๔ ประเทศไทยพึ่งเปลี่ยนระบอบการปกครองจากราชาธิปไตยมาเป็นประชาธิปไตยได้ไม่

นาน เป็นยุคที่จอมพล ป. พิบูลสงคราม ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี๔๑ และจอมพล ป. พิบูลสงคราม ได้
สร้างสรรค์ความเจริญรุ่งเรืองให้แก่เมืองลพบุรีเพื่อเป็นแบบอย่างความทันสมัย เช่น การวางผังเมืองลพบุรีตาม
แบบยุโรป การสร้างเมืองลพบุรีให้เป็นเมืองทหาร ก่อตั้งนิคมสร้างตนเอง เป็นต้น๔๒ การเดินทางไปเที่ยวเมือง
ลพบุรี สันนิษฐานว่าพระยาลัดพลีธรรมประคัลภ์และศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ คงต้องการให้พุทธทาส
ภิกขุได้เห็นบ้านเมืองที่มีการวางผังเมืองอย่างใหม่ตามแบบยุโรป และลพบุรีก็เป็นเมืองที่มีความส าคัญ มี
ประวัติศาสตร์ยาวนานสืบมาตั้งแต่สมัยทวารดี และที่เด่นชัดก็ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเคยเป็นราช
ธานีรองจากกรุงศรีอยุธยา ซากเมืองเก่ายังปรากฏอยู ่ในบทกลอนพุทธทาสภิกขุก็มีกล่าวไว้อยู่บ้าง 

 

    พอบ่ายคล้อย หน่อยหนึ่ง ถึงเขตเมือง 
   ที่ลือเลื่อง ลพบุรี นครทหาร 

ความรอบรู้ สันทัด ของรัฐบาล 
บ่งให้ท่าน จัดสร้าง อย่างเอาจริง.   ๒๓๖. 
การป้องกัน ท่านว่า ดีกว่าแก้  
ถูกต้องแน่ คือไม่ ประมาทยิ่ง 
สมัยนี้ มิใช่ สมัยอิง- 
ผู้อื่นใด ไฉนนิ่ง หรือไทยเรา.   ๒๓๗. 
อันงานบ้าน การเมือง เรื่องวิ่งท า 
มัวงึมง า จักต้อง ล้าหลังเขา 
เศรษฐกิจ วัฒนธรรม รีบจ้ าเอา 
จะได้เบา แรงกาย เมื่อปลายมือ.   ๒๓๘. 
ลพบุรี ชิ้นหนึ่ง ซึ่งเราจัด 
เพื่อป้องปัด เหตุร้าย ทั้งได้ถือ 
เป็นชิ้นใหญ่ ได้แสดง ให้ระบือ 
ว่าไทยคือ นักศิลปะ อย่างระราน.   ๒๓๙. 

 
 
 

     นายสมบัติ ทารัก 
กลุ่มงานจดหมายเหตุ 

หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ 
 
 

                                           
๔๑ จอมพล ป. พิบูลสงคราม ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีสมัยแรกวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๔๘๑ - วันที่ ๗ มีนาคม ๒๔๘๕ โดยลาออก 

เพื่อให้มีการเปลี่ยนแปลงครม.ใหม่ – เว็บไซต์รัฐบาลไทย http://www.thaigov.go.th  
๔๒ ที่มา ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เว็บไซต์ http://library.tru.ac.th/inlop/lppep/339-

lppe0403.html 

http://www.thaigov.go.th/
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