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วาหากสามารถทําใจใหเปนสุข หรือใหเอิบอิ่มได ก็จะสามารถเขาถึง
เปาหมายสูงสุดของพุทธศาสนาไดไมยาก 
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ความอิ่มใจความอิ่มใจ  
 
 ก า ร พู ด ที่ นี่ จ ะ พู ด แ ต เ รื่ อ ง
เกี่ยวกับตัวกู ของกู และเฉพาะเรื่องเปน
ที่ ร ว ม  เ ป น ใ จ ค ว า ม ข อ ง ห ลั ก
พระพุทธศาสนา แตไมไดอยูในคําที่เขา
พูดกันในคัมภีร ในโรงเรียน อะไรทํานอง
นี้ คําพูดเหลานี้เขาใจกันนอย แลวก็ไม
คอยสนใจกันดวย เพราะเขาเห็นวาไมมี
ในคัมภีร ไมมีในแบบเรียน ไมขลัง ไมใช

คําสูง เขาไปเขาใจกันเสียอยางนี้ เลยทําใหไมรูเรื่อง ไมเขาใจตัวพุทธศาสนาโดยตรงอยางถูกตองลึกซึ้ง 
เพราะฉะนั้นตอนหลังนี้ จึงไดเปลี่ยนเปนพูดเรื่องธรรมดา ๆ คําธรรมดา ๆ ใหเขาใจกันงาย ๆ เชนอยาง
วันน้ีก็อยากจะพูดเรื่องที่เรียกวา “ความอ่ิมท่ีไมตองกิน” 
 
 

ถาเขาใจเร่ืองอิ่ม จะรูพุทธศาสนาท้ังหมด 
 
 ความอิ่ม, ที่จริงถาเขาใจ เร่ืองความอ่ิม คําเดียวอยางเพียงพอท่ัวถึงแลว ก็รูพุทธศาสนาหมดได
เหมือนกัน เพราะวาธรรมะนี้มีคาตรงที่ “ทําใหใจคนรูสึกอ่ิม” แตครั้นพูดอยางนี้กลายเปนไมมีคา 
สําหรับพวกที่ยังติดในถอยคํา พวกหัวเกาน้ี ถาเราจะพูดแตเพียงวา “พุทธศาสนาทําใหคนรูสึกอ่ิมก็มี
เทาน้ีเอง” คนพวกที่ยึดมั่นถือมั่นหัวเกา ก็วาไรสาระ พูดอยางนี้ไรสาระก็เลยไมใครไดพูดกันในลักษณะ
อยางนี้ 
 คนเด๋ียวนี้โดยมากโงดักดาน จนขนาดไมรูเลยวา อ่ิมน้ีคืออะไร อยูบานก็รูแตเรื่องวากินแลวอิ่ม 
กินแลว กินอ่ิม แลวก็รูแตเรื่องความอิ่มในเรื่องกิน นี้เลยไมรูเรื่องเกี่ยวกับความอิ่มชนิดหนึ่งซึ่งไมตอง
กิน ซึ่งเปนเรื่องทางธรรมะ อิ่มธรรมะ ความอ่ิมทางธรรมะ ความอิ่มทางวิญญาณอะไรอยางนี้ นี่เปน
เหตุใหไมไดพูดกันถึงเรื่องความอิ่มทางวิญญาณ หรือทางธรรมะ 
 ถาจะเขาใจใหงายข้ึน ก็ลองนึกดูเถอะวา ความอิ่มนี้มีอยูกี่แบบ อยางนอยก็มี ๒ แบบ : คือ อ่ิม
ท่ีตองกิน แลวจึงอิ่ม นี้อยางหนึ่ง และอ่ิมท่ีไมอยาก หรือเราไมอยากกินก็อิ่ม นี้ก็อีกแบบหนึ่ง คือไมตอง
กิน อยางหลังนี้คือวาอ่ิมอยางธรรมะ อยางพุทธศาสนามีไวใหเรา แตอิ่มอยางที่ตองกินเขาไปนั้นตองกิน
เขาไปใหอิ่ม ๆ แลวเดี๋ยวจะหิวอีก กินใหอิ่มอีก นี้ไมเกี่ยวกับพุทธศาสนา เปนเรื่องธรรมดา เรื่องโลก 
เรื่องวัตถุ เรื่องสังขาร และเห็นไดงาย พอพูดวาอ่ิมก็มักจะนึกถึงกันแตอิ่มชนิดนี้ 



 

ความอิม่ใจ........  ๒ 

 เรารูแลววา อ่ิมน้ันคือไมหิว ทีนี้ถาทําอยาใหมันหิว มันก็อิ่ม เรื่องทางจิต ทางวิญญาณนี้ทําได 
เพราะไมใชเรื่องทางรางกาย ทําใหจิตไมรูสึกหิวอะไรเลยนี้ทําได ทําใหเกิดความรูสึกเหมือนกับอิ่มอยู
ตลอดเวลา พอใจอยูตลอดเวลา ภาษาบาลีวาปติ แปลวา ความอ่ิม ไมใชคําวาสันโดษ หรืออะไรทํานอง
นั้น อยาไปเขาใจผิดในเรื่องคํา แลวถาแปลเปนภาษาฝรั่งยิ่งยุงใหญ ไมรูวาจะใชอะไรดี คําวา “อิ่ม” ใน
ภาษาฝรั่งดูจะไมมีดวยซ้ําไป ที่มันจะตรงกับคําวาอิ่มนี้ ที่มีใชกันมากก็วา contentment ซึ่งจะใช
หมายวาอ่ิม ในที่สุดจะใชเปนวา “พอใจ” หรือ “สันโดษ” อะไรไปก็ได 
 ความอ่ิม ไมใชพอใจ แตมันหยุดหิว ในทางธรรมะนี้ เราสามารถทําใหความหิวหยุดลงได ระงับ
ลงไปได แลวก็มีความอิ่มอยูเสมอ สวนความอิ่มทางรางกาย ทางเนื้อหนังนั้น เอาไวคนละเรื่อง หิวก็กิน
เขาไปไดตามสมควร ไมมีก็หามา พอหิวก็กินแตพอทําใหอิ่มพอสมควร ไมใชตะกละ ก็หมดปญหาเรื่อง
นี้ เพราะวาเราตองทํางาน อยูนิ่งไมไดอยูแลว ทํางานเพื่อหาอาหารแลวก็กินใหอิ่ม 
 

เร่ืองทางจิตใจ แบงเปนสองเร่ือง 
 

๑. เร่ืองท่ีเน่ืองกับรางกายโดยตรง ก็ไปอยางหนึ่ง เรื่องที่เกิดขึ้นทางรางกาย ก็ตองแกไขทาง
รางกายอยูมาก ทางระบบประสาทก็เปนทางจิตอยูมาก ความตองการเงินทอง หรือการที่ถึงขนาด ถึง
ขีดที่จะตองมีการสืบพันธุหรืออะไรทํานองนี้ มันก็มีการหิวไปตามแบบนั้น ถาเปนเรื่องธรรมชาติ 
ธรรมดาลวน ๆ ก็ไมรายกาจอะไรนักก็แกไขไป ดวยการไปหามาให สนองความตองการตามสมควร 
ความหิวชนิดนี้ไมใชเรื่องทางวิญญาณ 

๒. เปนเร่ืองทางวิญญาณแท เราตองการจะหยุดความหิว ความตองการเสียเลย แตมันสูงกวา
คําวาจิต โดยเราใชคําวาทางวิญญาณ ไมใชทางจิต เพราะคําวาทางจิตนี้เขาเอาไปใชต่ํา ๆ เสียแลวใน
ภาษาไทย ภาษาบาลี ทางจิต เขาหมายถึงสูงสุด ไมตองไปพูดถึงทางวิญญาณก็ได แตในภาษาไทย ทาง
จิตเอาไปใชต่ํา ๆ เกี่ยวกับระบบประสาท เกี่ยวเน่ืองกับรางกายเปนสวนมาก เราจึงตองมีคําวา “ทาง
วิญญาณ” ซึ่งมันละเอียดออกไป ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไป 
 

 พุทธศาสนาทําใหคนไมรูสึกอยากทางวิญญาณ เพราะฉะนั้นจึงทําใหคนอ่ิมทางจิต ทางวิญญาณ
อยูตลอดเวลา แมทางรางกายจะหิวก็กิน หิวก็กินอยูตลอดเวลาก็ชางมัน แตในทางจิตใจทางวิญญาณ 
แท ๆ นั้นอ่ิมอยูตลอดเวลา ถึงแมผูเปนฆราวาส หรือผูที่จะลาสิกขาออกไปเปนฆราวาสก็ตาม ตองรูจัก
เคล็ดลับขอนี้ ที่สําคัญมาก ใหจิตใจมันอ่ิมอยูตลอดเวลานี้ทํายาก หรือทําไมได ควรตองศึกษาเปนพิเศษ 
เมื่อกําลังอยากไดเงินบาง กําลังอยากไดยศ ไดเกียรติบาง แลวทําอยางไรจึงจะใหจิตใจมันอ่ิมอยู
ตลอดเวลา น้ีเปนปญหาท่ีหนักมาก ปญหาที่ยากมาก ถาไดมีธรรมะในพุทธศาสนาเพียงพอ ก็ทําได แต
ชาวบานเขาไมเชื่อวาทําได เขาก็เลยไมสนใจ 
 



พุทธบริษัท ควรต้ังปญหาข้ึนวา  ทําอยางไร จึงจะมีความอิ่ม 
 
ชาวบานเขาไมสนใจเร่ืองจิตวาง  

เรื่องอะไรตาง ๆ นี้ เขาไมสนใจ เพราะ 
เขาหาวาทําไมได ถาพุทธบริษัททําไมได  
หรือไมทําเสียเลย นี้คือความลมละลาย 
ความลมเหลว ความตกตํ่าของ 
พุทธบริษัทเอง ถาพวกอื่นที่ไมใช 
พุทธบริษัทเกิดมีทําได หรือทําไดบาง 
ขึ้นมาละก็ขายหนาเขาตาย การที่เขา 
มีใจคอสงบเสงี่ยมคงที่ คงเสน คงวา  
สม่ําเสมอ ไมทุกขไมรอนอยูเสมอ นี้ก็ 
มีเหมือนกันในลัทธิอื่น หรือในวัฒนธรรมที่ดี ๆ  
ของพวกฝรั่งก็มีเหมือนกัน แตไมไดหมายถึง 
พวกวัตถุนิยมอยางเดี๋ยวนี้ หมายถึงการศึกษาคนควาของทางตะวันตก ที่เคยไปไกลถึงขนาดวา เราควร
มีใจคอปรกติ ไมหวั่นไหว ยิ้มไดในทุกรณี มีเหมือนกัน แตสําหรับพุทธศาสนามีคําสอนอยูอยางเต็มท่ี มี
ความมุงหมายอยูอยางเต็มท่ี แตเราปลอยใหเลือนไป โดยละเลยกันเสีย เราตองตั้งปญหาขึ้นใหมวา ทํา
อยางไร เราจึงจะมีความอิ่ม ทําอยางไรเราจึงจะมีความอิ่มทางวิญญาณในทางจิตใจอยูตลอดเวลา เรื่อง
อะไรนอกนั้นก็ทําไปตามธรรมดาไมมีปญหาอะไร 

มันตองไมถือวาหิว เม่ือใจมันอ่ิมอยูตลอดเวลา แมทั้งหิวขาวก็เปนของขบขันไป ไปหามากินเสีย
ก็แลวกัน หากไมมีจะกิน ก็ไมควรจะสะเทือน หัวเราะไปจนตาย ดีกวาที่จะเปนทุกขกระวนกระวาย ถามี
กําลังใจเขมแข็ง มีปญญา มีญาณทัสนะ มีอะไรเพียงพอ มันก็ทําไดเหมือนกัน มันตองไมมีความทุกข
เหมือนอยางที่พูดวา แมวาเราจะวิ่งหนีเสือก็ไมตองกลัว จะขึ้นตนไมใหพนเสือ ก็ไมตองกลัว ในทางจิตใจ
ไมตองกลัว หรือพลาดตกลงมาเสือกัดกินหมดไปเลย ก็ไมตองเปนทุกข นี่จะมีจิตใจอยางนี้จะได
หรือไม? แมเปนจิตใจของพระอรหันตอยูมาก แตเราลองทําอยางบาบิ่นดูบางก็ยังไดเหมือนกัน 

ปุถุชนเรานี้ ถาทําอยางบาบิ่น เราก็ไมกลัวเหมือนกัน ไมเปนพระอรหันต แตกลับพยายามทาํให
ไดรับผลประโยชนคลาย ๆ กัน อยางที่วิ่งหนีเสือ ก็วิ่งดวยสติปญญา มีสติสัมปชัญญะ ไมใชวิ่งดวยความ
ขลาด ความกลัว จนลมลุกคลุกคลานอยางนี้ หรือขึ้นตนไมก็ขึ้นดวยสติสัมปชัญญะ เห็นเปนกีฬาไป
เสียเลย ไมตองขึ้นดวยความกลัว เปนทุกขตัวส่ันขวัญหนี แลวตกลงมาพลาดลงมาเสือมันกัดได แลวมนั
กินไปเลย นี้ก็ไมตองกลัวจนกระทั่งดับจิตก็ไมตองทุกข นี้เปนเรื่องที่ทําไดในทางจิตในทางวิญญาณ ที่
อบรมฝกฝนถึงขนาดหรือถึงที ่
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นี้แสดงใหเห็นวา เร่ืองจิต หรือเร่ืองวิญญาณน้ี เราอยาเพอไปเขาใจวาเรารูหมดแลว มันยังมี
เหลืออยู ถึงขนาดที่วาตองกระทํากันไป จนถึงกับวาไมตองเปนทุกขกันเลย ในทางบวกทาง positive นี้ 
ถึงกับวาเราอิ่มอยูเสมอ อิ่มอยูเสมอ  อิ่มอยูเสมอ ไมมีทางขาดแคลนทางวิญญาณ แมวาจะขาดแคลน
ทางวัตถุจนอดอาหารตาย ก็ไมมีการขาดแคลนทางวิญญาณ ทางวิญญาณยังคงอิ่มอยูเสมอ แลวคงไมมี
ที่ไหนในโลกนี้ ในเมืองไทยนี้ที่วาพระเราจะตองถึงขนาดอดตาย ไมมีอะไรจะกินนี้ มีไมได แตถาจะมีได
มันก็ตองนึกอยางนี้คือ ยังอิ่มอยูได มันมีอะไรอยูอยางหนึ่งท่ีทําใหอ่ิมอยูในทางจิต ทางวิญญาณในสวน
ลึก แลวถาเขาใจเร่ืองน้ีก็คือ เขาใจพุทธศาสนาอยางย่ิงอยางลึก และทั้งหมดเลย ธรรมะทีแ่ทจริงจะทาํให
มนุษยอ่ิมอยูเสมอในทางจิตใจ 
 

พิจารณาดูใหดี จะเห็นวาจิตใจมันหิวอยูเสมอ 
 
 เดี๋ยวน้ีดูเถอะ ในทางจิตใจมันหิวอยูเสมอ ไมใชหิวอาหาร เพราะอาหารมีกิน มันไมใชหิว
กามารมณ เพราะวามันเบื่อ มันเฉื่อยเสียแลว จะเนื่องดวยเหตุใดก็ตาม มันไมหิวเรื่องกามารมณ แต
มันหิวอะไรชนิดหนึ่งซึ่งบอกไมถูก ถาจะพูดกันตรง ๆ ก็คือ หิวความเดน หรือหิวความดีความเดน ของ
ตัวกู ตัวกูมันหิวความเดน หรือความดี หรือความอะไรก็ตาม ที่มันชอบใจ แตมันไมรูจักยังไมรูจัก นี่เปน
ความหิวอยางรายของผูที่ไมหิวขาว ไมหิวกามารมณ ไมหิวอะไรแลว แตมันหิวอยางทรมานอยางสูงสุด
อยู ตัวกูมันหิวความเดน น้ีมันเปนเหตุพาลหาเร่ืองหิวไปไดหมด จะเดนทางโนน จะเดนทางนี้ จะเดนทาง
นั้น จนกระทั่งจะเดนทางกิน เดนทางกามารมณ หรือวาเดนทางความเปนใหญเปนโต ความมีเกียรติ 
กระทั่งมันไมรูวาเดนอะไรเพียงแตรูวาเปนความเดน 
 สวนใหญท่ีจะเปนไดงาย เปนไดมากก็คือ หิวท่ีจะใหทุกคนเขายอมแพเรา ใหทุกคนยอมนับถือ
บูชาเรา นี้ดูจะเปนความหิวที่ไมขาดสาย ถาความหิวอยางนี้มี ก็ไมมีวันอ่ิม เมื่อไมตองการมัน มันก็อิ่ม
ทันทีแลว นี้จึงเรียกวาเปนความหิวที่ทรมานที่สุด ถาทําลายเสียไดก็มีความอิ่มทันที หิวอยางนี้เราไม
ตองเอาอะไรมาใหมันกิน ความหิวชนิดนี้ไมตองเอาอะไรมาสนอง มาปอนมาเลี้ยง มาบําเรออะไรมันอีก 
มันเปนความหิวที่ตองทําลายความหิวเสีย ดวยสติปญญาแลวมันก็อ่ิมข้ึนมาทันที 
 ถาเราหิวขาว ก็ตองกินขาว หรือหิวความรูสึกทางเพศ ก็ตองสนองดวยการกระทําอยางนั้น มัน
คนละเรื่อง แตนี่มันเปนเรื่องของทิฏฐิ เร่ืองทางวิญญาณท่ีเปนเร่ืองของทิฏฐิ เรื่องทางวัตถุก็เปนเรื่องของ
วัตถุ ไมใชธรรมะ เรื่องทางวัตถุเปนเรื่องตามธรรมชาติ เรื่องหิวทางวัตถุนั้นก็หาอะไรกิน หรือวาหิวทาง
จิตตามธรรมดา ก็ตองหาอะไรกิน หาอะไรมาสนองอยางนี้สวนเรื่องหิวทางทิฏฐิ นี้จะไปหาอะไรมาสนอง
มาเลี้ยงมันไมได ตองฆาความหิวเสียเอง เพราะมันไมใชเรื่องทางวัตถุที่จําเปนจะตองกินเขาไปเลี้ยง
รางกายอะไรนี้ มันเปนเรื่องคนละอยาง มันเปนเรื่องของทิฏฐิที่เขาใจผิด เรียกวา “ภวทิฏฐิ” ทิฏฐิใน
ความเปน 



 ภวทิฏฐิ  ทิฏฐิในความเปน คือจะเปนดีเปนเดน จะยกหูชูหาง จะเปน
อะไรทํานองนี้ เรียกวา ภวทิฏฐิ, ภว + ทิฏฐิ ก็ทิฏฐิในเรื่องเปน พอมีมาแลวก็
เกิดตัณหา ชนิดภวตัณหา แลวก็หิวอยางที่ไมมีอะไรจะมาระงับได เมื่อใหกินจน
อิ่มในทางปากทางทอง ใหสมบูรณดวยกามารมณจนเปนของทิพยของสวรรค
ไปแลวก็ยังไมอิ่ม เพราะเปนเรื่องของ ภวทิฏฐิ หรือแมวิภวทิฏฐิ อยากเดน 
อยากสูงอยูเรื่อย อยากสูงกวาคนอ่ืนอยูเรื่อย อยากใหทุกคนยอมแพ อยากให
ทุกคนบูชาใหเกียรติยศอยูเรื่อย นี้ก็ระงับไมได ทรมานไปจนตายไมมีอะไรอิ่ม 

ถาจะไมใหหิว จะใหอิ่มก็ตองฆาความหิวเสีย เม่ือความหิวไมมี ความอ่ิมก็มีมาเองอย งอัตโา นมัติ 
 นี่แหละเรื่องความอ่ิมแบบที่ประหลาด ท่ีไมใครสนใจกัน และเปนหัวใจอันสําคัญของพุทธศาสนา 
 เมื่อเรานั่งทํางานอยูที่โตะทํางานที่ออฟฟศ อยาหิวทางวิญญาณอยางนี้ แลวงานที่ทําไป ๆ ก็
เปนผลดีพรอมกันไป ทางรางกาย ทางวัตถุก็มีความสําเร็จประสบความสําเร็จ อยากไดเงิน ก็มีเงิน 
อยากไดเกียรติ ก็มีเกียรติ และฝกทําจิตใจไป ก็ไมหิว และไมเปนทุกข ไมตกนรกท้ังเปน โดยมากไมรูจัก
แบงแยกกันออกไปเปนพวก ๆ ไมรูวาพวกไหนจะตองจัดการอยางไร เลยปนกันยุง ทีนี้ก็แกไมตก แกไม
ถูก นี้หมายถึงฆราวาส ฆราวาสตองทํางานอยางฆราวาสที่ออฟฟศ ที่ในไร ในนา ในสวน ในอะไรก็สุด
แท แมในที่ทํางานของฆราวาส เขาก็ตองรูจักทําตนใหอ่ิมทางวิญญาณ แลวก็ทํางานไปตามสติปญญา 
ปญหาก็หมด เรียกวาเปนคนอิ่มอยูได 
 

พุทธศาสนา สอนใหรูจักความอิ่ม 
 
 ที่นี้ แมไมใชเปนคนอยางนั้น ไมใชฆราวาส ก็ยังมีปญหาอยางเดียวกัน เพราะพระเณรก็ยัง
ทะเยอทะยาน ยังหิวอยูอยางเดียวกัน หิวความดี ความเดน ตองหยุดมันเสีย งานประจําวันที่ตอง
ทําทางกายทางอะไรนี้ ก็ตองทํากันไป ถึงเวลาไปฉันอาหาร ก็ตองไป ทุก ๆ เวลา ทุก ๆ ขณะ ทุก ๆ 
อิริยาบถ ก็อยาไดเกิดความหิวทางวิญญาณ ในเรื่องดี เรื่องเดน เรื่องภวทิฏฐิ ภวตัณหา อยางนี้เปนคน
อิ่ม เมื่ออิ่มแลวก็ไมตองพูด มันหมดปญหา 
 พุทธศาสนาหรือคําสอนของพระพุทธเจา ทําใหคนมีความอ่ิม ไดรับความพอใจอยูตลอดเวลา 
ความทุกขไมมี ปญหาไมมี ความตายก็พลอยไมมีปญหาไปดวย เพราะมันอ่ิมอยางน้ีไดจนกระท่ังตาย 
พอตายแลวก็ไมรูสึกอะไรก็เลิกกัน แตตองไมมีความกระหายที่จะเกิดใหม ภพหนา ชาติหนาก็ไมมีอีก 
เพราะวาหยุดอยูที่ความอิ่ม ไมมีความหิวในการที่จะเกิดใหม ฉะนั้นธรรมะนี้เปนความอิ่มที่ประหลาด 
อิ่มนิรันดร อิ่มตลอดกาลนิรันดร เปนของที่ไมเกิด ไมดับ ไมเหมือนกับเรื่องหิวขาว หิวกามารมณ ซึ่ง
เปนเรื่องเกิดเรื่องดับ ๆ แตถาอ่ิมเพราะวาตัดภวตัณหา ภวทิฏฐิได ก็เรียกวาอิ่มนิรันดร ความหมายของ
นิพพานน้ีคืออิ่มนิรันดร ถาอยากจะรูจักนิรันดร หรืออมตะ หรืออะไรแลวอยากอิ่มนิรันดรอะไรกันบาง
ละก็ จะตองสนใจเรื่องอยางนี้ 
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 ทําอยางไรจึงจะเปนอมตะ หรือ immortal ทําอยางไรจึงจะเปนนิรันดร eternal 
etemity? นี้คนทั่วไปฟงไมถูก ไมเขาใจไดวา เรามีอายุไมกี่ปจะตาย แลวจะไมตายไดอยางไร? จะเปน
นิรันดรไดอยางไร? ตัวน้ันแหละคือตัวที่ไมเขาใจคําวา “อมตธรรมในพุทธศาสนา” นี่ก็คือความโงมาก 
 
 ที่พูดคําวา “ออก” ออกนี้ ออกจากความตายเพื่อหาอมตธรรม พบอมตธรรมแลวโวย! ก็เอา
มาบอก มาปนกัน เอามาแจกกัน นี้เชนในเรื่อง   อุปติสสะ โกลิตะ คือพระสารีบุตร พระโมคคัลลานะ 
ออกหาอมตธรรม พบแลวมาบอกมาแจกกันน้ี ฟงดูใหดี ๆ เขาพบอมตธรรม ไดพบความเปนนิรันดร 
หรือชีวิตนิรันดร อยางพระเยซูเรียกอยางนี้ เขาพบกันไดสําหรับมนุษยเรา ๆ ที่มีอายุไมเกินรอยปนี้ ก็
ตองอาจหมายความถึงความอิ่มชนิดนี้ มันเปนนิรันดร หรือความเปนอยูชนิดอิ่มเพราะไมอยากอะไร นี่
คือชีวิตนิรันดร ไมเปลี่ยนแปลง เพราะไมมีเหตุไมมีปจจัย ใครถึงชีวิตนิรันดรแลว ถาดับก็ดับแตรางกาย
เทานั้น สภาพความอิ่ม หรือชีวิตนิรันดรยังอยู อิ่มอยูเรื่อยไป รางกายแตกตาย ก็แตกตายไป ตัวเราก็
มิไดมี แตวาส่ิงที่เปนอมตะหรือเปนนิรันดรคงมีอยู 
 

ท้ังพระทั้งฆราวาส ควรรูจักทําตนเปนผูอ่ิมทางวิญญาณ 
 
 ทีนี้ ก็อยากจะรวบรัดเรื่องใหมันเหลือแตเพียงวา จะสึกออกไปก็ตาม
จะอยูตอไปก็ตาม จงรูจักทําตนใหเปนคนมีความอ่ิมในทางวิญญาณกันเสีย
บาง อยางนอยก็จะเปนการไดถึงตัวพุทธศาสนาไป เรื่อย ๆ ไมเสียทีที่มีชีวิต
อยู หรือบวชอยูก็ไมเสียที ถาไดความอิ่มชนิดนี้อยูละก็เรียกวาไมเสียที 
ปญหามีเทาน้ี ความเปนพระอรหันตที่เรียกวาสูงสุด ก็สูงสุดเพียงเทานี้ คือ
อิ่มนิรันดรโดยแทจริง ถายังไมเปนความอิ่มสมบูรณโดยแทจริง ก็ยังไมเปน
พระอรหันต เพียงรอง ๆ ลงมา ถาไมไดเสียเลยก็เปนปุถุชนอยางเลวมาก ถา
ไดบางก็เปนปุถุชนอยางดีหนอย 
 ขอใหระวัง อยามีความหิวทางวิญญาณ จะเปนผูตกนรกทั้งเปน จะ
เปนเปรต ท่ีเรียกวาเปรตนั้นไมมีอยางอื่น เปรตก็มีทองเทาภูเขา ปากเทารู
เข็มอยางนี้ คือความหิวทางวิญญาณ เพ่ือดี เพ่ือเดนเทาภูเขา แลวโอกาสทีจ่ะ
มีจะเปนได มันเทารูเข็ม มันก็มีความอิ่มไมได เปรตจึงหิวเรื่อย ก็ไดแกคนทุก
คนในโลกน้ีท่ีกําลังหิว ไมใชโลกอื่น ไมใชตอตายแลว ไมใชอุปปาติกะอยางที่
เขาพูด ๆ กัน หรือไมใชอทิสมานกายอะไรที่ไหน ที่แทก็คือคนที่หิวอยูเรื่อย

นั่นเอง ถาเปนสัตวชนิดอื่นไปแลว ก็ไมมีความแปลกประหลาด เพราะเปนธรรมดาของสัตวชนิดนั้นไป
เสีย ไมเกี่ยวกับเรา ที่เกี่ยวกับเราก็โดยเหตุที่วา เราน้ีจะเปนเปรตโดยไมรูสึกตัว คือหิวอะไรในทางจิต 
ทางวิญญาณอยูเรื่อย ไมมีวันอ่ิมเสียเลย ขอใหทุกคนเขาใจคําใหมวา “อ่ิม” นี้ขึ้นมาอีกสักคําหนึ่ง 
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 ทีนี้อยากจะพูดทบทวนคําที่กลาวเมื่อตะกี้ที่วา  
ไมมีใครสนใจเรื่องคําวาอ่ิมน้ี หรือวา พุทธศาสนา 
มีใหสูงสุดแคอ่ิมน้ี นี่เขาใจไมไดแลวไปถือ 
เสียวาเปนเรื่องต่ําเกินไป หรือที่พูดนี้ไมจริง  
เด๋ียวนี้พวกเราที่นี่ก็ถูกหาวาพูดไมจริงอยูเรื่อย 
และมากขึ้น นี่เปนเพราะเราพูดดวยสํานวน 
ที่เขาไมเคยฟง 
 พุทธศาสนาไมมีอะไรมาก มีแต  
“อ่ิม” เทาน้ันเอง และถาเราจะเขาใจกัน 
ไดบางก็จงเขาใจอยางวานี้ ถาวาหยุดความ 
กระหายหยุดอยากเสียไดมันก็อิ่ม ดับตัณหา 
เสียไดดวยประการทั้งปวง นี้คืออิ่ม และไมเปนเปรตดวย อยาไปเรียนอะไรมากเลย เรียนแคใหรูจกัทําให
อ่ิมก็พอแลว หยุดความอยากเสียก็ยังอิ่ม ไมเหมือนเรื่องทางกาย ถาเรื่องทางวิญญาณนี้ไมทําอยางนั้น 
ไมทําสนองมันอยางนั้น ไมมัวแตสนองความตองการอยูอยางนั้น แตวาหยุดความอยาก หรือหยุดตัว
อยากเสียมันก็อิ่ม 
 เรามีสองอ่ิมก็พอแลว ทางรางกายก็หาใหกินมาอ่ิม ๆ เปนประจําวันไป ทางจิตทางวิญญาณ ก็
หยุดความกระหายเสียมันก็อ่ิม นี้มันเปนความอิ่มทั้งทางกายและทางวิญญาณก็สบาย ปญหาก็หมด 
พุทธศาสนาก็จะมีเทาน้ีเอง 
 

ทําให “อ่ิม” ท้ังทางกายทางจิตก็พอแลว 
 
 ระยะนี้ไดขาววา คนเขาดาผมอยางรุนแรงวา ผมทําพุทธศาสนาใหหมดราคา เขาพูดอยางนี้ 
ทําพุทธศาสนาใหเปนของตกต่ําไป หมดราคาไป ทําใหไมใชพุทธศาสนาไปเสียเลยดวยซ้ํา ในเร่ืองที่ผม
พูด ๆ มาแลว แตผมจะยังคงพูดอยางนี้อีก คงจะมากไปอีกดวยซ้ําวา พุทธศาสนาไมมีอะไร มีแต “อ่ิม” 
เทาน้ัน นี้ขอใหพยายามเขาใจใหได แลวบอกตอ ๆ กัน ใหทําใหอิ่มทั้งทางกายทั้งทางจิต ก็พอแลว ในที่นี้
จะใชคําหยาบอีกแลว ไหน ๆ เขาก็อุปโลกนใหเราเปนคนพูดคําหยาบ ก็จะพูดหยาบทั้งนั้น เมื่อมนุษยกิน
อิ่มทางปาก ทางทองแลว ก็ยังหิวกระหายทางวิญญาณ กระหายจะดี จะเดน ตัวกูอยากจะยกหู ชูหาง 
ไมไดยกหูชูหางก็หิว เรียกวาอิ่มแตทางกาย หิวทางวิญญาณ เพราะฉะนั้นจึงเลวกวาสัตวเดรัจฉาน 
มนุษยน้ีเลวกวาสัตวเดรัจฉานกันตรงน้ี 
 สัตวเดรัจฉานไมมีหิวทางวิญญาณ มีแตหิวทางรางกาย พอไดกินอ่ิมแลว ก็เสร็จเรื่องหมด
ปญหาไป เพราะทางวิญญาณมันไมหิว สวนมนุษยนั้นพออิ่มทางกาย ทางเนื้อหนังแลว ยังหิวทาง
วิญญาณเทาภูเขาอยู แตไดมาเพียงเทารูเข็ม นี่เรียกวาหิวแรง ฉะนั้นมนุษยจึงเลวกวาสัตวเดรัจฉาน ถา 
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หากวาไมทําใหรูจักอ่ิมทางวิญญาณ มนุษยตองรูจักทําใหเกิดความอ่ิมทางวิญญาณ  
จึงจะไมเลวกวาสัตวเดรัจฉาน และจะเกงกวา ดีกวา สูงกวา ประเสริฐกวา ถาทําได  
สัตวเดรัจฉานไมหิวทางวิญญาณ เพราะธรรมชาติชวยไมถือวาเกง ไมถือวาประเสริฐ 
วิเศษ ธรรมชาติใหความโงมา สําหรับไมรูจักหิวทางวิญญาณ สวนมนุษยน้ีก็มีกรรม 
ท่ีธรรมชาติใหสติปญญามา ใหรูจักดี รูจักช่ัว รูจักสุข รูจักทุกข 
 มนุษยคนแรกกินผลไมตนน้ันเขาไป ทําใหรูจักดี รูจักช่ัว รูจักสุข รูจักทุกข อะไรทุก ๆ อยางนี้มัน
เกิดหิวทางวิญญาณขึ้นมา ก็เลยทนทรมานตลอดกาล จึงตองแกปญหาขอน้ีใหได ใหสมกับที่เปนมนุษย
จริง ๆ หากมีปญญาพอที่จะหยุดหิวทางวิญญาณ ก็จะดีกวาสัตวเดรัจฉาน สมกับที่เรียกวามนุษย ถา
ไมเชนน้ันก็เปนคนที่สูสัตวเดรัจฉานก็ไมได เพราะสัตวเดรัจฉานมีการไมทรมานทางวิญญาณ ทรมานแต
เรื่องทางรางกาย หรือจิตใจเล็ก ๆ นอย ๆ ที่เกี่ยวกับรางกาย ทางทิฏฐิ ทางวิญญาณ ทางสวนลึกน้ันสัตว
เดรัจฉานไมมีปญหา ไมมีความทุกขรอนที่เผาอยูตลอดเวลาในสวนลึกที่ทําใหเปนเปรตนั้นไมมี เพราะ
มันมีความเปนสัตวเดรัจฉานเสียแลว ไมตองมีความเปนเปรต 
 ทีนี้ ปญหามันเหลืออยูท่ีพวกเราเฉพาะท่ีเปนมนุษยน้ี ที่เรียกตัวเองวามนุษย จะเปนมนษุยกต็อง
เปนมนุษยที่แปลวา “มีใจสูง” แปลงาย ๆ วามีใจสูง คําวามนุษยอาจแปลวาเหลากอของพระมนูก็ได ถา
เปนเหลากอของพระมนูจริง ก็ตองมีใจสูงอีกน่ันเอง ตองมีใจสูง คืออยาใหน้ําทวม น้ําคือความหิวทาง
วิญญาณ ซึ่งเปรียบเหมือนน้ําทวมได นี้ก็ถือวาเปนมนุษย ปญหาก็หมดไปได มีเทาน้ัน พุทธศาสนามี
เทาน้ี มีแปดหมื่นส่ีพันพระธรรมขันธ ก็เปนคําอธิบายสําหรับใหเปนอยางนี้ เพียงเทานี้ 
 พุทธศาสนา แปดหม่ืนส่ีพันพระธรรมขันธ ก็คือ คําอธิบายวาทําอยางไรจึงจะอ่ิม นี้บอกใหรูเพ่ือ
สําเร็จประโยชนในการทําใหอิ่มคําเดียวเทาน้ัน หยุดอยาก หยุดหิวทางวิญญาณ แลวเปนผูอิ่มอยู
ตลอดเวลาตลอดกาล และเปนอมตะดวย เพราะฉะนั้น ดูภาพ immortal อยางที่พวกจีนเขาเขียน ตัว
โต ๆ อวน ๆ บาง สําหรับภาพอิ่มนี้ เรากําลังจะเขียนอีกสักตัวสองตัวที่ฝาผนังดานหนึ่ง เขาเรียกวา 
immortal ตัวโตสักเทาตุม รูปรางเปนตุมนี้มีความหมายที่วาไดความสมบูรณ ความเต็ม 
 

ฝกความอิ่มมาตลอดพรรษา 
แมออกพรรษาแลวก็ควรพบความอิ่มตอไป 
 

เมื่อตะกี้ที่วาจะพูดสรุปเรื่องเกี่ยวกับออกพรรษา ก็เปนเรื่องความอิ่ม อยูมาพรรษาหนึ่งแลว 
ออกพรรษาแลวควรจะพบกับความอิ่มบาง หยุดหิวทางวิญญาณเสียบาง ที่ไดพรรษาหนึ่งจะไดเปน
พรรษาหนึ่งจริง ๆ คือดีขึ้น มีความอิ่มทางวิญญาณเพ่ิมขึ้น อยาเอาไปปนกับ “ความอิ่มทางขาวสุก” 
พรุงนี้จะตักบาตรรับบาตรกันหลาย ๆ บาตรอีก อยาเอาไปปนกันกับความอิ่มอยางนั้น ถาเปนอ่ิมทาง
วิญญาณก็ไมมีวัตถุ ไมมีขาวสาร ไมมีขาวสุก ไมมีขนม ไมมีอะไร เพราะวาหยุดความหิวเสีย  
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กามตัณหาก็หยุดไป ภวตัณหาก็หยุดไป วิภวตัณหาก็หยุดไป แมชั่วคราวก็ยังดี ตลอดเวลาที่มนัหยดุกไ็ม
หิว ไมหิวก็อิ่ม พอไมหยุดมันเกิดมาอีก ก็หิวอีก มันก็มีความทนทรมาน เหมือนกับตกนรกท้ังเปน เปน
เปรต 
  อยาทําเลนกับคําพูดเพียงคําเดียววา “อ่ิม” คําน้ีมีความหมายลึกมาก  
ลึกถึงความหมายของพุทธศาสนาทั้งหมด พระธรรมอันสูงสุด ก็สูงสุดเมื่อทําให 
มนุษยรูจักอ่ิม ถาหยุดอยากเสียไดก็เลยอิ่ม ดับกิเลสใหหมดส้ินก็คือหยุด 
อยาก ไมมีอยากก็อ่ิม เพราะฉะนั้นคําวาพระอรหันตควรจะแปลวาผูอิ่ม  
ครั้นแปลอยางนี้ก็เขาใจกันเปนเรื่องอาหารการกินไปเสียอีก มักเขาใจผิดกันไดอยางนี้เสมอ 

คําพูดอยางภาษาธรรมดาฟงดูไมนาปรารถนา แลวยิ่งพูดวาไมอิ่ม ไมหิว อยางนี้มันยิ่งแหงแลง 
ยังมีเรื่องอะไรที่นาปรารถนาอีก สูพูดวา “อิ่ม” คําเดียวนี้ไมได แลวก็ใชสํานวนวา “อ่ิมตลอดกาล
นิรันดร” หรือมีชีวิตอยูตลอดกาลนิรันดร การพูดในแง positive อยางนี้ดีกวาในแง negative แตที่
จริงเรื่องนี้ไมใช positive ไมใช negative ไมใชทั้งสองอยาง แตเมื่อเราจะพูดกับมนุษยธรรมดาที่
พอใจใน positive เราก็พูดวาอ่ิม หรือพูดวาไมตาย รูความหมายของมันใหดี ๆ จึงจะเขาใจไดดีในคําวา 
“อ่ิม” เมื่อจะกินก็กินใหอิ่ม เมื่อจะนอนก็นอนใหอิ่ม จะทําอะไรก็ทําใหอิ่ม อยางนี้ในทางวัตถุก็ทําไปได 
แตในทางวิญญาณตองตัด ตองหยุดความกระหายหรือความหิวเสีย จึงจะอ่ิม 

เราเกิดมาน้ี ก็เพ่ือใหอ่ิมกันท้ังน้ัน ทั้งทางกาย และทางวิญญาณ ปญหาทางรางกายหาขาวกินนี้
ไมมีปญหา และเรียกวาไมมีปญหาไดเลย ปญหาที่จะเหลือมีแต “อิ่มในทางวิญญาณ” ซึ่งยังอิ่มกันไม
คอยจะได ไดนอย ไดยาก และยังแถมพูดกันไมคอยรูเรื่อง  

ขอใหพยายามเปนผูทีอ่ิมทางวิญญาณใหสุดความสามารถ แลวการงานก็ทําไปเถอะ เพ่ือ
ประโยชนผูอื่น ภาพจับวัว (ภาพปริศนาธรรม อยูในโรงมหรสพทางวิญญาณ สวนโมกข) ๑๐ ภาพ นั้นก็
ใชเปนอุปมาไดอีก ที่เขียนใหดูภาพที่หลังจากจับวัวไดนั้นเปนภาพเปาป ขี่วัว เปนอุปมาวา มีความไดตาม
ตองการพอแลว ตัวตันมันก็วางไป เกิดมาใหมเปนคนทําเพ่ือชวยผูอื่น ทําประโยชนเพ่ือผูอื่น เที่ยวสอง
ตะเกียง เที่ยวแจกของ น่ีงานของคนอิ่ม ดูใหสมกับรูปที่เขียน คนทองโตเทาโอง เที่ยวแจกของสอง
ตะเกียงเพราะมีความอิ่ม จึงมีแจกให ไมใชทองโตหมายถึงภูเขา แตหมายถึง มีอะไรดีอีกมากพอที่จะ
แจกคนอื่น เพราะฉะนั้นเราหยุดหิวเสีย แลวก็อ่ิม อ่ิมแลว ก็ทํางานเพ่ือคนอ่ืน เรื่องก็จบ 

พูดไปพูดมาก็วนอยูท่ีคําวาอ่ิมคําเดียว อิ่มแลวจะทําอะไรก็ได  นี่ลองคิดดู ใกลจะเลิกแลว จะ
จบแลววา เราใชคําวา “อิ่ม” คําเดียวมันพอจริง ๆ อยางนี้ เขาจะหาวาเราทําลายพุทธศาสนาใหหมดคา
ก็ตามใจเขา ในที่นี้เราอยากใหทุกคนคิด และเขาใจวา มีเทาน้ีจริง ๆ ที่ไปเรียนกันมาก ๆ เรียนโนน เรียน
นี่ใหมันมาก นั่นเปนพวกบาหอบฟาง บาหอบฟางคือหอบเอาไปไมมีที่ส้ินสุด หอบฟางไปไมมีที่สิ้นสุด 
ที่มาเรียนรูคําวา “อิ่ม” คําเดียวนี้พอแลว อ่ิมเสียกอนเถอะแลวจะหอบฟางเลนบางก็ได แตตลอดเวลาที่
หอบฟางอยูนั้นตองอิ่ม ตองใหอ่ิมอยูเสมอ จะหอบฟางเลนบางก็ได แลวเอาไปแจกเขา 
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จัดวัดเปนโรงมหรสพทางวิญญาณก็เพ่ือความอิ่ม 
 

ทีนี้จะพูดถึงวา วัดเราเปนโรงมหรสพทางวิญญาณ อยูตลอดทั้งวัด ท่ัวท้ังวัด มีตนไม มีกอนหิน 
มีธรรมชาติ มีความเงียบสงัด ที่เปนอยางนี้แหละ เราจะรูสึกวามันเยือกเย็น ความหิวหยุดไปหมดเอง
เลย ทําไมพวกคุณจึงไมถือวาน่ีเปนสัญลักษณของความอิ่ม? นี่คือสัญลักษณของความอิ่ม เย็นสบาย 
เงียบ สงบดี สะอาดดี แจมใสสวางดีอยางนี้ คุณตองเขาใจตอไปถึงวา “อิ่ม” นั้นคือมหรสพทางวิญญาณ 
ที่เรียกวา อ่ิมน้ันคือมหรสพทางวิญญาณ ถาใครไมโง เขามาในวัดนี้จะแลกเห็นมหรสพทางวิญญาณ
ทั่วไปทั้งวัด กอนหินก็ตาม ตนไมก็ตาม ดอกไมก็ตาม แมลงก็ตาม เชา ๆ ผมเดินดูหญาดูใบไม เทานี้ก็
รูสึกวา แหม..มีใหดูมากจริง นาดู ชวนใหดู และพอใจไปทุกอยาง นี่ก็เปนอ่ิมชนิดหนึ่งเหมือนกัน 

อยากจะพูดหรืออยากจะยืนยันวา เดินดูอะไรเลนตามสนามหญาตอนเชา ๆ มันก็อิ่มประหลาด
ชนิดหนึ่งเหมือนกัน ถาเราไดความอิ่มชนิดนี้ แลวเราจะตองทําอะไรอีกทําไม ในเม่ือมันเปนความอิ่ม
ชนิดหนึ่ง ซึ่งนาพอใจก็ดีแลว จะตองทําอะไรใหยุงยากลําบากเกินไปทําไม หาไดงาย ๆ แลว 

ขอนี้ ผมจึงอยากจะแนะวา ควรจะสนใจธรรมชาติบาง พระเณรควรจะสนใจลงไปถึงธรรมชาติที่
แทเหลาน้ี กอนหิน กอนดิน กอนกรวด ใบหญา มด แมลง ดอกไม อะไรก็ตาม ลองลดตัวเองลงไปสนใจ
ดูบาง มันมีใหสนใจและมีใหอิ่มอยางยิ่ง อยางที่ไมตองลําบากมาก ไมตองไปหาอะไรลําบากก็อิ่มและ
พอใจได พวกที่เขาเปนนักธรรมชาติ นักเลงธรรมชาติ เขาสนุกสบายพอใจอยูกับธรรมชาติเหลานี้ ก็อยา
ไปวาเขา ธรรมชาติทําใหเขาอ่ิม หรือสบายโดยลงทุนนอยที่สุดไปที่ไหนก็มีได สวนการทะเยอทะยานเพ่ือ
กินดีอยูดีจะมีเกียรติน้ี หรือจะใหใครยอมแพใหใครเทิดทูนบูชาน้ี มันบา มันเปนเร่ืองท่ีทําใหหิวไมมีท่ี
ส้ินสุด 

เชา ๆ เดินไปบิณฑบาต เดินชมกอนหิน กอนดิน กอนกรวด ใบหญาน้ําคาง มด แมลง ปู ปลา 
แลวเดินเรื่อย ชมไปเรื่อย ๆ จนกวาจะเปนมิตรเปนเกลอกับพวกเหลานี้ แลวจะเต็มไปดวยความสบาย
ตา สบายใจ เปนความอิ่มไปหมดทุกหัวระแหง ไมวาจะเหลียวไปทางไหน ไมมีความขาดแคลน มีแตสิ่ง
ที่ชวยทําใหจิตใจของเราอิ่มหรือสบายไดทั่วไปหมด คือพอใจก็แลวกัน ในแงใดแงหนึ่งก็พอใจ ไมตองมี
เหลื่อกิเลสที่สวย ๆ กอนกรวดธรรมดา ดินธรรมดา ใบไมธรรมดา ของธรรมดาที่มี ๆ อยูนั่นแหละ ถา
สนใจดวยใจที่อิ่มและถูกวิธีละก็สนุกทั้งนั้น และดูมันแปลกประหลาดออกไปทุก ๆ วัน แตสังเกตดูไมมี
ใครจะไปมองมันเลย 

คนท่ีปลูกดอกไมสวย ๆ น่ีก็ปลูกไวอวดคน สรางความหิวในการที่ตัวยังมีของดี ของเดนอะไร ก็
หิวเรื่อยเสียเหมือนกัน ถึงจะปลูกดอกไมอีกกี่แปลง กี่รอยตน กี่พันตน มันก็หิวเรื่อย แตถาปลูกไวดูสัก
ตน แลวศึกษา แลวจะพอใจกระทั่งใบ กระทั่งราก กระทั่งมันไมมีดอก ก็ยังเปนที่พอใจ อยางนี้ชวยไป
ในทางอิ่มนี้ไดจากธรรมชาติ เปนเกลอกับธรรมชาติ ไดรับความสบายใจจากธรรมชาติ ถาเราคอยแตจะ
ใชมันเปนเครื่องอวด มันก็ใหเราเปนทาสปลูกมัน เปนทาสกิเลสตัณหาอยางหนึ่งที่วาเรามีของดีของสวย
สําหรับอวด อยางนี้ก็แยเลย ยิ่งทํายิ่งแย ยิ่งทํายิ่งแย มันควรจะทําไปในทางที่หยุด และพอใจ ยินดี
อะไรที่พอใจงาย ๆ ไมตองวิ่งไปดูที่ไหน ใหเสียเงินใหลําบาก 



ส่ิงท่ีจะเดินดู น่ังดู มันมี
เต็มไปหมดในโลกนี้ แลวก็มีความ
เพลิดเพลินไปไดจนตลอดชีวิต 
อยางนี้มันดี คือไมลําบาก ไมเสีย
เงิน ไมลําบาก ไมยุงยาก มันเปน
สิ่งที่ใหอิ่มได มีแตใครตองการ 
หรือไมตองการเทานั้นเอง ถาใคร
ไมตองการผมก็บอกไมถูก คือพูด
กันไมถูก เพราะฉะนั้นจึงถือวา 
เ ร า อ า จ จ ะ อ่ิ ม ไ ด ด ว ย ก า ร ดู 
การศึกษา การเปนเกลอกันกับ
ธ ร ร ม ช า ติ  แ ล ว จ ะ มี อิ่ ม ไ ด
เหมือนกัน และยิ่งฉลาดมากขึ้น

ไปอีก คือลงทุนนอยที่สุด แลวอิ่มไดมากที่สุด ดีกวาไปเรียนบาลีจนเปนวัณโรคตาย เรียนภาษาอังกฤษ
จนเปนโรคเสนประสาท ไมหาย อยางนี้ดีกวาทั้งนั้นเรียนธรรมะที่ทําใหรูจักอ่ิมเสียกอน ทีนี้พอเรียน
ธรรมะ รูจักวิธีปฏิบัติใหมันอิ่มแลว ไปเรียนบาลีก็ไมเปนวัณโรคตาย หรือเรียนภาษาอังกฤษก็ไมตอง
เปนโรคเสนประสาท เพราะความอิ่มทางวิญญาณนี้ก็มีในทางที่วาปองกันโรค เปนอํานาจตานทานโรค 
 

ขอใหขวนขวายเร่ือง “ความอิ่มทางวิญญาณ” 
 

ขอใหรีบขวนขวาย และรีบเอาใจใสเร่ือง “ความอ่ิมทางวิญญาณ” เสียกอน แลวคอย ๆ 
ขวนขวายเรื่องนั้นเรื่องนี้ ซึ่งหรูหราตามโลกนิยมแลวจะไมเปนอะไร กิเลสก็ไมรบกวน รางกายก็ไมเปน
อันตราย เมื่อจิตใจมันปรกติ หรือมันอ่ิมนี้เรียนไดเร็ว นี่ผมเปนคนบอก และยืนยันวาจิตใจในสภาพที่
ปรกติที่เรียกวาอิ่มนี้เรียนอะไรก็เรียนเร็ว คนอื่นเรียนไปจนตายก็ไมใครรู เราเรียนปเดียวก็รู หรือเรียน
ครึ่งปก็รู คนที่จิตใจหิวไมรูจักอ่ิม ใหเรียนอะไรจนตายก็ไมรู เพราะจิตไมเปนจิตท่ีประกอบดวยคุณสมบัติ
ของจิต แตเปนจิตที่หิวเรื่อยจนไมใชจิต เพราะฉะนั้นอยาทําอะไร อยาเรียนอะไร ดวยความหิวทาง
วิญญาณ แตใหทําอะไร ๆ ดวยความอิ่มทางวิญญาณอยูเสมอไป 

ถามีเรื่องหิวก็ใหมีแตหิวขาว หิวก็กิน กินแลวก็หาย แลวก็ประคับประคองจิตใจ ใหมีความอ่ิม
ทางวิญญาณอยูเสมอ น้ีสบายหมด ทําประโยชนตนก็สบาย ทําประโยชนผูอื่นก็สบาย ไมทําอะไรก็สบาย 
เปนเรื่องสบายไปหมด นี้แหละคือพุทธศาสนา เรียกวาไมมากมาย แตวายิ่งกวามาก ไมมีอะไรมากมาย
แตวาใหญโต หรือเปนเรื่องลึกซึ้งทั้งนั้น นี่ในคํา ๆ เดียวนี้ใครจะไปเผยแพรพุทธศาสนาท่ัวโลก ไปพูดเร่ือง
อ่ิมกันดีกวา เขาก็จะสนใจ แลวก็บอกวาเรื่องอิ่มนี้ทําใหสมบูรณใหถูกตอง ใหเขาใจดี พุทธศาสนาจะ 
 

 

ความอิม่ใจ........  ๑๑ 



ชวยใหเกิดความอิ่มที่แทจริง แลวมนุษยก็ไมตองรบกันเหมือนที่รบกันอยูเด๋ียวนี้ เพราะมีความหิวทาง
วิญญาณ อยากดี อยากเดน เพราะกลัว กลัวจะไมไดดีไมไดเดน คนก็คิดทําลายผูอื่นปองกันไวกอน ก็
เลยรบกันเรื่อยไป แลวไมรูจะโทษใคร เมื่อเปนกันเสียอยางนี้ทั้งโลก ก็ไมรูจะโทษใคร ไมมีฝายไหนถูก
ฝายไหนผิด เปนเปรตที่มีความหิว แลวรบกันทั้งสองฝาย นี้ตองโทษวากรรมของโลกนี้เอง บาปกรรม
ของโลกน้ีเอง เพราะมนุษยเดินทางผิด 
 

ขอใหเดินทางถูกกันเสียบางเถิด 
 

มนุษยในโลกสวนใหญเดินทางผิด ก็เลยไดรบกันเรื่อยจนกวาจะเอือม แลวจะไดคิดกันใหม เพ่ือ
เดินทางถูก แลวจึงจะหยุดรบกันที พอนานเขาเผลออีก เผลออีก เผลอทีละนอย เผลอทีละนอย จนเดิน
ผิดทางอีก แลวก็รบกันอีก มันดูจะเปนธรรมดาของมนุษยอยูอยางนี้ 

ทีนี้ใครจะเปนคนมีโชคดี? ในเมื่อเขาเดินทางผิดทาง เราเดินเสียใหถูกทาง เมื่อคนสวนมากเขา
เดินผิดทาง เราเดินใหถูกทาง เราก็เปนคนโชคดี ไมมีใครมาทําอะไรเราได จะมาฆาเราใหตาย ก็ยังไมทํา
ใหเราเปนทุกขได 

ออกพรรษาแลว ก็ขอใหออกพรรษาดวยความท่ีมีอะไรดีข้ึน สูงข้ึน เต็มขึ้น มากขึ้น จนเรียกวา
อิ่มขึ้นแลว คุณนาคะเสน (พระภิกษุชาวอินเดีย) เขาใจไหม? จะคานก็คานซิ ชวยเอาไปเผยแผที่อินเดีย 
เอาเรื่องอิ่มนี้ไปเผยแผที่อินเดีย ทําใหชาวอินเดียอ่ิมเหมือนอยางเมื่อครั้งพระพุทธเจา ถึงไมไดกินขาว 
เพราะอินเดียไมมีขาวพอจะกินก็ยังอิ่ม วินาทีสุดทายก็ยังอิ่ม 

เร่ืองทางวิญญาณยังหิวน้ี มนุษยตองจัดการกันเปนพิเศษ พระพุทธศาสนามีแตเร่ือง “อ่ิม” คํา
เดียวเวย! ใครสนใจหรือไมสนใจก็ตามใจ 

ทีนี้ใครจะมาคุยกันเรื่องวิปสสนาท่ีแทจริง ก็คือเร่ืองทําให “อ่ิม” ถายังทําใหอ่ิมไมได ก็ไมใช
วิปสสนาท่ีแทจริง ฟงดูมันชักจะพูดทะลึ่งมากขึ้น ใหเขาดาเอามากขึ้น เพราะขืนพูดตามแบบฉบับอยู มนั
มากมาย มันออมคอม มันเยิ่นเยอ มันตั้งแปดหมื่นส่ีพันพระธรรมขันธ มันมากนัก พูดวา “ไมมี
ศาสนา” พูดวา “ไมตองทําอะไร” นี้ก็อยางเดียวกัน คือถูกดา ถาเขาสนใจสักหนอยก็จะพูดวา “ไมมี
อะไรอีก นอกจากอิ่ม” ทําใหอิ่ม ใหเกิดความอิ่มทางวิญญาณขึ้นมา ก็เปนโรงมหรสพทางวิญญาณอยูใน
ความ “อ่ิม” เวย! 

ใครรูจักธรรมชาติ คนน้ันก็อ่ิม ขอใหพยายามทําวัดนี้ทั้งวัดใหเปนเครื่องสอน สอน สอน การทํา
ใหอิ่ม หรือเปนมหรสพทางวิญญาณ 

พอกันทีสําหรับวันออกพรรษา ขอใหเตือน ๆ กันวา ใหรูจักอ่ิมกัน
เสียบางเถิด 
 

 

ความอิม่ใจ........  ๑๒ 



 
 
 
 

ที่เรียกวาเปรตนั้น ก็ไมมีอยางอื่น :  
เปรตก็มีทองเทาภูเขา ปากเทารูเข็มอยางนี้ คือความหิวทางวญิญาณ  

เพ่ือดี เพ่ือเดน เทาภูเขา แลวโอกาสทีจ่ะมี จะเปนได มันเทารูเข็ม มนัก็มีความอิ่มไมได 
เปรตจึงหิวเรื่อย ก็ไดแกคนทุกคนในโลกนี้ที่กําลังหวิ ไมใชโลกอืน่ ไมใชตอตายแลว  

ไมใชอุปปาตกิะอยางที่เขาพูด ๆ กนั หรือไมใชอทสิมานกายอะไรที่ไหน  
ท่ีแทก็คือคนท่ีหิวอยูเร่ือยน่ันเอง 

 

 



 

 
พุทธทาสภิกขุ 

 

เดิมชื่อ เง่ือม นามสกลุ พานิช 
 

บุตรนายเซี้ยง และนางเคลื่อน พานิช 
 

เกิดเมื่อ วันอาทิตยที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๔๔๙ 
ขึ้น ๗ ค่ํา เดือน ๗ ปมะเมีย ณ หมูบานกลาง ตําบลพุมเรียง (ที่ตั้งเดิมของจังหวัด  
ไชยา กอนเปลี่ยนช่ือเปน “สุราษฎรธานี”) ไดรับการตั้งชื่อวา ด.ช.เงื่อม พานิช มีนอง 
๒ คน คือนายยี่เกย หรือ ธรรมทาส และนางกิมซอย ด.ช.เงื่อม ไดรับการศึกษาเบื้อง
ตนแบบโบราณดวยการเปน “เด็กวัด” ที่วัดพุมเรียง ใกลบาน กอนกลับมาอยูบาน 
และเขาเรียนชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนวัดโพธาราม จนถึงชั้นมัธยม จากนั้นยายมา
เรียนมัธยมปที่ ๒ ที่โรงเรียนสารภีอุทิศ ตําบลตลาด อําเภอไชยา 

พ.ศ.๒๔๖๕ ออกจากโรงเรยีนมาชวยมารดาทําการคา เนื่องจากบิดาถงึแกกรรมดวยโรคลม
ปจจุบัน 

พ.ศ.๒๔๖๙ บวชกอนเขาพรรษาเมื่อ ๒๙ กรกฎาคม ไดฉายา “อินฺทปฺโญ” 
พ.ศ.๒๔๗๑ สอบไดนักธรรมเอก 
พ.ศ.๒๔๗๒ เปนครูสอนนักธรรม ที่ โรงเรียนนักธรรม วัดพระบรมธาตุไชยา (นายยี่ เกย 

“ธรรมทาส” นองชายเปดคณะธรรมทานขั้นตน โดยเปดหีบหนังสือธรรมะใหคนยืม
อานที่รานไชยาพานิช) 

พ.ศ.๒๔๗๓ เรียนบาลีที่วัดปทุมคงคา กรุงเทพฯ เขียนบทความชิ้นแรกชื่อ “ประโยชนแหงทาน” 
พิมพในงานพระราชทานเพลิงศพพระอุปชฌาย ปลายปสอบไดเปรียญธรรม 
๓ ประโยค 

พ.ศ.๒๔๗๕ เดินทางกลับพุมเรียง เขาอยูวัดรางตระพังจิก อันเปนจุดเริ่มตนสวนโมกขพลาราม 
เมื่อ ๑๒ พฤษภาคม (เดือนกรกฎาคม คณะธรรมทาน ตั้งขึ้นอยางเปนกิจจะลักษณะ) 

พ.ศ.๒๔๗๖ ออกหนังสือพิมพพุทธสาสนารายตรีมาส 
พ.ศ.๒๔๘๖ วางเงินซื้อที่บริเวณวัดธารน้ําไหล เมื่อ ๑๘ มีนาคม 
พ.ศ.๒๔๘๗ ยายมาจําพรรษาที่สวนโมกขพลารามแหงใหม บริเวณธารน้ําไหล เขาพุทธทอง  

(สวนโมกขปจจุบัน) 
พ.ศ.๒๕๓๖ มรณภาพ ๘ กรกฎาคม เวลา ๑๑.๒๐ น. 
พ.ศ.๒๕๔๘ องคการยูเนสโก แหงสหประชาชาติ ประกาศยกยองใหเปน “บุคคลสําคัญของโลก” ผู

มีผลงานดีเดน ประจําป ๒๕๔๙-๒๕๕๐ 
พ.ศ.๒๕๔๙ ครบรอบ ๑๐๐ ปชาตกาล 



 ตลอดเวลาที่บวชอยู ๖๗ ป พุทธทาสภิกขุ ปฏิบัติตามพระธรรมวินัยอยางเครงครัด ศึกษา
พระไตรปฎกจนแตกฉาน และทํางานดานการเผยแผอยางเต็มกําลัง จนมีผลงานปรากฏเปนที่ชื่นชม
อยางมากมาย เฉพาะงาน “ธรรมโฆษณ” ที่มีประมาณ ๗๓ เลม ถือวาเปนคัมภีรที่จะเปนแบบสําหรับผู
ตองการศึกษาพระพุทธศาสนาไดเปนอยางดี นอกจากนั้นก็ยังมีหนังสือธรรมะเลมอื่น ๆ อีก เชน คูมือ
มนุษย, แกนพุทธศาสน, ตัวกู-ของกู, ชุมนุมเร่ืองส้ัน, ชุมนุมเร่ืองยาว, ชุมนุมอภิลักขิตกาลพจน (ชุมนุม
ขอคิดวันสําคัญ) หลักพระพุทธศาสนา, ศึกษาธรรมอยางถูกวิธี ฯลฯ จํานวนหลายรอยเรื่อง ก็ไดรับ
ความสนใจเปนอยางมาก จนไดรับฉายา เปน “ผูปฏิรูปแนวทางการสอนธรรมะ” ชวงศตวรรษที่       
๒๔-๒๕ อยางแทจริง 
 นอกจากการทําหนังสือและการบรรยายธรรมที่ทานทําเปนหลักแลว ทานยังไดพัฒนาอาคาร
สถานที่ในสวนโมกขใหเปนแหลงศึกษาและปฏิบัติธรรมอยางแทจริงเพ่ิมดวย เชน โรงมหรสพทาง
วิญญาณ, สวนโมกขนานาชาติ, ธรรมาศรมธรรมาตา และธรรมาศรมธรรมทูต เปนตน ซึ่งปจจุบันก็ยัง
มีชาวไทยและชาวตางชาติไปศึกษาและปฏิบัติธรรมเปนจํานวนมาก 
 

 


