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ความสันโดษ การให้ และการละวาง
หััวข้้อธรรมบรรยายในบ่่ายวัันนี้้คื� อื ‘ยิ่่ง� น้้อย ยิ่่ง� มาก –
ความสัันโดษ (พอใจในสิ่่�งที่่�ตนมีี) การละวาง และการให้้’
ซึ่่�งอาตมาจะเน้้นที่่�เรื่่�องความสัันโดษ และการละวางก่่อน
แล้้วจึึงเป็็นเรื่่�องการให้้ในภายหลััง
ก่่อนอื่่�นอาตมารู้้�สึึกสะดุุดใจกัับตรรกะนี้้� สมมุุติิพวก
เราบอกว่่าปรััชญาชีีวิิตของเราคืือ ‘ยิ่่�งมากคืือยิ่่�งดีี’ และถ้้า
‘ยิ่่�งน้้อยคืือยิ่่�งมาก’ ด้้วยแล้้วไซร้้ เราก็็สามารถสรุุปได้้ว่่า ‘ยิ่่�ง
น้้อยคืือยิ่่�งดีี’ ด้้วย ซึ่่�งเป็็นการสรุุปหััวข้้อของการบรรยายใน
วัันนี้้�ได้้อย่่างดีี
หััวข้้อนี้้�เป็็นเรื่่�องสำำ�คััญมากสำำ�หรัับยุุคปััจจุุบััน แต่่
สำำ�หรัับพวกเราที่่�มาวััดตอนบ่่ายวัันอาทิิตย์์อาจจะไม่่ใช่่พวก
บริิโภคนิิยมเท่่าไหร่่ (อย่่างที่่�เรีียกกัันว่่า ‘สัังคมผู้้�บริิโภค’
ราวกัับว่่าเราคืือปากที่่�เดิินได้้) ถึึงแม้้ว่่าสัังคมและการให้้
คุุณค่่ากัันจะเป็็นไปแบบบริิโภคนิิยม แต่่ก็็ไม่่ได้้หมายความ
ว่่าเราจะต้้องเห็็นพ้้องว่่าเราเป็็นเช่่นนั้้�นด้้วย อาตมาเคยอ่่าน
หนัังสืือเล่่มหนึ่่�งของท่่านปยุุตฺฺโต๑ พระนัักปราชญ์์ชาวไทย
ชื่่�อ เศรษฐศาสตร์์แนวพุุทธ เป็็นหนัังสืือเล่่มเล็็ก ๆ แต่่ยอด
๑ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)

พระราชพุทธิวรคุณ (อมโรภิกขุ)

เยี่่�ยมมาก ท่่านได้้อธิิบายถึึงหลัักเศรษฐศาสตร์์ดั้้�งเดิิมที่่�ว่่า
‘การบริิโภคสููงสุุดนำำ�สู่่�ความสุุขสููงสุุด’ ซึ่่�งเป็็นหลัักพื้้�นฐาน
ของสัังคมผู้้�บริิโภค นั่่�นคืือ ยิ่่�งเราบริิโภคมากเท่่าไหร่่ ก็็ยิ่่�งมีี
ความสุุขมากเท่่านั้้�น เราอาจแย้้งว่่า ‘ฉัันเป็็นชาวพุุทธนะ ฉััน
ไม่่เป็็นอย่่างนั้้�นหรอก!’ แต่่อาตมามีีความเห็็นว่่าถ้้าเราจะลอง
พิิจารณาเรื่่อ� งนี้้ดููดีี
� ๆ ก็็จะเป็็นประโยชน์์ต่อ่ เรามาก ลองมอง
ไปรอบ ๆ ตััวเรา มองไปที่่�ชีีวิิตการทำำ�งาน ชีีวิิตครอบครััว
สัังคมที่่�เราอยู่่�อาศััย แล้้วเราจะพบว่่าเงื่่�อนไขปััจจััยในชีีวิิต
ของเราส่่วนใหญ่่เป็็นเช่่นนั้้�นจริิง คืือเมื่่�อใดที่่�เรารู้้�สึึกว่่ายิ่่�งมีี
มากเท่่าไหร่่ เราก็็น่่าจะยิ่่�งมีีความสุุขมากขึ้้�นเท่่านั้้�น เมื่่�อนั้้�น
แหละเราจะรู้้�สึึกถึึงแรงผลัักดัันอัันมหาศาลที่่�ทำำ�ให้้เราอยาก
จะมีีให้้มากขึ้้�นอยู่่�ร่ำ���ไป ซึ่่�งสิ่่�งที่่�เราอยากให้้มีีมากขึ้้�นอาจไม่่
ได้้หมายถึึงแค่่ทรัพั ย์์สิ่ง่� ของที่จั่� บั ต้้องได้้เท่่านั้้�น อาจหมายถึึง
สถานภาพที่�สูู่ งขึ้้น� มีียอดผู้้�ติิดตามเฟซบุ๊๊�กหรืืออิินสตาแกรม
เพิ่่�มขึ้้�น มีีคนกดไลค์์มากขึ้้�น เช่่นเดีียวกัับทรััพย์์สมบััติิที่่�มาก
ขึ้้�น เงิินมากขึ้้�น รวมไปถึึงการเป็็นที่่�ยอมรัับมากขึ้้�น เป็็นต้้น
เพราะฉะนั้้�นประโยคที่ว่่� า่ ‘มากกว่่าย่่อมดีีกว่่า’ ที่่เ� ป็็นหลัักคิิด
สำำ�คัญ
ั ในสัังคมของเราจึึงมีีพลัังผลัักดัันรุุนแรง ถึึงแม้้ว่า่ เราจะ
ไม่่ได้้เป็็นพวกวััตถุุนิิยมอย่่างชััดเจน หรืือเราอาจจะไม่่ได้้มอง
ว่่าตััวเองเป็็นเช่่นนั้้�นก็็ตาม แต่่ความคิิดเช่่นนี้้�ก็็ยัังมีีอิิทธิิพล
มหาศาล การแสวงหาความสุุขจากการมีีทรััพย์์สมบััติิ และ
จากการเสพรููป รส กลิ่่�น เสีียง สััมผััส ไม่่ได้้เป็็นเรื่่�องของ
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สัังคมสมััยใหม่่เท่่านั้้�น แต่่เป็็นสิ่่�งที่่�มาพร้้อมกัับมนุุษยชาติิ
นัับแต่่โบราณกาลมาแล้้ว
มีีพระสููตรอยู่่�พระสููตรหนึ่่�งที่่�อาตมาชอบมาก และ
มัักอ้้างอิิงถึึงบ่่อย ๆ คืือ มาคััณฑิิยสููตร ที่่�อยู่่�ในมััชฌิิมนิิกาย
พระพุุทธองค์์ทรงมีีพระดำำ�รััสกัับชายผู้้�หนึ่่�งชื่่�อมาคััณฑิิยปริิพาชก ซึ่่�งเป็็นคหบดีีที่่�ประสบความสำำ�เร็็จและร่ำ���รวยมาก
แต่่เขาก็็ไม่่สามารถทำำ�ความเข้้าใจได้้อย่่างถ่่องแท้้ในเรื่่�อง
การสละหรืือการละวาง เพราะเขาคิิดว่่า ‘การเพลิิดเพลิินใน
กามสุุขผิิดตรงไหน ในเมื่่�อชีีวิิตนี้้�เต็็มไปด้้วยสิ่่�งดีี ๆ มากมาย
ทำำ�ไมไม่่ออกไปใช้้ชีีวิิตให้้สุขุ อย่่างเต็็มที่เ่� ล่่า’ ซึ่่ง� เป็็นหลัักคิิดที่่�
ง่่าย ๆ ธรรมดา และตรงไปตรงมา แต่่มีีอิิทธิิพลอย่่างมาก
ต่่อเขา อาตมาเองก็็ได้้เคยพบกัับผู้้�คนที่่มีีค
� วามคิิดเช่่นนี้้� เมื่่�อ
สองสามเดืือนก่่อนตอนที่่�อาตมาไปเมืืองไทย ได้้รัับนิิมนต์์
จากญาติิโยมกลุ่่�มหนึ่่�งซึ่่�งมีีกัันอยู่่� ๗-๘ คน โยมกลุ่่�มนี้้�เป็็น
ประธานหรืือผู้้�บริิหารบริิษััท และเป็็นเพื่่�อนกัันมานาน ๑๕๒๐ ปีีได้้แล้้ว มารวมตััวกัันเป็็นกลุ่่�มธรรมะเล็็กๆ หนึ่่�งในนั้้�น
เป็็นนัักธุุรกิิจใหญ่่ ที่่�ทรงอิิทธิิพลในอุุตสาหกรรมปลาทููน่่า
พอคุุยกัันแล้้วความเห็็นของเขาดููคล้้าย ๆ กัับมาคััณฑิิยะ
อย่่างน่่าประหลาดตรงที่่�เขาพููดว่่า ‘ความเพลิิดเพลิิน ความ
สนุุกสนาน และการมีีข้้าวของมากมายผิิดตรงไหน ในเมื่่�อ
ผมชอบสิ่่� ง เหล่่ า นี้้� มัั น ทำำ� ให้้ ผ มรู้้�สึึ กดีีและก็็ เ พลิิดเพลิิน
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กัับมัันด้้วย’ เขาไม่่ได้้โต้้เถีียงกัับอาตมาหรืือพยายามจะ
หาเหตุุ แต่่บรรยากาศที่่�เราคุุยกัันใกล้้เคีียงกัับบทสนทนา
ระหว่่างมาคััณฑิิยะกัับพระพุุทธเจ้้า ซึ่่�งมาคััณฑิิยะได้้กล่่าว
กัับพระพุุทธเจ้้าว่่า ‘มััน ผิิดตรงไหน ในเมื่่�อข้้าพระองค์์หิิว
ข้้าพระองค์์ชอบอาหารดีี ๆ จึึงกิินอาหารอร่่อย ๆ มัันเป็็น
ความรู้้�สึึกที่่�ดีี เพราะฉะนั้้�นมัันก็็ไม่่น่่าจะมีีอะไรผิิด หรืือข้้า
พระองค์์มีีบ้้านสวยหลัังใหญ่่ มีีเสื้้�อผ้้าดีี ๆ ใส่่ มีีเครื่่�องเพชร
พลอยประดัับ ข้้าพระองค์์ชอบมััน เพลิิดเพลิินกัับมััน แล้้ว
เป็็นปััญหาตรงไหน’
สำำ�หรัับพวกเราทั้้�งหลายที่่�มาวััดตอนบ่่ายวัันอาทิิตย์์
นี้้� อาจเคยมีีความคิิดว่่า การได้้รัับประทานอาหารอร่่อย ใส่่
เสื้้�อผ้้าสวยงาม อยู่่�บ้้านสวย ๆ มีีฐานะร่ำ���รวย มีีสถานภาพ
ทางสัังคมที่่ดีี� เป็็นสิ่่ง� ที่ดีี่� เหมืือนกััน แต่่จริิง ๆ แล้้วมัันไม่่ได้้เติิม
รสชาติิให้้ชีีวิิตเสมอไป บางครั้้�งสิ่่�งเหล่่านี้้�ก็็ไม่่สามารถทำำ�ให้้
จิิตใจของเราเบิิกบานได้้ทุุกครั้้�ง กลัับทำำ�ให้้เราต้้องคอยยก
ระดัับความพอใจให้้สููงขึ้้�นอยู่่�ตลอดเวลา อย่่างเช่่น ตอนนั้้�น
เรามีีไอโฟน ๗ ก็็พอใจมากแล้้ว เพราะเป็็นรุ่่�นใหม่่ล่่าสุุด มา
วัันนี้้� ‘โธ่่เอ๊๊ย ไอโฟน ๗ เองรึึ อย่่างน้้อยตอนนี้้�มัันก็็รุ่่�น ๑๐
แล้้ว แล้้วมีีรุ่่�นใหม่่อะไรที่่�กำำ�ลัังออกมานะ รู้้�แล้้วรึึยััง’ แล้้วก็็
จะมีีรุ่่�นต่่อไป ต่่อไป และต่่อไป
นี่่�คืือลัักษณะอย่่างหนึ่่�งของการทำำ�งานของจิิต และ
ของประสาทสรีีรวิิทยาด้้วย วิิธีีที่ส่� มอง จิิต และสภาวะต่่าง ๆ
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ที่่�เราสร้้างขึ้้�นมา กลายเป็็นเงื่่�อนไขหรืือมาตรฐานของความ
พึึงพอใจ ซึ่่�งมาตรฐานนี้้�จะคอยถููกยกให้้สููงขึ้้�น ๆ อยู่่�เสมอ
สิ่่� ง ที่่� เ คยทำำ� ให้้ รู้้�สึึ กพอใจเมื่่� อ ไม่่ กี่่� ปีี ก่่ อ น มาวัั น นี้้� ก ลัั บ ไม่่
ทำำ�ให้้ตื่่�นเต้้นเหมืือนเดิิม สิ่่�งที่่�เคยน่่ารื่่�นรมย์์มาก่่อน วัันนี้้�ไม่่
สามารถทำำ�ให้้เราพอใจได้้เท่่าเดิิม ซ้ำำ��ยัังมีีความรู้้�สึึกว่่ามััน
น่่าจะมีีอะไรบางอย่่างที่่�ดีีกว่่าเดิิมนิิดหนึ่่�ง มากกว่่าเดิิมนิิด
หนึ่่�ง น่่าตื่่�นเต้้นกว่่าเดิิมนิิดหนึ่่�ง มีีอะไรพิิเศษขึ้้�นกว่่าเดิิมอีีก
นิิดหนึ่่�ง หรืือเปิิดโอกาสให้้มีีสิ่่�งแปลก ๆ ใหม่่ ๆ เข้้ามาเพิ่่�ม
เทีียบเป็็นคอมพิิวเตอร์์ ก็็ต้้องเล็็กกว่่า เร็็วกว่่า ดีีกว่่า แต่่ถ้้า
เป็็นสิ่่�งอื่่�น ๆ ก็็ต้้องใหญ่่กว่่า เร็็วกว่่า ดีีกว่่า
เราปล่่อยให้้ชีีวิิตถููกลากดึึงไปตามมาตรฐานของความ
พึึงพอใจที่่�ถููกยกให้้สููงขึ้้�น ๆ อยู่่�ตลอดเวลา แล้้วชีีวิิตของ
เราทั้้�งชีีวิิตก็็กลายมาขึ้้�นอยู่่�กัับสิ่่�งเหล่่านี้้�เอง ในขณะที่่�เรา
แสวงหาความพึึงพอใจ หรืือความรู้้�สึึกของความสมบููรณ์์หรือื
ความรู้้�สึึกเพลิิดเพลิิน ใจก็็จะเข้้าไปยึึดติิดอยู่่�กัับความรู้้�สึึกที่่�
ว่่า มัันต้้องอีีกนิิดหนึ่่�ง เพิ่่�มอีีกสัักนิิดหนึ่่�ง ‘อีีกสัักนิิดคงจะดีี’
อาตมามัักจะยกเรื่่�องของจอห์์น ดีี. ร็็อคกี้้�เฟลเลอร์์ เจ้้าของ
บริิษััทแสตนดาร์์ดออยล์์ ซึ่่�งในขณะนั้้�นเป็็นคนที่่�ร่ำ���รวยที่่�สุุด
ในโลก เคยมีีนัักหนัังสืือพิิมพ์์ชาวอเมริิกัันสััมภาษณ์์เขาไว้้
ครั้้�งหนึ่่ง� เขาถามว่่า ‘คุุณร็็อคกี้้เ� ฟลเลอร์์ คุุณเป็็นคนที่ร่ำ�่� ��รวย
ที่สุ่� ดุ ในโลก ผมขอถามคุุณหน่่อยได้้ไหมว่่า ต้้องมีีเงิินเท่่าไหร่่
ถึึงจะเรีียกว่่าพอ’ ร็็อคกี้้�เฟลเลอร์์มีีท่่าทีีไตร่่ตรองอยู่่�ครู่่�หนึ่่�ง
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ก่่อนจะตอบว่่า ‘อีีกสัักนิิดหนึ่่�งก็็น่่าจะพอ’ ดัังนั้้�น เขาเองคง
ตระหนัักได้้ถึึงพลัังผลัักดัันของมััน แต่่เขาก็็ยังั ไม่่สามารถเป็็น
อิิสระจากพลัังของมัันได้้ ดัังนั้้�นในแง่่ของเศรษฐศาสตร์์แบบ
บริิโภคนิิยมซึ่่ง� เชื่่อ� ว่่า ‘ยิ่่ง� บริิโภคสููงเท่่าไหร่่ ยิ่่ง� เพิ่่ม� ความสุุขให้้
สููงขึ้้น� เท่่านั้้�น’ แต่่แล้้วเราก็็ต้อ้ งพบกัับปััญหาความเคยชิินกัับ
สิ่่�งเดิิมๆ มาตรฐานของความพอใจจะสููงขึ้้�นอยู่่�เสมอ เราจึึง
กระหายที่่�จะบริิโภคมากขึ้้�น ใหญ่่ขึ้้�น เร็็วขึ้้�น และดีีขึ้้�น
สิ่่�งที่่�อาตมาจะบรรยายในวัันนี้้�เป็็นอีีกแนวคิิดหนึ่่�งที่่�
ต่่างไปจากแนวคิิดข้้างต้้นนี้้� ในหนัังสืือ เศรษฐศาสตร์์แนวพุุทธ
ท่่านปยุุตฺฺโตได้้เขีียนไว้้ว่่า ‘เศรษฐศาสตร์์แนวพุุทธหมายถึึง
การบริิโภคอย่่างชาญฉลาดหรืือแต่่พอควรจะนำำ�ไปสู่่�การมีี
คุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีี มากกว่่าที่่�จะขึ้้�นอยู่่�กัับปริิมาณที่่�เราบริิโภค
โดยการรู้้�ปริิมาณที่เ่� หมาะสม ที่ส่� มดุุล และบริิโภคอย่่างชาญ
ฉลาด’ และในคำำ�สอนต่่าง ๆ เช่่น ใน มงคลสููตร พระสููตร
ที่่�กล่่าวถึึงสิ่่�งเป็็นมงคลอัันสููงสุุด พระพุุทธองค์์ทรงยกย่่อง
คุุณสมบััติิของความสัันโดษ (พอใจในสิ่่�งที่่�ตนมีี) และความ
กตััญญูู ส่่วนใน เมตตาสููตร ที่ก่� ล่่าวถึึงความเมตตา พระพุุทธ
องค์์ได้้ตรััสยกย่่อง ‘บุุคคลผู้้�มีีความสัันโดษ เลี้้ย� งง่่าย’ คำำ�สอน
นี้้�มีีทิิศทางที่่�ต่่างไปจากสัังคมแห่่งการบริิโภค และต่่างจาก
แรงกดดัันที่่�จะต้้องได้้มากขึ้้�น เป็็นมากขึ้้�น มีีมากขึ้้�น หรืือ
ทำำ�ให้้ตัวั เองดููดีีขึ้้�นด้้วยวััตถุุสิ่ง่� ของที่มีี่� หรืือคุุณสมบััติิที่มีี่� หรืือ
ด้้วยสถานภาพทางสัังคมที่่�ได้้รัับ
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ทััศนคติิในทางโลก ๆ ที่�มีีต่
่ ่อคำำ�ว่่าความพอใจในสิ่่�ง
ที่่�ตนมีี มัักจะรวมถึึงการยอมรัับอย่่างไม่่ค่่อยเต็็มใจ ‘ที่่�มีีอยู่่�
ก็็ดีีเหมืือนกััน แต่่ถ้้ามีีมากกว่่านี้้อีี� กหน่่อย น่่าจะดีี แต่่ถ้้าจะ
มีีได้้เพีียงเท่่านี้้� ก็็โอเค ฉัันอยู่่�ได้้เหมืือนกััน’ อาตมาทราบดีี
ว่่ากำำ�ลัังพููดในลัักษณะเหวี่่�ยงแห ไม่่ใช่่ความพึึงพอใจที่่�แท้้
จริิงของทุุกคน แต่่บ่่อยครั้้�งพวกเรามัักคิิดว่่าความพอใจใน
สิ่่�งที่่�ตนมีีคืือการยอมรัับอย่่างแกน ๆ ว่่า ‘ฉัันมีีแค่่นี้้�ก็็ได้้น่่ะ’
ความรู้้�สึึกที่่�ไม่่ใส่่ใจจะเกิิดขึ้้�น พวกเรารู้้�สึึกคุ้้�น ๆ กัับความ
รู้้�สึึกแบบ ‘มัันกำำ�ลัังชาได้้ที่่�’ อย่่างที่่�พิิงค์์ฟลอยด์์ว่่าไว้้ไหม
อัันนั้้�นมีีลัักษณะของความอ่่อนล้้าหมดแรง คล้้ายกัับว่่าเรา
ได้้ปิิดสวิิทช์์ใจแล้้วก็็สะเปะสะปะไปทางโน้้นทีีทางนี้้�ทีี (พิิงค์์
ฟลอยด์์น่่าจะอ้้างอิิงเธอโร๒ด้้วย) ตอนที่่�เขากล่่าวว่่า ‘การ
ทนอยู่่�กัับความสิ้้�นหวัังแบบเงีียบๆ คืือวิิถีีชนอัังกฤษ’ วััน ๆ
เราสะเปะสะปะไปทางนั้้�นทีีทางนี้้�ทีี บอกตััวเองว่่าเราพอใจ
แล้้วกัับสิ่่�งที่่�ตััวเองมีี
ดัังนั้้�นคำำ�ว่่า ‘พอใจในสิ่่�งที่่�ตนมีี’ ในความหมายแบบ
ข้้างบนนี้้� จึึงต่่างจาก ‘พอใจในสิ่่�งที่่�ตนมีี’ ในภาษาบาลีีที่่�ว่่า
‘สัันตุุฏฐีี’ ซึ่่ง� คำำ�นี้มีีคุ
�้ ณ
ุ สมบััติิที่่ลึึ� กซึ้้ง� และนำำ�ไปสู่่�ความเป็็นอิิสระ
มากกว่่ายิ่่�งนััก สัันตุุฏฐีีไม่่ใช่่ความพึึงพอใจที่่�ได้้เป็็นเจ้้าของ
๒ เฮนรี่ เดวิด เธอโร นักเขียน นักวิทยาศาสตร์ธรรมชาติวิทยา ชาวอเมริกัน

ในงานเขียนเรื่องวอลเดน มีพื้นฐานความคิดว่า ‘มนุษย์ส่วนใหญ่ใช้ชีวิตแห่ง
ความสิ้นหวังอย่างเงียบงัน’ อันเป็นบทที่ท่านอาจารย์อ้างอิงถึงในที่นี้

7

พระราชพุทธิวรคุณ (อมโรภิกขุ)

ไม่่ใช่่การยอมรัับอย่่างเสีียไม่่ได้้ หรืือไม่่ได้้เป็็นความรู้้�สึึกชา
แบบได้้ที่หรื
่� อื ยัังไม่่ได้้ที่่� ‘สัันตุุฏฐีี ’ นี้้ไ� ม่่ได้้หมายถึึงการปิิดกั้้�น
ความรู้้�สึึกและบอกตััวเองว่่า ‘ในเมื่่�อมีีได้้เท่่านี้้�ฉัันก็็คงต้้อง
รัับสภาพนี้้.� ..’ ความพอใจในสิ่่ง� ที่ต่� นมีีเช่่นนี้้ถื� อื เป็็น วิิภวตััณหา
ชนิิดหนึ่่ง� ที่เ่� ป็็นการปิิดกั้้�นและปฏิิเสธความสััมพัันธ์์ของเราที่่�
มีีต่่อโลก ต่่อศัักยภาพในการดำำ�รงชีีวิิตของตััวเราและต่่อจิิต
ที่่�สามารถพััฒนาได้้ในฐานะมนุุษย์์คนหนึ่่�งศััพท์์ว่่า สัันตุุฏฐีี
คุุณสมบััติิของความพอใจในสิ่่�งที่่�ตนมีี ที่่�เป็็นคำำ�สอนของ
พระพุุทธเจ้้าเป็็นคำำ�สอนที่ลึึ่� กซึ้้ง� ที่เ่� กี่่�ยวข้้องกัับความสุุข เป็็น
จิิตที่่�มีีความยิินดีีและมีีความผ่่อนคลายที่่�ไม่่ได้้มีีการปิิดกั้้�น
ความรู้้�สึึก หรืือการไม่่เข้้าไปยุ่่�งเกี่่�ยวกัับใคร แต่่กลัับหมายถึึง
ความสนใจใส่่ใจ ปรัับตััวให้้เหมาะสมสอดคล้้อง โดยรวม
เอาความเข้้าใจที่ลึึ�่ กซึ้้ง� และการปล่่อยวางสบาย ๆ เข้้าไปด้้วย
พระพุุทธองค์์ได้้ตรััสถึึงคำำ�สอนเรื่่�องนี้้�ไว้้อย่่างงดงาม
ในคำำ�สอนที่พ่� ระราชทานแก่่พระนางมหาปชาบดีีโคตมีี เมื่่�อ
พระโพธิิสััตว์์มีีพระชนมายุุได้้ ๑ สััปดาห์์ พระนางมหามายา
พระมารดาได้้เสด็็จสวรรคต พระนางมหาปชาบดีีโคตมีี ซึ่่ง� เป็็น
พระขนิิษฐาและทรงเป็็นพระมเหสีีอีีกองค์์หนึ่่�งของพระเจ้้า
สุุทโธทนะ พระราชบิิดาของพระโพธิิสััตว์์ ทรงรัับหน้้าที่่เ� ลี้้ย� งดูู
พระโพธิิสััตว์์ พระนางจึึงทรงเป็็นทั้้�งพระมารดาเลี้้�ยงและ
พระมาตุุจฉา พระนางได้้ทรงเลี้้�ยงดููพระโพธิิสััตว์์และทรง
เป็็นภิิกษุุณีีรููปแรกในพระศาสนาด้้วย มีีบทสนทนาระหว่่าง
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พระพุุทธองค์์และพระนางหลัังจากที่พ่� ระนางทรงผนวชได้้ไม่่
นานนััก ซึ่่�งช่่วงเวลานั้้�นพระนางมีีพระชนมายุุมากแล้้ว และ
ทรงเคยเป็็นพระมเหสีีของกษััตริิย์์ ใช้้ชีีวิิตอยู่่�ในพระราชวัังมา
ตลอดพระชนมายุุ ดัังนั้้�นการเปลี่่�ยนจากชีีวิิตหรููหราสะดวก
สบายมาสู่่�ชีีวิิตในเพศนัักบวช จึึงเป็็นสิ่่�งที่่�ท้้าทายยิ่่�งนััก
วัันหนึ่่�งพระเถรีีได้้เสด็็จมาพบพระพุุทธองค์์เพื่่�อทรง
ขอคำำ�แนะนำำ� ‘ขอพระองค์์ได้้ทรงแสดงพระธรรมโดยย่่อให้้แก่่
หม่่อมฉัันในฐานะภิิกษุุณีี เพื่่�อหม่่อมฉัันจะสามารถฝึึกฝนตน
ให้้ดีีที่่�สุุดได้้อย่่างไร’ หรืืออีีกนััยหนึ่่�ง เหมืือนกัับกล่่าวว่่า
‘หม่่อมฉัันจะนำำ�ชีีวิิตให้้ดำ�ำ เนิินตามหนทางแห่่งพระธรรม
มากกว่่าที่่�จะปล่่อยให้้ชีีวิิตดำำ�เนิินตามปกติิวิิสััยและความ
พึึงพอใจได้้อย่่างไร หม่่อมฉัันใช้้ชีีวิิตที่่�ผ่่านมาตามความพึึง
พอใจของตน หม่่อมฉัันจึึงไม่่ค่อ่ ยไว้้ใจความคิิดของตััวเองนััก’
นี่่�คือื เนื้้�อแท้้ที่ซ่่� อ่ นอยู่่�เบื้้�องหลัังคำำ�ถามนี้้� พระพุุทธองค์์ได้้ทรง
ให้้หลักั คำำ�สอนที่เ่� ป็็นประโยชน์์ไว้้ ๘ ประการเพื่่�อให้้พระนาง
ได้้สามารถหาคำำ�ตอบได้้ด้ว้ ยพระองค์์เองต่่อคำำ�ถามว่่า ‘สิ่่ง� นั้้�น
เป็็นไปตามคำำ�สอนและตามการปฏิิบััติิแห่่งพระธรรมหรืือไม่่’
พระพุุทธองค์์ได้้ตรััสว่่า
(๑) ธรรมเหล่่าใดเป็็นไปเพื่่�อความกำำ�หนััด ไม่่เป็็นไป
เพื่่�อความคลายกำำ�หนััด เมื่่�อนั้้�นอย่่าได้้ดำำ�เนิินตามทางนั้้�น
แต่่หากสิ่่ง� นั้้�นนำำ�สู่่�ความคลายกำำ�หนัดั สู่่�ความร่่มเย็็น เมื่่�อนั้้�น
สิ่่�งนั้้�นเป็็นไปตามพระธรรมคำำ�สอน		
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(๒) ธรรมเหล่่าใดเป็็นไปเพื่่�อตััณหา เพื่่�อความยึึดติิด
เพื่่�ออุุปาทาน เมื่่�อนั้้�นอย่่าได้้ดำำ�เนิินตามทางนั้้�น แต่่หาก
สิ่่ง� นั้้�นนำำ�สู่่�ความสิ้้�นตััณหา เพื่่�อความไม่่ยึึดติิด เพื่่�อการปล่่อย
วาง เพื่่�อละความเป็็นเรา เพื่่�อละความเป็็นของเรา เมื่่�อนั้้�น
พึึงดำำ�เนิินตามหนทางนั้้�น
(๓) ธรรมเหล่่าใดเป็็นไปเพื่่�อการพอกพููนกิิเลส เพื่่�อ
การสะสมวััตถุุสิ่่�งของ เมื่่�อนั้้�นหนทางนั้้�นมิิใช่่หนทางที่่�ควร
ดำำ�เนิินตาม หากธรรมใดเป็็นไปเพื่่�อการไม่่พอกพููน หรืือ
เพื่่�อลดจำำ�นวนสมบััติิสิ่่�งของที่่�เรามีี หรืือเพื่่�อลดความรู้้�สึึก
ของความเป็็นเจ้้าของและในสิ่่�งของที่่�ไม่่ได้้เป็็นของเรา หาก
ธรรมใดเป็็นไปเพื่่�อการลดความเป็็นเจ้้าของ เมื่่�อนั้้�นธรรมนั้้�น
เป็็นสิ่่�งที่่�พึึงดำำ�เนิินตาม
(๔) เช่่นเดีียวกััน ธรรมเหล่่าใดนำำ�สู่่�ความเป็็นผู้้�มักั น้้อย
มากกว่่าความเป็็น ผู้้�มัักมาก ธรรมนั้้�นเป็็นสิ่่�งที่่�พึึงดำำ�เนิิน
ตาม ในที่่�นี้้�พระพุุทธองค์์ได้้ทรงอธิิบายคำำ�ว่่า ‘มัักน้้อย’ ว่่า
หมายถึึงความพอใจในสิ่่�งที่่�ตนเองเป็็น ไม่่ปรารถนาจะให้้
ผู้้�อื่่� นเห็็ นว่่ าตนเป็็ น อย่่ างนั้้� น อย่่ างนี้้� หากมีีคนสรรเสริิญ
เราไม่่รู้้�สึึกหลงใหลต่่อคำำ�สรรเสริิญนั้้�น หากมีีคนติิเตีียน
เราไม่่ รู้้�สึึ กเดืื อ ดร้้ อ นต่่ อ คำำ� เหล่่ า นั้้� น หากมีีคนกล่่ า วว่่ า
‘เธอช่่างเป็็นแรงบัันดาลใจให้้ฉันั ’ เรารู้้�สึึกสบายใจต่่อคำำ�เหล่่า
นั้้�น หรืือหากมีีคนกล่่าวว่่า ‘เธอช่่างไม่่น่่าประทัับใจเลย’ เรา
รู้้�สึึกสบายใจต่่อคำำ�เหล่่านั้้�น ดัังนั้้�นในแง่่นี้้� คำำ�ว่่า ‘ผู้้�มัักน้้อย’
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หมายถึึงความรู้้�สึึกสบายใจต่่อภาพที่่�คนมองเรา เราไม่่รู้้�สึึก
เดืือดร้้อนใจต่่อการที่่�โลกคิิดว่่าเราเป็็นคนอย่่างไร
(๕) ความสัันโดษ หมายถึึงการที่่�ไม่่จำำ�เป็็นต้้องมีี
ข้้าวของมากเกิินไปและไม่่เป็็นคนสุุรุ่่�ยสุุร่า่ ย เราไม่่จำำ�เป็็นต้้อง
มีีสิ่่ง� ของมากมายและรู้้�จักั ใช้้สอยสิ่่ง� ที่มีี่� อย่่างระมััดระวััง เมื่่�อ
เราตััดสิินใจเดิินหน้้าในเพศนัักบวช เป็็นศีีลธรา (แม่่ชีีศีีล ๑๐)
หรืือเป็็นพระภิิกษุุ ในพิิธีีบวช เรายอมรัับข้้อตกลงต่่อพระ
อุุปัชั ฌาย์์ เราได้้แสดงความตั้้�งใจมั่่�นที่จ่� ะมีีความพอใจกัับผ้้า
ใดก็็ตามที่่�ได้้รัับถวายมา ไม่่ว่่าผ้้านั้้�นจะเป็็นผ้้าที่่�เขาทิ้้�งแล้้ว
เราจะรู้้�สึึกสุุขใจที่่�ได้้ใช้้แม้้ผ้้าขี้้�ริ้้�วทำำ�จีีวรเพื่่�อปกคลุุมร่่างกาย
และเพื่่�อปกป้้องจากร้้อนหนาว เรามีีความพอใจต่่ออาหารใด
ก็็ตามที่ไ่� ด้้รับั ในบาตร เราจะไม่่เลืือกอาหารหรืือไม่่เลืือกสรร
อาหารที่่�มีีผู้้�ถวาย เรามีีความสุุขต่่อสิ่่�งที่่�มีีผู้้�ถวาย เรามีีความ
พึึงพอใจต่่อกุุฏิิที่พั่� กั ใดก็็ตาม แม้้การได้้พักั พิิงใต้้ร่ม่ ไม้้ก็นั็ บั ว่่า
พอเพีียงแล้้ว เราพึึงพอใจต่่อการได้้อาศััยอยู่่�ที่โ่� คนไม้้ ต่่อการ
มีียารัักษาโรคขั้้�นพื้้�นฐาน ยาสมุุนไพรเท่่าที่่�หาได้้ เราพอใจ
ต่่อสิ่่�งที่่�มีีเหล่่านั้้�น ดัังนั้้�นเราจึึงยอมรัับข้้อตกลงที่่�จะไม่่เป็็น
ผู้้เ� รีียกร้้องต่่อสิ่่ง� ที่จำ่� ำ�เป็็นทางกาย หรืือที่เ่� รีียกว่่า ปััจจััยสี่่� เรา
ยอมรัับมาตรฐานชีีวิิตที่�ต่ำ่ ำ��สุุดอย่่างตั้้�งใจ
แท้้ จริิงแล้้ ว ในยุุ คพุุ ท ธกาล ยารัั ก ษาโรคที่่� ใ ช้้ กัั น
โดยปกติิทั่่�วไปคืือ น้ำำ��ปััสสาวะหมััก ดัังนั้้�น ผ้้าขี้้�ริ้้�ว อาหาร
บิิณฑบาต โคนไม้้ น้ำำ��ปัสส
ั าวะหมััก เหล่่านี้้คื� อื มาตรฐานชีีวิิต
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ที่่�เรายอมรัับ สิ่่�งอื่่�นที่่�นอกเหนืือจากนี้้�จึึงถืือเป็็นสิ่่�งที่่�เพิ่่�มเข้้า
มา คำำ�แนะนำำ�ที่่�พระพุุทธองค์์พระราชทานแก่่พระนางมหา
ปชาบดีีเถรีีว่่า ‘หากธรรมเหล่่าใดนำำ�สู่่�ความสัันโดษมัักน้้อย
นำำ�สู่่�ความเป็็นผู้้ไ� ม่่มักั มาก นำำ�สู่่�การมีีชีีวิิตที่เ่� รีียบง่่าย เมื่่�อนั้้�น
สิ่่�งนั้้�นเป็็นไปตามหนทางแห่่งพระธรรม หากมีีสมบััติิสิ่่�งของ
มากมายที่่�เราคิิดว่่า เราจำำ�เป็็นจะต้้องมีี หรืือที่่�พัักในแบบ
ที่่�เราต้้องการ หรืือเสื้้�อผ้้าแบบที่่�เราพอใจ หรืืออาหารและ
ยารัักษาโรคแบบนั้้�นแบบนี้้� หากเราจู้้�จี้้�และเรีียกร้้องต่่อสิ่่�ง
เหล่่านั้้�น เมื่่�อนั้้�นการกระทำำ�เช่่นนี้้�ก็็เป็็นการดำำ�เนิินสวนทาง
กัับพระธรรม
(๖) จากนั้้�นพระพุุทธองค์์ทรงแนะนำำ�ต่่อว่่า พึึงเป็็น
ผู้้�เลี้้�ยงง่่าย พอใจง่่าย หากบรรยากาศสงบเงีียบ เราพึึงเป็็น
ผู้้�พอใจ หากบรรยากาศหนวกหูู วุ่่�นวาย เราพึึงเป็็นผู้้�พอใจ
เช่่นกััน เราจะไม่่ทำำ�ให้้โลกเป็็นไปอย่่างที่่�ใจเราต้้องการ หาก
เป็็นวัันแดดสว่่างแจ่่มใส เราพอใจเช่่นนั้้�น หากเป็็นวัันหนาว
เหน็็บและมีีฝน เราก็็พอใจเช่่นนั้้�น แม้้ว่่าเราย่่อมจะต้้องดููแล
สภาพร่่างกายของตััวเองและความต้้องการเรื่่อ� งยารัักษาโรค
แต่่เราจะไม่่ทำำ�ให้้ชีีวิิตเป็็นไปตามเงื่่อ� นไขปััจจััยที่่เ� ราสร้้างขึ้้น�
(๗) ต่่อจากเรื่่�องความพอใจในสิ่่�งที่่�มีีแล้้ว ก็็เป็็นเรื่่�อง
ของพละกำำ�ลััง
ธรรมใดก็็ ต ามที่่� นำำ�สู่่�ค วามเกีียจคร้้ า น เป็็ น ผู้้� ไ ม่่
สม่ำำ��เสมอ ไม่่ใส่่ใจ ไม่่กระตืือรืือร้้นในความเพีียร เมื่่�อนั้้�น
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ธรรมนั้้�นสวนทางกัับพระธรรม หากธรรมใดเป็็นไปเพื่่�อการ
ปรารภความเพีียร เพื่่�อความตื่่�นตััว เพื่่�อความมีีส่่วนร่่วม เพื่่�อ
การกระทำำ� เมื่่�อนั้้�นธรรมนั้้�นเป็็นไปตามพระธรรม
(๘) และข้้อสุุดท้้าย ธรรมเหล่่าใดเป็็นไปเพื่่�อความสงััด
และเพื่่�อความพอใจที่่�จะอยู่่�คนเดีียว เพื่่�อการอยู่่�ด้้วยตนเอง
เพีียงลำำ�พังั ได้้ เมื่่�อนั้้�นธรรมนั้้�นเป็็นไปเพื่่�ออุุปถัมั ภ์์พระธรรม
หากเราเห็็นว่่าเราจำำ�เป็็นต้้องคลุุกคลีีด้้วยหมู่่�คณะตลอด
เวลา หากเราจำำ�เป็็นต้้องติิดต่่อผู้้�คน แวดล้้อมด้้วยผู้้�คน
พููดจาปราศรััยกัับผู้้�คน ยุ่่�งเกี่่�ยวพััวพัันและไม่่ปรารถนาจะ
อยู่่�ผู้เ้� ดีียว เมื่่�อนั้้�นธรรมนั้้�นย่่อมสวนทางกัับพระธรรม ดัังนั้้�น
คุุ ณ สมบัั ติิ แปดประการนี้้� คืื อ การคลายความกำำ�หนัั ด
คลายความยึึดติิด ความไม่่พอกพููนวััตถุุสิ่่�งของ ความเป็็นผู้้�
มัักน้้อย ความเป็็นผู้้�สัันโดษ ความเป็็นผู้้�เลี้้�ยงง่่าย ความเป็็น
ผู้้�ปรารภความเพีียร ความเป็็นผู้้พ� อใจในความสงััด ทั้้�งหมดนี้้�
คืือคุุณธรรมพื้้�นฐานที่พ่� ระพุุทธองค์์พระราชทานแก่่พระนาง
มหาปชาบดีีโคตมีีเถรีี พระมารดาเลี้้�ยงของพระองค์์
คุุณธรรมทั้้�งหมดที่่�พระพุุทธองค์์ได้้ทรงอธิิบายนี้้�มีี
ความเกี่่�ยวข้้องกัับคุุณธรรมอีีกชุุดหนึ่่�งที่่�มีีชื่่�อว่่า ‘มหาปุุริิส
วิิตก ๘ ประการ’ พระธรรมทั้้�ง ๒ ชุุดนี้้�มีีความใกล้้เคีียงกััน
ในอัังคุุตตรนิิกาย อััฏฐกนิิบาต คืือ พระสููตรที่่�มีีจำำ�นวน
เท่่ากัันคืือ ๘ ข้้อ ในพระธรรมคำำ�สอนเรื่่อ� งนี้้ก� ล่่าวว่่า ครั้้�งหนึ่่ง�
ท่่านอนุุรุทุ ธเถระ หนึ่่ง� ในพระอริิยสาวกของพระผู้้�มีีพระภาคเจ้้า
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นั่่�งภาวนาอยู่่�เพีียงลำำ�พังั ได้้เกิิดความปริิวิิตกทางใจขึ้้น� แม้้ว่า่
ในช่่วงแรกท่่านคิิดได้้เพีียง ๗ ข้้อ ความปริิวิิตกของท่่าน
มีีว่่า ‘เป็็นผู้้�มีีความมัักน้้อย เป็็นผู้้�ปรารภความเพีียร เป็็นผู้้�
สัันโดษ เป็็น ผู้้�สงััด เป็็น ผู้้�มีีสติิตั้้�งมั่่�น เป็็น ผู้้�มีีสมาธิิตั้้�งมั่่�น
และเป็็นผู้้�มีีปััญญา’
ท่่านอนุุรุุทธะได้้เข้้าเฝ้้าพระพุุทธเจ้้าแล้้วกราบทููลว่่า
‘ธรรมทั้้�ง ๗ ประการนี้้�ได้้เกิิดขึ้้�นในจิิตของข้้าพระองค์์ และ
ข้้าพระองค์์รู้้�สึึกว่่าเป็็นธรรมที่่�สำำ�คััญและมีีความหมายมาก’
พระพุุทธองค์์ได้้ตรััสตอบว่่า ‘ดีีแล้้ว ๆ อนุุรุุทธะ ท่่านกล่่าว
ถููกแล้้ว นอกจากนี้้�ยัังมีีธรรมอีีกข้้อหนึ่่�งที่่�ท่่านสามารถเพิ่่�ม
เข้้าไปได้้คือื ‘นิิปปปััญจะ’ ซึ่่ง� หมายถึึง ไม่่มีีกิิเลสเครื่่�องเนิ่่น� ช้้า๓
(ไม่่ปรุุงแต่่งสานต่่อ -ผู้้�แปล) ‘ปปััญจะ’ แปลว่่าทำำ�ให้้เนิ่่�นช้้า๔
(ปรุุงแต่่งสานต่่อ-ผู้้�แปล) ซึ่่ง� หมายถึึงแนวโน้้มของจิิตที่่�ก่อ่ ให้้
เกิิดความคิิดหนึ่่ง� ไปสู่่�ความคิิดหนึ่่ง� และอีีกความคิิดหนึ่่ง� และ
อีีกความคิิดหนึ่่�งเรื่่�อยไป นี้้�เรีียกว่่า ‘ปปััญจะ’ อาตมามั่่�นใจ
ว่่าพวกเราบางคนคงจะคุ้้�นเคยกัับกระบวนการความคิิด
แบบนี้้� ที่�พูู่ ดนี่่� ไม่่ใช่่ว่่าอาตมาอ่่านใจใครออก เพีียงแต่่เป็็น
เรื่่� อ งธรรมดาของจิิตเราเท่่ า นั้้� น ดัั ง นั้้� น พระพุุ ท ธองค์์ จึึ ง
ทรงเพิ่่ม� นิิปปปััญจะ ธรรมที่ไ่� ม่่ทำำ�ให้้เนิ่่น� ช้้าธรรมที่่เ� ป็็นอิิสระ
จากความยุ่่�งยาก เข้้าไปใน ‘มหาปุุริิสวิิตก’ นี้้�ด้้วย
๓ พุทธธรรม (ฉบับปรับขยาย) หน้า ๓๓๖
๔ ดูรายละเอียดความหมายเพมิ่ เตมิ ได้ที่ พุทธธรรม (ฉบับปรับขยาย) หน้า ๓๕
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หลัักธรรมคำำ�สอนเหล่่านี้้�เป็็นไปเพื่่�อความไม่่ผููกพััน
ความเป็็นอิิสระแก่่ตน ความเป็็นอิิสระจากความยึึดติิดในการ
เสพโลกที่่เ� ป็็นรููป รส กลิ่่น� เสีียง สััมผััส และจากความปรารถนา
ที่่จ� ะให้้ทุกุ สิ่่ง� เป็็นไปตามความพอใจของตน หลัักธรรมเหล่่านี้้�
ทำำ�ให้้เรารัับมืือสถานการณ์์ต่่าง ๆ ได้้อย่่างดีีและสอดคล้้อง
กัั บ ความรู้�สึึ้ กนึึกคิิดที่�่แ ตกต่่ า งกัั น ไปตามแต่่ สถ านการณ์์
กล่่าวได้้ว่่านี่่�คืือวิิธีีการสั่่�งสมคุุณภาพในการพััฒนาตน
ยกตััวอย่่างเช่่น ถ้้าเราเป็็นโรคเบาหวาน เราจำำ�เป็็นต้้อง
ใช้้อิินซููลิิน หรืือถ้้าอากาศข้้างนอกหนาวขนาด -๒๐ องศา และ
เรามีีเสื้้�อผ้้าไม่่พอ แล้้วเราต้้องออกไปข้้างนอก เราจำำ�เป็็นจะ
ต้้องใส่่เสื้้�อผ้้าเพิ่่ม� อีีกหลาย ๆ ชั้้น� เพื่่�อป้้องกัันความหนาวเย็็น
ดัังนั้้�นเมื่่�อพููดถึึงคำำ�ว่่า การปรัับตััวและการไม่่ยึึดติิดผููกพััน
เราไม่่ได้้กำำ�ลังั พููดถึึงความโง่่เขลา แต่่กลัับหมายถึึงการปฏิิบััติิ
ต่่อสภาพของชีีวิิตตามที่มั่� นั เป็็น สิ่่ง� ที่พ่� ระพุุทธองค์์ทรงเน้้นก็็
คืือ การมีีทััศนคติิที่แ่� น่่วแน่่ มีีความสมบููรณ์์พร้้อมทางอารมณ์์
มีีความรู้้�สึึกว่่าเราไม่่จำำ�เป็็นต้้องมีีอย่่างที่ใ่� จเราอยากเสมอไป
เพีียงเพื่่�อจะให้้ตัวั เองรู้้�สึึกว่่าชีีวิิตนี้้ดีี� เราไม่่ได้้เป็็นทุุกข์์เพราะ
เราไม่่มีีอย่่างที่่�เราชอบหรืืออย่่างที่่�เราคิิดว่่าควรจะได้้ นี่่�คืือ
พื้้�นฐานสำำ�คััญของคำำ�ว่่า พอใจในสิ่่�งที่่�ตนมีี และการละวาง
ซึ่่�งไม่่ได้้หมายถึึงสภาพของการขาดแคลนหรืือความไม่่มีี
โดยปกติิแล้้วคำำ�ว่่า ‘การละวาง’ ในภาษาอัังกฤษมััก
หมายถึึง ‘ความไม่่มีี’ หรืือการกััดฟัันแล้้วคิิดว่่า ‘ฉัันว่่าฉััน
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คงจะต้้องยอมแพ้้แล้้วละ!’ แล้้วจากนั้้�นเราก็็มัักจะรอให้้ช่่วง
เวลาของการยอมแพ้้นั้้�นผ่่านไปก่่อน เพื่่�อเราจะได้้ให้้รางวััล
ตััวเองทีีหลััง เราพยายามที่่�จะอดทนต่่อสภาพนั้้�นแต่่เราทำำ�
อย่่างเสีียไม่่ได้้ มัันมัักจะแฝงไปด้้วยความรู้้�สึึกของการกััดฟััน
ทน ถึึงแม้้ว่่าเราจะเกิิดพละกำำ�ลัังขึ้้�นมา แต่่แท้้จริิงแล้้วเรา
กำำ�ลัังรู้้�สึึกถึึงความขาดหายไป หรืือความรู้้�สึึกพร่่อง เราจะ
รู้้�สึึกเหมืือนว่่าไม่่ใช่่ตััวเราที่่�แท้้จริิง เราแบกเอาความรู้้�สึึก
ว่่ามีีอะไรบางอย่่างขาดหายไปด้้วยใจที่่�ฮึึดสู้้� แต่่มัันก็็แฝงไป
ด้้วยความรู้้�สึึกที่่�ขาด อยากได้้ และมีีความรู้้�สึึกของความไม่่
สมบููรณ์์แผ่่กระจายอยู่่�ในใจ
ในทางตรงกัันข้้าม คำำ�ว่่า ‘การละวาง’ ในศาสนาพุุทธ
กลัับหมายถึึงความเป็็นอิิสระจากความยึึดติิด มากกว่่าที่่�จะ
หมายถึึงการเรีียนรู้้ที่� จ่� ะอดทนต่่อสภาพของความขาดแคลน
หรืือความไม่่มีี ซึ่่�งความยึึดติิดที่่�ว่่านี้้�อาจหมายถึึงความ
ยึึดติิดในความสะดวกสบาย ในการเป็็นที่่�ยอมรัับทางสัังคม
ในอาหารบางประเภท เสื้้�อผ้้าบางแบบ หรืือสถานการณ์์
บางอย่่าง แม้้กระทั่่�งวิิธีีการคิิดบางอย่่างด้้วย ถ้้าใครเคยติิด
เหล้้า ติิดของหวาน ติิดบุุหรี่่� หรืือติิดสิ่่�งใดก็็ตาม และเมื่่�อเรา
สามารถเลิิกสิ่่�งเหล่่านั้้�นได้้ จะเกิิดความรู้้�สึึกว่่า ‘ช่่างดีีเหลืือ
เกิิน!’ ความรู้้�สึึกโล่่งใจที่่�ไม่่ต้้องมีีความอยากบุุหรี่่�หรืือคิิด
หมกมุ่่�นถึึงเหล้้าสัักแก้้ว และสามารถอยู่่�ในบรรยากาศที่่มีีทั้้
� ง�
เหล้้าและบุุหรี่่�ได้้โดยที่่�เราเองไม่่เดืือดร้้อน นี่่�คืือความหมาย
16

ยิ่งน้อย ยิ่งมาก

ของคำำ�ว่า่ ‘การละวาง’ ในศาสนาพุุทธ หรืือเรีียกว่่า เนกขััมมะ
นั่่�นเอง เนกขััมมะ จึึงหมายถึึงการที่่�จิิตเป็็นอิิสระจากการ
พึ่่�งพิิง ติิดยึึดอยู่่�กัับสิ่่�งต่่าง ๆ ที่�เ่ ข้้ามากระทบทางประสาท
สััมผััสของเรา พระพุุทธองค์์ทรงตระหนัักดีีว่่า เราจำำ�เป็็นจะ
ต้้องรัับประทานอาหาร ต้้องสวมใส่่เสื้้�อผ้้า ต้้องการที่่�พัักพิิง
อาศััย และร่่างกายนี้้�เจ็็บป่่วยได้้ เราจึึงจำำ�เป็็นต้้องดููแลรัักษา
โรคภััย เราตระหนัักดีีว่่า เราจำำ�เป็็นจะต้้องดููแลชีีวิิตของเรา
ในแง่่มุุมต่่าง ๆ ที่่�ว่่านี้้� ชีีวิิตของเราเป็็นสิ่่�งที่่�ต้้องดููแลรัักษา
ดัังได้้กล่่าวแล้้วในเรื่่�องของปััจจััยสี่่�ในตอนต้้น แต่่หากเรายิ่่�ง
สามารถนำำ�จิิตให้้เป็็นอิิสระจากการพึ่่�งพาสิ่่�งที่่�ไม่่จำำ�เป็็นได้้
มากเท่่าไหร่่ เมื่่�อนั้้�นศัักยภาพในการตื่่�นรู้้� เพื่่�อทำำ�ความรู้้�จััก
กัับธรรมชาติิที่่�แท้้จริิงของจิิต ก็็จะยิ่่�งเพิ่่�มมากขึ้้�น ซึ่่�งโดย
เนื้้�อแท้้แล้้วจิิตนี้้�ไม่่ได้้มีีอะไรขาดหายไปเลย
เบลส ปาสกาล นัักปรััชญาและนัักคณิิตศาสตร์์ชาว
ฝรั่่�งเศส ที่มีีชีีวิิ
�่ ตอยู่่�ในช่่วงศตวรรษที่่� ๑๗ ได้้ให้้ข้อ้ คิิดที่ค�่ มคายว่่า
‘ปััญหาของมนุุษยชาติิมีีต้้นกำำ�เนิิดมาจากการไร้้ความสามารถ
ในการนั่่�งอยู่่�เงีียบ ๆ ในห้้องคนเดีียวได้้’ อัันนี้้�เป็็นสิ่่�งที่่�เป็็น
ปััญหาจริิง ๆ ใช่่หรือื ไม่่ ถ้้าหากเราเพีียงแค่่สามารถจะนั่่�งอยู่่�
คนเดีียวในห้้อง และมีีความพึึงพอใจง่่าย ๆ กัับการอยู่่�กัับจิิต
ของตนเพีียงลำำ�พังั … แต่่เพราะเราทำำ�เช่่นนั้้�นไม่่ได้้ เราจึึงต้้อง
ออกข้้างนอกและทำำ�สิ่่�งนั้้�นสิ่่�งนี้้� เพื่่�อจะได้้นั่่�นได้้นี่่� เพื่่�อจะ
เป็็นคนสำำ�คัญ
ั อย่่างนั้้�นอย่่างนี้้� เข้้าไปยุ่่�งเกี่่�ยวพััวพััน แล้้วก็็ทำำ�
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แล้้วก็็มีี และจำำ�เป็็นจะต้้องอ้้างความชอบธรรมให้้ตัวั เอง หรืือ
เพื่่�อหาความสุุขใส่่ตััว หรืืออย่่างน้้อยเพื่่�อให้้รู้้�สึึกว่่ากำำ�ลัังมีี
อะไรเกิิดขึ้้น� อยู่่� หรืือมีีบางอย่่างที่ทำ�่ �ำ ให้้เราต้้องวิ่่ง� ไล่่ตาม หรืือมีี
บางอย่่างที่่ต้� อ้ งกลััว หรืือมีีบางคนที่ต้่� อ้ งทะเลาะด้้วย อะไรก็็ได้้
อะไรบางอย่่างที่่�ทำำ�ให้้เรารู้้�สึึกได้้ถึึงความมีีตััวตนของเรา ซึ่่�ง
นี่่แ� หละคืือตััวการที่่ทำ� �ำ ให้้เราต้้องออกจากห้้อง แล้้วเริ่ม�่ ทำำ�ตัวั เอง
ให้้ยุ่่�งวุ่่�นวาย จากนั้้น� ปััญหาทั้้ง� หมดของโลกก็็เริ่ม�่ จากจุุดนี้้นั่่� น� เอง
อาตมาเห็็นด้้วยที่่�จะบอกว่่าในโลกนี้้�มีีปััญหาในแบบ
ต่่าง ๆ กัันมากมาย ไม่่ว่่าจะเป็็นความอดอยากและความ
ขาดแคลนน้ำำ��เพื่่�อการบริิโภค ความกดขี่่�ในรููปแบบต่่าง ๆ
แต่่อาตมาก็็ยัังรู้้�สึึกอีีกด้้วยว่่า ถึึงแม้้เราจะเผชิิญปััญหาที่่�
จริิงจัังเหล่่านี้้� ข้้อสัังเกตของปาสกาลก็็ยัังมีีความสำำ�คััญมาก
ความจริิงแล้้วอาตมาอยากจะพููดว่่า ปััญหาทั้้�งหลายไม่่ว่า่ จะ
เป็็นเรื่่�องของสงครามและการลิิดรอน ปััญหาผู้้�อพยพ และ
ปััญหาอื่่�น ๆ ล้้วนเป็็น ผลพวงมาจากแรงกระตุ้้�นที่่�ร้้อนรน
ของความอยากมีีและอยากเป็็นทั้้�งนั้้�น สิ่่ง� เหล่่านี้้เ� ป็็นสิ่่ง� ที่่เ� รา
พึึงพิิจารณาว่่า เมื่่�อใดที่เ่� รารู้้�สึึกว่่ามีีพอแล้้ว ได้้ปรับั ตััวและมีี
ความสมบููรณ์์พร้้อมทางอารมณ์์แล้้ว เมื่่�อนั้้�นเราก็็ไม่่มีีความ
จำำ�เป็็นที่่�จะต้้องมีีข้้าวของมากมายเพื่่�อที่่�จะมีีความสุุข การ
สละสิ่่ง� ของที่มีีค
่� วามสำำ�คัญ
ั มาก เช่่น ทรััพย์์สมบััติิ สถานภาพ
เงิินทอง หรืือเสื้้�อผ้้าสวยหรูู เป็็นต้้น จะดููเหมืือนว่่าเป็็นการ
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ละวาง แต่่ถ้้ามองจากภายในแล้้ว มัันไม่่ใช่่ เพราะมัันไม่่มีี
ความรู้้�สึึกของคำำ�ว่า่ ทำำ�ให้้ลดน้้อยลง ไม่่มีีความรู้้�สึึกว่่ามีีอะไร
บางอย่่างขาดหายไป แต่่กลัับเป็็นความรู้้�สึึกว่่า ‘โอ้้ ดีีจริิง เรา
ไม่่จำำ�เป็็นต้้องแบกสััมภาระเหล่่านี้้ไ� ปไหน ๆ อีีกแล้้ว’ ซึ่่ง� ถ้้าจะ
เทีียบไปแล้้ว ก็็เหมืือนกัับว่่าเราไปเที่่�ยวพัักผ่่อนวัันหยุุดโดย
เอาข้้าวของที่�ไ่ ม่่จำ�ำ เป็็นติิดตััวไปด้้วย เรามีีกระเป๋๋าถึึง ๕ ใบ
ที่่�จะต้้องจััดการดููแล ‘อัันนั้้�นฉัันต้้องมีี อัันนี้้�ก็็ต้้องใช้้’ แต่่มััน
คืือภาระอัันหนัักอึ้้�งจนในที่่�สุุดเราต้้องถามตััวเองว่่า ‘ทำำ�ไม
ฉัันต้้องมานั่่�งแบกสมบััติิบ้้าเหล่่านี้้�ด้้วยนะ’
มีีเรื่่�องที่่�น่่าสนใจเรื่่�องหนึ่่�งที่่�หลวงพ่่อชาเล่่าถึึง ตอน
นั้้�นท่่านออกเดิินธุุดงค์์ครั้้�งแรก หลัังจากบวชมาได้้ ๗-๘
พรรษาแล้้ว ท่่านเล่่าว่่าตอนนั้้�นท่่านมีีความยึึดติิดมากมาย
และท่่านหมกมุ่่�นอยู่่�กัับอาหารบางประเภทและของบางอย่่าง
ที่่�ท่่านคิิดว่่าท่่านจำำ�เป็็นจะต้้องฉััน แล้้วยัังอุุตส่่าห์์แบกครก
กัับสากหิินหนััก ๆ ไปด้้วยอีีก แต่่พอเดิินธุุดงค์์ไปได้้ไม่่นาน
ท่่านก็็คิิดว่่า ‘ครกนี่่�ช่่างหนัักเสีียจริิง ถึึงเราชอบพริิกตำำ� แต่่
ออกจะลำำ�บากเกิินไปแล้้ว’ ท่่านเลยทิ้้�งครกทิ้้�งสากไป พอเดิิน
ธุุดงค์์ต่่อไปอีีก ท่่านก็็ค่่อย ๆ ทิ้้�งข้้าวของอื่่�น ๆ ที่่�ไม่่จำำ�เป็็น
ไปทีีละชิ้้�นสองชิ้้�น หลวงพ่่อรำ��พึึงกัับตััวเองว่่า ‘ถ้้าเราอยาก
ได้้ของพวกนี้้� เราก็็ต้้องหิ้้�วมัันไปด้้วย’ จากนั้้�นท่่านจึึงค่่อย ๆ
ทิ้้�งสััมภาระทั้้�งหลายไปจนเกืือบหมด
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นอกจากนี้้�ยัังมีีเรื่่�องเล่่าคล้้าย ๆ กัันจากพระสููตร
หลัังจากที่พ่� ระพุุทธองค์์ได้้ทรงละทิ้้�งพระราชวัังและทรงออก
ผนวช และหลัังจากที่พ่� ระเจ้้าสุุทโธทนะ พระราชบิิดาได้้เสด็็จ
สวรรคตแล้้ว มีีพระญาติิในศากยวงศ์์ได้้ผลััดกัันขึ้้�นครอง
ราชย์์ต่่อมาอีีกหลายพระองค์์ หนึ่่�งในนั้้�นคืือพระเจ้้าภััททิิยะ
หลัังจากทรงครองราชย์์ได้้ระยะหนึ่่ง� พระองค์์ได้้เสด็็จมาเฝ้้า
พระพุุทธเจ้้า เพื่่�อทููลขอบวช ‘พระพุุทธเจ้้าข้้า ขอข้้าพระองค์์
ออกบวชด้้วยเถิิด ข้้าพระองค์์ได้้ใช้้ชีีวิิตในพระราชวัังมาพอ
สมควรแล้้ว ขอโอกาสใช้้ชีีวิิตในเพศบรรพชิิตด้้วย’ เรื่่�องนี้้�
นัับเป็็นเรื่่�องใหญ่่ทีีเดีียว พระเจ้้าภััททิิยะ เป็็นถึึงกษััตริิย์์ผู้�้
ครองนครแห่่งราชวงศ์์ศากยะ จะสละราชบััลลัังก์์เพื่่�อมาบวช
เป็็นพระผู้้�น้้อย เฉกเช่่นเดีียวกัับพระนางมหาปชาบดีีผู้้�เป็็น
พระมารดาเลี้้�ยงของพระพุุทธองค์์ ที่่�ทรงละทิ้้�งพระราชวััง
เพื่่�อมาเป็็นภิิกษุุณีี
ในเวลาไม่่กี่่เ� ดืือนหลัังจากที่ท่่� า่ นได้้ทรงปลงผม ผนวช
เป็็นพระภิิกษุุ ใช้้ชีีวิิตในวััดร่่วมกัับภิิกษุุอื่่�น มีีพระบางรููป
สัังเกตเห็็นว่่า ท่่านภััททิิยะมัักเดิินอยู่่�ในราวป่่ารำ��พึึงกัับ
ตนเองว่่า ‘สุุขหนอ สุุขหนอ’ พร้้อมด้้วยรอยยิ้้ม� บนใบหน้้า และ
ดวงตาที่ว่�่ า่ งเปล่่า ภิิกษุุเหล่่านั้้�นจึึงคิิดว่่า ‘ท่่านภััททิิยะคงจะ
ครุ่่�นคำำ�นึึงถึึงชีีวิิตในวัังมากจนฟั่่�นเฟืือนไปเสีียแล้้ว ท่่านคงจะ
คิิดถึึงนางสนมกำำ�นััลที่่�ในวััง คิิดถึึงอาหารอัันประณีีตโอชะ
และเสื้้�อผ้้าอาภรณ์์อัันวิิจิิตร รวมทั้้�งสิ่่�งน่่ารื่่�นเริิงบัันเทิิงใจ
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ทั้้�งหลายที่่�ในวััง ท่่านคงหลงอยู่่�ในโลกของความฝััน ช่่าง
น่่าสงสารเสีียจริิง วััน ๆ ได้้แต่่รำ��พึึงว่่า ‘สุุขหนอ สุุขหนอ’
บรรดาภิิกษุุต่่างเป็็นกัังวลกัับท่่านภััททิิยะอย่่างมาก จึึงพา
กัันเข้้าเฝ้้าพระพุุทธเจ้้าเพื่่�อกราบทููลว่่า ‘พวกข้้าพระองค์์รู้้�สึึก
เป็็นกัังวลกัับท่่านภััททิิยะมาก ดููเหมืือนท่่านหลงอยู่่�ในโลก
ของความฝััน เฝ้้าคำำ�นึึงถึึงแต่่ชีีวิิตในวััง ถึึงนางสนมกำำ�นััล
ถึึงอาภรณ์์อัันวิิจิิตร ถึึงความบัันเทิิง และอาหารอัันโอชะ
พระพุุทธเจ้้าข้้า ขอพระองค์์ได้้ทรงโปรดท่่านภััททิิยะด้้วย
เถิิด พวกข้้าพระองค์์คิิดว่่าท่่านต้้องการความช่่วยเหลืือแล้้ว’
พระพุุ ท ธองค์์ จึึ งตรัั สว่่ า ‘ขอท่่ า นทั้้� ง หลายจงได้้
นิิมนต์์ท่่านภััททิิยะมาที่่�นี่่�เถิิด’ เมื่่�อท่่านภััททิิยะได้้มาเข้้าเฝ้้า
พระพุุทธองค์์ได้้ตรััสถามว่่า ‘ภััททิิยะ จริิงหรืือไม่่ที่ท่่� า่ นได้้เดิิน
ไปทั่่�วบริิเวณวััด แล้้วรำ��พึึงว่่า “สุุขหนอ สุุขหนอ” ท่่านภััททิิยะ
ได้้ทููลตอบว่่า ‘ถููกต้้องพระเจ้้าข้้า นั่่�นเป็็นความจริิงที่่�สุุด’
พระพุุทธองค์์ตรััสถามต่่อว่่า ‘ท่่านทำำ�ด้้วยเหตุุผลอัันใด เหตุุ
ใดท่่านจึึงเดิินไปรอบบริิเวณวััดพร้้อมด้้วยรอยยิ้้ม� บนใบหน้้า
และอุุทานว่่า “สุุขหนอ สุุขหนอ”’
ท่่านภััททิิยะทููลตอบว่่า ‘เมื่่�อครั้้�งที่่�ข้้าพระองค์์เป็็นผู้้�
ครองราชวงศ์์ศากยะ ข้้าพระองค์์มีีทหารรัักษาพระองค์์อยู่่�
ข้้างพระที่่�นั่่�ง อยู่่�ด้้านในห้้องท้้องพระโรง อยู่่�ด้้านนอกห้้อง
ท้้องพระโรง อยู่่�ภายนอกอาคารพระราชวััง ทั้้�งภายในกำำ�แพง
เมืือง และภายนอกกำำ�แพงเมืือง แม้้กระนั้้�นก็็ดีีข้้าพระองค์์ก็็
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ยัังคงมีีแต่่ความกลััวหวาดระแวงตลอดเวลา กลััวว่่าจะถููก
ทำำ�ร้้ายและถููกลอบปลงพระชนม์์ ทุุกคำำ�ข้้าว ข้้าพระองค์์จะ
คิิดว่่า ‘เรากำำ�ลัังจะถููกวางยาพิิษ’
‘นอกจากนี้้� ข้้าพระองค์์ยัังต้้องดููแลกิิจการบ้้านเมืือง
แว่่นแคว้้นทั้้�งหลายที่่�อยู่่�รายรอบ ไม่่ว่่าจะเป็็นแคว้้นของ
ราชวงศ์์โกลิิยะ แคว้้นมคธ ปััญหาที่่�เกิิดจากผู้้�คนในแคว้้น
วัังสะ และอุุตตรกุุรุุ นัักการเมืืองทั้้�งหลายพากัันเข้้ามาหา
ข้้าพระองค์์ เพื่่�อเรีียกร้้องขอสิ่่�งนั้้�นสิ่่�งนี้้� และเรื่่�องข้้อตกลง
ทางการค้้ าที่่� ข้้าพระองค์์ จะต้้ องจัั ดการดููแล ชีีวิิตของข้้ า
พระองค์์เป็็นชีีวิิตที่่�เต็็มไปด้้วยความกลััว ความกดดัันและ
ความกระวนกระวาย แต่่ขณะนี้้�ข้้าพระองค์์มีีเพีียงจีีวร มีี
บาตร ข้้าพระองค์์ออกเดิินภิิกขาจารไปในหมู่่�บ้้านทุุกเช้้า ชาว
บ้้านใส่่อาหารลงในบาตร ข้้าพระองค์์เดิินกลัับวััด ลงนั่่�ง ฉััน
อาหาร แล้้วเดิินกลัับกุุฏิิ ไม่่มีีใครคิิดจะวางยาพิิษ ไม่่มีีใครคิิด
จะทำำ�ร้า้ ย ข้้าพระองค์์ไม่่จำำ�เป็็นจะต้้องเจรจาข้้อตกลงการค้้า
กัับใคร ไม่่มีีใครเอาปััญหาเข้้ามาให้้แก้้ ข้้าพระองค์์ไม่่มีีความ
กลััว ไม่่มีีความหวั่่�นไหว มีีความมั่่�นคงและมีีความปลอดภััย
ด้้ ว ยเหตุุ นี้้� ข้้ า พระองค์์ จึึ งอุุ ท านว่่ า “สุุ ขห นอ สุุ ขห นอ”’
พระพุุทธองค์์ทรงมีีความชื่่�นชมยิินดีีที่่�ได้้ยิินเช่่นนั้้�น และได้้
ตรััสชมเชยท่่านภััททิิยะถึึงทััศนคติิและความสำำ�เร็็จของท่่าน
ที่อ่� าตมาเล่่าเรื่่อ� งนี้้ไ� ม่่ได้้พยายามที่จ่� ะโฆษณาชวนเชื่่อ�
การใช้้ชีีวิิตอย่่างนัักบวช หลาย ๆ ท่่านในที่่�นี้้�มีีกิิจธุุระ มีี
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เรื่่�องราวจะต้้องจััดการดููแลมาก อาตมาไม่่ได้้กำำ�ลัังพยายาม
จะทำำ�ให้้ครอบครััวหรืือธุุรกิิจของใครแตกแยก หรืือจะทำำ�ให้้
ใครขายทรััพย์์สมบััติิที่่�มีี แต่่อาตมากำำ�ลัังพยายามชี้้�ให้้เห็็น
ว่่า ทำำ�ไมเราจึึงควรนำำ�เอาความละวางเข้้ามาใช้้ในชีีวิิตและ
ให้้เป็็นวิิถีีชีีวิิตของเราด้้วย วััดของเรานี้้เ� รีียกว่่าเป็็นหนึ่่ง� ในวััด
สาย ‘วััดป่่า’ (อรััญวาสีี) หรืือ ‘วััดสายธุุดงค์์’ ‘ธุุดงค์์’ หมาย
ถึึงนัักบวชที่่�บำำ�เพ็็ญตนโดยเคร่่งครััด ถืือข้้อวััตรปฏิิบััติิที่่�
พระพุุทธองค์์ทรงอนุุญาตไว้้ เช่่น ถืือการฉัันวัันละมื้้�อเดีียว
เป็็นวััตร ถืือการฉัันอาหารเฉพาะในบาตรเดีียวเป็็นวััตร ถืือ
การอาศััยพัักอยู่่�ตามโคนไม้้เป็็นวััตร ถืือการใช้้สอยผ้้าเพีียง
๓ ผืืนเป็็นวััตร ถืือการไม่่อยู่่�ในอิิริิยาบถนอนในยามกลาง
คืืนเป็็นวััตร ถืือการบิิณฑบาตอาหารจากชาวบ้้านและไม่่รัับ
อาหารที่่�มีีผู้้�มาถวายที่่�วััดในภายหลัังเป็็นวััตร เป็็นต้้น ข้้อ
ธุุดงควััตรมีีทั้้�งหมด ๑๓ ข้้อที่่�พระพุุทธองค์์ทรงอนุุญาตไว้้
ในสายวััดป่่านี้้�เราใช้้ข้้อวััตรปฏิิบััติิเหล่่านี้้�โดยเฉพาะ เพื่่�อ
ช่่วยปลุุกช่่วยกระตุ้้�นให้้เกิิดการปรัับคุุณธรรมภายในใจ ให้้
สััมผััสได้้ถึึงสมบููรณ์์ในตััวเองของจิิต ซึ่่�งจะช่่วยสร้้างให้้เกิิด
ความแข็็งแกร่่งของใจให้้ไม่่เข้้าไปยึึดติิดในอาหารบางอย่่าง
ที่พั่� กั อาศััยบางรููปแบบ ที่นั่่่� ง� ที่น่� อนบางประเภท ยารัักษาโรค
บางชนิิด เป็็นต้้น เรากำำ�ลัังฝึึกตนเองให้้อยู่่�อย่่างสุุขง่่าย ๆ
ได้้ในทุุกสถานการณ์์ พระสายวััดป่่าได้้เพิ่่ม� วััตรปฏิิบััติินี้เ้� ข้้าไป
ในพระวิินััยพื้้�นฐาน เพื่่�อทำำ�ให้้ข้้อวััตรนี้้�เข้้มข้้นขึ้้�นอีีกนิิด แต่่
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ทั้้�งหมดนี้้�ไม่่ได้้เกิิดจากความปรารถนาที่่�จะทรมานตนเอง
หรืือเกิิดจากความเชื่่�ออย่่างงมงาย แต่่เป็็นการช่่วยปลุุกจิิต
ของเราให้้ตื่่�นขึ้้�นมาพบกัับสภาพที่่�สมบููรณ์์ในตััวเองอย่่าง
แท้้จริิงของจิิตตามธรรมชาติิ
ในคำำ�สอนของพระพุุทธองค์์มีีว่า่ ‘มีีเหตุุผล ๕ ประการ
ที่่�ทำ�ำ ให้้ภิิกษุุถืือข้้อธุุดงควััตร เหตุุผลข้้อที่่� ๑ ด้้วยความเชื่่�อ
ว่่าการถืือข้้อวััตรนี้้เ� รากำำ�ลังั แผดเผากรรมชั่่ว� อยู่่� เหตุุผลข้้อ ๒
เราเชื่่อ� ว่่าเรากำำ�ลังั ทำำ�กรรมดีีอยู่่�ด้้วยการถืือข้้อวััตรนี้้� เหตุุผล
ข้้อ ๓ คนอื่่�น ๆ ถืือข้้อวััตรนี้้� ดัังนั้้�นเราจึึงคิิดว่่าเราก็็ควรจะถืือ
ด้้วย เพื่่�อไม่่ให้้ตััวเองรู้้�สึึกดููไม่่ดีีในหมู่่�เพื่่�อนภิิกษุุ เหตุุผลข้้อ
๔ เพื่่�อสร้้างศรััทธาให้้กัับหมู่่�ฆราวาส เพราะเราสัังเกตเห็็น
ภิิกษุุผู้้�ถืือธุุดงควััตรอย่่างเคร่่งครััดได้้รัับลาภสัักการะมาก
กว่่าภิิกษุุผู้้�ปล่อ่ ยตััวตามสบายและใช้้ชีีวิิตที่ส่� ะดวกสบายและ
หรููหรากว่่า เหตุุผลข้้อ ๕ เพื่่�อความเรีียบง่่าย เพื่่�อพััฒนา
ความพอใจในสิ่่ง� ที่ต่� นมีีและความมัักน้้อย’ พระพุุทธองค์์ตรััส
ว่่าในเหตุุผลทั้้�ง ๕ ข้้อนี้้� เฉพาะข้้อสุุดท้้ายที่่�ว่่า “เพื่่�อความ
เรีียบง่่าย” คืือเหตุุผลที่่�มีีคุุณค่่าที่่�สุุดในการจะถืือธุุดงควััตร
มีีเหตุุผลที่่�ดีีเพีียงเหตุุผลเดีียวเท่่านั้้�นในการถืือธุุดงควััตร ก็็
คืือเพื่่�อพััฒนาการปรัับตััวปรัับใจ เพื่่�อความเข้้มแข็็งสมบููรณ์์
ภายในจิิตใจ เพื่่�อช่่วยให้้เราสามารถตระหนัักรู้้�ถึึงความเต็็ม
สมบููรณ์์ของจิิต
หลัักปฏิิบััติิสำำ�คัญ
ั ของพระสายวััดป่่าเพื่่�อให้้เกิิดความ
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เรีียบง่่าย เพื่่�อความมัักน้้อย แต่่ขณะเดีียวกัันเราก็็อาจถืือเอา
ความเรีียบง่่าย แล้้วยึึดติิดในความเรีียบง่่ายนั้้�นอย่่างจริิงจััง
โดยไม่่รู้้�ตััว คืือในแง่่หนึ่่�งดููเหมืือนว่่าเรากำำ�ลัังอยู่่�ด้้วยความ
เรีียบง่่าย แต่่ในขณะเดีียวกัันเรากำำ�ลัังสะสมการยึึดติิดอยู่่�
โดยไม่่รู้้�ตัวั คืือเรากำำ�ลังั แบกภาระอยู่่� แม้้จะเป็็นภาระของการ
ปล่่อยวางก็็ตามทีี เมื่่�อหลายปีีก่่อนตอนที่่�อาตมายัังอยู่่�ที่่�วััด
อมราวดีีนี้้� ราว ๆ ช่่วงปีี ๒๕๒๓ อาตมาถืือข้้อวััตรธุุดงค์์หลาย
ข้้อ เช่่น อาตมาไม่่ล้้มตััวลงนอนตลอดเวลา ๓ ปีี อาตมาไม่่
นั่่�งบนเบาะหรืืออาสนะ แต่่นั่่ง� บนเสื่่�อบาง ๆ อาตมาฉัันเพีียง
วัันละมื้้�อเดีียวอย่่างเคร่่งครััด โดยไม่่ฉัันอาหารเช้้า อาตมา
เป็็นมัังสวิิรััติิที่่�เคร่่งมาก ๆ และยัังมีีข้้ออื่่�นๆ อีีก ช่่วงปลาย
ปีี ๒๕๒๙ ต่่อกัับช่่วงปฏิิบััติิธรรมฤดููหนาวของวััดประจำำ�ปีี
๒๕๓๐ ราวเดืือนมกราคม/กุุมภาพัันธ์์ อาตมามีีความรู้้�สึึก
เหมืือนตััวเองเป็็นห่่านที่่�ถููกบีีบปากบัังคัับให้้กิินอาหารเพื่่�อ
สร้้างตัับไว้้ทำำ� ฟััวกราส์์ ๕ แต่่รู้้�สึึกตััวเองถููกอััดแน่่นไปด้้วยการ
ปฏิิบััติิข้้อธุุดงควััตร เป็็นความรู้้�สึึกที่่�แปลกประหลาดมาก
‘อาตมาพากเพีียรในการละเว้้นทุุกอย่่าง แต่่กลัับรู้้�สึึกแน่่นจน
ตััวแทบปริิในการฝึึกฝนการละเว้้นนี้้�’
ในช่่วงนั้้�นมีีอาหารหลายอย่่างมากที่อ่� าตมาละเว้้นไม่่
ฉััน ในยุุคนั้้�นเราไม่่ได้้เดิินตัักอาหารจากโต๊๊ะเองเหมืือนใน
ตอนนี้้� แต่่ฆราวาสจะตั้้�งแถวอยู่่�หลัังโต๊๊ะเพื่่�อใส่่บาตร ในขณะ
๕ อาหารฝรั่งเศสที่ได้ชื่อว่าดีที่สุดชนิดหนึ่ง
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ที่พ่� ระสงฆ์์เดิินรัับอาหารไปตามลำำ�ดับั อาตมาจะแบ่่งเขตของ
อาหารภายในบาตรเป็็น ‘อาหารที่่�ฉัันได้้’ และ ‘อาหารที่่�ไม่่
ฉััน’ ช่่วงปลายปีี ๒๕๒๙ อาตมาจำำ�ได้้ว่่า อาตมาเข้้าไปพบ
หลวงพ่่อสุุเมโธ แล้้วกราบเรีียนท่่านว่่า ‘หลวงพ่่อ ผมตััดสิิน
ใจที่จ่� ะเลิิกการถืือธุุดงควััตร’ อาตมาคิิดว่่าหลวงพ่่อคงจะพููด
ว่่า ‘ไม่่เป็็นไรหรอก ท่่านก็็ได้้ทำำ�มาอย่่างดีีมากแล้้ว หลวงพ่่อ
เข้้าใจว่่า ท่่านคงต้้องการหยุุดพัักบ้้าง มัันน่่าจะพาหมดเรี่่ย� ว
หมดแรงอยู่่�เหมืือนกััน แต่่ดีีมาก ๆ ที่�ทำ่ ำ�อย่่างนี้้�ได้้ ไม่่เป็็นไร
วัันหลัังท่่านอาจจะกลัับมาถืือใหม่่อีีกก็็ได้้’ อาตมาคิิดหวัังเอง
โดยไม่่รู้้�ตััวว่่าหลวงพ่่อคงจะพููดทำำ�นองนี้้� แต่่แทนที่่�จะเป็็น
เช่่นนั้้�น หลวงพ่่อกลัับพููดว่่า ‘โอ้้ ในที่่สุ� ดุ !’ หลวงพ่่อได้้แสดงออก
ให้้เห็็นอย่่างชััดแจ้้งว่่า ‘ในที่่�สุุดก็็ถึึงเวลาเสีียทีี’ หลวงพ่่อ
รอเวลาเฝ้้ามองอาตมาแบกภาระอัันหนัักอึ้้�งของการถืือ
ธุุดงควััตร ข้้อปฏิิบััติิทั้้�งหลายที่่�อาตมาทำำ�อยู่่� ในแง่่หนึ่่�งเรา
กำำ�ลัังดำำ�เนิินตามคำำ�สอนที่่�พระพุุทธองค์์ทรงประทานให้้แก่่
พระนางมหาปชาบดีีโคตมีี ซึ่่�งทั้้�งหมดนี้้�เกี่่�ยวกัับ ‘การอยู่่�ได้้
โดยไม่่มีี’ และ ‘อย่่าทำำ�สิ่ง่� นี้้� อย่่าทำำ�สิ่ง่� นั้้�น’ แต่่ในอีีกแง่่หนึ่ง่� ถ้้า
วััตรปฏิิบััติินั้้�นถููกใช้้อย่่างไม่่ชาญฉลาด มัันจะกลายเป็็นการ
สะสมเพิ่่�มพููนในสิ่่�งที่�ต่ รงกัันข้้าม
อาตมาจำำ�ได้้อย่่างแม่่นยำำ�ถึึงเหตุุการณ์์หลายวัันก่่อน
หน้้าที่อ่� าตมาจะเข้้าไปกราบเรีียนหลวงพ่่อสุุเมโธ วัันนั้้�นเป็็น
เวลาฉััน อาตมานั่่�งอยู่่�ข้้างหลวงพ่่อ มีีคนเอาขนมปัังแดนิิช
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แพสทรี่่�ชิ้้น� ใหญ่่น่า่ กิินมาถวายท่่าน เป็็นขนมไส้้คัสั ตาร์์ดและ
แยมสตรอเบอรี่่� หลวงพ่่อเอาขนมวางลงบนฝาบาตรของท่่าน
แล้้วยื่่น� มาให้้อาตมา พร้้อมกัับพููดว่่า ‘ขนมนี้้ใ� ห้้ท่า่ น’ อาตมา
รัับมาแล้้วรีีบส่่งต่่อให้้พระองค์์ที่่�นั่่�งถััดไปทัันทีีโดยอััตโนมััติิ
แล้้วอาตมาก็็ต้อ้ งประหลาดใจเพราะหลวงพ่่อกลัับพููดขึ้้น� มา
ด้้วยเสีียงเฉีียบขาดว่่า ‘ไม่่ ผมต้้องการให้้ท่่านนั่่�นแหละฉััน’
ในใจของอาตมาเกิิดความคิิดอย่่างฉัับไวขึ้้�นว่่า ‘แต่่อาตมา
ถืือธุุดงควััตร อาตมาไม่่ฉัันของอร่่อย ๆ แต่่ตอนนี้้�หลวงพ่่อ
กำำ�ลัังพยายามบอกอะไรอาตมาอยู่่�’ ในขณะนั้้�นมีีความรู้้�สึึก
ว่่าท่่าน ‘กำำ�ลังั สอนโดยไม่่ใช้้คำำ�พููด’ ดัังนั้้�นในฐานะที่่เ� ป็็นศิิษย์์
ของอาจารย์์ที่อ่� าตมารัักและเคารพยิ่่ง� อาตมาจึึงคิิดว่่า ‘นี่่�คือื
การสอนของหลวงพ่่อ เพราะฉะนั้้�นฉัันขนมนี้้�เสีีย!’ ซึ่่�งมัันก็็
อร่่อยมากจริิง ๆ เหตุุการณ์์ในวัันนั้้�นทำำ�ให้้อาตมาได้้เรีียนรู้้�
ว่่า การยึึดติิดในธุุดงควััตร ในความสัันโดษ และในการลดละ
ซึ่่�งโดยแท้้จริิงแล้้วมัันคืือการสะสม มัันกลัับกลายเป็็นภาระ
ที่่�อาตมาเองแบกไปมา เพราะฉะนั้้�นคำำ�สอนที่่�เป็็นทางสาย
กลางของพระพุุทธองค์์ เรื่่อ� งหลัักการถืือธุุดงควััตรอย่่างหนึ่่ง�
ก็็คืือ ถ้้ามีีความอุุดมสมบููรณ์์ จงรู้้�สึึกสบายใจที่่�จะใช้้สอยมััน
อย่่ารู้้�สึึกอาย ไม่่มีีความจำำ�เป็็นอะไรที่่�จะต้้องอาย
เมื่่�อพููดถึึงความอุุดมสมบููรณ์์ มีีบทสนทนาที่น่่� า่ สนใจ
ในพระสููตรหนึ่่�งระหว่่างท่่านพระอานนท์์และพระเจ้้าอุุเทน
กษัั ต ริิย์์ แ ห่่ ง แคว้้ นวัั ง สะ ซึ่่� ง มีีเมืื อ งหลวงคืื อ กรุุ ง โกสัั ม พีี
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พระเจ้้าอุุเทนทรงมีีความสััมพัันธ์์ที่่�ครึ่่�ง ๆ กลาง ๆ กัับ
พระพุุทธเจ้้า บางครั้้�งพระองค์์ทรงเป็็น ผู้้�มีีศรััทธาเลื่่�อมใส
ในพระพุุทธองค์์อย่่างยิ่่�ง ทรงยกย่่องชื่่�นชมพระพุุทธองค์์
แต่่บางครั้้�งพระองค์์ก็็ทรงถููกติิเตีียนจากพระพุุทธเจ้้า ทำำ�ให้้
ท่่านรู้้�สึึกโกรธและไม่่พอใจ ความสััมพัันธ์์ของท่่านมีีความ
เปลี่่�ยนแปลงไปมาเช่่นนี้้� ในช่่วงหนึ่่�งท่่านมีีความรู้้�สึึกดีีต่่อ
พระพุุทธเจ้้า ท่่านก็็ทรงอนุุญาตให้้นิิมนต์์พระพุุทธองค์์บ้้าง
พระสาวกบ้้างเข้้ามาสั่่�งสอนธรรมภายในพระราชวััง
มีีอยู่่�คราวหนึ่่ง� พระอานนท์์มาที่ก่� รุุงโกสััมพีี เหล่่านาง
กำำ�นัลั ได้้นิิมนต์์ท่า่ นให้้แสดงธรรม เมื่่�อได้้ฟังั ธรรมจบ บัังเกิิด
ความเลื่่�อมใสเป็็นอัันมาก จึึงถวาย ‘ผ้้าห่่ม ๕๐๐ ผืืน’ แก่่พระ
อานนท์์ เมื่่�อพระอานนท์์เทศนาจบแล้้ว จึึงมีีผ้้าห่่มมากมาย
กองอยู่่�เบื้้�องหน้้าท่่าน
เมื่่�อนางทั้้�งหลายได้้เข้้าเฝ้้าพระเจ้้าอุุเทน พระองค์์ได้้
ตรััสถามว่่าได้้ถวายอะไรแก่่พระอานนท์์บ้า้ ง บรรดานางกำำ�นัลั
ตอบว่่าได้้ถวายผ้้าห่่มจำำ�นวน ๕๐๐ ผืืน ท่่านรู้้�สึึกตกพระทััย
จึึงเสด็็จไปหาพระอานนท์์ และตรััสถามพระอานนท์์ว่า่ ‘ท่่าน
จะเอาผ้้ามากมายขนาดนี้้ไ� ปทำำ�อะไร ท่่านจะเปิิดร้้านขายหรืือ
ท่่านจะทำำ�ธุุรกิิจขายเสื้้�อผ้้าหรืือ’ พระเจ้้าอุุเทนทรงกริ้้�วมาก
พระอานนท์์กราบทููลว่่า ‘นางทั้้�งหลายนี้้รู้� �สึึ้ กเลื่่�อมใส
ศรััทธาในพระธรรมเทศนา จึึงอยากจะถวายสิ่่ง� ของเพื่่�อแสดง
ความกตััญญูู นางจึึงถวายผ้้าเหล่่านี้้เ� พื่่�อให้้ทำำ�เป็็นผ้้าใช้้สอย’
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พระเจ้้าอุุเทน ‘แล้้วท่่านจะเอาผ้้าทั้้�งหมดนี้้ไ� ปทำำ�อะไร
ท่่านจะเอาไปทำำ�ผ้า้ จีีวรนุ่่�งห่่มหรืือ ท่่านคงจะดููพิิลึึกน่่าดูู ถ้้า
ห่่มผ้้าทั้้�งหมดนี้้�’
พระอานนท์์ ‘หามิิได้้ พวกอาตมภาพจะนำำ�ผ้้าเหล่่านี้้�
กลัับไปที่่�วััด แล้้วเอาไปทำำ�จีีวร เพื่่�อแจกจ่่ายให้้กัับภิิกษุุที่่�
จำำ�เป็็นต้้องใช้้สอย’
พระเจ้้าอุุเทน ‘เมื่่�อผ้้าจีีวรเก่่าคร่ำ���คร่่าแล้้ว ท่่านจะ
เอาผ้้านี้้�ไปทำำ�อะไร’
พระอานนท์์ ‘เมื่่�อผ้้าเก่่าคร่ำ���คร่่าแล้้ว ก็็จะเอาผ้้าไป
ดาดเพดานกุุฏิิ เพื่่�อป้้องกัันใบจากที่่�ใช้้มุุงหลัังคาหล่่นลงมา’
พระเจ้้าอุุเทน ‘ถ้้าผ้้าดาดเพดานเก่่าคร่ำ���คร่า่ แล้้ว ท่่าน
จะเอาผ้้านี้้�ไปทำำ�อะไร’
พระอานนท์์ ‘อาตมภาพก็็จะฉีีกผ้้านี้้�ออก ทำำ�เป็็นผ้้า
เช็็ดเท้้า’
พระเจ้้าอุุเทน ‘เมื่่�อผ้้าเช็็ดเท้้าเก่่าคร่ำ���คร่่าแล้้ว ท่่าน
จะใช้้ผ้้านี้้�ทำำ�อะไร’
พระอานนท์์ ‘อาตมภาพจะโขลกผ้้าเหล่่านั้้�น ขยำำ�กัับ
โคลน แล้้วใช้้ฉาบทารอยแตกที่่�ฝากุุฏิิ’
ในที่่� สุุ ด พระเจ้้ า อุุ เ ทนทรงคิิดว่่ า ‘สาวกของพระ
พุุทธเจ้้าเหล่่านี้้�ใช้้สอยข้้าวของอย่่างเหมาะสมและอย่่าง
มััธยััสถ์์ พวกท่่านไม่่ทิ้้ง� ขว้้างอย่่างสิ้้�นเปลืือง ท่่านใช้้ของที่่ไ� ด้้
รัับถวายมาอย่่างคุ้้�มค่่า’ เมื่่�อทรงพิิจารณาเห็็นว่่าพระสงฆ์์เป็็น
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ผู้้�ไม่่ประมาทในการใช้้สอย ไม่่ฟุ่่�มเฟืือย และไม่่ทิ้้�งข้้าวของ
อย่่างไร้้ค่่า พระเจ้้าอุุเทนจึึงทรงถวายผ้้าด้้วยจำำ�นวนเท่่ากััน
กัับที่่�พระอานนท์์ได้้รัับในวัันนั้้�น
ดัังนั้้�นส่่วนหนึ่่�งของคำำ�ว่่าสัันโดษและความเรีียบง่่าย
ก็็คืือ ถ้้ามีีความอุุดมสมบููรณ์์ เมื่่�อมีีคนให้้ของที่่�ดีี ประณีีต
สวยงาม หรููหรามีีราคาหรืือเอร็็ดอร่่อย ถ้้าในขณะนั้้�นทั้้�งเวลา
สถานที่่�และสถานการณ์์เป็็นช่่วงที่่�เหมาะสม การจะยอมรัับ
ของสิ่่ง� นั้้�นถืือเป็็นสิ่่ง� ที่ทำ่� ำ�ได้้ แม้้ในยุุคพุทุ ธกาลเอง นางวิิสาขา
มหาอุุบาสิิกา ได้้สร้า้ งตึึกสููง ๗ ชั้้น� ถวายพระพุุทธองค์์เพื่่�อให้้
ใช้้ในกิิจการของสงฆ์์ สำำ�หรัับในยุุคนั้้�นถืือว่่าเป็็นสิ่่�งก่่อสร้้าง
ที่่�ใหญ่่โตและมหััศจรรย์์มาก มีีเสีียงตำำ�หนิิพระพุุทธเจ้้าว่่า
‘พระองค์์ทรงรัับอาคารนี้้�ไว้้ได้้อย่่างไร พระองค์์ทรงถืือเป็็น
ภิิกษุุผู้้�ภิิกขาจาร ท่่านจะทรงประทัับอยู่่�ในอาคารสููงถึึง ๗ ชั้้น�
ได้้อย่่างไร เรื่่�องนี้้�มัันดููน่่าตำำ�หนิิมาก และน่่าเหลืือเชื่่�อเสีียนี่่�
กระไร’ พระพุุทธองค์์ตรััสตอบว่่า ‘พระสงฆ์์ที่่�อาศััยอยู่่�ในตึึก
หลัังนี้้�มองเห็็นตึึกนี้้�เป็็นเพีียงแค่่หลัังคาที่่�คุ้้�มหััวอยู่่� เพื่่�อการ
นอนพัักผ่่อนเพีียงชั่่�วคืืน ท่่านไม่่ได้้มีีความหวงแหนยึึดติิด
เลย ท่่านดููแลรัักษาตึึกนี้้�เป็็นอย่่างดีี เมื่่�อถึึงเวลา ท่่านก็็ย้้าย
ไปที่อื่่่� น� เพื่่�อให้้พระสงฆ์์รููปอื่่น� ได้้ใช้้ประโยชน์์ด้ว้ ย ดัังนั้้�นการ
ใช้้สอยอาคารนี้้�ไม่่ใช่่เรื่่�องน่่าตำำ�หนิิอย่่างใด’
หลัักคำำ�สอนนี้้�ชี้้�ให้้เราเห็็นว่่า ถ้้าหากเราเรีียนรู้้�ที่่�จะ
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รู้้�จัักปรัับตััว เช่่น ถ้้ามีีเศษผ้้าให้้สวมใส่่ มีีอาหารจากการ
บิิณฑบาต มีีโคนไม้้ มีีน้ำำ��ปััสสาวะหมัักเป็็นยา แล้้วเรา
พิิจารณาว่่า ‘แม้้มันั เรีียบง่่ายและหยาบ แต่่มันั ก็็ใช้้งานได้้ ไม่่มีี
อะไรให้้ต้อ้ งบ่่นว่่า’ และหากว่่ามัันคืือพระราชวััง หรืืออาหาร
ที่ป่� ระณีีตหรููหราและเสื้้�อผ้้าที่แ่� สนสบาย เราเห็็นว่่ามัันใช้้งาน
ได้้เช่่นกััน ตามความคิิดของอาตมา ชีีวิิตในอมราวดีีทุุกวัันนี้้�
สะดวกสบายขึ้้�นกว่่าเดิิม อย่่างน้้อยก็็ในแง่่ความเป็็นอยู่่� แต่่
สิ่่�งที่่�สำำ�คััญที่่�สุุดคืือทััศนคติิที่่�เรามีีต่่อมัันต่่างหาก
พระธรรมเองคืือรากฐานของคำำ�ว่า่ ความเรีียบง่่าย เมื่่�อ
จิิตตื่่�นขึ้้�นมาสู่่�ธรรมชาติิที่่�แท้้จริิงของตน จะไม่่มีีคำำ�ว่่าขาด
อะไรไปทั้้�งสิ้้�นและไม่่มีีสิ่่�งใดเป็็นภาระผููกพัันจิิตไว้้ เพราะใน
ความเป็็นจริิงแล้้ว จิิตก็็คือื ธรรม ไม่่ใช่่สัตั ว์์ไม่่ใช่่บุุคคล แม้้ว่า่
บางครั้้�งจะดููเหมืือนกัับว่่าจิิตคืือสััตว์์บุคค
ุ ล แต่่จิิตคืือธรรมใน
ทุุก ๆ แง่่มุมุ ดัังนั้้�นเมื่่�อจิิตตื่่�นรู้้�ขึ้้น� สู่่�ความเป็็นธรรมชาติิของตน
เมื่่�อนั้้�นคืือการที่ธ่� รรมเกิิดขึ้้น� รู้้ธ� รรมด้้วยตนเอง และยิ่่ง� ไปกว่่า
นั้้�น ธรรมไม่่ขึ้้�นกัับสิ่่�งใด เพราะความจริิงแท้้เป็็นเช่่นนี้้�
ดัังนั้้น� เราจึึงพบว่่าจิิตของเราไม่่จำ�ำ เป็็นต้้องขึ้้น� กัับ ‘สิ่่ง� ใด’
เพื่่�อความดำำ�รงอยู่่�ของจิิตเลย เราพอใจที่่�จะสููดลมหายใจ
เฮืือกต่่อไป เพื่่�อจะสููดเอาออกซิิเจนเข้้าปอด เมื่่�อท้้องร้้องด้้วย
ความหิิว แล้้วมีีอาหารรัับประทานเป็็นสิ่่ง� น่่าพอใจ แต่่เราพอใจ
กัับสิ่่�งต่่าง ๆ ตามสภาพของมััน และพร้้อมที่่�จะปรัับตััว
เมื่่�อจำำ�เป็็น และแล้้วเมื่่อ� ช่่วงเวลาสุุดท้้ายของชีีวิิตมาถึึง เมื่่อ�
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ลมหายใจสุุดท้้ายออกไป แล้้วลมหายใจเข้้าไม่่กลัับเข้้ามาอีีก
อาตมาอาจพููดได้้ว่า่ แม้้ในขณะนั้้น� ก็็ไม่่มีีอะไรที่่ข� าดหายไปเช่่นกััน
ใน อุุโปสถสููตร พระพุุทธองค์์ได้้ตรััสถึึงพื้้�นฐานของ
ศีีล ๘ ว่่ามาจากลัักษณะตามธรรมชาติิของจิิตของพระอริิยะ
พระพุุทธองค์์ได้้ตรััสว่่า ‘ตลอดชีีวิิตของพระอรหัันต์์ นัับแต่่
เมื่่�อท่่านตรััสรู้้�แล้้วจนถึึงวัันที่่�ดัับขัันธปริินิิพพาน ท่่านจะไม่่
สามารถฆ่่าสััตว์์ได้้อีีกต่่อไป ไม่่มีีวัันที่่�จะมีีเจตนาพรากชีีวิิต
สััตว์์ หากคฤหััสถ์์ทั่่�วไปจะสามารถใช้้ชีีวิิตเยี่่�ยงพระอรหัันต์์
หนึ่่�งวัันในหนึ่่�งสััปดาห์์ ด้้วยการละเว้้นจากการฆ่่าสััตว์์ ก็็จะ
เป็็นประโยชน์์อย่่างยิ่่�งต่่อตนเอง รวมทั้้�งเพื่่�อความผาสุุกที่่�
ยั่่ง� ยืืนแก่่ตนด้้วย นัับจากวัันที่ท่่� า่ นตรััสรู้จ้� นถึึงวัันดัับขัันธ์์ พระ
อรหัันต์์จะละเว้้นจากการเอาของผู้้�อื่่น� มาเป็็นของตน ท่่านจะ
ละเว้้นจากการประพฤติิผิิดพรหมจรรย์์ ท่่านจะละเว้้นจาก
การพููดเท็็จ เว้้นจากการใช้้สารเสพติิดทั้้�งปวง เว้้นจากการ
บริิโภคอาหารในเวลาวิิกาลตั้้�งแต่่เที่่�ยงวัันไปจนถึึงวัันใหม่่
เว้้นจากการดููการละเล่่นต่่าง ๆ ตลอดจนประดัับตกแต่่ง
ร่่างกาย รวมทั้้�งท่่านจะเลืือกที่่�นั่่�งที่่�นอนที่่�เรีียบง่่าย
ดัังนั้้�นพื้้�นฐานของศีีล ๘ จึึงมาจากความประพฤติิอััน
เป็็นปกติิตามธรรมชาติิของจิิตที่่�บรรลุุธรรมแล้้ว การที่่�เรา
รัักษาศีีล ๘ และถืือความสัันโดษ ความเรีียบง่่ายเป็็นแนวทาง
ปฏิิบััติิ คืือการสร้้างสภาวะที่่�เอื้้�อต่่อการเข้้าถึึงคุุณสมบััติินี้้�
ที่่�เรามีีอยู่่�แล้้วในใจ ในตััวของเรา ให้้ได้้เข้้าถึึงธรรมชาติิพื้้�น
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ฐานของจิิตใจเรา ซึ่่�งก็็คืือตััวธรรมนั่่�นเอง ธรรมดำำ�รงได้้ด้้วย
ตนเอง ไม่่จำำ�เป็็นต้้องอาศััยสิ่่�งอื่่�นใด
ถ้้าเราสามารถทำำ�ให้้ทััศนะเช่่นนี้้�เกิิดขึ้้�นได้้ เมื่่�อนั้้�น
ความสุุข ความเป็็นอิิสระของจิิตจะไม่่ขึ้้�นกัับสิ่่�งใดเลย เรา
ไม่่จำำ�เป็็นต้้องขึ้้น� กัับการตััดสิินของใคร ถ้้ามีีคนยกย่่องชื่่น� ชม
เราสบายใจ ถ้้ามีีคนตำำ�หนิิต่่อว่่า เราสบายใจ คนเห็็นด้้วย
เรารู้้�สึึกดีี คนไม่่เห็็นด้้วย เราก็็รู้�สึึ้ กดีี และการมีีทััศนคติิเช่่น
นี้้�ไม่่ได้้เป็็นทััศนะแบบโง่่เขลา เหมืือนการปิิดใจมองข้้าม
ความจริิงด้้วยการพููดว่่า ‘ฉัันไม่่สนใจว่่าใครจะว่่ายัังไง ฉััน
มีีความสุุขดีีแล้้ว’ ซึ่่�งอัันนี้้�คืือความรู้้�สึึกว่่ากำำ�ลัังชาได้้ที่่� หาก
แต่่สิ่่�งที่่�เกิิดขึ้้�นคืือปััญญาความเข้้าใจที่่�ว่่า ‘มัันเป็็นเช่่นนี้้�เอง’
ไม่่ว่่าใครจะพููดว่่า ‘นี่่�ยอดเยี่่�ยมมาก’ หรืือจะพููดว่่า ‘ฉัันไม่่
ชอบมัันเลย’ ไม่่ว่่าใครจะพููดว่่าอย่่างไร ความสุุข ความรู้้�สึึก
สมบููรณ์์และเต็็มในตััวเองจะไม่่ขึ้้�นกัับความเห็็นด้้วยหรืือไม่่
เห็็นด้้วยของใคร
ท้้ายสุุดนี้้อ� าตมาขอพููดถึึงเรื่่อ� งการให้้สักั หน่่อย การให้้
คืือความพร้้อมที่จ่� ะแบ่่งปัันสิ่่ง� ที่เ่� รามีีและในสิ่่ง� ที่่เ� ราเป็็น เมื่่�อ
พููดถึึงคำำ�ว่า่ การให้้ เรามัักคิิดถึึงสิ่่ง� ที่เ�่ รีียกว่่าวััตถุุสิ่ง่� ของ หรืือ
‘อามิิสทาน’ ในภาษาบาลีี ซึ่่�งคืือความพร้้อมที่่�จะแบ่่งปััน
สิ่่�งที่่�เรามีี คืือการสละความรู้้�สึึกว่่า ‘ฉัันก่่อน’ หรืือ ‘ฉัันโอเค
แล้้ว เพราะฉัันมีีของฉัันแล้้ว’ จิิตของผู้้�ให้้ไม่่ได้้เป็็นเช่่นนั้้�น
แต่่เป็็นจิิตที่่�ปรัับให้้เข้้ากัับโลกของมนุุษย์์และสิ่่�งมีีชีีวิิตอื่่�น ๆ
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เป็็นจิิตที่่�รู้้�สึึกว่่า ‘ในเมื่่�อฉัันมีีสิ่่�งนี้้� ทำำ�ไมฉัันจะไม่่แบ่่งปัันให้้
ผู้้�อื่่�นบ้้าง คนอื่่�นก็็มีีความหิิว มีีความต้้องการเหมืือนกััน ฉััน
จะเก็็บสิ่่�งเหล่่านี้้�ไว้้เพื่่�อตััวเองคนเดีียวทำำ�ไม’
เคยมีีพระฝรั่่�งรููปหนึ่่�งออกธุุดงค์์ในเมืืองไทย และ
ท่่านได้้เดิินเข้้าไปในหมู่่�บ้้านที่่�ยากจนแห่่งหนึ่่�ง ในช่่วงปีีพ.ศ.
๒๕๑๓ ไม่่ค่่อยมีีฝรั่่�งผ่่านไปแถวภาคอีีสานของไทยมากนััก
ชาวบ้้านที่่�พอจะมีีเงิินในหมู่่�บ้้านนั้้�นจึึงถวายเป๊๊ปซี่่�ขวดหนึ่่�ง
ให้้กัับพระรููปนี้้� แต่่ช่่วงนั้้�นท่่านไม่่ได้้กระหายน้ำำ�� และมีีเด็็ก
ผู้้�หญิิงอยู่่�แถวนั้้�นคนหนึ่่ง� ท่่านจึึงยื่่น� ขวดน้ำำ��อัดั ลมให้้ ซึ่่ง� เรื่่อ� ง
นี้้�ถืือเป็็นโอกาสสำำ�คััญทีีเดีียว เด็็กหญิิงนั้้�นอาจเคยได้้รัับ
น้ำำ��อััดลมแบบนี้้�เพีียงแค่่ครั้้�งหรืือสองครั้้�งเท่่านั้้�นในชีีวิิต แต่่
ท่่านก็็ต้อ้ งประหลาดใจมากที่เ่� ห็็นว่่า เธอเริ่่ม� มองหาเพื่่�อน ๆ
เพื่่�อแบ่่งน้ำำ��อัดั ลมกััน ท่่านจึึงถามเด็็กนั้้�นว่่า ‘หนููไม่่อยากดื่่�มให้้
หมดคนเดีียวหรืือ’ ท่่านเล่่าให้้อาตมาฟัังว่่า เด็็กหญิิงนั้้�นมอง
หน้้าท่่านอย่่างแปลก ๆ ‘หืือ ท่่านพููดอะไรน่่ะ’ ราวกัับความ
คิิดว่่าการเก็็บไว้้ดื่่ม� เพีียงลำำ�พังั คนเดีียวเป็็นความคิิดที่่แ� ปลก
ประหลาดที่่�สุุด แต่่เธอกลัับตอบท่่านว่่า ‘หนููจะทำำ�อย่่างนั้้�น
ไปทำำ�ไมเล่่า’ ในความคิิดของท่่าน ท่่านกลัับคิิดว่่าเด็็กหญิิง
นั้้�นคงจะรู้้�สึึกดีีใจว่่า ‘ดููสิิ ฉัันได้้น้ำำ��อััดลม ฉัันจะวิ่่�งหนีีคนอื่่�น
ไป แล้้วดื่่�มมัันคนเดีียวเลย’ ท่่านรู้้�สึึกประทัับใจต่่อความ
ไม่่เห็็นแก่่ตัวั อัันเป็็นธรรมชาติิของเธอ และเหตุุการณ์์นั้้น� เป็็น
สิ่่ง� ที่มีี่� พลัังมากสำำ�หรับั ท่่านในการออกธุุดงค์์ครั้้ง� นั้้�น เธอเป็็น
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เหมืือนครููสอนท่่านให้้รู้้�จัักใจที่่�พร้้อมจะแบ่่งปััน การปลููกฝััง
การให้้คืือการวางคำำ�ว่่า ‘ฉัันก่่อน’ ไว้้ข้้าง ๆ และเป็็นการฟััง
เสีียงของคุุณภาพของใจแบบเดีียวกัับของเด็็กผู้้�หญิิงคนนั้้�น
เป็็นคุุณภาพของจิิตที่มีี่� ธรรมชาติิที่ไ่� ม่่ต้อ้ งการสิ่่ง� ใด แต่่พร้้อม
ที่่�จะแบ่่งปััน ที่่�จะให้้ ที่่�จะไม่่เป็็นเจ้้าของ และไม่่หวงแหน
ความไม่่หวงแหนเช่่นนี้้ไ� ม่่ได้้หมายถึึงเพีียงแค่่ทางวััตถุุ
สิ่่ง� ของเท่่านั้้�น บ่่อยครั้้�งที่ก่� ารให้้เวลา ให้้ความใส่่ใจเป็็นสิ่่ง� ที่มีี่�
ค่่ามากกว่่าให้้วััตถุุสิ่่�งของ และในบางครั้้�งเป็็นสิ่่�งที่่�ทำำ�ได้้ยาก
กว่่าอีีกด้้วย การรัับฟัังคนอื่่�นอย่่างจริิงใจ การมีีเวลาให้้ใครสััก
คน มีีความห่่วงใย เอาใจเขามาใส่่ใจเรา อาจทำำ�ได้้ยากกว่่าการ
เขีียนเช็็คสัักใบ ดัังนั้้�นเมื่่�อเราพููดถึึงคำำ�ว่่าการให้้ อาตมาอาจ
พููดได้้ว่่ามัันมีีความสััมพัันธ์์โดยตรงกัับคุุณภาพของการละ
การสละออก เพราะเรากำำ�ลังั ละความห่่วงใยในตััวเรา ละผล
ประโยชน์์ของตััวเรา และละความเป็็นเจ้้าเข้้าเจ้้าของ เมื่่�อใด
ที่่ค� วามเห็็นแก่่ตัวั ได้้ถููกปล่่อยวางลง ถููกสละออกอย่่างแท้้จริิง
ก็็จะเกิิดธรรมชาติิของจิิตที่่�อยากจะแบ่่งปัันทุุกอย่่างที่่�เรามีี
ไม่่ว่่าทรััพย์์นั้้�นจะเป็็นวััตถุุสิ่่�งของที่่�จัับต้้องได้้ ที่่�เป็็นความ
รู้้�สึึกนึึกคิิด หรืือที่่�เป็็นทรััพย์์ทางธรรม
อาตมาขอฝากเรื่่�องนี้้�ไว้้ให้้ท่่านทั้้�งหลายได้้พิิจารณา
					
อมราวดีี
			วัันอาทิิตย์์ที่่� ๑ กัันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒
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ภาคผนวก
หน้า ๓ มาคัณฑิยสูตร พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๓ หน้า ๒๔๕-๒๕๙
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๓ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๕
(ฉบับมหาจุฬาฯ) มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์
http://84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=13&siri=25

หน้า ๖ มงคลสูตร พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๕ หน้า ๖-๘
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๕ พระสุตตันตปิฎก (ฉบับมหาจุฬาฯ)
เล่มที่ ๑๗ ขุททกนิกาย ขุททกปาฐะ-ธรรมบท-อุทานอิติวุตตกะ-สุตตนิบาต
http://84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=25&siri=5

หน้า ๖ เมตตาสูตร พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๑ หน้า ๑๙๐-๑๙๓
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๑ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๓
(ฉบับมหาจุฬาฯ) อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต
http://84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=21&siri=124

หน้า ๘ สังขิตตสูตร พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๓ หน้า ๓๓๘-๓๓๙
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๓ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๕
(ฉบับมหาจุฬาฯ) อังคุตตรนิกาย สัตตก-อัฏฐก-นวกนิบาต
http://84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=23&siri=126
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หน้า ๑๓ มหาปุริสวติ ก ๘ ประการ พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๓
หน้า ๒๗๘-๒๘๖
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๓ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๕
(ฉบับมหาจุฬาฯ) อังคุตตรนิกาย สัตตก-อัฏฐก-นวกนิบาต
http://84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=23&siri=103

หน้า ๒๘ เรื่องพระเจ้าอุเทน พระไตรปิฎก เล่มที่ ๗ หน้า
๓๘๖-๓๙๐
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๗ พระวนิ ยั ปิฎกเล่มที่ ๗ (ฉบับมหาจุฬาฯ)
จุลวรรค ภาค ๒
http://84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=7&siri=107

หน้า ๓๒ อุโปสถสูตร พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๐ หน้า ๒๗๙-๒๙๐
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๐ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๒
(ฉบับมหาจุฬาฯ) อังคุตตรนิกาย เอก-ทุก-ติกนิบาต
http://84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=20&siri=115
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Frugality, Generosity and Renunciation
The theme for this afternoon’s talk is ‘Less is More – Frugality,
Renunciation and Generosity’. I will focus on the frugality
and renunciation aspects first of all and then get to
generosity later on.
First of all, it struck me how, if we say that our usual
philosophy in life is ‘more is better’, if ‘less is more’, then
‘less is better’ – if you follow the logic – which is a good way
of summarizing this theme.
This is an important topic for our times. Probably
the kind of people who gather together at a Buddhist
monastery on a Sunday afternoon are not those overly
committed to consumption (what we call the ‘consumer
society’ as if we were just a mouth with legs on) but that
doesn’t have to be the way we see ourselves, even though
this is often the way that society and our value systems are
conditioned to operate. In the very wonderful little book
called Buddhist Economics by Venerable Payutto1, a Thai
philosopher monk, he succinctly describes classic eco1 Somdet Phra Buddhaghosacariya (P. A. Payutto)
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nomics as: ‘Maximum consumption leads to maximum
happiness.’ It’s the basic ethic of the consumer society.
The more you consume then the happier you are. Even
though we might say, ‘I’m a Buddhist, I’m not like that!’ I
think it’s helpful to reflect that, if we look around and we
see our working life, our family life, the society we live in,
a huge amount of our conditioning is like that. The more
that you’ve got, the happier you should be, so there’s an
enormous amount of drive to get more. Maybe it’s not
physical possessions but at least more status or more
Facebook followers or more Instagram followers, more
likes, as well as the usual more property, more money and
more approval and so forth. So that ‘more is better’ as an
ethic for our society is very strong I would suggest; even if
we’re not overtly materialistic, or we don’t see ourselves
that way, that can still be a very powerful driving force.
That said, this is also not solely a modern thing – the search
for happiness through material possessions, through the
sensory world – this has been part of our life in the human
realm since distant ages past.
One of the suttas that I’m very struck by and I often
quote is called the Māgandiya Sutta in the Middle Length
Discourses. The Buddha is talking with a layman Māgandiya
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who is a successful, wealthy, local person. He can’t get
his mind round the idea of renunciation because, ‘What’s
wrong with sensual pleasure? Life is full of all kinds of good
stuff so why not go out and enjoy it?’ That’s a very powerful,
simple, natural, straightforward principle for him. I meet
quite a number of people who are of this mindset. Just a
couple of months ago when I was in Thailand I was invited
to meet a group of seven or eight people who were all heads
of corporations and who had been friends for fifteen or
twenty years. They had a little philosophy and Dhamma
group that had been meeting together for some time. One
of them, who was a very wealthy tycoon, a powerful captain
of industry type in the tuna fish world, was almost eerily
like Māgandiya in his point of view, ‘What’s wrong with
pleasure and having fun, having lots of things? I like all this
stuff, it’s good, I enjoy it!’ He wasn’t arguing or trying to
find fault, and it was a very similar in tone to the dialogue
between Māgandiya and the Buddha, ‘What can be wrong
with this? I’m hungry, I enjoy good food, I eat delicious food
and “Yesssss!” there’s a good feeling so what’s wrong with
that? Or I have a nice big house, I have beautiful clothes, I
have fine jewellery to wear – I like it, I enjoy it, I have it so
what’s the problem with that?’
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Most of the kind of people who gather for a Sunday
afternoon at a Buddhist monastery have had the recognition that, ‘Yes, having delicious food, or beautiful clothes,
or a lovely house and wealth and status is one thing, but
somehow it doesn’t always have that zing to it. Sometimes
it doesn’t lift the heart.’ This leads to the way that we keep
having to raise the threshold – that you were satisfied with
the iPhone 7 when it was the best you could get but now
‘A “7”? I mean come on! You know there’s at least the “10”
and there’s the… what’s coming out?… Whoa… have you
heard!?’ The next one and the next and the next…
This is a feature not only of our minds but also of
our neurophysiology, the way our brains, our minds, our
conditioning is built generates the threshold for what
satisfies us. It continues to be raised. What was pleasing
a few years ago now doesn’t quite hit the spot. What was
delightful before no longer satisfies us and there is the
promise of something a little bit better, a little bit more, a
little more exciting, a few more features, another range of
opportunities. With computers it’s ‘smaller, faster, better’
with other things it’s ‘bigger, faster, better’.
We get pulled by that threshold constantly being
raised and we become dependent on that. In our search for
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satisfaction, or for the sense of completion or pleasure, the
heart is caught by that promise of a little bit more, a little
bit extra… ‘Just a bit more would be great.’ I’ve often quoted
the story of how John D. Rockefeller, who at that time was
the richest man in the world, the owner of Standard Oil,
was being interviewed by an American journalist. He asked,
‘Mr Rockefeller, you are the richest man in the world, can
I ask you: “How much money is enough?”’ Apparently, Mr
Rockefeller pondered for a moment and said, ‘Just a little
bit more.’ So, it seems that he could see the dynamic but
also that he was not free from it. So, in terms of classic
economics, we have the ‘maximum consumption equals
maximum happiness’ ethic but then we have the problem
of habituation, the threshold being raised all the time. We
are eager to consume more and bigger, faster and better.
What I would like to talk about today is an alternative to this attitude. In Venerable Payutto’s Buddhist
Economics, he writes: ‘The Buddhist’s economic approach
is that wise or moderate consumption leads to maximum
well-being rather than the amount you consume; knowing
the right amount, what is balanced or what is wise.’ And
so, in teachings like the Maṅgala Sutta (‘The Discourse on
the Highest Blessings’) the Buddha praises the qualities
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of contentment and gratitude. In the Mettā Sutta (‘The
Discourse on Loving-kindness’) the Buddha praises ‘One
who is contented and easily satisfied.’ This is to go in a
different direction to the consumer society and the push
to get more, to be more, to have more, or to have your
being validated by the stuff you’ve got or the qualifications
you have or the status that you’ve acquired.
A worldly attitude towards contentment involves
a grudging acceptance, ‘That’s good enough, I suppose,
although it would be nice to have more. This is all I’ve got,
so OK… I guess I can live with it.’ I realize this is a sweeping
statement, not everybody thinks this way, but it’s common
for us to think of contentment as being a half-hearted,
‘OK, guess that’s good enough’ or ‘I can get by with that if I
have to.’ A kind of switching off happens. Is that familiar?
There’s a dull quality, being ‘comfortably numb’ in the
words of Pink Floyd; the heart switches off and we bumble
through life. Again in the words of Pink Floyd (somewhat
quoting Thoreau), ‘Hanging on in quiet desperation is
the English way...’. We bumble along to get by and make
ourselves content with that.
That kind of contentment is not the same as the
contentment that is meant by the Pali word ‘santuṭṭhī’.
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That is a far more profound and liberating quality. It’s
not a kind of complacency or half-heartedness – getting
comfortably numb or uncomfortably numb – it’s not a
switching off and thinking, ‘Oh well, this as good as it’s
going to get so I might as well… you know… I’ll be alright with
this.’ That kind of contentment is a type of vibhava taṇhā –
switching off and denying our relatedness to the living
world and our own living potential, the spiritual capacity
that we have as human beings. The quality of contentment
in the Buddha’s teachings, santuṭṭhī, is a profound ease,
a sense of well-being. It’s a gladness of heart and a
relaxation. It’s not a switching off or a disengagement;
it’s an engagement, an attunement, but flavoured with a
quality of profound ease and comfort.
There is a beautiful set of teachings on this area that
the Buddha gave to Mahāpajāpatī Gotamī. When he was
only a week old the Bodhisatta’s mother, Queen Mahā Māyā,
passed away and her sister, who was also married to the
Buddha’s father, King Suddhodana, was called Mahāpajāpatī
Gotamī. When Queen Mahā Māyā passed away her sister
Mahāpajāpatī took over looking after the raising of the
Bodhisatta so she was effectively the Buddha’s foster
mother as well as his aunt. He was raised by her and she
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became the very first of the bhikkuṇīs, the first nun in the
community. There is a dialogue between the Buddha and
her which took place some time after she had entered into
monastic life. By that time she had lived quite a few decades
and she had been a queen in the royal household for her
whole adult life. Thus stepping down from that status in
order to live a monastic life, after being habituated to a
comfortable luxurious life, was naturally quite challenging.
At a certain point she came to the Buddha and asked
for his advice, ‘Please teach me the Dhamma in brief. In the
monastic life how do I best train myself?’ As if to say, ‘How
do I give myself guidance in what is in accordance with
the Path rather than what is according to my habits and
preferences? I’ve got a lifetime of conditioning so I can’t
always trust my own mind.’ This is the essence of what
was behind the question. The Buddha then gave her a very
helpful list of eight qualities that would help her to figure
out, ‘Is this in accordance with the teaching and practice
of Dhamma or is it not?’
He said,
(1) ‘If it leads to passion rather than dispassion
then do not follow it. If it leads to dispassion, to coolness,
then that’s in accordance with Dhamma.
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(2) If it leads to attachment, to grasping and clinging
then don’t follow it. If it leads to detachment, to non-grasping,
non-clinging, non-identification, non-ownership then
that’s a good path to follow.
(3) If it leads to accumulation, to getting a lot of stuff
and having a lot of things, then that’s not the path to follow.
If it leads to diminution or reducing the number of things
you have, or lessening the sense of ownership and things
not being possessed by you – possessiveness, if it leads to
a lack of possessiveness then that’s the path to follow.
(4) Similarly, if it leads to a fewness of wishes rather
than a lot, it should be developed. The Buddha explains here
that ‘fewness of wishes’ is to do with how you are regarded,
not wanting to be seen in a particular way – if people praise
you you’re OK with that, if people criticise you you’re OK
with that. If people say, ‘I’m really inspired by you,’ you’re
OK with that. If people say, ‘You’re not very inspiring,’
then you’re OK with that. So, in this respect, ‘fewness of
wishes’ is being at ease with how people see you. You’re not
worried about what the world makes of you.
(5) Frugality means not having to have a lot of
stuff and not being wasteful. You don’t need much and
are careful with the things that you have. When we Go
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Forth as monastics, when we undertake the training in the
sīladharā community and the bhikkhu community, there is
a deal that we strike with the Preceptor as we go through
that ceremony. You formally make the resolution to be
content with whatever robes are offered, whatever there
is by way of cloth that is discarded or thrown away, you’re
happy to make your robes out of rags just to cover your
body and protect you from the weather. You are content
with whatever food arrives in your bowl. You don’t make
any choices, or you’re not particular about the food that
you’re offered, you’re happy to receive whatever people
give you. You are content with any resting place, to even
live under the shade of a tree is enough. You agree to be
content with that standard to live at the root of a tree and
with whatever basic medicines, natural remedies that are
available, you make yourself content with that. So, we strike
a deal to be undemanding with respect to these physical
needs – these are called the ‘Four Requisites’ or the ‘Four
Supports’ – we consciously and publicly agree to the lowest
possible standard of living.
Actually, in the Buddha’s time, the most basic kind
of medicine was fermented urine. So, rag robes, almsfood, root of a tree, fermented urine, that’s the standard
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of living that we agree to. Accordingly, everything else
is an improvement on that. The advice the Buddha gave
to Gotamī was that, ‘If what you’re interested in leads to
frugality, to being undemanding, to being able to live
simply, then that’s in the direction of Dhamma. If there
is a lot of stuff that you think you have to have, a lot of
things, or a particular kind of dwelling place, or particular
kinds of clothing or food or medication and so on; if you’re
really fussy and demanding with respect to all of that, then
that’s going against the Dhamma.’
(6) Then he advised her to be one who is contented,
who is able to be at ease; if things are very quiet then you’re
OK with that. If things are very noisy and busy then you’re
OK with that. You don’t have to have the world arranged in
a particular way for your comfort. If it’s sunny and bright
you’re OK with that. If it’s cold and rainy you’re OK with
that. Obviously, you have to look after your own medical
needs and the state of the body but you’re not building
your life around having a particular set of living conditions.
(7) After contentment, then energy:
If what you’re interested in leads towards laziness
and being casual, indifferent, lackadaisical, then that’s
going against the direction of the Dhamma. If it leads
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towards energy and being alert and involved, engaged,
then that’s in the direction of Dhamma practice.
(8) Lastly, if it leads towards solitude and to being
content to be by yourself, to being alone, then that’s
supportive of Dhamma practice. If you find you need to be
around people all the time, if you need to make contact,
be with people, chat to people, engage and you never
want to be alone, then that’s going against the direction
of Dhamma. So, these eight qualities – Detachment,
Dispassion, Diminution of possessions, Freedom from
wishes, Frugality, Contentment, Energy, Solitude – those
are the standards that he gave to the nun Mahāpajāpatī
Gotamī, his foster mother (A 8.53).
Those qualities that the Buddha described to her are
related to another set of qualities called the ‘Eight Thoughts
of a Great Person’ (A 8.30). These two sets of teachings are
close to each other in the Numerical Discourses, the Book of
the Eights. In this latter teaching Anuruddha, one of the
enlightened disciples of the monks’ community, was sitting
meditating by himself and a similar list of qualities worthy
of cultivation popped into his mind – although initially
there were only seven. On that first list he had: ‘fewness of
wishes’, ‘energy’, ‘contentment’ and ‘solitude’, then he also
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had ‘mindfulness’ and ‘concentration’ and ‘wisdom’ as well.
He went to the Buddha and said, ‘There are these
seven qualities that came to my mind that I feel are really
important. They seem to be very significant to me.’ The
Buddha replied, ‘Yes, you’re correct, well done Anuruddha.
Furthermore there’s another one that you can add to that
list – ‘nippapañca’, which means ‘freedom from conceptual
proliferation’. ‘Papañca’ means ‘conceptual proliferation’,
this is the mind’s tendency to produce one thought running
after another, after another, after another, after another…
this is called ‘papañca’. I’m sure a few of you are familiar
with that process! I’m not reading anybody’s mind; it’s
just how we are in our world. So, the Buddha added on
‘nippapañca’ – freedom from conceptual contrivance or
complication, freedom from conceptual proliferation – as
part of that list of ‘Thoughts of a Great Person’.
All these principles are pointing towards a
disengagement, a freedom from dependency, a freedom
from addiction to the sense world and having to have
things a particular way. They are steering us towards being
at ease in a variety of social situations and with respect to
different mental states. It is a way of strengthening the
quality of adaptability.
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That said, if you’re diabetic you need insulin. If you
haven’t got a lot of clothing and it’s 20 degrees below freezing, if you go outside you’re going to feel very cold so put
some more layers on. So when speaking about adaptability
and disengagement we’re not being foolish, rather we’re
working with the conditions of life as we find them. What
the Buddha is encouraging is a strength of attitude, a
robustness, a sense of not having to have things a particular
way in order for us to feel at ease or that life is good. We
are not in a state of distress because of not having things
the way that we like or the way we think it should be,
according to our preferences. This is the basis of frugality
and renunciation. It’s not about being in a state of lack.
When we use the word ‘renunciation’ in English it
generally means a sense of ‘going without’, or gritting our
teeth and thinking, ‘Oh well, I suppose I’ve got to give that up!’
We are then usually waiting for that renunciation period to
be over so that we can go and ‘treat ourselves’. We’re bearing
with it but grudgingly. There’s a gritting of teeth, and
although it’s a type of strength, essentially we’re feeling a
sense of lack and diminution. We’re not fully who we are;
we’re bearing that sense of something missing with strength
but there’s a hunger, an aura of incompleteness to it.
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In contrast, ‘renunciation’ in Buddhist practice is to
do with getting free of addictions rather than learning to
tolerate a state of deprivation. This can be addiction to comfort, addiction to social approval, addiction to particular
kinds of foods, particular clothing or situations, even to
particular thinking patterns. If you have been addicted to
alcohol or sugar or to nicotine or those kind of things, when
you’re free of that addiction there’s an ‘Ah this is great!’ feeling – you know the relief of not always wanting a cigarette
or not hankering for a drink. You can be around those
activities and it’s no bother. That’s what ‘renunciation’ in
the Buddhist sense, ‘nekkhamma’, is about. ‘Nekkhamma’ is
that freeing of the heart from its dependencies on different
aspects of the sense world. The Buddha recognized that we
need to eat, we need clothing, we need some shelter and the
body gets sick, so we need to treat illnesses. We recognize
that those areas of our life need to be looked after, they
need to be attended to – as with his injunctions about the
Four Supports, mentioned earlier – but the more that we
can free the heart from unnecessary dependencies then
the greater the capacity to wake up to the nature of the
heart itself, which in its essence intrinsically lacks nothing.
Blaise Pascal was a French philosopher and
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mathematician who lived in the 17 th Century. One of
Monsieur Pascal’s great bon mots was: ‘All of humanity’s
problems stem from the inability to sit quietly in a room
alone.’ That’s really the issue, isn’t it!? If we could just sit
by ourselves and be content simply to be with our own
mind in a room… But because we can’t we have to get out
and do things, and get something and be someone, engage
and do and have, and need to justify ourselves or entertain
ourselves, or at least feel like something’s happening…
or there’s something to chase after or something to be
afraid of or someone to fight with… something! Anything!
Anything to feed our sense of existence. That’s what gets
us out of the room and busy – then all of the problems of
the world arise from that.
I agree that there are many different types of
problem in the world – famine and poor water supplies,
oppression of various kinds – but I also feel that, notwithstanding all of those very practical issues, that observation
of Pascal’s is very significant. Indeed, I’d say a lot of those
problems of war and deprivation, refugee migration and
suchlike, are a product of that restless urge to get and to
be. It’s something to reflect upon, that the more that we
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can find a sense of completeness and an adaptability, a
psychological robustness, then we don’t need a lot of stuff
in order to make us happy. From the outside it looks like
renunciation – giving up all kinds of important things such
as possessions, status and money, fancy clothing and so on
– but inside it’s not, there is no sense of being diminished.
There’s no sense of lack. Rather there’s a sense of, ‘Phew!
Thank goodness I don’t have to carry that extra luggage
around anymore.’ It’s like going on holiday with a lot of
unnecessary bags. You’ve got five suitcases to negotiate
with, ‘I’ve got to have this; I’ve got to have that…’ but it’s a
burden so eventually we ask ourselves, ‘Why on earth am
I carrying around all this stuff?’
There’s an interesting story Luang Por Chah would
tell about the first time that he went on tudong, wandering
through the countryside as an ascetic monk, when he was
about seven or eight Rains. He described how he had a lot
of attachments and he was particularly focused on certain
foods and things that he thought he needed to eat. He
actually took a stone pestle and mortar with him, which
was quite heavy. Soon after he started his journey he
realized, ‘This is really heavy! I like my chilli to be pounded
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up but phew… this is really hard work!’ So then several
kilos of pestle and mortar got left behind along the way
and, as he proceeded, he slowly shed more and more
unnecessary stuff as he realized, ‘If I want this around,
I’ve got to carry it!’ So slowly but surely more and more
items got left behind.
There’s another story from the suttas that relates
to this same area. After the Buddha had left the palace
and taken up the monastic life and after his father King
Suddhodana had passed away, there were other relatives
of his who took over the rulership of the Sakyans. At one
point one of his relatives, called Bhaddiya, became the
ruler of the Sakyans. After a few years he came to the
Buddha and said, ‘Please Venerable Sir can I join the
monastery? I’ve had enough of the life of the royal
palace and I would like to become a monk.’ This was
quite a big thing, Bhaddiya stepping down from being the
monarch of the Sakyans to become a junior monk, just
like it had been for the Buddha’s foster mother, Queen
Mahāpajāpatī, stepping down and becoming a nun.
A few months after he’d shaved his head, become
a bhikkhu, and was living in the monastery some of the
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other monks noticed that Bhaddiya was walking round
the forest saying, ‘Oh what bliss, oh what bliss!’ and all
the while he had a stupid grin on his face and looked
slightly glazed. They thought, ‘Oh dear, he’s really lost it.
Venerable Bhaddiya is missing his life in the palace so much
he’s hallucinating. He must be remembering all of the girls
from his harem and the beautiful food and the fine clothes
and all the palace entertainments – he’s lost in his own
dream world. Poor monk. Everyday he’s like this, saying,
“Oh what bliss! oh what bliss!”’ They’re quite worried about
him. So some of them go to the Buddha and say, ‘We’re
worried about Venerable Bhaddiya. He seems lost in a
dream world. He’s remembering his life in the palace with
his harem and the luxuries of clothing and entertainments
and food. Venerable Sir, could you have a word with him?
We think he needs help. We need an intervention here.’ As
we would say nowadays.
So the Buddha said, ‘Please invite him to come and
see me.’ Then Bhaddiya came along and the Buddha asked
him, ‘Bhaddiya is it true that you’re walking round the
monastery saying, “Oh what bliss! oh what bliss!”’ And he
replied, ‘Yes that’s correct. That’s true, absolutely true.’ And
the Buddha said, ‘What’s the reason? Why are you walking
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round the monastery with this big smile on your face
saying “Oh what bliss! oh what bliss!”’
Bhaddiya explained, ‘When I was the ruler of the
Sakyans I had guards posted by my throne, I had guards
posted on the inside of the door of the throne room, guards
posted on the outside of the door of the throne room and
guards posted on the outside of the palace buildings, I had
guards inside the city walls, I had guards outside the city
walls and all the time I was still afraid. Afraid I’m going
to be attacked and assassinated. Every mouthful of food I
had I would think, “I’m going to be poisoned.”
‘Then, in addition, I had all the affairs of state – all
the different countries that the Sakya kingdom borders,
the Koliyans and the Magadhans, and the problems with
people from Vaṁsa and Uttarakuru; politicians coming at
me and demanding this and wanting that and all the trade
agreements I was supposed to be making – my life was
one of fear and pressure and anxiety. Now, however, I just
have my robes and my bowl, I go out and walk through the
village for almsfood in the morning. People put some food
in my bowl. I walk back to the monastery. I sit and eat my
food. I go back to my kuti. No one is going to poison me. No
one is going to attack me. I don’t have to make any trade
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deals. No one is asking me to solve their problems. I am
fearless, unagitated, confident and unafraid. That is why
I’m saying, “Oh what bliss! Oh what bliss!”’ The Buddha was
very pleased to hear all this so he praised Bhaddiya for his
attitude and his accomplishment.
In telling this story I’m not trying to advertise
monastic life to everybody. Many of you have lots of
commitments and appropriately so – I’m not trying to
break up any marriages or businesses or cause you to sell
your property – but what this is pointing to is why we use
renunciation as a practice and a way of life. Our monastic
community belongs to what is called the ‘Forest Tradition’
or ‘Dhutaṅga Tradition’; ‘dhutaṅga’ means the ascetic,
renunciate practices that the Buddha allowed, like eating
only one time a day, eating all of your food from one bowl,
the practice of living at the root of a tree, the practice of
just using only one set of three robes, the practice of not
lying down to sleep at night, living on the alms of people
that put food in your bowl in the village and not accepting
food that’s brought to the monastery and so on. There
are thirteen of these allowable dhutaṅga practices. In our
tradition we use these kinds of practice specifically to
help wake up that quality of inner adaptability, that inner
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completeness, and to strengthen a lack of dependency on
particular kinds of food, particular kinds of shelter, particular kinds of sleeping arrangements, particular kinds of
medicine and so forth. You are training yourself to be at
ease in all situations. The Forest Tradition cranks it up a
little bit from the basic vinaya standard, the basic monastic
rule, to raise the stakes a little bit. This is not out of a wish to
torture ourselves, or just out of blind belief, but to help the
heart to awaken to its own natural, intrinsic completeness.
In the teachings it says: ‘There are five reasons
why members of the monastic community undertake the
dhutaṅga practices. Reason No. 1 is the belief that you’re
intrinsically burning up bad karma by doing that practice.
Reason No. 2 – that you think that you’re making good
karma by doing it. Reason No. 3 – everybody else is doing it
so you think that you should too because you don’t want to
look bad amongst your friends. Reason No. 4 is to impress
the lay community, because you notice the ones who are
the really tough ascetics get more offerings than the ones
who are more casual and open to having more comfort and
luxury. Reason No. 5 is for the sake of simplicity. To develop
contentment and fewness of needs. The Buddha said, ‘Out
of these five only the final one, “for the sake of simplicity”,
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is a worthwhile reason for undertaking the dhutaṅgas.’ The
only good reason to use these practices is for the sake of
developing adaptability, an inner robustness, to help realize
an inner completeness.
The foundation of our tradition is thus practising for
the sake of simplicity, a fewness of needs. That said, you can
take simplicity and get really attached to it; so on one level
you’re doing without but unconsciously you’re actually
accumulating. You are still carrying around and doing a
lot of stuff, albeit ascetic stuff. Many years ago, when I was
living here in the 1980’s I had a lot of ascetic practices on
the go: I hadn’t lain down to sleep for over three years; I
never sat on a zafu, I always sat flat on the mat; I was strictly
eating one meal a day – no breakfast; I was a super-strict
vegetarian... All kinds of stuff. By the end of 1986, coming up
to the winter retreat of January/February of 1987, I felt like
one of those poor tortured geese who have been force-fed
to make foie gras. I was stuffed full with ascetic practices.
It was a weird feeling, ‘I’m doing all this abstaining but I’m
bloated with the doingness.’
There were all kinds of things I wouldn’t eat. In
those days we didn’t help ourselves to food off the servery,
instead the lay community would line up behind the
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servery and put food into our bowls as we walked by. I thus
created a ‘don’t eat’ section and a ‘can eat’ section in my
bowl. At the end of 1986 I remember going to Luang Por
Sumedho and saying, ‘Luang Por I’ve decided to give up
all my ascetic practices’; I thought he was going to say,
‘Oh well never mind, you’ve been doing a good job lad
but... I understand you probably need a break. It must be
exhausting doing all this, but well done, well done. Maybe
you can pick them up again later.’ Unconsciously I thought
he was going to say something like that. Instead he said,
‘At last!’ It was a full-bodied expression of ‘About time!’ He
had been waiting for me to see that I was carrying around
an unnecessary mass of asceticism. All this stuff I was doing.
Thus, on the one hand, you’re following the instructions
to Mahāpajāpatī Gotamī, and it’s all about ‘going without’
and ‘not doing this and not doing that’, but on the other
hand, if the practice is not used wisely, it can turn into a
lot of accumulation but of a different kind.
I have a clear memory of one particular day before
Luang Por Sumedho and I had had that conversation. On
that occasion I was sitting next to him at the meal time;
somebody had offered him a large glistening Danish
pastry, with crème pâtissière and strawberry jam. Luang Por
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put it in the lid of his alms bowl and passed it to me and
said, ‘This is for you, Venerable.’ I accepted it but then
automatically made to pass it on to the next monk. To my
surprise he said, quite sharply, ‘No! I want you to have it.’
So there was some rapid thinking on my part, ‘But I’m the
ascetic. I don’t eat things that are delicious… But Luang Por
is definitely making a point here!’ At that moment there
was what they call ‘a transmission outside this spoken
word’. So, being a disciple of my beloved teacher, I realized,
‘Right! This is a teaching – take the pastry!’ It was delicious.
The exchange began to show me how there could be an
attachment to asceticism, to frugality and diminution;
how, ironically, it was actually an accumulation, it was stuff
that I was carrying around. So, according to the Buddha’s
Middle Way, part of the ascetic principle is that, again
ironically: when there’s abundance feel free to make use of
it, don’t be shy of it. There is no need to be ashamed of it.
Speaking of abundance, there’s a very interesting
exchange in the suttas between Venerable Ānanda and King
Udena, the king of Vaṁsa, the capital of which was the
city of Kosambī. The King had a somewhat ambivalent
relationship with the Buddha; sometimes he was a great
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devotee of the Buddha and praised him, admired him, and
sometimes he was very critical and upset and irritated
by the Buddha. He blew hot and cold in that respect. At a
certain point he was feeling quite positive towards the
Buddha and so he allowed him and his disciples to come
and teach in the palace.
On this particular occasion Venerable Ānanda had
come to Kosambi and the women of the court had asked
him to give a Dhamma talk to them. They were so inspired
by Ānanda that they donated many lengths of cloth to him,
‘five hundred inner robes’. At the end of his Dhamma talk
he thus had a great pile of material in front of him.
After they had rejoined the King he asked them if
they had made any offerings to Venerable Ānanda and they
told him about the five hundred robes they had given. He
is aggrieved by this and goes to confront the monk: He
asks, ‘What are you going to do with all this cloth? Are you
going to open a shop? Are you going into the haberdashery
business?’ He is upset and angry.
Ānanda explains, ‘These good people have been
inspired by a Dhamma talk. They wanted to offer what they
could in gratitude so they have undertaken to offer these
shawls to be used as robe cloth.’
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King Udena: ‘What are you going to do with all this?
Are you going to wear it all? You’ll look pretty stupid with
all that on you.’
Venerable Ānanda: ‘No, we’ll take it all back to the
monastery and then we’ll use it to make robes for as many
members of the Sangha as need them.’
King Udena: ‘So, when the robes wear out what will
you use them for?’
Venerable Ānanda: ‘Well, when the robes wear out,
we line the inside of the roofs of the kutis with them, to stop
the decaying thatch from falling down.’
King Udena: ‘And when those ceiling coverings are
worn out what will you use them for?’
Venerable Ānanda: ‘Then we take them and we tear
them up to use them for foot-wiping cloths.’
King Udena: ‘When the foot-wiping cloths are worn
out what do you use them for?’
Venerable Ānanda: ‘We take them and we pound
them up with a bit of clay, then we use them to pack the
cracks in the kuti walls.’
Finally King Udena thought, ‘These disciples of
the Buddha use things in a very proper, frugal way; they
do not let things go to waste. They make good use of the
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things they are given.’ Then seeing that the Sangha was not
casual, not extravagant and didn’t just throw things away
wastefully, he donated the same amount of cloth as had
already been offered that day (CV 11.13-14).
So, part of frugality and simplicity is that, if there
is abundance – when you’re given something pleasant or
beautiful or luxurious or some delicious thing – if it’s appropriate to the time and the place and the situation, then it’s
quite OK to accept it. Again, in the Buddha’s time Visākhā,
one of his great lay disciples, constructed a seven-storey
building and offered it to the Buddha for the Sangha to use.
This was a huge, amazing structure for that period of time.
People complained to the Buddha, ‘How can you accept this?
You’re supposed to be an ascetic monk. How can you live
in this seven-storey building, this is outrageous! This is
ridiculous!’ The Buddha responded, ‘The monks who stay
in this building do not see it as being anything more than a
roof over their head for one night; they are not possessive
towards it; they look after it and take care of it in a good way;
when the time comes they move on and it’s available for
others who wish to stay there. Thus their use of it is blameless.’
What these principles are pointing to is that if we
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learn to be adaptable then – if there’s rags to wear, alms
food, the foot of the tree, fermented urine as medicine – you
realize, ‘That’s all OK. It’s simple and rough but it’s OK. No
complaints.’ And if it’s a palace or it’s luxurious food and
comfortable clothes, that’s all OK too. Here at Amaravati
nowadays life is pretty comfortable I would say, at least
on the physical front, but it’s the attitude towards it that
is the important thing.
The root of simplicity is the Dhamma itself. When
the mind is awake to its own nature then it doesn’t lack
anything, and it is not burdened by anything, because, in
truth, the mind is Dhamma, the mind is not a person. The
mind is Dhamma itself. It’s the very fabric of nature itself.
The mind is Dhamma, it’s not a person. It might seem
like a person but every aspect of the mind is Dhamma. So
when the mind is awake to its own nature then it is the
embodiment of the Dhamma knowing itself. Furthermore
it’s recognized that the Dhamma doesn’t need anything to
sustain itself. It’s that reality.
Accordingly we find our heart doesn’t need any
‘thing’ in order to sustain itself. We like to take the next
breath and have a bit more oxygen – yes! When the belly
is growling, to have some food is pleasant, but we are quite
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OK with things as they are and yet we are ready to adapt as
needed. Then at the end of our life, when the breath goes
out and doesn’t come back in again, I would say there is no
sense of anything lacking either.
In the Uposatha Sutta (A 8.41) the Buddha talks
about how the basis for the Eight Precepts is the natural
conduct of the enlightened mind. He says, ‘Throughout
their lives, from the time of enlightenment to the passing
away of the body, an Arahant is incapable of taking life,
they never deliberately take the life of another living being.
Wouldn’t it be a useful thing for the lay community one day
a week to refrain from taking life then they will live as the
Arahants do and that will be for their long-lasting welfare
and happiness. From the time of enlightenment until they
pass away, the enlightened ones never take what’s not
given... They never engage in any kind of sexual activity…
They never speak any untruth… They never consume
intoxicants… They only eat in one part of the day… They
avoid entertainments and distractions and decoration…
and they choose a simple sleeping place...’.
The basis of the Eight Precepts is thus the natural
conduct of the enlightened mind. What we are doing by
taking on those Precepts, and what we’re doing by taking
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on the standards of frugality and simplicity, is that we’re
setting the conditions in favour of our waking up to that
aspect of our own heart, our own being, that fundamental
nature of this heart, this mind which is the Dhamma itself.
It doesn’t need anything to sustain it.
When this view is actualized then happiness and the
freedom of the heart are independent of circumstances.
We don’t need to be judged in any particular way. If
we’re praised it’s OK, if we’re criticised it’s OK. Somebody
approves, OK. Somebody disapproves, OK. And the establishment of this view is not done in a stupid way, as if we
were switching off and saying, ‘I don’t care what the world
thinks, I’m alright,’ that type of going comfortably numb.
Rather the understanding is a wakeful, ‘This is the way it
is.’ Somebody says, ‘Yes, fantastic!’ Somebody says, ‘Hmmm,
I don’t like it.’ Either way there’s an appreciation that
your own happiness, your own sense of completeness and
fullness, is not dependent on that approval or disapproval.
Lastly, to say a little about generosity, it is that readiness to share what we have and what we are. When we talk
about generosity often we think of what we call ‘material
offerings’, ‘āmisa dāna’ in Pali. That is being ready to share
the things you have. It is renouncing the sense of ‘me first’
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or ‘I’m alright Jack, I’ve got mine.’ It’s the mind that doesn’t
go that way; rather, through an attunement to the world
of people and other living beings, it is to feel, ‘I’ve got this
so why shouldn’t I share it? Others are hungry too, others
have needs too. Why should I hang on to this for me?’
One of the Western monks was once on tudong in
Thailand and passed through a poor village. Westerners
were a very rare sight back in the 1970’s in North-East
Thailand and some wealthy local villager had offered
this monk a Pepsi. He wasn’t very thirsty and there was a
young villager nearby so he gave the bottle of Pepsi to this
village girl. That was major riches. The child would perhaps
have been given something like a bottle of Pepsi only once
or twice in her life. The monk was then amazed because
she immediately started looking for her friends to share
it with. He asked her, ‘Don’t you want to have it for yourself?’ He then told me that she gave him a very surprised
look – ‘Huh! What!’ – as if it was the weirdest thought that
she would keep it all for herself, ‘Why would I do that?’ she
said. For him, he assumed she would feel, ‘Wow! Look what
I got. I’m going to run away and have it all for me.’ He was
deeply struck by her natural unselfishness and it was one
of the most powerful things that had happened to him on
70

Less is More

that tudong journey; she had been his teacher in that her
mind so immediately went to sharing. The cultivation of
generosity is the laying aside of that sense of ‘me first’ and,
instead, listening to the same kind of quality of the heart as
shown by the village girl. The quality of the heart, the citta,
in its own nature that both does not need anything but is
also ready to share, to give, to not own or be possessive.
Such non-possessiveness is not just in relation to
material things. Often giving our time and our attention is
more precious than giving material things, and sometimes
it is harder to do. To actually pay attention – to be available
for somebody – to be genuinely caring can be much more
difficult, more demanding than writing a cheque. So, when
we speak about generosity, I would say that it is directly
connected to the quality of renunciation because we’re
renouncing self-concern, we’re renouncing self-interest,
we’re renouncing possessiveness. Then, when those selfish
qualities have been let go of, genuinely relinquished, the
natural responsiveness of the heart is to share whatever
resources we have – material, psychological or spiritual.
These thoughts are offered for your reflection.
						

Amaravati

Sunday, September 1st, 2019
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พระราชพุทธิวรคุณ (อมโรภิกขุ)
เจ้าอาวาส วัดอมราวดี ประเทศอังกฤษ
Venerable Phra Rājabuddhivaraguṇa
(Amaro Bhikkhu)
The Abbot of Amaravati Buddhist Monastery
United Kingdom

นามเดิม เจเรมี ชาร์ลี จูเลียน ฮอร์เนอร์
เกิดเมื่อ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๔๙๙ ที่ประเทศอังกฤษ
การศึกษา สำ�เร็จการศึกษาปริญญาตรีเกียรตินิยม สาขาจิตวิทยา
และสาขาสรีรวิทยา (BSc in Psychology and
Physiology) จากมหาวิทยาลัยลอนดอน (University
of London) ประเทศอังกฤษ
พ.ศ. ๒๕๒๑ มีโอกาสเดินทางมายังประเทศไทย และเดินทางต่อไป
ที่วัดป่านานาชาติ แล้วพักศึกษาและปฏิบัติธรรมที่นั่น
พ.ศ. ๒๕๒๒ เดือนเมษายน อุปสมบทเป็นภิกษุในพระพุทธศาสนา
โดยมีพระโพธิญาณเถร (หลวงพ่อชา สุภทฺโท)
เป็นพระอุปัชฌาย์
เดือนตุลาคม เดินทางกลับประเทศอังกฤษ
เพื่อร่วมกับ หลวงพ่อสุเมโธ ก่อสร้างวัดชิทเฮิร์สท์
(ปัจจุบันคือ วัดป่าจิตตวิเวก)
พ.ศ. ๒๕๒๖ เดินจาริกธุดงค์จากวัดป่าจิตตวิเวก ไปยังวัดสาขาที่
ก่อตั้งใหม่ (วัดอรุณรัตนคีรี) ด้วยระยะทาง ๘๓๐ ไมล์
(ประมาณ ๑,๔๐๐ กิโลเมตร) และพำ�นักอยู่เป็นเวลา
๒ ปี เพื่อพัฒนาวัด
พ.ศ. ๒๕๒๘ เดือนกรกฎาคม รับนิมนต์จากหลวงพ่อสุเมโธ ไป
ปฏิบัติศาสนกิจที่วัดอมราวดี
พ.ศ. ๒๕๓๓ รับนิมนต์ไปสอนกรรมฐานที่แคลิฟอร์เนีย
ประเทศสหรัฐอเมริกา ทุกปี ปีละ ๒-๓ เดือน
พ.ศ. ๒๕๓๙ เดือนมิถุนายน ก่อตั้งวัดป่าอภัยคีรี และพำ�นักประจำ�
อยู่ที่วัด
พ.ศ. ๒๕๔๐ รับตำ�แหน่งเจ้าอาวาสวัดป่าอภัยคีรี มลรัฐแคลิฟอร์เนีย
ร่วมกับพระอาจารย์ปสันโน

Lay name

J.C.J. Horner.

Born

September 1956, England.

Education

Received BSc in Psychology and Physiology
with Honours from University of London.

1978

Took up residence at Wat Pah Nanachat, in the
lineage of Ven. Ajahn Chah in Ubon Province,
North-east Thailand.

1979

April – Ordained as a bhikkhu (Upasampadā),
Phra Bodhiyana Thera (Luang Por Chah Subhaddo)
was his preceptor.
October – returned to England to join Ven. Ajahn
Sumedho at Wat Pah Cittaviveka, a newly founded
forest monastery in Chithurst, West Sussex.

1983

Journeyed 830 miles on foot to the newly opened
Harnham Vihāra (now called Aruna Ratanagiri
Monastery) in Northumberland and spent 2 years
there.

1985

Was invited to Amaravati Buddhist Monastery by
Luang Por Sumedho, to help with teaching and
administration.

1990

Was invited to start coming to the USA,
spending a few months each year teaching there.

1996

June – established Abhayagiri Monastery,
California.

1997

Led the community of Abhayagiri Monastery in
collaboration with Ven. Ajahn Pasanno, as co-abbots.

พ.ศ. ๒๕๔๗ เดินทางและพำ�นักปฏิบัติธรรมที่ประเทศอินเดีย
เนปาล และภูฏานเป็นเวลา ๑ ปี
พ.ศ. ๒๕๕๓ รับนิมนต์จากหลวงพ่อสุเมโธ ผู้ก่อตั้ง และเกษียณ
จากเจ้าอาวาสวัดอมราวดี ประเทศอังกฤษ ให้กลับ
มาประเทศอังกฤษ เพื่อรับหน้าที่เป็นเจ้าอาวาสวัด
อมราวดี สืบต่อจากท่าน
พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้รับแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้รับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์
เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ฝ่ายวิปัสสนาธุระ
ในราชทินนามที่ “พระวิเทศพุทธิคุณ”
พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้รับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์
เป็นพระราชาคณะชั้นราช ฝ่ายวิปัสสนาธุระ
ในราชทินนามที่ “พระราชพุทธิวรคุณ”
ผลงานการเขียนหนังสือ
มีีผลงานการเขีียนและเรีียบเรีียงหนัังสืือมากกว่่า ๓๐ เล่่ม อาทิิเช่่น
Tudong (เป็็นเรื่่�องการเดิินธุุดงค์์จากวััดป่่าจิิตตวิิเวกไปยัังวััดอรุุณ
รััตนคีีรีีที่่�ฮาร์์นัมั ระยะทางประมาณ ๑,๔๐๐ กิิโลเมตร), Small Boat,
Great Mountain; Rain on the Nile และ The Pilgrim Kamanita
(นิิยายอิิงธรรมะ กามนิิตกัับวาสิิฏฐีี ภาคภาษาอัังกฤษ) และเขีียน
ร่่วมกัับท่่านอาจารย์์ปสัันโนจำนวน ๕ เล่่ม หนึ่่�งในนั้้�นคืือ The
Island – An Anthology of the Buddha’s Teaching on Nibba- na
หนัังสืือที่่�ท่่านเขีียนได้้รัับการแปลเป็็นภาษาต่่างๆ รวม ๙ ภาษา
ได้้แก่่ ภาษาไทย สิิงหล ฝรั่่�งเศส สเปน อิิตาลีี เยอรมััน โปรตุุเกส
จีีน และเวีียดนาม

2004

Spent one year visiting the Buddhist holy places
in India, Nepal, and Bhutan.

2010

Returned to England and took up the role of abbot
at Amaravati, on the retirement of the founding
abbot, Ven. Ajahn Sumedho.

2011

Was granted permission to be an upajjhāya
(ordination preceptor).

2015

Along with Ajahn Pasanno, Ajahn Amaro was
honoured by the King of Thailand with the
ecclesiastical title ‘Chao Khun’. Together with this
honour he was given the name ‘Videsabuddhiguṇa’.

2019

Along with Ajahn Pasanno, Ajahn Amaro was
honoured by the King of Thailand with the
ecclesiastical title ‘Chao Khun Rāja’. Together with this
honour he was given the name ‘Rājabuddhivaraguṇa’.

Ajahn Amaro has written or edited more than 30 books, including
an account of an 830-mile trek from Chithurst to Harnham Vihara
called Tudong, other titles include: Small Boat, Great Mountain;

Rain on the Nile and The Pilgrim Kamanita; 5 books were
co-written with Ajahn Pasanno, one of these is The Island - An

Anthology of the Buddhaʼs Teachings on Nibbāna.
His books have been translated to 9 languages; Thai, Sinhala,
French, Spanish, Italian, German, Portuguese, Chinese and
Vietnamese.

