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                            มหาปรุสิวติก    เปน็หลกัธรรมคำาสอนเพ่ือความไมผ่กูพนั 
ความเป็นอิสระแก่ตน ความเป็นอิสระจากความยึดติดใน
การเสพโลกที่เป็นรูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส และจากความ
ปรารถนาท่ีจะให้ทุกส่ิงเป็นไปตามความพอใจของตน หลักธรรม 
เหล่าน้ีทำาให้เรารับมือสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างดี และสอดคล้อง 
กับความรู้สึกนึกคิดท่ีแตกต่างกันไปตามแต่สถานการณ์  
กล่าวได้ว่า นี่คือวิธีการสั่งสมคุณภาพในการพัฒนาตน





หััวข้้อธรรมบรรยายในบ่ายวันน้�คืือ ‘ย่�งน้อย ย่�งมาก – 
คืวามสัันโดษ (พอใจในส่ั�งท้ี่�ตนม้) การละวาง และการให้ั’  
ซ่ึ่�งอาตมาจะเน้นท้ี่�เรื�องคืวามสัันโดษ และการละวางก่อน 
แล้วจ่งเป็็นเรื�องการให้ัในภายหัลัง 

ก่อนอื�นอาตมาร้้ส่ักสัะดุดใจกับตรรกะน้� สัมมุต่พวก
เราบอกว่าป็รัชญาช้ว่ตข้องเราคืือ ‘ย่�งมากคืือย่�งด้’ และถ้้า 
‘ย่�งน้อยคืือย่�งมาก’ ด้วยแล้วไซึ่ร้ เราก็สัามารถ้สัรุป็ได้ว่า ‘ย่�ง
น้อยคืือย่�งด้’ ด้วย ซ่ึ่�งเป็็นการสัรุป็หััวข้้อข้องการบรรยายใน
วันน้�ได้อย่างด้ 

หััวข้้อน้�เป็็นเรื�องสัำาคัืญมากสัำาหัรับยุคืปั็จจุบัน แต่
สัำาหัรับพวกเราท้ี่�มาวัดตอนบ่ายวันอาท่ี่ตย์อาจจะไม่ใช่พวก
บร่โภคืน่ยมเท่ี่าไหัร่ (อย่างท้ี่�เร้ยกกันว่า ‘สัังคืมผู้้้บร่โภคื’  
ราวกับว่าเราคืือป็ากท้ี่�เด่นได้) ถ่้งแม้ว่าสัังคืมและการให้ั
คุืณค่ืากันจะเป็็นไป็แบบบร่โภคืน่ยม แต่ก็ไม่ได้หัมายคืวาม
ว่าเราจะต้องเห็ันพ้องว่าเราเป็็นเชน่นั�นด้วย อาตมาเคืยอา่น
หันังสืัอเล่มหัน่�งข้องท่ี่านป็ยุตฺโต๑ พระนักป็ราชญ์ชาวไที่ย
ชื�อ เศรษฐศาสตร์แนวพุุทธ เป็็นหันังสืัอเล่มเล็ก ๆ แต่ยอด
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เย้�ยมมาก ท่ี่านได้อธ่บายถ่้งหัลักเศรษฐศาสัตร์ดั�งเด่มท้ี่�ว่า 
‘การบร่โภคืส้ังสุัดนำาส่้ัคืวามสุัข้ส้ังสุัด’ ซ่ึ่�งเป็็นหัลักพื�นฐาน
ข้องสัังคืมผู้้้บร่โภคื  นั�นคืือ ย่�งเราบร่โภคืมากเท่ี่าไหัร่ ก็ย่�งม้
คืวามสุัข้มากเท่ี่านั�น เราอาจแย้งว่า ‘ฉัันเป็็นชาวพุที่ธนะ ฉััน
ไม่เป็็นอย่างนั�นหัรอก!’ แต่อาตมาม้คืวามเห็ันว่าถ้้าเราจะลอง
พ่จารณาเรื�องน้�ด้ด้ ๆ  ก็จะเป็็นป็ระโยชนต่์อเรามาก ลองมอง
ไป็รอบ ๆ ตัวเรา มองไป็ที่้�ช้ว่ตการที่ำางาน ช้ว่ตคืรอบคืรัว
สัังคืมท้ี่�เราอย่้อาศัย แล้วเราจะพบว่าเงื�อนไข้ป็ัจจัยในช้ว่ต
ข้องเราส่ัวนใหัญ่เป็็นเช่นนั�นจร่ง คืือเมื�อใดท้ี่�เราร้้ส่ักว่าย่�งม้
มากเท่ี่าไหัร่ เราก็น่าจะย่�งม้คืวามสุัข้มากข่้�นเท่ี่านั�น เมื�อนั�น
แหัละเราจะร้้ส่ักถ่้งแรงผู้ลักดันอันมหัาศาลท้ี่�ที่ำาให้ัเราอยาก
จะม้ให้ัมากข่้�นอย่้รำ�าไป็ ซ่ึ่�งส่ั�งท้ี่�เราอยากให้ัม้มากข่้�นอาจไม่
ได้หัมายถ่้งแค่ืที่รัพย์ส่ั�งข้องท้ี่�จับต้องได้เท่ี่านั�น อาจหัมายถ่้ง
สัถ้านภาพท้ี่�ส้ังข่้�น ม้ยอดผู้้้ต่ดตามเฟซึ่บุ�กหัรืออ่นสัตาแกรม
เพ่�มข่้�น ม้คืนกดไลค์ืมากข่้�น เช่นเด้ยวกับที่รัพย์สัมบัต่ท้ี่�มาก
ข่้�น เง่นมากข่้�น รวมไป็ถ่้งการเป็็นท้ี่�ยอมรับมากข่้�น เป็็นต้น 
เพราะฉัะนั�นป็ระโยคืท้ี่�ว่า ‘มากกว่าย่อมด้กว่า’ ท้ี่�เป็็นหัลักค่ืด
สัำาคัืญในสัังคืมข้องเราจ่งม้พลังผู้ลักดันรุนแรง ถ่้งแม้ว่าเราจะ
ไม่ได้เป็็นพวกวัตถุ้น่ยมอย่างชัดเจน หัรือเราอาจจะไม่ได้มอง
ว่าตัวเองเป็็นเช่นนั�นก็ตาม แต่คืวามค่ืดเช่นน้�ก็ยังม้อ่ที่ธ่พล
มหัาศาล การแสัวงหัาคืวามสุัข้จากการม้ที่รัพย์สัมบัต่ และ
จากการเสัพร้ป็ รสั กล่�น เส้ัยง สััมผัู้สั ไม่ได้เป็็นเรื�องข้อง



3

ยิ่งน้อย ยิ่งมาก

สัังคืมสัมัยใหัม่เท่ี่านั�น แต่เป็็นส่ั�งท้ี่�มาพร้อมกับมนุษยชาต่
นับแต่โบราณกาลมาแล้ว 

   
ม้พระส้ัตรอย่้พระส้ัตรหัน่�งท้ี่�อาตมาชอบมาก และ

มักอ้างอ่งถ่้งบ่อย ๆ  คืือ มาคััณฑิิยสูตร ท้ี่�อย่้ในมัชฌ่ิมน่กาย
พระพุที่ธองค์ืที่รงม้พระดำารัสักับชายผู้้้หัน่�งชื�อมาคัืณฑ่ิย- 
ป็ร่พาชก ซ่ึ่�งเป็็นคืหับด้ท้ี่�ป็ระสับคืวามสัำาเร็จและรำ�ารวยมาก  
แต่เข้าก็ไม่สัามารถ้ที่ำาคืวามเข้้าใจได้อย่างถ่้องแท้ี่ในเรื�อง
การสัละหัรือการละวาง เพราะเข้าค่ืดว่า ‘การเพล่ดเพล่นใน
กามสุัข้ผู่้ดตรงไหัน ในเมื�อช้ว่ตน้�เต็มไป็ด้วยส่ั�งด้ ๆ  มากมาย  
ที่ำาไมไมอ่อกไป็ใชช้้ว่ตให้ัสุัข้อยา่งเตม็ท้ี่�เล่า’ ซ่ึ่�งเป็็นหัลกัค่ืดท้ี่� 
ง่าย ๆ ธรรมดา และตรงไป็ตรงมา แต่ม้อ่ที่ธ่พลอย่างมาก
ต่อเข้า อาตมาเองก็ได้เคืยพบกับผู้้้คืนท้ี่�ม้คืวามค่ืดเช่นน้� เมื�อ
สัองสัามเดือนก่อนตอนท้ี่�อาตมาไป็เมืองไที่ย ได้รับน่มนต์
จากญาต่โยมกลุ่มหัน่�งซ่ึ่�งม้กันอย่้ ๗-๘ คืน โยมกลุ่มน้�เป็็น
ป็ระธานหัรือผู้้้บร่หัารบร่ษัที่ และเป็็นเพื�อนกันมานาน ๑๕- 
๒๐ ปี็ได้แล้ว มารวมตัวกันเป็็นกลุ่มธรรมะเล็กๆ หัน่�งในนั�น
เป็็นนักธุรก่จใหัญ่ ท้ี่�ที่รงอ่ที่ธ่พลในอุตสัาหักรรมป็ลาท้ี่น่า  
พอคุืยกันแล้วคืวามเห็ันข้องเข้าด้คืล้าย ๆ กับมาคัืณฑ่ิยะ 
อย่างน่าป็ระหัลาดตรงท้ี่�เข้าพ้ดว่า ‘คืวามเพล่ดเพล่น คืวาม
สันุกสันาน และการม้ข้้าวข้องมากมายผู่้ดตรงไหัน ในเมื�อ
ผู้มชอบส่ั�งเหัล่าน้� มันที่ำาให้ัผู้มร้้ส่ักด้และก็เพล่ดเพล่น
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กับมันด้วย’ เข้าไม่ได้โต้เถ้้ยงกับอาตมาหัรือพยายามจะ
หัาเหัตุ แต่บรรยากาศท้ี่�เราคุืยกันใกล้เค้ืยงกับบที่สันที่นา
ระหัว่างมาคัืณฑ่ิยะกับพระพุที่ธเจ้า ซ่ึ่�งมาคัืณฑ่ิยะได้กล่าว
กับพระพุที่ธเจ้าว่า ‘มันผู่้ดตรงไหัน ในเมื�อข้้าพระองค์ืห่ัว  
ข้้าพระองค์ืชอบอาหัารด้ ๆ จ่งก่นอาหัารอร่อย ๆ  มันเป็็น
คืวามร้้ส่ักท้ี่�ด้ เพราะฉัะนั�นมันก็ไม่น่าจะม้อะไรผู่้ด หัรือข้้า
พระองค์ืม้บ้านสัวยหัลังใหัญ่ ม้เสืั�อผู้้าด้ ๆ ใส่ั ม้เคืรื�องเพชร
พลอยป็ระดับ ข้้าพระองค์ืชอบมัน เพล่ดเพล่นกับมัน แล้ว
เป็็นปั็ญหัาตรงไหัน’ 

สัำาหัรับพวกเราทัี่�งหัลายท้ี่�มาวัดตอนบ่ายวันอาท่ี่ตย์
น้� อาจเคืยม้คืวามค่ืดว่า การได้รับป็ระที่านอาหัารอร่อย ใส่ั
เสืั�อผู้้าสัวยงาม อย่้บ้านสัวย ๆ ม้ฐานะรำ�ารวย ม้สัถ้านภาพ
ที่างสัังคืมท้ี่�ด้ เป็็นส่ั�งท้ี่�ด้เหัมือนกัน แต่จร่ง ๆ  แล้วมันไม่ได้เต่ม
รสชาติให้ัช้ว่ตเสัมอไป็ บางคืรั�งส่ั�งเหัล่าน้�ก็ไม่สัามารถ้ที่ำาให้ั
จ่ตใจข้องเราเบ่กบานได้ทุี่กคืรั�ง กลับที่ำาให้ัเราต้องคือยยก
ระดับคืวามพอใจให้ัส้ังข่้�นอย่้ตลอดเวลา อย่างเช่น ตอนนั�น 
เราม้ไอโฟน ๗ ก็พอใจมากแล้ว เพราะเป็็นรุ่นใหัม่ล่าสุัด มา
วันน้� ‘โธ่เอ�ย ไอโฟน ๗ เองร่ อย่างน้อยตอนน้�มันก็รุ่น ๑๐ 
แล้ว แล้วม้รุ่นใหัม่อะไรท้ี่�กำาลังออกมานะ ร้้แล้วร่ยัง’ แล้วก็
จะม้รุ่นต่อไป็ ต่อไป็ และต่อไป็

น้�คืือลักษณะอย่างหัน่�งข้องการที่ำางานข้องจ่ต และ
ข้องป็ระสัาที่สัร้รว่ที่ยาด้วย ว่ธ้ท้ี่�สัมอง จ่ต  และสัภาวะต่าง ๆ   
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ท้ี่�เราสัร้างข่้�นมา กลายเป็็นเงื�อนไข้หัรือมาตรฐานข้องคืวาม
พ่งพอใจ ซ่ึ่�งมาตรฐานน้�จะคือยถ้้กยกให้ัส้ังข่้�น ๆ อย่้เสัมอ 
ส่ั�งท้ี่�เคืยที่ำาใหั้ร้้ส่ักพอใจเมื�อไม่ก้�ปี็ก่อน มาวันน้�กลับไม่
ที่ำาให้ัตื�นเต้นเหัมือนเด่ม ส่ั�งท้ี่�เคืยน่ารื�นรมย์มาก่อน วันน้�ไม่
สัามารถ้ที่ำาให้ัเราพอใจได้เท่ี่าเด่ม ซึ่ำ�ายังม้คืวามร้้ส่ักว่ามัน
น่าจะม้อะไรบางอย่างท้ี่�ด้กว่าเด่มน่ดหัน่�ง มากกว่าเด่มน่ด
หัน่�ง น่าตื�นเต้นกว่าเด่มน่ดหัน่�ง ม้อะไรพ่เศษข่้�นกว่าเด่มอ้ก
น่ดหัน่�ง หัรือเปิ็ดโอกาสัให้ัม้ส่ั�งแป็ลก ๆ ใหัม่ ๆ เข้้ามาเพ่�ม  
เท้ี่ยบเป็็นคือมพ่วเตอร์ ก็ต้องเล็กกว่า เร็วกว่า ด้กว่า แต่ถ้้า
เป็็นส่ั�งอื�น ๆ ก็ต้องใหัญ่กว่า เร็วกว่า ด้กว่า 

เราป็ล่อยให้ัช้ว่ตถ้้กลากด่งไป็ตามมาตรฐานข้องคืวาม
พ่งพอใจท้ี่�ถ้้กยกให้ัส้ังข่้�น ๆ อย่้ตลอดเวลา แล้วช้ว่ตข้อง
เราทัี่�งช้ว่ตก็กลายมาข่้�นอย่้กับส่ั�งเหัล่าน้�เอง ในข้ณะท้ี่�เรา
แสัวงหัาคืวามพ่งพอใจ หัรือคืวามร้้ส่ักข้องคืวามสัมบ้รณ์หัรือ
คืวามร้้ส่ักเพล่ดเพล่น ใจก็จะเข้้าไป็ย่ดต่ดอย่้กับคืวามร้้ส่ักท้ี่�
ว่า มันต้องอ้กน่ดหัน่�ง เพ่�มอ้กสัักน่ดหัน่�ง ‘อ้กสัักน่ดคืงจะด้’ 
อาตมามักจะยกเรื�องข้องจอห์ัน ด้. ร็อคืก้�เฟลเลอร์  เจ้าข้อง
บร่ษัที่แสัตนดาร์ดออยล์ ซ่ึ่�งในข้ณะนั�นเป็็นคืนท้ี่�รำ�ารวยท้ี่�สุัด
ในโลก เคืยม้นักหันังสืัอพ่มพ์ชาวอเมร่กันสััมภาษณ์เข้าไว้
คืรั�งหัน่�ง เข้าถ้ามวา่ ‘คืณุร็อคืก้�เฟลเลอร ์คุืณเป็็นคืนที่้�รำ�ารวย
ท้ี่�สุัดในโลก ผู้มข้อถ้ามคุืณหัน่อยได้ไหัมว่า ต้องม้เง่นเท่ี่าไหัร่
ถ่้งจะเร้ยกว่าพอ’ ร็อคืก้�เฟลเลอร์ม้ท่ี่าท้ี่ไตร่ตรองอย่้คืร่้หัน่�ง
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ก่อนจะตอบว่า ‘อ้กสัักน่ดหัน่�งก็น่าจะพอ’ ดังนั�น เข้าเองคืง
ตระหันักได้ถ่้งพลังผู้ลักดันข้องมัน แต่เข้าก็ยังไม่สัามารถ้เป็็น
อ่สัระจากพลังข้องมันได้ ดังนั�นในแง่ข้องเศรษฐศาสัตร์แบบ
บร่โภคืน่ยมซ่ึ่�งเชื�อว่า ‘ย่�งบร่โภคืส้ังเที่า่ไหัร่ ย่�งเพ่�มคืวามสัขุ้ใหั้
ส้ังข่้�นเท่ี่านั�น’ แต่แล้วเราก็ต้องพบกับปั็ญหัาคืวามเคืยช่นกับ
ส่ั�งเด่มๆ  มาตรฐานข้องคืวามพอใจจะส้ังข่้�นอย่้เสัมอ เราจ่ง
กระหัายท้ี่�จะบร่โภคืมากข่้�น ใหัญ่ข่้�น เร็วข่้�น และด้ข่้�น 

ส่ั�งท้ี่�อาตมาจะบรรยายในวันน้�เป็็นอ้กแนวค่ืดหัน่�งท้ี่�
ต่างไป็จากแนวค่ืดข้้างต้นน้�  ในหันังสืัอ เศรษฐศาสตร์แนวพุุทธ  
ท่ี่านป็ยุตฺโตได้เข้้ยนไว้ว่า ‘เศรษฐศาสัตร์แนวพุที่ธหัมายถ่้ง
การบร่โภคือย่างชาญฉัลาดหัรือแต่พอคืวรจะนำาไป็ส่้ัการม้
คุืณภาพช้ว่ตท้ี่�ด้ มากกว่าท้ี่�จะข่้�นอย่้กับป็ร่มาณท้ี่�เราบร่โภคื 
โดยการร้้ป็ร่มาณท้ี่�เหัมาะสัม ท้ี่�สัมดุล และบร่โภคือย่างชาญ
ฉัลาด’  และในคืำาสัอนต่าง ๆ เช่น ใน มงคัลสูตร พระส้ัตร
ท้ี่�กล่าวถ่้งส่ั�งเป็็นมงคืลอันส้ังสุัด พระพุที่ธองค์ืที่รงยกย่อง
คุืณสัมบัต่ข้องคืวามสัันโดษ (พอใจในส่ั�งท้ี่�ตนม้) และคืวาม
กตัญญู้  ส่ัวนใน เมตตาสตูร ท้ี่�กล่าวถ่้งคืวามเมตตา พระพทุี่ธ
องค์ืได้ตรัสัยกย่อง ‘บุคืคืลผู้้้ม้คืวามสัันโดษ เล้�ยงง่าย’ คืำาสัอน
น้�ม้ท่ี่ศที่างท้ี่�ต่างไป็จากสัังคืมแห่ังการบร่โภคื และต่างจาก
แรงกดดันท้ี่�จะต้องได้มากข่้�น เป็็นมากข่้�น ม้มากข่้�น หัรือ
ที่ำาใหัตั้วเองด้ด้ข่้�นด้วยวัตถุ้ส่ั�งข้องท้ี่�ม้ หัรือคุืณสัมบัต่ท้ี่�ม้ หัรือ
ด้วยสัถ้านภาพที่างสัังคืมท้ี่�ได้รับ 
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ทัี่ศนคืต่ในที่างโลก ๆ ท้ี่�ม้ต่อคืำาว่าคืวามพอใจในส่ั�ง
ท้ี่�ตนม้ มักจะรวมถ่้งการยอมรับอย่างไม่ค่ือยเต็มใจ ‘ท้ี่�ม้อย่้
ก็ด้เหัมือนกัน แต่ถ้้าม้มากกว่าน้�อ้กหัน่อย น่าจะด้ แต่ถ้้าจะ
ม้ได้เพ้ยงเท่ี่าน้� ก็โอเคื ฉัันอย่้ได้เหัมือนกัน’ อาตมาที่ราบด้
ว่ากำาลังพ้ดในลักษณะเหัว้�ยงแหั ไม่ใช่คืวามพ่งพอใจที่้�แท้ี่
จร่งข้องทุี่กคืน แต่บ่อยคืรั�งพวกเรามักค่ืดว่าคืวามพอใจใน
ส่ั�งท้ี่�ตนม้คืือการยอมรับอย่างแกน ๆ ว่า ‘ฉัันม้แค่ืน้�ก็ได้น่ะ’  
คืวามร้้ส่ักท้ี่�ไม่ใส่ัใจจะเก่ดข่้�น พวกเราร้้ส่ักคุ้ืน ๆ กับคืวาม
ร้้ส่ักแบบ ‘มันกำาลังชาได้ท้ี่�’ อย่างท้ี่�พ่งค์ืฟลอยด์ว่าไว้ไหัม 
อันนั�นม้ลักษณะข้องคืวามอ่อนล้าหัมดแรง คืล้ายกับว่าเรา
ได้ปิ็ดสัว่ที่ช์ใจแล้วก็สัะเป็ะสัะป็ะไป็ที่างโน้นท้ี่ที่างน้�ท้ี่ (พ่งค์ื
ฟลอยด์น่าจะอ้างอ่งเธอโร๒ด้วย) ตอนท้ี่�เข้ากล่าวว่า ‘การ
ที่นอย่้กับคืวามส่ั�นหัวังแบบเง้ยบๆ คืือว่ถ้้ชนอังกฤษ’ วัน ๆ 
เราสัะเป็ะสัะป็ะไป็ที่างนั�นท้ี่ที่างน้�ท้ี่ บอกตัวเองว่าเราพอใจ
แล้วกับส่ั�งท้ี่�ตัวเองม้ 

ดังนั�นคืำาว่า ‘พอใจในส่ั�งท้ี่�ตนม้’ ในคืวามหัมายแบบ
ข้้างบนน้� จ่งต่างจาก ‘พอใจในส่ั�งท้ี่�ตนม้’ ในภาษาบาล้ท้ี่�ว่า  
‘สัันตุฏฐ้’  ซ่ึ่�งคืำาน้�ม้คุืณสัมบัต่ท้ี่�ล่กซ่ึ่�ง และนำาไป็ส่้ัคืวามเป็็นอ่สัระ 
มากกว่าย่�งนัก สัันตุฏฐ้ไม่ใช่คืวามพ่งพอใจท้ี่�ได้เป็็นเจ้าข้อง

๒ เฮนร้� เดว่ด เธอโร นักเข้้ยน นักว่ที่ยาศาสัตร์ธรรมชาต่ว่ที่ยา ชาวอเมร่กัน
ในงานเข้้ยนเรื�องวอลเดน ม้พื�นฐานคืวามคื่ดว่า ‘มนุษย์สั่วนใหัญ่ใช้ช้ว่ตแหั่ง
คืวามสั่�นหัวังอย่างเง้ยบงัน’ อันเป็็นบที่ที่้�ที่่านอาจารย์อ้างอ่งถ้่งในที่้�น้�
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ไม่ใช่การยอมรับอย่างเส้ัยไม่ได้ หัรือไม่ได้เป็็นคืวามร้้ส่ักชา 
แบบได้ท้ี่�หัรือยังไม่ได้ท้ี่� ‘สันตุฏฐี ’ น้�ไม่ได้หัมายถ่้งการปิ็ดกั�น 
คืวามร้้ส่ักและบอกตัวเองว่า ‘ในเมื�อม้ได้เท่ี่าน้�ฉัันก็คืงต้อง 
รับสัภาพน้�...’ คืวามพอใจในสั่�งท้ี่�ตนม้เช่นน้�ถื้อเป็็น วิภวตัณหา  
ชน่ดหัน่�ง ท้ี่�เป็็นการป็ดิกั�นและป็ฏ่เสัธคืวามสััมพนัธ์ข้องเราที่้�
ม้ต่อโลก ต่อศักยภาพในการดำารงช้ว่ตข้องตัวเราและต่อจ่ต 
ท้ี่�สัามารถ้พัฒนาได้ในฐานะมนุษย์คืนหัน่�งศัพท์ี่ว่า สันตุฏฐี
คุืณสัมบัต่ข้องคืวามพอใจในส่ั�งท้ี่�ตนม้ ท้ี่�เป็็นคืำาสัอนข้อง 
พระพุที่ธเจ้าเป็็นคืำาสัอนท้ี่�ล่กซ่ึ่�งท้ี่�เก้�ยวข้้องกับคืวามสุัข้ เป็็น 
จ่ตท้ี่�ม้คืวามย่นด้และม้คืวามผู่้อนคืลายท้ี่�ไม่ได้ม้การปิ็ดกั�น 
คืวามร้้ส่ัก หัรือการไม่เข้้าไป็ยุ่งเก้�ยวกับใคืร แต่กลับหัมายถ่้ง 
คืวามสันใจใส่ัใจ ป็รับตัวให้ัเหัมาะสัมสัอดคืล้อง โดยรวม 
เอาคืวามเข้้าใจท้ี่�ล่กซ่ึ่�ง และการป็ล่อยวางสับาย ๆ  เข้้าไป็ด้วย

พระพุที่ธองค์ืได้ตรัสัถ่้งคืำาสัอนเรื�องน้�ไว้อย่างงดงาม
ในคืำาสัอนท้ี่�พระราชที่านแก่พระนางมหัาป็ชาบด้โคืตม้  เมื�อ
พระโพธ่สััตว์ม้พระชนมายุได้ ๑ สััป็ดาห์ั พระนางมหัามายา
พระมารดาได้เสัด็จสัวรรคืต พระนางมหัาป็ชาบด้โคืตม้ ซ่ึ่�งเป็็น
พระข้น่ษฐาและที่รงเป็็นพระมเหัส้ัอ้กองค์ืหัน่�งข้องพระเจ้า 
สุัที่โธที่นะ พระราชบ่ดาข้องพระโพธ่สััตว์ ที่รงรับหัน้าท้ี่�เล้�ยงด้ 
พระโพธ่สััตว์ พระนางจ่งที่รงเป็็นทัี่�งพระมารดาเล้�ยงและ
พระมาตุจฉัา พระนางได้ที่รงเล้�ยงด้พระโพธ่สััตว์และที่รง
เป็็นภ่กษุณ้ร้ป็แรกในพระศาสันาด้วย ม้บที่สันที่นาระหัว่าง
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พระพุที่ธองค์ืและพระนางหัลังจากท้ี่�พระนางที่รงผู้นวชได้ไม่
นานนัก ซ่ึ่�งช่วงเวลานั�นพระนางม้พระชนมายุมากแล้ว และ
ที่รงเคืยเป็็นพระมเหัส้ัข้องกษัตร่ย์ ใช้ช้ว่ตอย่้ในพระราชวังมา
ตลอดพระชนมายุ ดังนั�นการเป็ล้�ยนจากช้ว่ตหัร้หัราสัะดวก
สับายมาส่้ัช้ว่ตในเพศนักบวช จ่งเป็็นส่ั�งท้ี่�ท้ี่าที่ายย่�งนัก 

วันหัน่�งพระเถ้ร้ได้เสัด็จมาพบพระพุที่ธองค์ืเพื�อที่รง
ข้อคืำาแนะนำา ‘ข้อพระองค์ืได้ที่รงแสัดงพระธรรมโดยย่อให้ัแก่ 
หัม่อมฉัันในฐานะภ่กษุณ้ เพื�อหัม่อมฉัันจะสัามารถ้ฝึึกฝึนตน 
ให้ัด้ท้ี่�สุัดได้อย่างไร’ หัรืออ้กนัยหัน่�ง เหัมือนกับกล่าวว่า  
‘หัม่อมฉัันจะนำาช้ว่ตให้ัดำาเน่นตามหันที่างแห่ังพระธรรม 
มากกว่าท้ี่�จะป็ล่อยให้ัช้ว่ตดำาเน่นตามป็กต่ว่สััยและคืวาม 
พ่งพอใจได้อย่างไร หัม่อมฉัันใช้ช้ว่ตท้ี่�ผู่้านมาตามคืวามพ่ง 
พอใจข้องตน  หัม่อมฉัันจ่งไม่ค่ือยไว้ใจคืวามค่ืดข้องตัวเองนัก’  
น้�คืือเนื�อแท้ี่ท้ี่�ซ่ึ่อนอย่้เบื�องหัลังคืำาถ้ามน้� พระพุที่ธองคืไ์ด้ที่รง
ให้ัหัลักคืำาสัอนที่้�เป็็นป็ระโยชนไ์ว้ ๘ ป็ระการเพื�อให้ัพระนาง
ได้สัามารถ้หัาคืำาตอบได้ดว้ยพระองค์ืเองต่อคืำาถ้ามว่า ‘ส่ั�งนั�น
เป็็นไป็ตามคืำาสัอนและตามการป็ฏ่บัต่แห่ังพระธรรมหัรือไม่’

พระพุที่ธองค์ืได้ตรัสัว่า 
(๑) ธรรมเหัล่าใดเป็็นไป็เพื�อคืวามกำาหันัด ไม่เป็็นไป็

เพื�อคืวามคืลายกำาหันัด เมื�อนั�นอย่าได้ดำาเน่นตามที่างนั�น  
แต่หัากส่ั�งนั�นนำาส่้ัคืวามคืลายกำาหันัดส่้ัคืวามร่มเย็น เมื�อนั�น
ส่ั�งนั�นเป็็นไป็ตามพระธรรมคืำาสัอน  
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(๒) ธรรมเหัล่าใดเป็็นไป็เพื�อตัณหัา เพื�อคืวามย่ดต่ด
เพื�ออุป็าที่าน เมื�อนั�นอย่าได้ดำาเน่นตามที่างนั�น แต่หัาก 
ส่ั�งนั�นนำาส่้ัคืวามส่ั�นตัณหัา เพื�อคืวามไมย่่ดต่ด เพื�อการป็ลอ่ย
วาง เพื�อละคืวามเป็็นเรา เพื�อละคืวามเป็็นข้องเรา เมื�อนั�น
พ่งดำาเน่นตามหันที่างนั�น  

(๓) ธรรมเหัล่าใดเป็็นไป็เพื�อการพอกพ้นก่เลสั เพื�อ
การสัะสัมวัตถุ้ส่ั�งข้อง เมื�อนั�นหันที่างนั�นม่ใช่หันที่างท้ี่�คืวร
ดำาเน่นตาม หัากธรรมใดเป็็นไป็เพื�อการไม่พอกพ้น หัรือ
เพื�อลดจำานวนสัมบัต่ส่ั�งข้องท้ี่�เราม้ หัรือเพื�อลดคืวามร้้ส่ัก
ข้องคืวามเป็็นเจ้าข้องและในส่ั�งข้องท้ี่�ไม่ได้เป็็นข้องเรา หัาก
ธรรมใดเป็็นไป็เพื�อการลดคืวามเป็็นเจา้ข้อง เมื�อนั�นธรรมนั�น
เป็็นส่ั�งท้ี่�พ่งดำาเน่นตาม  

(๔) เช่นเด้ยวกัน ธรรมเหัลา่ใดนำาส่้ัคืวามเป็็นผู้้มั้กน้อย 
มากกว่าคืวามเป็็นผู้้้มักมาก ธรรมนั�นเป็็นส่ั�งท้ี่�พ่งดำาเน่น
ตาม ในท้ี่�น้�พระพุที่ธองค์ืได้ที่รงอธ่บายคืำาว่า ‘มักน้อย’ ว่า
หัมายถ่้งคืวามพอใจในส่ั�งท้ี่�ตนเองเป็็น ไม่ป็รารถ้นาจะให้ั
ผู้้้อื�นเห็ันว่าตนเป็็นอย่างนั�นอย่างน้� หัากม้คืนสัรรเสัร่ญ
เราไม่ร้้ส่ักหัลงใหัลต่อคืำาสัรรเสัร่ญนั�น หัากม้คืนต่เต้ยน
เราไม่ร้้ส่ักเดือดร้อนต่อคืำาเหัล่านั�น หัากม้คืนกล่าวว่า 
‘เธอช่างเป็็นแรงบันดาลใจให้ัฉััน’ เราร้้ส่ักสับายใจต่อคืำาเหัล่า
นั�น หัรือหัากม้คืนกล่าวว่า ‘เธอช่างไม่น่าป็ระทัี่บใจเลย’ เรา
ร้้ส่ักสับายใจต่อคืำาเหัล่านั�น ดังนั�นในแง่น้� คืำาว่า ‘ผู้้้มักน้อย’ 
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หัมายถ่้งคืวามร้้ส่ักสับายใจต่อภาพท้ี่�คืนมองเรา เราไม่ร้้ส่ัก
เดือดร้อนใจต่อการท้ี่�โลกค่ืดว่าเราเป็็นคืนอย่างไร  

(๕) คืวามสัันโดษ หัมายถ่้งการท้ี่�ไม่จำาเป็็นต้องม้ 
ข้้าวข้องมากเก่นไป็และไมเ่ป็็นคืนสุัรุ่ยสุัร่าย เราไมจ่ำาเป็็นต้อง
ม้ส่ั�งข้องมากมายและร้้จักใช้สัอยส่ั�งท้ี่�ม้อย่างระมัดระวัง เมื�อ
เราตัดส่ันใจเด่นหัน้าในเพศนักบวช เป็็นศ้ลธรา (แม่ช้ศ้ล ๑๐)  
หัรือเป็็นพระภ่กษุ  ในพ่ธ้บวช เรายอมรับข้้อตกลงต่อพระ
อุป็ชัฌิาย์ เราได้แสัดงคืวามตั�งใจมั�นท้ี่�จะม้คืวามพอใจกับผู้้า
ใดก็ตามท้ี่�ได้รับถ้วายมา ไม่ว่าผู้้านั�นจะเป็็นผู้้าท้ี่�เข้าท่ี่�งแล้ว 
เราจะร้้ส่ักสุัข้ใจท้ี่�ได้ใช้แม้ผู้้าข้้�ร่�วที่ำาจ้วรเพื�อป็กคืลุมร่างกาย
และเพื�อป็กป้็องจากร้อนหันาว เราม้คืวามพอใจต่ออาหัารใด
ก็ตามท้ี่�ได้รับในบาตร เราจะไมเ่ลือกอาหัารหัรอืไม่เลือกสัรร
อาหัารท้ี่�ม้ผู้้้ถ้วาย เราม้คืวามสุัข้ต่อส่ั�งท้ี่�ม้ผู้้้ถ้วาย เราม้คืวาม
พ่งพอใจตอ่กุฏ่ท้ี่�พักใดกต็าม แมก้ารไดพั้กพ่งใตร่้มไม้ก็นับว่า
พอเพ้ยงแลว้ เราพ่งพอใจตอ่การไดอ้าศัยอย่้ท้ี่�โคืนไม ้ต่อการ
ม้ยารักษาโรคืขั้�นพื�นฐาน ยาสัมุนไพรเท่ี่าท้ี่�หัาได้ เราพอใจ
ต่อส่ั�งท้ี่�ม้เหัล่านั�น  ดังนั�นเราจ่งยอมรับข้้อตกลงท้ี่�จะไม่เป็็น
ผู้้้เร้ยกรอ้งต่อส่ั�งท้ี่�จำาเป็็นที่างกาย หัรือท้ี่�เร้ยกว่า ปั็จจัยส้ั� เรา
ยอมรับมาตรฐานช้ว่ตท้ี่�ตำ�าสุัดอย่างตั�งใจ

แท้ี่จร่งแล้ว ในยุคืพุที่ธกาล ยารักษาโรคืท้ี่�ใช้กัน
โดยป็กต่ทัี่�วไป็คืือ นำ�าปั็สัสัาวะหัมัก ดังนั�น ผู้้าข้้�ร่�ว อาหัาร
บ่ณฑิบาต โคืนไม ้นำ�าปั็สัสัาวะหัมกั เหัล่าน้�คืือมาตรฐานช้ว่ต
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ท้ี่�เรายอมรับ ส่ั�งอื�นท้ี่�นอกเหันือจากน้�จ่งถื้อเป็็นส่ั�งท้ี่�เพ่�มเข้้า
มา คืำาแนะนำาท้ี่�พระพุที่ธองค์ืพระราชที่านแก่พระนางมหัา 
ป็ชาบด้เถ้ร้ว่า ‘หัากธรรมเหัล่าใดนำาส่้ัคืวามสัันโดษมักน้อย
นำาส่้ัคืวามเป็็นผู้้้ไม่มักมาก นำาส่้ัการม้ช้ว่ตท้ี่�เร้ยบง่าย เมื�อนั�น
ส่ั�งนั�นเป็็นไป็ตามหันที่างแห่ังพระธรรม หัากม้สัมบัต่ส่ั�งข้อง
มากมายท้ี่�เราค่ืดว่า เราจำาเป็็นจะต้องม้ หัรือท้ี่�พักในแบบ
ท้ี่�เราต้องการ หัรือเสืั�อผู้้าแบบท้ี่�เราพอใจ หัรืออาหัารและ
ยารักษาโรคืแบบนั�นแบบน้�  หัากเราจ้้จ้�และเร้ยกร้องต่อส่ั�ง
เหัล่านั�น เมื�อนั�นการกระที่ำาเช่นน้�ก็เป็็นการดำาเน่นสัวนที่าง
กับพระธรรม   

(๖) จากนั�นพระพุที่ธองค์ืที่รงแนะนำาต่อว่า พ่งเป็็น
ผู้้้เล้�ยงง่าย พอใจง่าย หัากบรรยากาศสังบเง้ยบ เราพ่งเป็็น
ผู้้้พอใจ หัากบรรยากาศหันวกห้ั วุ่นวาย เราพ่งเป็็นผู้้้พอใจ
เช่นกัน เราจะไม่ที่ำาให้ัโลกเป็็นไป็อย่างท้ี่�ใจเราต้องการ หัาก
เป็็นวันแดดสัว่างแจ่มใสั เราพอใจเช่นนั�น หัากเป็็นวันหันาว
เหัน็บและม้ฝึน เราก็พอใจเช่นนั�น แม้ว่าเราย่อมจะต้องด้แล
สัภาพร่างกายข้องตัวเองและคืวามต้องการเรื�องยารักษาโรคื 
แต่เราจะไม่ที่ำาให้ัช้ว่ตเป็็นไป็ตามเงื�อนไข้ปั็จจัยท้ี่�เราสัร้างข่้�น 

(๗) ต่อจากเรื�องคืวามพอใจในส่ั�งท้ี่�ม้แล้ว ก็เป็็นเรื�อง
ข้องพละกำาลัง  

ธรรมใดก็ตามท้ี่�นำาส่้ัคืวามเก้ยจคืร้าน เป็็นผู้้้ไม่
สัมำ�าเสัมอ ไม่ใส่ัใจ ไม่กระตือรือร้นในคืวามเพ้ยร เมื�อนั�น



13

ยิ่งน้อย ยิ่งมาก

ธรรมนั�นสัวนที่างกับพระธรรม หัากธรรมใดเป็็นไป็เพื�อการ
ป็รารภคืวามเพ้ยร เพื�อคืวามตื�นตัว เพื�อคืวามม้ส่ัวนร่วม เพื�อ
การกระที่ำา เมื�อนั�นธรรมนั�นเป็็นไป็ตามพระธรรม 

(๘) และข้้อสัดุท้ี่าย ธรรมเหัลา่ใดเป็็นไป็เพื�อคืวามสังดั  
และเพื�อคืวามพอใจท้ี่�จะอย่้คืนเด้ยว เพื�อการอย่้ด้วยตนเอง 
เพ้ยงลำาพังได้ เมื�อนั�นธรรมนั�นเป็็นไป็เพื�ออุป็ถั้มภ์พระธรรม  
หัากเราเห็ันว่าเราจำาเป็็นต้องคืลุกคืล้ด้วยหัม่้คืณะตลอด 
เวลา หัากเราจำาเป็็นต้องต่ดต่อผู้้้คืน แวดล้อมด้วยผู้้้คืน  
พ้ดจาป็ราศรัยกับผู้้้คืน ยุ่งเก้�ยวพัวพันและไม่ป็รารถ้นาจะ 
อย่้ผู้้้เด้ยว เมื�อนั�นธรรมนั�นย่อมสัวนที่างกับพระธรรม  ดังนั�น 
คุืณสัมบัต่แป็ดป็ระการน้� คืือ การคืลายคืวามกำาหันัด  
คืลายคืวามย่ดต่ด คืวามไม่พอกพ้นวัตถุ้ส่ั�งข้อง คืวามเป็็นผู้้้ 
มักน้อย คืวามเป็็นผู้้้สัันโดษ คืวามเป็็นผู้้้เล้�ยงง่าย คืวามเป็็น
ผู้้้ป็รารภคืวามเพ้ยร คืวามเป็็นผู้้พ้อใจในคืวามสังดั ทัี่�งหัมดน้�
คืือคุืณธรรมพื�นฐานท้ี่�พระพุที่ธองค์ืพระราชที่านแก่พระนาง 
มหัาป็ชาบด้โคืตม้เถ้ร้ พระมารดาเล้�ยงข้องพระองค์ื

คุืณธรรมทัี่�งหัมดท้ี่�พระพุที่ธองค์ืได้ที่รงอธ่บายน้�ม้
คืวามเก้�ยวข้้องกับคุืณธรรมอ้กชุดหัน่�งท้ี่�ม้ชื�อว่า ‘มหัาปุ็ร่สั 
ว่ตก ๘ ป็ระการ’ พระธรรมทัี่�ง ๒ ชุดน้�ม้คืวามใกล้เค้ืยงกัน
ในอังคุืตตรน่กาย อัฏฐกน่บาต คืือ พระส้ัตรที่้�ม้จำานวน 
เท่ี่ากันคืือ ๘ ข้้อ ในพระธรรมคืำาสัอนเรื�องน้�กล่าวว่า คืรั�งหัน่�ง 
ท่ี่านอนุรุที่ธเถ้ระ หัน่�งในพระอร่ยสัาวกข้องพระผู้้้ม้พระภาคืเจ้า  
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นั�งภาวนาอย่้เพ้ยงลำาพัง ได้เก่ดคืวามป็ร่ว่ตกที่างใจข่้�น แม้ว่า 
ในช่วงแรกที่่านค่ืดได้เพ้ยง ๗ ข้้อ คืวามป็ร่ว่ตกข้องที่่าน 
ม้ว่า ‘เป็็นผู้้้ม้คืวามมักน้อย เป็็นผู้้้ป็รารภคืวามเพ้ยร เป็็นผู้้้ 
สัันโดษ เป็็นผู้้้สังัด เป็็นผู้้้ม้สัต่ตั�งมั�น เป็็นผู้้้ม้สัมาธ่ตั�งมั�น  
และเป็็นผู้้้ม้ปั็ญญา’ 

ท่ี่านอนุรุที่ธะได้เข้้าเฝ้ึาพระพุที่ธเจ้าแล้วกราบท้ี่ลว่า 
‘ธรรมทัี่�ง ๗ ป็ระการน้�ได้เก่ดข่้�นในจ่ตข้องข้้าพระองค์ื และ
ข้้าพระองค์ืร้้ส่ักว่าเป็็นธรรมท้ี่�สัำาคัืญและม้คืวามหัมายมาก’ 
พระพุที่ธองค์ืได้ตรัสัตอบว่า ‘ด้แล้ว ๆ อนุรุที่ธะ ท่ี่านกล่าว 
ถ้้กแล้ว นอกจากน้�ยังม้ธรรมอ้กข้้อหัน่�งท้ี่�ท่ี่านสัามารถ้เพ่�ม 
เข้้าไป็ได้คืือ ‘นิปปปัญจะ’ ซ่ึ่�งหัมายถ่้ง ไม่ม้ก่เลสัเคืรื�องเน่�นช้า๓  

(ไม่ป็รุงแต่งสัานต่อ -ผู้้้แป็ล) ‘ปปัญจะ’ แป็ลว่าที่ำาให้ัเน่�นช้า๔   
(ป็รุงแต่งสัานต่อ-ผู้้้แป็ล) ซ่ึ่�งหัมายถ่้งแนวโน้มข้องจ่ตท้ี่�ก่อให้ั
เก่ดคืวามค่ืดหัน่�ง ไป็ส่้ัคืวามค่ืดหัน่�ง และอ้กคืวามค่ืดหัน่�งและ 
อ้กคืวามค่ืดหัน่�งเรื�อยไป็ น้�เร้ยกว่า ‘ปปัญจะ’ อาตมามั�นใจ
ว่าพวกเราบางคืนคืงจะคุ้ืนเคืยกับกระบวนการคืวามค่ืด 
แบบน้� ท้ี่�พ้ดน้� ไม่ใช่ว่าอาตมาอ่านใจใคืรออก เพ้ยงแต่เป็็น 
เรื�องธรรมดาข้องจ่ตเราเท่ี่านั�น ดังนั�นพระพุที่ธองค์ืจ่ง 
ที่รงเพ่�มนิปปปัญจะ ธรรมที่้�ไม่ที่ำาใหัเ้น่�นช้าธรรมที่้�เป็็นอ่สัระ 
จากคืวามยุ่งยาก เข้้าไป็ใน ‘มหัาปุ็ร่สัว่ตก’ น้�ด้วย

๓ พุุทธธรรม (ฉบับปรับขยาย) หัน้า ๓๓๖
๔ ด้รายละเอ้ยดคืวามหัมายเพ่�มเต่มได้ท้ี่� พุุทธธรรม (ฉบับปรับขยาย) หัน้า ๓๕
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หัลักธรรมคืำาสัอนเหัล่าน้�เป็็นไป็เพื�อคืวามไม่ผู้้กพัน 
คืวามเป็็นอ่สัระแก่ตน คืวามเป็็นอ่สัระจากคืวามย่ดต่ดในการ 
เสัพโลกท้ี่�เป็็นร้ป็ รสั กล่�น เส้ัยง สััมผัู้สั และจากคืวามป็รารถ้นา 
ท้ี่�จะให้ัทุี่กส่ั�งเป็็นไป็ตามคืวามพอใจข้องตน หัลักธรรมเหัล่าน้� 
ที่ำาให้ัเรารับมือสัถ้านการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างด้และสัอดคืล้อง
กับคืวามร้้ส่ักน่กค่ืดท้ี่�แตกต่างกันไป็ตามแต่สัถ้านการณ์  
กล่าวได้ว่าน้�คืือว่ธ้การสัั�งสัมคุืณภาพในการพัฒนาตน

ยกตัวอย่างเช่น ถ้้าเราเป็็นโรคืเบาหัวาน เราจำาเป็็นต้อง
ใช้อ่นซ้ึ่ล่น หัรือถ้้าอากาศข้้างนอกหันาวข้นาด -๒๐ องศา และ
เราม้เสืั�อผู้้าไม่พอ แล้วเราต้องออกไป็ข้้างนอก เราจำาเป็็นจะ
ต้องใส่ัเสืั�อผู้้าเพ่�มอ้กหัลาย ๆ  ชั�นเพื�อป้็องกันคืวามหันาวเย็น  
ดังนั�นเมื�อพ้ดถ่้งคืำาว่า การป็รับตัวและการไม่ย่ดต่ดผู้้กพัน 
เราไม่ได้กำาลังพ้ดถ่้งคืวามโง่เข้ลา แต่กลับหัมายถ่้งการป็ฏ่บัต่
ต่อสัภาพข้องช้ว่ตตามท้ี่�มันเป็็น ส่ั�งท้ี่�พระพุที่ธองค์ืที่รงเน้นก็
คืือ การม้ทัี่ศนคืต่ท้ี่�แน่วแน่ ม้คืวามสัมบ้รณ์พร้อมที่างอารมณ์ 
ม้คืวามร้้ส่ักว่าเราไม่จำาเป็็นต้องม้อย่างท้ี่�ใจเราอยากเสัมอไป็ 
เพ้ยงเพื�อจะให้ัตัวเองร้้ส่ักว่าช้ว่ตน้�ด้ เราไม่ได้เป็็นทุี่กข์้เพราะ
เราไม่ม้อย่างท้ี่�เราชอบหัรืออย่างท้ี่�เราค่ืดว่าคืวรจะได้ น้�คืือ
พื�นฐานสัำาคัืญข้องคืำาว่า พอใจในส่ั�งท้ี่�ตนม้ และการละวาง
ซ่ึ่�งไม่ได้หัมายถ่้งสัภาพข้องการข้าดแคืลนหัรือคืวามไม่ม้

โดยป็กต่แล้วคืำาว่า ‘การละวาง’ ในภาษาอังกฤษมัก
หัมายถ่้ง ‘คืวามไม่ม้’ หัรือการกัดฟันแล้วค่ืดว่า ‘ฉัันว่าฉััน
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คืงจะต้องยอมแพ้แล้วละ!’ แล้วจากนั�นเราก็มักจะรอให้ัช่วง
เวลาข้องการยอมแพ้นั�นผู่้านไป็ก่อน เพื�อเราจะได้ให้ัรางวัล
ตัวเองท้ี่หัลัง เราพยายามที่้�จะอดที่นต่อสัภาพนั�นแต่เราที่ำา
อย่างเส้ัยไม่ได้ มันมักจะแฝึงไป็ด้วยคืวามร้้ส่ักข้องการกัดฟัน
ที่น ถ่้งแม้ว่าเราจะเก่ดพละกำาลังข่้�นมา แต่แท้ี่จร่งแล้วเรา
กำาลังร้้ส่ักถ่้งคืวามข้าดหัายไป็ หัรือคืวามร้้ส่ักพร่อง เราจะ
ร้้ส่ักเหัมือนว่าไม่ใช่ตัวเราท้ี่�แท้ี่จร่ง เราแบกเอาคืวามร้้ส่ัก
ว่าม้อะไรบางอย่างข้าดหัายไป็ด้วยใจท้ี่�ฮ่ดส้้ั แต่มันก็แฝึงไป็
ด้วยคืวามร้้ส่ักท้ี่�ข้าด อยากได้ และม้คืวามร้้ส่ักข้องคืวามไม่
สัมบ้รณ์แผู่้กระจายอย่้ในใจ

ในที่างตรงกันข้้าม คืำาว่า ‘การละวาง’ ในศาสันาพุที่ธ
กลับหัมายถ่้งคืวามเป็็นอ่สัระจากคืวามย่ดต่ด มากกว่าท้ี่�จะ
หัมายถ่้งการเร้ยนร้้ท้ี่�จะอดที่นตอ่สัภาพข้องคืวามข้าดแคืลน
หัรือคืวามไม่ม้ ซ่ึ่�งคืวามย่ดต่ดท้ี่�ว่าน้�อาจหัมายถ่้งคืวาม 
ย่ดต่ดในคืวามสัะดวกสับาย ในการเป็็นท้ี่�ยอมรับที่างสัังคืม
ในอาหัารบางป็ระเภที่ เสืั�อผู้้าบางแบบ หัรือสัถ้านการณ์
บางอย่าง แม้กระทัี่�งว่ธ้การค่ืดบางอย่างด้วย ถ้้าใคืรเคืยต่ด
เหัล้า ต่ดข้องหัวาน ต่ดบุหัร้� หัรือต่ดส่ั�งใดก็ตาม และเมื�อเรา
สัามารถ้เล่กส่ั�งเหัล่านั�นได้ จะเก่ดคืวามร้้ส่ักว่า ‘ช่างด้เหัลือ
เก่น!’ คืวามร้้ส่ักโล่งใจท้ี่�ไม่ต้องม้คืวามอยากบุหัร้�หัรือค่ืด
หัมกมุ่นถ่้งเหัล้าสัักแก้ว และสัามารถ้อย่้ในบรรยากาศท้ี่�ม้ทัี่�ง
เหัล้าและบุหัร้�ได้โดยท้ี่�เราเองไม่เดือดร้อน น้�คืือคืวามหัมาย
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ข้องคืำาว่า ‘การละวาง’ ในศาสันาพุที่ธ หัรือเร้ยกว่า เนกขัมมะ
นั�นเอง  เนกขัมมะ จ่งหัมายถ่้งการท้ี่�จ่ตเป็็นอ่สัระจากการ
พ่�งพ่ง ต่ดย่ดอย่้กับส่ั�งต่าง ๆ ท้ี่�เข้้ามากระที่บที่างป็ระสัาที่
สััมผัู้สัข้องเรา พระพุที่ธองค์ืที่รงตระหันักด้ว่า เราจำาเป็็นจะ
ต้องรับป็ระที่านอาหัาร ต้องสัวมใส่ัเสืั�อผู้้า ต้องการท้ี่�พักพ่ง
อาศัย และร่างกายน้�เจ็บป่็วยได้ เราจ่งจำาเป็็นต้องด้แลรักษา
โรคืภัย เราตระหันักด้ว่า เราจำาเป็็นจะต้องด้แลช้ว่ตข้องเรา
ในแง่มุมต่าง ๆ ท้ี่�ว่าน้� ช้ว่ตข้องเราเป็็นส่ั�งท้ี่�ต้องด้แลรักษา 
ดังได้กล่าวแล้วในเรื�องข้องปั็จจัยส้ั�ในตอนต้น แต่หัากเราย่�ง
สัามารถ้นำาจ่ตให้ัเป็็นอ่สัระจากการพ่�งพาส่ั�งท้ี่�ไม่จำาเป็็นได้
มากเท่ี่าไหัร่ เมื�อนั�นศักยภาพในการตื�นร้้ เพื�อที่ำาคืวามร้้จัก
กับธรรมชาต่ท้ี่�แท้ี่จร่งข้องจ่ต ก็จะย่�งเพ่�มมากข่้�น ซ่ึ่�งโดย 
เนื�อแท้ี่แล้วจ่ตน้�ไม่ได้ม้อะไรข้าดหัายไป็เลย

เบลสั ป็าสักาล นักป็รัชญาและนักคืณ่ตศาสัตร์ชาว 
ฝึรั�งเศสั ท้ี่�ม้ช้ว่ตอย่้ในช่วงศตวรรษท้ี่� ๑๗ ได้ให้ัข้้อค่ืดท้ี่�คืมคืายว่า  
‘ปั็ญหัาข้องมนุษยชาต่ม้ต้นกำาเน่ดมาจากการไร้คืวามสัามารถ้ 
ในการนั�งอย่้เง้ยบ ๆ ในห้ัองคืนเด้ยวได้’ อันน้�เป็็นส่ั�งท้ี่�เป็็น
ปั็ญหัาจร่ง ๆ  ใช่หัรือไม่ ถ้้าหัากเราเพ้ยงแค่ืสัามารถ้จะนั�งอย่้ 
คืนเด้ยวในห้ัอง และม้คืวามพ่งพอใจง่าย ๆ  กับการอย่้กับจ่ต 
ข้องตนเพ้ยงลำาพัง… แต่เพราะเราที่ำาเช่นนั�นไม่ได้ เราจ่งต้อง 
ออกข้้างนอกและที่ำาส่ั�งนั�นส่ั�งน้� เพื�อจะได้นั�นได้น้� เพื�อจะ 
เป็็นคืนสัำาคัืญอย่างนั�นอย่างน้� เข้้าไป็ยุ่งเก้�ยวพัวพัน แล้วก็ที่ำา 
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แล้วก็ม้ และจำาเป็็นจะต้องอ้างคืวามชอบธรรมใหัตั้วเอง หัรือ
เพื�อหัาคืวามสุัข้ใส่ัตัว หัรืออย่างน้อยเพื�อให้ัร้้ส่ักว่ากำาลังม้ 
อะไรเก่ดข่้�นอย่้ หัรือม้บางอย่างท้ี่�ที่ำาให้ัเราต้องว่�งไล่ตาม หัรือม้ 
บางอย่างท้ี่�ต้องกลัว หัรือม้บางคืนท้ี่�ต้องที่ะเลาะด้วย อะไรก็ได้   
อะไรบางอย่างท้ี่�ที่ำาให้ัเราร้้ส่ักได้ถ่้งคืวามม้ตัวตนข้องเรา ซ่ึ่�ง 
น้�แหัละคืือตัวการท้ี่�ที่ำาให้ัเราต้องออกจากห้ัอง แล้วเร่�มที่ำาตัวเอง 
ให้ัยุ่งวุ่นวาย จากนั�นปั็ญหัาทัี่�งหัมดข้องโลกก็เร่�มจากจุดน้�นั�นเอง

อาตมาเห็ันด้วยท้ี่�จะบอกว่าในโลกน้�ม้ปั็ญหัาในแบบ
ต่าง ๆ กันมากมาย ไม่ว่าจะเป็็นคืวามอดอยากและคืวาม
ข้าดแคืลนนำ�าเพื�อการบร่โภคื คืวามกดข้้�ในร้ป็แบบต่าง ๆ  
แต่อาตมาก็ยังร้้ส่ักอ้กด้วยว่า ถ่้งแม้เราจะเผู้ช่ญปั็ญหัาท้ี่�
จร่งจังเหัล่าน้� ข้้อสัังเกตข้องป็าสักาลก็ยังม้คืวามสัำาคัืญมาก 
คืวามจร่งแลว้อาตมาอยากจะพ้ดว่า ปั็ญหัาทัี่�งหัลายไมว่่าจะ
เป็็นเรื�องข้องสังคืรามและการล่ดรอน ปั็ญหัาผู้้้อพยพ และ
ปั็ญหัาอื�น ๆ ล้วนเป็็นผู้ลพวงมาจากแรงกระตุ้นท้ี่�ร้อนรน
ข้องคืวามอยากม้และอยากเป็็นทัี่�งนั�น  ส่ั�งเหัล่าน้�เป็็นส่ั�งท้ี่�เรา
พ่งพ่จารณาว่า เมื�อใดท้ี่�เราร้้ส่ักว่าม้พอแล้ว ได้ป็รับตัวและม้
คืวามสัมบ้รณ์พร้อมที่างอารมณ์แล้ว เมื�อนั�นเราก็ไม่ม้คืวาม
จำาเป็็นท้ี่�จะต้องม้ข้้าวข้องมากมายเพื�อท้ี่�จะม้คืวามสุัข้ การ
สัละส่ั�งข้องท้ี่�ม้คืวามสัำาคัืญมาก เช่น ที่รัพย์สัมบัต่ สัถ้านภาพ 
เง่นที่อง หัรือเสืั�อผู้้าสัวยหัร้ เป็็นต้น จะด้เหัมือนว่าเป็็นการ
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ละวาง แต่ถ้้ามองจากภายในแล้ว มันไม่ใช่ เพราะมันไม่ม้
คืวามร้้ส่ักข้องคืำาว่าที่ำาให้ัลดน้อยลง ไม่ม้คืวามร้้ส่ักว่าม้อะไร
บางอย่างข้าดหัายไป็ แต่กลับเป็็นคืวามร้้ส่ักว่า ‘โอ้ ด้จร่ง เรา
ไม่จำาเป็็นต้องแบกสััมภาระเหัลา่น้�ไป็ไหัน ๆ  อ้กแล้ว’ ซ่ึ่�งถ้้าจะ
เท้ี่ยบไป็แล้ว ก็เหัมือนกับว่าเราไป็เท้ี่�ยวพักผู่้อนวันหัยุดโดย
เอาข้้าวข้องท้ี่�ไม่จำาเป็็นต่ดตัวไป็ด้วย เราม้กระเป๋็าถ่้ง ๕ ใบ 
ท้ี่�จะต้องจัดการด้แล ‘อันนั�นฉัันต้องม้ อันน้�ก็ต้องใช้’ แต่มัน
คืือภาระอันหันักอ่�งจนในท้ี่�สุัดเราต้องถ้ามตัวเองว่า ‘ที่ำาไม
ฉัันต้องมานั�งแบกสัมบัต่บ้าเหัล่าน้�ด้วยนะ’

ม้เรื�องท้ี่�น่าสันใจเรื�องหัน่�งท้ี่�หัลวงพ่อชาเล่าถ่้ง ตอน
นั�นท่ี่านออกเด่นธุดงค์ืคืรั�งแรก หัลังจากบวชมาได้ ๗-๘ 
พรรษาแล้ว ท่ี่านเล่าว่าตอนนั�นท่ี่านม้คืวามย่ดต่ดมากมาย 
และท่ี่านหัมกมุ่นอย่้กับอาหัารบางป็ระเภที่และข้องบางอยา่ง
ท้ี่�ท่ี่านค่ืดว่าท่ี่านจำาเป็็นจะต้องฉััน แล้วยังอุตส่ัาห์ัแบกคืรก
กับสัากห่ันหันัก ๆ ไป็ด้วยอ้ก แต่พอเด่นธุดงค์ืไป็ได้ไม่นาน
ท่ี่านก็ค่ืดว่า ‘คืรกน้�ช่างหันักเส้ัยจร่ง ถ่้งเราชอบพร่กตำา แต่
ออกจะลำาบากเก่นไป็แล้ว’ ท่ี่านเลยท่ี่�งคืรกท่ี่�งสัากไป็ พอเด่น
ธุดงค์ืต่อไป็อ้ก ท่ี่านก็ค่ือย ๆ ท่ี่�งข้้าวข้องอื�น ๆ ท้ี่�ไม่จำาเป็็น
ไป็ท้ี่ละช่�นสัองช่�น หัลวงพ่อรำาพ่งกับตัวเองว่า ‘ถ้้าเราอยาก
ได้ข้องพวกน้� เราก็ต้องห่ั�วมันไป็ด้วย’ จากนั�นท่ี่านจ่งค่ือย ๆ  
ท่ี่�งสััมภาระทัี่�งหัลายไป็จนเกือบหัมด
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นอกจากน้�ยังม้เรื�องเล่าคืล้าย ๆ กันจากพระส้ัตร
หัลังจากท้ี่�พระพุที่ธองค์ืได้ที่รงละท่ี่�งพระราชวังและที่รงออก
ผู้นวช และหัลงัจากท้ี่�พระเจ้าสุัที่โธที่นะ พระราชบ่ดาไดเ้สัด็จ
สัวรรคืตแล้ว ม้พระญาต่ในศากยวงศ์ได้ผู้ลัดกันข่้�นคืรอง
ราชย์ต่อมาอ้กหัลายพระองค์ื หัน่�งในนั�นคืือพระเจ้าภัที่ท่ี่ยะ 
หัลังจากที่รงคืรองราชย์ได้ระยะหัน่�ง พระองค์ืได้เสัด็จมาเฝ้ึา
พระพทุี่ธเจา้ เพื�อท้ี่ลข้อบวช ‘พระพทุี่ธเจา้ข้้า ข้อข้้าพระองคื์
ออกบวชด้วยเถ่้ด ข้้าพระองคื์ได้ใช้ช้ว่ตในพระราชวังมาพอ
สัมคืวรแล้ว ข้อโอกาสัใช้ช้ว่ตในเพศบรรพช่ตด้วย’ เรื�องน้�
นับเป็็นเรื�องใหัญ่ท้ี่เด้ยว พระเจ้าภัที่ท่ี่ยะ เป็็นถ่้งกษัตร่ย์ผู้้้
คืรองนคืรแห่ังราชวงศ์ศากยะ จะสัละราชบัลลังก์เพื�อมาบวช
เป็็นพระผู้้้น้อย เฉักเช่นเด้ยวกับพระนางมหัาป็ชาบด้ผู้้้เป็็น
พระมารดาเล้�ยงข้องพระพุที่ธองค์ื ท้ี่�ที่รงละท่ี่�งพระราชวัง
เพื�อมาเป็็นภ่กษุณ้

ในเวลาไม่ก้�เดือนหัลังจากท้ี่�ท่ี่านได้ที่รงป็ลงผู้ม ผู้นวช
เป็็นพระภ่กษุ ใช้ช้ว่ตในวัดร่วมกับภ่กษุอื�น ม้พระบางร้ป็
สัังเกตเห็ันว่า ท่ี่านภัที่ท่ี่ยะมักเด่นอย่้ในราวป่็ารำาพ่งกับ
ตนเองว่า ‘สุัข้หันอ สุัข้หันอ’ พร้อมด้วยรอยย่�มบนใบหัน้า และ
ดวงตาท้ี่�ว่างเป็ล่า ภ่กษุเหัล่านั�นจ่งค่ืดว่า ‘ท่ี่านภัที่ท่ี่ยะคืงจะ
คืรุ่นคืำาน่งถ่้งช้ว่ตในวังมากจนฟั�นเฟือนไป็เส้ัยแลว้ ท่ี่านคืงจะ
ค่ืดถ่้งนางสันมกำานัลท้ี่�ในวัง ค่ืดถ่้งอาหัารอันป็ระณ้ตโอชะ
และเสืั�อผู้้าอาภรณ์อันว่จ่ตร รวมทัี่�งส่ั�งน่ารื�นเร่งบันเท่ี่งใจ 
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ทัี่�งหัลายท้ี่�ในวัง ท่ี่านคืงหัลงอย่้ในโลกข้องคืวามฝัึน ช่าง
น่าสังสัารเส้ัยจร่ง  วัน ๆ ได้แต่รำาพ่งว่า ‘สุัข้หันอ สุัข้หันอ’  
บรรดาภ่กษุต่างเป็็นกังวลกับท่ี่านภัที่ท่ี่ยะอย่างมาก จ่งพา
กันเข้้าเฝ้ึาพระพุที่ธเจ้าเพื�อกราบท้ี่ลว่า ‘พวกข้้าพระองค์ืร้้ส่ัก
เป็็นกังวลกับท่ี่านภัที่ท่ี่ยะมาก ด้เหัมือนท่ี่านหัลงอย่้ในโลก
ข้องคืวามฝัึน เฝ้ึาคืำาน่งถ่้งแต่ช้ว่ตในวัง ถ่้งนางสันมกำานัล
ถ่้งอาภรณ์อันว่จ่ตร ถ่้งคืวามบันเท่ี่ง และอาหัารอันโอชะ
พระพุที่ธเจ้าข้้า ข้อพระองคื์ได้ที่รงโป็รดที่่านภัที่ท่ี่ยะด้วย
เถ่้ด พวกข้้าพระองค์ืค่ืดว่าท่ี่านต้องการคืวามช่วยเหัลือแล้ว’ 

พระพุที่ธองค์ืจ่งตรัสัว่า ‘ข้อท่ี่านทัี่�งหัลายจงได้
น่มนต์ท่ี่านภัที่ท่ี่ยะมาท้ี่�น้�เถ่้ด’ เมื�อท่ี่านภัที่ท่ี่ยะได้มาเข้้าเฝ้ึา 
พระพุที่ธองค์ืได้ตรัสัถ้ามว่า ‘ภัที่ท่ี่ยะ จร่งหัรือไม่ท้ี่�ท่ี่านได้เด่น
ไป็ทัี่�วบร่เวณวัด แล้วรำาพ่งว่า “สุัข้หันอ สุัข้หันอ” ท่ี่านภัที่ท่ี่ยะ 
ได้ท้ี่ลตอบว่า ‘ถ้้กต้องพระเจ้าข้้า นั�นเป็็นคืวามจร่งท้ี่�สุัด’ 
พระพุที่ธองค์ืตรัสัถ้ามต่อว่า ‘ท่ี่านที่ำาด้วยเหัตุผู้ลอันใด เหัตุ
ใดท่ี่านจ่งเด่นไป็รอบบร่เวณวัดพร้อมด้วยรอยย่�มบนใบหัน้า
และอุที่านว่า “สุัข้หันอ สุัข้หันอ”’

ท่ี่านภัที่ท่ี่ยะท้ี่ลตอบว่า  ‘เมื�อคืรั�งท้ี่�ข้้าพระองค์ืเป็็นผู้้้
คืรองราชวงศ์ศากยะ ข้้าพระองค์ืม้ที่หัารรักษาพระองค์ือย่้
ข้้างพระท้ี่�นั�ง อย่้ด้านในห้ัองท้ี่องพระโรง อย่้ด้านนอกห้ัอง
ท้ี่องพระโรง อย่้ภายนอกอาคืารพระราชวัง ทัี่�งภายในกำาแพง
เมือง และภายนอกกำาแพงเมือง แม้กระนั�นก็ด้ข้้าพระองค์ืก็
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ยังคืงม้แต่คืวามกลัวหัวาดระแวงตลอดเวลา กลัวว่าจะถ้้ก
ที่ำาร้ายและถ้้กลอบป็ลงพระชนม์ ทุี่กคืำาข้้าว ข้้าพระองค์ืจะ
ค่ืดว่า ‘เรากำาลังจะถ้้กวางยาพ่ษ’

‘นอกจากน้� ข้้าพระองค์ืยังต้องด้แลก่จการบ้านเมือง
แว่นแคืว้นทัี่�งหัลายที่้�อย่้รายรอบ ไม่ว่าจะเป็็นแคืว้นข้อง
ราชวงศ์โกล่ยะ แคืว้นมคืธ ปั็ญหัาท้ี่�เก่ดจากผู้้้คืนในแคืว้น
วังสัะ และอุตตรกุรุ นักการเมืองทัี่�งหัลายพากันเข้้ามาหัา
ข้้าพระองค์ื เพื�อเร้ยกร้องข้อส่ั�งนั�นส่ั�งน้� และเรื�องข้้อตกลง
ที่างการคื้าท้ี่�ข้้าพระองค์ืจะต้องจัดการด้แล ช้ว่ตข้องข้้า
พระองค์ืเป็็นช้ว่ตท้ี่�เต็มไป็ด้วยคืวามกลัว คืวามกดดันและ
คืวามกระวนกระวาย แต่ข้ณะน้�ข้้าพระองค์ืม้เพ้ยงจ้วร ม้
บาตร ข้้าพระองคือ์อกเด่นภ่กข้าจารไป็ในหัม่้บา้นทุี่กเช้า ชาว
บ้านใส่ัอาหัารลงในบาตร ข้้าพระองค์ืเด่นกลับวัด ลงนั�ง ฉััน
อาหัาร แล้วเด่นกลับกุฏ่ ไม่ม้ใคืรค่ืดจะวางยาพ่ษ ไม่ม้ใคืรค่ืด
จะที่ำาร้าย ข้้าพระองค์ืไม่จำาเป็็นจะต้องเจรจาข้้อตกลงการค้ืา
กับใคืร ไม่ม้ใคืรเอาป็ญัหัาเข้้ามาใหัแ้ก้ ข้้าพระองคืไ์ม่ม้คืวาม
กลัว ไม่ม้คืวามหัวั�นไหัว ม้คืวามมั�นคืงและม้คืวามป็ลอดภัย
ด้วยเหัตุน้�ข้้าพระองค์ืจ่งอุที่านว่า “สุัข้หันอ สุัข้หันอ”’ 
พระพุที่ธองค์ืที่รงม้คืวามชื�นชมย่นด้ท้ี่�ได้ย่นเช่นนั�น และได้
ตรัสัชมเชยท่ี่านภัที่ท่ี่ยะถ่้งทัี่ศนคืต่และคืวามสัำาเร็จข้องท่ี่าน 

ท้ี่�อาตมาเล่าเรื�องน้�ไม่ได้พยายามท้ี่�จะโฆษณาชวนเชื�อ
การใช้ช้ว่ตอย่างนักบวช หัลาย ๆ ท่ี่านในท้ี่�น้�ม้ก่จธุระ ม้ 
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เรื�องราวจะต้องจัดการด้แลมาก อาตมาไม่ได้กำาลังพยายาม
จะที่ำาให้ัคืรอบคืรัวหัรือธุรก่จข้องใคืรแตกแยก หัรือจะที่ำาให้ั
ใคืรข้ายที่รัพย์สัมบัต่ท้ี่�ม้ แต่อาตมากำาลังพยายามช้�ให้ัเห็ัน
ว่า ที่ำาไมเราจ่งคืวรนำาเอาคืวามละวางเข้้ามาใช้ในช้ว่ตและ
ให้ัเป็็นว่ถ้้ช้ว่ตข้องเราดว้ย วัดข้องเราน้�เร้ยกว่าเป็็นหัน่�งในวัด
สัาย ‘วัดป่็า’ (อรัญวาส้ั) หัรือ ‘วัดสัายธุดงค์ื’ ‘ธุดงค์ื’ หัมาย
ถ่้งนักบวชท้ี่�บำาเพ็ญตนโดยเคืร่งคืรัด ถื้อข้้อวัตรป็ฏ่บัต่ท้ี่�
พระพุที่ธองค์ืที่รงอนุญาตไว้ เช่น ถื้อการฉัันวันละมื�อเด้ยว
เป็็นวัตร ถื้อการฉัันอาหัารเฉัพาะในบาตรเด้ยวเป็็นวัตร ถื้อ
การอาศัยพักอย่้ตามโคืนไม้เป็็นวัตร ถื้อการใช้สัอยผู้้าเพ้ยง  
๓ ผืู้นเป็็นวัตร ถื้อการไม่อย่้ในอ่ร่ยาบถ้นอนในยามกลาง
คืืนเป็็นวัตร ถื้อการบ่ณฑิบาตอาหัารจากชาวบ้านและไม่รับ
อาหัารท้ี่�ม้ผู้้้มาถ้วายที่้�วัดในภายหัลังเป็็นวัตร เป็็นต้น ข้้อ
ธุดงคืวัตรม้ทัี่�งหัมด ๑๓ ข้้อที่้�พระพุที่ธองคื์ที่รงอนุญาตไว้  
ในสัายวัดป่็าน้�เราใช้ข้้อวัตรป็ฏ่บัต่เหัล่าน้�โดยเฉัพาะ เพื�อ
ช่วยป็ลุกช่วยกระตุ้นให้ัเก่ดการป็รับคุืณธรรมภายในใจ ใหั้
สััมผัู้สัได้ถ่้งสัมบ้รณ์ในตัวเองข้องจ่ต ซ่ึ่�งจะช่วยสัร้างให้ัเก่ด
คืวามแข็้งแกร่งข้องใจให้ัไม่เข้้าไป็ย่ดต่ดในอาหัารบางอย่าง 
ท้ี่�พักอาศัยบางร้ป็แบบ ที่้�นั�งท้ี่�นอนบางป็ระเภที่ ยารกัษาโรคื
บางชน่ด เป็็นต้น  เรากำาลังฝึึกตนเองให้ัอย่้อย่างสุัข้ง่าย ๆ  
ได้ในทุี่กสัถ้านการณ์ พระสัายวัดป่็าได้เพ่�มวัตรป็ฏ่บัต่น้�เข้้าไป็
ในพระว่นัยพื�นฐาน เพื�อที่ำาให้ัข้้อวัตรน้�เข้้มข้้นข่้�นอ้กน่ด แต่
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ทัี่�งหัมดน้�ไม่ได้เก่ดจากคืวามป็รารถ้นาท้ี่�จะที่รมานตนเอง
หัรือเก่ดจากคืวามเชื�ออย่างงมงาย แต่เป็็นการช่วยป็ลุกจ่ต
ข้องเราให้ัตื�นข่้�นมาพบกับสัภาพท้ี่�สัมบ้รณ์ในตัวเองอย่าง
แท้ี่จร่งข้องจ่ตตามธรรมชาต่ 

ในคืำาสัอนข้องพระพุที่ธองค์ืม้ว่า ‘ม้เหัตุผู้ล ๕ ป็ระการ
ท้ี่�ที่ำาให้ัภ่กษุถื้อข้้อธุดงคืวัตร เหัตุผู้ลข้้อท้ี่� ๑ ด้วยคืวามเชื�อ
ว่าการถื้อข้้อวัตรน้�เรากำาลังแผู้ดเผู้ากรรมชั�วอย่้ เหัตุผู้ลข้้อ ๒ 
เราเชื�อว่าเรากำาลังที่ำากรรมด้อย่้ด้วยการถื้อข้้อวัตรน้� เหัตุผู้ล
ข้้อ ๓ คืนอื�น ๆ  ถื้อข้้อวัตรน้� ดังนั�นเราจ่งค่ืดว่าเราก็คืวรจะถื้อ
ด้วย เพื�อไม่ให้ัตัวเองร้้ส่ักด้ไม่ด้ในหัม่้เพื�อนภ่กษุ เหัตุผู้ลข้้อ  
๔ เพื�อสัร้างศรัที่ธาให้ักับหัม่้ฆราวาสั เพราะเราสัังเกตเห็ัน
ภ่กษุผู้้้ถื้อธุดงคืวัตรอย่างเคืร่งคืรัดได้รับลาภสัักการะมาก 
กว่าภ่กษุผู้้้ป็ล่อยตัวตามสับายและใช้ช้ว่ตที่้�สัะดวกสับายและ
หัร้หัรากว่า เหัตุผู้ลข้้อ ๕ เพื�อคืวามเร้ยบง่าย เพื�อพัฒนา
คืวามพอใจในส่ั�งท้ี่�ตนม้และคืวามมักน้อย’ พระพุที่ธองค์ืตรัสั
ว่าในเหัตุผู้ลทัี่�ง ๕ ข้้อน้� เฉัพาะข้้อสุัดท้ี่ายท้ี่�ว่า “เพื�อคืวาม
เร้ยบง่าย” คืือเหัตุผู้ลท้ี่�ม้คุืณค่ืาท้ี่�สัุดในการจะถื้อธุดงคัวัตร
ม้เหัตุผู้ลท้ี่�ด้เพ้ยงเหัตุผู้ลเด้ยวเท่ี่านั�นในการถื้อธุดงคืวัตร ก็
คืือเพื�อพัฒนาการป็รับตัวป็รับใจ เพื�อคืวามเข้้มแข็้งสัมบ้รณ์
ภายในจ่ตใจ เพื�อช่วยให้ัเราสัามารถ้ตระหันักร้้ถ่้งคืวามเต็ม
สัมบ้รณ์ข้องจ่ต 

หัลักป็ฏ่บัต่สัำาคัืญข้องพระสัายวัดป่็าเพื�อให้ัเก่ดคืวาม
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เร้ยบง่าย เพื�อคืวามมักน้อย แต่ข้ณะเด้ยวกันเราก็อาจถื้อเอา
คืวามเร้ยบง่าย แล้วย่ดต่ดในคืวามเร้ยบง่ายนั�นอย่างจร่งจัง
โดยไม่ร้้ตัว คืือในแง่หัน่�งด้เหัมือนว่าเรากำาลังอย่้ด้วยคืวาม
เร้ยบง่าย แต่ในข้ณะเด้ยวกันเรากำาลังสัะสัมการย่ดต่ดอย่้
โดยไม่ร้้ตัว คืือเรากำาลังแบกภาระอย่้ แม้จะเป็็นภาระข้องการ
ป็ล่อยวางก็ตามท้ี่ เมื�อหัลายปี็ก่อนตอนท้ี่�อาตมายังอย่้ท้ี่�วัด
อมราวด้น้� ราว ๆ  ช่วงปี็ ๒๕๒๓ อาตมาถื้อข้้อวัตรธุดงค์ืหัลาย
ข้้อ เช่น อาตมาไม่ล้มตัวลงนอนตลอดเวลา ๓ ปี็ อาตมาไม่
นั�งบนเบาะหัรอือาสันะ แตนั่�งบนเสืั�อบาง ๆ   อาตมาฉัันเพ้ยง
วันละมื�อเด้ยวอย่างเคืร่งคืรัด โดยไม่ฉัันอาหัารเช้า อาตมา
เป็็นมังสัว่รัต่ท้ี่�เคืร่งมาก ๆ และยังม้ข้้ออื�นๆ อ้ก ช่วงป็ลาย
ปี็ ๒๕๒๙ ต่อกับช่วงป็ฏ่บัต่ธรรมฤด้หันาวข้องวัดป็ระจำาปี็ 
๒๕๓๐ ราวเดือนมกราคืม/กุมภาพันธ์ อาตมาม้คืวามร้้ส่ัก
เหัมือนตัวเองเป็็นห่ัานท้ี่�ถ้้กบ้บป็ากบังคัืบให้ัก่นอาหัารเพื�อ
สัร้างตับไว้ที่ำา ฟััวกราส์ ๕ แต่ร้้ส่ักตัวเองถ้้กอัดแน่นไป็ด้วยการ
ป็ฏ่บัต่ข้้อธุดงคืวัตร เป็็นคืวามร้้ส่ักท้ี่�แป็ลกป็ระหัลาดมาก 
‘อาตมาพากเพ้ยรในการละเว้นทุี่กอย่าง แต่กลับร้้ส่ักแน่นจน
ตัวแที่บป็ร่ในการฝึึกฝึนการละเว้นน้�’ 

ในช่วงนั�นม้อาหัารหัลายอย่างมากท้ี่�อาตมาละเว้นไม่
ฉััน ในยุคืนั�นเราไม่ได้เด่นตักอาหัารจากโต�ะเองเหัมือนใน
ตอนน้� แต่ฆราวาสัจะตั�งแถ้วอย่้หัลังโต�ะเพื�อใส่ับาตร ในข้ณะ

๕ อาหัารฝึรั�งเศสัที่้�ได้ชื�อว่าด้ที่้�สัุดชน่ดหัน่�ง
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ท้ี่�พระสังฆ์เด่นรับอาหัารไป็ตามลำาดับ อาตมาจะแบง่เข้ตข้อง
อาหัารภายในบาตรเป็็น ‘อาหัารท้ี่�ฉัันได้’ และ ‘อาหัารท้ี่�ไม่
ฉััน’ ช่วงป็ลายปี็ ๒๕๒๙ อาตมาจำาได้ว่า อาตมาเข้้าไป็พบ
หัลวงพ่อสุัเมโธ แล้วกราบเร้ยนท่ี่านว่า ‘หัลวงพ่อ ผู้มตัดส่ัน
ใจท้ี่�จะเล่กการถื้อธุดงคืวัตร’ อาตมาค่ืดว่าหัลวงพ่อคืงจะพ้ด
ว่า ‘ไม่เป็็นไรหัรอก ท่ี่านก็ได้ที่ำามาอย่างด้มากแล้ว หัลวงพ่อ
เข้้าใจว่า ท่ี่านคืงต้องการหัยุดพักบ้าง มันน่าจะพาหัมดเร้�ยว
หัมดแรงอย่้เหัมือนกัน แต่ด้มาก ๆ  ท้ี่�ที่ำาอย่างน้�ได้ ไม่เป็็นไร
วันหัลังท่ี่านอาจจะกลับมาถื้อใหัม่อ้กก็ได้’ อาตมาค่ืดหัวังเอง
โดยไม่ร้้ตัวว่าหัลวงพ่อคืงจะพ้ดที่ำานองน้� แต่แที่นท้ี่�จะเป็็น 
เช่นนั�น หัลวงพอ่กลับพ้ดว่า ‘โอ้ ในท้ี่�สุัด!’  หัลวงพอ่ได้แสัดงออก
ให้ัเห็ันอย่างชัดแจ้งว่า ‘ในท้ี่�สุัดก็ถ่้งเวลาเส้ัยท้ี่’ หัลวงพ่อ 
รอเวลาเฝ้ึามองอาตมาแบกภาระอันหันักอ่�งข้องการถื้อ
ธุดงคืวัตร ข้้อป็ฏ่บัต่ทัี่�งหัลายท้ี่�อาตมาที่ำาอย่้ ในแง่หัน่�งเรา
กำาลังดำาเน่นตามคืำาสัอนท้ี่�พระพุที่ธองค์ืที่รงป็ระที่านให้ัแก่ 
พระนางมหัาป็ชาบด้โคืตม้ ซ่ึ่�งทัี่�งหัมดน้�เก้�ยวกับ ‘การอย่้ได้
โดยไม่ม้’ และ ‘อย่าที่ำาส่ั�งน้� อย่าที่ำาส่ั�งนั�น’ แต่ในอ้กแง่หัน่�ง ถ้้า
วัตรป็ฏ่บัต่นั�นถ้้กใช้อย่างไม่ชาญฉัลาด มันจะกลายเป็็นการ
สัะสัมเพ่�มพ้นในส่ั�งท้ี่�ตรงกันข้้าม

อาตมาจำาได้อย่างแม่นยำาถ่้งเหัตุการณ์หัลายวันก่อน
หัน้าท้ี่�อาตมาจะเข้้าไป็กราบเร้ยนหัลวงพอ่สุัเมโธ วันนั�นเป็็น
เวลาฉััน อาตมานั�งอย่้ข้้างหัลวงพ่อ ม้คืนเอาข้นมป็ังแดน่ช
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แพสัที่ร้�ช่�นใหัญ่น่าก่นมาถ้วายที่า่น เป็็นข้นมไสัคั้ืสัตารด์และ
แยมสัตรอเบอร้� หัลวงพ่อเอาข้นมวางลงบนฝึาบาตรข้องท่ี่าน 
แล้วยื�นมาให้ัอาตมา พร้อมกับพ้ดว่า ‘ข้นมน้�ให้ัท่ี่าน’ อาตมา
รับมาแล้วร้บส่ังต่อให้ัพระองค์ืท้ี่�นั�งถั้ดไป็ทัี่นท้ี่โดยอัตโนมัต่  
แล้วอาตมากต้็องป็ระหัลาดใจเพราะหัลวงพอ่กลับพ้ดข่้�นมา
ด้วยเส้ัยงเฉ้ัยบข้าดว่า ‘ไม่ ผู้มต้องการให้ัท่ี่านนั�นแหัละฉััน’  
ในใจข้องอาตมาเก่ดคืวามค่ืดอย่างฉัับไวข่้�นว่า ‘แต่อาตมา
ถื้อธุดงคืวัตร อาตมาไม่ฉัันข้องอร่อย ๆ แต่ตอนน้�หัลวงพ่อ
กำาลังพยายามบอกอะไรอาตมาอย่้’ ในข้ณะนั�นม้คืวามร้้ส่ัก
ว่าท่ี่าน ‘กำาลังสัอนโดยไม่ใช้คืำาพ้ด’ ดังนั�นในฐานะท้ี่�เป็็นศ่ษย์
ข้องอาจารย์ท้ี่�อาตมารักและเคืารพย่�ง อาตมาจ่งค่ืดว่า ‘น้�คืือ
การสัอนข้องหัลวงพ่อ เพราะฉัะนั�นฉัันข้นมน้�เส้ัย!’ ซ่ึ่�งมันก็
อร่อยมากจร่ง ๆ เหัตุการณ์ในวันนั�นที่ำาให้ัอาตมาได้เร้ยนร้้
ว่า การย่ดต่ดในธุดงคืวัตร ในคืวามสัันโดษ และในการลดละ
ซ่ึ่�งโดยแท้ี่จร่งแล้วมันคืือการสัะสัม มันกลับกลายเป็็นภาระ
ท้ี่�อาตมาเองแบกไป็มา เพราะฉัะนั�นคืำาสัอนท้ี่�เป็็นที่างสัาย
กลางข้องพระพุที่ธองค์ื เรื�องหัลักการถื้อธุดงคืวัตรอย่างหัน่�ง
ก็คืือ ถ้้าม้คืวามอุดมสัมบ้รณ์ จงร้้ส่ักสับายใจท้ี่�จะใช้สัอยมัน 
อย่าร้้ส่ักอาย ไม่ม้คืวามจำาเป็็นอะไรท้ี่�จะต้องอาย

เมื�อพ้ดถ่้งคืวามอดุมสัมบ้รณ์ ม้บที่สันที่นาที่้�น่าสันใจ
ในพระส้ัตรหัน่�งระหัว่างท่ี่านพระอานนท์ี่และพระเจ้าอุเที่น  
กษัตร่ย์แห่ังแคืว้นวังสัะ ซ่ึ่�งม้เมืองหัลวงคืือกรุงโกสััมพ้
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พระเจ้าอุเที่นที่รงม้คืวามสััมพันธ์ท้ี่�คืร่�ง ๆ กลาง ๆ กับ
พระพุที่ธเจ้า บางคืรั�งพระองค์ืที่รงเป็็นผู้้้ม้ศรัที่ธาเลื�อมใสั
ในพระพุที่ธองค์ือย่างย่�ง ที่รงยกย่องชื�นชมพระพุที่ธองค์ื 
แต่บางคืรั�งพระองค์ืก็ที่รงถ้้กต่เต้ยนจากพระพุที่ธเจ้า ที่ำาให้ั
ท่ี่านร้้ส่ักโกรธและไม่พอใจ คืวามสััมพันธ์ข้องที่่านม้คืวาม
เป็ล้�ยนแป็ลงไป็มาเช่นน้� ในช่วงหัน่�งท่ี่านม้คืวามร้้ส่ักด้ต่อ
พระพุที่ธเจ้า ท่ี่านก็ที่รงอนุญาตให้ัน่มนต์พระพุที่ธองค์ืบ้าง 
พระสัาวกบ้างเข้้ามาสัั�งสัอนธรรมภายในพระราชวัง 

ม้อย่้คืราวหัน่�ง พระอานนท์ี่มาท้ี่�กรุงโกสััมพ้ เหัล่านาง
กำานัลได้น่มนต์ท่ี่านให้ัแสัดงธรรม เมื�อได้ฟังธรรมจบ บังเก่ด
คืวามเลื�อมใสัเป็็นอันมาก จ่งถ้วาย ‘ผู้้าห่ัม ๕๐๐ ผืู้น’ แก่พระ
อานนท์ี่ เมื�อพระอานนท์ี่เที่ศนาจบแล้ว จ่งม้ผู้้าห่ัมมากมาย
กองอย่้เบื�องหัน้าท่ี่าน

เมื�อนางทัี่�งหัลายได้เข้้าเฝ้ึาพระเจ้าอุเที่น พระองค์ืได้ 
ตรัสัถ้ามว่าได้ถ้วายอะไรแก่พระอานนท์ี่บ้าง  บรรดานางกำานัล 
ตอบว่าได้ถ้วายผู้้าห่ัมจำานวน ๕๐๐ ผืู้น  ท่ี่านร้้ส่ักตกพระทัี่ย 
จ่งเสัด็จไป็หัาพระอานนท์ี่ และตรัสัถ้ามพระอานนท์ี่ว่า ‘ท่ี่าน 
จะเอาผู้้ามากมายข้นาดน้�ไป็ที่ำาอะไร ท่ี่านจะเปิ็ดร้านข้ายหัรือ  
ท่ี่านจะที่ำาธุรก่จข้ายเสืั�อผู้้าหัรือ’ พระเจ้าอุเที่นที่รงกร่�วมาก

พระอานนท์ี่กราบท้ี่ลว่า ‘นางทัี่�งหัลายน้�ร้้ส่ักเลื�อมใสั
ศรัที่ธาในพระธรรมเที่ศนา จ่งอยากจะถ้วายส่ั�งข้องเพื�อแสัดง
คืวามกตัญญู้  นางจ่งถ้วายผู้้าเหัล่าน้�เพื�อให้ัที่ำาเป็็นผู้้าใช้สัอย’
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พระเจา้อุเที่น ‘แล้วท่ี่านจะเอาผู้า้ทัี่�งหัมดน้�ไป็ที่ำาอะไร 
ท่ี่านจะเอาไป็ที่ำาผู้้าจ้วรนุ่งห่ัมหัรือ ท่ี่านคืงจะด้พ่ล่กน่าด้ ถ้้า
ห่ัมผู้้าทัี่�งหัมดน้�’

พระอานนท์ี่ ‘หัาม่ได้ พวกอาตมภาพจะนำาผู้้าเหัล่าน้� 
กลับไป็ท้ี่�วัด แล้วเอาไป็ที่ำาจ้วร เพื�อแจกจ่ายให้ักับภ่กษุท้ี่�
จำาเป็็นต้องใช้สัอย’

พระเจ้าอุเที่น ‘เมื�อผู้้าจ้วรเก่าคืรำ�าคืร่าแล้ว ท่ี่านจะ
เอาผู้้าน้�ไป็ที่ำาอะไร’

พระอานนท์ี่ ‘เมื�อผู้้าเก่าคืรำ�าคืร่าแล้ว ก็จะเอาผู้้าไป็
ดาดเพดานกุฏ่ เพื�อป้็องกันใบจากท้ี่�ใช้มุงหัลังคืาหัล่นลงมา’

พระเจ้าอุเที่น ‘ถ้้าผู้้าดาดเพดานเก่าคืรำ�าคืร่าแล้ว ท่ี่าน
จะเอาผู้้าน้�ไป็ที่ำาอะไร’

พระอานนท์ี่ ‘อาตมภาพก็จะฉ้ักผู้้าน้�ออก ที่ำาเป็็นผู้้า
เช็ดเท้ี่า’

พระเจ้าอุเที่น ‘เมื�อผู้้าเช็ดเท้ี่าเก่าคืรำ�าคืร่าแล้ว ท่ี่าน
จะใช้ผู้้าน้�ที่ำาอะไร’

พระอานนท์ี่ ‘อาตมภาพจะโข้ลกผู้้าเหัล่านั�น ข้ยำากับ
โคืลน แล้วใช้ฉัาบที่ารอยแตกท้ี่�ฝึากุฏ่’

ในท้ี่�สุัดพระเจ้าอุเที่นที่รงค่ืดว่า ‘สัาวกข้องพระ 
พุที่ธเจ้าเหัล่าน้�ใช้สัอยข้้าวข้องอย่างเหัมาะสัมและอย่าง
มัธยัสัถ์้ พวกท่ี่านไม่ท่ี่�งข้ว้างอย่างส่ั�นเป็ลือง ท่ี่านใช้ข้องท้ี่�ได้
รับถ้วายมาอย่างคุ้ืมค่ืา’ เมื�อที่รงพ่จารณาเห็ันว่าพระสังฆ์เป็็น
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ผู้้้ไม่ป็ระมาที่ในการใช้สัอย ไม่ฟุ่มเฟือย และไม่ท่ี่�งข้้าวข้อง
อย่างไร้ค่ืา พระเจ้าอุเที่นจ่งที่รงถ้วายผู้้าด้วยจำานวนเท่ี่ากัน
กับท้ี่�พระอานนท์ี่ได้รับในวันนั�น

ดังนั�นส่ัวนหัน่�งข้องคืำาว่าสัันโดษและคืวามเร้ยบง่าย
ก็คืือ ถ้้าม้คืวามอุดมสัมบ้รณ์ เมื�อม้คืนให้ัข้องท้ี่�ด้ ป็ระณ้ต
สัวยงาม หัร้หัราม้ราคืาหัรือเอร็ดอร่อย ถ้้าในข้ณะนั�นทัี่�งเวลา
สัถ้านท้ี่�และสัถ้านการณ์เป็็นช่วงท้ี่�เหัมาะสัม การจะยอมรับ
ข้องส่ั�งนั�นถื้อเป็็นส่ั�งท้ี่�ที่ำาได้ แม้ในยุคืพุที่ธกาลเอง นางว่สัาข้า
มหัาอบุาส่ักา ไดส้ัร้างต่กส้ัง ๗ ชั�นถ้วายพระพทุี่ธองคืเ์พื�อให้ั
ใช้ในก่จการข้องสังฆ์ สัำาหัรับในยุคืนั�นถื้อว่าเป็็นส่ั�งก่อสัร้าง
ท้ี่�ใหัญ่โตและมหััศจรรย์มาก ม้เส้ัยงตำาหัน่พระพุที่ธเจ้าว่า 
‘พระองค์ืที่รงรับอาคืารน้�ไว้ได้อย่างไร พระองค์ืที่รงถื้อเป็็น
ภ่กษุผู้้้ภ่กข้าจาร ท่ี่านจะที่รงป็ระทัี่บอย่้ในอาคืารส้ังถ่้ง ๗ ชั�น
ได้อย่างไร เรื�องน้�มันด้น่าตำาหัน่มาก และน่าเหัลือเชื�อเส้ัยน้�
กระไร’ พระพุที่ธองค์ืตรัสัตอบว่า ‘พระสังฆ์ท้ี่�อาศัยอย่้ในต่ก
หัลังน้�มองเห็ันต่กน้�เป็็นเพ้ยงแค่ืหัลังคืาท้ี่�คุ้ืมหััวอย่้ เพื�อการ
นอนพักผู่้อนเพ้ยงชั�วคืืน ท่ี่านไม่ได้ม้คืวามหัวงแหันย่ดต่ด
เลย ท่ี่านด้แลรักษาต่กน้�เป็็นอย่างด้ เมื�อถ่้งเวลา ท่ี่านก็ย้าย
ไป็ที่้�อื�น เพื�อให้ัพระสังฆร้์ป็อื�นได้ใช้ป็ระโยชนด้์วย ดังนั�นการ
ใช้สัอยอาคืารน้�ไม่ใช่เรื�องน่าตำาหัน่อย่างใด’

หัลักคืำาสัอนน้�ช้�ให้ัเราเห็ันว่า ถ้้าหัากเราเร้ยนร้้ท้ี่�จะ
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ร้้จักป็รับตัว เช่น ถ้้าม้เศษผู้้าให้ัสัวมใสั่ ม้อาหัารจากการ
บ่ณฑิบาต ม้โคืนไม้ ม้นำ�าปั็สัสัาวะหัมักเป็็นยา แล้วเรา
พ่จารณาว่า ‘แม้มันเร้ยบง่ายและหัยาบ แต่มันก็ใช้งานได้ ไม่ม้
อะไรใหัต้้องบ่นว่า’ และหัากว่ามันคืือพระราชวัง หัรืออาหัาร
ท้ี่�ป็ระณ้ตหัร้หัราและเสืั�อผู้้าท้ี่�แสันสับาย เราเหัน็ว่ามันใช้งาน
ได้เช่นกัน ตามคืวามค่ืดข้องอาตมา ช้ว่ตในอมราวด้ทุี่กวันน้�
สัะดวกสับายข่้�นกว่าเด่ม อย่างน้อยก็ในแง่คืวามเป็็นอย่้ แต่
ส่ั�งท้ี่�สัำาคัืญท้ี่�สุัดคืือทัี่ศนคืต่ท้ี่�เราม้ต่อมันต่างหัาก

พระธรรมเองคืือรากฐานข้องคืำาว่าคืวามเร้ยบง่าย เมื�อ
จ่ตตื�นข่้�นมาส่้ัธรรมชาต่ท้ี่�แท้ี่จร่งข้องตน จะไม่ม้คืำาว่าข้าด
อะไรไป็ทัี่�งส่ั�นและไม่ม้ส่ั�งใดเป็็นภาระผู้้กพันจ่ตไว้ เพราะใน
คืวามเป็็นจร่งแล้ว จ่ตก็คืือธรรม ไม่ใช่สััตว์ไม่ใช่บุคืคืล แม้ว่า
บางคืรั�งจะด้เหัมือนกับว่าจ่ตคืือสััตว์บุคืคืล แต่จ่ตคืือธรรมใน
ทุี่ก ๆ  แง่มุม ดังนั�นเมื�อจ่ตตื�นร้้ข่้�นส่้ัคืวามเป็็นธรรมชาต่ข้องตน  
เมื�อนั�นคืือการท้ี่�ธรรมเก่ดข่้�นร้้ธรรมด้วยตนเอง และย่�งไป็กว่า
นั�น ธรรมไม่ข่้�นกับส่ั�งใด เพราะคืวามจร่งแท้ี่เป็็นเช่นน้� 

ดังนั�น เราจ่งพบว่าจ่ตข้องเราไม่จำาเป็็นต้องข่้�นกับ ‘ส่ั�งใด’  
เพื�อคืวามดำารงอย่้ข้องจ่ตเลย เราพอใจท้ี่�จะส้ัดลมหัายใจ
เฮือกต่อไป็ เพื�อจะส้ัดเอาออกซ่ึ่เจนเข้้าป็อด เมื�อท้ี่องร้องด้วย 
คืวามห่ัว แล้วม้อาหัารรับป็ระที่านเป็็นส่ั�งน่าพอใจ แต่เราพอใจ 
กับส่ั�งต่าง ๆ ตามสัภาพข้องมัน และพร้อมท้ี่�จะป็รับตัว 
เมื�อจำาเป็็น และแล้วเมื�อช่วงเวลาสุัดท้ี่ายข้องช้ว่ตมาถ่้ง เมื�อ 
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ลมหัายใจสุัดท้ี่ายออกไป็ แล้วลมหัายใจเข้้าไม่กลับเข้้ามาอ้ก  
อาตมาอาจพ้ดได้ว่าแม้ในข้ณะนั�นก็ไม่ม้อะไรท้ี่�ข้าดหัายไป็เช่นกัน

ใน อุุโปสถสูตร พระพุที่ธองค์ืได้ตรัสัถ่้งพื�นฐานข้อง
ศ้ล ๘ ว่ามาจากลักษณะตามธรรมชาต่ข้องจ่ตข้องพระอร่ยะ
พระพุที่ธองค์ืได้ตรัสัว่า ‘ตลอดช้ว่ตข้องพระอรหัันต์ นับแต่
เมื�อท่ี่านตรัสัร้้แล้วจนถ่้งวันท้ี่�ดับขั้นธป็ร่น่พพาน ท่ี่านจะไม่
สัามารถ้ฆ่าสััตว์ได้อ้กต่อไป็ ไม่ม้วันท้ี่�จะม้เจตนาพรากช้ว่ต
สััตว์ หัากคืฤหััสัถ์้ทัี่�วไป็จะสัามารถ้ใช้ช้ว่ตเย้�ยงพระอรหัันต์
หัน่�งวันในหัน่�งสััป็ดาห์ั ด้วยการละเว้นจากการฆ่าสััตว์ ก็จะ
เป็็นป็ระโยชน์อย่างย่�งต่อตนเอง รวมทัี่�งเพื�อคืวามผู้าสุักท้ี่�
ยั�งยืนแก่ตนด้วย นับจากวันท้ี่�ท่ี่านตรัสัร้้จนถ่้งวันดับขั้นธ์ พระ
อรหัันต์จะละเว้นจากการเอาข้องผู้้้อื�นมาเป็็นข้องตน ท่ี่านจะ
ละเว้นจากการป็ระพฤต่ผู่้ดพรหัมจรรย์ ท่ี่านจะละเว้นจาก
การพ้ดเท็ี่จ เว้นจากการใช้สัารเสัพต่ดทัี่�งป็วง เว้นจากการ
บร่โภคือาหัารในเวลาว่กาลตั�งแต่เท้ี่�ยงวันไป็จนถ่้งวันใหัม่  
เว้นจากการด้การละเล่นต่าง ๆ ตลอดจนป็ระดับตกแต่ง
ร่างกาย รวมทัี่�งท่ี่านจะเลือกท้ี่�นั�งท้ี่�นอนท้ี่�เร้ยบง่าย 

ดังนั�นพื�นฐานข้องศ้ล ๘ จ่งมาจากคืวามป็ระพฤต่อัน
เป็็นป็กต่ตามธรรมชาต่ข้องจ่ตท้ี่�บรรลุธรรมแล้ว การท้ี่�เรา
รักษาศ้ล ๘ และถื้อคืวามสัันโดษ คืวามเร้ยบง่ายเป็็นแนวที่าง
ป็ฏ่บัต่ คืือการสัร้างสัภาวะที่้�เอื�อต่อการเข้้าถ่้งคุืณสัมบัต่น้�
ท้ี่�เราม้อย่้แล้วในใจ ในตัวข้องเรา ให้ัได้เข้้าถ่้งธรรมชาต่พื�น
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ฐานข้องจ่ตใจเรา ซ่ึ่�งก็คืือตัวธรรมนั�นเอง ธรรมดำารงได้ด้วย
ตนเอง ไม่จำาเป็็นต้องอาศัยส่ั�งอื�นใด

ถ้้าเราสัามารถ้ที่ำาให้ัที่ัศนะเช่นน้�เก่ดข่้�นได้ เมื�อนั�น
คืวามสุัข้ คืวามเป็็นอ่สัระข้องจ่ตจะไม่ข่้�นกับส่ั�งใดเลย เรา
ไม่จำาเป็็นต้องข่้�นกับการตัดส่ันข้องใคืร ถ้้าม้คืนยกยอ่งชื�นชม
เราสับายใจ ถ้้าม้คืนตำาหัน่ต่อว่า เราสับายใจ คืนเห็ันด้วย
เราร้้ส่ักด้ คืนไม่เห็ันด้วย เราก็ร้้ส่ักด้ และการม้ทัี่ศนคืต่เช่น
น้�ไม่ได้เป็็นทัี่ศนะแบบโง่เข้ลา เหัมือนการปิ็ดใจมองข้้าม
คืวามจร่งด้วยการพ้ดว่า ‘ฉัันไม่สันใจว่าใคืรจะว่ายังไง ฉััน
ม้คืวามสุัข้ด้แล้ว’ ซ่ึ่�งอันน้�คืือคืวามร้้ส่ักว่ากำาลังชาได้ท้ี่� หัาก
แต่ส่ั�งท้ี่�เก่ดข่้�นคืือปั็ญญาคืวามเข้้าใจท้ี่�ว่า ‘มันเป็็นเช่นน้�เอง’  
ไม่ว่าใคืรจะพ้ดว่า ‘น้�ยอดเย้�ยมมาก’ หัรือจะพ้ดว่า ‘ฉัันไม่
ชอบมันเลย’ ไม่ว่าใคืรจะพ้ดว่าอย่างไร  คืวามสุัข้ คืวามร้้ส่ัก
สัมบ้รณ์และเต็มในตัวเองจะไม่ข่้�นกับคืวามเห็ันด้วยหัรือไม่
เห็ันด้วยข้องใคืร 

ท้ี่ายสุัดน้�อาตมาข้อพ้ดถ่้งเรื�องการให้ัสัักหัน่อย การให้ั
คืือคืวามพร้อมท้ี่�จะแบ่งปั็นส่ั�งท้ี่�เราม้และในส่ั�งท้ี่�เราเป็็น เมื�อ
พ้ดถ่้งคืำาว่าการให้ั เรามักค่ืดถ่้งส่ั�งท้ี่�เร้ยกว่าวัตถุ้ส่ั�งข้อง หัรือ 
‘อาม่สัที่าน’ ในภาษาบาล้ ซ่ึ่�งคืือคืวามพร้อมท้ี่�จะแบ่งปั็น 
ส่ั�งท้ี่�เราม้ คืือการสัละคืวามร้้ส่ักว่า ‘ฉัันก่อน’ หัรือ ‘ฉัันโอเคื 
แล้ว เพราะฉัันม้ข้องฉัันแล้ว’ จ่ตข้องผู้้้ให้ัไม่ได้เป็็นเช่นนั�น  
แต่เป็็นจ่ตท้ี่�ป็รับให้ัเข้้ากับโลกข้องมนุษย์และส่ั�งม้ช้ว่ตอื�น ๆ  
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เป็็นจ่ตท้ี่�ร้้ส่ักว่า ‘ในเมื�อฉัันม้ส่ั�งน้� ที่ำาไมฉัันจะไม่แบ่งปั็นให้ั
ผู้้้อื�นบ้าง คืนอื�นก็ม้คืวามห่ัว ม้คืวามต้องการเหัมือนกัน ฉััน
จะเก็บส่ั�งเหัล่าน้�ไว้เพื�อตัวเองคืนเด้ยวที่ำาไม’

เคืยม้พระฝึรั�งร้ป็หัน่�งออกธุดงค์ืในเมืองไที่ย และ
ท่ี่านได้เด่นเข้้าไป็ในหัม่้บ้านท้ี่�ยากจนแห่ังหัน่�ง ในช่วงปี็พ.ศ.  
๒๕๑๓ ไม่ค่ือยม้ฝึรั�งผู่้านไป็แถ้วภาคือ้สัานข้องไที่ยมากนัก
ชาวบ้านท้ี่�พอจะม้เง่นในหัม่้บ้านนั�นจ่งถ้วายเป๊็ป็ซ้ึ่�ข้วดหัน่�ง
ให้ักับพระร้ป็น้� แต่ช่วงนั�นท่ี่านไม่ได้กระหัายนำ�า และม้เด็ก 
ผู้้้หัญ่งอย่้แถ้วนั�นคืนหัน่�ง ท่ี่านจ่งยื�นข้วดนำ�าอัดลมให้ั ซ่ึ่�งเรื�อง
น้�ถื้อเป็็นโอกาสัสัำาคัืญท้ี่เด้ยว เด็กหัญ่งนั�นอาจเคืยได้รับ 
นำ�าอัดลมแบบน้�เพ้ยงแค่ืคืรั�งหัรือสัองคืรั�งเท่ี่านั�นในช้ว่ต แต่
ท่ี่านก็ต้องป็ระหัลาดใจมากที่้�เห็ันว่า เธอเร่�มมองหัาเพื�อน ๆ  
เพื�อแบ่งนำ�าอัดลมกัน ท่ี่านจ่งถ้ามเด็กนั�นว่า ‘หัน้ไม่อยากดื�มให้ั
หัมดคืนเด้ยวหัรือ’ ท่ี่านเล่าให้ัอาตมาฟงัว่า เดก็หัญ่งนั�นมอง
หัน้าท่ี่านอย่างแป็ลก ๆ ‘หืัอ ท่ี่านพ้ดอะไรน่ะ’ ราวกับคืวาม
ค่ืดว่าการเกบ็ไว้ดื�มเพ้ยงลำาพังคืนเด้ยวเป็็นคืวามค่ืดท้ี่�แป็ลก
ป็ระหัลาดท้ี่�สุัด แต่เธอกลับตอบท่ี่านว่า ‘หัน้จะที่ำาอย่างนั�น
ไป็ที่ำาไมเล่า’ ในคืวามค่ืดข้องท่ี่าน ท่ี่านกลับค่ืดว่าเด็กหัญ่ง 
นั�นคืงจะร้้ส่ักด้ใจว่า ‘ด้ส่ั ฉัันได้นำ�าอัดลม ฉัันจะว่�งหัน้คืนอื�น
ไป็ แล้วดื�มมันคืนเด้ยวเลย’ ท่ี่านร้้ส่ักป็ระที่ับใจต่อคืวาม 
ไม่เห็ันแก่ตวัอันเป็็นธรรมชาต่ข้องเธอ และเหัตุการณ์นั�นเป็็น
ส่ั�งท้ี่�ม้พลังมากสัำาหัรับท่ี่านในการออกธุดงค์ืคืรั�งนั�น เธอเป็็น
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เหัมือนคืร้สัอนท่ี่านให้ัร้้จักใจท้ี่�พร้อมจะแบ่งปั็น การป็ล้กฝัึง
การให้ัคืือการวางคืำาว่า ‘ฉัันก่อน’ ไว้ข้้าง ๆ และเป็็นการฟัง
เส้ัยงข้องคุืณภาพข้องใจแบบเด้ยวกับข้องเด็กผู้้้หัญ่งคืนนั�น 
เป็็นคุืณภาพข้องจ่ตท้ี่�ม้ธรรมชาต่ท้ี่�ไม่ต้องการส่ั�งใด แต่พร้อม
ท้ี่�จะแบ่งปั็น ท้ี่�จะให้ั ท้ี่�จะไม่เป็็นเจ้าข้อง และไม่หัวงแหัน

คืวามไมห่ัวงแหันเชน่น้�ไม่ได้หัมายถ่้งเพ้ยงแคืท่ี่างวัตถุ้
ส่ั�งข้องเท่ี่านั�น บ่อยคืรั�งท้ี่�การให้ัเวลา ให้ัคืวามใส่ัใจเป็็นส่ั�งท้ี่�ม้
ค่ืามากกว่าให้ัวัตถุ้ส่ั�งข้อง และในบางคืรั�งเป็็นส่ั�งท้ี่�ที่ำาได้ยาก
กว่าอ้กด้วย การรบัฟังคืนอื�นอย่างจร่งใจ การม้เวลาใหัใ้คืรสััก
คืน ม้คืวามห่ัวงใย เอาใจเข้ามาใสัใ่จเรา อาจที่ำาได้ยากกว่าการ
เข้้ยนเช็คืสัักใบ ดังนั�นเมื�อเราพ้ดถ่้งคืำาว่าการให้ั อาตมาอาจ
พ้ดได้ว่ามันม้คืวามสััมพันธ์โดยตรงกับคุืณภาพข้องการละ  
การสัละออก  เพราะเรากำาลังละคืวามห่ัวงใยในตัวเรา ละผู้ล
ป็ระโยชนข์้องตวัเรา และละคืวามเป็็นเจา้เข้้าเจา้ข้อง เมื�อใด
ท้ี่�คืวามเห็ันแก่ตัวได้ถ้้กป็ล่อยวางลง ถ้้กสัละออกอย่างแท้ี่จร่ง
ก็จะเก่ดธรรมชาต่ข้องจ่ตท้ี่�อยากจะแบ่งปั็นทุี่กอย่างท้ี่�เราม้  
ไม่ว่าที่รัพย์นั�นจะเป็็นวัตถุ้ส่ั�งข้องท้ี่�จับต้องได้ ท้ี่�เป็็นคืวาม
ร้้ส่ักน่กค่ืด หัรือท้ี่�เป็็นที่รัพย์ที่างธรรม    

อาตมาข้อฝึากเรื�องน้�ไว้ให้ัท่ี่านทัี่�งหัลายได้พ่จารณา

     อมราวด้
   วันอาท่ี่ตย์ท้ี่� ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒
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ภาคผนวก

หน้า ๓ มาคัืณฑ่ิยส้ัตร พระไตรปิ็ฎกเล่มท้ี่� ๑๓ หัน้า ๒๔๕-๒๕๙
พระไตรป็ิฎกเล่มที่้� ๑๓ พระสัุตตันตป็ิฎกเล่มที่้� ๕ 
(ฉับับมหัาจุฬาฯ) มัชฌิ่มน่กาย มัชฌิ่มป็ัณณาสัก์
http://84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=13&siri=25

หน้า ๖ มงคืลสั้ตร พระไตรป็ิฎก เล่มที่้� ๒๕ หัน้า ๖-๘  
พระไตรปิ็ฎก เล่มท้ี่� ๒๕ พระสุัตตันตปิ็ฎก (ฉับับมหัาจุฬาฯ)  
เล่มที่้� ๑๗ ขุ้ที่ที่กน่กาย ขุ้ที่ที่กป็าฐะ-ธรรมบที่-อุที่าน-
อ่ต่วุตตกะ-สัุตตน่บาต
http://84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=25&siri=5

หน้า ๖ เมตตาส้ัตร พระไตรปิ็ฎก เล่มท้ี่� ๒๑ หัน้า ๑๙๐-๑๙๓  
พระไตรป็ิฎก เล่มที่้� ๒๑ พระสัุตตันตป็ิฎกเล่มที่้� ๑๓ 
(ฉับับมหัาจุฬาฯ) อังคืุตตรน่กาย จตุกกน่บาต
http://84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=21&siri=124

หน้า ๘ สัังข่้ตตส้ัตร พระไตรปิ็ฎก เล่มท้ี่� ๒๓ หัน้า ๓๓๘-๓๓๙  
พระไตรป็ิฎกเล่มที่้� ๒๓ พระสัุตตันตป็ิฎกเล่มที่้� ๑๕ 
(ฉับับมหัาจุฬาฯ) อังคืุตตรน่กาย สััตตก-อัฏฐก-นวกน่บาต
http://84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=23&siri=126
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หน้า ๑๓ มหัาปุ็ร่สัว่ตก ๘ ป็ระการ พระไตรปิ็ฎก เล่มท้ี่� ๒๓  
หัน้า ๒๗๘-๒๘๖ 
พระไตรป็ิฎกเล่มที่้� ๒๓ พระสัุตตันตป็ิฎกเล่มที่้� ๑๕ 
(ฉับับมหัาจุฬาฯ) อังคืุตตรน่กาย สััตตก-อัฏฐก-นวกน่บาต
http://84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=23&siri=103

หน้า ๒๘ เรื�องพระเจ้าอุเที่น พระไตรป็ิฎก เล่มที่้� ๗ หัน้า  
๓๘๖-๓๙๐ 
พระไตรปิ็ฎกเล่มท้ี่� ๗ พระว่นัยปิ็ฎกเล่มท้ี่� ๗ (ฉับับมหัาจุฬาฯ) 
จุลวรรคื ภาคื ๒
http://84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=7&siri=107
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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 eco-

Less is More
 Frugality, Generosity and Renunciation 

1 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 recogni-

tion 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 alter-

native 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, alms-

food, root of a tree, fermented urine, that’s the standard 



49

Less is More

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 freez-

ing, 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 com-

fort, 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!’ feel-

ing – 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 17th 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, notwith-

standing 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, par-

ticular 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 appro-

priate 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 estab-

lishment 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 readi-

ness 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 your-

self?’ 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 
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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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Ajahn Amaro has written or edited more than 20 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. 
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