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เรียนรูจากชีวิตพระ

เมื่อเรามีชีวิตอยูก็จําเปนตองเกี่ยวของกับปจจัย ๔ คือ อาหาร
เครื่องนุงหม ที่อยู และหยูกยา ซึ่งเปนสิ่งจําเปนพื้นฐาน

จะเห็นไดจากขอปฏิบัติของพระ วาทานเริ่มศึกษาตั้งแตการรูจัก
บริโภคปจจัย ๔ ซึ่งทานถือเปนศีลดวย บางคนอาจจะไมไดนึกวาการรู
จักบริโภคอาหารก็เปนศีล

การฉันอาหารที่วาเปนศีล หมายถึงการฉันหรือบริโภคโดย
พิจารณาวาบริโภคเพื่ออะไรเปนตน เรียกงายๆ วา บริโภคดวยปญญา
ซึ่งจะทําใหเปนการบริโภคที่พอดี หรือกินพอดี ภาษาพระเรียกวา
โภชเนมัตตัญุตา (ความรูจักประมาณในการบริโภค)

อีกเรื่องหนึ่งที่พระพุทธเจาทรงเนนมาก คืออินทรียสังวร ไดแก
การรูจักใชอินทรีย (ตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ) ใหดู ฟง เปนตน อยางมีสติ
จัดเปนการศึกษาเบื้องตน อยูในขั้นศีล และเปนศีลเบื้องตนยิ่งกวาศีล
๕ อีก



การศึกษาเริ่มตนเมื่อคนกินอยูเปน๒

เรามกัจะมองกนัแคศีล ๕ ทีจ่ริง อินทรยีสังวร และโภชเน-
มัตตัญุตา ที่เปนศีลเบื้องตนนี่แหละ พระพุทธเจาทรงเนนมาก

พระเณรพอบวชเขามากเ็ร่ิมดวยอนิทรยีสังวร ใหสํารวมอินทรีย
วา เวลารับรู ดู ฟง เห็นอะไรตางๆ ก็ใหเปนไปโดยมีสติ แลวก็ตามมา
ดวยปญญา ใหไดความรู ไมใหเกิดโลภะ โทสะ โมหะ ใหไดแตกุศล พูด
งายๆ วารับรูดวยสติ มิใหอกุศลธรรมเขามาครอบงําจิตใจ แคนี้ก็ใชได

หลักอีกอยางหนึ่งที่มาสนับสนุน ทานเรียกวาสันโดษ หมายถึง
ความพอใจในปจจัย ๔ คือ จีวร(เครื่องนุงหม) บิณฑบาต(อาหาร)
เสนาสนะ(ที่อยู) และเภสัชบริขาร(หยูกยา) ตามมีตามได มีฉันมีใชพอ
ใหอยูได พอใหสนองความตองการของชีวิต

เมื่อมีปจจัย ๔ พอเปนอยูไดแลว ไมลุมหลงมัวเมาอยูกับการ
เสพบริโภค ก็เอาเวลา แรงงาน และความคิด ไปอุทิศใหแกการศึกษา
พัฒนาชีวิต การทํากิจหนาที่ การงาน และการเพียรสรางสรรคกุศล
ธรรมหรือส่ิงที่ดีงามใหเต็มที่ ทําอยางนี้เรียกวา “สันโดษ”

การฝกฝนพัฒนาตนเกี่ยวกับปจจัยสี่นั้น มีสาระที่พึงปฏิบัติ
ตามหลักอินทรียสังวร โภชเนมัตตัญุตา และสันโดษ

การฝกหรอืศึกษาในหลกัธรรมเหลานี ้ มใิชเฉพาะพระภกิษสุามเณร
เทานั้นที่ควรปฏิบัติ แมแตคฤหัสถคือชาวบานทั้งหลาย ก็ควรนํามาใช
ประโยชน เพื่อใหชีวิตและสังคมของเราเจริญงอกงามอยางถูกตอง

ดูเปน ฟงเปน ฯลฯ
เราอยูในโลก ชีวิตของเราที่เปนอยูไดตองมีการสื่อสารกับโลก

ภายนอก ส่ิงที่ชวยสื่อสาร หรือเครื่องมือส่ือสาร ก็คือ ตา หู จมูก ล้ิน
กาย ใจ ของเรา ถาเราใชตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ ไมเปน ตา หู จมูก ล้ิน



๓

กาย ใจ ของเรา ก็กลับเปนทางมาของโทษความเสียหาย ทําใหเกิด
ความเดือดรอนทั้งแกตนเองและผูอ่ืน

ที่วาใช ตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ ไมเปน ก็คือใชดวยโมหะ ใชดวย
สักแตวาความรูสึก ดูก็ไมเปน ฟงก็ไมเปน ดูแลวก็เกิดโทษเกิดปญหา
แกชีวิต ทําใหเกิดความลุมหลง เพลิดเพลินมัวเมา โลภะ โทสะ โมหะ
ยิ่งเฟองฟู เชน อยากดูทีวีก็ดูไมเปน ดูแลวแทนที่จะไดความรู กลับได
แตความลุมหลง ความเอะอะโวยวาย เสียสุขภาพกาย เสียงาน เสีย
การศึกษาเลาเรียน

แตถาดูเปนก็จะไดความรู คือรูจักเลือกดูรายการที่ดีๆ มี
ประโยชน หรือวาแมรายการจะไมดี แตรูจักดูก็ไดความรู ไดคติ เพราะรู
จักแยกแยะจับเอาประโยชนมาใชได

ถาดูเปน การศึกษาก็เร่ิมตน เพราะการศึกษาเริ่มตนที่ ตา หู
จมูก ล้ิน กายของเรา ถาจัดการเรื่องนี้ไมไดก็แสดงวาการศึกษาพลาด
การศึกษาปจจุบันนี้นาจะพลาด เพราะไมไดเอาใจใสเร่ืองนี้

เพราะฉะนั้นจึงตองมาพูดกันในเรื่อง อินทรียสังวร คือ การ
สํารวมรูจักใชอินทรีย อันไดแก ตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ ของเรา

การศึกษาพื้นฐาน คือเร่ืองการบริโภคปจจัยสี่ กับเร่ืองการใช ตา
หู จมูก ล้ิน กาย ใจ นี้ จะตองใหเปนจุดเริ่มตนของการศึกษา ถาไดจุด
นี้แลวการศึกษาก็เร่ิมเดินหนา

เพราะฉะนั้นหลักเบื้องตนในการฝกอบรมพระใหมจึงเนนที่นี่ 
แลวตอไปก็ตองใชตลอด

ในเรื่องอินทรียสังวรนี้ เพื่อเปนการฝก โบราณไดจัดออกมาเปน
กิริยาอาการในการสํารวมตา หู จมูก ล้ิน

 ตานี่โผลกอนเขา เพื่อใหมีการฝก ทานก็เอารูปแบบมาชวย คือ
ใหพระฝก เวลาเดินตาไมสอดสาย ไมเที่ยวหันดูโนนดูนี่ และใหดูพอ
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ประมาณ ทอดสายตาในขนาดที่พอใชกิจ คือพอใหการเดนิของตวัไปได
ถกูตอง อาการสาํรวมอยางนี้ก็เลยกลายเปนความเปนอยูของพระไป

การปฏิบัติอยางที่วานั้น เปนการเอารูปแบบมาชวย คือเอา
อาการกิริยามาชวยในการฝก แตตองรูวาสาระทีแ่ทจริงคอืทานตองการ
ใหเราฝกสติ ตองเอาสติมาคุมไมใหอกุศลธรรมความรูสึกที่ไมดีเขามา
ครอบงํา

ใหรับรูดวยสตแิละเกดิปญญา แลวไดประโยชน คือดูแลว ฟงแลว
ใหไดความรูและความดี

บางคนดอูะไรแลวไดแตสนกุตืน่เตนผานไปเปลาๆ ไมไดอะไรเลย
ถาอยางนี้ก็แสดงวาไมมีการศึกษา

ถาเขาโรงเรียนแลวยังไมรูจักใช ตา หู จมูก ล้ิน ก็คือไมมีการ
ศึกษา เพราะยังไมไดเร่ิมการศึกษาเลย เพราะฉะนั้น ตองถามตัวเองวา

๑. ดูแลวไดความรูไหม? ไดความรูคือไดปญญา หรือเดินหนาไป
ในการที่จะเขาถึงความจริง เราตองมีความรูจึงจะดําเนินชีวิตและทํา
กิจการตางๆ ไดสําเร็จ และจึงจะแกปญหาได เพราะฉะนั้นดูแลวตอง
ไดขอมูล ไดความรู เกิดความเขาใจ กาวไปหาความจริง

๒. ดูแลวไดประโยชนไหม? ไดประโยชนคือสามารถเอามาพัฒนา
ชีวิตและทําการสรางสรรคตางๆ คือดูแลวไดตัวอยางที่ดี ไดแงมุมความ
คิด ไดคติ ที่จะเอามาใชประโยชน

ถาได ๒ อยางนี้ ก็แสดงวาไดปญญาทั้งคู คือปญญาที่เอา
ความรู และปญญาที่เอาประโยชนได

ฟงก็เชนเดียวกัน ทั้งดูและฟงนี้ ตองฝกตองหัดกันตั้งแตเด็กๆ วา
ดูทีวีเปนไหม ฟงวิทยุเปนไหม ไดความรูและไดประโยชนอะไรบางจาก
ส่ิงเหลานัน้ อยาเปนเพยีงนกัเสพทีไ่ดแคสนกุสนานเพลดิเพลนิผานๆ ไป
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เดี๋ยวนี้เราไดนักเสพ มากกวานักศึกษา ทั้งที่เปนเพียงนักเสพ แต
เรียกตัวเปนนักศึกษา

ถาไมไดเปนนักศึกษาจริง ก็ควรบอกมาวาฉันเปนแคนักเสพ
เร่ืองนี้ตองแยกใหดี มิฉะนั้นจะเปนอันตรายมาก

ยุคนี้มีสภาพอยางที่วานั้น การที่เรียกยุคของพวกเราวาเปน
“บริโภคนิยม” ก็ชัด คือ นิยมบริโภค หมายความวาเห็นแกกิน ก็คือเปน
นักเสพนั่นแหละ

เมื่อเปนนักเสพแลวจะไปเรียกเปนนักศึกษาไดอยางไร นักเสพ
กับนักศึกษานั้นคนละพวก ถาเปนนักเสพก็ไมใชนักศึกษา

ถาเปนนักศึกษาก็ตองใชตา หู จมูก ล้ิน เพื่อเรียนรู คือใชหา
ปญญา และหาทางสรางสรรคประโยชน

เวลานี้ ทั้งที่ใชตาหูเพียงแคหาสิ่งบํารุงบําเรอ ก็เรียกกันไปวานัก
ศึกษา ปรากฏวาไดสัมผัสเกี่ยวของกับประสบการณตางๆ ทาง ตา หู
จมูก ล้ิน มากมาย แตไมเคยศึกษาเลย ไดแตเสพอยางเดียว

ขอย้ําวาเรื่องนี้สําคัญมาก อินทรียสังวรนี้เปนขอปฏิบัติสําคัญที่
จะทําใหเปนนักศึกษา คือเปนนักเรียน นักรู หมายความวาใชตาดู หูฟง
เปนตน หรือเกี่ยวของกับประสบการณทุกอยาง ตองไดปญญา ที่เกิด
ความรู และเอาประโยชนจากสิ่งเหลานั้นได

กินเปลือง ไมใชกินเปน
ในการฝกเบื้องตน พอพระเณรบวชเขามา ก็เร่ิมฝกการบริโภค

ปจจัย ๔ ทันที
สําหรับพระเณรนั้นมีหลักอยูแลววา ใหเปนอยูงาย อาศัยปจจัย

๔ พอเลี้ยงชีพ ตองใหบริโภคคือฉันดวยปญญา เพราะฉะนั้นจึงมีบท
พิจารณาใหทอง
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กอนจะบวชก็ใหทอง บท ตังขณิกปจจเวกขณะ คือ พจิารณาใน
ขณะนัน้ๆ เชน เวลาจะฉนั ก็พิจารณาอาหาร เพื่อใหมีสติ คือ ฉันโดยรู
ตัววา ที่ฉันนี้ เพื่อสนองความตองการที่แทจริงของชีวิตนะ ไมใชเพียง
เพื่อเอร็ดอรอย โกเก

อนึ่ง เพื่อเตือนสติไวเสมอๆ ทานนิยมทําใหรูสึกวาเอาจริงเอาจัง
โดยสวดบทพิจารณานั้นในเวลาจะเริ่มฉัน

ในบรรดาบทสวดมนตทั้งหลายนั้น มีบทหนึ่งที่ถือวาสําคัญ
สําหรับพระเณร เรียกกันวาบท “ปฏิสังขา-โย” คือเรียกตามคําเริ่มตน
ของบทสวดนั้น

บทปฏสัิงขา-โยนีแ่หละภาษาทางการเรยีกวา ตังขณกิปจจเวกขณะ
คือบทที่พูดถึงเมื่อกี้

ปจจเวกขณ แปลวาการพจิารณา ตังขณกิะ แปลวา ในขณะนั้นๆ
พจิารณาในขณะนัน้ๆ หมายถงึ พจิารณาปจจยั ๔ ในขณะทีบ่ริโภคนัน่เอง

ถาพจิารณาตอนทีฉั่น กเ็ปนการพจิารณาในขณะนั้นๆ จึงเรียกวา
ตังขณิกปจจเวกขณะ แตในกรณีที่บางทีเผลอไป ก็พิจารณายอนหลัง
เปนการทบทวนและเตือนตนเอง เรียกวา อตีตปจจเวกขณะ คือเปลี่ยน
ตังขณกิะ เปนอตตีะ แปลวาการพจิารณาสวนอดตี คือสวนทีล่วงไปแลว

การพจิารณาตอนเปนอดตีนี ่กน็ยิมเอามาจดัเปนบทสวดมนตเชน
เดียวกัน บางวัดเวลาค่ําก็สวดบทอตีตปจจเวกขณะนี้ดวย

การพิจารณาปจจัย ๔ ถือเปนเรื่องสําคัญ เพราะชีวิตความเปน
อยูของทุกคนตองเกี่ยวเนื่องดวยปจจัย ๔ ทานจึงสอนใหบริโภคใชสอย
ปจจัย ๔ ดวยพิจารณา คือบริโภคดวยปญญา ไมบริโภคดวยตัณหา

บริโภคดวยปญญา ตางกับบริโภคดวยตัณหาอยางไร
บริโภคดวยตัณหา ก็คือ บริโภคเพื่อเสพรส เพื่อมุงเอร็ดอรอย คือ

สนองความรูสึกชอบใจไมชอบใจ เอาแคความสุขจากการเสพ ที่วาสุข
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ในเรื่องของอาหารก็คืออรอย เปนการสนองตัณหาซึ่งอยากบํารุงบําเรอ
ตา หู จมูก ล้ิน กาย

ถาเปนเครื่องนุงหมก็มุงความสวยงาม ความโกเก ตลอดจน
ประกวดประขันแขงฐานะกัน เอาอาหาร เอาเครื่องนุงหม เอาที่อยู
อาศัยเปนเครื่องอวดแสดงฐานะ

การทําอยางนี้ ไมเปนการสนองความตองการที่แทจริงของชีวิต
พูดภาษาสมัยใหมวามันไมไดเปนเครื่องแสดงการมีคุณภาพชีวิต

บางคนมีฐานะเศรษฐกิจดี มีอาหารการกินอยางดี ที่เรียกวามี
มาตรฐานการครองชีพสูง แตกินอาหารแลวไมไดคุณภาพชีวิต เลย
กลายเปนวา มาตรฐานการครองชีพสูง แตคุณภาพชีวิตเสีย เปนการกินที่
ไมฉลาด

สมัยกอนนั้น คนมุงเนนเรื่องมาตรฐานการครองชีพมาก อยางที่
ภาษาฝรั่งเรียกวา standard of living คนพากันอยากมีมาตรฐานการ
ครองชีพสูง แตตอมายุคหลังเกิดมีคําใหมเรียกวา quality of life แปล
วาคุณภาพชีวิต

การมีมาตรฐานการครองชีพสูงไมไดเปนหลักประกันวาจะมีชีวิต
ที่ดี เพราะฉะนั้นจึงตองมาวัดกันใหมวาชีวิตดีอยูที่อะไร ก็เลยไดศัพท
ใหมวา “คุณภาพชีวิต” แลวหันมาเนนกันที่นี่

บางคนกินอาหารแพงๆ เปนอยูอยางดี มีมาตรฐานการครองชีพ
สูง แตเปนโรคภัยไขเจ็บเยอะ เพราะดําเนินชีวิตผิด เปนอยูผิดธรรม
ชาติ เกิดเปนโรค อยางที่บางทีเรียกวาโรคอารยธรรม ดังปรากฏวา
ประเทศที่เจริญแลวมักจะมีโรคเหลานี้มาก เชน โรคหัวใจ โรคความดัน
โลหิตสูง ซึ่งประเทศที่ยากจนกลับไมคอยเปน

ที่เปนอยางนี้ เพราะเขาไดแคกินเปลือง แตกินไมเปน

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)
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เพราะฉะนั้น การที่ประเทศเจริญแบบนี้จึงไมไดเปนหลักประกัน
วาจะทําใหคนมีสุขภาพดี ซึ่งเปนดานหนึ่งของคุณภาพชีวิต

กนิอยางมปีญญา เรยีกวากนิเปน
หันมาดูตัวอยางจากชีวิตของพระสงฆ ที่ทานนําหลักธรรมมา

ปฏิบัติ
พระเกาๆ กอนฉนัทานจะวาบทพจิารณาอาหารเตือนสติไวกอน

ความจริงนั้นสติตองเปนไปในเวลาฉนัตลอดเวลา ไมใชมแีคตอนเริม่ แต
ที่เราวาหรือสวดออกมากอน ก็เพื่อจะเตือนตัวเอง ใหมีสติต้ังใจ
พิจารณาตั้งแตตอนเริ่มฉัน โดยเอาคําบาลีที่พระพุทธเจาตรัสไว มาวา
ตอนนั้นเลย คือวาคําพิจารณาอาหารดังนี้

ปฏิสังขา โยนโิส ปณฑะปาตงั ปะฏเิสวาม ิ ขาพเจาพจิารณาแลว
โดยแยบคาย คือพจิารณาโดยใชปญญาไตรตรองอยางดีแลว คํานึงถึง
เหตุผลแลว จึงฉันอาหารบิณฑบาต

เนวะ ทะวายะ นะ มะทายะ นะ มณัฑะนายะ นะ วภูิสะนายะ (โดยรู
ตระหนักวา) มิใชเพื่อจะสนุกสนาน เห็นแกเอร็ดอรอยหลงมัวเมา สวย
งามโออาโกเก

ยาวะเทวะ อิมัสสะ กายัสสะ ฐิติยา ยาปะนายะ ที่ฉันนี้ก็เพื่อให
รางกายนี้ดํารงอยู ใหชีวิตดําเนินไปได

วิหิงสุปะระติยา เพื่อระงับความหิวกระหาย หรือการขาดอาหาร
ซึ่งเปนภาวะที่บีบค้ันเบียดเบียนรางกาย

พรัหมจริยานุคคหายะ เพื่ออนุเคราะหพรหมจริยะ คือเพื่อเกื้อ
หนุนชีวิตดีที่ประเสริฐ
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ตรงนี้มาถึงจุดสําคัญ เพราะชีวิตของพระก็เพื่อประพฤติพรหม-
จริยะ คือดําเนินตามอริยมรรค พรหมจริยะ หรือพรหมจรรยในที่นี้มี
ความหมายกวาง

ถาจะปองกนัความสบัสนกพ็ดูวา เพือ่เกือ้หนนุการดาํเนนิชวีติ
ตามมรรคมอีงค ๘ รวมทั้งการบําเพ็ญไตรสิกขา คือเพื่อเราจะไดมีกําลัง
ทํากิจหนาที่ ฝกฝนพัฒนาชีวิตที่ดีงามของเรา

สาระสําคัญก็คือ ใหการรับประทานอาหารเปนเครื่องเกื้อหนุน
ชวยใหเรามีเร่ียวแรงกําลัง เพื่อเราจะไดทํากิจ ทําหนาที่ ศึกษาเลาเรยีน
ทาํงานทาํการ บาํเพญ็สมณธรรม บาํเพญ็ศีล สมาธิ ปญญา ใหไดผล

พูดสั้นๆ วา บริโภคอาหารเพื่อเปนปจจัย คือเปนเครื่องเกื้อหนุน
ใหเราดําเนินชีวิตที่ดี พัฒนาตนเอง และทําสิ่งที่ดีงามไดยิ่งขึ้นไป

อิติ ปุราณัญจะ เวทะนัง ปะติหังขามิ นะวัญจะ เวทะนัง นะ
อุปปาเทสสาม ิ โดยการรับประทานดวยปญญาอยางนี้ เราจะระงับ
เวทนาเกา คือแกความทุกขรอนกระวนกระวายเนื่องจากความหิวได
กับทั้งจะไมใหเกิดเวทนาใหม เชน ไมอึดอัด แนน จุกเสียด ทองเสีย
เปนตน เนื่องจากรับประทานมากเกินไป หรือกินของไมดีมีพิษ

ยาตรา จะ เม ภะวิสสะติ และเราก็จะมีชีวิตดําเนินไปได
อะนะวชัชะตา จะ พรอมทัง้จะเปนการบรโิภคทีบ่ริสุทธิ ์ ไมมโีทษ

ปราศจากขอเสียหาย
หมายความวา ไมมโีทษภยั ไรขอบกพรองเสียหายที่จะพึงตําหนิ

ติเตียนได เชน ไมตองทําการแสวงหาโดยทางทุจริตผิดธรรม ไมเบียด
เบียนตนเอง ไมเบียดเบียนผูอ่ืน ไมเบียดเบียนสังคม ไมเบียดเบียน
ธรรมชาติแวดลอม ไมเบียดเบียนทั้งภายในและภายนอก

ผาสุวิหาโร จาติ แลวก็เปนอยูผาสุกดวย

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)
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นี่เปนวัตถุประสงคของการรับประทานอาหาร ซึ่งพระจะตอง
พิจารณาทุกครั้งในเวลาฉนั เพือ่ใหเขาใจและรกัษาวตัถปุระสงคของการ
ฉันใหถูกตอง ตรงตามคุณคาที่แทของอาหาร

นี่แหละเปนศีลเบื้องตนของพระ ซึ่งทานใหฝกกนัตัง้แตมาอยูวดั
โดยใหทองบทพิจารณาไว แลวเวลาฉันก็พิจารณาอยางนี้

ถาเรากนิดวยปญญาแลว ความรูเขาใจจุดมุงหมายในการกนิกจ็ะมา
๑. จาํกดัปริมาณอาหาร ใหพอดกีบัความตองการของรางกาย
๒. จาํกดัประเภทอาหาร ใหพอดทีีจ่ะไดส่ิงทีม่คุีณคาเปนประโยชน

และไดสัดสวน
พอถงึตอนนี ้การกนิพอดกีเ็กดิขึน้ เพราะฉะนัน้การกนิดวยปญญา

จงึมชีือ่วาการกินพอดี เรียกเปนภาษาพระวาความรูจักประมาณใน
การบริโภค ภาษาบาลีวา “โภชเนมัตตัญุตา”

หลักนี้สําคัญมาก ผูที่บวชเขามาเบื้องตนจะตองฝกในเรื่อง
โภชเนมัตตัญุตา ใหมีความรูจักประมาณในการบริโภค ซึ่งจะมีผลดี
ตอชีวิตของตนเอง เปนการฝกในขั้นศีล คือเปนการฝกพฤติกรรมใน
การฉัน ในการรับประทาน หรือในการบริโภค แลวก็ขยายไปถึงสิ่งอื่นๆ
ที่เรากินใชบริโภคทั้งหมด เชนเสื้อผาเครื่องนุงหม ก็พิจารณาทํานอง
เดียวกัน

พระสมัยกอนนั้น เวลาจะฉันขาว ก็ตักขาวขึ้นมาชอนหนึ่งเปน
ตัวอยางเพื่อเร่ิมพิจารณา แลวก็ฉันขาวเปลาๆ ไปชอนหนึ่งกอน เดี๋ยวนี้
ก็ยังมีการปฏิบัติกัน เพราะทานที่ทํามาตั้งแตเปนเณรก็เคยชิน

สวนจวีร จะหยบิมาหมกพ็จิารณา ปฏิสังขา โยนโิส จวีรัง ปฏิเสวามิ
ขาพเจาพิจารณาแลวโดยแยบคาย คือพิจารณาเหตุผลมองเห็นคุณ
คาที่แท และเขาใจความมุงหมายดีแลว จึงใชสอยหมจีวรนี้ เพื่อจะได
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กันหนาว กันรอน กันเหลือบยุง ร้ินไร เปนตน ตลอดจนปองกันความ
ละอาย

นี่ก็คือใหเขาใจความมุงหมายของการใชเครื่องนุมหม วาจะเอา
คุณคาที่แทจริงของมัน ทําใหตองฝกปญญา หัดนึกคิดพิจารณาวา เอ..
เราหมจีวรนี้ เพื่ออะไรกันแน ออ.. จุดมุงหมายที่แทจริงคือเพื่ออยางนี้ๆ

แตเวลาใชมัน เราไดผลตามวัตถุประสงคนี้หรือเปลา หรือใชเสื้อ
ผาเปนเพียงเครื่องประดับตกแตงมุงจะเอาสวยงาม โกเก อวดฐานะกัน
ทําใหใชของราคาแพงเกินไปฟุมเฟอยสิ้นเปลืองโดยใชเหตุ โดยไมได
คุณคาที่แทจริง เพราะบางทีของที่ราคาแพงกลับไมมีคุณคาที่แทจริง
เลย เปนการใชมันอยางลุมหลงไมมีปญญา

ตองยอมรับวาคนสมัยนี้ยังหลงมาก เราพูดกันไปเรื่อยๆ เปอยๆ
วาเรามีการศึกษา แตเราไมไดใชปญญา แมแตในการปฏิบัติตอปจจัย
ส่ี เราบริโภคดวยความหลง ดวยตัณหา ดวยอวิชชา กินใชดวยความไม
รูไมคิด แลวลองคิดดูซิวาการศึกษาจะเดินหนาไปไดอยางไร เพราะแม
แตการศึกษาขั้นพื้นฐานก็ยังไมไดเร่ิมตนเลย

สําหรับมนุษยปุถุชนอยางชาวบาน เรายอมใหบางในเรื่องความ
เอร็ดอรอยสวยงามโกเก แตควรจะมีหลักวา

๑. ตองใหไดคุณคาที่แทจริงเปนฐานไวกอน อยาใหเสียอันนี้เด็ด
ขาด ถาเสียก็คือดําเนินชีวิตผิด ไมมีการศึกษา

๒. สวนที่มาประกอบเสริมในดานคุณคาเทียม เชนความอรอย
สวยงามโกเกนั้น อยาใหเลยเถิดไปจนกลายเปนการเบียดเบียนตน
เบียดเบียนผูอ่ืน ตรงนี้สําคัญมาก

ก) อยาใหเบียดเบียนตน เชน รับประทานอาหารแลวทาํใหสุข
ภาพรางกายเสยีไป เพราะเหน็แกคณุคาเทยีม เชนเหน็แกเอร็ดอรอยโกเก
เลยกินจนอืดเฟอ หรือกินอาหารที่เปนพิษ

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)
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ข) อยาใหเบียดเบียนผูอ่ืน เชน ทําใหสังคมเดือดรอนเพราะ
แยงชิงเอาเปรียบกัน หรือเอาจากผูอ่ืนมากโดยใชเหตุ

ค) อยาทาํลายทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอมมาก ไมใชวา
กนิกเ็ปลอืง ขยะกเ็ปรอะ

ลูกที่เลี้ยงงาย คือมีน้าํใจตอพอแม
ศีล ไมใชหมายถึงเฉพาะศีล ๕ ที่วาไมเบียดเบียนละเมิดกัน

อยางเห็นๆ เทานั้น ศีลเบื้องตนที่อธิบายมานี่แหละสําคัญมาก โดย
เฉพาะเรื่องการปฏิบัติตอปจจัย ๔

เปนอันวา จะตองพิจารณาเวลาฉันเวลาใชของทุกอยาง แตที่
เนนมากก็คือเร่ืองอาหาร เพราะเปนจุดสําคัญที่เดนในชีวิตประจําวัน
ของคน ถาในเวลาที่ฉันนั้นไมไดพิจารณา ก็เอาไปพิจารณายอนหลัง

บทยอนหลังก็เปลี่ยนเปน อัชชะ มะยา อปจจะเวกขต๎ิวา แปลวา
ในวันนี้ สวนอดีตที่ผานมา ที่ขาพเจาฉันโดยไมไดพิจารณานั้น ขอทบ
ทวนไว พรุงนีก้ห็นักลบัมามสีติพจิารณาใหม ใชกับปจจัยทั้ง ๔ อยาง
มีปจจัย ๔ ก็มีบท ปฏิสังขา-โย ๔ บท แลวกม็บีทอชัชะ มะยา ๔ บท

บทสวดเหลานี้ เมื่อเราอยูกันมากขึ้น กลายเปนเรื่องของหมู
คณะ ก็อาจจะตองมีรูปแบบมาชวย เพื่อใหเกิดความเปนระเบียบ และ
เปนสื่อนําไปสูการปฏิบัติจริงจัง เชนตกลงเปนกติกาวา กอนฉัน เรา
สวดปฏิสังขา-โยพรอมกันนะ อยางนี้เปนตน

ของฝรั่งเขาก็มีการสวดกอนรับประทานอาหารเหมือนกัน แตเขา
สวดขอบคุณพระเจาวา ที่เขาไดอาหารมารับประทานนี่ ก็ดวยพระผู
เปนเจามอบให

แตในพระพทุธศาสนา การทีส่วด กคื็อใหพจิารณาฉนัอาหารดวย
ปญญา โดยเขาใจความมุงหมายที่แทจริงของการรับประทานอาหาร



๑๓

ถาจะขอบคุณ ก็ขอบคุณบิดามารดาเปนตน และอนุโมทนา
ญาตโิยมทีไ่ดมศีรทัธามาบาํรุงใหมฉัีน มปีจจยัทีจ่ะเกือ้หนนุพรหมจรยิะ
สามารถบาํเพญ็กจิหนาทีไ่ด โดยไมตองเปนหวงกงัวลดานความเปนอยู

ตอนนี้ไดพูดเนนเฉพาะในแงของการฉันภัตตาหาร เพราะวาพระ
สงฆนั้น พระพุทธเจาทรงบัญญัติวินัยไว ใหมีความเปนอยูโดยไมทํามา
หาเลี้ยงชีพดวยตนเอง หมายความวาไมประกอบการอาชีพหาเงินทอง
อยางชาวบาน แตใหทําหนาที่บําเพ็ญกิจกรณียของตนเอง

การทําหนาที่ของตนเองนั่นแหละเปนการทําอาชีพอยูในตัว
ไมใชวาพระไมมีอาชีพ พระก็มีอาชีพ คือการดํารงชีวิตของตัว

เองใหถูกตองตามบทบาทดานธรรมวินัย ซึ่งเปนอาชีพที่บริสุทธิ์
ประชาชนเขามีศรัทธา เขาตองการใหธรรมดํารงอยูในโลก เขา

ตองการใหคนดีมีอยูในโลก เพื่อเปนหลักประกันความมั่นคงของสังคม
เขากต็องมาทาํนบุาํรุง ญาตโิยมจงึมาถวายภตัตาหาร ดวยศรทัธา และ
ดวยจติทีมุ่งหมายวาจะชวยรกัษาธรรม โดยมาอดุหนนุทานผูดาํรงธรรม
ประพฤติธรรม เผยแผธรรม ใหมีชีวิตอยูและทํากิจหนาที่ไดสะดวก

พระอาศัยผูอ่ืนเปนอยู ทานใหพิจารณาระลึกไวตลอดเวลาวา
ปรปฏิพทัธา เม ชวีกิา แปลวา ชวีติความเปนอยูของเรานีเ้นือ่งดวยผูอ่ืน
เพราะฉะนั้นเราจะตองทําตัวใหเลี้ยงงาย

การเปนผูที่เลี้ยงงายนั้น ก็คือไมเปนคนที่เอาแตใจ ไมเปนนัก
เรียกรอง ไมมุงแตจะหาลาภ ที่คอยจะใหเขาบํารุงบําเรอตัว แตกินอยู
พอดี แลวตั้งใจทําหนาที่ของตน ขวนขวายในการศึกษา นําความดีงาม
มาใหแกสังคม

ผูที่เลี้ยงงายนี้ ภาษาพระเรยีกวา สุภโร เปนภาวนามวา สุภรตา
แปลวาความเปนผูเลี้ยงงาย แสดงวาเปนผูมีน้ําใจตอประชาชน

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)
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ความเปนผูเลี้ยงงายนี้ถือเปนหลักสําคัญ ไมเฉพาะพระเณรเทา
นั้น เด็กๆ หรือลูกๆ ที่บาน อยูกับพอแมก็ตองนึกคิดอยางนี้

เรายังไมมีความพรอมที่จะหากินดวยตนเอง คุณพอคุณแมหา
เงินทอง ต้ังใจเลี้ยงดูเราใหเจริญเติบโต ใหมีการศึกษา ทานตองเหน็ด
เหนือ่ย หนกัทัง้กายและใจ เราจงึไมควรรบกวนคณุพอคุณแมใหมากนกั

ถาเขาใจวัตถุประสงคนี้แลวใชปญญาในการบริโภค ก็จะมีชีวิต
ที่พัฒนาจริง พรอมทั้งเปนผูเลี้ยงงาย และไดชื่อวาเปนผูมีน้ําใจตอคุณ
พอ คุณแม รักคุณพอคุณแมจริง จะทําใหคุณพอคุณแมซาบซึ้งใจ และ
มีความสุขขึ้นเยอะเลย

สันโดษแท คือสันโดษเพื่อทาํ
เนื่องจากพระตองทําตัวใหประชาชนเลี้ยงงาย จึงมีหลักอีกอยาง

หนึ่งมาสนับสนุน ที่ทานเรียกวาสันโดษ
สันโดษ หมายถงึความพอใจในปจจยั ๔ คือ อาหาร บิณฑบาต จีวร

เสนาสนะ อะไรพวกนี้ ตามมีตามได หมายความวา เมื่อญาติโยมถวาย
มาอยางไรกไ็มไปเทีย่วเรียกรอง ไมรบกวนชาวบาน เอาแคพอที่จะทําให
มีกําลังเรี่ยวแรงพรอมที่จะไปทํากิจหนาที่ได

ความสันโดษนี้จะมาชวยเรา ทั้งในแงที่ไมเกิดความทุกข ไมเกิด
ความทุรนทุรายเพราะเรื่องสิ่งเสพบริโภค และในแงที่จะมุงหนาอุทิศตัว
อุทิศความคิด อุทิศเวลาใหแกงานในหนาที่ของตน โดยไมพะวักพะวง

ถาคนใดไมสันโดษ เขาไมพอใจในวัตถุที่ม ี อยากไดส่ิงบาํรุง
บําเรอปรนเปรอความสขุของตน จิตใจก็มุงไปทะยานหาสิ่งฟุงเฟอ
ฟุมเฟอยที่ไมมี ตองใชเวลา แรงงาน และความคิดสิ้นเปลืองไปกับการ
ที่จะแสวงหาสิ่งเหลานั้น เวลาก็หมดไป เร่ียวแรงก็หมดไป ความคิดก็
ครุนของอยูวา พรุงนี้จะฉันอะไรใหอรอย



๑๕

เร่ืองนี้สําหรับพระสงฆยิ่งสําคัญมาก ถาพระไมสันโดษเสียแลว
ก็เปนอันวากิจหนาที่เสียหมด แตพอสันโดษแลว เราก็ออมแรงงาน
สงวนเวลาและความคิดไวไดหมด

สันโดษทําใหเราสุขงายดวยวัตถุเพียงเล็กนอย เมื่อเราสุขงาย
ดวยวัตถุนอยแลว เราก็เอาเวลาแรงงานและความคดิเทาทีเ่รามไีปทุมเท
อุทิศใหกับการปฏิบัติกิจหนาที่ของตน

ถาเปนพระก็บําเพ็ญไตรสิกขา ถาเปนญาติโยมก็ไปทํางานทํา
การตามบทบาทของตน ถาเปนเด็กก็มุงมั่นในการศึกษาฝกฝนพัฒนา
ชีวิต การงานกิจการตางๆ ก็ดําเนินกาวหนาไปดวยดี การพัฒนา
ประเทศชาติก็ประสบความสําเร็จ สันโดษจึงมาอุดหนุนการพัฒนา

คนจํานวนไมนอยเขาใจผิดคิดวา ถาสันโดษแลวจะขัดขวางการ
พัฒนา เพราะเขาไมเขาใจความหมายและความมุงหมายของสันโดษ
ความจริงนั้นตรงขามกับที่เขาเขาใจผิด คือ ถาไมสันโดษ ก็พัฒนาไมได

อยางไรก็ตาม ถาเราปฏิบัติสันโดษผิด ก็จะขัดขวางการพัฒนา
ไดเหมือนกัน คือ เมื่อสันโดษพอใจในวัตถุตามมีตามได ก็มีความสุข ก็
เลยนอนสบาย อยางนี้ก็กลายเปนสันโดษที่มีความสุขเปนจุดหมาย
หรือสันโดษเลื่อนลอย เปนสันโดษขี้เกียจ ใชไมได

สันโดษแท ตองเปนสันโดษเพื่อทํา คือเพื่อ ออมเวลา แรงงาน
และความคิด ไวทํากิจหนาที่

หมายความวา สันโดษเพื่อเตรียมตัวใหพรอมที่จะระดมเวลา -
แรงงาน - ความคิด ไปอุทิศใหแกการเพยีรพยายามกาวไปในการเลา
เรียนศกึษา ทาํหนาที ่และสรางสรรคส่ิงที่ดีงามเปนประโยชน

เพราะฉะนั้น พระพุทธเจาจึงตรัสสอนวา ใหสันโดษในวัตถุเสพ
แตใหไมสันโดษในกุศลธรรม หลักการนี้สําคัญ

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)
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ขอย้ําวา การใหไมสันโดษในกุศลธรรมคือความดีงาม เปนคํา
สอนสําคัญของพระพุทธเจา พระพุทธเจาถึงกับตรัสวา พระองคที่ตรัสรู
ไดก็เพราะไมสันโดษ คือพระพุทธเจาทรงไมอ่ิมไมพอในกุศลธรรม ส่ิงที่
ดีงามตองบําเพ็ญใหกาวหนายิง่ขึน้เรือ่ยไป จนกวาจะบรรลจุดุหมาย

ถาพระไมสันโดษในวัตถุเสพ เดี๋ยวก็ยุง เพราะตองหาทางหา
ลาภใหมาก ดีไมดีก็ไปเที่ยวรบกวนญาติโยม ถารบกวนโดยตรงไมได
ก็ไปหลอกลวง เชนใชวิธีประจบประแจง หรือเอาลาภตอลาภ วิธีหา
ลาภมีมาก วิธีการเหลานี้ทานเรียกวา อเนสนา แปลวา การแสวงหาใน
ทางที่ผิด ถือวาเปนมิจฉาชีพของพระ

พระนั้น แมแตจะไปขออาหารชาวบานก็ไมได มีวินัยบัญญัติไว
เลยวา ภิกษุไมเจ็บไขไปออกปากขออาหารกับผูที่ไมใชญาติ ไมใชผูที่
ปวารณา เพื่อตนฉัน เปนอาบัติปาจิตตีย มีความผิด

พระตองเดนิไปโดยสงบ ไมมสิีทธิไ์ปขอเขา เมื่อเดินไป เขารูความ
ตองการ และถาเขามีศรัทธา เขามาถวาย จึงจะรับได จะไปออก
ปากขอไมได ถาจะออกปากขอ ตองขอกะคนที่เปนญาติ และญาติก็มี
กําหนดวาตองอยูใน ๗ ชั้น ระดับตัวเองหนึ่ง ระดับสูงขึ้นไปสาม และ
ลงไปสามเทานั้น สวนผูปวารณาก็คือผูที่เขาบอกใหโอกาสไววาทาน
ตองการอะไรกบ็อกฉันนะ

พระสงฆ เมื่อดํารงชีวิตอยูทามกลางสังคม จะตองถือคติอยาง
เดียวกับแมลงผ้ึง คือไมทําใหเขาชอกช้ํา ไมวาจะเปนศรัทธา หรือทรัพย
สินเงินทอง ทรัพยสินเงินทองของเขาเราก็ไมทําใหชอกชํ้า ศรัทธาในจิต
ใจก็ไมทําใหชอกช้ํา พระจะตองเปนอยูอยางนี้ นี่คติของพระพุทธเจา
ตรัสไวเตือนพระสงฆ

ยิ่งกวานั้น แมลงผึ้งนั้นนอกจากไมทําใหดอกไมกลิ่นและสีชอก
ช้ําแลว ยังทําใหตนไมเจริญงอกงามยิ่งขึ้น โดยแพรพันธุใหอีกดวย



๑๗

เหมือนกับพระสงฆนี้ ถาประพฤติตัวถูกตองแลว ก็เปนที่เชิดชูจิตใจ
ของหมูประชาชน แผเอาความรมเย็นเปนสุขไปให ทําใหประชาชนงอก
งามในธรรม ในความดีงามและความรมเย็นเปนสุข เหมือนตนไมที่มี
หมูภมรแมลงผึ้งไปเที่ยวคลุกเคลาเกษร ก็เจริญแพรพันธุงอกงามขยาย
ออกไป นี่แหละคือคติชีวิตของพระ

สรุป

เปนอันวา ขอปฏิบตัใินการฝกเบือ้งตนทีพ่ระพทุธเจาทรงเนน คอื
๑. อินทรียสังวร การสํารวมอินทรีย คือรูจักใชตา หู จมูก ล้ิน

กาย ใจใหเปน เชน ดูเปน ฟงเปน เปนตน
๒. โภชเนมตัตญัตุา ความรูจกัประมาณในการบริโภค คือรูจัก

กินพอดี โดยกินดวยปญญา
พอได ๒ ขอนี้แลว ก็มีฐานที่พรอมจะมาเชื่อมเขากับการปฏิบัติ

ตอไป ที่เรียกวา
๓. ชาคริยานุโยค แปลวา การหมั่นประกอบการตื่น โบราณแปล

มาวา การประกอบความเพียรเครื่องตื่นอยู หมายความวา ไมเห็นแก
หลับแกนอน ใชเวลาใหเปนประโยชน เมื่อเราตื่นมีสติ เราก็มาคํานึง
ระลึกวา อะไรที่เราควรจะทํา อะไรเปนกิจในไตรสิกขา เปนหนาที่ของ
พระสงฆ แลวเราก็ทํากิจหนาที่นั้นๆ ดวยสติที่มีความตื่นตัวอยูเสมอ

เพราะฉะนั้น เมื่อพระมีอินทรียสังวร และโภชเนมัตตัญุตา
เปนฐานแลว การดําเนินชีวิตทั่วไปก็จะอยูในขอบเขตที่งามและพอดี
เกื้อหนุนตอการที่จะบําเพ็ญกิจสูงขึ้นไป

ก็มาตอดวยชาครยิานโุยค แปลวาเปนคนทีต่ืน่ตวัอยูเสมอ ไมเหน็
แกหลบัแกนอน ใชเวลาใหเปนประโยชนในการทาํกจิหนาทีข่องตน แลวก็

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)



การศึกษาเริ่มตนเมื่อคนกินอยูเปน๑๘

บําเพญ็ศลี สมาธ ิ ปญญา พฒันาตนดวยชวีติแหงการเรยีนรูฝกหดัให
เจริญกาวหนา ทําประโยชนสุขใหสําเร็จ ทั้งแกตนเองและแกสังคม

ความตื่นเองก็เปนสติอยูในตัวแลว สตินั้นเปนเรื่องของจิต เปน
องคประกอบสําคัญในการฝกจิต จัดอยูในฝายสมาธิ เมื่อมีสติแลวก็ใช
ปญญาพิจารณาความจริงในสิ่งในเรื่องตางๆ จึงตอเขากับปญญา

รวมความวา อินทรียสังวร และโภชเนมตัตญัตุา เปนศลี มาตอ
กบัสมาธแิละปญญาตรง ชาคริยานุโยค

แมแตตัวโภชเนมตัตญัตุาเอง กต็อจากศลีไปสมาธปิญญาอยูแลว
อยางที่วาเมื่อกี้ เวลาจะกิน พฤติกรรมในการกินจะพอดีก็ตองมี

ปญญา ที่ฝกโดยพิจารณาใหรูเขาใจความมุงหมายของการกิน
จากนั้นก็ตองควบคุมจิตของตัวเองได ใหต้ังจิตตั้งใจปฏิบัติไปใน

ทางที่ถูกตองตามที่ปญญาบอกใหนั้น เพื่อใหเกิดความพอดี ตอนนี้ก็
เปนการฝกดานจิต ใหแนวแน เขมแข็งมั่นคงในความถูกตอง ซึ่งอยู
ในฝายสมาธิ

แลวยังเกิดความพอใจที่เรากินแลวไดคุณภาพชีวิต ทําใหเกิด
ความสุขความอิ่มใจ ซึ่งเปนการพัฒนาดานจิตเพิ่มข้ึนอีก

คนพวกหนึ่งนั้นมีความสุขจากการกิน เพราะไดสนองความ
ตองการในการเสพ ดังนั้นพออรอยก็สุข คฤหัสถโดยมากเขากินเพื่อ
สนองความตองการในการเสพ สวนของพระนี่ฉันอาหาร เพื่อสนอง
ความตองการในการทําใหเกิดคุณภาพชีวิต วัตถุประสงคตางกัน เปน
เศรษฐกิจคนละระบบ

ตามหลักของพระศาสนา เมื่อเรากินโดยไดสนองความตองการ
ในการทาํใหเกดิคณุภาพชีวิต เราก็จะมีความสุขขึ้นมาอีกอยางหนึ่ง ซึ่ง
เปนความสุขทางปญญา ก็เปลี่ยนจากตัณหามาเปนฉันทะ อยากกิน



๑๙

เพื่อเสพ เรียกวาตัณหา อยากกินเพื่อคุณภาพชีวิต เรียกวาฉันทะ แยก
กันไปคนละทิศ

สวนเรื่องของอินทรียสังวร คือ การใช ตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจนั้น
ไมเฉพาะพระเทานั้นที่จะตองฝก ญาติโยมประชาชนก็ตองฝก

โดยเฉพาะเด็กๆ ถาปฏิบัติตามหลักการนี้ ก็จะมีความภูมิใจและ
มั่นใจในตนเอง เพราะเปนการปฏิบัติที่เกิดจากปญญา คนที่มีปญญา
ทําดวยความรู เมือ่ทาํอะไรดวยความรูกจ็ะมคีวามมัน่ใจในตัวเองอยาง
จริงจงั ไมใชมัน่ใจตามเสยีงเขาวา

เราพูดวามัชฌิมาปฏิปทา ตองใชในกิจกรรมทุกอยาง แตเราจะ
ไมเห็นชัดวาอยางไรเปนมัชฌิมาปฏิปทา ตอเมื่อไดเขาใจและปฏิบัติ
อยางที่วามาแลว ก็จะอธิบายไดวา ออ..มัชฌิมาปฏิปทาเปนอยางนี้เอง
เชน เมื่อกินดวยปญญา ความพอดีในการกินเกิดขึ้นแลว นี่แหละเปน
มัชฌิมาปฏิปทาเสร็จในตัว

ทางสายกลาง คอืทางแหงความพอด ีหรือทางแหงดุลยภาพ เปน
ขอปฏิบัติที่บูรณาการ ที่ศีล สมาธิ ปญญา มากันครบ มีทั้งพฤติกรรม
จิตใจ และปญญาที่ถูกตอง ซึ่งตองมาดวยกัน ถาขาดอยางใดอยาง
หนึ่งก็ไมบูรณาการ

เมื่อบูรณาการกัน ก็เปนองครวม ซึ่งสมัพนัธกนัเปนระบบ ระบบนี้
คอือะไร กค็อืระบบแหงการดาํเนนิชวีติของเรา ทีเ่ปนอยูอยางถกูตองดีงาม
ทั้งไดประโยชนและมีความสุขนั่นเอง

พอกินอยูดูฟงเปน อยางที่วานี้ ก็คือเร่ิมดําเนนิชวีติเปนแลว พดู
ไดเตม็ปากวา การศกึษาเริ่มตนแลว จากนี้ก็กาวไปในชีวิตที่ดีงามและ
เจริญงอกงามมีความสุขยิ่งขึ้นไป

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)
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Anumodanā – Appreciation

For many years the Buddhist followers of Wat Nyanavesakavan have
printed numerous books as a ‘gift of the Dhamma’ (dhamma-dāna) for
free  distribution.  Sometimes  these  faithful  individuals  have wished
that people from other countries can be introduced to and learn about
Buddhism by way of these books, and they have therefore translated
them themselves or supported skilled and knowledgable individuals
to translate them on their behalf. As a result, many Dhamma books,
both large and small, have been translated into foreign languages—in
particular into English.

About 2-3 years ago, the Buddhist congregation (buddha-parisā) at
Wat Nyanavesakavan, both monastics and close lay supporters, agreed
that there  should be  a  systematic,  earnest,  and ongoing effort  and
procedure for translating Dhamma books into English and publishing
them for wider distribution. Establishing such a procedure will help to
ensure  that  the  study  of  Dhammavinaya  and  the  propagation  of
Buddhism proceeds in a stable and secure way. Fortuitously, a skilled
and  accomplished  translator  was  at  hand  to  perform  this  task  on
a regular basis, namely Mr. Robin Moore. In respect to funding this
project,  Khun  Peeranuch  Kiatsommart  has  faithfully  shouldered
responsibility  throughout,  both  in  supporting Wat Nyanavesakavan
and in providing financial assistance to the translator. This has been
a tremendous act of generosity and dedication.

On this occasion, the book titled ‘True Education Begins with Wise
Consumption’ has been completed as an English translation.*

* Trans.: the Thai title of this book is การศศึกษาเรรริ่มตต้นเมมริ่อคนกรนอยยยู่เปป็น.

(First Published)



I  wish to express my gratitude to Khun Peeranuch Kiatsommart
who has acted as patron and managed various tasks with devotion to
the Triple Gem, wholesome enthusiasm for the threefold training, and
great  goodwill  and  kindness  towards  students  and  practitioners  of
Dhammavinaya, enabling this gift of Dhamma to bear fruit and meet
with success. Furthermore, may I express thanks to Mr. Robin Moore,
who  has  cultivated  the  Four  Paths  to  Success—wholesome  desire,
effort, committed attention, and thorough investigation. He has used
his skill and expertise to carry out this scholarly work to fulfilment,
which will be of long-lasting value and benefit to people worldwide.

Phra Brahmagunabhorn (P. A. Payutto)
23 October 2016
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True Education Begins with Wise Consumption

Learning from the Monk’s Life

Being alive as human beings we have no choice but to engage with the
four basic requisites of life: food, clothing, shelter, and medicine.

If one looks at the monks’ training one sees that it begins with an
awareness  of  how  to  properly  use  the  four  requisites,  which  is
considered an aspect of moral conduct (sīla). It may not have occurred
to  some  people  that  knowing  how  to  eat  or  consume  is  a  part  of
morality.

This  so-called  ‘ethical  eating’  refers  to  eating  with  a  due
consideration of the true objectives of  eating. Put simply,  it  is  wise
eating—or wise consumption—which implies a balanced and optimum
form of eating. Technically speaking, this is called bhojane-mattaññutā:
‘moderation in eating.’

A related matter that the Buddha gave great emphasis to is sense
restraint (indriya-saṁvara), i.e. knowing how to use the sense bases—
the eyes, ears, nose, tongue, body, and mind—with mindful awareness.
This too is classified as an initial stage of spiritual training and as a
basic form of moral conduct, even more fundamental than observing
the five precepts.

When thinking of  moral  conduct for  laypeople,  it  is  common to
only consider the five precepts. Yet the Buddha gave great import to
these  two basic  forms  of  moral  conduct:  moderation  in  eating and
sense restraint.

When monks and novices are ordained they are encouraged to begin
with sense restraint,  to guard their  senses and be self-composed,  to
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True Education Begins with Wise Consumption

receive  sense  impressions  mindfully.1 Mindfulness  nurtures  wisdom
and  understanding,  preventing  greed,  hatred,  and  delusion  from
arising;  the  mind  thus  abides  with  wholesome  states.  This  mindful
reception of sense objects, and the prevention of unwholesome states
from overpowering the mind, is seen as an adequate starting point of
spiritual practice.2

A third supporting principle is called santosa: contentment with the
four  requisites.  In  the  monk’s  life  this  refers  to  contentment  with
whatever robe, almsfood, dwelling, and medicine one may obtain—to
be content with having enough of these requisites to survive and exist,
to meet the basic needs of life.

When one has an adequate amount of these requisites, and one is
not  infatuated  with  consuming  things,  one  can  then  devote  one’s
complete time, energy, and attention to self-development, to fulfilling
one’s  responsibilities,  to  engaging  in  work,  and  to  cultivating
wholesome  and  virtuous  qualities.  This  is  the  true  meaning  of
‘contentment’ (santosa).

The essential principles of practice in regard to the four requisites
are thus moderation in eating, sense restraint, and contentment. It is
not just  monastics who should practise these principles of  training.
Laypeople  too  should  apply  and  benefit  from  them  so  that  their
personal lives and communities truly prosper and flourish.

1 Trans.: when encountering the term ‘monk’ (and ‘novice’) in this text, it is perfectly valid
to interpret this term in a non-gender way, i.e. as encompassing both monks and nuns, or
monastics in general.

2 Trans.: the Thai word ‘gahn seuksah’ (การศศึกษา), stemming from the Pali sikkhā, has a broad
range of meaning, including ‘education,’ ‘learning,’ and ‘spiritual training.’ I have used
the term ‘education’ in this book’s title, but as readers can see this term goes far beyond
simply  absorbing  information  in  school  or  university.  ‘True  education’  continues
throughout one’s entire life.

2



Cognitive Skill

We live in the world. Indeed, our survival depends on communication
with the external world. The instruments we use for such communi-
cation  are  our  eyes,  ears,  nose,  tongue,  body,  and  mind.  If  we  are
unskilled  at  utilizing  these  six  senses  they  become  the  source  of
detriment and harm, causing affliction for ourselves and others.

Lack in cognitive skill refers to engaging with the senses in a deluded
or impulsive way. One sees, but one lacks skill in seeing; one hears, but
one lacks skill in hearing. Seeing visual forms, for example, gives rise
to problems and ill-effects, leading to obsession and infatuation. Greed,
hatred, and delusion proliferate. One may enjoy watching television,
for  instance,  but  instead  of  obtaining  knowledge  one  merely  gets
fixated  and  mentally  confused.  One’s  physical  health  deteriorates,
one’s positive efforts are undermined, and one wastes an opportunity
to learn.

If one is skilled at watching, however, one gains knowledge. One
knows how to select those TV programmes that are of good quality
and useful. Even if one ends up watching a poor quality programme
one  can  still  learn  from  it  and  draw  moral  lessons;  one  applies
discrimination to derive benefit from it.3

Such cognitive skill marks the beginning of spiritual training or of
true education. True education begins at the five senses. If one does
not  attend  to  this  matter  correctly,  one’s  training  or  education  is
misdirected and fails. Modern education tends to fail because people
do not give this matter enough attention. For this reason it is impor-
tant to discuss this topic of  sense restraint and proper engagement

3 Trans.: in English, we can call this being ‘sensible.’

3
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with the eye, ear, nose, tongue, body, and mind.4

As mentioned above, the starting point of training or education is
proper  consumption  and  engagement  with  the  sense  doors.  If  one
reaches this point one’s training and education will make headway.

The preliminary training for new monks thus highlights these basic
principles.  Indeed,  they are  not then abandoned but rather  applied
throughout spiritual practice.

To  give  structure  to  the  training  in  sense  restraint  (indriya-
saṁvara), there are traditional teachings outlining specific conduct in
relation to the eye, ear, nose, tongue, and body.

In most situations, the eyes are the first to arrive at a scene and to
become engaged with surroundings.  The monks’  training includes a
formal procedure in this context, i.e. the monks should train in having
a non-roving eye, to prevent the eyes from straying here and there.
They should look at things around them just enough to perform their
activities, in particular just enough to walk safely wherever they may
go.  This  kind of  composure thus  becomes  the regular  behaviour  of
a monk.

Here, specific conduct is set down as a means to support spiritual
training.  It  is  important  to  remember,  however,  that  the  Buddha’s
essential message here is for us to practise mindfulness (sati). We need
to apply mindfulness as a protection, to prevent unskilful states and

4 Trans.: note that the full set of sense bases (indriya) comprises six senses: the eye, ear,
nose, tongue, body, and mind. In the scriptures, sometimes only five sense bases, i.e. the
eye, ear, nose, tongue, and body, are mentioned, as these five come in initial and direct
contact with the external objects or the world. The sense base of the mind is set aside as it
experiences on a secondary level the object already contacted by any of the five sense
bases. In the Thai vernacular, sometimes only four senses are mentioned (excluding body
and mind),  as  seeing,  hearing,  smelling,  and tasting are  considered the most  familiar
sense experiences.
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negative perceptions from overwhelming the mind. One thus receives
sense impressions mindfully and generates wisdom. One benefits from
sense contact;  by seeing, hearing,  etc.  one grows in knowledge and
virtue.

Some people experience only superficial and frivolous amusement
or stimulation from sense contact. Nothing good comes of this. This
shows that their education or training has failed.

If  students  go  to  school  or  university  but  do  not  know  how  to
properly engage with their sense faculties, real learning will not occur.
One can say that their education has not yet begun. In such contexts
we need to ask ourselves:

1. Do  I  learn  from  sense  contact?  Acquiring  knowledge  means
growing in wisdom or making spiritual progress. On the path to
realizing the truth, we require knowledge in order to live well
and act successfully and to solve problems. Sense contact should
provide us with information and understanding and lead us to
truth.

2. Do I benefit from sense contact? Benefitting from sense contact
means being able to use it for improving one’s life and engaging
with  things  creatively.  Sense  contact  should  provide  us  with
good examples and lessons, and new perspectives of thinking,
that can be applied in daily life.

If  one  can  answer  in  the  affirmative  to  these  two  questions,  it
shows  that  one  has  developed  two  kinds  of  wisdom:  wisdom  that
accesses knowledge and wisdom that reaps wellbeing.

Already from childhood people need to exercise in proper seeing
and listening. Children should be skilled at  watching television and

5
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listening to the radio.5 We should ask ourselves what kind of know-
ledge and advantages children gain from these things. And we should
beware that  children don’t  simply become consumers  wallowing in
casual forms of amusement.

These days society produces more consumers than true scholars.
Although some people claim to be scholars or intellectuals, they may
only be consumers.  If  one is  not really  committed to scholarship it
would be better to admit that one is merely a consumer. If scholarship
and consumerism are not clearly distinguished, this situation can pose
a danger to society.

 We call the present age the ‘age of consumerism.’ We can see from
this label that there is a trend in society for people to consume. There
is a predominance of consumers. If one is predominantly a consumer it
is  invalid  to  call  oneself  a  true  scholar  or  learner.  Consumers  and
learners  are at  cross  purposes.  Essentially,  one is  either  one or the
other.

As  a  learner  or  true  scholar  one  uses  the  eyes,  ears,  nose  and
tongue  for  discovery  and  understanding;  one  uses  them  to  seek
wisdom and to seek ways to create true wellbeing.

These days many people call themselves scholars or intellectuals,
but they primarily use their senses to seek gratifying objects. Although
they experience a plethora of sense impressions, they do not examine
and learn from them. They are caught up only in consuming. 

This is a vital matter. Sense restraint (indriya-saṁvara) is a crucial
practice enabling one to be a learner, a scholar, a sage. Here, one uses
the senses or engages with all one’s experiences to develop wisdom;

5 Trans.: these days it may be more appropriate to say ‘listening to an iPod’ or ‘listening to
audio recordings’!
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these  things  thus  promote  understanding  and  provide  blessings  to
one’s life.

Wasteful Consumption Is Not Skilful Consumption

Immediately after  their  ordination,  monks and novices  train  in  the
proper  use  of  the  four  requisites.  A  basic  principle  for  monks  and
novices  is  to  live  simply,  to  rely  on  the  four  requisites  merely  to
sustain life, and to use things wisely. In regard to food, there is a special
reflection used for recitation.

Before ordaining, the ordination candidate is asked to recite the
taṅkhaṇika-paccavekkhaṇa verses,  i.e.  the  reflections  for  specific
occasions. When eating, for instance, one contemplates food in order
to  develop  mindfulness:  the  awareness  that  one  eats  to  meet  the
genuine  needs  of  the  body,  not  merely  for  delicious  flavours  or
beautification.  As  a  regular  reminder  and  to  instil  a  sense  of
earnestness,  there is  a tradition for monks to chant these verses of
reflection before each meal.

Of all the chants for monks and novices there is one chant that is
considered especially important. This chant is called the ‘Paṭisaṅkhā
Yo’ chant, named after the first words of the chant. The technical title
for this chant is Taṅkhaṇika-paccavekkhaṇa; it is precisely the chant
referred to above.

The term  paccavekkhaṇa means ‘reflection’  or  ‘contemplation’;  the
term taṅkhaṇika means ‘in that moment,’ ‘on that occasion.’ ‘Reflecting
on that occasion’ refers to reflecting on the four requisites while one is
using them.

If one reflects while one is eating, this is  taṅkhaṇikapaccavekkhaṇa:
reflection in  the moment.  In  the circumstances  that  one may have
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been  inattentive,  one  reflects  retrospectively,  as  a  form  of  self-
reminder and review. This is called  atīta-paccavekkhaṇa: reflection on
the  past.  This  reflection  on  the  past  is  also  commonly  included  as
a formal chant. In some monasteries the Atītapaccavekkhaṇa Chant is
chanted every evening.

Reflection  on  the  four  requisites  is  considered  of  central
importance, because every person’s life is linked to and dependent on
these  things.  The Buddhist  teachings  thus  encourage people  to  use
them with wise consideration, i.e. to consume with wisdom (paññā),
not with craving (taṇhā).

How does wise consumption differ from covetous consumption?

Covetous  or  greedy  consumption  is  an  indulgent  form  of
consumption  whereby  one  pursues  delightful  sense  impressions
answering to or satisfying personal preferences (or even aversions).
Here, deriving some form of pleasure is paramount. In relation to food
one  seeks  only  delicious  flavours.  It  is  a  way  of  satisfying  craving
through stimulation of the five senses.

In  relation  to  clothing,  one  strives  for  beauty,  elegance,  and
trendiness, to the extent of  jostling for social position and personal
recognition. Food, clothing, and housing can all become instruments
for showing off one’s social status.

Acting in this way, however, does not fulfil the genuine needs of
human life. Put in modern parlance, it is not a sign of a truly first-rate
quality of life.

Some  people  are  wealthy  and  eat  excellent  food,  i.e.  they  have
a high standard of living, but they lack a good quality of life. Instead,
they have a poor  quality  of  life.  Theirs  may be called undiscerning
consumption.
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Recent generations have given great emphasis to possessing a ‘high
standard of living.’ Attaining this so-called high standard of living was
seen as greatly desirable. More recently, however, the new expression
‘quality of life’ was coined.

Having a  high standard  of  living is  no  guarantee that  one  lives
a good life. It is important, therefore, to come up with a new yardstick
for assessing or measuring a good life. The phrase ‘quality of life’ helps
to refocus our perspective and underscore this important distinction.

Some people live a comfortable life, have a high standard of living,
and eat expensive food, but suffer from various ailments and illnesses.
This is because they conduct their lives incorrectly and live in conflict
with  nature,  giving  rise  to  sickness  and  disease. Such  people  eat
extravagantly rather than wisely. In this context the term ‘diseases of
affluence’  has  been  coined.  Such  diseases,  e.g.  heart  disease,
hypertension, etc., may be abundant in developed countries while less
prevalent in poorer countries.

There is no guarantee that inhabitants of a developed country in-
variably have good physical health, which is one important aspect of
a fine quality of life.

Wise Consumption is Skilled Consumption

Let  us  look  at  an  example  from the monks’  life,  whereby  a  formal
Dhamma principle is applied in daily practice.

Especially in former times, before the meal, monks would chant the
verses of reflection on food as a reminder. Indeed, mindfulness (sati)
must be functioning throughout the entire duration of eating, not only
at  the  start  of  the  meal.  The  reason  for  beginning  the  meal  with
a chant  is  to bring about  a  sense of  vigilance,  to be  self-aware and
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attentive from the start. Here, the following verses laid down by the
Buddha are chanted:

Paṭisankhā yoniso piṇḍapātaṃ paṭisevāmī: Having skilfully reflected—
having examined with wise and reasoned reflection—I eat almsfood.

Neva davāya na madāya na maṇḍanāya na vibhūsanāya: Not for fun,
not for indulging in delicious flavours, not for beautification, not for
ostentation.

Yāvadeva  imassa  kāyassa  ṭhitiyā  yāpanāya:  For  the  survival  and
sustenance of the body.

Vihiṁsuparatiyā:  To  alleviate  hunger  and  reduce  malnutrition,
afflictions of the body.

Brahmacariyānuggahāya: To support the holy life (brahmacariya).

Here we come to a key point. The purpose of the monks’ life is to
practise  the  holy  life,  i.e.  to  follow  the  Noble  Path.  The  term
brahmacariya (‘holy life’) here has a broad scope of meaning. Speaking
more  precisely,  the  purpose  of  the  monk’s  life  is  to  practise  in
harmony with the Noble Eightfold Path and to cultivate the threefold
training, i.e. to provide the resources for undertaking spiritual work
and developing virtue.

To  sum  up,  the  act  of  eating  should  provide  monks  with  the
strength and energy to fulfil their responsibilities, to effectively work
and train,  to cultivate the qualities of  a renunciant,  and to develop
virtue, mental composure, and wisdom. We consume food as a support
in order to live a good life, to develop ourselves, and to increase in
virtue.

Iti purāṇañca vedanaṃ patihaṅkhāmi navañca vedanaṃ na uppādessāmi:
By such wise eating, former sensations are alleviated, i.e. the distress
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and agitation stemming from hunger are dispelled, and new sensations
do not arise, for instance one does not feel cramped or stuffed, suffer
from  colic,  or  have  indigestion,  etc.  result-ing  from  overeating  or
ingesting spoiled or poor quality food.

Yātrā ca me bhavissati: And our lives will carry on.

Anavajjatā ca: Such consumption is pure, blameless, and faultless.

This  means  that  one  is  free  of  harm and ill-effects,  free  of  any
reprehensible  faults  or  transgressions.  For  instance,  one  does  not
pursue  consumable  objects  by  unwholesome,  unscrupulous  means.
One causes no hardship or affliction to oneself, to others, to society, or
to one’s natural environment. There is both inner and outer wellbeing.

Phāsuvihāro cāti: One lives happily and at ease.

This is the true purpose of eating and the true value of food. It is
one of the responsibilities of a monk to reflect on this true purpose of
eating before each meal, in order to correctly understand and hold to
it.

This is a fundamental moral practice for monks.  Newly ordained
monks are encouraged to train in these principles from the first day in
robes, by reciting the verses of reflection and actively applying these
principles while eating.

If one can eat wisely, one recognizes the true objective of eating,
which has two benefits:

1. One limits the optimum quantity of food for the needs of the
body.

2. One limits the optimum types of food so that one obtains a good
balance of healthy food.
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At this stage optimum and balanced eating occurs. Wise eating is
equivalent  to  optimum  and  balanced  eating.  In  Pali  this  is  called
bhojane-mattaññutā—‘moderation in eating.’

Newly ordained monks are enjoined to train in this vital principle
of  moderation,  which is  greatly  advantageous to their  lives.  This is
a training in basic virtue (sīla),  i.e.  it  is  a  training in behaviour and
conduct in relation to food and to consumption in general. It extends
to other things that one uses and consumes, e.g. clothing. One applies
a similar reflection in relation to these other objects.

In former days, at the start of the meal, monks would scoop one
spoonful  of  plain  rice  and  place  it  in  their  mouths  to  begin  this
reflection on moderation. These days one still finds individuals who
practise this way, because they have made a skilful habit  of  it  ever
since the days they were novices.

When donning the robe, monks reflect:  paṭisaṅkhā yoniso  cīvaraṃ
paṭisevāmi….:  ‘Reflecting  wisely—reflecting  with  discernment  and
recognizing its true purpose and value—I use this robe, for warding off
cold, heat, biting insects, and for the sake of modesty.’

This  reflection  reveals  the  true  objective  of  wearing  clothing,
whereby one derives its true value and benefit. It induces a training in
wisdom. One asks oneself: ‘Why am I wearing this robe?’ and one can
confidently answer: ‘Oh yes, of course, it is for this reason.’

When we wear clothes are we deriving their true benefit, or do we
wear them primarily as an adornment, to appear smart and attractive
and to show off social status? If the latter is true, one buys excessively
expensive  and  lavish  clothing  but  fails  to  obtain  the  true  value  of
clothing. Sometimes expensive clothes end up being worthless in any
valid sense. One then uses clothing obsessively and undiscerningly.
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Many people in today’s age are caught up in this obsession with
material things. We ramble on about how educated we are, but we fail
to apply wisdom. This infatuation extends towards our behaviour in
relation to the four requisites; we often use them tainted by craving
and  heedlessness.  In  such  circumstances  how  can  real  training  or
education progress, since the basic foundations for learning have not
yet been laid down?

In regard to the ordinary lay community it is acceptable to make
some concessions around an interest in sense enjoyment, beauty, and
fashion, but the following principles should be adhered to:

1. As a basis, one should derive and give import to the genuine
value and benefit of material things. This principle is essential
and should not be compromised, otherwise one’s conduct and
lifestyle will be faulty and real learning will not occur.

2. As for accompanying so-called substitute or artificial benefits,
e.g.  delicious  flavours,  beauty,  charm,  elegance,  etc.,  one’s
interest  in  these  should  not  become  so  excessive  or
unrestrained that they cause harm to oneself or others. This is
of tantamount importance.

A. Causing harm to oneself: here one damages one’s physical
health, for instance as a result of the food one eats, due to
a preoccupation  with  artificial  or  synthetic  benefits,  e.g.
delicious flavours or beautification. One may eat until one is
bloated or eat toxic foods.

B. Causing harm to others: one causes conflict and distress to
one’s society by competing with or exploiting others or by
taking an unreasonable and excessive amount of things for
one’s own use.
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C. Causing harm to one’s environment through wanton 
consumption, by destroying natural resources and causing 
pollution.

Children Are Easy to Raise
When They Feel Kindness toward Their Parents

Moral conduct is not limited to the five precepts, which stipulate to
refrain  from blatant  mutual  abuse,  mistreatment  and transgression.
The basic forms of virtuous conduct outlined above are also vital, in
particular the proper practice in relation to the four requisites.

One should develop a reflective ability when using and engaging
with all things. Here, the emphasis is on eating. The act of eating and
one’s relationship to food is given special emphasis because eating is
a prominent activity in people’s everyday lives.

As mentioned earlier, if one forgets to reflect while eating, it is also
valuable to reflect retrospectively. The monks’ chant on retrospective
reflection changes to  ajja mayā apaccavekkhitvā, translated as: ‘Having
eaten earlier today without proper reflection, may I now reexamine
and  review;  tomorrow  I  shall  redirect  attention  and  reflect  with
mindfulness.’  This  chant  is  used  for  all  four  requisites;  all  four
requisites have a corresponding  paṭisaṅkhā yo chant and an  ajja mayā
chant.

When  larger  numbers  of  monks  live  together  this  chanting
becomes  a  communal  matter  and  it  may be  necessary  to  set  down
formal procedures to support shared discipline and dedicated practice.
For instance, a group of monks may agree to chant the  paṭisaṅkhā yo
chant together before each meal.
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Western cultures also practise chanting before the meal, thanking
God for the gift of food. In Buddhism, however, the chant is designed
to reflect and eat with wisdom, by understanding the true purpose and
objective of eating.

If there is thankfulness involved, one may thank one’s parents and
express  gratitude  to  the  faithful  lay  benefactors  who  offer  the
requisites to support the holy life and to fulfil one’s responsibilities as
a monk without worrying about making a living through some form of
commerce.

The Buddha laid down a formal discipline for the monastic sangha,
enabling them to live without needing to earn a livelihood. The monks
do not need to engage in a money-making profession like laypeople;
instead they have the opportunity to undertake their spiritual work.
Undertaking spiritual work is in itself the vocation of a monk. It is not
true that monks do not have a profession. Their profession is living
correctly in line with the Dhammavinaya. This is a pure profession.

Faithful and devoted laypeople wish for the Dhamma to be well-
established in the world. They wish for there to be virtuous people in
the world, who act as a protection and security for society. In order to
support  such  people  they  offer  food  with  the  wish  to  protect  the
Dhamma. They support those who practise and impart the Dhamma,
enabling  them  to  sustain  life  and  perform  their  duties  with
convenience.

Monks depend on others for their survival. They constantly bear in
mind:  parapaṭibaddhā me jīvikā: ‘My existence is tied up with others; I
should thus make myself easy to support.’

Being one who is easy to support means not being self-centred and
overly demanding, not primarily seeking personal gain or wishing for
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others to minister to one’s desires. Instead, one consumes things in
moderation.  One  is  determined to fulfil  one’s  responsibilities,  exert
oneself in spiritual training, and share one’s accumulated virtue with
society.

In Pali, one who is easy to support is called  subharo. The abstract
noun denoting the state of being easy to support is  subharatā. Such a
person  is  naturally  kind-hearted  and  considerate  towards  others.
Being  one  who  is  easy  to  support  is  considered  a  cornerstone  of
spiritual  practice.  This  principle  is  not  limited  to  the  monks  and
novices. All children should be introduced to it and consider how to
apply it in regard to their parents.

They can reflect in this way: ‘I am not yet prepared to earn my own
living. My parents earn money, taking care of me until I grow up and
providing me with an education. They must be fatigued, both mentally
and physically. I therefore shouldn’t disturb them too much.’

If  children  learn  to  apply  wisdom when  consuming things  their
lives will truly progress. They will be easy to look after and recognized
as  children who are  genuinely thoughtful  and loving towards  their
parents. And their parents’ joy and happiness will increase manyfold.

True Contentment is a Rejoicing in Performing Good Actions

Because monks are prevailed upon to be easy to support, the Buddha
also described the supporting principle of contentment (santosa).

Monks are encouraged to be content with whatever requisites they
have  or  obtain,  including  almsfood,  robes,  dwellings,  etc.  When
laypeople offer such requisites the monks should refrain from asking
for  more  or  badgering  them  and  causing  annoyance.  They  should
accept just what is enough for providing them with the strength and
resources to fulfil their duties.
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Contentment helps  us  to  avoid suffering and prevent  turmoil  in
relation to sense objects and consumable  things.  It  also  helps  us to
dedicate ourselves, devote attention, and sacrifice time in performing
our respective work free from anxiety and worry.

If  people  are  discontented  and  dissatisfied  with  the  things  they
have, and crave for other things to gratify their pleasure, they will be
caught  up  in  pursuing  excess  and  luxury.  Their  time,  energy,  and
attention  will  be  wasted  in  this  pursuit.  They  will  be  entirely
preoccupied with  such thoughts  as:  ‘Tomorrow,  what  delicious  fare
will I be able to eat?’

This  matter  is  especially  important  for  the  monastic  sangha.  If
monks  are  discontent,  their  spiritual  endeavour  is  completely
undermined. But if they can establish contentment they will preserve
energy, time, and mental alertness.

Contentment enables us to be happy with only a few belongings.
When  this  is  the  case,  we  devote  our  available  time,  energy,  and
attention to performing our work and fulfilling our responsibilities.

The duty of the monks is to cultivate the threefold training. The
duty of laypeople is to perform their respective work in society. The
duty  of  children  is  to  commit  themselves  to  their  education  and
learning.  By  attending to  these  duties,  people’s  work and  activities
proceed  well,  and  the  country  in  which  they  live  progresses.
Contentment thus supports true progress and growth.

Many  people  harbour  the  misunderstanding  that  contentment
impedes  progress.  This  is  because  they  fail  to  understand the  true
meaning and purpose of contentment. In fact, the opposite is true: if
people are discontent real progress can not occur.
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In  any  case,  acting  incorrectly  in  respect  to  contentment  can
indeed obstruct true progress. In such a case, when one is content and
satisfied with those things one has obtained, one is complacent. This
specious and invalid kind of contentment aims only for pleasure.

Genuine contentment is a delight and rejoicing in performing good
actions,  a  delight  in  preserving  one’s  time,  energy  and  mental
alertness in order to fulfil one’s responsibilities. This contentment is
used to prepare oneself for using one’s time, mobilizing one’s strength
and  rousing  one’s  attention,  devoting  these  resources  for  making
determined  effort  in  spiritual  training,  performing  work,  and
cultivating  wholesome  qualities.  The  Buddha  therefore  taught  the
cardinal principle that one should be content with material things yet
discontent with wholesome qualities!

Discontentment  with  wholesome qualities  is  a  virtue.  This  is  an
important  teaching  by  the  Buddha.  He  even  claimed  that  his
enlightenment  resulted  from  discontentment,  from  dissatisfaction
with wholesome qualities. It is imperative that one continually culti-
vates wholesome, virtuous qualities until one has reached one’s goal.

If monks are discontent with material things trouble ensues. They
then go out and bother the laypeople in search of material belongings.
Even if they do not disturb the laypeople directly, they may act with
deception, for instance by flattery or by bargaining. There are many
methods  used  for  seeking  material  things.  In  Pali  these  forms  of
behaviour  are  called  anesanā:  ‘wrong  pursuit.’  They  are  considered
‘wrong livelihood’ (micchā-ājīva) for a monk.

Monks are not even allowed to ask for food from the laypeople.
There is a Vinaya rule stating that any monk who verbally asks for
food for his own consumption from a layperson who is not a blood
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relation or who has not earlier made an invitation commits an offence
of expiation (pācittiya).

When on almsround the monks must walk quietly and composed.
They cannot beg. The faithful laypeople recognize what the monks are
doing and make offerings; only in this way may the monks accept food.
The only exceptions for making a verbal request are those mentioned
above. Blood relations are determined as encompassing seven levels:
the same generation of a specific monk, three older generations, and
three younger generations. Those individuals who have made a formal
invitation (pavāraṇā) have earlier made an announcement, e.g.: ‘If you
need anything in the future, please inform me.’

Living  amidst  the  wider  society  the  monks  should  practise
a conduct similar  to bees,  who collect  pollen without  damaging the
flowers.  Similarly,  the  monks  should  refrain  from undermining the
faith of the laypeople and depleting their material wealth. This is the
proper  conduct  of  monks.  The  Buddha  laid  down  this  principle  as
a reminder to the monastic sangha.

Besides not damaging the fragrance and colour of the flowers, bees
also help to enrich the plants, by propagating them. Likewise with the
monks. If they conduct themselves properly, they help to elevate and
enhance the minds of the general public, sharing peace and wellbeing
with them. The laypeople thus grow and blossom in the Dhamma, in
virtue,  and in wellbeing,  similar  to plants  who benefit and flourish
from  the  pollination  by  the  bees.  This  relationship  represents  the
essential maxim of the monk’s life.

19

P. A. Payutto



True Education Begins with Wise Consumption

Conclusion

The preliminary principles of spiritual practice underscored by the
Buddha are as follows:

1. Sense  restraint  (indriya-saṁvara):  knowing  how  to  skilfully
engage with the sense faculties, i.e. the eyes, ears, nose, tongue,
body, and mind.

2. Moderation  in  eating  (bhojane-mattaññutā):  wise  and  optimal
consumption.

When one has established these two principles one is ready to link
with the next stage of practice known as:

3. Steadfast  application  of  watchfulness  (jāgariyānuyoga):
traditionally, this term has been defined as ‘endeavouring in the
factor  of  wakefulness.’  Here,  one  is  not  eager  for  sleep  and
inactivity; one uses one’s time in the most advantageous way.
One  reflects  on  those  actions  that  should  be  performed,  on
those  tasks  that  should  be  done  in  respect  to  the  threefold
training.  As  monks,  one  reflects  on  the  responsibilities  of
a renunciant. One then performs these tasks with mindfulness
endowed with constant vigilance.

When one has  established the foundation of  sense  restraint  and
moderation in  eating,  one’s  entire  lifestyle  will  be  distinguished  by
dignity and balance, supporting the undertaking of further spiritual
work.

These  qualities  are  then  linked  with  watchfulness  and  constant
vigilance.  One  uses  one’s  time  constructively  for  fulfilling  one’s
responsibilities.  One  cultivates  virtue,  concentration,  and  wisdom,
developing  oneself  through  training  and  practice,  advancing  on
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the Path and bringing goodness to completion, both for oneself and
one’s society.

Wakefulness  is  another name for  mindfulness  (sati).  Mindfulness
pertains to the mind (citta)—to focused attention. It is a vital factor in
the  training  of  the  mind  and  is  classified  as  part  of  samādhi
(‘concentration’;  ‘mental collectedness’).  When one is endowed with
mindfulness one reflects on aspects of nature with wise discernment.
Mindfulness is thus linked with wisdom (paññā).

In  sum, sense restraint  and moderation in  eating are  aspects  of
moral conduct (sīla). They are linked with concentration and wisdom
at the point of watchfulness (jāgariyānuyoga). 

From  another  angle  moderation  in  eating  (bhojane-mattaññutā)
already surpasses moral conduct and merges with concentration and
wisdom.  As  mentioned  earlier,  the  act  of  eating  is  balanced  when
accompanied by wisdom, which has been prepared by contemplating
and understanding the true purpose of eating.

With  this  understanding  one  acts  with  determination  and
commitment in those ways guided and dictated by wisdom, in order to
generate moderation and balance. This is an aspect of mental training,
classified as part of  samādhi, whereby one makes the mind steadfast,
potent  and  well-poised.  Moreover,  when  one  experiences  a  good
quality of life as a result of how one consumes things, one feels delight
and contentment, marking another stage of mental development.

One  group  of  people  derive  pleasure  from  eating  because  they
experience a gratification of sense desire. When the food is delicious
they are happy. Most laypeople fall  under this category; they eat in
order  to  gratify  sense  desire.  In  contrast,  the  monks’  training
encourages  people  to  eat  in  order  to  bring about  and fulfil  a  good
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quality  of  life.  These  are  two  distinct  forms  of  transaction,  with
varying objectives.

According to the Buddhist teachings, when we consume things in
order to bring about a good quality of life, we experience another kind
of happiness, permeated by wisdom. Here, our desires transform from
craving  (taṇhā)  to  wholesome  enthusiasm  (chanda).  Consuming  in
order to indulge in sense pleasure is called taṇhā; consuming in order
to generate a good quality of life is called chanda. These two forms of
desire are at cross purposes.

It  is  not  only  the  monks  who  must  train  in  sense  restraint—in
guarding the eyes, ears, tongue, body, and mind. Laypeople too should
train in this principle.

If  children  can  practise  according  to  this  principle  they  will
experience  self-esteem and self-confidence,  because  this  practice  is
based on wisdom. When people act with clear understanding they will
feel a deep sense of conviction and self-assurance. This differs from
confidence based on others’ opinions.

It  is  claimed  that  the  Middle  Way  (majjhimā-paṭipadā)  must  be
applied  to  all  aspects  of  one’s  life.  But  often  we  do  not  clearly
understand what is the Middle Way. When one discerns and practises
according to the principles described above, one can confidently state:
‘This  indeed is  the Middle  Way!’  For  instance,  when one  consumes
things wisely and one’s consumption is instilled with moderation and
balance, the Middle Way is inherently present.

The  Middle  Way—the  way  of  moderation  and  balance—is  an
integrated  form  of  practice,  in  which  moral  conduct  (sīla),
concentration  (samādhi),  and  wisdom  (paññā)  are  fully  unified.
Appropriate external actions, focused attention, and wisdom function
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in harmony. If any of these factors are missing integration does not
take place.

These factors operate in an integrated and interconnected system,
which is precisely the system or mode of how we live our lives. We
thus live righteous, blessed, and happy lives.

When we are skilled at consumption and skilled at receiving sense
impressions, i.e. we begin to be skilled at living, we can say without
exaggeration that our spiritual training has truly begun. At this point
we reach a life of virtue and wellbeing, flourishing and prospering in
ever greater ways.
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Memorandum on Translation Copyrights

This  statement  is  hereby  made  to  serve  henceforth  as  guidelines  for  prospective
translators.  As  all  my books  are  meant  to  be  gifts  of  the  Dhamma  for  the  welfare  and
happiness of the people, and are already royalty free, when anyone on seeing their merits
wishes, out of good intention, to translate them for publication, whether from English into
Thai  or from Thai  into English or any other language,  it  is  deemed as helping with the
promulgation of the Dhamma and furtherance of the public good.

Those working on translation projects must, of necessity, apply their knowledge and
ability  in  their  undertakings  by putting in  no small  amount  of  effort  and time. If  their
translation outputs are produced with attentiveness and are credible or reliable, and since I
do not accept any royalties for my source texts, then the respective copyrights of those
translations are to be acknowledged as belonging to the translators as proprietors of the
translated texts. The translators themselves are to be in charge of and responsible for their
own translations, and it is also at their own discretion as they see fit to grant permission to
any party concerned to make any use of their translations, whether it be publishing for free
distribution as gifts of the Dhamma or publishing for sale, in this country and abroad.

In this connection, what the translators are advised to cooperate to do, as a gesture of
courtesy,  is  to  make  things  clear  so  as  to  prevent  the  misunderstanding  that  I  accept
remunerations or any other benefits. They are also requested to notify me, as the original
author, every time such a publication takes place. If possible, approximately ten copies of
each published work should be given to me as evidence of the publication and for record
keeping purposes.

In addition, the translators might further show their generosity by pledging to do any
one or all of the following:

a) allow me, the original author, or Wat Nyanavesakavan to publish the translations for
free distribution as gifts of the Dhamma;

b) allow me to grant permission to any party concerned to publish the translations
exclusively in the case of publishing for free distribution as gifts of the Dhamma;

c)  allow me or Wat Nyanavesakavan to grant permission to any party concerned to
publish the translations exclusively in the case of publishing for free distribution as gifts of
the Dhamma.

Phra Brahmagunabhorn (P. A. Payutto)
November 7, 2009
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