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อนุโมทนาและขอบพระคุณ 

 
ในวาระอนัเป็นมงคลยิSง ทีSพระเดชพระคุณท่านเจา้คุณอาจารย ์พระ

พรหมคุณาภรณ ์(ป. อ. ปยุตโฺต) ไดร้บัพระราชทานสถาปนาเลืSอนสมณศกัดิ_ 
ณ พระทีSน ั Sงอมรนิทรวนิิจฉยั ในวนัจนัทรท์ีS ๕ ธนัวาคม พทุธศกัราช ๒๕๕๙ 
เป็นสมเด็จพระราชาคณะ ช ัNนสุพรรณบฏั ทีS สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย ์
ญาณอดุลสุนทรนายก ปาพจนดลิกวรานุศาสน ์ อารยางกูรพลิาสนามานุกรม 
คมัภรีญาณอดุมวศิิษฏ ์ตรปิีฎกบณัฑติ มหาคณิสสร บวรสงัฆาราม คามวาส ี
อรญัวาส ีนัNน 

ศาสตราจารยก์ติตคุิณ ดร.สมศีล ฌานวงัศะ ราชบณัฑติ มศีรทัธาและ
ฉนัทะ ไดแ้ปลธรรมนิพนธข์องพระเดชพระคุณ เรืSอง ธุดงค:์ ทาํอะไร? ที �
ไหน? เพื �ออะไร? เป็นภาษาองักฤษ ใชช้ืSอวา่ Dhutaṅga: What to Do? 

Where? What for? อกีท ัNงเขยีนบนัทกึทา้ยเลม่ และจดัทาํหนงัสอืเป็นฉบบั
สองภาษา โดยรองศาสตราจารย ์ ดร.วภิา ฌานวงัศะ ช่วยทวนทาน เพืSอ
การพมิพแ์จกเป็นธรรมทาน ถวายเป็นมทุิตาสกัการะแด่ท่านเจา้ประคุณ 
ดว้ยสาํนึกและซาบซึNงในคุณูปการอนัใหญ่หลวง ทีSท่านมต่ีอมวลพทุธบรษิทั
และวงวชิาการท ัNงไทยและสากล ตลอดหลายทศวรรษทีSผ่านมาและตลอดไป 

เมืSอศิษยานุศิษยแ์ละผูศ้รทัธาหลายฝ่ายทราบขา่วเขา้ ต่างกปี็ตยินิด ี ขอ
มส่ีวนร่วมในการบาํเพญ็บญุกริยิาคร ัNงนีN ทาํใหเ้รืSองงานจดัพมิพห์นงัสอื แมจ้ะ
ไดด้าํเนินการในระยะเวลาอนักระช ัNน สามารถสาํเรจ็ลลุว่งดงัทีSปรากฏ ผูแ้ปล
และจดัทาํหนงัสอื จงึขออนุโมทนาและขอบพระคุณทกุท่านมา ณ โอกาสนีN ขอ
กศุลจรยิาทีSร่วมกนับาํเพญ็ จงส่งผลใหท้กุท่านตัNงม ั Sนในพระสทัธรรม และ
เจริญดว้ยจตุรพธิพรตลอดกาลนาน 
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พอรู้เรื	องได้หลกัแล้ว ก็ชดัแนล่งไปวา่ ธดุงค์ไมใ่ชเ่ดนิ แม้วา่บางครั !ง

ธดุงค์จะพว่งเอาเดนิตดิมาด้วย แตที่	แท้นั !น “ธดุงค์” คือองค์คณุ หรือข้อ
ปฏิบตัสํิาหรับผู้ขดัเกลากิเลส ที	จะฝึกตวัเองให้เป็นอยูง่า่ย มีความมกัน้อย
สนัโดษ จะได้มุง่ไปกบักิจหน้าที	ของตวั 
 

t 

 

Once we have become informed and got hold of the principle, it 

is definitely evident that dhutaṅga is not about walking, even though 

at times it might have walking attached to it. In actual fact, however, 

dhutaṅga refers to qualities or practices for those polishing off their 

defilements to train themselves to live simple lives, have few desires, 

and be contented, so that they can focus their attention on their 

own tasks and duties. 

 

�� 



คําปรารภ 
 

หนงัสอืนีN ทีSจรงิ ไมต่อ้งมคีาํนาํหรอืคาํปรารภ เพราะกระแสความสนใจ
ทีSแรงขึNนมาในเรืSองธุดงค ์ กบัเสยีงไถถ่ามทีSไดย้นิเป็นคร ัNงคราว ในโอกาสอนั
นอ้ยนกัทีSจะไดพ้บใครๆ เป็นขอ้ปรารภทีSทาํใหเ้กดิคาํพดูเชงิตอบคาํถามและ
บอกเลา่นีNขึNนมา 

เมืSอคาํพดูเกดิมาแลว้ เป็นเรืSองราวส ัNนๆ ผูฟ้งัคงเหน็วา่ไมย่าก จงึนาํไป
แปลงเป็นคาํเขยีน แลว้ส่งยอ้นไปขอใหต้รวจ เพืSอพมิพเ์ผยแพร่ใหค้วามรูแ้ก่
กนั กเ็กดิเป็นหนงัสอืเลม่บางๆ นีNขึNนมา 

ขออนุโมทนาผูม้นีํ Nาใจใฝ่รูใ้ฝ่ธรรม ซึSงมคีวามปรารถนาดีทีSจะเผืSอแผ่
ความรูเ้ขา้ใจ ใหแ้พร่กระจายออกไปในสงัคม นบัว่าเป็นธรรมทานเพืSอ
การศึกษาธรรม อนัเจรญิบญุแก่จติใจ ใหก้ศุลทางปญัญา อาํนวยประโยชน์
สุขทีSเลศิคุณค่าแก่มหาชน ขอใหผู้บ้าํเพญ็กศุลนีN เจรญิในธรรม งอกงามใน
ความสุข ทกุเมืSอทกุวาร 

 

พระพรหมคุณาภรณ� (ป. อ. ปยุตฺโต) 

๑๖ ก.พ. ๒๕๕๘ 
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This book, in fact, does not need a preface or any introductory 

remarks, as the increasingly stronger current of interest in matters 

about dhutaṅga or the ascetic practices, coupled with voices of those 

raising questions heard at times on the very rare occasions of my 

getting to meet with any people at all, has served as a point of 

departure for bringing about these spoken words in, as it were, the 

form of answers to questions, and descriptions. 

Once the spoken words had arisen, constituting a short account, 

the audience must have found it not difficult. They, therefore, tran-

scribed it and sent it back to me for editing, with a view to publishing it 

and imparting the knowledge concerned to one another. This has thus 

resulted in the present thin volume. 

May I express my appreciation to those having a spirit of goodwill, 

intellectual curiosity, and aspiration for the Dhamma, who wish, with 

their good intentions, to share and disseminate the knowledge and 

understanding widely in society. This is in effect a Dhamma gift for 

Dhamma study, which cultivates merit in the mind, brings forth 

wholesomeness in terms of wisdom, and provides the most precious 

kind of welfare and happiness for the masses. May the performers of 

merit on this occasion progress in the Dhamma and thrive in happiness 

at all times and on all occasions.  

 

Phra Brahmagunabhorn (P. A. Payutto) 

February 16, 2015 
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ธุดงค�: ทําอะไร? ท่ีไหน? เพ่ืออะไร? 
 

คณะมาเยีSยมถงึนีS เดนิทางเป็นรอ้ยๆ กโิล ผ่านป่าเนินเขนิเขาเขา้มาไกล 
และมคีวามสนใจในเรืSองธุดงค ์กเ็ขา้กบับรรยากาศดเีหมอืนกนั คอืแวดลอ้ม
ไปดว้ยสภาพตามธรรมชาตขิองหมูไ่มใ้นแดนดงแถบเชงิเขา แต่ทีSยอดเนินนีN 
ลมค่อนขา้งแรง เวลาพูด เสียงลมจะดงัแทรกกวนเขา้ไปในเครืSองอุปกรณ์ 
เมืSอพดูไป ก็ฟงักนัไป 
 

รู�จักธุดงค�กันนิด 

ธุดงค ์มาจากคาํบาลวีา่ ธุตงฺค (อ่านวา่ ธุตงัคะ) เกดิจาก ธุต + องฺค 

องัคะ หรือ องค ์ แปลวา่ “องคป์ระกอบ หน่วย หรอืหวัขอ้” ในทีSนีN
หมายถงึ “คุณสมบตั”ิ หรอืจะแปลวา่ “ขอ้ปฏบิตั”ิ กไ็ด ้ คอืเป็นขอ้ปฏบิตัใิน
การฝึกตน หรือคุณสมบตัิของผูท้ีSฝึกตนซึSงแยกเป็นขอ้ๆ ส่วน ธุต (อ่านว่า 

ธุตะ) แปลวา่ “ผูข้ดัเกลากเิลส” 
ดงันัNน ธุดงค ์นีN  จงึแปลวา่ “คุณสมบตัขิองผูข้ดัเกลากเิลส หรอืขอ้ปฏบิตัิ

ของผูข้ดัเกลากเิลส” หมายความวา่สาํหรบัพระ (โยมกไ็ดบ้างขอ้) จะไดเ้อามา
ยดึถอืปฏบิตั ิ เพืSอจะไดข้ดัเกลากเิลสของตน ซึSงจะช่วยใหม้ชีวีติอย่างพระได ้
ด ี คอื มชีวีติทีSเอืNอต่อการปฏบิตัธิรรม หรอืทาํหนา้ทีSของพระ เช่นเจรญิสมถะ
วปิสัสนามุง่หนา้ไป 

พระมชีวีติอย่างไรทีSเหมาะจะเป็นชวีติของพระ ก็คอืมกันอ้ยสนัโดษ และ
ธุดงคก์เ็นน้คุณสมบตัขิอ้ทีSเด่น คอืเนน้ใหม้คีวามมกันอ้ยสนัโดษ[๑] นีSแหละ 
ธุดงคจ์ึงเป็นขอ้ปฏบิตัิของผูท้ีSขดัเกลากิเลสโดยตวัเองทีSมุ่งจะเป็นอยู่อย่าง
มกันอ้ยสนัโดษ 
  



 

Dhutaṅga: What to Do? Where? What for? 

 
Your group have come all the way here for a visit, having traveled 

hundreds of kilometers, through forests and hills over quite a long 

distance, and are interested in matters about dhutaṅga. This indeed 

quite fits in harmony with the ambience, for we are surrounded with 

the natural states of plants and trees in a woody terrain at the foot of a 

hill. On the top of this hill, however, it is rather windy. While I am 

speaking, the sound of wind might be so loud as to interfere into the 

recording machine. Just as I am talking, please be listening. 

    

Getting to know a bit about Getting to know a bit about Getting to know a bit about Getting to know a bit about dhutadhutadhutadhutaṅṅṅṅgagagaga    

[The Thai word] thudong derives from the Pali term dhutaṅga 

(pronounced “dhutanga”), from dhuta + aṅga. 

[The Pali word] aṅga, or ong [in Thai], means “components, units, 

or topics.” Here it means “qualities.” Or it can also mean “items of 

practice,” namely itemized practices for self-training or qualities of a 

self-trainer. [The word] dhuta (pronounced dhuta), on the other hand, 

means “one who polishes off defilements [or an ascetic].” 

Therefore, dhutaṅga means “qualities of one who polishes off 

defilements, or ascetic practices,” i.e. for a monk (also for a lay devotee 

in regard to certain items) to adopt and observe so as to polish off his 

defilements. This will assist in living well a life like that of a monk’s—a 

life that conduces to Dhamma practice or performing the functions of a 

monk such as moving forward on the course of tranquility and insight 

development. 
How should a monk live a life befitting a monk? [The answer] is to 

have few desires and be contented. Fewness of desires and con-

tentment[1] are precisely the salient qualities that dhutaṅga lays 

emphasis on. Dhutaṅga, therefore, constitutes practices of a person 

polishing off defilements by himself, who aims to live a life with 

fewness of desires and contentment. 



๒ ธดุงค์: ทําอะไร? ที�ไหน? เพื�ออะไร? 

ทีSวา่มกันอ้ยสนัโดษ กค็อืไมยุ่่งกบัเรืSองไปเทีSยวหากนิ แสวงหาขา้วของ
ลาภผล จะไดมุ้ง่มาทาํงาน ทาํกรรมฐาน มาอยู่กบักจิหนา้ทีSของตนเอง คอื
ประพฤตปิฏบิตัใินศีลสมาธปิญัญา เจรญิไตรสกิขาไป พระนีS พอมกันอ้ย
สนัโดษ กท็าํงานของตนเองไดเ้ตม็ทีS 

แต่ทนีีN จะเอาขอ้ปฏบิตัอิะไรมาใชฝึ้กตนละ่ นีSแหละทีSจะพดูกนั คอื ก็
เลยมวีธิปีฏบิตัเิป็นขอ้ๆ องคก์็คอืขอ้ๆ ขอ้ๆ ท่านจดัไว ้๑๓ ขอ้  

เป็นอนัวา่ ธุดงคม์ ี ๑๓ ขอ้ และ ๑๓ ขอ้นัNนกเ็นน้ไปทีSเรืSองของการมี
ชวีติความเป็นอยู่ ก็คอืเรืSองปจัจยัสีSนีSเอง แต่ปจัจยัขอ้ทีS ๔ ในเรืSองความเจบ็
ไข ้ ไมต่อ้งเอามาตัNงเป็นธุดงค ์ เพราะความเจบ็ไข ้ ไมใ่ช่การเป็นอยู่ตามปกต ิ
เมืSอเจบ็ไขข้ึNนมา กร็กัษากนัไปตามโรค คนตอ้งระวงัตวัอยู่แลว้ กนิยาฟุ้ งเฟ้อ 
กอ็าจจะเผลอตายไปไดง้า่ยๆ 

ก็มาจดัมาเนน้กนัทีSป ัจจยั ๓ อย่าง คือเรืSองจีวร–เครืSองนุ่งห่ม 
บณิฑบาต–อาหาร และเสนาสนะ–ทีSอยู่อาศยั ธุดงคก์็จงึวนอยู่ทีS ๓ อย่างนีN  

ทนีีNกเ็อาส ิ เริSมต ัNงแต่ในเรืSองของจวีร ทีSเป็นเครืSองนุ่งห่ม สาํหรบัตวัเอง 
จะตัNงขอ้ปฏบิตัิอย่างไรขึNนมา จึงจะเป็นธุดงค ์ ทีSจะไดข้ดัเกลากิเลส ให ้
เป็นอยู่งา่ย มกันอ้ยสนัโดษ 

สาํหรบัพระนีS ถา้จะมจีะใชจ้วีรโดยไมต่อ้งไปเทีSยววุน่วาย กไ็ปเกบ็เอา
ผา้ทีSเขาทิNงตามกองขยะ หรอืตามป่าชา้  

เศษผา้ และผา้เก่าเลกิใช ้เขากเ็อาไปทิNงเป็นขยะ และแต่ก่อนนีN เขาเอาศพ
ไปไวใ้นป่าชา้ ก็มผีา้นุ่งผา้ห่ม แลว้กม็ผีา้ห่อผา้พนั มเีศษผา้ พระทีSจะอยู่ใหง้า่ย
ฝึกตวัใหเ้ขม้ ก็ไปเกบ็เอาผา้พวกนีNตามกองขยะบา้ง ในป่าชา้บา้ง ไดม้าแลว้ ก็
เอามาตม้ ถา้ยงัไมพ่อกเ็กบ็ไว ้เมืSอพอ กเ็อามาตดั จะตดัเป็นจวีรไหน มรูีปร่าง
อย่างไร กต็ดัไปส ิทาํไปตามวนิยั ตดัเสรจ็ กเ็ยบ็ แลว้กย็อ้ม นีSคอืทาํเอง  
  



Dhutaṅga: What to Do? Where? What for? 2 

By fewness of desires and contentment is meant not getting busy 
with searching for things to consume or pursuing possessions and 
gains, so that one’s efforts can instead be diverted toward working, 
doing meditation, focusing on one’s own tasks and duties, i.e. con-
ducting oneself in morality, concentration, and wisdom, thus cultivating 
the threefold training. Once a monk has few desires and is contented, he 
can perform his own duties to the fullest. 

But now, what practices should be utilized for such self-training? 
This exactly leads to what I am going to talk about. For the purpose in 
question, there arise individual items of practice. The word aṅga means 
“items.” The items thus organized are 13 in number.  

So dhutaṅga consists of 13 items, and these 13 items focus on how 
to live a life. It is the four requisites that are involved. However, the 
fourth one [i.e. bhesajja “medicine”], which has to do with illness, does 
not need to be instituted as part of dhutaṅga, for illness is not in one’s 
routine living. Once one becomes ill, the illness will be treated 
accordingly. One already has to stay cautious about oneself. Super-
fluous use of medicine can inadvertently become fatal easily. 

Emphasis is then placed on the three [remaining] requisites, 
namely cīvara: clothing [or robes], piṇḍapāta: food [or alms food], and 
senāsana: lodging [or the resting place]. Dhutaṅga, therefore, revolves 
around these three. 

Now, it all begins with cīvara, which has to do with clothing. For 
oneself what practices should be instituted to be dhutaṅga, so as to 
polish off defilements and live a simple life with fewness of desires and 
contentment? 

For a monk, if he is to possess and use robes without having to go 
to great lengths to look around, he would go and pick up cloths 
disposed of in a garbage heap or on a charnel ground.  

Rags and old cloths no longer in use would be disposed of as 
garbage, and in former times when corpses were left on charnel 
grounds, there were lower-robes and upper-robes and also wrapping 
or enveloping cloths as well as refuse rags. A monk wishing to live a 
simple life and rigorously discipline himself would go and collect such 
robes and rags either from garbage heaps or from charnel grounds. 
Once obtained, they would be boiled. If there were not enough of them, 
they would be put away. When there were enough, robes would then be 
cut out. They could be made, in compliance with the monastic rules, 
into any kind of the triple robe in whatever shape. Once the robes had 
been cut out, they would be sewn and dyed. All this process was carried 
out on his own. 



๓ ธดุงค์: ทําอะไร? ที�ไหน? เพื�ออะไร? 

อย่างนีN เรยีกวา่ บงัสกุลุจวีร แปลวา่ “จวีรจากผา้คลกุฝุ่ น” 
บงัสกุลุ แปลวา่ “คลกุฝุ่ น” บงัส ุมาจาก ปงัส ุแปลวา่ “ฝุ่ น” บงัสกุลุจวีร

กเ็ป็นผา้คลกุฝุ่ น คอืผา้ทีSเลอะเทอะสกปรกจากกองขยะเป็นตน้ แต่วา่ตม้นะ
... เอามาตม้ ก็ทาํเองนั Sนเอง ไมต่อ้งพึSงญาตโิยม เมืSออยู่ๆ ไป ไมม่จีวีร ก็ไป
เทีSยวเก็บผา้มาจากกองขยะเอามาทาํอย่างทีSวา่น ัNน 

อย่างนีNก็เป็นธุดงคข์อ้หนึSงละ เรยีกวา่ ปงัสกูุลกิงัคะ คอื “องคห์รอืขอ้
ปฏบิตัขิองพระทีSถอืใชแ้ต่ผา้บงัสุกลุ” ถา้อย่างนีN กเ็ป็นอนัวา่ไมต่อ้งไปรอรบั
ผา้ทีSโยมมาถวายอะไรแลว้ นีSธุดงคข์อ้หนึSงละนะ 

 

พระธุดงค�เป�นอยู�ง�าย แต�ไม�ใช�ทําเร่ืองง�ายๆ 

พระอกีองคห์นึSงรูอ้ยู่วา่ พระพทุธเจา้ทรงอนุญาตใหพ้ระใชผ้า้ ๓ ผนื มี
ผา้นุ่ง ผา้ห่ม และผา้ซอ้นทาบ ทีSเรยีกวา่สงัฆาฏ ิในอนิเดยี ทีSทรงอนุญาต จะ
ไดใ้ชก้นัหนาว เพราะช ัNนเดยีวไมพ่อ ก็รวมเป็นสามผนื ภาษาพระเรยีกวา่ 
ไตรจวีร 

พระองคนี์Nก็พจิารณาวา่ เออ้... เรามชีดุหนึSงแลว้นะ จวีรสามผนื ก็ใชแ้ค่
นีN ถา้จะมโียมมาถวายจวีรเพิSม ใหเ้ป็นอดเิรก กไ็มเ่อา ขอใชแ้ค่นัNน ผา้เกนิ
กวา่ชดุ ไมเ่อา ใชส้ามผนื อย่างละผนืเดยีว 

อย่างนีNก็เป็นธุดงคข์อ้หนึSง เรยีกวา่ เตจวีริกงัคะ “องคแ์ห่งภกิษุผูถ้อืใช ้
แต่ผา้สามผนื คอืไตรจวีร” นีSก็ธุดงคน์ะ เป็นเรืSองของจวีรหรอืผา้ 

ทนีีNดา้นอาหารละ่ อาหารของพระกค็อื เทีSยวบณิฑบาตไปแลว้โยมถวาย
อาหาร ไดม้า ก็ฉนั บางทมีกีจินิมนต ์ โยมทีSมงีานมศีรทัธานิมนตไ์ปฉนั ก็
สบายขึNน ไดฉ้นัอาหารดีๆ  

  



Dhutaṅga: What to Do? Where? What for? 3 

This is called paṁsukūla-cīvara, meaning “a robe made from dirt-

covered rags.” 

The word paṁsukūla means “covered with dirt,” with paṁsu 

meaning “dirt.” So paṁsukūla-cīvara is a dirt-covered rag, e.g. a filthy or 

dirty piece cloth from a garbage heap. But it was to be boiled first ... The 

monk would do the boiling himself, without relying on any lay 

devotees. As he lived on, when he became short of a robe, he would 

travel around to pick up robes and rags from garbage heaps and go 

through the aforementioned process [of robe-making]. 

This is one of the ascetic practices called paṁsukūlikaṅga, i.e. “the 

practice of a monk undertaking to use only dirt-covered robes.” In such 

a case, there is no longer a need to wait for lay devotees to present him 

with any robes. This is one item of dhutaṅga. 

 

A monk A monk A monk A monk observobservobservobserving ing ing ing dhutadhutadhutadhutaṅṅṅṅgagagaga    lllliveiveiveives a simple life, buts a simple life, buts a simple life, buts a simple life, but    by no meansby no meansby no meansby no means    doesdoesdoesdoes    

he dohe dohe dohe do    simplesimplesimplesimple    thingthingthingthingssss    

Another monk was aware that the Buddha allowed monks to use 

three robes, consisting of an under-robe, an upper-robe, and an outer- 

robe, called saṅghāṭi. In India, this was permitted to guard against cold 

weather, as one layer of robe would not be adequate. So there were 

three robes altogether called, in monastic terms, ticīvara “triple robe.” 

This monk deemed to himself thus: ah! now that I already have 

one set of three robes, I’ll use just this. Even if I am to be offered more 

robes as extras by the devotees, I won’t accept them. I’ll use just this, 

not accepting more than one set. I’ll use three robes, one of each kind. 

This constitutes an item of dhutaṅga called tecīvarikaṅga, the 

practice of a monk who wears only three robes or the triple robe. This 

is also an ascetic practice, having to do with robes or clothing.  

Now what about food? A monk’s food refers effectively to his going 

on an alms round and eating food offered by lay devotees. Sometimes 

he might get invited. A lay devotee having a social event might, with his 

religious faith, invite the monk over for a meal, in which case he would 

be better off, enjoying good food. 



๔ ธดุงค์: ทําอะไร? ที�ไหน? เพื�ออะไร? 

ทีนีNมาดูพระทีSจะถอืธุดงคใ์นเรืSองของอาหาร เริSมตน้ก็ขอ้ทีS ๑ ถอื
บณิฑบาตเป็นประจาํ องคนี์Nไมเ่อาละ ใครจะนิมนตไ์ปฉนัในงานในพธิอีะไร 
ไมเ่อาท ัNงนัNน ฉนัจะฉนัแต่อาหารทีSบณิฑบาตอย่างเดยีว ไดเ้ท่าไร ก็เท่านัNน 
อดกอ็ด 

อย่างนีN เป็นธุดงคข์อ้แรกในเรืSองอาหาร ชืSอวา่ ปิณฑปาตกิงัคะ แปลวา่ 
“องคข์องผูถ้อืบณิฑบาตเป็นประจาํ” ไมร่บันิมนต ์ไมร่บัถวายพเิศษ 

ต่อไป อกีองคห์นึSงก็ถอืบณิฑบาตนั Sนแหละ แต่บณิฑบาตไปตามลาํดบั 
ไม่ออกนอกทาง ไปตามซอย ไปตามลาํดบั ไม่แยกไปว่าแถบโนน้อาหาร
ดกีวา่ ทางนัNนรวย เราไปนั Sน น่าจะไดม้าก แต่ไปตามทาง เป็นลาํดบัแถวแนว 

อย่างนีNก็เป็นธุดงคข์อ้หนึSง เรยีกวา่ สปทานจาริกงัคะ คอื “องคข์องผู ้
ถอืเทีSยวบณิฑบาตไปตามลาํดบั” 

ทนีีNวา่ถงึการฉนัอาหาร มขีอ้ทีSน่าสนใจ เรยีกวา่ฉนัทีSน ั Sงเดยีวภาษาพระ
วา่ เอกาสนิกงัคะ แปลวา่ “องคข์องผูถ้อืนั Sงฉนัอาสนะเดยีว” หมายความวา่ 
นั Sงลงฉนัทเีดยีวแลว้ วนันัNนไมฉ่นัอกี 

ขอใหส้งัเกตวา่ ธุดงคข์อ้ทีSวา่นีNคอืถอืฉนัคร ัNงเดยีว[๒] ไมใ่ช่ฉนัมืNอเดยีว[๒] 
เดี |ยวนีN เรยีกกนัสบัสน 

 

ฉันคร้ังเดียว ยากกว�าฉันม้ือเดียว 

ฉนัมืNอเดยีว กบัฉนัคร ัNงเดยีว ไมเ่หมอืนกนั ต่างกนัอย่างไร ทีSวา่ฉนัมืNอ
เดียวนัNน หมายความว่า เรียกตามช่วงเวลาทีSกิน คือจดัอาหารเป็นมืNอๆ 
(ภตัต,์ ไทยใชส้ ัNนๆ วา่ ภตั) เช่น ในหลายถิSน วนัหนึSงมมีืNอเชา้ มืNอกลางวนั 
แลว้กม็ืNอเยน็ อย่างนีN มืNอก็คอืช่วงเวลาทีSกนิ ถา้กนิช่วงนีNก็เป็นมืNอเชา้ กนิช่วง
นีNก็มืNอกลางวนั กนิช่วงนีNก็มืNอเยน็ 



Dhutaṅga: What to Do? Where? What for? 4 

Now let us come to have a look at monks who are to observe the 
ascetic practices having to do with food. To begin with, the first one is 
to observe eating food from an alms bowl on a regular basis. This monk 
will refuse to be invited to take a meal in any social event. Rather, he 
will eat only food collected from an alms round—whatever amount he 
has received, he will eat just that; even if he is to be starved, he is ready 
to be so. 

This is the first ascetic practice concerning food, called piṇḍa-

pātikaṅga, meaning “the practice of a monk who eats only alms-bowl 
food regularly,” refusing to get invited or receive specially offered food.  

Next, another practice also has to do with going on alms rounds, 
but (more specifically) going successively from house to house begging 
for food, not off the course, but following the path sequentially. He 
would not discriminate in such a way that over there the food is better, 
or that as they are rich, if I go that way I am likely to get much. Instead, 
he will simply follow the course in [regular] sequence. 

 This is another ascetic practice called sapadānacārikaṅga, i.e.  
“the house-to-house-seeker’s practice.” 

We now come to talk about eating. There is an interesting practice 
called eating on one sitting. In monastic terms, it is ekāsanikaṅga “one-
sessioner’s practice,” meaning no more eating on the same day after 
eating on one sitting. 

Please note that this ascetic practice is to observe eating in only 
one session,[2] not eating during only one meal time.[2] There is now a 
confusion when [this practice] is referred to. 
 

Eating Eating Eating Eating in in in in only only only only oneoneoneone    sessionsessionsessionsession    is harder than is harder than is harder than is harder than eating during eating during eating during eating during only only only only one one one one mealmealmealmeal    timetimetimetime    

Eating during only one meal time and eating in only one session 
are not the same. How are they different? By eating during only one      
meal time is meant [eating] based on the period in which eating takes 
place, i.e. food is arranged for each individual meal time (Pali: bhatta, 
shortened to bhat in Thai). For instance, in numerous locales, there is in 
each day a morning meal time, a midday meal time, and an evening 
meal time. Thus a meal time is a period during which eating takes place. 
If eating happens in one particular period, then it is the morning meal 
time (or breakfast time). If it happens in another period, then it is the 
midday meal time (or lunch time). If it happens in yet another period, 
then it is the evening meal time (or supper time). 



๕ ธดุงค์: ทําอะไร? ที�ไหน? เพื�ออะไร? 

ในอนิเดยี คร ัNงยงัเป็นชมพทูวปี ชาวบา้นกนิอาหารกนั ๒ มืNอ คอื มืNอ
เชา้ (ปาตราสภตัต)์ กบัมืNอสาย (สายมาสภตัต)์ มืNอเชา้คอืก่อนเทีSยง ส่วนมืNอ 
“สาย”  ของชมพูทวปี เป็นคนละความหมายกบัสายของไทย “สาย”  ของ
ชมพูทวปี หมายถงึหลงัเทีSยงไปแลว้ จนบา่ย จนเยน็ จนคํ Sา ไปถงึก่อนอรุณ
ขึNนวนัใหม ่

พระนีSฉนัมืNอเดยีว ถอืเอกภตั (เอกภตัตกิะ = ม ี “ภตั” เดยีว) คอื ฉนั
มืNอเชา้อย่างเดยีว หมายความวา่ ฉนัในมืNออาหารของช่วงเชา้อย่างเดยีว จะ
ฉนักีSคร ัNง ท่านก็เรยีกวา่ฉนัมืNอเดยีว คอื มืNอเชา้มืNอเดยีว 

ทนีีN ในธุดงคนี์Sไมอ่ย่างนัNน พระตอ้งฉนัมืNอเชา้มืNอเดยีวอยู่แลว้ แต่ธุดงค์
ไม่เอาแค่เวลา ไม่ใชแ้ค่เวลาเป็นเกณฑ ์ ขอ้เอกาสนิกงัคะนีNถอืเอกาสนะ 
อาสนะเดยีว ทีSน ั Sงเดยีว (เอกาสนิกะ = ม ี “อาสนะ” เดยีว) คอืเอาการลงนั Sง
คร ัNงเดยีว นั Sงฉนัคร ัNงเดยีวจบ หรอืนั Sงคร ัNงเดยีวกฉ็นัจบไปเลย นีSคอืฉนัคร ัNง
เดยีว ไมใ่ช่แค่ฉนัมืNอเดยีว 

ถาม: ทีSหลวงลงุวา่ฉนัมืNอเดยีว หมายความวา่อย่างไร? 

หลวงลุง: หมายความวา่ ฉนัในช่วงเชา้ เพราะมืNออาหารก็คอืตามเวลา จะกีS
คร ัNง ถา้ก่อนเทีSยง กอ็ยู่ในมืNอเชา้ 

ถาม: กีSคร ัNงอย่างไร 

หลวงลุง: เมืSอวา่ตามเวลาของอาหาร ทีSเรยีกวา่ “มืNอ” ฉนัตอนรุ่งเชา้ กอ็ยู่ใน
มืNอเชา้ ฉนัตอนเพล ก็อยู่ในมืNอเชา้ เพราะยงัอยู่ในเวลาก่อนเทีSยง ทีSเขาเรยีก
รวมหมดวา่เชา้ คนสมยันัNนรูจ้กัเวลาของอาหารอย่างนัNน เขาจงึเรยีกพระวา่ 
พวกฉนัมืNอเดยีว (เอกภตัตกิะ) 
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In [ancient] India when it was still Jambudīpa, Indian people had 

two meal times a day, namely the morning meal time (pātarāsabhatta) 

and the late meal time (sāyamāsabhatta). The morning meal time 

referred to the time before noon. The late meal time had a different 

meaning from “late” in Thai. By “late” in Jambudīpa was meant the time 

beyond noontime onward, well into afternoon, evening, and night, until 

before dawn of the new day. 

A monk is supposed to eat during only one meal time, or observing 

ekabhatta (ekabhattika = having one bhatta or meal time), i.e. eating 

only in the morning meal time, which means eating during the meal 

time of the morning only. No matter in how many sessions eating takes 

place, it is called, in monastic terms, eating during only one meal time. 

Now, it is not so in dhutaṅga. A monk is [already] required to eat 

during the morning meal time only. But in dhutaṅga, what counts is not 

only time; time is not the only criterion. In the ekāsanikaṅga “one-

session’s practice,” ekāsana “one sitting” is observed (ekāsanika = 

having one āsana or sitting). That is, what really counts is sitting down 

just once—sitting down to eat just once and it is over, or eating on one 

sitting and it is over. This is eating on only one sitting, not eating during 

only one meal time. 

QUESTION: When you said “eating during only one meal time,” what 

exactly did you mean? 

MONK: I meant eating in the morning, as a meal time is reckoned by 

time. No matter in how many sessions one eats, if it is before noon, then 

it falls within the morning meal time. 

QUESTION: How is the number of sessions [reckoned]? 

MONK: With respect to the time of eating, called “meal time,” eating in 

the early morning is within the morning meal time; eating between 11 

o’clock AM and noontime is also within the morning meal time, as it is 

within the time period before noon. All these [time periods] are 

collectively called “morning.” This is what was recognized about meal 

times by people in those days. For this reason, a monk is called 

ekabhattika, one who eats during only one meal time. 



๖ ธดุงค์: ทําอะไร? ที�ไหน? เพื�ออะไร? 

ทนีีN ฉนัมืNอเดยีวแลว้ ก็ยงัเรืSองมาก ท่านจงึถอื เอกาสนิกงัคะ เอาแค่
เอกาสนะ (เอก+อาสนะ) แค่นั Sงคร ัNงเดยีว ทีSน ั Sงเดยีว นั Sงลงไปคร ัNงเดยีว ฉนั
เสร็จแลว้ ลุกแลว้ไม่ฉนัอีก นีSคือฉนัคร ัNงเดียวจริงๆ 

แลว้ก็ยงัม ี ปตัตบณิฑกิงัคะ ฉนัเฉพาะในบาตร ไมใ่ชภ้าชนะอืSน นีSก็
ธุดงคอ์กี เอาละ เรืSองอาหารหลายขอ้ พดูพอเป็นตวัอย่าง 

 

ออกพรรษา รับกฐิน ส้ินฝน ออกจรดล ไปรุกขมูล 

ต่อไป พดูเรืSองทีSอยู่บา้ง ภาษาพระเรยีกวา่เรืSองเสนาสนะ (“ทีSนอน–ทีS
น ั Sง) ขอ้แรกก็คอื ถอือยู่ป่า ขอ้นีN เรามพีระป่าซึSงพอรูก้นัแลว้ เรยีกวา่ “อารญัญิ
กงัคะ” แปลกง็า่ยๆ วา่ องคแ์ห่งผูถ้อือยู่ป่า 

ขอ้ต่อไป ถอือยู่โคนไม ้คอืรุกขมลู เรยีกวา่ รุกขมลูกิงัคะ คอืไมอ่ยู่ในทีS
อาศยัมเีครืSองมงุบงั อย่างบา้นเรอืนกฎุ ิ ไมเ่อาท ัNงนัNน แต่ขอ้นีN พระพทุธเจา้
หา้มอยู่ในฤดูฝน ในฤดูฝนตอ้งมทีีSมงุทีSบงั ตามทีSวนิยักาํหนดไว ้พดูงา่ยๆ วา่ 
ถอือยู่รุกขมลู ขอ้นีNน่าเขา้ใจ 

รุกขมลูนีN เป็นเสนาสนะพืNนฐานของพระ พระพทุธเจา้เสดจ็จารกิส ั Sงสอน
ประชาชน กป็ระทบัรุกขมลูเรืSอย ก่อนทรงอนุญาตใหม้วีดั (อาราม) และ
เสนาสนะ ๕ อย่าง[๓] พระกอ็ยู่โคนไมเ้ป็นหลกั 

ทีSว่ารุกขมูลเป็นเสนาสนะพืNนฐานของพระนัNน ดูง่ายๆ รุกขมูลเป็น
เสนาสนะทีSเป็นอย่างหนึSงในนิสสยั ๔[๔] (ปจัจยัเครืSองอาศยัของชีวติพระ) 
รวมอยู่ในอนุศาสน ์๘[๔] (คาํสอนส ั Sงคร ัNงแรกทีSอปุชัฌายต์อ้งบอกแก่พระใหม่
ในโบสถท์นัททีีSบวชเสรจ็) เป็นทีSอยู่อาศยัทีSถงึกนัทนัทกีบัธรรมชาต ิหาไดง้า่ย
ทกุทีSเพราะมอียู่ท ั Sวไปเป็นธรรมดาในธรรมชาต ิ(ในยุคทีSธรรมชาตยิงัไมเ่สยี) 
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Now, even eating during only one meal time is still toilsome, so the 
ekāsanikaṅga, or one-sessioner’s practice is observed, involving only 
ekāsana “one sitting” (eka “one” + āsana “sitting”). On only one sitting—
[taking] one seat, or sitting down only once—after he has finished 
eating and stood up, the monk will not eat any more. This is truly eating 
on only one sitting. 

Then, there is also pattapiṇḍikaṅga, eating only from an alms bowl 
without using any other eating vessel. This is another ascetic practice. 
All right, there are several practices involving food. I have just 
mentioned a few as examples. 
 
With the conclusion of the rains retreat comes the With the conclusion of the rains retreat comes the With the conclusion of the rains retreat comes the With the conclusion of the rains retreat comes the reception of reception of reception of reception of 

kakakakaṭṭṭṭhinhinhinhinaaaa    robesrobesrobesrobes; ; ; ; with the with the with the with the endendendendinginginging    of the rainy seasonof the rainy seasonof the rainy seasonof the rainy season    comes the traveling comes the traveling comes the traveling comes the traveling 

outoutoutout    to to to to the rootthe rootthe rootthe rootssss    of of of of ttttrererereeeeessss    

Next, I will talk about lodging or the resting place. In monastic 
terms, it is called senāsana (“bed” and “seat”). The first practice is to 
observe living in the forest—as for this practice, there are “forest 
monks” that we already know something about—called āraññikaṅga, 
which can simply be translated as “the forest-dweller’s practice.”  

The next item is observance of living at the root of a tree, called 
rukkhamūlikaṅga, i.e. not living in such sheltered places as a house or a 
monastic cell—none of these will do. However, the Buddha did not 
allow this practice in the rainy season, during which time, it must be a 
sheltered lodging, as stipulated by the monastic rules. Simply put, [this 
practice] is to observe living at rukkhamūla. This should be understood. 

Rukkhamūla or the root of a tree is a monk’s basic kind of lodging. 
While traveling around to preach the masses, the Buddha was 
constantly dwelling at the root of a tree. Before his granting permission 
for there to be a monastery or wat (ārāma) and the five types of 
lodgings, [3] monks would mainly live at the roots of trees. 

The statement that the root of a tree is a monk’s basic kind of 
lodging should be easy to see. The root of a tree as a resting place is one 
of the four resorts[4] (requisites on which a monk relies), included in 
the eight admonitions[4] (the first instructions a preceptor has to 
immediately give a newly ordained monk in the Uposatha hall right 
after the ordination ceremony). It was a resting place immediately 
tangible with nature and easy to find in every locale, as it was normally 
ubiquitous in nature (in the ages when nature was still not polluted). 



๗ ธดุงค์: ทําอะไร? ที�ไหน? เพื�ออะไร? 

อกีขอ้หนึSง พระจะถอือยู่กลางแจง้บา้งก็ได ้ เรยีกวา่ อยู่ในอพัโภกาส 
พระทีSถอืขอ้นีNไมย่อมอยู่แมแ้ต่ใตต้น้ไม ้ หรอืไมม่ตีน้ไมก้็อยู่ได ้ กเ็ป็นธุดงค์
ขอ้หนึSง ชืSอวา่ อพัโภกาสกิงัคะ 

อกีองคห์นึSงถอือยู่ป่าชา้ คอือยู่ในสุสาน ชืSอวา่ โสสานิกงัคะ กเ็ป็นธุดงค์
อกีขอ้หนึSง 

ขอ้ทีSยากทีSสุด ตอ้งใชค้วามเพยีรใจสูเ้ขม้แขง็อย่างมาก คอืถอืนั Sง ไม่
นอน องคนี์Nจะหลบัจะพกัผ่อนดว้ยการนอน ไมไ่ด ้ ตอ้งนั Sงหลบัเอา เดนิได ้
ยนืได ้แต่นอนไมไ่ด ้ท่านไมไ่ดก้าํหนดวา่จะตอ้งถอืส ัNนยาวนานเท่าใด อาจจะ
ลองถอืดู ส ัNนหรอืยาวก็ได ้ เรยีกวา่ สมาทาน คอืตกลงใจวา่เอาละ ฉนัจะถอื
ปฏบิตั ินั Sงอย่างเดยีว ไมน่อนสกัพรรษาหนึSง อย่างนีN เป็นตน้ ก็สมาทานเอา นีS
กเ็ป็นธุดงคข์อ้หนึSง เรยีกวา่ เนสชัชกิงัคะ 

ตามทีSพดูมาเป็นตวัอย่างนีN ก็ไดเ้หน็แลว้วา่ ธุดงค ์๑๓ ขอ้อยู่ทีSปจัจยั ๔ 
ในสามขอ้แรก คอื จวีร บณิฑบาต เสนาสนะ แมแ้ต่ขอ้สุดทา้ยทีSถอืนั Sง ไม่
นอน ถงึจะเป็นเรืSองของความเพยีรอดึสูไ้มจ่าํกดัทีS แต่ก็อยู่ในเรืSองของการ
นั Sงนอน ไมไ่ปไหน ในเมืSอเป็นอย่างนีN ธุดงคก์็แทบไมต่อ้งเดนิ ถกูไหม ไม่
เกีSยว ธุดงคไ์มไ่ดอ้ยู่ทีSเดนิ 

แลว้อย่างนัNน ทาํไมเวลาพดูวา่ธุดงค ์ คนท ั Sวไปกนึ็กคดิไปถงึวา่ตอ้งเดนิ 
เอาละ นีSก็คอืความหมายไดเ้พีNยนไป 

ธุดงคก์ลายไป มคีวามหมายเพีNยนไปเป็นเดนิ ไปมองไปมุง่กนัทีSวา่เดนิ 
นั Sนมนัเป็นเพราะอะไร กม็าพจิารณากนัดู จะเหน็ไดง้า่ยเลยวา่ ธุดงคบ์างขอ้ 
โดยเฉพาะขอ้รุกขมลูอยู่โคนไมนี้S ทาํใหม้โีอกาสเดนิไปเรืSอย 
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As another practice, a monk can also undertake to live in  an open 

space, called dwelling in abbhokāsa. A monk observing this practice 

refuses to live even under a tree or can live even if there is no tree at all. 

This is another ascetic practice called abbhokāsikaṅga. 

Still another practice is undertaking to live on a charnel ground, 

called sosānikaṅga. This is another dhutaṅga. 

The most difficult one requires a great deal of mental energy and 

strength or stamina, i.e. observance of sitting, without lying down. In 

this practice, it is not permissible to sleep or rest by lying down. The 

observer has to go to sleep while sitting; it is all right to walk or to 

stand, but not to lie down. There is no requirement as to how long it is 

to be observed. One might try observing it, for a short or a long period, 

by pledging, i.e. making a resolution to observe this practice of only 

sitting without lying down for a period of, say one vassa (four months 

of the rains retreat). One has to make a pledge. This is another ascetic 

practice called nesajjikaṅga. 

From what I have mentioned as examples, it can already be seen 

that the 13 dhutaṅgas lie in the first three of the four requisites, namely, 

robes, alms food, and the resting place. Even with the last practice, the 

observance of sitting without lying down, although it has to do with 

energy and resiliency without restriction on locales, it is confined to 

sitting or lying down, not going anywhere. Given this fact, dhutaṅga 

hardly has anything to do with walking. Right? It is not relevant; 

dhutaṅga has nothing to do with walking. 

Why then, when talking about dhutaṅga, do most people come to 

think of walking? This is effectively an aberration of meaning. 

Dhutaṅga [or thudong as used in Thai] has mutated. It has been 

corrupted to mean walking. It is looked upon or focused on as walking. 

Why is that so? Let us take a look. It is quite easy to see that some of the 

ascetic practices, especially the one about dwelling at the root of a tree, 

could open up an opportunity for constantly walking on and on. 

  



๘ ธดุงค์: ทําอะไร? ที�ไหน? เพื�ออะไร? 

มองยอ้นหลงัไปในครัNงโบราณ ไมต่อ้งไกล เอาแค่สมยัทีSอาตมายงัเป็นเณร
เลก็ๆ อยู่ในชนบท สมยันัNน เวลาออกพรรษา ไดย้นิพระพดูกนัหรอืบอกคนนัNน
คนนีNวา่ ท่านจะ “ไปรุกขมลู” หรอื “ออกรุกขมลู” ท่านไมไ่ดใ้ชค้าํวา่ “ไปธุดงค”์ 

แต่มาตอนหลงัเดี |ยวนีN  ไปอย่างไรมาอย่างไรไม่รู ้ กลายเป็นว่าจะไป
ธุดงค ์ จะออกธุดงค ์ ธุดงคเ์ลยกลายเป็นเดิน แค่นีNก็เพีNยนแลว้ มนัไม่
เกีSยวกบัขอ้ไหนเลย ทีSพดูมาแทบไมม่ขีอ้ไหนเป็นเรืSองเดนิ มแีต่วา่บางขอ้ทาํ
ใหไ้ดโ้อกาสทีSจะเดนิ ขอ้บณิฑบาต กไ็ดโ้อกาสเดนิ แลว้ก็ไปรุกขมลู ก็ยิSงทาํ
ใหไ้ดเ้ดนิและตอ้งเดนิกนัใหญ่ 

ทวนยํNาวา่ แต่ก่อนนัNน ออกพรรษาแลว้ พระรบักฐนิ สิNนฝนหลายองคก์็
จรดล ออกรุกขมลู จารกิไป คํ Sาไหน นอนนั Sน ใตร่้มไม ้ อาศยัรุกขมลู ใน
สมยัก่อนนัNน เมืSอตน้ไมย้งัมมีาก โคนไมก้็มไีปเรืSอยบนหนทาง พระแวะทีSร่ม
ไม ้พบญาตโิยม ก็แนะนาํใหธ้รรมสอนกนัไป มโีคนไมเ้ป็นจดุกาํหนดสาํคญั 
กเ็รยีกกนัวา่ไปรุกขมลู 

เมืSอรูว้า่ศพัทม์นัเพีNยน ความหมายมนัคลาดเคลืSอนเสยีไป ก็ชวนกนัหนั
กลบัมาใชค้าํวา่ “ไปรุกขมลู” หรอื “ออกรุกขมลู” ดไีหม จะเขา้ใจงา่ย มองเหน็
โยงกบัของจรงิสภาพทีSเป็นจรงิไดช้ดัดดีว้ย 
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Harking back to ancient days—not necessarily very far back in 

time, but just when I was still a little novice living in the countryside—

at that time, at the conclusion of the rains retreat, I would hear the 

monks talking to one another or telling other people that they were 

“going to the root of a tree,” or “traveling out to the root of a tree.” They 

did not say “going on a thudong.” 

But later on, in present days, it is not exactly known how this has 

come about. [“Going to the root of a tree”] has become “going on a 

thudong,” or “traveling out on a thudong,” thereby “thudong” becoming 

walking. Merely this is already corrupted. [Walking] has nothing to do 

with any of the ascetic practices. From what has been said, hardly any 

one of the practices is about walking. There are only some practices 

that could provide a chance for walking. The one about going on an 

alms round might open up an opportunity for walking. Then also the 

one about going to the root of a tree provides even a greater chance for 

walking, involving a lot of walking. 

To recapitulate for emphasis, in former times, after the rains 

retreat had ended, monks would receive katḥina robes. When the rainy 

season was over, many monks would go out to the roots of trees, 

traveling along, and spend the night, wherever the locale, under tree 

shades, dwelling at the roots of trees. In those days, when there were 

still plenty of trees, the roots of trees were constantly available on the 

way. The monks would make a stop at a tree shade to talk to lay 

devotees, advising them, giving them the Dhamma, and preaching them, 

with the root of a tree serving as an important designated point [of 

meeting]. Hence the common expression “going to the root of a tree.” 

Since we are aware that the word has become corrupted with its 

meaning perverted, how about persuading ourselves to revert to using 

the expression “going to the root of a tree,” or “traveling out to the root 

of a tree”? [Such an expression] will be easy to understand. We will be 

able to see clearly its association with real things and the real condition 

as well. 



๙ ธดุงค์: ทําอะไร? ที�ไหน? เพื�ออะไร? 

พอรูเ้รืSองไดห้ลกัแลว้ กช็ดัแน่ลงไปวา่ ธุดงคไ์มใ่ช่เดนิ แมว้า่บางคร ัNง
ธุดงคจ์ะพว่งเอาเดนิตดิมาดว้ย แต่ทีSแทน้ ัNน “ธุดงค”์  คอืองคคุ์ณ หรอืขอ้
ปฏบิตัสิาํหรบัผูข้ดัเกลากเิลส ทีSจะฝึกตวัเองใหเ้ป็นอยู่งา่ย มคีวามมกันอ้ย
สนัโดษ จะไดมุ้ง่ไปกบักจิหนา้ทีSของตวั 

แทนทีSจะเอาเวลาไปยุ่งกบัเรืSองลาภผล เทีSยวหาเทีSยวรอรบัปจัจยั ๔ ทีS
เหลอืเฟือเกนิจาํเป็น ก็จะไดต้ ัNงหนา้ต ัNงตาเอาเวลานัNนมาใชป้ฏบิตักิจิหนา้ทีSใน
การฝึกหดัพฒันาตนเอง ไมว่า่จะศึกษาเลา่เรยีน เจรญิสมถะวปิสัสนา ใหก้า้ว
ไปในไตรสกิขา พอมกันอ้ยสนัโดษแลว้ ก็ทาํไดเ้ตม็ทีS ก็ใหเ้ขา้ใจธุดงคก์นั
อย่างนีN  

บอกแลว้วา่ ธุดงคม์ ี๑๓ ขอ้ เกีSยวกบัปจัจยัสีS ใน ๓ ขอ้แรก เพราะขอ้
ทีS ๔ เรืSองยานั Sนไมต่อ้งฝึก มนัแลว้แต่โรค แต่ปจัจยั ๓ ขอ้แรกนีSทาํใหค้นผนั
แปรวปิรติไดง้า่ย มนัจะฟุ้ งเฟ้อฟุ่มเฟือย จะทาํอะไรทีSวุน่วายกนันกัหนา ก็
มกัจะมาจากปจัจยั ๓ ขอ้แรกนัNนแหละ เทีSยวหาอาหาร หาเครืSองนุ่งห่ม หาทีS
อยู่อาศยักนัไป ไมรู่จ้กัจบ 

อย่างเรืSองทีSอยู่อาศยั ก็สรา้งกนัไป จนกระท ั Sงวา่ไมรู่จ้ะสรา้งขนาดไหน 
ใหเ้ป็นวมิานอะไร ท่านกอ็ยู่โคนไมซ้ะ ใหห้มดเรืSองไปเลย ไดอ้ยู่วมิานตน้ไม ้
อย่างกะรุกขเทวดา เทวดาก็อยู่วมิาน อา้ว... ใครบอกวา่อยากอยู่วมิาน กนี็Sไง 
รุกขเทวดาก็มวีมิาน คอืตน้ไมน้ ัNนแหละ เราก็มวีมิานอยู่ทีSตน้ไมน้ ั Sนได ้ นีS
เขา้ใจแลว้ใช่ไหม ธุดงคน่์ะ 

ถาม: จะธุดงคไ์ด ้ตอ้งสมาทาน ช่วงเวลาเท่าไร กบัใครคะ? 
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Once we have become informed and got hold of the principle, it is 

definitely evident that dhutaṅga is not about walking, even though at 

times it might have walking attached to it. In actual fact, however, 

dhutaṅga refers to qualities or practices for those polishing off their 

defilements to train themselves to live simple lives, have few desires, 

and be contented, so that they can focus their attention on their own 

tasks and duties. 

Instead of spending time getting busy with gains and profits, 

traveling around seeking or waiting to acquire those four requisites 

that are extravagant or superfluous, one can attentively apply that same 

amount of time performing one’s tasks and duties in self-development, 

whether it be in education and learning, or in cultivating tranquility or 

insight, progressing in the threefold training. Once with fewness of 

desires and contentment, one can do all this to the fullest. The concept 

of dhutaṅga should thus be understood. 

I have said earlier that there are 13 dhutaṅgas, all relating to the 

first three of the four requisites, since there is no need to train oneself 

in regard to the fourth requisite, namely medicine, which is contingent 

upon a given disease. The first three requisites, however, can easily lead 

people astray or make them deviant. Whether one is to become 

luxurious and extravagant, or go to a lot of trouble to acquire some-

thing, it is often due to the first three requisites, causing one to go all 

out in endless pursuit of food, clothing, and lodging. 

As for resting places, people would keep on building them to the 

extent that there is no telling how enormous they will be, or what kinds 

of paradises they will become. If a monk is to live at the root of a tree, 

that will do the trick: getting to live in a tree paradise just like a tree 

sprite (rukkhadevatā). Deities dwell in divine abodes. So who says he 

wants to live in a divine abode? Here it is. Just as a tree sprite has a tree 

as his divine abode, so also we can have a divine abode at a tree. Is it 

understood what dhutaṅga is all about? 

QUESTION: If a monk is to observe dhutaṅga, he has to undertake to 

observe it, but for how long and to whom does he make a pledge? 



๑๐ ธดุงค์: ทําอะไร? ที�ไหน? เพื�ออะไร? 

หลวงลุง: ใช่ ตอ้งสมาทาน เป็นการตัNงกาํหนดลงไปแก่ตวัเองว่า เอาละ 
เริSมลงมือทาํจริงจงัละนะ บอกแลว้ว่าจะสมาทาน ถือในระยะส ัNน หรือ
ยาวนาน ก็ได ้

ทีSตอ้งสมาทาน ก็อย่างทีSวา่ เป็นการตัNงกาํหนดใหเ้ป็นการจรงิจงัแน่ชดั
ลงไป อย่างพระทีSเดนิบณิฑบาตไปน่ะ ถา้ไมส่มาทานใหเ้ป็นธุดงค ์ ท่านไป
บณิฑบาตเรืSอยก็จริง แต่บางทีคนนิมนตท่์านไปรบัอาหารในทีSเขาจดัถวาย 
หรอืในพธิ ีเป็นงานเป็นการ ก็ไมเ่ป็นธุดงค ์

เมืSอกีNถามวา่สมาทานกบัใคร กส็มาทานกบัตวัเองน่ะส ิ มนัเป็นเรืSองของ
ตวัเอง เป็นขอ้ปฏบิตัสิาํหรบัฝึกตวัเองนีS เมืSอตกลงใจแลว้ ใจเราเขม้แขง็พอ 
กเ็อาเลย... ตกลงวา่ คราวนีNฉนัสมาทานละนะ ฉนัถอืธุดงคข์อ้นีNนะ ๓ เดอืน 
หรอืนานเท่าไร ก็วา่ไป 

ธุดงคถ์อืหลายขอ้พรอ้มกนัได ้แต่บางขอ้ขดักนั เช่น ถอืรุกขมลูแลว้ จะ
อยู่กลางแจง้ไดอ้ย่างไร มนัขดักนัเอง ขอ้ไหนถอืไดเ้หมาะกบัตน ถา้ใคร
เขม้แขง็ กส็มาทานเลย อย่างพระมหากสัสปะ ทีSเป็นเอตทคัคะทางถอืธุดงค ์
เช่นขอ้อยู่ป่า ท่านก็ถอืตลอดชวีติเลย 

ถาม: ถอืหลายๆ ขอ้ก็ไดห้รอืคะ? 

หลวงลุง: ไดซ้ ิเรืSองผา้กถ็อื เรืSองอาหารก็ถอื เรืSองทีSอยู่ก็ถอื อย่างจวีรก็ถอื
ผา้บงัสุกลุ อาหารก็ถอืบณิฑบาตประจาํ เสนาสนะกถ็อือยู่ป่า อยู่รุกขมลู กไ็ด ้
นีS พรอ้มกนัไปเลยหลายขอ้ 
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MONK: Yes, he has to express the undertaking, making a commitment to 

himself that it is now time to get started in earnest. As mentioned 

earlier, he can undertake to observe a practice whether for a short or a 

long period.  

The reason for having to make a pledge is, as said before, to make 

a serious or explicit commitment. In going on an alms round without a 

pledge to observe it as dhutaṅga, even though he might walk on, if he 

sometimes gets invited to receive alms food specifically prepared for 

him or in a formal ceremony, then it is not dhutaṅga. 

Just a while ago, you asked: to whom is a pledge to be made? The 

answer is “to oneself.” Dhutaṅga is one’s own affair. The ascetic 

practices are for training oneself. Once committed, if one is mentally 

strong enough, one can simply go ahead. For instance, “this time 

around, I’ll undertake to observe this practice for three months,” or for 

whatever length of time, which is up to one’s discretion. 

It is permissible to observe several ascetic practices concurrently. 

However, some practices are in conflict with others. For instance, how 

can an observer of the tree-root-dweller’s practice also observe the 

open-air-dweller’s practice? They are mutually conflicting. Whichever 

practice can be observed and is suitable for oneself and if one is strong 

enough, then one should undertake to observe it. For instance, the 

Elder Mahākassapa, who was foremost in the ascetic practices, 

undertook to observe, in particular, the forest-dweller’s practice 

throughout his life. 

QUESTION: Is it all right to observe several practices [concurrently]? 

MONK: Definitely. While practices concerning robes are observed, 

practices connected with alms food can also be observed, and so can 

practices concerned with the resting place. For instance, with regard to 

robes, the refuse-rag-wearer’s practice can be observed; in connection 

with alms food, the alms-food-eater’s practice can be observed; while in 

regard to the resting place, the forest-dweller’s practice or the tree-

root-dweller’s practice can also be observed, which means several 

practices can be observed simultaneously. 



๑๑ ธดุงค์: ทําอะไร? ที�ไหน? เพื�ออะไร? 

ถือธุดงค� มีอานิสงส�อะไร? 
ถาม: แลว้อานิสงสข์องการถอืธุดงคล์ะ่? 

หลวงลุง: อย่างทีSวา่แลว้ เมืSอถอืธุดงค ์ กจ็ะไดข้ดัเกลากเิลสของตวั จะมี
ความเขม้แขง็ อยู่ในความมกันอ้ยสนัโดษ บอกตวัวา่แค่นีNพอแลว้ ฉนัอยู่ได ้
สบายแลว้ ไมต่ดิขอ้งห่วงกงัวลอะไรแลว้ ก็ต ัNงหนา้ต ัNงตาทาํหนา้ทีSของตน ฝึก
ตวัเองไป แลว้กม็ุง่หนา้ไปในการปฏบิตั ิ ในการพฒันา ศึกษาเลา่เรยีน เผย
แผ่ธรรม กา้วไปไดเ้ตม็ทีS 

ฉะนัNน ธุดงคจ์งึมากบัความมกันอ้ยสนัโดษ เป็นอยู่งา่ย ต่อดว้ยการ
ฝึกฝนขดัเกลาตนเอง แลว้กเ็ขา้ถงึธรรมชาตดิว้ย แถมวา่เมืSออยู่กบัธรรมชาติ
ไดด้แีลว้ ก็มคีวามสุขไดง้า่ย โดยตดัความวุน่วายหลดุพน้ไปมากมาย 

เมืSอพระถอืธุดงค ์ ก็ทาํใหพ้ระอยู่กบัธรรมชาตมิากขึNน มเีวลาเป็นของ
ตวัเอง เป็นอสิระ ไมต่อ้งพึSงพามาก เพราะวา่คนทีSยงัตอ้งพึSงพานัNน ก็พึSงพา
อาศยัเนืSองมาจากปจัจยั ๔ นีSแหละ ท่านจึงพยายามใหเ้ป็นอิสระในเรืSอง
ปจัจยั ๔ เท่าทีSจะทาํได ้ แลว้ตวัเองกจ็ะมุง่ไปในงาน ในการฝึกตน ปฏบิตัิ
ธรรมไดเ้ตม็ทีS 

พออยู่งา่ยอย่างนีN ไมม่อีะไรพะรุงพะรงั แทบไมต่อ้งมอีะไรตดิตวั ไมต่ดิ
ขอ้งห่วงกงัวลอะไรแลว้ เป็นอิสระ จะไปไหนก็ไปง่าย ก็จะเขา้คติทีS
พระพทุธเจา้ตรสัไวว้า่ พระนีSถา้เป็นอยู่ถกูตอ้ง จะเหมอืนกบันกทีSมแีค่ปีก ๒ 
ปีก จะบนิไปไหนกบ็นิไป พระกเ็ป็นอย่างนัNน มแีต่บาตรกบัจวีร ยิSงถอืธุดงค ์
ก็ยิSงตวัเบา เหมอืนกบันกทีSมแีต่ปีก ๒ ปีก นึกจะบนิไปไหน ก็บนิ...ปรู ๋ไป
ไดเ้ลย  
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What are the bWhat are the bWhat are the bWhat are the benefits of observing enefits of observing enefits of observing enefits of observing dhutadhutadhutadhutaṅṅṅṅgagagaga????    

QUESTION: What are the benefits of observing dhutaṅga? 

MONK: As said earlier, when dhutaṅga is observed, a person can polish 

off his defilements, become stronger, and live with fewness of desires 

and contentment, telling himself thus: “Just this is enough. I can now 

live in comfort. I no longer get fixated in or anxious about anything.” He 

can focus his attention on performing his duties, training himself, and 

then heading in the direction of practice, development, education and 

learning, and dissemination of the Dhamma, making progress to the 

fullest extent. 

For this reason, dhutaṅga comes together with fewness of desires, 

contentment, and simple living, followed by the training and polishing 

of oneself, as well as direct contact with nature. Furthermore, once a 

person can live harmoniously with nature, it is easy for him to become 

happy, through cutting out lots of hassles. 

When a monk observes the ascetic practices, he can spend more 

time with nature, have more free time to himself, and become 

independent, not having to rely on much. For one who still has to be 

reliant, it is in connection with the four requisites on which one has to 

depend. With this in mind, a monk would try to become independent, as 

far as possible, in regard to the four requisites, so that he can divert his 

efforts to working and to self-training, practicing the Dhamma to the 

fullest. 

Once living a simple life like this, without being encumbered with 

things, hardly needing to carry anything with himself, no longer getting 

fixated in or anxious about anything, and being free, a monk can travel 

anywhere easily. This will then fall in line with what the Buddha said: if 

a monk lives a proper life, he is like a bird, which has only two wings 

and can fly wherever it wants. The same is also true of a monk with 

only an alms bowl and a set of robes. Especially if he observes the 

ascetic practices, he will become even lighter. It is like a bird, with only 

two wings, which, on wanting to fly anywhere, just flies—presto! 



๑๒ ธดุงค์: ทําอะไร? ที�ไหน? เพื�ออะไร? 

เอ... ปรู ๋หรอื ปรอ๋[๕]  อย่างไหนนะ (เสยีงวา่ “ปรอ๋” หวัร่อกนัดงั) 
พระอย่างท่านทีSถอืธุดงคนี์N  ก็เป็นอย่างนัNน ท่านจะไปไหน ก็ไปได ้

สะดวก ไปไดค้ลอ่ง ท่านกไ็ปชนบทนัNนชนบทนีN ไปพบประชาชนชาวบา้นถิSน
ทรุกนัดาร ทีSอยู่ในดง ในพง ในไพร เขาจะยากจนอยู่กนัอย่างไร ท่านกไ็ดรู้ ้
ไดเ้หน็ แลว้ท่านก็มโีอกาสไดส้ ั Sงสอนแนะนาํ มธีรรมะให ้ ช่วยใหเ้ขาอยู่กนัด ี
กเ็ลยกลายเป็นวา่ธุดงคน์ ัNนไมเ่ฉพาะขดัเกลาตนเอง แต่เอืNอในการส ั Sงสอนคน
อืSนดว้ย ทาํใหไ้ปเขา้ถงึประชาชนไดท้ ั SวทกุถิSนฐาน นีSคอืมปีระโยชนเ์ยอะเลย 

วนัก่อนนัNน มเีหตุใหพ้บกบัญาติโยมบางท่าน ก็ไดเ้ล่าใหญ้าติโยมฟงั
เป็นเรืSองแทรกวา่ นานนกัแลว้ มฝีร ั SงทีSศึกษาคน้ควา้เรืSองเอเชยีอาคเนย ์แลว้
เขยีนเป็นหนงัสอืหนาเลม่หนึSง เป็นตาํราประวตัศิาสตร ์Southeast Asia ซึSง
นิยมใชก้นัเป็นหลกัมานาน 

เขามขีอ้สนันิษฐานอนัหนึSง เขาบอกวา่ดนิแดนแถบประเทศไทยนีN แต่
ก่อนอยู่ใตอ้าํนาจของขอม อย่างทีSเรารูก้นั คืออาณาจกัรขอมโบราณ ซึSง
ยิSงใหญ่มาก ขอมนัNนมาตัNงละโว ้ (ทีSลพบุรี) เป็นเมอืงหลวงย่อยสาํหรบั
ปกครองดนิแดนทีSปจัจบุนัคอืไทย 

ทนีีN ขอมนัNนมศีาสนาหลกั คอืศาสนาพราหมณ/์ฮนิดู แลว้ก็พทุธศาสนา
มหายาน เป็นสองศาสนาใหญ่ของมหาอาณาจกัรนัNน 

(พดูมาถงึตรงนีN อปุกรณบ์นัทกึเสยีงของคณะผูฟ้งั หยุดทาํงาน กเ็ลยไมม่เีรืSองทีSเลา่ไปแลว้ ทีS

จะลอกมาบอกทีSนีS จงึขอรวบรดัเลา่ส ัNนๆ ต่อทา้ย พอใหเ้รืSองจบลงได)้ 

ทนีีN  พระและพราหมณใ์นสองศาสนานัNน กอ็ยู่กบัความยิSงใหญ่ทีSศูนยก์ลาง
อาํนาจในมหานคร โดยเป็นเจา้พธิีอนัมโหฬารพนัลกึ ทิNงส่วนใหญ่ห่างไกล
ความเจรญิใหแ้ปลกแยกวา้เหวอ่า้งวา้ง 
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Eh, is it presto or pronto?[5] which is [correct]? (A loud response: 

“pronto,” followed by a loud laughter.) 

A monk like one observing dhutaṅga is just like that. Wherever he 

goes, he can travel conveniently and smoothly. He might go to this or 

that rural area, meeting with people in the remote and harsh 

countryside, living in the wilderness, in the wild, in the forest. He will 

know and see for himself how people live their poverty-stricken lives. 

Then he will have a chance to preach and advise them, have the 

Dhamma to present to them, thereby helping them live well. So it turns 

out that not only is dhutaṅga for polishing oneself, but it is also 

propitious to preaching others, making it possible to reach out to 

people in all locales. There are indeed lots of benefits to this. 

The other day, I had a cause to see some lay devotees. I told them 

as an intervening story that quite a long time ago a Westerner carried 

out research studies of Southeast Asia and wrote a thick book on its 

history, which had long been popularly used as a major textbook. 

He conjectures that the land that is present-day Thailand used to 

be under the dominance of the Khmers (or Khoms), as we all know, i.e. 

the ancient Khmer kingdom, which was a very great kingdom. The 

Khmers came to establish Lavo (at Lop Buri) as a minor capital to rule 

the land that is present-day Thailand. 

The ancient Khmers had two principal religions: Brahmanism/ 

Hinduism and Mahayana Buddhism. They were the two major religions 

of that great kingdom. 

(At this point, the recording machine of the audience stopped working so that what 

was told to them is no longer available. What I am about to tell is a brief summary, just 

enough to bring this intervening story to a close.) 

Buddhist monks and Brahminic priests in these two religions lived 

in grandeur at the center of power in the metropolis, serving as master 

performers of grandiose and elaborate ceremonies, leaving the majority 

of people far removed from civilization, alienated, and forlorn. 

  



๑๓ ธดุงค์: ทําอะไร? ที�ไหน? เพื�ออะไร? 

ในสมยันัNนเองซึSงเป็นช่วงเวลายาวนาน พระภกิษุเถรวาทผูม้คีวามเป็นอยู่
งา่ยๆ มกันอ้ยสนัโดษดงัทีSวา่ ไดจ้ารกิกนัไปเรืSอยๆ จนไปๆ มาๆ ก็ถงึกนั
ใกลช้ดิกบัมวลประชาชน กระจายไปท ั SวทกุถิSนดนิแดน จนชนบทนอ้ยใหญ่
กลายเป็นพทุธศาสนิกของเถรวาท 

กาลนานผ่านมา ในทีSสุด อาณาจกัรขอมโบราณเจา้ของนครวดั–นครธม 
กล็ม่สลาย และศาสนาพราหมณ ์กบัพทุธศาสนามหายาน ซึSงผูกตวัตดิอยู่กบั
ศูนยก์ลางอาํนาจทีSยิSงใหญ่ ก็ลม้หายไปดว้ย ในขณะทีSพทุธศาสนาเถรวาทเขา้
ไปอยู่ในชวีติของชาวบา้นท ั Sวผนืแผ่นดนิหมดแลว้ นีSคอืทีSเขาวา่เป็นดา้นหนึSงของ
ประวตัศิาสตรแ์ห่งเอเชยีอาคเนย ์แถบทีSมาเป็นประเทศไทย 

 

นาฬิกาปลุกดังเกร-งกร-าง ต่ืนข้ึนมา ตาสว�าง เดินถูกทางกันเสียที 

ธุดงคเ์ป็นขอ้ปฏบิตัติามสมคัรใจ ทีSทาํไดย้ากมากบา้งยากนอ้ยบา้ง แต่ก็
มพีระทีSใจเขม้แขง็สมาทานถอืสบืกนัมาจนแน่นแฟ้น เขา้อยู่ในวถิชีวีติ เป็น
ความรูค้วามเขา้ใจสามญัในสงัคมไทย 

แต่น่าแปลกใจวา่ เวลานีN คนไทยชาวพทุธมากหลายจนเรยีกไดว้า่ท ั Sวๆ 
ไป แมก้ระท ั Sงชาวบา้นพืNนถิSนกไ็มรู่จ้กัพอทีSจะมองออกไดว้า่ธุดงคค์อือย่างไร 
พากนัตืSนเตน้ไปกบัปรากฏการณวู์บวาบแวววาว แลว้ก็ไขวเ้ขวสบัสนกนัไป 

นีSเป็นสญัญาณทีSเตอืนอย่างชดัเจนวา่ พระพทุธศาสนาของคนไทย มี
สภาพเป็นอย่างไร คลาดเคลืSอนผดิเพีNยน ผกุร่อนเลอืนราง หรอืวา่ไปกนัถงึ
แค่ไหน ควรจะปฏบิตัหิรอืจดัการใหเ้ป็นอย่างไร 
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At that time, which constituted a very long period, Theravada 

Buddhist monks, who lived simple lives with fewness of desires and 

contentment, as stated earlier, kept on traveling around until they 

eventually became close to the masses of people and spread all over the 

places, to the extent that people in the rural areas, small and large, had 

been converted to Theravada Buddhism. 

After a long period had elapsed, in the end the ancient Khmer 

Kingdom, the owner of Angkor Wat and Angkor Thom, collapsed, and 

so did vanish Brahamanism and Mahayana Buddhism, which tied them-

selves to the center of great power, while Theravada Buddhism had 

found its way into the villagers’ lives all over the land. This, he says, is 

one aspect of the history of that part of Southeast Asia which came to 

be Thailand. 

 

With tWith tWith tWith the alarm clock he alarm clock he alarm clock he alarm clock gogogogoing offing offing offing off    loudlyloudlyloudlyloudly,,,,    it is about time it is about time it is about time it is about time totototo    wake upwake upwake upwake up    with with with with 

clear clear clear clear eyeseyeseyeseyes    and walk the right pathand walk the right pathand walk the right pathand walk the right path    

Dhutaṅga constitutes practices on a voluntary basis, either very 

hard to observe or less hard to follow. Nevertheless, there have been 

successively generation after generation of monks with strong resolve 

undertaking to observe them so steadfastly that [the concept of 

dhutaṅga] has been integrated into the people’s way of life, becoming a 

common knowledge and understanding in Thai society. 

It is, however, surprising that a great number of Thai people who 

are Buddhists (so many of them as to warrant the expression “in 

general”), including even indigenous villagers, fail to know enough to 

recognize what dhutaṅga is all about. Popularly thrilled by some flashy 

and showy phenomena, they have got disoriented and perplexed as a 

result. 

This serves as a distinct warning signal as to what Thai people’s 

Buddhism is like, how aberrant and distorted, or deteriorated and 

obscured it is, or how far off course it has gone, and how it is be acted 

upon or dealt with. 



๑๔ ธดุงค์: ทําอะไร? ที�ไหน? เพื�ออะไร? 

มองในแงด่ ีปรากฏการณเ์ป็นเรืSองเป็นราวครกึโครมอืNอฉาวทีSโด่งดงัเด่น 
ขึNนมา เป็นอาการทีSผูท้าํน ัNนท่านช่วยกระตุกหรือกระแทกกระทุง้ใหค้นไทย
สะดุง้ตืSน หรอืแมแ้ต่ตระหนกตกใจขึNนมา ซึSงน่าจะช่วยใหเ้กดิความสนใจใส่
ใจทีSจะแกไ้ขกนัใหจ้รงิจงั มฉิะนัNน กจ็ะไมต่ืSนขึNนมาจากความหลบัใหล ไมล่กุ
ขึNนมาทาํอะไรใหเ้ป็นสาระชิNนอนั 

ถา้มองอย่างนีN กเ็ป็นอนัวา่ดแีลว้ ทีSมเีรืSองแรงรา้ยน่าตระหนกตกใจ มา
ทาํใหต้ระหนกัรู ้ อะไรทีSตูมตามใหต้ืSนเตน้ แต่ช่วยปลกุใหล้กุขึNนมาศึกษาหา
ความรูก้นัใหเ้ท่าทนัเขา้ใจ ทีSจะตดัสนิไดด้ว้ยตนเอง แลว้ช่วยกนัแกไ้ข ชวน
กนัประพฤตปิฏบิตัใิหถ้กูตอ้งต่อไป ก็เป็นอนัถอืไดว้า่นั Sนกด็ ี

จะจบเลม่ลงทา้ย จงึนาํเอาหลกัความรูเ้รืSอง “ธุดงค”์  มาบอกกนัไวจ้าก 
พจนานุกรมพทุธศาสตร ์ ฉบบัประมวลธรรม ยาวถงึ ๔ หนา้ จดัไดว้า่เป็น
ภาคผนวก นบัวา่ไมน่อ้ย เรืSองธุดงค ์รูเ้ท่านีNน่าจะพอทหีนึSงก่อน 
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To look on the bright side, the [recent] phenomena that have 

arisen as a notoriously and conspicuously sensational and scandalous 

subject are in effect symptoms of those responsible for them helping to 

give Thai people a sudden push or goad them to waking up with a start 

or even a panic. This should contribute to arousing an interest and 

attention in solving problems in earnest. Otherwise, they would neither 

wake up from unawareness nor get up to do something substantial and 

concrete. 

If we look in this way, it is well and fine that there have been such 

serious and alarming phenomena which have come to make us aware, 

incidents which have boomingly aroused our excitement, but which 

have helped wake us up and find out about them, to keep pace and gain 

an understanding of them. We can then make our own judgments, join 

forces to correct [the problems], and persuade ourselves to act or 

behave properly further on. After all, this might in effect be regarded as 

a good thing. 

To conclude this volume, I have brought to your attention some 

theoretical knowledge about dhutaṅga from [my] Dictionary of 

Buddhism, in as many as four pages altogether, which can serve as an 

addendum, with no small amount of information. So it should be 

enough for the subject of dhutaṅga to be known up to this extent just 

for this time around. 



๑๕ ธดุงค์: ทําอะไร? ที�ไหน? เพื�ออะไร? 

ภาคผนวก 

จาก พจนานุกรมพทุธศาสตร ์ ฉบบัประมวลธรรม ภาค ๑: พจนานุกรม
พทุธศาสตร ์หมวดธรรม หนา้ ๒๕๖–๒๕๘ (ปรบัแกเ้นืNอความเลก็นอ้ย) 
 
[342] ธุดงค ์ 13 (องคคุ์ณเครืSองสลดัหรอืกาํจดักเิลส, ขอ้ปฏบิตัเิขม้งวด ทีS
สมคัรใจสมาทานประพฤตปิระจาํตวั ช ั Sวระยะกาลส ัNน หรอืยาว หรอืแมต้ลอด
ชีวติ เป็นอุบายขดัเกลากิเลส ส่งเสริมความมกันอ้ยสนัโดษ เป็นตน้ —

Dhutaṅga: means of shaking off or removing defilements; austere prac-

tices; ascetic practices) 

หมวดที � 1 จวีรปฏสิงัยตุต ์(เกีSยวกบัจวีร — connected with robes) 
1. ปงัสกูุลกิงัคะ (องคแ์ห่งผูถ้อืทรงผา้บงัสุกลุ คาํสมาทานวา่ “คหปติจีวรํ 
ปฏิกฺขิปามิ, ป�สุกูลิกงฺคํ สมาทิยามิ” แปลวา่ “เรางดคฤหบดจีวีร สมาทาน
องคแ์ห่งผูถ้อืทรงผา้บงัสุกลุ” — Paṁsukūlikaṅga: refuse-rag-wearer’s practice) 
2. เตจวีรกิงัคะ (องคแ์ห่งผูถ้อืทรงเพยีงไตรจวีร คาํสมาทานวา่ “จตุตฺถจวีรํ 
ปฏิกฺขิปามิ, เตจีวริกงฺคํ สมาทิยามิ” แปลวา่ “ขา้พเจา้งดจวีรผนืทีS ๔ 
สมาทานองคแ์ห่งผูท้รงเพยีงไตรจวีร” — Tecīvarikaṅga: triple-robe-wearer’s 

practice) 

หมวดที � 2 ปิณฑปาตปฏสิงัยตุต ์ (เกีSยวกบับณิฑบาต — connected 

with alms food) 
3. ปิณฑปาตกิงัคะ (องคแ์ห่งผูถ้อืเทีSยวบณิฑบาต คาํสมาทานวา่ “อติเรก
ลาภํ ปฏิกฺขิปามิ, ป!ณฺฑปาติกงฺคํ สมาทิยามิ” แปลวา่ “ขา้พเจา้งด
อตเิรกลาภ สมาทานองคแ์ห่งผูถ้อืเทีSยวบณิฑบาต” — Piṇḍapātikaṅga: alms-

food-eater’s practice) 
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AddendumAddendumAddendumAddendum    

From “Dhutaṅga” in [the present author’s] Dictionary of Buddhism, Part 

One: Dictionary of Numerical Dhammas, pp. 256–258 (with minor 

revisions) 

[342] 13 Dhutaṅgas (means of shaking off or removing defilements; 

austere practices or ascetic practices voluntarily undertaken to observe 

on a personal basis over a short or a long period of time or even 

throughout one’s life as a method of polishing off defilements, and 

enhancing such qualities as fewness of desires and contentment. 

Set 1: Cīvarapaṭisaṁyutta (connected with robes) 

1. Paṁsukūlikaṅga (refuse-rag-wearer’s practice). The pledging state-

ment is as follows: “Gahapaticīvaraṁ paṭikkhipāmi; Paṁsukūlikaṅgaṁ 

samādiyāmi, meaning “I forgo robes presented by house-holders; I 

undertake to observe the refuse-rag-wearer’s practice.” 

2. Tecīvarakaṅga (triple-robe-wearer’s practice). The pledging state-

ment is as follows:  “Catutthacīvaraṁ paṭikkhipāmi; Tecīvarikaṅgaṁ 

samādiyāmi,” meaning “I forgo a fourth robe; I undertake to observe 

the triple-robe-wearer’s practice.” 

Set 2: Piṇḍapātapaṭisaṁyutta (connected with alms food) 

3. Piṇḍapātikaṅga (alms-food-eater’s practice). The pledging state-

ment is as follows: “Atirekalābhaṁ paṭikkhipāmi; Piṇḍapātikaṅgaṁ 

samādiyāmi,”  meaning “I forgo a surplus acquisition [of food]; I under-

take to observe the alms-food-eater’s practice.” 

  



๑๖ ธดุงค์: ทําอะไร? ที�ไหน? เพื�ออะไร? 

4. สปทานจารกิงัคะ (องคแ์ห่งผูถ้อืเทีSยวบณิฑบาตไปตามลาํดบั คาํสมาทาน
ว่า “โลลุปฺปจารํ ปฏิกฺขิปามิ, สปทานจาริกงฺคํ สมาทิยามิ” แปลว่า 
“ขา้พเจา้งดการเทีSยวตามใจอยาก สมาทานองคแ์ห่งผูถ้อืเทีSยวบณิฑบาตไป
ตามลาํดบั” — Sapadānacārikaṅga: house-to-house-seeker’s practice) 
5. เอกาสนิกงัคะ (องคแ์ห่งผูถ้อืนั Sงฉนั ณ อาสนะเดยีว คอืฉนัวนัละคร ัNง
เดยีว ลกุจากทีSแลว้ไมฉ่นัอกี คาํสมาทานวา่ “นานาสนโภชนํ ปฏิกฺขิปามิ, 

เอกาสนิกงฺคํ สมาทิยามิ” แปลวา่ “ขา้พเจา้งดการฉนั ณ ต่างอาสนะ 
สมาทานองคแ์ห่งผูถ้อืนั Sงฉนั ณ อาสนะเดยีว” — Ekāsanikaṅga: one-

sessioner’s practice) 
6. ปตัตปิณฑกิงัคะ (องคแ์ห่งผูถ้อืฉนัเฉพาะในบาตร คอื ไมใ่ชภ้าชนะใส่
อาหารเกนิ ๑ อย่าง คอืบาตร คาํสมาทานวา่ “ทุติยภาชนํ ปฏิกฺขิปามิ, 
ปตฺตป!ณฺฑิกงฺคํ สมาทิยามิ” แปลวา่ “ขา้พเจา้งดภาชนะทีS ๒ สมาทานองค์
แห่งผูฉ้นัเฉพาะในบาตร” — Pattapiṇḍikaṅga: bowl-food-eater’s practice) 
7. ขลปุจัฉาภตัตกิงัคะ (องคแ์ห่งผูถ้อืหา้มภตัทีSถวายภายหลงั คอืเมืSอไดป้ลง
ใจกาํหนดอาหารทีSเป็นส่วนของตน ซึSงเรยีกวา่ “หา้มภตั” ดว้ยการลงมอืฉนั
เป็นตน้แลว้ ไม่รบัอาหารทีSเขานาํมาถวายอีก แมจ้ะเป็นของประณีต คาํ
สมาทานวา่ “อติริตฺตโภชนํ ปฏิกฺขิปามิ, ขลุปจฺฉาภตฺติกงฺคํ สมาทิยามิ” 

แปลวา่ “ขา้พเจา้งดโภชนะอนัเหลอืเฟือสมาทานองคแ์ห่งผูถ้อืหา้มภตัทีSถวาย
ภายหลงั” — Khalupacchābhattikaṅga: later-food-refuser’s practice) 

หมวดที � 3 เสนาสนปฏสิงัยตุต ์(เกีSยวกบัเสนาสนะ — connected with 

the resting place) 
8. อารญัญกิงัคะ (องคแ์ห่งผูถ้อือยู่ป่า อยู่ห่างบา้นคนอย่างนอ้ย ๕๐๐ ช ั Sวธนู 
คอื ๒๕ เสน้ คาํสมาทานวา่ “คามนฺตเสนาสนํ ปฏิกฺขิปามิ, อาร(ฺ( ิกงฺคํ 
สมาทิยามิ” แปลวา่ “ขา้พเจา้งดเสนาสนะชายบา้น สมาทานองคแ์ห่งผูถ้อือยู่
ป่า” — āraññikaṅga: forest-dweller’s practice) 
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4. Sapadānacārikaṅga (house-to-house seeker’s practice). The pledging 

statement is as follows: “Loluppacāraṁ paṭikkhipāmi; Sapadānacāri-

kaṅgaṁ samādiyāmi,” meaning “I forgo going on an alms round 

with covetousness; I undertake to observe the house-to-house-seeker’s 

practice.” 

5. Ekāsanikaṅga (one-sessioner’s practice, i.e. eating only once a day; 

no more eating after getting up from the seat). The pledging statement 

is as follows: “Nānāsanabhojanaṁ paṭikkhipāmi; Ekāsanikaṅgaṁ samā-

diyāmi,” meaning “I forgo eating in several sessions; I undertake to 

observe the one-sessioner’s practice.” 

6. Pattapiṇḍikaṅga (bowl-food-eater’s practice, i.e. not using more 

than one eating vessel, namely an alms bowl). The pledging statement is 

as follows: “Dutiyabhājanaṁ paṭikkhipāmi; Pattapiṇḍikaṅgaṁ samā-

diyāmi,” meaning “I forgo a second vessel; I undertake to observe the 

bowl-food-eater’s practice.” 

7. Khalupacchābhattikaṅga (later-food-refuser’s practice. That is, on 

resolving to determine one’s own portion of food, called “refusing more 

food,” by, for example, starting to eat, one refuses to receive additional 

food even if it is a delicacy.). The pledging statement is as follows: 

“Atirittabhojanaṁ paṭikkhipāmi; Khalupacchābhattikaṅgaṁ samā-

diyāmi,” meaning “I forgo additional food; I undertake to observe the 

later-food-refuser’s practice .” 

Set 3: Senāsanapaṭisaṁyutta (connected with the resting place) 

8. Āraññikaṅga (forest-dweller’s practice, i.e. living at least 500 bow- 

lengths or about one kilometer away from any villager’s cottage). The 

pledging statement is as follows:  “Gāmantasenāsanaṁ paṭikkhipāmi; 

Āraññikaṅgaṁ samādiyāmi,” meaning “I forgo dwelling in a village 

abode; I undertake to observe the forest-dweller’s practice.” 



๑๗ ธดุงค์: ทําอะไร? ที�ไหน? เพื�ออะไร? 

9. รุกขมูลกิงัคะ (องคแ์ห่งผูถ้อือยู่โคนไม ้ คาํสมาทานวา่ “ฉนฺนํ ปฏิกฺขามิ, 
รุกฺขมูลิกงฺคํ สมาทิยามิ” แปลวา่ “ขา้พเจา้งดทีSมงุบงั สมาทานองคแ์ห่งผูถ้อื
อยู่โคนไม”้ — Rukkhamūlikaṅga: tree-root-dweller’s practice) 
10. อพัโภกาสกิงัคะ (องคแ์ห่งผูถ้อือยู่ทีSแจง้ คาํสมาทานวา่ “ฉนฺน(ฺจ รุกฺข-
มูล(ฺจ ปฏิกขิฺปามิ, อพฺโภกาสิกงฺคํ สมาทิยามิ” แปลวา่ “ขา้พเจา้งดทีSมงุบงั
และโคนไม ้สมาทานองคแ์ห่งผูถ้อือยู่ทีSแจง้” — Abbhokāsikaṅga: open-air-

dweller’s practice) 
11. โสสานิกงัคะ (องคแ์ห่งผูถ้อือยู่ป่าชา้ คาํสมาทานวา่ “อสุสานํ ปฏิกฺขิปามิ, 
โสสานิกงฺคํ สมาทิยามิ” แปลวา่ “ขา้พเจา้งดทีSมใิช่ป่าชา้ สมาทานองคแ์ห่งผู ้
ถอือยู่ป่าชา้” —  Sosānikaṅga: charnel-ground dweller’s practice) 
12. ยถาสนัถตกิงัคะ (องคแ์ห่งผูถ้อือยู่ในเสนาสนะแลว้แต่เขาจดัให ้คาํสมาทาน
ว่า “เสนาสนโลลุปฺป� ปฏิกฺขิปามิ, ยถาสนฺถติกงฺคํ สมาทิยามิ” แปลว่า 
“ขา้พเจา้งดความอยากเอาแต่ใจในเสนาสนะ สมาทานองคแ์ห่งผูถ้อือยู่ในเสนาสนะ
แลว้แต่เขาจดัให”้ — Yathāsanthatikaṅga: any-bed-user’s practice) 

หมวดที � 4 วริิยปฏสิงัยตุต ์ (เกีSยวกบัความเพยีร — connected with 

energy) 
13. เนสชัชิกงัคะ (องคแ์ห่งผูถ้อืการนั Sง คอืเวน้นอน อยู่ดว้ยเพยีง ๓ อริยิาบถ 
คาํสมาทานวา่ “เสยฺยํ ปฏิกฺขิปามิ, เนสชฺชิกงฺคํ สมาทิยามิ” แปลวา่ “ขา้พเจา้
งดการนอน สมาทานองคแ์ห่งผูถ้อืการนั Sง” — Nesajjikaṅga: sitter’s practice) 

ในธุดงคท์ ัNง 13 ขอ้ แต่ละขอ้มคีาํสมาทาน (โดยอธษิฐานใจหรอืเปลง่
วาจา) แยกไดเ้ป็น 2 ท่อน ท่อนแรกเป็นการกลา่วงด ส่วนท่อนหลงัเป็นการ
กลา่วถอืธุดงคข์อ้นัNนๆ โดยหลกัการ ถงึหากวา่จะใชเ้พยีงท่อนใดท่อนหนึSง 
ท่านชีNแจงวา่ การสมาทานไดท้าํสาํเรจ็แลว้ แต่ในทางปฏบิตั ิ นิยมกลา่วคาํ
สมาทานเตม็ท ัNง 2 ท่อน ประหนึSงเพืSอสาํทบัใหห้นกัแน่นยิSงขึNน 
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9. Rukkhamūlikaṅga (tree-root-dweller’s practice). The pledging 

statement is as follows: “Channaṁ paṭikkhipāmi; Rukkhamūlikaṅgaṁ 

samādiyāmi,” meaning “I forgo a roof; I undertake to observe the tree-

root-dweller’s practice.” 

10.  Abbhokāsikaṅga (open-air-dweller’s practice). The pledging state-

ment is as follows: “Channañca rukkhamūlañca paṭikkhipāmi; Abbho-

kāsikaṅgaṁ samādiyāmi,” meaning “I forgo a roof and the root of a tree; 

I undertake to observe the open-air dweller’s practice.” 

11.  Sosānikaṅga (charnel-ground-dweller’s practice). The pledging 

statement is as follows: “Assānaṁ paṭikkhipāmi; Sosānikaṅgaṁ 

samādiyāmi,” meaning “I forgo what is not a charnel ground; I 

undertake to observe the charnel-ground-dweller’s practice.” 

12.  Yathāsanthatikaṅga (any-bed-user’s practice). The pledging state-

ment is as follows: “Senāsanaloluppaṁ paṭikkhipāmi; Yathāsanthati-

kaṅgaṁ samādiyāmi,” meaning “I forgo covetousness in regard to 

resting places; I undertake to observe the any-bed-user’s practice.” 

Set 4: Viriyapaṭisaṁyutta (connected with energy) 

13.  Nesajjikaṅga (sitter’s practice, i.e. refusing to lie down; living in the 

three postures only: standing, walking, and sitting). The pledging state-

ment is as follows: “Seyyaṁ paṭikkhipāmi; Nesajjikaṅgaṁ samādiyāmi,” 

meaning “I forgo lying down; I undertake to observe the sitter’s 

practice.” 

In all the 13 practices, each practice has a pledging statement 

(made silently to oneself or uttered out loud) which can be divided into 

two portions. The former one is to pledge to forgo something while the 

latter is to pledge to observe that particular practice. In principle, even 

if only one or the other portion is used, it is pointed out, the pledging is 

considered done. In practice, however, both portions are conven-

tionally used in full so as to, as it were, strengthen the pledge even 

more. 



๑๘ ธดุงค์: ทําอะไร? ที�ไหน? เพื�ออะไร? 

ขอ้ควรทราบเพิ3มเตมิเกี3ยวกบัธุดงค ์13 

ก. โดยย่อ ธุดงคม์ ี8 ขอ้ เท่านั 8น คือ 

1) องคห์ลกั 3 (สสีงัคะ — principal practices) คอื สปทานจารกิงัคะ 
(เท่ากบัไดร้กัษาปิณฑปาติกงัคะดว้ย) เอกาสนิกงัคะ (เท่ากบัไดร้กัษา
ปตัตปิณฑกิงัคะ และขลปุจัฉาภตัตกิงัคะดว้ย) และอพัโภกาสกิงัคะ (ทาํ
ใหรุ้กขมลูกิงัคะ กบัยถาสนัถตกิงัคะ หมดความจาํเป็น) 
2) องค์เดีSยวไม่คาบเกีSยวขอ้อืSน 5 (อสมัภินนงัคะ — individual 

practices) คอื อารญัญกิงัคะ ปงัสุกูลกิงัคะ เตจวีรกิงัคะ เนสชัชกิงัคะ 
และโสสานิกงัคะ 

ข. โดยนิสสยั คอืทีSอาศยั (dependence) ม ี 2 คอื ปจัจยันิสติ 12 (อาศยั
ปจัจยั — dependent on requisites) กบั วริยินิสติ 1 (อาศยัความเพยีร 

— dependent on energy) 
ค. โดยบคุคลผูถ้อื 

1) ภกิษุ ถอืไดท้ ัNง 13 ขอ้ 
2) ภกิษุณี ถอืได ้8 ขอ้ (คอื ขอ้ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13) 
3) สามเณร ถอืได ้12 ขอ้ (คอืเวน้ขอ้ 2 เตจวีรกิงัคะ) 
4) สกิขมานาและสามเณร ีถอืได ้7 ขอ้ (คอื ลดขอ้ 2 ออกจากทีSภกิษุณี
ถอืได)้ 
5) อบุาสกอบุาสกิา ถอืได ้2 ขอ้ (คอืขอ้ 5 และ 6) 

ง. โดยระดบัการถอื แต่ละขอ้ถอืได ้3 ระดบั คอื 

1) อย่างอกุฤษฎ ์ หรอือย่างเคร่ง เช่น ผูถ้อือยู่ป่า ตอ้งใหไ้ดอ้รุณในป่า
ตลอดไป 
2) อย่างมธัยม หรอือย่างกลาง เช่นผูถ้อือยู่ป่า อยู่ในเสนาสนะชายบา้น
ตลอดฤดูฝน 4 เดอืน ทีSเหลอือยู่ป่า 
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Further noteworthy information about the 13 ascetic practices 

A. By abridgement, there are only eight ascetic practices, namely 

1) three principal practices (sīsaṅga), namely sapadānacārikaṅga 

(tantamount to also observing piṇḍapātikaṅga), ekāsanikaṅga 

(tantamount to also observing pattapiṇḍikaṅga and khalupacchā-

bhattikaṅga), and abbhokāsikaṅga (rendering rukkhamūlikaṅga 

and yathāsanthatikaṅga unnecessary) 

2) five individual practices, not relating to other practices (asam-

bhinnaṅga), namely āraññikaṅga, paṁsukūlikaṅga, tecīvarikaṅga, 

nesajjikaṅga, and sosānikaṅga 

B. By dependence (nissaya), there are two groups: 12 practices that are 

dependent on requisites (paccayanissita) and one that is dependent 

on energy (viriyanissita) 

C. By observer 

1) A monk can observe all the 13 practices. 

2) A nun can observe eight practices (i.e. practices 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 

and 13). 

3) A novice can observe 12 practices (with tecīvarakaṅga not 

allowed). 

4) A female probationist and a female novice can observe seven 

practices (i.e. removing practice 2 from the eight practices allowed 

to a nun). 

5) A layman and a laywoman can observe two practices (i.e. 

practices 5 and 6). 

D. By degree of observance. Each practice can be observed in three 

degrees: 

1) In the utmost or stringent degree: e.g. an observer of the forest-

dweller practice must always meet the dawn in the forest. 

2) In the moderate degree: e.g. an observer of the forest-dweller 

practice must live in the village with its precincts throughout the 

four rainy months while living in the forest the rest of the time. 



๑๙ ธดุงค์: ทําอะไร? ที�ไหน? เพื�ออะไร? 

3) อย่างอ่อน หรอือย่างเพลา เช่น ผูถ้อือยู่ป่า อยู่ในเสนาสนะชายบา้น
ตลอดฤดูฝนและหนาวรวม 8 เดอืน 

จ. ขอ้ 9 และ 10 คอื รุกขมลูกิงัคะ และอพัโภกาสกิงัคะ ถอืไดเ้ฉพาะนอก
พรรษา เพราะวนิยักาํหนดใหต้อ้งถอืเสนาสนะในพรรษา 

ฉ. ธุดงคไ์ม่ใช่บทบญัญตัิทางวนิยั ขึNนกบัความสมคัรใจ มหีลกัท ั Sวไปใน
การถอืวา่ ถา้ถอืแลว้ช่วยใหก้รรมฐานเจรญิ หรอืช่วยใหก้ศุลธรรมเจรญิ 
อกศุลธรรมเสืSอม ควรถอื ถา้ถอืแลว้ทาํใหก้รรมฐานเสืSอม หรอืทาํใหก้ศุล
ธรรมเสืSอม อกศุลธรรมเจรญิ ไมค่วรถอื ส่วนผูท้ีSถอืหรอืไมถ่อื ก็ไมท่าํให ้
กรรมฐานเจรญิหรอืเสืSอม เช่น เป็นพระอรหนัตแ์ลว้อย่างพระมหากสัสปะ 
เป็นตน้ หรอืคนอืSนๆ ก็ตาม ควรถอืได ้ ฝ่ายแรกควรถอืในเมืSอคดิจะ
อนุเคราะหช์มุชนในภายหลงั ฝ่ายหลงัเพืSอเป็นวาสนาต่อไป 

ช. ธุดงคท์ีSมาในบาลเีดมิ ไมพ่บครบจาํนวนในทีSเดยีว (ทีSพบจาํนวนมาก คอื 
ม.อ.ุ14/186/138; M.III.40 มขีอ้ 1, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13; อง.ฺทสก.24/181/245; 

A.V.219 มขีอ้ 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13; ข.ุม.29/918/584; Nd1188 มขีอ้ 1, 2, 3, 

4, 7, 8, 12, 13) นอกจากคมัภรีป์รวิาร[๖] (วนิย.8/981/330; 1192/475; Vin.V.131,198) 
ซึSงมหีวัขอ้ครบถว้น ส่วนคาํอธบิายท ัNงหมด พงึดูในคมัภรีว์สุิทธมิคัค.์[๗] 

Vism.59–93 วสุิทธฺ.ิ1/73–104. 
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3) In the mild or relaxed degree: e.g. an observer of the forest-

dweller practice lives in the village with its precincts throughout the 

rainy season and winter, totaling eight months. 

E. Practices 9 and 10, namely rukkhamūlikaṅga and abbhokāsikaṅga, 

can be observed only outside the rains retreat, as it is stipulated by 

the monastic rules that a monk has to live in a lodging during the 

rains retreat. 

F. The ascetic practices are not established monastic rules [enjoined 

on monks and nuns]. Adopting them is on a voluntary basis. The 

rules of thumb for observance are as follows. If the observance of a 

practice helps improvement in meditation, or leads to an increase in 

wholesome states and a decline in unwholesome states, then it 

should be observed. If the observance of a practice causes deteri-

oration in meditation, or a decline in wholesome states and an 

increase in unwholesome states, then it should not be observed. As 

for those whose observance or non-observance of a practice does 

not bring about improvement or deterioration in meditation, e.g. 

arahants such as the Elder Mahākasspapa, or others, it should be 

observed. The former group should observe it with a view to aiding 

later communities of people, while the latter should observe it for 

the sake of acquiring the habit concerned for the future. 

G. In the original, canonical text, no complete list [of the ascetic 

practices] is found in a single source. (Numerous items are found in 

M.III.40, embracing practices 1, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, and 13; in A.V219, 

embracing practices 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, and 13; in Nd1188 

embracing practices 1, 2, 3, 4, 7, 8, 12, 13) except for the Parivāra[6] 

(Vin.V 131, 198), where the complete list of topics is given. For all the 

explanations, it is advisable to consult the Visuddhimagga[7]. 

Vsm. 59–93. 



๒๐ ธดุงค์: ทําอะไร? ที�ไหน? เพื�ออะไร? 

บันทึกท(ายเล*ม 
 
[๑] ความมักน,อยสันโดษ 

โวหารว่า “ความมกันอ้ยสนัโดษ” มกัปรากฏเป็นคาํคู่กนัในหนงัสือ
ธรรมะภาษาไทย จนชาวพทุธหลายคนมกัเขา้ใจวา่ท ัNง ๒ คาํเป็นไวพจน ์ ดงั
จะเหน็ไดจ้ากภาษาปากทีSใช ้ สนัโดษ ในความหมายอย่างเดยีวกบั มกันอ้ย 
และมกัใชเ้ป็นคาํคู่กนัวา่ มกันอ้ยสนัโดษ แต่ตามความเป็นจรงิ ศพัทท์ ัNง ๒ 
มทีีSมาต่างกนัและมคีวามหมายต่างกนั มกันอ้ย แปลจากคาํบาลวีา่ อปฺป�จฺฉ 
“ตอ้งการนอ้ย; อยากไดน้อ้ย” ในภาษาไทย มกันอ้ย อาจใชเ้ป็นคาํกรยิาหรอื
คาํวเิศษณ ์ รูปคาํนามในบาลคีอื อปฺป�จฺฉตา จงึแปลเป็นวา่ ความมกันอ้ย 
ส่วน สนัโดษ มาจากคาํสนัสกฤต สํโตษ (เทยีบกบัรูปบาลวีา่ สนฺโตส แต่
ศพัทบ์าลทีีSพบเหน็บอ่ยกวา่คอื สนฺตุฏ�� ิ หรอื สนฺตุฏ�� ี ) แปลวา่ “ความพอใจ
(ในสิSงทีSมอียู่เป็นอยู่) สนัโดษ ในภาษาไทย อาจใชเ้ป็นคาํกรยิาหรอืคาํวเิศษณ ์

ความมกันอ้ยและสนัโดษเป็นองคคุ์ณต่างกนั ดงัจะเหน็ไดจ้ากลกัษณะ
ตดัสนิพระธรรมวนิยั ๘ ประการ ทีSพระพทุธเจา้ตรสัแก่พระนางมหาปชาบดี
โคตม ีอปัปิจฉตา เป็นขอ้หนึSง สนัตฏุฐ ิก็เป็นอกีขอ้หนึSง ส่วนในเรืSอง ธุดงค ์
ความมกันอ้ยสนัโดษเป็นคุณสมบตัเิด่น ๒ ขอ้ทีSมกัยกขึNนมากลา่วถงึดว้ยกนั 
เพราะมคีวามหมายเกีSยวเนืSองกนัใกลช้ดิ ทวา่มุง่เนน้ต่างกนั กลา่วคอื มกั
นอ้ย สืSอความวา่ “พอใจดว้ยของเพยีงเลก็นอ้ยทีSสุดเท่าทีSจาํเป็น” ส่วน สนัโดษ 
สืSอความว่า “พอใจตามทีSไดม้า หรือตามมีตามได ้กล่าวคือ ไดแ้ค่ไหนก็
พอใจแค่นัNน ไมด่ิNนรนเสาะแสวงหาเรืSอยไปอย่างไมรู่จ้กัพอ” 
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EndnotesEndnotesEndnotesEndnotes    

 

[1] Fewness of desires and contentment 

The expression “khwammaknoi sandot” so often occurs as a word 

pair in Thai Dhamma texts that many Buddhists tend to take the two 

words to be synonymous. This can be seen from the fact that in 

colloquial Thai, sandot is used in the same sense as maknoi and the two 

words are often used together in a pair as maknoi sandot. In actual fact, 

however, they have different origins and different meanings. The word 

maknoi is a translation of the Pali appiccha “wanting little; desiring 

few.” In Thai maknoi can be used as a verb or an adjective. The noun 

form in Pali, appicchatā, is therefore translated as khwammaknoi 

“fewness of desires.” Sandot, on the other hand, derives from the 

Sanskrit saṁtoṣa (equivalent to the Pali santosa, while the Pali term 

more often seen is santuṭṭhi, or santuṭṭhī), meaning “contentment (with 

what there is or what it is). The word sandot in Thai can be used as a 

verb or an adjective. 

Fewness of desires and contentment are different qualities, as can 

be seen from the eight criteria of the Doctrine and the Discipline that 

the Buddha preached to Mahāpajāpatī Gotamī. Appicchatā is one item, 

and santuṭṭhi is another. When it comes to dhutaṅga, fewness of desires 

and contentment are two salient qualities that are often cited together, 

as their meanings are closely related, yet with different emphases. That 

is, fewness of desires conveys the idea of “being contented with the 

fewest possible necessities,” while contentment conveys the idea of 

“satisfied with what has been acquired, or with whatever there is or is 

acquired, i.e. contented with whatever has been gained, rather than 

ever struggling for more without knowing satisfaction.”     

  



๒๑ ธดุงค์: ทําอะไร? ที�ไหน? เพื�ออะไร? 

[๒] “ฉันม้ือเดียว” กับ “ฉันคร้ังเดียว” 
ความสบัสนระหวา่ง ฉนัมืNอเดยีว กบั ฉนัคร ัNงเดยีว โดยสาระแลว้เป็น

เรืSองของภาษา คาํวา่ มื8อ ในภาษาไทย คนส่วนมากมแีนวโนม้ทีSจะเขา้ใจกนั
วา่มคีวามหมายเทยีบเท่ากบัคาํวา่ meal ในภาษาองักฤษ แต่อนัทีSจรงิ มื8อ 
หมายถงึ “เวลา; คราว” เมืSอใชแ้ก่เรืSองการกนิอาหาร คาํนีNหมายถงึช่วงเวลาทีS
มกีารกนิอาหาร ดงันัNน ในทีSนีNจงึแปล มื8อ วา่ “meal time” มใิช่ “meal” 
เฉยๆ 
 
[๓] เสนาสนะ ๕ 

เสนาสนะ ๕ อย่างทีSพระพทุธเจา้ทรงอนุญาตแก่ภกิษุ ไดแ้ก่ (๑) 
วหิาร (๒) อฒัโยคะ (๓) ปราสาท (๔) หมัมยิะ และ (๕) คหูา 

ลกัษณะของเสนาสนะท ัNง ๕ อย่างนีN พระอรรถกถาจารยโ์บราณและ
ปราชญยุ์คปจัจบุนัไดใ้หค้าํอธบิายทีSต่างกนั เมืSอกลา่วโดยรวม มใิช่เรืSองง่าย
นกัทีSจะกาํหนดชดัลงไปวา่ ความหมายท ัNงหมดดงัทีSเขา้ใจกนัในปจัจบุนัจะตรง
กบัความหมายในสมยัพทุธกาลหรือไม่ ในทีSนีN จึงนาํมาแสดงเฉพาะคาํศพัท ์
โดยไมม่คีาํอธบิายประกอบเพิSมเตมิ 
 
[๔] อนุศาสน� ๘ และนิสสัย ๔ 

อนุศาสน ์ คอื คาํชีNแจง คาํสอนทีSอปุชัฌายห์รอืกรรมวาจาจารยบ์อกแก่
ภกิษุใหมใ่นเวลาอปุสมบทเสรจ็ ม ี ๘ อย่าง ประกอบดว้ย นิสสยั ๔ และ 
อกรณียกจิ ๔ 

นิสสยั คอื ปจัจยัเครืSองอาศยัของชวีติบรรพชติ ม ี๔ อย่าง ไดแ้ก่ (๑) 
เทีSยวบณิฑบาต (๒) นุ่งห่มผา้บงัสุกลุ (๓) อยู่โคนไม ้(๔) ฉนัยาดองดว้ยนํNา
มตูรเน่า 
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[2] “Eating in only one session” and “eating during only one meal 

time” 

The confusion between eating in only one session and eating 

during only one meal time is essentially linguistic. The word mýy in 

Thai tends to be understood by most people to be equivalent in 

meaning to the word meal in English. In actual fact, however, mýy 

means “time; particular period of time.”  When used in regard to eating, 

this word refers to a period during which eating takes place.  Hence the 

translation for mýy given here is “meal time,” not simply “meal.” 
 

[3] The five types of lodgings   

The five types of lodgings the Buddha allowed monks to live in are: 

(1) vihāra, (2) aḍḍhayoga, (3) pāsāda, (4) hammiya, and (5) guhā. 

Ancient commentators and modern scholars have offered different 

explanations as to how these five types of lodgings are like. On the 

whole, it is not so easy to ascertain whether all the meanings as we 

understand today are the same as those in the time of the Buddha. Only 

the terms are, therefore, given here without any further accompanying 

explanations. 

 

[4] The eight admonitions and the four resorts 

Admonitions (anusāsana) are instructions or teachings a pre-

ceptor (upajjhāya) or an act-announcing teacher (kammavācariya) 

gives to a newly ordained monk right after the ordination ceremony. 

There are eight in number, comprising four resorts and four improper 

actions. 

Resorts or resources (nissaya) are requisites upon which a 

monk’s life depends. There are four in number: (1) going on alms 

rounds, (2) wearing refuse rags, (3) living at the root of a tree, and (4) 

using fermented urine as medicine. 
  



๒๒ ธดุงค์: ทําอะไร? ที�ไหน? เพื�ออะไร? 

อกรณียกจิ คอื กจิทีSไมค่วรทาํ หมายถงึกจิทีSบรรพชติทาํไมไ่ด ้ ม ี ๔ 
อย่าง ไดแ้ก่ (๑) เสพเมถนุ (๒) ลกัของเขา (๓) ฆ่าสตัว ์(ทีSใหข้าดจากความ
เป็นภกิษุ หมายเอาฆ่ามนุษย)์ (๔) พดูอวดคุณวเิศษทีSไมม่ใีนตน 
 
[๕] ปรู9 หรือ ปร9อ 

ในภาษาไทย มใีชท้ ัNง ปรู ๋และ ปรอ๋ โดยมคีวามหมายแกนทีSร่วมกนั
วา่ “รวดเรว็” ส่วนในภาษาองักฤษ คาํทีSพอจะเขา้คู่กนัไดใ้นลกัษณะทีS
คลา้ยกนั กค็อื presto (ในทีSนีNใชแ้ทน ปรู)๋ และ pronto (ในทีSนีNใชแ้ทน 
ปรอ๋) เนืSองจาก ๒ คาํนีNออกเสยีงคลา้ยกนั มคีวามหมายแกนทีSร่วมกนัวา่ 
“รวดเรว็” เช่นกนั และเหน็วา่เขา้กบับรบิทนีNได ้ นอกจากนีN ท ัNง presto 
และ pronto ต่างกข็ึNนตน้ดว้ยพยญัชนะควบกลํNาคอื pr ในภาษาองักฤษ 
ซึSงพอจะเทยีบไดก้บัพยญัชนะควบกลํNา ปร ทีSขึNนตน้ท ัNงคาํวา่ ปรู ๋ และ 
ปรอ๋ ในภาษาไทยอกีดว้ย 
 
[๖] ปริวาร 

ปริวาร “หนงัสอืประกอบ; คู่มอื” เป็นชืSอคมัภรีเ์ลม่สุดทา้ยในพระ
วนิยัปิฎก เรยีบเรยีงในรูปคาํถามคาํตอบ ซอ้มความรูพ้ระวนิยั 
 
[๗] วิสุทธิมรรค 

วสิทุธิมรรค “ทางสู่ความบรสุิทธิ_; ทางแห่งการชาํระใหบ้รสุิทธิ_” เป็น
ปกรณว์เิศษทีSพระพทุธโฆสาจารย ์ภกิษุชาวอนิเดยีในครสิตศ์ตวรรษทีS ๕ 
เป็นผูแ้ต่ง แบง่เป็น ๓ ภาค ตามแนวไตรสกิขา คอื ศีล สมาธ ิปญัญา 
บททีS ๒ ท ัNงบท ในภาคแรก คอื ธุดงคนิทเทส มุง่เจาะจงพดูเรืSองธุดงค์
ท ัNง ๑๓ ขอ้โดยเฉพาะ 
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Improper actions (akaraṇīya) are things that ought not to be 

done, referring to things a monk is forbidden to do. There are four in 

number: (1) sexual intercourse, (2) taking what is not given, (3) taking 

life (specifically homicide, which entails expulsion from monkhood), 

and (4) making claims of superhuman qualities not existent in oneself. 

 

[5] Presto or pronto 

In Thai, both prǔu and prɔ̌ɔ are in use, sharing the core meaning of 

“quickly.” In English, the two words which could roughly form a pair in 

similar fashion are presto (here used for prǔu) and pronto (here used 

for prɔ̌ɔ), as they are similar in pronunciation, also sharing the core 
meaning of “quickly,” and deemed compatible with the context in 

question. Furthermore, both presto and pronto begin with the cluster pr 

in English, which is roughly comparable to the cluster pr at the begin-

ning of both prǔu and prɔ̌ɔ in Thai as well. 

 

[6] Parivāra 

The Parivāra “supplemental text; manual” is the title of the 

concluding scripture of the Vinayapiṭaka, compiled in the form of a 

catechism, or questions and answers, for reviewing one’s knowledge of 

the Discipline. 
 

[7] Visuddhimagga 

The Visuddhimagga (the path of purity; the path of purification) is 

a special treatise written by the Elder Buddhaghosa, an Indian 

commentator in the fifth century CE. The Visuddhimaga is divided into 

three parts along the lines of the threefold training, namely morality, 

concentration, and wisdom. The entire second chapter, dhutaṅga-

niddesa “exposition of dhutaṅga,” in the first part is specifically devoted 

to the discussion of all the 13 ascetic practices.  



บันทึกของผู(แปล 
 

ราชทนินาม พทุธโฆษาจารย ์ (สนัสกฤต: พทฺุธโฆษาจารฺย < พทฺุธโฆษ 
+ อาจารฺย) มคีวามหมายว่า “อาจารยน์ามว่า พุทธโฆษะ (เสยีงของ
พระพทุธเจา้)” เป็นส่วนหนึSงของสมณศกัดิ_ “สมเดจ็พระพทุธโฆษาจารย”์ อนั
เป็นสมณศกัดิ_ช ัNนสูงสุด ๑ ใน ๘ ตาํแหน่งในปจัจบุนั ระดบัสมเดจ็ ซึSง
รองลงมาก็แต่ตาํแหน่งสมเดจ็พระสงัฆราช ในระบบบรหิารคณะสงฆข์องไทย 
เห็นไดช้ดัว่า ชืSอตาํแหน่งนีNต ัNงตามนามของท่านพระพทุธโฆสะ หรือ พระ
พทุธโฆสาจารย ์(บาล:ี พทฺุธโฆสาจริย < พทฺุธโฆส + อาจริย) พระภกิษุชาว
อินเดียในยุคคริสตศ์ตวรรษทีS ๕ ซึSงเป็นพระอรรถกถาจารยแ์ละปราชญ์
พระพทุธศาสนาเถรวาททีSยิSงใหญ่ทีSสุด 

ท่านพระพทุธโฆสะเป็นผูร้วบรวมอรรถกถาภาษาสงิหฬจาํนวนมาก และ
แปลกลบัเป็นภาษาบาล ี ในบรรดาผลงานอนัมากมายของท่านนัNน ก็เช่น 
สมนัตปาสาทกิา อนัเป็นอรรถกถาพระวนิยัปิฎก และสมุงัคลวลิาสนีิ อนัเป็น
อรรถกถาทฆีนิกาย ส่วนผลงานชิNนเอกยอดเยีSยมของท่าน คอืคมัภรี ์วสิทุธิ-
มรรค แมจ้ะมใิช่อรรถกถาอธิบายพระไตรปิฎกตอนใดตอนหนึSงโดยเฉพาะ 
แต่ประเทศพทุธศาสนาเถรวาทต่างกน็บัถอือย่างสูง วา่เป็นแหลง่อา้งองิสาํคญั
ในเรืSองหลกัคาํสอนพระพทุธศาสนา ซึSงยงัคงศึกษาและอา้งองิกนัอยู่บอ่ยคร ัNง 
ในยุคปจัจบุนั เฉพาะอย่างยิSง คาํอธบิายเรืSองธุดงคท์ ัNง ๑๓ ขอ้โดยละเอยีด
ครอบคลมุกไ็ดม้าจากปกรณว์เิศษเลม่นีNน ั Sนเอง 
  



 

Translator’s NoteTranslator’s NoteTranslator’s NoteTranslator’s Note    

 

The royally bestowed name Buddhaghosacharya (Sanskrit: buddha-

ghoṣācārya < buddhaghoṣa + ācārya) means “teacher by the name of 

Buddhaghosa (the Buddha’s voice).” It is part of the ecclesiastic title 

Somdet Phra Buddhaghosacharya, one of the currently eight highest 

monastic titles whose rank of “somdet” is second only to that of the 

Supreme Patriarch in Thailand’s ecclesiastic administration system. 

Ostensibly, the name in this particular monastic title is modeled after 

that of the Elder Buddhaghosa or Buddhaghosachariya (Pali: buddha-

ghosācariya < buddhaghosa + ācariya), the Indian Buddhist monk in the 

fifth century CE who was the greatest Theravada Buddhist commen-

tator and scholar. 

The Elder Buddhaghosa was responsible for synthesizing a large 

body of Sinhala commentaries on the Pāli Canon and translating them 

back into Pali. Among his prolific works are, for instance, the 

Samantapāsādikā, a commentary on the Vinayapiṭaka (Basket of the 

Discipline), and the Sumaṅgalavilāsinī, a commentary on the Dīgha-

nikāya (Collection of Long Discourses). Although not a commentary on 

a particular portion of the Pali Canon, his monumental masterpiece, 

namely the Visuddhimagga (the path of purification), is highly regarded 

among Theravada Buddhist countries as an authoritative reference on 

the Buddhist tenets that is still studied and often quoted today. In 

particular, it is from this special treatise that detailed and compre-

hensive explanations of all the 13 ascetic practices are derived. 

  



๒๔  

ดว้ยความบงัเอญิโดยแท ้ ผูแ้ปลไดเ้ลอืกแปลหนงัสอืเรืSองธุดงคนี์Nเป็น
ภาษาองักฤษ เพืSอถวายเป็นสกัการะแด่ท่านผูนิ้พนธ ์คอื พระพรหมคุณาภรณ ์
(ป. อ. ปยุตโฺต) ในโอกาสทีSท่านไดร้บัพระราชทานเลืSอนสมณศกัดิ_เป็นสมเดจ็
พระพทุธโฆษาจารย ์ ซึSงเท่ากบัวา่ท่านมชีืSอพอ้งกบัท่านพระพทุธโฆสะในอดตี 
สาํหรบัชาวพทุธไทยทีSคุน้เคยเป็นอย่างดแีลว้กบัผลงานทีSมอียู่มากมายและ
ทรงคุณค่ายิSงในเรืSองพระพทุธศาสนา หนงัสอื พทุธธรรม อนัเป็นปกรณเ์ลม่
เดยีวจบ ซึSงไดร้บัยกย่องท ั Sวประเทศ กเ็ป็นหลกัอา้งองิและใหค้วามกระจ่าง
แจง้ไม่ยิSงหย่อนไปกว่าคมัภรี ์ วสิุทธิมรรค จึงเป็นเหตุใหห้ลายท่านเหน็
พอ้งตอ้งกนัวา่ พระเดชพระคุณเหมาะสมกบัตาํแหน่งสมณศกัดิ_อนักอปรดว้ย
นาม “พทุธโฆษาจารย”์ นีNโดยแท ้

ตามทศันะของผูแ้ปลเอง พระภกิษุรูปใดก็ตามย่อมอาจและพงึไดร้บัการ
เรยีกขานดว้ยนาม “พทุธโฆษะ” ได ้หากท่านสมัฤทธิ_ผลในการยงั “โฆษะแห่ง
พระพทุธองค”์ ใหไ้ดย้นิและเงีSยโสตสดบั เพืSอประโยชนสุ์ขอนัแทจ้รงิของพหูชน
อย่างกวา้งไกลตลอดไป ผูแ้ปลจงึขอนอ้มอทุศิคาํแปลภาษาองักฤษเรืSองธุดงค์
นีN ถวายเป็นเครืSองบูชาแด่พระเถระ ซึSงเป็นทีSรูจ้กัอย่างกวา้งขวางดว้ยนามทีS
เรียกขานกนัว่า “พระพทุธโฆษาจารย”์ ท ัNงสององค ์ กล่าวคือ ท่านผูนิ้พนธ ์
วสิทุธิมรรค ในอนิเดยีสมยัโบราณ และท่านผูนิ้พนธ ์พทุธธรรม ในประเทศ
ไทยยุคปจัจบุนั มา ณ โอกาสพเิศษนีN 
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By sheer coincidence, the present translator has chosen to render 

into English the present volume on dhutaṅga to pay tribute to the 

Venerable Phra Brahmagunabhorn (P. A. Payutto) on the occasion of his 

being royally bestowed the higher ecclesiastic title of “Somdet Phra 

Buddhaghosacharya,” which in effect has made him the namesake of 

the Elder Buddhaghosa. To those Thai Buddhists already well familiar 

with his prolific and highly valuable works on Buddhism, his nationally 

acclaimed single-volume treatise entitled Buddhadhamma is no less 

authoritative and enlightening than the Visuddhimagga. This explains 

why many have unanimously agreed that the Venerable author of the 

present volume indeed deserves this particular monastic title with the 

name “Buddhaghosacharya.” 
In the present translator’s personal opinion, any Buddhist monk 

can and should be addressed by the name “Buddhaghosa” provided that 

he has successfully made “the Buddha’s voice” heard and hearkened 

to—for the true welfare and happiness of the masses far and wide and 

forever. He, therefore, would like to humbly dedicate this English 

translation of the subject of dhutaṅga as a token of homage to both 

elder monks widely known by the appellation of “Buddhaghosacharya,” 

namely the author of the Visuddhimagga in ancient India and the author 

of Buddhadhamma in present-day Thailand, on this special occasion. 



เก่ียวกับผู(นิพนธ� 

พระพรหมคุณาภรณ ์นามเดมิ ประยุทธ ์ อารยางกูร เกดิเมืSอวนัทีS ๑๒ 
มกราคม พ.ศ. ๒๔๘๑ (ตรงกบัปีค.ศ. ๑๙๓๙) ทีSจงัหวดัสุพรรณบรุ ี

การศึกษา 
ในข ัNนพืNนฐาน สาํเร็จช ัNนประถมศึกษาทีSสุพรรณบุรี และศึกษาใน

ระดบัช ัNนมธัยมทีSกรุงเทพมหานครเป็นเวลา ๓ ปี ก่อนทีSจะบรรพชาเป็น
สามเณรในปีพ.ศ. ๒๔๙๔ 

ในปีพ.ศ. ๒๕๐๔ ภายหลงัสอบไดเ้ปรยีญธรรม ๙ ประโยค ในขณะยงั
เป็นสามเณร กไ็ดร้บัพระบรมราชานุเคราะหใ์หอ้ปุสมบทเป็นนาคหลวง ไดร้บั
ฉายาวา่ “ปยุตโฺต”  

ในปีพ.ศ. ๒๕๐๕ สอบไดป้รญิญาพทุธศาสตรบณัฑติ (เกยีรตนิิยม
อนัดบั ๑) จากมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั และในปีพ.ศ. ๒๕๐๖ สอบได ้
วชิาชดุครูพ.ม. 

สมณศักด์ิ 
ไดร้บัสมณศกัดิ_เป็น พระศรวีสุิทธโิมล ี (พ.ศ. ๒๕๑๒) พระราชวรมนีุ 

(พ.ศ. ๒๕๑๖) พระเทพเวที (พ.ศ. ๒๕๓๐) พระธรรมปิฎก (พ.ศ. 
๒๕๓๗) พระพรหมคุณาภรณ ์ (พ.ศ. ๒๕๔๗) และสมเดจ็พระพทุธโฆษา-
จารย ์(พ.ศ. ๒๕๕๙) ตามลาํดบั 

ศาสนกิจ 
ภายหลงัสาํเรจ็การศึกษา ไดเ้ป็นอาจารยใ์นมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั 

ในปีพ.ศ. ๒๕๐๕ และไดเ้ป็นผูช่้วยเลขาธกิาร และรองเลขาธกิารในระหวา่งปี
พ.ศ. ๒๕๐๗–๒๕๑๗ 

เป็นเจา้อาวาสวดัพระพเิรนทร ์พ.ศ. ๒๕๑๕–๒๕๑๙  



 

About the Author    

 

The Venerable Phra Brahmagunabhorn (P. A. Payutto) was born 

on January 12, BE 2481 (equivalent to CE 1939) in the province of 

Suphan Buri, Thailand. 

Education 

For his basic education, he finished primary school in Suphan Buri 

and spent three years in secondary school in Bangkok before getting 

ordained as a novice in 1951. 

In 1961 after passing the highest grade of Pali studies (Pali Grade 

9) while still a novice, he received his higher ordination under royal 

patronage and obtained his monastic name “Payutto.” 

In 1962 he received a Bachelor of Arts in Buddhism, with First 

Class Honors, from Mahachulalongkorn Buddhist University, and 

obtained a Special Secondary School Teacher’s Certificate in 1963. 

Ecclesiastic titles 

The following ecclesiastic titles have successively been bestowed 

upon him: Phra Srivisuddhimoli (1969), Phra Rajavaramuni (1973), 

Phra Debvedi (1987), Phra Dhammapitaka (1994), Phra Brahma-

gunabhorn (2004), and Somdet Phra Buddhaghosacharya (2016). 

 

Religious duties 

After his graduation, he became a lecturer in Mahachulalongkorn 

Buddhist University in 1962, and also Assistant Secretary General and 

subsequently Deputy Secretary General during the years 1964–1974. 

He was abbot of Wat Phra Phiren from 1972 to 1976. 
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เป็นอาจารยบ์รรยายวชิาพระพทุธศาสนา ณ มหาวทิยาลยัในสหรฐัอเมรกิา 
ในปี พ.ศ.๒๕๑๕, ๒๕๑๙ และ ๒๕๒๔ ณ มหาวทิยาลยั Pennsylvania, 
Swarthmore College และ Harvard ตามลาํดบั 

เป็นเจา้อาวาสวดัญาณเวศกวนั ตาํบลบางกระทึก อาํเภอสามพราน 
จงัหวดันครปฐม ตัNงแต่ปีพ.ศ. ๒๕๓๗ 

วุฒิฐานะ 
ไดร้บัยกย่องเป็นผูท้รงคุณวุฒิ จากสถาบนัต่างๆ ท ัNงในประเทศและ

ต่างประเทศหลายแห่ง เฉพาะอย่างยิSง เป็นตรปิีฏกาจารย ์ แห่งนวนาลนัทา-
มหาวหิาร ประเทศอนิเดยี (พ.ศ. ๒๕๓๘) เป็นผูท้รงคุณวุฒทิางวฒันธรรม 
แต่งต ัNงโดยคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาต ิ(พ.ศ. ๒๕๓๘) เป็นศาสตราจารย์
พเิศษ มหาวทิยาลยัจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั (พ.ศ. ๒๕๔๔) เป็นเมธาจารย ์
มหาวทิยาลยัพระพทุธศาสนาแห่งโลก (พ.ศ. ๒๕๔๗) และเป็นราชบณัฑติ
กติตมิศกัดิ_ (พ.ศ. ๒๕๔๙) 

นอกเหนือจากจะไดร้บัปรญิญากติตมิศกัดิ_ดุษฎบีณัฑติจากมหาวทิยาลยั
ต่างๆ ถงึ ๒๐ แห่ง เช่น มหาจฬุาลงกรณ์ราชวทิยาลยั จฬุาลงกรณ-์
มหาวทิยาลยั และมหาวทิยาลยัมหดิล ยงัไดร้บัการประกาศเกียรตคุิณและ
รางวลัอกีมากมายหลายรูปแบบ ทีSโดดเด่นเป็นพเิศษกค็อื รางวลั “การศึกษา
เพืSอสนัตภิาพ” จากยูเนสโก (พ.ศ. ๒๕๓๗) 

เผยแผAธรรม–วิชาความรู, 
นอกจากหนงัสอืหลกัทีSต ัNงใจเขยีนแลว้ เรืSองทีSไดร้บันิมนตใ์หบ้รรยาย 

ปาฐกถา และธรรมเทศนา ท ัNงในประเทศและต่างประเทศ กม็ผูีข้อนาํไปพมิพ์
เป็นหนงัสอืแจกจ่ายกวา้งออกไป ทาํใหเ้กดิงานนิพนธเ์ป็นเลม่หนงัสอืมากมาย 
(นบัถงึปี ๒๕๕๐) รวมท ัNงสิNนกวา่ ๓๒๗ เรืSอง เช่น พทุธธรรม, พจนานุกรม
พทุธศาสตร ์ ฉบบัประมวลธรรม, พจนานุกรุมพทุธศาสน ์ ฉบบัประมวลศพัท,์ 
ธรรมนูญชวีติ, ทางสายกลางของการศึกษาไทย, กาลานุกรม: พทุธศาสนาใน
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He served as a lecturer in Buddhism at several universities in the 

United States in 1972, 1976, and 1981, at Pennsylvania, Swarthmore, 

and Harvard, respectively. 

He has been abbot of Wat Nyanavesakavan in Tambon Bang 

Krathuek, Amphoe Sam Phran, Changwat Nakhon Pathom, since 1994.  

Honorary academic appointments 

He has received numerous accolades and recognitions as 

distinguished scholar from different institutions both in Thailand and 

abroad. Among them, in particular, are Tipitakacariya at Navanalanda 

Mahavihara in India (1995), Distinguished Scholar in Culture, 

appointed by Thailand’s National Culture Commission (1995), Special 

Adjunct Professor at Mahachulalongkorn Buddhist University (2001), 

Most Eminent Scholar at the World Buddhist University (2004), and 

Honorary Fellow at the Royal Society of Thailand (2006). 

Apart from obtaining honorary doctorates from as many as 20 

universities such as Mahachulalongkorn Buddhist University, Chula-

longkorn University, and Mahidol University, he has received dozens of 

honors and awards in various forms, the most remarkable of which is 

UNESCO’s Prize for Peace Education (1994). 

 

Dissemination of the Dhamma and academic knowledge 

In addition to the principal works purposely written on his own 

initiative, there are lectures, public speeches, and sermons given on 

invitation both in Thailand and abroad that have been converted into 

book form, published, and disseminated to reach a wider audience. This 

has resulted in a great number of books totaling (up to the year 2007) 

over 327 titles, e.g. Buddhadhamma, Dictionary of Buddhism, Dictionary 

of Buddhist Terms, A Constitution for Living, The Middle Path of Thai 

Education, Chronology of Buddhism in World Civilization, Peace through 



๒๗  

อารยธรรมโลก, สนัติภาพเกิดจากอิสรภาพและความสุข, A Buddhist 
Solution for the Twenty-first Century, Thai Buddhism in the 
Buddhist World, Buddhist Economics ฯลฯ หนงัสอืเหลา่นีN ส่วนใหญ่
เขยีนเป็นภาษาไทย แต่กม็บีางเรืSองทีSเขยีนเป็นภาษาองักฤษ นอกจากนีN มเีกนิ
กวา่ ๑๐ เรืSองทีSมแีปลเป็นภาษาอืSน เฉพาะอย่างยิSงภาษาองักฤษ โดยบางเรืSองก็
ยงัแปลต่อจากภาษาองักฤษเป็นภาษาอืSนอกีดว้ย 

อนึSง “เสยีงอ่านหนงัสอืพทุธธรรม” เตม็ ๒๓ บท บดันีNมแีจกธรรมทาน
เป็น CD MP3 ชดุละ ๒๐ แผ่น และเผยแพร่ทางสืSอนานา เช่น ผ่านเวบ็ไซต ์
หรอืเป็น app สาํหรบัอปุกรณค์อมพวิเตอรเ์คลืSอนทีS เช่น smartphone 
หรอื tablet computer นอกจากนีN ม ีCD ธรรม ทีSจดัทาํเผยแพร่ในระบบ 
MP3 จาํนวนมาก จดัเป็นชดุต่างๆ เช่น ชดุ “เลา่เรืSองใหโ้ยมฟงั ชดุ ๑–๒” 
ชดุ “ตามพระใหมไ่ปเรยีนธรรม” (๖๐ ตอน) ฯลฯ 

นบัแต่ พ.ศ. ๒๕๓๐ เป็นตน้มา ไดร้บันิมนต์เป็นทีSปรึกษาของ
มหาวทิยาลยัมหดิล ในการจดัทาํพระไตรปิฎกฉบบัคอมพวิเตอร ์ซึSงสาํเร็จ
สมบูรณเ์ป็นฉบบัแรกของโลก 
 

� 
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Freedom and Happiness, A Buddhist Solution for the Twenty-first Century, 

Thai Buddhism in the Buddhist World, Buddhist Economics, etc. The 

majority of these books were written in Thai while some of them were 

written in English. Additionally, over ten titles have been translated 

into other languages, especially English, with some of them further 

translated from English into yet another language as well.  

Incidentally, “A voice recording of Buddhadhamma,” with all the 23 

chapters is now available as a Dhamma gift on a set of 20 MP3 CDs, and 

publicized through various media, e.g. on websites or as an app on a 

mobile device such as a smartphone or a tablet computer. In addition, 

there are a large number of Dhamma CDs publicized in MP3 format, 

which are organized into series, e.g. “Recounting stories to the lay 

devotees, series 1–2,” “Following newly ordained monks to study the 

Dhamma” (in 60 installments), etc. 

He has been invited to serve since 1987 as consultant to Mahidol 

University in the development of a digital edition of the Pali Canon, 

which has been successfully completed as the first ever such work in 

the world. 

 

� 

 

  

 



บนัทกึเรื
องลิขสทิธิ�การแปล 

ขอแจ้งไว้เพื�อเป็นหลกัในการปฏิบติัตอ่ไปวา่ เนื�องจากหนงัสือทั �งปวงของอาตมภาพเป็นงานธรรมทาน เพื�อประโยชน์
สขุของประชาชน ไมมี่คา่ลขิสทิธิ+อยูแ่ล้ว เมื�อทา่นผู้ใดเหน็คณุคา่ และมีบญุเจตนานําไปแปลเผยแพร่ ไมว่า่จะแปลจาก
ภาษาองักฤษเป็นภาษาไทย หรือจากภาษาไทยเป็นภาษาองักฤษ หรือภาษาอื�นใด ก็เป็นการชว่ยกนัเผยแพร่ธรรมบําเพญ็
ประโยชน์ให้กว้างออกไป 

ผู้ ที�ทํางานแปลนั �น ยอ่มต้องใช้ความรู้ความสามารถในการที�จะแปล โดยสละเรี�ยวแรงสละเวลามิใชน้่อย ถ้าผลงาน
แปลนั �นทําด้วยความตั �งใจ นา่เชื�อถือหรือเป็นที�วางใจได้ ในเมื�ออาตมภาพไมถื่อคา่ลขิสทิธิ+ในงานต้นเรื�องนั �นอยูแ่ล้ว ลขิสทิธิ+
ฉบบัแปลนั �นๆ ก็ยอ่มถือได้วา่เป็นของผู้แปล ในฐานะเป็นเจ้าของผลงานแปลนั �น โดยผู้แปลดแูลรับผิดชอบคําแปลของตน
และเป็นผู้ พิจารณาอนญุาตเองในการที�จะให้ผู้หนึ�งผู้ ใดนําฉบบัแปลของตนไปดําเนินการอยา่งหนึ�งอยา่งใด ไมว่า่จะพิมพ์
แจกเป็นธรรมทาน หรือพิมพ์จําหนา่ย ทั �งในประเทศและตา่งประเทศ ตามแตจ่ะเหน็สมควร 

ทั �งนี � สิ�งที�ผู้แปลจะพงึร่วมมือเป็นการแสดงความเอื �อเฟื�อ ก็คือ ทําการให้ชดั มิให้เกิดความเข้าใจผิดวา่ อาตมภาพ
ได้รับคา่ตอบแทนหรือผลประโยชน์ใดๆ และแจ้งให้อาตมภาพในฐานะเจ้าของเรื�องเดิมได้ทราบทกุครั �งที�มีการตีพิมพ์ และถ้า
เป็นไปได้ นา่จะมอบหนงัสือที�ตีพิมพ์เสร็จแล้วประมาณ ๑๐ เลม่ เพื�อเป็นหลกัฐานและเป็นข้อมลูทางสถิติตอ่ไป 

อนึ�ง ผู้แปลอาจแสดงนํ �าใจเอื �อเฟื�ออีก โดยแสดงเจตนาตามความข้อใดข้อหนึ�ง หรือทกุข้อ ตอ่ไปนี � 
ก) ให้อาตมภาพเจ้าของเรื�องต้นเดิมนั �นก็ตาม วดัญาณเวศกวนัก็ตาม พิมพ์งานแปลนั �นเผยแพร่ได้ โดยพิมพ์แจกเป็น

ธรรมทาน 
ข) ให้อาตมภาพ อนญุาตให้ผู้ใดผู้หนึ�งพิมพ์งานแปลนั �นเผยแพร่ได้ เฉพาะในกรณีที�เป็นการพิมพ์แจกเป็นธรรมทาน 
ค) ให้อาตมภาพก็ตาม วดัญาณเวศกวนัก็ตาม อนญุาตให้ผู้ใดผู้หนึ�งพิมพ์งานแปลนั �นเผยแพร่ได้ เฉพาะในกรณีที�เป็น

การพิมพ์แจกเป็นธรรมทาน 
พระพรหมคุณาภรณ� (ป. อ. ปยุตฺโต) 

๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ 
☐ 

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 without royalties, 
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 


