ธุดงค
ทําอะไร? ทีไหน? เพืออะไร?
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)

DHUTAṄ
HUTAṄGA
What to Do? Where?
here? What for?
Somdet Phra Buddhaghosacharya (P. A. Payutto)

ธรรมทานเพื่อการศึกษาธรรม
A Dhamma gift for Dhamma study

ธุดงค: ทําอะไร? ที่ไหน? เพื่ออะไร? / Dhutaṅga: What to Do? Where? What for?
© สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตโฺ ต)
Somdet Phra Buddhaghosacharya (P. A. Payutto)
ศ.กิตติคุณ ดร.สมศีล ฌานวังศะ แปลเป็ นภาษาอังกฤษ และเรียบเรียงบันทึกท้ายเล่ม
รศ. ดร.วิภา ฌานวังศะ ทวนทาน
ISBN 978-616-423-849-7 (ฉบับไทย–อังกฤษ)
ฉบับภาษาไทย พิมพ์ครังN แรก – กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
ฉบับไทย–อังกฤษ พิมพ์ครังN แรก – ธันวาคม ๒๕๕๙
ฉบับไทย–อังกฤษ พิมพ์ครังN ทีS xx – xxxxxx xxxx จํานวน xxxx เล่ม
– xxxxxx

ข้อมูล: ถอดจากเสียง เป็ นข้อมูลอักษรในคอมพิวเตอร์ สําหรับการพิมพ์ครังN แรก พ.ศ. ๒๕๕๘
โดย คุณบุบผา คณิตกุล และ ดร.พุทธชาติ แผนสมบุญ
แบบปก: พระครูวนิ ยั ธร (ชัยยศ พุทธฺ วิ โร)
พิมพ์เป็ นธรรมทาน โดยไม่มคี ่าลิขสิทธิ_ การสงวนลิขสิทธิ_กเ็ พือS รักษาความถูกต้องทางวิชาการ
ของเนืNอหาในการพิมพ์แต่ละครังN ดังนันN หากท่านใดประสงค์จะจัดพิมพ์ โปรดติดต่อขอ
อนุญาตและขอรับต้นฉบับสําหรับฉบับล่าสุดได้ทSี
วัดญาณเวศกวัน ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม ๗๓๒๑๐
http://www.watnyanaves.net
พิมพ์ทSี

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย
ญาณอดุลสุนทรนายก ปาพจนดิลกวรานุศาสน
อารยางกูรพิลาสนามานุกรม คัมภีรญาณอุดมวิศิษฏ
ตรีปฎฎกบั
กบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม
คามวาสี อรัญวาสี

อนุโมทนาและขอบพระคุณ
ในวาระอันเป็ นมงคลยิSง ทีSพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณอาจารย์ พระ
พรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตโฺ ต) ได้รบั พระราชทานสถาปนาเลือS นสมณศักดิ_
ณ พระทีนS งั S อมรินทรวินิจฉัย ในวันจันทร์ทSี ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙
เป็ นสมเด็จพระราชาคณะ ชันN สุพรรณบัฏ ทีS สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ญาณอดุลสุนทรนายก ปาพจนดิลกวรานุศาสน์ อารยางกูรพิลาสนามานุกรม
คัมภีรญาณอุดมวิศิษฏ์ ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
อรัญวาสี นันN
ศาสตราจารย์กติ ติคุณ ดร.สมศีล ฌานวังศะ ราชบัณฑิต มีศรัทธาและ
ฉันทะ ได้แปลธรรมนิพนธ์ของพระเดชพระคุณ เรืSอง ธุดงค์: ทําอะไร? ที
ไหน? เพืออะไร? เป็ นภาษาอังกฤษ ใช้ชSอื ว่า Dhutaṅga: What to Do?
Where? What for? อีกทังN เขียนบันทึกท้ายเล่ม และจัดทําหนังสือเป็ นฉบับ
สองภาษา โดยรองศาสตราจารย์ ดร.วิภา ฌานวังศะ ช่วยทวนทาน เพืSอ
การพิมพ์แจกเป็ นธรรมทาน ถวายเป็ นมุทิตาสักการะแด่ท่านเจ้าประคุณ
ด้วยสํานึกและซาบซึNงในคุณูปการอันใหญ่หลวง ทีทS ่านมีต่อมวลพุทธบริษทั
และวงวิชาการทังN ไทยและสากล ตลอดหลายทศวรรษทีผS ่านมาและตลอดไป
เมือS ศิษยานุศิษย์และผูศ้ รัทธาหลายฝ่ ายทราบข่าวเข้า ต่างก็ปีตยิ นิ ดี ขอ
มีส่วนร่วมในการบําเพ็ญบุญกิรยิ าครังN นีN ทําให้เรืSองงานจัดพิมพ์หนังสือ แม้จะ
ได้ดาํ เนินการในระยะเวลาอันกระชันN สามารถสําเร็จลุลว่ งดังทีปS รากฏ ผูแ้ ปล
และจัดทําหนังสือ จึงขออนุโมทนาและขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนีN ขอ
กุศลจริยาทีรS ่วมกันบําเพ็ญ จงส่งผลให้ทกุ ท่านตังN มันในพระสั
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พอรู้เรื องได้ หลักแล้ ว ก็ชดั แน่ลงไปว่า ธุดงค์ไม่ใช่เดิน แม้ วา่ บางครัง!
ธุดงค์จะพ่วงเอาเดินติดมาด้ วย แต่ทีแท้ นนั ! “ธุดงค์” คือองค์คณ
ุ หรื อข้ อ
ปฏิบตั สิ ําหรับผู้ขดั เกลากิเลส ทีจะฝึ กตัวเองให้ เป็ นอยูง่ า่ ย มีความมักน้ อย
สันโดษ จะได้ มงุ่ ไปกับกิจหน้ าทีของตัว

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
หนังสือนีN ทีจS ริง ไม่ตอ้ งมีคาํ นําหรือคําปรารภ เพราะกระแสความสนใจ
ทีแS รงขึNนมาในเรืSองธุดงค์ กับเสียงไถ่ถามทีไS ด้ยนิ เป็ นครังN คราว ในโอกาสอัน
น้อยนักทีจS ะได้พบใครๆ เป็ นข้อปรารภทีทS าํ ให้เกิดคําพูดเชิงตอบคําถามและ
บอกเล่านีNขNนึ มา
เมือS คําพูดเกิดมาแล ้ว เป็ นเรืSองราวสันN ๆ ผูฟ้ งั คงเห็นว่าไม่ยาก จึงนําไป
แปลงเป็ นคําเขียน แล ้วส่งย้อนไปขอให้ตรวจ เพือS พิมพ์เผยแพร่ให้ความรูแ้ ก่
กัน ก็เกิดเป็ นหนังสือเล่มบางๆ นีNขNนึ มา
ขออนุ โมทนาผูม้ นี าํN ใจใฝ่ รูใ้ ฝ่ ธรรม ซึSงมีความปรารถนาดีทSีจะเผืSอแผ่
ความรู เ้ ข้าใจ ให้แพร่กระจายออกไปในสังคม นับว่าเป็ นธรรมทานเพืSอ
การศึกษาธรรม อันเจริญบุญแก่จติ ใจ ให้กศุ ลทางปัญญา อํานวยประโยชน์
สุขทีเS ลิศคุณค่าแก่มหาชน ขอให้ผูบ้ าํ เพ็ญกุศลนีN เจริญในธรรม งอกงามใน
ความสุข ทุกเมือS ทุกวาร
พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)
๑๖ ก.พ. ๒๕๕๘

Introductory Remarks
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, transcribed 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

สารบัญ
คําปรารภ
ธุดงค์: ทําอะไร? ทีไS หน? เพือS อะไร?
รูจ้ กั ธุดงค์กนั นิด
พระธุดงค์เป็ นอยู่งา่ ย แต่ไม่ใช่ทาํ เรืSองง่ายๆ
ฉันครังN เดียว ยากกว่าฉันมืNอเดียว
ออกพรรษา รับกฐิน สิNนฝน ออกจรดล ไปรุกขมูล
ถือธุดงค์ มีอานิสงส์อะไร?
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ภาคผนวก
บันทึกท้ายเล่ม
บันทึกของผูแ้ ปล
เกีSยวกับผูน้ ิพนธ์
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ธุดงค: ทําอะไร? ที่ไหน? เพื่ออะไร?
คณะมาเยียS มถึงนีS เดินทางเป็ นร้อยๆ กิโล ผ่านป่ าเนินเขินเขาเข้ามาไกล
และมีความสนใจในเรืSองธุดงค์ ก็เข้ากับบรรยากาศดีเหมือนกัน คือแวดล ้อม
ไปด้วยสภาพตามธรรมชาติของหมูไ่ ม้ในแดนดงแถบเชิงเขา แต่ทยSี อดเนินนีN
ลมค่ อนข้างแรง เวลาพูด เสียงลมจะดังแทรกกวนเข้าไปในเครืSองอุปกรณ์
เมือS พูดไป ก็ฟงั กันไป
รูจักธุดงคกันนิด
ธุดงค์ มาจากคําบาลีวา่ ธุตงฺ ค (อ่านว่า ธุตงั คะ) เกิดจาก ธุต + องฺ ค
อังคะ หรือ องค์ แปลว่า “องค์ประกอบ หน่วย หรือหัวข้อ” ในทีนS N ี
หมายถึง “คุณสมบัต”ิ หรือจะแปลว่า “ข้อปฏิบตั ”ิ ก็ได้ คือเป็ นข้อปฏิบตั ใิ น
การฝึ กตน หรือคุณสมบัติของผูท้ Sฝี ึ กตนซึSงแยกเป็ นข้อๆ ส่วน ธุต (อ่านว่า
ธุตะ) แปลว่า “ผูข้ ดั เกลากิเลส”
ดังนันN ธุดงค์ นีN จึงแปลว่า “คุณสมบัตขิ องผูข้ ดั เกลากิเลส หรือข้อปฏิบตั ิ
ของผูข้ ดั เกลากิเลส” หมายความว่าสําหรับพระ (โยมก็ได้บางข้อ) จะได้เอามา
ยึดถือปฏิบตั ิ เพือS จะได้ขดั เกลากิเลสของตน ซึงS จะช่วยให้มชี วี ติ อย่างพระได้
ดี คือ มีชวี ติ ทีเS อืNอต่อการปฏิบตั ธิ รรม หรือทําหน้าทีขS องพระ เช่นเจริญสมถะ
วิปสั สนามุง่ หน้าไป
พระมีชวี ติ อย่างไรทีเS หมาะจะเป็ นชีวติ ของพระ ก็คอื มักน้อยสันโดษ และ
ธุดงค์กเ็ น้นคุณสมบัตขิ อ้ ทีเS ด่น คือเน้นให้มคี วามมักน้อยสันโดษ[๑] นีSแหละ
ธุ ดงค์จึงเป็ นข้อปฏิบตั ิของผูท้ Sีขดั เกลากิเลสโดยตัวเองทีSม่งุ จะเป็ นอยู่อย่าง
มักน้อยสันโดษ

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 dhutaṅ
dhutaṅga
[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 contentment[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.
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ธุดงค์: ทําอะไร? ทีไหน? เพืออะไร?

ทีวS า่ มักน้อยสันโดษ ก็คอื ไม่ยุ่งกับเรืSองไปเทียS วหากิน แสวงหาข้าวของ
ลาภผล จะได้มงุ่ มาทํางาน ทํากรรมฐาน มาอยู่กบั กิจหน้าทีขS องตนเอง คือ
ประพฤติปฏิบตั ใิ นศีลสมาธิปญั ญา เจริญไตรสิกขาไป พระนีS พอมักน้อย
สันโดษ ก็ทาํ งานของตนเองได้เต็มทีS
แต่ทนี N ี จะเอาข้อปฏิบตั อิ ะไรมาใช้ฝึกตนล่ะ นีSแหละทีจS ะพูดกัน คือ ก็
เลยมีวธิ ปี ฏิบตั เิ ป็ นข้อๆ องค์ก็คอื ข้อๆ ข้อๆ ท่านจัดไว้ ๑๓ ข้อ
เป็ นอันว่า ธุดงค์มี ๑๓ ข้อ และ ๑๓ ข้อนันN ก็เน้นไปทีเS รืSองของการมี
ชีวติ ความเป็ นอยู่ ก็คอื เรืSองปัจจัยสีนS Sีเอง แต่ปจั จัยข้อทีS ๔ ในเรืSองความเจ็บ
ไข้ ไม่ตอ้ งเอามาตังN เป็ นธุดงค์ เพราะความเจ็บไข้ ไม่ใช่การเป็ นอยู่ตามปกติ
เมือS เจ็บไข้ขNนึ มา ก็รกั ษากันไปตามโรค คนต้องระวังตัวอยู่แล ้ว กินยาฟุ้งเฟ้ อ
ก็อาจจะเผลอตายไปได้งา่ ยๆ
ก็ ม าจัด มาเน้น กัน ทีS ป ัจ จัย ๓ อย่ า ง คื อ เรืS อ งจี ว ร–เครืS อ งนุ่ ง ห่ ม
บิณฑบาต–อาหาร และเสนาสนะ–ทีอS ยู่อาศัย ธุดงค์ก็จงึ วนอยู่ทSี ๓ อย่างนีN
ทีนN ีกเ็ อาสิ เริSมตังN แต่ในเรืSองของจีวร ทีเS ป็ นเครืSองนุ่งห่ม สําหรับตัวเอง
จะตังN ข้อปฏิบตั ิอย่างไรขึNนมา จึงจะเป็ นธุ ดงค์ ทีSจะได้ขดั เกลากิเลส ให้
เป็ นอยู่งา่ ย มักน้อยสันโดษ
สําหรับพระนีS ถ้าจะมีจะใช้จวี รโดยไม่ตอ้ งไปเทียS ววุน่ วาย ก็ไปเก็บเอา
ผ้าทีเS ขาทิNงตามกองขยะ หรือตามป่ าช้า
เศษผ้า และผ้าเก่าเลิกใช้ เขาก็เอาไปทิNงเป็ นขยะ และแต่ก่อนนีN เขาเอาศพ
ไปไว้ในป่ าช้า ก็มผี า้ นุ่งผ้าห่ม แล ้วก็มผี า้ ห่อผ้าพัน มีเศษผ้า พระทีจS ะอยู่ให้งา่ ย
ฝึ กตัวให้เข้ม ก็ไปเก็บเอาผ้าพวกนีNตามกองขยะบ้าง ในป่ าช้าบ้าง ได้มาแล ้ว ก็
เอามาต้ม ถ้ายังไม่พอก็เก็บไว้ เมือS พอ ก็เอามาตัด จะตัดเป็ นจีวรไหน มีรูปร่าง
อย่างไร ก็ตดั ไปสิ ทําไปตามวินยั ตัดเสร็จ ก็เย็บ แล ้วก็ยอ้ ม นีSคอื ทําเอง
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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. conducting 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. Superfluous 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

ธุดงค์: ทําอะไร? ทีไหน? เพืออะไร?

อย่างนีNเรียกว่า บังสุกลุ จีวร แปลว่า “จีวรจากผ้าคลุกฝุ่น”
บังสุกลุ แปลว่า “คลุกฝุ่น” บังสุ มาจาก ปังสุ แปลว่า “ฝุ่น” บังสุกลุ จีวร
ก็เป็ นผ้าคลุกฝุ่น คือผ้าทีเS ลอะเทอะสกปรกจากกองขยะเป็ นต้น แต่วา่ ต้มนะ
... เอามาต้ม ก็ทาํ เองนันS เอง ไม่ตอ้ งพึงS ญาติโยม เมือS อยู่ๆ ไป ไม่มจี วี ร ก็ไป
เทียS วเก็บผ้ามาจากกองขยะเอามาทําอย่างทีวS า่ นันN
อย่างนีNก็เป็ นธุดงค์ขอ้ หนึSงละ เรียกว่า ปังสุกูลกิ งั คะ คือ “องค์หรือข้อ
ปฏิบตั ขิ องพระทีถS อื ใช้แต่ผา้ บังสุกลุ ” ถ้าอย่างนีN ก็เป็ นอันว่าไม่ตอ้ งไปรอรับ
ผ้าทีโS ยมมาถวายอะไรแล ้ว นีSธุดงค์ขอ้ หนึSงละนะ
พระธุดงคเปนอยูงาย แตไมใชทําเรื่องงายๆ
พระอีกองค์หนึSงรูอ้ ยู่วา่ พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้พระใช้ผา้ ๓ ผืน มี
ผ้านุ่ง ผ้าห่ม และผ้าซ้อนทาบ ทีเS รียกว่าสังฆาฏิ ในอินเดีย ทีทS รงอนุญาต จะ
ได้ใช้กนั หนาว เพราะชันN เดียวไม่พอ ก็รวมเป็ นสามผืน ภาษาพระเรียกว่า
ไตรจีวร
พระองค์นN ีก็พจิ ารณาว่า เอ้อ... เรามีชดุ หนึSงแล ้วนะ จีวรสามผืน ก็ใช้แค่
นีN ถ้าจะมีโยมมาถวายจีวรเพิมS ให้เป็ นอดิเรก ก็ไม่เอา ขอใช้แค่นนัN ผ้าเกิน
กว่าชุด ไม่เอา ใช้สามผืน อย่างละผืนเดียว
อย่างนีNก็เป็ นธุดงค์ขอ้ หนึSง เรียกว่า เตจีวริกงั คะ “องค์แห่งภิกษุผูถ้ อื ใช้
แต่ผา้ สามผืน คือไตรจีวร” นีSก็ธุดงค์นะ เป็ นเรืSองของจีวรหรือผ้า
ทีนN ีดา้ นอาหารล่ะ อาหารของพระก็คอื เทียS วบิณฑบาตไปแล ้วโยมถวาย
อาหาร ได้มา ก็ฉนั บางทีมกี จิ นิมนต์ โยมทีมS งี านมีศรัทธานิมนต์ไปฉัน ก็
สบายขึNน ได้ฉนั อาหารดีๆ
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This is called paṁsukūla-cīvara, meaning “a robe made from dirtcovered 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 observing
observing dhutaṅ
dhutaṅga lives
ives a simple life, but by no means does
he do simple things
things
Another monk was aware that the Buddha allowed monks to use
three robes, consisting of an under-robe, an upper-robe, and an outerrobe, 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

ธุดงค์: ทําอะไร? ทีไหน? เพืออะไร?

ทีนN ีมาดู พระทีSจะถือธุ ดงค์ในเรืSองของอาหาร เริSมต้นก็ขอ้ ทีS ๑ ถือ
บิณฑบาตเป็ นประจํา องค์นN ไี ม่เอาละ ใครจะนิมนต์ไปฉันในงานในพิธอี ะไร
ไม่เอาทังN นันN ฉันจะฉันแต่อาหารทีบS ณิ ฑบาตอย่างเดียว ได้เท่าไร ก็เท่านันN
อดก็อด
อย่างนีNเป็ นธุดงค์ขอ้ แรกในเรืSองอาหาร ชืSอว่า ปิ ณฑปาติกงั คะ แปลว่า
“องค์ของผูถ้ อื บิณฑบาตเป็ นประจํา” ไม่รบั นิมนต์ ไม่รบั ถวายพิเศษ
ต่อไป อีกองค์หนึSงก็ถอื บิณฑบาตนันS แหละ แต่บณ
ิ ฑบาตไปตามลําดับ
ไม่ออกนอกทาง ไปตามซอย ไปตามลําดับ ไม่แยกไปว่าแถบโน้นอาหาร
ดีกว่า ทางนันN รวย เราไปนันS น่าจะได้มาก แต่ไปตามทาง เป็ นลําดับแถวแนว
อย่างนีNก็เป็ นธุดงค์ขอ้ หนึSง เรียกว่า สปทานจาริกงั คะ คือ “องค์ของผู ้
ถือเทียS วบิณฑบาตไปตามลําดับ”
ทีนN ีวา่ ถึงการฉันอาหาร มีขอ้ ทีนS ่าสนใจ เรียกว่าฉันทีนS งั S เดียวภาษาพระ
ว่า เอกาสนิกงั คะ แปลว่า “องค์ของผูถ้ อื นังS ฉันอาสนะเดียว” หมายความว่า
นังS ลงฉันทีเดียวแล ้ว วันนันN ไม่ฉนั อีก
ขอให้สงั เกตว่า ธุดงค์ขอ้ ทีวS า่ นีNคอื ถือฉันครังN เดียว[๒] ไม่ใช่ฉนั มืNอเดียว[๒]
เดีย| วนีNเรียกกันสับสน
ฉันครั้งเดียว ยากกวาฉันมื้อเดียว
ฉันมืNอเดียว กับฉันครังN เดียว ไม่เหมือนกัน ต่างกันอย่างไร ทีวS า่ ฉันมืNอ
เดียวนันN หมายความว่า เรียกตามช่วงเวลาทีSกิน คือจัดอาหารเป็ นมืNอๆ
(ภัตต์, ไทยใช้สนัN ๆ ว่า ภัต) เช่น ในหลายถินS วันหนึSงมีมNอื เช้า มืNอกลางวัน
แล ้วก็มNอื เย็น อย่างนีN มืNอก็คอื ช่วงเวลาทีกS นิ ถ้ากินช่วงนีNก็เป็ นมืNอเช้า กินช่วง
นีNก็มNอื กลางวัน กินช่วงนีNก็มNอื เย็น
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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 piṇḍapātikaṅga, 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 “onesessioner’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 in only one session is harder than eating during only one meal time
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

ธุดงค์: ทําอะไร? ทีไหน? เพืออะไร?

ในอินเดีย ครังN ยังเป็ นชมพูทวีป ชาวบ้านกินอาหารกัน ๒ มืNอ คือ มืNอ
เช้า (ปาตราสภัตต์) กับมืNอสาย (สายมาสภัตต์) มืNอเช้าคือก่อนเทียS ง ส่วนมืNอ
“ สาย” ของชมพูทวีป เป็ นคนละความหมายกับสายของไทย “ สาย” ของ
ชมพูทวีป หมายถึงหลังเทียS งไปแล ้ว จนบ่าย จนเย็น จนคําS ไปถึงก่อนอรุณ
ขึNนวันใหม่
พระนีSฉนั มืNอเดียว ถือเอกภัต (เอกภัตติกะ = มี “ภัต” เดียว) คือ ฉัน
มืNอเช้าอย่างเดียว หมายความว่า ฉันในมืNออาหารของช่วงเช้าอย่างเดียว จะ
ฉันกีSครังN ท่านก็เรียกว่าฉันมืNอเดียว คือ มืNอเช้ามืNอเดียว
ทีนN ี ในธุดงค์นSไี ม่อย่างนันN พระต้องฉันมืNอเช้ามืNอเดียวอยู่แล ้ว แต่ธุดงค์
ไม่เอาแค่ เวลา ไม่ใช้แค่ เวลาเป็ นเกณฑ์ ข้อเอกาสนิกงั คะนีNถอื เอกาสนะ
อาสนะเดียว ทีนS งั S เดียว (เอกาสนิกะ = มี “อาสนะ” เดียว) คือเอาการลงนังS
ครังN เดียว นังS ฉันครังN เดียวจบ หรือนังS ครังN เดียวก็ฉนั จบไปเลย นีSคอื ฉันครังN
เดียว ไม่ใช่แค่ฉนั มืNอเดียว
ถาม: ทีหS ลวงลุงว่าฉันมืNอเดียว หมายความว่าอย่างไร?
หลวงลุง: หมายความว่า ฉันในช่วงเช้า เพราะมืNออาหารก็คอื ตามเวลา จะกีS
ครังN ถ้าก่อนเทียS ง ก็อยู่ในมืNอเช้า
ถาม: กีSครังN อย่างไร
หลวงลุง: เมือS ว่าตามเวลาของอาหาร ทีเS รียกว่า “มืNอ” ฉันตอนรุ่งเช้า ก็อยู่ใน
มืNอเช้า ฉันตอนเพล ก็อยู่ในมืNอเช้า เพราะยังอยู่ในเวลาก่อนเทียS ง ทีเS ขาเรียก
รวมหมดว่าเช้า คนสมัยนันN รูจ้ กั เวลาของอาหารอย่างนันN เขาจึงเรียกพระว่า
พวกฉันมืNอเดียว (เอกภัตติกะ)
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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 “onesession’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

ธุดงค์: ทําอะไร? ทีไหน? เพืออะไร?

ทีนN ี ฉันมืNอเดียวแล ้ว ก็ยงั เรืSองมาก ท่านจึงถือ เอกาสนิกงั คะ เอาแค่
เอกาสนะ (เอก+อาสนะ) แค่นงั S ครังN เดียว ทีนS งั S เดียว นังS ลงไปครังN เดียว ฉัน
เสร็จแลว้ ลุกแลว้ ไม่ฉนั อีก นีSคือฉันครังN เดียวจริงๆ
แลว้ ก็ยงั มี ปัตตบิณฑิกงั คะ ฉันเฉพาะในบาตร ไม่ใช้ภาชนะอืนS นีSก็
ธุดงค์อกี เอาละ เรืSองอาหารหลายข้อ พูดพอเป็ นตัวอย่าง
ออกพรรษา รับกฐิน สิ้นฝน ออกจรดล ไปรุกขมูล
ต่อไป พูดเรืSองทีอS ยู่บา้ ง ภาษาพระเรียกว่าเรืSองเสนาสนะ (“ทีนS อน–ทีS
นังS ) ข้อแรกก็คอื ถืออยู่ป่า ข้อนีNเรามีพระป่ าซึงS พอรูก้ นั แล ้ว เรียกว่า “อารัญญิ
กังคะ” แปลก็งา่ ยๆ ว่า องค์แห่งผูถ้ อื อยู่ป่า
ข้อต่อไป ถืออยู่โคนไม้ คือรุกขมูล เรียกว่า รุกขมูลกิ งั คะ คือไม่อยู่ในทีS
อาศัยมีเครืSองมุงบัง อย่างบ้านเรือนกุฎิ ไม่เอาทังN นันN แต่ขอ้ นีN พระพุทธเจ้า
ห้ามอยู่ในฤดูฝน ในฤดูฝนต้องมีทมSี งุ ทีบS งั ตามทีวS นิ ยั กําหนดไว้ พูดง่ายๆ ว่า
ถืออยู่รุกขมูล ข้อนีNน่าเข้าใจ
รุกขมูลนีN เป็ นเสนาสนะพืNนฐานของพระ พระพุทธเจ้าเสด็จจาริกสังS สอน
ประชาชน ก็ประทับรุกขมูลเรืSอย ก่อนทรงอนุญาตให้มวี ดั (อาราม) และ
เสนาสนะ ๕ อย่าง[๓] พระก็อยู่โคนไม้เป็ นหลัก
ทีSว่ารุกขมูลเป็ นเสนาสนะพืNนฐานของพระนันN ดู ง่ายๆ รุกขมูลเป็ น
เสนาสนะทีSเป็ นอย่างหนึSงในนิสสัย ๔[๔] (ปัจจัยเครืSองอาศัยของชีวติ พระ)
รวมอยู่ในอนุศาสน์ ๘[๔] (คําสอนสังS ครังN แรกทีอS ปุ ชั ฌาย์ตอ้ งบอกแก่พระใหม่
ในโบสถ์ทนั ทีทบSี วชเสร็จ) เป็ นทีอS ยู่อาศัยทีถS งึ กันทันทีกบั ธรรมชาติ หาได้งา่ ย
ทุกทีเS พราะมีอยู่ทวั S ไปเป็ นธรรมดาในธรรมชาติ (ในยุคทีธS รรมชาติยงั ไม่เสีย)
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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 reception of
kaṭ
kaṭhina
hina robes;
robes; with the ending
ending of the rainy season comes the traveling
out to the roots
roots of tree
rees
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

ธุดงค์: ทําอะไร? ทีไหน? เพืออะไร?

อีกข้อหนึSง พระจะถืออยู่กลางแจ้งบ้างก็ได้ เรียกว่า อยู่ในอัพโภกาส
พระทีถS อื ข้อนีNไม่ยอมอยู่แม้แต่ใต้ตน้ ไม้ หรือไม่มตี น้ ไม้ก็อยู่ได้ ก็เป็ นธุดงค์
ข้อหนึSง ชืSอว่า อัพโภกาสิกงั คะ
อีกองค์หนึSงถืออยู่ป่าช้า คืออยู่ในสุสาน ชืSอว่า โสสานิกงั คะ ก็เป็ นธุดงค์
อีกข้อหนึSง
ข้อทียS ากทีสS ุด ต้องใช้ความเพียรใจสูเ้ ข้มแข็งอย่างมาก คือถือนังS ไม่
นอน องค์นN ีจะหลับจะพักผ่อนด้วยการนอน ไม่ได้ ต้องนังS หลับเอา เดินได้
ยืนได้ แต่นอนไม่ได้ ท่านไม่ได้กาํ หนดว่าจะต้องถือสันN ยาวนานเท่าใด อาจจะ
ลองถือดู สันN หรือยาวก็ได้ เรียกว่า สมาทาน คือตกลงใจว่าเอาละ ฉันจะถือ
ปฏิบตั ิ นังS อย่างเดียว ไม่นอนสักพรรษาหนึSง อย่างนีNเป็ นต้น ก็สมาทานเอา นีS
ก็เป็ นธุดงค์ขอ้ หนึSง เรียกว่า เนสัชชิกงั คะ
ตามทีพS ดู มาเป็ นตัวอย่างนีN ก็ได้เห็นแล ้วว่า ธุดงค์ ๑๓ ข้ออยู่ทปSี จั จัย ๔
ในสามข้อแรก คือ จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ แม้แต่ขอ้ สุดท้ายทีถS อื นังS ไม่
นอน ถึงจะเป็ นเรืSองของความเพียรอึดสูไ้ ม่จาํ กัดทีS แต่ก็อยู่ในเรืSองของการ
นังS นอน ไม่ไปไหน ในเมือS เป็ นอย่างนีN ธุดงค์ก็แทบไม่ตอ้ งเดิน ถูกไหม ไม่
เกีSยว ธุดงค์ไม่ได้อยู่ทเSี ดิน
แล ้วอย่างนันN ทําไมเวลาพูดว่าธุดงค์ คนทัวS ไปก็นึกคิดไปถึงว่าต้องเดิน
เอาละ นีSก็คอื ความหมายได้เพีNยนไป
ธุดงค์กลายไป มีความหมายเพีNยนไปเป็ นเดิน ไปมองไปมุง่ กันทีวS า่ เดิน
นันS มันเป็ นเพราะอะไร ก็มาพิจารณากันดู จะเห็นได้งา่ ยเลยว่า ธุดงค์บางข้อ
โดยเฉพาะข้อรุกขมูลอยู่โคนไม้นSี ทําให้มโี อกาสเดินไปเรืSอย
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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

ธุดงค์: ทําอะไร? ทีไหน? เพืออะไร?

มองย้อนหลังไปในครังN โบราณ ไม่ตอ้ งไกล เอาแค่สมัยทีอS าตมายังเป็ นเณร
เล็กๆ อยู่ในชนบท สมัยนันN เวลาออกพรรษา ได้ยนิ พระพูดกันหรือบอกคนนันN
คนนีNวา่ ท่านจะ “ไปรุกขมูล” หรือ “ออกรุกขมูล” ท่านไม่ได้ใช้คาํ ว่า “ไปธุดงค์”
แต่มาตอนหลังเดีย| วนีN ไปอย่างไรมาอย่างไรไม่รู ้ กลายเป็ นว่าจะไป
ธุ ดงค์ จะออกธุ ดงค์ ธุ ดงค์เลยกลายเป็ นเดิน แค่ นN ีก็เพีNยนแลว้ มันไม่
เกีSยวกับข้อไหนเลย ทีพS ดู มาแทบไม่มขี อ้ ไหนเป็ นเรืSองเดิน มีแต่วา่ บางข้อทํา
ให้ได้โอกาสทีจS ะเดิน ข้อบิณฑบาต ก็ได้โอกาสเดิน แล ้วก็ไปรุกขมูล ก็ยงSิ ทํา
ให้ได้เดินและต้องเดินกันใหญ่
ทวนยําN ว่า แต่ก่อนนันN ออกพรรษาแล ้ว พระรับกฐิน สิNนฝนหลายองค์ก็
จรดล ออกรุกขมูล จาริกไป คําS ไหน นอนนันS ใต้ร่มไม้ อาศัยรุกขมูล ใน
สมัยก่อนนันN เมือS ต้นไม้ยงั มีมาก โคนไม้ก็มไี ปเรืSอยบนหนทาง พระแวะทีรS ่ม
ไม้ พบญาติโยม ก็แนะนําให้ธรรมสอนกันไป มีโคนไม้เป็ นจุดกําหนดสําคัญ
ก็เรียกกันว่าไปรุกขมูล
เมือS รูว้ า่ ศัพท์มนั เพีNยน ความหมายมันคลาดเคลือS นเสียไป ก็ชวนกันหัน
กลับมาใช้คาํ ว่า “ไปรุกขมูล” หรือ “ออกรุกขมูล” ดีไหม จะเข้าใจง่าย มองเห็น
โยงกับของจริงสภาพทีเS ป็ นจริงได้ชดั ดีดว้ ย
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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

ธุดงค์: ทําอะไร? ทีไหน? เพืออะไร?

พอรูเ้ รืSองได้หลักแล ้ว ก็ชดั แน่ลงไปว่า ธุดงค์ไม่ใช่เดิน แม้วา่ บางครังN
ธุดงค์จะพ่วงเอาเดินติดมาด้วย แต่ทแSี ท้นนัN “ธุดงค์” คือองค์คุณ หรือข้อ
ปฏิบตั สิ าํ หรับผูข้ ดั เกลากิเลส ทีจS ะฝึ กตัวเองให้เป็ นอยู่งา่ ย มีความมักน้อย
สันโดษ จะได้มงุ่ ไปกับกิจหน้าทีขS องตัว
แทนทีจS ะเอาเวลาไปยุ่งกับเรืSองลาภผล เทียS วหาเทียS วรอรับปัจจัย ๔ ทีS
เหลือเฟื อเกินจําเป็ น ก็จะได้ตงัN หน้าตังN ตาเอาเวลานันN มาใช้ปฏิบตั กิ จิ หน้าทีใS น
การฝึ กหัดพัฒนาตนเอง ไม่วา่ จะศึกษาเล่าเรียน เจริญสมถะวิปสั สนา ให้กา้ ว
ไปในไตรสิกขา พอมักน้อยสันโดษแล ้ว ก็ทาํ ได้เต็มทีS ก็ให้เข้าใจธุดงค์กนั
อย่างนีN
บอกแล ้วว่า ธุดงค์มี ๑๓ ข้อ เกีSยวกับปัจจัยสีS ใน ๓ ข้อแรก เพราะข้อ
ทีS ๔ เรืSองยานันS ไม่ตอ้ งฝึ ก มันแล ้วแต่โรค แต่ปจั จัย ๓ ข้อแรกนีSทาํ ให้คนผัน
แปรวิปริตได้งา่ ย มันจะฟุ้งเฟ้ อฟุ่มเฟื อย จะทําอะไรทีวS ุน่ วายกันนักหนา ก็
มักจะมาจากปัจจัย ๓ ข้อแรกนันN แหละ เทียS วหาอาหาร หาเครืSองนุ่งห่ม หาทีS
อยู่อาศัยกันไป ไม่รูจ้ กั จบ
อย่างเรืSองทีอS ยู่อาศัย ก็สร้างกันไป จนกระทังS ว่าไม่รูจ้ ะสร้างขนาดไหน
ให้เป็ นวิมานอะไร ท่านก็อยู่โคนไม้ซะ ให้หมดเรืSองไปเลย ได้อยู่วมิ านต้นไม้
อย่างกะรุกขเทวดา เทวดาก็อยู่วมิ าน อ้าว... ใครบอกว่าอยากอยู่วมิ าน ก็นSไี ง
รุกขเทวดาก็มวี มิ าน คือต้นไม้นนัN แหละ เราก็มวี มิ านอยู่ทตSี น้ ไม้นนั S ได้ นีS
เข้าใจแล ้วใช่ไหม ธุดงค์น่ะ
ถาม: จะธุดงค์ได้ ต้องสมาทาน ช่วงเวลาเท่าไร กับใครคะ?
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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 something, 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

ธุดงค์: ทําอะไร? ทีไหน? เพืออะไร?

หลวงลุง: ใช่ ต้องสมาทาน เป็ นการตังN กําหนดลงไปแก่ตวั เองว่า เอาละ
เริSม ลงมือทําจริงจังละนะ บอกแลว้ ว่า จะสมาทาน ถือในระยะสันN หรือ
ยาวนาน ก็ได้
ทีตS อ้ งสมาทาน ก็อย่างทีวS า่ เป็ นการตังN กําหนดให้เป็ นการจริงจังแน่ชดั
ลงไป อย่างพระทีเS ดินบิณฑบาตไปน่ะ ถ้าไม่สมาทานให้เป็ นธุดงค์ ท่านไป
บิณฑบาตเรืSอยก็จริง แต่บางทีคนนิมนต์ท่านไปรับอาหารในทีSเขาจัดถวาย
หรือในพิธี เป็ นงานเป็ นการ ก็ไม่เป็ นธุดงค์
เมือS กีNถามว่าสมาทานกับใคร ก็สมาทานกับตัวเองน่ะสิ มันเป็ นเรืSองของ
ตัวเอง เป็ นข้อปฏิบตั สิ าํ หรับฝึ กตัวเองนีS เมือS ตกลงใจแล ้ว ใจเราเข้มแข็งพอ
ก็เอาเลย... ตกลงว่า คราวนีNฉนั สมาทานละนะ ฉันถือธุดงค์ขอ้ นีNนะ ๓ เดือน
หรือนานเท่าไร ก็วา่ ไป
ธุดงค์ถอื หลายข้อพร้อมกันได้ แต่บางข้อขัดกัน เช่น ถือรุกขมูลแล ้ว จะ
อยู่กลางแจ้งได้อย่างไร มันขัดกันเอง ข้อไหนถือได้เหมาะกับตน ถ้าใคร
เข้มแข็ง ก็สมาทานเลย อย่างพระมหากัสสปะ ทีเS ป็ นเอตทัคคะทางถือธุดงค์
เช่นข้ออยู่ป่า ท่านก็ถอื ตลอดชีวติ เลย
ถาม: ถือหลายๆ ข้อก็ได้หรือคะ?
หลวงลุง: ได้ซิ เรืSองผ้าก็ถอื เรืSองอาหารก็ถอื เรืSองทีอS ยู่ก็ถอื อย่างจีวรก็ถอื
ผ้าบังสุกลุ อาหารก็ถอื บิณฑบาตประจํา เสนาสนะก็ถอื อยู่ป่า อยู่รุกขมูล ก็ได้
นีS พร้อมกันไปเลยหลายข้อ
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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 treeroot-dweller’s practice can also be observed, which means several
practices can be observed simultaneously.

๑๑

ธุดงค์: ทําอะไร? ทีไหน? เพืออะไร?

ถือธุดงค มีอานิสงสอะไร?
ถาม: แล ้วอานิสงส์ของการถือธุดงค์ละ่ ?
หลวงลุง: อย่างทีวS า่ แล ้ว เมือS ถือธุดงค์ ก็จะได้ขดั เกลากิเลสของตัว จะมี
ความเข้มแข็ง อยู่ในความมักน้อยสันโดษ บอกตัวว่าแค่นN ีพอแล ้ว ฉันอยู่ได้
สบายแล ้ว ไม่ตดิ ข้องห่วงกังวลอะไรแล ้ว ก็ตงัN หน้าตังN ตาทําหน้าทีขS องตน ฝึ ก
ตัวเองไป แล ้วก็มงุ่ หน้าไปในการปฏิบตั ิ ในการพัฒนา ศึกษาเล่าเรียน เผย
แผ่ธรรม ก้าวไปได้เต็มทีS
ฉะนันN ธุดงค์จงึ มากับความมักน้อยสันโดษ เป็ นอยู่งา่ ย ต่อด้วยการ
ฝึ กฝนขัดเกลาตนเอง แล ้วก็เข้าถึงธรรมชาติดว้ ย แถมว่าเมือS อยู่กบั ธรรมชาติ
ได้ดแี ล ้ว ก็มคี วามสุขได้งา่ ย โดยตัดความวุน่ วายหลุดพ้นไปมากมาย
เมือS พระถือธุดงค์ ก็ทาํ ให้พระอยู่กบั ธรรมชาติมากขึNน มีเวลาเป็ นของ
ตัวเอง เป็ นอิสระ ไม่ตอ้ งพึงS พามาก เพราะว่าคนทียS งั ต้องพึงS พานันN ก็พงSึ พา
อาศัยเนืSองมาจากปัจจัย ๔ นีSแหละ ท่านจึงพยายามให้เป็ นอิสระในเรืSอง
ปัจจัย ๔ เท่าทีจS ะทําได้ แล ้วตัวเองก็จะมุง่ ไปในงาน ในการฝึ กตน ปฏิบตั ิ
ธรรมได้เต็มทีS
พออยู่งา่ ยอย่างนีN ไม่มอี ะไรพะรุงพะรัง แทบไม่ตอ้ งมีอะไรติดตัว ไม่ตดิ
ข้องห่ วงกังวลอะไรแลว้ เป็ น อิสระ จะไปไหนก็ไปง่าย ก็จะเข้าคติทSี
พระพุทธเจ้าตรัสไว้วา่ พระนีSถา้ เป็ นอยู่ถกู ต้อง จะเหมือนกับนกทีมS แี ค่ปีก ๒
ปี ก จะบินไปไหนก็บนิ ไป พระก็เป็ นอย่างนันN มีแต่บาตรกับจีวร ยิงS ถือธุดงค์
ก็ยSงิ ตัวเบา เหมือนกับนกทีSมแี ต่ปีก ๒ ปี ก นึกจะบินไปไหน ก็บนิ ...ปรู ๋ ไป
ได้เลย
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What are the benefits
benefits of observing dhutaṅ
dhutaṅga?
ga?
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

ธุดงค์: ทําอะไร? ทีไหน? เพืออะไร?

เอ... ปรู ๋ หรือ ปร๋อ[๕] อย่างไหนนะ (เสียงว่า “ปร๋อ” หัวร่อกันดัง)
พระอย่างท่านทีSถอื ธุ ดงค์นN ี ก็เป็ นอย่างนันN ท่านจะไปไหน ก็ไปได้
สะดวก ไปได้คล่อง ท่านก็ไปชนบทนันN ชนบทนีN ไปพบประชาชนชาวบ้านถินS
ทุรกันดาร ทีอS ยู่ในดง ในพง ในไพร เขาจะยากจนอยู่กนั อย่างไร ท่านก็ได้รู ้
ได้เห็น แล ้วท่านก็มโี อกาสได้สงั S สอนแนะนํา มีธรรมะให้ ช่วยให้เขาอยู่กนั ดี
ก็เลยกลายเป็ นว่าธุดงค์นนัN ไม่เฉพาะขัดเกลาตนเอง แต่เอืNอในการสังS สอนคน
อืนS ด้วย ทําให้ไปเข้าถึงประชาชนได้ทวั S ทุกถินS ฐาน นีSคอื มีประโยชน์เยอะเลย
วันก่ อนนันN มีเหตุให้พบกับญาติโยมบางท่าน ก็ได้เล่าให้ญาติโยมฟัง
เป็ นเรืSองแทรกว่า นานนักแล ้ว มีฝรังS ทีศS ึกษาค้นคว้าเรืSองเอเชียอาคเนย์ แล ้ว
เขียนเป็ นหนังสือหนาเล่มหนึSง เป็ นตําราประวัตศิ าสตร์ Southeast Asia ซึงS
นิยมใช้กนั เป็ นหลักมานาน
เขามีขอ้ สันนิษฐานอันหนึSง เขาบอกว่าดินแดนแถบประเทศไทยนีN แต่
ก่ อนอยู่ใต้อาํ นาจของขอม อย่างทีSเรารู ก้ นั คืออาณาจักรขอมโบราณ ซึSง
ยิSงใหญ่มาก ขอมนันN มาตังN ละโว้ (ทีSลพบุรี) เป็ นเมืองหลวงย่อยสําหรับ
ปกครองดินแดนทีปS จั จุบนั คือไทย
ทีนN ี ขอมนันN มีศาสนาหลัก คือศาสนาพราหมณ์/ฮินดู แล ้วก็พทุ ธศาสนา
มหายาน เป็ นสองศาสนาใหญ่ของมหาอาณาจักรนันN
(พูดมาถึงตรงนีN อุปกรณ์บนั ทึกเสียงของคณะผูฟ้ งั หยุดทํางาน ก็เลยไม่มเี รืSองทีเS ล่าไปแล ้ว ทีS
จะลอกมาบอกทีนS Sี จึงขอรวบรัดเล่าสันN ๆ ต่อท้าย พอให้เรืSองจบลงได้)

ทีนN ี พระและพราหมณ์ในสองศาสนานันN ก็อยู่กบั ความยิงS ใหญ่ทศSี ูนย์กลาง
อํานาจในมหานคร โดยเป็ นเจ้าพิธีอนั มโหฬารพันลึก ทิNงส่วนใหญ่ห่างไกล
ความเจริญให้แปลกแยกว้าเหว่อา้ งว้าง
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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

ธุดงค์: ทําอะไร? ทีไหน? เพืออะไร?

ในสมัยนันN เองซึงS เป็ นช่วงเวลายาวนาน พระภิกษุเถรวาทผูม้ คี วามเป็ นอยู่
ง่ายๆ มักน้อยสันโดษดังทีวS า่ ได้จาริกกันไปเรืSอยๆ จนไปๆ มาๆ ก็ถงึ กัน
ใกล ้ชิดกับมวลประชาชน กระจายไปทัวS ทุกถินS ดินแดน จนชนบทน้อยใหญ่
กลายเป็ นพุทธศาสนิกของเถรวาท
กาลนานผ่านมา ในทีสS ุด อาณาจักรขอมโบราณเจ้าของนครวัด–นครธม
ก็ลม่ สลาย และศาสนาพราหมณ์ กับพุทธศาสนามหายาน ซึงS ผูกตัวติดอยู่กบั
ศูนย์กลางอํานาจทียS งSิ ใหญ่ ก็ล ้มหายไปด้วย ในขณะทีพS ทุ ธศาสนาเถรวาทเข้า
ไปอยู่ในชีวติ ของชาวบ้านทัวS ผืนแผ่นดินหมดแล ้ว นีSคอื ทีเS ขาว่าเป็ นด้านหนึSงของ
ประวัตศิ าสตร์แห่งเอเชียอาคเนย์ แถบทีมS าเป็ นประเทศไทย
นาฬิกาปลุกดังเกร-งกร-าง ตื่นขึ้นมา ตาสวาง เดินถูกทางกันเสียที
ธุดงค์เป็ นข้อปฏิบตั ติ ามสมัครใจ ทีทS าํ ได้ยากมากบ้างยากน้อยบ้าง แต่ก็
มีพระทีใS จเข้มแข็งสมาทานถือสืบกันมาจนแน่นแฟ้ น เข้าอยู่ในวิถชี วี ติ เป็ น
ความรูค้ วามเข้าใจสามัญในสังคมไทย
แต่น่าแปลกใจว่า เวลานีN คนไทยชาวพุทธมากหลายจนเรียกได้วา่ ทัวS ๆ
ไป แม้กระทังS ชาวบ้านพืNนถินS ก็ไม่รูจ้ กั พอทีจS ะมองออกได้วา่ ธุดงค์คอื อย่างไร
พากันตืSนเต้นไปกับปรากฏการณ์วูบวาบแวววาว แล ้วก็ไขว้เขวสับสนกันไป
นีSเป็ นสัญญาณทีเS ตือนอย่างชัดเจนว่า พระพุทธศาสนาของคนไทย มี
สภาพเป็ นอย่างไร คลาดเคลือS นผิดเพีNยน ผุกร่อนเลือนราง หรือว่าไปกันถึง
แค่ไหน ควรจะปฏิบตั หิ รือจัดการให้เป็ นอย่างไร
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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 themselves 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 the
the alarm clock going
going off loudly,
loudly, it is about time to wake up with
clear eyes and 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

ธุดงค์: ทําอะไร? ทีไหน? เพืออะไร?

มองในแง่ดี ปรากฏการณ์เป็ นเรืSองเป็ นราวครึกโครมอืNอฉาวทีโS ด่งดังเด่น
ขึNนมา เป็ นอาการทีSผูท้ าํ นันN ท่านช่วยกระตุกหรือกระแทกกระทุง้ ให้คนไทย
สะดุง้ ตืSน หรือแม้แต่ตระหนกตกใจขึNนมา ซึงS น่าจะช่วยให้เกิดความสนใจใส่
ใจทีจS ะแก้ไขกันให้จริงจัง มิฉะนันN ก็จะไม่ตSนื ขึNนมาจากความหลับใหล ไม่ลกุ
ขึNนมาทําอะไรให้เป็ นสาระชิNนอัน
ถ้ามองอย่างนีN ก็เป็ นอันว่าดีแล ้ว ทีมS เี รืSองแรงร้ายน่าตระหนกตกใจ มา
ทําให้ตระหนักรู ้ อะไรทีตS ูมตามให้ตSนื เต้น แต่ช่วยปลุกให้ลกุ ขึNนมาศึกษาหา
ความรูก้ นั ให้เท่าทันเข้าใจ ทีจS ะตัดสินได้ดว้ ยตนเอง แล ้วช่วยกันแก้ไข ชวน
กันประพฤติปฏิบตั ใิ ห้ถกู ต้องต่อไป ก็เป็ นอันถือได้วา่ นันS ก็ดี
จะจบเล่มลงท้าย จึงนําเอาหลักความรูเ้ รืSอง “ธุดงค์” มาบอกกันไว้จาก
พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม ยาวถึง ๔ หน้า จัดได้วา่ เป็ น
ภาคผนวก นับว่าไม่นอ้ ย เรืSองธุดงค์ รูเ้ ท่านีNน่าจะพอทีหนึSงก่อน
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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

ธุดงค์: ทําอะไร? ทีไหน? เพืออะไร?

ภาคผนวก
จาก พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม ภาค ๑: พจนานุ กรม
พุทธศาสตร์ หมวดธรรม หน้า ๒๕๖–๒๕๘ (ปรับแก้เนืNอความเล็กน้อย)
[342] ธุดงค์ 13 (องค์คุณเครืSองสลัดหรือกําจัดกิเลส, ข้อปฏิบตั เิ ข้มงวด ทีS
สมัครใจสมาทานประพฤติประจําตัว ชัวS ระยะกาลสันN หรือยาว หรือแม้ตลอด
ชีวติ เป็ นอุบายขัดเกลากิเลส ส่งเสริมความมักน้อยสันโดษ เป็ นต้น —
Dhutaṅga: means of shaking off or removing defilements; austere prac-

)

tices; ascetic practices

หมวดที 1 จีวรปฏิสงั ยุตต์ (เกีSยวกับจีวร — connected with robes)
1. ปังสุกูลกิ งั คะ (องค์แห่งผูถ้ อื ทรงผ้าบังสุกลุ คําสมาทานว่า “คหปติจีวรํ
ปฏิกฺขิปามิ, ปสุกูลิกงฺคํ สมาทิยามิ” แปลว่า “เรางดคฤหบดีจวี ร สมาทาน
องค์แห่งผูถ้ อื ทรงผ้าบังสุกลุ ” — Paṁsukūlikaṅga: refuse-rag-wearer’s practice)
2. เตจีวริกงั คะ (องค์แห่งผูถ้ อื ทรงเพียงไตรจีวร คําสมาทานว่า “จตุตฺถจวีรํ
ปฏิกฺขิปามิ, เตจีวริกงฺคํ สมาทิยามิ” แปลว่า “ข้าพเจ้างดจีวรผืนทีS ๔
สมาทานองค์แห่งผูท้ รงเพียงไตรจีวร” — Tecīvarikaṅga: triple-robe-wearer’s
practice)
หมวดที 2 ปิ ณฑปาตปฏิสงั ยุตต์ (เกีSยวกับบิณฑบาต — connected
with alms food)
3. ปิ ณฑปาติกงั คะ (องค์แห่งผูถ้ อื เทียS วบิณฑบาต คําสมาทานว่า “อติเรก
ลาภํ ปฏิกฺขิปามิ, ป!ณฺฑปาติกงฺคํ สมาทิยามิ” แปลว่า “ข้าพเจ้างด
อติเรกลาภ สมาทานองค์แห่งผูถ้ อื เทียS วบิณฑบาต” — Piṇḍapātikaṅga: almsfood-eater’s practice)
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Addendum
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 statement 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 statement 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 statement is as follows: “Atirekalābhaṁ paṭikkhipāmi; Piṇḍapātikaṅgaṁ
samādiyāmi,” meaning “I forgo a surplus acquisition [of food]; I undertake to observe the alms-food-eater’s practice.”

๑๖

ธุดงค์: ทําอะไร? ทีไหน? เพืออะไร?

4. สปทานจาริกงั คะ (องค์แห่งผูถ้ อื เทียS วบิณฑบาตไปตามลําดับ คําสมาทาน
ว่า “โลลุปฺปจารํ ปฏิกฺขิปามิ, สปทานจาริกงฺคํ สมาทิยามิ” แปลว่า
“ข้าพเจ้างดการเทียS วตามใจอยาก สมาทานองค์แห่งผูถ้ อื เทียS วบิณฑบาตไป
ตามลําดับ” — Sapadānacārikaṅga: house-to-house-seeker’s practice)
5. เอกาสนิ กงั คะ (องค์แห่งผูถ้ อื นังS ฉัน ณ อาสนะเดียว คือฉันวันละครังN
เดียว ลุกจากทีแS ล ้วไม่ฉนั อีก คําสมาทานว่า “นานาสนโภชนํ ปฏิกฺขิปามิ,
เอกาสนิกงฺคํ สมาทิยามิ” แปลว่า “ข้าพเจ้างดการฉัน ณ ต่างอาสนะ
สมาทานองค์แห่งผูถ้ อื นังS ฉัน ณ อาสนะเดียว” — Ekāsanikaṅga: onesessioner’s practice)
6. ปัตตปิ ณฑิกงั คะ (องค์แห่งผูถ้ อื ฉันเฉพาะในบาตร คือ ไม่ใช้ภาชนะใส่
อาหารเกิน ๑ อย่าง คือบาตร คําสมาทานว่า “ทุติยภาชนํ ปฏิกฺขิปามิ,
ปตฺตป!ณฺฑิกงฺคํ สมาทิยามิ” แปลว่า “ข้าพเจ้างดภาชนะทีS ๒ สมาทานองค์
แห่งผูฉ้ นั เฉพาะในบาตร” — Pattapiṇḍikaṅga: bowl-food-eater’s practice)
7. ขลุปจั ฉาภัตติกงั คะ (องค์แห่งผูถ้ อื ห้ามภัตทีถS วายภายหลัง คือเมือS ได้ปลง
ใจกําหนดอาหารทีเS ป็ นส่วนของตน ซึงS เรียกว่า “ห้ามภัต” ด้วยการลงมือฉัน
เป็ นต้นแลว้ ไม่รบั อาหารทีSเขานํามาถวายอีก แม้จะเป็ นของประณี ต คํา
สมาทานว่า “อติริตฺตโภชนํ ปฏิกฺขิปามิ, ขลุปจฺฉาภตฺติกงฺคํ สมาทิยามิ”
แปลว่า “ข้าพเจ้างดโภชนะอันเหลือเฟื อสมาทานองค์แห่งผูถ้ อื ห้ามภัตทีถS วาย
ภายหลัง” — Khalupacchābhattikaṅga: later-food-refuser’s practice)
หมวดที 3 เสนาสนปฏิสงั ยุตต์ (เกีSยวกับเสนาสนะ — connected with
the resting place)
8. อารัญญิกงั คะ (องค์แห่งผูถ้ อื อยู่ป่า อยู่ห่างบ้านคนอย่างน้อย ๕๐๐ ชัวS ธนู
คือ ๒๕ เส้น คําสมาทานว่า “คามนฺตเสนาสนํ ปฏิกฺขิปามิ, อาร(ฺ(ิกงฺคํ
สมาทิยามิ” แปลว่า “ข้าพเจ้างดเสนาสนะชายบ้าน สมาทานองค์แห่งผูถ้ อื อยู่
ป่ า” — 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; Sapadānacārikaṅgaṁ 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 samādiyāmi,” 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 samādiyāmi,” 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 samādiyāmi,” 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 bowlengths 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

ธุดงค์: ทําอะไร? ทีไหน? เพืออะไร?

9. รุกขมูลกิ งั คะ (องค์แห่งผูถ้ อื อยู่โคนไม้ คําสมาทานว่า “ฉนฺนํ ปฏิกฺขามิ,
รุกฺขมูลิกงฺคํ สมาทิยามิ” แปลว่า “ข้าพเจ้างดทีมS งุ บัง สมาทานองค์แห่งผูถ้ อื
อยู่โคนไม้” — Rukkhamūlikaṅga: tree-root-dweller’s practice)
10. อัพโภกาสิกงั คะ (องค์แห่งผูถ้ อื อยู่ทแSี จ้ง คําสมาทานว่า “ฉนฺน(ฺจ รุกฺขมูล(ฺจ ปฏิกขฺ ิปามิ, อพฺโภกาสิกงฺคํ สมาทิยามิ” แปลว่า “ข้าพเจ้างดทีมS งุ บัง
และโคนไม้ สมาทานองค์แห่งผูถ้ อื อยู่ทแSี จ้ง” — Abbhokāsikaṅga: open-airdweller’s practice)
11. โสสานิ กงั คะ (องค์แห่งผูถ้ อื อยู่ป่าช้า คําสมาทานว่า “อสุสานํ ปฏิกฺขิปามิ,
โสสานิกงฺคํ สมาทิยามิ” แปลว่า “ข้าพเจ้างดทีมS ใิ ช่ป่าช้า สมาทานองค์แห่งผู ้
ถืออยู่ป่าช้า” — Sosānikaṅga: charnel-ground dweller’s practice)
12. ยถาสันถติกงั คะ (องค์แห่งผูถ้ อื อยู่ในเสนาสนะแล ้วแต่เขาจัดให้ คําสมาทาน
ว่า “เสนาสนโลลุปฺป ปฏิ กฺขิ ปามิ , ยถาสนฺ ถติ กงฺ คํ สมาทิยามิ” แปลว่า
“ข้าพเจ้างดความอยากเอาแต่ใจในเสนาสนะ สมาทานองค์แห่งผูถ้ อื อยู่ในเสนาสนะ
แล ้วแต่เขาจัดให้” — Yathāsanthatikaṅga: any-bed-user’s practice)
หมวดที 4 วิริยปฏิสงั ยุตต์ (เกีSยวกับความเพียร — connected with
energy)
13. เนสัชชิกงั คะ (องค์แห่งผูถ้ อื การนังS คือเว้นนอน อยู่ดว้ ยเพียง ๓ อิรยิ าบถ
คําสมาทานว่า “เสยฺยํ ปฏิกฺขิปามิ, เนสชฺชิกงฺคํ สมาทิยามิ” แปลว่า “ข้าพเจ้า
งดการนอน สมาทานองค์แห่งผูถ้ อื การนังS ” — Nesajjikaṅga: sitter’s practice)
ในธุดงค์ทงัN 13 ข้อ แต่ละข้อมีคาํ สมาทาน (โดยอธิษฐานใจหรือเปล่ง
วาจา) แยกได้เป็ น 2 ท่อน ท่อนแรกเป็ นการกล่าวงด ส่วนท่อนหลังเป็ นการ
กล่าวถือธุดงค์ขอ้ นันN ๆ โดยหลักการ ถึงหากว่าจะใช้เพียงท่อนใดท่อนหนึSง
ท่านชีNแจงว่า การสมาทานได้ทาํ สําเร็จแล ้ว แต่ในทางปฏิบตั ิ นิยมกล่าวคํา
สมาทานเต็มทังN 2 ท่อน ประหนึSงเพือS สําทับให้หนักแน่นยิงS ขึNน
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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 treeroot-dweller’s practice.”
10. Abbhokāsikaṅga (open-air-dweller’s practice). The pledging statement is as follows: “Channañca rukkhamūlañca paṭikkhipāmi; Abbhokāsikaṅgaṁ 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 statement is as follows: “Senāsanaloluppaṁ paṭikkhipāmi; Yathāsanthatikaṅgaṁ 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 statement 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 conventionally used in full so as to, as it were, strengthen the pledge even
more.

๑๘
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ข้อควรทราบเพิม3 เติมเกี3ยวกับธุดงค์ 13
ก. โดยย่อ ธุดงค์มี 8 ข้อ เท่านัน8 คือ
1) องค์หลัก 3 (สีสงั คะ — principal practices) คือ สปทานจาริกงั คะ
(เท่ากับได้รกั ษาปิ ณฑปาติกงั คะด้วย) เอกาสนิกงั คะ (เท่ากับได้รกั ษา
ปัตตปิ ณฑิกงั คะ และขลุปจั ฉาภัตติกงั คะด้วย) และอัพโภกาสิกงั คะ (ทํา
ให้รุกขมูลกิ งั คะ กับยถาสันถติกงั คะ หมดความจําเป็ น)
2) องค์เดีSยวไม่คาบเกีSยวข้ออืSน 5 (อสัมภินนังคะ — individual
practices) คือ อารัญญิกงั คะ ปังสุกูลก
ิ งั คะ เตจีวริกงั คะ เนสัชชิกงั คะ
และโสสานิกงั คะ
ข. โดยนิสสัย คือทีอS าศัย (dependence) มี 2 คือ ปัจจัยนิสติ 12 (อาศัย
ปัจจัย — dependent on requisites) กับ วิรยิ นิสติ 1 (อาศัยความเพียร
— dependent on energy)
ค. โดยบุคคลผูถ้ อื
1) ภิกษุ ถือได้ทงัN 13 ข้อ
2) ภิกษุณี ถือได้ 8 ข้อ (คือ ข้อ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13)
3) สามเณร ถือได้ 12 ข้อ (คือเว้นข้อ 2 เตจีวริกงั คะ)
4) สิกขมานาและสามเณรี ถือได้ 7 ข้อ (คือ ลดข้อ 2 ออกจากทีภS กิ ษุณี
ถือได้)
5) อุบาสกอุบาสิกา ถือได้ 2 ข้อ (คือข้อ 5 และ 6)
ง. โดยระดับการถือ แต่ละข้อถือได้ 3 ระดับ คือ
1) อย่างอุกฤษฎ์ หรืออย่างเคร่ง เช่น ผูถ้ อื อยู่ป่า ต้องให้ได้อรุณในป่ า
ตลอดไป
2) อย่างมัธยม หรืออย่างกลาง เช่นผูถ้ อื อยู่ป่า อยู่ในเสนาสนะชายบ้าน
ตลอดฤดูฝน 4 เดือน ทีเS หลืออยู่ป่า
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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 khalupacchābhattikaṅga), and abbhokāsikaṅga (rendering rukkhamūlikaṅga
and yathāsanthatikaṅga unnecessary)
2) five individual practices, not relating to other practices (asambhinnaṅga), 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 forestdweller 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
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3) อย่างอ่อน หรืออย่างเพลา เช่น ผูถ้ อื อยู่ป่า อยู่ในเสนาสนะชายบ้าน
ตลอดฤดูฝนและหนาวรวม 8 เดือน
จ. ข้อ 9 และ 10 คือ รุกขมูลกิ งั คะ และอัพโภกาสิกงั คะ ถือได้เฉพาะนอก
พรรษา เพราะวินยั กําหนดให้ตอ้ งถือเสนาสนะในพรรษา
ฉ. ธุ ดงค์ไม่ใช่บทบัญญัติทางวินยั ขึNนกับความสมัครใจ มีหลักทัวS ไปใน
การถือว่า ถ้าถือแล ้วช่วยให้กรรมฐานเจริญ หรือช่วยให้กศุ ลธรรมเจริญ
อกุศลธรรมเสือS ม ควรถือ ถ้าถือแล ้วทําให้กรรมฐานเสือS ม หรือทําให้กศุ ล
ธรรมเสือS ม อกุศลธรรมเจริญ ไม่ควรถือ ส่วนผูท้ ถSี อื หรือไม่ถอื ก็ไม่ทาํ ให้
กรรมฐานเจริญหรือเสือS ม เช่น เป็ นพระอรหันต์แล ้วอย่างพระมหากัสสปะ
เป็ นต้น หรือคนอืนS ๆ ก็ตาม ควรถือได้ ฝ่ ายแรกควรถือในเมือS คิดจะ
อนุเคราะห์ชมุ ชนในภายหลัง ฝ่ ายหลังเพือS เป็ นวาสนาต่อไป
ช. ธุดงค์ทมSี าในบาลีเดิม ไม่พบครบจํานวนในทีเS ดียว (ทีพS บจํานวนมาก คือ
ม.อุ.14/186/138; M.III.40 มีขอ้ 1, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13; องฺ.ทสก.24/181/245;
A.V.219 มีขอ้ 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13; ขุ.ม.29/918/584; Nd1188 มีขอ้ 1, 2, 3,
4, 7, 8, 12, 13) นอกจากคัมภีรป์ ริวาร[๖] (วินย.8/981/330; 1192/475; Vin.V.131,198)
ซึงS มีหวั ข้อครบถ้วน ส่วนคําอธิบายทังN หมด พึงดูในคัมภีรว์ สิ ุทธิมคั ค์.[๗]
Vism.59–93

วิสุทธฺ .ิ 1/73–104.
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3) In the mild or relaxed degree: e.g. an observer of the forestdweller 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 deterioration 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.
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บันทึกท(ายเล*ม
[๑] ความมักน,อยสันโดษ
โวหารว่า “ความมักน้อยสันโดษ” มักปรากฏเป็ นคําคู่ กนั ในหนังสือ
ธรรมะภาษาไทย จนชาวพุทธหลายคนมักเข้าใจว่าทังN ๒ คําเป็ นไวพจน์ ดัง
จะเห็นได้จากภาษาปากทีใS ช้ สันโดษ ในความหมายอย่างเดียวกับ มักน้อย
และมักใช้เป็ นคําคู่กนั ว่า มักน้อยสันโดษ แต่ตามความเป็ นจริง ศัพท์ทงัN ๒
มีทมSี าต่างกันและมีความหมายต่างกัน มักน้อย แปลจากคําบาลีวา่ อปฺปจฺฉ
“ต้องการน้อย; อยากได้นอ้ ย” ในภาษาไทย มักน้อย อาจใช้เป็ นคํากริยาหรือ
คําวิเศษณ์ รูปคํานามในบาลีคอื อปฺปจฺฉตา จึงแปลเป็ นว่า ความมักน้อย
ส่วน สันโดษ มาจากคําสันสกฤต สํโตษ (เทียบกับรูปบาลีวา่ สนฺโตส แต่
ศัพท์บาลีทพSี บเห็นบ่อยกว่าคือ สนฺตุฏ ิ หรือ สนฺตุฏ ี) แปลว่า “ความพอใจ
(ในสิงS ทีมS อี ยู่เป็ นอยู่) สันโดษ ในภาษาไทย อาจใช้เป็ นคํากริยาหรือคําวิเศษณ์
ความมักน้อยและสันโดษเป็ นองค์คุณต่างกัน ดังจะเห็นได้จากลักษณะ
ตัดสินพระธรรมวินยั ๘ ประการ ทีพS ระพุทธเจ้าตรัสแก่พระนางมหาปชาบดี
โคตมี อัปปิ จฉตา เป็ นข้อหนึSง สันตุฏฐิ ก็เป็ นอีกข้อหนึSง ส่วนในเรืSอง ธุดงค์
ความมักน้อยสันโดษเป็ นคุณสมบัตเิ ด่น ๒ ข้อทีมS กั ยกขึNนมากล่าวถึงด้วยกัน
เพราะมีความหมายเกีSยวเนืSองกันใกล ้ชิด ทว่ามุง่ เน้นต่างกัน กล่าวคือ มัก
น้อย สือS ความว่า “พอใจด้วยของเพียงเล็กน้อยทีสS ุดเท่าทีจS าํ เป็ น” ส่วน สันโดษ
สืSอความว่า “พอใจตามทีSได้มา หรือตามมีตามได้ กล่าวคือ ได้แค่ ไหนก็
พอใจแค่นนัN ไม่ดN นิ รนเสาะแสวงหาเรืSอยไปอย่างไม่รูจ้ กั พอ”
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Endnotes

[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
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[๒] “ฉันมื้อเดียว” กับ “ฉันครั้งเดียว”
ความสับสนระหว่าง ฉันมืNอเดียว กับ ฉันครังN เดียว โดยสาระแล ้วเป็ น
เรืSองของภาษา คําว่า มื8อ ในภาษาไทย คนส่วนมากมีแนวโน้มทีจS ะเข้าใจกัน
ว่ามีความหมายเทียบเท่ากับคําว่า meal ในภาษาอังกฤษ แต่อนั ทีจS ริง มื8อ
หมายถึง “เวลา; คราว” เมือS ใช้แก่เรืSองการกินอาหาร คํานีNหมายถึงช่วงเวลาทีS
มีการกินอาหาร ดังนันN ในทีนS N ีจงึ แปล มื8อ ว่า “meal time” มิใช่ “meal”
เฉยๆ
[๓] เสนาสนะ ๕
เสนาสนะ ๕ อย่างทีSพระพุทธเจ้าทรงอนุ ญาตแก่ภกิ ษุ ได้แก่ (๑)
วิหาร (๒) อัฒโยคะ (๓) ปราสาท (๔) หัมมิยะ และ (๕) คูหา
ลักษณะของเสนาสนะทังN ๕ อย่างนีN พระอรรถกถาจารย์โบราณและ
ปราชญ์ยุคปัจจุบนั ได้ให้คาํ อธิบายทีตS ่างกัน เมือS กล่าวโดยรวม มิใช่เรืSองง่าย
นักทีจS ะกําหนดชัดลงไปว่า ความหมายทังN หมดดังทีเS ข้าใจกันในปัจจุบนั จะตรง
กับความหมายในสมัยพุทธกาลหรือไม่ ในทีSนN ีจึงนํามาแสดงเฉพาะคําศัพท์
โดยไม่มคี าํ อธิบายประกอบเพิมS เติม
[๔] อนุศาสน ๘ และนิสสัย ๔
อนุ ศาสน์ คือ คําชีNแจง คําสอนทีอS ปุ ชั ฌาย์หรือกรรมวาจาจารย์บอกแก่
ภิกษุใหม่ในเวลาอุปสมบทเสร็จ มี ๘ อย่าง ประกอบด้วย นิสสัย ๔ และ
อกรณียกิจ ๔
นิ สสัย คือ ปัจจัยเครืSองอาศัยของชีวติ บรรพชิต มี ๔ อย่าง ได้แก่ (๑)
เทียS วบิณฑบาต (๒) นุ่งห่มผ้าบังสุกลุ (๓) อยู่โคนไม้ (๔) ฉันยาดองด้วยนําN
มูตรเน่า
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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 preceptor (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
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อกรณี ยกิจ คือ กิจทีไS ม่ควรทํา หมายถึงกิจทีบS รรพชิตทําไม่ได้ มี ๔
อย่าง ได้แก่ (๑) เสพเมถุน (๒) ลักของเขา (๓) ฆ่าสัตว์ (ทีใS ห้ขาดจากความ
เป็ นภิกษุ หมายเอาฆ่ามนุษย์) (๔) พูดอวดคุณวิเศษทีไS ม่มใี นตน
[๕] ปรู9 หรือ ปร9อ

ในภาษาไทย มีใช้ทงัN ปรู ๋ และ ปร๋อ โดยมีความหมายแกนทีรS ่วมกัน
ว่า “รวดเร็ว” ส่วนในภาษาอังกฤษ คําทีพS อจะเข้าคู่กนั ได้ในลักษณะทีS
คล ้ายกัน ก็คอื presto (ในทีนS N ใี ช้แทน ปรู )๋ และ pronto (ในทีนS N ใี ช้แทน
ปร๋อ) เนืSองจาก ๒ คํานีNออกเสียงคล ้ายกัน มีความหมายแกนทีรS ่วมกันว่า
“รวดเร็ว” เช่นกัน และเห็นว่าเข้ากับบริบทนีNได้ นอกจากนีN ทังN presto
และ pronto ต่างก็ขNนึ ต้นด้วยพยัญชนะควบกลําN คือ pr ในภาษาอังกฤษ
ซึงS พอจะเทียบได้กบั พยัญชนะควบกลําN ปร ทีขS Nนึ ต้นทังN คําว่า ปรู ๋ และ
ปร๋อ ในภาษาไทยอีกด้วย
[๖] ปริวาร

ปริวาร “หนังสือประกอบ; คู่มอื ” เป็ นชืSอคัมภีรเ์ ล่มสุดท้ายในพระ
วินยั ปิ ฎก เรียบเรียงในรูปคําถามคําตอบ ซ้อมความรูพ้ ระวินยั
[๗] วิสุทธิมรรค

วิสทุ ธิมรรค “ทางสู่ความบริสุทธิ_; ทางแห่งการชําระให้บริสุทธิ_” เป็ น
ปกรณ์วเิ ศษทีพS ระพุทธโฆสาจารย์ ภิกษุชาวอินเดียในคริสต์ศตวรรษทีS ๕
เป็ นผูแ้ ต่ง แบ่งเป็ น ๓ ภาค ตามแนวไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา
บททีS ๒ ทังN บท ในภาคแรก คือ ธุดงคนิทเทส มุง่ เจาะจงพูดเรืSองธุดงค์
ทังN ๑๓ ข้อโดยเฉพาะ

Dhutaṅga: What to Do? Where? What for?
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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 prɔ̌ ɔ 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 prɔ̌ ɔ), 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 beginning of both prǔu and prɔ̌ ɔ 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, dhutaṅganiddesa “exposition of dhutaṅga,” in the first part is specifically devoted
to the discussion of all the 13 ascetic practices.

บันทึกของผู(แปล
ราชทินนาม พุทธโฆษาจารย์ (สันสกฤต: พุทฺธโฆษาจารฺ ย < พุทฺธโฆษ
+ อาจารฺ ย) มีความหมายว่า “อาจารย์นามว่า พุทธโฆษะ (เสียงของ
พระพุทธเจ้า)” เป็ นส่วนหนึSงของสมณศักดิ_ “สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์” อัน
เป็ นสมณศักดิ_ชนัN สูงสุด ๑ ใน ๘ ตําแหน่งในปัจจุบนั ระดับสมเด็จ ซึงS
รองลงมาก็แต่ตาํ แหน่งสมเด็จพระสังฆราช ในระบบบริหารคณะสงฆ์ของไทย
เห็นได้ชดั ว่า ชืSอตําแหน่ งนีNตงัN ตามนามของท่านพระพุทธโฆสะ หรือ พระ
พุทธโฆสาจารย์ (บาลี: พุทฺธโฆสาจริย < พุทฺธโฆส + อาจริย) พระภิกษุชาว
อินเดียในยุคคริสต์ศตวรรษทีS ๕ ซึSงเป็ นพระอรรถกถาจารย์และปราชญ์
พระพุทธศาสนาเถรวาททียS งSิ ใหญ่ทสSี ุด
ท่านพระพุทธโฆสะเป็ นผูร้ วบรวมอรรถกถาภาษาสิงหฬจํานวนมาก และ
แปลกลับเป็ นภาษาบาลี ในบรรดาผลงานอันมากมายของท่านนันN ก็เช่น
สมันตปาสาทิกา อันเป็ นอรรถกถาพระวินยั ปิ ฎก และสุมงั คลวิลาสินี อันเป็ น
อรรถกถาทีฆนิกาย ส่วนผลงานชิNนเอกยอดเยียS มของท่าน คือคัมภีร ์ วิสทุ ธิมรรค แม้จะมิใช่อรรถกถาอธิบายพระไตรปิ ฎกตอนใดตอนหนึSงโดยเฉพาะ
แต่ประเทศพุทธศาสนาเถรวาทต่างก็นบั ถืออย่างสูง ว่าเป็ นแหล่งอ้างอิงสําคัญ
ในเรืSองหลักคําสอนพระพุทธศาสนา ซึงS ยังคงศึกษาและอ้างอิงกันอยู่บอ่ ยครังN
ในยุคปัจจุบนั เฉพาะอย่างยิงS คําอธิบายเรืSองธุดงค์ทงัN ๑๓ ข้อโดยละเอียด
ครอบคลุมก็ได้มาจากปกรณ์วเิ ศษเล่มนีNนนั S เอง

Translator’s Note

The royally bestowed name Buddhaghosacharya (Sanskrit: buddhaghoṣācārya < 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: buddhaghosācariya < 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 Dīghanikāya (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 comprehensive explanations of all the 13 ascetic practices are derived.

๒๔

ด้วยความบังเอิญโดยแท้ ผูแ้ ปลได้เลือกแปลหนังสือเรืSองธุดงค์นN ีเป็ น
ภาษาอังกฤษ เพือS ถวายเป็ นสักการะแด่ท่านผูน้ ิพนธ์ คือ พระพรหมคุณาภรณ์
(ป. อ. ปยุตโฺ ต) ในโอกาสทีทS ่านได้รบั พระราชทานเลือS นสมณศักดิ_เป็ นสมเด็จ
พระพุทธโฆษาจารย์ ซึงS เท่ากับว่าท่านมีชSอื พ้องกับท่านพระพุทธโฆสะในอดีต
สําหรับชาวพุทธไทยทีคS ุน้ เคยเป็ นอย่างดีแล ้วกับผลงานทีมS อี ยู่มากมายและ
ทรงคุณค่ายิงS ในเรืSองพระพุทธศาสนา หนังสือ พุทธธรรม อันเป็ นปกรณ์เล่ม
เดียวจบ ซึงS ได้รบั ยกย่องทัวS ประเทศ ก็เป็ นหลักอ้างอิงและให้ความกระจ่าง
แจ้งไม่ยSิงหย่อนไปกว่าคัมภีร ์ วิสุทธิมรรค จึงเป็ นเหตุให้หลายท่านเห็น
พ้องต้องกันว่า พระเดชพระคุณเหมาะสมกับตําแหน่งสมณศักดิ_อนั กอปรด้วย
นาม “พุทธโฆษาจารย์” นีNโดยแท้
ตามทัศนะของผูแ้ ปลเอง พระภิกษุรูปใดก็ตามย่อมอาจและพึงได้รบั การ
เรียกขานด้วยนาม “พุทธโฆษะ” ได้ หากท่านสัมฤทธิ_ผลในการยัง “โฆษะแห่ง
พระพุทธองค์” ให้ได้ยนิ และเงียS โสตสดับ เพือS ประโยชน์สุขอันแท้จริงของพหูชน
อย่างกว้างไกลตลอดไป ผูแ้ ปลจึงขอน้อมอุทศิ คําแปลภาษาอังกฤษเรืSองธุดงค์
นีN ถวายเป็ นเครืSองบูชาแด่พระเถระ ซึงS เป็ นทีรS ูจ้ กั อย่างกว้างขวางด้วยนามทีS
เรียกขานกันว่า “พระพุทธโฆษาจารย์” ทังN สององค์ กล่าวคือ ท่านผูน้ ิพนธ์
วิสทุ ธิมรรค ในอินเดียสมัยโบราณ และท่านผูน้ ิพนธ์ พุทธธรรม ในประเทศ
ไทยยุคปัจจุบนั มา ณ โอกาสพิเศษนีN
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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.

เกี่ยวกับผู(นิพนธ
พระพรหมคุณาภรณ์ นามเดิม ประยุทธ์ อารยางกูร เกิดเมือS วันทีS ๑๒
มกราคม พ.ศ. ๒๔๘๑ (ตรงกับปี ค.ศ. ๑๙๓๙) ทีจS งั หวัดสุพรรณบุรี
การศึกษา
ในขันN พืNนฐาน สําเร็จชันN ประถมศึกษาทีSสุพรรณบุรี และศึกษาใน
ระดับชันN มัธยมทีSกรุงเทพมหานครเป็ นเวลา ๓ ปี ก่ อนทีSจะบรรพชาเป็ น
สามเณรในปี พ.ศ. ๒๔๙๔
ในปี พ.ศ. ๒๕๐๔ ภายหลังสอบได้เปรียญธรรม ๙ ประโยค ในขณะยัง
เป็ นสามเณร ก็ได้รบั พระบรมราชานุเคราะห์ให้อปุ สมบทเป็ นนาคหลวง ได้รบั
ฉายาว่า “ปยุตโฺ ต”
ในปี พ.ศ. ๒๕๐๕ สอบได้ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม
อันดับ ๑) จากมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และในปี พ.ศ. ๒๕๐๖ สอบได้
วิชาชุดครูพ.ม.
สมณศักดิ์
ได้รบั สมณศักดิ_เป็ น พระศรีวสิ ุทธิโมลี (พ.ศ. ๒๕๑๒) พระราชวรมุนี
(พ.ศ. ๒๕๑๖) พระเทพเวที (พ.ศ. ๒๕๓๐) พระธรรมปิ ฎก (พ.ศ.
๒๕๓๗) พระพรหมคุณาภรณ์ (พ.ศ. ๒๕๔๗) และสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (พ.ศ. ๒๕๕๙) ตามลําดับ
ศาสนกิจ
ภายหลังสําเร็จการศึกษา ได้เป็ นอาจารย์ในมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ในปี พ.ศ. ๒๕๐๕ และได้เป็ นผูช้ ่วยเลขาธิการ และรองเลขาธิการในระหว่างปี
พ.ศ. ๒๕๐๗–๒๕๑๗
เป็ นเจ้าอาวาสวัดพระพิเรนทร์ 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 Brahmagunabhorn (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.

๒๖

เป็ นอาจารย์บรรยายวิชาพระพุทธศาสนา ณ มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา
ในปี พ.ศ.๒๕๑๕, ๒๕๑๙ และ ๒๕๒๔ ณ มหาวิทยาลัย Pennsylvania,
Swarthmore College และ Harvard ตามลําดับ
เป็ นเจ้าอาวาสวัดญาณเวศกวัน ตําบลบางกระทึก อําเภอสามพราน
จังหวัดนครปฐม ตังN แต่ปีพ.ศ. ๒๕๓๗
วุฒิฐานะ
ได้รบั ยกย่องเป็ นผูท้ รงคุณวุฒิ จากสถาบันต่างๆ ทังN ในประเทศและ
ต่างประเทศหลายแห่ง เฉพาะอย่างยิงS เป็ นตรีปิฏกาจารย์ แห่งนวนาลันทามหาวิหาร ประเทศอินเดีย (พ.ศ. ๒๕๓๘) เป็ นผูท้ รงคุณวุฒทิ างวัฒนธรรม
แต่งตังN โดยคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๓๘) เป็ นศาสตราจารย์
พิเศษ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๔๔) เป็ นเมธาจารย์
มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งโลก (พ.ศ. ๒๕๔๗) และเป็ นราชบัณฑิต
กิตติมศักดิ_ (พ.ศ. ๒๕๔๙)
นอกเหนือจากจะได้รบั ปริญญากิตติมศักดิ_ดุษฎีบณั ฑิตจากมหาวิทยาลัย
ต่างๆ ถึง ๒๐ แห่ง เช่น มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมหิดล ยังได้รบั การประกาศเกียรติคุณและ
รางวัลอีกมากมายหลายรูปแบบ ทีโS ดดเด่นเป็ นพิเศษก็คอื รางวัล “การศึกษา
เพือS สันติภาพ” จากยูเนสโก (พ.ศ. ๒๕๓๗)
เผยแผAธรรม–วิชาความรู,
นอกจากหนังสือหลักทีSตงัN ใจเขียนแลว้ เรืSองทีSได้รบั นิมนต์ให้บรรยาย
ปาฐกถา และธรรมเทศนา ทังN ในประเทศและต่างประเทศ ก็มผี ูข้ อนําไปพิมพ์
เป็ นหนังสือแจกจ่ายกว้างออกไป ทําให้เกิดงานนิพนธ์เป็ นเล่มหนังสือมากมาย
(นับถึงปี ๒๕๕๐) รวมทังN สิNนกว่า ๓๒๗ เรืSอง เช่น พุทธธรรม, พจนานุกรม
พุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, พจนานุกรุมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์,
ธรรมนู ญชีวติ , ทางสายกลางของการศึกษาไทย, กาลานุกรม: พุทธศาสนาใน
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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, Chulalongkorn 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, สันติภาพเกิดจากอิสรภาพและความสุข, A Buddhist
Solution for the Twenty-first Century, Thai Buddhism in the
Buddhist World, Buddhist Economics ฯลฯ หนังสือเหล่านีNส่วนใหญ่
เขียนเป็ นภาษาไทย แต่กม็ บี างเรืSองทีเS ขียนเป็ นภาษาอังกฤษ นอกจากนีN มีเกิน
กว่า ๑๐ เรืSองทีมS แี ปลเป็ นภาษาอืนS เฉพาะอย่างยิงS ภาษาอังกฤษ โดยบางเรืSองก็
ยังแปลต่อจากภาษาอังกฤษเป็ นภาษาอืนS อีกด้วย
อนึSง “เสียงอ่านหนังสือพุทธธรรม” เต็ม ๒๓ บท บัดนีNมแี จกธรรมทาน
เป็ น CD MP3 ชุดละ ๒๐ แผ่น และเผยแพร่ทางสือS นานา เช่น ผ่านเว็บไซต์
หรือเป็ น app สําหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลือS นทีS เช่น smartphone
หรือ tablet computer นอกจากนีN มี CD ธรรม ทีจS ดั ทําเผยแพร่ในระบบ
MP3 จํานวนมาก จัดเป็ นชุดต่างๆ เช่น ชุด “เล่าเรืSองให้โยมฟัง ชุด ๑–๒”
ชุด “ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม” (๖๐ ตอน) ฯลฯ
นับ แต่ พ.ศ. ๒๕๓๐ เป็ น ต้น มา ได้ร บั นิ ม นต์เ ป็ น ทีSป รึก ษาของ
มหาวิทยาลัยมหิดล ในการจัดทําพระไตรปิ ฎกฉบับคอมพิวเตอร์ ซึSงสําเร็จ
สมบูรณ์เป็ นฉบับแรกของโลก
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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.

บันทึกเรืองลิขสิทธิการแปล
ขอแจ้ งไว้ เพือเป็ นหลักในการปฏิบตั ิตอ่ ไปว่า เนืองจากหนังสือทังปวงของอาตมภาพเป็ นงานธรรมทาน เพือประโยชน์
สุขของประชาชน ไม่มีคา่ ลิขสิทธิ+อยูแ่ ล้ ว เมือท่านผู้ใดเห็นคุณค่า และมีบญ
ุ เจตนานําไปแปลเผยแพร่ ไม่วา่ จะแปลจาก
ภาษาอังกฤษเป็ นภาษาไทย หรื อจากภาษาไทยเป็ นภาษาอังกฤษ หรื อภาษาอืนใด ก็เป็ นการช่วยกันเผยแพร่ธรรมบําเพ็ญ
ประโยชน์ให้ กว้ างออกไป
ผู้ทีทํางานแปลนัน ย่อมต้ องใช้ ความรู้ความสามารถในการทีจะแปล โดยสละเรี ยวแรงสละเวลามิใช่น้อย ถ้ าผลงาน
แปลนันทําด้ วยความตังใจ น่าเชือถือหรื อเป็ นทีวางใจได้ ในเมืออาตมภาพไม่ถือค่าลิขสิทธิ+ในงานต้ นเรื องนันอยูแ่ ล้ ว ลิขสิทธิ+
ฉบับแปลนันๆ ก็ยอ่ มถือได้ วา่ เป็ นของผู้แปล ในฐานะเป็ นเจ้ าของผลงานแปลนัน โดยผู้แปลดูแลรับผิดชอบคําแปลของตน
และเป็ นผู้พิจารณาอนุญาตเองในการทีจะให้ ผ้ หู นึงผู้ใดนําฉบับแปลของตนไปดําเนินการอย่างหนึงอย่างใด ไม่วา่ จะพิมพ์
แจกเป็ นธรรมทาน หรื อพิมพ์จําหน่าย ทังในประเทศและต่างประเทศ ตามแต่จะเห็นสมควร
ทังนี สิงทีผู้แปลจะพึงร่วมมือเป็ นการแสดงความเอือเฟื อ ก็คือ ทําการให้ ชดั มิให้ เกิดความเข้ าใจผิดว่า อาตมภาพ
ได้ รับค่าตอบแทนหรื อผลประโยชน์ใดๆ และแจ้ งให้ อาตมภาพในฐานะเจ้ าของเรื องเดิมได้ ทราบทุกครังทีมีการตีพิมพ์ และถ้ า
เป็ นไปได้ น่าจะมอบหนังสือทีตีพิมพ์เสร็ จแล้ วประมาณ ๑๐ เล่ม เพือเป็ นหลักฐานและเป็ นข้ อมูลทางสถิติตอ่ ไป
อนึง ผู้แปลอาจแสดงนําใจเอือเฟื ออีก โดยแสดงเจตนาตามความข้ อใดข้ อหนึง หรื อทุกข้ อ ต่อไปนี
ก) ให้ อาตมภาพเจ้ าของเรื องต้ นเดิมนันก็ตาม วัดญาณเวศกวันก็ตาม พิมพ์งานแปลนันเผยแพร่ได้ โดยพิมพ์แจกเป็ น
ธรรมทาน
ข) ให้ อาตมภาพ อนุญาตให้ ผ้ ใู ดผู้หนึงพิมพ์งานแปลนันเผยแพร่ได้ เฉพาะในกรณีทีเป็ นการพิมพ์แจกเป็ นธรรมทาน
ค) ให้ อาตมภาพก็ตาม วัดญาณเวศกวันก็ตาม อนุญาตให้ ผ้ ใู ดผู้หนึงพิมพ์งานแปลนันเผยแพร่ได้ เฉพาะในกรณีทีเป็ น
การพิมพ์แจกเป็ นธรรมทาน

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

