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ธุดงค 
ทําอะไร ท่ีไหน เพื่ออะไร? 

คณะมาเย่ียมถึงน่ี เดินทางเปนรอยๆ กิโล ผานปาเนินเขิน
เขาเขามาไกล และมีความสนใจในเร่ืองธุดงค ก็เขากับบรรยากาศ
ดีเหมือนกัน คือแวดลอมไปดวยสภาพตามธรรมชาติของหมูไมใน
แดนดงแถบเชิงเขา แตท่ียอดเนินน้ี ลมคอนขางแรง เวลาพูด เสียง
ลมจะดังแทรกกวนเขาไปในเคร่ืองอุปกรณ เมื่อพูดไป ก็ฟงกันไป 

รูจักธุดงคกันนิด 
“ธุดงค” มาจากคําบาลีวา ธุตงฺค (อานวา ธุตังคะ) เกิดจาก 

ธุต + องฺค  
“อังคะ” หรือ “องค” แปลวา องคประกอบ หนวย หรือหัวขอ 

ในท่ีน้ีหมายถึง คุณสมบัติ หรือจะแปลวาขอปฏิบัติก็ได คือเปนขอ
ปฏิบัติในการฝกตน หรือคุณสมบัติของผูท่ีฝกตนซึ่งแยกเปนขอๆ 
สวน “ธุต” (อานวา ธุตะ) แปลวา ผูขัดเกลากิเลส  

ดังน้ัน ธุดงคน้ี จึงแปลวา คุณสมบัติของผูขัดเกลากิเลส หรือ
ขอปฏิบัติของผูขัดเกลากิเลส หมายความวาสําหรับพระ (โยมก็ได
บางขอ) จะไดเอามายึดถือปฏิบัติ เพ่ือจะไดขัดเกลากิเลสของตน  
ซ่ึงจะชวยใหมีชีวิตอยางพระไดดี  คือ มีชีวิตท่ีเอื้อตอการปฏิบัติ
ธรรม หรือทําหนาท่ีของพระ เชนเจริญสมถะวิปสสนามุงหนาไป  
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พระมีชีวิตอยางไรท่ีเหมาะจะเปนชีวิตของพระ ก็คือมักนอย
สันโดษ และธุดงคก็เนนคุณสมบัติขอท่ีเดน คือเนนใหมีความมัก
นอยสันโดษน่ีแหละ ธุดงคจึงเปนขอปฏิบัติของผูท่ีขัดเกลากิเลส
โดยตัวเองท่ีมุงจะเปนอยูอยางมักนอยสันโดษ  

ท่ีวามักนอยสันโดษ  ก็คือไม ยุง กับเ ร่ืองไปเท่ียวหากิน 
แสวงหาขาวของลาภผล จะไดมุงมาทํางาน ทํากรรมฐาน มาอยูกับ
กิจหนาท่ีของตนเอง คือประพฤติปฏิบัติในศีลสมาธิปญญา เจริญ
ไตรสิกขาไป พระน่ี พอมักนอยสันโดษ ก็ทํางานของตนเองไดเต็มท่ี  

แตทีนี้ จะเอาขอปฏิบัติอะไรมาใชฝกตนละ นี่แหละที่จะพูดกัน 
คือ ก็เลยมีวิธีปฏิบัติเปนขอๆ องคก็คือขอๆๆๆ ทานจัดไว ๑๓ ขอ  

เปนอันวา ธุดงคมี ๑๓ ขอ และ ๑๓ ขอน้ันก็เนนไปที่เร่ือง
ของการมีชีวิตความเปนอยู ก็คือเรื่องปจจัยส่ีนี่เอง แตปจจัยขอที่ ๔ 
ในเร่ืองความเจ็บไข ไมตองเอามาต้ังเปนธุดงค เพราะความเจ็บไข
ไมใชการเปนอยูตามปกติ เมื่อเจ็บไขข้ึนมา ก็รักษากันไปตามโรค 
คนตองระวังตัวอยูแลว กินยาฟุงเฟอ ก็อาจจะเผลอตายไปไดงายๆ 

ก็มาจัดมาเนนกันท่ีปจจัย ๓ อยาง คือเร่ืองจีวร-เคร่ืองนุงหม 
บิณฑบาต-อาหาร และเสนาสนะ-ท่ีอยูอาศัย ธุดงคก็จึงวนอยูท่ี ๓ 
อยางน้ี  

ทีน้ีก็เอาสิ เร่ิมตั้งแตในเร่ืองของจีวร ท่ีเปนเคร่ืองนุงหม
สําหรับตัวเอง จะต้ังขอปฏิบัติอยางไรข้ึนมา จึงจะเปนธุดงค ท่ีจะ
ไดขัดเกลากิเลส ใหเปนอยูงาย มักนอยสันโดษ  

สําหรับพระน่ี ถาจะมีจะใชจีวรโดยไมตองไปเท่ียววุนวาย ก็
ไปเก็บเอาผาท่ีเขาท้ิงตามกองขยะ หรือตามปาชา  



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 

๓ 

๓

เศษผา และผาเกาเลิกใช เขาก็เอาไปทิ้งเปนขยะ และแต
กอนน้ี เขาเอาศพไปไวในปาชา ก็มีผานุงผาหม แลวก็มีผาหอผา
พัน มีเศษผา พระท่ีจะอยูใหงายฝกตัวใหเขม ก็ไปเก็บเอาผาพวกน้ี
ตามกองขยะบาง ในปาชาบาง ไดมาแลว ก็เอามาตม ถายังไมพอ
ก็เก็บไว เมื่อพอ ก็เอามาตัด จะตัดเปนจีวรไหน มีรูปรางอยางไร ก็
ตัดไปสิ ทําไปตามวินัย ตัดเสร็จ ก็เย็บ แลวก็ยอม น่ีคือทําเอง 

อยางน้ีเรียกวา “บังสกุุลจีวร” แปลวา จีวรจากผาคลุกฝุน  
“บังสุกุล” แปลวา คลุกฝุน บังสุ มาจาก ปงสุ แปลวา ฝุน 

บังสุกุลจีวรก็เปนผาคลุกฝุน คือผาท่ีเลอะเทอะสกปรกจากกอง
ขยะเปนตน แตวาตมนะ... เอามาตม ก็ทําเองน่ันเอง ไมตองพ่ึง
ญาติโยม เมื่ออยูๆ ไป ไมมีจีวร ก็ไปเท่ียวเก็บผามาจากกองขยะ 
เอามาทําอยางท่ีวาน้ัน  

อยางนี้ก็เปนธุดงคขอหนึ่งละ เรียกวา “ปังสุกูลิกังคะ” คือองค
หรือขอปฏิบัติของพระท่ีถือใชแตผาบังสุกุล ถาอยางน้ี ก็เปนอันวา
ไมตองไปรอรับผาท่ีโยมมาถวายอะไรแลว น่ีธุดงคขอหน่ึงละนะ  

พระธุดงคเปนอยูงาย แตไมใชทําเรื่องงายๆ 
พระอีกองคหน่ึงรูอยูวา พระพุทธเจาทรงอนุญาตใหพระใช

ผา ๓ ผืน มีผานุง ผาหม และผาซอนทาบ ท่ีเรียกวาสังฆาฏิ ใน
อินเดีย ท่ีทรงอนุญาต จะไดใชกันหนาว เพราะช้ันเดียวไมพอ ก็
รวมเปนสามผืน ภาษาพระเรียกวา ไตรจีวร 

พระองคน้ีก็พิจารณาวา เออ... เรามีชุดหน่ึงแลวนะ จีวรสาม
ผืน ก็ใชแคน้ี ถาจะมีโยมมาถวายจีวรเพ่ิม ใหเปนอดิเรก ก็ไมเอา 
ขอใชแคน้ัน ผาเกินกวาชุด ไมเอา ใชสามผืน อยางละผืนเดียว  
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อยางน้ีก็เปนธุดงคขอหน่ึง เรียกวา “เตจีวริกังคะ” องคแหง
ภิกษุผูถือใชแตผาสามผืน คือไตรจีวร น่ีก็ธุดงคนะ เปนเร่ืองของ
จีวรหรือผา  

ทีน้ีดานอาหารละ อาหารของพระก็คือ เท่ียวบิณฑบาตไป 
แลวโยมถวายอาหาร ไดมา ก็ฉัน บางทีมีกิจนิมนต โยมท่ีมีงานมี
ศรัทธานิมนตไปฉัน ก็สบายข้ึน ไดฉันอาหารดีๆ  

ทีน้ีมาดูพระท่ีจะถือธุดงคในเรื่องของอาหาร เร่ิมตนก็ขอท่ี ๑ 
ถือบิณฑบาตเปนประจํา องคน้ีไมเอาละ ใครจะนิมนตไปฉันใน
งานในพิธีอะไร ไมเอาท้ังน้ัน ฉันจะฉันแตอาหารท่ีบิณฑบาตอยาง
เดียว ไดเทาไร ก็เทาน้ัน อดก็อด  

อยางน้ีเปนธุดงคขอแรกในเรื่องอาหาร ช่ือวา “ปิณฑปาติกังคะ” 
แปลวา องคของผูถือบิณฑบาตเปนประจํา ไมรับนิมนต ไมรับ
ถวายพิเศษ  

ตอไป อีกองคหน่ึงก็ถือบิณฑบาตน่ันแหละ แตบิณฑบาตไป
ตามลําดับ ไมออกนอกทาง ไปตามซอย ไปตามลําดับ ไมแยกไป
วาแถบโนนอาหารดีกวา ทางน้ันรวย เราไปน่ัน นาจะไดมาก แตไป
ตามทาง เปนลําดับแถวแนว อยางน้ีก็เปนธุดงคขอหน่ึง เรียกวา 
“สปทานจาริกังคะ” คือองคของผูถือเท่ียวบิณฑบาตไปตามลําดับ 

ทีน้ีวาถึงการฉันอาหาร มีขอท่ีนาสนใจ เรียกวาฉันท่ีน่ังเดียว
ภาษาพระวา “เอกาสนิกังคะ” แปลวา องคของผูถือน่ังฉันอาสนะ
เดียว หมายความวา น่ังลงฉันทีเดียวแลว วันน้ันไมฉันอีก  

ขอใหสังเกตวา ธุดงคขอท่ีวาน้ีคือถือฉันคร้ังเดียว ไมใชฉัน
มื้อเดียว เด๋ียวน้ีเรียกกันสับสน  
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ฉันครั้งเดียว ยากกวาฉันม้ือเดียว  
ฉันมื้อเดียว กับฉันคร้ังเดียว ไมเหมือนกัน  ตางกันอยางไร  

ท่ีวาฉันมื้อเดียวน้ัน หมายความวา เรียกตามชวงเวลาท่ีกิน คือจัด
อาหารเปนม้ือๆ (ภัตต์, ไทยใชสั้นๆ วา ภัต) เชน ในหลายถ่ิน วันหนึ่งมี
มื้อเชา มื้อกลางวัน แลวก็มื้อเย็น อยางน้ี มื้อก็คือชวงเวลาท่ีกิน ถา
กินชวงน้ีก็เปนมื้อเชา กินชวงน้ีก็มื้อกลางวัน กินชวงน้ีก็มื้อเย็น  

ในอินเดีย คร้ังยังเปนชมพูทวีป ชาวบานกินอาหารกัน ๒ มื้อ 
คือ มื้อเชา (ปาตราสภัตต์) กับมื้อสาย (สายมาสภัตต์) มื้อเชาคือกอน
เท่ียง สวนมื้อ “สาย” ของชมพูทวีป เปนคนละความหมายกับสาย
ของไทย “สาย” ของชมพูทวีป หมายถึงหลังเท่ียงไปแลว จนบาย 
จนเย็น จนค่ํา ไปถึงกอนอรุณข้ึนวันใหม  

พระน่ีฉันมื้อเดียว ถือเอกภัต (เอกภัตติกะ=มี “ภัต” เดียว) คือ 
ฉันมื้อเชาอยางเดียว หมายความวา ฉันในม้ืออาหารของชวงเชา
อยางเดียว จะฉันก่ีครั้ง ทานก็เรียกวาฉันม้ือเดียว คือ ม้ือเชาม้ือเดียว  

ทีน้ี ในธุดงคน่ีไมอยางน้ัน พระตองฉันมื้อเชามื้อเดียวอยูแลว 
แตธุดงคไมเอาแคเวลา ไมใชแคเวลาเปนเกณฑ ขอเอกาสนิกังคะน้ี 
ถือเอกาสนะ อาสนะเดียว ท่ีน่ังเดียว (เอกาสนิกะ=มี “อาสนะ” เดียว) 
คือเอาการลงน่ังคร้ังเดียว น่ังฉันคร้ังเดียวจบ หรือน่ังคร้ังเดียวก็ฉัน
จบไปเลย น่ีคือฉันคร้ังเดียว ไมใชแคฉันมื้อเดียว  

ถาม: ท่ีหลวงลุงวาฉันมื้อเดียว หมายความวาอยางไร?  
หลวงลุง: หมายความวา ฉันในชวงเชา เพราะมื้ออาหารก็

คือตามเวลา จะก่ีคร้ัง ถากอนเท่ียง ก็อยูในมื้อเชา   
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ถาม: ก่ีคร้ังอยางไร  
หลวงลุง: เมื่อวาตามเวลาของอาหาร ท่ีเรียกวา “มื้อ” ฉัน

ตอนรุงเชา ก็อยูในมื้อเชา ฉันตอนเพล ก็อยูในมื้อเชา เพราะยังอยู
ในเวลากอนเท่ียง ที่เขาเรียกรวมหมดวาเชา คนสมัยนั้นรูจักเวลาของ
อาหารอยางน้ัน เขาจึงเรียกพระวา พวกฉันมื้อเดียว (เอกภัตติกะ) 

ทีน้ี ฉันมื้อเดียวแลว ก็ยังเร่ืองมาก ทานจึงถือ “เอกาสนิกังคะ” 
เอาแคเอกาสนะ (เอก+อาสนะ) แคน่ังคร้ังเดียว ท่ีน่ังเดียว น่ังลงไป
คร้ังเดียว ฉันเสร็จแลว ลุกแลวไมฉันอีก น่ีคือฉันคร้ังเดียวจริงๆ  

แลวก็ยังมี “ปัตตบิณฑิกังคะ” ฉันเฉพาะในบาตร ไมใชภาชนะ
อื่น น่ีก็ธุดงคอีก เอาละ เร่ืองอาหารหลายขอ พูดพอเปนตัวอยาง  

ออกพรรษา รับกฐิน ส้ินฝน ออกจรดล ไปรุกขมูล  
ตอไป พูดเร่ืองท่ีอยูบาง ภาษาพระเรียกวาเร่ืองเสนาสนะ 

(“ท่ีนอน-ท่ีน่ัง”) ขอแรกก็คือ ถืออยูปา ขอน้ีเรามีพระปาซ่ึงพอรูกัน
แลว เรียกวา “อารัญญิกังคะ” แปลก็งายๆ วา องคแหงผูถืออยูปา 

ขอตอไป ถืออยูโคนไม คือรุกขมูล เรียกวา “รุกขมูลิกังคะ” คือ
ไมอยูในท่ีอาศัยมีเคร่ืองมุงบัง อยางบานเรือนกุฎิ ไมเอาท้ังน้ัน แต
ขอน้ี พระพุทธเจาหามอยูในฤดูฝน ในฤดูฝนตองมีท่ีมุงท่ีบัง ตามท่ี
วินัยกําหนดไว พูดงายๆ วา ถืออยูรุกขมูล ขอน้ีนาเขาใจ 

“รุกขมูล” น้ี เปนเสนาสนะพ้ืนฐานของพระ พระพุทธเจาเสด็จ
จาริกสั่งสอนประชาชน ก็ประทับรุกขมูลเร่ือย กอนทรงอนุญาตใหมี
วัด (อาราม) และเสนาสนะ ๕ อยาง พระก็อยูโคนไมเปนหลัก 
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ท่ีวารุกขมูลเปนเสนาสนะพื้นฐานของพระน้ัน ดูงายๆ รุกขมูล
เปนเสนาสนะท่ีเปนอยางหน่ึงในนิสสัย ๔ (ปจจัยเคร่ืองอาศัยของ
ชีวิตพระ) รวมอยูในอนุศาสน ๘ (คําสอนสั่งคร้ังแรกท่ีอุปชฌาย
ตองบอกแกพระใหมในโบสถทันทีท่ีบวชเสร็จ) เปนท่ีอยูอาศัยท่ีถึง
กันทันทีกับธรรมชาติ หาไดงายทุกท่ีเพราะมีอยูท่ัวไปเปนธรรมดา
ในธรรมชาติ (ในยุคท่ีธรรมชาติยังไมเสีย) 

อีกขอหน่ึง พระจะถืออยูกลางแจงบางก็ได เรียกวา อยูใน
อัพโภกาส พระท่ีถือขอน้ีไมยอมอยูแมแตใตตนไม หรือไมมีตนไมก็
อยูได ก็เปนธุดงคขอหน่ึง ช่ือวา “อัพโภกาสิกังคะ” 

อีกองคหน่ึงถืออยูปาชา คืออยูในสุสาน ช่ือวา “โสสานิกังคะ” 
ก็เปนธุดงคอีกขอหน่ึง  

ขอท่ียากท่ีสุด ตองใชความเพียรใจสูเขมแข็งอยางมาก คือ
ถือน่ัง ไมนอน องคน้ีจะหลับจะพักผอนดวยการนอน ไมได ตองน่ัง
หลับเอา เดินได ยืนได แตนอนไมได ทานไมไดกําหนดวาจะตอง
ถือสั้นยาวนานเทาใด อาจจะลองถือดู สั้นหรือยาวก็ได เรียกวา 
สมาทาน คือตกลงใจวาเอาละ ฉันจะถือปฏิบัติ น่ังอยางเดียว ไม
นอนสักพรรษาหน่ึง อยางน้ีเปนตน ก็สมาทานเอา น่ีก็เปนธุดงคขอ
หน่ึง เรียกวา “เนสัชชิกังคะ” 

ตามท่ีพูดมาเปนตัวอยางน้ี ก็ไดเห็นแลววา ธุดงค ๑๓ ขออยู
ท่ีปจจัย ๔ ในสามขอแรก คือ จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ แมแตขอ
สุดทายท่ีถือน่ัง ไมนอน ถึงจะเปนเร่ืองของความเพียรอึดสูไมจํากัด
ท่ี แตก็อยูในเรื่องของการน่ังนอน ไมไปไหน ในเม่ือเปนอยางน้ี 
ธุดงคก็แทบไมตองเดิน ถูกไหม ไมเก่ียว ธุดงคไมไดอยูท่ีเดิน 
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แลวอยางน้ัน ทําไมเวลาพูดวาธุดงค คนท่ัวไปก็นึกคิดไปถึง
วาตองเดิน เอาละ น่ีก็คือความหมายไดเพ้ียนไป   

ธุดงคกลายไป มีความหมายเพ้ียนไปเปนเดิน ไปมองไปมุง
กันท่ีวาเดิน น่ันมันเปนเพราะอะไร ก็มาพิจารณากันดู 

จะเห็นไดงายเลยวา ธุดงคบางขอ โดยเฉพาะขอรุกขมูลอยู
โคนไมน่ี ทําใหมีโอกาสเดินไปเร่ือย  

มองยอนหลังไปในคร้ังโบราณ ไมตองไกล เอาแคสมัยท่ี
อาตมายังเปนเณรเล็กๆ อยูในชนบท สมัยน้ัน เวลาออกพรรษา ได
ยินพระพูดกันหรือบอกคนน้ันคนน้ีวา ทานจะ “ไปรุกขมูล” หรือ
ออกรุกขมูล ทานไมไดใชคําวาไปธุดงค  

แตมาตอนหลังเด๋ียวน้ี ไปอยางไรมาอยางไรไมรู กลายเปน
วาจะไปธุดงค จะออกธุดงค ธุดงคเลยกลายเปนเดิน แคน้ีก็เพ้ียน
แลว มันไมเก่ียวกับขอไหนเลย ท่ีพูดมาแทบไมมีขอไหนเปนเร่ือง
เดิน มีแตวาบางขอทําใหไดโอกาสท่ีจะเดิน ขอบิณฑบาต ก็ได
โอกาสเดิน แลวก็ไปรุกขมูล ก็ย่ิงทําใหไดเดินและตองเดินกันใหญ  

ทวนยํ้าวา แตกอนน้ัน ออกพรรษาแลว พระรับกฐิน สิ้นฝน 
หลายองคก็จรดล ออกรุกขมูล จาริกไป ค่ําไหน นอนน่ัน ใตรมไม 
อาศัยรุกขมูล ในสมัยกอนน้ัน เมื่อตนไมยังมีมาก โคนไมก็มีไป
เร่ือยบนหนทาง พระแวะท่ีรมไม พบญาติโยม ก็แนะนําใหธรรม
สอนกันไป มีโคนไมเปนจุดกําหนดสําคัญ ก็เรียกกันวาไปรุกขมูล  

เมื่อรูวาศัพทมันเพ้ียน ความหมายมันคลาดเคลื่อนเสียไป ก็
ชวนกันหันกลับมาใชคําวา “ไปรุกขมูล” หรือ “ออกรุกขมูล” ดีไหม 
จะเขาใจงาย มองเห็นโยงกับของจริงสภาพท่ีเปนจริงไดชัดดีดวย 
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พอรูเร่ืองไดหลักแลว ก็ชัดแนลงไปวา ธุดงคไมใชเดิน แมวา
บางคร้ังธุดงคจะพวงเอาเดินติดมาดวย แตท่ีแทน้ัน “ธุดงค” คือ 
องคคุณ หรือขอปฏิบัติสําหรับผูขัดเกลากิเลส ท่ีจะฝกตัวเองให
เปนอยูงาย มีความมักนอยสันโดษ จะไดมุงไปกับกิจหนาท่ีของตัว 

แทนท่ีจะเอาเวลาไปยุงกับเร่ืองลาภผล เท่ียวหาเท่ียวรอรับ
ปจจัย ๔ ท่ีเหลือเฟอเกินจําเปน ก็จะไดตั้งหนาต้ังตาเอาเวลาน้ัน
มาใชปฏิบัติกิจหนาท่ีในการฝกหัดพัฒนาตนเอง ไมวาจะศึกษา
เลาเรียน เจริญสมถะวิปสสนา ใหกาวไปในไตรสิกขา พอมักนอย
สันโดษแลว ก็ทําไดเต็มท่ี ก็ใหเขาใจธุดงคกันอยางน้ี  

บอกแลววา ธุดงคมี ๑๓ ขอ เก่ียวกับปจจัยสี่ ใน ๓ ขอแรก 
เพราะขอท่ี ๔ เร่ืองยาน่ันไมตองฝก มันแลวแตโรค แตปจจัย ๓ ขอ
แรกน่ีทําใหคนผันแปรวิปริตไดงาย  มันจะฟุงเฟอฟุมเฟอย จะทํา
อะไรท่ีวุนวายกันนักหนา ก็มักจะมาจากปจจัย ๓ ขอแรกน้ันแหละ 
เท่ียวหาอาหาร หาเคร่ืองนุงหม หาท่ีอยูอาศัยกันไป ไมรูจักจบ  

อยางเร่ืองท่ีอยูอาศัย ก็สรางกันไป จนกระท่ังวาไมรูจะสราง
ขนาดไหน ใหเปนวิมานอะไร ทานก็อยูโคนไมซะ ใหหมดเร่ืองไป
เลย ไดอยูวิมานตนไมอยางกะรุกขเทวดา เทวดาก็อยูวิมาน อาว.. 
ใครบอกวาอยากอยูวิมาน ก็น่ีไง รุกขเทวดาก็มีวิมาน คือตนไมน้ัน
แหละ เราก็มีวิมานอยูท่ีตนไมน่ันได น่ีเขาใจแลวใชไหม ธุดงคนะ 

ถาม: จะธุดงคได ตองสมาทาน ชวงเวลาเทาไร กับใครคะ? 
หลวงลุง: ใช ตองสมาทาน เปนการต้ังกําหนดลงไปแก

ตัวเองวา เอาละ เร่ิมลงมือทําจริงจังละนะ บอกแลววาจะสมาทาน
ถือในระยะสั้น หรือยาวนาน ก็ได  
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ท่ีตองสมาทาน ก็อยางท่ีวา เปนการต้ังกําหนดใหเปนการ
จริงจังแนชัดลงไป อยางพระท่ีเดินบิณฑบาตไปนะ ถาไมสมาทานให
เปนธุดงค ทานไปบิณฑบาตเรื่อยก็จริง แตบางทีคนนิมนตทานไปรับ
อาหารในท่ีเขาจัดถวาย หรือในพิธี เปนงานเปนการ ก็ไมเปนธุดงค   

เมื่อก้ีถามวาสมาทานกับใคร ก็สมาทานกับตัวเองนะสิ มัน
เปนเร่ืองของตัวเอง เปนขอปฏิบัติสําหรับฝกตัวเองน่ี เมื่อตกลงใจ
แลว ใจเราเขมแข็งพอ ก็เอาเลย... ตกลงวา คราวน้ีฉันสมาทานละ
นะ ฉนัถือธุดงคขอน้ีนะ ๓ เดือน หรือนานเทาไร ก็วาไป 

ธุดงคถือหลายขอพรอมกันได  แตบางขอขัดกัน  เชน  ถือ 
รุกขมูลแลว จะอยูกลางแจงไดอยางไร มันขัดกันเอง ขอไหนถือได
เหมาะกับตน ถาใครเขมแข็ง ก็สมาทานเลย อยางพระมหากัสสปะ 
ท่ีเปนเอตทัคคะทางถือธุดงค เชนขออยูปา ทานก็ถือตลอดชีวิตเลย 

ถาม: ถือหลายๆ ขอก็ไดหรือคะ? 
หลวงลุง: ไดซิ เร่ืองผาก็ถือ เร่ืองอาหารก็ถือ เร่ืองท่ีอยูก็ถือ 

อยางจีวรก็ถือผาบังสุกุล  อาหารก็ถือบิณฑบาตประจํา เสนาสนะ
ก็ถืออยูปา อยูรุกขมูล ก็ไดน่ี พรอมกันไปเลยหลายขอ  

ถือธุดงค มีอานิสงสอะไร?  
ถาม: แลวอานิสงสของการถือธุดงคละ? 
หลวงลุง: อยางท่ีวาแลว เมื่อถือธุดงค ก็จะไดขัดเกลากิเลส

ของตัว จะมีความเขมแข็ง อยูในความมักนอยสันโดษ บอกตัววา
แคน้ีพอแลว ฉันอยูไดสบายแลว ไมติดของหวงกังวลอะไรแลว ก็
ตั้งหนาต้ังตาทําหนาท่ีของตน ฝกตัวเองไป แลวก็มุงหนาไปในการ
ปฏิบัติ ในการพัฒนา ศึกษาเลาเรียน เผยแผธรรม กาวไปไดเต็มท่ี  



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 

๑๑ 

๑๑

ฉะน้ัน ธุดงคจึงมากับความมักนอยสันโดษ เปนอยูงาย ตอ
ดวยการฝกฝนขัดเกลาตนเอง แลวก็เขาถึงธรรมชาติดวย แถมวา
เมื่ออยูกับธรรมชาติไดดีแลว ก็มีความสุขไดงาย โดยตัดความ
วุนวายหลุดพนไปมากมาย  

เมื่อพระถือธุดงค ก็ทําใหพระอยูกับธรรมชาติมากข้ึน มีเวลา
เปนของตัวเอง เปนอิสระ ไมตองพ่ึงพามาก เพราะวาคนท่ียังตอง
พ่ึงพาน้ัน ก็พ่ึงพาอาศัยเน่ืองมาจากปจจัย ๔ น่ีแหละ ทานจึง
พยายามใหเปนอิสระในเร่ืองปจจัย ๔ เทาท่ีจะทําได แลวตัวเองก็
จะมุงไปในงาน ในการฝกตน ปฏิบัติธรรมไดเต็มท่ี  

พออยูงายอยางน้ี ไมมีอะไรพะรุงพะรัง แทบไมตองมีอะไร
ติดตัว ไมติดของหวงกังวลอะไรแลว เปนอิสระ จะไปไหนก็ไปงาย 
ก็จะเขาคติท่ีพระพุทธเจาตรัสไววา พระน่ีถาเปนอยูถูกตอง จะ
เหมือนกับนกท่ีมีแคปก ๒ ปก จะบินไปไหนก็บินไป พระก็เปน
อยางน้ัน มีแตบาตรกับจีวร ย่ิงถือธุดงค ก็ย่ิงตัวเบา เหมือนกับนก 
ท่ีมีแตปก ๒ ปก นึกจะบินไปไหน ก็บิน...ปรู ไปไดเลย  

เอ... ปรู หรือ ปรอ อยางไหนนะ (เสียงวา “ปรอ” หัวรอกันดัง)  
พระอยางทานท่ีถือธุดงคน้ี ก็เปนอยางน้ัน ทานจะไปไหน ก็

ไปไดสะดวก ไปไดคลอง ทานก็ไปชนบทน้ันชนบทน้ี ไปพบ
ประชาชนชาวบานถ่ินทุรกันดาร ท่ีอยูในดง ในพง ในไพร เขาจะ
ยากจนอยูกันอยางไร ทานก็ไดรูไดเห็น แลวทานก็มีโอกาสไดสั่ง
สอนแนะนํา มีธรรมะให ชวยใหเขาอยูกันดี ก็เลยกลายเปนวา
ธุดงคน้ันไมเฉพาะขัดเกลาตนเอง แตเอื้อในการสั่งสอนคนอื่นดวย 
ทําใหไปเขาถึงประชาชนไดทั่วทุกถ่ินฐาน นี่คือมีประโยชนเยอะเลย  



ธุดงค ทําอะไร ที่ไหน เพ่ืออะไร? 

 

๑๒ 

๑๒

วันกอนน้ัน มีเหตุใหพบกับญาติโยมบางทาน ก็ไดเลาให
ญาติโยมฟงเปนเร่ืองแทรกวา นานนักแลว มีฝร่ังท่ีศึกษาคนควา
เร่ืองเอเชียอาคเนย แลวเขียนเปนหนังสือหนาเลมหน่ึง เปนตํารา 
ประวัติศาสตร Southeast Asia ซ่ึงนิยมใชกันเปนหลกัมานาน  

เขามีขอสันนิษฐานอันหน่ึง เขาบอกวาดินแดนแถบประเทศ
ไทยน้ี แตกอนอยูใตอํานาจของขอม อยางท่ีเรารูกัน คืออาณาจักร
ขอมโบราณ ซ่ึงย่ิงใหญมาก ขอมน้ันมาตั้งละโว (ท่ีลพบุรี) เปน
เมืองหลวงยอยสําหรับปกครองดินแดนท่ีปจจุบันคือไทย  

ทีน้ี ขอมน้ันมีศาสนาหลัก คือศาสนาพราหมณ/ฮินดู แลวก็
พุทธศาสนามหายาน เปนสองศาสนาใหญของมหาอาณาจักรน้ัน 

(พูดมาถึงตรงนี้ อุปกรณบันทึกเสียงของคณะผูฟง หยุดทํางาน ก็เลยไมมีเรื่อง
ที่เลาไปแลว ที่จะลอกมาบอกที่นี่ จึงขอรวบรัดเลาสั้นๆ ตอทาย พอใหเรื่องจบลงได) 

ทีน้ี พระและพราหมณในสองศาสนาน้ัน ก็อยูกับความ
ย่ิงใหญท่ีศูนยกลางอํานาจในมหานคร โดยเปนเจาพิธีอันมโหฬาร
พันลึก ทิ้งสวนใหญหางไกลความเจริญใหแปลกแยกวาเหวอางวาง   

ในสมัยน้ันเองซ่ึงเปนชวงเวลายาวนาน พระภิกษุเถรวาทผูมี
ความเปนอยูงายๆ มักนอยสันโดษดังท่ีวา ไดจาริกกันไปเร่ือยๆ จน
ไปๆ มาๆ ก็ถึงกันใกลชิดกับมวลประชาชน กระจายไปท่ัวทุกถ่ิน
ดินแดน จนชนบทนอยใหญกลายเปนพุทธศาสนิกของเถรวาท 

กาลนานผานมา  ในท่ีสุด  อาณาจักรขอมโบราณเจาของ
นครวัด-นครธม ก็ลมสลาย และศาสนาพราหมณ กับพุทธศาสนา
มหายาน ซ่ึงผูกตัวติดอยูกับศูนยกลางอํานาจท่ีย่ิงใหญ ก็ลม
หายไปดวย ในขณะท่ีพุทธศาสนาเถรวาทเขาไปอยูในชีวิตของ
ชาวบานท่ัวผืนแผนดินหมดแลว น่ีคือท่ีเขาวาเปนดานหน่ึงของ
ประวัติศาสตรแหงเอเชียอาคเนย แถบท่ีมาเปนประเทศไทย 



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 

๑๓ 

๑๓

นาฬิกาปลุกดังเกรงกราง  
ตื่นขึ้นมา ตาสวาง เดินถูกทางกันเสียที 

ธุดงคเปนขอปฏิบัติตามสมัครใจ ที่ทําไดยากมากบางยากนอย
บาง แตก็มีพระท่ีใจเขมแข็งสมาทานถือสืบกันมาจนแนนแฟน เขาอยูใน
วิถีชีวิต เปนความรูความเขาใจสามัญในสังคมไทย 

แตนาแปลกใจวา เวลาน้ี คนไทยชาวพุทธมากหลายจนเรียกไดวา
ทั่วๆ ไป แมกระทั่งชาวบานพื้นถ่ินก็ไมรูจักพอท่ีจะมองออกไดวาธุดงค
คืออยางไร พากันตื่นเตนไปกับปรากฏการณวูบวาบแวววาว แลวก็
ไขวเขวสับสนกันไป 

น่ีเปนสัญญาณที่เตือนอยางชัดเจนวา พระพุทธศาสนาของคน
ไทย มีสภาพเปนอยางไร คลาดเคลื่อนผิดเพี้ยน ผุกรอนเลือนราง หรือ
วาไปกันถึงแคไหน ควรจะปฏิบัติหรือจัดการใหเปนอยางไร 

มองในแงดี ปรากฏการณเปนเร่ืองเปนราวครึกโครมอ้ือฉาวท่ีโดง
ดังเดนขึ้นมา เปนอาการที่ผูทําน้ันทานชวยกระตุกหรือกระแทกกระทุงให
คนไทยสะดุงต่ืน หรือแมแตตระหนกตกใจขึ้นมา ซึ่งนาจะชวยใหเกิด
ความสนใจใสใจท่ีจะแกไขกันใหจริงจัง มิฉะน้ัน ก็จะไมตื่นขึ้นมาจาก
ความหลับไหล ไมลุกขึ้นมาทําอะไรใหเปนสาระชิ้นอัน 

ถามองอยางนี้ ก็เปนอันวาดีแลว ที่มีเรื่องแรงรายนาตระหนกตกใจ 
มาทําใหตระหนักรู อะไรท่ีตูมตามใหตื่นเตน แตชวยปลุกใหลุกขึ้นมา
ศึกษาหาความรูกันใหเทาทันเขาใจ ที่จะตัดสินไดดวยตนเอง แลวชวยกัน
แกไข ชวนกันประพฤติปฏิบัติใหถูกตองตอไป ก็เปนอันถือไดวาน่ันก็ดี 

จะจบเลมลงทาย จึงนําเอาหลักความรูเร่ือง “ธุดงค” มาบอกกันไว 
จาก พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม ยาวถึง ๔ หนา จัด
ไดวาเปนภาคผนวก นับวาไมนอย เร่ืองธุดงค รูเทานี้นาจะพอทีหนึ่งกอน 



พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม  ผนวก
[342] ธุดงค 13 (องคคุณเคร่ืองสลัดหรือกําจัดกิเลส, ขอปฏิบัติ

เขมงวด ที่สมัครใจสมาทานประพฤติประจําตัว ชั่วระยะกาลส้ัน หรือ
ยาว หรือแมตลอดชีวิต เปนอุบายขัดเกลากิเลส สงเสริมความมัก
นอยสันโดษ เปนตน — Dhutaïga: means of shaking off or 
removing defilements; austere practices; ascetic practices)

หมวดท่ี 1 จีวรปฏิสังยุตต (เกี่ยวกับจีวร — connected with robes)
1. ปงสุกูลิกังคะ (องคแหงผูถือทรงผาบังสุกุล คําสมาทานโดย
อธิษฐานใจหรือเปลงวาจาวา “คหปติจีวรํ ปฏิกฺขิปามิ, ปสุกูลิกงฺคํ สมา
ทิยามิ” แปลวา “เรางดคฤหบดีจีวร สมาทานองคแหงผู—” — Pa§-
sukålikaïga: refuse-rag-wearer’s practice)
2. เตจีวรกัิงคะ (องคแหงผูถอืทรงเพยีงไตรจวีร คําสมาทานวา “จตตุถฺ-
จวีร ํปฏิกฺขิปามิ, เตจีวริกงฺค ํสมาทิยามิ” แปลวา “ขาพเจางดจวีรผืนที ่๔ 
สมาทานองคแหงผู—” —Tecãvarikaïga: triple-robe-wearer’s practice)
หมวดท่ี 2 ปณฑปาตปฏิสังยุตต (เกี่ยวกับบิณฑบาต — 
connected with almsfood)
3. ปณฑปาติกังคะ  (องคแหงผูถือเที่ยวบิณฑบาต  คําสมาทานวา 
“อติเรกลาภํ ปฏิกฺขิปามิ, ปณฺฑปาติกงฺคํ สมาทิยามิ” แปลวา 
“ขาพเจางดอติเรกลาภ สมาทานองคแหงผู—” — Piõóapàtikaïga: 
alms-food-eater’s practice)
4. สปทานจาริกังคะ  (องคแหงผูถือเที่ยวบิณฑบาตไปตามลําดับ 
คําสมาทานวา“โลลุปฺปจารํ ปฏิกฺขิปามิ, สปทานจาริกงฺคํ สมาทิยามิ” 
แปลวา “ขาพเจางดการเที่ยวตามใจอยาก สมาทานองคแหงผู—” — 
Sapadànacàrikaïga: house-to-house-seeker’s practice)
5. เอกาสนิกังคะ (องคแหงผูถือนั่งฉัน ณ อาสนะเดียว คือฉันวัน
ละคร้ังเดียว ลุกจากที่แลวไมฉันอีก คําสมาทานวา “นานาสนโภชนํ 
ปฏิกฺขิปามิ, เอกาสนิกงฺคํ สมาทิยามิ” แปลวา “ขาพเจางดการฉนั ณ  



หมวดเกิน 10 ฉบับประมวลธรรม257
ตางอาสนะ สมาทานองคแหงผู—” — Ekàsanikaïga: one-
sessioner’s practice)
6. ปตตปณฑิกังคะ (องคแหงผูถือฉันเฉพาะในบาตร คือ ไมใชภาชนะ
ใสอาหารเกิน ๑ อยาง คือบาตร คําสมาทานวา “ทุติยภาชนํ ปฏิกฺขิปามิ, 
ปตฺตปณฺฑิกงฺคํ สมาทิยามิ” แปลวา “ขาพเจางดภาชนะที่ ๒ สมาทาน
องคแหงผู—” — Pattapiõóikaïga: bowl-food-eater’s practice)
7. ขลปุจฉาภตัตกัิงคะ (องคแหงผูถอืหามภตัทีถ่วายภายหลัง คอื
เมือ่ไดปลงใจกาํหนดอาหารทีเ่ปนสวนของตน ซ่ึงเรียกวาหามภตั ดวย
การลงมือฉนัเปนตนแลว ไมรับอาหารทีเ่ขานาํมาถวายอกี แมจะเปนของ
ประณีต คาํสมาทานวา “อตริิตตฺโภชน ํ ปฏิกขฺปิามิ, ขลุปจฺฉาภตตฺกิงฺคํ
สมาทิยาม”ิ แปลวา “ขาพเจางดโภชนะอนัเหลือเฟอ สมาทานองคแหง
ผู—” — Khalupacchà-bhattikaïga: later-food-refuser’s practice)
หมวดท่ี 3 เสนาสนปฏิสงัยตุต (เกีย่วกบัเสนาสนะ — connected 
with the resting place)
8. อารัญญิกังคะ (องคแหงผูถืออยูปา อยูหางบานคนอยางนอย 
๕๐๐ ช่ัวธนู คือ ๒๕ เสน คําสมาทานวา “คามนฺตเสนาสนํ ปฏิกฺขิปามิ, 
อารฺ ิกงฺคํ สมาทิยามิ” แปลวา “ขาพเจางดเสนาสนะชายบาน 
สมาทานองคแหงผู—” — âra¤¤ikaïga: forest-dweller’s practice)
9. รุกขมูลกัิงคะ (องคแหงผูถอือยูโคนไม คาํสมาทานวา “ฉนนฺ ํปฏิก-ฺ
ขปิามิ, รุกขฺมูลิกงฺค ํ สมาทิยาม”ิ แปลวา “ขาพเจางดทีม่งุบงั สมาทาน
องคแหงผู—” — Rukkhamålikaïga: tree-root-dweller’s practice)
10. อัพโภกาสกัิงคะ (องคแหงผูถอือยูทีแ่จง คําสมาทานวา “ฉนนฺจฺ
รุกฺขมูลฺจ ปฏิกฺขิปามิ, อพฺโภกาสิกงฺคํ สมาทิยามิ” แปลวา “ขาพเจา
งดที่มุงบังและโคนไม สมาทานองคแหงผู—” — Abbhokàsikaïga:
open-air-dweller’s practice)
11. โสสานิกังคะ (องคแหงผูถืออยูปาชา คําสมาทานวา “อสุสานํ 
ปฏิกฺขิปามิ, โสสานกิงฺค ํ สมาทิยาม”ิ แปลวา “ขาพเจางดทีม่ใิชปาชา 
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สมาทานองคแหงผู—” — Sosànikaïga: charnel-ground-
dweller’s practice)
12. ยถาสนัถตกัิงคะ (องคแหงผูถอือยูในเสนาสนะแลวแตเขาจัดให
คาํสมาทานวา “เสนาสนโลลปุปฺ ปฏิกขฺปิามิ, ยถาสนถฺตกิงฺค ํสมาทิยาม”ิ 
แปลวา “ขาพเจางดความอยากเอาแตใจในเสนาสนะ สมาทานองคแหง
ผู—” — Yathàsanthatikaïga: any-bed-user’s practice)
หมวดท่ี 4 วิริยปฏสัิงยุตต (เกีย่วกบัความเพยีร — connected with energy)
13. เนสัชชิกังคะ (องคแหงผูถือการนั่ง คือเวนนอน อยูดวยเพียง 
๓ อิริยาบถ คําสมาทานวา “เสยฺยํ ปฏิกฺขิปามิ, เนสชฺชิกงฺคํ สมาทิยามิ” 
แปลวา “ขาพเจางดการนอน สมาทานองคแหงผู—” — Nesajjikaïga:
sitter’s practice)
ข้อควรทราบเพิ่มเติมเก่ียวกับธุดงค์ 13
ก. โดยยอ ธุดงคมี 8 ขอ เทานั้น คือ

1) องคหลัก 3 (สีสังคะ — principal practices) คือ สปทานจาริ-
กังคะ (เทากับไดรักษาปณฑปาตกิงัคะดวย) เอกาสนกิงัคะ (เทากบั
ไดรักษาปตตปณฑิกงัคะ และขลุปจฉาภตัตกิงัคะดวย) และอัพโภ-
กาสิกังคะ (ทําใหรุกขมูลิกังคะ กับยถาสันถติกังคะ หมดความจําเปน)
2) องคเดีย่วไมคาบเกีย่วขออืน่ 5 (อสัมภนินงัคะ — individual 
practices) คือ อารัญญิกงัคะ ปงสุกลิูกงัคะ เตจีวริกงัคะ เนสัชชิกงัคะ
และโสสานกิงัคะ

ข. โดยนสิสัย คอืทีอ่าศยั (dependence) ม ี 2 คอื ปจจัยนสิิต 12 
(อาศยัปจจัย — dependent on requisites) กับ วิริยนิสิต 1 
(อาศัยความเพียร — dependent on energy)

ค. โดยบุคคลผูถือ
1) ภิกษุ ถือไดทั้ง 13 ขอ
2) ภิกษุณี ถือได 8 ขอ (คือ ขอ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13)
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3) สามเณร ถือได 12 ขอ (คือเวนขอ 2 เตจีวริกังคะ)
4) สิกขมานาและสามเณรี ถือได 7 ขอ (คือ ลดขอ 2 ออกจากที่
ภิกษุณีถือได)
5) อุบาสกอุบาสิกา ถือได 2 ขอ (คือขอ 5 และ 6)

ง. โดยระดับการถือ แตละขอถือได 3 ระดับ คือ
1) อยางอุกฤษฎ หรืออยางเครง เชน ผูถืออยูปา ตองใหไดอรุณ
ในปาตลอดไป
2) อยางมัธยม หรืออยางกลาง เชนผูถอือยูปา อยูในเสนาสนะชาย
บานตลอดฤดฝูน 4 เดอืน ที่เหลืออยูปา
3) อยางออน หรืออยางเพลา เชน ผูถอือยูปา อยูในเสนาสนะชาย
บานตลอดฤดฝูนและหนาวรวม 8 เดือน

จ. ขอ 9 และ 10 คือ รุกขมูลิกังคะ และอัพโภกาสิกังคะ ถือไดเฉพาะ
นอกพรรษา เพราะวินัยกําหนดใหตองถือเสนาสนะในพรรษา

ฉ. ธุดงคไมใชบทบัญญัติทางวินัย ขึ้นกับความสมัครใจ มีหลักทั่วไป
ในการถือวา ถาถือแลวชวยใหกรรมฐานเจริญ หรือชวยใหกุศล
ธรรมเจริญ อกุศลธรรมเส่ือม ควรถือ ถาถือแลวทําใหกรรมฐาน
เส่ือม หรือทําใหกุศลธรรมเส่ือม อกุศลธรรมเจริญ ไมควรถือ 
สวนผูที่ถือหรือไมถือ ก็ไมทําใหกรรมฐานเจริญหรือเส่ือม เชน 
เปนพระอรหันตแลวอยางพระมหากัสสปะ เปนตน หรือคนอื่นๆ 
ก็ตาม ควรถือได ฝายแรกควรถือในเมื่อคิดจะอนุเคราะหชุมชน
ในภายหลัง ฝายหลังเพ่ือเปนวาสนาตอไป

ช. ธุดงคที่มาในบาลีเดิม ไมพบครบจํานวนในที่เดียว (ที่พบจํานวน
มาก คือ ม.อุ.14/186/138; M.III.40 มีขอ 1, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13; 
องฺ.ทสก.24/181/245; A.V.219 มีขอ 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13; ขุ.
ม.29/918/584; Nd1188 มีขอ 1, 2, 3, 4, 7, 8, 12, 13) นอกจากคัมภีร
ปริวาร (วินย.8/982/330; 1192/475; Vin.V.131,198) ซ่ึงมีหัวขอ
ครบถวน สวนคําอธิบายทั้งหมด พึงดูในคัมภีรวิสุทธิมัคค.
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