ธุดงค
ทําอะไร ที่ไหน เพื่ออะไร?
พระพรหมคุณาภรณ
(ป. อ. ปยุตฺโต)

ธรรมทานเพื่อการศึกษาธรรม
กุมภาพันธ ๒๕๕๘

ธุ ด งค ทํา อะไร ที่ ไ หน เพื่ อ อะไร?
©

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

ISBN 974-506-697-4

พิมพครั้งที่ ๑ - ก.พ. ๒๕๕๘

๒,๐๐๐ เลม

- ธรรมทานเพือ่ การศึกษาธรรม
[ตัวเลข “พิมพ์ครั้งที่ ๑๐” นี้ เป็นอย่างต่ํา โดกฐานเท่าที่พบ – ยังอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลเพื่อให้ได้ตวั เลขจริง]

ขอมูล: ถอดจากเสียง เปนขอมูลอักษรในคอมพิวเตอร สําหรับการพิมพครั้งแรก ๑๔ ก.พ. ๒๕๕๘
โดย บุบผา คณิตกุล และ ดร.พุทธชาติ แผนสมบุญ

แบบปก: พระครูวินัยธร (ชัยยศ พุทธฺ ิวโร)
พิมพเปนธรรมทาน โดยไมมีคาลิขสิทธิ์
ท่านผู้ใดประสงค์จัดพิมพ์ โปรดติดต่อขออนุญาตที่
วัดญาณเวศกวัน ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม ๗๓๒๑๐
http://www.watnyanaves.net

พิมพที่

คําปรารภ
หนังสือนี้ ที่จริง ไมตองมีคํานําหรือคําปรารภ เพราะกระแส
ความสนใจที่แรงขึ้นมาในเรื่องธุดงค กับเสียงไถถามที่ไดยินเปน
ครั้งคราว ในโอกาสอันนอยนักที่จะไดพบใครๆ เปนขอปรารภที่ทํา
ใหเกิดคําพูดเชิงตอบคําถามและบอกเลานี้ขึ้นมา
เมื่อคําพูดเกิดมาแลว เปนเรื่องราวสั้นๆ ผูฟงคงเห็นวาไม
ยาก จึงนําไปแปลงเปนคําเขียน แลวสงยอนไปขอใหตรวจ เพื่อ
พิมพเผยแพรใหความรูแกกัน ก็เกิดเปนหนังสือเลมบางๆ นี้ขึ้นมา
ขออนุโมทนาผูมีน้ําใจใฝรูใฝธรรม ซึ่งมีความปรารถนาดีที่จะ
เผื่อแผความรูเขาใจ ใหแพรกระจายออกไปในสังคม นับวาเปน
ธรรมทานเพื่อการศึกษาธรรม อันเจริญบุญแกจิตใจ ใหกุศลทาง
ป ญ ญา อํ า นวยประโยชน สุ ข ที่ เ ลิ ศ คุ ณ ค า แก ม หาชน ขอให ผู
บําเพ็ญกุศลนี้ เจริญในธรรม งอกงามในความสุข ทุกเมื่อทุกวาร
พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)
๑๖ ก.พ. ๒๕๕๘

สารบัญ
คําปรารภ

ก

ธุดงค ทําอะไร ที่ไหน เพื่ออะไร?

๑

รูจักธุดงคกันนิด

๑

พระธุดงคเปนอยูงาย แตไมใชทําเรื่องงายๆ

๓

ฉันครั้งเดียว ยากกวาฉันมื้อเดียว

๕

รับกฐิน สิ้นฝน ออกจรดล ไปรุกขมูล

๖

ถือธุดงค มีอานิสงสอะไร?

๑๐

นาฬิกาปลุกดังเกรงกราง
ตื่นขึ้นมา ตาสวาง เดินถูกทางกันเสียที

๑๓

ผนวก: พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม – “ธุดงค์”
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ธุดงค
ทําอะไร ที่ไหน เพื่ออะไร?
คณะมาเยี่ยมถึงนี่ เดินทางเปนรอยๆ กิโล ผานปาเนินเขิน
เขาเขามาไกล และมีความสนใจในเรื่องธุดงค ก็เขากับบรรยากาศ
ดีเหมือนกัน คือแวดลอมไปดวยสภาพตามธรรมชาติของหมูไมใน
แดนดงแถบเชิงเขา แตที่ยอดเนินนี้ ลมคอนขางแรง เวลาพูด เสียง
ลมจะดังแทรกกวนเขาไปในเครื่องอุปกรณ เมื่อพูดไป ก็ฟงกันไป

รูจักธุดงคกันนิด
“ธุดงค” มาจากคําบาลีวา ธุตงฺค (อานวา ธุตังคะ) เกิดจาก
ธุต + องฺค
“อังคะ” หรือ “องค” แปลวา องคประกอบ หนวย หรือหัวขอ
ในที่นี้หมายถึง คุณสมบัติ หรือจะแปลวาขอปฏิบัติก็ได คือเปนขอ
ปฏิบัติในการฝกตน หรือคุณสมบัติของผูที่ฝกตนซึ่งแยกเปนขอๆ
สวน “ธุต” (อานวา ธุตะ) แปลวา ผูขัดเกลากิเลส
ดังนั้น ธุดงคนี้ จึงแปลวา คุณสมบัติของผูขัดเกลากิเลส หรือ
ขอปฏิบัติของผูขัดเกลากิเลส หมายความวาสําหรับพระ (โยมก็ได
บางขอ) จะไดเอามายึดถือปฏิบัติ เพื่อจะไดขัดเกลากิเลสของตน
ซึ่งจะชวยใหมีชีวิตอยางพระไดดี คือ มีชีวิตที่เอื้อตอการปฏิบัติ
ธรรม หรือทําหนาที่ของพระ เชนเจริญสมถะวิปสสนามุงหนาไป
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พระมีชีวิตอยางไรที่เหมาะจะเปนชีวิตของพระ ก็คือมักนอย
สันโดษ และธุดงคก็เนนคุณสมบัติขอที่เดน คือเนนใหมีความมัก
นอยสันโดษนี่แหละ ธุดงคจึงเปนขอปฏิบัติของผูที่ขัดเกลากิเลส
โดยตัวเองที่มงุ จะเปนอยูอยางมักนอยสันโดษ
ที่ ว า มั ก น อ ยสั น โดษ ก็ คื อ ไม ยุ ง กั บ เรื่ อ งไปเที่ ย วหากิ น
แสวงหาขาวของลาภผล จะไดมุงมาทํางาน ทํากรรมฐาน มาอยูกับ
กิจหนาที่ของตนเอง คือประพฤติปฏิบัติในศีลสมาธิปญญา เจริญ
ไตรสิกขาไป พระนี่ พอมักนอยสันโดษ ก็ทํางานของตนเองไดเต็มที่
แตทีนี้ จะเอาขอปฏิบัติอะไรมาใชฝกตนละ นี่แหละที่จะพูดกัน
คือ ก็เลยมีวิธีปฏิบัติเปนขอๆ องคก็คือขอๆๆๆ ทานจัดไว ๑๓ ขอ
เปนอันวา ธุดงคมี ๑๓ ขอ และ ๑๓ ขอนั้นก็เนนไปที่เรื่อง
ของการมีชีวิตความเปนอยู ก็คือเรื่องปจจัยสี่นี่เอง แตปจจัยขอที่ ๔
ในเรื่องความเจ็บไข ไมตองเอามาตั้งเปนธุดงค เพราะความเจ็บไข
ไมใชการเปนอยูตามปกติ เมื่อเจ็บไขขึ้นมา ก็รักษากันไปตามโรค
คนตองระวังตัวอยูแลว กินยาฟุงเฟอ ก็อาจจะเผลอตายไปไดงายๆ
ก็มาจัดมาเนนกันที่ปจจัย ๓ อยาง คือเรื่องจีวร-เครื่องนุงหม
บิณฑบาต-อาหาร และเสนาสนะ-ที่อยูอาศัย ธุดงคก็จึงวนอยูที่ ๓
อยางนี้
ที นี้ ก็ เ อาสิ เริ่ ม ตั้ ง แต ใ นเรื่ อ งของจี ว ร ที่ เ ป น เครื่ อ งนุ ง ห ม
สําหรับตัวเอง จะตั้งขอปฏิบัติอยางไรขึ้นมา จึงจะเปนธุดงค ที่จะ
ไดขัดเกลากิเลส ใหเปนอยูงาย มักนอยสันโดษ
สําหรับพระนี่ ถาจะมีจะใชจีวรโดยไมตองไปเที่ยววุนวาย ก็
ไปเก็บเอาผาที่เขาทิ้งตามกองขยะ หรือตามปาชา
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เศษผา และผาเกาเลิกใช เขาก็เอาไปทิ้งเปนขยะ และแต
กอนนี้ เขาเอาศพไปไวในปาชา ก็มีผานุงผาหม แลวก็มีผาหอผา
พัน มีเศษผา พระที่จะอยูใหงายฝกตัวใหเขม ก็ไปเก็บเอาผาพวกนี้
ตามกองขยะบาง ในปาชาบาง ไดมาแลว ก็เอามาตม ถายังไมพอ
ก็เก็บไว เมื่อพอ ก็เอามาตัด จะตัดเปนจีวรไหน มีรูปรางอยางไร ก็
ตัดไปสิ ทําไปตามวินัย ตัดเสร็จ ก็เย็บ แลวก็ยอม นี่คือทําเอง
อยางนี้เรียกวา “บังสุกุลจีวร” แปลวา จีวรจากผาคลุกฝุน
“บังสุกุล” แปลวา คลุกฝุน บังสุ มาจาก ปงสุ แปลวา ฝุน
บังสุกุลจีวรก็เปนผาคลุกฝุน คือ ผาที่เลอะเทอะสกปรกจากกอง
ขยะเปนตน แตวาตมนะ... เอามาตม ก็ทําเองนั่นเอง ไมตองพึ่ง
ญาติโยม เมื่ออยูๆ ไป ไมมีจีวร ก็ไปเที่ยวเก็บผามาจากกองขยะ
เอามาทําอยางที่วานั้น
อยางนี้ก็เปนธุดงคขอหนึ่งละ เรียกวา “ปังสุกูลิกังคะ” คือองค
หรือขอปฏิบัติของพระที่ถือใชแตผาบังสุกุล ถาอยางนี้ ก็เปนอันวา
ไมตองไปรอรับผาที่โยมมาถวายอะไรแลว นี่ธุดงคขอหนึ่งละนะ

พระธุดงคเปนอยูงาย แตไมใชทําเรื่องงายๆ
พระอีกองคหนึ่งรูอยูวา พระพุทธเจาทรงอนุญาตใหพระใช
ผา ๓ ผืน มีผานุง ผาหม และผาซอนทาบ ที่เรียกวาสังฆาฏิ ใน
อินเดีย ที่ทรงอนุญาต จะไดใชกันหนาว เพราะชั้นเดียวไมพอ ก็
รวมเปนสามผืน ภาษาพระเรียกวา ไตรจีวร
พระองคนี้ก็พิจารณาวา เออ... เรามีชุดหนึ่งแลวนะ จีวรสาม
ผืน ก็ใชแคนี้ ถาจะมีโยมมาถวายจีวรเพิ่ม ใหเปนอดิเรก ก็ไมเอา
ขอใชแคนั้น ผาเกินกวาชุด ไมเอา ใชสามผืน อยางละผืนเดียว
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อยางนี้ก็เปนธุดงคขอหนึ่ง เรียกวา “เตจีวริกังคะ” องคแหง
ภิกษุผูถือใชแตผาสามผืน คือไตรจีวร นี่ก็ธุดงคนะ เปนเรื่องของ
จีวรหรือผา
ทีนี้ดานอาหารละ อาหารของพระก็คือ เที่ยวบิณฑบาตไป
แลวโยมถวายอาหาร ไดมา ก็ฉัน บางทีมีกิจนิมนต โยมที่มีงานมี
ศรัทธานิมนตไปฉัน ก็สบายขึ้น ไดฉันอาหารดีๆ
ทีนี้มาดูพระที่จะถือธุดงคในเรื่องของอาหาร เริ่มตนก็ขอที่ ๑
ถือบิณฑบาตเปนประจํา องคนี้ไมเอาละ ใครจะนิมนตไปฉันใน
งานในพิธีอะไร ไมเอาทั้งนั้น ฉันจะฉันแตอาหารที่บิณฑบาตอยาง
เดียว ไดเทาไร ก็เทานั้น อดก็อด
อยางนี้เปนธุดงคขอแรกในเรื่องอาหาร ชื่อวา “ปิณฑปาติกังคะ”
แปลว า องค ข องผู ถื อ บิ ณ ฑบาตเป น ประจํ า ไม รั บ นิ ม นต ไม รั บ
ถวายพิเศษ
ตอไป อีกองคหนึ่งก็ถือบิณฑบาตนั่นแหละ แตบิณฑบาตไป
ตามลําดับ ไมออกนอกทาง ไปตามซอย ไปตามลําดับ ไมแยกไป
วาแถบโนนอาหารดีกวา ทางนั้นรวย เราไปนั่น นาจะไดมาก แตไป
ตามทาง เปนลําดับแถวแนว อยางนี้ก็เปนธุดงคขอหนึ่ง เรียกวา
“สปทานจาริกังคะ” คือองคของผูถือเที่ยวบิณฑบาตไปตามลําดับ
ทีนี้วาถึงการฉันอาหาร มีขอที่นาสนใจ เรียกวาฉันที่นั่งเดียว
ภาษาพระวา “เอกาสนิกังคะ” แปลวา องคของผูถือนั่งฉันอาสนะ
เดียว หมายความวา นั่งลงฉันทีเดียวแลว วันนั้นไมฉันอีก
ขอใหสังเกตวา ธุดงคขอที่วานี้คือถือฉันครั้งเดียว ไมใชฉัน
มื้อเดียว เดี๋ยวนี้เรียกกันสับสน
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ฉันครั้งเดียว ยากกวาฉันมื้อเดียว
ฉันมื้อเดียว กับฉันครั้งเดียว ไมเหมือนกัน ตางกันอยางไร
ที่วาฉันมื้อเดียวนั้น หมายความวา เรียกตามชวงเวลาที่กิน คือจัด
อาหารเปนมื้อๆ (ภัตต์, ไทยใชสั้นๆ วา ภัต) เชน ในหลายถิ่น วันหนึ่งมี
มื้อเชา มื้อกลางวัน แลวก็มื้อเย็น อยางนี้ มื้อก็คือชวงเวลาที่กิน ถา
กินชวงนี้ก็เปนมื้อเชา กินชวงนี้ก็มื้อกลางวัน กินชวงนี้ก็มื้อเย็น
ในอินเดีย ครั้งยังเปนชมพูทวีป ชาวบานกินอาหารกัน ๒ มื้อ
คือ มื้อเชา (ปาตราสภัตต์) กับมื้อสาย (สายมาสภัตต์) มื้อเชาคือกอน
เที่ยง สวนมื้อ “สาย” ของชมพูทวีป เปนคนละความหมายกับสาย
ของไทย “สาย” ของชมพูทวีป หมายถึงหลังเที่ยงไปแลว จนบาย
จนเย็น จนค่ํา ไปถึงกอนอรุณขึ้นวันใหม
พระนี่ฉันมื้อเดียว ถือเอกภัต (เอกภัตติกะ=มี “ภัต” เดียว) คือ
ฉันมื้อเชาอยางเดียว หมายความวา ฉันในมื้ออาหารของชวงเชา
อยางเดียว จะฉันกี่ครั้ง ทานก็เรียกวาฉันมื้อเดียว คือ มื้อเชามื้อเดียว
ทีนี้ ในธุดงคนี่ไมอยางนั้น พระตองฉันมื้อเชามื้อเดียวอยูแลว
แตธุดงคไมเอาแคเวลา ไมใชแคเวลาเปนเกณฑ ขอเอกาสนิกังคะนี้
ถือเอกาสนะ อาสนะเดียว ที่นั่งเดียว (เอกาสนิกะ=มี “อาสนะ” เดียว)
คือเอาการลงนั่งครั้งเดียว นั่งฉันครั้งเดียวจบ หรือนั่งครั้งเดียวก็ฉัน
จบไปเลย นี่คือฉันครั้งเดียว ไมใชแคฉันมื้อเดียว

ถาม: ที่หลวงลุงวาฉันมื้อเดียว หมายความวาอยางไร?
หลวงลุง: หมายความวา ฉันในชวงเชา เพราะมื้ออาหารก็
คือตามเวลา จะกี่ครั้ง ถากอนเที่ยง ก็อยูในมื้อเชา
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ถาม: กี่ครั้งอยางไร
หลวงลุง: เมื่อวาตามเวลาของอาหาร ที่เรียกวา “มื้อ” ฉัน
ตอนรุงเชา ก็อยูในมื้อเชา ฉันตอนเพล ก็อยูในมื้อเชา เพราะยังอยู
ในเวลากอนเที่ยง ที่เขาเรียกรวมหมดวาเชา คนสมัยนั้นรูจักเวลาของ
อาหารอยางนั้น เขาจึงเรียกพระวา พวกฉันมื้อเดียว (เอกภัตติกะ)
ทีนี้ ฉันมื้อเดียวแลว ก็ยังเรื่องมาก ทานจึงถือ “เอกาสนิกังคะ”
เอาแคเอกาสนะ (เอก+อาสนะ) แคนั่งครั้งเดียว ที่นั่งเดียว นั่งลงไป
ครั้งเดียว ฉันเสร็จแลว ลุกแลวไมฉันอีก นี่คือฉันครั้งเดียวจริงๆ
แลวก็ยังมี “ปัตตบิณฑิกังคะ” ฉันเฉพาะในบาตร ไมใชภาชนะ
อื่น นี่ก็ธุดงคอีก เอาละ เรื่องอาหารหลายขอ พูดพอเปนตัวอยาง

ออกพรรษา รับกฐิน สิ้นฝน ออกจรดล ไปรุกขมูล
ตอไป พูดเรื่องที่อยูบาง ภาษาพระเรียกวาเรื่องเสนาสนะ
(“ที่นอน-ที่นั่ง”) ขอแรกก็คือ ถืออยูปา ขอนี้เรามีพระปาซึ่งพอรูกัน
แลว เรียกวา “อารัญญิกังคะ” แปลก็งายๆ วา องคแหงผูถืออยูปา
ขอตอไป ถืออยูโคนไม คือรุกขมูล เรียกวา “รุกขมูลิกังคะ” คือ
ไมอยูในที่อาศัยมีเครื่องมุงบัง อยางบานเรือนกุฎิ ไมเอาทั้งนั้น แต
ขอนี้ พระพุทธเจาหามอยูในฤดูฝน ในฤดูฝนตองมีที่มุงที่บัง ตามที่
วินัยกําหนดไว พูดงายๆ วา ถืออยูรุกขมูล ขอนี้นาเขาใจ
“รุกขมูล” นี้ เปนเสนาสนะพื้นฐานของพระ พระพุทธเจาเสด็จ
จาริกสั่งสอนประชาชน ก็ประทับรุกขมูลเรื่อย กอนทรงอนุญาตใหมี
วัด (อาราม) และเสนาสนะ ๕ อยาง พระก็อยูโคนไมเปนหลัก
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ที่วารุกขมูลเปนเสนาสนะพื้นฐานของพระนั้น ดูงายๆ รุกขมูล
เปนเสนาสนะที่เปนอยางหนึ่งในนิสสัย ๔ (ปจจัยเครื่องอาศัยของ
ชีวิตพระ) รวมอยูในอนุศาสน ๘ (คําสอนสั่งครั้งแรกที่อุปชฌาย
ตองบอกแกพระใหมในโบสถทันทีที่บวชเสร็จ) เปนที่อยูอาศัยที่ถึง
กันทันทีกับธรรมชาติ หาไดงายทุกที่เพราะมีอยูทั่วไปเปนธรรมดา
ในธรรมชาติ (ในยุคที่ธรรมชาติยังไมเสีย)
อีกขอหนึ่ง พระจะถืออยูกลางแจงบางก็ได เรียกวา อยูใน
อัพโภกาส พระที่ถือขอนี้ไมยอมอยูแมแตใตตนไม หรือไมมีตนไมก็
อยูได ก็เปนธุดงคขอหนึ่ง ชื่อวา “อัพโภกาสิกังคะ”
อีกองคหนึ่งถืออยูปาชา คืออยูในสุสาน ชื่อวา “โสสานิกังคะ”
ก็เปนธุดงคอีกขอหนึ่ง
ขอที่ยากที่สุด ตองใชความเพียรใจสูเขมแข็งอยางมาก คือ
ถือนั่ง ไมนอน องคนี้จะหลับจะพักผอนดวยการนอน ไมได ตองนั่ง
หลับเอา เดินได ยืนได แตนอนไมได ทานไมไดกําหนดวาจะตอง
ถือสั้นยาวนานเทาใด อาจจะลองถือดู สั้นหรือยาวก็ได เรียกวา
สมาทาน คือตกลงใจวาเอาละ ฉันจะถือปฏิบัติ นั่งอยางเดียว ไม
นอนสักพรรษาหนึ่ง อยางนี้เปนตน ก็สมาทานเอา นี่ก็เปนธุดงคขอ
หนึ่ง เรียกวา “เนสัชชิกังคะ”
ตามที่พูดมาเปนตัวอยางนี้ ก็ไดเห็นแลววา ธุดงค ๑๓ ขออยู
ที่ปจจัย ๔ ในสามขอแรก คือ จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ แมแตขอ
สุดทายที่ถือนั่ง ไมนอน ถึงจะเปนเรื่องของความเพียรอึดสูไมจํากัด
ที่ แตก็ อยูในเรื่องของการนั่ง นอน ไม ไปไหน ในเมื่อเปน อยางนี้
ธุดงคก็แทบไมตองเดิน ถูกไหม ไมเกี่ยว ธุดงคไมไดอยูที่เดิน
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แลวอยางนั้น ทําไมเวลาพูดวาธุดงค คนทั่วไปก็นึกคิดไปถึง
วาตองเดิน เอาละ นี่ก็คือความหมายไดเพี้ยนไป
ธุดงคกลายไป มีความหมายเพี้ยนไปเปนเดิน ไปมองไปมุง
กันที่วาเดิน นั่นมันเปนเพราะอะไร ก็มาพิจารณากันดู
จะเห็นไดงายเลยวา ธุดงคบางขอ โดยเฉพาะขอรุกขมูลอยู
โคนไมนี่ ทําใหมีโอกาสเดินไปเรื่อย
มองยอนหลังไปในครั้งโบราณ ไมตองไกล เอาแคสมัยที่
อาตมายังเปนเณรเล็กๆ อยูในชนบท สมัยนั้น เวลาออกพรรษา ได
ยินพระพูดกันหรือบอกคนนั้นคนนี้วา ทานจะ “ไปรุกขมูล” หรือ
ออกรุกขมูล ทานไมไดใชคําวาไปธุดงค
แตมาตอนหลังเดี๋ยวนี้ ไปอยางไรมาอยางไรไมรู กลายเปน
วาจะไปธุดงค จะออกธุดงค ธุดงคเลยกลายเปนเดิน แคนี้ก็เพี้ยน
แลว มันไมเกี่ยวกับขอไหนเลย ที่พูดมาแทบไมมีขอไหนเปนเรื่อง
เดิ น มี แ ต ว า บางข อ ทํา ให ไ ด โ อกาสที่ จ ะเดิ น ข อ บิ ณ ฑบาต ก็ ไ ด
โอกาสเดิน แลวก็ไปรุกขมูล ก็ยิ่งทําใหไดเดินและตองเดินกันใหญ
ทวนย้ําวา แตกอนนั้น ออกพรรษาแลว พระรับกฐิน สิ้นฝน
หลายองคก็จรดล ออกรุกขมูล จาริกไป ค่ําไหน นอนนั่น ใตรมไม
อาศัยรุกขมูล ในสมัยกอนนั้น เมื่อตนไมยังมีมาก โคนไมก็มีไป
เรื่อยบนหนทาง พระแวะที่รมไม พบญาติโยม ก็แนะนําใหธรรม
สอนกันไป มีโคนไมเปนจุดกําหนดสําคัญ ก็เรียกกันวาไปรุกขมูล
เมื่อรูวาศัพทมันเพี้ยน ความหมายมันคลาดเคลื่อนเสียไป ก็
ชวนกันหันกลับมาใชคําวา “ไปรุกขมูล” หรือ “ออกรุกขมูล” ดีไหม
จะเขาใจงาย มองเห็นโยงกับของจริงสภาพที่เปนจริงไดชัดดีดวย
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พอรูเรื่องไดหลักแลว ก็ชัดแนลงไปวา ธุดงคไมใชเดิน แมวา
บางครั้งธุดงคจะพวงเอาเดินติดมาดวย แตที่แทนั้น “ธุดงค” คือ
องคคุณ หรือขอปฏิบัติสําหรับผูขัดเกลากิเลส ที่จะฝกตัวเองให
เปนอยูงาย มีความมักนอยสันโดษ จะไดมุงไปกับกิจหนาที่ของตัว
แทนที่จะเอาเวลาไปยุงกับเรื่องลาภผล เที่ยวหาเที่ยวรอรับ
ปจจัย ๔ ที่เหลือเฟอเกินจําเปน ก็จะไดตั้งหนาตั้งตาเอาเวลานั้น
มาใชปฏิบัติกิจหนาที่ในการฝกหัดพัฒนาตนเอง ไมวาจะศึกษา
เลาเรียน เจริญสมถะวิปสสนา ใหกาวไปในไตรสิกขา พอมักนอย
สันโดษแลว ก็ทําไดเต็มที่ ก็ใหเขาใจธุดงคกันอยางนี้
บอกแลววา ธุดงคมี ๑๓ ขอ เกี่ยวกับปจจัยสี่ ใน ๓ ขอแรก
เพราะขอที่ ๔ เรื่องยานั่นไมตองฝก มันแลวแตโรค แตปจจัย ๓ ขอ
แรกนี่ทําใหคนผันแปรวิปริตไดงาย มันจะฟุงเฟอฟุมเฟอย จะทํา
อะไรที่วุนวายกันนักหนา ก็มักจะมาจากปจจัย ๓ ขอแรกนั้นแหละ
เที่ยวหาอาหาร หาเครื่องนุงหม หาที่อยูอาศัยกันไป ไมรูจักจบ
อยางเรื่องที่อยูอาศัย ก็สรางกันไป จนกระทั่งวาไมรูจะสราง
ขนาดไหน ใหเปนวิมานอะไร ทานก็อยูโคนไมซะ ใหหมดเรื่องไป
เลย ไดอยูวิมานตนไมอยางกะรุกขเทวดา เทวดาก็อยูวิมาน อาว..
ใครบอกวาอยากอยูวิมาน ก็นี่ไง รุกขเทวดาก็มีวิมาน คือตนไมนั้น
แหละ เราก็มีวิมานอยูที่ตนไมนั่นได นี่เขาใจแลวใชไหม ธุดงคนะ
ถาม: จะธุดงคได ตองสมาทาน ชวงเวลาเทาไร กับใครคะ?
หลวงลุง: ใช ตองสมาทาน เปนการตั้งกําหนดลงไปแก
ตัวเองวา เอาละ เริ่มลงมือทําจริงจังละนะ บอกแลววาจะสมาทาน
ถือในระยะสั้น หรือยาวนาน ก็ได
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ที่ตองสมาทาน ก็อยางที่วา เปนการตั้งกําหนดใหเปนการ
จริงจังแนชัดลงไป อยางพระที่เดินบิณฑบาตไปนะ ถาไมสมาทานให
เปนธุดงค ทานไปบิณฑบาตเรื่อยก็จริง แตบางทีคนนิมนตทานไปรับ
อาหารในที่เขาจัดถวาย หรือในพิธี เปนงานเปนการ ก็ไมเปนธุดงค
เมื่อกี้ถามวาสมาทานกับใคร ก็สมาทานกับตัวเองนะสิ มัน
เปนเรื่องของตัวเอง เปนขอปฏิบัติสําหรับฝกตัวเองนี่ เมื่อตกลงใจ
แลว ใจเราเขมแข็งพอ ก็เอาเลย... ตกลงวา คราวนี้ฉันสมาทานละ
นะ ฉันถือธุดงคขอนี้นะ ๓ เดือน หรือนานเทาไร ก็วาไป
ธุดงคถือหลายขอพรอมกันได แตบางขอขัดกัน เชน ถือ
รุกขมูลแลว จะอยูกลางแจงไดอยางไร มันขัดกันเอง ขอไหนถือได
เหมาะกับตน ถาใครเขมแข็ง ก็สมาทานเลย อยางพระมหากัสสปะ
ที่เปนเอตทัคคะทางถือธุดงค เชนขออยูปา ทานก็ถือตลอดชีวิตเลย
ถาม: ถือหลายๆ ขอก็ไดหรือคะ?
หลวงลุง: ไดซิ เรื่องผาก็ถือ เรื่องอาหารก็ถือ เรื่องที่อยูก็ถือ
อยางจีวรก็ถือผาบังสุกุล อาหารก็ถือบิณฑบาตประจํา เสนาสนะ
ก็ถืออยูปา อยูรุกขมูล ก็ไดนี่ พรอมกันไปเลยหลายขอ

ถือธุดงค มีอานิสงสอะไร?
ถาม: แลวอานิสงสของการถือธุดงคละ?
หลวงลุง: อยางที่วาแลว เมื่อถือธุดงค ก็จะไดขัดเกลากิเลส
ของตัว จะมีความเขมแข็ง อยูในความมักนอยสันโดษ บอกตัววา
แคนี้พอแลว ฉันอยูไดสบายแลว ไมติดของหวงกังวลอะไรแลว ก็
ตั้งหนาตั้งตาทําหนาที่ของตน ฝกตัวเองไป แลวก็มุงหนาไปในการ
ปฏิบัติ ในการพัฒนา ศึกษาเลาเรียน เผยแผธรรม กาวไปไดเต็มที่
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ฉะนั้น ธุดงคจึงมากับความมักนอยสันโดษ เปนอยูงาย ตอ
ดวยการฝกฝนขัดเกลาตนเอง แลวก็เขาถึงธรรมชาติดวย แถมวา
เมื่ออยูกับธรรมชาติไดดีแลว ก็มีความสุขไดงาย โดยตัดความ
วุนวายหลุดพนไปมากมาย
เมื่อพระถือธุดงค ก็ทําใหพระอยูกับธรรมชาติมากขึ้น มีเวลา
เปนของตัวเอง เปนอิสระ ไมตองพึ่งพามาก เพราะวาคนที่ยังตอง
พึ่งพานั้น ก็พึ่งพาอาศัยเนื่องมาจากปจจัย ๔ นี่แหละ ทานจึง
พยายามใหเปนอิสระในเรื่องปจจัย ๔ เทาที่จะทําได แลวตัวเองก็
จะมุงไปในงาน ในการฝกตน ปฏิบัติธรรมไดเต็มที่
พออยูงายอยางนี้ ไมมีอะไรพะรุงพะรัง แทบไมตองมีอะไร
ติดตัว ไมติดของหวงกังวลอะไรแลว เปนอิสระ จะไปไหนก็ไปงาย
ก็จะเขาคติที่พระพุทธเจาตรัสไววา พระนี่ถาเปนอยูถูกตอง จะ
เหมื อ นกั บ นกที่ มี แ ค ป ก ๒ ป ก จะบิ น ไปไหนก็ บิ น ไป พระก็ เ ป น
อยางนั้น มีแตบาตรกับจีวร ยิ่งถือธุดงค ก็ยิ่งตัวเบา เหมือนกับนก
ที่มีแตปก ๒ ปก นึกจะบินไปไหน ก็บิน...ปรู ไปไดเลย
เอ... ปรู หรือ ปรอ อยางไหนนะ (เสียงวา “ปรอ” หัวรอกันดัง)
พระอยางทานที่ถือธุดงคนี้ ก็เปนอยางนั้น ทานจะไปไหน ก็
ไปไดสะดวก ไปไดคลอง ทานก็ไปชนบทนั้นชนบทนี้ ไปพบ
ประชาชนชาวบานถิ่นทุรกันดาร ที่อยูในดง ในพง ในไพร เขาจะ
ยากจนอยูกันอยางไร ทานก็ไดรูไดเห็น แลวทานก็มีโอกาสไดสั่ง
สอนแนะนํา มีธรรมะให ชวยใหเขาอยูกันดี ก็เลยกลายเปนวา
ธุดงคนั้นไมเฉพาะขัดเกลาตนเอง แตเอื้อในการสั่งสอนคนอื่นดวย
ทําใหไปเขาถึงประชาชนไดทั่วทุกถิ่นฐาน นี่คือมีประโยชนเยอะเลย

๑๑

๑๒

ธุดงค ทําอะไร ที่ไหน เพื่ออะไร?

วันกอนนั้น มีเหตุใหพบกับญาติโยมบางทาน ก็ไดเลาให
ญาติโยมฟงเปนเรื่องแทรกวา นานนักแลว มีฝรั่งที่ศึกษาคนควา
เรื่องเอเชียอาคเนย แลวเขียนเปนหนังสือหนาเลมหนึ่ง เปนตํารา
ประวัติศาสตร Southeast Asia ซึ่งนิยมใชกันเปนหลักมานาน
เขามีขอสันนิษฐานอันหนึ่ง เขาบอกวาดินแดนแถบประเทศ
ไทยนี้ แตกอนอยูใตอํานาจของขอม อยางที่เรารูกัน คืออาณาจักร
ขอมโบราณ ซึ่งยิ่งใหญมาก ขอมนั้นมาตั้งละโว (ที่ลพบุรี) เปน
เมืองหลวงยอยสําหรับปกครองดินแดนที่ปจจุบันคือไทย
ทีนี้ ขอมนั้นมีศาสนาหลัก คือศาสนาพราหมณ/ฮินดู แลวก็
พุทธศาสนามหายาน เปนสองศาสนาใหญของมหาอาณาจักรนั้น
(พูดมาถึงตรงนี้ อุปกรณบันทึกเสียงของคณะผูฟง หยุดทํางาน ก็เลยไมมีเรื่อง
ที่เลาไปแลว ที่จะลอกมาบอกที่นี่ จึงขอรวบรัดเลาสั้นๆ ตอทาย พอใหเรื่องจบลงได)

ทีนี้ พระและพราหมณในสองศาสนานั้น ก็อยูกับความ
ยิ่งใหญที่ศูนยกลางอํานาจในมหานคร โดยเปนเจาพิธีอันมโหฬาร
พันลึก ทิ้งสวนใหญหางไกลความเจริญใหแปลกแยกวาเหวอางวาง
ในสมัยนั้นเองซึ่งเปนชวงเวลายาวนาน พระภิกษุเถรวาทผูมี
ความเปนอยูงายๆ มักนอยสันโดษดังที่วา ไดจาริกกันไปเรื่อยๆ จน
ไปๆ มาๆ ก็ถึงกันใกลชิดกับมวลประชาชน กระจายไปทั่วทุกถิ่น
ดินแดน จนชนบทนอยใหญกลายเปนพุทธศาสนิกของเถรวาท
กาลนานผานมา ในที่สุด อาณาจักรขอมโบราณเจาของ
นครวัด-นครธม ก็ลมสลาย และศาสนาพราหมณ กับพุทธศาสนา
มหายาน ซึ่งผูกตัวติดอยูกับศูนยกลางอํานาจที่ยิ่งใหญ ก็ลม
หายไปดวย ในขณะที่พุทธศาสนาเถรวาทเข าไปอยูในชี วิตของ
ชาวบานทั่วผืนแผนดินหมดแลว นี่คือ ที่เขาวาเปนดานหนึ่งของ
ประวัติศาสตรแหงเอเชียอาคเนย แถบที่มาเปนประเทศไทย

๑๒

๑๓

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

นาฬิกาปลุกดังเกรงกราง
ตื่นขึ้นมา ตาสวาง เดินถูกทางกันเสียที
ธุดงคเปนขอปฏิบัติตามสมัครใจ ที่ทําไดยากมากบางยากนอย
บาง แตก็มีพระที่ใจเขมแข็งสมาทานถือสืบกันมาจนแนนแฟน เขาอยูใน
วิถีชีวิต เปนความรูความเขาใจสามัญในสังคมไทย
แตนาแปลกใจวา เวลานี้ คนไทยชาวพุทธมากหลายจนเรียกไดวา
ทั่วๆ ไป แมกระทั่งชาวบานพื้นถิ่นก็ไมรูจักพอที่จะมองออกไดวาธุดงค
คื อ อย า งไร พากั น ตื่ น เต น ไปกั บ ปรากฏการณ วูบ วาบแวววาว แล ว ก็
ไขวเขวสับสนกันไป
นี่เปนสัญญาณที่เตือนอยางชัดเจนวา พระพุทธศาสนาของคน
ไทย มีสภาพเปนอยางไร คลาดเคลื่อนผิดเพี้ยน ผุกรอนเลือนราง หรือ
วาไปกันถึงแคไหน ควรจะปฏิบัติหรือจัดการใหเปนอยางไร
มองในแงดี ปรากฏการณเปนเรื่องเปนราวครึกโครมอื้อฉาวที่โดง
ดังเดนขึ้นมา เปนอาการที่ผูทํานั้นทานชวยกระตุกหรือกระแทกกระทุงให
คนไทยสะดุงตื่น หรือแมแตตระหนกตกใจขึ้นมา ซึ่งนาจะชวยใหเกิด
ความสนใจใสใจที่จะแกไขกันใหจริงจัง มิฉะนั้น ก็จะไมตื่นขึ้นมาจาก
ความหลับไหล ไมลุกขึ้นมาทําอะไรใหเปนสาระชิ้นอัน
ถามองอยางนี้ ก็เปนอันวาดีแลว ที่มีเรื่องแรงรายนาตระหนกตกใจ
มาทําใหตระหนักรู อะไรที่ตูมตามใหตื่นเตน แตชวยปลุกใหลุกขึ้นมา
ศึกษาหาความรูกันใหเทาทันเขาใจ ที่จะตัดสินไดดวยตนเอง แลวชวยกัน
แกไข ชวนกันประพฤติปฏิบัติใหถูกตองตอไป ก็เปนอันถือไดวานั่นก็ดี
จะจบเลมลงทาย จึงนําเอาหลักความรูเรื่อง “ธุดงค” มาบอกกันไว
จาก พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม ยาวถึง ๔ หนา จัด
ไดวาเปนภาคผนวก นับวาไมนอย เรื่องธุดงค รูเทานี้นาจะพอทีหนึ่งกอน

๑๓

พจนานุกรมพุทธศาสตร

ผนวก
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[342] ธุดงค 13 (องคคุณเครื่องสลัดหรือกําจัดกิเลส, ขอปฏิบัติ
เขมงวด ที่สมัครใจสมาทานประพฤติประจําตัว ชั่วระยะกาลสั้น หรือ
ยาว หรือแมตลอดชีวิต เปนอุบายขัดเกลากิเลส สงเสริมความมัก
นอยสันโดษ เปนตน — Dhutaïga: means of shaking off or
removing defilements; austere practices; ascetic practices)

หมวดที่ 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. เตจีวริกงั คะ (องคแหงผูถ อื ทรงเพียงไตรจีวร คําสมาทานวา “จตุตถฺ จีวรํ ปฏิกฺขิปามิ, เตจีวริกงฺคํ สมาทิยามิ” แปลวา “ขาพเจางดจีวรผืนที่ ๔
สมาทานองคแหงผู—
 ” —Tecãvarikaïga: triple-robe-wearer’s practice)
หมวดที่ 2 ป ณ ฑปาตปฏิ สั ง ยุ ต ต (เกี่ ย วกั บ บิ ณ ฑบาต —
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
ละครั้งเดียว ลุกจากที่แลวไมฉันอีก คําสมาทานวา “นานาสนโภชนํ
ปฏิกฺขิปามิ, เอกาสนิกงฺคํ สมาทิยามิ” แปลวา “ขาพเจางดการฉัน ณ

หมวดเกิน 10
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ตางอาสนะ สมาทานองคแหงผู—” — Ekàsanikaïga: onesessioner’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. ขลุปจ ฉาภัตติกงั คะ (องคแหงผูถ อื หามภัตทีถ่ วายภายหลัง คือ
เมือ่ ไดปลงใจกําหนดอาหารทีเ่ ปนสวนของตน ซึง่ เรียกวาหามภัต ดวย
การลงมือฉันเปนตนแลว ไมรบั อาหารทีเ่ ขานํามาถวายอีก แมจะเปนของ
ประณีต คําสมาทานวา “อติรติ ตฺ โภชนํ ปฏิกขฺ ปิ ามิ, ขลุปจฺฉาภตฺตกิ งฺคํ
สมาทิยามิ” แปลวา “ขาพเจางดโภชนะอันเหลือเฟอ สมาทานองคแหง
ผู—
 ” — Khalupacchà-bhattikaïga: later-food-refuser’s practice)
หมวดที่ 3 เสนาสนปฏิสงั ยุตต (เกีย่ วกับเสนาสนะ — connected
with the resting place)
8. อารัญญิกังคะ (องคแหงผูถืออยูปา อยูหางบานคนอยางนอย
๕๐๐ ชั่วธนู คือ ๒๕ เสน คําสมาทานวา “คามนฺตเสนาสนํ ปฏิกฺขิปามิ,
อารฺิกงฺคํ สมาทิยามิ” แปลวา “ขาพเจางดเสนาสนะชายบาน
สมาทานองคแหงผู—
 ” — âra¤¤ikaïga: forest-dweller’s practice)
9. รุกขมูลกิ งั คะ (องคแหงผูถ อื อยูโ คนไม คําสมาทานวา “ฉนฺนํ ปฏิก-ฺ
ขิปามิ, รุกขฺ มูลกิ งฺคํ สมาทิยามิ” แปลวา “ขาพเจางดทีม่ งุ บัง สมาทาน
องคแหงผู—
 ” — Rukkhamålikaïga: tree-root-dweller’s practice)
10. อัพโภกาสิกงั คะ (องคแหงผูถ อื อยูท แี่ จง คําสมาทานวา “ฉนฺนฺจ
รุกฺขมูลฺจ ปฏิกฺขิปามิ, อพฺโภกาสิกงฺคํ สมาทิยามิ” แปลวา “ขาพเจา
งดที่มุงบังและโคนไม สมาทานองคแหงผู—
 ” — Abbhokàsikaïga:
open-air-dweller’s practice)
11. โสสานิกังคะ (องคแหงผูถืออยูปาชา คําสมาทานวา “อสุสานํ
ปฏิกฺขิปามิ, โสสานิกงฺคํ สมาทิยามิ” แปลวา “ขาพเจางดทีม่ ใิ ชปา ชา
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สมาทานองคแหงผู—” — Sosànikaïga: charnel-grounddweller’s practice)
12. ยถาสันถติกงั คะ (องคแหงผูถ อื อยูใ นเสนาสนะแลวแตเขาจัดให
คําสมาทานวา “เสนาสนโลลุปปฺ  ปฏิกขฺ ปิ ามิ, ยถาสนฺถติกงฺคํ สมาทิยามิ”
แปลวา “ขาพเจางดความอยากเอาแตใจในเสนาสนะ สมาทานองคแหง
ผู—” — Yathàsanthatikaïga: any-bed-user’s practice)
หมวดที่ 4 วิรยิ ปฏิสงั ยุตต (เกีย่ วกับความเพียร — connected with energy)
13. เนสัชชิกังคะ (องคแหงผูถือการนั่ง คือเวนนอน อยูดวยเพียง
๓ อิริยาบถ คําสมาทานวา “เสยฺยํ ปฏิกฺขิปามิ, เนสชฺชิกงฺคํ สมาทิยามิ”
แปลวา “ขาพเจางดการนอน สมาทานองคแหงผู—” — Nesajjikaïga:
sitter’s practice)
ข้อควรทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับธุดงค์ 13
ก. โดยยอ ธุดงคมี 8 ขอ เทานั้น คือ
1) องคหลัก 3 (สีสังคะ — principal practices) คือ สปทานจาริกังคะ (เทากับไดรักษาปณฑปาติกงั คะดวย) เอกาสนิกงั คะ (เทากับ
ไดรกั ษาปตตปณฑิกงั คะ และขลุปจ ฉาภัตติกงั คะดวย) และอัพโภกาสิกังคะ (ทําใหรุกขมูลิกังคะ กับยถาสันถติกังคะ หมดความจําเปน)
2) องคเดีย่ วไมคาบเกีย่ วขออืน่ 5 (อสัมภินนังคะ — individual
practices) คือ อารัญญิกงั คะ ปงสุกลู กิ งั คะ เตจีวริกงั คะ เนสัชชิกงั คะ
และโสสานิกงั คะ
ข. โดยนิสสัย คือทีอ่ าศัย (dependence) มี 2 คือ ปจจัยนิสติ 12
(อาศัยปจจัย — 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 เชนผูถ อื อยูป า อยูใ นเสนาสนะชาย
บานตลอดฤดูฝน 4 เดือน ที่เหลืออยูปา
3) อยางออน หรืออยางเพลา เชน ผูถ อื อยูป า อยูใ นเสนาสนะชาย
บานตลอดฤดูฝนและหนาวรวม 8 เดือน
จ. ขอ 9 และ 10 คือ รุกขมูลิกังคะ และอัพโภกาสิกังคะ ถือไดเฉพาะ
นอกพรรษา เพราะวินัยกําหนดใหตองถือเสนาสนะในพรรษา
ฉ. ธุดงคไมใชบทบัญญัติทางวินัย ขึ้นกับความสมัครใจ มีหลักทั่วไป
ในการถือวา ถาถือแลวชวยใหกรรมฐานเจริญ หรือชวยใหกุศล
ธรรมเจริญ อกุศลธรรมเสื่อม ควรถือ ถาถือแลวทําใหกรรมฐาน
เสื่อม หรือทําใหกุศลธรรมเสื่อม อกุศลธรรมเจริญ ไมควรถือ
สวนผูที่ถือหรือไมถือ ก็ไมทําใหกรรมฐานเจริญหรือเสื่อม เชน
เปนพระอรหันตแลวอยางพระมหากัสสปะ เปนตน หรือคนอื่นๆ
ก็ตาม ควรถือได ฝายแรกควรถือในเมื่อคิดจะอนุเคราะหชุมชน
ในภายหลัง ฝายหลังเพื่อเปนวาสนาตอไป
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) ซึ่งมีหัวขอ

ครบถวน สวนคําอธิบายทั้งหมด พึงดูในคัมภีรวิสุทธิมัคค.
Vism.59–83.
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