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ธุดงค์ ๑๓
หมวดที่ ๑ ว่าด้ วยเรื่องจีวร คือ
1. ปั งสุ กลู ิกงั คะ ถือทรงผ้าบังสุ กุลเป็ นวัตร
2. เตจีวริ กงั คะ ถือทรงเพียงไตรจีวรเป็ นวัตร
หมวดที่ ๒ ว่าด้ วยเรื่องบิณฑบาต
1. ปิ ณฑปาติกงั คะ ถือเที่ยวบิณฑบาตเป็ นวัตร
2. สปทานจาริ กงั คะ ถือเที่ยวบิณฑบาตไปตามแถวเป็ นวัตร
3. เอกาสนิกงั คะ ถือนัง่ ฉัน ณ อาสนเดียวเป็ นวัตร
4. ปั ตตปิ ณฑิกงั คะ ถือฉันเฉพาะในบาตรเป็ นวัตร
5. ขลุปัจฉาภัตติกงั คะ ถือห้ามภัตอันนามาถวายเมื่อภายหลังเป็ นวัตร
หมวดที่ ๓ ว่าด้ วยเรื่องเสนาสนะ (ทีอ่ ยู่อาศัย)
1. อารัญญิกงั คะ ถืออยูป่ ่ าเป็ นวัตร
2. รุ กขมูลิกงั คะ ถืออยูโ่ คนไม้เป็ นวัตร
3. อัพโภกาสิ กงั คะ ถืออยูใ่ นที่แจ้ง ๆ เป็ นวัตร
4. โสสานิกงั คะ ถืออยูป่ ่ าช้าเป็ นวัตร
5. ยถาสันถติกงั คะ ถือการอยูใ่ นเสนาสนะอันท่านจัดให้อย่างไร
หมวดที่ ๔ ว่าด้ วยเรื่องวิริยะ (ความเพียร)
1. เนสัชชิกงั คะ ถือการนัง่ เป็ นวัตร
ขุ. มหา. ๒๙/๕๘๔วิ. ธุตงฺ ค. ปฐม.๗๔
อธิ บาย ธุ ดงค์น้ ี เป็ นวัตตจริ ยาพิเศษอย่างหนึ่ง ตามแต่ใครจะสมัครถือ ไม่ใช่กิจจาเป็ น
บัญญัติข้ ึนเพื่อหมายจะให้เป็ นอุบายขัดเกลากิเลส และเป็ นไปเพื่อความมักน้อยสันโดษเท่านั้น แจกเป็ น
๑๓ ข้อ จัดเป็ น ๔ หมวด ดุจเรี ยงไว้ขา้ งต้น
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งานกลุ่มที่ 6 เรื่องอัพโภกาสิ กงั คะ - โสสานิกงั คะ
วิชา กรรมฐาน 2
ห้ องศาสนศาสตร์ ปีที่ 1/1
สมาชิ กกลุ่ม 1. พระมหาอุธ ฐิตปญฺ โญ
2. นายเตียง วงศ์จนั ดา
3. นายประดิษฐ์ แดนหงษ์ศรี
4. นายสมศักดิ์ พะวังคาม
ก่อนอื่นขอให้เข้าใจก่อนว่า ท่านผูถ้ ือธุ ดงค์ท้ งั 13 ข้อนี้ ย่อมประพฤติยงิ่ หย่อนกว่ากันบ้าง จึง
ขอแยกประเภทไว้เป็ น 3 ดังนี้ 1. อย่างเคร่ ง 2. อย่างกลาง 3. อย่างเพลา หรื อเรี ยกอีกโวหารหนึ่งว่า
อย่างอุกฤษฏ์ อย่างมัธยม และอย่างทราม.

1. อัพโภกาสิ กงั คะ ถือการอยู่ในทีแ่ จ้ ง ๆ เป็ นวัตร
“ ฉนฺ นญฺ จ รุ กฺขมูลญฺ จ ปฏิกฺขิปามิ, อพฺโภกาสิ กงฺ ค สมาทิยามิ. ” แปลว่า เรางดที่มุงที่บงั เสี ย
และโคนไม้เสี ย สมาทานองค์ของผูถ้ ือการอยูใ่ นที่แจ้ง ๆ เป็ นวัตร.
ที่แจ้งคือเช่นไร ? ที่นอกเหนือจากที่ที่มีที่มุง ที่บงั และโคนต้นไม้เสี ย จัดว่าเป็ นที่แจ้ง
วัตรที่ควรประพฤติของผูถ้ ือธุ ดงค์ขอ้ นี้ คือ
1. เข้าไปสู่ เรื อนอุโบสถเพื่อฟังธรรมและอุโบสถกรรม
2. เข้าไปสู่ ที่มุงที่บงั เพื่อจะศึกษาเล่าเรี ยนอุเทศต่าง ๆ
3. เก็บเตียง ตัง่ เป็ นต้นที่เขาเก็บไว้ไม่ดีในภายนอก เข้าไปไว้ในภายใน
4. เมื่อเดินทางไกลกับพระเถระถือเอาบริ ขารของท่านไปด้วย เมื่อฝนตกเข้าไปในศาลาเพื่อ
หลบฝนในระหว่างทาง
5. เมื่อเดินทางจะเข้าไปหลบฝนในศาลาจนฝนหยุดตกจึงเดินทางต่อ
6. ถ้าไม่ได้ไปถือเอาบริ ขารอย่างใดอย่างหนึ่งในศาลา เข้าไปโดยคิดว่า เราจะอยูใ่ นศาลา ไม่
ควร
อานิสงส์ ของการถือธุดงค์ ข้อนี้ ดังนี้
1. จะไม่มีความกังวลในอาวาส
2. จะบรรเทาเสี ยซึ่ งถีนมิทธมีปกติเที่ยวไปไม่ขดั ข้อง
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3. เป็ นผูร้ ุ่ งเรื องดุจประทีปคือรัศมีวมิ านจันทรเทพบุตร มีเพดานดาดไปด้วยแก้วคือดวงดาว
ในอากาศ เป็ นต้น

2. โสสานิกงั คะ ถือการอยู่ในป่ าช้ าเป็ นวัตร
“ อสุ สาน ปฏิกฺขิปามิ, โสสานิกงฺ ค สมาทิยามิ. ” แปลว่า เรางดที่ไม่ใช่ป่าช้าเสี ย สมาทาน
องค์ของผูถ้ ือการอยูป่ ่ าช้าเป็ นวัตร.
ที่เช่นไรเรี ยกว่าป่ าช้า เช่นไรไม่เรี ยกว่าป่ าช้า ? เมื่อชาวบ้านตั้งบ้านเรื อนก็จะกาหนดที่ไว้อีก
ส่ วนหนึ่งว่า ที่แห่งนี้เรี ยกว่า ป่ าช้า
แต่โสสานิกภิกษุ จะกาหนดเอาที่เช่นนั้นว่าป่ าช้าเลยก็ไม่ได้
ทีท่ คี่ วรเรียกว่ าป่ าช้ าสาหรับโสสานิกภิกษุ ก็คือ
1. เมื่อมนุษย์ท้ งั หลายได้เผาสรี ระมนุษย์ที่ตายแล้ว ในที่น้ นั ครั้งหนึ่งขึ้นไป
2. ที่อนั เขาฝังศพไว้ถึง 12 ปี ขั้นไป
สิ่ งทีค่ วรและไม่ ควรของผู้ถือการอยู่ป่าช้ าเป็ นวัตร ดังนี้
1. การให้ชาวบ้านไปทาที่จงกรม, มณฑป, ตั้งเตียงและตัง่ , จัดน้ าฉัน, น้ าใช้ และบอกธรรม
เป็ นการไม่สมควร
2. เพื่อไม่ให้เกิดการเข้าใจผิด เมื่อจะเข้าไปอยูใ่ นป่ าช้าใด จาต้องบอกพระสังฆเถระและผูน้ า
ของแต่ละหมู่บา้ นให้รู้ไว้ก่อน จึงเข้าไปอยูใ่ นป่ าช้านั้นได้
3. เมื่อจะจงกรมพึงแลดูที่เผาแล้วจึงจงกรม
4. เมื่อจะไปสู่ ป่าช้า ห้ามเดินตามทางใหญ่ที่ชาวบ้านสันจรไปมา เพื่อไม่ให้คนรู ้วา่ ตนเป็ น
โสสานิกภิกษุ
5. พึงกาหนดจอมปลวก ต้นไม้ และตอไม้ เป็ นต้น ไว้ให้ชดั ตอนกลวงวัน จะได้ไม่กลัวใน
เวลากลางคืน
6. ห้ามด่าว่าหรื อประหารด้วยวัตถุใด ๆ ในเวลาคนทั้งหลายร่ าร้องเที่ยวไปในเวลากลางคืน
7. เมื่อสมทานธุ ดงค์ขอ้ นี้แล้วต้องไปป่ าช้าทุกวัน จะไปในมัชฌิมยามและกลับในมัชฌิมยามก็
ควร
8. ไม่พึงฉันงา. แป้ ง, และภัตตาหารอันเจือด้วยถัว่ , ปลา, เนื้อ, นมสด, น้ านมและน้ าอ้อย ฯ
9. ไม่พึงเข้าไปในเรื อนสกูล เพราะภิกษุน้ นั มีสรี ระอบไปด้วยควันในป่ าช้า และอมนุษย์จะ
ติดตามเข้าไปด้วย จะเป็ นเหตุให้โรคภัยหรื อเชื้อต่าง ๆ เกิดขึ้นแก่เรื อนนั้น
อานิสงส์ ของการถือธุดงค์ ข้อนี้ ดังนี้
1. มีสติระลึกถึงความตายอยูเ่ สมอ และอยูด่ ว้ ยความไม่ประมาท
2. มีอศุภนิมิตเห็นสรี ระว่าเป็ นของไม่งาม บรรเทาเสี ยซึ่ งกามราคะ
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3. เห็นกายว่าเป็ นของไม่สะอาด มีกลิ่นเหม็นเป็ นต้น แล้วเกิดความสังเวช
4. ไม่มีความกังวลเรื่ องโรคที่จะเกิดขึ้นในตัว อดกลั้นความกลัวได้ เป็ นที่เคารพของอมนุษย์
5. ทาให้จิตละวางสิ่ งต่าง ๆ ปฏิบตั ิธรรมขัดเกลากิเลส
อ้างอิง
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