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กฐินพระองคเดียว

พุทธบัญญัติในการกรานกฐิน
ขอโอกาสพูดยอๆ รวบรัดวา พระพุทธานุญาตที่เรียกวาเปนพุทธบัญญัติในเรื่องกฐิน

มาในกฐินขันธกะ แหงพระวินัยปฎก (วินย.๕/๙๖/๑๓๖) วา
“อนุชานามิ ภิกฺขเว วสฺส วุตฺถาน ภิกฺขูน ก ิน อตฺถริตุ”
ภิกษุทัง้หลาย เราอนุญาตใหภิกษุทัง้หลาย ผูจําพรรษาแลว กรานกฐนิ

ตอจากน้ัน ไดตรัสแสดงสังฆกรรมที่เรียกวาการ “กรานกฐิน” ไวดังน้ี
ภิกษุทั้งหลาย ก็แล สงฆพึงกรานกฐินอยางน้ี คือ ภิกษุผูฉลาด ผู

สามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติทุติยกรรมวาจา วาดังน้ี:-

“ทานผูเจริญ ขอสงฆจงฟงขาพเจา ผากฐินผืนน้ีเกิดขึ้นแลวแกสงฆ 

ถาความพรั่งพรอมของสงฆถึงที่ สงฆพึงใหผากฐินผืนน้ี แกภิกษุมีชื่อน้ี 

เพ่ือกรานกฐิน น้ีเปนญัตติ

“ทานผูเจริญ ขอสงฆจงฟงขาพเจา ผากฐินผืนน้ีเกิดขึ้นแลวแกสงฆ 

สงฆใหผากฐินผืนน้ี แกภิกษุมีชื่อน้ี เพ่ือกรานกฐิน การใหผากฐินผืนน้ีแก

ภิกษุชื่อน้ี เพ่ือกรานกฐิน ชอบแกทานผูใด ทานผูน้ันพึงเปนผูน่ิง ไมชอบแก

ทานผูใด ทานผูน้ันพึงกลาว

“ผากฐินผืนน้ี สงฆใหแลวแกภิกษุมีชื่อน้ี เพ่ือกรานกฐิน ชอบแกสงฆ

เหตุน้ันจึงน่ิง ขาพเจาทรงความน้ีไวอยางน้ี.”

กฐินตามพระพุทธานุญาตน้ี เปนสังฆกรรมสําหรับภิกษุอยางนอย ๕ รูป ซึ่งไดจํา
พรรษาอยูในวัดเดียวกัน โดยภิกษุ ๔ รูปเปนสงฆผูมอบใหผากฐิน และภิกษุ ๑ รูปเปนผู
ไดรับผากฐินที่สงฆมอบใหน้ัน

พุทธวินิจฉัยกรณีภิกษุจําพรรษารูปเดียวไดรับถวายผาในฤดูกฐิน
ในกรณทีีวั่ดใดมภิีกษุจําพรรษาถวนไตรมาสแตอยูรปูเดียว เม่ือมีผูถวายผาแกเธอเปน

ของสงฆ  ก็ ไดทรง วิ นิจ ฉัย  ตาม เรื่ อ งที่ ม า ในจี วรขันธกะ  แห งพระ วิ นัยปฎก
(วินย.๕/๑๖๔/๒๒๒) วา

ก็โดยสมัยน้ันแล ภิกษุรูปหน่ึงจําพรรษาอยูผูเดียว คนทั้งหลายในถ่ิน
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น้ัน ไดถวายจีวรดวยเปลงวาจาวา “ขาพเจาทั้งหลายถวายแกสงฆ” ภิกษุรูป

น้ันไดมีปริวิตกวา พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติไววา ภิกษุ ๔ รูปเปนอยาง

นอยจึงชื่อวาสงฆ แตเรารูปเดียว และคนเหลาน้ีไดถวายจีวรดวยเปลงวาจา

วา “ขาพเจาทั้งหลายถวายแกสงฆ” ถากระไร เราพึงนําจีวรของสงฆเหลาน้ี

ไปพระนครสาวัตถี

ครั้นแลว ภิกษุน้ันไดนําจีวรเหลาน้ันไปพระนครสาวัตถี กราบทูลเรื่อง 

น้ันแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาคตรัสวา

“ดูกรภิกษุ จีวรเหลาน้ันเปนของเธอนั่นแหละ จนกวากฐินเดาะ”

“ภิกษุทั้งหลาย ก็ในขอน้ี ภิกษุจําพรรษารูปเดียว ประชาชนในถิ่นน้ัน

ถวายจีวรดวยเปลงวาจาวา ‘พวกขาพเจาถวายแกสงฆ’ ดูกรภิกษุทั้งหลาย 

เราอนุญาตจีวรเหลาน้ันแกภิกษุน้ันเทาน้ัน จนกวากฐินเดาะ”

ถึงตอนนี้ อรรถกถาแหงจีวรขันธกะน้ัน ก็บอกวิธีปฏิบัติให (วินย.อ.๓/๒๔๐) วา
“ถาไดภิกษุคณปูรกะ กฐินก็เปนอันไดกราน จีวรเหลาน้ันเปนของเธอ

ตลอด  ๕  เดือน; ถาไมไดกรานกฐิน จีวรเหลาน้ันเปนของเธอตลอดจีวร

มาสเดือนเดียวเทาน้ัน”

ตามนีก็้เปนอันวา แมภิกษุจําพรรษาแลวอยูรปูเดียว ก็มีทางทีจ่ะกรานกฐนิ โดยมีภิกษุ
อ่ืนมารวมประชุมเปนคณปูรกะ (ใหครบองคสงฆ) ก็จะทําสังฆกรรมใหเธอกรานกฐินได

ในตอนนี้ ในคัมภีรที่เปนหลักฐานอางอิง มีขอผิดแผกขัดแยงกันบาง ที่สําคัญ ๒ 
ประการ แตขอขามไปกอน

จับที่หลักกอน เห็นไดชัดวา ตามพุทธบัญญัติเรื่องกฐินน้ี สังฆกรรมในการ “กราน
กฐิน” มีสาระสําคัญอยูที่วา สงฆ (มีภิกษุ ๔ รูปเปนอยางนอย) ตกลงกันมอบผากฐิน (ที่
ทุกรูปเปนเจาของรวมกัน) ใหแกภิกษุรูปหน่ึงเอาไปกราน๑

(วิธีปฏิบัติในการกราน ทานแสดงไวในพระไตรปฎกเลม ๘ คือคัมภีรปริวาร, 
วินย.๘/๑๑๔๗/๔๓๕ ซึ่งบอกไปจนตลอดวา เม่ือกรานแลว ภิกษุน้ันมาแจง ใหภิกษุทั้ง
หลายอนุโมทนา)

ในกรณีที่ภิกษุอยูจําพรรษารูปเดียว เม่ือมีผาที่เขาถวายแกสงฆ มีพุทธวินิจฉัยขาง
ตนชัดเจนแลววา ผาเปนของภิกษุรูปน้ันผูเดียว ภิกษุอ่ืนไมวาก่ีรูป ถึงจะเปนสงฆ ก็ไมมี
                                                                                
๑ ขอความน้ีวา “สงฆพึงใหผากฐิน แกภิกษุผูกรานกฐิน ดวยญัตติทุติยกรรม” ซึ่งมาในคัมภีรปริวาร เทากับบง
บอกวา กฐินตองมีภิกษุอยางนอย ๕ รูป
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สิทธิในผาน้ัน
เม่ือเปนเชนน้ี คือ เม่ือภิกษุรูปน้ันเปนเจาของผาน้ันแลว และสงฆไมมีสิทธิในผาน้ัน 

สังฆกรรมในการท่ีสงฆจะมอบใหผากฐินแกภิกษุน้ัน ก็ทําไมได
หมายความวา สังฆกรรมในขั้นตอนของการมอบใหผากฐิน ก็เปนอันขามไปเลย 

ภิกษุน้ัน ซึ่งเปนเจาของผาน้ันอยูแลว ก็เพียงเอาผาน้ันไปกราน เสร็จแลวก็มาบอกแจงแก
เหลาภิกษุที่มาประชุมน้ัน

ภิกษุที่มาประชุมสงฆน้ัน เม่ือไมมีสิทธิมอบผาใหแกภิกษุผูกรานกฐิน ก็ไมมีสิทธิที่จะ
อนุโมทนาดวย จึงไดแตเพียงรับทราบการกรานกฐินของเธอเทาน้ัน

พูดสั้นๆ วา เปนกฐินที่ไมมีสังฆกรรมในการมอบใหผากฐิน (ซึ่งเปนสาระสําคัญของ
พุทธบัญญัติเรื่องกฐิน) สงฆไมไดเปนเจาการในสังฆกรรม เปนกฐินที่เพียงใหสงฆรับทราบ
การกรานของภิกษุ (ผูเปนเจาของผาอยูแลว) สงฆเพียงมาประชุมกันรับทราบ จะพูดให
เกียรติก็วามาประชุมกันอนุมัต ิ หรือเปนกฐินโดยการอนุมัติของสงฆ (แทนที่สงฆจะทําสังฆ
กรรมมอบใหผากฐิน และอนุโมทนาการกรานกฐิน แลวไดรับอานิสงสดวยกันทั้งหมด ก็ได
แคนิมนตสงฆมารับทราบ/อนุมัติการกรานกฐิน จบเทาน้ัน)

คงจะเปนดวยเหตุผลน้ี เฉพาะอยางย่ิงเม่ือสงฆไมเปนเจาการผูทําการมอบใหผากฐิน
ของสงฆแกภิกษุ เปนเพียงการอนุเคราะหภิกษุที่จัดเรื่องสวนตัวใหเสร็จ ทานจึงไมจัดเรื่อง
น้ีไวในกฐินขันธกะ แตรวมไวในจีวรขันธกะ

ขอผิดแผกซับซอนในวิธีปฏิบัติ และขอผิดแผกขัดแยงของหลักฐานอางอิง
ที่กลาวมาน้ัน เปนคําอธิบายสําหรับเรื่องภิกษุจําพรรษาอยูรูปเดียว (หรืออยูกันมาก

กวาน้ันก็ตาม แตไมครบ ๕ รูป) ในจีวรขันธกะ ขอยุติไวเทาน้ัน
ทีน้ี หันกลับมาดูเรื่องในกฐินขันธกะกันอีก มีคําอธิบายวา ในกรณีที่ภิกษุผูจําพรรษา

ตน (ปุริมิกา) ซึ่งมีสิทธิกรานกฐิน มีจํานวนไมครบ ๕ รูป (จะมี ๑ หรือ ๒ หรือ ๓ หรือ ๔ 
รปู ก็ตาม) แตมีภิกษุอ่ืนอยูในวัดดวย ก็ใหเอาภิกษุผูจําพรรษาหลงั (ปจฉิมิกา) เปนคณปรูกะ
ทําสังฆกรรมกรานกฐินได (ทําไดตลอดตั้งแตมอบใหผากฐิน เพราะอยูวัดน้ันดวยกัน รวม
เปนเจาของผาไดดวย) แตพระท่ีเปนคณปูรกะไมมีสิทธิอนุโมทนา และไมไดอานิสงสกฐิน

ที่กลาวน้ีวาตามอรรถกถา
อยางไรก็ดี ตรงน้ีมีขอผิดแผกแตกตางกันของขอความในคัมภีรที่เปนหลักฐานอาง

อิง คือ สมันตปาสาทิกา อรรถกถาแหงพระวินัยปฎก ฉบับที่ใชเปนแบบเรียนพระปริยัติ
ธรรมแผนกบาลีของคณะสงฆไทย มีคําอธิบายตรงน้ีวา (วินย.อ.๓/๒๑๐)
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ปุริมิกาย อุปคตานมฺปน สพฺเพ ปจฺฉิมิกา คณปูรกา โหนฺติ อานิสส 
น ลภนฺติ อานิสโส อิตเรสเยว โหติ ฯ (ภิกษุผูจําพรรษาหลังเปนคณปูรกะ
ของภิกษุผูเขาพรรษาตนไดทั้งหมด แตไมไดอานิสงส อานิสงสมีแกภิกษุผู
เขาพรรษาตนเทาน้ัน)
แต สมันตปาสาทิกา ฉบับอักษรพมาที่เน่ืองกับฉัฏฐสังคีติ (วินย.มหาวคฺค.อ.388)

ไมเปนอยางน้ี คือ ตอนที่ฉบับแบบเรียนบาลีของไทยวา “สพฺเพ ปจฺฉิมิกา คณปูรกา” น้ัน 
ฉบับอักษรพมามีเพียงวา  “สพฺเพ คณปรูกา”  (ไมมีคําวา ปจฉฺมิกิา)  [ไดทราบวา สมนัต-

ปาสาทิกา ฉบบัมหาจุฬาฯ ก็ตรงกับฉบับอักษรพมาที่เน่ืองกับฉัฏฐสังคีติ]
อน่ึง อรรถกถาและฎีกาวินัยทั้งหลาย ฉบับอักษรพมาที่เน่ืองกับฉัฏฐสังคีติ ในขอ

ความเดียวกันน้ี ก็มีเพียงวา “สพฺเพ คณปูรกา” (ไมมีคําวา ปจฺฉิมิกา) ทั้งน้ัน (ไดแก
วินยสงฺคห.อ. 297, วินยาลงฺการ-ฏีกา 2.125, วินยวินิจฺฉย-ฏีกา 2.231)

แตพอดูอรรถกถาแหงพระปาฏิโมกข คือ กงฺขาวิตรณี มีคําอธิบายเรื่องน้ีในตอนวา
ดวยกฐินสิกขาบท ซึ่งท้ังฉบับอักษรไทย (กงฺขา.อ.๕๒๔/๑๘๒) และอักษรพมา (กงฺขา.
อ.152) ตรงเปนอยางเดียวกัน ดังน้ี

... ยตฺถ จตฺตาโร วา ตโย วา ทฺเว วา เอโก วา ปุริมวสฺสํ อุปคโต,   

ตตฺถ ปจฺฉิมวสฺสูปคเต คณปูรเก กตฺวา อตฺถริตพฺพํ,  เต  จ  คณปูรกาว  

โหนฺติ,  อานิสํเส  น  ลภนฺติ, ... (ในวัดใด ภิกษุ ๔ หรือ ๓ หรือ ๒ หรือ ๑ 
รูป ก็ตาม เขาพรรษาตน, ในวัดน้ัน พึงกรานโดยเอาภิกษุที่เขาพรรษาหลัง
เปนคณปูรกะ แตภิกษุที่เขาพรรษาหลังเหลาน้ัน เปนเพียงคณปูรกะเทาน้ัน 
ไมไดอานิสงส)
เม่ือดูตามนี้ ก็ไดความตรงกับสมันตปาสาทิกา ฉบับแบบเรียนอักษรไทยขางตน 

โดยเฉพาะกงฺขาวิตรณี ดูจะมีขอความบงชัดมาก ใหเห็นวากฐินเปนสังฆกรรมของภิกษุทั้ง
หลายที่อยูในวัดเดียวกัน แตถาถือตามสมันตปาสาทิกา ฉบับอักษรพมา ที่ไมใสคําวา       
ปจฺฉิมิกา ผูรวมสังฆกรรมก็รวมทั้งพระวัดอ่ืนไดดวย เรื่องน้ี ขอยกใหพิจารณาชั่งกันดู

อยางไรก็ตาม เรื่องตรงน้ี ไมไปขัดแยงอะไรกับเรื่องภิกษุจําพรรษาอยูวัดรูปเดียว ที่
พูดถึงในจีวรขันธกะ คือเรื่องในจีวรขันธกะน้ัน ภิกษุอยูรูปเดียว (หรือ ๒-๓-๔ รูป ก็ตาม 
แตไมครบ ๕) ผาที่ญาติโยมถวาย จึงเปนของเธอผูเดียว (หรือของพระท่ีอยูกันน้ัน) ไมมี
ภิกษุอ่ืนเชนพระจําพรรษาหลังอยูดวย จึงไปเอาพระท่ีอ่ืนมาเปนคณปูรกะ ที่ไมมีสิทธิมอบ
ใหผากฐิน ไดแคมารับทราบการกรานของเธอ



๕

สวนเรื่องในกฐินขันธกะน้ี ภิกษุอยูในวัดดวยกันมากพอหรือเกิน ๕ รูป แตผูที่จํา
พรรษาตนซึ่งมีสิทธิกรานกฐินมีเพียงรูปเดียว (หรือ ๒-๓-๔ รูป ก็ตาม แตไมครบ ๕) ผาที่
ญาติโยมถวาย เปนของภิกษุอ่ืนที่อยูในวัดดวย จึงเอาพระองคอ่ืนในวัดเปนคณปูรกะ ที่มี
สิทธิมอบใหผากฐิน แตไมไดอานิสงส

มติในหลักฐานอางอิงท่ีขัดแยงกัน
เรื่องปลีกยอยหรือรายละเอียดตางๆ ที่กลาวในคัมภีรทั้งหลายมากมาย จะขอเวนไว 

จะขอพูดอีกอยางเดียวซึ่งนาสนใจ และอาจจะชวยใหมองเรื่องชัดขึ้น
ดังไดบอกแลววา ถามีภิกษุจําพรรษาแลวอยูรูปเดียว เม่ือเธอไดผา ก็เอาภิกษุที่อ่ืน

มาเปนคณปูรกะ แตเพียงมาใหครบเปนสงฆที่จะรับทราบการกราน ไมไดมามอบใหผา
กฐิน คงเปนดวยเหตุน้ี คัมภีรบางแหงจึงบอกวา (วชิรพุทฺธิ-ฏีกา 497)

เอโกป ตโย คณปูรเก ลภิตฺวา กถินํ อตฺถริตุ ลภติ … (ภิกษุแมเพียง
รูปเดียว ไดภิกษุ ๓ รูปเปนคณปูรกะ ก็กรานกฐินได)
แตอีกคัมภีรหน่ึงคานเต็มที่ (วินยาลงฺการ-ฏีกา 2/95) ทานวา การกรานกฐินตองมี

อยางต่ํา ๕ รูปเด็ดขาด นอยกวาน้ันไมได เพราะรูปหน่ึงน้ันแยกมาเปนผูรับหรือผูไดผา จึง
ตองมีอีก ๔ รูปทําหนาที่ของสงฆ (อยางนอยเปนผูรับแจง รับทราบ หรือจะวาอนุมัติ ก็
แลวแต)

เขียนบันทึกมากลายเปนคอนขางยืดยาว คงไดความสั้นๆ วา พระรูปเดียวกรานกฐิน
ได เปนพุทธานุญาตพิเศษ โดยเปนสังฆกรรมแบบตัดขามขั้นตอน ซึ่งสงฆไมไดเปนเจาการ 
แตสงฆเพียงมารับทราบ ดังที่อาจจะเรียกวาเปนการกรานกฐินโดยอนุมัติของสงฆ (ไมใช
กรานกฐินกับผาของสงฆที่สงฆมอบให และไมเปนการกรานที่ใหเกิดผลแกสงฆ แตกราน
กับผาที่เปนของตนเองแลวโดยพุทธานุญาตพิเศษ และไดอานิสงสที่เปนผลเฉพาะตน)

อยางไรก็ตาม เม่ือมองโดยรวม จะเห็นพระพุทธคุณ ในการท่ีทรงยกยองใหความ
สําคัญแกภิกษุจํานวนมากมายที่บางทีตองไปอยูลาํพังโดดเด่ียวในที่หางไกล จะไดเขมแข็ง 
มีกําลังที่จะรักษาวัด รักษาพระศาสนา และปฏิบัติศาสนกิจเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน
ย่ิงขึ้นไป โดยที่ในขณะเดียวกันน้ัน ก็ใหอิงสงฆ ไมมองขาม ไมละเลยความสําคัญของสงฆ

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)
๑๕ กันยายน ๒๕๕๒




