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คําปรารภ 
 “กฐินพระองคเดียว” เปนหัวขอหรือเปนประเด็นเร่ืองท่ีมีพระ

และโยมสงสัยกันมานาน แลวก็ไถถามและถกเถียงกัน วาทําได
ไหม ถูกตองไหม เมื่อเขียนเร่ืองน้ีกวา ๑๐ ปกอนโนน จึงจับเอามา
ตั้งเปนช่ือหัวเร่ืองหนังสือน้ี เหมือนตั้งประเด็นเปนหัวขออภิปราย 
เมื่อฟงแลวอานแลว ถารูเขาใจ ก็ตอบไดเอง 

 กฐินน้ันเปนสังฆกรรม มาในกฐินขันธกะ เปนงานของท่ี
ประชุมสงฆท่ีมีภิกษุเขารวมจํานวน ๕ รูปข้ึนไป  

สวนพุทธบัญญัติท่ีเปนฐานของเรื่องน้ี มาในจีวรขันธกะ คือ
หมวดท่ีวาดวยเร่ืองจีวร มิใชมาในหมวดท่ีวาดวยเร่ืองกฐิน (กฐิน
ขันธกะ) เมื่อหลักการเปนอยางน้ี หัวขอพิจารณาเร่ือง “กฐิน
พระองคเดียว” จะมีขอวินิจฉัยวาอยางไร เปนเร่ืองท่ีพึงศึกษา 

สาระสําคัญอยางหน่ึงท่ีพึงไดก็คือ ถาศึกษาพุทธบัญญัติน้ี
แลว มองเห็นพระพุทธประสงค ท่ีทรงอนุญาตไวใหพระท่ีจําพรรษา
รูปเดียวอยูโดดเด่ียวในถ่ินแดนหางไกล ไดเปนเจาของจีวรท่ีถวาย
แกสงฆท้ังหมดน้ัน วาเปนการท่ีทรงแสดงใหเห็นความสําคัญใน
การท่ีพระภิกษุน้ันบําเพ็ญศาสนกิจอยูรูปเดียว ทํางานสั่งสอน
ธรรมสืบพระศาสนาแทนสงฆหมูใหญ ควรท่ีพุทธบริษัทจะเอาใจ
ใสดูแลสนับสนุนใหมีกําลังบําเพ็ญศาสนกิจสืบตอไป  

บทความเร่ือง กฐินพระองคเดียว เกิดข้ึนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
ถึงบัดน้ีเกิน ๑๐ ปแลว เปนเร่ืองท่ีควรรูเขาใจ จึงเห็นควรพิมพแจก
เปนธรรมทานเพ่ือการศึกษาตามกาลอันควร  

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ปยุตฺโต) 
๓ กันยายน ๒๕๖๓



สารบัญ 

คําปรารภ ..........................................................................................................................................ก 

กฐินพระองคเดียว ......................................................... ๑ 

พุทธบัญญตัใินการกรานกฐิน ............................................ ๑ 

พุทธวินิจฉัยกรณีภิกษุจําพรรษารูปเดียว 
 ไดรับถวายผาในฤดูกฐิน ................................................. ๒ 
ขอผิดแผกซับซอนในวิธีปฏิบัติ 
 และขอผิดแผกขัดแยงของหลักฐานอางอิง ...................... ๕ 
มติในหลักฐานอางอิงที่ขดัแยงกัน ......................................... ๘ 
ข้อวินิจฉัย ............................................................................... ๙ 

 
 



กฐินพระองคเดียว 

พุทธบัญญัติในการกรานกฐิน 
พูดยอๆ รวบรัดวา พระพุทธานุญาตที่เรียกวาเปนพุทธบัญญัติ

ในเร่ืองกฐิน มาในกฐินขันธกะ แหงพระวินัยปฎก (วินย.๕/๙๖/๑๓๖) วา  
“อนุชานามิ ภิกฺขเว วสฺสํ วุตฺถานํ ภิกฺขูนํ กฐ ินํ อตฺถริตํุ”    
ภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาตใหภิกษุท้ังหลาย ผูจํา

พรรษาแลว กรานกฐิน 
ตอจากน้ัน ไดตรัสแสดงสังฆกรรมท่ีเรียกวาการ “กรานกฐิน” 

ไวดังน้ี 
ภิกษุท้ังหลาย ก็แล สงฆ์พึงกรานกฐินอย่างน้ี คือ ภิกษุ

ผู้ฉลาด ผู้สามารถ พึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติทุติย
กรรมวาจา ว่าดังน้ี:- 

“ท่านผู้เจริญ ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า ผ้ากฐินผืนน้ีเกิดขึ้น
แล้วแก่สงฆ์ ถ้าความพรั่งพร้อมของสงฆ์ถึงท่ี สงฆ์พึงให้ผ้า
กฐินผืนน้ี แก่ภิกษุมีชื่อน้ี เพื่อกรานกฐิน น้ีเป็นญัตติ 

“ท่านผู้เจริญ ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า ผ้ากฐินผืนน้ีเกิดขึ้น
แล้วแก่สงฆ์ สงฆ์ให้ผ้ากฐินผืนน้ี แก่ภิกษุมีชื่อน้ี เพื่อกราน
กฐิน การให้ผ้ากฐินผืนน้ีแก่ภิกษุชื่อน้ี เพื่อกรานกฐิน ชอบ
แก่ท่านผู้ใด ท่านผู้น้ันพึงเป็นผู้น่ิง ไม่ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่าน
ผู้น้ันพึงกล่าว       
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๒

“ผ้ากฐินผืนน้ี สงฆ์ให้แล้วแก่ภิกษุมีชื่อน้ี เพื่อกรานกฐิน 
ชอบแก่สงฆ์ เหตุน้ันจึงน่ิง ข้าพเจ้าทรงความน้ีไว้อย่างน้ี.” 
กฐินตามพระพุทธานุญาตน้ี เปนสังฆกรรมสําหรับภิกษุอยาง

นอย ๕ รูป ซ่ึงไดจําพรรษาอยูในวัดเดียวกัน โดยภิกษุ ๔ รูปเปนสงฆ
ผูมอบใหผากฐิน และภิกษุ ๑ รูปเปนผูไดรับผากฐินที่สงฆมอบใหนั้น 

พุทธวินิจฉัยกรณีภิกษุจําพรรษารูปเดียว 
ไดรับถวายผาในฤดูกฐิน 

ในกรณีท่ีวัดใดมีภิกษุจําพรรษาถวนไตรมาสแตอยูรูปเดียว 

เมื่อมีผูถวายผาแกเธอเปนของสงฆ ก็ไดทรงวินิจฉัย ตามเร่ืองท่ีมา
ในจีวรขันธกะ แหงพระวินัยปฎก (วินย.๕/๑๖๔/๒๒๒) วา  

ก็โดยสมัยน้ันแล ภิกษุรูปหน่ึงจําพรรษาอยู่ผู้เดียว คน
ท้ังหลายในถ่ินน้ัน ได้ถวายจีวรด้วยเปล่งวาจาว่า “ข้าพเจ้า
ท้ังหลายถวายแก่สงฆ์”  

ภิกษุรูปน้ันได้มีปริวิตกว่า พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไว้
ว่า ภิกษุ ๔ รูปเป็นอย่างน้อย จึงชื่อว่าสงฆ์ แต่เรารูปเดียว 
และคนเหล่าน้ีได้ถวายจีวรด้วยเปล่งวาจาว่า “ข้าพเจ้า
ท้ังหลายถวายแก่สงฆ์” ถ้ากระไร เราพึงนําจีวรของสงฆ์
เหล่าน้ีไปพระนครสาวัตถี  

ครั้นแล้ว ภิกษุน้ันได้นําจีวรเหล่าน้ันไปพระนครสาวัตถี 
กราบทูลเรื่องน้ันแด่พระผู้มีพระภาค.  

พระผู้มีพระภาคตรสัว่า  
“ดูกรภิกษุ จีวรเหล่าน้ันเป็นของเธอน่ันแหละ จนกว่า

กฐินเดาะ”  
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๓ 
“ภิกษุ ท้ังหลาย ก็ในข้อน้ี ภิกษุจําพรรษารูปเดียว 

ประชาชนในถิ่นน้ันถวายจีวรด้วยเปล่งวาจาว่า ‘พวก
ข้าพเจ้าถวายแก่สงฆ์’ ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาตจีวร
เหล่าน้ันแก่ภิกษุน้ันเท่าน้ัน จนกว่ากฐินเดาะ” 
ถึงตอนน้ี อรรถกถาแหงจีวรขันธกะน้ัน ก็บอกวิธีปฏิบัติให 

(วินย.อ.๓/๒๔๐) วา  
ถ้าได้ภิกษุคณปูรกะ กฐินก็เป็นอันได้กราน จีวรเหล่านั้น

เป็นของเธอตลอด ๕ เดือน; ถ้าไม่ได้กรานกฐิน จีวร
เหล่าน้ันเป็นของเธอตลอดจีวรมาส เดือนเดียวเท่าน้ัน  
ตามน้ีก็เปนอันวา แมภิกษุจําพรรษาแลวอยูรูปเดียว ก็มีทางท่ี

จะกรานกฐิน โดยมีภิกษุอื่นมารวมประชุมเปนคณปูรกะ (ใหครบ
องคสงฆ) ก็จะทําสังฆกรรมใหเธอกรานกฐินได 

ในตอนน้ี ในคัมภีรท่ีเปนหลักฐานอางอิง มีขอผิดแผกขัดแยง
กันบาง ท่ีสําคัญ ๒ ประการ แตขอขามไปกอน  

จับท่ีหลักกอน เห็นไดชัดวา ตามพุทธบัญญัติเร่ืองกฐินน้ี 
สังฆกรรมในการ “กรานกฐิน” มีสาระสําคัญอยูท่ีวา สงฆ (มีภิกษุ 
๔ รูปเปนอยางนอย) ตกลงกันมอบผากฐิน (ท่ีทุกรูปเปนเจาของ
รวมกัน) ใหแกภิกษุรูปหน่ึงเอาไปกรานหน่ึง

๑  
(วิธีปฏิบัติในการกราน ทานแสดงไวในพระไตรปฎกเลม ๘ 

คือคัมภีรปริวาร, วินย.๘/๑๑๔๗/๔๓๕ ซ่ึงบอกไปจนตลอดวา เมื่อกราน
แลว ภิกษุน้ันมาแจง ใหภิกษุท้ังหลายอนุโมทนา) 
                                                                                                                    

๑ ขอความนี้วา “สงฆ์พึงให้ผ้ากฐิน แก่ภิกษุผู้กรานกฐิน ด้วยญัตติทุติยกรรม” ซ่ึงมาในคัมภีร
ปริวาร เทากับบงบอกวา กฐินตองมีภิกษุอยางนอย ๕ รูป 
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๔

แตในกรณีท่ีภิกษุอยูจําพรรษารูปเดียว เมื่อมีผาท่ีเขาถวาย
แกสงฆ มีพุทธวินิจฉัยขางตนชัดเจนแลววา ผาเปนของภิกษุรูปน้ัน     
ผูเดียว ภิกษุอื่นไมวาก่ีรูป ถึงจะเปนสงฆ ก็ไมมีสิทธิในผาน้ัน 

เมื่อเปนเชนน้ี คือ เมื่อภิกษุรูปน้ันเปนเจาของผาน้ันแลว และ
สงฆไมมีสิทธิในผาน้ัน สังฆกรรมในการท่ีสงฆจะมอบใหผากฐิน
แกภิกษุน้ัน ก็ทําไมได  

หมายความวา สังฆกรรมในข้ันตอนของการมอบใหผากฐิน 
เปนอันขามไปเลย ภิกษุน้ัน ซึ่งเปนเจาของผาน้ันอยูแลว ก็เพียงเอา
ผาน้ันไปกราน เสร็จแลวก็มาบอกแจงแกเหลาภิกษุท่ีมาประชุมน้ัน  

ภิกษุท่ีมาประชุมสงฆน้ัน เมื่อไมมีสิทธิมอบผาใหแกภิกษุผู
กรานกฐิน ก็ไมมีสิทธิท่ีจะอนุโมทนาดวย จึงไดแตเพียงรับทราบ
และยอมรับการกรานกฐินของเธอเทาน้ัน  

พูดสั้นๆ วา เปนกฐินท่ีไมมีสังฆกรรมในการมอบใหผากฐิน 
(ซ่ึงเปนสาระสําคัญของพุทธบัญญัติเรื่องกฐิน) สงฆไมไดเปนเจาการ
ในสังฆกรรม เปนกฐินท่ีเพียงใหสงฆรับทราบการกรานของภิกษุ (ผู
เปนเจาของผาอยูแลว) จะพูดใหหนักแนนหนอย ก็วา สงฆมาประชุม
แสดงความยอมรับ หรือเปนกฐินโดยการอนุมัติของสงฆ  

(แทนที่สงฆจะทําสังฆกรรมมอบใหผากฐิน และอนุโมทนา
การกรานกฐิน แลวไดรับอานิสงสดวยกันท้ังหมด ก็ไดแคนิมนต
สงฆมารับทราบ/ยอมรับ/อนุมัติการกรานกฐิน จบเทาน้ัน) 

คงจะเปนดวยเหตุผลน้ี เฉพาะอยางย่ิงเมื่อสงฆไมเปน
เจาของผากฐิน ท่ีจะทําการมอบผากฐินของสงฆน้ันใหแกภิกษุ 
เปนเพียงการอนุเคราะหภิกษุท่ีจัดเร่ืองสวนตัวของเธอเองใหเสร็จ 
เร่ืองน้ีจึงไมรวมอยูในกฐินขันธกะ แตเปนเร่ืองสืบเน่ืองในจีวรขันธกะ  
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๕ 
ขอผิดแผกซับซอนในวิธีปฏิบัติ 
และขอผิดแผกขัดแยงของหลักฐานอางอิง 

ท่ีกลาวมาน้ัน เปนคําอธิบายสําหรับเร่ืองภิกษุจําพรรษาอยู
รูปเดียว (หรืออยูกันมากกวานั้นก็ตาม แตไมครบ ๕ รูป) ในจีวรขันธกะ 
ขอยุติไวเทาน้ัน 

ทีน้ี หันกลับมาดูเร่ืองในกฐินขันธกะกันอีก มีคําอธิบายวา ใน
กรณีท่ีภิกษุผูจําพรรษาตน (ปุริมิกา) ซ่ึงมีสิทธิกรานกฐิน มีจํานวน
ไมครบ ๕ รูป (จะมี ๑ หรือ ๒ หรือ ๓ หรือ ๔ รูป ก็ตาม) แตมีภิกษุ
อื่นอยูในวัดดวย ก็ใหเอาภิกษุผู จําพรรษาหลัง (ปัจฉิมิกา) เปน           
คณปูรกะ ทําสังฆกรรมกรานกฐินได (ทําไดตลอดตั้งแตมอบใหผา
กฐิน เพราะอยูวัดน้ันดวยกัน รวมเปนเจาของผาไดดวย) แตพระท่ี
เปนคณปูรกะไมมีสิทธิอนุโมทนา และไมไดอานิสงสกฐิน 

ท่ีกลาวน้ี วาตามอรรถกถา  
อยางไรก็ดี ตรงน้ีมีขอผิดแผกแตกตางกันของขอความใน

คัมภีรท่ีเปนหลักฐานอางอิง คือ สมันตปาสาทิกา อรรถกถาแหงพระ
วินัยปฎก ฉบับท่ีใชเปนแบบเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีของ
คณะสงฆไทย มีคําอธิบายตรงน้ีวา (วินย.อ.๓/๒๑๐) 

ปุริมิกาย อุปคตานมฺปน สพฺเพ ปจฺฉิมิกา คณปูรกา โหนฺติ 
อานิสํสํ น ลภนฺติ อานิสํโส อิตเรสํเยว โหติ ฯ  

(ภิกษุผูจําพรรษาหลัง เปนคณปูรกะของภิกษุผูเขาพรรษา
ตนไดทั้ งหมด  แต ไม ไดอานิสงส  อานิสงสมี แกภิกษุ ผู
เขาพรรษาตนเทานั้น) 



  กฐินพระองคเดียว 

 

๖ 
แต สมันตปาสาทิกา ฉบับอักษรพมาท่ีเน่ืองกับฉัฏฐสังคีติ 

(วินย.มหาวคฺค.อ.388) ไมเปนอยางน้ี คือ ตอนที่ฉบับแบบเรียนบาลีของ
ไทยวา “สพฺเพ ปจฺฉิมิกา คณปูรกา” น้ัน ฉบับอักษรพมามีเพียงวา  
“สพฺเพ คณปูรกา” (ไมมีคําว่า ปจฺฉิมิกา)  [ไดทราบวา สมันตปาสาทิกา 
ฉบับมหาจุฬาฯ ก็ตรงกับฉบับอักษรพมาท่ีเน่ืองกับฉัฏฐสังคีติ] 

อน่ึง อรรถกถาและฎีกาวินัยท้ังหลาย ฉบับอักษรพมาท่ีเน่ือง
กับฉัฏฐสังคีติ ในขอความเดียวกันน้ี ก็มีเพียงวา “สพฺเพ คณปูรกา” 
(ไมมีคําว่า ปจฺฉิมิกา) ท้ังน้ัน (ไดแก วินยสงฺคห.อ. 297, วินยาลงฺการ-ฏีกา 2.125, 

วินยวินิจฺฉย-ฏีกา 2.231) 
แตพอดูอรรถกถาแหงพระปาติโมกข คือ  กงฺขาวิตรณี มี

คําอธิบายเร่ืองน้ีในตอนวาดวยกฐินสิกขาบท 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 พึงกรานโดยเอาภิกษุที่เขาพรรษา
หลังเปนคณปูรกะ แตภิกษุที่เขาพรรษาหลังเหลาน้ัน เปน
เพียงคณปูรกะเทาน้ัน ไมไดอานิสงส) 
ดูตามน้ี ก็ไดความตรงกับสมันตปาสาทิกา ฉบับแบบเรียน

อักษรไทยขางตน โดยเฉพาะกงฺขาวิตรณี ดูจะมีขอความบงชัดมาก 
ใหเห็นวากฐินเปนสังฆกรรมของภิกษุท้ังหลายท่ีอยูในวัดเดียวกัน  

แตถาถือตามสมันตปาสาทิกา ฉบับอักษรพมา ท่ีไมใสคําวา 
ปจฺฉิมิกา ผูรวมสังฆกรรมก็รวมท้ังพระวัดอื่นไดดวย เร่ืองน้ี ขอยก
มาใหพิจารณาช่ังกันดู  



 สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 

๗ 
อยางไรก็ตาม เร่ืองตรงน้ี ไมไปขัดแยงอะไรกับเร่ืองภิกษุจํา

พรรษาอยูวัดรูปเดียว ท่ีพูดถึงในจีวรขันธกะ คือเร่ืองในจีวรขันธกะ
น้ัน ภิกษุอยูรูปเดียว (หรือ ๒-๓-๔ รูป ก็ตาม แตไมครบ ๕) ผาท่ี
ญาติโยมถวาย จึงเปนของเธอผูเดียว (หรือของพระท่ีอยูกันน้ัน) 
แตเพราะเหตุวา ไมมีภิกษุอื่นเชนพระจําพรรษาหลังอยูดวย จึงไป
เอาพระท่ีอื่นมาเปนคณปูรกะ ท่ีไมมีสิทธิมอบใหผากฐิน ไดแคมา
รับทราบและยอมรับการกรานของเธอ  

สวนเร่ืองในกฐินขันธกะน้ี ภิกษุอยูในวัดดวยกันมากพอหรือ
เกิน ๕ รูป แตผูท่ีจําพรรษาตนซ่ึงมีสิทธิกรานกฐินมีเพียงรูปเดียว 
(หรือ ๒-๓-๔ รูป ก็ตาม แตไมครบ ๕) ผาท่ีญาติโยมถวาย เปนของ
ภิกษุอื่นท่ีอยูในวัดดวย จึงเอาพระองคอื่นในวัดเปนคณปูรกะ ท่ีมี
สิทธิมอบใหผากฐิน แตไมไดอานิสงส     

มติในหลักฐานอางอิงท่ีขัดแยงกัน 
เ ร่ืองปลีกยอยหรือรายละเอียดตางๆ ท่ีกลาวในคัมภีร

ท้ังหลายมากมาย จะขอเวนไว จะขอพูดอีกอยางเดียว ซ่ึงนาสนใจ 
และอาจจะชวยใหมองเร่ืองชัดข้ึน 

ดังไดบอกแลววา ถามีภิกษุจําพรรษาแลวอยูรูปเดียว เมื่อ
เธอไดผา ก็เอาภิกษุท่ีอื่นมาเปนคณปูรกะ แตเพียงมาใหครบเปน
สงฆท่ีจะรับทราบการกราน ไมไดมามอบใหผากฐิน คงเปนดวย
เหตุน้ี คัมภีรบางแหงจึงบอกวา (วชิรพุทฺธิ-ฏีกา 497) 

เอโกปิ ตโย คณปูรเก ลภิตฺวา กถินํ อตฺถริตุํ ลภติ … 
(ภิกษุแมเพียงรูปเดียว  ไดภิกษุ  ๓  รูปเปน คณปูรกะ 
ก็กรานกฐินได) 



  กฐินพระองคเดียว 

 

๘

แตอีกคัมภีรหน่ึงคานเต็มท่ี (วินยาลงฺการ-ฏีกา 2/95) ทานวา การ
กรานกฐินตองมีอยางตํ่า ๕ รูปเด็ดขาด นอยกวาน้ันไมได เพราะ
รูปหน่ึงน้ันแยกมาเปนผูรับหรือผูไดผา จึงตองมีอีก ๔ รูปทําหนาท่ี
ของสงฆ (อยางนอยเปนผูรับแจง รับทราบ หรือจะวาอนุมัติ ก็แลวแต)  

เขียนบันทึกมากลายเปนคอนขางยืดยาว คงไดความสั้นๆ 
วา พระผูจําพรรษาอยูรูปเดียว เปนเจาของครองผาท่ีถวายเปนของ
สงฆได โดยไมตองกรานกฐิน เปนพุทธานุญาตพิเศษ  

มีขอพิเศษตามอธิบายของอรรถกถา-ฎีกาวา พระผูจําพรรษา
รูปเดียวน้ัน (หรือ ๒-๓-๔ รูป ก็ตาม แตไมครบ ๕) ถาประสงคจะ
กรานกฐิน ก็ทําได โดยมีภิกษุอื่นมารวมประชุมเปนคณปูรกะ (ให
ครบองคสงฆ) แลวทําสังฆกรรมใหเธอกรานกฐิน โดยตัดข้ันตอน
การมอบผากฐิน (เพราะผาเปนของเธอหรือของพวกเธออยูแลว) และ
การอนุโมทนาออกไป สงฆเพียงรับทราบการกรานกฐินของเธอ  

น่ีคือเปนสังฆกรรมแบบตัดขามข้ันตอน ซ่ึงสงฆไมไดเปนเจา
การ แตสงฆเพียงมารับทราบ ดังท่ีอาจจะเรียกวาเปนการกราน
กฐินโดยอนุมัติของสงฆ (ไมใชกรานกฐินกับผาของสงฆที่สงฆมอบให 
และไมเปนการกรานท่ีใหเกิดผลแกสงฆ แตกรานกับผาที่เปนของตนเอง
อยูแลวโดยพุทธานุญาตพิเศษ และไดอานิสงสที่เปนผลเฉพาะตน) 

เร่ืองน้ี เมื่อมองโดยรวม จะเห็นพระพุทธคุณ ในการท่ีทรงยก
ยองใหความสําคัญแกภิกษุจํานวนมากมายท่ีบางทีตองไปอยู
ลําพังโดดเด่ียวในท่ีหางไกล จะไดเขมแข็ง มีกําลังท่ีจะรักษาวัด 
รักษาพระศาสนา และปฏิบัติศาสนกิจเพ่ือประโยชนสุขของ
ประชาชนยิ่งข้ึนไป โดยท่ีในขณะเดียวกันน้ัน ก็ใหอิงสงฆ ไม
มองขาม ไมละเลยความสําคัญของสงฆ ท่ีจะตองใหมารับรู
รับทราบยอมรับกิจท่ีไดปฏิบัติน้ีดวย 



ขอวินิจฉัย 
พุทธวินิจฉัยใน จีวรขันธกะ (วินย.๕/๑๖๔/๒๒๒)  วา 

“ภิกษุ ท้ังหลาย ก็ในข้อน้ี ภิกษุจํ าพรรษารูปเดียว 
ประชาชนในถิ่นน้ันถวายจีวรด้วยเปล่งวาจาว่า ‘พวก
ข้าพเจ้าถวายแก่สงฆ์’ ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาตจีวร
เหล่าน้ันแก่ภิกษุน้ันเท่าน้ัน จนกว่ากฐินเดาะ” 
อรรถกถาแหงจีวรขันธกะน้ัน บอกวิธีปฏิบัติ (วินย.อ.๓/๒๔๐) วา  

ถ้าได้ภิกษุคณปูรกะ กฐินก็เป็นอันได้กราน จีวรเหล่านั้น
เป็นของเธอตลอด ๕ เดือน; ถ้าไม่ได้กรานกฐิน จีวร
เหล่าน้ันเป็นของเธอตลอดจีวรมาส เดือนเดียวเท่าน้ัน  

คัมภีรฎีกาหน่ึง (วินยาลงฺการ-ฏีกา 2/95) ขยายความวา 
…วิหาเร  เอโก  วา  ทฺเว  วา  ตโย  วา  จตฺตาโร วา 

ภิกฺขู วิหรนฺติ, ตตฺถ  กถินจีวเร  อุปฺปนฺเน  อญฺญโต        
ปริเยสิตฺวา  จตุวคฺคสงฺโฆ  เอโก  ปฏิคฺคาหโกติ  ปญฺจนฺนํ  
ภิกฺขูนํ  ปูรเณ  สติ  กถินํ  อตฺถริตํุ  ลภติ…  

(ในวัด... มีภิกษุอยู ๑ หรือ ๒ หรือ ๓ หรือ ๔ รูป 
เมื่อมีจีวรกฐินเกิดข้ึนท่ีวัดน้ัน หาภิกษุจากท่ีอื่นมารวม 
ใหครบ ๕ รูป คือ เปนสงฆจตุวรรค กับภิกษุผูรับจีวร
รูปหน่ึง จึงกรานกฐินได) 

.............. 
หัวขอวา “กฐินพระองค์เดียว” ท่ีไถถามถกเถียงกันวา ทําได

จริงหรือไม จึงมีคําตอบวา พระภิกษุจําพรรษาอยูรูปเดียว เปน
เจาของผาท่ีถวายแกสงฆท่ีน่ันท้ังหมด และเธอจะกรานกฐินได 
เมื่อมีพระภิกษุมาประชุมเปนสงฆ์ รวมเธอดวยครบ ๕ รูป 




