กฐินพระองคเดียว
พุทธบัญญัติในการกรานกฐิน
ขอโอกาสพูดยอๆ รวบรัดวา พระพุทธานุญาตที่เรียกวาเปนพุทธบัญญัติในเรื่องกฐิน
มาในกฐินขันธกะ แหงพระวินัยปฎก (วินย.๕/๙๖/๑๓๖) วา
“อนุชานามิ ภิกฺขเว วสฺส วุตฺถาน ภิกฺขูน กิน อตฺถริตุ”
ภิกษุทงั้ หลาย เราอนุญาตใหภกิ ษุทงั้ หลาย ผูจ าํ พรรษาแลว กรานกฐิน
ตอจากนั้น ไดตรัสแสดงสังฆกรรมที่เรียกวาการ “กรานกฐิน” ไวดังนี้
ภิกษุทั้งหลาย ก็แล สงฆพึงกรานกฐินอยางนี้ คือ ภิกษุผูฉลาด ผู
สามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติทุติยกรรมวาจา วาดังนี้:“ทานผูเจริญ ขอสงฆจงฟงขาพเจา ผากฐินผืนนี้เกิดขึ้นแลวแกสงฆ
ถาความพรั่งพรอมของสงฆถึงที่ สงฆพึงใหผากฐินผืนนี้ แกภิกษุมีชื่อนี้
เพื่อกรานกฐิน นี้เปนญัตติ
“ทานผูเจริญ ขอสงฆจงฟงขาพเจา ผากฐินผืนนี้เกิดขึ้นแลวแกสงฆ
สงฆใหผากฐินผืนนี้ แกภิกษุมีชื่อนี้ เพื่อกรานกฐิน การใหผากฐินผืนนี้แก
ภิกษุชื่อนี้ เพื่อกรานกฐิน ชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแก
ทานผูใด ทานผูนั้นพึงกลาว
“ผากฐินผืนนี้ สงฆใหแลวแกภิกษุมีชื่อนี้ เพื่อกรานกฐิน ชอบแกสงฆ
เหตุนั้นจึงนิ่ง ขาพเจาทรงความนี้ไวอยางนี้.”
กฐินตามพระพุทธานุญาตนี้ เปนสังฆกรรมสําหรับภิกษุอยางนอย ๕ รูป ซึ่งไดจํา
พรรษาอยูในวัดเดียวกัน โดยภิกษุ ๔ รูปเปนสงฆผูมอบใหผากฐิน และภิกษุ ๑ รูปเปนผู
ไดรับผากฐินที่สงฆมอบใหนั้น

พุทธวินิจฉัยกรณีภิกษุจําพรรษารูปเดียวไดรับถวายผาในฤดูกฐิน
ในกรณีทวี่ ดั ใดมีภกิ ษุจาํ พรรษาถวนไตรมาสแตอยูร ปู เดียว เมือ่ มีผถู วายผาแกเธอเปน
ของสงฆ ก็ ไ ด ท รงวิ นิ จ ฉั ย ตามเรื่ อ งที่ ม าในจี ว รขั น ธกะ แห ง พระวิ นั ย ป ฎ ก
(วินย.๕/๑๖๔/๒๒๒) วา
ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งจําพรรษาอยูผูเดียว คนทั้งหลายในถิ่น
๑

นั้น ไดถวายจีวรดวยเปลงวาจาวา “ขาพเจาทั้งหลายถวายแกสงฆ” ภิกษุรูป
นั้นไดมีปริวิตกวา พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติไววา ภิกษุ ๔ รูปเปนอยาง
นอยจึงชื่อวาสงฆ แตเรารูปเดียว และคนเหลานี้ไดถวายจีวรดวยเปลงวาจา
วา “ขาพเจาทั้งหลายถวายแกสงฆ” ถากระไร เราพึงนําจีวรของสงฆเหลานี้
ไปพระนครสาวัตถี
ครั้นแลว ภิกษุนั้นไดนําจีวรเหลานั้นไปพระนครสาวัตถี กราบทูลเรื่อง
นั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาคตรัสวา
“ดูกรภิกษุ จีวรเหลานั้นเปนของเธอนั่นแหละ จนกวากฐินเดาะ”
“ภิกษุทั้งหลาย ก็ในขอนี้ ภิกษุจําพรรษารูปเดียว ประชาชนในถิ่นนั้น
ถวายจีวรดวยเปลงวาจาวา ‘พวกขาพเจาถวายแกสงฆ’ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
เราอนุญาตจีวรเหลานั้นแกภิกษุนั้นเทานั้น จนกวากฐินเดาะ”
ถึงตอนนี้ อรรถกถาแหงจีวรขันธกะนั้น ก็บอกวิธีปฏิบัติให (วินย.อ.๓/๒๔๐) วา
“ถาไดภิกษุคณปูรกะ กฐินก็เปนอันไดกราน จีวรเหลานั้นเปนของเธอ
ตลอด ๕ เดือน; ถาไมไดกรานกฐิน จีวรเหลานั้นเปนของเธอตลอดจีวร
มาสเดือนเดียวเทานั้น”
ตามนีก้ เ็ ปนอันวา แมภกิ ษุจาํ พรรษาแลวอยูร ปู เดียว ก็มที างทีจ่ ะกรานกฐิน โดยมีภกิ ษุ
อื่นมารวมประชุมเปนคณปูรกะ (ใหครบองคสงฆ) ก็จะทําสังฆกรรมใหเธอกรานกฐินได
ในตอนนี้ ในคัมภีรที่เปนหลักฐานอางอิง มีขอผิดแผกขัดแยงกันบาง ที่สําคัญ ๒
ประการ แตขอขามไปกอน
จับที่หลักกอน เห็นไดชัดวา ตามพุทธบัญญัติเรื่องกฐินนี้ สังฆกรรมในการ “กราน
กฐิน” มีสาระสําคัญอยูที่วา สงฆ (มีภิกษุ ๔ รูปเปนอยางนอย) ตกลงกันมอบผากฐิน (ที่
ทุกรูปเปนเจาของรวมกัน) ใหแกภิกษุรูปหนึ่งเอาไปกราน๑
(วิธีปฏิบัติในการกราน ทานแสดงไวในพระไตรปฎกเลม ๘ คือคัมภีรปริวาร,
วินย.๘/๑๑๔๗/๔๓๕ ซึ่งบอกไปจนตลอดวา เมื่อกรานแลว ภิกษุนั้นมาแจง ใหภิกษุทั้ง
หลายอนุโมทนา)
ในกรณีที่ภิกษุอยูจําพรรษารูปเดียว เมื่อมีผาที่เขาถวายแกสงฆ มีพุทธวินิจฉัยขาง
ตนชัดเจนแลววา ผาเปนของภิกษุรูปนั้นผูเดียว ภิกษุอื่นไมวากี่รูป ถึงจะเปนสงฆ ก็ไมมี
๑

ขอความนี้วา “สงฆพึงใหผากฐิน แกภิกษุผูกรานกฐิน ดวยญัตติทุติยกรรม” ซึ่งมาในคัมภีรปริวาร เทากับบง
บอกวา กฐินตองมีภิกษุอยางนอย ๕ รูป

๒

สิทธิในผานั้น
เมื่อเปนเชนนี้ คือ เมื่อภิกษุรูปนั้นเปนเจาของผานั้นแลว และสงฆไมมีสิทธิในผานั้น
สังฆกรรมในการที่สงฆจะมอบใหผากฐินแกภิกษุนั้น ก็ทําไมได
หมายความวา สังฆกรรมในขั้นตอนของการมอบใหผากฐิน ก็เปนอันขามไปเลย
ภิกษุนั้น ซึ่งเปนเจาของผานั้นอยูแลว ก็เพียงเอาผานั้นไปกราน เสร็จแลวก็มาบอกแจงแก
เหลาภิกษุที่มาประชุมนั้น
ภิกษุที่มาประชุมสงฆนั้น เมื่อไมมีสิทธิมอบผาใหแกภิกษุผูกรานกฐิน ก็ไมมีสิทธิที่จะ
อนุโมทนาดวย จึงไดแตเพียงรับทราบการกรานกฐินของเธอเทานั้น
พูดสั้นๆ วา เปนกฐินที่ไมมีสังฆกรรมในการมอบใหผากฐิน (ซึ่งเปนสาระสําคัญของ
พุทธบัญญัติเรื่องกฐิน) สงฆไมไดเปนเจาการในสังฆกรรม เปนกฐินที่เพียงใหสงฆรับทราบ
การกรานของภิกษุ (ผูเปนเจาของผาอยูแลว) สงฆเพียงมาประชุมกันรับทราบ จะพูดให
เกียรติก็วามาประชุมกันอนุมัติ หรือเปนกฐินโดยการอนุมัติของสงฆ (แทนที่สงฆจะทําสังฆ
กรรมมอบใหผากฐิน และอนุโมทนาการกรานกฐิน แลวไดรับอานิสงสดวยกันทั้งหมด ก็ได
แคนิมนตสงฆมารับทราบ/อนุมัติการกรานกฐิน จบเทานั้น)
คงจะเปนดวยเหตุผลนี้ เฉพาะอยางยิ่งเมื่อสงฆไมเปนเจาการผูทําการมอบใหผากฐิน
ของสงฆแกภิกษุ เปนเพียงการอนุเคราะหภิกษุที่จัดเรื่องสวนตัวใหเสร็จ ทานจึงไมจัดเรื่อง
นี้ไวในกฐินขันธกะ แตรวมไวในจีวรขันธกะ

ขอผิดแผกซับซอนในวิธีปฏิบัติ และขอผิดแผกขัดแยงของหลักฐานอางอิง
ที่กลาวมานั้น เปนคําอธิบายสําหรับเรื่องภิกษุจําพรรษาอยูรูปเดียว (หรืออยูกันมาก
กวานั้นก็ตาม แตไมครบ ๕ รูป) ในจีวรขันธกะ ขอยุติไวเทานั้น
ทีนี้ หันกลับมาดูเรื่องในกฐินขันธกะกันอีก มีคําอธิบายวา ในกรณีที่ภิกษุผูจําพรรษา
ตน (ปุริมิกา) ซึ่งมีสิทธิกรานกฐิน มีจํานวนไมครบ ๕ รูป (จะมี ๑ หรือ ๒ หรือ ๓ หรือ ๔
รูป ก็ตาม) แตมภี กิ ษุอนื่ อยูใ นวัดดวย ก็ใหเอาภิกษุผจู าํ พรรษาหลัง (ปจฉิมกิ า) เปนคณปูรกะ
ทําสังฆกรรมกรานกฐินได (ทําไดตลอดตั้งแตมอบใหผากฐิน เพราะอยูวัดนั้นดวยกัน รวม
เปนเจาของผาไดดวย) แตพระที่เปนคณปูรกะไมมีสิทธิอนุโมทนา และไมไดอานิสงสกฐิน
ที่กลาวนี้วาตามอรรถกถา
อยางไรก็ดี ตรงนี้มีขอผิดแผกแตกตางกันของขอความในคัมภีรที่เปนหลักฐานอาง
อิง คือ สมันตปาสาทิกา อรรถกถาแหงพระวินัยปฎก ฉบับที่ใชเปนแบบเรียนพระปริยัติ
ธรรมแผนกบาลีของคณะสงฆไทย มีคําอธิบายตรงนี้วา (วินย.อ.๓/๒๑๐)

๓

ปุริมิกาย อุปคตานมฺปน สพฺเพ ปจฺฉิมิกา คณปูรกา โหนฺติ อานิสส
น ลภนฺติ อานิสโส อิตเรสเยว โหติ ฯ (ภิกษุผูจําพรรษาหลังเปนคณปูรกะ
ของภิกษุผูเขาพรรษาตนไดทั้งหมด แตไมไดอานิสงส อานิสงสมีแกภิกษุผู
เขาพรรษาตนเทานั้น)
แต สมันตปาสาทิกา ฉบับอักษรพมาที่เนื่องกับฉัฏฐสังคีติ (วินย.มหาวคฺค.อ.388)
ไมเปนอยางนี้ คือ ตอนที่ฉบับแบบเรียนบาลีของไทยวา “สพฺเพ ปจฺฉิมิกา คณปูรกา” นั้น
ฉบับอักษรพมามีเพียงวา “สพฺเพ คณปูรกา” (ไมมคี าํ วา ปจฺฉมิ กิ า) [ไดทราบวา สมันตปาสาทิกา ฉบับมหาจุฬาฯ ก็ตรงกับฉบับอักษรพมาที่เนื่องกับฉัฏฐสังคีติ]
อนึ่ง อรรถกถาและฎีกาวินัยทั้งหลาย ฉบับอักษรพมาที่เนื่องกับฉัฏฐสังคีติ ในขอ
ความเดียวกันนี้ ก็มีเพียงวา “สพฺเพ คณปูรกา” (ไมมีคําวา ปจฺฉิมิกา) ทั้งนั้น (ไดแก
วินยสงฺคห.อ. 297, วินยาลงฺการ-ฏีกา 2.125, วินยวินิจฺฉย-ฏีกา 2.231)
แตพอดูอรรถกถาแหงพระปาฏิโมกข คือ กงฺขาวิตรณี มีคําอธิบายเรื่องนี้ในตอนวา
ดวยกฐินสิกขาบท ซึ่งทั้งฉบับอักษรไทย (กงฺขา.อ.๕๒๔/๑๘๒) และอักษรพมา (กงฺขา.
อ.152) ตรงเปนอยางเดียวกัน ดังนี้
... 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, ในวัดนั้น พึงกรานโดยเอาภิกษุที่เขาพรรษาหลัง
เปนคณปูรกะ แตภิกษุที่เขาพรรษาหลังเหลานั้น เปนเพียงคณปูรกะเทานั้น
ไมไดอานิสงส)
เมื่อดูตามนี้ ก็ไดความตรงกับสมันตปาสาทิกา ฉบับแบบเรียนอักษรไทยขางตน
โดยเฉพาะกงฺขาวิตรณี ดูจะมีขอความบงชัดมาก ใหเห็นวากฐินเปนสังฆกรรมของภิกษุทั้ง
หลายที่อยูในวัดเดียวกัน แตถาถือตามสมันตปาสาทิกา ฉบับอักษรพมา ที่ไมใสคําวา
ปจฺฉิมิกา ผูรวมสังฆกรรมก็รวมทั้งพระวัดอื่นไดดวย เรื่องนี้ ขอยกใหพิจารณาชั่งกันดู
อยางไรก็ตาม เรื่องตรงนี้ ไมไปขัดแยงอะไรกับเรื่องภิกษุจําพรรษาอยูวัดรูปเดียว ที่
พูดถึงในจีวรขันธกะ คือเรื่องในจีวรขันธกะนั้น ภิกษุอยูรูปเดียว (หรือ ๒-๓-๔ รูป ก็ตาม
แตไมครบ ๕) ผาที่ญาติโยมถวาย จึงเปนของเธอผูเดียว (หรือของพระที่อยูกันนั้น) ไมมี
ภิกษุอื่นเชนพระจําพรรษาหลังอยูดวย จึงไปเอาพระที่อ่นื มาเปนคณปูรกะ ที่ไมมีสิทธิมอบ
ใหผากฐิน ไดแคมารับทราบการกรานของเธอ
๔

สวนเรื่องในกฐินขันธกะนี้ ภิกษุอยูในวัดดวยกันมากพอหรือเกิน ๕ รูป แตผูที่จํา
พรรษาตนซึ่งมีสิทธิกรานกฐินมีเพียงรูปเดียว (หรือ ๒-๓-๔ รูป ก็ตาม แตไมครบ ๕) ผาที่
ญาติโยมถวาย เปนของภิกษุอื่นที่อยูในวัดดวย จึงเอาพระองคอื่นในวัดเปนคณปูรกะ ที่มี
สิทธิมอบใหผากฐิน แตไมไดอานิสงส

มติในหลักฐานอางอิงที่ขัดแยงกัน
เรื่องปลีกยอยหรือรายละเอียดตางๆ ที่กลาวในคัมภีรทั้งหลายมากมาย จะขอเวนไว
จะขอพูดอีกอยางเดียวซึ่งนาสนใจ และอาจจะชวยใหมองเรื่องชัดขึ้น
ดังไดบอกแลววา ถามีภิกษุจําพรรษาแลวอยูรูปเดียว เมื่อเธอไดผา ก็เอาภิกษุที่อื่น
มาเปนคณปูรกะ แตเพียงมาใหครบเปนสงฆที่จะรับทราบการกราน ไมไดมามอบใหผา
กฐิน คงเปนดวยเหตุนี้ คัมภีรบางแหงจึงบอกวา (วชิรพุทฺธิ-ฏีกา 497)
เอโกป ตโย คณปูรเก ลภิตฺวา กถินํ อตฺถริตุ ลภติ … (ภิกษุแมเพียง
รูปเดียว ไดภิกษุ ๓ รูปเปนคณปูรกะ ก็กรานกฐินได)
แตอีกคัมภีรหนึ่งคานเต็มที่ (วินยาลงฺการ-ฏีกา 2/95) ทานวา การกรานกฐินตองมี
อยางต่ํา ๕ รูปเด็ดขาด นอยกวานั้นไมได เพราะรูปหนึ่งนั้นแยกมาเปนผูรับหรือผูไดผา 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 เมื่อมองโดยรวม จะเห็นพระพุทธคุณ ในการที่ทรงยกยองใหความ
สําคัญแกภิกษุจํานวนมากมายที่บางทีตองไปอยูลาํ พังโดดเดี่ยวในที่หางไกล จะไดเขมแข็ง
มีกําลังที่จะรักษาวัด รักษาพระศาสนา และปฏิบัติศาสนกิจเพื่อประโยชนสุขของประชาชน
ยิ่งขึ้นไป โดยที่ในขณะเดียวกันนั้น ก็ใหอิงสงฆ ไมมองขาม ไมละเลยความสําคัญของสงฆ
พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)
๑๕ กันยายน ๒๕๕๒
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