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การทอดกฐิน สร้างความสามัคคีได้บุญ มีอานิสงส์ ตามแนวความเชื่อของชาวพุทธ
สุเมตร์ เทพโสภา
บทน�ำ

ในสมัยที่พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จประทับอยู่ ณ วัดพระเชตวัน เขตพระนครสาวัตถี มีพระภิกษุ
ชาวเมืองปาฐา (อยู่ด้านทิศปัจฉิม ในแคว้นโกศล) ประมาณ 30 รูป ล้วนถือธุดงควัตรทั้ง 13 ข้อ อาทิเช่น
อารัญญิกงั คธุดงค์ คือถือการอยูป่ า่ เป็นวัตร, ปิณฑปาติกงั คธุดงค์ คือถือการบิณฑบาตเป็นวัตร, และเตจจีวริ
กังคธุดงค์ คือถือผ้า 3 ผืน (ไตรจีวร) เป็นวัตร เป็นต้น อันมีปฏิปทาน่าเลื่อมใส ปฏิบัติเคร่งครัดในพระธรรมวินัย
มีความตั้งใจจะพากันไปเข้าเฝ้าพระพุทธองค์ ซึ่งจ�ำพรรษาในเมืองสาวัตถี แต่ต้องเดินทางไกล
พอไปถึงเมืองสาเกต ซึ่งมีระยะทางห่างจากเมืองสาวัตถีประมาณ 6 โยชน์ ก็เผอิญถึงฤดูกาล
เข้าพรรษาเสียก่อน เดินทางต่อไปไม่ได้ พระภิกษุเหล่านัน้ จึงตกลงกันอธิษฐานใจอยูจ่ ำ� พรรษา ณ เมืองสาเกต
ตลอดไตรมาส ภิกษุเหล่านั้นจ�ำพรรษาด้วยมีใจรัญจวนว่า พระพุทธเจ้าประทับอยู่ใกล้ๆ ระยะทางห่างเพียง
6 โยชน์ แต่ก็ไม่ได้เฝ้าพระองค์ ครั้นล่วง 3 เดือน ออกพรรษาท�ำปวารณาเสร็จแล้ว ก็เดินทางไปเมืองสาวัตถี
โดยเร็ว
การที่พระผู้มีพระภาคทั้งหลายทรงปราศรัยกับพระอาคันตุกะทั้งหลายนั้น เป็นพุทธประเพณี
ครั้งนั้นพระพุทธองค์ได้ตรัสถามถึงสุขทุกข์และความก้าวหน้าแห่งการปฏิบัติธรรม ด้วยพระสุรเสียงที่เปี่ยม
ด้วยพระเมตตา พระภิกษุเหล่านั้นต่างพากันกราบทูลให้ทรงทราบถึงความล�ำบากตรากตร�ำในระหว่างเดิน
ทางของตน เพราะอยู่ในช่วงฤดูฝน มีจีวรเก่า พากันเดินเหยียบย�่ำโคลนตม จีวรเปรอะเปื้อนโคลนเปียกชุ่ม
ด้วยน�้ำฝน
พระพุทธองค์ทรงทราบความล�ำบากของพระภิกษุเหล่านัน้ และเห็นว่า “กฐินตฺถาโร จ นาเมส สพฺพ
พุทฺเธหิ อนุญฺญาโต” การกรานกฐินนี้ พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ได้ทรงอนุญาตมา ดังนั้น จึงทรงอนุญาตให้
พระภิกษุผทู้ อี่ ยูจ่ ำ� พรรษาครบ 3 เดือนแล้ว รับผ้ากฐินของผูม้ จี ติ ศรัทธาถวายได้ เมือ่ ได้รบั แล้วมีความสามัคคี
ร่วมกันท�ำให้ถกู ต้องตามพระธรรมวินยั จะได้รบั อานิสงส์หรือความยกเว้นในการผิดพระธรรมวินยั 5 ประการ
นางวิสาขามหาอุบาสิกาได้ทราบพระบรมพุทธานุญาต และได้ถวายผ้ากฐินเป็นบุคคลแรก
การทอดกฐิน สร้างความสามัคคีได้บุญ มีอานิสงส์ ตามแนวความเชื่อของชาวพุทธ
“บุคคลทีท่ อดกฐิน ครัง้ หนึง่ ในชีวติ ปรารถนาพระโพธิญาณ ก็ยอ่ มได้ นัน่ หมายความว่า จะปรารถนา
เป็นพระพุทธเจ้าก็ได้ จะปรารถนาเป็นอัครสาวกก็ได้ จะปรารถนาเป็นมหาสาวกก็ได้ จะปรารถนานิพพาน
เป็นพระอรหันต์ปกติกไ็ ด้ รวมความว่า ถ้ายังไม่ถงึ พระนิพพานเพียงใด ค�ำว่ายากจนเข็ญใจ จะไม่มี แก่บรรดา
ญาติโยมพุทธทุกชาติ” จากค�ำกล่าวของ พระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤๅษีลงิ ด�ำ) อานิสงส์ได้ขนาดนี้ มารูจ้ กั
กับบุญกฐินกัน
กฐิน เป็นศัพท์ในพระวินัยปิฎกเถรวาท เป็นชื่อเรียกผ้าไตรจีวรทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้ภิกษุ
ผู้อยู่จ�ำพรรษาครบ 3 เดือนแล้ว สามารถรับมานุ่งห่มได้  โดยค�ำว่าการทอดกฐิน หรือการกรานกฐิน จัดเป็น
สังฆกรรมประเภทหนึง่ ตามพระวินยั บัญญัตเิ ถรวาททีม่ กี ำ� หนดเวลา คือพระสงฆ์สามารถกระท�ำสังฆกรรมนี้
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ได้นับแต่วันแรม 1 ค�่ำ เดือน 11 ไปจนถึงวันขึ้น 15 ค�่ำ เดือน 12 เท่านั้น โดยมีวัตถุประสงค์ส�ำคัญคือสร้าง
ความสามัคคีในหมู่คณะสงฆ์ และอนุเคราะห์ภิกษุผู้ทรงคุณที่มีจีวรช�ำรุด ดังนั้นกฐินจึงจัดเป็นเรื่องเกี่ยวกับ
สังฆกรรมของพระสงฆ์โดยจ�ำเพาะ ซึ่งนอกจากในพระวินัยฝ่ายเถรวาทแล้ว กฐินยังมีในฝ่ายมหายานบาง
นิกายอีกด้วย แต่จะมีข้อก�ำหนดแตกต่างจากพระวินัยเถรวาท
การทอดกฐินถือว่าเป็นการบ�ำเพ็ญบุญที่ส�ำคัญในทางพุทธศาสนาเพราะโอกาสที่จะทอดกฐินนั้นมี
เพียงแค่ช่วงเดียวเท่านั้นคือภายใน 30 วันหลังจากออกพรรษาพอพ้นวันเพ็ญเดือน 12 หรือวันลอยกระทง
แล้วก็ไม่สามารถทีจ่ ะทอดกฐินได้ นอกจากนัน้ แต่ละวัดสามารถรับกฐินได้เพียงแค่ปลี ะครัง้ เท่านัน้ ไม่เหมือน
ผ้าป่าทีร่ บั ได้ตลอดทัง้ ปี และกีค่ รัง้ ก็ได้ วันละหลายครัง้ ก็ยงั ได้เพราะฉะนัน้ บางวัดทีม่ ญ
ี าติโยมศรัทธามากจึง
มีการจองกฐินข้ามปี ไม่ใช่แค่ 2-3ปี แต่จองล่วงหน้าเป็นสิบยี่สิบปีก็มี เพราะว่ามีผู้อยากเป็นเจ้าภาพเยอะ
แต่ละคนก็อยากเป็นเจ้าภาพแต่ผู้เดียว
แต่ที่นี่เราทอดกฐินสามัคคี คือไม่มีเจ้าภาพเพียงผู้เดียวทุกคนมาร่วมกันเป็นเจ้าภาพ อันที่จริงขึ้น
ชือ่ ว่าทอดกฐินแล้ว จะมีหรือไม่มคี ำ� ว่าสามัคคีปดิ ท้ายก็ตามจุดมุง่ หมายก็เหมือนกันคือเพือ่ เชิดชูและส่งเสริม
ความสามัคคี ถ้าไม่มคี วามสามัคคีแล้วการทอดกฐินก็เกิดขึน้ ไม่ได้แต่เดีย๋ วนีค้ วามเป็นมาหรือจุดมุง่ หมายของ
การทอดกฐินนั้นคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้จักถ้ารู้จักและเข้าใจก็จะเห็นคุณค่าของประเพณีทอดกฐินได้มากขึ้น
ที่บอกว่าการทอดกฐินเป็นการท�ำบุญที่ส�ำคัญและมีอานิสงส์มากสาเหตุส�ำคัญไม่ใช่เพราะมีโอกาส
ทอดได้แค่ปีละ 30 วันเท่านั้น แต่เป็นเพราะการทอดกฐินมีจุดมุ่งหมายเพื่อเชิดชูและส่งเสริมสามัคคีธรรม
จะเข้าใจเรื่องนี้ได้ก็ต้องเล่าประวัติความเป็นมาของประเพณีทอดกฐินคือ สมัยพุทธกาลพระภิกษุสงฆ์มี
ธรรมเนียมว่าเมื่อออกพรรษาแล้วจะมีการไปหาผ้ามาคนละชิ้นสองชิ้น เพื่อมอบให้กับภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง
ซึ่งมีจีวรเก่าคร�่ำคร่าสมัยก่อนผ้าหายาก ไม่ได้หาง่ายเหมือนสมัยนี้ เพราะไม่มีการท�ำขาย และการทอก็ใช่ว่า
จะท�ำได้บ่อยๆชาวบ้านสมัยก่อนมีเสื้อผ้าแค่คนละชุดสองชุดเท่านั้น
ส�ำหรับพระสงฆ์ ผ้าส่วนใหญ่ทหี่ ม่ เป็นจีวรก็ได้มาจากผ้าห่อศพทีไ่ ปชักมาจากป่าช้าได้มาแล้วก็ตอ้ ง
ท�ำความสะอาด ด้วยการต้ม ซัก แล้วก็ต้องตัดเย็บ ซึ่งเป็นเรื่องที่ยุ่งยากมากเพราะฉะนั้นจึงมีธรรมเนียมว่า
เมื่อออกพรรษาแล้วพระภิกษุสงฆ์จะช่วยกันไปหาผ้ามาคนละชิ้นสองชิ้นเพื่อมอบให้กับภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง
ท่านไม่ได้มอบให้เฉยๆ แต่ยังช่วยกันตัดช่วยกันเย็บ ช่วยกันย้อม เพื่อให้เป็นจีวรใช้ห่มได้ จะเป็นสบงหรือ
จีวรก็ได้ทั้งนั้น
ต่อมาญาติโยมเห็นว่า พระสงฆ์ทา่ นล�ำบาก อยากสงเคราะห์ทา่ นจึงออกปากว่าต่อไปนีพ้ ระคุณเจ้า
ไม่ต้องไปหาผ้า โยมจะไปหาผ้ากันมาเอง แล้วถวายแด่พระสงฆ์จากนั้นก็จะเป็นหน้าที่ของพระสงฆ์ในการ
ตัดสินใจว่าจะมอบผ้านัน้ ให้กบั ผูใ้ ดด้วยเหตุนจี้ งึ เกิดประเพณีทอดกฐินขึน้ โดยญาติโยมช่วยกันหาผ้ามาถวาย
ซึ่งก็ต้องเริ่มต้นจากการทอผ้าให้เป็นผืนซึ่งเป็นงานใหญ่ทีเดียว เพราะสมัยก่อนนั้นไม่มีการทอผ้าส�ำเร็จรูป
ขาย ชาวบ้านทัง้ หมูบ่ า้ นต้องช่วยกันกว่าจะได้ผา้ มาผืนหนึง่ บางแห่งมีศรัทธามากพยายามท�ำทุกอย่างให้เสร็จ
ภายในวันเดียว ตั้งแต่ปั่นฝ้าย ทอ ตัด เย็บ แล้วน�ำไปทอดถวายแก่พระสงฆ์ภายในวันนั้นเรียกว่าจุลกฐิน
ทีนเี้ มือ่ พระสงฆ์ได้ผา้ มาแล้ว หากเป็นผ้าผืนเรียบ ๆ ท่านก็ตอ้ งช่วยกันตัดให้เป็นชิน้ ๆ เรียกว่าขัณฑ์
แล้วเย็บต่อกันเป็นผืน จะเป็นสบงหรือจีวรก็แล้วแต่ อันนี้ส�ำหรับส�ำนักที่เคร่งวินัยเสร็จแล้วก็ถึงขั้นตอน
สุดท้าย คือกรานกฐิน ทั้งหมดนี้ต้องท�ำให้เสร็จภายในหนึ่งวันเพราะฉะนั้นจึงต้องช่วยกัน ในสมัยพุทธกาล
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แม้แต่พระพุทธองค์กย็ งั ร่วมในกิจกรรมนีด้ ว้ ยบางวัดก็ยงั มีธรรมเนียมนีอ้ ยู่ กว่าจะตัดเย็บเสร็จ จนกรานกฐิน
ได้กอ็ าจล่วงไปถึงกลางคืนประเพณีนตี้ อ้ งอาศัยความสามัคคีมากเริม่ จากความสามัคคีในหมูพ่ ระทีจ่ ะต้องไป
ช่วยกันหาผ้ามามอบให้กบั ภิกษุรปู ใดรูปหนึง่ แม้ภายหลังพระสงฆ์ไม่ตอ้ งหาผ้าเอง มีโยมถวายให้ ก็ตอ้ งมีการ
ตกลงว่าจะมอบผ้านั้นแก่พระรูปใดซึ่งไม่ใช่ว่าจะต้องมอบให้แก่เจ้าอาวาสเท่านั้น อาจจะเป็นพระลูกวัดก็ได้
การตกลงว่าจะมอบให้กับภิกษุรูปใดก็ต้องอาศัยมติที่เป็นเอกฉันท์ จะมีใครทักท้วงหรือคัดค้านแม้แต่หนึ่ง
เสียงก็ไม่ได้ต้องเป็นเอกฉันท์เท่านั้น ข้อก�ำหนดนี้ยังปฏิบัติมาจนถึงทุกวันนี้
การทีพ่ ระสงฆ์จะมีความเห็นเป็นเอกฉันท์ ไม่มกี ารทักท้วงเลยนัน้ ไม่ใช่เรือ่ งง่าย เพราะเมือ่ พระสงฆ์
มาจ�ำพรรษาร่วมกัน 3 เดือนก็อาจมีการกระทบกระทั่งกันบ้างการที่จะมีความเห็นเป็นเอกฉันท์เพื่อมอบผ้า
ให้กบั ภิกษุรปู ใดรูปหนึง่ ย่อมไม่ใช่เรือ่ งง่ายแต่หากท่านมีความเห็นเป็นเอกฉันท์กแ็ สดงว่าท่านต้องมีความเป็น
น�ำ้ หนึง่ ใจเดียวกันพอสมควรและเมือ่ เห็นเป็นเอกฉันท์แล้วก็ยงั ต้องร่วมแรงร่วมใจกันตัดเย็บผ้าด้วย จะท�ำให้
เสร็จภายในวันเดียวก็ต้องอาศัยความสามัคคีเช่นกัน
นอกจากความสามัคคีในหมู่พระสงฆ์แล้ว ฝ่ายฆราวาสญาติโยมก็ต้องสามัคคีด้วยเช่นกันสมัยก่อน
ก็ต้องช่วยกันทอผ้าเป็นผืน รวมทั้งหาบริวารกฐินด้วย อย่างที่เราทราบกันว่ากฐินเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้มีแต่ผ้าแต่มี
บริวารมากมายเป็นสิ่งของเครื่องใช้ ทั้งที่หามาเองหรือไปซื้อมา ถ้าจะซื้อก็ต้องมีการบอกบุญเรี่ยไรกันต้องมี
ความสามัคคีถงึ จะได้เงินเป็นจ�ำนวนมาก ได้เงินมาแล้วก็รว่ มกันเดินทางมาทอดผ้ากฐินอันนีก้ เ็ ป็นการเพิม่ พูน
ความสามัคคีเช่นกัน บางแห่งเจ้าภาพมาจากทีไ่ กล กว่าจะมาถึงก็ประสบความยากล�ำบาก แต่เมือ่ มาถึงแล้ว
เจ้าบ้านก็ร่วมแรงร่วมใจกันเลี้ยงต้อนรับเป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างคนต่างถิ่น
จะเห็นได้ว่าประเพณีทอดกฐินนี้ แกนกลางอยู่ที่ความสามัคคีทั้งเชิดชูและส่งเสริม กล่าวคือเชิดชู
สามัคคีธรรมของพระสงฆ์ที่ได้ร่วมกันจ�ำพรรษาอย่างราบรื่นตลอดสามเดือนขณะเดียวกันก็ส่งเสริมให้เกิด
สามัคคีธรรมทัง้ ในหมูส่ งฆ์และฆราวาส ตรงทีต่ อ้ งร่วมแรงร่วมใจกันท�ำภารกิจในส่วนของตนให้เสร็จสิน้ ฉะนัน้
ถ้าเราเข้าใจหลักและจุดมุง่ หมายของประเพณีทอดกฐินนี้ ก็จะเข้าใจว่าท�ำไมการทอดกฐินจึงเป็นประเพณีที่
ส�ำคัญของพุทธศาสนาของชาวไทยและเหตุใดการทอดกฐินจึงมีอานิสงส์มาก
การทอดกฐินจัดว่าเป็นสังฆทานอย่างหนึ่ง แต่เป็นสังฆทานที่พิเศษด้วยเหตุผลที่กล่าวมา โดยปกติ
สังฆทานก็มอี านิสงส์มากกว่าทานทัว่ ๆ ไปทีเ่ ป็นวัตถุทานอยูแ่ ล้วแต่วา่ การทอดกฐินพิเศษกว่านัน้ เพราะปีหนึง่
ท�ำได้ครั้งเดียวและที่ส�ำคัญคือเป็นเครื่องเชิดชูและส่งเสริมสามัคคีธรรม
สามัคคีธรรมเป็นสิง่ ส�ำคัญในพุทธศาสนา การทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงตัง้ คณะสงฆ์ขน้ึ มาก็เพือ่ ให้พระสงฆ์
ฝึกฝนพัฒนาตนและสามารถบ�ำเพ็ญประโยชน์ให้กับชาวโลกได้แต่จะท�ำเช่นนี้ได้ ความสามัคคีเป็นเงื่อนไข
ส�ำคัญ เพราะเมือ่ มีความสามัคคีกนั แล้วชุมชนสงฆ์ยอ่ มมีความสงบร่มเย็น ช่วยให้เกิดความเจริญงอกงามใน
การพัฒนาตน ถ้าทีใ่ ดไม่มคี วามสามัคคีกนั ทีน่ นั่ ย่อมไม่มคี วามสงบ ยากทีบ่ คุ คลจะพัฒนาตนให้มคี วามเจริญ
ก้าวหน้าได้และยิ่งเป็นไปได้ยากที่จะบ�ำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ชาวโลกได้
สามัคคีธรรมส�ำคัญต่อคณะสงฆ์อย่างไร ก็สำ� คัญต่อบ้านเมืองอย่างนัน้ บ้านเมืองเราจะมีความสงบ
และเจริญก้าวหน้าได้ผู้คนก็ต้องมีความสามัคคีกัน ครอบครัว หรือองค์กรก็เช่นเดียวกัน จะเจริญก้าวหน้าได้
ก็ต้องมีความสามัคคีในหมู่สมาชิกสามัคคีธรรมมีความส�ำคัญพอๆ กับลมหายใจ ถ้าหากหวังความสุขก็ต้อง
ให้ความส�ำคัญกับการสร้างความสามัคคีซึ่งเป็นสิ่งที่เมืองไทยตอนนี้ขาดมาก ที่จริงขาดไปในทุกวงการเลยก็
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ว่าได้จ�ำเป็นมากที่เราจะต้องร่วมระดมกันสร้างสามัคคีธรรมให้เกิดขึ้น แต่สามัคคีธรรมไม่ได้เกิดจากการ
รณรงค์ดว้ ยค�ำขวัญว่าต้องรักกัน ต้องปรองดองกัน ต้องสามัคคีกนั การรณรงค์ดว้ ยค�ำขวัญมีประโยชน์กจ็ ริง
แต่มันช่วยได้ไม่มาก ตราบใดที่ไม่มีการสถาปนาธรรมะในใจคนจนน�ำไปสู่การปฏิบัติที่ส่งเสริมความสามัคคี
หรือปรองดองกัน
ธรรมะในใจคนได้แก่อะไร ข้อแรกทีส่ ำ� คัญคือ เมตตา ถ้ามีเมตตาแล้วก็จะมีการท�ำความดีให้กนั และ
กันมีความเอื้อเฟื้อกัน ความเอื้อเฟื้อหรือการท�ำดีต่อกันเป็นเสมือนสะพานที่เชื่อมผู้คนให้เป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกันถ้าไม่มีความเมตตากรุณาต่อกันแล้ว เป็นการยากความสามัคคีจะเกิดขึ้นได้กันได้อย่าว่าแต่ความ
สามัคคีในประเทศเลย แม้กระทั่งในครอบครัว หรือระหว่างสามีภรรยาถ้าไม่มีเมตตาต่อกันความสามัคคีก็
เกิดขึ้นได้ยาก
เมตตาในที่นี้ไม่ใช่เมตตาในใจแต่เพียงอย่างเดียว ต้องแสดงออกมาเป็นค�ำพูดและการกระท�ำด้วย
สามีภรรยาอาจจะบอกว่าฉันรักเธอ แต่ถ้าไม่แสดงออกด้วยค�ำพูดที่ไพเราะ ค�ำพูดที่สุภาพค�ำพูดที่ปรารถนา
ดี ก็ไม่สามารถที่จะผูกใจอีกฝ่ายหนึ่งได้ การแสดงเมตตาด้วยค�ำพูดด้วยการกระท�ำนี้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยว
น�้ำใจผู้คนให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
ขณะเดียวกันก็ต้องมีขันติคือความอดกลั้นและความใจกว้างด้วยถ้าเราใจแคบอยู่แล้ว ใครที่คิดไม่
เหมือนเรา เราก็จะไม่พอใจ เราก็จะขุ่นเคืองใจและจากความขุ่นเคืองใจก็จะกลายเป็นความโกรธ และจาก
ความโกรธก็สามารถจะลุกลามกลายเป็นความเกลียดได้ง่ายเดี๋ยวนี้แม้แต่ในครอบครัวเดียวกัน ก็มีความระ
หองระแหงกันก็เพราะว่า มีความเห็นทีไ่ ม่ลงรอยกันมีความเห็นทีแ่ ตกต่างกัน ไม่เฉพาะแต่เหตุการณ์บา้ นเมือง
แม้แต่เรือ่ งราวทีเ่ ป็นข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์กส็ ามารถท�ำให้ผคู้ นทะเลาะกันได้เพราะว่าใจไม่กว้างพอถ้าเรา
มีความใจกว้างก็จะเห็นว่า ความแตกต่างเป็นเรื่องธรรมดา และถ้ามองให้ดีมีปัญญาแล้วเราก็จะเห็นว่า
ความแตกต่างก็มีประโยชน์ไม่น้อย
ผู้ที่มีปัญญาจะเห็นว่าความแตกต่างนั้นมีประโยชน์ ถ้าคนเราเหมือนกันทุกอย่างแล้วก็ไม่สามารถ
ที่จะเสริมซึ่งกันและกันได้ ลองนึกภาพนิ้วมือเรามี 5 นิ้ว ห้านิ้วนี้สั้นยาวไม่เท่ากันแต่เป็นเพราะความแตก
ต่างนี้เองท�ำให้มือของเราสามารถจะท�ำสิ่งวิเศษมหัศจรรย์ได้แม้แต่ญาติที่ใกล้ชิดกับเราเช่นลิงชิมแปนซีก็ไม่
สามารถจะใช้มอื ในการท�ำสิง่ ทีป่ ระณีตพิสดารได้เท่ามนุษย์ไม่วา่ จะเป็นการเล่นดนตรี การสีไวโอลิน การดีด
เปียโน การแกะสลัก หรือแม้แต่การจับเครื่องมือให้กระชับแน่นมนุษย์ท�ำสิ่งเหล่านี้ได้เพราะเรามีนิ้วที่แตก
ต่างกัน สามารถจับฉวยท�ำอะไรได้ร้อยแปดถ้าหากว่านิ้วของเราเท่ากันเสียแล้ว ก็คงไม่สามารถประดิษฐ์สิ่ง
ที่พิเศษพิสดารได้ไม่ผิดถ้าจะพูดว่าธรรมชาติให้นิ้วมือเรามีความแตกต่างกันเพื่อที่เราจะได้สามารถท�ำสิ่งที่
พิเศษได้ความแตกต่างของนิว้ มือเป็นการช่วยเสริมซึง่ กันและกัน หากร่วมใจกันหรือสามัคคีกนั แล้วก็สามารถ
ท�ำสิ่งวิเศษมหัศจรรย์ได้
ความสามัคคีบนพืน้ ฐานของความแตกต่างแม้จะแตกต่างกันแต่กลายเป็นของดี เพราะว่าคนเรานัน้
ไม่มใี ครทีส่ มบูรณ์แบบแต่ละคนมีความเก่งความถนัดกันคนละด้าน ถ้าเราน�ำความถนัด ความเก่งทีแ่ ตกต่าง
กันนี้มาเสริมกันก็จะก่อให้เกิดประโยชน์สร้างสรรค์ได้จะมองอย่างนี้ได้ก็ต้องมีปัญญา ดังนั้นปัญญาจึงเป็น
ธรรมะอีกข้อหนึง่ ทีเ่ ราควรจะมีถา้ เรามีปญ
ั ญาเราก็จะไม่กลัวความแตกต่าง เราก็จะมองเห็นว่าความแตกต่าง
นีม้ ขี อ้ ดีแม้ความคิดของคนอืน่ จะไม่ตรงกับความเห็นของเรา แต่มนั ก็ชว่ ยให้เราได้เห็นอะไรรอบด้านมากขึน้
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อันนี้รวมถึงค�ำวิจารณ์ด้วย เวลาใครวิจารณ์เรา เราก็มักไม่เห็นด้วย แต่ถ้าเราไตร่ตรองให้ดีมันก็ช่วยให้เรา
เห็นในสิ่งที่นึกไม่ถึงหรือมองข้ามไป ช่วยให้เราปรับปรุงงานการให้ดีขึ้นรวมถึงแก้ไขตัวเองด้วย นอกจากนั้น
ยังช่วยลดอัตตาตัวตนของเราด้วย หากเราเห็นข้อดีเหล่านีเ้ วลาเราเจอคนทีแ่ ตกต่างจากเรา คิดแตกต่างจากเรา
เราก็ไม่โกรธ เจอคนที่ความสามารถไม่เหมือนเราเราก็กลับมองเป็นข้อดีว่าจะได้ช่วยมาเสริมกัน
ที่จริงแล้วถ้าเราฉลาด มองให้ลึกลงไปอีกชั้นหนึ่งก็จะเห็นว่าเบื้องหลังของความแตกต่างนั้นมันก็
คือความเหมือนกัน อย่างนิ้วทั้ง 5 ของเราแม้จะแตกต่างกันแต่ทั้ง 5 ล้วนมาจากฝ่ามือเดียวกัน คนเราก็เช่น
เดียวกัน แม้จะเป็นคนต่างชาติต่างภาษา ต่างวัฒนธรรม ต่างศาสนา ต่างสีผิว นั่นคือความแตกต่างในส่วน
เปลือกนอกแต่ในสาระส�ำคัญนั้นเราต่างเป็นมนุษย์เหมือนกัน เรารักสุขเกลียดทุกข์เหมือนกันเราเป็นเพื่อน
ร่วมทุกข์ ร่วมวัฏสงสารเหมือนกัน ฉะนัน้ ถ้าเรามองเห็นจุดร่วมทีเ่ รามีเหมือนกันเราจะเกลียดกันยาก เราจะ
รักกันได้ง่ายขึ้น
ปัญญาท�ำให้เราเห็นว่าเรามีความเหมือนกันมากมาย ความมีจุดร่วมเหมือนกันท�ำให้เราผูกพันกัน
มากขึน้ ขณะเดียวกัน การทีเ่ ราเห็นประโยชน์ของความแตกต่างก็ทำ� ให้เรายอมรับความแตกต่างและใช้ความ
แตกต่างให้เป็นประโยชน์สร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์ร่วมกันได้
ธรรมเหล่านี้คือสิ่งที่คนไทยและชาวพุทธจะต้องมีมากๆ ไม่ว่าจะเป็นเมตตาขันติ และปัญญาที่จะ
ท�ำให้เราเข้าใจความจริงที่ยึดโยงผู้คนให้เป็นหนึ่งเดียวกันถ้าเราน�ำเอาธรรมะเหล่านี้มาใช้กับครอบครัวของ
เรา ทีท่ ำ� งานของเรา กับเพือ่ นบ้านของเราก็จะมีแต่ความสงบ มีแต่สนั ติสขุ ซึง่ ก็ทำ� ให้เกิดความเจริญก้าวหน้า
กับทุกฝ่ายอยากฝากธรรมเหล่านีใ้ ห้แก่เราในโอกาสทีไ่ ด้มาท�ำบุญทอดกฐินด้วย นอกจากการได้มาท�ำบุญท�ำ
กุศลได้มาสงเคราะห์พระสงฆ์หรือวัดวาอารามด้วยบริวารทีเ่ ราได้รวบรวมมาแล้ว ก็อยากให้เรามองลึกลงไป
ถึงหัวใจหรือว่าจิตวิญญาณของการทอดกฐินเพื่อที่เราจะได้น้อมมาปฏิบัติกับตัวเอง เริ่มต้นด้วยการน้อม
ธรรมะมาสถิตไว้ที่ใจไม่ว่า เมตตา ขันติ ปัญญา หลังจากนั้นก็แสดงออกมาเป็นการปฏิบัติ เป็นการกระท�ำ
ต่อกัน
เมตตากรุณานั้นเป็นสิ่งที่ต้องสร้างให้มากขึ้นในปัจจุบันเพราะตอนนี้เรามีความโกรธ ความเกลียด
ความกลัวกันมาก แต่เมตตาอย่างเดียวไม่พอเราต้องแสดงออกมาเป็นการกระท�ำ เริ่มด้วยการเอื้อเฟื้อทาง
วัตถู เรียกว่าทานต่อมาก็คือการพูดด้วยวาจาไพเราะ เกื้อกูล คือ ปิยวาจา แสดงออกเป็นการกระท�ำ
สร้างสรรค์เรียกว่าอัตถจริยาอย่างเช่นที่หลายคนก�ำลังร่วมกันช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากน�้ำท่วมคนไทยถ้า
เราไม่มเี คราะห์ภยั เราก็แตกแยกทะเลาะกันได้งา่ ย แต่ถา้ มีเหตุเภทภัยมาเราก็รวมกันได้งา่ ยทีเ่ คยทะเลาะกัน
ก็จับมือกัน ช่วยเหลือผู้ประสบภัยเหมือนที่เคยช่วยเหลือผู้ประสบภัยสึนามินี่ก็เป็นอัตถจริยาที่ช่วยยึดโยง
ผู้คนให้มารักกัน ลืมเรื่องที่โกรธเคืองขุ่นข้องหมองใจกันและที่ขาดไม่ได้คือ สมานัตตา คือการร่วมทุกข์ร่วม
สุขกัน ถ้าเราร่วมทุกข์กับเพื่อนเขาก็จะซาบซึ้งใจ ผูกมิตรกับเราได้ง่าย เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
ธรรมะทัง้ หมดทีก่ ล่าวสัน้ ๆ นี้ คือ ทาน ปิยวาจา อัตถจริยาสมานัตตตา เราเรียกรวม ๆ กันว่าสังคหวัตถุ
สังคหวัตถุคือธรรมะที่ช่วยในการสงเคราะห์สงเคราะห์ในที่นี้ไม่ได้หมายถึง “ช่วย” เท่านั้น แต่ยังรวมถึงการ
ยึดเหนีย่ วจิตใจหรือผูค้ นให้เป็นหนึง่ เดียวกันด้วยสังคหวัตถุคอื ธรรมทีเ่ ป็นเครือ่ งยึดเหนีย่ วใจ ประสานหมูช่ น
ให้เกิดสามัคคีหากเรามีธรรมทั้ง 4 ประการคือ ทาน ปิยวาจา อัตถจริยา และ สมานัตตตา สามัคคีก็จะเกิด
ขึ้นได้อย่างแน่นอน
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ดังนั้น เราจะเห็นว่า บุญอานิสงส์ การทอดผ้ากฐิน มีมากมายและเป็นสังฆทานด้วยกันทั้งคู่แต่ว่า
อนิสงส์โดยเฉพาะ กฐินได้มากกว่า เพราะว่ากฐินมีเวลาจ�ำกัด จะต้องทอดตัง้ แต่แรม 1 ค�ำ่ เดือน 11 ถึงกลาง
เดือน 12 แต่ อนิสงส์ได้ทงั้ สองฝ่าย คือผูท้ อดก็ได้ พระผูร้ บั ก็ได้พระผูร้ บั มีอำ� นาจคุม้ ครองพระวินยั ได้หลาย
สิกขาบทท�ำให้สบายขึน้ การทอดกฐินครัง้ หนึง่ พระพุทธเจ้าท่านเคยเทศน์ คือ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ
เจ้าทรงพระนามว่า”ปทุมมุตตระ” ท่านเคยเทศน์วาระหนึง่ สมัยทีพ่ ระพุทธเจ้าองค์ปจั จุบนั เป็น” มหาทุกขตะ”
ท่านกล่าวว่า การทอดกฐินครั้งหนึ่ง จะปรารถนาพุทธภูมิก็ได้ จะปรารถนาเป็นอคัรสาวกก็ได้ จะปรารถนา
เป็นพระอรหันต์ก็ได้ จะปรารถนาเป็นอรหันต์ก็ได้ และจะเข้านิพพานก็ได้ แต่ถ้าหากว่ายังไม่ถึงพระนิพาน
เพียงใด อานิสงส์กฐินจะให้ผลแก่ท่าผู้นั้น คือ จะเป็นเทวดา 500 ชาติ พอพ้นจากเทวดา 500 ชาติ จะเป็น
มหาเศรษฐี 500 ชาติ เลื่อนลงมาเป็นอนุเศรษฐี 500ชาติ พ้นจากอนุเศรษฐี 500 ชาติ ลงมาเป็นคหบดี 500 ชาติ
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