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การทอดกฐิน สร้างความสามัคคีได้บุญ มีอานิสงส์ ตามแนวความเชื่อของชาวพุทธ

สุเมตร์ เทพโสภา

บทน�า

ในสมัยที่พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จประทับอยู่ ณ วัดพระเชตวัน เขตพระนครสาวัตถี มีพระภิกษุ

ชาวเมืองปาฐา (อยู่ด้านทิศปัจฉิม ในแคว้นโกศล) ประมาณ 30 รูป ล้วนถือธุดงควัตรทั้ง 13 ข้อ อาทิเช่น 

อารญัญิกงัคธดุงค์ คอืถอืการอยูป่่าเป็นวตัร, ปิณฑปาตกิงัคธดุงค์ คอืถอืการบณิฑบาตเป็นวตัร, และเตจจวีริ

กังคธุดงค์ คือถือผ้า 3 ผืน (ไตรจีวร) เป็นวัตร เป็นต้น อันมีปฏิปทาน่าเลื่อมใส ปฏิบัติเคร่งครัดในพระธรรมวินัย 

มีความตั้งใจจะพากันไปเข้าเฝ้าพระพุทธองค์ ซึ่งจ�าพรรษาในเมืองสาวัตถี  แต่ต้องเดินทางไกล

พอไปถึงเมืองสาเกต ซึ่งมีระยะทางห่างจากเมืองสาวัตถีประมาณ 6 โยชน์ ก็เผอิญถึงฤดูกาล 

เข้าพรรษาเสยีก่อน เดินทางต่อไปไม่ได้ พระภกิษุเหล่าน้ันจงึตกลงกันอธิษฐานใจอยูจ่�าพรรษา ณ เมอืงสาเกต  

ตลอดไตรมาส ภิกษุเหล่านั้นจ�าพรรษาด้วยมีใจรัญจวนว่า พระพุทธเจ้าประทับอยู่ใกล้ๆ ระยะทางห่างเพียง 

6 โยชน์ แต่ก็ไม่ได้เฝ้าพระองค์ ครั้นล่วง 3 เดือน ออกพรรษาท�าปวารณาเสร็จแล้ว ก็เดินทางไปเมืองสาวัตถ ี

โดยเร็ว

การที่พระผู้มีพระภาคทั้งหลายทรงปราศรัยกับพระอาคันตุกะทั้งหลายนั้น เป็นพุทธประเพณี  

ครั้งนั้นพระพุทธองค์ได้ตรัสถามถึงสุขทุกข์และความก้าวหน้าแห่งการปฏิบัติธรรม ด้วยพระสุรเสียงที่เปี่ยม

ด้วยพระเมตตา พระภิกษุเหล่านั้นต่างพากันกราบทูลให้ทรงทราบถึงความล�าบากตรากตร�าในระหว่างเดิน

ทางของตน เพราะอยู่ในช่วงฤดูฝน มีจีวรเก่า พากันเดินเหยียบย�่าโคลนตม จีวรเปรอะเปื้อนโคลนเปียกชุ่ม

ด้วยน�้าฝน

พระพทุธองค์ทรงทราบความล�าบากของพระภิกษเุหล่านัน้ และเหน็ว่า “กฐนิตฺถาโร จ นาเมส สพพฺ

พุทฺเธหิ อนุญฺญาโต” การกรานกฐินนี้ พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ได้ทรงอนุญาตมา ดังนั้น จึงทรงอนุญาตให้

พระภกิษผุูท้ีอ่ยูจ่�าพรรษาครบ 3 เดือนแล้ว รบัผ้ากฐนิของผูม้จีติศรทัธาถวายได้ เมือ่ได้รบัแล้วมคีวามสามคัคี

ร่วมกนัท�าให้ถกูต้องตามพระธรรมวนิยั จะได้รบัอานสิงส์หรอืความยกเว้นในการผดิพระธรรมวินยั 5 ประการ 

นางวิสาขามหาอุบาสิกาได้ทราบพระบรมพุทธานุญาต และได้ถวายผ้ากฐินเป็นบุคคลแรก 
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“บคุคลทีท่อดกฐนิ ครัง้หนึง่ในชีวติ ปรารถนาพระโพธญิาณ ก็ย่อมได้ นัน่หมายความว่า จะปรารถนา 

เป็นพระพุทธเจ้าก็ได้ จะปรารถนาเป็นอัครสาวกก็ได้ จะปรารถนาเป็นมหาสาวกก็ได้ จะปรารถนานิพพาน

เป็นพระอรหนัต์ปกติกไ็ด้ รวมความว่า ถ้ายงัไม่ถงึพระนพิพานเพยีงใด ค�าว่ายากจนเขญ็ใจ จะไม่ม ีแก่บรรดา

ญาตโิยมพทุธทกุชาต”ิ จากค�ากล่าวของ พระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤๅษลีงิด�า) อานสิงส์ได้ขนาดนี ้มารูจ้กั

กับบุญกฐินกัน

กฐิน เป็นศัพท์ในพระวินัยปิฎกเถรวาท เป็นชื่อเรียกผ้าไตรจีวรทีพ่ระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้ภิกษุ

ผู้อยู่จ�าพรรษาครบ 3 เดือนแล้ว สามารถรับมานุ่งห่มได้  โดยค�าว่าการทอดกฐิน หรือการกรานกฐิน จัดเป็น

สงัฆกรรมประเภทหนึง่ตามพระวนิยับญัญติัเถรวาททีม่กี�าหนดเวลา คอืพระสงฆ์สามารถกระท�าสงัฆกรรมนี้
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ได้นับแต่วันแรม 1 ค�่า เดือน 11 ไปจนถึงวันขึ้น 15 ค�่า เดือน 12 เท่านั้น โดยมีวัตถุประสงค์ส�าคัญคือสร้าง

ความสามัคคีในหมู่คณะสงฆ์ และอนุเคราะห์ภิกษุผู้ทรงคุณที่มีจีวรช�ารุด ดังนั้นกฐินจึงจัดเป็นเรื่องเกี่ยวกับ

สังฆกรรมของพระสงฆ์โดยจ�าเพาะ ซึ่งนอกจากในพระวินัยฝ่ายเถรวาทแล้ว กฐินยังมีในฝ่ายมหายานบาง

นิกายอีกด้วย แต่จะมีข้อก�าหนดแตกต่างจากพระวินัยเถรวาท

การทอดกฐินถือว่าเป็นการบ�าเพ็ญบุญที่ส�าคัญในทางพุทธศาสนาเพราะโอกาสที่จะทอดกฐินนั้นมี

เพียงแค่ช่วงเดียวเท่านั้นคือภายใน 30 วันหลังจากออกพรรษาพอพ้นวันเพ็ญเดือน 12 หรือวันลอยกระทง

แล้วกไ็ม่สามารถทีจ่ะทอดกฐนิได้ นอกจากนัน้แต่ละวดัสามารถรบักฐนิได้เพยีงแค่ปีละครัง้เท่านัน้ไม่เหมอืน

ผ้าป่าทีร่บัได้ตลอดทัง้ปี และกีค่ร้ังกไ็ด้ วนัละหลายครัง้กย็งัได้เพราะฉะนัน้บางวดัทีม่ญีาตโิยมศรทัธามากจงึ

มีการจองกฐินข้ามปี ไม่ใช่แค่ 2-3ปี แต่จองล่วงหน้าเป็นสิบยี่สิบปีก็มี เพราะว่ามีผู้อยากเป็นเจ้าภาพเยอะ 

แต่ละคนก็อยากเป็นเจ้าภาพแต่ผู้เดียว

แต่ที่นี่เราทอดกฐินสามัคคี คือไม่มีเจ้าภาพเพียงผู้เดียวทุกคนมาร่วมกันเป็นเจ้าภาพ อันที่จริงขึ้น

ชือ่ว่าทอดกฐนิแล้ว จะมหีรอืไม่มคี�าว่าสามคัคปิีดท้ายกต็ามจดุมุง่หมายกเ็หมอืนกนัคอืเพือ่เชดิชแูละส่งเสรมิ

ความสามคัค ีถ้าไม่มคีวามสามคัคแีล้วการทอดกฐนิกเ็กดิข้ึนไม่ได้แต่เด๋ียวนีค้วามเป็นมาหรอืจดุมุง่หมายของ

การทอดกฐินนั้นคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้จักถ้ารู้จักและเข้าใจก็จะเห็นคุณค่าของประเพณีทอดกฐินได้มากขึ้น

ที่บอกว่าการทอดกฐินเป็นการท�าบุญที่ส�าคัญและมีอานิสงส์มากสาเหตุส�าคัญไม่ใช่เพราะมีโอกาส

ทอดได้แค่ปีละ 30 วันเท่านั้น แต่เป็นเพราะการทอดกฐินมีจุดมุ่งหมายเพื่อเชิดชูและส่งเสริมสามัคคีธรรม

จะเข้าใจเรื่องนี้ได้ก็ต้องเล่าประวัติความเป็นมาของประเพณีทอดกฐินคือ สมัยพุทธกาลพระภิกษุสงฆ์มี

ธรรมเนียมว่าเมื่อออกพรรษาแล้วจะมีการไปหาผ้ามาคนละชิ้นสองชิ้น เพื่อมอบให้กับภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง 

ซึ่งมีจีวรเก่าคร�่าคร่าสมัยก่อนผ้าหายาก ไม่ได้หาง่ายเหมือนสมัยนี้ เพราะไม่มีการท�าขาย และการทอก็ใช่ว่า

จะท�าได้บ่อยๆชาวบ้านสมัยก่อนมีเสื้อผ้าแค่คนละชุดสองชุดเท่านั้น

ส�าหรบัพระสงฆ์ ผ้าส่วนใหญ่ทีห่่มเป็นจีวรกไ็ด้มาจากผ้าห่อศพทีไ่ปชกัมาจากป่าช้าได้มาแล้วก็ต้อง

ท�าความสะอาด ด้วยการต้ม ซัก แล้วก็ต้องตัดเย็บ ซึ่งเป็นเรื่องที่ยุ่งยากมากเพราะฉะนั้นจึงมีธรรมเนียมว่า 

เมื่อออกพรรษาแล้วพระภิกษุสงฆ์จะช่วยกันไปหาผ้ามาคนละช้ินสองช้ินเพื่อมอบให้กับภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง 

ท่านไม่ได้มอบให้เฉยๆ แต่ยังช่วยกันตัดช่วยกันเย็บ ช่วยกันย้อม เพ่ือให้เป็นจีวรใช้ห่มได้ จะเป็นสบงหรือ

จีวรก็ได้ทั้งนั้น

ต่อมาญาติโยมเหน็ว่า พระสงฆ์ท่านล�าบาก อยากสงเคราะห์ท่านจงึออกปากว่าต่อไปนีพ้ระคณุเจ้า

ไม่ต้องไปหาผ้า โยมจะไปหาผ้ากันมาเอง แล้วถวายแด่พระสงฆ์จากนั้นก็จะเป็นหน้าที่ของพระสงฆ์ในการ

ตดัสนิใจว่าจะมอบผ้านัน้ให้กบัผูใ้ดด้วยเหตุนีจ้งึเกดิประเพณทีอดกฐินข้ึน โดยญาตโิยมช่วยกนัหาผ้ามาถวาย 

ซึ่งก็ต้องเริ่มต้นจากการทอผ้าให้เป็นผืนซ่ึงเป็นงานใหญ่ทีเดียว เพราะสมัยก่อนนั้นไม่มีการทอผ้าส�าเร็จรูป

ขาย ชาวบ้านทัง้หมูบ้่านต้องช่วยกนักว่าจะได้ผ้ามาผนืหนึง่บางแห่งมศีรทัธามากพยายามท�าทกุอย่างให้เสร็จ

ภายในวันเดียว ตั้งแต่ปั่นฝ้าย ทอ ตัด เย็บ แล้วน�าไปทอดถวายแก่พระสงฆ์ภายในวันนั้นเรียกว่าจุลกฐิน

ทน้ีีเมือ่พระสงฆ์ได้ผ้ามาแล้ว หากเป็นผ้าผนืเรยีบ ๆ  ท่านกต้็องช่วยกันตดัให้เป็นชิน้ๆ เรยีกว่าขณัฑ์ 

แล้วเย็บต่อกันเป็นผืน จะเป็นสบงหรือจีวรก็แล้วแต่ อันนี้ส�าหรับส�านักท่ีเคร่งวินัยเสร็จแล้วก็ถึงข้ันตอน

สุดท้าย คือกรานกฐิน ทั้งหมดนี้ต้องท�าให้เสร็จภายในหนึ่งวันเพราะฉะนั้นจึงต้องช่วยกัน ในสมัยพุทธกาล
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แม้แต่พระพทุธองค์ก็ยงัร่วมในกจิกรรมนีด้้วยบางวดัก็ยงัมธีรรมเนยีมนีอ้ยู ่กว่าจะตดัเยบ็เสรจ็ จนกรานกฐิน

ได้กอ็าจล่วงไปถงึกลางคืนประเพณนีีต้้องอาศยัความสามคัคมีากเริม่จากความสามคัคใีนหมูพ่ระทีจ่ะต้องไป

ช่วยกนัหาผ้ามามอบให้กบัภกิษุรปูใดรปูหนึง่แม้ภายหลงัพระสงฆ์ไม่ต้องหาผ้าเอง มโียมถวายให้ กต้็องมกีาร

ตกลงว่าจะมอบผ้านั้นแก่พระรูปใดซึ่งไม่ใช่ว่าจะต้องมอบให้แก่เจ้าอาวาสเท่านั้น อาจจะเป็นพระลูกวัดก็ได้

การตกลงว่าจะมอบให้กับภิกษุรูปใดก็ต้องอาศัยมติท่ีเป็นเอกฉันท์ จะมีใครทักท้วงหรือคัดค้านแม้แต่หนึ่ง

เสียงก็ไม่ได้ต้องเป็นเอกฉันท์เท่านั้น ข้อก�าหนดนี้ยังปฏิบัติมาจนถึงทุกวันนี้

การทีพ่ระสงฆ์จะมคีวามเหน็เป็นเอกฉันท์ ไม่มกีารทกัท้วงเลยนัน้ไม่ใช่เร่ืองง่าย เพราะเมือ่พระสงฆ์

มาจ�าพรรษาร่วมกัน 3 เดือนก็อาจมีการกระทบกระทั่งกันบ้างการที่จะมีความเห็นเป็นเอกฉันท์เพื่อมอบผ้า

ให้กบัภกิษรูุปใดรปูหนึง่ย่อมไม่ใช่เรือ่งง่ายแต่หากท่านมคีวามเห็นเป็นเอกฉนัท์กแ็สดงว่าท่านต้องมคีวามเป็น

น�า้หน่ึงใจเดยีวกันพอสมควรและเมือ่เหน็เป็นเอกฉนัท์แล้วกยั็งต้องร่วมแรงร่วมใจกันตดัเยบ็ผ้าด้วย จะท�าให้

เสร็จภายในวันเดียวก็ต้องอาศัยความสามัคคีเช่นกัน

นอกจากความสามัคคีในหมู่พระสงฆ์แล้ว ฝ่ายฆราวาสญาติโยมก็ต้องสามัคคีด้วยเช่นกันสมัยก่อน

ก็ต้องช่วยกันทอผ้าเป็นผืน รวมทั้งหาบริวารกฐินด้วย อย่างที่เราทราบกันว่ากฐินเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้มีแต่ผ้าแต่มี

บริวารมากมายเป็นสิ่งของเครื่องใช้ ทั้งที่หามาเองหรือไปซื้อมา ถ้าจะซื้อก็ต้องมีการบอกบุญเรี่ยไรกันต้องมี

ความสามัคคถีงึจะได้เงินเป็นจ�านวนมาก ได้เงนิมาแล้วก็ร่วมกนัเดนิทางมาทอดผ้ากฐนิอนันีก้เ็ป็นการเพิม่พนู

ความสามคัคเีช่นกนั บางแห่งเจ้าภาพมาจากทีไ่กล กว่าจะมาถงึกป็ระสบความยากล�าบาก แต่เมือ่มาถงึแล้ว

เจ้าบ้านก็ร่วมแรงร่วมใจกันเลี้ยงต้อนรับเป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างคนต่างถิ่น

จะเห็นได้ว่าประเพณีทอดกฐินนี้ แกนกลางอยู่ที่ความสามัคคีทั้งเชิดชูและส่งเสริม กล่าวคือเชิดชู

สามัคคีธรรมของพระสงฆ์ที่ได้ร่วมกันจ�าพรรษาอย่างราบรื่นตลอดสามเดือนขณะเดียวกันก็ส่งเสริมให้เกิด

สามัคคธีรรมทัง้ในหมูส่งฆ์และฆราวาส ตรงทีต้่องร่วมแรงร่วมใจกนัท�าภารกจิในส่วนของตนให้เสรจ็สิน้ฉะนัน้

ถ้าเราเข้าใจหลกัและจดุมุง่หมายของประเพณทีอดกฐนินี ้กจ็ะเข้าใจว่าท�าไมการทอดกฐนิจงึเป็นประเพณทีี่

ส�าคัญของพุทธศาสนาของชาวไทยและเหตุใดการทอดกฐินจึงมีอานิสงส์มาก

การทอดกฐินจัดว่าเป็นสังฆทานอย่างหนึ่ง แต่เป็นสังฆทานที่พิเศษด้วยเหตุผลที่กล่าวมา โดยปกติ

สงัฆทานก็มีอานสิงส์มากกว่าทานทัว่ๆ ไปท่ีเป็นวตัถุทานอยูแ่ล้วแต่ว่าการทอดกฐินพิเศษกว่าน้ันเพราะปีหนึง่

ท�าได้ครั้งเดียวและที่ส�าคัญคือเป็นเครื่องเชิดชูและส่งเสริมสามัคคีธรรม

สามคัคีธรรมเป็นสิง่ส�าคัญในพทุธศาสนา การท่ีพระพทุธเจ้าทรงตัง้คณะสงฆ์ข้ึนมากเ็พือ่ให้พระสงฆ์

ฝึกฝนพัฒนาตนและสามารถบ�าเพ็ญประโยชน์ให้กับชาวโลกได้แต่จะท�าเช่นนี้ได้ ความสามัคคีเป็นเงื่อนไข

ส�าคญั เพราะเมือ่มคีวามสามคัคกีนัแล้วชมุชนสงฆ์ย่อมมคีวามสงบร่มเยน็ ช่วยให้เกดิความเจรญิงอกงามใน

การพฒันาตน ถ้าทีใ่ดไม่มีความสามัคคกีนัทีน่ัน่ย่อมไม่มคีวามสงบ ยากทีบ่คุคลจะพฒันาตนให้มคีวามเจรญิ

ก้าวหน้าได้และยิ่งเป็นไปได้ยากที่จะบ�าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ชาวโลกได้

สามคัคธีรรมส�าคญัต่อคณะสงฆ์อย่างไร ก็ส�าคญัต่อบ้านเมอืงอย่างนัน้ บ้านเมอืงเราจะมคีวามสงบ

และเจริญก้าวหน้าได้ผู้คนก็ต้องมีความสามัคคีกัน ครอบครัว หรือองค์กรก็เช่นเดียวกัน จะเจริญก้าวหน้าได้

ก็ต้องมีความสามัคคีในหมู่สมาชิกสามัคคีธรรมมีความส�าคัญพอๆ กับลมหายใจ ถ้าหากหวังความสุขก็ต้อง

ให้ความส�าคัญกับการสร้างความสามัคคีซึ่งเป็นสิ่งที่เมืองไทยตอนนี้ขาดมาก ที่จริงขาดไปในทุกวงการเลยก็
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ว่าได้จ�าเป็นมากที่เราจะต้องร่วมระดมกันสร้างสามัคคีธรรมให้เกิดข้ึน แต่สามัคคีธรรมไม่ได้เกิดจากการ

รณรงค์ด้วยค�าขวญัว่าต้องรกักนั ต้องปรองดองกนั ต้องสามคัคกีนั การรณรงค์ด้วยค�าขวญัมปีระโยชน์กจ็รงิ

แต่มันช่วยได้ไม่มาก ตราบใดที่ไม่มีการสถาปนาธรรมะในใจคนจนน�าไปสู่การปฏิบัติที่ส่งเสริมความสามัคคี

หรือปรองดองกัน

ธรรมะในใจคนได้แก่อะไร ข้อแรกทีส่�าคญัคอื เมตตา ถ้ามเีมตตาแล้วกจ็ะมกีารท�าความดใีห้กนัและ

กันมีความเอื้อเฟื้อกัน ความเอื้อเฟื้อหรือการท�าดีต่อกันเป็นเสมือนสะพานที่เชื่อมผู้คนให้เป็นอันหนึ่งอัน

เดียวกันถ้าไม่มีความเมตตากรุณาต่อกันแล้ว เป็นการยากความสามัคคีจะเกิดข้ึนได้กันได้อย่าว่าแต่ความ

สามัคคีในประเทศเลย แม้กระทั่งในครอบครัว หรือระหว่างสามีภรรยาถ้าไม่มีเมตตาต่อกันความสามัคคีก็

เกิดขึ้นได้ยาก

เมตตาในที่นี้ไม่ใช่เมตตาในใจแต่เพียงอย่างเดียว ต้องแสดงออกมาเป็นค�าพูดและการกระท�าด้วย

สามีภรรยาอาจจะบอกว่าฉันรักเธอ แต่ถ้าไม่แสดงออกด้วยค�าพูดที่ไพเราะ ค�าพูดที่สุภาพค�าพูดที่ปรารถนา

ดี ก็ไม่สามารถที่จะผูกใจอีกฝ่ายหนึ่งได้ การแสดงเมตตาด้วยค�าพูดด้วยการกระท�านี้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยว

น�้าใจผู้คนให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

ขณะเดียวกันก็ต้องมีขันติคือความอดกลั้นและความใจกว้างด้วยถ้าเราใจแคบอยู่แล้ว ใครท่ีคิดไม่

เหมือนเรา เราก็จะไม่พอใจ เราก็จะขุ่นเคืองใจและจากความขุ่นเคืองใจก็จะกลายเป็นความโกรธ และจาก

ความโกรธก็สามารถจะลุกลามกลายเป็นความเกลียดได้ง่ายเดี๋ยวนี้แม้แต่ในครอบครัวเดียวกัน ก็มีความระ

หองระแหงกนักเ็พราะว่า มคีวามเหน็ทีไ่ม่ลงรอยกนัมคีวามเหน็ทีแ่ตกต่างกนั ไม่เฉพาะแต่เหตกุารณ์บ้านเมอืง  

แม้แต่เรือ่งราวทีเ่ป็นข่าวในหน้าหนงัสอืพมิพ์กส็ามารถท�าให้ผูค้นทะเลาะกนัได้เพราะว่าใจไม่กว้างพอถ้าเรา

มีความใจกว้างก็จะเห็นว่า ความแตกต่างเป็นเรื่องธรรมดา และถ้ามองให้ดีมีปัญญาแล้วเราก็จะเห็นว่า  

ความแตกต่างก็มีประโยชน์ไม่น้อย

ผู้ท่ีมีปัญญาจะเห็นว่าความแตกต่างนั้นมีประโยชน์ ถ้าคนเราเหมือนกันทุกอย่างแล้วก็ไม่สามารถ

ที่จะเสริมซึ่งกันและกันได้ ลองนึกภาพนิ้วมือเรามี 5 นิ้ว ห้านิ้วนี้สั้นยาวไม่เท่ากันแต่เป็นเพราะความแตก

ต่างนี้เองท�าให้มือของเราสามารถจะท�าสิ่งวิเศษมหัศจรรย์ได้แม้แต่ญาติที่ใกล้ชิดกับเราเช่นลิงชิมแปนซีก็ไม่

สามารถจะใช้มอืในการท�าสิง่ทีป่ระณตีพสิดารได้เท่ามนษุย์ไม่ว่าจะเป็นการเล่นดนตร ีการสไีวโอลนิ การดดี

เปียโน การแกะสลัก หรือแม้แต่การจับเคร่ืองมือให้กระชับแน่นมนุษย์ท�าสิ่งเหล่านี้ได้เพราะเรามีนิ้วท่ีแตก

ต่างกัน สามารถจับฉวยท�าอะไรได้ร้อยแปดถ้าหากว่านิ้วของเราเท่ากันเสียแล้ว ก็คงไม่สามารถประดิษฐ์สิ่ง

ที่พิเศษพิสดารได้ไม่ผิดถ้าจะพูดว่าธรรมชาติให้นิ้วมือเรามีความแตกต่างกันเพื่อที่เราจะได้สามารถท�าสิ่งที่

พิเศษได้ความแตกต่างของนิว้มอืเป็นการช่วยเสรมิซึง่กนัและกัน หากร่วมใจกนัหรอืสามคัคกีนัแล้วกส็ามารถ

ท�าสิ่งวิเศษมหัศจรรย์ได้

ความสามคัคบีนพืน้ฐานของความแตกต่างแม้จะแตกต่างกนัแต่กลายเป็นของด ีเพราะว่าคนเรานัน้

ไม่มใีครทีส่มบรูณ์แบบแต่ละคนมคีวามเก่งความถนดักนัคนละด้าน ถ้าเราน�าความถนดั ความเก่งทีแ่ตกต่าง

กันนี้มาเสริมกันก็จะก่อให้เกิดประโยชน์สร้างสรรค์ได้จะมองอย่างนี้ได้ก็ต้องมีปัญญา ดังนั้นปัญญาจึงเป็น

ธรรมะอกีข้อหน่ึงทีเ่ราควรจะมถ้ีาเรามปัีญญาเรากจ็ะไม่กลวัความแตกต่าง เรากจ็ะมองเหน็ว่าความแตกต่าง

น้ีมข้ีอดแีม้ความคดิของคนอืน่จะไม่ตรงกบัความเหน็ของเรา แต่มนักช่็วยให้เราได้เหน็อะไรรอบด้านมากขึน้
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อันนี้รวมถึงค�าวิจารณ์ด้วย เวลาใครวิจารณ์เรา เราก็มักไม่เห็นด้วย แต่ถ้าเราไตร่ตรองให้ดีมันก็ช่วยให้เรา

เห็นในสิ่งที่นึกไม่ถึงหรือมองข้ามไป ช่วยให้เราปรับปรุงงานการให้ดีขึ้นรวมถึงแก้ไขตัวเองด้วย นอกจากนั้น

ยังช่วยลดอตัตาตวัตนของเราด้วย หากเราเหน็ข้อดเีหล่านีเ้วลาเราเจอคนทีแ่ตกต่างจากเรา คดิแตกต่างจากเรา  

เราก็ไม่โกรธ เจอคนที่ความสามารถไม่เหมือนเราเราก็กลับมองเป็นข้อดีว่าจะได้ช่วยมาเสริมกัน

ที่จริงแล้วถ้าเราฉลาด มองให้ลึกลงไปอีกชั้นหนึ่งก็จะเห็นว่าเบื้องหลังของความแตกต่างนั้นมันก็

คือความเหมือนกัน อย่างนิ้วทั้ง 5 ของเราแม้จะแตกต่างกันแต่ทั้ง 5 ล้วนมาจากฝ่ามือเดียวกัน คนเราก็เช่น

เดียวกัน แม้จะเป็นคนต่างชาติต่างภาษา ต่างวัฒนธรรม ต่างศาสนา ต่างสีผิว นั่นคือความแตกต่างในส่วน

เปลือกนอกแต่ในสาระส�าคัญนั้นเราต่างเป็นมนุษย์เหมือนกัน เรารักสุขเกลียดทุกข์เหมือนกันเราเป็นเพื่อน

ร่วมทกุข์ ร่วมวฏัสงสารเหมอืนกนั ฉะนัน้ถ้าเรามองเหน็จดุร่วมทีเ่รามีเหมอืนกนัเราจะเกลยีดกนัยาก เราจะ

รักกันได้ง่ายขึ้น

ปัญญาท�าให้เราเห็นว่าเรามีความเหมือนกันมากมาย ความมีจุดร่วมเหมือนกันท�าให้เราผูกพันกัน

มากข้ึนขณะเดยีวกนั การทีเ่ราเหน็ประโยชน์ของความแตกต่างก็ท�าให้เรายอมรบัความแตกต่างและใช้ความ

แตกต่างให้เป็นประโยชน์สร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์ร่วมกันได้

ธรรมเหล่านี้คือสิ่งที่คนไทยและชาวพุทธจะต้องมีมากๆ ไม่ว่าจะเป็นเมตตาขันติ และปัญญาที่จะ

ท�าให้เราเข้าใจความจริงที่ยึดโยงผู้คนให้เป็นหนึ่งเดียวกันถ้าเราน�าเอาธรรมะเหล่านี้มาใช้กับครอบครัวของ

เรา ทีท่�างานของเรา กบัเพือ่นบ้านของเรากจ็ะมแีต่ความสงบ มแีต่สนัตสิขุ ซึง่กท็�าให้เกดิความเจรญิก้าวหน้า

กบัทกุฝ่ายอยากฝากธรรมเหล่านีใ้ห้แก่เราในโอกาสทีไ่ด้มาท�าบญุทอดกฐนิด้วย นอกจากการได้มาท�าบญุท�า

กศุลได้มาสงเคราะห์พระสงฆ์หรอืวดัวาอารามด้วยบรวิารทีเ่ราได้รวบรวมมาแล้ว กอ็ยากให้เรามองลกึลงไป

ถึงหัวใจหรือว่าจิตวิญญาณของการทอดกฐินเพื่อท่ีเราจะได้น้อมมาปฏิบัติกับตัวเอง เริ่มต้นด้วยการน้อม

ธรรมะมาสถิตไว้ที่ใจไม่ว่า เมตตา ขันติ ปัญญา หลังจากนั้นก็แสดงออกมาเป็นการปฏิบัติ เป็นการกระท�า

ต่อกัน

เมตตากรุณานั้นเป็นสิ่งที่ต้องสร้างให้มากขึ้นในปัจจุบันเพราะตอนนี้เรามีความโกรธ ความเกลียด 

ความกลัวกันมาก แต่เมตตาอย่างเดียวไม่พอเราต้องแสดงออกมาเป็นการกระท�า เริ่มด้วยการเอื้อเฟื้อทาง

วัตถู เรียกว่าทานต่อมาก็คือการพูดด้วยวาจาไพเราะ เก้ือกูล คือ ปิยวาจา แสดงออกเป็นการกระท�า

สร้างสรรค์เรียกว่าอัตถจริยาอย่างเช่นที่หลายคนก�าลังร่วมกันช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากน�้าท่วมคนไทยถ้า

เราไม่มเีคราะห์ภัยเรากแ็ตกแยกทะเลาะกนัได้ง่าย แต่ถ้ามเีหตเุภทภยัมาเรากร็วมกนัได้ง่ายทีเ่คยทะเลาะกนั

ก็จับมือกัน ช่วยเหลือผู้ประสบภัยเหมือนที่เคยช่วยเหลือผู้ประสบภัยสึนามิน่ีก็เป็นอัตถจริยาท่ีช่วยยึดโยง

ผู้คนให้มารักกัน ลืมเรื่องที่โกรธเคืองขุ่นข้องหมองใจกันและที่ขาดไม่ได้คือ สมานัตตา คือการร่วมทุกข์ร่วม

สุขกัน ถ้าเราร่วมทุกข์กับเพื่อนเขาก็จะซาบซึ้งใจ ผูกมิตรกับเราได้ง่าย เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

ธรรมะท้ังหมดท่ีกล่าวส้ันๆ น้ี คอื ทาน ปิยวาจา อตัถจรยิาสมานตัตตา เราเรยีกรวม ๆ  กนัว่าสงัคหวตัถุ  

สังคหวัตถุคือธรรมะที่ช่วยในการสงเคราะห์สงเคราะห์ในที่นี้ไม่ได้หมายถึง “ช่วย” เท่านั้น แต่ยังรวมถึงการ

ยดึเหน่ียวจติใจหรอืผูค้นให้เป็นหนึง่เดียวกนัด้วยสงัคหวตัถุคือธรรมทีเ่ป็นเครือ่งยดึเหนีย่วใจ ประสานหมูช่น

ให้เกิดสามัคคีหากเรามีธรรมทั้ง 4 ประการคือ ทาน ปิยวาจา อัตถจริยา และ สมานัตตตา สามัคคีก็จะเกิด

ขึ้นได้อย่างแน่นอน
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ดังนั้น เราจะเห็นว่า บุญอานิสงส์ การทอดผ้ากฐิน มีมากมายและเป็นสังฆทานด้วยกันทั้งคู่แต่ว่า 

อนิสงส์โดยเฉพาะ กฐนิได้มากกว่า เพราะว่ากฐนิมเีวลาจ�ากดั จะต้องทอดตัง้แต่แรม 1 ค�า่ เดอืน 11 ถึงกลาง

เดอืน 12  แต่ อนิสงส์ได้ทัง้สองฝ่าย คอืผูท้อดกไ็ด้ พระผูร้บัก็ได้พระผูร้บัมอี�านาจคุม้ครองพระวนิยั ได้หลาย

สกิขาบทท�าให้สบายขึน้การทอดกฐนิครัง้หนึง่ พระพทุธเจ้าท่านเคยเทศน์ คอื องค์สมเดจ็พระสัมมาสมัพทุธ

เจ้าทรงพระนามว่า”ปทมุมุตตระ” ท่านเคยเทศน์วาระหนึง่ สมยัทีพ่ระพทุธเจ้าองค์ปัจจบุนัเป็น” มหาทกุขตะ”  

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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