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ถาม : เร่ือง “กฐิน ๒๕๕๘” 

ขอกราบเรียนถามก าหนดการทอดกฐินปี ๒๕๕๘ ครับ 

ตอบ : ค าถามมีแค่นี ้

กฐินปี ๒๕๕๘ พดูถึงเวลากฐินนะ เวลากฐินของวดัป่าสนัติพทุธาราม เวลาเขามี
เจ้าภาพทอด เจ้าภาพทอดเขาก็ก าหนดวนั ก าหนดวนัเสร็จแล้วเขาก็พดูกนัเป็นภายใน ถ้าพดู
กนัเป็นภายใน เวลาเขาก าหนดวนั เพราะเวลาทอดกฐินมนัเป็นกฐินมีเจ้าภาพ แต่ต้องสามคัคี 
สามคัคีเพราะว่าอะไร เพราะว่าชาวพทุธด้วยกนั แต่เวลาเขาสามคัคีกนัแล้วเขาจะนดัวนักนั พอ
นดัวนักนัแล้ว เราก็จะบอกกนัเป็นการภายใน ถ้าบอกกนัเป็นการภายใน เราจะไม่ออกสื่อ การ
ออกสื่อ เราจะไม่ออกสื่อ 

เวลาเราทอดกฐินที่วดันีก้บัทอดกฐินที่โป่งกระทงิ เวลาเขามาขอต้นกฐิน เขามาขอ
ใบฎีกา บอกไม่มี พวกเราไม่เคยท า พวกเราไม่ท าอย่างนัน้ เพราะพวกเราท านะ เราทอดกฐินกนั 
เราทอดกฐินเพราะว่ามนัเป็นบญัญัติ เป็นค าสัง่สอนขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า แต่
เราท าพอสมควร พอให้ท าตามธรรมวินยั แต่ไม่ได้ท าทางโลก 

สิ่งที่เวลาเขาส่ือสารกนั เขาประชาสมัพนัธ์กนั นัน่เป็นเร่ืองของทางโลก ถ้าทางโลกท าไป
แล้วมนัเบียดเบียนกนั มนัเบียดเบียนกนั เห็นไหม ดสู ิ ชาวพทุธเรากลวัที่สดุคือกลวัฎีกา กลวั
ซองขาว กลวัสิ่งที่เขาเร่ียไรบุญ แล้วเวลาคนท าหน้าทีก่ารงาน พอสิน้เดือนมนัมีกฐินผ้าป่า ซอง
ขาวเป็นตัง้ๆ แล้วเวลาเขาพดูนะ คนที่เขาไปแจกเขาบอก “อ้าว! ก็เราเอาบุญมาให้เขา เราเอา
บุญมาให้เขา เราท าคณุงามความดี” แต่ไอ้คนที่ต้องใส่ซองมนัไม่หวาดไม่ไหวไง นี่คือการ
เบียดเบียนกนั ถ้าการเบียดเบียนกนั เราถึงไม่ท าอย่างนัน้ 
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ฉะนัน้ ที่ว่ามีฎีกา มีสิ่งต่างๆ เราไม่ท า แต่นีเ้ราไม่ท า เราไม่ท าเพราะหลวงปู่ มัน่ท่านไม่
พาท า หลวงตาก่อนที่ท่านออกมาโครงการช่วยชาติฯ ท่านก็ไม่พาท า แต่เวลาท่านท า ท่านท า
เพราะเห็นว่าชาติมีปัญหา ชาติมีความขดัสน ชาติต้องมีการบ ารุงรกัษา ท่านถึงได้ออกมาท า
แบบนัน้ การท าแบบนัน้ท่านท าเพ่ือชาติ ไม่ได้ท าเพ่ือส่วนตน ไม่ได้ท าเพ่ือเรา 

ฉะนัน้ กรณีนีเ้หมือนกนั “ขอกราบเรียนถามก าหนดการทอดกฐิน” 

ก าหนดนีเ้ราก าหนดแล้ว เราบอกแล้ว เราบอกกนัเป็นภายใน ถ้าบอกกนัเป็นภายในแล้ว 
ถ้าเป็นทางโลก เป็นทางโลก เม่ือก่อนนัน้ลกูศิษย์เราจะถามประจ าว่า ในเว็บไซต์ต่างๆ ที่เขา
บอกบุญกนัน่ะ เขามีรายนามวดัทกุวดัเลย แต่เขาบอกว่าไม่มีในนามวดัของเรา แล้วลกูศิษย์เรา
ก็สงสยั สงสยัก็ไปถามเขา บอกว่า ท าไมมีรายชื่อวดัทกุวดัเลยที่มีก าหนดการทอดกฐิน ท าไมไม่
มีวดัของหลวงพ่อสงบเลย 

เขาบอกว่าเขาไม่สะดวกใจ เขาไม่คุ้นเคยกบัเรา เขาไม่รับรู้ เขาไม่ลงใบก าหนดการให้ 

ไอ้ลกูศิษย์ของเราก็ตื่นเต้น อู๋ย! ท าไมอาจารยเ์ป็นอย่างนัน้นะ 

ตอนนีม้าขอเรา เราไม่ให้ ไม่ให้หรอก ไม่ให้เพราะอะไร เพราะมนัเป็นเร่ืองเราทอดกฐิน
เพ่ือไปเฝา้องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า เราทอดกฐิน เห็นไหม ดสู ิ เวลาหลวงตาท่านบอก 
ไม่เหยียบหวัองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้า เคารพองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า แล้วท า
ตามธรรมวินยัขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า  

ฉะนัน้ เวลากฐิน กฐินมนัเป็นความสามคัคี เป็นความสามคัคีของพระ เพราะความ
สามคัคีของพระ เวลาพระ อานิสงส์ของการได้กฐิน อานิสงส์นะ เวลาถ้าจ าพรรษาแล้วเราจะ
สละผ้า ๓ ผืนได้ใน ๑ เดือน ถ้าได้กฐินจะได้ ๔ เดือน ไปในวิกาลโดยไม่ต้องบอกลา สิ่งต่างๆ 
มนัเป็นอบุายขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า เพราะเวลาพระออกพรรษาแล้วพระไปเฝา้
องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า ผ้ามนัขาด ผ้ามนัเก่า ก็เลยบญัญัติว่า เวลาจ าพรรษาที่ไหน 
ญาติโยมที่บริเวณนัน้เขาต้องขวนขวายหาผ้ามาเปล่ียนผ้า มาถ่ายผ้าให้ แล้วสมยัพทุธกาลมนั
ไม่มีจกัร มนัต้องเย็บกนัด้วยมือ การเย็บกนัด้วยมือต้องเย็บให้ส าเร็จภายในวนันัน้ ถ้าส าเร็จใน
วนันัน้เป็นความสามคัคีของสงฆ์ สงฆ์ร่วมมือกนั สงฆ์ท าก็เป็นความสามคัคี เห็นไหม เป็นความ
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สามคัคีด้วย มนัเป็นเร่ืองความสามคัคี เป็นเร่ืองความผกูพนัต่างๆ มนัได้บุญกุศลอย่างนัน้ไง นี่
ก็ท าเพ่ือบุญกุศล 

ทีนีพ้อเดี๋ยวนีม้นัเจริญขึน้ มนัท า ทกุคนก็บอกว่า พระจ าพรรษาต้องมีกฐิน ถ้าไม่มีกฐิน
แล้ว หมู่บ้านนัน้ ชุมชนนัน้เป็นผู้ที่เสียหน้าเสียตา ถ้าชุมชนนัน้ หมู่บ้านนัน้ท าอะไรแล้วมนัเจริญ
งอกงาม ท าแล้วมนัเชิดชู มนัจะเป็นการเชิดช ู

นัน่มนัเป็นภาระกนัไปหมด ถ้ามนัเป็นภารนะ มนัเป็นปัญหาสงัคม สงัคมโลกก็เร่ืองหนึง่ 
นัน่พดูถึงที่ไหนเขาสมควรท าอย่างนัน้ก็ควรท าอย่างนัน้ เพราะความสามคัคี ดสูิ ขนาดกฐินเป็น
ความสามคัคีของวดั แต่ถ้ามนัเป็นความสามคัคีของชาติ มนัก็เป็นเร่ืองของชาติ ทีไ่หนเขาท า 
เขาควรท า แต่ถ้ามนัเป็นธรรมวินยั เราท าเพ่ือเรา เราท าเพ่ือเรานะ กฐินของเรา  

กฐิน เหน็ไหม ดสู ิ ธรรมวินยัขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าทกุข้อมนัมี
ความหมายหมด เวลานกัขตัฤกษ์ เวลาเข้าพรรษา ตอนบวช เวลาบวชขึน้มา พ่อแม่ก็ชื่นอกชืน่
ใจ เพราะมีสายเลือดเข้าไปค า้จุนศาสนา นี่มนัก็เป็นธรรมวินยัเหมือนกนั บวชมาแล้วมีผ้าป่า มี
กฐิน เวลามีข้อวตัรปฏิบตัิ มนัก็เป็นข้อวตัรปฏิบตัิ แต่มนัก็เป็นพืน้ที่ พืน้ที่ไหนถือส่ิงนัน้เป็น
วฒันธรรม ถือส่ิงนัน้เป็นประเพณีท้องถิ่น เขาก็ถือว่าของเขาถกูต้อง แล้วมนัก็มีปัญหาไปหมด 

ฉะนัน้ เวลาเราบอกว่า ธรรมวินยัขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าก็เหมือนกบั
ร่างกายมนษุยเ์รานี่ มนัมีอาการ ๓๒ มนัมีอวยัวะครบสมบูรณ์ มนัก็เป็นไปได้ กฐินมนักเ็ป็นส่วน
หนึ่ง กฐินก็เป็นส่วนหนึง่ แล้วเป็นส่วนหนึ่งแล้วเราท าสมควร ฉะนัน้ เวลาท าของเรา เราท าแบบ
นี ้ เราท าของเราแบบนี ้ เพราะครูบาอาจารย์ท่านท าแบบนี ้ ไม่กวนบ้านกวนเมืองไง ไม่
เบียดเบียนเขา ไม่ให้บ้านเมืองเขาบอบช า้ 

ทีนีม้นัอยู่ที่ศรัทธาความเชื่อ ถ้ามีศรัทธาความเชื่อ เขาก็บอกกนัเป็นภายใน บอกกนัเป็น
ภายในแล้วเราไม่บอกเร่ียไร ไม่บอกต่างๆ ถ้าบอกเร่ียไรแล้ว ทีนีเ้ขาจะบอกมีแล้ว เขาบอกเม่ือ 
๒-๓ ปีที่แล้ว เพราะว่าคนที่มาใหม่ต่างๆ เขาก็มีจิตใจที่เป็นธรรม เขาก็อยากจะช่วยเหลือ เขาไป
เปิดบญัชีแล้วบอกว่าจะเร่ียไร แล้วพอได้แล้วเขาก็จะมาร่วมทอดกฐินที่วดัเรา 
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ลกูศิษย์เขาไปเจอเข้า ไปเจอเข้า เขาบอกเรานะ เราบอกว่าให้ปิดเลย ให้เขาปิด เพราะ
เขาท าโดยพลการ จ าไว้เลยนะ ถ้าที่ไหนเขามีเลขบญัชี เขาเปิดบญัชีที่บอกว่าจะเอาไปท าบุญที่
วดัเรา เขาท าโดยพลการทัง้หมด 

เพราะเวลาเราอยู่กบัครูบาอาจารย์มา ท่านบอกว่า บวชมาเป็นพระ หน้าที่ของพระก็คือ
รักษาหวัใจของตนในการประพฤติปฏิบตัิ ไอ้เร่ืองปัจจยัเคร่ืองอาศยัมนัเป็นหน้าที่ของศรัทธา
ไทย แล้วอย่างที่ว่าถ้าจะไปหาเงินหาทองมาเพ่ือการก่อสร้าง เพ่ือต่างๆ กรรมฐานเราเขาไม่ท า
กนัหรอก 

แต่ตอนนีก้รรมฐานมนัเจริญขึน้ กรรมฐาน คนเข้ามาเป็นพระป่ากนัมากขึน้ พอพระป่า
มากขึน้ มนัก็อยู่ที่วฒุิภาวะของจิตแต่ละดวง จิตแต่ละดวงคือบุคคลคนนัน้ ถ้าเขาเข้ามานะ เขา
มีหลกัมีเกณฑ์ของเขา เขาพอใจของเขาแล้วล่ะ เช้าออกบิณฑบาตได้มีอาหารตกบาตร พอแล้ว 
เราอยู่โคนไม้ อยู่ที่เรือนว่าง อยู่ต่างๆ เราอยู่ได้ทัง้นัน้นะ่ ถ้าเราอยู่ได้ 

แต่เวลาเขาบอกเป็นพระป่า เวลาเขาท าสิ่งใดแล้ว โอ้โฮ! เป็นไม้สกัทัง้หลงัเลย โอ๋ย! 
ใหญ่โตทัง้หมดเลย แล้วก็ยงัขาดนู่นขาดนี่ มนักไ็ปเบียดเบียนชาวบ้านทัง้หมด ชาวบ้านเขาบอก
ว่าก็ท าเพ่ือเชิดหน้าชูตาไง ถ้าวดัในหมู่บ้านของเรา โอ้โฮ! มนัวิจิตรพิสดารขึน้มา มนัก็ท าให้เชิด
หน้าชูตา แล้วท าเสร็จแล้วก็มาซ่อมบ ารุงกนัอยู่นัน่น่ะ พระเรากเ็ลยมีหน้าที่ดแูลคอยซ่อมบ ารุง
เสนาสนะในวดัทัง้นัน้น่ะ 

การซ่อมบ ารุงเสนาสนะ เขาเรียกว่า เวลาพระสงัฆาธิการเขาประชุมกนั เขาฝึกหดัพระ
สงัฆาธิการ เขาก็ฝึกหดัตรงนี ้ฝึกหดัการบริหารจดัการในวดัไง ถ้าฝึกหดัการบริหารจดัการในวดั 
มนัก็อยู่ที่ว่าคนมีความช านาญมากน้อยแค่ไหน 

แต่นีเ้วลาเราบวชมาเป็นพระ ถ้าบวชเป็นพระ ๔ องค์ขึน้ไปถึงเป็นสงฆ์ พดูถึงถ้าเป็น
สงฆ์แล้ว ถ้ามนัรวมกนัขึน้มามนัถึงมีอาวาส มีที่อยู่อาศยั ถ้ามีที่อยู่อาศยั มนัมาทีหลงัไง แต่
องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าตรัสรู้อยู่โคนต้นโพธ์ิ พวกเรากเ็หมือนกนั พระกรรมฐาน พระ
ป่าเวลาปฏิบตัิขึน้มา เอาหวัใจเป็นใหญ่ ถ้าหวัใจเป็นใหญ่ 

ถ้าพดูถึงกฐินๆ การทอดกฐิน การทอดกฐินทางโลกกเ็ป็นเร่ืองหนึง่ ถ้าการทอดกฐินแบบ
ครูบาอาจารย์ของเราเป็นพระป่า เขาจะเรียบง่าย แล้วเขาจะไม่กวนบ้านกวนเมือง เขาจะไม่เปิด
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บญัชี ๕๐๐ บญัชี ๑๐๐ บญัชี แล้วเอาเลขบญัชีไป...ไม่มี ไม่มี วดัเราไม่เป็นอย่างนัน้ นี่พดูถึง
การทอดกฐิน 

การทอดกฐิน เราจะเอาเจตนา เอาศรัทธาความเชื่อ แล้วท ากนัเป็นภายใน ถ้าค าวา่ 
“เป็นภายใน” แต่มนัเป็นสาธารณะ มนัจะเป็นภายในไม่ได้ แต่พอเป็นภายในไม่ได้ เขาจะบอก
กนัเอง รู้กนัเองด้วยการถึงกนัเท่านัน้เอง 

ฉะนัน้จะบอกว่า จะก าหนดวนั ให้เราพดูออกไปทางสือ่ ไม่เคยมี ไม่เคยมี แต่คนมาถาม
บ่อย ถามเป็นเร่ืองส่วนตวั เราบอกหมด บอกเพราะอะไร เพราะเขาถามเพ่ือประโยชน์ของเขา 
แต่ไอ้นี่ค าถาม ถามแล้วบอก ถามมาทางเว็บไซต์เลย แล้วจะให้เราออกสื่อไปเลย แล้วเวลาคน
อ่ืนไม่บอกก าหนดให้ เราก็จะเสียใจแล้ว “วดัทกุวดั โอ้โฮ! เขาโฆษณากนั เขามีคนร่วมไม้
ร่วมมือกนั พวกวดัของเราหวัเดียวกระเทยีมลีบ ไม่มีใครสนใจเลย โอ๋ย! ต้องมีความเสียใจ” 

ไม่ ไม่เสียใจ กลบัภูมิใจ กลบัภูมิใจ ภูมิใจในการซือ่ตรงต่อธรรมะขององค์สมเด็จพระ
สมัมาสมัพทุธเจ้า ถ้าทอดกฐินมนัก็เป็นกิจกรรม เป็นสงัฆกรรมอนัหนึ่ง เป็นวิธีการท าอนัหนึ่ง
เพ่ือให้ครบถึงกระบวนการของพระทีไ่ด้จ าพรรษาแล้ว ถ้าจ าพรรษาแล้วมีการทอดกฐิน 

ถ้าพดูถึงบุญกุศลมนัก็เป็นเร่ืองหนึง่นะ แต่ถ้าพดูถึงถ้าพระที่ดี พระที่ดี เวลาเขามีศีลของ
เขา เขาท าความสงบของใจของเขาได้ เขาเกิดมีปัญญาของเขา ถ้าท าของเขา จิตใจของเขา
มัน่คง จะมีหรือไม่มีก็ไม่เป็นไร ไม่มีกฐินนะ ถ้าคนที่ไม่เห็นคณุงามความดีของเขา พระที่ปฏิบตัิ
ดีปฏิบตัิชอบ ในสมยัพทุธกาลมีฆราวาสเขาไปเยี่ยมพระวดัหนึ่ง ไปถงึก็ไม่เห็นพระสกัองค์หนึง่
เลย ทีนีพ้อคฤหสัถ์ที่เขาเฝา้วดันัน้เขาบอกว่า จะมาหาพระใช่ไหม ถ้าหาพระ ให้เคาะระฆงัส ิ

พอเคาะระฆงั พระเขาก็เดินออกมาจากที่วเิวกของเขา ที่สงดัของเขา มาเต็มเลย เขา
เห็นพระนะ เอ๊ะ! พระไม่คยุกนัเลย เอ๊ะ! พระไม่คยุกนั พระไม่วิสาสะกนั แสดงว่าพระไม่ถกูกนั 
ไปฟ้ององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า “พระที่วดันัน้ไม่ถกูกนั เขาไม่คยุกนั วิสาสะกนั” 

องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าบอกนัน่ล่ะพระแท้ พระแท้ๆ เขามีสติปัญญาของเขา 
เขารักษาหวัใจของเขา เขาไม่สงุสงิ เขาไม่คลกุคลี การคลกุคลีนัน่มนัเป็นเร่ืองของโลก การคลกุ
คลีมนัเป็นเร่ืองของสงัคม พระแท้ๆ เขาเป็นอย่างนัน้ 
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นี่เหมือนกนั เวลาพระที่ปฏิบตัิดีปฏิบตัิชอบของเขา ถ้าไม่มีใครสนใจ ไม่มีใครรับรู้ มนัก็
เร่ืองของเขา มนัเร่ืองกรรมของสตัว์ สตัว์ไม่เข้าใจว่าพระองค์นัน้เป็นพระที่มีคณุธรรมไม่มี
คณุธรรม 

ฉะนัน้ ถ้าอย่างนีแ้ล้ว เพราะอะไร เพราะไม่ประทษุร้ายสกุลของพระ เพราะพระที่ดีเขา
ไม่ประทษุร้ายสกุล สกุลของเขา สกุลของสมณะ ถ้าไม่ประทษุร้ายสกุลสมณะ 

เพราะประทษุร้ายสกุลสมณะ เห็นโลกเป็นใหญ่ เห็นโยมเป็นใหญ่ เห็นโยมมาก็ต้องเข้า
ไป “เจริญพรๆ” เหน็ไหม ประทษุร้ายความเป็นสมณะ ประทษุร้ายความเป็นคฤหสัถ์ เพราะ
อะไร เพราะคฤหสัถ์เขาได้ประจบสอพลอขึน้มา เขาก็เคยชินของเขา ถ้าเขาไปวดัไหน ถ้ามีพระ
วดัไหนคอยมายกย่องสรรเสริญเขา เขาถึงจะพอใจวดันัน้ว่าวดันัน้วดัที่ดี ถ้าไปวดัไหน วดัไหน
ไม่มีใครคอยมาดแูลเขา เขาว่าวดันัน้ไม่ดี เห็นไหม เขาประทษุร้ายความคิดเขาแล้ว กเิลสเขา
ประทษุร้ายในใจของเขา เขาประทษุร้ายความดงีามของเขา เพราะเกิดจากการที่พระ
ประทษุร้ายสกุลของตน เพราะพระไม่มีหลกัมีเกณฑ์ของตน ถึงประทษุร้ายความเป็นสงฆ์ ไปให้
โลกเป็นใหญ่  

ถ้าพระที่ดีเขาท าอย่างนัน้ ถ้าท าอย่างนัน้ ถ้าใครเขาไม่เข้าใจ ใครเขาไม่ยกย่อง
สรรเสริญ พระดีเขาก็อยู่ของเขาโดยปกติ ถ้าพระที่มีสติมีปัญญาเขารักษาหัวใจของ
เขาได้ ถ้าเขารักษาหัวใจของเขาได้ เขามีศีล มีสมาธิ มีปัญญาของเขา อันนัน้น่ะส าคัญ 
ส าคัญเพราะพระที่อยู่ในศีลในธรรมขึน้มาแล้ว เร่ืองการทอดกฐินมันก็ทอดกฐินด้วย
สัมมาทิฏฐิ ด้วยความดีงาม ด้วยความถูกต้อง ด้วยความชัดเจน น่ีเวลาทอดกฐิน 

กฐิน ไม่มีใครจองกฐิน ไม่มีใครเอากฐิน พระไปพดูเลียบเคียงให้เขามาทอดกฐิน กฐินนัน้
ถือว่าไม่เป็นอนักราน กฐินนัน้ไม่เป็นกฐิน นี่ความสะอาดบริสทุธ์ิของธรรมวินยั ต้องเป็นความ
สะอาดบริสทุธ์ิของเขา เขามีเจตนาของเขา เขามาขอจองกฐินของเขา 

ไอ้นี่ไม่มีใครจองกฐินของเขา ภิกษุนัน้ไปเที่ยวเลียบเคียงบอกเขา พดูท าเชิงชกัชวนเขา 
อนันัน้ กฐินนัน้ถือว่าเศร้าหมองหมด กฐินไม่เป็นอนักรานคือไม่มีอานิสงส์ ไม่มีประโยชน์อะไร
เลย ท าพอเป็นพิธีกนัเฉยๆ ท าเพ่ือสงัคม ท าเพ่ือเอาหน้าไง 
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แต่กฐินที่เป็นกรานและเป็นอนัว่าไม่กราน กรานและไม่กราน คือเวลากรานกฐินขึน้มา 
เวลาตดัเย็บผ้าเสร็จแล้วกรานกฐินขึน้มาให้ได้อานิสงส์พร้อมๆ กนั แต่ถ้ามนัไม่สะอาดบริสทุธ์ิ
ขึน้มามนัไม่เป็นอนักราน กฐินไม่เป็นกฐินน่ะ 

นี่เหมือนกนั สิ่งที่ว่าเป็นกรานไม่เป็นกราน แล้วเวลากฐิน เวลาผ้ากฐินมามนัไม่สมบูรณ์ 
ผ้ากฐินมานี่ เขาเรียกกฐินเดาะ เวลากฐินเดาะ เวลาพระมีความจ าเป็นจะต้องเย็บผ้ากนั แต่มนั
ท าแล้วมนัไม่สมบูรณ์ ให้สงฆ์นัน้ตกลงกนั เขาเรียกว่าเดาะ กฐินเดาะ คือมีกฐินอยู่ แต่ไม่
สามารถตดัเย็บให้เป็นผ้ากฐินขึน้มาได้ เขาเรียกว่ากฐินเดาะ แต่กฐินเดาะมนัต้องสงฆ์พร้อมใจ
กนั พร้อมใจกนัลงมติว่ากฐินเดาะ 

เพราะไม่อย่างนัน้ ถ้าสงฆ์ไม่ตกลงพร้อมใจกนั สงฆท์ี่ไม่ตกลงพร้อมใจกนันัน้เขาจะไป
หาผ้าต่อเนื่อง ไปหาข้างนอกมาให้สมบูรณ์ เขายงัถือว่ากฐินของเขายงัมีอยู่ คือโอกาสกฐินของ
เขายงัมีอยู่ เขายงัจะไปขอผ้า ขอสิ่งใดเพ่ือจะให้มนัสมบูรณ์ขึน้มา จะเย็บให้ได้ ว่าอย่างนัน้เถอะ 
จะเย็บให้ได้ หรือจะหาผลประโยชน์ส่วนตวัให้ได้ ฉะนัน้ ต้องประชุมสงฆ์ แล้วลงมติว่ากฐินเดาะ 

กฐินเดาะคือว่ากฐินนัน้ได้การกระท าแล้ว สมควรแก่การกระท าแล้ว จบแล้ว คือจบแล้ว
ไปหาลาภสกัการะ คือไปเร่ียไร ไปชกัจงูให้เขามาเพ่ิมเติม อย่างนีเ้รียกกฐินเดาะ เห็นไหม กฐิน
ไม่เป็นอนักราน คือเทียบเคียงเอา บอกชกัจงูให้ได้มา ไม่ใช่กฐินทีเ่ป็นความสะอาดบริสทุธ์ิ 

กฐินที่สะอาดบริสทุธ์ิคือว่าเขามาจองเอง เม่ือมีพระครบสงฆ์ ๕ องค์ขึน้ แล้วฆราวาส
เขาเห็นว่าพระจวนครบสงฆ์แล้ว เขามาจองของเขาเอง หรือถ้าไม่มีใครจองนะ ประชาชนใน
ชุมชนนัน้เขาร่วมมือกนัเป็นกฐินสามคัคีเพ่ือให้พระ นี่ความสะอาดบริสทุธ์ิไง 

เพราะความสะอาดบริสทุธ์ิ ถ้าไม่ประทษุร้ายสกุล คือพระไม่เลียบเคียง พระไม่เปิดทาง 
พระไม่เปิดช่อง มนัถึงจะเป็นกฐิน กฐินนัน้กรานถึงเป็นอนักราน ถ้ามนัเทียบเคยีงเอา กฐินนัน้ไม่
เป็นอนักราน นี่ไง แล้วถ้าท าแล้วมนัไม่สมบูรณ์ขึน้มา นี่กฐินเดาะ ถ้ากฐินเดาะก็เป็นอีกเร่ือง
หนึ่ง แต่ถ้ามนัสมบูรณ์มนัก็จบไง 

ทีนีเ้วลาจะทอดกฐินไง ก็เลยให้มนัเป็นไปโดยปฏิคาหก ผู้ให้ให้ด้วยความสะอาดบริสทุธ์ิ 
ขณะที่ให้ ถ้าให้แล้วก็จบ พระที่รับแล้ว รับแล้วไม่ประทษุร้ายความเป็นสมณะ สมณะรับแล้ว 
ความเป็นสมณะ สมณะคือชุมชนของสงฆ์ สงฆไ์ด้มาแล้ว ผู้ที่ควรครองผ้า ครองผ้า ผู้ที่ฉลาด 
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เพราะผู้ที่ฉลาด ผู้ที่ฉลาดจะครองกฐินได้ต้องกะผ้าเป็น ตดัผ้าเป็น เนาผ้าเป็น เย็บผ้าเป็น ย้อม
ผ้าเป็น พบัผ้าได้ มาติกา ๘ ถ้าผู้ที่ท าไม่เป็น ครองผ้ากฐินไม่ได้ ไม่ให้ครอง 

ถ้าครองผ้ากฐิน ผู้ครองกฐินนะ เวลาผู้ครองกฐินกะได้ กะว่ามนัจะตดัเย็บอย่างไร กะ
แล้วตดั ตดัเสร็จแล้วเนา เนาแล้วเย็บ เย็บแล้วย้อม นี่มาติกา ๘ ถ้าท าได้ถึงจะให้เป็นผู้ที่ครอง
ผ้าได้ ถ้าครองผ้าได้แล้ว มีการตดั การเย็บ การเนา การย้อม ฉะนัน้ เวลากรานกฐินแล้วมนัถงึ
เป็นกฐินไง ถ้ามนัไม่ได้กะ ไม่ได้ตดั ไม่ได้เย็บ มนัเป็นกฐินอะไรน่ะ 

ดผู้าป่าสิ เขาเรียกผ้าป่า คหบดีจีวรคือได้จากคหบด ี ถ้าบงัสกุุล บงัสกุุลหมายถึงเก็บ
จากข้างถนน เก็บมาจากซากศพ ไม่มีเจ้าของ เพราะอยู่ที่ซากศพ ของเขาทิง้ นี่คือผ้าบงัสกุุล 
คหบดีจีวรหมายถงึว่ามีผู้ที่ถวาย 

ไอ้นี่ก็เหมือนกนั กฐินต้องมีกะ มีตดั มีเย็บ มีย้อม มีพบั ต้องมาติกา ๘ ถึงเป็นองค์
กฐินน่ะ นี่ทอดกฐินๆ ถ้าทอดกฐิน ถ้าทอดกฐินมนัเป็นกฐินขึน้มามนัถึงจะเป็นประโยชน์ไง ถ้า
เป็นประโยชน์ มนัถงึว่าเคารพองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้า ถ้ามนัเคารพองค์สมเด็จพระ
สมัมาสมัพทุธเจ้าโดยข้อเท็จจริงมนัเป็นตรงนี ้

แต่ไอ้ที่ว่าหมายก าหนดการนดัวนัอะไรนัน่น่ะ ไอ้นัน่คือการประชาสมัพนัธ์ การ
สื่อสารมวลชน ถ้าสื่อสารมวลชนเขาก็กระจายไป ฉะนัน้ ผู้ที่มีธรรมและวินยัในหวัใจจะไม่
ประทษุร้ายสกุลของสมณะ จะไม่ประทษุร้ายสกุลของฆราวาสของเขา เขามีศรัทธามีความเชื่อ
ของเขา ให้เขามีความมัน่คงของเขา ให้เขาเข้าใจหลกัธรรมวินยัตามความเป็นจริง เขาจะได้
อปัุฏฐากพระได้ตามความเป็นจริงไง 

ถ้าเขายงังูๆ ปลาๆ ท าถกูๆ ผิดๆ แล้วก็ท ากนัไป มัว่กนัไปอยู่อย่างนัน้น่ะ แล้วอะไรเป็น
กฐินไม่เป็นกฐินกไ็ม่รู้ แล้วก็ท าไปอย่างนัน้น่ะ นีพ่ดูถึงว่าท ากฐิน กฐินจนเป็นอะไรก็ไม่รู้ 
กลายเป็นการประชาสมัพนัธ์ กลายเป็นท าหนงัสารคดี แล้วก็เอาไปฉายเอาชื่อเอาเสียงกนั 

กฐินเขาท าเพ่ือความสามคัคีในสงฆ์ กฐินเขาท าเพ่ือความมัน่คงของศาสนา ทีนีพ้วกเรา 
เราประพฤติปฏิบตัิ จะมีกฐินไม่มีกฐินไม่ส าคญั หลวงปู่ มัน่ท่านใช้ผ้าบงัสกุุลตลอดชีวิต หลวง
ตาท่านท ากฐินของท่าน เราอยู่กบัครูบาอาจารย์ ถ้ามีก็เป็นไป เพราะอะไร เพราะว่าชาวบ้าน
เขาอยากได้บุญ 
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เราอยู่กบัครูบาอาจารย์มานะ สมยัก่อน กฐินกบัวนัปกตินี่คล้ายๆ กนั วนักฐินเขาก็มีผ้า
มาหน่อยหนึ่ง แล้วก็มีหมอนทางอีสานมา แล้วเขาถวายอาหารเสร็จแล้วกถ็วายกฐิน พระก็ตดั
เย็บกนัไป คือมนัเป็นเร่ืองปกติ แล้วบุญกุศลมนัเตม็เลยน่ะ เพราะมนัเป็นด้วยความสะอาด
บริสทุธ์ิ ไม่ใช่ว่า โอ้โฮ! มาเห่อเหิมกนั มาบ้าบอคอแตกกนั แล้วถ้าใครท า คนนัน้ก็มีชื่อเสียง ใคร
ท าแล้วก็เป็นพระที่มีชื่อเสียง ไอ้พระที่ไม่ได้อะไรเลย พระไม่มีชื่อเสียง 

หลวงปู่ มั่นท่านถือบังสุกุลตลอดชีวิต ท่านมีช่ือเสยีงคับฟ้า กฐินมันเป็นประเพณี
วัฒนธรรมนะ ที่ท าน่ีเราท าเป็นประเพณีวัฒนธรรม แล้วเวลาท าก็ท าเพ่ือบุญกุศล เพ่ือ
ลูกศิษย์ลูกหาเท่านัน้น่ะ 

ฉะนัน้ ถ้าท าแล้วมนัเป็นกฐิน มนัยงัเป็นธรรมวินยัอยู่ ก็จะท า แต่ถ้ามนัท าแล้วเป็นโลกๆ 
ก็ยกเลิก ตอนนีท้ี่ยกเลิก ที่รู้ๆ ก็มีหลวงปู่ จนัทร์เรียนยกเลิกไปแล้ว หลวงตา ตอนอยู่กบัท่าน 
ท่านจะยกเลิกหลายทีแล้ว แต่พอมนัมีโครงการช่วยชาติฯ มนัก็เลยกลายเป็นกฐินเพ่ือชาติไป
เลย กฐินใหญ่โต กฐินของชาติ หลวงตาท่านท ากฐินของชาติ กฐินเพ่ือชาติไทย 

แต่ของเราท ากฐินเพ่ือธรรมวินยั ถ้าธรรมวินยั พระเราก็สงบๆ อยู่แล้ว ในพรรษาเราก็อยู่
กนัด้วยความสงบร่มเย็น ออกพรรษาแล้ว ผ้าผ่อนของพวกเราก็มีพร้อมสมบูรณ์อยู่แล้ว แต่ถ้า
เขาจะท ากฐินกนั เขาจะทอดกฐินกนั มนัเป็นโอกาสของเขา โอกาสที่พระจะจ าพรรษาครบ ๕ 
องค์ ถ้าเป็นบ้านนอกคอกนามนัหาได้ยาก ถ้าพระจ าพรรษาครบ ๕ องค์ของเขานี่เป็นสิทธ์ิ เป็น
สิทธ์ิของชุมชนเขา ถ้าชุมชนเขาเป็นสิทธ์ิ สิทธ์ิเพราะอะไร สิทธ์ิเกิดขึน้จากสงฆ์อยู่ครบองค์ สิทธ์ิ
เกิดขึน้จากธรรมวินยั 

ถ้าสิทธ์ิเกิดขึน้แล้วเขาท าตามสิทธ์ินัน้ ผู้ที่อยู่ในพืน้ที่นัน้ ถ้าเขาขอทอดกฐิน มนัก็ต้องรับ
ผ้ากฐินของเขาไป เพราะเป็นสิทธิของเขาเพ่ือบุญกุศลของเขา แล้วพระล่ะ พระเราได้อานิสงส์
ของกฐิน ได้ความสามคัคี ได้มีการกระท า แล้วการกระท า มนัอยู่ตรงนี ้มนัอยู่ตรงนี ้

ทีนีพ้อมนัเป็นวฒันธรรมขึน้ไป ทกุคนท าแล้วมนัชื่นชม เพราะทกุคน พระพทุธศาสนา
มนัจะเรียบง่าย มนัจะเรียบง่ายมาก พอเรียบง่ายมาก ยิ่งเรียบง่าย ยิ่งติดดิน มนัยิ่งมีค่าไง พอ
ยิ่งมีค่า ทกุคนพอไปเห็นครูบาอาจารย์ทอดกฐินขึน้ไป มนัก็ท าให้ศรัทธา ก็อยากให้ท าขึน้มา 
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แต่เวลาท าขึน้มาแล้ว ด้วยความคิดของตวั ตวัเป็นโลกไง ก็ต้องมีมหรสพสมโภช ต้องมี
มโหรีประโคม ต้องมี...ไปแล้ว ทัง้ๆ ที่ว่าคิดด้วยเจตนาบุญกุศลนะ เวลาคิดนี่คิดดีมากๆ เลย แต่
เวลามาแข่งขนักนัทางโลก กลวัจะไม่เทียมหน้าเทียมตาเขา เห็นเขาท าก็จะท าตามเขา เห็นเขา
มีก็จะมีตามเขา...ก็ค าว่า “เขา” เขามนัคือใคร เขามนัเป็นภูเขา มนัไม่มีชีวิต มนัโง่ 

แต่ถ้าธรรมของครูบาอาจารย์เราท่านฉลาด ท่านฉลาด ท่านมีชีวิต ท่านมี
ปัญญาของท่าน ท่านถึงเคารพธรรมวินัยขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า องค์
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนให้เรียบง่าย สอนให้ท าสิ่งใดแล้วมันเป็นประโยชน์ 
ประโยชน์กับผู้ที่ปฏิบัติ เพราะมันไม่เป็นภาระไง 

เวลาจะมาทอดกฐินก็มาวดั ก็เหมือนมาจงัหนั พอทอดเสร็จแล้วพระก็ตดัเย็บของท่าน 
ท่านก็ย้อมของท่าน ท่านก็กรานกฐินของทา่น ไอ้พวกที่ได้บุญกุศลแล้วก็กลบับ้านไป มนัก็เป็น
เร่ืองปกติ เหน็ไหม เพราะมนัเรียบง่าย มนัไม่มีสิ่งใดเป็นประเด็นเป็นปมขึน้มาไง แต่พอท าขึน้ไป
แล้ว พอกิเลสมนัอยากดงั อยากใหญ่ อยากเหนือเขา อยากมีอ านาจเหนือเขา ก็โฆษณาชวน
เชื่อกนัไป ท ากฐินแล้ว นู่น จะไปดาวองัคารนู่นน่ะ 

ไอ้นี่กฐินก็ส่วนกฐิน กฐินเวลาท าแล้วบุญกุศลอยู่ในหวัใจของเรา เราไม่ไปดาวองัคาร 
เราไม่ไปดวงอาทิตย์ ไปดวงอาทิตย์มอดไหม้หมดเลยนะ ทอดกฐินแล้วก็จะไปอยู่กบัดวงอาทิตย ์
พอไปถึงดวงอาทิตย์ ละลายหมดเลย โอ๋ย! ท าบุญแล้วท าไมละลายหมดเลยล่ะ 

แต่ถ้าเราท าบุญกุศลของเรานะ จิตใจเราแช่มช่ืน จิตใจของเราปฏิสนธิจิต จิตนี ้
เวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะ การเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะด้วยบุญกุศลนะ โอ๋ย! มันช่ืน
บาน บุญอยู่ที่น่ี ผลของกฐินมันอยู่ที่น่ี ท าเสร็จแล้วหัวใจช่ืนบาน หัวใจมีหลักมีเกณฑ์ 
มันเรียบง่ายติดดิน น่ีการทอดกฐิน 

ฉะนัน้ เพราะเขาถามมาเอง “ขอกราบเรียนถามก าหนดการการทอดกฐิน” 

เขาบอกกนัเป็นการภายในแล้ว แล้วทกุคนเขารับทราบหมดแล้ว ไม่บอกออกสื่อ นีเ้ป็น
ประเพณีของวดัเรา ท าสิ่งใดท าด้วยเจตนาที่ดี เจตนาที่ดี แล้วถ้าท าโดยความโง่เขลา ความ
รู้เท่าไม่ถงึการณ์ ก็ให้สงัเกตคนอ่ืนเขาท า ถ้าสงัเกตคนอ่ืนเขาท า ท าไมเขาท าไม่เหมือนเรา เราก็
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ต้องหาเหตผุลแล้ว ไม่ใช่ว่าเขาท าไม่เหมือนเรา แล้วเราก็ยงัยึดมัน่ถือมัน่ว่าเราถกู คนอ่ืนผิด ยงั
เกิดทิฏฐิมานะอยู่ มนัไม่พฒันาสมอง มนัไม่ท าให้ฉลาดขึน้ 

แต่ถ้าเราไปท าแล้ว ของเขากบัของเราไม่เหมือนกนั เราต้องศึกษาแล้วว่าท าไมมนัถึงไม่
เหมือนกนั เขาท าของเขา ท าไมเขาท าของเขาอย่างนัน้ เพราะเหตผุลอะไร เราต้องศึกษา พอเรา
ศึกษาเข้าใจเหตผุลแล้ว ถ้าเหตผุลเขาสงูกว่า เขามีเหตผุลมากกว่า เราต้องพฒันาใจเราให้ขึน้
ไปสู่ระดบันัน้ไง 

ถ้าอยู่ระดบันัน้ป๊ับ หลวงตาท่านบอกว่า เวลาลกูศิษยล์กูหาไปหาท่าน ยิง่ใกล้ชิด ยิ่งนัง่
สงบ ยิ่งนัง่นิง่ เพราะอะไร เพราะจิตเขานิง่ จิตเขาสงบ ไอ้จิตที่ยงัไม่นิง่นัน่คือจิตเป็นลงิ พอไป
ไหนแล้วออกลิงออกค่าง อยากจะให้อาจารยเ์ห็นหน้า อยากให้เห็นคณุงามความดี มนัไม่เป็น
หรอก เพราะมนัเป็นลิง มนัไม่ใช่คน 

ถ้ามนันิ่งอยู่นัน่เป็นคนใช่ไหม คนดี เห็นไหม คนดี ครูบาอาจารย์ท่านปลืม้ใจ เพราะ
ปลืม้ใจว่า ธรรมวินยัสอนแล้วมนัได้ผลไง มนัได้ผลตามความเป็นจริง มนัไม่ใช่คิดว่าจะเอาชนะ
คะคานกนัไป แล้วมนัไม่จบหรอก นี่พดูถึงว่าถ้าพฒันาแล้วจะเป็นแบบนี ้

ฉะนัน้ สิ่งที่ว่าหมายก าหนดการหรือเลขบญัชีอะไร ไม่ต้องมาพดูถึง ไม่ใช่อวดดีนะ ถ้า
พดูอย่างนีไ้ปก็คิดว่า “แหม! อวดดี นึกว่ามีดี”...ไม่มี ไม่มีหรอก นี่ขโมยเข้ามาในกุฏิเรามนัเอาไป
แล้วมนัได้ย่ามเปล่าๆ มนัปีนกุฏิพระ ไปเปิดในย่ามพระ ไม่มีอะไรเลย มีแต่ปัจจยั ๔ มีแต่บริขาร 
๘ เขาเข้ามางดัมาแงะหมดแล้ว ไม่มีอะไร 

ไม่ใช่คยุ “โอ๋ย! อวดดีใหญ่เลย สงสยัว่ามีสะสมไว้เยอะ” 

ขโมยมนัเข้ามาตรวจสอบหมดแล้ว มนัเข้าทกุกุฏิเลย ไม่มี ไม่มีหรอก แต่มีหลกัใจ มีหลกั
ใจ มีการเคารพธรรมวินยัขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า นี่พดูถึงกฐินไง การทอดกฐิน 
เอวงั 


