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คําวา กฐิน แปลและหมายความวาอยางไร? แปลและหมายความอยางนี้
๑. กฐิน แปลวา ไมสะดึง หมายความวาเปนชื่อของไมสะดึง ที่ใชขึงผาให
ตึงในเวลาเย็บ ในสมัยกอน เวลาพระภิกษุทั้งหลายจะเย็บจีวร ตองอาศัยไมสะดึง
เปนหลัก จึงจะสามารถเย็บจีวรใหสําเร็จเรียบรอยได ดังนั้นจึงไดเอาไมสะดึงนั้นมา
ตั้งชื่อผา สมมติเรียกตอๆ กันมาวา ผากฐิน
๒. กฐิน แปลวา สุก หมายความวาผูที่จะรับกฐินไดตองบมตัวใหสุก
เสียกอน แตโปรดอยาเขาใจไปวา ตองเอาไฟไปอบ ดุจบมกลวย บมมะมวง ฉะนัน้
คําวาบมในที่นี้ไดแก เมื่อถึงเวลาที่พระพุทธเจาทรงอนุญาตใหพระสงฆอยูจําพรรษา
คือเดือน ๘ แรม ๑ ค่ํา พระภิกษุทั้งหลายจะตองลงไปประชุมพรอมเพรียงกันในพระ
อุโบสถ ไหวพระสวดมนต แลวทําพิธีอธิษฐานพรรษา วาขาพเจาเขาจําพรรษา
ตลอดไตรมาศ ๓ เดือน ในอาวาสหรือกุฎีหลังนี้
ตามคําอธิษฐานพรรษาทั้งสองประเภทนี้ หมายความวาตองตัง้ ใจไวอยาง
แนวแนวาจะไมหนีไปคางคืนวัดอื่นเลยตลอด ๓ เดือน และจะตองนอนคาง คือ
เฉพาะกุฏิของตัวเองเทานั้นตลอด ๓ เดือน จะไปคางคืนที่อื่นไมไดเปนอันขาด ถาไป
ก็ตองขาดพรรษา และตองอาบัติทุกกฏ เวนไวแตมีกิจจําเปนตามพระวินัย ที่
พระพุทธเจาทรงอนุญาตไว เรียกวา สัตตาหะ คือใหไปกลับไดภายใน ๗ วัน เหตุ
จําเปนนั้นคือ
๑) สหธรรมิก หรือมารดาบิดาเจ็บไข ไปเพื่อรักษาพยาบาล
๒) สหธรรมิก กระสันจะสึก ไปเพื่อระงับ
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๑

๓) มีกิจสงฆเกิดขึ้น เชน วิหารชํารุดลงในเวลานั้น ไปเพื่อหาเครื่อง
สัมภาระ มาปฏิสังขรณซอมแซม
๔) ทายกตองการจะบําเพ็ญบุญกุศล สงมานิมนตไปเพื่อบํารุง
ศรัทธา แมธุระอื่นนอกจากนี้ที่เปนกิจลักษณะก็อนุโลมตามนี้ได
ถาพระภิกษุรูปใด ไปดวยเหตุที่ควรไปดังกลาวมานั้นเกิน ๗ วันไปก็ดี
หรือไปโดยไมมีเหตุก็ดี พระภิกษุรูปนั้นขาดพรรษา ไมไดอานิสงสพรรษาและไมได
อานิสงสกฐิน ทั้งยังหามนับพรรษานั้นอีกดวย
เพราะฉะนั้น จึงสรุปใจความของคําวาบมในที่นี้ไดดังนี้ คือ บม แปลวา
ฝกฝนอบรมตัวเองใหอดทน ใหมีคําสัตย ตั้งใจไวอยางไร ตองปฏิบัติตามอยางนั้น
ไมลวงคําอธิษฐานของตัวเองตลอดจน ถึงการอบรมอบตัวเองดวยคันถธุระ วิปสสนา
ธุระ หรือดวยศีล สมาธิ ปญญา คําวาสุก หมายความวา ใหกาย วาจา ใจ สุก
คือสุกเพราะอํานาจแหงศีล สมาธิ ปญญา ไดแกผูนั้นตั้งใจรักษาศีลใหบริสุทธิ์ดี
แลวเจริญสมถกรรมฐานจนไดฌาน เอาฌานเปนบาทเจริญวิปสสนากรรมฐานตอ
จนไดบรรลุมรรคผลนิพพาน
หรือเมื่อรักษาศีลแลวเจริญวิปสสนากรรมฐานเลย
ทีเดียว จนไดบรรลุมรรคผลนิพพาน โดยไมตองผานการเจริญสมถกรรมฐานมากอน
ก็ได เมื่อทานผูใดไดบม ตัวใหสุก โดยวิธีนี้ ทานผูนั้นชื่อวาเปนผูสุกแลว มิใชคนดิบ
อุปมาเหมือนกับบมกลวย บมมะมวงใหสุก เมื่อสุกแลวรับประทานอรอย หวานดีฉัน
ใด คนเราก็ฉันนั้น เมื่อกาย วาจา ใจ ไดรับการฝกฝนอบรมบมใหสุกดวยคุณธรรม
ขั้นต่ํา ขั้นกลาง ขั้นสูงสุดแลว ยอมชื่อวาเปนผูไดดื่มรสแหงพระธรรมอันอรอยยิ่ง
ชนะรสทั้งหมดในโลก สมดังพระพุทธภาษิตที่องคสมเด็จพระธรรมสามิสรไดตรัสไววา
สพฺพรสํ ธมฺมรโส ชินาติ รสพระธรรม ชนะรสทุกอยางดังนี้
เพราะฉะนั้นคําวา กฐิน จึงไดแปลวา สุก เพราะผูที่เขาจําพรรษาตลอดไตร
มาศ เทานัน้ จึงจะรับกฐินได ถาพรรษาขาดก็รับไมได ผูที่เขาจําพรรษา ชื่อวาไดบม
ตัวใหสุกดวยปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ ตามสมควร แกสติปญญา และวาสนาบารมี
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๒

ของตนๆ เมื่อบมตัวใหสุกโดยทํานองนี้แลว จึงจะสมควรจะรับกฐิน ดังนั้นกฐินจึงได
แปลวาสุก ดังกลาวมา
๓. กฐิน แปลวา แกกลา หมายความวา พระสงฆที่จะรับกฐิน กรานกฐิน
นั้นตองแกกลาดวยสติปญญา
มีความฉลาดสามารถที่จะรับผากฐินได
ตอง
ประกอบดวยองค ๘ ประการ คือ
๑) รูจักบุพกร คือ ธุระอันจะพึงทําในเบื้องตนแหงการกรานกฐิน ๗
อยาง คือ ซักผา๑ กะผา๑ ตัดผา๑ เนาหรือดนผาที่ตัดแลว๑ เย็บเปนจีวร๑ ยอม
จีวรที่เย็บแลว๑ ทํากัปปะคือ พินทุ๑
๒) รูจักถอนไตรจีวร
๓) รูจักอธิษฐานไตรจีวร
๔) รูจักการกราน
๕) รูจักมาติกา คือ หัวขอแหงการเดาะกฐิน
๖) รูจักปลิโพธิกังวล เปนเหตุยังไมเดาะกฐิน
๗) รูจักการเดาะกฐิน
๘) รูจักอานิสงสกฐิน
และทายกทายิกา ผูเปนเจาภาพ ที่จะถวายกฐินก็ตองมีศรัทธาแกกลาดวย
จึงจะทําได เพราะตองลงทุนมากอยู คือจะตองซื้อเครื่องอัฏฐบริขาร และเครื่อง
บริวารอีกมากมาย เพื่อถวายพระสงฆสามเณร ผูอยูจําพรรษาถวนไตรมาศ และ
ถวายปจจัยบํารุงวัดตามสมควร เพราะเหตุดังนี้ กฐินจึงไดแปลวา แกกลา คือตอง
แกกลาดวยกันทั้งทายก และปฏิคาหก
๔. กฐิน แปลวา แข็ง หมายความวา ใจแข็ง คือพระสงฆตองมีกําลังใจอัน
เขมแข็ง อดทน ตองชวยกันจัด ชวยกันทําใหสําเร็จภายในวันนัน้ และทายกก็ตองมี
ใจแข็งระวังมิใหกิเลสครอบงําไดแก ละความตระหนี่ยินดีในทานการกุศล ใหใจของ
ตนแข็งแกรง อยูในเจตนาทั้งสามกาล คือ
๑) »Ø¾Ú¾à¨µ¹Ò กอนแตจะถวายก็ใหมีความดีใจ
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๓

๒) ºØÚ¨¹à¨µ¹Ò กําลังถวายอยูก็ใหมีความดีใจ
๓) Í»ÃÒ»Ãà¨µ¹Ò ถวายเสร็จแลวก็ใหมีความดีใจ ถึงแมวาของจะ
แตกของจะหายก็จงระวังใจใหดี อยาใหใจขุนไดแมแตนอย ตองพยายามรักษา
เจตนาทั้งสามนี้ใหบริบูรณ จึงจะไดบุญมาก ไดอานิสงสมาก ถูกตองตามทํานอง
ครองธรรมแท อาศัยเหตุดังนี้ กฐินจึงแปลวา แข็ง
๕. กฐิน ศัพทนี้ยังแตกใหละเอียดออกไปไดอีก คือแยกเปน ๒ ศัพท คือ
ก. ศัพท๑, ฐิน ศัพท๑
๑. ก. ตัวตนแปลวา กระทําอานิสงส ๕ ไวในภายใน หมายความ
วา ถาพระสงฆไดรับกฐินแลว ยอมไดรับอานิสงส ๕ ประการ ซึ่งจะกลาวขางหนาไว
ในภายใน คือ ภายในเขต ที่พระพุทธองคทรงอนุญาตไวและภายในตัวของผูรับ ผู
อนุโมทนา ทุก ๆ รูป
๒. ฐิน แปลวา มัน่ คง หมายความวา ถาไดรับกฐินแลว ยอม
ไดรับประโยชน ไดรับอานิสงสตรงตามพระบรมพุทธานุญาต อยางแนนอนและ
มั่นคงจริงๆ จึงสรุปใจความไดวา กฐิน แปลวา กระทําอานิสงส ๕ ใหมั่นคง
การทําบุญในพระพุทธศาสนา โดยยอ มีกี่อยาง? กฐินทานอยูในประเภท
การทําบุญใน
ไหน?
และมีพิเศษแตกตางตางจากทานอยางอื่นอยางไรบาง?
พระพุทธศาสนานั้น โดยยอมีอยู ๓ อยาง คือ ทานกุศล๑ ศีลกุศล๑ ภาวนากุศล๑
ทานกุศลนั้น มีวธิ ีทําเปนสองอยางคือ ปาฏิบคุ คลิกทาน ถวาย
เฉพาะเจาะจงแดภิกษุรูปเดียว๑ สังฆทาน ถวายแดพระสงฆตั้งแต ๔ รูปขึ้นไป๑
สังฆทานนี้สมเด็จพระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา มีอานิสงสมากกวาปาฏิบคุ คลิกทาน
กฐินทานก็อยูในประเภทสังฆทาน แตมีพิเศษกวาสังฆทานอีกมากมาย เพราะเหตุ ๖
ประการคือ
๑. เพราะกฐินเปนกาลทาน ถวายไดเฉพาะกาลเทานั้น กาลทานนี้พระ
พุทธองคทรงตรัสสรรเสริญไวในพระไตรปฎกวา
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๔

ใจความวา ผูมีปญญารูความหมาย ไมตระหนี่มีใจเลื่อมใจ ยอมถวาย
ทานเฉพาะกาลในพระอริยเจาทั้งหลาย ผูประพฤติตรง ผูคงที่ทักษิณาทานของทาน
ผูนั้น ยอมมีผลไพบูลย ชนเหลาใดไดมาอนุโมทนาในทานนั้นก็ดี ไดมาชวย
ขวนขวายในทานนั้นก็ดี ทักษิณาทานของทาน เจาภาพไมมบี กพรองเลย แมชน
เหลานั้นผูมาอนุโมทนา และมาชวยจัดชวยทํารวม ก็เปนผูมีสวนแหงบุญคือไดบุญ
ไดกุศล ไดอานิสงสดวย
เพราะฉะนั้น บุคคลพึงเปนผูมีจิตใจไมทอถอยในทาน รีบทําบุญทําทาน
เถิด เพราะทานที่บุคคลถวายแลว ยอมมีผลมีอานิสงสมาก บุญทั้งหลายเปนที่พึ่งที่
อาศัยของสรรพสัตวในโลกหนาดังนี้
เพราะในปหนึ่งๆ ในวัดหนึ่งๆ จะทอดกฐินไดเพียงหนเดียว และจํากัด
ขอบเขตไวเพียงเดือนเดียวเทานั้น คือตั้งแตแรม ๑ ค่ํา เดือน ๑๑ เปนตนไป จนถึง
ขึ้น ๑๕ ค่ํา เดือน ๑๒ ที่วาทอดไดเพียงหนเดียวนั้น หมายความวาในปหนึ่ง
พระสงฆในวัดหนึ่งจะรับกฐินไดเพียงกองเดียว เพียงครั้งเดียว และญาติโยมทายก
ทายิกาจะทอดกฐินในวัดนั้น ในปนั้น ไดเพียงกองเดียว เพียงครั้งเดียว เชนกัน แต
ถามีศรัทธาแกกลาจะทอดหลายๆ กอง ๆ หลายๆ วัด ไดอยูไมหาม ยิ่งมีศรัทธาทอด
มากวัด ก็ยิ่งไดบุญมากเสียอีก
๓. เพราะการทอดกฐิน เปนการตออายุพระสงฆใหยืดยาวออกไปอีก คือ
ชวยรักษาสิกขาบทวินัยของทาน เพราะทําใหทานไดรับอานิสงสถึง ๕ ประการคือ
๑) อยูปราศจากไตรจีวรได จะไปคางคืนที่ไหน ไมตอ งถือเอาไตร
จีวรไปครบสํารับก็ได ไมตองอาบัติ
๒) จะไปไหนมาไหน ไมตองบอกลาก็ได ไมตองอาบัติ
๓) ฉันคณะโภชนได ไมตองอาบัติ
๔) เก็บอดิเรกจีวรไวไดตามปรารถนา
๕) จีวรอันเกิดขึ้นในที่นั้น เปนของไดแกพวกเธอทั้งไดโอกาสขยาย
เขตจีวรกาล ใหยาวออกไปอีกจนถึงกลางเดือน ๔
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๕

๔. เพราะกฐินจัดเปนสังฆกรรม อันสําคัญมากในทางพระพุทธศาสนา
พระสงฆตั้งแต ๕ รูปขึ้นไปจึงจะรับกฐินได สวนสังฆทานธรรมดานั้น พระสงฆเพียง
๔ รูปก็รับได หรือแมเพียงรูปเดียว แตขออุทิศมาจากสงฆก็รับได
๕. เพราะพระสงฆทุกๆ รูป จะตองลงไปชวยกันทําจีวรใหสําเร็จเสร็จสิ้น
ภายในวันนั้น ถาเลยวันนั้นไปก็ใชไมได คือไมเปนกฐิน ตองกรานและอนุโมทนาให
เสร็จกอนเที่ยงคืนในวันที่ทายกถวายนั้น และจะไดรับอานิสงส ๕ ประการดวยกัน
ทุกๆ รูป หมายความวา ถาในวัดนั้นมีพระสงฆประมาณ ๑๑ รูป พระสงฆทั้งหมด
นั้นพรอมเพรียงกัน
ชวยกันจัดทําจีวรใหสําเร็จตามกําหนดแลว
กรานกฐิน
อนุโมทนากฐิน ยอมไดรับอานิสงส ๕ ประการดังกลาวมาแลวนั้น ดวยกันทุกๆ รูป
๖. เพราะกฐินนี้ จะสําเร็จไดตองสวดญัตติทุติยกรรมวาจา เฉพาะภายใน
สีมาเทานั้น นอกเสมาก็ไมสําเร็จประโยชน และจะใหดวยอุปโลกนะวาจา คือ
บอกใหกันดวยปากก็ไมได สวนสังฆทานธรรมดานั้นจะถวายที่ไหนๆ ก็ได พูดดวย
ปากบอกดวยปากก็ได ชื่อวาเปนอันถวายถูกตองแลว เพราะเหตุดังกลาวมานี้ กฐิน
ทานจึงมีประโยชนมีอานิสงสมากกวาสังฆทานธรรมดา
ศีลกุศล ศีลกุศลนั้นมีวิธีรักษาเปนสองประการ คือ ปกติศีล๑, ภาวนาศีล
๑
ปกติศีล ไดแก การรักษาศีล ๕-๘-๒๒๗ ที่พุทธบริษัทไดรักษากันอยู
ทุกวันนี้
ภาวนาศีล ไดแก ศีลของทานผูที่ไดรักษาศีล ๕-๘-๒๒๗ แลวไมพอใจ
อยูเพียงแคนั้น ไดเจริญสมถกรรมฐาน และวิปสสนากรรมฐานตอไปอีก เพื่อใหได
บุญกุศลสูงสงยิ่งๆ ขึ้นไปตามสมควรแกวาสนา บารมีของตนๆ
ภาวนากุศล ภาวนากุศล แปลวา บุญที่เกิดจากการเจริญภาวนา การ
เจริญภาวนานั้นมีอยูสองอยาง คือ สมถภาวนา๑, วิปสสนาภาวนา๑
สมถภาวนา ไดแก การเจริญสมถกรรมฐาน มีอารมณ ๔๐ เปนบท
ภาวนา คือ กสิน ๑๐ อสุภะ ๑๐ อนุสสติ ๑๐ พรหมวิหาร ๔ อรูปกรรมฐาน ๔ อา
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หาเรปฏิกูลสัญญา ๑ จตุธาตุวัตถาน ๑ เพื่อตองการใหไดฌาน ตายแลวไปเกิดใน
พรหมโลก
วิปสสนากรรมฐาน ไดแก การเจริญวิปสสนากรรมฐาน มีปรมัตคือ
รูปนามเปนอารมณ คือ ใหไดปจจุบัน เพื่อใหเห็นรูปนาม เพื่อใหเห็นพระไตรลักษณ
และเพื่อใหไดบรรลุมรรคผลนิพพาน เมื่อดับขันธแลวเขาสูพระนิพพาน.
คําวาทอดกฐิน หมายความวาอยางไร?
หมายความวา นําผาไปมอบถวายพระสงฆผูอยูจําพรรษาอยูถวนไตรมาศ
คือ ครบ ๓ เดือนแลว คําวาทอด แปลวา วาง เพราะเมื่อกลาวคําถวายจบแลว
พระสงฆก็รับวาสาธุพรอมกัน เจาภาพจะตองนําผากฐินไปวางไวตอหนาพระสงฆ
เฉยๆ ไมประเคนดวยมืออีก ดังนั้นกิริยาที่นําผาไปวางไวนั้น จึงนิยมเรียกสืบกันมาวา
ทอดกฐิน
กฐินมีกี่อยาง อะไรบาง?
กฐินมี ๒ อยาง คือ จุลกฐิน๑, มหากฐิน๑
๑. จุลกฐิน แปลวา กฐินนอย กฐินดวน กฐินแลน กฐินวัง คือใชเวลา
ตระเตรียมนอย ไดแก มีจํากัดเวลาวา ตองรีบทําในวันนั้นทอดวันนั้น ไมมีเวลาให
ตระเตรียมลวงหนาไว และการตระเตรียมนั้นโดยมากนิยมเริ่มตนตั้งแตกรอเสนดาย
บาง ตั้งแตทอเปนผืนบาง ตั้งแตการปลูกฝายเก็บฝายบาง เชน เอาดอกฝายที่เก็บ
ไวนานแลวไปติดตามตนฝายที่สมมติขึ้น
นํามากรอใหเปนเสน
ทอใหเปนผืน
ตลอดจนใหไดถวายทันกําหนดเวลาในวันนัน้ อยางนี้เรียกวา จุลกฐิน
๒. มหากฐิน แปลวา กฐินใหญ คือ กฐินที่ใชเวลาตระเตรียมไวนาน
หมายความวา ทายกผูเปนเจาภาพนั้นจะเริ่มตระเตรียมจัดแจงแสวงหาสิ่งของมา
รวบรวมไวลวงหนานานเทาไรก็ได มีของดีมีของมาก อยางนี้เรียกวา มหากฐิน
กฐินมีเพียงเทานี้หรือ? หรือยังมีอยูอีก ถามีๆ อะไรบาง?
กฐินยังมีอยูอีก ๒ อยาง คือ กฐินหลวง๑. กฐินราษฎร๑
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๑. กฐินหลวง ไดแก กฐินอันเปนสวนของพระมหากษัตริย ที่ทรงพระ
ราชศรัทธาถวายแดพระสงฆผูจําพรรษาถวนไตรมาศ ในพระอารามหลวงทั้งมวล
๒. กฐินราษฎร ไดแก กฐินที่เปนสวนของขาราชการ พอคา
ประชาราษฎรทั่วไป ซึง่ นําไปทอดถวายแดพระสงฆผูอยูจําพรรษาตลอด ๓ เดือน ใน
วัดราษฎรนั้น
กฐินหลวงก็ดี กฐินราษฎรก็ดี เมื่อวาโดยความมุงหมายทางพระวินัยแลว
ก็ใหสําเร็จประโยชนแดพระสงฆเปนอยางเดียวกัน คือไดรับอานิสงส ๕ เทากัน
ใครเปนผูทอดกฐิน?
ทายกผูทอดกฐินนั้น จะเปนเทวดาก็ได มนุษยก็ได คฤหัสถก็ได
สหธรรมิกทั้ง ๕ คือ ภิกษุ ภิกษุณี สามเณร สามเณรีก็ได ผูเดียวทอดก็ได หลาย
คนรวมกันเปนเจาภาพทอด ซึ่งเรียกวา กฐินสามัคคีก็ได ยอมสําเร็จประโยชนแก
สงฆผูรับเหมือนกันหมด
องคกฐินไดแกอะไร? เพราะเหตุไร?
ไดแก ผาทีจ่ ัดขึ้นเพื่อเปนผากฐิน เพราะเปนตัวการสําคัญกวาบริขารอยาง
อื่นๆ ในเครื่องกฐินนั้น
ผากฐินนั้นใชผาอยางไหน ชนิดไหน ใชผาที่ยังไมไดยอมคือผาขาวก็ได ผา
ที่ยอมแลวก็ได ผาตัดสําเร็จรูปแลวก็ได ผาที่ยังไมตัดสําเร็จรูปก็ได แตตอ งพอที่จะ
ทําไตรจีวร ผืนใดผืนหนึ่งได
ในสมัยนี้ โดยมากใชผาที่สําเร็จรูปแลวยอมสีไดที่ดีแลว ที่ใชผาขาวซึ่ง
ไมไดตัดใหสําเร็จรูปก็มี แตนอย แมกฐินหลวงก็ใชกันอยูทั้งสองอยาง
บิวารกฐิน ไดแกของเชนไรบาง?
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ไดแก ผาจีวร ที่เหลือจากผาองคกฐิน เครื่องจตุปจจัยไทยทานอยางอื่นๆ
คือเอาศรัทธาและฐานะของทายก เปนเกณฑ คือจัดใหมีขึ้นตามสมควรแกศรัทธา
และฐานะของตนบาง นอยบางใชไดทั้งนั้น
การทอดกฐินมีอานิสงสมากมายหลายอยาง หลายประการทั้งภพนี้และภพ
หนา
๑. ในภพนีไ้ ดอานิสงส ดังนี้คือ
๑. ไดชวยกันจรรโลงพระพุทธศาสนาไว ใหดาํ รงคเสถียรภาพอยูตลอดกาล
นาน
สืบอายุ
๒. ไดเพิ่มกําลังกายใจใหแกพระสงฆผูเปนศาสนทายาท
พระพุทธศาสนาตอไป
๓. ไดถวายอุปการะ อุปถัมภบํารุงแกพระภิกษุสามเณรเปนมหากุศลอัน
สําคัญยิ่ง
๔. ไดสรางตนเหตุของความสุขไว
๕. ไดสรางรากเหงาแหงสมบัติทั้งหลายไว
๖. ไดสรางเสบียงสําหรับเดินทางอันกันดาลในวัฏฏสงสารไว
๗. ไดสรางเกาะสรางที่พึ่งที่อาศัยอันเกษมแกตัวเอง
๘. ไดสรางเครื่องยึดเหนี่ยวแหงใจไว
๙. ไดสรางเครื่องชวยใหพนจากความทุกขนานาประการ
๑๐. ไดสรางกําลังใจอันยิ่งใหญไว เพื่อเตรียมตัวกอนตาย
๑๑. ไดจํากัดมลทินคือ มัจฉริยะออกไปจากขันธสันดาน
๑๒. ไดบําเพ็ญสิริมงคลใหแกตน
๑๓. ไดสรางสมบัติทิพยไวใหแกตน
๑๔. เปนที่รักใครชอบใจของคนทั้งหลาย
๑๕. มีจิตใจผองใสเบิกบาน
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๑๖. ไดบริจาคทานทั้งสองอยางควบกันไปคือ อามิสทาน และธรรมทาน
๑๗. ใหไดอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ เปนทาน
๑๘. ไดฝงทรัพยไวในพระพุทธศาสนา คือทําทรัพยภายนอกใหเปนทรัพยภายใน
ซึ่งเรียกวาอริยทรัพย คือทรัพยอันประเสริฐ ๗ ประการ ไดแก ศรัทธา ศีล หิริ
โอตัปปะ เสตะ จาคะ ปญญา
๑๙. ชื่อวายึดถือไวไดซึ่งประโยชน ๒ คือ ประโยชนภพนี้ ๑ ประโยชนภพหนา ๑
ที่แสดงมาโดยยอนี้ เปนอานิสงสในภพปจจุบัน บวกกับอานิสงสในภพ
หนาบาง
๒. อานิสงสในภพหนานั้นคือ
๑. อทฺโฒ มหทฺธโน มหาโภโค เปนคนมั่งคั่งสมบูรณมีทรัพยมาก มีโภคะมาก
๒. อภิรูโป ทสฺสนีโย ปาสาทิโก เปนคนสวยนาดู นาเลื่อมใส
๓. สสฺสุสา มีบุตรภรรยา บาวไพร เปนคนวางายสอนงาย
๔. อตฺถ ปริปุรา มีประโยชนเต็มเปยมในเวลาจะตายและตายไปแลว
๕. ÍØÌÒÃ»Ú»¨¡ÒÁ¤Ø³¨ÔµÚâµ ไดประสบพบเห็นแตรูป เสียง กลิ่น รส
โผฏฐัพพะ ลวนแตดีๆ
๖. โภคาภโย ไมมีภัยแกโภคทรัพย
๗. กิตฺติสทฺโท มีชื่อเสียงดี
๘. สุคติปรายโน มีสุคติเปนที่ไปในเบื้องหนา
๙. เปนพลวปจจัยใหไดสมบัติ ๓ ประการคือ มนุษยสมบัติ ๑ สวรรคสมบัติ ๑
นิพพานสมบัติ ๑
ไดยกตัวอยางสัก ๒ เรื่องคือ
เรื่องติณณบาลเทพบุตร
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ความยอวา ครั้งศาสนาพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจา บุรุษเข็ญใจคนหนึ่ง
ไปรับจางรักษาสวนใหแก ทานศิริธรรมมหาเศรษฐี พอออกพรรษาแลว ทานเศรษฐี
ทําบุญทอดมหากฐิน นายติณณบาลจึงสละผานุงของตนออกอนุโมทนาในสวนกฐิน
นั้น ครั้นแตกกายทําลายขันธก็ไดไปบังเกิดในสวรรคชั้นดาวดึงส สวนทานมหา
เศรษฐีนั้น เมื่อจุติแลวก็ไปอุบัติในสวรรคชั้นดาวดึงส เชนกัน เมื่อศาสนาของพระอริย
เมตไตรสัมมาสัมพุทธเจาลงมาตรัส ติณณบาลเทพบุตร ก็จะไดจุติลงมาอุบัติเปน
พระราชโอรสแหงพระเจามัณฑาวดี และไดเสวยราชสมบัติแทนพระบิดาและออก
บวชเปนเอหิภิกขุเจริญวิปสสนากรรมฐานสําเร็จ เปนพระอรหันขีณาสพ มีนาม
ปรากฏวาพระติณณบาลเถร
๒. เรื่องนางวิสาขามหาอุบาสิกา ตามที่เลาสืบๆ กันมาวา นางวิสาขามหา
อุบาสิกานั้นเปนหญิงมีบุญมาก ไดบําเพ็ญทานกุศล ศีลกุศล ภาวนากุศล อยูเปน
นิจมิไดขาด ไปสูที่บาํ รุงของพระพุทธเจาวันละ ๒ เวลา คือตอนเชาและตอนเย็น
เมื่อไปตอนเชาก็เตรียมภัตตาหารไปถวายสมเด็จพระผูมีพระภาคเจา
พรอมดวย
พระภิกษุสงฆ ไปตอนเย็นก็เตรียมเครื่องดื่มไปถวาย เชนกันอีก ปรากฏวาไมเคยมี
มือเปลาเลย และนางวิสาขามหาอุบาสิกานี้ ไดเปนผูถวายมหากฐินคนแรกใน
พระพุทธศาสนานี้
ไดแสดงเรื่องกฐินมาก็สมควรแกเวลา แลวจึงสรุปใจความไดดังนี้
๑. กฐิน เปนสังฆทาน เปนกาลทานที่พระพุทธเจาทรง
อนุญาตไว
๒. กฐิน ใหเกิดประโยชน คืออานิสงสแกพระสงฆและ
ทายกทายิกาผูถวาย ดังที่แสดงมาแลวนั้น
๓. กฐิน เปนพลวปจจัยใหไดมนุษยสมบัติ สวรรคสมบัติ
นิพพานสมบัติ เชน ติณณบาลเทพบุตร และนางวิสาขามหา
อุบาสิกา เปนตัวอยาง
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เพราะฉะนั้น ขอใหสาธุชนพุทธบริษัทจงพากันตั้งใจบําเพ็ญบุญไวใหมากๆ
เถิด บุญนี้เปนของดี เปนของประเสริฐ เปนของเลิศ ใหสมบัติ ใหความสุขทุก ๆ
อยาง แมองคสมเด็จพระบรมศาสดาจารย ก็ไดตรัสสอนไวแลววา
ภิกษุทั้งหลาย

พวกเธออยากลัวบุญ

คําวาบุญนี้

เปนชื่อของความสุข.
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