กฐินวัดป่ าบัวแก้ว 2562
9 พ.ย. เตรี ยมงานกฐินวัดป่ าบัวแก้ว

คืนวันเสาร์ ที่ 9 พ .ย. บรรจุพระบรมสารี ริกธาตุ ตกเย็นหลักจัดเตรี ยมงานกฐิ น ท่านอาจารย์บุญมี
เมตตาพาพวกเราสวดมนต์ทาวัตรเย็น และแสดงธรรมให้พวกเราก่อนที่จะบรรจุพระบรมสารี ริกธาตุภายใน
องค์พระปิ ยพุทธบรมไตรโลกนาถ ณ วิหารหน้าศาลาใหญ่
ธรรมที่ท่านเมตตาแสดงให้พวกเรา คือ * อาทิตตปริ ยายสู ตร เป็ นพระสู ตรที่มีเนื้ อหาแสดงถึงความ
รุ่ มร้ อนของจิตใจ (อินทรี ย ์ ๕) ด้วยอานาจของกิ เลส เปรี ยบได้กบั ความร้อนของไฟที่ลุกโพลงอยู่ แสดงให้
เห็นว่าความร้อนที่แท้จริ งคือความร้อนจากภายใน แต่ทว่าความสุ ขหรื อความทุกข์ร้อนจากกิเลสทั้งปวงล้วน
นั้น ก็ เป็ นสิ่ ง ที่ ไ ม่ เที่ ย ง คื อ ตั้ง อยู่ ไ ม่ ไ ด้ต ลอดไป ไม่ มี อ ะไรที่ ค วรยึ ด ถื อ น่ า เบื่ อ หน่ า ยในความผัน แปร
*อนัตตลักขณสู ตร คือพระสู ตรที่แสดงลักษณะ คือ เครื่ องกาหนดหมายว่าเป็ นอนัตตา พระสู ตรนี้ มีใจความ
เกี่ยวกับ ความไม่ใช่ตวั ตนของ รู ป คือ ร่ างกาย เวทนา คือ ความรู ้สึกสุ ขทุกข์หรื อเฉย ๆ สัญญา คือ ความจา
ได้หมายรู้ สังขาร คือ ความคิดหรื อเจตนา วิญญาณ คือ ความรู้อารมณ์ทางตา หู เป็ นต้น หรื อเรี ยกอีกประการ
หนึ่งว่า อายตนะทั้ง 6 อันได้แก่สัมผัสทาง ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ

10 พ.ย. เช้า-พระอาจารย์บุญมีตรวจบริ เวณวัด เช้าท่านอาจารย์บุญมี ขึ้นไปกราบพระธาตุบวั แก้ว ชมทะเลหมอก

ลงมาแล้วท่านไปชมองค์พระบรมธาตุเจดีย ์ ท่านว่าภายในสะอาดสะอ้านสวยงามดี แต่สีภายนอกซีดลงแล้วน่าจะทาสี ใหม่ครับ

07.30-08.30 พระสงฆ์รับบิณฑบาตรเสร็ จแล้วร่ วมกันถวายจังหัน รับพร

กฐิน วัดป่ าบัวแก้วฯ 9.30 น.พิธีทอดกฐินสามัคคี ณ วัดป่ าบัวแก้วฯ มีเจ้าภาพหลัก4ท่าน ทอดผ้ากฐิน
และ มีบริ วารกฐิ นหลากหลายรายการ รวมทั้งวิหารพระปิ ยพุทธบรมไตรโลกนาถด้วยครับ โรงทานปี นี้ มี
คณะศรัทธามาร่ วมกันมากกว่าทุกปี เขาว่ากันว่า...อาหาร ขนม และเครื่ องดื่ มอร่ อยสุ ดยอดไปเลยครับ เสร็ จ
แล้วท่านอาจารย์ท่านเมตตาให้โอวาทพวกเราว่า กฐิ นที่เราทานั้นเป็ นกาลทาน เหมือนสังฆทานทัว่ ไปแต่มี
ขอบเขตในการทาทานได้ใน1เดือนหลังออกพรรษาและอื่นๆ คือ
***๑. จากัดประเภททาน คือ ต้องถวายเป็ นสังฆทานเท่านั้น จะถวายเฉพาะเจาะจงภิกษุรูปใดรู ปหนึ่งเหมือน
การให้ทานอย่างอื่นไม่ได้
๒. จากัดเวลา คือ ต้องถวายภายในระยะเวลา 1 เดือน นับแต่วนั ออกพรรษา เป็ นต้นไป
๓. จากัดงาน คือ พระภิกษุที่กรานกฐินต้องตัด เย็บ ย้อม และครองให้เสร็ จภายในวันที่กรานกฐิน
๔. จากัดไทยธรรม คือ ผ้าที่ถวายต้องถูกต้องตามลักษณะที่กาหนดไว้
๕. จากัดผูร้ ับ คือ พระภิกษุผรู ้ ับกฐิน ต้องเป็ นผูท้ ี่จาพรรษาในวัดนั้นโดยไม่ขาดพรรษา และมีจานวนไม่นอ้ ย
กว่า 5 รู ป
๖. จากัดคราว คือ วัด ๆ หนึ่งรับกฐินได้เพียงปี ละ 1 ครั้งเท่านั้น

๗. เป็ นพระบรมพุทธานุญาต กับพระสงฆ์ที่จาพรรษาครบ 3 เดือน
เมื่อได้รับ กฐิ นจะมีอานิ ส งส์ ระบุ อานิ สงส์ กฐิ นไว้5 อย่างคื อ 1. เข้าบ้านได้โดยมิ ตอ้ งบอกลาภิ กษุ ด้วยกัน
2. เอาไตรจี ว รไปโดยไม่ ค รบส ารั บ ได้ 3. ฉัน อาหารเป็ นคณะโภชน์ ไ ด้ 4. เก็ บ จี ว รไว้ไ ด้ต ามปรารถนา
5. ลาภที่เกิดขึ้นเป็ นของเธอผูจ้ าพรรษาในวัดนั้น ผ้าที่ได้รับ คณะสงฆ์จะคัดเลือกพระผูเ้ หมาะสมเป็ นผูร้ ับไป
กรานกฐินต่อไป ผ้าที่เหลือก็แบ่งปั นกันใช้ผลัดเปลี่ยนผ้าจีวรที่เก่าหรื อขาดเป็ นต้น
ปั จจุบนั คาว่ากฐิ น เรามักมุ่งไปที่ตวั เงินหรื อการก่อสร้างฯ ซึ่ งเป็ นการทาให้พิธีกรรมนี้ ลดคุณค่าลง
ไป ฆราวาสเองก็แข่งขันกัน พระบางวัดก็จิตใจขุ่นมัวมีกิเลส เกิ ดขึ้ นในใจเช่ นความโลภเป็ นต้น จึ งทาให้
คุณค่าแห่ งพิธีน้ ีดอ้ ยค่าลงไปจริ งๆ ครู บาอาจารย์บางท่านจึงให้วดั ในสาขาท่านเลิกพิธีกรรมนี้ หันไปส่ งเสริ ม
การบังสุ กุลแทน บังสุ กุล แปลว่า ฝั่งแห่ งฝุ่ น, กองฝุ่ น, คลุกฝุ่ น, เปื้ อนฝุ่ น เป็ นคาใช้เรี ยกผ้าที่ภิกษุชกั จากศพ
หรื อผ้าที่ทอดไว้หน้าศพ หรื อผ้าที่ทอดไว้บนด้ายสายสิ ญจน์ หรื อผ้าภูษาโยงที่ต่อมาจากศพด้วยการพิจารณา
กรรมฐานว่า ผ้าบังสุ กุล โดยเรี ยกกริ ยาที่พระชักผ้าหรื อพิจารณาผ้าเช่นนั้นว่า ชักผ้าบังสุ กุล หรื อ พิจารณาผ้า
บังสุ กุลเพราะเป็ นการส่ งเสริ มให้พระภิกษุไม่ติดในของสวยของงาม บารุ งกิเลสตัณหาในใจตน ลมมานะทิฐิ
ในใจลง เพราะนั บ วัน ก็ จ ะมี ก ารแข่ ง ขัน กัน เลื อ กใช้ แ ต่ ข องดี ร าคาแพง โยมไม่ ซ้ื อ ถวายพระก็ ซ้ื อ เอง
จนตามมาด้วยปั ญหาอีกมากมาย ด้วยเหตุ น้ ี เราจึ งไม่ได้ประกาศยอดบริ วารกฐิ นและผ้าป่ าเป็ นจานวนเงิ น
เพราะอาจน ามาแข่ งขัน หาเลขหาเบอร์ ฯ ซึ่ งผิ ดเจตนาของพ่ อ แม่ ค รู บ าอาจารย์และพุ ท ธานุ ญ าตที่ ให้ มี
พิธีกรรมนี้ข้ ึนได้

