
 

บุญใหญ่  25 พฤศจิกายน 55 
อาจารย์ษิริพงศ์  อคัรศรียุกต์  และ มูลนิธิพสูิจน์ธรรม   

ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมท าบุญใหญ่  

ทอดกฐินสามัคคี ( เพือ่สร้างพระอุโบสถ วดัล าโพ ) 
ณ ที่ชุมนุมสงฆ์  วดัล าโพ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 

 
 

โอกาสทองของพวกเราทั้งหลายมาถึงแล้ว   อ.ษริิพงศ์  อคัรศรียุกต์  และมูลนิธิพสูิจน์ธรรม  ขอเชิญ
ชวนทุกท่าน  จงอยา่ไดป้ล่อยใหโ้อกาสทองเช่นน้ีหลุดลอยไป  ดว้ยการเตรียมตวั เตรียมใจ  และเตรียมเวลา  
ไวใ้นวนัท่ีส าคญั  คือ  วนัอาทิตยท่ี์ 25 พฤศจิกายน 2555  ซ่ึงถือวา่เป็นการท าบุญใหญ่ท่ีสุดประจ าปี เพราะเรา
ไม่สามารถจะรู้ได้ว่า เราจะต้องตายเมือ่ไร และในปีหน้าเราจะได้มชีีวติท าบุญอยู่หรือไม่  เพราะฉะน้ัน  ขอ
ท่านทั้งหลายจงอย่าประมาท  จงรีบหมัน่ท าบุญให้มากในตอนทีเ่รายงัมกี าลงักาย  ก าลงัเงิน และก าลงัศรัทธา  
เพราะว่าถ้าก าลงัเหล่านีห้มดไป  เรากจ็ะไม่สามารถท าบุญได้อกีแล้ว  ได้แต่อยู่รอคอยวนัตายเท่าน้ัน  ฉะน้ัน
เมือ่เรามีก าลงัทั้งหลายอยู่  จงรีบท าบุญอย่างเต็มที ่  ทั้งนีก้เ็พือ่อนาคตทีย่าวไกลทีจ่ะต้องพบกบัความสุข 
ความเจริญ และความส าเร็จไปช่ัวกาลนานของพวกเราทุกคนน่ันเอง 
 และถา้ท่านพลาดโอกาสทองแห่งบุญใหญ่ในคร้ังน้ีแลว้ แมท่้านจะมีเงินมากมายมหาศาล ร ่ารวยท่ีสุด
ในโลกอยา่งบิลลเ์กต แลว้เปิดโรงทานเล้ียงคนทัว่ทั้งโลกซ่ึงมีหลายพนัลา้นคน ดว้ยขา้วปลาอาหารเป็นเวลา
ต่อเน่ืองเป็นนบัพนัปี  บุญทั้งหมดกไ็ม่สามารถทีจ่ะเทยีบได้เลย กบับุญใหญ่คร้ังนีเ้พยีงคร้ังเดยีวเท่าน้ัน 
  
 การท าบุญคร้ังยิง่ใหญ่ ท่ีพวกเราสามารถท าบุญเพียงคร้ังน้ีคร้ังเดียว แต่เราจะไดบุ้ญสูงสุดในปัจจยัทั้ง 4 อยา่ง คือ 

1. บุญสูงสุดด้านอาหาร คือ การท าบุญสังฆทาน 
แมเ้ราจะตกับาตรพระตอนเชา้ทุกวนั  โดยไม่เวน้วนัหยดุเสาร์, อาทิตย ์เป็นเวลา 10 ปี  บุญก็ไม่สามารถท่ีจะเทียบเท่ากบั

บุญแห่งสงัฆทานในคร้ังน้ีไดเ้ลย ดงัตวัอยา่งในพระไตรปิฎกท่ีพ่ีสาว “ภทัรา” ตกับาตรถวายพระทุกเชา้ตั้งแต่เด็กจนกระทัง่แก่ตาย แลว้ได้
ไปเกิดเป็นคนรับใชบ้นสวรรคช์ั้นดาวดึงส์ ซ่ึงมีอายขุยั 36 ลา้นปี  ส่วนนอ้งสาวไดท้ าบุญก่อนตายเป็นสงัฆทานอยูเ่พียง 7 วนั  แลว้ไดไ้ปเกิด
เป็นเทพนารีผูย้ิง่ใหญ่อยูบ่นสวรรคช์ั้นนิมมานนรดีครองวมิานอยา่งยิง่ใหญ่  มีบริวารมากมายและมีอายขุยัยนืยาวถึง 2,403 ลา้นปี 

2.   บุญสูงสุดด้านยารักษาโรค 
 ในการท าบุญคร้ังน้ี  เราจะท าการถวายยารักษาโรคเป็นจ านวนมากร่วมกนัแด่หมู่สงฆท์ั้งวดั  และเม่ือพระ 4 รูปเกิด

อาพาธหรือเจ็บป่วยข้ึนมา  และไดฉ้นัยาของพวกเรา จนอาการเจ็บป่วยนั้นหาย (โดยไม่จ าเป็นตอ้งป่วยพร้อมกนั) บุญสูงสุดดา้นยารักษาโรค
ของพวกเราก็จะเกิดข้ึนทนัที  ซ่ึงจะเป็นเหตเุป็นปัจจยัใหเ้ราทั้งหลาย  มีพลงัจิตท่ีเขม้แขง็  ยงัผลท าใหร่้างกายของเรามีความแขง็แรงอยา่งน่า
อศัจรรยต์่อไป 

3. บุญสูงสุดด้านเคร่ืองนุ่งห่ม 
   คือ การทอดผา้กฐินสามคัคีแด่คณะสงฆ ์  ซ่ึงจ าพรรษาในวดัเดียวกนัตั้งแต่ 5 รูปข้ึนไป  และถา้พระไม่ครบ 5 รูปไม่

สามารถรับกฐินได ้  แมจ้ะนิมนตพ์ระจากวดัอ่ืนมาใหค้รบ 5 รูป  ก็ไม่สามารถท าได ้  เพราะเป็นพระวนิยัท่ีพระพทุธเจา้ไดท้รงบญัญติัไว ้ 



ตั้งแต่สมยัพทุธกาลนานมาแลว้  และดว้ยอานิสงส์ผลบุญท่ีมากมายมหาศาลของการถวายผา้กฐินในคร้ังท่ีจะถึงน้ี  แมเ้ราจะถวายผา้ป่าสกั 
100 กอง 1,000 กอง  บุญก็ไม่สามารถท่ีจะมาเทียบกบัผา้กฐินผืนน้ีไดเ้ลย  เพราะใน 1 ปี  วดัสามารถรับผา้กฐินไดแ้ค่เพียงคร้ังเดียว 

 และดว้ยผลบุญท่ียิง่ใหญ่น้ี  ก็จะท าใหพ้วกเราทั้งหลายไดพ้บกบัความสุข ความเจริญไปตลอดทั้งชาติน้ีและตลอดไป
จนถึงชาติหนา้ ซ่ึงก็จะตอ้งไปอยูบ่นสวรรค ์ ใชชี้วติดัง่ราชา ซ่ึงมีความสุข  ความเจริญมากกวา่อยูบ่นโลกน้ีหลายลา้นเท่านกั และเม่ือกลบัมา
เกิดเป็นมนุษย ์ ก็จะเป็นมนุษยท่ี์มีความสมบูรณ์ทั้งรูปสมบติัและทรัพยส์มบติั  ตลอดจนยศศกัด์ิท่ีสูงส่ง  มีผิวพรรณวรรณะผดุผอ่ง  อีกทั้งยงั
เป็นผูท่ี้แตง่ตวัไดถู้กกาลเทศะ ดูดี ทนัยคุทนัสมยั  จนผูท่ี้ไดพ้บเห็นเกิดความประทบัใจในการแตง่ตวั  และการเลือกเส้ือผา้ท่ีดูดีและเขา้กนั
อยา่งเหมาะสม  มีเงินซ้ือเส้ือผา้อยา่งเหลือเฟือ  ซ่ึงบางคนอาจจะร ่ ารวย  แต่ไม่สามารถใส่เส้ือผา้ดีๆ ได ้ และการแต่งตวัก็ไม่ถูกกาลเทศะ  ซ่ึง
นัน่ก็เป็นเพราะวา่เขาไม่ไดท้ าบุญดว้ยเคร่ืองนุ่งห่ม  เช่น  การถวายผา้กฐินมาก่อนนัน่เอง  ซ่ึงทั้งหมดน้ีพวกเราทั้งหลายจะตอ้งไดอ้ยา่ง
แน่นอนโดยไม่ตอ้งสงสยัเลย 

 

4. บุญสูงสุดด้านเสนาสนะ 
 ในการถวายผา้กฐินคร้ังน้ีนั้น  เงินที่ทางวดัได้ทั้งหมดจะถูกน าไปสร้างพระอุโบสถ  นัน่หมายความวา่  เงินท่ีพวก

เราทั้งหลายท่ีไดร่้วมกนัถวายร่วมกบัผา้กฐินนั้น  จะถูกคณะสงฆย์กทานของเราใหสู้งข้ึนอีก  ดว้ยการน าเงินจ านวนน้ีไปสร้างพระอุโบสถ  
ซ่ึงเป็นบุญสูงสุดดา้นเสนาสนะ  ซ่ึงพระพทุธเจา้ไดต้รัสไวว้า่ “ การใหอ้าหาร  ช่ือวา่ใหก้ าลงั  การใหท่ี้อยูอ่าศยั  ช่ือวา่ใหทุ้กส่ิงทุกอยา่ง ” 

 
เพราะฉะนั้น การสร้างโบสถแ์ละวหิารนั้น  จึงมีอานิสงส์ผลบุญมากมายมหาศาลเกินกวา่ท่ีพวกเราจะสามารถจินตนาการได ้  นัน่

คือ  ตอนเป็นมนุษย ์ เราสามารถท่ีจะมีบา้นเป็นของตนเองได ้ และจะมีชีวติท่ีอยูอ่ยา่งสบาย  คร้ันตายไปก็ไปบงัเกิดในเทวโลก  มีวมิานเป็น
ของตนเอง โดยท่ีเราก็จะไดเ้ป็นเจา้ครองวมิาน  มีมเหสีและชายาเป็นหม่ืนเป็นแสนองค ์ มีบริวารมากมายเป็นแสนๆ ลา้นๆ คน  มีชีวติเป็น 
อยูอ่ยา่งสุขสบาย  ดูจากชายาของเรา 1 องค ์  จะตอ้งมีเทพธิดาคอยปรนนิบติัรับใชถึ้ง 700 คน  น่ียงัไม่ไดพ้ดูถึงมเหสีและตวัเราซ่ึงเป็นเจา้
ครองวมิาน  วา่จะตอ้งไดรั้บการปรนนิบติัรับใชม้ากมายแค่ไหน   

ท่านทั้งหลายลองคิดดูเอาเองเถิด  และอายขุยัของเทวดาแต่ละชาติ  จะมี 9 ลา้นปีบา้ง  36 ลา้นปี  2,000 กวา่ลา้นปี ถึง 5,000 ลา้นปี  
และเม่ือตายจากเทวดาก็จะไดเ้กิดมาเป็นเทวดาอีกหลายร้อยคร้ัง  เกิดวนเวยีนอยูบ่นเทวโลก แทบจะไม่ไดล้งมาเกิดเป็นมนุษยเ์ลย  และถา้ได้
ลงมาเกิดบนโลกมนุษย ์  ก็จะไดเ้ป็นอคัรอภิมหาเศรษฐี  มีสมบติัไม่สามารถใชห้มดได ้  จนกระทัง่ถึงชาตสุิดท้ายของเรา  เรากอ็าจจะได้ฟัง
ธรรมจากพระพุทธเจ้าพระองค์ใด พระองค์หนึ่ง  และกไ็ด้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์เข้าสู่พระนพิพาน  ซ่ึงเป็นท่ีอยูท่ี่มีความสุขอยา่งบรม
สุขในท่ีสุด   

 และผู้ใดกต็ามที่ได้เป็นหัวหน้าพุ่มกฐิน   น่ันหมายความว่าท่านได้ท าบุญด้าน  “บริวารสมบัต”ิ  เพิม่อกีอย่างหนึ่ง  เพราะ
ไม่เพยีงท่านจะมสีมบัตมิากมายมหาศาล   แต่ท่านจะมข้ีาทาส  บริวาร  เพือ่นฝูงและคนรู้จกัจ านวนมากมายที่จะคอยเกือ้หนุนท่าน
ในอนาคต  อกีทั้งเมือ่ท่านไปเป็นเทวดา   ท่านกจ็ะได้เป็นใหญ่ในหมู่เทวดาทั้งหลาย เป็นหัวหน้าของเหล่าเจ้าครองวมิานทั้งหลาย
อกีช้ันหนึ่ง   สาเหตุที่ต้องเป็นอย่างน้ัน   กเ็พราะว่าท่านได้เป็นผู้น าบุญน่ันเอง 
  

หมายเหตุ    ยอดท าบุญทอดกฐินสามคัคี  โดย อ.ษิริพงศ ์ อคัรศรียกุต ์และมูลนิธิพิสูจน์ธรรม  
  พ.ศ. 2554  ณ วดัสองพี่นอ้งและวดัปาลิไลยวนั รวมประมาณ 1 ลา้น 9 แสนกวา่บาท (ประสบปัญหาน ้ าท่วม) 
 พ.ศ. 2553 ณ วดัสองพี่นอ้ง ประมาณ 2 ลา้น 2 แสนบาท   
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