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บุพกรรมและอานิสงสข์องศีล 

หลวงปู่ หลวง กตปญุโญ 

เทศนว์นังานครบ 1 ปี วนัมรณภาพหลวงปู่ ชอบ 

วนันีเ้ราจะไดป้ฏิบติับชูาเพ่ือถวายเป็นพทุธบชูา ธรรมบชูา 

สงัฆบชูา คือบชูาของหลวงปู่ พวกเรา หลวงปู่ ชอบ ฐานสโม คือ

หลวงปู่ น่ีเม่ือทา่นมีชีวิตอยู่ ก็มีความเก่ียวขอ้งเคยเดินธุดงค์

กรรมฐานภาวนากบัทา่นเหมือนกนั แตว่า่ส่ิงท่ีคุน้เคยสนิทสนม

นัน้คือวดัสาํราญนิวาสเป็นจดุกลาง หลวงปู่ ไปจากจงัหวดัเลย 

หรอืวดัสมัมานสุรณ ์ก็ไปนอนวดัป่าสาํราญนิวาสอยู่บางทีก็เจ็ด

วนั บางทีก็ครึง่เดือนก็มี บางทีก็รว่มเดือน อยู่สถานท่ีนั่น พาลกู

ศิษยล์กูหาปฏิบติับชูา แนะนาํพร ํ่าสอนศีลธรรมกรรมฐาน  

ตอ่มาทา่นก็ไดม้าจาํพรรษาอยู่ถ ํา้พระสบาย ท่ีทา่นหายจาก

โรคคนั คือท่านเป็นโรคตุม่คนัอยู่ก็ประมาณเกือบ ๒ ปี เป็น

มากๆอยู่ประมาณเกือบสองปี คนัหมดตวั นํา้เหลืองไหลตลอด 

ผา้จีวรน่ีซกัทกุวนั ในคอน่ีเป่ือยนํา้เหลืองไหล มีตวัเลน ตวัขาวๆ

น่ะ มากินนํา้เหลืองของหลวงปู่  เน่ีย ฉีดยาหมด ๘๐ กวา่เข็ม ยา
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หมอสมยัใหม่ ใสอ่ย่างใดก็ไม่หาย หมด ยาขนาดไหนก็ไม่หาย 

คนัน่ะ นํา้เหลืองไหลผา้จีวรสกปรกเลอะเทอะ  

เหมือนกบั ปตูคัิตตตสิสภกิษุ ครัง้พระพทุธเจา้เป็นตุม่คนั

นํา้เหลืองไหลหมดตวั จีวรก็ห่มไม่ได ้เอาใบไมม้าห่มมาห่อ รอ้น

ถึงพระพทุธเจา้ มาปฏิบติัเช็ดนํา้เหลือง ปฏิบติัภิกษุอาพาธ ไม่มี

ใครปฏิบติัเป็นท่ีรงัเกียจของภิกษุสามเณร อนันีก็้หลวงปู่ ชอบก็

คลา้ยนัน้แหละ แตห่ลวงปู่ ชอบเพิ่นมีบญุวาสนาเป็นครูบา

อาจารย ์พระเจา้พระสงฆ ์อบุาสก อบุาสิกา ก็ไม่มีความรงัเกียจ 

แมน้ํา้เหลืองไหลก็ไม่มีความรงัเกียจ พระภิกษุสามเณรปฏิบติั

อปัุฏฐาก ซกัจีวร ซกัผา้สบงจีวรทกุวนั ศรทัธาก็อปัุฏฐาก เอาใจ

ใส ่ไม่มีความรงัเกียจ มีแตค่วามยินดีพอใจปฏิบติัท่าน สามส่ีหา้

เดือน สดุทา้ยท่ีนํา้เหลืองไหลทั่วตวั ซกัจีวรทกุวนันัน้ประมาณส่ี

หา้เดือน  

สดุทา้ยยาเมืองเชียงใหม ่ยาท่ีไหนก็ตามมารกัษาก็ไม่มี

บรรเทาเบาลงได ้ท่านก็เลยหมดอาลยัตายอยากในสงัขาร

รา่งกาย ก็หวนมาระลกึถงึบพุกรรมท่ีไดท้าํในอดีตดว้ยความไม่รู ้
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คือทรมานสตัว ์ตามประสาโลกเพราะจิตใจมนษุยน์ัน้ อารมณ์

ของมนษุยน์ัน้ อารมณข์องคนนัน้มนัชอบอยู่หา้อย่าง อารมณ์

ของมนษุย ์อารมณข์องคนมนัชอบฆา่สตัว ์กินไดก็้ฆา่ กินไม่ไดก็้

ฆา่ เอามาทรมาน เพ่ือเลน่การพนนัก็มี อารมณข์องมนษุยช์อบ

ขโมย ชอบเป็นขีล้กัขีข้โมย อารมณข์องมนษุยช์อบคูผ่วัตวัเมีย 

อารมณข์องมนษุยช์อบพดูขีจุ้๊ พดูโกหก พดูเลน่ อารมณข์อง

มนษุยช์อบกินเหลา้เมาสรุากญัชายาฝ่ิน อนันีเ้ป็นอารมณข์อง

มนษุยโ์ลก 

 ฉะนัน้ตอ่มาหลวงปู่ ชอบก็มาระลกึถงึบพุกรรมท่ีกระทาํ 

ภาวนากาํหนดดก็ูเห็นเจา้ของไปทรมานสตัว ์คือเผาตุน่ เมือง

เชียง เมืองเลยเน่ียตุน่มาก ตวัตุน่มาขดุรูอยู่ เอาไฟเผามนั กรรม

อนันัน้มนับนัดาลใหเ้กิดเป็นตุม่คนัเป่ือยทั่วตวั เหมือน

ปติูคตัตติสสภิกษุ เคยเป็นนายพรานแลว้ก็มาบวชในพทุธ

ศาสนา ก็เลยเป็นตุม่คนัเป่ือยหมดตวั หม่ผา้ไม่ได ้เส่ือสาดปู

ไม่ได ้เอาใบตองมารองท่ีนอนท่ีจาํวดั  
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สดุทา้ยท่านก็เห็นบพุกรรมท่ีเจา้ของกระทาํ ก็เลยขอสมาลา

โทษจากกรรมนัน้หละ ขา้พเจา้ทาํดว้ยความไม่รู ้ดว้ยความมืด

ความหลง เพราะอารมณข์องมนษุยม์นัเป็นอย่างนัน้ เม่ือขอขมา

แลว้ก็แผ่กศุล ขา้พเจา้ไดบ้วชในพทุธศาสนาจาํศีลภาวนา ขอแผ่

กศุลอทุิศใหท้า่น อโหสิและไดร้บัสว่นผลบญุนีใ้หพ้น้ภยั ไม่มี

กรรมมีเวรตอ่กนัไป เม่ือท่านแผ่สว่นบญุกศุลผลบญุใหแ้ก่เจา้

กรรมท่ีกระทาํนัน้ โรคตุม่คนัก็หายตกสะเก็ดดาํ หายไปๆๆ ลงมา

อยู่ในหนา้แขง้ มาอยู่ในแคห่นา้แขง้ของเขาน่ะหลายปี ปีประจาํ

พรรษาอยู่ถ ํา้พระสบายก็ยงัไม่หาย ยงัคนั มนัยงัอยูท่ี่หนา้แขง้ 

สองขานั่นนะ่ แตว่า่เดินไปมาไดส้ะดวก ตอ่มารกัษามาก็ปลอ่ย

ไปๆ  

สดุทา้ยกรรมตวันีห้มด ก็กรรมท่ีอีกขอ้ท่ีสองมนัก็จองเวรจอง

กรรม เช่นวา่ทา่นไปเผากระแตมั่งน่ะ จงัหวดัเลยน่ีก็มีมาก มนั

เขา้กวนแลว้ มนัมีรากมาเขา้ เขา้แลว้ก็เอาขวานเจาะรูปแลว้ก็

จดุไฟ มนัก็ตกมา ท่านก็ทาํมาหลายตวั แตว่า่ตวันัน้มนับงัเอิญ

มนัมีรูอยู่ขา้งบนเลก็ๆ มนัปีนออก มนักลวัตาย ถกูไฟอะ้ ออก
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ไม่ได ้ตีนขา้งซา้ยไปเกาะปุ่ ม ธรรมดาไมท่ี้มนัมีรูปมนัมีปุ่ ม ตีน

นัน้ไปเกาะอยูน่ั่นกระแตนั่นน่ะ เกาะอยู่นั่น ไฟมนัก็ลกุแก่ขึน้ก็

เลยตาย ตวัแข็งอยู่นั่นแหละ สดุทา้ยกรรมตุม่คนัตุม่นัน้ก็หายไป 

กรรมเผาหนเูผากระแตมนัก็สืบตอ่ เป็นอมัพาตไปเน่ีย เป็น

อมัพาตจนทา่นหมดลมหายใจ น่ีมนักรรม  

ฉะนัน้จงึวา่อารมณข์องมนษุยน์่ะมนัชอบฆา่สตัว ์ฉะนัน้ทาง

พทุธศาสนาก็ใหม้ารกัษาศีล บคุคลรกัษาศีลอายยืุน ปราศจาก

โรคภยัอายยืุน คนรกัษาขอ้ปาณาแลว้อายยืุน ปราศจากโรคภยั 

คนรกัษาขอ้อทินนาไปแลว้ เป็นคนท่ีมีทรพัยร์ ํ่ารวย แลว้ก็เป็น

คนท่ีมีคนเคารพนบัถือไวเ้นือ้เช่ือใจ เป็นท่ีรกัของมนษุยเ์ทวดา

ทัง้หลาย คนท่ีละเวน้ในการประพฤติผิดในกามก็ไดรู้ปสวยรูป

งาม ลกูก็วา่นอนสอนง่าย ลกูเป็นคนดี วา่นอนสอนงา่ย กรรมท่ี

เวน้จากการพดูมสุาวาท ก็เป็นวาจาสิทธ์ิ พดูส่ิงใดเขาก็เช่ือ เป็น

ท่ีไวเ้นือ้เช่ือใจ พดูอะไรพดูเงนิเป็นเงนิ พดูทองเป็นทอง  

ท่ีจงัหวดัลาํปางมีพอ่คนหนึง่ช่ือสภุา แกไปอา่นอานิสงสข์อง

ศีลวา่ สีเลนะ สคุติง ยนัติ สีเลนะ โภคะสมัปะทา สีเลนะ นิพพตุ
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ติง ยนัติ สีลงั วิโส ทะเย บคุคลมีศีลแลว้ มีความสขุความเจรญิ 

มีเงนิมีทองมากมายก่ายกอง ไม่ยากไม่จน แลว้ก็ดบัทกุขด์บัภยั

ได ้เม่ือไปอา่นนัน้แลว้ เกิดปีติยินดีพอใจ ตัง้ใจเจตนาวิรติั 

ปฏิบติัศีล ๕ มนัยงันอ้ยอยูไ่ม่พอ เอาศีล ๘ ละลกูละเมียไปปลกู

กระต๊อบอยู่ในสวน ปลกูถั่วปลกูงา ปลกูอะไรตา่งๆทาํสวนอยู่

หลายปี เลยมีเงินมีทอง ครัง้แรกเม่ือคราวเม่ือยงัไม่มีศีลนัน้น่ะ 

ไม่รกัษาศีล เป็นคนขีห้นี ้เป็นลกูหนี ้ไปยืมเงินยืมทองเขา บาง

คนก็ใชไ้ด ้บางคนก็ใชไ้ม่ได ้ใชไ้ม่ได ้ไม่ไปใชเ้ขา เขาก็ดา่ แจง้วา่

เป็นคนไม่มีสตัยไ์ม่มีศีล มงึตายซะ ฉิบหาย อยา่งนีเ้ป็นตน้  

สดุทา้ยแกมารกัษาศีล ๕ ศีล ๘ ไหวพ้ระสวดมนตอ์ยู่ในสวน 

ส่ี หา้ หก ปีเน่ียแหละ มีเงนิมีทอง ไหลมากจากไหนไม่รู ้เป็นนาย

หนี ้มีเงินมีทองเขาก็มายืม จาํเป็นตอ้งใหเ้ขา บางคนก็ใชคื้น 

บางคนก็ไม่ใช ้ผูใ้ดไม่ใชก็้ถือวา่คงเคยเป็นหนีเ้ขา ก็แลว้ไป ไม่

ดา่ ไม่โกรธ ไม่วา่ เลยเป็นคนท่ีนบัถือบา้นนัน้ กราบตัง้แตตี่น 

กราบตีนกราบเทา้วา่เป็นคนดี ตอ่มาก็เลยอยู่ในโลกก็อยา่งนี ้
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หละ ไมพ่น้ทกุข ์ก็เลยเสียสละกามสขุ คือความสขุในกินในกาม 

ออกมาบวชเป็นหลวงตา มาเปลี่ยนช่ือเป็นหลวงตาสพุรรณ  

เม่ือยงัไม่บวชเป็นสภุา บวชเขา้มาแลว้เป็นสพุรรณ ปฏิบติัดี

ปฏิบติัชอบ เดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนา เคยไปปฏิบติัอยู่ในถํา้

รว่มกนั แมงป่อยตอ่ย มดริน้ตอ่ย มดริน้มนัขบมนักดั แมงป่อง 

มนัขบมนักดัมนัเจ็บ แกก็ไมค่ราง แกก็ไมกิ่นยา ไปทาํงาน มด

ตอ่ย แมงป่อยตอ่ยก็ทาํงานเฉยอยู่ หลวงพอ่ไม่เจ็บเหรอ เจ็บ ถา้

เรายิ่งอยู่เฉยๆก็ยิ่งเจบ็ ทาํนั่นทาํน่ีไปก็หายไปเอง หลวงตานีเ้กง่

เวย้ แลว้ก็ไดเ้ป็นครูอีกเหมือนกนัหละ แมข้นาดเจ็บป่วย

ทกุขเวทนา ก็ไม่เลิกการงาน ทาํการทาํงาน ปัดอะไรทกุอย่าง

ตามหนา้ท่ี น่ี อนันีเ้ป็นตวัอย่าง  

ตวัอย่างอีกคนนีเ้ป็นพนัเอก เป็นหนีเ้ขาอยูส่ามแสน ไมมี่

ปัญญาท่ีจะหาเงนิหาทองใชเ้ขา เขาก็มาทวงมาดา่ คน

อย่างไหนเม่ืออยากไดก็้หมอบลงคลาน ไดแ้ลว้ก็ลืมบญุคณุ กิน

แลว้ลืมหนี ้ขีแ้ลว้ลืมบญุคณุ เป็นคนไม่ดีเขาก็ดา่วา่รา้ย เขามา

เห็นมาอา่นอานิสงสศี์ลน่ีแหละ มีคนก็พอดีเน่ีย คนมีศีลจะมีโภค
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ทรพัย ์ไม่อดไม่จน คนมีศีลจะมีอายยืุน คนมีศีลจะมีคนท่ีนบัถือ 

คนมีศีลจะดบัทกุขภ์ยัได ้ก็เลยตัง้สจัจะวา่ขา้พเจา้เป็นหนีเ้ป็น

สินตัง้สามแสนกวา่บาท ถา้ศีลดีจรงิๆ ขา้พเจา้จะนบัถือปฏิบติั

บชูาตอ่ไป มาตัง้สจัจะรกัษาศีล ขา้พเจา้จะรกัษาศีล ๕ เน่ีย

แหละท่ีหนึง่ ถา้มนัเป็นอยา่งท่ีอานิสงสศี์ลกลา่วนั่นน่ะ มีศีลแลว้

จะมีโภคทรพัย ์ขา้พเจา้จะนบัถือพระพทุธศาสนาปฏิบติับชูาจน

ตาย  

แกก็มาตัง้ใจปฏิบติั ไหวพ้ระสวดมนตร์กัษาศีล ถงึเวลา

ทาํงานตามหนา้ท่ี แกเป็นทหารนะ่ แกก็ไป หมูพ่วกมาโจมตีก็ดา่ 

ดา่อย่างไรก็ช่าง ไม่เอาดี ไมเ่อาชั่วตามคาํของหมู่ ปฏิบติัมาไดปี้

กวา่ บงัเอิญมนัมาจากไหนไม่รูห้ละเงินทองนั่นนะ่ ไมน่่าจะไดก็้

ได ้ไม่น่าจะมีก็มี บางทีไดม้าฟรีๆ ก็มี สดุทา้ยไปใชห้นีเ้คา้หมด

สามแสน เหลือเงินอีกใชอี้กหลายพนั แหมศีลนีม้นัดีจรงิๆ ก็เลย

นบัถือพทุธศาสนา ไปประกาศใหห้มู่ทราบวา่ ขา้พเจา้ไดท้าํ

มาแลว้ ปฏิบติัดีจรงิ มีจรงิ ท่ีพระพทุธเจา้วา่ ไม่ไดโ้กหก ไม่ใช่

โกหก สีเลนะ สคุติง ยนัติ มีความสขุ มีศีลแลว้ ไม่มีผูใ้ดมาวา่
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รา้ย ใสร่า้ยปา้ยสี มีแตผู่เ้คารพนบัถือบชูา แลว้ก็เงนิทองก็ไหล

มาจรงิๆ พน้หนีพ้น้ภยัได ้น่ีเรื่องการปฏิบติับชูา เรื่องศีลนะ่  

มีคนหนึ่งอีกเป็นผูห้ญิง แกไม่ทาํมาคา้ขายอะไร แกหละมั่น

ในศีล ๕ ศีล ๘ แกก็ไม่เอา เพราะวา่ตวัแกมนัรูปรา่งเลก็ ผอมๆ

หน่อย ก็เอาแคศี่ล ๕ กบัไหวพ้ระสวดมนตน์ั่งภาวนา บางทีก็นั่ง

จนสวา่งก็มี ไปทาํบญุท่ีโนน่ ไปทาํทานท่ีน่ี ไปนั่งภาวนาท่ีนั่นท่ีน่ี 

ไม่เคยทาํมาคา้ขาย แตว่า่เดือนหนึ่งๆ แกวา่ไม่ไดก็้ส่ีซา้หา้หม่ืน 

ไม่อดไม่อยาก มีผูใ้หบ้งัเอิญก็มี มนัไดม้าก็ดว้ยบงัเอิญ ไดม้า

ดว้ยบงัเอิญ ก็เลยเช่ืออานิสงสข์องศีล เน่ีย ศีลมนัดีจรงิจริง๊ ไม่

เคยอดเคยอยาก  

อนันีม้นัก็สมกบัท่ีพระพทุธเจา้วา่ สเีล นะ โภคะสัมปะทา 

แปลวา่เงนิทองไหลมาเทมาเพราะมีศีล อนันีเ้ป็นตวัอย่าง ท่ีเลา่

มาเน่ีย เหน็ตอ่ตา ไดฟั้งตอ่หไูดด้ตูอ่ตา เรื่องอานิสงสศี์ล เรื่องมี

ศีลเรื่องมีธรรม นาํมาซึง่ความสขุแทใ้นปัจจบุนัและโลกหนา้ อนั

นีก็้เป็นปฏิปทาตวัอย่าง ตวัอย่างเช่นวา่ คนมีศีลมีทานแลว้ ไม่

ตอ้งทาํมาคา้ขาย ไดกิ้นของทิพย ์ครัง้พระพทุธเจา้ก็ เมณฑกม
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หาเศรษฐี มีแพะอยูห่ลงัปราสาทหกตวั แพะทองคาํ ตอ้งการ

อะไรไปดงึลิน้มนั ชกัลิน้มนั ขา้วของเงินทองขา้วนํา้โภชนา

อาหาร การอยู่การกินไม่อดไม่อยาก ไมห่มด ไม่หมด ไหลอยู่นั่น

แหละ กินของทิพย ์เศรษฐีไม่ตอ้งทาํมาคา้ขายอะไร  

อนันีก็้มนัเขา้กบัท่ีพระพทุธเจา้วา่ สีเล นะ โภคะสมัปะทา 

นาํมาซึง่โภคทรพัย ์แตว่า่คนเราสว่นมากมนัไม่เช่ือ เช่ือ แตม่นั

ไม่เช่ือจรงิ ยงักลวัอยู ่คือยงัไม่เช่ือจรงิ ไม่เช่ือแท ้ถา้เช่ือแทเ้ช่ือ

จรงิก็อย่างท่ีกลา่วนั่น เหน็อานิสงสจ์รงิๆ อย่างครูบาอาจารยท่ี์

หลวงปู่ ของพวกเรา เพิ่นเช่ือจรงิๆ มั่นจรงิๆในพระพทุธ พระ

ธรรม พระสงฆ ์เสียสละ ไปเมืองพม่าเดินทางไกลในป่าลกึ 

เดินทางตลอดคืน ครึง่คืนมนัเหน่ือยก็พกัผ่อน นอนต่ืนมาก็มี

เทวดาเอาขา้วใสบ่าตรใหฉ้นั ป่านัน้มนัมีป่าลกึ เป็นผูช้าย ไดกิ้น

นํา้ทิพย ์ไดกิ้นอาหารทิพย ์อย่างนีเ้ป็นตน้ เพราะเพิ่นทาํจรงิ 

ปฏิบติัจรงิ  

ฉะนัน้จงึเป็นท่ีสกัการะบชูา พวกเราทัง้หลายบา้นโคกมน

เน่ีย เป็นผูท่ี้มีโชคดีวาสนาดี มีหลวงปู่ เพิ่นไดมี้บญุบารมีมาสรา้ง



โดยทมีงานกรุธรรม grudhamma.com 11 

วดัป่าตัง้สองวดั แลว้ก็ยงัสามารถป้ันรูปเกจิอาจารยผ์ูศ้กัดิสิ์ทธ์ิ 

มาประดิษฐานไวใ้นสถานท่ีนีต้ัง้ ๒๐ องค ์ลว้นแตมี่ฤทธ์ิมีเดช 

ทัง้นัน้หละ หลายรูปหลายองค ์หลวงปู่ มั่นก็มีฤทธ์ิมีเดช หลวงปู่

มั่น หลวงปู่ ขาว ท่านพอ่ลีก็มีลาภมาก หลวงปู่ ตา่งๆลว้นแลว้แต่

มีฤทธ์ิมีเดช  

แตห่ลวงท่านพอ่ลีนัน้เป็นผูท่ี้มีลาภมากกวา่เขา มีฤทธ์ิมีเดช 

เป็นเหตใุหส้าธุชนพทุธบรษัิททัง้หลายไปบาํเพ็ญภาวนา แมท้า่น

ทิง้สงัขารแลว้สามสิบกวา่ปี ก็มีแม่ขาวแมชี่เป็นรอ้ยๆ รอ้ยกวา่ 

พระก็รอ้ยกวา่ แม่ดาํนุง่ขาวห่มขาวแตไ่มโ่กนผม มาจาํศีล

ภาวนาก็เป็นรอ้ยๆ ยงุก็เยอะ แตว่า่ไม่กลวั ไม่กลวั ไมห่นีไม่กลวั

นั่งภาวนา ปฏิบติับชูาคณุทา่นพอ่ลี น่ีท่ีน่ีเพิ่นก็ไดป้ั้นหลอ่ไว ้

วดัอโศการาม ฉะนัน้ผูใ้ดตอ้งการโชคลาภ เพิ่นวา่ใหจ้ดุธปูหา้

ดอก เทียนสองดอก และก็นกึถึงเราทา่นพอ่ลี ธมฺมธโร จงช่วย

เมตตากรุณาสงสารใหข้า้พเจา้ ประกอบกิจการงานอนัใดมาขอ

วดัป่าสาํราญน่ะ(เทปจบ) 

ท่ีมา: https://youtu.be/HhxWkXgLLX8  

https://youtu.be/HhxWkXgLLX8

