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โอวาทธรรมคร้ังสุดทา้ยกอ่นละสังขาร 

หลวงปู่ แบน ธนากโร 

…ไม่รูจ้ะไปนบัเพ่ือประโยชนอ์ะไร แลว้เราๆก็เป็นอย่างนี ้

เหมือนกนัหมด แมแ้ตอ่งคพ์ระสมัมาสมัพทุธเจา้ทา่นก็ยอมรบั

อนันีเ้ป็นสจัธรรม เป็นของจรงิ เท่าความเป็นจรงิ ทกุรูปทกุนาม 

สรุปแลว้ไม่วา่เราไม่วา่เขาก็ตอ้งตกอยู่ในสภาพท่ีสญู ในเม่ือยงั

หายใจอยู่ นบัวนัก็เสียไป ไมห่ายใจ นบัหรอืไม่นบั ก็เท่ากนั  

วนันีม้ารมารบกวน มารมากวน ขนัธมารก็ใหเ้ป็นเรื่องของ

ขนัธไ์ป ไอม้ารท่ีมนัเกิดจากไม่มีขนัธ ์มารอนันีเ้รยีกวา่มารมีอยู่

กบัเรา พระพทุธเจา้ทกุพระองคท์่านกาํจดัมารตวันี ้แลว้เขา้ถงึ

แดนสขุเกษม เขา้ถึงโดยหลกัการวธีิการใดๆ เอาหลกัการวิธีการ

อนันัน้มาประกาศ ตามหลกัการนัน้เรยีกวา่พระศาสนา จงึวา่ลม

หายใจเขา้หายใจออกตอ้งมีสติระลกึถึงมากๆ เป็นการผกูเป็น

การมดั ใหค้วามคิดความอา่นของเราน่ีอยู่กบักองธรรม  

กองธรรมก็คือ กวา้งศอก ยาววา หนาคืบ (หมายถงึรา่งกาย

สงัขาร) ทกุคนมีกองธรรมดว้ยกนัทัง้นัน้ และมีสิทธิท่ีจะใชใ้ห้
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เป็นประโยชน ์ถา้ใชไ้ม่เป็น เป็นโทษทัง้นัน้ ไม่วา่เด็กหญิง

เด็กชาย ไม่วา่วยัรุน่หรอืวา่วยัหนุ่มวยัสาววยัแก่ จะวา่ยคุใหม่

หรอืยคุเก่าใชไ้ม่ถกู เป็นโทษ ก็เป็นยงัไง ก็คือเจา้ของน่ีไมส่าํรวม

รกัษาใจ ปลอ่ยใจใหไ้ปตามกิเลสมารมนัฉดุมนัดงึมนัลาก ผล

ออกมาก็มีแตไ่ฟของกิเลสท่ีมนัรุมรอ้นมนัเผา แลว้ก็ไม่เลือกดว้ย 

ทกุรายก็ไม่ยกเวน้ แก่ก็ไม่ยกเวน้ หนุ่มสาวเคา้ก็ไม่ยกเวน้ แมแ้ต่

เด็กรูจ้กัความ เคา้ก็ยงัเริม่ฝึกเริม่สอนใหแ้ลว้ น่ีคืออนัตราย

อนัดบัหนึ่งของสงัคมโลก  

โลกจะพน้จากอนัตรายตอ้งพากนักาํจดัมารตวันี ้อย่าใหม้นั

มีคั่งคา้งอยู่ในโลก แลว้สนัติอนัแทจ้รงิจะเกิดโดยทั่วถึงเลย

ทีเดียว คาํวา่สาํรวมธรรม ศีลแปลวา่สาํรวม ศีลหมายความวา่

การสาํรวมใจ การสาํรวมใจจงึเรยีกวา่ศีล ไม่สาํรวมใจศีลไม่มี 

ไปวดัไม่มีการสาํรวม บวชผา้ขาว ผา้เหลือง ไม่มีความสาํรวม 

ผา้มนัไม่เป็นศีลใหด้อก ถา้ผา้เป็นศีลใหไ้ด ้โรงงานผลิตน่ี

เยอะแยะไป ไม่ตอ้งไปรกัษาศีลอยู่รุกขมลูรม่ไมใ้หย้าก แตไ่ม่

เป็นอยา่งนัน้  
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ความจรงิน่ีรกัษาศีลตอ้งรกัษาเราน่ีเอง ไม่ใช่รกัษาแตต่วั ศ 

สระอี ตวัล ลิง อนันัน้ตวัหนงัสือเขียนกนัขึน้ สมมติุเรยีกวา่

หนงัสือแลว้ก็อา่นไปตามท่ีเรยีกกนั สมมติุตามๆกนัมาทัง้นัน้ 

เป็นศีลหรอืไมเ่ป็นศีลตวัหนงัสือไม่รู ้แตจ่ิตท่ีรูอ้ยู่น่ีรูว้า่เราสาํรวม

ดีอยู่หรอืไม่ หรอืเราไม่สาํรวม อนันีเ้ราตอ้งระลกึกนัใหม้ากๆ 

สรุปแลว้อย่าใหข้าดสติ เดินทกุกา้วตัง้แตต่ื่นขึน้มา ตัง้แตต่ื่น

ขึน้มาตัง้สติทนัที ลกุไปตรงไหน เดินไปตรงไหน เขา้หอ้งนํา้หอ้ง

สว้ม แมแ้ตส่ะพายบาตร ไปบิณฑบาตก็ใหมี้สติทกุขณะ  

ไม่เสียหาย ไมต่อ้งกงัวลวา่พระศาสนาจะลม่สลายดอก ถา้

หากวา่เราไมมี่สติ ไม่สาํรวม แมแ้ตนุ่่งห่มก็ไม่สาํรวม ไม่มีสติ 

นั่นน่ะทางแหง่ความลม่สลายในสภาพของเราท่ีเป็นอยู่ ไม่มีใคร

ตอ้งการใหเ้จา้ของลม่สลายซกัคนหรอก พากนัรกัษาใหดี้ รกัษา

พระศาสนาก็คือการรกัษาเรา รกัษาศีลก็คือการรกัษาเรา การ

ปฏิบติัธรรมก็คือการปฏิบติัเรา  

ส่ิงอ่ืนไม่ใช่เรา ไม่ตอ้งสนใจ ตดัออกไปเลย จะเป็นอารมณ์

อิฏฐารมณ ์หรอืวา่เป็นอารมณอ์นิฏฐารมณ ์ชอบใจ ไม่ชอบใจ 
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ขนาดไหนเพียงไรก็ช่าง เหมือนกบัฟองนํา้หรอืพยบัแดดทัง้นัน้ 

จะไปสนใจหวัมนัทาํไม หลวงตาทา่นพดูบอ่ยๆ ท่ีน่ีอากาศดีมาก 

ยิ่งดกึ ยิ่งดกึอากาศยิ่งละเอียด น่ียงัไมท่นัดกึ เกา้โมงกวา่ สาม

ทุ่มกวา่แลว้ เม่ือคืนก็ถามอยู่เลิกกนัเหรอ เลิกแลว้ เลิกก่ีทุ่ม เลิก

สามทุม่ เวลาจิตจรงิจงัประกอบความพากความเพียร ไม่ตอ้ง

ทุ่มตอ้งยาม เวลาอยากจะเลิกฟังธรรมปฏิบติัธรรม ตัง้ใจมั่นคง

อยู่ในทุม่ยามแท ้(หวัเราะหึๆ ) น่ีก็มารตวัหนึง่นะ มารตวันีเ้คา้

ครอบหมดโลกธาต ุไม่มีใครยิ่งใหญ่กวา่เคา้ดอก มีแตอ่งค์

พระพทุธเจา้และพระสาวกของพระพทุธเจา้เทา่นัน้ อยู่เหนือมาร 

มารเขา้ไปเก่ียวขอ้งไม่ได ้ 

มาพกักนัหลายองค ์ทาํสถานท่ีนีใ้หเ้ป็นสถานท่ีสงบวิเวกได้

มากไดก้วา้งขาง ถา้หลายๆองคห์ลายๆทา่นไมพ่ยายามทาํ

ความสงบ ไมมี่ความพยายามท่ีจะสรา้งวเิวก สถานท่ีนีจ้ะเป็น

สถานท่ีอาละวาดวุน่วาย ไม่เป็นไปเพ่ือการขดัเกลากิเลส ไม่

เป็นไปเพ่ือการกาํจดัมารพรรคนอ้ยใหญ่ ฉนัทกุคาํมีสติ บรโิภค

ทกุคาํมีสติ กินทกุคาํใหมี้สติ กินเขา้ไป เคีย้วก๊อบๆๆ นกึคาย
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ออกมา แลว้กินไดบ้ ่รา่งกายตัง้แตศี่รษะมาลงไปหาเทา้ เทา้ไป

หาศีรษะ มนัมาจากไหน มาจากอาหารท่ีเป็นของปฏกิูล แลว้

รา่งกายของเราๆเน่ืองมาจากอาหารทัง้นัน้ มนัไม่ไดเ้ป็นของ

วิเศษวิโสอะไรกนันกัดอกเดอ้ จาํเอาไว ้มีแตข่องปฏิกลูทัง้นัน้ 

ไม่ใช่กองมรรค กองผลหรอก  

บิณฑบาตใหมี้สติ นบัตัง้แตห่่มจีวร คลมุจีวร ซอ้นผา้

สงัฆาฏิ มีสติ หยิบบาตรมีสติ อุม้บาตร หรอืจะสะพายบาตรก็ให้

มีสติ เดินก็ใหมี้สติในการเดิน เดินไปเดินมา เดินไปเดินมา ใหมี้

สติ จงึเรยีกวา่บิณฑบาต ไมอ่ย่างนัน้ก็คือไปหาอยูห่ากินอย่าง

ววัควายนั่นนะ่ (หวัเราะ)  

เรยีกวา่อยู่ดว้ยกนัหลายๆองค ์ช่วยกนัสรา้งความวเิวกให้

เกิดขึน้ ไดย้ินบา้งมัย้ ไดย้ินไหม อยู่ดว้ยกนัหลายๆองคช์ว่ยกนั

สรา้งความวิเวกใหเ้กิดขึน้มีขึน้ ความวิเวกน่ีจะมารวมเป็นกอง

เป็นกอ้น นั่นคือการรกัษาทรงไวซ้ึง่พระศาสนา อยูด่ว้ยกนัมากๆ 

มีแตเ่รื่องเอรด็อรอ่ยท่ีกิเลสมนับอกให ้นั่นมนัก็เป็น…แหม เป็น

ทางท่ีจะบอกวา่นั่นคือทางเส่ือมโทรม คือทางหายนะของพระ



โดยทมีงานกรุธรรม grudhamma.com 6 
 

ศาสนา คือหายนะมาจากนกับวช ไมว่า่หญิงวา่ชาย นกับวชมา

จากหวัใจของคนนัน้เอง ไม่ใช่พระศาสนาจะลม่สลายเพราะ

กาลเวลา หา้พนัปี หา้แสนปี หา้ลา้นปี พระศาสนาไม่ขาดกนั

หรอก อยา่ไปคิดวา่หา้พนัปี เด๋ียวนีน้ะในหวัใจของชาวพทุธน่ีมนั

มีซกัก่ีเปอรเ์ซน็ตก์นัน่ี มั่นคงอยู่ในพระสทัธรรมมีซกัก่ีเปอรเ์ซ็นต ์

บางคนครึง่เปอรเ์ซ็นตใ์นรอ้ย ก็ยงัมองไม่เห็นเด๋ียวเนีย้ มีแต่

สกปรก รกรุงรงั กองขยะ  

แลว้ก็ยงัพอใจ พอใจในศาสนาพทุธ อยากใหพ้ทุธศาสนา

เป็นศาสนาแหง่ชาติ แน่ะ เป็นเพราะอะไร เราๆก็พยายามเราให้

เป็นไม่ไดแ้ลว้ จะพยายามทาํบา้นทาํเมือง ทาํเพ่ือใหเ้ป็นไป

ไดม้ัย้ คือเป็นไปไดม้นัไดป้ระโยชนอ์ะไร ศาสนาไม่ไดอ้ยู่กบั

คาํพดู อยูก่บัการกระทาํ อยูก่บัขอ้ประพฤติปฏิบติั อยู่กบัหวัใจ

ของคนน่ี  

จงึวา่อย่างหลายๆเรื่องหลายๆอย่างมาพดูมาจา ปลกุนอ้ม

ลกูๆหลานๆใหต่ื้นกนันะ อยากปลกุใหต่ื้นกนัใช่มัย้ ธรรมของ

พระพทุธเจา้ทกุบาททกุกถาเป็นธรรมปลกุเราใหต่ื้นกนั ทาํ
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กลอ่มใหห้ลบัก็คือกิเลส สบายแลว้ๆ สขุหนอๆ อยู่ในกองมตูร 

กองคถูเต็มไปดว้ยของปฏิกลู ก็ยงัสขุหนอ ไม่รูม้นัจะเกิดมา

ทาํไม โง่เง่าขนาดนัน้วะ ไดย้ินบ ่(หวัเราะ) ไม่รูจ้ะเกิดมาทาํไม 

โง่เงา่ขนาดนัน้ อยา่ไปพดูกบัชาวบา้นเคา้นะ พดูกบัเราเองไม่

เสียหายดอก (หวัเราะ) พดูกบัเราเองไม่เสียหาย พดูมากไม่ดี 

มนัจะไดต่ื้นตวัเป็นผูฉ้ลาดกนัซกัที เอา้ พากนัตัง้ใจรบัพรนะ 

 

ท่ีมา: https://youtu.be/vtieZ9a7-aM  

 

https://youtu.be/vtieZ9a7-aM

