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อย่าประมาท
ในเรื่องบุญเรื่องกุศล
เรื่องบาปเรื่องกรรม
และอย่าประมาทในเรื่องกาลเวลา
เพราะว่าเวลานั้นเป็นของมีค่า
ไหลไปเหมือนกับกระแสน�้า
จะค่อยๆ  หมดไปๆ 
วันหนึ่งผ่านไปชีวิตก็สั้นลงไปเรื่อยๆ
ไม่มีใครรู้ว่าชีวิตของตน
จะเหลืออยู่อีกกี่วัน
(ก�ำลังใจ ๓ (ท�ำบุญแผ่นดินไทย) ๑๔ มกรำคม ๒๕๔๔)
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การท�าความดี
ท�าบุญท�ากุศล

คนอื่นท�าให้เราไม่ได้ 
เราต้องท�าเอง

พระพุทธองค์จึงสอน
ให้ท�าความดี  ละความชั่ว
ในขณะที่ยังมีก�าลังวังชาอยู่
อย่าไปผัดวันประกันพรุ่ง
เพราะว่าพรุ่งนี้อาจจะไม่มี

ส�าหรับเราก็เป็นได้
(ก�ำลังใจ ๓ (ท�ำบุญแผ่นดินไทย) ๑๔ มกรำคม ๒๕๔๔)
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ความจริงเป็นสิ่งที่ทุกคนในที่สุดต้องยอมรับ

อยู่ที่ว่าจะรับช้าหรือรับเร็วเท่านั้นเอง

ถ้ารับเร็วแล้วก็สบายเร็ว ถ้ารับช้าก็สบายช้า

ถ้าไม่รับไม่อยากรับความเป็นจริงเหล่านี้

ก็จะทุกข์ไปไม่มีที่สิ้นสุด

ตายจากชาตินี้แล้วไปเกิดใหม่

ก็ต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตาย

ก็ต้องไปกลัวความแก่

กลัวความเจ็บ กลัวความตาย

ต่อไปอีกเรื่อยๆ ไม่มีที่สิ้นสุด

(ก�ำลังใจ ๓ (เกิด แก่ เจ็บ ตำย) ๑๕ มกรำคม ๒๕๔๔)

ถ้าคิดพิจารณาให้ยอมรับให้ได้ว่า

เกิดมาแล้วต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตาย 

ท่องมันอยู่อย่างนั้น

คิดมันอยู่อย่างนั้นทั้งวันทั้งคืน

ยืน เดิน นั่ง นอน 

จนกว่าจิตจะยอมรับ ยอมปล่อย

เมื่อปล่อยแล้ว

จะเกิดความโล่งอกเบาใจขึ้นมา

(ก�ำลังใจ ๓ (เกิด แก่ เจ็บ ตำย) ๑๕ มกรำคม ๒๕๔๔)
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ถ้าคิดพิจารณาให้ยอมรับให้ได้ว่า

เกิดมาแล้วต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตาย 

ท่องมันอยู่อย่างนั้น

คิดมันอยู่อย่างนั้นทั้งวันทั้งคืน

ยืน เดิน นั่ง นอน 

จนกว่าจิตจะยอมรับ ยอมปล่อย

เมื่อปล่อยแล้ว

จะเกิดความโล่งอกเบาใจขึ้นมา

(ก�ำลังใจ ๓ (เกิด แก่ เจ็บ ตำย) ๑๕ มกรำคม ๒๕๔๔)
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อีกร้อยปี
คนที่มีชีวิตอยู่ในโลกวันนี้
ก็จะไม่มีเหลืออยู่ในโลกนี้
จะมีแต่ผู้ที่เกิดมาทีหลัง 
พวกเขาเหล่านั้น
ก็ต้องเดินตามรอย
ของผู้ที่มาก่อน 
คือต้องแก่ ต้องเจ็บ 
ต้องตาย
ไปด้วยกันทั้งนั้น
(ก�ำลังใจ ๓ (เกิด แก่ เจ็บ ตำย) ๑๕ มกรำคม ๒๕๔๔)
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เมื่อปลงได้แล้ว ยอมรับได้แล้ว
ปัญหาจะหมดไป 

จิตจะเย็น จิตจะสบาย
ร่างกายจะเป็นอะไรไป 

ไม่ว่าจะเป็นร่างกายของเรา
หรือของคนอื่นก็ตาม 

เราก็จะไม่เดือดร้อนใจ
ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาๆ 

ทุกๆ คนในที่สุดก็ต้องพลัดพรากจากกัน

ในที่สุดก็ต้องไปคนละทิศคนละทาง
(ก�ำลังใจ ๓ (เกิด แก่ เจ็บ ตำย) ๑๕ มกรำคม ๒๕๔๔)
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ต้องฝึกท�ำใจให้เป็นกลำงๆ
คือสุขก็ได้ ทุกข์ก็ได้ 
ไม่สุขไม่ทุกข์ก็ได้
เหมือนกับฟ้าแลบ 
ใครจะไปห้ามฟ้าแลบได้
ไม่ต้องไปยินดีกับฟ้าแลบ
มันจะแลบก็ให้มันแลบไป
มันจะไม่แลบก็เรื่องของมัน
เวทนาก็เหมือนกัน 
มันจะสุขก็ให้มันสุขไป
มันจะไม่สุขไม่ทุกข์ก็ปล่อยมันไป
ตามเรื่องของมัน 
ไม่ต้องไปยินดีอะไรกับมัน
(ก�ำลังใจ ๓ (เกิด แก่ เจ็บ ตำย) ๑๕ มกรำคม ๒๕๔๔)
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เราควบคุมคนที่พูดไม่ได้ 
ควบคุมเสียงไม่ได้

ยังไงๆ เสียงมันก็ต้องมาสัมผัสกับหู
แต่ใจเราควบคุมได้ 

ควบคุมด้วยการใช้สติใช้ปัญญา
อย่าไปยินดียินร้ายกับเสียง

ต้องยอมรับความจริงว่า 
เราบังคับเสียงนั้นไม่ได้
เมื่อสามารถควบคุมใจ

ไม่ให้ไปยินดียินร้ายได้
ความทุกข์ก็จะไม่เกิดขึ้นในใจ

(ก�ำลังใจ ๓ (เกิด แก่ เจ็บ ตำย) ๑๕ มกรำคม ๒๕๔๔)
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พิจารณาดูคนตายดูคนเป็น
ว่าเป็นอย่างไร เปรียบเทียบกันดู 
คนตายก็มีรูปลักษณะหนึ่ง
ทั้งๆ ที่เป็นคนๆ เดียวกัน
คนที่ยังเป็นอยู่นี้ 
ก็เป็นเหมือนกับเป็นผีดิบ ผีที่ยังไม่ตาย 
ส่วนคนที่ตาย
ก็เป็นผีตายที่ตายไปแล้ว
ร่างกายก็จะต้องเน่าเปื่อยไปเรื่อยๆ
ความสวยงามต่างๆ ความน่าดูต่างๆ 
มันก็หมดไป

(ก�ำลังใจ ๓ (เกิด แก่ เจ็บ ตำย) ๑๕ มกรำคม ๒๕๔๔)
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ขณะที่ยังมีลมหายใจอยู่
ก็ยังถือว่าเป็นซากศพเดินได้

เท่านั้นเอง
เมื่อไม่มีลมหายใจแล้ว 

ก็เป็นซากศพที่เดินไม่ได้
มีแต่จะสลาย

มีแต่จะส่งกลิ่นเหม็นออกมา

(ก�ำลังใจ ๓ (เกิด แก่ เจ็บ ตำย) ๑๕ มกรำคม ๒๕๔๔)
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คนเราทุกคนไม่ว่าสูงหรือต�่า
จะเป็นขอทาน

หรือพระเจ้าแผ่นดินก็ตาม
เมื่อเกิดมาแล้ว 

ก็ต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตาย
ด้วยกันทุกคน

ไม่มีใครหนีพ้นความแก่ 
ความเจ็บ ความตายไปได้ 

เมื่อตายไปแล้ว 
ของทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่

ไม่ว่าจะเป็นลาภ ยศ สรรเสริญ สุข
ทั้งหลายย่อมหมดไป 

ไม่สามารถเอาติดตัวไปได้
(ก�ำลังใจ ๓ (พระพุทธเจ้ำ) ๒๐ มกรำคม ๒๕๔๔)
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เมื่อเกิดแล้ว
ก็ต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตาย

ยอมรับความจริงนี้ได้ 
คือไม่ฝืน ไม่หนี

ไม่ต่อสู้กับความแก่
ไม่ต่อสู้กับความเจ็บ
ไม่ต่อสู้กับความตาย
และก็ไม่กลัวความแก่
ความเจ็บ ความตาย

เพราะรู้ว่ากลัวอย่างไร ต่อสู้อย่างไร
ก็ไม่สามารถเอาชนะความแก่
ความเจ็บ ความตายนี้ไปได้
(ก�ำลังใจ ๓ (พระพุทธเจ้ำ) ๒๐ มกรำคม ๒๕๔๔)
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กรรมเป็นเหตุ วิบากเป็นผล
เป็นของคู่กัน
เหมือนกบัความสว่างคู่กบักลางวนั
ความมืดคู่กับกลางคืน
กลางวันก็สว่าง กลางคืนก็มืด
เหตุและผลก็เป็นลักษณะนั้น
ท�าอะไรไว้แล้วผลก็ต้องตามมา
เหมือนรอยเกวียน
ที่ตามล้อเกวียนไปฉันใด
ผลของกรรมก็เช่นนั้น 
เป็นเงาตามตัว

(ก�ำลังใจ ๓ (สวำกขำตธรรม) ๒๑ มกรำคม ๒๕๔๔) 



17 พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต

พระธรรมค�าสอนของพระพุทธเจ้านี้
เป็นอกาลิโก

เป็นสิ่งที่ไม่สูญสลายหมดไป
มีอานุภาพอย่างไร

ในสมัยที่พระพุทธเจ้า
ยังทรงมีพระชนม์ชีพอยู่
ในสมัยนี้ก็เป็นเช่นนั้น

สามารถน�าพาผู้ปฏิบัติตาม
ให้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้
สามารถน�าความสุขมาให้กับ

ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้
นี่เป็นหลักตายตัวของพระธรรมค�าสอน

(ก�ำลังใจ ๓ (สวำกขำตธรรม) ๒๑ มกรำคม ๒๕๔๔)
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ท�ำบญุแล้วจติใจจะมคีวำมสขุ  
ถ้ำท�ำควำมชั่ว ไปปล้น ไปจี้  

ไปโกงผู้อื่น ได้เงินมำเป็นแสน 

เป็นล้ำน แต่ไม่มคีวำมสขุ เพรำะไป

ท�ำบำปมำนั่นเอง เมื่อท�ำบำปแล้ว  

ผลย่อมเกิดในจิตใจก่อน คือมี

ควำมทุกข์ใจ มีควำมไม่สบำยใจ
(ก�ำลังใจ ๓ (สวำกขำตธรรม) ๒๑ มกรำคม ๒๕๔๔)
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ท�ำกรรมไปแล้วก็ต้องมี
ผลตำมมำ เพรำะกรรมเป็นเหตุ  
วิบำกเป็นผล เม่ือท�ำอะไรไปแล้ว 
ย่อมมีผลตำมมำในอันดับแรก 
ก็คอืความรูสึ้กในจิตใจ คอืความสุข 
และความทุกข์ ถ้าท�าความดี จิตใจ 
ก็จะมีความสุข ถ้าท�าความชั่ว
ท�าบาป จิตใจก็จะมีความทุกข์  
มีความไม่สบายใจ

(ก�ำลังใจ ๓ (กรรม) ๒๘ มกรำคม ๒๕๔๔)
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ถ้าเข้าใจในหลักกรรมแล้ว
ย่อมขวนขวาย
กระท�าแต่ความดี
ระงับความชั่วทั้งหลาย
พยายามช�าระความโลภ 
ความโกรธ ความหลง
ซึ่งเป็นต้นเหตุ
ของบาปกรรมทั้งหลายให้หมดไป
(ก�ำลังใจ ๓ (กรรม) ๒๘ มกรำคม ๒๕๔๔)
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ถ้าไม่ต้องการ
ท�าบาปท�ากรรม
ก็ต้องช�าระความโลภ 
ความโกรธ ความหลง
ให้ออกไปจากจิตใจ
ให้หมดสิ้นไป
ถ้าช�าระจิตใจ
ให้สะอาดบริสุทธิ์
ก็ถึงที่สุดสิ้น
แห่งการเวียนว่ายตายเกิด
(ก�ำลังใจ ๓ (กรรม) ๒๘ มกรำคม ๒๕๔๔)
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ในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่

ควรถามตัวเองว่า

วันนี้ได้สร้างบุญบารมีหรือยัง

ถ้ายังไม่ได้สร้าง 

ก็รีบสร้างเสีย

อย่าไปผัดวันประกันพรุ่ง

เพราะไม่มีใครทราบว่า

จะมีโอกาสอยู่ในโลกนี้

อีกนานเท่าไหร่
(ก�ำลังใจ ๓ “มรรค ๘” วันที่ ๔ กุมภำพันธ์ ๒๕๔๔)
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อย่ามัวไปติดอยู่กับ
ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข

เพราะสิ่งเหล่านี้
พระพุทธองค์ทรงสอนว่า

ไม่ใช่ความสุขที่แท้จริง เป็นทุกข์
เพราะลาภ ยศ สรรเสริญ สุข

นี้จะต้องมีการเสื่อม
มีการหมดไป มีการสูญสลายไป

โดยธรรมชาติแล้ว
เป็นของไม่เที่ยง

(ก�ำลังใจ ๓ “มำฆบูชำ” ๘ กุมภำพันธ์ ๒๕๔๔)
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สิ่งที่เป็นสมบัติที่แท้จริงของเรา
ที่อยู่กับเราไปตลอด
ก็คือ “ความสงบสุข”
ที่เกิดจากคุณงามความดี
ที่เราได้สร้างไว้ในจิตใจ
ความสงบสุขที่เกิดจาก
การช�าระความโลภ
ความโกรธ ความหลงนี่แหละ
จะเป็นสิ่งที่อยู่กับเราไป
ตลอดอนันตกาล
(ก�ำลังใจ ๓ “มำฆบูชำ” ๘ กุมภำพันธ์ ๒๕๔๔)



25 พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต

อย่าไปปฏิเสธในสิ่งที่พระพุทธเจ้า
ทรงรู้ทรงเห็นเป็นอันขาด
ถ้ายังไม่สามารถพิสูจน์ได้

อย่างน้อยที่สุดก็อยู่เฉยๆ ไว้
จะดีกว่า แต่อย่าไปปฏิเสธ 

ถ้าไม่เชื่อก็ไม่เป็นไร
อย่าไปลบหลู่

เพราะยังไม่รู้ไม่เห็น
แต่อย่าไปปฏิเสธเป็นอันขาด

เพราะจะปิดกั้นทาง
ที่จะน�าไปสู่ความเจริญ

(ก�ำลังใจ ๓ “พุทธคุณ” ๑๗ กุมภำพันธ์ ๒๕๔๔)
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พระพุทธองค์ทรงรู้เรื่อง 
บาปบุญคุณโทษ เรื่องนรกสวรรค์  
เรื่องการท�าดีได ้ดี การท�าช่ัวได ้ ช่ัว  
แล้วน�ามาสัง่สอนพวกเรา ถ้าปรารถนา
ความสุข ความเจริญ ไม่ปรารถนา 
ความทกุข์ ความหายนะทัง้หลาย กต้็อง
เชื่อพระธรรมค�าสอนของพระพุทธเจ้า

(ก�ำลังใจ ๓ “ธรรมคุณ” ๒๔ กุมภำพันธ์ ๒๕๔๔)



27 พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต

ถ้าได้ปฏิบัติตามแล้ว 
สิ่งต่างๆ ที่พระพุทธองค์ทรงรู้ทรงเห็น  
เช่น นรก สวรรค์ การเวยีนว่ายตายเกดิ  
มรรคผลนิพพาน ก็จะเป็นสิ่งที่เราจะ 
ได้รู้ได้เห็นเหมือนกัน เพราะธรรมเป็น
สันทิฏฐิโก ผู้ปฏิบัติเท่านั้นจะรู้จะเห็นได้

(ก�ำลังใจ ๓ “ธรรมคุณ” ๒๔ กุมภำพันธ์ ๒๕๔๔)
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พระธรรมค�ำสอนของพระพุทธเจ้ำนั้น
ไม่เสื่อมไปกับกำลเวลำ
สมัยพุทธกำลเป็นอย่ำงไร
สมัยนี้ก็ยังเป็นอย่ำงนั้นอยู่
สมัยพุทธกำลสำมำรถท�ำให้บรรลุ
เป็นพระพุทธเจ้ำ เป็นพระอรหันต์
บรรลุถึงพระนิพพำนฉันใด
สมัยนี้ก็ยังเป็นเช่นนั้นอยู่
ยังเป็นของใหม่ถอดด้ำม
ยังใหม่อยู่เสมอ เป็นของไม่เก่ำ
(ก�ำลังใจ ๓ “ธรรมคุณ” ๒๔ กุมภำพันธ์ ๒๕๔๔)



29 พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต

ธรรมไม่ใช่วัตถุ

แต่เป็นนามธรรมที่ไม่สามารถ

ถูกท�าลายไปได้

นี่เป็นหลักของความจริง เพียงแต่ว่า

จะมีใครรู้ธรรมหรือไม่เท่านั้นเอง

ผู้ที่รู้แจ้งด้วยตนเองเรียกว่าพระพุทธเจ้า

ผู้ที่ได้ยินได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้า

แล้วน�าเอามาประพฤติปฏิบัติ

จนบรรลุธรรมเรียกว่าพระอรหันตสาวก

จึงขอให้มีความมั่นใจว่า

พระธรรมค�าสอนของพระพุทธเจ้า

ไม่เสื่อมไปกับกาลเวลา

สามารถท�าให้ผู้ประพฤติปฏิบัติ

บรรลุธรรมได้อย่างแน่นอน
(ก�ำลังใจ ๓ “ธรรมคุณ” ๒๔ กุมภำพันธ์ ๒๕๔๔)
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ผู้ที่ปรารถนาจะมีศีล ๕ 

เป็นสมบัติประจ�าใจ

จึงควรเจริญเบญจธรรมทั้ง ๕ ประการ

คือ ๑. เมตตา ๒. สัมมาอาชีพ 

๓. ส�ารวมในกาม ๔. สัจจะ 

๕. สติ เป็นเครื่องมือ 

แล้วอานิสงส์ของการรักษาศีล 

คือการไปสู่สุคติ  

การเป็นผู้พร้อมไปด้วยโภคทรัพย์

และการเป็นผู้ไม่มีความทุกข์ 

ย่อมเป็นของท่านอย่างแน่นอน

(ก�ำลังใจ ๓ “เบญจธรรม” ๒๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๔๔)



31 พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต

ความสุขของคนเราอยู่ที่จิตใจ

ถึงแม้จะยากจนก็มีความสุขได้

ถ้ามีความเจียมเนื้อเจียมตัว

มีความมักน้อยสันโดษ

มีความซื่อสัตย์สุจริต

ไม่ลัก ไม่ขโมย ไม่คด ไม่โกง

เพราะมีความภูมิใจในความดีของตน

(ก�ำลังใจ ๓ “เบญจธรรม” ๒๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๔๔)
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เราต้องประพฤติปฏิบัติ
ด้วยกาย วาจา ใจ ของเรา
ถ้าไม่ประพฤติปฏิบัติแล้ว

ผลดีทั้งหลายจะไม่เกิดขึ้นมา
ตนต้องเป็นที่พึ่งของตน

พระพุทธเจ้า พระอริยสงฆ์สาวก
ครูบาอาจารย์ บิดามารดา 

ปู่ย่าตายาย มีเพียงหน้าที่สั่งสอน
อบรมให้รู้จัก ผิด ถูก ดี ชั่ว

เมื่อได้ยินได้ฟังแล้ว
เราควรน้อมมาประพฤติปฏิบัติ
คือท�าแต่สิ่งที่ดี ละเว้นสิ่งที่ไม่ดี

ผลดีย่อมเกิดขึ้นตามมา
(ก�ำลังใจ ๓ “สรณะ” ๓ มีนำคม ๒๕๔๔)



33 พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต

ศาสนาเป็นเหมือนเสื้อผ้าอาภรณ์

ที่สวยงามไว้สวมใส่

ผู้ที่ไม่มีศาสนาเป็นเหมือน

คนที่ไม่มีเสื้อผ้าอาภรณ์

ที่สวยงามไว้สวมใส่

ความสวยงามของคนที่แท้จริงนั้น

อยู่ที่ความประพฤติที่มีศีลธรรม

ถ้ามีศีลธรรมแล้ว 

ย่อมสวยงาม น่าดู น่าชม

น่าคบค้าสมาคมด้วย น่าชื่นชมยินดี

น่าเคารพศรัทธาเลื่อมใส

(ก�ำลังใจ ๓ “พระศำสนำ” ๑๐ มีนำคม ๒๕๔๔)
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ศาสนาเป็นเหมือนที่อยู่อาศัย

เป็นที่พึ่งหลบภัยของจิตใจ

ผู้มีศาสนาย่อมด�ารงชีวิต

ด้วยความสงบสุข

เพราะศาสนาสอนให้มีความเมตตา

ไม่ไปก่อกรรมก่อเวรกับใคร

เพราะรู้ว่าเวรย่อมไม่ระงับด้วยการจองเวร

แต่ระงับด้วยการไม่จองเวร รู้จักการให้อภัย

ถ้ามีการให้อภัย มีการไม่จองเวรกันแล้ว

จะอยู่ได้อย่างสงบร่มเย็นเป็นสุข

(ก�ำลังใจ ๓ “พระศำสนำ” ๑๐ มีนำคม ๒๕๔๔) 



35 พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต

ขอให้ญาติโยมทั้งหลาย
จงเห็นพระศาสนา

เป็นทรัพย์สมบัติอันล�้าค่า
มีคุณประโยชน์กว่าสิ่งต่างๆ 

ที่มีอยู่ในโลกนี้
เวลาเกิดความทุกข์ใจขึ้นมา 

เกิดความเสียใจขึ้นมา
ข้าวของเงินทองที่มีอยู่มากมาย

จะไม่สามารถดับความทุกข์ใจได้
สิ่งที่จะดับความทุกข์ใจได้
ต้องเป็นพระพุทธศาสนา

ต้องเป็นธรรมโอสถ
ที่อยู่ในจิตใจเท่านั้น

สิ่งอื่นดับไม่ได้
(ก�ำลังใจ ๓ “พระศำสนำ” ๑๐ มีนำคม ๒๕๔๔)
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คนที่มีศาสนา 

เป็นคนรวยความสขุ ความสขุใจ

ไม่ได้เกิดจากการมีเงินมีทอง  

มีลาภ มียศ มีสรรเสริญ แต่ 

เกดิจากการมพีระศาสนา  

มีธรรมโอสถอยู่ในจิตใจ
(ก�ำลังใจ ๓ “พระศำสนำ” ๑๐ มีนำคม ๒๕๔๔)



37 พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต

พระศาสนาสอนให้มีความเมตตากรุณา
ไม่ให้เบียดเบียนกัน ให้อยู่ด้วยสันติธรรม
มองกันด้วยไมตรีจิต ด้วยการให้อภัย
ถือว่าอยู่ด้วยกันต้องมีการผิดพลาด
มีการกระทบกระทั่งกันบ้างเป็นธรรมดา

ไม่จ�าเป็นต้องโกรธแค้น 
โกรธเคืองอาฆาตพยาบาทกัน

ถ้ามีเมตตามีการให้อภัยต่อกันและกัน
ก็จะอยู่กันได้ด้วยความร่มเย็นเป็นสุข
(ก�ำลังใจ ๓ “มรดกอันล�้ำค่ำ” ๑๑ มีนำคม ๒๕๔๔)
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ถึงแม้จะมีใครมาท�าลายศาสนาวัตถุต่างๆ
ไม่ว่าจะเป็นพระพุทธรูปก็ดี 
เป็นพระเจดีย์ก็ดี เป็นโบสถ์ก็ดี
เป็นวิหารหรือเป็นกุฏิก็ดี 
ก็ไม่สามารถท�าลายพระพุทธศาสนาได้
เพราะศาสนวัตถุไม่ใช่องค์พระศาสนา
ศาสนาธรรมที่อยู่ในใจต่างหาก
ที่เป็นองค์ศาสนาที่แท้จริง 
เป็นสิ่งที่ถูกท�าลายไม่ได้ 
จึงเป็นหน้าที่ของพุทธศาสนิกชน
ที่จะต้องสร้างศาสนธรรมให้เกิดขึ้นในจิตใจ
ด้วยปรยิตัธิรรม ปฏบัิติธรรม ปฏเิวธธรรม
และการเผยแพร่ธรรม

(ก�ำลังใจ ๓ “มรดกอันล�้ำค่ำ” ๑๑ มีนำคม ๒๕๔๔)



39 พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต

ความรู้มีทั้งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์

และที่เป็นโทษ เป็นดาบสองคม

ใช้ให้เป็นประโยชน์ก็ได้ ใช้ให้เกิดโทษก็ได้

เอามาหั่นเนื้อหั่นผักก็เป็นประโยชน์

เอาไปตัดมือตัดแขนคนอื่นก็เป็นโทษ

ความรู้ก็เหมือนกัน

อยู่ที่เราจะเอาไปใช้ทางไหน

เอาไปเป็นเครื่องมือของกิเลสก็เป็นโทษ

เอาไปเป็นเครื่องมือของธรรมก็เป็นคุณ

(กัณฑ์ที่ ๒๓๙ “บุญคือควำมสุขใจ” ๒๗ สิงหำคม ๒๕๔๙)
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คนที่เน้นทางด้านศีลธรรม

ก็จะไม่สร้างความวุ่นวาย

สร้างความเดือดร้อน

ให้กับตนเองหรือกับผู้อื่น

แต่คนที่ไม่เน้นเรื่องศีลธรรม

ก็จะมีแต่ความวุ่นวาย

ทั้งกับตนเองและกับผู้อื่น
(กัณฑ์ที่ ๒๓๙ “บุญคือควำมสุขใจ” ๒๗ สิงหำคม ๒๕๔๙)



41 พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต

คนส่วนใหญ่ที่ไปทางสีเทากัน 
ก็เพราะไม่เคยเข้าหาธรรมะกันก็เลยไม่รู้ 

ก็เลยถือว่าทุกอย่างยุติธรรมหมด 
ขอให้ท�าได้แล้วได้ก�าไรก็ใช้ได้ 
แล้วไม่ผิดกฏหมายก็แล้วกัน 

แต่กฏหมายหยาบกว่าศีลธรรม 
ถ้าเป็นตาข่าย 

กเ็ป็นตาข่ายทีร่ใูหญ่  มช่ีองโหว่เยอะ  
แต่ถ้าเป็นศีลธรรมจะละเอียดกว่า 

อยู่ที่ว่าเราจะเอาอะไร
(กัณฑ์ที่ ๒๓๙ “บุญคือควำมสุขใจ” ๒๗ สิงหำคม ๒๕๔๙)
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ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ 
ต้องเป็นไปตามเรื่องของเขา 
เหมือนฝนตกแดดออก 
ถ้าไม่ไปยุ่งกับเขาก็ไม่ทุกข์ 
ถ้าไปยุ่งก็ต้องทุกข์
(จุลธรรมน�ำใจ ๙ กัณฑ์ที่ ๓๓๘ วันที่ ๒๗ มิถุนำยน ๒๕๕๐)



43 พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต

หลังออกจากสมาธิแล้ว

ก็ต้องใช้ปัญญาคอยตดักเิลส

ทีจ่ะไปยุง่กบัเรื่องนั้นเรื่องนี้ 

จะเอาสิ่งนั้นสิ่งนี้ ไปหาคนนั้นคนนี้

ก็ตัดๆ ไป อยู่คนเดียว

อยู่กับความสงบ

นี่แหละคือสมบัติอันวิเศษ 

ถ้าได้แล้วจะปล่อยทุกอย่างได้ 

ถ้ายังไม่ได้ความสงบก็ยังต้อง

ติดอยู่กับสิ่งต่างๆ ภายนอก
(จุลธรรมน�ำใจ ๙ กัณฑ์ที่ ๓๓๘ วันที่ ๒๗ มิถุนำยน ๒๕๕๐)
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ถ้ายังไม่มีความสงบ
จะไม่มีที่ยึดที่เกาะ
มาวัดภาวนาได้สองวัน
ก็เบื่อแล้ว
ทนไม่ได้ ฟุ้งซ่านแล้ว 
กลับบ้านดีกว่า
(จุลธรรมน�ำใจ ๙ กัณฑ์ที่ ๓๓๘ วันที่ ๒๗ มิถุนำยน ๒๕๕๐)



45 พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต

ต้องปฏิบัติให้มากๆ
ปฏิบัติให้ได้ผล
ให้ได้ความสงบ

ก็ไม่ยากเย็นจนเกินไป
เพียงแต่คอยควบคุม

บังคับใจเท่านั้น
ท�าจริงๆ วันเดียวก็ได้

ถ้าไม่ไปคิดเรื่องอะไรเลย
(จุลธรรมน�ำใจ ๙ กัณฑ์ที่ ๓๓๘ วันที่ ๒๗ มิถุนำยน ๒๕๕๐)
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แทนที่เราจะเอาเงิน
ที่เรามีเหลือใช้นี้

ไปซื้อของต่างๆ ที่ไม่จ�าเป็น
เรำก็เอำไปท�ำบุญท�ำทำน
ถ้าท�าอย่างนี้เรื่อยๆ แล้ว
ใจของเราจะมีความอยาก

ความต้องการน้อยลงไปเรื่อยๆ
จะมีความอิ่มความพอ

มากขึ้นไปเรื่อยๆ
(ธรรมะในศำลำ ๒ ธันวำคม ๒๕๕๐)
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เมื่อเรำท�ำบุญแล้ว
ใจของเราก็จะมีความสุข 

มีความสบาย
อย่าไปเสียดายกับสมบัติ
ข้าวของเงินทองต่างๆ

สิ่งต่างๆ เหล่านี้ 
มันไม่มีคุณค่ากับจิตใจ
สิ่งที่มีคุณค่ากับจิตใจ
ก็คือ “บุญและกุศล”

(ธรรมะในศำลำ ๒ ธันวำคม ๒๕๕๐) 
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ขอให้เราท�าบุญให้มากๆ 

และละบาปกรรมให้มากๆ

แล้วรับรองได้ว่าชีวิตของเรา

คือใจของเรานี้จะดีขึ้นไปเรื่อยๆ

จะมีความสุขความสบายใจมากขึ้น

จะมีความทุกข์ความวุ่นวายใจ

น้อยลงไปเรื่อยๆ ตามล�าดับ

จนในที่สุดจะมีแต่ความสุขเต็มเปี่ยม

อยู่ภายในหัวใจ

ไม่มีความทุกข์เจือปนอยู่เลย
(ธรรมะในศำลำ ๘ ธันวำคม ๒๕๕๐)
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ขอให้เราเห็นบาปว่า 
เป็นเหมือนกับไฟ

ที่จะมาเผาใจของเรา 
ให้ตกนรกหมกไหม้ 
ให้มีแต่ความทุกข์

แบบไม่รู้จักจบจักสิ้น 
และขอให้เราเห็นบุญ
เป็นเหมือนกับน�้าทิพย์ 
เป็นน�้าทิพย์ชโลมใจ

ให้ความสุข 
ให้ความอิ่มเอิบ 

ให้ความเย็นความสบายใจ
กับใจของเรา

(ธรรมะในศำลำ ๘ ธันวำคม ๒๕๕๐)
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ถ้าเราใช้เวลาให้เป็นประโยชน์
เรากไ็ด้รับประโยชน์

ถ้าเราปล่อยเวลาให้ผ่านไป
เรากจ็ะไม่ได้รับประโยชน์
จากเวลาและจากการ
ที่เราได้มาเป็นมนุษย์

(ธรรมะในศำลำ ๘ ธันวำคม ๒๕๕๐)
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มนุษย์นี้เป็นภพเดียว
ในบรรดาภพชาติทั้งหลาย

ที่จะสามารถตักตวง
ประโยชน์ได้สูงสุด

ภพอื่นๆ นั้นเป็นที่ไปรับ
ผลของบุญหรือของกรรม

ที่ได้สะสมไว้ใน
ภพของมนุษย์
(ธรรมะในศำลำ ๘ ธันวำคม ๒๕๕๐)
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อย่าไปหลงยึดติด

กับความเจริญทางโลก

เพราะมันไม่จีรังถาวร

มันเป็นสมบัติผลัดกันชม

เป็นความสุขความเจริญ

ที่มีการสิ้นสุด

สิ้นสุดในขณะที่

เราหมดชีวิตไป
(ธรรมะในศำลำ ๙ ธันวำคม ๒๕๕๐)
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ความเจริญ ความเสื่อม
ที่แท้จริงนั้นอยู่ที่ใจของเรา
เราจะดี จะชั่ว จะสูง จะต�่า
ไม่อยู่ที่เงินทองที่เรามีอยู่
ไม่ได้อยู่ที่ต�าแหน่งที่เรามี
ไม่ได้อยู่ที่บริษัทบริวาร

ที่คอยยกย่อง 
สรรเสริญเยินยอ
แต่อยู่ที่ความดี 

ที่เราได้กระท�ากันเท่านั้น
(ธรรมะในศำลำ ๙ ธันวำคม ๒๕๕๐)
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อย่าไปยึดไปติดกับอะไร

ทั้งหลายในโลกนี้

เพราะความยึดติดนี้

จะท�ให้เราทุกข์ใจ

ท�ให้เราวุ่นวาย 

ท�ให้เราไม่มีความสุขใจ

(ธรรมะในศำลำ ๙ ธันวำคม ๒๕๕๐)
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ให้เราพิจารณาอยู่เสมอว่า

ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้

แม้กระทั่งร่างกายของเรา

เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยง 

เกิดมาต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตาย

ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ 

เราต้องพลัดพราก

จากกันเป็นธรรมดา 

ไม่ได้อยู่ร่วมกันไปตลอด

(ธรรมะในศำลำ ๙ ธันวำคม ๒๕๕๐)
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ใจของพวกเรานี้
ในอดีตได้รักษาศีลกัน
จึงได้มาเกิดเป็นมนุษย์กัน 
ถ้าเราท�าบุญมากในอดีต
คือท�าบุญให้ทานมากด้วย 
รักษาศีลด้วย
เราก็จะมาเกิดมีฐานะที่ดี
มีเงินมีทอง 
มีรูปร่างหน้าตาที่สวยงาม
(ธรรมะในศำลำ ๑๕ ธันวำคม ๒๕๕๐)
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ถ้าไมอ่ยากไปเกิด
เป็นสัตวเ์ดรัจฉานเลย

ก็ตอ้งรักษาศีล ๕
ให้ไดต้ลอดเวลา
คือไมล่ะเมิดเลย

แมแ้ตข่อ้เดียวทัง้ชีวิต
(ธรรมะในศำลำ ๑๕ ธันวำคม ๒๕๕๐)
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ไม่มีใครสามารถ
ที่จะมาท�าบุญท�ากรรม

แทนเราได้ 
เช่นเราตายไป 

แล้วผู้ที่เขากรวดน�้าอุทิศ
ส่วนบุญส่วนกุศลไปให้
ก็เพียงแต่เป็นการ

ส่งเศษบุญไปให้เท่านั้น
(ธรรมะในศาลา ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๐)
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บุญที่ญาติท�า
แล้วอุทิศไปนี้

อุทิศไปได้เพียงเสี้ยวเดียว
เช่น ท�า ๑๐๐ หนึ่ง 
ก็อุทิศไปได้เพียง 
๑ ส่วนเท่านั้น
อีก ๙๙ ส่วน
เป็นของผู้อุทิศ
ผู้ที่รับอุทิศนี้

ได้รับเพียงส่วนเดียว
(ธรรมะในศำลำ ๑๕ ธันวำคม ๒๕๕๐)



60

“พวกเปรต”

ก็คือพวกที่ในขณะที่มีชีวิตอยู่

เป็นมนุษย์ไม่ชอบท�าบุญให้ทาน

มีแต่ความโลภ

ชอบหาเงินหาทองให้กับตนเอง

แล้วก็หวงเก็บไว้ มีความตระหนี่ 

ไม่ท�าบุญ เก็บเงินไว้อย่างเดียว 

หาเงินได้มากน้อยเพียงไร

ก็เสียดายไม่อยากจะให้ใคร

พอตายไปกต้็องไปเกิดเป็น “เปรต”
(ธรรมะในศำลำ ๑๕ ธันวำคม ๒๕๕๐)
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ก ร ร ม 
คือการกระท�าของจิตแต่ละดวง
สัตว์โลกทุกตัวมีจิตอยู่คนละดวง

และจิตดวงนี้เป็นผู้ที่สร้าง
ให้เป็นสัตว์โลกชนิดต่างๆ

เป็นเทพ เป็นพรหม เป็นมนุษย์ 
เป็นสัตว์เดรัจฉาน

เป็นเปรต เป็นสัตว์นรกนี้
เกิดจากการกระท�าของจิต 

ในจิตแต่ละดวง
จิตนี้แหละเป็นผู้ที่สร้าง 

สัตว์ชนิดต่างๆ ขึ้นมาโดยการกระท�า
(ธรรมะในศำลำ ๑๕ ธันวำคม ๒๕๕๐)



62

ทุกคนที่อยู่ในโลกนี้ 
ไม่ได้เป็นคู่แข่งกัน
ทุกคนที่อยู่ในโลกนี้ล้วนเป็น
เพื่อนร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกัน
ร่วมเกิด ร่วมแก่ 
ร่วมเจ็บ ร่วมตาย 
ด้วยกันทั้งนั้น
จึงไม่มีความจ�าเป็นอะไร
ที่จะต้องไปเกลียดชังกัน
ที่จะต้องไปอาฆาตพยาบาทกัน
ที่จะต้องไปจองเวรจองกรรมกัน
(ธรรมะในศำลำ ๑๖ ธันวำคม ๒๕๕๐)
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เราต้องแผ่เมตตาให้ได้
ให้กับทุกคนได้

คนที่เราชอบก็แผ่
คนที่เราไม่ชอบก็แผ่

คนที่เราเกลียดเราก็แผ่
เพราะถ้าเราแผ่ได้แล้ว

ใจเราจะเย็น 
ใจเราจะมีความสุข

(ธรรมะในศำลำ ๑๖ ธันวำคม ๒๕๕๐)
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ทุกครั้งที่เราเกี่ยวข้องกับใครก็ตาม

ขอให้เรามีความเมตตา

อยู่ข้างหน้าเสมอ ไม่ว่าท�าอะไรกัน 

มีความผิดพลาดมากบ้างน้อยบ้าง

ก็อย่าไปโกรธเคืองกัน 

ให้ยิ้มเข้าหากันอยู่เสมอ

แต่มีอะไรผิดพลาดก็บอกกันได้

แต่บอกด้วยความเมตตา 

อย่าไปบอกด้วยความโกรธ
(ธรรมะในศำลำ ๑๖ ธันวำคม ๒๕๕๐)
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ถ้าเราท�าบุญได้มากเท่าไหร่
สร้างกุศลได้มากเท่าไหร่

ความหิวความอยากในสิ่งต่างๆ
เช่น ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข

ก็จะเบาบางลงไปเรื่อยๆ
ท�าให้เราอยู่เป็นสุข 
อยู่เฉยๆ ก็เป็นสุข
(ธรรมะในศำลำ ๒๒ ธันวำคม ๒๕๕๐)
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ใจไม่ได้สขุเพราะมสีมบตั ิ
มีอะไรมากมายก่ายกอง แต่
กลับจะมีความทุกข์มากไป 
ตามสิง่ท่ีมอียู ่เพราะใจหลงไป
ยึดติดกับสิ่งต่างๆ ที่ไม่เท่ียง
นั่นเอง
(ธรรมะในศำลำ ๒๓ ธันวำคม ๒๕๕๐)
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ธรรมะของพระพุทธเจ้า

สอนให้ใจรู้จักปล่อยวาง

ให้รู้จักว่าการยึดติด

กับสิ่งที่ไม่เที่ยงนั้น

เป็นเหตุของ

ความทุกข์ทั้งหลาย

 ถ้าเราไม่ยึดไม่ติด

เราก็จะไม่มีความทุกข์
(ธรรมะในศำลำ ๓๐ ธันวำคม ๒๕๕๐)
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เหตุของความสุขและความเจริญนั้น
ขึ้นอยู่กับการกระท�าของเรา
ทางกาย ทางวาจา และทางใจเท่านั้น
ถ้าเราไม่ขอแต่เราท�า
เราก็จะได้
ถ้าเราขอและเราท�าด้วย
เราก็จะได้เช่นกัน
แต่ถ้าเราขออย่างเดียว
แล้วเราไม่ท�า 
เราก็ไม่มีทางที่จะได้
(ธรรมะในศำลำ ๑ มกรำคม ๒๕๕๑)
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มีอะไรเหลือกินเหลือใช้
ก็น�ำเอำมำท�ำบุญท�ำทำนเสีย 

รักษำศีลไว้ให้ดี 
หม่ันท�ำสมำธิอยู่เร่ือยๆ
 และเจริญปัญญำ

คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา อยู่เร่ือยๆ
มองอะไรก็บอกตนเองว่า

ไม่เที่ยงแท้แน่นอน
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 

ควบคุมบังคับไม่ได้
อย่าไปยึดอย่าไปติด 
เพราะจะท�าให้ทุกข์ใจ
ถ้าคิดได้อย่างน้ีแล้ว 

ใจของเราจะมีความสุข
(ธรรมะในศำลำ ๖ มกรำคม ๒๕๕๑)
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ขอให้เราเวลาท�าบุญให้ทาน
ขอให้ท�าด้วยความบริสุทธิ ์ใจ
ท�าแล้วก็แล้วกันไป
อย่าไปกังวลกับสิ่งที่เราให้ไป
ว่าจะไปตกอยู่ที่ใดอย่างไร
เพราะมันไม่ใช่เป็น
ของๆ เราแล้ว
เราให้เขาไปแล้ว
ก็เป็นของๆ เขาไปแล้ว
(ธรรมะในศำลำ ๖ มกรำคม ๒๕๕๑)
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ไม่มีอะไรที่จะส�าคัญกับใจของเรา  

ถ้าใจดีทุกอย่างก็ดีไปหมด ถ้าใจไม่ดี 

ทกุอย่างกไ็ม่ดไีปหมด ใจจะดหีรอืไม่ดี 

ก็อยู ่ที่การดูแลรักษาของเราเอง  

ถ้าดูแลรกัษาด้วยการบ�าเพญ็บญุกุศล

อยู่เรื่อยๆ ใจก็จะดีขึ้นไปเรื่อยๆ ถ้า

ปล่อยใจให้ถูกอ�านาจของความโลภ 

ความโกรธ ความหลง ฉุดลากไป  

ใจกจ็ะเสือ่มลงไป จะไม่ดลีงไปเรือ่ยๆ

(ธรรมะในศำลำ ๒๐ มกรำคม ๒๕๕๑)
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ถ้าท�าบุญท�าความดี
ที่แท้จริงแล้ว
เราจะไม่ต้องการ
สิ่งตอบแทนจากใครเลย
เพราะเราพุ่งเป้าไปที่
การช�าระใจของเราเป็นหลัก
ช�าระกิเลสคือความโลภ 
ความโกรธ ความหลง
ความอยากต่างๆ เป็นหลัก 
ตามท่ีพระพทุธเจ้าได้บ�าเพ็ญมา
และพระอรหันตสาวกทั้งหลาย
ได้บ�าเพ็ญมา
(ธรรมะในศำลำ ๒๐ มกรำคม ๒๕๕๑)
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เวลาที่เราท�าบุญให้ทาน
มันจะตัดความโลภ ความอยาก

ให้เบาบางลง
เพราะเมื่อเราท�าบุญให้ทานแล้ว

เราจะมีความอิ่มเอิบใจ 
ความสุขใจ มีความภูมิใจ

ท�าให้เราไม่หิว ไม่อยาก 
ไม่ต้องการอะไรมากนัก

ไม่เหมือนตอนที่ไม่ได้ท�าบุญ
หรือคนที่ไม่ได้ท�าบุญ 

มักมีความหิว ความโลภ 
ความอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้
เพราะใจขาดบุญนั่นเอง 

(ธรรมะในศำลำ ๒๐ มกรำคม ๒๕๕๑)
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ความจริงแล้วพวกเราทุกคน
มีโอกาสเท่าๆ กับพระพุทธเจ้า
เท่าๆ กับพระอรหันต์ทั้งหลาย
โอกาสที่จะบรรลุเป็นพระอรหันต์
เช่นเดียวกัน
ถ้าเรากล้าที่จะตัดความโลภ 
ความโกรธ ความหลง
กล้าที่จะสู้กับอุปสรรคต่างๆ
ที่กิเลสจะพยายามสร้างขึ้นมา
ขวางกั้นการปฏิบัติของเรา
(ธรรมะในศำลำ ๒๐ มกรำคม ๒๕๕๑)
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บุญที่อุทิศนี้เป็นบุญที่อยู่ในใจของเรา
น�้าเป็นเพียงสัญลักษณ์ของบุญ

ที่เรามีอยู่ในใจของเรา
คือกระแสจิตของเราที่คิดถึงผู้ที่เรารัก 

คิดถึงผู้ที่เราปรารถนา
จะให้เขามีความสุข 

ปรารถนาจะให้เขาพ้นทุกข์
นี้แลคือ “บุญ”

ไม่มีน�้าก็อุทิศได้ กรวดได้
การใช้น�้านี้เป็นการสอนให้คนเห็นว่า 

บุญนั้นเป็นอย่างไร
บุญนั้นเปรียบเหมือนกระแสน�้า

เวลาเราเทไปมันก็ไหลไป
ตามที่เราต้องการให้มันไป

(ธรรมะในศำลำ ๒๖ มกรำคม ๒๕๕๑)
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อยู่ในโลก
ย่อมมีนินทาสรรเสริญ
เป็นธรรมดา
พระพุทธเจ้าทรงสอนว่า
เวลาใครนินทา
ใครต�าหนิพระพุทธเจ้า
ก็อย่าไปโกรธแค้น
โกรธเคืองแทนท่าน
ท่านไม่ได้โกรธ 
ไม่ได้หวั่นไหว
เราเสียหายถ้าไปโกรธเขา 
เราต้องปล่อยวาง
(จุลธรรมน�ำใจ ๒๑ กัณฑ์ที่ ๔๑๐ วันที่ ๒๘ มีนำคม ๒๕๕๓)
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เราต้องรู้ทันโลกธรรม ๘

ถ้ารู้ทันก็จะปล่อยวาง

เวลาชมก็ไม่ดีใจ

เวลาต�าหนิก็ไม่เสียใจ

เวลาได้ก็ไม่ดีใจ

เวลาเสียก็ไม่เสียใจ

เวลาสุขก็ไม่ดีใจ

เวลาทุกข์ก็ไม่เสียใจ

เพราะเป็นเรื่องปกติ

เหมือนกับเวลาร้อนก็ไม่เดือดร้อน

เวลาหนาวก็ไม่เดือดร้อน

อยู่กับมันไป 

ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นธรรมดา
(จุลธรรมน�ำใจ ๒๑ กัณฑ์ที่ ๔๑๐ วันที่ ๒๘ มีนำคม ๒๕๕๓)
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ชมแล้วก็ผ่านไป 
ด่าแล้วก็ผ่านไป

เป็นเพียงเสียง ไม่เป็นปัญหา
ถ้าฟังด้วยธรรม 

ฟังด้วยเหตุด้วยผล 
ฟังด้วยปัญญา

เป็นไตรลักษณ์หมด 
มีเกิดมีดับ

อนัตตา ไม่อยู่ภายใต้
การควบคุมของเรา

มีสิ่งเดียวที่เราควบคุมได้ 
เรากลับไม่ควบคุม

ก็คือใจของเรา 
อารมณ์ของเรา

(จุลธรรมน�ำใจ ๒๑ กัณฑ์ที่ ๔๑๐ วันที่ ๒๘ มีนำคม ๒๕๕๓)
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พยำยำมปล่อยวำง
ทุกสิ่งทุกอย่าง

แล้วมารักษาใจ มาแก้ใจ 
มาควบคุมใจ บังคับใจ

ให้อยู่อย่างสงบ
เป็นอุเบกขา

ให้ปล่อยทุกสิ่งทุกอย่าง
นี่คือเป้าหมายของ
การปฏิบัติอยู่ตรงนี้

อยู่ที่การระงับความโลภ 
ความโกรธ ความหลง

(จุลธรรมน�ำใจ ๒๑ กัณฑ์ที่ ๔๑๐ วันที่ ๒๘ มีนำคม ๒๕๕๓)
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การชนะความอยาก
แต่ละครั้งนี้ 

รู้สึกว่ามันเหมือนได้ขึ้นสวรรค์ 

แต่ก่อนจะขึ้นสวรรค์นี้ 

มันต้องผ่านนรกก่อน 

ตอนที่มันออกฤทธิ์ออกเดช 

ตอนนั้นนะ 

ต้องทนเดินฝ่านรกไปได้

ก็จะไปเจอสวรรค์
(ธรรมะบนเขำ ๑๑ มิถุนำยน ๒๕๕๖)
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ก�ลังใจ

ก็คือก�าลังหยุดใจ
เราจะหยดุอะไรได้ 
เราต้องหยดุใจของ
เราให้ได้ก่อน

(ธรรมะบนเขำ ๒๒ มิถุนำยน ๒๕๕๖)
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ถ้าเราอยากจะมีก�าลังใจ
ที่จะหยุดความอยากต่างๆ
ที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ต่างๆ

เราก็ต้องเจริญสมาธิกัน

นั่งสมาธิให้มากๆ 

ท�าใจให้สงบให้มากๆ

ให้นานๆ ให้บ่อยๆ 

เพื่อใจจะได้มีก�าลังหยุด

มากขึ้นไปตามล�าดับ
 (ธรรมะบนเขำ ๒๒ มิถุนำยน ๒๕๕๖)
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จิตก็เป็นเหมือนลิง  
ถ้าอยากจะจับให ้จิตเข ้า
สู ่ความสงบให้เป็นสมาธ ิ 
ให้นิ่ง ให้สงบ ก็จ�าเป็นจะ
ต้องมีเชือกผูกรัดคอจิต 
เชือกทีจ่ะผูกรัดคอจติ กคื็อ 
“สติ” นี่เอง

(ธรรมะบนเขำ ๒๒ มิถุนำยน ๒๕๕๖)
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สิ่งที่เราต้องพยายามเจริญให้มาก
ให้มีขึ้นมาให้ได้ก็คือ “สติ”
ถ้ามีสติอย่างต่อเนื่อง
ก็เรียกว่า “สัมปชัญญะ”
คือไม่ขาดตอน 
มีการระลึกถึงพุทโธ พุทโธ 
อยู่อย่างสม�่าเสมอ ไม่เผลอ ไม่ลืม 
ท�าอะไรในอิริยาบท ๔
ท�ากิจกรรมต่างๆ ที่ไม่ต้องใช้ความคิด
ก็ใช้การบริกรรมพุทโธๆ ไป
(ธรรมะบนเขำ ๒๒ มิถุนำยน ๒๕๕๖)
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การเจริญปัญญา
ก็เพื่อที่จะรักษาความสงบ

ที่เราได้จากสมาธินี่เอง
เพราะว่าความสงบนี้จะหายไป

เวลาเกิดความอยากขึ้นมา
เวลาเกิดความอยาก

ก็ต้องใช้ปัญญา
เป็นผู้มาเตือนใจว่า

ความอยากนี้เป็นต้นเหตุ
ของความทุกข์ใจ 

เป็นต้นเหตุที่มาท�าลาย
ความสงบ ความสุขใจ

(ธรรมะบนเขำ ๒๒ มิถุนำยน ๒๕๕๖)
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ความไม่สบายใจของเรานั้น
เกดิที่ตวัเราเอง 
เกดิที่ความอยากของเรา
ถ้าเราไม่มคีวามอยาก
รบัรองได้ว่า
จะไม่มอีะไรในโลกนี้
จะท�าให้เราไม่สบายใจ
จะท�าให้เราทกุข์ใจได้เลย
(ธรรมะบนเขำ ๒๒ มิถุนำยน ๒๕๕๖)
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เวลาทุกข์ใจ เวลามีความ 
ไม่สบายใจ เราต้องมาแก้ที่
ใจของเรา แก้ที่ต้นเหตุของ
ความไม่สบายใจ ของความ
ทุกข์ใจ ก็คือความอยาก
ต่างๆ นี่เอง

(ธรรมะบนเขำ ๒๒ มิถุนำยน ๒๕๕๖)
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เขาอยากจะพูดอะไร
ก็ต้องปล่อยให้เขาพูดไป

เราไปแก้เขาไม่ได้
เรำต้องมองให้เห็นว่ำ

เขาเป็นเหมือนธรรมชาติ
เป็นเหมือนฝนตกแดดออก

เรำไปห้ำมฝนตกแดดออกไม่ได้
ฉันใด เรำก็ไปห้ำม

เหตุการณ์ต่างๆ บุคคลต่างๆ
สิ่งต่างๆ ให้เป็นไปตาม 

ความต้องการของเราไม่ได้
นี่แหละเรียกว่ำปัญญำ
(ธรรมะบนเขำ ๒๒ มิถุนำยน ๒๕๕๖)
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ไม่มีอะไรมาท�าลายใจเราได้
แม้แต่ระเบิดนิวเคลียร์

ก็ไม่สามารถมาท�าลายใจได้
ท�าลายได้เพียงแต่ร่างกาย 
เพราะใจไม่ได้อยู่ในโลกนี้

(ธรรมะบนเขำ ๒๒ มิถุนำยน ๒๕๕๖)
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สิง่ต่างๆ ทีเ่ราได้มา เราคดิว่าเราได้  

แต่ความจรงิเราไม่ได้หรอก มนัก็

อยูใ่นโลกนี ้เวลาร่างกายนีต้ายไป  

เรากไ็ม่ได้เอาสิง่ต่างๆ ท่ีเราได้มา 

ไปกับเราเลยแม้แต่ชิ้นเดียว
(ธรรมะบนเขำ ๒๒ มิถุนำยน ๒๕๕๖)
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พระพุทธเจ้าสอนว่า
อย่ามีร่างกายดีกว่า
อย่าหาความสุขแบบนี้ดีกว่า
ให้มาหาความสุข
ที่ไม่มีวันหมดไม่มีวันสิ้น
ที่มีอยู่กับใจอยู่ตลอดเวลาดีกว่า
ไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือ 
ก็คือการท�าใจให้สงบ
และรักษาความสงบนั้น 
ด้วยการหยุดความอยากต่างๆ
ที่ยังมีหลงเหลืออยู่
ภายในใจให้มันหมดไป
(ธรรมะบนเขำ ๒๒ มิถุนำยน ๒๕๕๖)
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ขอให้เรำศึกษาธรรมะ
ให้เกิดควำมเข้ำใจ
และศึกษาจนให้เกิด
ความยินดี ควำมพอใจ 
ที่จะเอำธรรมะ
เป็นที่พึ่งของเรำ
ไม่เอำบุคคล
เป็นที่พึ่งของเรา
แล้วเรำจะได้ไม่มีวันเสียใจ
เราจะมีที่พึ่งไปตลอดกาล
(ธรรมะบนเขำ ๒๓ มิถุนำยน ๒๕๕๖)
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ขอให้เรำศึกษาธรรมะ
ให้เกิดควำมเข้ำใจ
และศึกษาจนให้เกิด
ความยินดี ควำมพอใจ 
ที่จะเอำธรรมะ
เป็นที่พึ่งของเรำ
ไม่เอำบุคคล
เป็นที่พึ่งของเรา
แล้วเรำจะได้ไม่มีวันเสียใจ
เราจะมีที่พึ่งไปตลอดกาล
(ธรรมะบนเขำ ๒๓ มิถุนำยน ๒๕๕๖)

 โลกที่ไม่มีศำสนำ
จะเป็นโลกที่มีแต่ควำม

ทำรุณโหดร้ำย
มีแต่ควำมหวำดกลัว

อยู่กันแบบไม่มีควำมสุข
อยู่แบบตกนรกทั้งเป็น

นั่นคือโลกที่ไม่มีศำสนำ
ผู้ที่ท�ำลำยศำสนำ

ก็ต้องตกนรกอยู่แบบนี้
(ธรรมะบนเขำ ๑๒ สิงหำคม ๒๕๕๖)
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คนที่ชอบท�ำบุญ 
จะไม่ชอบท�ำบำป

เพรำะเห็นชัดเลยว่ำ 
เวลำท�ำบุญกับท�ำบำป
มีผลต่ำงกันทำงจิตใจ

ท�ำบุญแล้วใจเย็นสบำย
ท�ำบำปแล้ว

ใจร้อน ใจทุกข์
(ธรรมะบนเขำ ๑๒ สิงหำคม ๒๕๕๖)
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คนเราถ้าไม่หลงแล้ว
โลกนี้อยู่กันอย่างมีความสุข

เพราะมีของเหลือเฟือ
ปัจจัย ๔ เหลือเฟือ

ไม่ต้องมีอะไร
ท�าใจให้สงบดีกว่า

มาสวดมนต์ไหว้พระ
ท�าใจให้สงบ 

มาฟังเทศน์ฟังธรรมกัน
มีความสุขกว่า

การใช้เงินใช้ทอง
ไปเที่ยวไปซื้อข้าวของต่างๆ

(ธรรมะบนเขำ ๑๒ สิงหำคม ๒๕๕๖)
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ใจเรานี้อยู่ในโลกทิพย์
โลกทิพย์นี้ก็เหมือนคอนโดอันหนึ่ง

ที่พวกเราอยู่กัน
ทีนี้เราจะขึ้นชั้นสูงชั้นต�่า
ก็อยู่ที่บุญที่บาปที่เราท�ากัน
ถ้าท�าบุญเราก็ขึ้นไปอยู่ชั้นบน

ถ้าเราท�าบาปแล้ว
เราก็ลงไปอยู่ชั้นล่าง

ชั้นล่างก็จะมีความร้อนความวุ่นวาย
ชั้นบนก็จะมีความเย็นมีความสงบ

(ธรรมะบนเขำ ๑๗ สิงหำคม ๒๕๕๖)
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ไม่ว่าจะนับถือศาสนา
หรือไม่นับถือศาสนา

ไม่ส�าคัญ อยู่ที่ว่าท�าอะไร
ท�าบุญหรือท�าบาป

ท�าบุญก็ขึ้นสูง ท�าบาปก็ลงต�่า
(ธรรมะบนเขำ ๑๗ สิงหำคม ๒๕๕๖)



98

ใจของเราทุกคน
เหมือนกันหมด
ต่างกันตรงที่ว่า
สะอาดมาก สะอาดน้อย
สกปรกมาก สกปรกน้อย
ถ้าโลภโมโทสันมาก
ท�าบาปท�ากรรมมาก
ก็สกปรกมาก
ถ้าโลภโมโทสันน้อย
ท�าบุญรักษาศีลภาวนามาก
ก็จะสะอาดมาก
(ธรรมะบนเขำ ๑๗ สิงหำคม ๒๕๕๖)



99 พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต

การท�าทาน 
การรักษาศีล 
การภาวนานี้

เป็นการกรองใจ
ของเราให้สะอาด
ส่วนการท�าบาป

การท�าตามความโลภ
ท�าตามความโกรธ 

ท�าตามความหลงนี้
จะท�าให้ใจของเรา

สกปรกเพิ่มมากขึ้นไป
ใจที่สะอาดก็จะมีความสุข

เพิ่มมากขึ้นไป
(ธรรมะบนเขำ ๑๗ สิงหำคม ๒๕๕๖)



100

ขอให้เราเชื่อว่า
ท�าดีได้ดี ท�าชั่วได้ชั่ว ก็แล้วกัน
เพียงแต่ว่า
เรามันไม่ท�าดีอย่างเดียว
ท�าชั่วอย่างเดียว 
เราท�าผสมกันไป
มันก็เลยได้ผลดีบ้าง
ผลไม่ดีบ้าง สลับกันไป
แล้วพอมาท�าบุญวันนี้
พอไปถูกเขาตีหัวเย็นนี้
โอ๊ย...ไม่ท�าบุญดีกว่า
ท�าบุญแล้วซวย มันไม่ใช่ 
มันคนละเรื่องกัน 
(ธรรมะบนเขำ ๑๗ สิงหำคม ๒๕๕๖)



101 พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต

ขอให้เชื่อว่า
ท�าดีได้ดี ท�าชั่วได้ชั่ว

นี้จริงแน่นอน
เพียงแต่ว่ามันจะเกิดผลเมื่อไหร่

มันไม่รู้
บางอย่างก็เร็ว บางอย่างก็ช้า

บางอย่างอาจจะ
ข้ามภพข้ามชาติไปก็ได้
(ธรรมะบนเขำ ๑๗ สิงหำคม ๒๕๕๖)



102

ศลีธรรมนีเ้ป็นท่ีพึง่

ของใจ แต่ผลประโยชน์นี้  

ไม่ได้เป็นทีพ่ึง่ของใจ ต่อให้

ร�ำ่รวยเป็นมหำเศรษฐี 
มีเงินทองกองเท่ำภูเขำ 

ก็ดับควำมทุกข์ไม่ได้
(ธรรมะบนเขำ ๑๘ สิงหำคม ๒๕๕๖)



103 พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต

ผลประโยชน์ทางโลกนี้ 
สู้ผลประโยชน์ทางธรรมไม่ได้ 

ดังที่ทรงสอนว่า 
ให้สละทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะ 
ให้สละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิต 
สละชีวิตเพื่อให้รักษาธรรม 

ธรรมนี้ส�าคัญ
กว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้

(ธรรมะบนเขำ ๑๘ สิงหำคม ๒๕๕๖)



104

นสัิยไม่ว่าจะไปในทางทีด่หีรอืไม่ดนีี ้ 
ยังเปลี่ยนได้อยู่ นอกจากเป็นนิสัยของ

พระอริยะเท่านั้นแหละจะไม่เปลี่ยน  

อย่างพระอรยิะนีท่้านจะถอืศลียิง่กว่าชวีติ  

รักษาศีลยิ่งกว่าชีวิต เพราะท่านเห็นด้วย

ปัญญาว่าการท�าบาปนี้เป็นอันตรายต่อ

จิตใจ เป็นโทษกับจิตใจ

(ธรรมะบนเขำ ๓๑ สิงหำคม ๒๕๕๖)



105 พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต

ถ้าเราไม่มีสติ

เราไม่มีความพากเพียร

เราไม่มีความอดทน

เราไม่สามารถที่จะท�าใจ

ให้สงบได้
(ธรรมะบนเขำ ๑๕ กันยำยน ๒๕๕๖)



106

คนไม่ปฏิบัติ เรียนอย่างเดียว
เรียนแล้วก็เป็นเหมือนตาบอดคล�าช้าง

แล้วมาทะเลาะกันว่าเป็นเชือกบ้าง 
เป็นงูบ้าง เป็นฝาผนังบ้าง
คือพวกศึกษาแล้วไม่ปฏิบัติ

ดังนั้นอย่าสนใจกับพวกใบลานเปล่า
ที่เต็มไปด้วยกิเลส โมหะ อวิชชา

ยังเต็มอยู่ในหัวใจ
(ธรรมะบนเขำ ๒๘ กันยำยน ๒๕๕๖)



107 พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต

จิตเป็นตัวที่ลึกลับ 
มหัศจรรย์อย่างยิ่ง

มีความรู้ความสามารถ
ที่แปลกประหลาดมหัศจรรย์

ถ้าไม่ปฏิบัติจะเข้าไม่ถึง
ความจริงอันนี้

ต้องปฏิบัติแล้วจะไม่สงสัย
เรื่องความรู้ความสามารถ

ของพระพุทธเจ้า
ส�าหรับผู้ไม่ปฏิบัติ
มันเป็นอจินไตย

มันอยู่เหนือวิสัยที่จะรู้ได้
(ธรรมะบนเขำ ๒๘ กันยำยน ๒๕๕๖)



108

เรื่องของจิต
เป็นสิ่งที่ไม่ตาย
ไม่เหมือนร่างกาย
จิตเหมือนร่างกาย
ที่เปลี่ยนเสื้อผ้า
ร่างกายนี้เป็นเหมือน
เสื้อผ้าของจิต
แต่ตัวจิต
เป็นตัวเดิม นิสัยเดิม
เคยฉลาด
ก็ฉลาดเหมือนเดิม
เคยโง่
ก็โง่เหมือนเดิม
(ธรรมะบนเขำ ๒๘ กันยำยน ๒๕๕๖)



109 พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต

พระพุทธเจ้าสอนว่า
อย่าไปเช่ือ

ไม่ว่าเขาจะเป็นใครก็ตาม
ต้องดูก่อนว่า

ส่ิงท่ีเขาพาเราไป
มันถูกหรือมันผิด 

พาไปนรกหรือไปสวรรค์
พระพทุธเจ้าท่านฉลาด 
มีธรรมะท่ีคอยปกป้อง
รักษาใจของพวกเรา

ไม่ให้ถูกส่ิงต่างๆ พาหลงไปได้
(ธรรมะบนเขำ ๒๖ ตุลำคม ๒๕๕๖)



110

การเห็นพระพุทธรูปนี้
ยังไม่เห็นตถาคต

เพียงแต่ว่าเราได้กราบไหว้
ก็เป็นการสักการบูชาในระดับหนึ่ง

แต่ผลอานิสงส์ที่จะได้รับ
จากการกราบไหว้บูชา

พระพุทธรูปนี้มันนิดเดียว
มันเหมือนผงธุลี

มันไม่เหมือนกับการที่เราได้เห็น
พระพุทธเจ้าจากการปฏิบัติ
ก็คือพระโสดาบันขึ้นไปนี่เอง
เป็นผู้มีดวงตาเห็นธรรมนั่นเอง

(ธรรมะบนเขำ ๔ มกรำคม ๒๕๕๗)



111 พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต

พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์

ท่านเป็นเหมือนคนแหกคุก

ท่านแหกคุกได้

ถ้าเราอยากจะแหกคุก

เราต้องศึกษาวิธีการแหกคุกจากท่าน

ถ้าเราอยากที่จะหลุดพ้นจากกองทุกข์

จากการเวียนว่ายตายเกิด

ต้องศึกษาจากผู้ที่ได้หลุดพ้นไปแล้ว

(ธรรมะบนเขำ ๔ มกรำคม ๒๕๕๗)



112

ถาวรวัตถุต่างๆ
ที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้

เป็นเปลือกของศาสนา
ไม่ใช่แก่นของศาสนา
แก่นอยู่ที่ตรงไหน

แก่นของศาสนาอยู่ที่
ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ

(ธรรมะบนเขำ ๕ มิถุนำยน ๒๕๕๗)



113 พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต

ศาสนาพุทธในเมืองไทยนี้
เป็นพุทธเปลือก ไม่ใช่พุทธแก่น

ถ้าเป็นผลไม้
ก็มีแต่เปลือก ไม่มีเนื้อ

แกะทุเรียนออกมานี้ไม่มีเนื้อข้างใน
เนื้อถูกกระรอก กระแต
มันขโมยกินไปหมด
มีแต่เปลือกทุเรียน 

เปลือกส้ม เปลือกกล้วย
นี่คือพุทธศาสนา

ของประเทศไทยในวันนี้

(ธรรมะบนเขำ ๕ มิถุนำยน ๒๕๕๗)



114

ปริยัติ แปลว่า การศึกษาพระธรรม
ค�าสอนของพระพุทธเจ้า ปฏิบัติ คือ
การปฏิบตัติามทีพ่ระพทุธเจ้าได้ทรง
สั่งสอนให้ปฏิบัติ ปฏิเวธ ก็คือการ
ได้บรรลุผลตามท่ีปฏิบัติ น่ีคือแก่น
ของพระพุทธศาสนาท่ีห่างหายไป
จากพระพุทธศาสนาในประเทศไทย 
มอียูบ้่าง มจี�านวนน้อย มอียูก่บัพระ 
ที่เรียกว่าสายพระป่าเป็นส่วนใหญ่

(ธรรมะบนเขำ ๕ มิถุนำยน ๒๕๕๗)



115 พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต

การบวงสรวงเทวดา
การศึกษากับซินแส

เรื่องฮวงจุ้ยอะไรต่างๆ 
หาคนเข้าทรงท�านายทายทัก

อันนี้เป็นกิจกรรมนอกค�าสอน
ของพุทธศาสนา

ที่ตกอยู่ในข้อสังโยชน์ที่เรียกว่า 
“สีลัพพตปรามาส”
(ธรรมะบนเขำ ๕ มิถุนำยน ๒๕๕๗)



116

ผู้ที่ศึกษาพระธรรม 
มีดวงตาเห็นธรรมแล้ว
จะเชื่อพระพุทธ พระธรรม 
พระสงฆ์ เพียงอย่างเดียว
พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
ให้เชื่อกฎแห่งกรรม
เพียงอย่างเดียว
ไม่ต้องไปท�าพิธีอะไรทั้งนั้น
เพราะว่าผลที่เกิดขึ้นนี้
มันเกิดเพราะเหตุ ๒ ประการ
เหตุแรกก็คือ กฎแห่งกรรม
กรรมที่ท�ามา 
เหตุที่สองก็คือ กฎธรรมชาติ
(ธรรมะบนเขำ ๕ มิถุนำยน ๒๕๕๗)



117 พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต

การมีพระพุทธรูปนี้

ก็ไม่ได้มีไว้เพื่อปกป้อง

ภัยอันตรายต่างๆ

เพราะปกป้องไม่ได้

พระพุทธรูปนี้มีไว้เพื่อให้เรา

ระลึกถึงค�าสอนของพระพุทธเจ้า

ให้ระลึกถึงวิธีการด�าเนินชีวิต

ของพระพุทธเจ้า

ให้เราปฏิบัติตามเท่านั้นเอง

ไม่ได้มีความวิเศษวิโสอะไร

มากไปกว่านั้น
(ธรรมะบนเขำ ๑๔ มิถุนำยน ๒๕๕๗)



118

พระสายปฏบัิตนิี ้ท่านไม่สนใจ
เรื่องวัตถุมงคลต่างๆ  
ท่านสนใจอยู ่ กับกรรม 
อย่างเดียวเท่านั้น ท่านจึง 
ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัต ิ
แต่กรรมดี คือเจริญ ศีล 
สมาธิ ปัญญา ท่ีเป็น 
ทางไปสู่ความเป็นมงคล 
อย่างแท้จริง นอกนั้นแล้วไม่มี

(ธรรมะบนเขำ ๑๔ มิถุนำยน ๒๕๕๗)



119 พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต

อิทธิฤทธิ์ปาฏิหารย์นี้ 
ไม่ใช่เป็นธรรมะ 
เป็นเดรัจฉานวิชา 

ไม่ได้เป็นธรรมที่จะท�าให้
หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด 

ไม่ได้เป็นธรรมที่จะท�าให้
บรรลุมรรคผลนิพพาน 

เดรัจฉานวิชานี้ก็เป็นเหมือน
วิชาทางโลกดีๆ นี่เองละ

(ธรรมะบนเขำ ๒๖ มิถุนำยน ๒๕๕๗)



120

ธรรมะของพระพุทธเจ้านี้
มีไว้เพื่อฆ่ากิเลส 
เพราะไม่มีอะไร
ที่จะโหดร้ายทารุณ
ชีวิตจิตใจของเรา
เท่ากับกิเลสตัณหา
ทุกวันนี้
ที่เราคิดวุ่นวายกันทุกวัน 
ก็เพราะกิเลสตัณหาทั้งนั้น
ไม่ใช่อะไร
(ธรรมะบนเขำ ๒๖ มิถุนำยน ๒๕๕๗)



121 พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต

จิตของพระอรหันต์

กับของคนผู้มีกิเลส

มันแตกต่างกันตรงไหน

ก็แตกต่างกันตรงที่

มีกิเลสกับไม่มีกิเลส

ก็เหมือนกับเสื้อผ้า

ที่มันสกปรก

กับเสื้อผ้าที่สะอาด
(สนทนำธรรมะบนเขำ ๘ กันยำยน ๒๕๕๗)
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น�้ำในตุ่มกับน�้ำในทะเล
มันต่ำงกันไหม 

น�้ำในตุ่มเหมือนพระไตรปิฎก 

ควำมรู้ในพระไตรปิฎก

เหมือนน�้ำในตุ่ม 

แต่ควำมรู้ที่เรำได้สัมผัส

จำกกำรปฏิบัตินี้ 

เหมือนน�้ำในทะเลมีมำกมำยก่ำยกอง 

แต่มันไม่เป็นประโยชน์ 

ส�ำหรับผู้ที่ไม่ได้ปฏิบัติ 

ยังปฏิบัติไม่เป็น
(สนทนำธรรมะบนเขำ ๘ กันยำยน ๒๕๕๗)



123 พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต

พระไตรปิฎกเป็นคมัภีร์ทีด่ี 
ควรจะศกึษาเพราะเราจะได้รู้
แก่นจริงของค�าสอนของพระพุทธเจ้า
ว่าเป็นอะไร และเวลาเราไปศึกษากับใคร 
ต่อไป เราจะได้รู้ว่าเขาเพ้ียนหรือไม่เพ้ียน  
หรือถ้าเขาเพ้ียนแต่ถ้ามเีหตผุล เรากฟั็ง 
หูไว้หู

(สนทนำธรรมะบนเขำ ๘ กันยำยน ๒๕๕๗)
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ถ้าจิตใจเราใฝ่ต�่า เราก็ฝืนได้

เวลาคิดที่จะท�าบาปก็ฝืน

เวลาคิดที่จะไปเกี่ยวข้อง

กับอบายมุขก็ฝืน

ส่วนหนึ่งที่จะช่วยได้ก็คือ 

“การคบคน”

พระพุทธเจ้าสอนว่า

ให้คบคนใจบุญ

อย่าคบคนใจบาป 

คบคนใจบาป เขาจะชวนเราไปท�าบาป

คบคนใจบญุ เขากจ็ะชวนเราไปท�าบญุ
(ธรรมะบนเขำ (วันพระ) ๙ ตุลำคม ๒๕๕๗)



125 พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต

การท�าบาปก็เหมือนกับ 

เราไปดื่มยาพิษดีๆ นี่เอง

ดื่มแล้วก็ล้างท้องไม่ทัน 

ต้องไปถูกลงโทษ

หนักเบาก็ขึ้นอยู่กับพิษของยา 

ขึ้นอยู่กับการกระท�าของเรา

ชีวิตของเรานี้เราก�าหนดได้ 

ไม่ใช่บุญกรรมเป็นตัวก�าหนด

บุญกรรมเป็นตัวสนับสนุน

เท่านั้นเอง
(ธรรมะบนเขำ (วันพระ) ๙ ตุลำคม ๒๕๕๗)



126

พระพุทธเจ้าสอน

ให้ยินดีตามมีตามเกิด

ตัวนี้แหละที่จะไปตัด

ไอ้ตัวจับจองข้าวของ

สิ่งต่างๆ ทั้งหลายว่า

เป็นเรา เป็นของเรา

อะไรมันเป็นของเรา 

มันก็ต้องอยู่กับเรา คิดแค่นี้ 

อะไรที่มันไม่มาถึงเรา 

ไม่อยู่กับเรา ก็ไม่ใช่ของเรา
(ธรรมะบนเขำ (วันพระ) ๑๖ ตุลำคม ๒๕๕๗)



127 พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต

ถ้ายังรักยังหวงสมบัติอยู่

ยังโลภยังอยากได้สมบัติอยู่

ยังพึ่งสมบัติเป็นที่พึ่งอยู่

ก็ไม่มีวันที่จะมาปฏิบัติได้

ถ้าอยากจะปฏิบัติ

ก็ต้องสละทรัพย์สมบัติ

ข้าวของเงินทองไป

ถ้ายังเป็นนักบุญก็ยังบวชไม่ได้
(ธรรมะบนเขำ (วันพระ) ๑๖ ตุลำคม ๒๕๕๗)



128

ถ้าเป็นนกับวชกไ็ม่ใช่นกับญุ 

ถ้าบวชแล้วก็ไม่ต้องไปกังวลเรื่อง
ท�าทานแล้ว ท�าหมดไปแล้ว เวลา
คนมาบวชน่ีเขาสละไปหมดแล้ว 
พระทีม่าบวชนีเ้ขาสละทรัพย์สมบตัิ 
ข้าวของเงินทอง พระพุทธเจ้าสละ
ราชสมบัติ สละพระมเหสี สละ
ราชโอรส หมดแล้ว ท่านไม่เอา 
อะไรติดตัวไปแล้ว ไม่ยุ่งด้วยแล้ว 
ไม่เกี่ยวข้องด้วยแล้ว
(ธรรมะบนเขำ (วันพระ) ๑๖ ตุลำคม ๒๕๕๗)



129 พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต

เกิดมารวยขนาดไหน 

ใหญ่ขนาดไหนมันก็จบ จบแล้ว

ชาติไหนประมาทไม ่ได ้ท� า บุญ  

ชาติต่อไปก็แย่ แล้วถ้าพล้ังเผลอ 

ไปท�าบาป กต้็องไปใช้กรรมในอบาย  

ทางท่ีดีรีบตัดภพตัดชาติ  

รีบจบยุติการเวียนว่ายตายเกิด 

ดกีว่า สบาย ไม่ง้ันต้องกลับมาใช้หน้ี 

อยู่เรื่อยๆ
(ธรรมะบนเขำ (วันพระ) ๑๖ ตุลำคม ๒๕๕๗)



130

ถ้าใจมีที่พึ่งแล้ว

ใจจะได้ไม่ต้องพึ่งร่างกาย

พอร่างกายเป็นอะไร

เราก็จะได้ไม่เดือดร้อน

นี่คือเป้าหมาย

ของพระพุทธศาสนา
(สนทนำธรรมะบนเขำ ๒๙ มกรำคม ๒๕๕๘)



131 พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต

ร่างกายมันไม่สามารถ
รับใช้เราไปได้ตลอด

เพราะใจเรานี้
อายุมันยืนยาวกว่าร่างกาย

ใจนี้มันไม่มีวันตาย
แต่ร่างกายนี้

มันก็ต้องหมดสภาพไป
(สนทนำธรรมะบนเขำ ๒๙ มกรำคม ๒๕๕๘)



132

พระพุทธเจ้าได้ปฏิบัติ
ค้นพบที่พึ่งอันใหม่
ที่ไม่ต้องใช้ร่างกาย
คือให้พึ่งการภาวนา
พึ่งการรักษาศีล

เช่นวันนี้เราจะรักษาศีล ๘ กัน
แล้วก็ภาวนาท�าใจให้สงบ

ใจสงบแล้วก็ไม่ต้องพึ่งร่างกาย
มีความสุขแล้วก็ไม่ต้อง

ออกไปหาความสุขข้างนอก
(สนทนำธรรมะบนเขำ ๒๙ มกรำคม ๒๕๕๘)



133 พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต

ความอยากของเรา
มันไม่ได้หมดไป

จากการที่เราได้อะไรมา
เพราะสิ่งที่เราได้มา 

มันไม่ได้มาก�าจัดความอยาก
มันมาเพิ่มความอยาก 

มาต่อความอยาก
มันก็เลยอยากไปเรื่อยๆ

มันก็เลยวุ่นวายเวลาร่างกาย
ไม่สามารถที่จะท�าตามที่เราอยากได้

(สนทนำธรรมะบนเขำ ๒๙ มกรำคม ๒๕๕๘)



134

สุขทางตา หู จมูก ลิ้น กาย นี้

เป็นทางสู่ความทุกข์ เป็นลูกโซ่

ต้องตัดมัน หยุดมัน

อย่าไปหาลาภ ยศ สรรเสริญ

อย่าไปหาความสุข 

ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย

มาหาความสุขทางใจ

ด้วยการ

ท�าทาน รักษาศีล ภาวนา

(สนทนำธรรมะบนเขำ ๒๙ มกรำคม ๒๕๕๘)



135 พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต

ท�ำอย่ำงไรได้
อยำกจะมำเกิด

อยำกจะมำมีร่ำงกำย
มันก็อย่ำงนี้แหละ
ต่อให้มันดีอย่ำงไร

เดี๋ยวมันก็ต้องแก่ ต้องเจ็บ
มันก็ต้องตำยอยู่ดี

(สนทนำธรรมะบนเขำ ๒๙ มกรำคม ๒๕๕๘)



136

ถ้ามีปัญญา
ทุกครั้งอยากกับอะไรก็จะรู ้ว ่า 
มันเป็นการเดินเข้าหากองทุกข์ 
อยากกับรูป เสียง กลิ่น รส ก็เข้า 
หาความทุกข์ อยากกับลาภ ยศ
สรรเสริญ ก็เข้าหาความทุกข์  
มนัก็จะไม่อยาก หยุดความอยากได้  
พอไม่มคีวามอยาก ใจกไ็ม่วุน่วาย
ใจก็จะสงบของมันเอง

(สนทนำธรรมะบนเขำ ๒๙ มกรำคม ๒๕๕๘)



137 พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต

ใจมีอำยุยืนยำวนำนกว่ำร่ำงกำย  

ใจไม่ตำยไปกบัร่ำงกำย พอร่ำงกำยเสยี 

ใจก็เปลี่ยนร่ำงกำยใหม่ ถ้ำมันยัง

ต้องใช้รถใหม่ รถเก่ำเสียก็ต้องขำย

ทิ้งไป เปลี่ยนซื้อคันใหม่มำขับต่อ

(สนทนำธรรมะบนเขำ ๒๙ มกรำคม ๒๕๕๘)



138

ร่างกายที่ต้องแก่ ต้องเจ็บ 
ต้องตาย มันไม่เห็นกลัวความแก่ 

ความเจ็บ ความตายเลย 
แต่ใจมันไม่ได้แก่ ไม่ได้เจ็บ ไม่ได้ตาย 
มันกลับไปกลัวแทนร่างกายท�าไม

(สนทนำธรรมะบนเขำ ๒๙ มกรำคม ๒๕๕๘)



139 พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต

ใจนี่มันไม่ได้แก่ ไม่ได้เจ็บ ไม่ได้ตาย มันก็

เป็นผู้รู้ ผู้คิด เวลาแก่มันก็คิดเหมือนเดิม 

รูเ้หมอืนเดมิ เวลาเจบ็มนักค็ดิได้เหมอืนเดิม

รู้ได้เหมือนเดิม เวลาตายมันก็คิดได้รู ้ได้

เหมอืนเดิม มนัไม่ได้เป็นอะไรไปกบัร่างกาย 

แต่มันไม่รู้ มันไปหลงคิดว่ามันเป็นร่างกาย 

มันก็เลยวุ่นวาย

(สนทนำธรรมะบนเขำ ๒๙ มกรำคม ๒๕๕๘)



140

รักก็ทุกข์แบบหนึ่ง
ชังก็ทุกข์แบบหนึ่ง

รักก็ทุกข์ตอนที่เขาจากเราไป
ชังก็ทุกข์ตอนที่เขามาหาเรา
แต่ถ้าเฉยๆ ไม่รักไม่ชังก็สบาย

เขามาหาเราก็ไม่ทุกข์ 
เขาไปเราก็ไม่ทุกข์

(สนทนำธรรมะบนเขำ ๒๙ มกรำคม ๒๕๕๘)



141 พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต

พยายามปฏิบัติให้ได้นะ 
ของดีอยู่ในตัวเรานี่แหละ

พวกเราเป็นเหมือนไก่ได้พลอย
ของดีมีไม่เอา

ตัวพลอยนี่เขี่ยทิ้งหมดเลย
จะเอาแต่ตัวหนอนตัวไส้เดือน
แล้วได้เท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอ 
ได้เงินมาเท่าไหร่ก็ไม่พอ
ได้ต�าแหน่ง ได้เลื่อนยศ 
ได้อะไรมาเท่าไหร่ก็ไม่พอ

(สนทนำธรรมะบนเขำ ๒๙ มกรำคม ๒๕๕๘)



142

ทางสาธุชนนี้แก้ปัญหา

เพื่อที่จะติดอยู่กับโลก

เช่นยากจนก็หาวิธีท�าให้รวย

แต่ทางพระนี่ตัดไปเลย 

ไม่เอาเลย ไม่เอาความรวยเลย

เพราะรู้ว่ารวยแล้ว

เดี๋ยวก็ต้องหมด 

เดี๋ยวก็ต้องตาย

แก้ไม่เหมือนกัน 

แก้คนละเรื่องกัน
(สนทนำธรรมะบนเขำ ๒๙ มกรำคม ๒๕๕๘)



143 พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต

มานั่งสมาธิกัน 
นั่งเยอะๆ นั่งบ่อยๆ นะ

ไม่ใช่นั่งแค่วันละครั้งสองครั้ง 
ครั้งละ ๑๐ นาที ๑๕ นาที 

มันไม่พอ 
มันต้องนั่งทั้งวัน ตื่นขึ้นมาก็นั่ง
เมื่อยก็ลุกขึ้นมาเดิน สลับกันไป

ไม่ต้องไปท�าอะไร
พยายามสร้างความสงบ
ให้เกิดขึ้นภายในใจให้ได้

(สนทนำธรรมะบนเขำ ๒๙ มกรำคม ๒๕๕๘)
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การฆ่าที่เป็นบุญ
คืออะไร
ก็คือการฆ่ากิเลส 
ฆ่าตัณหา
ยิ่งฆ่าได้มากเท่าไหร่ 
ยิ่งได้บุญมากเท่านั้น
ไม่ชอบฆ่ากันเอง 
ชอบฆ่าไอ้ที่มันเป็นบาป
(สนทนำธรรมะบนเขำ ๑๕ พฤษภำคม ๒๕๕๘)



145 พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต

ขอให้เราท�าดี 

เท่าที่เราจะท�าได้ก็แล้วกัน

ท�าบุญใส่บาตรได้เท่าไหร่ก็เท่านั้น

เรารักษาศีลได้กี่ข้อก็รักษามันไป

อย่าไปเป็นพระพุทธเจ้าทันทีทันใด

เป็นพระอรหันต์ทันทีทันใด

มันจะท้อเพราะมันท�าไม่ได้

(ธรรมะบนเขำ ๒๑ มิถุนำยน ๒๕๕๘)
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ท�ำดีตำมทีเ่รำท�ำได ้
เพราะบางทีความอยากดีของ
เรามันมากกว่าความสามารถ
ของเราที่เราจะท�าได้ ก็เลย
ท�าให้เราทอ้

(ธรรมะบนเขำ ๒๑ มิถุนำยน ๒๕๕๘)



147 พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต

ถ้ามีครูบาอาจารย์คอยสอน
ก็เหมือนกับมีป้ายบอกไว้

ตามทางแยกต่างๆ
ถ้ามาถึงตรงนี้ก็ต้องไปทางนี้ 

อย่าไปทางนั้น
นี่คือคุณค่า

ของครูบาอาจารย์
ท�าให้ไม่ต้องเสียเวลา

ไปเดินผิดทาง
(ก�ำลังใจ ๓๒ กัณฑ์ที่ ๓๓๗ “พระศำสนำไม่เป็นหมัน”)
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เราก็ได้ธรรมะจาก
ครูบาอาจารย์ไปมากแล้ว
ถ้าไฟแห่งฉันทะ วิริยะ
ยังไม่ลุกขึ้นมา
ก็แสดงว่าไม่ค่อยมีเชื้อไฟ
ก็ต้องบ�าเพ็ญไปก่อน
ก็ยังดีกว่าไม่เอาเลย
ไม่ท�าเลย แต่อย่าบ่น 
ไม่เกิดประโยชน์อะไร
มันอยู่ที่ตัวเรา
(ก�ำลังใจ ๓๒ กัณฑ์ที่ ๓๓๗ “พระศำสนำไม่เป็นหมัน”)



149 พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต

ทางแห่งมรรค ๘ 
คือทางที่จะพาไปสู่การหลุดพ้น

จากความทุกข์

สุดยอดของทางนี้ก็คือสติปัญญา

ที่ทรงสอนให้เจริญทุกวันทุกเวลา

เจริญสติให้เฝ้าดูและควบคุมกายวาจา

ไม่ให้ไหลไปตามอารมณ์ความคิดต่างๆ

ให้สงบระงับให้ได้

เวลาเกิดความโลภ ความอยาก

ก็ต้องระงับให้ได้ ฝึกไปเรื่อยๆ 

มีเวลาว่างก็ให้หาที่สงบ

ท�าจิตให้สงบให้ว่าง

สงบมากก็จะมีก�าลังเบรคใจ

เบรคกิเลสได้มาก

(ก�ำลังใจ ๓๒ กัณฑ์ที่ ๓๓๗ “พระศำสนำไม่เป็นหมัน”)
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ถ้าเป็นนักปฏิบัติธรรม

จะไม่หวังผลตอบแทนจากใคร

ไม่ต้องการสรรเสริญ

ไม่ต้องการเงินเดือนเพิ่ม

ต้องการเพียงความสขุใจภูมใิจ

ที่ได้ท�าผลงานที่ดี
(ก�ำลังใจ ๓๒ กัณฑ์ที่ ๓๓๗ “พระศำสนำไม่เป็นหมัน”)



151 พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต

ให้ดูว่าดีใจกับสิ่งท่ีได้มาหรือไม่ เสียใจ
ไปกับสิ่งท่ีเสียไปหรือไม่ เราไม่ควรมี
ปฏิกิริยาทั้ง ๒ อย่าง ไม่ยินดี ไม่เสียใจ  
เวลาได้มาก็ไม่ดีใจ เตือนใจว่ามันมา 
เพื่อจากเราไป จากไปก็ดีจะได้ไม่ต้อง
เป็นภาระ เป้าหมายของการปฏิบัติ 
อยู่ตรงน้ี ให้ใจเป็นอุเบกขา ไม่ยินดี
ยินร้าย สงบนิ่ง แต่ไม่เฉยเมย

(ก�ำลังใจ ๓๒ กัณฑ์ที่ ๓๓๗ “พระศำสนำไม่เป็นหมัน”)
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ต้องดูด้วยปัญญาให้รู้ทัน

ให้เห็นสัพเพ ธัมมา อนัตตา

แล้วก็ปล่อยวาง

ให้เห็นว่าของทุกอย่าง

ที่ได้มาไม่ใช่ของๆ เรา 

เดี๋ยวก็จากกันไป

มาตัวเปล่าๆ ไปตัวเปล่าๆ

 (ก�ำลังใจ ๓๒ กัณฑ์ที่ ๓๓๗ “พระศำสนำไม่เป็นหมัน”)



153 พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต

การเจริญสติ
สามารถเจริญได้

ตลอดเวลา 
ไม่จ�าเป็นต้องไปวัด 
อยู่ที่ไหนก็เจริญได้
(ก�ำลังใจ ๓๒ กัณฑ์ที่ ๓๓๗ “พระศำสนำไม่เป็นหมัน”)
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พอปฏิบัติไปจริงๆ แล้ว

ก็เริ่มเห็นแล้วว่ำมันขัดกัน

ชีวิตของฆราวาสกับ

ความสงบของจิตใจ

ไปด้วยกันไม่ได้

เมื่อเห็นสัจธรรมนี้แล้ว

ก็จะไม่เห็นว่ำกำรไปบวช

เป็นเหมือนติดคุก
(ก�ำลังใจ ๓๒ กัณฑ์ที่ ๓๓๗ “พระศำสนำไม่เป็นหมัน”)



155 พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต

พอบวชแล้ว
จึงเห็นว่า

ไม่ได้เป็นการติดคุกเลย

เป็นการบ�าเพ็ญ 

เป็นการปฏิบัติ

เพื่อปลดเปลื้อง 

ความทุกข์ต่างหาก

(ก�ำลังใจ ๓๒ กัณฑ์ที่ ๓๓๗ “พระศำสนำไม่เป็นหมัน”)
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คนที่คิดว่าปฏิบัติธรรมเก่ง

แต่ยังเป็นฆราวาสอยู่ 

แสดงว่ายังหลงผิดอยู่มาก

เราก็เคยคิดอย่างนี้มาก่อน

พอบวชแล้ว

จึงเห็นคุณค่าของการบวช

ได้อยู่กับครูบาอาจารย์ที่เลิศวิเศษ

อยู่กับหมู่คณะที่ดี 

ได้สถานที่ดี

มันช่วยได้มาก
(ก�ำลังใจ ๓๒ กัณฑ์ที่ ๓๓๗ “พระศำสนำไม่เป็นหมัน”)



157 พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต

อธิษฐานเป็นการตั้งใจ
ไม่ได้เป็นการขอ

ท�าบุญแล้ว 
ขอให้ไปพระนิพพาน
ไม่เป็นเหตุเป็นผล 

ผลการท�าบุญในวันนี้
ท�าให้เรามีความสุขใจ 
คลายความตระหนี่

ความเห็นแก่ตัว เป็นบุญสะสมไว้ใช้
ในภพหน้าชาติหน้า

ถ้ายังไม่สิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิด
ไปเกิดภพหน้าชาติหน้า
ก็จะมีอานิสงส์ของบุญ

ที่ท�าไว้ในชาตินี้ดูแลเรา

(ก�ำลังใจ ๓๒ กัณฑ์ที่ ๓๓๗ “พระศำสนำไม่เป็นหมัน”)
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การภาวนา
คือการมีสติอยู่กับกรรมฐาน

ที่ควบคุมก�ากับใจ

เช่น อยู่กับพุทโธๆ อย่างต่อเนื่อง

ถ้าอยู่ได้เดี๋ยวเดียว 

แล้วก็แวบไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้

ก็จะไม่สงบ

ถ้าอยู่กับพุทโธๆ ไปได้เรื่อยๆ

ไม่คิดเรื่องอื่นเลย 

คิดแต่พุทโธๆ อย่างเดียว

ไม่นานก็จะสงบ
(ก�ำลังใจ ๓๒ กัณฑ์ที่ ๓๓๘ “ควำมสุขที่แท้จริง”)



159 พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต

ใจมักจะไม่อยู่กับร่างกาย

จะไปทั่วจักรวาล

ถ้าปล่อยให้ไปอย่างนั้น

ก็จะไม่เห็นผล

จะเห็นได้ก็ต้องหยุดความคิดให้ได้

พอหยุดได้แล้ว

ก็จะควบคุมความคิดได้

ก็จะควบคุมอารมณ์ได้

(ก�ำลังใจ ๓๒ กัณฑ์ที่ ๓๓๘ “ควำมสุขที่แท้จริง”)
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อารมณ์ต่างๆ 

ก็เกิดจากความคิดทั้งนั้น

คิดแล้วก็เกิดอารมณ์ตามมา

คิดดีก็เกิดอารมณ์ดี

คิดไม่ดีก็เกิดอารมณ์ไม่ดี

ถ้ามีสติ

ก็จะรู้ว่าก�าลังมีอารมณ์ไม่ดี

ก็หยุดคิดไม่ดี 

อารมณ์ไม่ดีก็จะหายไป
(ก�ำลังใจ ๓๒ กัณฑ์ที่ ๓๓๘ “ควำมสุขที่แท้จริง”)



161 พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต

ที่ให้คิดดี 
หมายถึง

ให้คิดเรื่องธรรมะ 
คิดตาม

ความจริง
(ก�ำลังใจ ๓๒ กัณฑ์ที่ ๓๓๘ “ควำมสุขที่แท้จริง”)
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คิ ด ดี
คือ คิดเพื่อให้ใจสงบ
คิดที่ไหน เวลาใด 
ก็จะสงบระงับ
ดับความทุกข์ได้ 

ดับความรู้สึกไม่ดีได้
(ก�ำลังใจ ๓๒ กัณฑ์ที่ ๓๓๘ “ควำมสุขที่แท้จริง”)



163 พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต

คิดเรื่องแก่ เรื่องเจ็บ เรื่องตาย  
จะท�าให้ความโลภความอยากต่างๆ 

หายไปได้มาก จึงเป็นความคิดที่ดี 

เพราะคิดทีไรท�าให้ใจสงบ พอสงบ

แล้วก็มีความสุขเย็นสบาย
(ก�ำลังใจ ๓๒ กัณฑ์ที่ ๓๓๘ “ควำมสุขที่แท้จริง”)



164

ถ้ามีความสงบอยู่บ้าง เวลาจิตคึกคะนองขึ้นมา 

พอคิดถึงความแก่ ความเจ็บ ความตาย ก็จะดับ

ความคึกคะนองได้ ท�าให้จิตสงบได้ ถ้าไม่ม ี

ความสงบเป็นฐานเลยก็จะไม่สงบ พอคิดถึง 

ความแก่ ความเจ็บ ความตาย ก็จะหดหู่ทันที  

ด้วยอ�านาจของกิเลส จึงยากต่อการปฏิบัติ  

ยากต่อการคิดในทางธรรมะ จึงไม่มีใครชอบคิด

เรื่องความแก่ ความเจ็บ ความตาย 

(ก�ำลังใจ ๓๒ กัณฑ์ที่ ๓๓๘ “ควำมสุขที่แท้จริง”)



165 พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต

จิตที่สงบจะมีความสุขมาก

จะเห็นว่าเป็นความสุขที่แท้จริง

เกิดจากความสงบของจิต

ไม่ใช่เกิดจากการได้เงินได้ทอง

ได้ไปเที่ยวที่นั่นที่นี่

ที่เป็นความสุขชั่วขณะที่ได้สัมผัส 

พอผ่านไปแล้วก็หมดไป

เหลือแต่ความอ้างว้างเปล่าเปลี่ยว 

ความอยากความต้องการ
(ก�ำลังใจ ๓๒ กัณฑ์ที่ ๓๓๘ “ควำมสุขที่แท้จริง”)
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ความสุขที่เกิดจากความสงบของจิต

ไม่ต้องเติมไม่ต้องดูแลรักษา

ถ้าจิตคึกคะนองขึ้นมา 

ด้วยอ�านาจของตัณหาความอยาก

ก็เอาความแก่ เจ็บ ตาย เข้าไปเบรค

จะอยากไปท�าไม เดี๋ยวก็แก่แล้ว

เดี๋ยวก็ต้องเข้าโรงพยาบาลแล้ว

เดี๋ยวก็ตายแล้ว 

คิดอย่างนี้ก็จะอยู่เฉยๆ

อย่างมีความสุขได้

(ก�ำลังใจ ๓๒ กัณฑ์ที่ ๓๓๘ “ควำมสุขที่แท้จริง”)



167 พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต

เร่ืองของการปฏิบัติ ควรปฏิบัติให้มาก 
โดยเฉพาะขั้นต้น ต้องคอยควบคุมใจไม่ให้ 
คิดเรื่อยเปื่อย ให้อยู่กับพุทโธ ให้อยู่กับ
ธรรมะบทใดบทหน่ึงทีถ่กูกบัจรติ ท�าให้มาก 
แล้วจติจะหดตัวเข้ามา หดเข้ามามากเท่าไหร่  
ก็จะสงบมากขึ้นเท่านั้น

(ก�ำลังใจ ๓๒ กัณฑ์ที่ ๓๓๘ “ควำมสุขที่แท้จริง”)
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คิดเรื่องนั้น

แล้วก็มีเรื่องนี้มาต่อ

มีเรื่องมาให้คิดอยู่เรื่อยๆ

แล้วก็เกิดอารมณ์ต่างๆ ขึ้นมา

ดีใจบ้างเสียใจบ้าง

ถ้าไม่คิดอะไรเลยก็จะสงบสบายใจ

จึงไม่ควรคิดออกไปข้างนอก 

ให้คิดเข้าข้างใน

เข้าหาความสงบ

ด้วยการใช้พุทโธเป็นตัวดึงเข้ามา

(ก�ำลังใจ ๓๒ กัณฑ์ที่ ๓๓๘ “ควำมสุขที่แท้จริง”)



169 พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต

ถ้ายังไม่ได้ความสงบในใจ
ก็จะรักพี่เสียดายน้อง

ธรรมะก็อยากจะได้แต่ยังไม่เห็น
เลยไม่รู้ว่าดีขนาดไหน

ส่วนสิ่งที่มีอยู่นี่
ถึงแม้จะทุกข์ก็ยังมีความสุขอยู่ 

เหมือนกับยาเสพติด
ถึงแม้รู้ว่าไม่ดี เมื่อยังเลิกไม่ได้

ก็ขอเสพไปเรื่อยๆ ก่อน
ถ้าไม่ได้เสพแล้วจะตายเอา
เพราะไม่มีอะไรมาทดแทน

(ก�ำลังใจ ๓๒ กัณฑ์ที่ ๓๓๘ “ควำมสุขที่แท้จริง”)
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เราไมม่ีอ�านาจทีจ่ะยับยัง้
กฎแห่งอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ได้
ยับยัง้การเกิดขึ้น ตัง้อยู ่แลว้ดับไปได้
ถ้าไมม่ีจุดยืนก็จะท�าใจไมไ่ด้
ถ้าใจสงบแลว้จะมีจุดยืนเป็นทีพ่ึ่งได้
เวลาเกิดเหตุการณต์า่งๆ ขึ้นมาก็นิง่เสีย
เพราะรู้วา่ทุกสิง่ทุกอยา่งตอ้งไปหมด

(ก�ำลังใจ ๓๒ กัณฑ์ที่ ๓๓๘ “ควำมสุขที่แท้จริง”)



171 พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต

ความเจ็บป่วยทางร่างกาย

ไม่รุนแรงเท่าความเจ็บป่วยทางจิตใจ

จึงต้องรักษาใจให้สงบให้ได้

ด้วยสมาธิ ด้วยปัญญา

ถ้ารักษาได้แล้วจะมีความมั่นใจ 

๑๐๐ เปอร์เซ็นต์

จะไม่หวั่นไหวกับอะไรทั้งสิ้นที่จะเกิดขึ้น

(ก�ำลังใจ ๓๒ กัณฑ์ที่ ๓๓๘ “ควำมสุขที่แท้จริง”)
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อานิสงส์ของการฟังธรรม
ท�าให้จิตสงบผ่องใส แต่ไม่ถาวร 

ปรากฏขึ้นแล้วก็ผ่านไป

เป็นหนังตัวอย่าง ยังไม่ใช่หนังจริง

ถ้าจะให้เป็นหนังจริง

ก็ต้องน้อมเอาสิ่งที่ท่านสอน

มาปฏิบัติอยู่เรื่อยๆ

เอาค�าสอนเข้ามาอยู่ในใจอยู่เรื่อยๆ

(ก�ำลังใจ ๓๒ กัณฑ์ที่ ๓๓๘ “ควำมสุขที่แท้จริง”)



173 พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต

คนเราทุกคนมาจากดิน น�้า ลม ไฟ ทั้งนั้น

แต่เรามองไม่เห็นดิน น�้า ลม ไฟ

เห็นเป็นหนัง เป็นเนื้อ เป็นเอ็น เป็นกระดูก

เป็นหญิง เป็นชาย ถ้าวิเคราะห์จริงๆ

ก็จะเห็นว่ามาจากดิน น�้า ลม ไฟ

มาจากอาหาร อาหารก็มาจากดิน น�้า ลม ไฟ

ถ้าพิจารณาก็จะเห็นว่าต้นน�้า คือ

ดิน น�้า ลม ไฟ แล้วก็มาเป็นอาหาร

แล้วก็มาเป็นผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เนื้อ เอ็น 

กระดูก เป็นอาการ ๓๒ แล้วกลับไปสู่

ดิน น�้า ลม ไฟ เวลาตายก็แยกกันไป 

น�้าก็แยกไป ลมก็แยกไป ไฟก็แยกไป

เหลือแต่ดิน

(ก�ำลังใจ ๓๒ กัณฑ์ที่ ๓๓๘ “ควำมสุขที่แท้จริง”)
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ธรรมชาติเล่นกลให้เราดู

ถ้าไม่มีปัญญา

ก็จะหลงติดสมมุติ

ว่าเป็นคน เป็นหญิง เป็นชาย

เป็นลูก เป็นพ่อ เป็นแม่

ความจริงเป็นเพียง 

ดิน น�้า ลม ไฟ
(ก�ำลังใจ ๓๒ กัณฑ์ที่ ๓๓๘ “ควำมสุขที่แท้จริง”)



175 พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต

เวลาจิตมีความสงบ

จะมีความสุข

จะไม่เกลียดชังใคร

จะมีแต่ความเมตตา

เพราะไม่ต้องไปแก่งแย่งชิงดี

สิ่งที่ดีที่สุดมีอยู่ในใจแล้ว

มีปัญญาเห็นความจริง 

ที่เป็นปรมัตถสัจจะ

ว่าไม่มีตัวตน 

เป็นเพียงดิน น�้า ลม ไฟ
(ก�ำลังใจ ๓๒ กัณฑ์ที่ ๓๓๘ “ควำมสุขที่แท้จริง”)



176

ตราบใดถ้ายังปฏิบัติ
ทางแห่งทาน ศีล ภาวนา
ด้วยศรัทธา วิริยะ ขันติ
ก็จะขยับขึ้นไปเรื่อยๆ
จนจบวิชาทางพระพุทธศาสนา
ได้อริยะ ๔ ขั้นตามล�าดับ
คือ โสดาบัน สกิทาคามี 
อนาคามี อรหันต์
(ก�ำลังใจ ๓๒ กัณฑ์ที่ ๓๓๘ “ควำมสุขที่แท้จริง”)



177 พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต

อธิษฐานไม่ได้แปลว่าขอ
เป็นความเข้าใจผิด

ทางโลกหมายถึงการขอ
ท�าบุญให้ทานก็ขอให้ไปพระนิพพาน

ไม่ต้องกลับมาเกิด
ขอไม่ได้ ไม่ได้อยู่ท่ีขอ 

อยู่ท่ีเหตุปัจจัย อยากจะไปนิพพาน
อยากจะไม่กลับมาเกิด

ก็ต้องตัดตัณหาท้ัง ๓ ให้ได้
(ก�ำลังใจ ๓๒ กัณฑ์ที่ ๓๓๘ “ควำมสุขที่แท้จริง”)



178

จิตท่ีสงบ กเิลสเหมอืนถกูฉดียาสลบ 

เวลาพิจารณาความแก่ ความเจ็บ ความตาย  

จะไม่มีกิเลสมาท�าให้หดหู่ใจ ท�าให้พิจารณา

ได้นานจนเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่ามันต้อง

เป็นอย่างนี ้พอรบัความจรงิได้ กเิลสก็จะตาย

ไปเลย

(ก�ำลังใจ ๓๒ กัณฑ์ที่ ๓๓๘ “ควำมสุขที่แท้จริง”)



179 พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต

ถ้าจิตยังไม่สงบ  

พอพิจารณาความแก ่  ความเจ็บ  

ความตาย ก็จะหดหู่ใจ กิเลสจะมา 

ขัดขวางทันที มาหลอกล่อให้ไปคิด

เรือ่งอืน่กจ็ะไม่ได้คดิพจิารณาความแก่ 

ความเจ็บ ความตาย ได้อย่างต่อเนื่อง

จนติดอยู่กับใจ ก็จะตัดกิเลสไม่ได้

(ก�ำลังใจ ๓๒ กัณฑ์ที่ ๓๓๘ “ควำมสุขที่แท้จริง”)



180

ต้องพิจารณาความไม่เที่ยง 

พิจารณาความทุกข์

พิจารณาความไม่มีตัวตน 

ของสภาวธรรมทั้งหลาย

ถ้าพิจารณาเห็นทั้ง ๓ ส่วนนี้แล้ว

ถึงจะเป็นปัญญาขึ้นมา 

เป็นวิปัสสนาขึ้นมา

ก็จะตัดกิเลสได้ ท�าให้จิตหลุดพ้นได้

ถ้าไม่มีสมาธิ 

ก็จะพิจารณาอย่างต่อเนื่องไม่ได้

พิจารณาได้ปั๊บเดียวก็ไปคิดเรื่องอื่นแล้ว

(ก�ำลังใจ ๓๒ กัณฑ์ที่ ๓๓๘ “ควำมสุขที่แท้จริง”)



181 พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต

พระพุทธเจ้า

ไม่ทรงท�าอย่างอื่นเลย

ออกบวชแล้วก็มุ่งสู่

พระนิพพานอย่างเดียว

พอบรรลุถึงพระนิพพานแล้ว

ถึงค่อยสั่งสอนผู้อื่นต่อ

ทรงไม่ให้การสอนมาขัดขวาง

การด�าเนินสู่พระนิพพาน

ได้ทรงตั้งสัจจอธิษฐานไว้แล้วว่า

จะไปถึงพระนิพพานก่อน

แล้วค่อยท�าอย่างอื่นต่อ

(ก�ำลังใจ ๓๒ กัณฑ์ที่ ๓๓๘ “ควำมสุขที่แท้จริง”)



182

ต้องมีสติอยู่กับอารมณ์กรรมฐาน

อย่างต่อเนื่องถึงจะสงบได้

ส่วนปัญญาก็เหมือนกัน

จะคิดเรื่องอะไรก็ได้

แต่ต้องคิดให้เห็นเป็นไตรลักษณ์

ถ้าไปพิจารณาว่าสวยว่างาม 

ว่าดีอย่างนั้น ดีอย่างนี้

ก็จะท�าให้หลง ไม่เป็นปัญญา 

ไม่เป็นวิปัสสนา

ต้องพิจารณาให้เห็นเป็นไตรลักษณ์

เป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา 

ถึงจะเป็นปัญญา

ต้องพิจารณาว่า

เป็นอสุภะไม่สวยไม่งาม

(ก�ำลังใจ ๓๒ กัณฑ์ที่ ๓๓๘ “ควำมสุขที่แท้จริง”)



183 พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต

สติเป็นเหมือนเชือก

เริ่มต้นก็เป็นเชือกเส้นเล็กๆ

เหมือนเส้นด้ายก็ขาดง่าย

แต่พอปฏิบัติไปเรื่อยๆ ก็จะใหญ่ขึ้น

จนจิตไม่สามารถดิ้นหนีจากสติไปได้เลย

อย่างนั้นก็จะเป็นมหาสติไป

ไม่มีเวลาเผลอเลย

จิตจะอยู่ในก�ากับของสติตลอดเวลาเลย

จะให้พิจารณาก็เป็นปัญญา

จะให้อยู่กับพุทโธอย่างเดียว

ก็จะสงบเป็นสมาธิ

(ก�ำลังใจ ๓๒ กัณฑ์ที่ ๓๓๘ “ควำมสุขที่แท้จริง”)



184

การภาวนา ก็คือการบริกรรม 

ในอิรยิาบถทัง้ ๔ แทนทีจ่ะคิดเร่ือยเป่ือย 
ก็บริกรรมไปเร่ือยๆ ท�าให้เป็นนิสัย 
จะมีสมาธิในระดับหนึ่ง จิตไม่ฟุ้งซ่าน
กับเรื่องนั้นเรื่องนี้

(ก�ำลังใจ ๓๒ กัณฑ์ที่ ๓๓๘ “ควำมสุขที่แท้จริง”)



185 พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต

ตอนเช้าตื่นขึ้นมา 
ก็บริกรรมพุทโธๆ ไป 
ก็จะช่วยได้ในระดับหนึ่ง 
ดีกว่าไม่บริกรรมเลย 

ดีกว่าปล่อยให้ทุกข์ไปเรื่อยๆ 
จนกว่าจะหมดแรง 

พอมันทุกข์ก็ดึงกลับมาที่พุทโธๆ
เดี๋ยวก็ลืมเรื่องทุกข์ไป ทุกข์ก็ดับไป

(ก�ำลังใจ ๓๒ กัณฑ์ที่ ๓๓๘ “ควำมสุขที่แท้จริง”)



186

ต้องปฏิบัติ

ให้เจอพุทโธให้ได้

ถ้ำยังไม่เจอพุทโธ 

ก็ยังไม่ได้เข้ำสู่

กำรภำวนำอย่ำงแท้จริง

ยังไม่ได้เจอผลที่แท้จริง

ของกำรภำวนำ
(ก�ำลังใจ ๓๒ กัณฑ์ที่ ๓๓๘ “ควำมสุขที่แท้จริง”)



187 พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต

พิจารณาเกิด แก่ เจ็บ ตาย

อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา

นี่เป็นแบบปัญญาอบรมสมาธิ

พิจารณาอนิจจัง ทุกขัง  อนัตตา

พิจารณาว่าเกิดมาแล้ว 

ต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตาย

เดี๋ยวคนนั้นก็ต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตาย 

เดี๋ยวคนนี้ก็ต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตาย 

พอปล่อยวางได้ 

จิตก็จะหดเข้ามาจนสงบตัวลง

(ก�ำลังใจ ๓๒ กัณฑ์ที่ ๓๓๘ “ควำมสุขที่แท้จริง”)



188

ลองนั่งดูซิ!!! เจ็บปวดอย่างไรก็ไม่ลุก 

พุทโธๆ ไปเรื่อยๆ อย่าอยากให้มันหายเจ็บ 

ให้อยู่กับพุทโธอย่างเดียว เช่นเดียวกับ

เวลาไปอยู่ที่กลัวๆ พอเกิดความกลัวขึ้นมา 

ก็พุทโธๆ อย่างเดียว 

เดี๋ยวเดียวจิตก็รวมลงเอง

(ก�ำลังใจ ๓๒ กัณฑ์ที่ ๓๓๘ “ควำมสุขที่แท้จริง”) 



189 พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต

พระคุณของคุณพ่อคุณแม่ที่ให้ชีวิตเรา
ก็มากเท่ากับ

พระคุณของพระพุทธเจ้า ของพระอรหันต์ 
ท่านเป็นพระอรหันต์ในทางโลก
ส่วนพระพุทธเจ้า พระอรหันต์

เป็นพระอรหันต์ในทางธรรมในทางจิตใจ 
ท่านให้พระนิพพานเรา

(ก�ำลังใจ ๓๒ กัณฑ์ที่ ๓๓๕ “งำนภำยใน”)



แผนที่เส้นทางเดินบิณฑบาต



เวลา ๐๕.๕๐-๐๖.๔๕ น. (โดยประมาณ) 

 เดินบิณฑบาตพร้อมคณะสงฆ์ วัดญาณฯ บริเวณ 
บ้านอ�าเภอ เริ่มที่ซอยนาจอมเทียน ๓๐ (เริ่มเดินเมื่อ
ฟ้าสว่างเห็นลายมือ ทั้งนี้เวลาสามารถเปล่ียนแปลง
ตามสภาพอากาศ)

เวลา ๐๗.๓๐-๑๐.๐๐ น. (โดยประมาณ) 

 ฉันเช้าที่ศาลาอเนกกุศล สว.กว. (ศาลาฉัน) โดยจะมี
การแสดงธรรมก่อนฉันประมาณ ๓๐ นาที ในวันพระ 
วันส�าคัญทางศาสนา วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุด 
ตามที ่ครม. ประกาศ

เวลา ๑๔.๐๐-๑๖.๐๐ น. (โดยประมาณ) 

 ณ จลุศาลา เขตปฏิบติัธรรมเขาชีโอน

 - วนัเสาร์-อาทติย์ และวันส�าคัญทางศาสนา แสดงธรรม
และตอบปัญหาข้อสงสยัเก่ียวกบัการปฏิบติั

 - วันจันทร์ถึงศุกร์ (วันพระ) หรือวันหยุดตามที่ ครม. 
ประกาศ สนทนาและตอบปัญหาธรรมะ

หมายเหตุ : ขอความกรุณางดเข้าพบพระอาจารย์ 
นอกเหนือจากเวลาดงักล่าว และขอความร่วมมอืจาก
สภุาพสตรงีดสวมกางเกงขาสัน้และกระโปรงสัน้

 **งดรับกิจนิมนต์ในทุกกรณี** 










