
พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทโฺท) 
(พ.ศ. ๒๔๖๑ – ๒๕๓๕) 

 
ชาติภูมิ 
 พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท) นามเดิม ชา นามสกุล ช่วงโชติ เกิดวันท่ี ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๖๑ ตรงกับวัน

ศุกร์ แรม ๗ ค่่า เดือน ๗ ปีมะเมีย ท่ีบ้านก่อ (เดิมชื่อบ้านก้นถ้วย) หมู่ท่ี ๙ ต่าบลธาตุ (ปัจจุบันคือต่าบลแสนสุข) 

อ่าเภอวารินช่าราบ จังหวัดอุบลราชธานี บิดาชื่อ นายมา มารดาชื่อ นางพิมพ์ ช่วงโชติ เป็นบุตรคนท่ี ๕ ในจ่านวนพี่น้อง

ท้ังหมด ๑๐ คน วัยเด็กได้เจริญเติบโตในบรรยากาศท่ีอบอุ่น มั่นคงของครอบครัวขนาดใหญ่ ลักษณะนิสัยเป็นคนซื่อสัตย์

ไม่ชอบโกหก พูดเก่ง อารมณ์ดี มีนิสัยตรงไปตรงมา เสียสละ รักความเป็นธรรม รักสันติ ไม่นิยมความรุนแรง และมี

ลักษณะของความเป็นผู้น่าสูง 
 
การศึกษาบรรพชาและอุปสมบท 
 พระโพธิญาณเถร ศึกษาเล่าเรียนจบการศึกษาทั้งทางโลกและทางธรรม ดังนี้ 
 พ.ศ. ๒๔๖๙ จบการศึกษาชั้นประถมปีท่ี ๑ จากโรงเรียนบ้านก่อ อ่าเภอวารินช่าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 
 พ.ศ. ๒๔๘๓ นักธรรมชั้นตรี ส่านักเรียนวัดบ้านก่อนอก อ่าเภอวารินช่าราบ 
 พ.ศ. ๒๔๘๕ นักธรรมชั้นโท ส่านักเรียนวัดบ้านเค็งใหญ่ อ่าเภออ่านาจเจริญ 
 พ.ศ. ๒๔๘๘ นักธรรมชั้นเอก ส่านักเรียนวัดบ้านก่อนอก อ่าเภอวารินช่าราบ 
 เม่ือจบการศึกษาชั้นประถมปีท่ี ๑ แล้วคิดอยากจะเป็นเด็กวัด จึงรบเร้าบิดา มารดาให้พาไปฝากเป็นศิษย์วัดกับ

พระอาจารย์ลี วัดบ้านก่อนอก อ่าเภอวารินช่าราบ จังหวัดอุบลราชธานี ได้เรียนรู้กฎระเบียบ และกิจวัตรประจ่าวันต่าง ๆ 

ตลอดจนการไหว้พระ สวดมนต์ และการอุปัฏฐากรับใช้ครูอาจารย์ ท่ีวัดแห่งนี้ได้เพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกันมาเป็น เสี่ยว

ฮัก” ชื่อเด็กชายพุฒ ทุมมากรณ์ ซึ่งเป็นลูกศิษย์ของพระภิกษุพร พระอีกองค์หนึ่งในวัด 
 พ.ศ. ๒๔๗๔ อายุได้ ๑๓ ปี พระอาจารย์ลีสังเกตเห็นว่าเป็นคนเรียบร้อย ขยันหม่ันเพียรดี จึงให้บรรพชา

   เป็นสามเณรพร้อมกับเพื่อน ๆ หลายคน โดยมีพระครูวิจิตรธรรมภาณี (พวง) เจ้าอาวาสวัด

   มณีวนาราม อ่าเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เป็นพระอุปัชฌาย์ หลังจาก 

   บรรพชาได้ศึกษาหลักสูตรนักธรรมชั้นตรี และเรียนหนังสือพื้นเมืองท่ีเรียกว่า หนังสือตัว

   ธรรมได้อย่างเชี่ยวชาญ แต่บรรพชาได้ ๓ ปี ก็ลาสิกขาบทกลับไปใช้ชีวิตทางโลกช่วยบิดา 

   มารดาท่านาเหมือนเดิม ว่างจากท่านาก็ท่องเท่ียวไปตามประสาหนุ่มกับเพื่อนรัก คือ นาย

   พุฒ ทุมมากรณ์ จนกระทั่งอายุได้ ๑๙ ปี มาพบรักกับนางสาวจ่าย ซึ่งเป็นลูกติดแม่เลี้ยงของ

   นายพุฒนั่นเอง บิดา มารดาท้ังสองฝ่ายก็ไม่รังเกียจ จึงตกลงกันว่าเม่ือนายชาพ้นเกณฑ์ทหาร

   และได้บวชแทนคุณบิดา มารดาสัก ๑ พรรษาแล้วก็จะแต่งงานกันทันที 
 พอย่างเข้าหน้าฝนในปีนั้น ขณะนายชา สาละวนอยู่กับการเตรียมงานรอการปักด่า ทางบ้านของนายพุฒ บิดา

มารดาได้ปรึกษาหารือกัน เห็นพ้องต้องกันว่า ควรให้นางสาวจ่ายแต่งงานเพื่อจะได้มีคนมาช่วยท่านา ขืนรอแต่นายชาก็ไม่

พร้อมสักที ในท่ีสุดพ่อของนายพุฒจึงตัดสินใจให้นางสาวจ่ายลูกเลี้ยงแต่งงานกับนายพุฒ ลูกชายของตน ถึงแม้ลูกท้ังสอง

จะรู้สึกกระอักกระอ่วน แต่ก็ไม่กล้าปฏิเสธหรือขัดขืนผู้ใหญ่ 
 วันหนึ่งเม่ือกลับจากท่านา นายชาเดินสวนทางกับนายพุฒเพื่อนรัก นายพุฒบอกว่า ได้นางสาวจ่ายเป็นภรรยา

แล้ว เม่ือฟังแล้วถึงกับตัวชาและซึมไปนาน แต่ก็เข้าใจเหตุผลของผู้ใหญ่จึงไม่โกรธเพื่อน ยังคงรักษาสัมพันธภาพระหว่าง

เพื่อนด้วยดีเสมอมา แต่กับนางสาวจ่ายนั้น พบหน้ากันคราวใดก็รีบหลบไปเสียก่อน ภายหลังแม้จะอุปสมบทได้เจ็ดปีแล้ว

ก็ยังตัดอาลัยไม่ขาด จนได้ออกธุดงค์เจริญกัมมัฏฐานอย่างเด็ดเดี่ยวจริงจัง ความรู้สึกนั้นจึงค่อยจางคลายหายไป ถึง

กระนั้นเม่ือคราวอบรมพระภิกษุสามเณร เรื่องกาม พระโพธิญาณเถร มักจะกล่าวถึงบุญคุณของนายพุฒเสมอว่า “ถ้าเขา

ไม่แต่งงานกับแม่จ่าย เราก็คงไม่ได้บวช” (คณะกรรมการจัดการมรดกธรรม, ๒๕๕๐ : ๘) 
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 หลังจากได้รับบทเรียนเร่ืองอนิจจังบทแรก ความรู้สึกเบ่ือหน่ายต่อโลกก็เริ่มชัดเจน มองเห็นความไม่เท่ียงแท้

แน่นอนของชีวิต จึงเกิดความระมัดระวังในเรื่องของกามราคะมากยิ่งขึ้น ดังอีกกรณีหนึ่ง สมัยบรรพชาเป็นสามเณร ได้

รู้จักมักคุ้นกับพระภิกษุรุ่นพี่ให้ความเคารพนับถือตลอดมา แม้ต่างลาสิกขาบทไปมีครอบครัวแล้วก็ยังไปมาหาสู่กันอยู่

เสมอ เม่ือป่วยหนังและถึงแก่กรรมก็ไปช่วยงานตั้งแต่วันแรกจนพิธีเผาศพผ่านไป เพื่อน ๆ ท่ีไปช่วยงานพากันกลับหมด 

นายชาเกรงว่าครอบครัวของเพื่อนจะว้าเหว่จึงอยู่เป็นเพื่อน โดยนอนอยู่นอกชานบ้าน ตอนดึกคืนท่ีสอง ภรรยาของผู้ตาย

ออกมานอนแนบข้างพร้อมกับจับมือนายชาไปลูบไล้ท่ัวเรือนร่าง นายชาต้องอดทนต่อสู้กับกามราคะอย่างหนัก รู้สึกละอาย

ต่อบาป จึงแกล้งท่าเป็นนอนหลับไม่รู้ไม่ชี้และไม่ให้ความร่วมมือ นางเกิดความละอายจึงลุกเดินหลับเข้าห้องนอนตามเดิม 

 เหตกุารณ์ครั้งนี้สร้างความรู้สึกสลด สังเวชใจในโลกมายาแห่งฆราวาสวิสัย กระตุ้นความคิดของนายชาให้เจริญ

งอกงามเพื่อแสวงหาความหลุดพ้นในเวลาต่อมา ดังนั้นเม่ือครบอาย ๒๑ ปี และทราบว่าไม่ต้องรับราชการทหาร นายชา

จึงตัดสินใจอุปสมบท 
 เม่ือน่าความต้องการไปเล่าให้บิดา มารดาฟัง ท่านท้ังสองต่างก็ปลาบปลื้มยินดี จึงพาไปอุปสมบท ณ พัทธสีมา

วัดก่อใน ต่าบลธาตุ อ่าเภอวารินช่าราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีพระครูอินทรสารคุณ เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูวิรุฬสุต

การ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระอธิการสวนเป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายาว่า “สุภทฺโท” แปลว่า ผู้เจริญด้วยดี 

เสร็จแล้วกลับมาจ่าพรรษาที่วัดก่อนอก ต่าบลธาตุ อ่าเภอวารินช่าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 
 พอออกพรรษาเพื่อน ๆ ต่างก็พากันลาสิกขาบทออกไป เม่ือไม่มีเพื่อนก็เอาหนังสือ ปาฏิโมกข์มาท่อง ได้ศึกษา

ปริยัติธรรมและสอบได้นักธรรมชั้นตรี ท่าให้เกิดความรู้สึกซาบซึ้งศรัทธาในพุทธประวัติ และพระธรรมค่าสอนยิ่งขึ้น เป็น

เหตุให้ตั้งปณิธานอย่างแน่วแน่ว่าจะมอบกายถวายชีวิตนี้ไว้ใต้ร่มโพธิญาณ จึงตั้งอธิษฐานในใจว่าจะมอบกายใจอันนี้ให้มัน

ตายไปชาติหนึ่งแล้วจะท่าตามค่าสอนของพระพุทธเจ้าทุกประการเลย จะท่าให้มันรู้แจ้งในชาตินี้แม้ว่าจะทุกข์ยากล่าบาก

ขนาดไหนก็ต้องท่า 
 พ.ศ. ๒๔๘๔ จึงตัดสินใจไปแสวงหาความรู้ในต่างถ่ิน ส่านักแรกท่ีเข้าพ่านักคือวัดสวนสวรรค์ อ่าเภอ 

   พิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี แต่วัดนี้ไม่มีส่านักเรียนจึงเดินไปเรียนท่ีวัดโพธ์ิตาก ซึ่ง

   อยู่ไม่ไกลนัก เลิกเรียนกลับมาพักท่ีวัดสวนสวรรค์ตามเดิม 
 พ.ศ. ๒๔๘๕ เดินทางสู่ส่านักเรียนวัดบ้านหนองหลัก อ่าเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งมีพระครู

   อรรถธรรมวิจารณ์เป็นเจ้าอาวาส พักอยู่ระยะหนึ่งแล้วเดินทางไปอยู่กับพระมหาแจ้ง วัดบ้าน

   เค็งใหญ่ อ่าเภออ่านาจเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี (ปัจจุบันอ่าเภอหัวตะพาน จังหวัด 

   อ่านาจเจริญ) ได้ศึกษานักธรรมชั้นโทและบาลีไวยากรณ์ สิ้นปีสอบนักธรรมชั้นโทได้ 
 พ.ศ. ๒๔๘๖ กลับไปอยู่กับพระครูอรรถธรรมวิจารณ์ ท่ีวัดบ้านหนองหลักตามเดิมและได้ทุ่มเทให้กับ

การศึกษานักธรรมชั้นเอกและเรียนไวยากรณ์อย่างเต็มท่ี แต่หลังออกพรรษาก็ทราบข่าวทางบ้านว่าโยมบิดาป่วยหนัก คิด

ว่าโยมบิดานั้นเป็นผู้มีพระคุณอย่างล้นเหลือควรท่ีจะตอบแทนพระคุณท่าน ส่วนการศึกษานั้นยังมีโอกาสได้ศึกษาอีก 

ตัดสินใจแล้วจึงเดินทางกลับไปเยี่ยมโยมบิดา เพื่อดูแลและช่วยในการรักษาพยาบาล แต่โยมบิดาอาการป่วยทรุดลงมาก 

อยากให้กลับไปเรียนตามเดิมและขอร้องไม่ให้ลาสิกขาบท ท่านรับปากกับโยมบิดว่า “ไม่สึกหรอก จะสึกไปท่าไม” 

(คณะกรรมการมรดกธรรม, ๒๕๔๙ : ๘) 

 พระโพธิญาณเถร ได้อยู่ดูแลโยมบิดาจนกระทั่งโยมบิดาถึงแก่กรรม ตลอดเวลาได้พิจารณาถึง ธาตุกรรมฐาน ดู

อาการท่ีสังขารท้ังมวลเกิดข้ึน ย่อมเสื่อมสลายไป เกิดความสังเวชใจว่าอันชีวิตย่อมสิ้นสุดลง แค่นี้หรือ จะยากดีมีจนก็พา

กันดิ้นรนไปหาความตาย 
 เม่ือฌาปนกิจศพโยมบิดาเสร็จสิ้นแล้ว ก็เดินทางกลับส่านักวัดบ้านหนองหลักเพื่อศึกษาเล่าเรียนต่อ แต่บางวัน

บางโอกาสเม่ือระลึกภาพของโยมบิดาท่ีนอนป่วยร่างซูบผอม อ่อนเพลีย นึกถึงค่าสั่งของโยมบิดา และนึกถึงภาพท่ีท่าน

สิ้นใจไปต่อหน้า ยิ่งท่าให้ท่านม่ันใจและปักใจแน่วแน่ว่าชีวิตนี้จะต้องอุทิศให้กับการประพฤติปฏิบัติ เพื่อพาตัวเองให้พ้น

ทุกข์ในชาตินี้ให้ได้ จนถึงกับตั้งสัตย์อธิษฐานกับตัวเองว่า 
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  “...เอาละ ชาตินี้เราจะมอบกายอันนี้ ใจอันนี้ให้มันตายไปชาติหนึ่ง จะท าตามค าสอนของพระพุทธเจ้า

 ทุกประการเลย จะท าให้มันรู้จักในชาตินี้ ถ้าไม่รู้จักก็ล าบากอีก จะปล่อยวางมันเสียทุกอย่าง จะพยายามท า 

 ถึงแม้ว่ามันจะทุกข์ มันจะล าบากขนาดไหน ก็ต้องท าชีวิตในชาตินี้ให้เหมือนวันหนึ่งกับคืนหนึ่งเท่านั้น ทิ้งมัน จะ

 ท าตามค าสอนของพระพุทธเจ้า จะท าตามธรรมะให้มันรู้ ท าไมมันยุ่งยากนัก วัฏสงสารนี้” (คณะกรรมการมรดก

 ธรรม ๒๕๔๙ : ๑๗) 
 
 พ.ศ. ๒๔๘๗ เริ่มแปลหนังสือธรรมบท อันเป็นหลักสูตรเปรียญธรรม ๓ ประโยค และได้เริ่มฝึกสมาธิแต่

   ไม่ค่อยราบร่ืนนักเพราะมัวแต่ภาวนาของอยาก ของกินจนวุ่นวายไปหมดในระหว่างพรรษา 

   หลังจากแปลหนังสือธรรมบทไปหลายเล่มแล้ว ได้นึกเปรียบเทียบการประพฤติปฏิบัติของ

   ตนกับภิกษุในคร้ังสมัยพุทธกาล รู้สึกว่าช่างห่างไกลกันลิบลับ เปรียบเทียบกันไม่ได้เลย 

   จิตใจเร่ิมเบื่อหน่ายต่อการศึกษา คิดว่าไม่ใช่ทางพ้นทุกข์และพระพุทธองค์คงไม่มีพุทธ

   ประสงค์ให้บวชเพ่ือเรียนอย่างเดียว จึงอยากศึกษาทางปฏิบัติดูบ้าง เพื่อจะได้ทราบว่ามี

   ความแตกต่างกันเพียงใด แต่ยังมองไม่เห็นครูบาอาจารย์ผู้พอจะเป็นท่ีพึ่งได้ จึงตัดสินใจ

   กลับมายังวัดก่อนอก 
 
จาริกธุดงค์แสวงหาโมกขธรรม 
 พ.ศ. ๒๔๘๘ ทราบว่ามีการปฏิบัติกัมมัฏฐานท่ีวัดปิเหล่อ อ่าเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ได้เดินทาง

   ไปศึกษา แต่ไม่ถูกจริตของตน จึงกลับมาจ่าพรรษา ท่ีวัดก่อนอก ช่วยแบ่งเบาภาระครูบา

   อาจารย์ด้วยการสอนพระปริยัติธรรม และศึกษานักธรรมชั้นเอกไปด้วย ปรากฏว่าสอบ 

   นักธรรมชั้นเอกได้ ส่วนการสอนพระปริยัติธรรมนั้น ขณะสอนสังเกตเห็นว่าภิกษุสามเณรไม่

   จริงจังต่อการเรียน บางรูปขาดความเคารพ เกียจคร้าน เรียนเอาพอเป็นพิธี ท่าให้สลดใจ ต่อ

   ความเป็นอยู่ของนักบวชท่ีขาดการปฏิบัติมากข้ึน พอออกพรรษาจึงเตรียมบริขารส่าหรับการ

   จาริกธุดงค์เพื่อออกแสวงหา ครูบาอาจารย์ด้านการปฏิบัติตามท่ีได้ต้ังใจไว้ต่อไป 
 พ.ศ. ๒๔๘๙ พระโพธิญาณเถรกับพระภิกษุถวลัย์ ญาณจาร ี(พระศรีคัมภีรญาณถวัลย์ ญาณจารี ป.ธ.๙ 

   วัดระฆงัโฆษิตาราม กรงุเทพฯ) ได้จาริกธุดงค์จากจังหวัดอุบลราชธานี มุ่งหน้าสู่ภาคกลาง

   ผ่านดงพญาเยน็ เข้าสูเ่ขตจังหวัดสระบุรี แวะกราบหลวงพ่อเภาแห่งวัดเขาวงกต จงัหวัด 

   ลพบุรี แต่ท่านมรณภาพไปแล้ว คงเหลือแต่ลูกศิษย์ของท่านคือ ท่านอาจารย์วรรณ ดูแล

   ส่านักแทน เม่ือพิจารณาสถานท่ีวดัเขาวงกต พบวา่สงบวิเวกเหมาะแก่การประพฤติปฏิบัติ จึง

   ขอพ่านักและจ่าพรรษาท่ีนัน่ ที่วดัเขาวงกตนี้มีโอกาสได้สนทนาธรรมกับพระธุดงค์ชาวเขมร 

   ซึ่งมีความรู้แตกฉาน เชี่ยวชาญทัง้ด้านปริยัติและปฏิบัติเปน็อย่างยิ่ง ท่าให้รู้สึกซาบซึง้ใน

   น้่าใจมาก นอกจากนี้ยงัไดศ้ึกษาค่าสอนและข้อวัตรปฏิบัติต่าง ๆ ของหลวงพ่อเภาตลอดจน

   ศึกษาพระวนิัยจากหนงัสือวิสุทธิมรรคและบุพพสิกขาวรรณนา แล้วใชป้ัญญาพิจารณาสิ่ง 
   ต่างๆ เป็นหลักในการปฏิบัติจึงได้ต้ังสัตย์ปฏิญาณกับตนเองว่า สิง่ใดท่ีไม่บริสุทธ์ิและไม่

   ถูกต้องตามพระวนิัยจะไม่เก่ียวขอ้งและไม่ลว่งละเมิดเปน็อันขาด 
 ในระหว่างจ่าพรรษาท่ีวัดเขาวงกต ได้ฟังเรื่องราวของหลวงปู่ม่ัน ภูริทตฺโต จากโยมคนหนึ่งเกิดความรู้สึก

เลื่อมใส เม่ือออกพรรษา พิจารณาแล้วเห็นว่าพระภิกษุถวัลย์มีความสนใจศึกษาต่ารับต่ารา จึงปรารภเร่องวิถีชีวิตกัน

ระหว่างเพื่อนแล้วแยกทางกัน พระภิกษุถวัลย์ไปเรียนพระปริยัติธรรมท่ีกรุงเทพฯ ส่วนตัวเองกับพระภิกษุภาคกลาง ๔ รูป 

ออกเดินทางย้อนกลับมาที่จังหวัดอุบลราชธานี พักอยู่ท่ีวัดก่อนอก ระยะหนึ่ง แล้วจาริกธุดงค์ไปจังหวัดสกลนคร 
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พบพระอาจารย์ใหญ่วิปัสสนากัมมัฏฐาน 
 ก้าวแรกท่ีย่างเข้าสู่ส่านักวัดป่าหนองผือนาใน รู้สึกประทับใจในบรรยากาศอันสงบ ร่มรื่น ลานวัดสะอาด 

กิริยามารยาทของเพื่อนบรรพชิตน่าเลื่อมใส เกิดความพึงพอใจกว่าทุกส่านักท่ีผ่านมา ยามเย็นวันแรกท่ีไปถึง ได้ไปกราบ

นมัสการหลวงปู่ม่ัน ภูริทตฺโต พร้อมศิษย์ของท่านเพื่อฟังธรรม และถามความสงสัยในการปฏิบัติ หลวงปู่ม่ันให้ยึดพระ

ธรรมวินัยเป็นหลักและกล่าวว่า 
  “ถ้าหากว่าเราอบรมจิตของเราให้มีความละอาย มีความกลัวต่อความผิดท้ังหมด เราก็จะเป็นคนท่ี

 ส ารวมสังวรระวัง เพราะมีความละอายและเกรงกลัวต่อความผิด เม่ือเป็นอย่างนั้นก็จะเป็นเหตุให้เราเป็นคนมัก

 น้อย และสติก็จะกล้าขึ้น จะยืน เดิน นั่ง นอนอยู่ท่ีไหนมันจะตั้งอกตั้งใจมีสติเปี่ยมเสมอ ความระวังมันก็เกิดข้ึน 
  อะไรท้ังหมดท่ีท่านศึกษาในหนังสือน่ะ มันขึ้นต่อจิตท้ังนั้น ถ้าท่านยังไม่อบรมจิตของท่านให้มีความรู้ 

 มีความสะอาดแล้ว ท่านจะมีความสงสัยอยู่เรื่อยไป ... ดังนั้นท่านจงรวมธรรมะค าสอนของพระพุทธเจ้าไว้ท่ีจิต 

 ส ารวมอยู่ท่ีจิต อะไรท่ีเกิดข้ึนมา ถ้าสงสัย ... ถ้ายังไม่รู้แจ้งแล้วอย่าไปท า ... อย่าไปพูด ... อย่าไปละเมิดมัน...” 

 (คณะกรรมการมรดกธรรม, ๒๕๕๐ : ๓๑-๓๒) 
 
 คืนนั้น พระโพธิญาณเถร ได้นั่งฟังธรรมร่วมกับศิษย์หลวงปู่ม่ัน จนกระทั่งเท่ียงคืนจิตใจเกิดความสงบ ระงับเป็น

สมาธิ ความเหน็ดเหนื่อยเม่ือยล้าจากการเดินทางอันตรธานไปสิ้น คืนที่สองหลวงปู่ม่ัน ได้แสดงปกิณกธรรมต่าง ๆ ให้ฟัง

อย่างละเอียดลึกซึ้ง จนคลายความลังเลสงสัยในวิถีทางการปฏิบัติ เกิดความปลาบปลื้มปิติในธรรมอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน 

พอวันท่ีสามจึงกราบลาหลวงปู่ม่ัน เดินธุดงค์ลงมาทางอ่าเภอนาแก จังหวัดนครพนม รอนแรมพักภาวนาตามป่าช้ามา

เรื่อย ๆ ตลอดเส้นทางในขณะนั้นไม่ว่าจะเดินจงกรม หรือนั่งสมาธิอยู่ท่ีใดก็ตาม มีความรู้สึกว่าหลวงปู่ม่ันคอยติดตามให้

ค่าแนะน่าตักเตือนอยู่ตลอดเวลา  
 
แสวงหาความรู้และการปฏิบัติไม่สิ้นสุด 
 เม่ือเดินทางมาถึงวัดโปร่งคลอง ซึ่งเป็นส่านักของพระอาจารย์ค่าดี ได้ขอเข้าพ่านักบ่าเพ็ญภาวนาในป่าช้า เป็น

การทดสอบความกล้ากับความกลัวของตนเอง คืนนั้นพบเหตุการณ์ท่ีไม่เคยคาดฝัน ปรากฏว่าเกิดความกลัวมากกว่าความ

กล้า กลัวจนกระท่ังเอาบาตรเป็นท่ีพึ่ง เม่ือความกลัวสุดขีดมาถึงจึงถามตัวเองว่าท่ีกลัวนั้น กลัวอะไร มีค าตอบสวน

ออกมาว่า กลัวตาย แล้วความตายอยู่ที่ไหน ความตายอยู่ที่เรานี้เอง หนีมันไม่ได้ดอก เม่ือค่าถาม ค่าตอบจบลง 

ความรู้สึกเปลี่ยนไป ความกลัวท่ีมีอยู่มาก ๆ ก็หายไป เม่ือเอาชนะความกลัวได้ท้ังเสียงฟ้า เสียงลม เสียงฝนเทกระหน่่าลง

มาจนเปียกโชกท้ังร่าง ร่างกายหนาวสั่นก็ไม่ยอมลุก บ่าเพ็ญเพียรภาวนาจนสว่าง มองทางไหนฟ้าเหลืองไปหมด ปัสสาวะ

ออกมาเป็นเลือด เกิดอาการไข้หนัก แต่ไม่ละการเพียรภาวนาจนอาการทุเลาลง จึงกราบลาพระอาจารย์ค่าดีเดินทางต่อไป

จนถึงวัดป่าเมธาวิเวก บ้านหนองฮี ต่าบลหนองฮี อ่าเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม มีพระอาจารย์กินรี จนฺทิโย ซึ่งเป็น

ศิษย์ของหลวงปู่เสาร์ กนฺตสีโล เป็นเจ้าอาวาสอยู่ท่ีนั่น 
 หลวงปู่กินรี จนฺทิโย เป็นครูอาจารย์ท่ีมีปฏิปทาเรียบง่ายน่าเคารพบูชา ชอบใช้ชีวิตโดดเดี่ยว ม่ันคงในข้อวัตร

ปฏิบัติ เป็นผู้มักน้อย สันโดษ แต่ขยันในการงานทุกอย่างท่ีพระจะพึงกระท่าได้ บริขารเครื่องใช้ของท่านล้วนแต่เป็นของ

ปอน ๆ ส่วนใหญ่เกิดจากฝีมือของท่าน แม้จะไม่สวยงามแต่จะใช้จนสึกกร่อนและผุพังไปเอง 
 ในพรรษาท่ีพ่านักอยู่กับหลวงปู่กินรีนี้ พระโพธิญาณเถร ได้ท่าความเพียรอย่างหนัก เดินจงกรมท้ังวัน ฝนจะตก 

แดดจะออกอย่างไรก็เดิน เดินจนทางเดินจงกรมเป็นร่อง คืนหนึ่งหลังจากท่าความเพียรแล้ว คิดจะพักผ่อนบนกุฏิเล็ก ๆ 

จึงเอนกายลงนอน พอศรีษะถึงหมอนได้ก่าหนดสติ เม่ือเคลิ้มไปเกิดนิมิตขึ้นว่า หลวงปู่ม่ัน ภูริทตฺโต ได้มาอยู่ใกล้ ๆ น่า

แก้วลูกหนึ่งมายื่นให้แล้วพูดว่า “ชา เราจะให้แก้วลูกนี้แก่ท่าน มันมีรัศมีสว่างไสวมาก” ในนิมิตนั้นท่านได้ยื่นมือขวา

ออกไปรับแก้วลูกนั้นพร้อมกับลุกขึ้นนั่ง พอรู้สึกตัวก็เห็นตัวเองยังก่ามือและอยู่ในท่านั่งตามปกติ มีอาการ คิดค้นธรรมะ

เพื่อความรู้เก่ียวกับการปฏิบัติมีสติปลื้มใจตลอดพรรษา 
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 พ.ศ. ๒๔๙๑ เม่ือได้อยู่ร่วมศึกษาปฏิบัติและอุปัฏฐากรับใช้หลวงปู่กินรี จนฺทิโย จนกระท่ังถึงฤดูแล้งจึงได้

   กราบลาครูบาอาจารย์ จาริกธุดงค์ต่อไป หลวงปู่กินรีกล่าวเตือนสั้น ๆ ว่า “ท่านชา อะไร ๆ 

   ในการปฏิบัติท่านก็พอสมควรแล้ว แต่อยากให้ระวังเรื่องเทศน์นะ” (คณะกรรมการมรดก

   ธรรม, ๒๕๔๙ : ๓๗) 
 การจาริกธรรมธุดงค์ทุกแห่งล้วนมีปัญหาอุปสรรคทดสอบความม่ันคง เด็ดเดี่ยวอยู่ตลอด ไม่ว่าจะเป็นสิ่งท่ีเกิด

จากภัยธรรมชาติ จากสัตว์ร้าย หรือภูตผีปีศาจ แต่สิ่งท่ีท่าให้หนักใจท่ีสุดก็เรื่องของมาตุคามและกามราคะ พระโพธิญาณ

เถรเคยปรารภถึงความหลังให้ชาวบ้านฟังอย่างข่า ๆ ว่า “...โอย ยากหลายแนว แต่แนวที่มันยากน าอีหลีก็เร่ืองแม่ออก

นี่แหละ...” (คณะกรรมการมรดกธรรม, ๒๕๔๙ : ๓๕) 
 เม่ือคร้ังจ่าพรรษากับพระอาจารย์กินรี กามราคะเข้ามารุมเร้าอย่างรุนแรง ไม่ว่าจะเดินจงกรมหรือนั่งสมาธิ หรือ

อยู่ในอิริยาบถใดก็ตาม จะปรากฏเห็นอวัยวะเพศหญิงลอยปรากฏเต็มไปหมด เกิดความรู้สึกรุนแรงแทบท่าความเพียร

ไม่ได้ ต้องอดทนต่อสู้กับความรู้สึกและนิมิตเหล่านั้นอย่างล่าบากยากเย็น มันรุนแรงพอ ๆ กับความกลัวท่ีเกิดเม่ือครั้งไป

ภาวนาที่ป่าช้าคร้ังแรก เดินจงกรมไม่ได้ เพราะองค์ก่าเนิดถูกผ้าเข้ามีอาการไหวตัวฟ้องความเป็นเพศ ต้องท่าท่ีจงกรมใน

ป่าทึบเพื่อเดินเฉพาะในเวลาค่่ามืดและเวลาเดิน ต้องถลกสบงพันเอาไว้ การต่อสู้กับกามราคะเป็นไปอย่างทรหดอดทนขับ

เคี่ยวกันอยู่นานถึง ๑๐ วัน ความรู้สึกและนิมิตเหล่านั้นจึงสงบลงและขาดหายไป 
 เรื่องนี้พระโพธิญารเถรได้เปิดเผยให้สานุศิษย์ทราบภายหลังด้วยเห็นว่าเป็นคติธรรมได้ โดยเฉพาะแก่พระหนุ่ม

วัยฉกรรจ์ เพราะเป็นพยานพิสูจน์ว่ากามราคะจะฮึกเหิมเท่าไร ผู้มีศรัทธายิ่งก็เอาชนะได้ เม่ือพระมงคลกิตติธาดา (อมร 

เขมจิตฺโต) ศิษย์ผู้บันทึกชีวประวัติถึงตอนนี้ ไม่แน่ใจว่าจะสมควรเผยแผ่หรือไม่ ก็ได้รับค่าตอบว่า “ต้องเอาลง ถ้าไม่เอา

ตอนนี้ลงหนังสือด้วยก็ไม่ต้องพิมพ์ประวัติเลย” (คณะกรรมการมรดกธรรม, ๒๕๔๙ : ๓๖) 
  
ค้นพบสัจธรรม 
 พระโพธิญาณเถร เดินทางไปเรื่อย ๆ เพื่อแสวงหาท่ีสงบวิเวก บ่าเพ็ญสมณธรรม จนถึงบ้านโคกยาว จังหวัด

นครพนม ได้พ่านักอยู่ในวัดร้าง ห่างจากหมู่บ้านประมาณ ๑๐ เส้น ระยะนี้จิตสงบระงับดีมาก ได้เล่าถึงประสบการณ์

เก่ียวกับการภาวนาที่วัดร้างนั้นว่า 
  “...คืนนั้นประมาณห้าทุ่มกว่า ๆ ขณะเดินจงกรมอยู่ รู้สึกแปลก ๆ มันแปลกมาตั้งแต่กลางวันแล้ว 

 รู้สึกว่าไม่คิดอะไรมากมีอาการสบาย ๆ เม่ือเดินจงกรมเม่ือยแล้วจึงขึ้นไปนั่งในกระท่อมเล็ก ๆ ขณะจะนั่งคู้ขา

 เข้าแทบไม่ทัน จิตมันอยากสงบมันเป็นของมันเอง พอนั่งลงแล้วจิตมันก็สงบจริง ๆ รู้สึกตัวหนักแน่น คืนนั้นใน

 หมู่บ้านมีงาน เขาร้องร าท าเพลงกันได้ยินอยู่ แต่จะท าให้ไม่ได้ยินก็ได้ เม่ือไม่เอาใจใส่ก็เงียบไม่ได้ยินจะให้ได้ยิน

 ก็ได้ยิน ไม่รู้สึกร าคาญ ดูจิตกับอารมณ์ก็เห็นตั้งอยู่คนละส่วน เหมือนวัตถุสองอย่างตั้งอยู่โดยไม่ติดกัน ก็เลย

 เข้าใจว่าเม่ือจิตเป็นสมาธิแล้วถ้าน้อมไปก็ไม่ได้ยินเสียง ถ้าวางก็เงียบ ถ้ามีเสียงขึ้นก็เห็นจิตกับเสียงเป็นคนละ

 ส่วน จิตใจขณะนั้นไม่เอาใจใส่ในสิ่งอ่ืนเลย ไม่มีความเกียจคร้าน ไม่มีความเหนื่อย ไม่มีความร าคาญ ของ

 เหล่านี้ไม่มีในจิต มีแต่ความพอดีหมดทุกอย่างในนั้น 

  ต่อมาจึงหยุดพัก หยุดแต่การนั่งเท่านั้น ใจเหมือนเก่ายังไม่หยุด ดึงเอาหมอนมาวางไว้ตั้งใจจะพักผ่อน 

 เม่ือเอนกายลงจิตยังสงบอยู่อย่างเดิม พอศรีษะถึงหมอน มีอาการน้อมเข้าไปในใจ คล้ายกับมีสายไฟอันหนึ่งไฟ

 ถูกสวิตซ์ไฟฟ้าเข้า มีความรู้สึกว่ากายระเบิดเสียงดังมาก ความรู้ท่ีมีอยู่นั้นละเอียดท่ีสุด พอมันผ่านตรงจุดนั้นก็

 หยุดเข้าไปในโน้น แม้อะไร ๆ ท้ังปวงก็ส่งเข้าไปไม่ได้ ไม่มีอะไรเข้าไปถึง หยุดอยู่ข้างในสักพักหนึ่งก็ถอยออกมา 

 จนถึงปกติธรรมดาท่ีว่าถอยออกมานี้ ไม่ใช่ว่าเราจะให้ถอย มันเป็นเอง เราเป็นเพียงผู้ดู ผู้รู้เท่านั้น เม่ือจิตเป็น

 ปกติดังเดิมแล้ว ค าถามก็มีขึ้นว่า นี้มันอะไร ค าตอบเกิดขึ้นว่า สิ่งเหล่านี้ของมันเป็นเองไม่ต้องสงสัย มันคิด

 เท่านี้จิตก็ยอม 
  เม่ือหยุดสักพักหนึ่งก็น้อมเข้าไปอีก เราไม่ได้น้อม มันน้อมเอง พอน้อมเข้าไป ๆ ก็ไปถูกสวิตซ์ไฟดัง

 เก่า คร้ังท่ีสองนี้ร่างกายแตกละเอียดหมด แล้วหลุดเข้าไปข้างในอีก...เงียบ!...ยิ่งกว่าเก่า ไม่มีอะไรส่งเข้าไปถึง... 
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 พอสมควรแล้วก็ถอยออกมาตามสภาวะของมัน...ในเวลานั้นมันเป็นอัตโนมัติ มิได้แต่งว่าจงเป็นอย่างนั้น จงเป็น

 อย่างนี้ จงออกอย่างนั้น จงออกอย่างนี้...ไม่มี เราเป็นเพียงผู้ท าความรู้ ดูอยู่เฉย ๆ 
  เม่ือนั่งพิจารณาก็น้อมเข้าไปอีก คร้ังท่ีสามนี้โลกแตกละเอียดหมด ท้ังพื้นปฐพีแผ่นดิน แผ่นหญ้า ภูเขา

 เลากา เป็นอากาศธาตุหมด ไม่มีคน หมดไปเลย ตอนสุดท้ายนี้ไม่มีอะไร ดูยาก พูดยาก ของสิ่งนี้ไม่มีอะไรมา

 เปรียบปานได้เลย สามขณะนี้ใครจะเรียกว่าอะไร ใครรู้ เราจะเรียกว่าอะไรเล่า 
  ท่ีเล่ามานี้เป็นเรื่องจิตตามธรรมชาติท้ังนั้น เราไม่ต้องการอะไร มีศรัทธาก็ท าเข้าไปจริง ๆ เอาชีวิตเป็น

 เดิมพัน เม่ือถึงวาระท่ีเป็นอย่างนี้ออกมาแล้ว โลกนี้ แผ่นดินนี้ มันพลิกหมด ความรู้ ความเห็น มันแปลกไป

 หมดทุกสิ่งทุกอย่าง 
  ในระยะนั้น ถ้าคนอ่ืนเห็นอาจจะว่าเราเป็นบ้าจริง ๆ ถ้าผู้ควบคุมสติไม่ดีอาจเป็นบ้าได้ เพราะมันไม่

 เหมือนเก่าสักอย่างเลย เหมือนคนในโลกไม่เหมือนเก่า แต่มันก็เป็นเฉพาะเราผู้เดียวเท่านั้น แปลกไปหมดทุก

 อย่าง ความนึกคิดท้ังหลายท้ังปวงก็เช่นกัน เขาคิดไปทางโน้น แต่เราคิดไปทางนี้ เขาพูดมาทางนี้ เราพูดทางโน้น 

 มันต่างกับมนุษย์ไปหมด นี่เป็นเรื่องก าหนดของสมาธิ ถ้าเป็นสมาธิถึงขั้นนี้ถึงท่ีสุดของมันแล้ว 

  เราเอาความสงบขั้นนี้มาพิจารณา รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์ท่ีมากระทบใจ... อารมณ์

 ท้ังหลายเกิดข้ึนมา เราเอาความสงบมาพิจารณารู้เท่าทันหมด รู้ว่าสิ่งไหนดี สิ่งไหนไม่ดี อาการท่ีพิจารณาออกมา

 จากความสงบเหล่านี้แหละเรียกว่า ปัญญา เป็น วิปัสสนา...” 
(คณะกรรมการมรดกธรรม, ๒๕๕๐ : ๕๔-๕๗) 

 
 วันคืนที่วัดร้างบ้านโคกยาวผ่านไปสิบเก้าวัน การบ่าเพ็ญเพียรทางจิตได้รับผลดียิ่ง คุ้มค่ากับการต่อสู้ท่ีเอาชีวิต

เป็นเดิมพัน โดยมีความบากบ่ันมานะอดทน ซึ่งปัญญาเป็นธรรมาวุธ และเป็นเสมือนเพื่อนร่วมทางในชีวิตธุดงค์ 
 เม่ือพบกับความสงบแห่งจิตท่ียากยิ่งที่จะบรรยายความรู้สึกนี้แก่ใคร ก็ออกเดินทางจากวัดร้างเดินธุดงค์ระหว่าง

ทางพบปะชาวบ้าน มีผู้ไต่ถามปัญหาต่าง ๆ ก็ตอบได้แจ่มแจ้งและฉับพลัน ไม่มีติดขัดท้ังปัญหาท่ีพบด้วยตนเองและของ

คนอื่น เดินธุดงค์รอนแรมพักตามป่าเขาล่าเนาไพร ถ่้าคูหา เงื้อมผา และริมธารเรื่อยไป จนถึงอ่าเภอศรีสงคราม จังหวัด

นครพนม พักภาวนาอยู่ริมแม่น้่าโขง แล้วข้ามไปนมัสการพระพุทธบาทพลสันต์ท่ีฝั่งลาว และย้อนกลับมาท่ีอ่าเภอศรี

สงครามอีกคร้ัง จวนจะเข้าพรรษาเดินธุดงค์มาถึงวัดป่าเขตอ่าเภอเมือง จังหวัดนครพนมและได้จ่าพรรษาร่วมกับหลวงตา

เจ้าอาวาสและพระภิกษุ สามเณรหลายรูปท่ีวัดแห่งนั้น ตลอดพรรษาได้เคร่งครัดในวัตรปฏิบัติจนหลวงตาและภิกษุ

สามเณรให้ความเคารพเลื่อมใสและศรัทธา 
 พ.ศ. ๒๔๙๒ พระโพธิญาณเถร ได้ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ภูลังกา อ่าเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม ได้พบ

   ท่านอาจารย์วัง พ่านักอยู่ในวัดพร้อมกับเณรน้อยสองรูปได้สนทนาและถามปัญหาธรรมกับ

   ท่าน เกิดความเข้าใจในความละเอียดลึกซึ้งของการปฏิบัติมาขึ้น เม่ือได้เวลาอันสมควรก็

   กราบลาท่านเดินธุดงค์มุ่งหน้าสู่วัดป่าหนองฮี เพื่อกราบเยี่ยมหลวงปู่กินรีอีก การพบกันครั้ง

   นี้ หลวงปู่กินรีให้ค่าแนะน่าสั้น ๆ ตามอัธยาศัยของท่านว่า 
  “...ท่านชา การเท่ียวธุดงค์ของท่านก็พอสมควรแล้ว ควรไปหาที่อยู่เป็นหลักแหล่งในท่ีราบ ๆ บ้างนะ” 

 ท่านกราบเรียนหลวงปู่กินรีว่า “กระผมตั้งใจจะธุดงค์กลับไปทางบ้านท่ีอุบลครับ” แล้วหลวงปู่กินรีกล่าวแนะน า

 อีกว่า “จะกลับบ้าน เพราะคิดถึงใครหรือเปล่า? ถ้าคิดถึงผู้ใด ผู้นั้นจะให้โทษแก่เรา...” (คณะกรรมการมรดก

 ธรรม, ๒๕๕๐ : ๗๘) 
  
 ออกจากวัดป่าหนองฮี เดินธุดงค์ลงมาทางอีสานใต้ รอนแรมในป่าอยู่หลายวันจนถึงบ้านป่าตาว อ่าเภอเลิงนกทา 

จังหวัดอุบลราชธานี (ปัจจุบัน อ่าเภอไทยเจริญจังหวัดยโสธร) พักอยู่สองเดือน แล้วธุดงค์ต่อจนมาถึงบ้านก่อ อ่าเภอวา

รินช่าราบ จังหวัดอุบลราชธานี แวะพักท่ีป่าช้าวัดก่อนอกเพื่อเยี่ยมเยือนโยมมารดาและญาติพี่น้อง ประมาณสิบห้าวันจึง
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เดินทางต่อไปท่ีบ้านสวกล้วย อ่าเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ ได้จ่าพรรษาท่ีป่าแห่งนั้น การบ่าเพ็ญสมณธรรม

ด่าเนินไปอย่างสม่่าเสมอ ไม่ย่อหย่อนและไม่ท้อถอย จิตใจสงบระงับมาก 
พ.ศ. ๒๔๙๓ เดินทางจากบ้านสวนกล้วยสู่กรุงเทพฯ ได้ศึกษาแนวทางการปฏิบัติท่ีวัดปากน้่าประมาณ ๗ 

วัน จึงเดินทางต่อไปยังวัดใหญ่ชัยมงคล จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและได้จ่าพรรษาท่ีนี่

ระหว่างพรรษานี้อาพาธอาการหนัก อาศัยความอดทนและก่าลังใจท่ีเกิดจากความคิดท่ี

ถูกต้อง รวมท้ังการทอดอาลัยในสังขารร่างกาย “หายก็เอา ตายก็เอา ถ้าคิดอยากหายอย่าง

เดียวทุกข์แน่” จึงนั่งสมาธิบ่าเพ็ญภาวนาใช้ธรรมโอสถรักษา ในท่ีสุดอาการไข้ก็ทุเลาลง รุ่ง

เช้าก็ออกบิณฑบาตได้ 
 เรื่องการอาพาธขณะธุดงค์นี้ เม่ือเวลาแสดงธรรมแก่ศิษย์ท่านมักจะยกเหตุการณ์ขณะรอนแรมโดดเดี่ยวในป่า

เขตจังหวัดสกลนครกับจังหวัดนครพนม ขณะอาพาธหนักนอนซมเพราะพิษไข้อยู่คนเดียวบนภูเขา ไข้สูงมากจนลุกไม่ขึ้น 

รู้สึกอ่อนเพลียมากจนม่อยหลับไป พอรู้สึกตัวตื่นขึ้นก็เป็นเวลาพลบค่่า ขณะนอนลืมตาคิดถึงสภาพความล่าบากยากไร้

ของตนอยู่ ได้ยินเสียงเก้งร้องดังก้องภูเขาจึงตั้งปัญหาถามตัวเองว่า 
“...อีเก้งและสัตว์ป่าต่าง ๆ มันป่วยเป็นไหม เพราะมันมีสังขารร่างกายเหมือนเรานี่แหล่ะ มันมียากิน

... มีหมอฉีดยาให้หรือเปล่า เปล่า...ไม่มีเลย...มันคงหายอดไม้ใบหญ้าตามมีตามได้ สัตว์ป่ามันไม่มียากิน ไม่มี

หมอรักษา แต่ก็ยังมีลูกหลานสืบเผ่าพันธ์ุต่อมาเป็นจ านวนมากมิใช่หรือใช่...ถูกแล้ว...” 
 พอพิจารณาได้ข้อคิดเช่นนี้ ก็มีก่าลังใจดีขึ้นมาก พยายามลุกตะเกียกตะกายไปเอาน้่าในกามาดื่ม แล้วลุกขึ้นนั่ง

ท่าสมาธิจนอาการไข้ทุเลาลงเรื่อย ๆ รุ่งเช้าก็มีก่าลังออกไปบิณฑบาตได้ 
 หลังอาพาธหนักท่ีวัดใหญ่ชัยมงคล ท่านท่าความเพียรภาวนาอย่างสม่่าเสมอ เม่ือออกพรรษาได้ธุดงค์ไปยังเกาะ

สีชัง พักอยู่บนเกาะประมาณหนึ่งเดือน แล้วย้อนกลับมาพักท่ีวัดใหญ่ชัยมงคลอีกระยะหนึ่ง จึงกลับคืนสู่อีสานเดินทางถึง

บ้านก่อ อ่าเภอวารินช่าราบ จังหวัดอุบลราชธานี แสดงธรรมโปรดญาติพี่น้อง ให้เกิดความรู้ความเข้าใจในบาปบุญคุณโทษ

ยิ่งขึ้น ก็ออกธุดงค์ตามสถานท่ีวิเวกต่าง ๆ ต่อไป จนกระท่ังถึงบ้านป่าตาว และได้พ่านักจ่าพรรษาท่ี ๑๔ (พ.ศ. ๒๔๙๕) 

อยู่ท่ีวัดถ่้าหินแตก (ปัจจุบันคือวัดป่าชาปฐม สาขาส่ารองท่ี ๑๕ วัดหนองป่าพง ตั้งอยู่ท่ีบ้านป่าตาว หมู่ท่ี ๓ ต่าบลไทย

เจริญ อ่าเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร) ขณะจ่าพรรษาที่วัดถ่้าหินแตกปีท่ี ๒ ในพรรษาท่านได้ปลีกไปภาวนาตามล่าพังบน

ภูกอย ซึ่งเป็นป่ารก สงบวิเวกเหมาะแก่การภาวนา ห่างจากวัดถ่้าหินแตกประมาณ ๓ กิโลเมตร (ปัจจุบันคือ วัดภูกอย 

อ่าเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร) ตอนเช้าลงมาบิณฑบาต แล้วแวะฉันอาหารร่วมกับพระภิกษุ สามเณรท่ีวัดถ่้าหินแตกทุก

วัน ฉันเสร็จแล้วกลับขึ้นไปภาวนาบนภูกอยตามเดิม 
 
ดงหนองป่าพงถ่ินแสวงหาโมกขธรรม 

พ.ศ. ๒๔๙๗ มารดาและพี่ชายตลอดจนญาติพี่น้องและชาวบ้านก่อ เดินทางมานิมนต์ให้กลับไปโปรดญาติ

โยมทางบ้านก่อ พิจารณาเห็นว่าถึงเวลาสมควรแล้วท่ีจะได้ให้ธรรมานุเคราะห์แก่ผู้มีพระคุณ 

จึงรับนิมนต์ เม่ือตกลงกันเรียบร้อยแล้วจึงพร้อมด้วยพระภิกษุ สามเณรส่วนหนึ่งอ่าลา

ชาวบ้านป่าตาว ออกเดินทางสู่มาตุภูมิ 
 ยามบ่ายของวันท่ี ๘ มีนาคม พระโพธิญาณเถร กับคณะก็เดินทางมาถึงดงป่าพง ซึ่งอยู่ห่างจากบ้านก่อไปทางทิศ

ตะวันตกประมาณ ๓ กิโลเมตร คืนนั้นได้พักท่ีริมหนองน้่าชายดงป่าพง ซึ่งเป็นป่าท่ีรกทึบ เป็นป่าใหญ่ ชุกชุมด้วยไข้ป่า 

แหล่งน้่าอุดมสมบูรณ์เป็นท่ีอยู่อัยของสัตว์ป่านานาชนิด ชาวบ้านเรียกดงดิบนี้ว่า หนองป่าพง 
 วันต่อมา ผู้ใหญ่ลาซึ่งเป็นพี่ชายมานิมนต์ให้เข้าไปส่ารวจหาท่ีพักในป่าใหญ่ พากันบุกป่าฝ่าหนามเข้าไปอย่าง

ยากล่าบากจนกระท่ังถึงดงมะม่วงใหญ่ เดินส่ารวจรอบ ๆ บริเวณนั้นแล้วก็ช่วยกันปรับพื้นท่ี จอมปลวกเก่า ๆ ใช้เป็นท่ีพัก 

ส่วนพระภิกษุสามเณรท่ีติตามก็กางกลดอยู่รายรอบ 
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 หลายวันต่อมาชาวบ้านก่อและชาวบ้านกลาง อ่าเภอวารินช่าราบ จังหวัดอุบลราชธานี ก็มาช่วยสร้างกุฏิหลังเล็ก 

ๆ ให้สี่หลัง มุงด้วยหญ้าคา ก้ันฝาด้วยใบตองชาด (ใบเหียง) ซึ่งใบหนาทนแดด ทนฝน ปูพื้นด้วยฟากไม้ไผ่ และขุดบ่อน้่า

ให้หนึ่งบ่อ 
 หลังจากมีกุฏิท่ีพออาศัยหลบแดดฝนได้บ้างแล้ว พระโพธิญาณเถรก็พาคณะมุ่งบ่าเพ็ญภาวนาอย่างพากเพียร ถึง

จะล่าบากยากไร้ปัจจัยแทบทุกอย่างก็ไม่ท่าให้ย่อท้อ ต่อมาแม่พิมพ์ซึ่งเป็นโยมมารดาได้ชักชวนญาติมิตรอีกสามคนมาบวช

ชี และได้ร่วมทุกข์ยากล่าบากกับพระภิกษุสามเณรรุ่นบุกเบิกนี้ด้วย 
 กิตติศัพท์ของพระธุดงค์กัมมัฏฐานในดงป่าพง เริ่มถูกกล่าวขวัญในหมู่ชาวบ้านท่ัวไปจึงมีผู้มาฝากตัวเป็นศิษย์

มากขึ้น ถือหลักการ “สอนคนด้วยการท าให้ดู...ท าเหมือนพูด...พูดเหมือนท า” เข้มงวดต่อตนเองและศิษย์ด้วยการ

ปฏิบัติอย่างจริงจัง หลีกเลี่ยงการคลุกคลีมีธุระจ่าเป็นจริง ๆ จึงพูดกัน ขณะพูดต้องมีสติใช้เสียงเบาที่สุด เม่ือเข้าใจกันแล้ว 

หยุดเงียบ การท่ากิจวัตรร่วมกันจึงมีแต่เสียงท่ีเกิดจากการท่างานเท่านั้น จะย้่าเตือนพระภิกษุ สามเณรอยู่เสมอว่า “อย่า

ให้ผู้อ่ืนต้องคอยมาบังคับในการท าความดี” (คณะกรรมการมรดกธรรม, ๒๕๕๐ : ๑๐๕) 
 ในการสอนศิษย์นั้น พระโพธิญาณเถรได้ทุ่มเทอย่างจริงใจด้วยหวังให้ศิษย์เข้าถึงความเป็นสมณะอย่างแท้จริงจึง

พยายามฝึกฝนพระภิกษุสามเณรในหลายรูปแบบ ทั้งดุด่า ปลอบประโลม และบางคร้ังก็เคี่ยวเข็ญแบบเอาเป็นเอาตาย ดัง

ค่าพูดท่ีว่า “ไม่ดีก็ให้มันตาย ไม่ตายก็ให้มันดี” ไม่เพียงแต่สอนด้วยวาจาเท่านั้น ทุกสิ่งทุกอย่างท่ีพร่่าสอนออกไปจะ

ปฏิบัติให้ปรากฏเป็นแบบอย่างทุกคราไป 
 ส่าหรับการรับกุลบุตรเข้าอยู่ร่วมส่านัก ได้วางระเบียบไว้อย่างเคร่งครัด เพื่อทดสอบศรัทธาก่อน เบ้ืองแรกต้อง

บวชปะขาวถือศีลแปด เรียนรู้และฝึกหัดข้อวัตรปฏิบัติก่อนเป็นเวลาหนึ่งปี จากนั้นก็บรรพชาเป็นสามเณรอีกหนึ่งปีจึงได้

อุปสมบทเป็นพระภิกษุ ท้ังนี้เพื่อนกลั่นกรองเอาเฉพาะผู้ตั้งใจมาปฏิบัติจริง ๆ สานุศิษย์ท่ีผ่านการฝึกสอนจึงล้วนแต่มี

ความม่ันคงในข้อวัตรปฏิบัติ และได้กลายเป็นขุมก่าลังท่ีสืบสานตามเจตนารมณ์ในปัจจุบัน 
 นับวันร่มเงาวัดหนองป่าพงยิ่งแผ่กว้างออกไป สาธุชนท้ังใกล้ไกลต่างหลั่งไหลมาตามกิตติศัพท์แห่งศีลสัตย์ของ

พระป่า เม่ือมาพบเห็นวัตรปฏิบัติยิ่งเกิดความเลื่อมใสศรัทธา ชาวบ้านบางกลุ่มได้นิมนต์ท่านไปพิจารณาตั้งวัดป่าใน

ถ่ินอาศัยของตนบ้าง จึงท่าให้สาขาของวัดหนองป่าพงก่าเนิดขึ้น ท้ังในจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอ่ืน ๆ หลายจังหวัด

ตลอดจนในต่างประเทศ พระโพธิญาณได้ส่งศิษย์อาวุโสออกไปเป็นประธานสงฆ์ในสาขาต่าง ๆ ตามล่าดับ 
 พระภิกษุ สามเณรท่ีออกไปอยู่ตามวัดสาขาต่าง ๆ ไปอยู่ประจ่า เพื่อฝึกอบรมชาวบ้านในท้องถ่ินนั้น ๆ ให้

เคารพในธรรม ใช้ธรรมะในการประกอบสัมมาชีพ ยึดม่ันในพระรัตนตรัย พระภิกษุ สามเณร ต่างก็ประพฤติปฏิบัติตาม

แบบอย่างท่ีพระโพธิญาณเถร พาปฏิบัติมา คือท่าตนเป็นผู้เลี้ยงง่ายอยู่กินตามสภาพที่ชาวบ้านเป็นอยู่ รักษาข้อวัตรปฏิบัติ

มุ่งเผยแผ่ธรรมมากกว่าการจัดสร้างเสนาสนะต่าง ๆ ท่านให้ข้อตักเตือนสติสานุศิษย์ท้ังหลายว่า “ให้พระสร้างคนแล้วคน

เขาจะสร้างวัดให้เอง” 
 นับถึงปัจจุบัน (ข้อมูลวันท่ี ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙) มีส่านักสาขาวัดหนองป่าพง ๑๙๗ สาขา ส่านักสาขา

ส่ารอง ๔๕ สาขา ส่านักสาขาส่ารวจ ๒๓ สาขา และส่านักสาขาในต่างประเทศ ๑๔ สาขา รวมท้ังสิ้น ๒๗๙ สาขา 
 
หน้าที่การงาน 
 ด้านการปกครอง 
 พ.ศ. ๒๕๑๖ เจ้าอาวาสวัดหนองป่าพง อ่าเภอวารินช่าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 
 พ.ศ. ๒๕๑๗ ได้รับตราตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์ 
 หลังจากหยุดชีวิตของการเดินธุดงค์และตัดสินใจตั้งหลักแหล่งท่ีวัดหนองป่าพง ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๙๗ เป็นต้น

มา พระโพธิญาณเถรก็มุ่งเน้นการอบรมสั่งสอน การบริหารและการปกครองวัดหนองป่าพง โดยเน้นการประพฤติปฏิบัติ

ธรรมเป็นหลัก ยึดคติท่ีว่า “กินน้อย นอนน้อย พูดน้อย ปฏิบัติให้มาก” และ “สอนเขาอย่างไร ปฏิบัติอย่างนั้น” 

พระภิกษุ สามเณร ตลอดจนอุบาสก อุบาสิกาจึงได้แบบอย่างท่ีดี ท่าให้ชื่อเสียงในด้านวัตรปฏิบัติของพระภิกษุ สามเณร

ของวัดหนองป่าพงขจรขจายไป ท้ังในจังหวัดและต่างจังหวัด สาธุชนท้องถ่ินได้ขอตั้งวัดสาขาวัดหนองป่าพงและขอ
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พระภิกษุ สามเณรไปจ่าพรรษาที่นั่น ท่าให้วัดหนองป่าพงมีวัดสาขาจ่านวนมาก ท้ังในประเทศและต่างประเทศ ถึงแม้ใน

วัดแต่ละสาขาท่านจะมีพระภิกษุไปเป็นประธานสงฆ์ แต่วัดสาขาเหล่านั้นก็ยังอยู่ในความดูแลของท่าน ให้ความเมตตา

แนะน่าพร่่าสอน ตลอดจนคอยระวังสอดส่องดูแล กลัวภิกษุ สามเณรจะถูกกระแสโลกดึงดูดไป ว่ากันว่าเป็นครูบาอาจารย์

ท่ีห่วงลูกศิษย์ย่ิงนัก ถ้าทราบว่าพระภิกษุ สามเณรรูปใดจะลาสิกขา ท่านจะหาอุบายช่วยเหลือและป้องกันทุกวิถีทางจนสุด

ความสามารถแล้จึงจะปล่อยไปตามกรรม ส่าหรับคนท่ีไม่เก่งเหมือนคนอ่ืน จะเมตตาให้อยู่ใกล้ชิดคอยปลุกปลอบให้

ก่าลังใจไม่ร่าคาญ ไม่ท้อถอย ท้ังการกระท่าและค่าพูดด้วยความรู้สึกนุ่มนวลอบอุ่นเป็นพิเศษ 
 ส่าหรับศิษย์ท่ีเป็นชาวต่างชาตินั้น ผู้คนต่างสงสัยว่าสั่งสอนและปกครองอย่างไรในเม่ือไม่คุ้นเคยกับภาษาอังกฤษ 

และลูกศิษย์ก็ไม่คุ้นเคยภาษาไทย พระโพธิญาณเถร ชี้แจงว่า 
“...ท่ีบ้านโยมมีสัตว์เลี้ยงหรือเปล่า อย่างหมา แมว หรือวัวควายอย่างนี้ เวลาฝึกหัดมันโยมต้องรู้ภาษา

ของมันด้วยไหม...” ถึงแม้มีลูกศิษย์เมืองนอกมาอยู่ด้วยมาก ๆ อย่างนี้ ก็ไม่ได้เทศน์ให้เขาฟังมากนัก พาเขาท า

เอาเลย ท าดีได้ดี ถ้าท าไม่ดีก็ได้ของไม่ดี พาเขาท าดู เม่ือท าจริง ๆ ก็เลยได้ดี เขาก็เลยเชื่อ...” 
 ศิษย์ชาวอิตาเลี่ยนรูปหนึ่งเล่าว่า “...วันหนึ่งผมมีเรื่องขัดใจกับพระรูปหนึ่ง รู้สึกโกรธ หงุดหงิดท้ังวัน รุ่งเช้าไป

บิณฑบาต ก็เดินคิดไปตลอดทาง ขากลับเดินเข้าวัด พอดีสวนทางกับหลวงพ่อ ท่านยิ้มและทักผมว่า กู๊ดมอร์นิ่ง ซึ่งท าให้

อารมณ์ของผมเปลี่ยนทันที จากความหงุดหงิดกลายเป็นปลื้มทันที...” (คณะกรรมการมรดกธรรม, ๒๕๔๙ : ๑๒๔) 
 ด้านการศึกษา 
 เป้าหมายสูงสุดของการศึกษาคือ การพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ วัดหนองป่าพง นับว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ี

ดีท่ีจะหล่อหลอมคนให้เดินทางไปสู่เป้าหมายสูงสุดนั้น มีคณะครู นักเรียน นิสิตนักศึกษา เข้ามาศึกษาเรียนรู้และปฏิบัติ

ธรรมจ่านวนมากทุก ๆ ปี 
 จากวัตรปฏิบัติท่ีงดงาม และค่าสั่งสอนท่ีตรงไปตรงมา ลึกซึ้งกินใจและเป็นจริงท่ีพระโพธิญาณเถรได้อบรมสั่ง

สอนพระภิกษุ สามเณร และสาธุชนตลอดจนคณะครู นักเรียน นิสิตนักศึกษาท่ีมาฟังธรรม สามารถน้อมน่าไปใช้ในชีวิตให้

พบความสุขสงบเย็นได้ 
 พระวิสุทธิสังวรเถร (พระอาจารย์พรหมฺวงโส) ศิษย์ชาวอังกฤษปัจจุบัน (๒๕๕๐) เป็นเจ้าอาวาส วัดป่าโพธิญาณ 

ประเทศออสเตรเลีย และเป็นประธานทางจิตวิญญาณของพุทธสมาคมแห่งออสเตรเลียตะวันตก ได้แสดงธรรมเนื่องใน

วาระครบรอบมรณภาพของพระโพธิญาณเถร ณ ศาลาวัดหนองป่าพง สรุปความตอนหนึ่งว่า 
“...พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท) แม้ส าเร็จการศึกษาเพียงระดับช้ัน ป.๑ แต่ก็เป็นสุดของของ

ครู เพราะศิษย์มากมายทั้งในประเทศและต่างประเทศ และศิษย์เหล่านั้นมีการศึกษาตั้งแต่ระดับ

ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ปริญญาตรี ปริญญาโท จนถึงปริญญาเอก แม้แต่นายกรัฐมนตรีของ

ออสเตรเลีย และประธานบริษัทรถยนต์ฟอร์ดก็ยังยอมเป็นศิษย์ หันมาให้ความสนใจและฝึกปฏิบัติการนั่ง

สมาธิ เจริญวิปัสสนากัมมัฏฐาน...” 
 ในบรรดาศิษย์มีจ่านวนมากมายท้ังชาวไทยและต่างประเทศ ชาวต่างประเทศรูปแรกของท่านคือ พระสุเมโธ 

(พระราชสุเมธาจารย์) เจ้าอาวาสวัดป่าอมราวดี ประเทศอังกฤษ (สาขาวัดหนองป่าพง สาขาท่ี ๑ ในต่างประเทศ ตั้งวัด

เม่ือ พ.ศ. ๒๕๐๙) เป็นชาวอเมริกัน นอกจากนั้นก็มีพระภิกษุเขมธมฺโม ชาวอังกฤษ (อุปสมบท พ.ศ. ๒๕๑๕) พระปสนฺ

โน ชาวแคนาดา (อุปสมบท พ.ศ. ๒๕๑๗) พระคเวสโก ชาวญี่ปุ่น (อุปสมบท พ.ศ. ๒๕๑๘) พระชยสาโร ชาวอังกฤษ 

(อุปสมบท พ.ศ. ๒๕๒๑) และพระภิกษุปุริโส ชาวออสเตรเลีย ฯลฯ 
 ด้านการเผยแผ่ 
 พระโพธิญาณเถรได้เผยแผ่ธรรมะตั้งแต่เมื่อคร้ังเดินธุดงค์ตามป่าเขาล่าเนาไพร บางครั้งแม้จะไม่ได้แสดงธรรม 

แต่ก็ใช้วัตรปฏิบัติท่ียึดถือพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัดให้เป็นครูแก่ผู้พบเห็นไม่ว่าจะเป็นพระภิกษุสามเณร หรืออุบาสก 

อุบาสิกา เม่ือหยุดการเดินธุดงค์ก็ตั้งหลักแหล่งท่ีวัดหนองป่าพง และเผยแผ่ธรรมะอย่างจริงจัง ท่าให้เกิดความเคารพ

ศรัทธาเลื่อมใสแก่สาธุชนทั่วไปท้ังในประเทศและต่างประเทศ ได้ขอตั้งวัดสาขาวัดหนองป่าพงจ่านวนมาก ระหว่าง ๑๒-
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๑๖ มกราคมของทุกปี สานุศิษย์และพุทธศาสนิกชน จะมาบ่าเพ็ญบุญและปฏิบัติอาจาริยบูชาท่ีวัดหนองป่าพงจนมืดฟ้า 

มัวดิน 
พ.ศ. ๒๕๒๐ พระโพธิญารเถร ได้จาริกสู่ต่างประเทศ (ประเทศอังกฤษ) เพื่อเผยแผ่ธรรม ตามแบบอย่าง

ของพระป่าวัดหนองป่าพง ซึ่งเคร่งครัดในพระธรรมวินัยตามพุทธบัญญัติ ได้แสดงธรรม 

และอบรมการเจริญสมถะและวิปัสสนากัมมัฏฐานแก่ชาวอังกฤษประมาณสองเดือนครึ่ง การ

ไปต่างประเทศในคร้ังนี้ ได้ต้ังสาขาวัดหนองป่าพง ๒ แห่ง คือท่ีประเทศอังกฤษ และประเทศ

ฝรั่งเศส 
 หลังจากกลับถึงประเทศไทย คณะผู้จัดท่าภาพยนตร์เพื่อการศึกษาของสถานีวิทยุและโทรทัศน์ บี.บี.ซี ประเทศ

อังกฤษได้ขออนุญาตเข้ามาถ่ายท่าภาพยนตร์เก่ียวกับพระพุทธศาสนาท่ีวัดหนองป่าพง ได้ถ่ายท่าสารคดีเก่ียวกับชีวิตและ

กิวัตรประจ่าวัน รวมถึงข้อวัตรปฏิบัติของพระป่าหรือพระกัมมัฏฐานออกเผยแผ่ท่ัวโลก 
พ.ศ. ๒๕๒๒ พระโพธิญาณเถร ได้จาริกสู่ต่างประเทศเป็นคร้ังท่ี ๒ การไปคร้ังนี้มีพระภิกษุ ปภกโรลูกศิษย์

ชาวอเมริกันไปด้วย ได้ให้การอบรมสมถะวิปัสสนากัมมัฏฐาน แสดงธรรมและสนทนาธรรม

ในการไปครั้งนี้มีผู้ถวายสถานท่ีจัดตั้งให้เป็นส่านักสาขาถาวร ซึ่งห่างจากกรุงลอนดอน

ประมาณ ๕๐ ไมล์ และยังได้รับนิมนต์ไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา และประเทศ 

สก็อตแลนด์ อีกด้วย 
 การเผยแผ่ได้ขยายออกไปอย่างไม่หยุดยั้ง นับถึงปัจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๕๑) มีส่านักสาขาของวัดหนองป่าพงใน

ต่างประเทศคือ ประเทศอังกฤษ ฝรั่งเศส ออสเตรเลีย อิตาลี นิวซีแลนด์ สวิสเซอร์แลนด์ และประเทศสหรัฐอเมริกา รวม

แล้ว ๑๔ สาขา 
 ส่วนสาขาภายในประเทศจากข้อมูล ณ วันท่ี ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙ มีท้ังหมด ๒๖๕ สาขา 
 นับว่าพระโพธิญาณเถร ได้เผยแผ่ธรรมะในพระพุทธศาสนาได้อย่างกว้างไกล มีผลเป็นท่ีน่าชื่นชม สมควรแก่

การอนุโมทนาเป็นอย่างยิ่ง 
 นอกจากจะได้เผยแผ่ธรรมะด้วยตนเองแล้ว ธรรมะส่วนหนึ่งได้เผยแผ่ทางสื่อประเภทต่างๆ เช่น สิ่งพิมพ์ MP3 

CD และ Website ดังนี้ 
 สิ่งพิมพ์ (หนังสือ) มีหลายรายการ ได้แก่ 

๑. อุปลมณ ีเล่มใหญ่ 
๒. ๔๘ พระธรรมค าสอน (เล่มใหญ่ขนาด ๘ หน้ายก) 
๓. หนังสือชุดธรรมที่ส าคัญ มีดังนี้ 

๑) ชุดโพธิญาณ 
(๑) ท่านเจ้าคุณพระโพธิญาณเถร  
(๒) ธรรมปฏิสันถาร 
(๓) ธรรมะกับธรรมชาติ 
(๔) สองหน้าของสัจธรรม 

(๕) การฝึกใจ 
(๖) อยู่กับงูเห่า 
(๗) อ่านใจธรรมชาติ 
(๘) ปฏิบัติกันเถิด 

๒) ชุดนอกเหตุเหนือผล 
(๑) เรื่องจิตนี้... 
(๒) มรรคสามัคค ี
(๓) ทางสายกลาง 
(๔) เหนือเวทนา 
(๕) ดวงตาเห็นธรรม 

(๖) สมมุติ วิมุต ิ
(๗) นอกเหตุเหนือผล 
(๘) สัมมาทิฐิ...ท่ีเยือกเย็น 
(๙) ปัจฉิมกถา 
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๓) ชุดอาหารใจ 
(๑) นักบวช...นักรบ 
(๒) ธรรมในวินัย 
(๓) ข้อวัตร...ทรงไว้ 
(๔) สัมมาปฏิปทา...ปฏิบัติสม่่าเสมอ 
(๕) สัมมาสมาธิ...ปล่อยอยู่ในการ

กระท่า 

(๖) ความรัก...เพียรละ 
(๗) ความกลัว...ต่อสู ้
(๘) สัมผัส...บ่อให้เกิดปัญญา 
(๙) “ไม่แน่”...เคร่ืองวัดของพระอริยะเจ้า 
(๑๐) วิมุตติ 

๔) ชุดน้ าไหลน่ิง 
(๑) ท่าใจให้เป็นบุญ 
(๒) อยู่เพื่ออะไร 
(๓) บ้านท่ีแท้จริง 
(๔) ทางพ้นทุกข์ 

(๕) รู้แจ้งโลก 
(๖) น้่าไหลนิ่ง 
(๗) สู่อสังขตะ 

๕) ชุดกุญแจภาวนา 
(๑) กุญแจภาวนา 
(๒) โอวาทบางตอน 

(๓) ประมวลค่าถามและค่าตอบแนว

การปฏิบัติธรรม 

๖) ชุดกบเฒ่าเฝ้ากอบัว 
(๑) ชุดกบเฒ่าเฝ้ากอบัว 
(๒) การเข้าสู่หลักธรรม 
(๓) เสียสละเพื่อธรรม 
(๔) กว่าจะเป็นสมณะ 
(๕) วิมุตติ 
(๖) เคร่ืองอยู่ของบรรพชิต 

(๗) ธุดงค์ ทุกข์ดง 
(๘) ธรรมะท่ีหย่ังรู้ยาก 
(๙) ขึ้นตรงต่อพระพุทธเจ้าองค์เดียว 
(๑๐) เห็นตามเป็นจริง 
(๑๑) ท่าให้จบ 

๗) ชุดโพธิญาณเถโรวาท 
(๑) เข้าวัดท่าไม? เพื่ออะไร? 
(๒) การเป็นพุทธบริษัทท่ีถูกต้อง 
(๓) ความสงบอยู่ท่ีความเห็นชอบ 
(๔) เห็นธรรมดับทุกข์ 
(๕) ปกิณกะธรรม 

(๖) ธรรมะมีอันเดียว 
(๗) ความยึดม่ันถือม่ัน 
(๘) ทางให้เกิดปัญญา 
(๙) ท่ีพึ่งอันประเสริฐสุด 

๘) ชุดปุจฉา วิปัสสนา 
(๑) ไม่แน่ 
(๒) ตอบปัญหาคนไทยในอเมริกา 

รัฐวอชิงตัน 
(๓) หลวงพ่อชา ตอบปัญหาผู้มา

ซักถาม 

(๔) ตอบปัญหาคณะคนพ้นโลก 
(๕) สนทนาธรรมกับอุบาสก 
(๖) สนทนากับคุณหมอ 

๔. หนังสือเล่มเล็ก ดังนี้ 
๑) ตามดูจิต 
๒) การปล่อยวาง 

ÊÓ¹Ñ¡ÇÔ·ÂºÃÔ¡ÒÃ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÍØºÅÃÒª¸Ò¹Õ



๓) สติ สมาธิ ปัญญา 
(๑) สติ สมาธิ ปัญญา 
(๒) ภาวนาพุทโธ น้่าตาไม่ไหล 

(๓) บุญข้าวสลาก 

๔) ที่พ่ึงอันสูงสุด 
(๑) ท่ีพึ่งอันสูงสุด (๒) เรื่องของเปรต 

๕) พระธรรมเทศนา 
(๑) สัจธรรมความจริง 
(๒) รู้เพื่อสละ 

(๓) ฟังธรรมเพื่ออะไร 
(๔) ฟังธรรมตามกาล 

๖) บ้านที่แท้จริง 
(๑) บ้านท่ีแท้จริง 
(๒) ผู้ตามรักษา 

(๓) หลงสังขารเป็นทุกข์ 

๗) ปกิณกะ 
(๑) อย่าหลงอารมณ์ 
(๒) ความหลุดพ้น 
(๓) การท่าจิตให้สงบ 
(๔) การสอนธรรมะของครูบา

จารย ์

(๕) สงบเพราะคิดถูก 
(๖) ความสงบ 
(๗) โลกวิทู 

๕. MP3 
๑) ธรรมเทศนา (ภาษาอีสาน) 

๒) บ่วงมาร 
๓) การท่าจิตให้สงบ 
๔) การสอนธรรมะของครูบาจารย์ 

๕) สงบเพราะคิดถูก 
๖) ความสงบ 
๗) โลกวิทู 

๖. Website ของวัดหนองป่าพงและวัดสาขา มีดังนี้ 
๑) สาขาในประเทศ มีดังนี้ 

(๑) วัดหนองป่าพงจังหวัดอุบลราชธานี http://www.watnongpahpong.org 
(๒) วัดป่านานาชาติ จังหวัดอุบลราชธานี http://www.watpahnanachat.org 
(๓) วัดป่าสุนันทวนาราม จังหวัดกาญจนบุรี http://www.watpahsunan.org 

๒) สาขาต่างประเทศ มีดังนี้ 
ล าดับที ่ ช่ือสาขา/ประเทศ Email/Website 

๑ Amaravati Buddhist Monastery  
United Kingdom 
Abbot: Ven.Pra Rachasumedhachahn 
(Ajahn Sumedho) 

Website : http://www.amaravati.org 
Email : amaravati@ndirect.co.uk 
Tel. 009 44 144 284 2455 
Fax 009 44 144 284 3721 

๒ Devron Vihara Hartridge Buddhist Honastery  
United Kingdom 
Abbot: Ven. Ajahn Suriyo 

Tel. 009 44 140 489 1251 
Fax 009 44 140 489 0023 
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ล าดับที ่ ช่ือสาขา/ประเทศ Email/Website 
๓ Chithurst Buddhist Monastery  

United Kingdom 
Abbot: Ven. Ajahn Sucitto 

Email : chiturs@mailcity.com 
Tel. 009 44 1730 814986 
         01 44 7811 852194 
Fax 009 44 173081 7334 

๔ Aruna Ratanagiri Buddhist Monasteri  
United Kingdom 
Abbot: Ven. Ajahn Munindo 

Website : http://www.ratanagiri.org.uk 
Email : community@ratanagiri.org.uk 
            ratanagiri@fdn.co.uk 
Tel. 009 44 1661 881 612 
Fax 009 44 1661 887 019 

๕ Wat Pah Santidhamma United Kingdom 
Abbot: Vet.Pra Phwanavitcht 
(Pra Ajahn Khemadhammo) 

Website : http://www.foresthermitage.org.uk 
Email : prahem@foresthermitage.org.uk 
Tel. 00144 1926 624 385 
Fax. 00144 1926 624 385 

๖ Abhayagiri Buddhist Monastery 
United States of America 
Abbot: Ven.Ajahn Pasanno 

Website : http://www.abhayagiri.org 
Email : sangha abgiri@aol.com 
           Avuso abgiri@aol.com 
Tel. 009 1 707 485 7630 
Fax 009 4 707 485 7948 

๗ Dhammapala Buddhisches  
Kloster Switzerland 
Abbot: Ven.Ajahn Khemasiri 

Email : dhammapala@gmx.net 
Tel. 009 41 336 752100 
Fax 009 41 336 752241 

๘ Auckland Buddhist Vihara New Zealand Email : dhammapala@gmx.net 
Tel. 009 41 336 752100 
Fax 009 41 336 752241 

๙ Bodhnyana Monastery Australia 
Abbot: Ven.Pra visuddhisamvarathera  
(Pra Ajahn Brahmavamso) 

Website : http://www.bswa.org.au 
Email : info@bswa.org.au 
Tel. 009 61 89525 2420 
Fax 009 61 89525 3420 

๑๐ Dhammasara Buddhist Center Australia 
Abbot: Ven. Pra visuddhisamvarathera 
(Pra Ajahn Brahmavamso) 

Website : http://www.bswa.org.au 
Email : info@bswa.org.au 
Tel. 009 61 89525 2420 
Fax 009 61 89525 3420 

๑๑ Bodhivana Monastery Australia 
Abbot: Pra Ajahn Kalyano 

Tel. 009 61 3 5966 5999 
Fax 009 61 3 5966 5998 
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ล าดับที ่ ช่ือสาขา/ประเทศ Email/Website 
๑๒ Santi Forest Monastery Australia 

Abbot: Ajahn Sujato 
Website : http://www.satifmi.o.googlepages.com 
Email : Satioffice@gmail.com 
Tel. 009 61 24883 6331 
Fax 009 61 2 8542 8286 

๑๓ Bodhinyanarama Monastery France 
Abbot : Ven.Prakruvijisangkakan 
(Prakhao Nyanatharo) 

Tel. 009 33 04 750 88669 

๑๔ Santacittarama Monastero Buddhista Italy 
Abbot : Ven.Ajahn Chandopalo Bhikku  

Website : http://www.santacittarama.org 
Email : Santacit@tin.it 
           Santacittarama@libero.it 
           Sagha@santacittarama.org 
Tel. & Fax 001 390765 872196 
Fax  009 61 2 8572 8286 

 
 ด้านสาธารณูปการ 
 พระโพธิญาณเถร เม่ือแรกมาอยู่ท่ีวัดหนองป่าพงนั้น วัดยังมีลักษณะเป็นท่ีพักสงฆ์ พระภิกษุ สามเณรอยู่อย่าง

เรียบง่ายในกุฏิเล็ก ๆ มุงด้วยหญ้าคา ฝาก้ันด้วยใบตอง ท่านพาลูกศิษย์ท่าความเพียรอย่างหนัก ไม่สนใจกับการพัฒนา

วัตถุมากนัก ท่านเน้นในการสร้างคนมากกว่าสร้างวัด ท่านกล่าวว่าเม่ือ พระสร้างคน คนจะสร้างวัดให้เอง 
 ต่อมา ชื่อเสียงในวัตรปฏิบัติท่ีเคร่งครัดในพระธรรมวินัยของท่านเริ่มขจรขจายไปท้ังในจังหวัดอุบลราชธานีและ

ต่างจังหวัด จ่านวนพระภิกษุ สามเณรและอุบาสก อุบาสิกาท่ีมากราบนมัสการท่านมีจ่านวนเพิ่มมากขึ้นตามล่าดับ ภายใน

เวลาไม่ก่ีปี วัดหนองป่าพงกลายเป็นวัดใหญ่ เป็นศูนย์กลางของวัดสาขาหลายวัด ดังนั้นการสร้างเสนาสนะเพื่ออ่านวย

ความสะดวกในการปฏิบัติกิจของสงฆ์จึงมีความจ่าเป็น แต่ท่านไม่ยินดีในการสร้างอาคารท่ีหรูหรา ฟุ่มเฟือย มุ่งสร้างเพื่อ

ใช้ประโยชน์จริง โดยให้มีความกลมกลืนกับธรรมชาติ และไม่ขอเบียดเบียนด้วยการเรี่ยไร มีเท่าไร ใช้เท่านั้น เสนาสนะ

ส่วนมากส่าเร็จลงด้วยแรงงานของพระภิกษุ สามเณร และอุบาสก อุบาสิกาเป็นส่วนใหญ่ ท้ังนี้เพื่อเป็นการประหยัดฝึก

ความขยัน ฝึกความอดทน และฝึกให้เจริญสติในทุกอิริยาบถ เสนาสนะท่ีสร้างและพัฒนาขึ้นมีดังนี้ 
พ.ศ. ๒๔๙๗ บุกเบิกงานหนักในการสร้างวัดหนองป่าพง กุฏิ ศาลา ล้วนสร้างเป็นการชั่วคราว โดยใช้วัสดุ

ท่ีมีในท้องถ่ิน เช่น ไม้ไผ่ หญ้าคา ใบตองชาด เถาวัลย์ ฯลฯ 
พ.ศ. ๒๕๐๖ ศาลาโรงธรรม ขนาดกว้าง ๑๖ เมตร ยาว ๔๐ เมตร 
พ.ศ. ๒๕๑๑ วัดถ่้าแสงเพชร อ่าเภออ่านาจเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี (ปัจจุบันอ่าเภอเมืองอ่านาจเจริญ 

จังหวัดอ่านาจเจริญ) รวมท้ังตัดถนนขึ้นสู่วัด 
พ.ศ. ๒๕๑๒ หอฉัน ขนาดกว้าง ๑๖ เมตร ยาว ๕๒ เมตร 
พ.ศ. ๒๕๑๔ หอระฆัง ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๖ เมตร สูง ๑๕ เมตร 
พ.ศ. ๒๕๑๙ อุโบสถวัดหนองป่าพง เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร 
พ.ศ. ๒๕๒๐ ขยายท่ีดินวัดหนองป่าพงจากเดิม ๑๘๗ ไร่ เป็น ๓๐๐ ไร่ และก่อสร้างก่าแพงล้อมรอบสูง ๒ 

เมตร ยาว ๒,๗๒๐ เมตร 
พ.ศ. ๒๕๒๑ ศาลานอกและเมรุ 
พ.ศ. ๒๕๒๒ เททองหล่อพระประธานบริเวณวงกลมหน้าวัด 
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พ.ศ. ๒๕๒๓ น่าไฟฟ้าเข้าวัด 
พ.ศ. ๒๕๒๔ ถังประปาขนาดใหญ่ ขุดสระเก็บกักน้่าและวางท่อประปาทั่วบริเวณวัด 
พ.ศ. ๒๕๒๗ พิพิธภัณฑ์พระโพธิญาณเถร 
สร้างตามโอกาสและความจ่าเป็น คือ กุฏิพระภิกษุ สามเณร ๗๐ หลัง และกุฏิแม่ชี ๖๐ หลัง 

 
สมณศักดิ์ 
 พ.ศ. ๒๕๑๖ ได้รับพระราชทานสมณะศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญท่ี พระโพธิญาณเถร 
 
อาพาธและมรณภาพ 
 พ.ศ. ๒๕๒๐ พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท) ผิดปกติทางร่างกายมีอาการโงนเงน ทรงตัวไม่ดี กลางเดือน

ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๔ อาการทรุดหนัก ศิษย์นิมนต์ให้ไปรักษาท่ีโรงพยาบาลส่าโรง จังหวัดสมุทรปราการ แพทย์ได้ผ่าตัด

รักษาโรคน้่าสมองไขสันหลังคั่ง หลังผ่าตัดอาการทรงตัวดีขึ้น แต่ความทรงจ่าไม่ดี เม่ือน่ากลับมาวัดหนองป่าพงอาการ

ทรุดลงอีก อ่อนเพลีย เดินไม่ไหว ต้องนั่งรถเข็น ฉันอาหารได้น้อยลง 
 ต้นเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๕ ศิษย์ต้องนิมนต์เข้ารักษาท่ีโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ พระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัวฯ ทรงโปรดเกล้าฯรับไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ แพทย์ได้วินิจฉัยว่ามีสาเหตุมาจากเนื้อสมองเสื่อมจากเส้น

เลือดอุดตันและเนื้อสมองตายเป็นหย่อม ๆ รวมท้ังเป็นเบาหวาน รักษาได้ ๕ เดือน อาการไม่ดีขึ้น ศิษย์จึงนิมนต์กลับวัด

หนองป่าพง 
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถได้พระราชทานสร้างกุฏิพยาบาล

ถวาย พร้อมคณะศิษย์ได้ร่วมสมทบโดยเสด็จพระราชกุศล 
 ระหว่างพักรักษาตัว พระภิกษุ สามเณร ตลอดจนแพทย์และบุรุษพยาบาลผลัดเปลี่ยนเวรกันอุปัฏฐากและดูแล

รักษาพยาบาลตลอด หลังปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๓๕ เกิดอาการหอบและอ่อนเพลียมาก ศิษย์จึงนิมนต์เข้ารักษาตัวโรงพยาบาล

สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานีอีกครั้ง แพทย์วินิจฉัยว่าน้่าท่วมปอด หัวใจวายจากเส้นเลือดอุดตัน ร่วมกับภาวะไตวาย

เฉียบพลัน แพทย์ถวายการรักษาเต็มท่ีแต่อาการไม่ดีขึ้น คืนวันท่ี ๑๕ มกราคม ศิษย์จึงนิมนต์กลับวัดหนองป่าพง 
 เช้ามืดของวันท่ี ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๕ เวลา ๑๕.๒๐ น. พระโพธิญาณเถร ก็ละสังขารไปด้วยอาการสงบ สิริ

อายุรวม ๗๕ ปี ๕๔ พรรษา 
 
ปฏิปทาพระสุปฏิปันโน 
 พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท) เป็นพระเถระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เคารพในพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัด มี

ปฏิปทาศีลาจารวัตรบริสุทธ์ิงดงาม กตัญญูกตเวทิตาต่อบิดา มารดา ครูบาอาจารย์ มีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีเรียบง่าย มักน้อย 

สันโดษ กุฏิท่ีอยู่อาศัยสะอาดโล่งเรียบ ห้องนอนมีเฉพาะเตียงนอนและกระโถน ไม่เก็บสะสมสตุปัจจัยท่ีได้จากการถวาย 

จะเก็บเข้ากองกลางท่ีเรือนคลังสงฆ์ ส่วนหนึ่งให้พระภิกษุสงฆ์ สามเณรเบิกใช้ตามความจ่าเป็น อีกส่วนหนึ่งจะแจกจ่ายไป

ตามวัดสาขาต่าง ๆ ที่ขาดแคลนอย่างท่ัวถึง 
 เม่ือครั้งเดินธุดงค์ตามป่าเขาล่าเนาไพร ได้ฝึกปฏิบัติอย่างเข้มงวด เพราะยึดม่ันในอุดมคติท่ีว่า “ไม่ดีก็ให้มัน

ตาย ไม่ตายก็ให้มันดี” จึงเป็นผู้มีความขยัน อดทน และมีความเพียรเป็นเลิศ ทุ่มเทแรงกายแรงใจ อบรมสั่งสอนศิษย์ท้ัง

บรรพชิตและฆราวาส ถึงแม้ท่านจะส่าเร็จการศึกษาเพียงระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ และนักธรรมชั้นเอก แต่ก็มีความรู้ 

ความสามารถ มีอุบายในการอบรมสั่งสอนศิษย์ ท้ังท่ีเป็นชาวไทยและชาวต่างประเทศ ให้เข้าถึงรสพระธรรม พยายาม

ฝึกหัดขัดเกลาตนเองให้หลุดพ้นจากอาสวกิเลสท้ังปวง ยึดม่ันในคุณงามความดี พัฒนาตนสู่ความเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ 

และท่ีเน้นมากคือการปล่อยวาง ศิษย์ท่ีเป็นบรรพชิตมีด้วยกันหลายรูป เช่น พระราชภาวนาวิกรม (เลี่ยม ฐิตธมฺโม) พระ

มงคลกิตติธาดา (อมร เขมจิตฺโต) พระครูบรรพตวรกิจ (จันทร ์อินฺทวีโร) พระครูโพธิสารคุณวัฒน์ (สุพงษ์ ธูตธมฺโม) พระ

ครูโพธิสารคุณวัฒน์ (บุญชู ฐิตคุโณ) พระครูนิโครธธรรมาภรณ์ (อเนก ยสทินฺโน) พระครูพัฒนกิจวิศาล (ค่า นิสฺโสโก) 
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พระครูวชิรธรรมรังสี (ทูล จตฺตสลฺโล) พระภิกษุแสวง จนฺทสโร ฯลฯ ศิษย์ท้ังหลายเหล่านี้ล้วนเป็นก่าลังส่าคัญในการเผย

แผ่ธรรมะตามแนวทางของท่าน ท่ีมุ่งส่งเสริมการนับถือพระพุทธศาสนาท่ีถูกต้องตามแก่นพุทธศาสตร์  ท่ีสมเด็จพระ

สัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ 
 พระโพธิญาณเถร มีความมุ่งม่ันและตั้งใจในการเผยแผ่นธรรมะ เพราะเกิดส่านึกในมโนธรรมว่า  เม่ือสร้าง

ประโยชน์ตนได้เป็นท่ีพอใจแล้ว ให้สร้างประโยชน์บุคคลอ่ืนจึงจะได้ชื่อว่ากระท่าตามค่าสอนของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริง 

ดังนั้นหลังจากจาริกธุดงค์พอสมควรแล้ว ท่านได้พ่านักและพัฒนาวัดหนองป่าพงให้เป็นท่ีเผยแผ่ธรรมะ ท้ังด้วยการแสดง

ธรรม ปฏิบัติธรรม น่าหัวข้อธรรมท่ีสั้น ๆ กินใจติดตามต้นไม้ท่ัวบริเวณวัดให้ผู้ได้มาวัดใช้เป็นข้อเตือนใจให้ส่ารวมระวัง  

และเป็นข้อคิดในการด่าเนินชีวิตให้พบความสุข สงบเย็น 
 ท่านได้จาริกต่างประเทศ ๒ ครั้ง พิจารณาเห็นกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ เป็นปฏิรูปเทศ คือประเทศอัน

สมควรในการประกาศพุทธศาสนา จึงจัดให้ศิษย์ฝรั่งเศสอยู่ประจ่า เพื่อด่าเนินงานในด้านการเผยแผ่ต่อไป 
 ศิษย์ชาวต่างประเทศ เช่น พระภิกษุราชสุเมธาจารย์ (พระภิกษุสุเมโธ) พระภิกษุปสนฺโน พระภิกษุชยสาโร 

พระภิกษุเขมธมฺโม พระปุริโส และพระภิกษุคเวสฺโก ฯลฯ 
 นอกจากประเทศอังกฤษแล้ว พระพุทธศาสนายังเผยแผ่ต่อไปสู่ประเทศอ่ืน  ๆ อีก เช่น ฝรั่งเศส ออสเตรเลีย 

นิวซีแลนด์ สวิสเซอร์แลนด์ อิตาล ีและประเทศสหรัฐอเมริกา นับว่าพระโพธิญาณเถร เป็นพระเถระผู้มีคุณูปการในการเผย

แผ่พระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่ง 
 ในส่วนของพระธรรมค่าสอน ซึ่งมีจ่านวนมากมายก็ได้เผยแผ่ในรูปของสื่อส่ิงพิมพ์เทปบันทึกเสียง MP3 CD และ 

WEBSITE เป็นต้น ถึงแม้ท่านจะมรณภาพไปแล้วหลายปีก็ตาม แต่ศิษยานุศิษย์ท้ังชาวไทยและชาวต่างประเทศก็ยังเคารพ 

และปฏิบัติตามแนวทางท่ีท่านวางไว้อย่างต่อเนื่อง จะเห็นได้จากช่วงระหว่างวันท่ี ๑๒ มกราคม ถึง ๑๖ มกราคมของทุกปี 

ซึ่งเป็นวันครบรอบวันมรณภาพของท่านจะมีศิษย์ท้ังบรรพชิตและฆราวาสหลั่งไหลมาวัดหนองป่าพง เพื่อปฏิบัติธรรมเป็น

อาจาริยบูชาอย่างล้นหลาม 
 พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท) จึงเสมือนเพชรน้่าเอก เป็นอัญมณีล้่าค่าของพุทธศาสนิกชนและเป็นดวงประทีป

แห่งธรรมท่ีทอแสงทอง ส่องธรรมแก่ปวงชนท้ังชาวไทยและชาวโลก ได้ร้อยกรองบทกวีเป็นภาษาอังกฤษ และเทิด โพธิ

มงคล ศิษย์ชาวไทยได้ถอดความออกมาเพื่อถวายเป็นอาจาริยบูชาแด่ท่าน ดังนี้ 
 
Lung Por… 

You were a fountain 

of cool stream water 

in the square of a dusty town,  

and you were the source of that stream 

on a high unseen peak. 

You were, Laung Por, that mountain itself, 

Unmoved 

But variously seen. 

Luang Por, you were never on person, you were never a person,  

You were 

Always the same. 

You were the child laughing 

At ehe Emperor’s new clothes, and ours 

You were a demand to be awake, 

The mirror of our faults, ruthlessly kind. 

Luang Por, you were the essence of our texts, 
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The leader of our practice, 

The proof of its results. 

You were a blazing bonfire 

On a windy bone – chilled night, 

How we miss you! 

Luang Por, you were the sturdy stone bridge 

We had dreamed of. 

You were 

As at ease 

In the present 

As if it were your won ancestral land. 

Luang Por, you were 

The bright full moon 

That we sometimes obscured with clouds. 

You were as kind as only you could be. 

You were as hard as granite, 

As tough as nails, 

As soft as butter 

And as sharp as razor. 

Luang Por, you were a freshly dripping lotus 

In a world of plastic flowers 

Not once did you lead us astray 

You were a lighthouse for our flimsy rafts 

On the heaving sea. 

Luang Por, 

You are beyond my words of praise and all 

Description. 

Humbly, I place my head 

Beneath your feet. 
ชยสาโรภิกขุ วัดป่านานาชาต ิ

(เมษายน ๒๕๓๘) 

 
หลวงพ่อ 

  ค่าก่าเนิดธารน้่าฉ่่าเย็นใส  รินรินไหลโลมแจง้ท่ัวแหลง่หล้า 

 ช่าราบซับดับช่าระอวิชชา   ธารปัญญากระแสธรรมฉ่่าใจชน 

  คือสุดยอดสูงสุดเย็นหยุดนิง่  เห็นความจริงแจง้ประจักษ์แจ่มมรรคผล 

 สงบเย็นเชน่สิงขรไม่ร้อนรน   ท้ิงตัวตนไม่ยึดถือว่าคือใคร 

  ท่านเป็นหนึ่งซึ่งใจใครอาจเห็น หลากหลายเปน็หนึง่เงาขนุเขาใหญ่ 

 เปน็หุบเหวโขดเขนิเป็นเนนิไพร  เห็นต่างไปแต่ท่านเป็นอยู่เชน่นัน้ 

  คือเหล็กกล้าศิลาแกร่งสู้แรงกร่อน คือนุ่มอ่อนนุ่มอุ่นหยุ่นยาวสั้น 

 ท้ังแหลมคมกลมกลึงท้ังดึงดัน  เพื่อปลุกปั้นปลดเขลาเราทุกคน 

  ท่านชี้ธรรมน่าทิศพิชิตทุกข ์ พิชิตสุขอุปสรรคสู่มรรคผล 
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 เมตตาธรรมอ่ามหิตพิชิตชน   โหดให้ศิษย์พิชิตตนพิชิตธรรม 

  หลวงพ่อคือประภาคารขานโขดเขิน คือโคมน่าด่าเนนิผ่านภายค่่า 

 คือกองไฟในคนืหนาวขับเงาด่า  คือหลักค้่าร่มคลุมเกราะคุ้มภัย 

  ประทปีทองส่องธรรมน่าวิถี  แสงสุรีย์สว่างหล้าส่องฟ้าใส 

 พระคุณท่านกินเทียบเปรียบสิ่งใด  รั้งมิให้เราหลงลงหลุมพราง 

  เปน็บัวบานบริสุทธ์ิงามผุดผ่อง ไม่มัวหมองเหมือนโกมลคนเสกสร้าง 

 เผยพุทธแท้แผ่ธรรมเดินน่าทาง  เปน็แบบอย่างเป็นยอดของยอดคน 

  คิดหาค่าสรรเสริญเกินคิดหา  ให้สมค่าคุณธรรมน่ามรรคผล 

 พระคุณเกื้อเหนือเกล้าเนากมล  พาศิษย์พน้ทุกข์ภัยสุขในธรรม 

  น่าธูปหอมเทียนหอมพร้อมดอกไม้ น้อมดวงใจนอบเกล้านบเชา้ค่่า 

 บูชาคุณหลวงพ่อชาบูชาค่า   ขอคุณค่้าคูณผลพ้นทุกข์เทอญ 

 
เทอด โพธิมงคล 

ร้อยกรองจากเค้าค่าประพันธ์ภาษาอังกฤษ 

ของพระอาจารย์ชยสาโร วัดป่านานาชาต ิ

(๓๐ กันยายน ๒๕๓๘) 

 
 ด้วยเกียรติคุณดังกล่าวแล้วน้ี จึงขอยกย่องเชิดชูให้พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท) เป็นปราชญ์เมือง

อุบลราชธาน ี

 
หนังสืออ้างอิง 
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