
หลวงปูชา สภุทฺโท 
โดย ผูจดัการออนไลน 2 ตุลาคม 2545 16:04 น. 
 
หลวงปูชา สภุทฺโท 
       วัดปนองปาพง อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี 
        
       ชาติภูมิ  
       พระโพธิญาณเถระ (ชา สุภทฺโท) หรือ หลวงพอชา 
หรือ อาจารยชา เกิดเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2461 
ตรงกับ วันศุกรขึ้น 7 ค่ํา เดือน 7 ปมะเมีย ณ บานจิกกอ 
หมูที่ 9 ตําบลธาตุ อําเภอวารินชําราบ จังหวัด
อุบลราชธานี บิดาชื่อนายมา ชวงโชติ มารดาชื่อ นางพิมพ 
ชวงโชติ มีพ่ีนองรวมบิดามารดาเดียวกันจํานวน 10 คน 
        
       การศึกษา 
       หลวงพอชาไดรับการศึกษาชั้นประถมศึกษา ณ โรงเรียนบานกอ ตําบลธาตุ อําเภอ
วารินชําราบ อุบลราชธานี จนจบชั้นประถมปที่ 1 แลวไดลาออกจากโรงเรียนเพราะมี
จิตใจใฝทางบวชเรียน ภายหลังเมื่อบวชเรียนแลวไดเรียนหนังสือธรรมเรียนบาลี
ไวยากรณ เรียนมูลกัจจายน จนสามารถอานแปลภาษาบาลีได และไดศึกษาพระปริยัติ
ธรรมจนสอบไดชั้นสูงสุดสายนักธรรม คือ สอบไดนักธรรมชัน้ เอก 
        
       ชีวิตในรมกาสาวพัสตร 
       เมื่ออายุ 13 ป หลังจากลาออกจากโรงเรียนประถมศึกษาแลว โยมบิดาไดนําไป
ฝากกับเจาอาวาสเพื่อเรียนรูบุพกิจเบื้องตนเกี่ยวกับบรรพชาวิธี จึงไดรับอนุญาตให
บรรพชาเปน สามเณรชา โชติชวง เมื่อเดือน มีนาคม พ.ศ. 2474 โดยมีทานพระครู
วิจิตรธรรมภาณี (พวง) อดีตเจาอาวาส วัดมณีวนาราม อุบลราชธานี เปนอุปชฌาย
สามเณรชา โชติชวง ไดอยูจําพรรษาและศึกษาพระปริยัติธรรม ตลอดจนอยูปฏิบัติครู
อาจารย เปนเวลา 3 ป ไดเอาใจใสตอภารกิจของสามเณรทองสวดมนต ทําวัตร ศึกษา
หลักสูตรนักธรรมปฏิบัตพิระเถระ แลวจึงไดลาสิกขาบทมาชวยบิดามารดาทําไรทํานา 



ทั้งนี้ดวยความจําเปนของครอบครัวแบบชาวไรชาวนาอีสานทั่วไป 
        
       ดวยจิตใจที่ใฝในการบวชเรียน จึงสํานึกอยูตลอดเวลาวาจะตองอุปสมทบเปนพระ
ใหได เมื่ออายุครบ 20 ปบริบูรณ ภายหลังเมื่อตกลงกับบิดามารดาและทานทั้ง 2 ก็
อนุญาติแลวจึงไดฝากตัวที่วัดกอในที่ใกลบาน แลวไดรับอนุญาติใหอุปสมบทไดเมื่อ
วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2482 เวลา 13.55 น. ณ พัทธสีมา วัดกอใน ตําบลธาตุ 
อําเภอวารินชําราบ อุบลราชธานี โดยมีพระเถระสําคัญที่ใหการอุปสมบทดังนนี้ 
       พระครูอินทรสารคุณ เปนพระอุปชาฌาย 
       พระครูวิรุฬสุตการ เปนพระกรรมวาจาจารย 
       พระอธิการสอน เปนพระอนุสาวนาจารย 
       พระชา สุภทฺโท 
        
       ไดจําพรรษาอยู ณ วัดกอนอก 2 พรรษา 
       ตั้งใจศึกษาปริยัติธรรม ทั้งจากตํารับตําราและจากครูอาจารย 
       จนสอบนักธรรมชัน้ตรีไดในสํานักวัดกอนอกนี้ 
        
       ศึกษาปริยัติธรรมตางถิ่น  
       เมื่อพระชา สุภทฺโท สอบนักธรรมตรีไดแลว ก็อยากเรียนใหสูงขึ้นเพราะมีจิตใจ
รักชอบทางธรรมอยูแลว แตขาดครูอาจารยในการสอนระดับสูงตอไป นึกถงึภาษิต
อีสานที่วา 
       "บออกจากบานบฮูฮอมทางเทียว บเฮียนวิชาหอนสิมีความฮู" 
        
       ชีวิตชวงนี้จะเห็นไดชัดวา พระชา สุภทฺโท มุงเรียนปริยัติธรรมใหสงูสุด จึงทุมเท
ใหการศึกษษทั้งนักธรรมและบาลี และผานสํานักตางๆ มากมายจนในที่สุดก็สอบ
นักธรรมไดครบตามหลักสูตร คือ สอบนักธรรมชั้นโทได ในสํานักของ พระครูอรรค
ธรรมวิจารณ สอบนักธรรมชั้นเอกไดในสํานักวัดบานกอนอกถิ่นเกิด 
        
       สูการปฏิบัติธรรม  
       เสร็จภารกิจการศึกษา ประกอบกับเกิดธรรมสังเวชคราวโยมบิดาเสียชีวิต จึงหัน



มาสูการปฏิบัติธรรม โดยออกธุดงคและศึกษาหาแนวทางปฏิบัติในสํานักตางๆ ผาน
อาจารยก็มากมาย เชน 
       หลวงปูกินร ี
       หลวงปูเถระชาวเขมร 
       อาจารยคําดี 
       พระอาจารยมั่น 
        
       พออินทรียแกกลาแลวก็ออกธุดงคปฏิบัติธรรมตอไปเรื่อยๆ โดยยังดํารงสมณเพศ
เปนพระมหานิกายอยูตลอดเวลา จนในที่สุดไดรับอาราธนาจากโยมมารดาและพี่ชาย 
เพื่อกลับไปโปรดสัตวที่บานเกิด เมื่อ พ.ศ. 2497 ก็ไดดําเนินการสรางวัดปาขึ้น ซึ่งเรา
รูจักในปจจุบัน คือ "วัดหนองปาพง" และทานดํารงตําแหนงเจาอาวาสวัดนี้มาโดยตลอด 
และถึงแกมรณภาพเมื่อ 16 มกราคม 2535 เวลา 05.30 น. อยางสงบทามกลาง
ธรรมสังเวชของศิษยานุศิษยจากทุกสารทิศ 
ยอดคําสอน  
       ยอดคําสอน เปนคําสอน เปนคติ เปนปรัชญาสั้นๆ ที่คมลึกซึ้ง ใครไดฟงแลวจะ
เกิดความรูสึกซาบซึ้ง และบางครั้งอาจจะถึงกับอุทานออกมาวา ทานคิดและกลั่นกรอง
คําเหลานี้ออกมาจากจิตไดอยางไร ถาจิตนั้นไมบริสุทธิ์แจมใสเยี่ยงผูบรรลุธรรม ขอทาน
ไดสังเกตคําสอนตอไปนี้.- 
        
       ธรรมดาๆ  
       ตามความเปนจริงแลว โลกที่เราอยูนี้ไมมีอะไรทําไมใครเลย 
       ไมมีอะไรจะเปนที่วิตกวิจารยเลย 
       ไมมีอะไรที่นาจะรองไหหรือหัวเราะ 
       เพราะมันเปนเรื่องอยางนั้นธรรมดาๆ 
       แตเราพูดธรรมดาได แตมองไมเห็นธรรมดา 
       แตถาเรารูธรรมะสม่ําเสมอ 
       ไมมีอะไรเปนอะไรแลว 
       มันเกิดมันดับของมันอยูอยางนั้น 



       เราก็สงบ 
        
       การปฏิบัติคืออํานาจ 
       พระพุทธศาสนาไมมีอํานาจอะไรเลย 
       แมกอนทองคําก็ไมมีราคา ถาเราไมมารวมกันวามันเปนโลหะที่ดีมรีาคา 
       ทองคํามันก็ถูกทิ้งเหมือนกอนตะกั่วเทานั้นแหละ 
       พระพุทธศาสนาตั้งไวมีอยู 
       แตถาเราไมประพฤติปฏิบัติ จะไปมีอํานาจอะไรเลา 
       อยางธรรมะเรื่องขันติมีอยู 
       แตเราไมอดทนกัน 
       มันจะมีอํานาจอะไรไหม? 
        
       ชนะตนเอง 
       ถาเราเอาชนะตัวเอง 
       มันก็จะชนะทั้งตัวเองชนะทั้งคนอื่น 
       ชนะทั้งอารมณ ชนะทั้งรูป ทั้งเสียง ทั้งกลิ่น 
       ทั้งรส ทั้งโผฎัฐพพะ 
       เปนอันวาชนะทั้งหมด 
        
       สุขทุกข 
       คนที่ไมรูจักสุข ไมรูจักทุกขนั้น 
       ก็จะเห็นวา สุขกับทุกขนั้นมันคนละระดับ 
       มันคนละราคากัน 
       ถาผูรูทั้งหลายแลว 
       ทาน จะเห็นวา 
       สุขเวทนา กับทุกขเวทนา 
       มันมีราคาเทาๆ กัน 
        
       เกิดตาย 



       เมื่อเราเกิดมาแลวโยม ก็คือเราตายแลวนั่นเอง 
       ความแกกับความตายมันก็คืออันเดียวกันนั่นแหละ 
       เหมือนกับตนไม อันหนึ่งตน อันหนึ่งปลาย 
       เมื่อมีโคนมันก็มีปลาย 
       เมื่อมีปลายมันก็มีโคน 
       ไมมีโคนปลายก็ไมมี 
       มีปลายก็ตองมีโคน 
       มีแตปลายโคนไมมีก็ไมได 
       มันเปนอยางนั้น 
        
       งูเหา 
       อารมณนี้ก็เหมือนกับงูเหาที่มีพิษรายนั้น 
       อารมณที่พอใจก็มีพิษมาก 
       อารมณที่ไมพอใจก็มีพิษมาก 
       มันทําใหจิตใจของเราไมเปนเสรี 
       ทําใหจิตใจไขวเขวจากหลักธรรมของพระพุทธเจา 
        
       ของจริง 
       ธรรมของจริงของแทที่ทําใหบุคคลเปนอริยะได 
       มิใชเพียงศึกษาตามตํารา 
       และนึกคิดคาดคะเนเอาเทานั้น 
       แตจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามนั้นจริงๆ 
       ของจริงจึงจะเปนของจริงขึ้นมาได 
        
       ไดเสีย 
       ทุกอยางที่เรามีอยูเปนอยูนั้น 
       มันเปนสักแตวา "อาศัย" เทานั้น 
       ถารูไดเชนนี้ ทานวารูเทาตามสังขาร 
       ที่นี้แมจะมีอะไรอยูก็เหมือนไมมี 



       ไดก็เหมือนเสีย 
       เสียก็เหมือนได 
        
       พิการ 
       เด็กทั้ง 2 พิการ เดินทางได 
       จะเขารกเขาปาก็รู 
       แตเราพิการใจ (ใจมีกิเลส) 
       จะพาเขารกเขาปาหรือเปลา 
       คนพิการกายอยางเด็กนี้ มิไดเปนพิษเปนภัยกับใคร 
       แตถาคนพิการใจมากๆ 
       ยอมสรางความวุนวายยุงยากแกมนุษยและสัตว 
       ใหไดรับความเดือดรอนมากทีเดียว 
        
       คนดีอยูไหน 
       คนดีอยูที่เรานี่แหละ 
       ถาเราไมดีแลว 
       เราจะอยูที่ไหนกับใคร 
       มันก็ไมดีทั้งนั้น 
        
       ชีวิต 
       เมื่อเราทอดอาลัยในชีวิต 
       วางวันเสีย ไมเสียดาย 
       ไมกลวัตาย 
       ก็ทําใหเราเกิดความสบาย และเบาใจจริงๆ 
        
       นั่งที่ไหนดี 
       จะนั่งหัวแถวหรือหางแถวก็ไมแปลก 
       เหมือนเพชรนิลจินดา 
       จะวางไวที่ไหนก็มีราคาเทาเดิม 



       และจะไดเปนการลดทิฐิมานะใหนอยลงไปดวย 
        
       ไมกลวัตาย 
       กลัวอะไร? 
       กลัวตาย 
       ความตายมันอยูที่ไหน? 
       อยูที่ตัวเราเอง 
       จะหนีพนมันไดไหม? 
       ไมพน ไมวาจะอยูที่ไหน 
       ในที่ มืด หรือในทีแ่จง ก็ตายทั้งนั้น หนีไมพนเลย 
       จะกลัวหรือไมกลัวก็ไมมีทางพน 
        
       เมื่อรูอยางนี้ 
       ความกลัวไมรูหายไปไหน 
       เลยหยุดกลัว 
       เหมือนกับที่เราออกจากที่มือสูที่สวางนั่นแหละ 
        
       สอนคนอยางไร 
       ทําตนใหตั้งอยูในคุณอันสมควรเสียกอนแลว 
       จึงสอนคนอื่นทีหลัง 
       จึงจักไมเปนบัณฑิตสกปรก 
       สอนคนดวยการทําใหดู 
       ทําเหมือนพูด 
       พูดเหมือนทํา 
        
       มนุษยศาสตร 
       มนุษยศาสตรทั้งหลาย มีแตศาสตรที่ไมมีคมทั้งนั้น 
       ไมสามารถจะตัดทุกขได 
       มีแตกอใหเกิดทุกข 



       ศาสตรเหลานั้น ถาไมมาขึ้นกับพุทธศาสตรแลว 
       มันจะไปไมรอดทั้งนั้น 
        
       หลับ-ไมหลับ 
       ถาหลับมันก็ไมรู 
       ถารูมันก็ไมหลับ 
        
       มรรคผล 
       มรรคผลยังไมพนสมัย 
       คนโงเทานั้นที่ปฏิเสธวา 
       ในพื้นดินไมมีน้ําแลวไมยอมขุดบอ 
        
       ไมคดคนงอ 
       ตนไมเถาวัลยไมเปนพิษเปนภัยกับใคร 
       คนคดคนงอนั้น รายนัก 
       เปนพิษเปนภัยทั้งอยูบานและอยูวัด 
        
       หลง 
       คนหลงโลกคือคนหลงอารมณ 
       คนหลงอารมณคือคนหลงโลก 
        
       นักปฏิบัติ 
       กินนอย นอนนอย พูดนอย คือนักปฏิบัติ 
       กินมาก นอนมาก พูดมาก คือ คนโง 
        
       แสดงอาการ 
       การหัวเราะเปนอาการของคนบา 
       การรองไหเปนอาการของทารก 
       ฉะนั้นทานผูถึงสงบ 



       จะไมหัวเราะไมรองไห 
        
       สอนอยางไร 
       ทําตนใหตั้งอยูในคุณอันสมควรเสียกอน 
       แลวจึงสอนคนอื่นทีหลัง 
       จึงจักไมเปนบัณฑิตสกปรก 
        
       ความอาย 
       เมืองนี้ยังไมเคยมีพระบิณฑบาตเลย 
       เพราะเขามีความอายกันเปนสวนมาก 
       แตตรงกันขามกับเรา 
       เราเห็นวา 
       คําที่วาอายนี้ 
       เราเห็นวา อายตอบาป 
       อายตอความผิดทานั้น 
        
       เมืองนอก 
       เราไดเดินทางไปเมืองนอก 
       และเมืองในนอก 
       และเมืองในใน 
       และเมืองนอกนอก 
       รวมสี่เมืองดวยกัน 
       ที่รวมสมาธิ 
       เมื่อนั่งหลับตาใหยกความรูสึกขึ้นเฉพาะลมหายใจ 
       เอาลมหายใจเปนประธาน 
       นอมความรูสึกตามลมหายใจ 
       เราจึงจะรูวาสติมันรวมอยูตรงนี้ 
       ความรูมันจะมารวมอยูตรงนี้ 
        



       เกาสีชัง 
       เรามาอาศัยอยูที่เกาะนี้ คือที่พ่ึงทางใน 
       ซึ่งเปนที่อันน้ําคือกิเลสตัณหาทวมไมถึง 
       แมเราจะอยูบนเกาะสีชัง 
       แตก็ยังคนหาเกาะภายในอีกตอไป 
       ผูที่ทานไดพบ และอาศัยเกาะอยูไดนั้น 
       ทานยอมอยูเปนสุข 
       ตางจากคนที่ลอยคออยูในทะเล คือความทุกข 
        
       กินแบบไหน 
       ฉันอาหารไมพิจารณา 
       จะเปนเหมือนปลากินเหยื่อ 
       ยอมติดเบ็ด 
        
       บริขาร 
       บริขารทั้งปวงเปนเพียงเครื่องประดับขันธหาเทานั้น 
       การไมรูจักประมาณในการบรโิภคบริขาร 
       มีความกังวลในการจัดหา 
       ยอมเปนการยุงยาก 
       ขาดการปฏิบัติธรรม 
       ยอมไมไดรับผลอันตนพึงปรารถนา 
        
       อยูกับใคร 
       การคลุกคลีอยูกับผูมีปฏิปทาไมเสมอกัน 
       ทําใหเกิดความลําบาก 
       ความรูสึกจะมารวมอยูตรงนี้ 
       อารมณเราเปนอยางนี้ 
       เราจึงจะรูจักที่รวมแหงสมาธิ 
       ปลอยลม-ไดสมาธิ-ปญญา 



       เรากําหนดลมหายใจเขาออกอยางเดียว 
       เราปลอยลมใหเปนธรรมชาต ิ
       อยาไปบังคับลมใหมันยาว 
       อยาไปบังคับลมใหมันสั้น 
       ปลอยสภาพลมใหพอดี 
       แลวดูลมหายใจเขาออก 
       เมื่อปลอยอารมณได 
       เสียอะไรก็ไมไดยิน 
       ถาจิตเราวุนวายกับสิ่งตางๆ 
       ไมยอมรวมเขามา 
       ก็ตองสูดลมเขาไปใหมากที่สุด 
       จนกวาจะไมมีที่เก็บ 
       แลวก็ปลอย ลมออกใหมากที่สุด 
       จนกวาลมจะหมดในทองสัก 3 ครั้ง 
       ถาเรามีสติอยางนี้ 
       อยางวันนี้ เขาสมาธิสัก 30 นาที หรือ 1 ชั่วโมง 
       จิตใจของเรา จะมีความเยือกเย็น ไปตั้งหลายวัน 
       แลวจิตจะสะอาด 
       เห็นอะไรจะรับพิจารณาทั้งนั้น 
       นี้เรียกวาผลเกิดจากสมาธิ 
       สมาธิมีหนาที่ทําใหสงบ 
       เมื่อจิตเราสงบแลว 
       จะมีการสังวร สํารวมดวยปญญา 
       เมื่อสํารวมเขา ละเอียดเขา 
       มันจะเปนกําลังชวยศีลใหบริสทุธิ์ขึ้นมาก 
       แลวสมาธิก็จะเกิดขึ้นมาก 
       เมื่อสมาธิเต็มที่ก็จะเกิดปญญา 
        



       ปลดทุกข 
       ทุกขมีเพราะยึด ทุกขยึดเพราะอยาก 
       ทุกขมากเพราะพลอย ทุกขนอยเพราะหยุด 
       ทุกขหลุดเพราะปลอย 
นักอุปมาอุปมัย  
       หลวงปูชา นับเปนนักปฏิบัติธรรมที่ติดดินที่สุด ทานสอนจากธรรมชาติที่ต่ํา ที่สุด
เพื่อใหเกิดสิ่งที่สุดคือมรรคผล โดยมคีนเปรียบเทียบแงมุมนี้วาคลายกับแนว คําสอน
ของทานพุทธทาสภิกขุ 
       แตจุดเดนอันหนึ่งของแนวคําสอนของหลวงปูชาก็คือ "การเปรียบเทียบ" ทานหา
เรื่องมาเปรียบเทียบเพื่ออธิบายคําสอนของทานไดอยางเหมาะเจาะและเขาใจงาย ดังขอ
เปรียบเทียบตอไปนี้.- 
        
       มะมวง 
       ถาพูดใหสั้นเขามา 
       ศีลก็ด ีสมาธิก็ดี ปญญาก็ดี มันก็เปนอันเดียวกัน 
       ศีลก็คือ สมาธิ สมาธิ ก็คือศีล 
       สมาธิก็คือ ปญญา ปญญาก็คือสมาธิ 
       ก็เหมือนมะมวงใบเดียวกัน 
       เมื่อมันเปนดอกขึ้นมามันก็ดอกมะมวง 
       เมื่อเปนลูกเล็กก็เรยีกวาผลมะมวง 
       เมื่อมันโตขึ้นมา กเ็รียกมะมวงลูกโต 
       มันโตขึ้นไปอีกก็เรียกมะมวงหาม 
       เมื่อมันสุกก็คือมะมวงสุก 
       มันก็มะมวงลูกเดียวกันนั่นแหละ 
       มันเปลี่ยน ไป 
       มันจะโตมันก็โตไปหาเล็ก 
       เมื่อมันเล็กมันก็เลก็ไปหาโต 
        



       มีด 
       สมถกบัวิปสสนา 
       มันแยกกันไมไดหรอก 
       มันจะแยกกันไดก็แตคําพูด 
       เหมือนกับมีดเลมหนึ่งนะ 
       คมมันก็อยูขางหนึ่ง 
       สันมันก็อยูขางหนึ่งนั่นแหละ 
       มันแยกกันไมไดหรอก 
       ถาเราจับดามมันขึ้นมาอันเดียวเทานั้น 
       มันก็ติดมาทั้งคมทั้งสันนั่นแหละ 
        
       งู 
       มนุษยเราทั้งหลายไมตองการทุกข 
       ตองการแตสุข 
       ความจริงสุขนั้นก็คือทุกขอยางละเอียด 
       เชนเดียวกับทุกขก็คือ ทุกขอยางหยาบ 
       พูดอยางงายๆ 
       สุขและทุกขก็เปรียบเสมือนงูตัวหนึ่ง 
       ทางหัวมันเปนทุกข 
       ทางหางมันเปนสุข 
       เพราะถาลูบทางหัวมันมีพิษ มันก็กัดเอา 
       ไปจับหางมันก็เหมือนเปนสุข 
       แตถาจับไมวาง มันก็หนักลับมากัดได เหมือนกัน 
       เพราะทั้งหัวงูและหางงู 
       มันก็อยูในงูตัวเดียวกัน 
       เชนเดียวกับสุขและทุกข 
       ซึ่งเปนสิ่งเดียวกัน 
        
       หมายังรู 



       หมามันยังรูจักอารมณของมันเลย 
       เวลาหิวมันก็คราง "หงิงๆ" 
       ใครไมรูจักอารมณของตัวเองก็ตายเสียดีกวา 
        
       โคตรของสมาธิ 
       มีอุบาสกคนหนึ่งถาม หลวงพอวา "ถาทําสมาธินี้ เอาแตขณิกก็พอ ไมจําเปนตอง
ไปไกลกวานั่นใชไหมครับ" 
       หลวงพอชา ตอบวา "ก็ไมเปนไรอยางนั้น คือหมายความวา มันตองเดินไปถึง
กรุงเทพฯ กอนวากรุงเทพมันเปนอยางนี้ อยาไปถึงแคโคราชซิ...คือไปใหถึงกรุงเทพฯ
กอน และเราก็ผานอุบลราชธานีดวย ผานโคราชดวย ผานกรุงเทพฯ ดวย คือเรียกวา
สมาธินะ ขณิกสมาธิ อัปปณาสมาธิ มันจะถึงที่ไหนก็ใหมันถงึที่ มันจึงจะรูจักโคตรของ
สมาธิวามันเปนอยางไร อัปปณาสมาธิที่มันมากกวาอุปจารสมาธิ" 
        
       หัวกลอย 
       ใหกลบัความรักที่มีอยูใหกลายเปนความรักสากล 
       ใหกลายเปนความรักที่มีตอสรรถสัตวทั้งหลาย 
       รักเหมือนแมรักลกู พอรักลูก แมผมอยูกับพวกทาน 
       ผมก็รักทานเหมือนเปนลูกเปนหลาน ใหลางความใคร 
       ออกจากความรักเหมือนหัวกลอย ตองแลเอาพิษออกจึงกินได 
       ความรักก็เชนเดียวกัน ตองพิจารณา มองใหเห็นทุกขของมัน 
       คอยๆ ลวงเอาเชื้อแหงความมัวเมาออก เพื่อใหเหลือแตความ 
       รักลวนๆ เหมือนครูบาอาจารยรักศิษย 
        
       จิตคือควาย 
       เปรียบเสมือนกับการเลี้ยงควาย 
       จิตของเราก็เหมือนควาย 
       อารมณคือตนขาว 
       ผูรูเหมือนเจาของ 
       เวลาเราไปเลี้ยงควายทําอยางไร 



       ปลอยมันไป 
       แตเราพยายามดูมันอยู 
       ถามันพยายามเดินไปใกลตนขาว 
       ก็ตวาดมัน 
       ควายไดยินก็จะถอยออกไป 
       แตเราอยาเผลอะนะ 
       ถามันดื้อไมฟงเสียง 
       ก็เอาไมฆองฟาดมันจริงๆ 
       มันจะไปไหนเสีย 
        
       วัวไมกินหญาก็คือหมู 
       ทุกวันนี้ อาตมาไมคอยไดเทศนมาก อยูวัดอยูวาก็เหมือนกัน 
       ปนี้เทศนใหแมชีฟงถึงสองสามครั้งหรือเปลา ก็จําไมได 
       พระเจาพระสงฆก็ใหอยูเฉยๆ ใหดูเอาปฏิบัติเอง 
       ทําไมจึงเปนเชนนั้น 
       เพราะเขาใจวา คนมีศรัทธา จึงเขามาในวัด จึงมาบวชเปนปะขาว 
       จึงมาบวชเปนเณร จึงมาบวชเปนพระ 
       เขาใจอยางนั้น 
       ถาเขาใจอยางนั้นก็เหมือนกันกับวัวเรานะแหละ 
       วัวมันกินอะไร 
       มันกินหญา 
       จับมันมาปลอยใสสนามหญาแลว 
       ถามันไมกินหญามันก็เปนหมูเทานั้นแหละ 
        
       นักปฏิภาณ 
       บางครั้งหลวงพอชา ทานมีจิตแจมใส เดาใจคนถามไดอยางแมนยํา จึงมักจะมีการ
ใชปฏิภาณโตตอบปญหาอยางเฉียบแหลมอยูเสมอ 
       ใครรูอัตตา 
       คนที่นับถือพระเจา ไมยอมรับคําสอนเรื่อง "อนัตตา" ของพุทธศาสนา 



       เหตุผลของเขาก็คือ "จะเอาอะไรมารูอนัตตาเลา ถาไมใชอัตตา" 
       วันหนึ่ง มีชาวคริสตมาถามหลวงพอวา "ใครรูอนัตตา" 
       หลวงพอถามกลับทันที "ใครรูอัตตา" 
        
       นกไมรูเรื่องปลา 
       มีชาวตางประเทศถามหลวงพอวา ชีวิตพระเปนอยางไร? 
       หลวงพอคิดวาตอบอยางไรก็ไมเขาใจแน เพราะเขายังไมรูจักพระ 
       จึงตอบไปวา 
       ถึงปลาจะบอกวาอยูในน้ําเปนอยางไร 
       นกก็ไมมีทางจะรูได 
       ตราบใดที่นกยังไมเปนปลา 
       ของแปลก 
       ในความเครงเครียดในการปฏบิัติธรรม หลวงพอก็ยังมีแงมุมที่ขบขันใหเราไดเห็น
บางเปนการหักมุมที่คอนขางจะตื่นเตนมาก ดังที่ทานบันทึกไวในการเดินทางไป 
ประเทศอังกฤษเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2520 วา 
       เหตุการณที่เกิดขึ้นในการเดินทางในวันที่ 6 ในขณะที่บินอยูเครื่องบินไดเกิด
อุบัติเหตุยางระเบิด 1 เสนบนอากาศ พนักงานการบินจึงไดประกาศใหผูโดยสารเตรียม
ตัวรัดเข็มขัดมีฟนปลอมก็ตองถอดออก แมกระทั่งแวนตาหรือรองเทา เครื่องบริขารทุก
อยางตองเตรียมพรอมหมดผูโดยสารทุกคนเมื่อเก็บบริขารทุกอยางเสรจแลว ตางคนตาง
ก็เงียบ คงคิดวาจะเปนวาระสุดทายของพวกเราทุกคนเสียแลว ขณะนั้นเราก็ใหคิดวาเปน
ครั้งแรกที่เราไดเดินทางมาเมืองนอก เพื่อสรางประโยชนแกพระศาสนา จะเปนผูมีบุญ
อยางนี้เทียวหรือ เมื่อระลึกไดเชนนี้แลว ก็ตั้งสัตยอธิษฐานมอบชีวิตใหพระพุทธ พระ
ธรรมพระสงฆ แลวก็กําหนดจิตรวมลงในสถานที่ควรอันหนึ่ง แลวก็ไดรับความสงบ
เยือกเย็นดูคลายกับไมมีอะไรเกิดขึ้น พักในที่ตรงนั้น จนกระทั่งเครื่องบินไดลดระดับลง
มาถึงแผนดินดวยความปลอดภัย ฝายคนโดยสารก็ปรบมือกันดวยความดีใจ คงคิดวาเรา
ปลอดภัยแลวสิ่งที่แปลกก็คือ ขณะเมื่อเครื่องบินเกิดอุบัติเหตุ ตางคนก็รองเรียกวา หลวง
พอชวยปกปองคุมครองพวกเราทุกคนดวย แตเมื่อพนอันตรายแลวเดินลงจากเครื่องบิน



เห็นประณมมือไหวพระเพียงคนเดียวเทานั้น นอกนั้นไหวแอรโฮสเตสทั้งหมดในที่นั้น 
นี้เปนสิ่งที่แปลก 
2. สํานักปฏิบัติธรรม  
       มีสํานักปฏิบัติธรรม ในประเทศไทยซึ่งอยูทุกภาคของประเทศจํานวนทั้งสิ้น 82 
สาขา และในตางประเทศอีก 7 สาขา และเฉพาะศิษยที่เปนพระชาวตางประเทศซึ่งอยู
เปนประธานสงฆผูมีพรรษาต่ําสุดคือ 16 พรรษา รายนามสาขาในตางประเทศ มีดังนี้.- 
        
       England Australia  
       Chithurst Forest Monastery Bodhiyana Monastery 
Lot 
       Ammaravati Buddhist Centre 
       Harnham Mihara 
       Devon Vihara 
        
       Newzealand Switzerland  
       Bodhiyanarama Dhammapala 
        
       ที่วัดหนองปาพงยังมีสถานที่พอจะเปนที่เตือนใจของผูประสงฆจะนมัสการและ
รําลึกถึงทานคือ พิพิธภัณฑพระโพธิญาณเถระ (ชา สุภทฺโท) ซึ่งเปนพิพิธภัณฑที่
รวบรวมประวัติและผลงานของทานมารวมไว ตลอดจนรูปนขี้ผ้ึงของทาน ที่ผนัง
พิพิธภัณฑก็ยังมีภาพชีวิตของทาน ที่ทําจากกระเบื้องดินเผา เมื่อเขาไปในพิพิธภัณฑแลว
จะใหทั้งความรมเย็นศักดิ์สิทธิ์ และปรากฏการณเสมือนหนึ่งทานยังไมถึงมรณภาพเลย 
        
       คําสอนของหลวงปูชาทั้งหมด สามารถสรุปลงไดดังนี้  
        
       1. จุดหมาย : มรรค ผล นิพพาน พนทุกข 
        
       2. เนื้อหา : ศีล สมาธิ ปญญา 
        
       3. วิธีการ : สมถ วิปสสนา 
        



       4. กลวิธี : มองเขาหาตัว 
       ดูธรรมชาติ 
       เปรียบเทียบ กับธรรมชาต ิ
       ทําใหดู แลวรูตาม 


