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  มรดก ธรรม   
 พระ โพธิญาณ เถร   ( ชา   สุภ ทฺ โท )     

  มรดกธรรมเลมที ่๒๔ เร่ือง “เหมอืนกบัใจ คลายกบัจติ”  เปน หนังสอื 
พระ ธรรม  คำ สอน ของ พระ เดช พระคุณ หลวง ปู ชา   ที่ ฝาก ไว เปน มรดก ธรรม แก 
เหลา ศิษยานุศิษย   ทั้ง บรรพชิต และ คฤหัสถ   เพื่อ เปน แนวทาง ใน การ ศึกษา 
ปฏิบัติ ให ถูก ตอง ตรง ตาม หลัก ที่ พระ สัมมา สัม พุทธ เจา ทรง ตรัส ไว   

   อน่ึง   มรดก ธรรม ใน รูป แบบ ตาง ๆ    ท่ี พระ เดช พระคุณ หลวง ปู ฝาก ไว
 ไม วา จะ เปน หนังสือ    เทป เสียง    ตลอด ทั้ง ใน รูป แบ บอื่น ๆ    ยกเวน รูป หลอ      
รูป เหรียญ   หรือ วัตถุ มงคล ตาง ๆ     อัน เกี่ยว กับ พระ เดช พระคุณ หลวง ปู    ท่ี ทาน 
ไม ยินดี ให จัด ทำ   ลวน แต เปน มรดก อัน ล้ำคา ที่ นับ วัน จะ ผิด เพี้ยน ลบ เลือน ไป    
คณะ ศิษย จึง ได แตง ต้ัง คณะ กรรมการ ข้ึน      เพ่ือ จัดการ ดูแล ตรวจ สอบ ศาสน สมบัติ    
อัน เปน มรดก ธรรม นั้น   ให คง สภาพ เดิม เปน ไป ตาม เจตนารมณ ของ องค ทาน   

   อานิสงส อัน เกิด จาก มรดก ธรรม ใน มือ ทาน เลม นี้    ขอ ถวายเปน 
อาจริย บูชา แด พระ เดช พระคุณ หลวง ปู    ตลอด ทั้ง ผู  ที่  ได สัมผัส   ขอ จง 
ประสบสวัสดิ์ พิพัฒ นมงคล สมบูรณ พูน ผล รุงเรือง ใน พระ สัทธรรม คำ สอน 
ของ องค พระบรม ศาสดา ตลอด ไป   ดวย เทอญ   

             ๒๕ เมษายน ๒๕๔๖  

          

                                  (พระวิสุทธิสังวรเถร)    
                                    เจา อาวาส วัด หนอง ปา พง   

                                 ประธาน กรรมการ จัดการ มรดก ธรรม พระ โพธิญาณ เถร   ( ชา   สุภ ทฺ โท )  



 มรดกธรรม  เลมที่ ๒๔
 พระโพธิญาณเถร (ชา  สุภทฺโท)
ธรรมบรรยาย เรื่อง :  “เหมือนกับใจ คลายกับจิต”
 ISBN : ๙๗๔-๘๙๓๗๕-๒-๖ 

สงวนลิขสิทธิ์ 
หามคัดลอก ตัดตอน หรือนำไปพิมพโดยไมไดรับอนุญาต
หากทานใดประสงคจัดพิมพเปนธรรมบรรณาการ
โปรดติดตอขออนุญาต
เจาอาวาสวัดหนองปาพง (ประธานกรรมการจัดการมรดกธรรมฯ)
 ตำบลโนนผึ้ง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๑๙๐
โทรศัพท ๐-๔๕๒๖-๗๕๖๓, ๐-๔๕๒๖-๘๐๘๔
โทรสาร ๐-๔๕๒๖-๘๐๘๔

ผานการพิจารณาจากคณะกรรมการจัดการมรดกธรรมฯ
เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๔๕

 พิมพ ครั้ง ที่   ๑  : มกราคม  ๒๕๓๙  จำนวน ๑๐,๐๐๐ เลม
พิมพ ครั้ง ที่   ๒  : มกราคม  ๒๕๔๗  จำนวน ๑๐,๐๐๐ เลม
พิมพ ครั้ง ที่   ๓   : ตุลาคม  ๒๕๔๙  จำนวน  ๕,๐๐๐ เลม 
พิมพ ครั้ง ที่   ๔   : มกราคม  ๒๕๕๒  จำนวน  ๕,๐๐๐ เลม 
พิมพ ครั้ง ที่   ๕  : พฤศจิกายน  ๒๕๕๒  จำนวน  ๕,๐๐๐ เลม 

พิมพที่  :  บริษัท คิว พริ้นท แมเนจเมนท จำกัด
โทรศัพท ๐-๒๘๐๐-๒๒๙๒  โทรสาร ๐-๒๘๐๐-๓๖๔๙























































































































































































































































 

ภาคผนวก

ระเบียบการจัดการศาสนสมบัต ิ

อันเป็นมรดกธรรมของพระโพธิญาณเถร(ชาสุภทฺโท)    





ระเบียบการจัดการศาสนสมบัต ิ

อันเป็นมรดกธรรมของพระโพธิญาณเถร(ชาสุภทฺโท)    

 เนื่องจากพระเดชพระคุณพระโพธิญาณเถร(ชาสุภทฺโท)ประสงค์

ที่จะเผยแผ่พระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อเป็น

แนวทางในการประพฤติปฏิบัติธรรมแก่สาธุชนทั่วไป และไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง

กับการสร้างรูปเหมือนรูปหล่อและเหรียญของพระเดขพระคุณท่านฯอันจะ

เป็นการทำให้เกิดความลุ่มหลงและศรัทธาอันเป็นมิจฉาทิฏฐิ 

 เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระเดชพระคุณพระโพธิญาณเถร

(ชา สุภทฺโท) เจ้าอธิการเลี่ยม  ตธมฺโม  เจ้าอาวาสวัดหนองป่าพง ในนาม

คณะสงฆ์วัดหนองป่าพงและวัดสาขา จึงได้แต่งต้ังคณะกรรมการฯ ข้ึนชุดหน่ึง

เพ่ือวางระเบียบการจัดการศาสนสมบัติอันเป็นมรดกธรรมของพระเดชพระคุณ

พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท) ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “คณะกรรมการฯ” ที่

ประชุมคณะกรรมการฯได้มีมติวางระเบียบการจัดการเรื่องดังกล่าวไว้ดังนี้

 ๑.รูปเหรียญรูปพิมพ์รูปอื่นๆหรือวัตถุมงคลใดๆที่ทำขึ้นเพื่อ

ให้มีลักษณะเหมือนหรือใช้เป็นสัญลักษณ์แทนหรืออ้างถึงพระโพธิญาณเถร

(ชาสุภทฺโท)ห้ามจัดทำขึ้นโดยเด็ดขาด

 ๒. รูปหล่อ รูปปั้น รูปแกะสลัก หรือรูปอื่นใดทำนองเดียวกันนี้ ที่

เหมือนองค์จริงหรืออ้างถึงพระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท) ให้ทำได้เฉพาะวัด

สาขาและต้ังประดิษฐานไว้ท่ีวัดสาขาเท่าน้ันในกรณีอ่ืนๆห้ามจัดทำข้ึนเว้นแต่

จะได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการฯเป็นกรณีไปโดยการขออนุญาตจะต้องทำ

เป็นหนังสือระบุขนาดจำนวนและสถานที่ประดิษฐานไว้อย่างชัดเจน

 ๓.ภาพถา่ยของพระโพธญิาณเถร(ชาสภุทฺโท)รปูภาพภาพดัดแปลง

แผ่นภาพ    ซึ่งจัดทำโดยวิธีอื่นใดให้มีลักษณะเป็นภาพพระโพธิญาณเถร



(ชา สุภทฺโท) ตลอดจนสำเนา ซึ่งภาพดังกล่าวจะทำขึ้นใหม่ต้องได้รับอนุญาต

จากคณะกรรมการฯเว้นแต่จะจัดทำข้ึนเป็นจำนวนเล็กน้อยเพ่ือบูชาเป็นส่วนตัว

มิได้แจกจ่ายต่อสาธารณะ

 ๔.คำสอนหรือคำเทศนาของพระโพธิญาณเถร(ชาสุภทฺโท)

ที่บันทึกไว้ในรูปของวิดีโอเทป  ภาพยนตร์  เทปคาสเซท  ซีดี  หรืออุปกรณ์

อย่างอื่นทำนองเดียวกัน ห้ามทำซ้ำ ทำขึ้นใหม่ หรือแปลเป็นภาษาอื่น หรือ

ดัดแปลงไม่ว่าด้วยวิธีใด ๆ    เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการฯ

เป็นกรณีไป โดยการอนุญาตต้องกำหนดจำนวนและอุปกรณ์ที่ใช้ ตลอดจน

วิธีการเผยแผ่อย่างชัดเจน  

 ๕.หนังสือคำสอนของพระโพธิญาณเถร(ชาสุภทฺโท)ห้ามจัดทำ

ขึ้นใหม่  หรือทำสำเนาขึ้นใหม่ ทำซ้ำ   หรือแปลเป็นภาษาอื่น (ต้นฉบับเป็น

ภาษาไทย)หรือดัดแปลงไม่ว่าด้วยวิธีใดๆเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากคณะ

กรรมการฯทั้งนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน

 การสรุปข้อความจากหนังสือหรือดัดแปลงตัดต่อข้อความบางส่วน

ของหนังสือจะกระทำมิได้โดยเด็ดขาด

 ๖.การเผยแผ่ธรรมะหรือคำสอนของพระโพธิญาณเถร(ชาสุภทฺโท)

โดยใช้เทคโนโลยีอ่ืนๆเช่นอินเตอร์เน็ตเป็นต้นจะกระทำมิได้เว้นแต่จะได้รับ

อนุญาตจากคณะกรรมการฯ

 ๗.เมื่อได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการฯให้จัดทำขึ้นใหม่ ทำซ้ำ

ทำสำเนาหรือเผยแผ่มรดกธรรมตามข้อ๒-๖ผู้จัดทำจะต้องนำคำขออนุญาต

และคำอนุญาตจากคณะกรรมการฯ ใส่ไว้ในมรดกธรรมที่เกิดขึ้นใหม่ด้วย

สำหรบัมรดกธรรมที่ผู้ได้รบัอนญุาตให้จดัทำขึน้หากเปน็หนงัสอืเอกสารหรือ

โดยใช้เทคโนโลยีอื่นใดที่ใช้สำหรับอ่านให้นำระเบียบนี้ใส่ไว้เป็นส่วนหนึ่งของ

มรดกธรรมท่ีเกิดข้ึนใหม่ด้วย ท้ังน้ีให้ข้ึนอยู่กับการพิจารณาความเหมาะสมของ

คณะกรรมการฯด้วย



 ๘.หากผู้ใดกระทำการฝ่าฝืนระเบียบนี้ตามข้อ๑-๗ที่เกิดขึ้นก่อน

วันที่ออกระเบียบนี้หรือที่จะเกิดขึ้นในกาลข้างหน้าให้พิจารณาแก้ปัญหาดังนี้

 ๘.๑ ธรรมะหรือคำสอนท่ีแปลเป็นภาษาอ่ืนแล้วก่อนออกระเบียบน้ี

ให้รวบรวมและนำมาตรวจสอบความถูกต้องในการแปล หากพบความผิดพลาด

ต้องแก้ไข ให้เรียกผู้แปล และผู้จัดทำมารับทราบและดำเนินการ หากไม่สามารถ

ดำเนินการให้เรียบร้อยได้โดยดีให้ดำเนินการตามข้อ๘.๒ 

  ๘.๒ การจัดการกับการฝ่าฝืนตามข้อ ๑-๗ รวมทั้งกรณีอื่น ๆ

ให้คณะกรรมการฯพิจารณาเป็นกรณีไปโดยพิจารณาถึงเจตนาผู้กระทำตลอดจน

การให้ความร่วมมือในการแก้ปัญหาของผู้กระทำหากมีความจำเป็นให้คณะ

กรรมการฯมีอำนาจแต่งต้ังบุคคลหรือคณะบุคคลเพ่ือดำเนินการกับผู้กระทำ

การละเมิดทั้งทางแพ่งและอาญา  หรือดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการฯ

มอบหมายโดยยึดหลักประนีประนอมเพื่อดำรงไว้ซึ่งเจตนารมณ์และชื่อเสียง

เกียรติคุณของพระโพธิญาณเถร(ชาสุภทฺโท)และวัดหนองป่าพงและวัดสาขา

เป็นสำคัญ

 ๙. การมอบหมายให้บุคคล หรือคณะบุคคล ดำเนินการตามข้อ ๘.๒

คณะกรรมการฯจะต้องกำหนดหลักเกณฑ์และขอบเขตในการดำเนินการให้แก่

ผู้รับมอบหมายและหากทำได้ให้กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการและรายงาน

สรุปผลต่อคณะกรรมการฯด้วย

 เจ้าอาวาสวัดหนองป่าพงเป็นผู้รักษาการตามระเบียบการนี้ และมี

อำนาจให้คำอนุญาตได้ในกรณีที่เห็นสมควร

 ระเบียบนี้ออกเมื่อวันที่๑๑พฤศจิกายน๒๕๔๓

  

   ลงชื่อ    

    (เจ้าอธิการเลี่ยม ตธมฺโม) 

                                    เจ้าอาวาสวัดหนองป่าพง



ศูนย์เผยแผ่มรดกธรรม
พระโพธิญาณเถร(ชาสุภทฺโท)   

www.ajahn-chah.org

www.watnongpahpong.org 

Email : dhamma@ajahn-chah.org

@วัดหนองป่าพง  ต.โนนผึ้งอ.วารินชำราบจ.อุบลราชธานี๓๔๑๙๐

โทรศัพท์๐-๔๕๒๖-๗๕๖๓,๐-๔๕๒๖-๘๐๘๔

โทรสาร๐-๔๕๒๖-๘๐๘๔

สมทบทุนเข้ากองทุนมรดกธรรมได้ที่

@ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานี

บัญชีสะสมทรัพย์ชื่อ“วัดหนองป่าพงโครงการมรดกธรรม”

เลขที่บัญชี๒๕๗-๔-๒๕๐๕๘-๑

@หรือธนาณัติสาขาวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานี๓๔๑๙๐

ในนามเจ้าอาวาสวัดหนองป่าพง

วงเล็บมุมซองสมทบทุนเข้ากองทุนมรดกธรรม





สพฺพทานํธมฺมทานํชินาติ

การให้ธรรมชนะการให้ทั้งปวง
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