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เท่าทีป่ รากฏหลักฐาน พบว่ามีเจ้าอาวาสปกครองวัดเกาะแก้ว คณะมหานิกาย มีดงั นี้
1. พระอธิการ (เพ็ง)
2. พระอธิการ (อยู่)
3. พระอธิการ (พุม่ )
ทัง้ 3 รูป ปกครองวัดก่อน พ.ศ.2409 แต่ไม่ทราบว่าปกครองนานรูปละกีป่ ี จนเมือ่ พ.ศ.2409
ปฏิสังขรณ์วัดเสร็จเปลี่ยนเป็นคณะธรรมยุต ได้รับการพระราชทานนามวัดใหม่เป็น “วัดมณีชลขันธ์”
(คงรูปการเขียนแบบเดิม) และมีเจ้าอาวาสตามลำดับ ดังนี้

ปี พ.ศ. 2409 เป็นพระอารามหลวง ชัน้ ตรี คณะธรรมยุต
รูปที่
1
2
3
4
5
รก.
6
7
8
รก.
9

รายนาม/สมณศักดิ์
พระครูมหิทธิเมธาจารย์ (พระครูแสง)
พระครูวนิ ยาภิรตั (ยิม้ )
พระครูวนิ ยั ธรรม (เฉย)
พระครูวนิ ยาภิรตั (กร่าง)
พระครูวนิ ยาภิรตั (เฟือ่ ง)
พระมหาสุดใจ
พระเทพวรคุณ (อ่ำ ภทฺราวุโธ)
พระศีลวรคุณ (นวล วิทโิ ต) ป.ธ.5
พระครูวนิ ยั รัตนมุนี (ถมยา ปุญญโก)
พระครูวนิ ยาภิรตั
พระครูพรหมจริยาทร (พรหมา
ทนฺตจิตโฺ ต) ป.ธ.4

จากวัด
วัดโสมนัสวิหาร
วัดมกุฎกษัตริยาราม
วัดเสนาสนาราม
วัดนิเวศธรรมประวัติ
วัดโบสถ์ จ.สิงห์บรุ ี
วัดบวรนิเวศวิหาร
วัดสิรจิ นั ทรนิมติ รวรวิหาร
วัดมณีชลขัณฑ์
วัดมณีชลขัณฑ์
วัดมณีชลขัณฑ์

จาก
2409
2419
2437
2450
2453
2474
2475
2512
2531
2534

วัดมณีชลขัณฑ์

2536

ปกครอง
ถึง รวมปี
2418
10
2435
17
2449
14
2452
3
2473
21
1
2511
37
2530
19
2533
3
2535
2
ปัจจุบนั

ขณะนี้ (พ.ศ. 2546) วัดมณีชลขัณฑ์มพี ระครูวนิ ยั ธรธรรมนูญ ฐิตวฑฺฒโน เป็นผูช้ ว่ ยเจ้าอาวาส
และพระธรรมธรคชาเทพ สุมติ โฺ ต เป็นเลขานุการเจ้าอาวาส มีไวยาวัจกร คือ นายสำเภา ทองสุก ตัง้ แต่
ปี พ.ศ 2538 ถึงปัจจุบนั และนายวิลาศ สุรฤกษ์ ตัง้ แต่ พ.ศ. 2540 ถึงปัจจุบนั



พระเทพวรคุณ (ภทฺราวุโธ อ่ำ)
พระเทพวรคุณ (อ่ำ) เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี-อ่างทอง–สระบุรี (ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดมณี
ชลขัณฑ์ระหว่าง พ.ศ. 2475 -2511 รวม 36 ปี ขณะทีป่ กครองวัดมณีฯ ได้สร้างความเจริญรุง่ เรืองแก่วดั และพระพุทธศาสนา มีความสามารถในการสอน การเทศน์และมีงานเขียนที่สำคัญคือประวัติวัดเขา
พระงามซึ่งเรียบเรียงแต่ครั้งเป็นพระศีลวรคุณ ท่านถือสันโดษ มีวัตรปฏิบัติที่บริสุทธิ์ งดงามตลอดชีวิต
แม้ในยามทีอ่ าพาธ ดังทีพ่ ระซับ สุทธฺ ญ
ิ าโณ (คิลานุปฏั ฐาก) ได้เล่าถึงความเคร่งในพระวินยั ของหลวงปู่
(พระเทพวรคุณ)แม้ขณะทีอ่ าพาธ ไว้วา่
“อันทีจ่ ริงพระเดชพระคุณในระยะหลัง ๆ ทีผ่ า่ นมาปีสองปีอาพาธ มักจะกระเสาะกระแสะ เพราะวัยชราอยูเ่ สมอก็ตามที ถึงกระนัน้ พระเดชพระคุณ ไม่เคยละเว้นกิจประจำวันทีเ่ คยปฏิบตั มิ า คือการสวดมนต์ไหว้พระเช้าเย็น และนัง่ สมาธิ
วันที่ ๑๑ พ.ศ. ๒๕๑๑ ซึง่ ตรงกับวันถวายพระเพลิง อาการของท่านก็ทรุดลงอย่างน่าวิตก ท้องเดิน
อาเจียนหลายครัง้ แต่ละครัง้ ได้เรียนให้ทา่ นถ่ายในหม้อเมร์ ท่านกลับบอกว่า “ขีเ้ รามันเหม็น เกรงใจคนที่จะเอาไปเท” เมือ่ ได้เรียนท่านว่า ต้องการจะเอาอุจจาระไปให้หมอดู เพือ่ ประกอบการรักษา ขณะทีก่ ำลังจะจัดหาภาชนะอยูน่ น้ั ท่านก็บอกว่า “มันออกมาแล้วละ ไปไม่ทนั พร้อมกับอาเจียนออกมาด้วย” เห็นว่าอาการเป็นทีน่ า่ วิตก ได้เรียนท่านเพือ่ จะนำส่งโรงพยาบาล ท่านบอกว่า “ไม่ไป ตายกับพวกลูกหลานในโบสถ์น้ี”
ได้เรียนท่านอีกว่า “พวกกระผมและเณร ๆ จะตามไปปฏิบตั อิ ยูด่ ว้ ยเป็นประจำ ได้รบั คำตอบจากท่านว่า
“ ซับ ฉันป่วยครัง้ นี้ ปวดท้องข้างซ้าย ปวดเป็นพัก ๆ บางครัง้ ปวดแทบใจขาด เธอจะให้ฉนั ไปป่วยโรงพยาบาลทำไม ไปก็ตาย อยูก่ ต็ าย ไม่ไหวแน่ ” เมือ่ เห็นพระเดชพระคุณ ไม่ยอมไปรักษาโรงพยาบาล เลยตัดสินใจไปตามหมอบุญช่วย โดยได้ ส.ณ.สวัสดิ์ เป็นเพื่อน เพราะขณะนั้นเวลา ๒๔.๐๐ น. แล้ว เมื่อคุณหมอ


บุญช่วยได้ทราบอาการแล้วก็ไม่ได้รอช้า ซึง่ เป็นสิง่ ทีน่ า่ อนุโมทนา และสรรเสริญ เป็นการกระทำอันประทับใจ
ของข้าพเจ้าฯ ไปชัว่ นานเท่านาน และตลอดการถวายการรักษาคุณหมอไม่เคยคิดค่ายาหรืออย่างอืน่ ใด
จึงขออนุโมทนาไว้ ณ โอกาสนีด้ ว้ ย หลังจากทีค่ ณ
ุ หมอได้ตรวจอาการโดยทัว่ ไปแล้วถวายยาฉัน ถึงเวลา
๐๒.๐๐ น. อาการอุจจาระร่วงได้ทุเลา คุณหมอได้เรียนเพื่อให้พระเดชพระคุณไปรักษาที่โรงพยาบาล
พระคุณท่านก็ยนื ยันว่า “ไปก็ตาย อยูก่ ต็ าย จะขออยูใ่ นโบสถ์น้ี ตายต่อหน้าพระประธาน และลูกหลาน”
คุณหมอบุญช่วยเห็นว่า พระคุณท่านไม่ยอมไป จึง ได้ถวายการแนะนำ และมอบยา ปรอทวัดไข้ และได้ปวารณาไว้อกี ว่าเมือ่ มีอาการผิดปกติให้ไปตามได้ทกุ เวลา
หลังจากคุณหมอได้กลับไปแล้ว พระเดชพระคุณท่านก็ได้คยุ เรือ่ งต่าง ๆ ให้พระภิกษุสามเณรฟัง
บางเรือ่ งก็นา่ ขบขัน เสียดายทีข่ า้ พเจ้าจดจำไม่ได้หมด เท่าทีจ่ ำได้ตอนหนึง่ พระคุณท่านเล่าว่า “ตัวท่านได้เกิดในป่าอ้ม พ่อแม่เลยตัง้ ชือ่ ว่า “อ้ม” (มีตน้ ไม้ชนิดหนึง่ ชาวอีสานเรียกว่าต้นอ้ม เพราะมีกลิน่ หอม ชาว
ภาคกลางนิยมเรียกว่า “ต้นเนียม”) เมือ่ มาอยูก่ บั พีช่ ายแล้ว เลยเปลีย่ นชือ่ ใหม่วา่ “อ่ำ” (หมายถึงท่าน
เจ้าคุณอุบาลีคณ
ุ ปู มาจารย์) ขณะทีพ่ ระคุณท่านได้เล่าอยูน่ น้ั เป็นประหนึง่ ว่าท่านไม่ได้เจ็บป่วยอะไร ตรงกันข้ามท่านกลับมีใบหน้ายิม้ แย้ม ได้ถามพระเณรปฏิบตั ไิ ข้วา่ “วันนีเ้ ป็นวันถวายพระเพลิง พระเณรลงศาลา
กันหรือเปล่า” ได้เรียนว่า “พระเณรลงศาลากันหมด และได้ถามถึงท่านพระครูวฑิ ติ ธรรมขัณฑ์ และพระครูประสาธน์ ว่าอยูห่ รือไม่ เมือ่ เรียนท่านว่าอยูศ่ าลา ได้มบี ญ
ั ชาให้สามเณรไปตามท่านทัง้ สองมาพบ เมือ่ ท่านทัง้ สองมาแล้ว ได้เล่าเรือ่ งต่าง ๆ อันเกีย่ วกับชีวประวัตขิ องท่าน เมือ่ ครัง้ สมัยเป็นเด็ก จนกระทัง่ ได้มาบวชเป็นสามเณรกับพีช่ ายทีก่ รุงเทพฯ และพูดถึงการเดินทางธุดงค์ตา่ ง ๆ เมือ่ ท่านพระครูทง้ั สองกลับไปแล้ว
ได้เรียนท่านว่าหมอสัง่ ให้พกั ผ่อนมาก ๆ ท่านกลับนัง่ สมาธิ
วันที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๑๑ เวลา ๖.๐๐ น. คุณหมอมาเยีย่ มตรวจดูอาการ เวลา ๙.๐๐ น. วัดความดันโลหิต วันนีอ้ าหารทัง้ เช้า-เพล ไม่มอี ะไร คงฉันนมสดและองุน่ ท่านบอกว่า “มันกลืนไม่ลง” ได้ใช้วธิ หี ยอดด้วยหลอดกาแฟ พอฉันได้บา้ ง แต่ละครัง้ ทีห่ ยอด ท่านจะมองดูนาฬิกาเสมอ ถ้าเทีย่ งแล้วจะไม่ยอมแตะต้องเลย เมือ่ เรียนท่านว่าหมอสัง่ ให้ฉนั ท่านกลับตอบว่า “ซับ ถึงแม้ฉนั จะตาย ขอให้ฉนั บริสทุ ธิ์ เวลานีเ้ วทนามันเล่นงาน ฉันก็ตาย ไม่ฉนั ก็ตาย ฉันพร้อมแล้ว ขอความบริสทุ ธิข์ องฉันไว้”
เวลา ๒๑.๐๐ น. พระคุณท่านหยุดกระสับกระส่าย นัง่ เอนหลังพิงหมอนในท่าสบาย เหมือนกับวันก่อน ๆ ทีท่ า่ นเคยพักผ่อน
เวลา ๒๔.๐๐ น. พระคุณท่านได้เรียกเข้าไปใกล้ สัง่ ว่าเวทนามันไม่ยอมหยุดหย่อน เห็นจะไม่
ไหวแน่ ต่อนัน้ เห็นท่านมีอาการสงบ ได้จบั ชีพจรดูคอ่ ยมาก แต่กน็ กึ ว่าพระคุณท่านยังไม่เป็นไร เพราะไม่ม-ี
อาการผิดปรกติ คงเป็นเหมือนกับท่านนัง่ สมาธิในวันก่อน ๆ นัน้ เอง ครัน้ เวลา ๐๑.๐๐ น. เห็นผิดปรกติ เพราะการเต้นของชีพจรค่อยลงมาก ตามบริเวณใบหน้าและหูทง้ั สองแดงก่ำผิดสังเกต ได้ให้เณรไปปลุกพระเถระในวัด มาประชุมเพือ่ ดูอาการ
เวลา ๐๒.๒๕ น. ถึงได้รู้ว่าพระเดชพระคุณท่าน ได้มรณภาพเสียแล้ว ด้วยอาการอันสงบ
ท่ามกลางพระเถรานุเถระและภิกษุสามเณรทีเ่ ฝ้าอุปฏั ฐาก ในท่านัง่ เอนหลังพิงหมอน เหมือนหลับตามปรกติซึง่ ยังความเศร้าสลด อาลัยรักให้เกิดขึน้ แก่พระภิกษุสามเณรและบรรดาศิษยานุศษิ ย์เป็นอย่างยิง่ เป็นที่
น่าสังเกตว่า พระเดชพระคุณท่านแม้จะมีเวทนากล้า พระคุณท่านไม่เคยแสดงอาการวิกลวิการอะไรเลย
จนกระทัง่ มรณภาพก็อยูใ่ นท่านัง่ เอนหลังพิงหมอน ซึง่ ยากนักทีส่ ามัญชนโดยทัว่ ไปจะทำได้อย่างนัน้ ”


คณะกรรมการจัดทำหนังสือเห็นว่าท่านเป็น “พระเถระทีเ่ ป็นมิง่ ขวัญของวัด เป็นกำลังของคณะ
เป็นศรีพระศาสนา และเป็นศรีของจังหวัดลพบุรี” จึงได้นำประวัติ ผลงาน และสำเนาจดหมายลาจากตำแหน่งฐานานุกรมที่พระครูปลัด ซึ่งพิมพ์เผยแพร่ในงานพระราชทานเพลิงศพพระเทพวรคุณ (อ่ำ) ณ
วัดมณีชลขัณฑ์ เมือ่ วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2512 มาพิมพ์เผยแพร่อกี ครัง้ หนึง่
ประวัตพ
ิ ระเทพวรคุณ
ท่านเจ้าคุณ พระเทพวรคุณ (ภทฺราวุโธ อ่ำ สุภสร) หลวงสุโภระประการ (สอน สุภสร) เป็น
บิดา แก้ว สุภสร เป็นมารดา, เป็นชาวบ้านหนองไหล ตำบลหนองไหล อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
เกิดเมือ่ วันพฤหัสบดี ที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๑๙ ตรงกับแรม ๑๑ ค่ำ เดือน ๗ ปีชวด จุลศักราช ๑๒๓๘
ร.ศ.๙๕ เป็นน้องร่วมมารดาบิดาเดียวกันกับท่านเจ้าคุณพระอุบาลีคณ
ุ ปู มาจารย์ (สิรจิ นฺโท)
เมือ่ อายุได้ ๑๐ ปี พ.ศ.๒๔๒๙ บวชเป็นสามเณรทีว่ ดั ศรีทอง จังหวัดอุบลราชธานี ท่านเจ้าคุณ
พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (สิริจนฺโท) แต่ครั้งยังเป็นเปรียญเป็นพระอุปัชฌายะ เมื่อบรรพชาแล้วได้ศึกษา
พระธรรมวินยั อยูท่ จ่ี งั หวัดอุบลฯ ตามควรแก่ภาวะ
อุปสมบท ณ วันอาทิตย์ ที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๓๙ ตรงกับแรม ๑๑ ค่ำ เดือน ๘ ปีวอก
จุลศักราช ๑๒๕๘ เวลา ๑๓.๐๙ น. ณ วัดเทพศิรนิ ทราวาส จังหวัดพระนคร สมเด็จพระมหาสมณเจ้า
กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงเป็นพระอุปชั ฌายะ หม่อมเจ้า พระศรีสคุ ตคัตยานุวตั ร วัดเทพศิรนิ ทราวาส
ทรงเป็นพระกรรมวาจาจารย์, ท่านเจ้าคุณ พระอุบาลีคณ
ุ ปู มาจารย์ (สิรจิ นฺโท) แต่ครัง้ ดำรงสมณศักดิเ์ ป็น
ประครูวิจิตรธรรมภาณี เป็นพระอนุสาวนาจารย์. พระอุปัชฌายะทรงประทานนามฉายาว่า “ภทฺราวุโธ”
เมือ่ อุปสมบทแล้ว ได้ศกึ ษาพระธรรมวินยั ต่อมา เข้าสอบนักเรียนตรี แห่งมหามกุฎราชวิทยาลัยได้เมือ่ พ.ศ.
๒๔๓๙ และสอบนักเรียนตรีพเิ ศษ ได้เมือ่ พ.ศ. ๒๔๔๐ ณ มหามกุฎราชวิทยาลัยแห่งเดียวกัน.
เมื่อจำพรรษาอยู่ที่วัดสุปัฏนาราม จังหวัดอุบลฯ ได้เป็นผู้ช่วยครูใหญ่สอนหนังสือไทยอยู่ ณ
โรงเรียนอุบลวิทยาคม แล้วได้เลือ่ นเป็นครูใหญ่ในโรงเรียนนัน้ เมือ่ พ.ศ. ๒๔๔๔ ครัน้ ถึง พ.ศ. ๒๔๔๕ เป็น
ผูจ้ ดั การและเป็นครูใหญ่โรงเรียนพันธุสโมสร วัดทุง่ ศรีเมือง จังหวัดอุบลฯ พ.ศ. ๒๔๔๖ เป็นผูช้ ว่ ยเจ้าคณะมณฑลอุบลราชธานี กำกับการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้รบั พระราชทานค่าพาหนะปีละ ๕๐๐ บาท เป็นผูช้ ว่ ย
เจ้าคณะมณฑลอยู่ ๔ ปี ถึง พ.ศ. ๒๔๔๙ ได้ลาออกจากหน้าทีก่ ารงานทัง้ ปวง แล้วมาจำพรรษาอยูท่ ว่ี ดั
บรมนิวาส จังหวัดพระนคร
ถึงปีชวด พ.ศ. ๒๔๕๕ ลาออกจากตำแหน่งพระครูปลัดและไปจำพรรษาอยู่ที่ถ้ำเขาบ่องาม
จังหวัดลพบุรี อันเป็นสถานทีต่ ง้ั เขาพระงามอยูบ่ ดั นี้ ในปีแรกแห่งการจำพรรษาทีถ่ ำ้ เขาบ่องามนี้ มีพระมาจำพรรษาอยู่ด้วยอีก ๒ รูป คือ ท่าน สงฺกิจฺโจ (ลำเจียก) ซึ่งภายหลังได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ที่
พระศีลวรคุณ อดีตเจ้าอาวาสวัดสิรจิ นั ทรนิมติ รนี้ และท่านฐิตวีโร (ทา)
ท่านเจ้าคุณ พระเทพวรคุณ (ภทฺราวุโธ) ปรากฏเกียรติคณ
ุ ว่าเป็นผูม้ ปี ฏิปทาและอัธยาศัยน้อมไปในการบำเพ็ญวิปสั สนาธุระ กล่าวกันว่าท่านได้ตดิ ตามท่านเจ้าคุณพระอุบาลีฯ ออกรุกขมูลประพฤติธดุ งควัตร
บำเพ็ญวิปสั สนาธุระตัง้ แต่บวชเป็นสามเณร และได้ปฏิบตั ติ อ่ มาในเมือ่ มีโอกาสโดยมิได้ขาด แม้เมือ่ ออกมาอยูว่ ดั สิรจิ นั ทรนิมติ ร ตลอดกระทัง่ เมือ่ ย้ายไปเป็นเจ้าอาวาสวัดมณีชลขัณฑ์ ในจังหวัดลพบุรี ซึง่ มีภาระหน้าทีใ่ นทางคันถธุระ ทัง้ ในด้านการก่อสร้าง ซ่อมแซมเสนาสนะและในด้านการบริหารหมูค่ ณะอยูอ่ ย่าง
เต็มมือแล้วก็ตาม ถึงดังนัน้ ท่านก็ยงั หาโอกาสหลีกออกจากหมูส่ ทู่ ส่ี งัด เพือ่ บำเพ็ญวิปสั สนาธุระตามโอกาส-


อันควรอยูเ่ สมอ
ถึงแม้ท่านจะเป็นผู้มีอัธยาศัยดังกล่าวนั้นก็ตาม แต่การปฏิบัติกิจพระศาสนาในทางคันถธุระ
ท่านก็ไม่ทอดทิง้ ได้รบั ภาระของคณะทำกิจพระศาสนาในด้านนีด้ ว้ ยความเอาใจใส่ และเป็นผลดีตลอดมา
ท่านจึงได้รับมอบหมายจากทางราชการให้ปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ หลายตำแหน่ง และมีความเจริญใน
สมณศักดิ์ โดยลำดับ คือ
พ.ศ. ๒๔๕๕
พ.ศ. ๒๔๖๗
พ.ศ. ๒๔๗๕
พ.ศ. ๒๔๗๖
พ.ศ. ๒๔๙๖
พ.ศ. ๒๔๙๗

ตำแหน่งหน้าทีก่ ารงาน
เป็นเจ้าอาวาสวัดสิรจิ นั ทรนิมติ ร เขาพระงาม
เป็นพระอุปชั ฌายะ
เป็นเจ้าอาวาสวัดมณีชลขัณฑ์
เป็นเจ้าคณะธรรมยุต จังหวัดลพบุรี
เป็นเจ้าคณะธรรมยุตจังหวัดลพบุร-ี อ่างทอง
เป็นเจ้าคณะธรรมยุตจังหวัดลพบุรี-สระบุร-ี อ่างทอง

สมณศักดิ์
พระเทพวรคุณ (อ่ำ) เมือ่ ครัง้ อยูว่ ดั สุปฏั นาราม จังหวัดอุบลราชธานี ได้เป็นพระปลัดฐานานุกรม
ของท่านเจ้าคุณ พระอุบาลีคณ
ุ ปู มาจารย์ (สิรจิ นฺโท) แต่ครัง้ ดำรงสมณศักดิเ์ ป็นพระญาณรักขิต เจ้าคณะมณฑลอุบลราชธานี, เมื่อท่านอยู่วัดบรมนิวาส ได้เลื่อนเป็นพระครูปลัด ฐานานุกรมของท่านเจ้าคุณ
พระอุบาลีฯ แต่ครัง้ ดำรงสมณศักดิเ์ ป็นพระราชกวี
ถึงปีชวด พ.ศ. ๒๔๖๗ ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ได้รบั พระราชทานสมณศักดิเ์ ป็นพระครูศลี วรคุณ เมือ่ ย้ายจากวัดสิรจิ นั ทรนิมติ ร เป็นเจ้าอาวาสวัดมณีชลขัณฑ์ (จังหวัดลพบุร)ี
ได้เลือ่ นเป็นพระราชาคณะในนามเดิม เมือ่ ในรัชกาลที่ ๘ พ.ศ. ๒๔๘๑ , ในรัชกาลปัจจุบนั นี้ (รัชกาลที่ ๙)
ได้รบั พระราชทานเลือ่ นสมณศักดิเ์ ป็นพระราชาคณะชัน้ ราชในนามเดิม เมือ่ พ.ศ. ๒๔๙๓ แล้วเลือ่ นเป็น
พระเทพวรคุณ พระราชาคณะชัน้ เทพ เมือ่ วันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๓
เกียรติคณ
ุ ของท่านอย่างหนึง่ ทีค่ วรกล่าวถึงก็คอื ท่านเป็นผูฉ้ ลาดในเทศนาโวหาร สามารถแสดงธรรมให้ผฟู้ งั อาจหาญร่าเริง เกิดปีตปิ ราโมทย์ได้เป็นอย่างดี และท่านมีอธั ยาศัยยินดีในสัลเลขปฏิบตั มิ กั น้อยสันโดษ มีพรหมวิหารธรรมแผ่ไปในบรรดาศิษย์ทง้ั บรรพชิตและคฤหัสถ์โดยทัว่ ไป เป็นผูท้ บ่ี รรดาศิษย์เคารพสักการะ และกราบไหว้ด้วยความสนิทใจ นับว่าท่านเป็นพระเถระที่เป็นมิ่งขวัญของวัดเป็นกำลังของ
คณะ เป็นศรีของพระศาสนา และโดยเฉพาะเป็นศรีของจังหวัดลพบุรี อยูร่ ปู หนึง่ ในบัดนี้
งานของพระเทพวรคุณ
สมัยอยูป่ กครองวัดมณีชลขัณฑ์
เมือ่ ท่านเจ้าคุณพระเทพวรคุณ ได้ยา้ ยมาเป็นเจ้าอาวาสวัดมณีชลขัณฑ์ เมือ่ วันที่ ๒๘ มกราคม
พ.ศ.๒๔๗๕ ขึน้ ๓ ค่ำ เดือน ๓ ซึง่ เวลานัน้ ยังเป็นทีพ่ ระครูศลี วรคุณ ท่านได้ปฏิบตั กิ รณียกิจอำนวย
ให้เกิดประโยชน์และความเจริญ แก่วดั มณีชลขัณฑ์หลายสถาน เช่น
ด้านการปกครอง ได้เอาใจใส่แนะนำพร่ำสอนพระภิกษุสามเณรให้รักษาระเบียบแบบแผน-


ประเพณี และให้ตง้ั ใจในการประพฤติปฏิบตั ติ ามพระธรรมวินยั วันธรรมดานำพระภิกษุสามเณรลงทำวัตรสวดมนต์ทง้ั เช้าและเย็นเป็นประจำ ตอนเย็นหลังจากทำวัตรสวดมนต์แล้ว ได้อบรมตักเตือนสัง่ สอนพระภิกษุสามเณร ให้สำนึกในสมณสัญญา ให้ทำความไม่ประมาทในการทำคุณงามความดีทง้ั ส่วนตัวและส่วนรวม
ถ้าเป็น ภายในพรรษาก็อา่ นบุพพสิกขาเป็นประจำ วันธรรมสวนะก็นำภิกษุสามเณรลงทำวัตรฟังเทศน์ ทัง้ ตอนเช้าและตอนเย็นเสมอ ยิง่ เป็นวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนา เช่น วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา และวันมหาปวารณา ท่านจะต้องนำพระภิกษุสามเณรลงทำวัตรสวดมนต์ตอนเย็น มีการแสดงธรรมและฟังเทศน์
ตลอดคืนยังรุง่ จะขาดกิจวัตรเหล่านีก้ ต็ อ่ เมือ่ อาพาธหรือมีกจิ จำเป็นจริง ๆ นับว่าท่านได้ทำให้เป็นตัวอย่างอันดีแก่พทุ ธบริษทั เป็นประจำเสมอมา
ด้านการศึกษา นับแต่มาเป็นเจ้าอาวาสวัดมณีชลขัณฑ์ ได้เอาใจใส่ในเรือ่ งการศึกษาอยูม่ าก
โดยอำนวยการให้ภกิ ษุผมู้ วี ฒ
ุ เิ ป็นครูสอน สนับสนุน ส่งเสริม สงเคราะห์ดว้ ยปัจจัยลาภ เพือ่ ให้ครูมกี ำลังใจสอนธรรมและบาลี ปรากฎว่าผูท้ เ่ี ข้าสอบในสนามหลวงมีผสู้ อบไล่ได้ทกุ ปีมา ทัง้ นักธรรมและเปรียญธรรม
ระหว่างทีค่ รองวัดมณีชลขัณฑ์ เวลา ๓๖ ปี มีผสู้ อบเปรียญธรรมได้ ตัง้ แต่ประโยค ๓ ถึงประโยค ๖
ประมาณ ๔๐ รูปเศษ ตามปกติ ภิกษุสามเณรทีอ่ ยูป่ ระจำวัดมณีฯ มีประมาณปีละ ๔๐ รูปขึน้ ไป บางทีมีถงึ ๘๐ รูปก็เคยมี
ด้านการเผยแผ่ แสดงธรรมสัง่ สอนพุทธบริษทั เป็นประจำในวันธรรมสวนะ นอกจากนีย้ งั ได้แสดงธรรมอบรมสัง่ สอนประชาชนและหน่วยราชการต่าง ๆ เช่น สอนทหาร นักเรียน เป็นต้น บางคราวทางการก็อาราธนาให้ไปแสดงธรรมอบรมสัง่ สอนประชาชน ในอำเภอต่าง ๆ เป็นเวลาหลายวันมีเขตอำเภอบ้านหมี่
เป็นต้น ประโยชน์สว่ นรวมท่านเอาใจใส่มาก
ด้านการสาธารณูปการ นับแต่ครองวัดมณีฯ มาปีที ๓ พ.ศ. ๒๔๗๗ ได้จดั การบูรณะปฏิสงั ขรณ์เสนาเสนะ ถาวรวัตถุตา่ ง ๆ ภายในวัด ซึง่ ชำรุดทรุดโทรมให้คนื สูส่ ภาพมัน่ คงแข็งแรงขึน้ เช่น
พระประธานในพระอุโบสถและพระอุโบสถ พระเจดียท์ ง้ั ๒ องค์ ศาลาและเขือ่ นวัด ตลอดถึงเสนาสนะอืน่ ๆ อีก ส่วนก่อสร้างขึน้ ใหม่มพี ระประธานประจำศาลา ,กุฏิ , ศาลา , หอระฆัง , หอสมุด และเมรุ
เป็นต้น ในสมัยทีท่ า่ นครองวัดอยู่ ได้มผี มู้ ศี รัทธาถวายนาไว้ ๒ แปลงเพือ่ ให้เป็นสมบัตขิ องวัด การทัง้ หลายเหล่านีท้ จ่ี ะลุลว่ งมาได้ ก็เพราะได้ทนุ มาจากการขอความอุปถัมภ์จากรัฐบาล และประชาชนผูม้ ศี รัทธา
ทัง้ หลาย และก็ดว้ ยคุณธรรมทีม่ อี ยูใ่ นตัวของพระคุณท่านอีก ทีท่ ำให้ประชาชนผูพ้ บเห็นแล้วได้เกิดความเลือ่ มใส นีก่ เ็ ป็นคุณธรรมอีกประการหนึง่ ทีท่ ำให้พระคุณท่านบริหารงานต่าง ๆ ให้ลลุ ว่ งมาด้วยดีเสมอ
กิจที่ท่านทำเป็นประจำ คือ ตามปกติท่านตื่นนอนตี ๔ กิจวัตรที่ทำในตอนนี้ มีไหว้พระ
สวดมนต์เจริญภาวนา เดินจงกรมเป็นอาทิ กิจเหล่านีท้ ำเป็นประจำทัง้ กลางวันกลางคืนมิได้ขาด เว้นแต่ม-ี
เหตุจำเป็น ยังมีอกี อันหนึง่ ซึง่ ท่านถือว่าเป็นกิจจำเป็น นัน่ คือ ออกบิณฑบาต เมือ่ โอกาสอำนวย ท่าน
จะออกไปแสวงหาทีว่ เิ วก เพือ่ บำเพ็ญสมณธรรมบางคราวก็ไปแสวงหาในทีไ่ กล บางคราวก็ไม่ขา้ มเขตจังหวัดทีอ่ ยู่ สถานทีอ่ ยูบ่ ำเพ็ญสมณธรรม บางครัง้ ก็ปา่ ช้า บางครัง้ ก็ถำ้ แห่งภูเขา สุดแล้วแต่ทไ่ี หนเป็นทีส่ ปั ปายะก็อยูท่ น่ี น่ั วันเวลาทีอ่ ยูก่ ไ็ ม่กำหนดตายตัว บางครัง้ ก็อยูเ่ ป็นเดือน บางครัง้ ก็ในราย ๑๕ วัน ๒๐ วัน ก็
กลับวัด นีเ่ ห็นจะเนือ่ งกับโอกาส กิจทีก่ ล่าวมานี้ ท่านประพฤติเป็นประจำเสมอมา


(สำเนา)
(จดหมายลาจากตำแหน่งฐานานุกรม ทีพ่ ระครูปลัด)
ทีพ่ กั ถ้ำบ่องามลพบุรี
วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ร.ศ.๑๓๑
นมัสการมายังเจ้าคุณราชกวี
ด้วยพวกเกล้ากระผมได้ลงไปรุกขมูลเพือ่ แสวงหาวิเวก บัดนีไ้ ด้พากันไปอยูถ่ ำ้ เขาบ่องามแขวงลพบุรี
ก็มคี วามสบายด้วยกันทุกรูป แต่พรรษานีพ้ วกเกล้ากระผม ตัง้ ใจจะพากันอยูต่ ามถ้ำเพือ่ ความสำราญในจิตสักคราวหนึง่ ตามสติกำลังความสามารถ
อนึง่ ส่วนตัวเกล้ากระผมนับแต่เบือ้ งต้นมาคือ เมือ่ ศก ๑๑๒ ได้ลาโยมทัง้ ๒ ลงมาเล่าเรียนในกรุงเทพฯ เมือ่ ศก ๑๑๔ บรรพชาเป็นสามเณร ศก ๑๑๕ อุปสมบท ศก ๑๑๘ ได้กลับขึน้ ไป เมืองอุบลตามทีไ่ ด้สญ
ั ญาไว้กบั โยม ศก ๑๑๙ ได้เป็นครูท่ี ๒ ศก ๑๒๐ เป็นครูท่ี ๑ โรงเรียนอุบลวิทยาคมชัน้ ภาษาไทย ศก ๑๒๑ ได้เป็นครูใหญ่และเป็นผูจ้ ดั การโรงเรียนพันธุสโมสร ได้รบั ความบำรุงโดยลำดับมาครัน้
ศก ๑๒๒ ได้รบั ทีพ่ ระครูปลัดฐานาของเจ้าคณะมณฑล และเป็นผูช้ ว่ ยเจ้าคณะมณฑลประจำบริเวณร้อยเอ็ด มีสว่ นพระราชทรัพย์บำรุงปีละ ๕๐๐ บาท ตลอดมา ถึงศก ๑๒๕ เป็นเวลาทีโ่ ยมทัง้ สองล่วงลับไป เมือ่ เสร็จฌาปนกิจแล้วได้ลาออกจากตำแหน่งผูช้ ว่ ยเจ้าคณะมณฑล และลาออกจากทีพ่ ระครูปลัดด้วย
ศก ๑๒๖ ลงมาอยูก่ รุงเทพฯ กลับได้รบั ทีป่ ลัด ส่วนเจ้าคุณก็บงั เอิญได้รบั พระราชทานตำแหน่งเจ้าคณะมณฑลราชบุรี จันทบุรี กรุงเทพฯ ตลอดมาถึงศก ๑๓๐ เกล้ากระผมก็ได้สนองพระเดชพระคุณ
ตามลำดับมา ก็แลเห็นว่าพอสมควรแก่ความสามารถของตนแล้ว ในการบำรุงวัดและสงเคราะห์ภกิ ษุสามเณรทายกทายิกา เกีย่ วเกาะอยูใ่ นหมูใ่ นคณะมาได้ ๑๗ พรรษาแล้ว เมือ่ ศก ๑๓๑ นีเ้ ป็นโอกาสว่างเกล้านบนมัสการลาจากหมูค่ ณะ เพือ่ แสวงหาวิเวกตามสติกำลับสืบไป
เพราะเหตุนน้ั เกล้ากระผมขอบารมีเป็นทีพ่ ง่ึ ขอลาจากทีพ่ ระครูปลัด เพือ่ ให้พน้ จากการเกีย่ วเกาะเพื่อแสวงหาวิเวก สนองพระเดชพระคุณบิดามารดา ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ พระราชราชามหาอำมาตย์
เป็นผูศ้ าสนูปถัมภก.
ควรมิควรขอบารมีเป็นทีพ่ ง่ึ
พระครูปลัดอ่ำ
(หมายเหตุ)
(จดหมายนีใ้ ช่หรือไม่ ทีเ่ ป็นอุปถัมภกปัจจัย ดลบันดาล ให้เขาบ่องาม เป็นเขาพระงาม
พระพุทธปฏิมา และวัดก็งามตระหง่าน และทำให้ผมู้ ศี รัทธาปสาทะในพระพุทธศาสนา เป็นอันมาก ซึง่ ได้มา ณ ทีน่ ้ี เป็นผูม้ ใี จงามไปด้วย.)
ธ.ด.


(สำเนา)
(จดหมายขอลาพระผูร้ ว่ มงาม)
ทีพ่ กั ถ้ำเขาบ่องาม ลพบุรี
วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ร.ศ.๑๓๑
คำนับมายังท่านทัง้ หลาย ผูเ้ ป็นสังฆสมาคมสำหรับวัดบรมนิวาส ซึง่ เป็นผูเ้ คยได้รว่ มการงานในวัดด้วยกันมาหลายปีแล้ว ทราบ
ด้วยสมัยนี้ ข้าพเจ้าได้ลาเจ้าคุณออกไปเทีย่ วแสวงหาวิเวกตามสมณวัตร์ ก็มคี วามสุขสบายดี
ตามประสาป่า ๆ ดอน ๆ นัน้ เอง
อนึง่ ข้าพเจ้ามาดำริหถ์ งึ ตนว่าชาตินม้ี ชี วี ติ เป็นมาแล้ว ในเบือ้ งต้นก็ได้ตง้ั ใจศึกษาเล่าเรียนตามกำลัง แลได้ชว่ ยครูอปุ ชฌาย์อาจารย์ บิดา มารดา ภิกษุ สามเณร ทายกอุบาสกอุบาสิกาตามความสามารถของตน ก็เข้าใจว่าพอสมควรอยูแ่ ล้ว เพราะเหตุนน้ั ในศกนีเ้ ป็นต้นไป ข้าพเจ้าขออนุญาตแด่ทา่ นทัง้ หลาย
ซึง่ เป็นทีเ่ คยได้รว่ มการงานด้วยกันมา ขอลาจากทีป่ ระชุมไปแสวงหาวิเวก ตามสติกำลังความสามารถของตนชัว่ คราว ขอให้ทา่ นทัง้ หลายเมตตาถึงข้าพเจ้าด้วย อนึง่ ด้วยอำนาจพระพุทธ์, พระธัมม์, พระสงฆ์,
๓ รัตนนีอ้ นั บริสทุ ธิศ์ กั ดิส์ ทิ ธิ์ จงอภิบาลบำรุงท่าน ทัง้ หลายทุกองค์ ๆ ให้มคี วามสำราญกาย วจีจติ ต์
ในทางพุทธศาสนาตลอดทางทุกกาลทุกเมือ่ เทอญ.
โดยความเคารพคิดถึงอย่างสูง
พระครูปลัดอ่ำ


(จดหมายตอบ จากวัดบรมนิวาส)
ทีว่ ดั บรมนิวาส
วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ร.ศ.๑๓๑
ถึงพระปลัดอ่ำ
ด้วยจดหมายของเธอซึง่ ลาจำพรรษาทีถ่ ำ้ และลาออกจากตำแหน่งพระครูปลัดนัน้ ได้ทราบความตลอดแล้ว ฉันได้ระลึกการหนหลังแต่เบือ้ งต้นมาถึงบัดนี้ ซึง่ เธอจะได้ทำสิง่ ซึง่ ไม่เป็นทีพ่ อใจของฉัน ๆ ยังระลึกไม่ได้เลย ฉันมีความรักว่าน้อง เป็นเพือ่ นชีวติ คนหนึง่ ซึง่ เธอลาออกจากตำแหน่งเสียนัน้ ก็เท่ากับมี
ผูค้ วักเอาดวงหทัยหรือลูกตาหรือตัดเอาแขนซ้ายแขนขวาของฉันไป ความจริงใจการวิเวกย่อมเป็นทีพ่ อใจ
ของฉันอย่างทีส่ ดุ ลาเพือ่ วิเวกก็ยอ่ มเป็นทีย่ นิ ดีของฉันไม่มสี ว่ นเปรียบ แต่ความอาลัยในเธอ ไม่อยากให้ออกก็ไม่มสี ว่ นเปรียบเหมือนกัน แต่มาคิดถึงความดีทเ่ี ธอได้ทำไว้แก่ฉนั คือช่วยอุปการะแก่บดิ ามารดา
แลช่วยการวัดวาอารามเต็มกำลัง เธอคงคิดว่าเมื่อเวลาฉันมีการหนักก็ได้ช่วยเต็มกำลังแล้ว ในสมัยนี้
เธอเข้าใจว่า ฉันเบากายเบาใจแล้ว ถึงไม่อยู่ช่วยก็คงไม่เป็นอะไร ความเห็นนั้นก็ถูกต้องจริงอย่างนั้น
ความคิดนัน้ ฉันก็เห็นชอบด้วยทุกประการ แต่ความอาลัยไม่อยากให้ลา ไม่อยากให้ไปอยูห่ า่ งไกลนัน้ ก็ยงั มีอยูน่ น่ั เอง แต่ถงึ อย่างไรฉันก็ไม่ให้ขดั ใจ ฉันต้องจำใจอนุญาต ให้เธอออกจากตำแหน่งพระครูปลัดตามความประสงค์ เพื่อตัดปลิโพธกังวล เครื่องเกี่ยวเกาะให้สิ้น จงอุตส่าห์ตั้งหน้าบำเพ็ญสมณธรรมให้
เต็มศรัทธาความสามารถเถิด แต่อย่างไรก็ดตี อ้ งเข้าใจว่าฉันขาดเครือ่ งมืออันสำคัญ ถ้าหากว่ากรรมเวรมันบันดาลให้หลีกเลีย่ งจากหน้าทีก่ ารงาน อันสำคัญอย่างใดอย่างหนึง่ ซึง่ ดูไม่เห็นในเบือ้ งหน้าจะเกิดมีขน้ึ
ซึง่ เธอจะเห็นไปว่าช่างท่านเถิด อย่างนีด้ กู จ็ ะไม่สมควร.
พระราชกวี
หมายเหตุ :
สำเนาจดหมายทัง้ ๒ ฉบับข้างต้น และจดหมายฉบับนี้ พระศีลวรคุณ (สังกิจโจ) เก็บรักษาไว้เห็นว่าเป็นสำคัญและมีสารัตถะ เนือ่ งด้วยชีวประวัตขิ องพระมหาเถระ และพระเถระทีก่ ล่าวมาถึงนัน้ จึงนำพิมพ์รวมไว้ในเล่มนี้ เพือ่ เป็นการรักษาไว้ มิให้ขาดสูญ และคาดว่าจะเป็นทิฏฐานุคติ ของผูส้ นใจในธัมมานุธมั มปฏิบตั ไิ ด้ดว้ ย.
ธ.ด.
* ธ.ด. คือ พระธรรมดิลก วัดบรมนิวาส ซึง่ เป็นผูร้ บั ผิดชอบในการจัดพิมพ์หนังสืออนุสรณ์ในงาน
พระราชทานเพลิงศพพระเทพวรคุณ (อ่ำ)



พระครูวนิ ยั รัตนมุนี (หลวงพ่อถมยา ปุณณ
ฺ โก)
พระครูวนิ ยั รัตนมุนี (ถมยา ปุณณ
ฺ โก) นามเดิม ถมยา งูบ้ ตุ รตน เกิดเมือ่ วันพุธที่ 4 กุมภาพันธ์ 2456 ตรงกับวันขึน้ 10 ค่ำ เดือน 3 ปีฉลู จุลศักราช 1275 เวลา 07.30 น. ทีบ่ า้ นสระเสวย หมูท่ ่ี
4 ตำบลพรหมาสตร์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
บิดาชือ่ เชย งูบ้ ตุ รตน มารดาชือ่ สุข งูบ้ ตุ รตน มีพน่ี อ้ งร่วมบิดา มารดาเดียวกัน รวม 7 คน คือ
1. นายแม้น
งูบ้ ตุ รตน
ถึงแก่กรรม
2. นางบุญมา
คงดี
“
3. นายมูล
งูบ้ ตุ รตน
“
4. นายเสา
งูบ้ ตุ รตน
“
5. นางสาวละมัย
งูบ้ ตุ รตน
“
6. พระครูวนิ ยั รัตนมุนี (ถมยา งูบ้ ตุ รตน มรณภาพ เมือ่ 22 พฤษภาคม 2534)
7. พระภิกษุกมล (ยิม้ งูบ้ ตุ รตน) ชูวฒ
ั นะ
การศึกษาเล่าเรียน โรงเรียนประชาบาล (ศาลาโคกหมู) วัดมณีชลขัณฑ์ จบชัน้ ประถม 1
แล้วออกไปช่วยบิดา - มารดาประกอบอาชีพ
การบรรพชา อุปสมบท เมือ่ อายุครบ 21 ปี จึงขอบรรพชาอุปสมบท ณ พัทธสีมาวัดมณีชลขัณฑ์
ตำบล พรหมาสตร์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เมือ่ วันที่ 21 กรกฎาคม 2477 เวลา 14.10 น.พระครู
ศีลวรคุณ (อ่ำ ภทฺราวุโธ) เป็นพระอุปชั ฌาย์ พระใบฎีกาฟ้อน ฐิตเปโม เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระมัง
(พระครูมงคลภาณี) มงฺคโล เป็นพระอนุสาวนาจารย์ โดยคุณโยมทองอินทร์ - คุณโยมทองใบ จันทร์ปรุง
คหบดีตลาดลพบุรี เป็นผูอ้ ปุ การอุปสมบท การศึกษาพระปริยตั ธิ รรม สอบได้ นักธรรมตรี


ตำแหน่งและสมณศักดิ์
1. พระครูสมุหถ์ มยา ปุณณ
ฺ โก
2. พระครูธรรมธรถมยา ปุณณ
ฺ โก
3. พระครูวนิ ยั ธรถมยา ปุณณ
ฺ โก
ทัง้ 3 ตำแหน่งนี้ เป็นฐานานุกรม พระเทพวรคุณ (อ่ำ ภทฺราวุโธ) เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี - อ่างทอง
- สระบุรี (ธรรมยุต)
4. พระครูสญ
ั ญาบัตร ชัน้ โทพระอารามหลวง ทีพ่ ระครูวนิ ยาภิรตั เมือ่ 5 ธันวาคม 2514
5. พระครูสญ
ั ญาบัตร ชัน้ เอกพระอารามหลวง ที่ พระครูวนิ ยั รัตนมุนี เมือ่ 5 ธันวาคม 2532
ตำแหน่งการปกครอง
1. ผูช้ ว่ ยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ที่ 12/2512 ณ 17 กันยายน 2512
2. รักษาการแทนเจ้าอาวาสพระอารามหลวงที่ 1/2530 ณ 1 กรกฎาคม 2530
3. เจ้าอาวาสพระอารามหลวง ที่ 6/2531 ณ 15 มิถนุ ายน 2531
4. เจ้าคณะตำบลพรหมาสตร์-ท่าวุง้ (ธ.) ที่ 25/2534 ณ 22 มกราคม 2534
5. พระอุปชั ฌาย์ ที่ 1/2534 ณ 19 กุมภาพันธ์ 2534
ผลงานสาธารณูปการ
พ.ศ.2531
1. สร้าง “สวนรัชมังคลาภิเษก ร.9” บริเวณหน้าวัดตลอดแนว ขนาด 4 x 100 เมตร จัดเป็น 4
แปลง ลักษณะฐานคอนกรีตบนเสริมลูกกรงเหล็ก เป็นเงิน 77,963.- บาท (ในจำนวนเงินนีไ้ ด้รบั เงิน
อุดหนุนจาก กรมการศาสนา ประจำปี เป็นเงิน 30,000.- บาท
2. ทาสีและเปลีย่ นกระจก หอสมุด (อ่ำ ภทฺราวุโธ) พระเทพวรคุณ เป็นเงิน 2,843.- บาท
3. ลาดยางมะตอย บริเวณลานหน้าวัดและด้านตะวันออก ตลอดแนวเป็นเงิน 160,000.- บาท
พ.ศ.2532
1. เทพืน้ คอนกรีตภายใน ซ่อมหลังคา และสร้างฐานมณฑป ประดิษฐานพระพุทธรูป พระวิหาร
เป็นเงิน 15,760.- บาท (ในจำนวนเงินนี้ คุณแม่ชน่ื บัวบาน บริจาค 15,000.- บาท)
2. สร้างกุฏิ “ศาลาหลวงพ่อแสง” ลือ้ มาจากบริเวณพระเจดียห์ ลวงพ่อแสงดัดแปลงจากอาคารเดิมเป็น 2 ชัน้ ชัน้ ล่างเป็นตึกชัน้ บนเป็นไม้ ขนาด 6 x 12” เมตร เป็นเงิน 141,462.- บาท ในจำนวน
เงินนีไ้ ด้รบั อุดหนุนจาก กรมการศาสนา ประจำปี 70,000.- บาท
3. สร้างกุฏิ “อนุสรณ์นายเพียร – นางทองดี มะยมทอง” เป็นตึก 2 ชัน้ ขนาด 6 x 7 เมตร จำนวน
2 หลัง ราคาหลังละ 402,00.- บาท รวมเป็นเงิน 804,000.- บาท
4. สร้างท่อระบายน้ำเสียด้านหลังวัด เป็นเงิน 3,500.- บาท (โดยรับความร่วมมือจากพระภิกษุสามเณร บริจาค)
พ.ศ.2533
1. สร้างกุฏิ “ไพเราะ - สำเริง ไทยมณี” เป็นตึกชัน้ เดียวขนาด 6 x 9 เมตร เป็นเงิน 400,000.- บาท
(กุฏเิ จ้าอาวาส)
2. สร้างกุฏิ “นิตธิ ญ
ั ญรัตนา” เป็นตึกชัน้ เดียว ขนาด 6 x 7 เมตร เป็นเงิน 250,00.- บาท
3. สร้างกุฏิ “อนุสรณ์คณ
ุ แม่เงินหงษ์ ลิม้ ปัญญาเลิศ” เป็นตึก 2 ชัน้ ขนาด 6 x 13 เมตร เป็นเงิน


452,100.- บาท
4. สร้างเขือ่ นล้อมรอบบริเวณพระเจดียห์ ลวงพ่อแสง โดยใช้งบประมาณซึง่ กรมชลประทาน เป็นหน่วยดำเนินงาน เป็นเงินประมาณ 6,000,000.- บาท
5. สร้างเขือ่ นคอนกรีตรอบเขือ่ นพระเจดียห์ ลวงพ่อแสง ความยาว 166 เมตร เป็นเงิน199,200.บาท (ไม่รวมค่าทำแผ่นป้ายหินอ่อน)
6. ทาสีพระอุโบสถ และพระวิหาร เป็นเงิน 5,893.- บาท
7. สร้างหอกระจายเสียง พร้อมเครือ่ งขยายเสียงและอุปกรณ์ เป็นเงิน 16,930.- บาท ในนาม
พระนวกะ 2533 ร่วมด้วยอุบาสก-อุบาสิกา วัดมณีชลขัณฑ์
8. ซ่อมแซมกุฏิ “ชลประทาน” เป็นเงิน 35,000.- บาท
พ.ศ.2534
1. เทพืน้ คอนกรีตหน้าพระวิหาร ผ่านหน้ากุฏเิ จ้าอาวาส จดถนนด้านทิศตะวันออก เป็นเงิน
28,785.- บาท
2. สร้างส้วมสาธารณะ เป็นตึก ขนาด 5 x 6 เมตร เป็นทีช่ าย 5 หญิง 5 เป็นเงิน 46,163.- บาท
3. ซ่อมพืน้ คอนกรีตชานนอกหน้าศาลาการเปรียญ เป็นเงิน 30,000.- บาท
4. เคลือ่ นย้ายกุฏไิ ม้ 2 หลัง “กุฏอิ ดีตเจ้าอาวาส 2475 และกุฏปิ รางค์สำอางค์เอีย่ มประสิทธิ์ 2478
ขนาด 8 x 12 เมตร และ 6 x 9 เมตร สร้างส้วมประจำกุฏแิ ละชานบันได ทัง้ 2 หลัง เปลีย่ นซ่อมหลังคาเป็นกระเบือ้ งทัง้ 2 หลัง และทาสีใหม่ทง้ั 2 หลัง รวมทัง้ สิน้ เป็นเงิน 159,228.- บาท
5. ซือ้ ดินถมพืน้ ทีเ่ ตรียมปลูกกุฏใิ หม่ 2 หลัง เป็นเงิน 26,000.- บาท
6. สร้างรัว้ “รัชมังคลาภิเษก” และเบ็ดเตล็ด คุณไพเราะ-สำเริง ไทยมณี บริจาค 25,000.-บาท
คุณแวง-ปราณี ไทยมณี 1,800.- บาท และคุณบุญส่ง-สมพร ไทยมณี บริจาค 500.- บาท รวมทัง้ สิน้
เป็นเงิน 27,300.-บาท
นายสำเภา ทองสุก ผูค้ ดั ลอก



พระครูพรหมจริยาทร (พรหมา ทนฺตจิตโฺ ต)
พระครูพรหมจริยาทร เจ้าอาวาสองค์ท่ี 9 ของวัดมณีชลขัณฑ์ พระอารามหลวงชัน้ ตรี ชาติภมู -ิ
เกิดวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2471 โยมบิดาชือ่ นายบุญมา ศรีเสมอ โยมมารดาชือ่ นางหมูน ศรีเสมอ อาชีพทำนา มีบตุ รธิดา 6 คน เป็นหญิง 4 คน ชาย 2 คน ท่านเป็นคนอำเภอมหาชนะชัย จังหวัดอุบลราชธานี
แต่ในปัจจุบนั นีส้ งั กัดจังหวัดยโสธร ในหมูบ่ า้ นชนบทแห่งหนึง่ ชือ่ บ้านน้ำอ้อม ตำบลน้ำอ้อม อำเภอค้อวัง
จังหวัดยโสธร บวชเป็นสามเณรตัง้ แต่ พ.ศ. 2485 ณ วัดชัยชนะ ต.น้ำอ้อม อ.มหาชนะชัย จ.อุบลราชธานี
จนถึงปัจจุบนั
การศึกษาทางโลก สอบได้ชน้ั มัธยมปีท่ี 2 จากโรงเรียนอุบลวิชาคม จังหวัดอุบลราชธานี
การศึกษาทางธรรม สอบนักธรรมชัน้ ตรีได้ พ.ศ. 2486
สอบนักธรรมชัน้ โท ได้ พ.ศ. 2487
สอบนักธรรมชัน้ เอกได้ พ.ศ. 2489
เมือ่ เรียนนักธรรมจบชัน้ เอกแล้ว ก็คดิ เรียนบาลี การเรียนบาลีประโยค ป.ธ.3 นัน้ สำนักเรียนใน
ชนบทไม่มคี รูสอนจึงได้ตดั สินใจไปเรียนทีว่ ดั สุปฏั นาราม จังหวัดอุบลราชธานี ได้ญตั ติเป็นพระธรรมยุต เมือ่ วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2493 ณ วัดศรีอบุ ลรัตนาราม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี มีพระศรี
ธรรมวงศาจารย์เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูวิจิตรธรรมภาณีและพระมหาต่วน นิทฺเทสโก เป็นพระคู่สวด
ได้รบั ฉายา ทนฺตจิตโต
สอบประโยค ป.ธ.3 ได้ พ.ศ. 2494 อายุ 23 พรรษา 3 สำนักเรียนวัดสุปัฏนาราม จังหวัดอุบลราชธานี
พ.ศ. 2496 ย้ายไปอยูว่ ดั นรนาถสุนทริการาม กรุงเทพมหานคร และได้ศกึ ษาในสภาการศึกษามหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยประมาณ 5 ปี ก็ลาออก


พ.ศ. 2500 สอบประโยค ป.ธ.4 ได้ สำนักเรียนวัดนรนาถสุนทริการาม และได้เป็นครูสอนปริยตั ธิ รรมประจำสำนักเรียนวัดนรนาถสุนทริการาม มีตราตัง้ เป็นหลักฐาน โดยสมเด็จพระมหามุนวี งศ์เป็นผูแ้ ต่งตัง้
พ.ศ. 2506 จำพรรษาทีว่ ดั ป่าโรงธรรมสามัคคี จ.เชียงใหม่
ต่อมา พ.ศ. 2507 วัดมณีชลขัณฑ์ไม่มคี รูสอนปริยตั ธิ รรม เจ้าสำนักเรียนทางลพบุรขี อไป พระครูพรหมจริยาทร จึงได้ยา้ ยมาจากวัดนรนาถสุนทริการาม มาอยู่ วัดมณีชลขัณฑ์เมือ่ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2507 พอมาอยูแ่ ล้วได้ทำงาน 2 อย่างคือ
1. เป็นครูสอนปริยตั ธิ รรม
2. เป็นเลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองลพบุรี ตัง้ แต่ พ.ศ. 2507 – 2530
พ.ศ. 2534 – 2535 ได้ออกธุดงค์ไปจังหวัดร้อยเอ็ด – ยโสธร นอนตามป่าเขาลำเนาไพร ตามถ้ำ,
ตามโคนต้นไม้เป็นเวลา 2 ปี ขณะทีท่ างวัดมณีชลขัณฑ์เจ้าอาวาสว่างลง หาผูใ้ ดมาดำรงตำแหน่งไม่ได้ พระเดชพระคุณท่านพระครูมงคลภาณีเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยทายกทายิกา พ่อค้า ประชาชน
ข้าราชการชัน้ ผูใ้ หญ่มที า่ นผูว้ า่ ราชการจังหวัดลพบุรี นายอำเภอเมืองลพบุรี เป็นต้น เป็นผูส้ นับสนุนส่งเสริมพระพุทธศาสนา และเป็นการเสริมปาระมีให้พระครูพรหมจริยาทรอีกส่วนหนึ่ง ปาระมีส่วนนี้อำนวยให้
พระครูพรหมจริยาทร ได้รบั ตราตัง้ เจ้าอาวาสวัดมณีชลขัณฑ์ เมือ่ วันที่ 30 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2536
ตำแหน่งหน้าที่
พ.ศ. 2507
- เป็นเลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองลพบุรี
พ.ศ. 2516
- เป็นผูช้ ว่ ยเจ้าอาวาสวัดมณีชลขัณฑ์
พ.ศ. 2522
- เป็นพระครูสญ
ั ญาบัตร
พ.ศ. 2534
- จำพรรษาวัดป่ายโสธร บ้านน้ำคำน้อย ต.น้ำคำใหญ่ อ.เมือง
จ.ยโสธร
พ.ศ. 2535
- จำพรรษา วัดหอก่อง ต.ฟ้าหยาด อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
พ.ศ. 2536
- จำพรรษา วัดเทพกุญชรฯ
30 ต.ค. 2536 - ปัจจุบนั
- เจ้าอาวาสวัดมณีชลขัณฑ์
พระครูพรหมจริยาทร พยายามที่จะพัฒนาวัดมณีชลขัณฑ์ให้เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของ
พุทธศาสนิกชน มุง่ มัน่ ทีจ่ ะบูรณะปฏิสงั ขรณ์โบสถ์ วิหาร ศาลาการเปรียญ เจดียห์ ลวงพ่อแสง เจดีย์
ลอมฟาง รัว้ วัด บริเวณวัด ฯลฯ จนทำให้วดั มณีชลขัณฑ์เป็นวัดทีไ่ ด้รบั รางวัลของจังหวัดลพบุรี แต่การพัฒนาดังกล่าวต้องอาศัยความร่วมมือจากพระภิกษุทกุ รูปในวัด อุบาสก อุบาสิกา และพุทธศาสนิกชนทุกคน จึงจะทำให้ศาสนกิจประสบความสำเร็จลุลว่ งได้

