
เท่าท่ีปรากฏหลักฐาน  พบว่ามีเจ้าอาวาสปกครองวัดเกาะแก้ว คณะมหานิกาย มีดังน้ี
1. พระอธิการ (เพ็ง)
2. พระอธิการ (อยู่)
3. พระอธิการ (พุ่ม)

ท้ัง 3  รูป ปกครองวัดก่อน พ.ศ.2409   แต่ไม่ทราบว่าปกครองนานรูปละก่ีปี  จนเม่ือ พ.ศ.2409
ปฏิสังขรณ์วัดเสร็จเปลี่ยนเป็นคณะธรรมยุต  ได้รับการพระราชทานนามวัดใหม่เป็น  “วัดมณีชลขันธ์”
(คงรูปการเขียนแบบเดิม) และมีเจ้าอาวาสตามลำดับ ดังน้ี

ĀÈĉòíòçòêçñÔáÓõÊåÂñÓÑČ

ปี พ.ศ. 2409 เป็นพระอารามหลวง  ช้ันตรี  คณะธรรมยุต

  รูปท่ี               รายนาม/สมณศักด์ิ            จากวัด         ปกครอง
                                       จาก   ถึง     รวมปี

    1       พระครูมหิทธิเมธาจารย์  (พระครูแสง)   วัดโสมนัสวิหาร 2409 2418 10
    2       พระครูวินยาภิรัต (ย้ิม)   วัดมกุฎกษัตริยาราม 2419 2435 17
    3       พระครูวินัยธรรม (เฉย)   วัดเสนาสนาราม 2437 2449 14
    4       พระครูวินยาภิรัต (กร่าง)   วัดนิเวศธรรมประวัติ 2450 2452   3
    5       พระครูวินยาภิรัต (เฟ่ือง)   วัดโบสถ์  จ.สิงห์บุรี 2453 2473 21
   รก.      พระมหาสุดใจ   วัดบวรนิเวศวิหาร 2474     -   1
    6       พระเทพวรคุณ  (อ่ำ  ภทฺราวุโธ)   วัดสิริจันทรนิมิตรวรวิหาร 2475 2511 37
    7       พระศีลวรคุณ (นวล  วิทิโต) ป.ธ.5   วัดมณีชลขัณฑ์ 2512 2530 19
    8       พระครูวินัยรัตนมุนี (ถมยา  ปุญญโก)   วัดมณีชลขัณฑ์ 2531 2533   3
   รก.      พระครูวินยาภิรัต   วัดมณีชลขัณฑ์ 2534 2535   2
    9       พระครูพรหมจริยาทร (พรหมา

            ทนฺตจิตฺโต)  ป.ธ.4   วัดมณีชลขัณฑ์ 2536     ปัจจุบัน

ขณะน้ี (พ.ศ. 2546) วัดมณีชลขัณฑ์มีพระครูวินัยธรธรรมนูญ   ฐิตวฑฺฒโน เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาส
และพระธรรมธรคชาเทพ สุมิตฺโต  เป็นเลขานุการเจ้าอาวาส  มีไวยาวัจกร คือ นายสำเภา  ทองสุก ต้ังแต่
ปี พ.ศ 2538 ถึงปัจจุบัน และนายวิลาศ  สุรฤกษ์ ต้ังแต่ พ.ศ. 2540 ถึงปัจจุบัน



พระเทพวรคุณ (อ่ำ)  เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี-อ่างทอง–สระบุรี (ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดมณี
ชลขัณฑ์ระหว่าง พ.ศ. 2475 -2511 รวม 36 ปี ขณะท่ีปกครองวัดมณีฯ ได้สร้างความเจริญรุ่งเรืองแก่วัด-
และพระพุทธศาสนา มีความสามารถในการสอน   การเทศน์และมีงานเขียนที่สำคัญคือประวัติวัดเขา
พระงามซึ่งเรียบเรียงแต่ครั้งเป็นพระศีลวรคุณ ท่านถือสันโดษ มีวัตรปฏิบัติที่บริสุทธิ์ งดงามตลอดชีวิต
แม้ในยามท่ีอาพาธ ดังท่ีพระซับ สุทฺธิญาโณ (คิลานุปัฏฐาก)  ได้เล่าถึงความเคร่งในพระวินัยของหลวงปู่
(พระเทพวรคุณ)แม้ขณะท่ีอาพาธ ไว้ว่า

“อันท่ีจริงพระเดชพระคุณในระยะหลัง ๆ  ท่ีผ่านมาปีสองปีอาพาธ  มักจะกระเสาะกระแสะ  เพราะ-
วัยชราอยู่เสมอก็ตามที  ถึงกระน้ันพระเดชพระคุณ ไม่เคยละเว้นกิจประจำวันท่ีเคยปฏิบัติมา  คือการสวดมนต์-
ไหว้พระเช้าเย็น และน่ังสมาธิ

วันท่ี ๑๑ พ.ศ. ๒๕๑๑  ซ่ึงตรงกับวันถวายพระเพลิง  อาการของท่านก็ทรุดลงอย่างน่าวิตก  ท้องเดิน
อาเจียนหลายคร้ัง แต่ละคร้ังได้เรียนให้ท่านถ่ายในหม้อเมร์  ท่านกลับบอกว่า  “ข้ีเรามันเหม็น เกรงใจคนท่ี-
จะเอาไปเท”  เม่ือได้เรียนท่านว่า   ต้องการจะเอาอุจจาระไปให้หมอดู    เพ่ือประกอบการรักษา  ขณะท่ีกำลัง-
จะจัดหาภาชนะอยู่น้ัน ท่านก็บอกว่า “มันออกมาแล้วละ ไปไม่ทัน พร้อมกับอาเจียนออกมาด้วย”  เห็นว่าอาการ-
เป็นท่ีน่าวิตก  ได้เรียนท่านเพ่ือจะนำส่งโรงพยาบาล ท่านบอกว่า “ไม่ไป ตายกับพวกลูกหลานในโบสถ์น้ี”
ได้เรียนท่านอีกว่า  “พวกกระผมและเณร ๆ จะตามไปปฏิบัติอยู่ด้วยเป็นประจำ ได้รับคำตอบจากท่านว่า
“ ซับ ฉันป่วยคร้ังน้ี ปวดท้องข้างซ้าย  ปวดเป็นพัก ๆ   บางคร้ังปวดแทบใจขาด  เธอจะให้ฉันไปป่วยโรงพยาบาล-
ทำไม ไปก็ตาย อยู่ก็ตาย ไม่ไหวแน่ ”  เม่ือเห็นพระเดชพระคุณ ไม่ยอมไปรักษาโรงพยาบาล เลยตัดสินใจไป-
ตามหมอบุญช่วย โดยได้ ส.ณ.สวัสดิ์  เป็นเพื่อน  เพราะขณะนั้นเวลา ๒๔.๐๐ น. แล้ว  เมื่อคุณหมอ

พระเทพวรคุณ  (ภทฺราวุโธ  อ่ำ)



บุญช่วยได้ทราบอาการแล้วก็ไม่ได้รอช้า ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีน่าอนุโมทนา และสรรเสริญ เป็นการกระทำอันประทับใจ
ของข้าพเจ้าฯ ไปช่ัวนานเท่านาน  และตลอดการถวายการรักษาคุณหมอไม่เคยคิดค่ายาหรืออย่างอ่ืนใด
จึงขออนุโมทนาไว้  ณ โอกาสน้ีด้วย หลังจากท่ีคุณหมอได้ตรวจอาการโดยท่ัวไปแล้วถวายยาฉัน ถึงเวลา
๐๒.๐๐ น.  อาการอุจจาระร่วงได้ทุเลา คุณหมอได้เรียนเพื่อให้พระเดชพระคุณไปรักษาที่โรงพยาบาล
พระคุณท่านก็ยืนยันว่า “ไปก็ตาย อยู่ก็ตาย จะขออยู่ในโบสถ์น้ี ตายต่อหน้าพระประธาน และลูกหลาน”
คุณหมอบุญช่วยเห็นว่า พระคุณท่านไม่ยอมไป จึง ได้ถวายการแนะนำ และมอบยา ปรอทวัดไข้  และได้-
ปวารณาไว้อีกว่าเม่ือมีอาการผิดปกติให้ไปตามได้ทุกเวลา

หลังจากคุณหมอได้กลับไปแล้ว  พระเดชพระคุณท่านก็ได้คุยเร่ืองต่าง ๆ  ให้พระภิกษุสามเณรฟัง
บางเร่ืองก็น่าขบขัน  เสียดายท่ีข้าพเจ้าจดจำไม่ได้หมด  เท่าท่ีจำได้ตอนหน่ึงพระคุณท่านเล่าว่า “ตัวท่านได้-
เกิดในป่าอ้ม พ่อแม่เลยต้ังช่ือว่า “อ้ม”  (มีต้นไม้ชนิดหน่ึงชาวอีสานเรียกว่าต้นอ้ม เพราะมีกล่ินหอม ชาว
ภาคกลางนิยมเรียกว่า “ต้นเนียม”)  เม่ือมาอยู่กับพ่ีชายแล้ว เลยเปล่ียนช่ือใหม่ว่า “อ่ำ”  (หมายถึงท่าน
เจ้าคุณอุบาลีคุณูปมาจารย์) ขณะท่ีพระคุณท่านได้เล่าอยู่น้ันเป็นประหน่ึงว่าท่านไม่ได้เจ็บป่วยอะไร  ตรงกัน-
ข้ามท่านกลับมีใบหน้าย้ิมแย้ม ได้ถามพระเณรปฏิบัติไข้ว่า “วันน้ีเป็นวันถวายพระเพลิง พระเณรลงศาลา
กันหรือเปล่า” ได้เรียนว่า “พระเณรลงศาลากันหมด และได้ถามถึงท่านพระครูวิฑิตธรรมขัณฑ์ และพระครู-
ประสาธน์ ว่าอยู่หรือไม่ เม่ือเรียนท่านว่าอยู่ศาลา ได้มีบัญชาให้สามเณรไปตามท่านท้ังสองมาพบ เม่ือท่าน-
ท้ังสองมาแล้ว  ได้เล่าเร่ืองต่าง ๆ  อันเก่ียวกับชีวประวัติของท่าน เม่ือคร้ังสมัยเป็นเด็ก จนกระท่ังได้มาบวช-
เป็นสามเณรกับพ่ีชายท่ีกรุงเทพฯ และพูดถึงการเดินทางธุดงค์ต่าง ๆ  เม่ือท่านพระครูท้ังสองกลับไปแล้ว
ได้เรียนท่านว่าหมอส่ังให้พักผ่อนมาก ๆ  ท่านกลับน่ังสมาธิ

วันท่ี ๑๒ พ.ศ. ๒๕๑๑ เวลา ๖.๐๐ น. คุณหมอมาเย่ียมตรวจดูอาการ เวลา ๙.๐๐ น. วัดความดัน-
โลหิต วันน้ีอาหารท้ังเช้า-เพล ไม่มีอะไร คงฉันนมสดและองุ่น ท่านบอกว่า “มันกลืนไม่ลง”  ได้ใช้วิธีหยอด-
ด้วยหลอดกาแฟ พอฉันได้บ้าง แต่ละคร้ังท่ีหยอด ท่านจะมองดูนาฬิกาเสมอ ถ้าเท่ียงแล้วจะไม่ยอมแตะต้อง-
เลย เม่ือเรียนท่านว่าหมอส่ังให้ฉัน  ท่านกลับตอบว่า “ซับ ถึงแม้ฉันจะตาย ขอให้ฉันบริสุทธ์ิ เวลาน้ีเวทนา-
มันเล่นงาน ฉันก็ตาย ไม่ฉันก็ตาย ฉันพร้อมแล้ว ขอความบริสุทธ์ิของฉันไว้”

เวลา ๒๑.๐๐ น. พระคุณท่านหยุดกระสับกระส่าย น่ังเอนหลังพิงหมอนในท่าสบาย  เหมือนกับ-
วันก่อน ๆ  ท่ีท่านเคยพักผ่อน

เวลา ๒๔.๐๐ น.  พระคุณท่านได้เรียกเข้าไปใกล้ ส่ังว่าเวทนามันไม่ยอมหยุดหย่อน เห็นจะไม่
ไหวแน่  ต่อน้ันเห็นท่านมีอาการสงบ ได้จับชีพจรดูค่อยมาก  แต่ก็นึกว่าพระคุณท่านยังไม่เป็นไร เพราะไม่มี-
อาการผิดปรกติ คงเป็นเหมือนกับท่านน่ังสมาธิในวันก่อน ๆ  น้ันเอง คร้ันเวลา ๐๑.๐๐ น.  เห็นผิดปรกติ  เพราะ-
การเต้นของชีพจรค่อยลงมาก ตามบริเวณใบหน้าและหูท้ังสองแดงก่ำผิดสังเกต  ได้ให้เณรไปปลุกพระเถระ-
ในวัด มาประชุมเพ่ือดูอาการ

เวลา ๐๒.๒๕  น.  ถึงได้รู้ว่าพระเดชพระคุณท่าน ได้มรณภาพเสียแล้ว ด้วยอาการอันสงบ
ท่ามกลางพระเถรานุเถระและภิกษุสามเณรท่ีเฝ้าอุปัฏฐาก  ในท่าน่ังเอนหลังพิงหมอน เหมือนหลับตามปรกติ-
ซ่ึงยังความเศร้าสลด อาลัยรักให้เกิดข้ึนแก่พระภิกษุสามเณรและบรรดาศิษยานุศิษย์เป็นอย่างย่ิง  เป็นท่ี
น่าสังเกตว่า พระเดชพระคุณท่านแม้จะมีเวทนากล้า พระคุณท่านไม่เคยแสดงอาการวิกลวิการอะไรเลย
จนกระท่ังมรณภาพก็อยู่ในท่าน่ังเอนหลังพิงหมอน ซ่ึงยากนักท่ีสามัญชนโดยท่ัวไปจะทำได้อย่างน้ัน”



คณะกรรมการจัดทำหนังสือเห็นว่าท่านเป็น “พระเถระท่ีเป็นม่ิงขวัญของวัด เป็นกำลังของคณะ
เป็นศรีพระศาสนา  และเป็นศรีของจังหวัดลพบุรี”  จึงได้นำประวัติ ผลงาน และสำเนาจดหมายลาจาก-
ตำแหน่งฐานานุกรมที่พระครูปลัด ซึ่งพิมพ์เผยแพร่ในงานพระราชทานเพลิงศพพระเทพวรคุณ (อ่ำ) ณ
วัดมณีชลขัณฑ์   เม่ือ วันท่ี  9  มีนาคม พ.ศ. 2512  มาพิมพ์เผยแพร่อีกคร้ังหน่ึง

ประวัติพระเทพวรคุณ
ท่านเจ้าคุณ  พระเทพวรคุณ (ภทฺราวุโธ อ่ำ สุภสร)  หลวงสุโภระประการ (สอน สุภสร) เป็น

บิดา แก้ว  สุภสร  เป็นมารดา, เป็นชาวบ้านหนองไหล ตำบลหนองไหล อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
เกิดเม่ือวันพฤหัสบดี ท่ี ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๑๙ ตรงกับแรม ๑๑ ค่ำ เดือน ๗ ปีชวด จุลศักราช ๑๒๓๘
ร.ศ.๙๕ เป็นน้องร่วมมารดาบิดาเดียวกันกับท่านเจ้าคุณพระอุบาลีคุณูปมาจารย ์(สิริจนฺโท)

เม่ืออายุได้ ๑๐ ปี พ.ศ.๒๔๒๙ บวชเป็นสามเณรท่ีวัดศรีทอง จังหวัดอุบลราชธานี ท่านเจ้าคุณ
พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (สิริจนฺโท) แต่ครั้งยังเป็นเปรียญเป็นพระอุปัชฌายะ เมื่อบรรพชาแล้วได้ศึกษา
พระธรรมวินัยอยู่ท่ีจังหวัดอุบลฯ ตามควรแก่ภาวะ

อุปสมบท ณ วันอาทิตย์ ที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๓๙ ตรงกับแรม ๑๑ ค่ำ เดือน ๘ ปีวอก
จุลศักราช ๑๒๕๘ เวลา ๑๓.๐๙ น.  ณ วัดเทพศิรินทราวาส จังหวัดพระนคร  สมเด็จพระมหาสมณเจ้า
กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงเป็นพระอุปัชฌายะ หม่อมเจ้า พระศรีสุคตคัตยานุวัตร วัดเทพศิรินทราวาส
ทรงเป็นพระกรรมวาจาจารย์, ท่านเจ้าคุณ พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (สิริจนฺโท) แต่คร้ังดำรงสมณศักด์ิเป็น
ประครูวิจิตรธรรมภาณี เป็นพระอนุสาวนาจารย์. พระอุปัชฌายะทรงประทานนามฉายาว่า “ภทฺราวุโธ”
เม่ืออุปสมบทแล้ว ได้ศึกษาพระธรรมวินัยต่อมา เข้าสอบนักเรียนตรี แห่งมหามกุฎราชวิทยาลัยได้เม่ือ พ.ศ.
๒๔๓๙ และสอบนักเรียนตรีพิเศษ ได้เม่ือ พ.ศ. ๒๔๔๐ ณ มหามกุฎราชวิทยาลัยแห่งเดียวกัน.

เมื่อจำพรรษาอยู่ที่วัดสุปัฏนาราม จังหวัดอุบลฯ ได้เป็นผู้ช่วยครูใหญ่สอนหนังสือไทยอยู่ ณ
โรงเรียนอุบลวิทยาคม  แล้วได้เล่ือนเป็นครูใหญ่ในโรงเรียนน้ัน เม่ือ พ.ศ. ๒๔๔๔ คร้ันถึง พ.ศ. ๒๔๔๕ เป็น
ผู้จัดการและเป็นครูใหญ่โรงเรียนพันธุสโมสร วัดทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลฯ พ.ศ. ๒๔๔๖ เป็นผู้ช่วยเจ้าคณะ-
มณฑลอุบลราชธานี  กำกับการจังหวัดร้อยเอ็ด   ได้รับพระราชทานค่าพาหนะปีละ ๕๐๐ บาท เป็นผู้ช่วย
เจ้าคณะมณฑลอยู่ ๔ ปี ถึง พ.ศ. ๒๔๔๙ ได้ลาออกจากหน้าท่ีการงานท้ังปวง  แล้วมาจำพรรษาอยู่ท่ีวัด
บรมนิวาส จังหวัดพระนคร

ถึงปีชวด พ.ศ. ๒๔๕๕  ลาออกจากตำแหน่งพระครูปลัดและไปจำพรรษาอยู่ที่ถ้ำเขาบ่องาม
จังหวัดลพบุรี อันเป็นสถานท่ีต้ังเขาพระงามอยู่บัดน้ี ในปีแรกแห่งการจำพรรษาท่ีถ้ำเขาบ่องามน้ี  มีพระมา-
จำพรรษาอยู่ด้วยอีก ๒ รูป คือ ท่าน สงฺกิจฺโจ (ลำเจียก) ซึ่งภายหลังได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ที่
พระศีลวรคุณ อดีตเจ้าอาวาสวัดสิริจันทรนิมิตรน้ี และท่านฐิตวีโร (ทา)

ท่านเจ้าคุณ พระเทพวรคุณ (ภทฺราวุโธ) ปรากฏเกียรติคุณว่าเป็นผู้มีปฏิปทาและอัธยาศัยน้อมไป-
ในการบำเพ็ญวิปัสสนาธุระ  กล่าวกันว่าท่านได้ติดตามท่านเจ้าคุณพระอุบาลีฯ ออกรุกขมูลประพฤติธุดงควัตร
บำเพ็ญวิปัสสนาธุระต้ังแต่บวชเป็นสามเณร  และได้ปฏิบัติต่อมาในเม่ือมีโอกาสโดยมิได้ขาด  แม้เม่ือออก-
มาอยู่วัดสิริจันทรนิมิตร ตลอดกระท่ังเม่ือย้ายไปเป็นเจ้าอาวาสวัดมณีชลขัณฑ์  ในจังหวัดลพบุรี ซ่ึงมีภาระ-
หน้าท่ีในทางคันถธุระ ท้ังในด้านการก่อสร้าง ซ่อมแซมเสนาสนะและในด้านการบริหารหมู่คณะอยู่อย่าง
เต็มมือแล้วก็ตาม ถึงดังน้ันท่านก็ยังหาโอกาสหลีกออกจากหมู่สู่ท่ีสงัด  เพ่ือบำเพ็ญวิปัสสนาธุระตามโอกาส-



อันควรอยู่เสมอ
ถึงแม้ท่านจะเป็นผู้มีอัธยาศัยดังกล่าวนั้นก็ตาม  แต่การปฏิบัติกิจพระศาสนาในทางคันถธุระ

ท่านก็ไม่ทอดท้ิง  ได้รับภาระของคณะทำกิจพระศาสนาในด้านน้ีด้วยความเอาใจใส่ และเป็นผลดีตลอดมา
ท่านจึงได้รับมอบหมายจากทางราชการให้ปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ หลายตำแหน่ง และมีความเจริญใน
สมณศักด์ิ โดยลำดับ คือ

ตำแหน่งหน้าท่ีการงาน
พ.ศ. ๒๔๕๕ เป็นเจ้าอาวาสวัดสิริจันทรนิมิตร เขาพระงาม
พ.ศ. ๒๔๖๗ เป็นพระอุปัชฌายะ
พ.ศ. ๒๔๗๕ เป็นเจ้าอาวาสวัดมณีชลขัณฑ์
พ.ศ. ๒๔๗๖ เป็นเจ้าคณะธรรมยุต  จังหวัดลพบุรี
พ.ศ. ๒๔๙๖ เป็นเจ้าคณะธรรมยุตจังหวัดลพบุรี-อ่างทอง
พ.ศ. ๒๔๙๗ เป็นเจ้าคณะธรรมยุตจังหวัดลพบุรี-สระบุรี-อ่างทอง

สมณศักด์ิ
พระเทพวรคุณ (อ่ำ) เม่ือคร้ังอยู่วัดสุปัฏนาราม  จังหวัดอุบลราชธานี  ได้เป็นพระปลัดฐานานุกรม

ของท่านเจ้าคุณ  พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (สิริจนฺโท) แต่คร้ังดำรงสมณศักด์ิเป็นพระญาณรักขิต เจ้าคณะ-
มณฑลอุบลราชธานี, เมื่อท่านอยู่วัดบรมนิวาส   ได้เลื่อนเป็นพระครูปลัด  ฐานานุกรมของท่านเจ้าคุณ
พระอุบาลีฯ   แต่คร้ังดำรงสมณศักด์ิเป็นพระราชกวี

ถึงปีชวด พ.ศ. ๒๔๖๗  ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว   ได้รับพระราชทาน-
สมณศักด์ิเป็นพระครูศีลวรคุณ  เม่ือย้ายจากวัดสิริจันทรนิมิตร เป็นเจ้าอาวาสวัดมณีชลขัณฑ์ (จังหวัดลพบุรี)
ได้เล่ือนเป็นพระราชาคณะในนามเดิม เม่ือในรัชกาลท่ี ๘ พ.ศ. ๒๔๘๑ ,  ในรัชกาลปัจจุบันน้ี (รัชกาลท่ี ๙)
ได้รับพระราชทานเล่ือนสมณศักด์ิเป็นพระราชาคณะช้ันราชในนามเดิม เม่ือ พ.ศ. ๒๔๙๓ แล้วเล่ือนเป็น
พระเทพวรคุณ พระราชาคณะช้ันเทพ  เม่ือวันท่ี ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๓

เกียรติคุณของท่านอย่างหน่ึงท่ีควรกล่าวถึงก็คือ ท่านเป็นผู้ฉลาดในเทศนาโวหาร สามารถแสดง-
ธรรมให้ผู้ฟังอาจหาญร่าเริง เกิดปีติปราโมทย์ได้เป็นอย่างดี  และท่านมีอัธยาศัยยินดีในสัลเลขปฏิบัติมักน้อย-
สันโดษ  มีพรหมวิหารธรรมแผ่ไปในบรรดาศิษย์ท้ังบรรพชิตและคฤหัสถ์โดยท่ัวไป เป็นผู้ท่ีบรรดาศิษย์เคารพ-
สักการะ และกราบไหว้ด้วยความสนิทใจ นับว่าท่านเป็นพระเถระที่เป็นมิ่งขวัญของวัดเป็นกำลังของ
คณะ  เป็นศรีของพระศาสนา และโดยเฉพาะเป็นศรีของจังหวัดลพบุรี  อยู่รูปหน่ึงในบัดน้ี

งานของพระเทพวรคุณ
สมัยอยู่ปกครองวัดมณีชลขัณฑ์

เม่ือท่านเจ้าคุณพระเทพวรคุณ  ได้ย้ายมาเป็นเจ้าอาวาสวัดมณีชลขัณฑ์  เม่ือวันท่ี  ๒๘  มกราคม
พ.ศ.๒๔๗๕  ข้ึน  ๓  ค่ำ  เดือน  ๓  ซ่ึงเวลาน้ันยังเป็นท่ีพระครูศีลวรคุณ  ท่านได้ปฏิบัติกรณียกิจอำนวย
ให้เกิดประโยชน์และความเจริญ  แก่วัดมณีชลขัณฑ์หลายสถาน  เช่น

ด้านการปกครอง  ได้เอาใจใส่แนะนำพร่ำสอนพระภิกษุสามเณรให้รักษาระเบียบแบบแผน-



ประเพณี  และให้ต้ังใจในการประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัย  วันธรรมดานำพระภิกษุสามเณรลงทำวัตร-
สวดมนต์ท้ังเช้าและเย็นเป็นประจำ  ตอนเย็นหลังจากทำวัตรสวดมนต์แล้ว  ได้อบรมตักเตือนส่ังสอนพระภิกษุ-
สามเณร  ให้สำนึกในสมณสัญญา ให้ทำความไม่ประมาทในการทำคุณงามความดีท้ังส่วนตัวและส่วนรวม
ถ้าเป็น ภายในพรรษาก็อ่านบุพพสิกขาเป็นประจำ  วันธรรมสวนะก็นำภิกษุสามเณรลงทำวัตรฟังเทศน์ ท้ัง-
ตอนเช้าและตอนเย็นเสมอ  ย่ิงเป็นวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนา  เช่น  วันมาฆบูชา  วันวิสาขบูชา  และ-
วันมหาปวารณา  ท่านจะต้องนำพระภิกษุสามเณรลงทำวัตรสวดมนต์ตอนเย็น  มีการแสดงธรรมและฟังเทศน์
ตลอดคืนยังรุ่ง  จะขาดกิจวัตรเหล่าน้ีก็ต่อเม่ืออาพาธหรือมีกิจจำเป็นจริง ๆ   นับว่าท่านได้ทำให้เป็นตัวอย่าง-
อันดีแก่พุทธบริษัทเป็นประจำเสมอมา

ด้านการศึกษา  นับแต่มาเป็นเจ้าอาวาสวัดมณีชลขัณฑ์  ได้เอาใจใส่ในเร่ืองการศึกษาอยู่มาก
โดยอำนวยการให้ภิกษุผู้มีวุฒิเป็นครูสอน สนับสนุน  ส่งเสริม  สงเคราะห์ด้วยปัจจัยลาภ  เพ่ือให้ครูมีกำลัง-
ใจสอนธรรมและบาลี  ปรากฎว่าผู้ท่ีเข้าสอบในสนามหลวงมีผู้สอบไล่ได้ทุกปีมา  ท้ังนักธรรมและเปรียญธรรม
ระหว่างท่ีครองวัดมณีชลขัณฑ์  เวลา  ๓๖  ปี มีผู้สอบเปรียญธรรมได้  ต้ังแต่ประโยค  ๓  ถึงประโยค   ๖
ประมาณ  ๔๐  รูปเศษ  ตามปกติ  ภิกษุสามเณรท่ีอยู่ประจำวัดมณีฯ  มีประมาณปีละ  ๔๐  รูปข้ึนไป  บางที-
มีถึง  ๘๐  รูปก็เคยมี

ด้านการเผยแผ่  แสดงธรรมส่ังสอนพุทธบริษัทเป็นประจำในวันธรรมสวนะ  นอกจากน้ียังได้แสดง-
ธรรมอบรมส่ังสอนประชาชนและหน่วยราชการต่าง ๆ   เช่น  สอนทหาร  นักเรียน  เป็นต้น  บางคราวทางการ-
ก็อาราธนาให้ไปแสดงธรรมอบรมส่ังสอนประชาชน  ในอำเภอต่าง ๆ   เป็นเวลาหลายวันมีเขตอำเภอบ้านหม่ี
เป็นต้น  ประโยชน์ส่วนรวมท่านเอาใจใส่มาก

ด้านการสาธารณูปการ  นับแต่ครองวัดมณีฯ  มาปีที  ๓   พ.ศ.  ๒๔๗๗  ได้จัดการบูรณะ-
ปฏิสังขรณ์เสนาเสนะ ถาวรวัตถุต่าง ๆ  ภายในวัด  ซ่ึงชำรุดทรุดโทรมให้คืนสู่สภาพม่ันคงแข็งแรงข้ึน  เช่น
พระประธานในพระอุโบสถและพระอุโบสถ  พระเจดีย์ท้ัง  ๒  องค์  ศาลาและเข่ือนวัด  ตลอดถึงเสนาสนะ-
อ่ืน ๆ  อีก  ส่วนก่อสร้างข้ึนใหม่มีพระประธานประจำศาลา ,กุฏิ , ศาลา  , หอระฆัง ,  หอสมุด  และเมรุ
เป็นต้น  ในสมัยท่ีท่านครองวัดอยู่ ได้มีผู้มีศรัทธาถวายนาไว้  ๒  แปลงเพ่ือให้เป็นสมบัติของวัด  การท้ังหลาย-
เหล่าน้ีท่ีจะลุล่วงมาได้  ก็เพราะได้ทุนมาจากการขอความอุปถัมภ์จากรัฐบาล  และประชาชนผู้มีศรัทธา
ท้ังหลาย  และก็ด้วยคุณธรรมท่ีมีอยู่ในตัวของพระคุณท่านอีก  ท่ีทำให้ประชาชนผู้พบเห็นแล้วได้เกิดความ-
เล่ือมใส  น่ีก็เป็นคุณธรรมอีกประการหน่ึงท่ีทำให้พระคุณท่านบริหารงานต่าง  ๆ   ให้ลุล่วงมาด้วยดีเสมอ

กิจที่ท่านทำเป็นประจำ  คือ ตามปกติท่านตื่นนอนตี  ๔  กิจวัตรที่ทำในตอนนี้  มีไหว้พระ
สวดมนต์เจริญภาวนา  เดินจงกรมเป็นอาทิ  กิจเหล่าน้ีทำเป็นประจำท้ังกลางวันกลางคืนมิได้ขาด เว้นแต่มี-
เหตุจำเป็น  ยังมีอีกอันหน่ึงซ่ึงท่านถือว่าเป็นกิจจำเป็น  น่ันคือ  ออกบิณฑบาต   เม่ือโอกาสอำนวย  ท่าน
จะออกไปแสวงหาท่ีวิเวก  เพ่ือบำเพ็ญสมณธรรมบางคราวก็ไปแสวงหาในท่ีไกล  บางคราวก็ไม่ข้ามเขตจังหวัด-
ท่ีอยู่  สถานท่ีอยู่บำเพ็ญสมณธรรม บางคร้ังก็ป่าช้า   บางคร้ังก็ถ้ำแห่งภูเขา สุดแล้วแต่ท่ีไหนเป็นท่ีสัปปายะ-
ก็อยู่ท่ีน่ัน  วันเวลาท่ีอยู่ก็ไม่กำหนดตายตัว  บางคร้ังก็อยู่เป็นเดือน  บางคร้ังก็ในราย ๑๕ วัน  ๒๐ วัน ก็
กลับวัด  น่ีเห็นจะเน่ืองกับโอกาส  กิจท่ีกล่าวมาน้ี  ท่านประพฤติเป็นประจำเสมอมา



(สำเนา)
(จดหมายลาจากตำแหน่งฐานานุกรม  ท่ีพระครูปลัด)

ท่ีพักถ้ำบ่องามลพบุรี

วันท่ี  ๒๗  กรกฎาคม  ร.ศ.๑๓๑

นมัสการมายังเจ้าคุณราชกวี

ด้วยพวกเกล้ากระผมได้ลงไปรุกขมูลเพ่ือแสวงหาวิเวก  บัดน้ีได้พากันไปอยู่ถ้ำเขาบ่องามแขวงลพบุรี
ก็มีความสบายด้วยกันทุกรูป แต่พรรษาน้ีพวกเกล้ากระผม  ต้ังใจจะพากันอยู่ตามถ้ำเพ่ือความสำราญในจิต-
สักคราวหน่ึง  ตามสติกำลังความสามารถ

อน่ึง ส่วนตัวเกล้ากระผมนับแต่เบ้ืองต้นมาคือ  เม่ือ  ศก  ๑๑๒  ได้ลาโยมท้ัง  ๒  ลงมาเล่าเรียนใน-
กรุงเทพฯ เม่ือศก ๑๑๔   บรรพชาเป็นสามเณร  ศก  ๑๑๕   อุปสมบท  ศก ๑๑๘   ได้กลับข้ึนไป  เมืองอุบล-
ตามท่ีได้สัญญาไว้กับโยม  ศก  ๑๑๙  ได้เป็นครูท่ี  ๒  ศก  ๑๒๐  เป็นครูท่ี  ๑  โรงเรียนอุบลวิทยาคมช้ันภาษา-
ไทย  ศก  ๑๒๑  ได้เป็นครูใหญ่และเป็นผู้จัดการโรงเรียนพันธุสโมสร  ได้รับความบำรุงโดยลำดับมาคร้ัน
ศก  ๑๒๒     ได้รับท่ีพระครูปลัดฐานาของเจ้าคณะมณฑล  และเป็นผู้ช่วยเจ้าคณะมณฑลประจำบริเวณ-
ร้อยเอ็ด  มีส่วนพระราชทรัพย์บำรุงปีละ  ๕๐๐  บาท  ตลอดมา  ถึงศก  ๑๒๕  เป็นเวลาท่ีโยมท้ังสองล่วงลับ-
ไป   เม่ือเสร็จฌาปนกิจแล้วได้ลาออกจากตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าคณะมณฑล  และลาออกจากท่ีพระครูปลัดด้วย
ศก  ๑๒๖  ลงมาอยู่กรุงเทพฯ  กลับได้รับท่ีปลัด  ส่วนเจ้าคุณก็บังเอิญได้รับพระราชทานตำแหน่งเจ้าคณะ-
มณฑลราชบุรี   จันทบุรี  กรุงเทพฯ  ตลอดมาถึงศก  ๑๓๐  เกล้ากระผมก็ได้สนองพระเดชพระคุณ
ตามลำดับมา   ก็แลเห็นว่าพอสมควรแก่ความสามารถของตนแล้ว  ในการบำรุงวัดและสงเคราะห์ภิกษุ-
สามเณรทายกทายิกา  เก่ียวเกาะอยู่ในหมู่ในคณะมาได้  ๑๗  พรรษาแล้ว เม่ือศก  ๑๓๑  น้ีเป็นโอกาสว่าง-
เกล้านบนมัสการลาจากหมู่คณะ  เพ่ือแสวงหาวิเวกตามสติกำลับสืบไป

เพราะเหตุน้ันเกล้ากระผมขอบารมีเป็นท่ีพ่ึง  ขอลาจากท่ีพระครูปลัด  เพ่ือให้พ้นจากการเก่ียวเกาะ-
เพื่อแสวงหาวิเวก  สนองพระเดชพระคุณบิดามารดา  ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ พระราชราชามหาอำมาตย์
เป็นผู้ศาสนูปถัมภก.

ควรมิควรขอบารมีเป็นท่ีพ่ึง
พระครูปลัดอ่ำ

(หมายเหตุ)
(จดหมายน้ีใช่หรือไม่  ท่ีเป็นอุปถัมภกปัจจัย  ดลบันดาล  ให้เขาบ่องาม  เป็นเขาพระงาม
พระพุทธปฏิมา  และวัดก็งามตระหง่าน  และทำให้ผู้มีศรัทธาปสาทะในพระพุทธศาสนา  เป็น-

อันมาก  ซ่ึงได้มา ณ ท่ีน้ี  เป็นผู้มีใจงามไปด้วย.)
ธ.ด.



(สำเนา)
(จดหมายขอลาพระผู้ร่วมงาม)

ท่ีพักถ้ำเขาบ่องาม  ลพบุรี

วันท่ี  ๒๗  กรกฎาคม  ร.ศ.๑๓๑

คำนับมายังท่านท้ังหลาย  ผู้เป็นสังฆสมาคมสำหรับวัดบรมนิวาส  ซ่ึงเป็นผู้เคยได้ร่วมการงานใน-
วัดด้วยกันมาหลายปีแล้ว  ทราบ

ด้วยสมัยน้ี   ข้าพเจ้าได้ลาเจ้าคุณออกไปเท่ียวแสวงหาวิเวกตามสมณวัตร์   ก็มีความสุขสบายดี
ตามประสาป่า ๆ  ดอน ๆ  น้ันเอง

อน่ึง  ข้าพเจ้ามาดำริห์ถึงตนว่าชาติน้ีมีชีวิตเป็นมาแล้ว  ในเบ้ืองต้นก็ได้ต้ังใจศึกษาเล่าเรียนตาม-
กำลัง  แลได้ช่วยครูอุปชฌาย์อาจารย์  บิดา  มารดา  ภิกษุ  สามเณร  ทายกอุบาสกอุบาสิกาตามความสามารถ-
ของตน  ก็เข้าใจว่าพอสมควรอยู่แล้ว  เพราะเหตุน้ันในศกน้ีเป็นต้นไป  ข้าพเจ้าขออนุญาตแด่ท่านท้ังหลาย
ซ่ึงเป็นท่ีเคยได้ร่วมการงานด้วยกันมา  ขอลาจากท่ีประชุมไปแสวงหาวิเวก  ตามสติกำลังความสามารถของ-
ตนช่ัวคราว  ขอให้ท่านท้ังหลายเมตตาถึงข้าพเจ้าด้วย  อน่ึง  ด้วยอำนาจพระพุทธ์,  พระธัมม์,  พระสงฆ์,
๓  รัตนน้ีอันบริสุทธ์ิศักด์ิสิทธ์ิ  จงอภิบาลบำรุงท่าน ท้ังหลายทุกองค์ ๆ   ให้มีความสำราญกาย  วจีจิตต์
ในทางพุทธศาสนาตลอดทางทุกกาลทุกเม่ือเทอญ.

โดยความเคารพคิดถึงอย่างสูง
พระครูปลัดอ่ำ



(จดหมายตอบ  จากวัดบรมนิวาส)

ท่ีวัดบรมนิวาส

วันท่ี  ๓๐  กรกฎาคม  ร.ศ.๑๓๑

ถึงพระปลัดอ่ำ

ด้วยจดหมายของเธอซ่ึงลาจำพรรษาท่ีถ้ำ  และลาออกจากตำแหน่งพระครูปลัดน้ัน  ได้ทราบความ-
ตลอดแล้ว  ฉันได้ระลึกการหนหลังแต่เบ้ืองต้นมาถึงบัดน้ี  ซ่ึงเธอจะได้ทำส่ิงซ่ึงไม่เป็นท่ีพอใจของฉัน  ๆ   ยัง-
ระลึกไม่ได้เลย  ฉันมีความรักว่าน้อง  เป็นเพ่ือนชีวิตคนหน่ึง  ซ่ึงเธอลาออกจากตำแหน่งเสียน้ัน  ก็เท่ากับมี
ผู้ควักเอาดวงหทัยหรือลูกตาหรือตัดเอาแขนซ้ายแขนขวาของฉันไป  ความจริงใจการวิเวกย่อมเป็นท่ีพอใจ
ของฉันอย่างท่ีสุด  ลาเพ่ือวิเวกก็ย่อมเป็นท่ียินดีของฉันไม่มีส่วนเปรียบ  แต่ความอาลัยในเธอ  ไม่อยากให้-
ออกก็ไม่มีส่วนเปรียบเหมือนกัน  แต่มาคิดถึงความดีท่ีเธอได้ทำไว้แก่ฉัน  คือช่วยอุปการะแก่บิดามารดา
แลช่วยการวัดวาอารามเต็มกำลัง  เธอคงคิดว่าเมื่อเวลาฉันมีการหนักก็ได้ช่วยเต็มกำลังแล้ว  ในสมัยนี้
เธอเข้าใจว่า  ฉันเบากายเบาใจแล้ว  ถึงไม่อยู่ช่วยก็คงไม่เป็นอะไร  ความเห็นนั้นก็ถูกต้องจริงอย่างนั้น
ความคิดน้ันฉันก็เห็นชอบด้วยทุกประการ  แต่ความอาลัยไม่อยากให้ลา  ไม่อยากให้ไปอยู่ห่างไกลน้ันก็ยังมี-
อยู่น่ันเอง  แต่ถึงอย่างไรฉันก็ไม่ให้ขัดใจ  ฉันต้องจำใจอนุญาต  ให้เธอออกจากตำแหน่งพระครูปลัดตาม-
ความประสงค์   เพื่อตัดปลิโพธกังวล  เครื่องเกี่ยวเกาะให้สิ้น  จงอุตส่าห์ตั้งหน้าบำเพ็ญสมณธรรมให้
เต็มศรัทธาความสามารถเถิด  แต่อย่างไรก็ดีต้องเข้าใจว่าฉันขาดเคร่ืองมืออันสำคัญ  ถ้าหากว่ากรรมเวรมัน-
บันดาลให้หลีกเล่ียงจากหน้าท่ีการงาน  อันสำคัญอย่างใดอย่างหน่ึง  ซ่ึงดูไม่เห็นในเบ้ืองหน้าจะเกิดมีข้ึน
ซ่ึงเธอจะเห็นไปว่าช่างท่านเถิด  อย่างน้ีดูก็จะไม่สมควร.

พระราชกวี

หมายเหตุ  :
สำเนาจดหมายท้ัง  ๒ ฉบับข้างต้น  และจดหมายฉบับน้ี  พระศีลวรคุณ  (สังกิจโจ)  เก็บรักษาไว้-

เห็นว่าเป็นสำคัญและมีสารัตถะ  เน่ืองด้วยชีวประวัติของพระมหาเถระ  และพระเถระท่ีกล่าวมาถึงน้ัน  จึงนำ-
พิมพ์รวมไว้ในเล่มน้ี  เพ่ือเป็นการรักษาไว้  มิให้ขาดสูญ  และคาดว่าจะเป็นทิฏฐานุคติ   ของผู้สนใจในธัม-
มานุธัมมปฏิบัติได้ด้วย.

ธ.ด.

     * ธ.ด. คือ พระธรรมดิลก วัดบรมนิวาส  ซ่ึงเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดพิมพ์หนังสืออนุสรณ์ในงาน
พระราชทานเพลิงศพพระเทพวรคุณ (อ่ำ)



พระครูวินัยรัตนมุนี (หลวงพ่อถมยา  ปุณฺณโก)

พระครูวินัยรัตนมุนี (ถมยา  ปุณฺณโก) นามเดิม  ถมยา  งู้บุตรตน เกิดเม่ือวันพุธท่ี  4  กุมภา-
พันธ์ 2456   ตรงกับวันข้ึน 10 ค่ำ เดือน 3  ปีฉลู  จุลศักราช 1275  เวลา 07.30 น.  ท่ีบ้านสระเสวย  หมู่ท่ี
4  ตำบลพรหมาสตร์  อำเภอเมือง  จังหวัดลพบุรี

บิดาช่ือ เชย  งู้บุตรตน  มารดาช่ือ สุข  งู้บุตรตน  มีพ่ีน้องร่วมบิดา มารดาเดียวกัน  รวม 7 คน  คือ
1.  นายแม้น งู้บุตรตน ถึงแก่กรรม
2.  นางบุญมา คงดี        “
3.  นายมูล งู้บุตรตน        “
4.  นายเสา งู้บุตรตน        “
5.  นางสาวละมัย งู้บุตรตน        “
6.  พระครูวินัยรัตนมุนี (ถมยา  งู้บุตรตน  มรณภาพ เม่ือ  22  พฤษภาคม  2534)
7.  พระภิกษุกมล  (ย้ิม  งู้บุตรตน)  ชูวัฒนะ

การศึกษาเล่าเรียน  โรงเรียนประชาบาล  (ศาลาโคกหมู)  วัดมณีชลขัณฑ์  จบช้ันประถม 1
แล้วออกไปช่วยบิดา - มารดาประกอบอาชีพ

การบรรพชา อุปสมบท  เม่ืออายุครบ 21 ปี  จึงขอบรรพชาอุปสมบท  ณ พัทธสีมาวัดมณีชลขัณฑ์
ตำบล พรหมาสตร์  อำเภอเมือง  จังหวัดลพบุรี  เม่ือวันท่ี  21  กรกฎาคม  2477  เวลา  14.10  น.พระครู
ศีลวรคุณ (อ่ำ  ภทฺราวุโธ)  เป็นพระอุปัชฌาย์ พระใบฎีกาฟ้อน  ฐิตเปโม  เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระมัง
(พระครูมงคลภาณี)  มงฺคโล  เป็นพระอนุสาวนาจารย์  โดยคุณโยมทองอินทร์ - คุณโยมทองใบ  จันทร์ปรุง
คหบดีตลาดลพบุรี เป็นผู้อุปการอุปสมบท   การศึกษาพระปริยัติธรรม  สอบได้  นักธรรมตรี



ตำแหน่งและสมณศักด์ิ
1.  พระครูสมุห์ถมยา  ปุณฺณโก
2. พระครูธรรมธรถมยา   ปุณฺณโก
3. พระครูวินัยธรถมยา  ปุณฺณโก

ท้ัง 3 ตำแหน่งน้ี เป็นฐานานุกรม  พระเทพวรคุณ (อ่ำ  ภทฺราวุโธ) เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี - อ่างทอง
- สระบุรี (ธรรมยุต)

4. พระครูสัญญาบัตร  ช้ันโทพระอารามหลวง  ท่ีพระครูวินยาภิรัต  เม่ือ  5  ธันวาคม 2514
5. พระครูสัญญาบัตร  ช้ันเอกพระอารามหลวง ท่ี พระครูวินัยรัตนมุนี  เม่ือ  5  ธันวาคม 2532
ตำแหน่งการปกครอง

1. ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ท่ี 12/2512  ณ  17  กันยายน  2512
2. รักษาการแทนเจ้าอาวาสพระอารามหลวงท่ี  1/2530  ณ  1  กรกฎาคม  2530
3. เจ้าอาวาสพระอารามหลวง  ท่ี 6/2531  ณ  15  มิถุนายน  2531
4. เจ้าคณะตำบลพรหมาสตร์-ท่าวุ้ง  (ธ.)  ท่ี 25/2534  ณ  22  มกราคม  2534
5. พระอุปัชฌาย์  ท่ี 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  (ในจำนวนเงินน้ีได้รับเงิน
อุดหนุนจาก กรมการศาสนา  ประจำปี เป็นเงิน 30,000.- บาท

2. ทาสีและเปล่ียนกระจก  หอสมุด (อ่ำ  ภทฺราวุโธ) พระเทพวรคุณ เป็นเงิน  2,843.- บาท
3. ลาดยางมะตอย  บริเวณลานหน้าวัดและด้านตะวันออก ตลอดแนวเป็นเงิน  160,000.- บาท
พ.ศ.2532
1. เทพ้ืนคอนกรีตภายใน  ซ่อมหลังคา  และสร้างฐานมณฑป ประดิษฐานพระพุทธรูป พระวิหาร

เป็นเงิน 15,760.- บาท (ในจำนวนเงินน้ี คุณแม่ช่ืน  บัวบาน  บริจาค  15,000.- บาท)
2.  สร้างกุฏิ  “ศาลาหลวงพ่อแสง”  ล้ือมาจากบริเวณพระเจดีย์หลวงพ่อแสงดัดแปลงจากอาคาร-

เดิมเป็น  2  ช้ัน  ช้ันล่างเป็นตึกช้ันบนเป็นไม้  ขนาด 6 x 12” เมตร  เป็นเงิน  141,462.- บาท  ในจำนวน
เงินน้ีได้รับอุดหนุนจาก กรมการศาสนา ประจำปี 70,000.- บาท

3.  สร้างกุฏิ  “อนุสรณ์นายเพียร – นางทองดี  มะยมทอง” เป็นตึก 2 ช้ัน ขนาด 6 x 7 เมตร  จำนวน
2  หลัง  ราคาหลังละ 402,00.- บาท  รวมเป็นเงิน 804,000.- บาท

4.  สร้างท่อระบายน้ำเสียด้านหลังวัด เป็นเงิน 3,500.- บาท (โดยรับความร่วมมือจากพระภิกษุ-
สามเณร บริจาค)

พ.ศ.2533
1. สร้างกุฏิ “ไพเราะ - สำเริง  ไทยมณี”  เป็นตึกช้ันเดียวขนาด 6 x 9 เมตร  เป็นเงิน  400,000.- บาท

(กุฏิเจ้าอาวาส)
2. สร้างกุฏิ  “นิติธัญญรัตนา”  เป็นตึกช้ันเดียว ขนาด 6 x 7 เมตร  เป็นเงิน  250,00.- บาท
3. สร้างกุฏิ “อนุสรณ์คุณแม่เงินหงษ์  ล้ิมปัญญาเลิศ”  เป็นตึก 2 ช้ัน  ขนาด 6 x 13 เมตร เป็นเงิน



452,100.- บาท
4. สร้างเข่ือนล้อมรอบบริเวณพระเจดีย์หลวงพ่อแสง  โดยใช้งบประมาณซ่ึงกรมชลประทาน  เป็น-

หน่วยดำเนินงาน เป็นเงินประมาณ  6,000,000.- บาท
5.  สร้างเข่ือนคอนกรีตรอบเข่ือนพระเจดีย์หลวงพ่อแสง ความยาว 166 เมตร เป็นเงิน199,200.-

บาท (ไม่รวมค่าทำแผ่นป้ายหินอ่อน)
6. ทาสีพระอุโบสถ และพระวิหาร เป็นเงิน  5,893.- บาท
7. สร้างหอกระจายเสียง  พร้อมเคร่ืองขยายเสียงและอุปกรณ์ เป็นเงิน 16,930.- บาท  ในนาม

พระนวกะ 2533  ร่วมด้วยอุบาสก-อุบาสิกา  วัดมณีชลขัณฑ์
8. ซ่อมแซมกุฏิ  “ชลประทาน”  เป็นเงิน  35,000.- บาท
พ.ศ.2534
1. เทพ้ืนคอนกรีตหน้าพระวิหาร  ผ่านหน้ากุฏิเจ้าอาวาส  จดถนนด้านทิศตะวันออก  เป็นเงิน

28,785.- บาท
2.  สร้างส้วมสาธารณะ เป็นตึก  ขนาด 5 x 6 เมตร  เป็นท่ีชาย 5 หญิง 5  เป็นเงิน  46,163.- บาท
3.  ซ่อมพ้ืนคอนกรีตชานนอกหน้าศาลาการเปรียญ  เป็นเงิน 30,000.- บาท
4. เคล่ือนย้ายกุฏิไม้  2 หลัง  “กุฏิอดีตเจ้าอาวาส 2475 และกุฏิปรางค์สำอางค์เอ่ียมประสิทธ์ิ  2478

ขนาด  8 x 12 เมตร  และ 6 x 9 เมตร  สร้างส้วมประจำกุฏิและชานบันได ท้ัง  2  หลัง  เปล่ียนซ่อมหลังคา-
เป็นกระเบ้ืองท้ัง  2  หลัง  และทาสีใหม่ท้ัง  2  หลัง  รวมท้ังส้ินเป็นเงิน  159,228.- บาท

5.  ซ้ือดินถมพ้ืนท่ีเตรียมปลูกกุฏิใหม่  2  หลัง  เป็นเงิน  26,000.- บาท
6.  สร้างร้ัว  “รัชมังคลาภิเษก”  และเบ็ดเตล็ด  คุณไพเราะ-สำเริง  ไทยมณี บริจาค  25,000.-บาท

คุณแวง-ปราณี  ไทยมณี  1,800.- บาท  และคุณบุญส่ง-สมพร  ไทยมณี  บริจาค  500.- บาท   รวมท้ังส้ิน
เป็นเงิน  27,300.-บาท

นายสำเภา  ทองสุก   ผู้คัดลอก



พระครูพรหมจริยาทร (พรหมา  ทนฺตจิตฺโต)

พระครูพรหมจริยาทร เจ้าอาวาสองค์ท่ี 9 ของวัดมณีชลขัณฑ์ พระอารามหลวงช้ันตรี  ชาติภูมิ-
เกิดวันท่ี 28 มีนาคม พ.ศ. 2471  โยมบิดาช่ือนายบุญมา   ศรีเสมอ  โยมมารดาช่ือนางหมูน  ศรีเสมอ  อาชีพ-
ทำนา  มีบุตรธิดา 6 คน  เป็นหญิง  4  คน  ชาย  2  คน  ท่านเป็นคนอำเภอมหาชนะชัย  จังหวัดอุบลราชธานี
แต่ในปัจจุบันน้ีสังกัดจังหวัดยโสธร  ในหมู่บ้านชนบทแห่งหน่ึงช่ือบ้านน้ำอ้อม  ตำบลน้ำอ้อม อำเภอค้อวัง
จังหวัดยโสธร  บวชเป็นสามเณรต้ังแต่  พ.ศ. 2485  ณ  วัดชัยชนะ  ต.น้ำอ้อม  อ.มหาชนะชัย  จ.อุบลราชธานี
จนถึงปัจจุบัน

การศึกษาทางโลก  สอบได้ช้ันมัธยมปีท่ี 2  จากโรงเรียนอุบลวิชาคม  จังหวัดอุบลราชธานี
การศึกษาทางธรรม  สอบนักธรรมช้ันตรีได้ พ.ศ. 2486
สอบนักธรรมช้ันโท  ได้ พ.ศ. 2487
สอบนักธรรมช้ันเอกได้ พ.ศ. 2489
เม่ือเรียนนักธรรมจบช้ันเอกแล้ว ก็คิดเรียนบาลี การเรียนบาลีประโยค ป.ธ.3 น้ัน สำนักเรียนใน

ชนบทไม่มีครูสอนจึงได้ตัดสินใจไปเรียนท่ีวัดสุปัฏนาราม จังหวัดอุบลราชธานี ได้ญัตติเป็นพระธรรมยุต  เม่ือ-
วันท่ี  16 กรกฎาคม  พ.ศ. 2493  ณ วัดศรีอุบลรัตนาราม  อำเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี มีพระศรี
ธรรมวงศาจารย์เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูวิจิตรธรรมภาณีและพระมหาต่วน นิทฺเทสโก  เป็นพระคู่สวด
ได้รับฉายา ทนฺตจิตโต

สอบประโยค ป.ธ.3 ได้ พ.ศ. 2494  อายุ 23 พรรษา 3 สำนักเรียนวัดสุปัฏนาราม  จังหวัด-
อุบลราชธานี

พ.ศ. 2496 ย้ายไปอยู่วัดนรนาถสุนทริการาม   กรุงเทพมหานคร  และได้ศึกษาในสภาการศึกษา-
มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยประมาณ  5 ปี ก็ลาออก



พ.ศ. 2500 สอบประโยค ป.ธ.4 ได้ สำนักเรียนวัดนรนาถสุนทริการาม และได้เป็นครูสอนปริยัติธรรม-
ประจำสำนักเรียนวัดนรนาถสุนทริการาม  มีตราต้ังเป็นหลักฐาน   โดยสมเด็จพระมหามุนีวงศ์เป็นผู้แต่งต้ัง

พ.ศ. 2506  จำพรรษาท่ีวัดป่าโรงธรรมสามัคคี  จ.เชียงใหม่
ต่อมา พ.ศ. 2507 วัดมณีชลขัณฑ์ไม่มีครูสอนปริยัติธรรม  เจ้าสำนักเรียนทางลพบุรีขอไป พระครู-

พรหมจริยาทร  จึงได้ย้ายมาจากวัดนรนาถสุนทริการาม  มาอยู่ วัดมณีชลขัณฑ์เม่ือวันท่ี 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2507 พอมาอยู่แล้วได้ทำงาน 2 อย่างคือ

1. เป็นครูสอนปริยัติธรรม
2. เป็นเลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองลพบุรี  ต้ังแต่ พ.ศ. 2507 – 2530
พ.ศ. 2534 – 2535 ได้ออกธุดงค์ไปจังหวัดร้อยเอ็ด – ยโสธร นอนตามป่าเขาลำเนาไพร  ตามถ้ำ,

ตามโคนต้นไม้เป็นเวลา 2 ปี ขณะท่ีทางวัดมณีชลขัณฑ์เจ้าอาวาสว่างลง หาผู้ใดมาดำรงตำแหน่งไม่ได้  พระ-
เดชพระคุณท่านพระครูมงคลภาณีเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี   พร้อมด้วยทายกทายิกา  พ่อค้า ประชาชน
ข้าราชการช้ันผู้ใหญ่มีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี  นายอำเภอเมืองลพบุรี  เป็นต้น  เป็นผู้สนับสนุนส่งเสริม-
พระพุทธศาสนา และเป็นการเสริมปาระมีให้พระครูพรหมจริยาทรอีกส่วนหนึ่ง ปาระมีส่วนนี้อำนวยให้
พระครูพรหมจริยาทร ได้รับตราต้ังเจ้าอาวาสวัดมณีชลขัณฑ์  เม่ือวันท่ี 30 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2536
ตำแหน่งหน้าท่ี

พ.ศ. 2507 -   เป็นเลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองลพบุรี
พ.ศ. 2516 -   เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมณีชลขัณฑ์
พ.ศ. 2522 -   เป็นพระครูสัญญาบัตร
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  - ปัจจุบัน -   เจ้าอาวาสวัดมณีชลขัณฑ์

พระครูพรหมจริยาทร  พยายามที่จะพัฒนาวัดมณีชลขัณฑ์ให้เป็นที่เลื ่อมใสศรัทธาของ
พุทธศาสนิกชน  มุ่งม่ันท่ีจะบูรณะปฏิสังขรณ์โบสถ์  วิหาร  ศาลาการเปรียญ  เจดีย์หลวงพ่อแสง  เจดีย์
ลอมฟาง  ร้ัววัด  บริเวณวัด  ฯลฯ  จนทำให้วัดมณีชลขัณฑ์เป็นวัดท่ีได้รับรางวัลของจังหวัดลพบุรี   แต่การ-
พัฒนาดังกล่าวต้องอาศัยความร่วมมือจากพระภิกษุทุกรูปในวัด  อุบาสก  อุบาสิกา  และพุทธศาสนิกชน-
ทุกคน  จึงจะทำให้ศาสนกิจประสบความสำเร็จลุล่วงได้


