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ไดเขาอุปสมบทสูรมกาสาวพัสตรเปน พระ
ภิกษุจรัญ เมื่ออายุครบ ๒๐ ปบริบูรณ (ตามหลักการนับอายุตามพระวินัย) ตัง้ แต ๑๕
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๑ ณ พัทธสีมา วัดพรหมบุรี อ.พรหมบุรี จ.สิงหบุรี ทานตั้งใจจะลา
สิกขาบทหลังจากเสร็จสิ้นการรับกฐินแลวในปเดียวกัน แตคงเปนเพราะวาสนาบารมีเดิมที่ทํา
ใหไมถึงวาระที่จะสึก จึงเกิดนิมิตเปนเสียงประหลาดดังขึ้นทักทวงไว ทานจึงเปลี่ยนใจออก
เดินธุดงคในปากอน แลวกลับมาลาสิกขาบทในภายหลัง บุญพาใหไดพบ หลวงพอเดิม
วัดหนองโพ จ.นครสวรรค และไดอยูอุปฏฐากหลวงพอเดิมเปนเวลานานถึง ๖ เดือน
จนกระทั่งหลวงพอเดิมมรณภาพ ทานเปนศิษยองคเดียวที่หลวงพอเดิมถายทอด

วิชาคช

สาร ให ทานใชเวลาศึกษาถึง ๓ เดือน จึงไดเรียนสําเร็จ และไดซึมซับแบบอยางของพระที่ดี
จะบวชไมสึก และจะบําเพ็ญตนให
เปนประโยชนในบวรพระพุทธศาสนาและสงเคราะหผูทกุ ขยากตอไป

จากหลวงพอเดิม ทําใหทานตั้งปณิธานไวในใจวา

ในป พ.ศ. ๒๔๙๒

ทานไดฝากตัวเปนศิษยของ หลวงพอดํา พระธุดงคใน
ปา จังหวัดขอนแกน ไดรับการฝกฝนใหเจริญวิปสสนากรรมฐาน และ ไดศึกษาธุดงค
ภาคปฏิบัติ หลวงพอดําไดใหปริศนาธรรมในการปฏิบัติวิปส สนากรรมฐานไวใหหลวงพอคิด
และถาคิดไดเมื่อใด ใหไปพบทานไดทันที พรอมทั้งแนะนําใหหลวงพอ เขากรุงเทพมหานคร
เพื่อศึกษาสติปฏฐานสี่ทั้งภาคปริยัตแิ ละภาคปฏิบัติ
หลวงพอสนใจที่จะศึกษาวิชา ธรรมกาย กอน จึงไดไปศึกษากับ หลวงพอสด
ที่วัดปากน้ํา เขตภาษีเจริญ ในป พ.ศ. ๒๔๙๓ ทานฝกอยูน านถึง ๖ เดือน จึง สําเร็จวิชา
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ธรรมกาย ทานไดปรนนิบัติหลวงพอสดอยางใกลชิด ทําให เห็นแบบอยางที่ดี ของหลวงพอ
สด ไดแก การบริจาคทาน การแผเมตตาชวยผูทุกขยาก และ ทานไดนําแบบอยางของหลวง
พอสดมาใชจนทุกวันนี้

ในป พ.ศ. ๒๔๙๕ หลวงพอไดฝกปฏิบัติวปิ สสนากรรมฐานกับ พระธรรมธีร
ราชมหามุนี (โชดก ญาณสิทธิ) วัดมหาธาตุ กรุงเทพมหานคร ตามคําสั่งของ เจาคุณ
พิมลธรรม (อาจ อาสภเถระ) ทีม่ ีคําสั่งวา “ใครที่จะรับเปนอุปชฌาย โปรดไปเขากรรมฐาน
ที่วัดมหาธาตุ” ทานอยูที่วัดมหาธาตุเปนเวลา ๖ เดือน และไดไปเรียนพระอภิธรรมกับ พระ
อาจารยเตชิน ชาวพมา ทีว่ ัดระฆัง ดวย หลวงพอปฏิบัติจนไดรับเลือกใหเขาฟงเทศน
ลําดับญาณได ไมนอยกวา ๒ ครั้ง และทานไดมีโอกาสไดรวมฟงเทศนลําดับญาณพรอมกับ
หลวงพอสด โดยอาจารยพมาเปนผูเทศน และ มีทูตมาแปลเปนภาษาไทยใหฟง
เมื่อวางจากการศึกษาเลาเรียนแลว หลวงพอจะออกธุงคไปตามปาเขาลําเนาไพรตาม
ภาคตาง ๆ ทั้งภาคเหนือและภาคอีสาน ระหวางการธุงค หลวงพอไดพบครูอาจารยที่

หลวงพอลี ธมฺมธโร วัดอโศการาม จ.
สมุทรปราการ และ ทานเจาคุณอริยคุณาธาร สํานักปฏิบัติเขาสวนกวาง จ.ขอนแกน
ประสิทธิ์ประสาทวิชาการใหหลายองค ไดแก
เปนตน ทําใหหลวงพอมีสมาธิกลาแข็งขึ้น
ในป พ.ศ. ๒๔๙๙ พระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก ญาณสิทธิ) ไดใหหลวงพอ
ไปชวยงานที่ จ.รอยเอ็ด เปนเวลา ๖ เดือน เมื่อกลับมาแลว ทานไดรับแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนง เจาอาวาสวัดอัมพวัน เมือ่ มาอยูวัดอัมพวันแลว หลวงพอไมไดออกธุดงคอีก แต
ยังคงปฏิบัตอิ ยูที่วัดอยางตอเนื่อง จนกระทั่งคิดปริศนาธรรมที่หลวงพอดําใหไวได ในปลายป
พ.ศ. ๒๕๑๐ ทานไดกลับไปพบหลวงพอดําบนยอดเขาภูคา จังหวัดนาน ตามที่ไดนัดหมาย
ไว ทานพักอยูบนยอดเขาภูคาได ๑ คืน จากนั้นไดเดินธุดงคกับหลวงพอดําไปทางภาคเหนือ
เขาไปทางประเทศพมา ซึ่งทานตองเดินทางผานภูเขาหลายลูก และปกกลดอยูบนยอดเขาอยู
หลายครั้ง มีอยูครั้งหนึง่ ทานไมไดฉันภัตตาหารอยูนานถึง ๗ วัน เนื่องจากฝนตกหนัก
ติดตอกัน ๗ วัน ๗ คืน ทําใหไมสามารถเดินทางไปไหนได ทานไดเดินทางไปถึงเมืองเบกอง
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และ เมืองหงสาวดี ซึ่งการเดินธุดงคในครั้งนี้กนิ เวลานานกวา ๒ เดือน ซึ่งทานไดรับคําสั่ง
สอนแนะนําแนวทางการปฏิบัติอยางเครงครัดจากหลวงพอดํา ตลอดระยะทาง และไดวิชาคช
สาร ชวยใหรอดพนอันตรายจากฝูงชางปาได
จากการปฏิบัติอยางเขมแข็งบนพื้นฐานของความเขาใจที่ถูกตอง และมีครูอาจารย
คอยแนะนําอยางใกลชิด เปนผลใหทานมีประสบการณในการปฏิบัติสูง และไดรูจริงวา ทาง
สายเอก ที่ควรดําเนินเพื่อความพนทุกขในพระพุทธศาสนานั้นควรปฏิบตั ิอยางไร ทําใหทาน
มีความมั่นใจและมีหลักในการตรวจสอบการปฏิบัติมากขึ้น
หลวงพอไดเริ่มสอนลูกศิษยใหปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานตามแนวสติปฏฐาน ๔ ตั้งแต
อยูที่วัดพรหมบุรี โดยสอนญาติโยมที่มาทําบุญในวันพระ เมื่อทานยายมาดํารงตําแหนงเจา
อาวาสวัดอัมพวัน ทานยังคงสอนพระกรรมฐานตามแนวสติปฏฐาน ๔ ตอไป ลูกศิษยซึ่งเคย
สอนที่วัดพรหมบุรี ก็ตามมาเรียนกับทานที่วัดอัมพวันดวย และปเดียวกันนี้ ทานไดรับ
อนุญาตจาก
กรรมฐานได

พระธรรมธีรราชมหามุนี

(โชดก ญาณสิทธิ) ใหเปดสํานักวิปสสนา

หลวงพอไดสอนพระกรรมฐานในวันพระที่โรงอุโบสถ ตั้งแตเวลา ๑๓.๐๐ น. ถึง
๒๒.๐๐ น. โดยนําญาติโยมปฏิบัติศาสนพิธีในชวงแรก เทศนอบรมกรรมฐานใหญาติโยม
ปฏิบัติเองเปนรายบุคคล ตอจากนั้นจึงไดเทศนสอบอารมณอกี ครั้งหนึ่งตัง้ แตเวลา ๒๑.๐๐ น.
ถึง ๒๒.๐๐ น. ลูกศิษยท่มี าปฏิบัติไดรับผลเปนที่นาพอใจ และบางคนยังเปนกําลังสําคัญชวย
หลวงพอสอนและแนะนําผูปฏิบัติใหมตอไปอีกดวย ซึ่งจะขอเอยนามไว ณ ที่นี้ ๒ ทานคือ

คุณแมสุม ทองยิ่ง และ คุณแมยุพิน บําเรอจิต
เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๑ หลวงพอไดประสบอุบัติเหตุรายแรง
ถึงกับคอหักพับลงมาดานหนา
แตทานไดอธิษฐานจิตขอใหกลับมาใชหนี้ในโลกมนุษยให
หมด เมื่อไดฟนคืนกลับมา ทานไดตั้งปณิธานอันแรงกลาปรารถนาทีจ่ ะทํางานชิน้ สําคัญของ
ชีวิต โดยการสรางคนใหสูงดวยคุณธรรม ซึ่งเปนงานจรรโลงพระพุทธศาสนา และพัฒนาชาติ
ไทยไปพรอมกัน ทานไดเริ่มกอสรางถาวรวัตถุที่เปนสัปปายะสําหรับผูปฏิบัติ โดยเริ่มสราง
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ศาลาภาวนา – กรศรีทิพา แลวเสร็จเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๕ และเริ่มรับผูเขาอบรมเปนหมูคณะ
จํานวนไมนอ ยที่แวะมาฟงธรรมบรรยายแลวกลับไป ผูที่สนใจก็กลับมาปฏิบัติในภายหลังทั้ง
เปนหมูคณะ และสวนบุคคลในฝายคฤหัสถ

สภายุวพุทธิกสมาคมแหงชาติ นําโดย คุณสมพร เทพสิทธา ไดนํานักศึกษา
เขาอบรมปฏิบัติธรรมทีศ่ าลาภาวนา – กรศรีทิพา เปนคณะแรก เมื่อวันที่ ๒๐ – ๒๒
พฤษภาคม ๒๕๒๕ และจัดอีกครั้งหนึ่งในวันที่ ๒๘ – ๓๐ ตุลาคม ในปเดียวกัน ซึ่งกอนหนา
นี้ สภายุวพุทธิกสมาคมแหงชาติไดมีบทบาทในการนํานักศึกษาเขาปฏิบัติธรรมทีว่ ัดอัมพวัน
หลายครั้ง ตั้งแต ๒๘ – ๓๐ สิงหาคม ๒๕๑๖ ถึง ๑๗ – ๒๓ ธันวาคม ๒๕๒๔ โดยจัดเปน
โครงการคายปฏิบัติธรรมพัฒนาจิต และ โครงการอบรมผูนาํ เยาวชน และ ไดขอความรวมมือ
มายังวิทยาลัยครู (สถาบันราชภัฎ) ตาง ๆ สงอาจารยและตัวแทนนักศึกษาเขารับการอบรม
โดยทางวัดอัมพวัน ไดจดั ใหอบรมปฏิบัติธรรมทีโ่ รงอุโบสถ และ ปกกลดคางคืนบริเวณปา
มะมวงภายในบริเวณวัด และ ในการจัดการอบรมครั้งหลังสุด

สมเด็จพระอริยวง

ศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช ไดเสด็จเปนองคประธานเปดคายพัฒนาจิตใจดวย
สถาบันราบภัฏเทพสตรี

หรือ วิทยาลัยครูเทพสตรี สมัยนั้น ไดนํา
นักศึกษาเขารับ
การอบรมเปนคณะที่สอง และผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนนํานักศึกษาเขารับ
การอบรมหมดทุกคน จัดเปนรุน ไมนอยกวาปละ ๕ รุน และไดจัดติดตอกัน ๓ ปซอน
จากนั้นจึงไดจัดอบรมเฉพาะนักศึกษาใหมสืบเนื่องมาถึงปจจุบันนี้
นอกจากนี้ยงั มีสถาบันราชภัฎอืน่ ๆ ตามมา ไดแก สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
สถาบันราชภัฏนครสวรรค สถาบันราชภัฎธนบุรี สถาบันราชภัฏสวนดุสิต เปนตน ไดนํา
นักศึกษาเขารับการอบรมพัฒนาจิตใจที่วัดอัมพวันดวย จนถึงปจจุบันนี้ มีสถาบันราชภัฎพา
นักศึกษาเขารับการอบรมพัฒนาจิตใจที่วัดอัมพวัน เปนจํานวนถึง ๑๕ สถาบัน
ในปพุทธศักราช ๒๕๒๖ หลวงพอไดจัดโครงการสัปดาหแหงการปฏิบัติธรรมระดับ
อาจารยปรัชญาและศาสนา และจัดอบรมบุคลากรหลักของหนวยงานตาง ๆ ผูเขารับการ
อบรมประกอบดวยอาจารย อนุศาสนาจารยทั้งสามเหลาทัพ ตลอดกระทั่งตํารวจและกรม
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ราชทัณฑ คณะตาง ๆ นีไ้ ดเปนผูบุกเบิกนําหมูคณะเขารับการอบรมพัฒนาจิตใจตอไป จนถึง
ปจจุบันนีม้ บี ุคลากรในกองทัพบกเขารับการอบรมพัฒนาจิตใจถึง ๒๑ สังกัด รวมถึงโรงเรียน
นายรอยพระจุลจอมเกลา กองทัพอากาศ ๓ สังกัด ไดแก โรงเรียนจาอากาศดอนเมือง
โรงเรียนนายเรืออากาศ และกองบิน ๔ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค กองทัพเรือ ๒ สังกัด ไดแก
โรงเรียนนายเรือ และ อนุศาสนาจารย กรมยุทธศึกษาทหารเรือ และขาราชการตํารวจจาก ๘
สังกัด ไดแก โรงเรียนนายรอยตํารวจ โรงเรียนตํารวจภูธรภาค ๖ และตํารวจตระเวน
ชายแดน เปนตน

พุทธสมาคมแหงประเทศไทย

ไดจัดอบรมวิทยากรประจําพุทธสมาคม
จังหวัดตาง ๆ ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๓๘ โดยจัดอบรมปฏิบตั ิธรรมที่วัดอัมพวัน ปละ ครั้ง ๆ ละ
ประมาณ ๗ วัน เมือ่ ดําเนินการจัดอบรมปฏิบัตธิ รรมที่วัดอัมพวัน ตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน
โดยรับผูที่สนใจเขารวมปฏิบัติธรรมผานทางพุทธสมาคมจังหวัดตาง ๆ

ยุวพุทธิกสมาคมแหงประเทศไทย

จัดอบรมวิปสสนากรรมฐานที่วัดอัมพ
วัน เมือ่ ป พ.ศ. ๒๕๒๘ โดยนําคณะบุคคลที่สนใจปฏิบัติธรรมเขารับการอบรม และ จัดสนใจ
ปฏิบัติธรรมเขารับการอบรม และ จัดอบรมทํานองเดียวกันนี้ตอมาอีกถึง ๘ ป ในป พ.ศ.
๒๕๒๙ ไดเปนเจาภาพบรรพชาสามเณรภาคฤดูรอน โดยหลวงพอเปนพระอุปช ฌายและ
ปฏิบัติธรรมที่วัดอัมพวัน ในชวงปดเทอมหนารอนเปนเวลา ๑ เดือน จึงลาสิกขาบท กิจกรรม
บรรพชาสามเณรภาคฤดูรอนนี้ ทางยุวพุทธิกสมาคมแหงประเทศไทย ไดจัดตอเนื่อง
ติดตอกันมาทุกปจนกระทั่งปจจุบัน

กรมการศาสนา

เปนอีกหนวยงานหนึ่งที่จัดอบรมรวมกับวัดอัมพวันหลายครั้ง
โดยจัดอบรมภิกษุสามเณร เปรียญ ๓ ถึง เปรียญ ๙ ตามหลักสูตรครูสอนปริยัติ แผนกบาลี
หลายรุน และนําขาราชการในสังกัดเขารับการอบรม ตลอดจนจัดอบรมพระวิทยากร และ
พระภิกษุสามเณรจากจังหวัดตาง ๆ ในการพัฒนากิจการคณะสงฆนี้ หลวงพอเมือ่ ครั้งดํารง
ตําแหนงเจาคณะอําเภอพรหมบุรี ไดจัดโครงการอบรมธรรมทายาทพระนวกะ เขตอําเภอ
พรหมบุรี ในชวงเขาพรรษา ติดตอกันถึง ๑๒ ครั้ง นอกจากนี้ยงั รับหมูคณะพระภิกษุ
สามเณร เขารับการอบรมอีกดวย เชน มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และพระธรรมจาริก
ภาคเหนือวัดศรีโสดา
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๕

สถาบันที่นํานักศึกษาเขารับการอบรมอยางตอเนือ่ งอีกสถาบันหนึ่ง ไดแก วิทยาลัย
อาชีวศึกษาสิงหบุรี นอกจากจะพานักศึกษาเขารับการอบรมปฏิบัติธรรมแลว ยังนําสถาบัน
ตาง ๆ เขารวมปฏิบตั ธิ รรมดวย ไดแก สถาบันเทคโนโลยี วิทยาเขตตาง ๆ วิทยาลัย
อาชีวศึกษาจังหวัดตาง ๆ วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยพลศึกษา และ โรงเรียนสารพัดชาง นับ
รวมถึงปจจุบันมีถึง ๕๐ สถาบัน
โรงเรียนที่พานักเรียนเขารับการอบรมเปนคณะแรก ไดแก โรงเรียนนครหลวงอุดม
รัชตวทิ ยา อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งไดนํานักเรียนเขารับการอบรมเมือ่ วันที่ ๒๖
– ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๒๕ และมีโรงเรียนตาง ๆ ทัง้ สังกัดกรมสามัญ สํานักงานการ
ประถมศึกษาแหงชาติ และ โรงเรียนราษฎร นํานักเรียนเขารับการอบรมถึง ๑๗๐ โรงเรียน
จาก ๒๕ จังหวัดในละแวกใกลเคียง
หนวยงานตาง ๆ ที่พาหมูคณะเขามารับการอบรมพัฒนาจิตใจที่วัดอัมพวัน มีอกี
หลายหนวยงาน พอจําแนกไดดังตอไปนี้
คณะผูบริหาร ครู อาจารย สังกัด สปอ. และ สปจ. ตาง ๆ ๑๕ หนวยงาน
พยาบาลและขาราชการจากโรงพยาบาลตาง ๆ ๑๓ แหง
นักศึกษา อาจารย ขาราชการจากมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน ๑๒ แหง
ขาราชการจาก กรม กอง ตาง ๆ กระทรวงสาธารณสุข ๑๑
หนวยงาน
ผูปกครอง เจาหนาที่ และ เด็ก ในสถานสงเคราะหตาง ๆ ๗ แหง
นักศึกษาพยาบาลจากวิทยาลัยพยาบาล ๕ แหง
พนักงานบริษัทตาง ๆ ๔ แหง
นอกจากนี้ยงั มีขาราชการจากรมที่ดนิ กรมปาไม กรมปศุสตั ว กรมสงเสริมการเกษตร
และ กลุมผูสูงอายุคณะตาง ๆ อีกดวย
รวมจํานวนผูที่เขามาอบรมปฏิบตั ิธรรมที่วัดอัมพวัน ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๒๕ – ๒๕๔๒
ดังนี้
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๖

รายการอบรมเปนหมูคณะ ๑,๖๑๒ คณะ จํานวนคน
ผูรับการฝกปฏิบัติฝายคฤหัสถ
จํานวนคน

๒๖๔,๕๒๙ คน
๑๕๘,๗๘๓ คน

รวมจํานวนผูที่มาปฏิบตั ิธรรมทีว่ ัดอัมพวัน

๔๒๓,๓๑๒ คน

ในดานการพัฒนาถาวรวัตถุ หลวงพอไดสรางโบสถ และ ศาลาถึง ๕ หลัง ได
ซอมแซม ปฏิสังขรณ และกอสรางเพื่อจรรโลงพระพุทธศาสนา และเปนที่สัปปายะสําหรับผู
มาปฏิบัติธรรม เทาที่บันทึกไวจําแนกดังนี้
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

สรางพระอุโบสถวัดพรหมบุรี
สรางพระอุโบสถวัดอัมพวัน
สรางถาวรวัตถุวัดอัมพวัน พ.ศ. ๒๕๐๐ – ๒๕๒๔
บาท
สรางถาวรวัตถุวัดอัมพวัน พ.ศ. ๒๕๒๕ – ๒๕๔๐
บาท
สรางถาวรวัตถุวัดอัมพวัน พ.ศ. ๒๕๔๑ – ๒๕๔๒
บาท

เปนเงิน
เปนเงิน
เปนเงิน

๕๐๐,๐๐๐ บาท
๙๙๐,๐๐๐ บาท
๑,๗๐๐,๐๐๐

เปนเงิน

๗๖,๒๑๓,๓๕๙

เปนเงิน

๑๐,๗๒๔,๐๐๐

รวมเปนเงินคากอสราง ทั้งสิ้น
๙๐,๑๒๗,๓๕๙ บาท
(เกาสิบลานหนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันสามรอยหาสิบเกาบาทถวน)
นอกจากนี้หลวงพอยังไดบริจาคปจจัยสวนตัวบํารุงโรงเรียน และ ชวยเหลือสาธารณ
กุศล ๆ เทาที่จดบันทึกตั้งแต พ.ศ. ๒๕๓๗ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๒ ดังนี้
ป พ.ศ. ๒๕๓๗
ป พ.ศ. ๒๕๓๘
ป พ.ศ. ๒๕๓๙
๗๒ ป พระราชสุทธิญาณมงคล

ไดบริจาคปจจัย เปนจํานวนเงิน
ไดบริจาคปจจัย เปนจํานวนเงิน
ไดบริจาคปจจัย เปนจํานวนเงิน

๓,๘๕๓,๒๘๐ บาท
๙,๑๓๔,๓๖๐ บาท
๒๔,๐๐๐,๙๐๕ บาท
๗

ป พ.ศ. ๒๕๔๐
ป พ.ศ. ๒๕๔๑
ป พ.ศ. ๒๕๔๒

ไดบริจาคปจจัย เปนจํานวนเงิน
ไดบริจาคปจจัย เปนจํานวนเงิน
ไดบริจาคปจจัย เปนจํานวนเงิน

๑๑,๙๕๔,๑๘๐ บาท
๒๓,๕๘๐,๑๘๐ บาท
๒๑,๔๓๘,๐๔๗ บาท

รวมการบริจาคปจจัยของหลวงพอ ทั้งสิ้น
๙๓,๙๖๐,๙๕๒ บาท
(เกาสิบสามลานเกาแสนหกหมื่นเการอยหาสิบสองบาทถวน)

รวมผลงาน การกอสรางถาวรวัตถุ และ การบริจาคปจจัยสวนตัวของหลวงพอทั้งสิ้น

๑๘๔,๐๘๘,๓๑๑ บาท
(หนึ่งรอยแปดสิบสี่ลานแปดหมื่นแปดพันสามรอยสิบเอ็ดบาทถวน)
นอกจากนี้ พระเดชพระคุณหลวงพอ ไดมีปณิธานแนวแน ที่จะนําของดีกลับคืนใหกับ
ประชาชนชาวขอนแกน เพื่อเปนการกตัญูกตเวทีตอครูบาอาจารยของทาน ทานจึงไดกอตั้ง
ศูนยปฏิบัติธรรม อันเปนสาขาของวัดอัมพวัน จ.สิงหบุรี และใหชื่อวา “ศูนยปฏิบัติธรรมสวน
เวฬุวัน” โดยเมื่อ ๑ มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๓๖ ผศ.ดร.ลําไย โกวิทยากร ไดถวายที่ดินแกหลวง
พอ จํานวน ๒๒ ไร ใหเปนธรณีสงฆ เพื่อจัดสรางศูนยปฏิบัติธรรมตามปณิธานของหลวงพอ
ซึ่งไดพัฒนาและปรับปรุงขยายพื้นที่ พัฒนาถาวรวัตถุ และ สภาพแวดลอม จนกระทั่งศูนย
ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน มีเนื้อที่ทั้งสิน้ ๑๓๗ ไร ๑ งาน ๗๖ ตารางวา มีศาลาปฏิบัติธรรม ที่
พัก หองน้ํา โรงครัว โรงอาหาร และสิ่งอํานวยความสะดวกอยางครบครัน
ณ ศูนยปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน แหงนี้ ไดรับผูมาปฏิบัติธรรมเปนรายบุคคล หรือ มา
กันเปนหมูคณะตอเนือ่ งกันตลอด คณะที่เขามาปฏิบัติ ประกอบดวย นักเรียน นิสิต นักศึกษา
ขาราชการ ทหาร ตํารวจ และ ประชาชน จากจังหวัดใกลเคียง หลวงพอไดสรางศาลาหลัง
ใหญ และ สิ่งกอสรางอืน่ ๆ เพื่อเปนที่สัปปายะสําหรับผูที่มาเขาอบรม ทําใหรองรับผูปฏิบัติ
ธรรมไดมากขึ้น สมกับเจตนารมณของหลวงพอที่ตั้งใจจะนําของดีที่ไดรับจากหลวงพอดํา
กลับคืนสูจังหวัดขอนแกน
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๘

ผลงานการพัฒนาของศูนยปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน ตั้งแต พ.ศ. ๒๕๓๖ – ๒๕๔๒
จําแนกไดดังนี้
๑.

ดานการพัฒนาขยายพื้นดิน สิ่งปลูกสราง และ ถาวรวัตถุ
ปรับปรุงขยายพื้นที่ดิน รวมเปนเงินทั้งสิ้น ๗,๗๑๐,๗๖๐ บาท
คากอสราง และ ถาวรวัตถุ
๒๑,๓๐๕,๘๓๙ บาท
๒๙,๐๑๖,๕๙๙ บาท
รวมมูลคาทัง้ สิ้น
(ยี่สิบเกาลานหนึ่งหมื่นหกวันหารอยเกาสิบเกาบาทถวน)

๒.

ดานการอบรมพัฒนาจิต
คณะหนวยงานราชการ สถาบัน คณะบุคคล
กรรมฐานบุคคลทั่วไป
รวมผูเขารับการอบรมทัง้ สิ้น
(สามหมื่นแปดพันหนึ่งรอยแปดคน)

๒๗,๖๓๒คน
๑๐,๔๗๖ คน
๓๘,๑๐๘ คน

งานชิ้นสําคัญของชีวิตหลวงพอที่ตั้งปณิธานไวไดบรรลุผลแลว

หลวงพอได
เพียรพยายามสรางคน ใหสูงดวยคุณธรรม พรอม ๆ กับจรรโลงพระพุทธศาสนาไปพรอมกัน
มานานกวา ๒๐ ป ถึงแมทานจะสูงอายุแลว แตก็ยังอบรมสัง่ สอนชาวไทยทั้งพุทธ คริสต และ
อิสลาม และยังเอื้อเฟอ ไปถึงตางประเทศอีกดวย มีปราชญชาวตะวันตกมาสนทนาธรรมกับ
หลวงพอหลายราย และ ยอมรับในปฏิภาณ ไหวพริบ และความมีเหตุผลของหลวงพอ

ในวาระอันเปนมหามงคลที่หลวงพอเจริญอายุ ๗๒ พรรษา

ขอ
กราบอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และ ขอบุญกุศลจากการสรางคนใหสูงดวยคุณธรรม
ความมีเมตตาธรรมของหลวงพอ
และการบริจาคปจจัยสวนตัว
เพื่อทํานุบํารุง
พระพุทธศาสนา และ ชวยเหลือสาธารณกุศล ไดโปรดอภิบาลรักษาพระเดชพระคุณหลวงพอ
ใหมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง และมีความสุขกับการสรางคนใหสูงดวยคุณธรรมตามปณิธาน
ที่หลวงพอไดมุงหวังไวทุกประการ....
๗๒ ป พระราชสุทธิญาณมงคล

๙

