๑

ประวัติหลวงพอพระครูโพธิวนานุรักษ
พระครูโพธิวนานุรักษ (วรรณจิตต ชิตมาโร) มีนามเดิมวา วรรณจิตต แสงผา เกิดเมื่อ
วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๐๓ ตรงกับวันอังคาร แรม ๔ ค่ํา เดือน ๓ ปชวด ที่บานหนองฮี ต.หนองฮี
อ.ปลาปาก จ.นครพนม บิดาชื่อ นายกุมภี แสงผา มารดาชื่อ นางพวงพันธ แสงผา มีพี่นอง ๗ คน
เสียชีวิตแตยังเล็ก ๑ คน ซึ่งหลวงพอเปนบุตรชายคนโต ปจจุบัน มีชีวิตเหลืออยู ๖ คน (เปนชาย ๔ คน
หญิง ๒ คน )

ชีวิตในวัยเด็ก
บิดาและมารดาของหลวงพอประกอบอาชีพทํานาเลี้ยงลูกทั้ง ๖ คน ในวัยเด็กหลวงพอ
เรียนจบชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ ที่โรงเรียนชุมชนหนองฮี หลังจบการศึกษาหลวงพอไดชวยบิดามารดา
ทํานา เลี้ยงควาย และรับจางขุดดิน รับจางขุดสระน้ํา เพื่อหารายได คาจางแรงงานขุดดินตกราคาตาราง
หลาละ ๒๕ บาท ซึ่งถือวาเปนราคาสูงมากในสมัยนั้น เมื่อมีโอกาสวา งจากการงานก็เที่ยวเลนตาม
ประสาเด็กหนุมทั่วไป โดยมีเพื่อนเลนที่คุนเคยกัน คือ นายสุนทร มูลเมือง ซึ่งมีอายุนอยกวาหลวงพออยู
๑ ป (ปจจุบันคือ พระครูภาวนาชัยมงคล เจาอาวาสวัดปาชัยมงคล จังหวัดระนอง)

มูลเหตุการออกบวช
นายวรรณจิตตเปนคนใฝหาความรูอยูเสมอ ถึงแมจะเรียนจบเพียงชั้นประถม ๔ ก็ตาม
วันหนึ่งหลังจากเลิกจากการทํานา ขณะกําลังนําควายกลับบานไดเดินสวนทางกับนายสุนทร ซึ่งจะไป
นําควายกลับบานเหมือนกัน นายสุนทรไดถามขึ้นวา “จะไปบวชดวยกันไหม?” นายวรรณจิตตจึงตอบ
วา “บวชก็บวชซิ” ในใจขณะนั้นคิดเพียงวาจะไดศึกษาหาความรูและไดประพฤติปฏิบัติในเรื่องที่ตนเอง
ไมเคยไดพบผานมากอน
เมื่อกลับถึงบานจึงแจงความประสงคใหบิดามารดาทราบ บิดามารดาจึงนําไปฝากที่วัด
ดํารงเมธยาราม พรอมกับนายสุนทร ในเย็นวันนั้นและไดบวชเปนสังกะรี(ปะขาว) อยู ๗ วัน เพื่อทอง
ขานนาคและฝกหัดระเบียบปฏิบัติตางๆ

๒

หลวงพอเคยปรารภใหลูกศิษยฟงวา กอนหนานี้ก็เคยคิดที่อยากจะบวชเหมือนกันโดย
เปนความคิดแบบตลกๆ วา “เห็นพวกทิดรุนพี่ที่สึกออกมาแลว คุยสาวเกงขึ้นกวาเกา ก็เลยอยากจะบวช
เพื่อจะไดคุยสาวเกงเหมือนอยางทิดพวกนั้นบาง”
แตเวลาตอมา ทานไดเปลี่ยนความคิดขึ้นใหมวา “อยากจะบวชเพื่อหนีจากบาน(เรือน)
สัก ๒ – ๓ ป คงจะดีเหมือนกัน”

บรรพชา
เมื่อถึงวันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๑ โยมบิดามารดาไดนํานายวรรณจิตต และนาย
สุนทรเดินทางไปบวชเณรที่วัดคณิศรธรรมิการาม ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม โดยมีพระครู
พนมคณานุการ เจาคณะอําเภอปลาปากในขณะนั้น เปนพระอุปชฌาย หลังจากบวชเปนสามเณรแลว
ทั้ง ๒ รูปก็เดินทางกลับมาพักที่วัดปาเมธาวิเวกเพื่อปฏิบัติธรรม (วัดปาเมธาวิเวกนี้ เปนวัดที่หลวงปู
กินรี จันทิโย เปนผูสราง และหลวงปูกินรีเปนอาจารยของหลวงปูชา สุภัทโท วัดหนองปาพง) ซึ่งใน
ขณะนั้นหลวงปูกินรีไดไปพักที่วัดอื่นแลว เหลือแตพระใหมที่บวชไดไมนานอยูดวยกันรวม ๕ รูป

จากบานหนองฮีสูบานมวง
ในขณะที่พักอยูวัดปาเมธาวิเวกนั้น สามเณรวรรณจิตตมีความมุมานะและใฝหาความ
รูอยูเสมอ แตระยะนั้น ภายในวัดยังไมมีทานผูใดที่จะคอยแนะนํา อบรมใหรูจักระเบียบขอปฏิบัติที่
ถูกตองดีงาม ที่ผูบวชจะพึงปฏิบัติ เพื่อความเจริญ เนื่องจากมีเฉพาะพระบวชใหมและสามเณร เพียง ๕
รูปเทานั้น ประกอบกับสวนลึกในใจของสามเณรยังตองการศึกษาทางดานนักธรรมและการปฏิบัติธรรม
เพิ่มสูงขึ้นอยูเสมอ จึงคิดอยากจะไปศึกษาหาความรูจากตางถิ่นดูบาง เพื่อจะไดรับโอกาสที่ดีตอไป
ในเดือนมิถุนายน ปนั้น (๒๕๒๑) สามเณรวรรณจิตต , สามเณรสุนทรและคณะ ได
เดินทางมายังอําเภอมวงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อศึกษานักธรรมและการปฏิบัติธรรมที่วัดปา
วิเวก(ธรรมชาน) จากการแนะนําของสามเณรสุจิต ซึ่งไดเคยศึกษาและปฏิบัติอยูที่นี่มากอนแลว โดยมี
พอใหญยศ เปนผูนํามาฝากกับหลวงพอพระมงคลกิตติธาดา(พระอาจารยมหาอมร ในขณะนั้น) แตใน
วันนั้นหลวงพอพระมหาอมรไมอยู เดินทางไปรักษาตัวที่กรุงเทพฯ เนื่องจากอาพาธเปนนิ่วในกรวยไต

๓

คณะที่ ม าดว ยกัน ครั้ง นั้ นมี ๕ รู ป มี พระปรีช า สามเณรวรรณจิต ต สามเณรสุนทร
สามเณรประกิต อีกรูปหนึ่งจําไมได ปจจุบันคงเหลืออยูเพียง ๒ รูป คือ พระครูโพธิวนานุรักษและพระครู
ภาวนาชัยมงคลเทานั้น

อุปสมบท
เมื่อสามเณรวรรณจิตตไดอยูศึกษาและปฏิบัติรับใชครูบาอาจารย โดยมี หลวงพอพระ
มงคลกิตติธาดา(พระอาจารยมหาอมร ในขณะนั้น) เปนเจาอาวาส จนพอสมควร มีอายุครบเกณฑที่จะ
อุปสมบทไดแลว หลวงพอพระมหาอมร จึงไดนําไปทําการอุปสมบท ณ พัทธสีมาวัดมวงสามสิ บ อ.มวง
สามสิบ พรอมกับสามเณรลัย กุพันธ (ปจจุบันคือ พระครูภาวนานุกิจ เจาอาวาสวัดปาขันติธรรม จังหวัด
ลําพูน) ในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๒๓ ไดรับการอุปสมบทเสร็จสิ้นในเวลา ๑๑.๐๐ น. โดยมี
พระครูสุจิตธรรมาจารย
เปนพระอุปชฌาย
พระมหาอมร เขมจิตฺโต
เปนพระกรรมวาจาจารย
พระดารา สปฺปฺโญ
เปนพระอนุสาวนาจารย
โดยไดฉายาวา “ชิตมาโร” ซึ่งแปลวา “ผูชนะมาร(กิเลส)”

การศึกษาปริยัติและปฏิบัติ
หลั ง จากได รั บ การอุ ป สมบทแล ว พระวรรณจิ ต ต มุ ม านะตั้ ง ใจศึ ก ษาเล า เรี ย นทั้ ง
ทางดานปริยัติและดานการปฏิบัติ โดยมีหลวงพอพระมหาอมร เขมจิตฺโต เปนครูบาอาจารย ใหการ
อบรมสั่งสอน ซึ่งหลวงพอพระมหาอมร ไดเมตตาอบรมสั่งสอน ขัดเกลา ใหรูจักสํารวมระวังการกระทํา
คําที่พูด รวมทั้งความนึกคิดปรุงแตงตางๆ ใหมีสติอยูเสมอ ดวยความที่ทานเปนผูใฝหาความรูในการ
เรียนหนังสืออยางจริงจัง ประกอบกับไดอยูใกลชิดกับครูบาอาจารยที่มีความรูความสามารถ ทั้งในดาน
ปริยัติและดานการปฏิบัติ คือหลวงพอพระมหาอมรฯ จึงทําใหทานตั้งใจศึกษานักธรรมพรอมทั้งปฏิบัติ
ภาวนาควบคูกันไป จนสามารถสอบนักธรรมชั้นตางๆไดตามลําดับดังนี้
- ป พ.ศ. ๒๕๒๒ สอบไดนักธรรมชั้นตรี ในขณะเปนสามเณร
- ป พ.ศ. ๒๕๒๔ สอบไดนักธรรมชั้นโท
- ป พ.ศ. ๒๕๒๕ สอบไดนักธรรมชั้นเอก

๔

ความเปนมาของวัดปาโพธิศรี
นับยอนหลังตั้งแตป พ.ศ.๒๕๑๑ เปนตนมา ชาวบานหนองขุน ต.ยางโยภาพ อ.มวง
สามสิบ จ.อุบลราชธานี ไดมีความเคารพผูกพัน ใหความเคารพนับถือตอ หลวงปู ชา สุภัทโท วัดหนอง
ปาพง โดยเริ่มจากหลวงพอพระมหาอมร เขมจิตฺโต ไดไปฝากถวายตัวเปนลูกศิษยอยูปฏิบัติที่วั ดหนอง
ปาพง ญาติโยมทางหนองขุนมีศรัทธาไดหาโอกาสไปฟงธรรมและรักษาศีลเจริญภาวนา ที่วัดหนองปา
พงอยูเนืองๆ
ปพ.ศ.๒๕๑๒ ชาวหนองขุนมีความเคารพเลื่อมใสในการปฏิบัติธรรม มีความประสงค
อยากจะใหหลวงพอชามาโปรด เพื่อเปนศิริมงคลแกประชาชนในหมู บาน จึงไดไปกราบนิมนตหลวงปู
ชาพรอมทั้งพระสงฆ สามเณรมาโปรด ซึ่งทานก็เมตตามาเยี่ยม โดยจัดใหมีการทําวัตร – สวดมนต เจริญ
ภาวนา และฟงธรรมในตอนกลางคืน ตอนเชาหลวงปู ทาน ไดพาพระสงฆสามเณรออกบิณฑบาตรรอบ
หมูบาน แลวมีการถวายภัตตาหารที่วัดหนองขุน ทําพิธีสวดมาติกา บังสุกุล อุทิศสวนกุศลใหบรรพบุรุษ
บูรพาจารย และสรรพสัตวทั้งหลาย ตลอดทั้งผูที่ตายไปแลวและผูที่มีชีวิตอยูใหมีความสุขกายสบายใจ
ตอไป
เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๑๙ ร.ต.ต.มติ แสงชาติ ไดไปกราบนิมนต หลวงปูพระ
โพธิญาณเถร (ชา) มาเปนประธานในงานฌาปนกิจศพของคุณพอแสน แสงชาติ เมื่อบังสุกุลใหพรและ
ประชุมเพลิงเสร็จแลว หลวงปูชาไดชี้มือไปทางทิศตะวันออก พูดวา “บริเวณนี้นาจะสงวนไวเปนที่พัก
พระเณร ผูปฏิบัติเห็นจะเหมาะดี” ทุกคนไดยินหลวงปูพูด ฟงแลวก็เฉยๆ อยูเพราะไมคิดวาจะเปนไป
ได
จนกระทั่งถึงป พ.ศ.๒๕๒๔ ประชาชนในหมูบาน เกิดความรูสึกไมคอยสบายทั้งใจ
และกาย มีความขัดของหลายประการ ขาดความสงบสุข จึงไดมีชาวบานบางสวนคิดหาที่พึ่ง ที่ยึดเหนี่ยว
ทางจิตใจ พอมีหลักใหลูกหลานไดยึดถือเปนคติ เพื่อความอยูเย็นเปนสุข จึงไดพากันไปปรึกษาทาน
พระครูศรีปญญาคุณ (หลวงพอพระมหาอมร) เจา อาวาสวัดปาวิเวก(ธรรมชาน) อําเภอมวงสามสิบ
ในขณะนั้น แจงความประสงคให ทานทราบ และไดปรารภถึงคําพูดที่หลวงปู ชาไดบอกไวตั้งแตป พ.ศ.
๒๕๑๙ ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง
ดังนั้นเมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๒๔ ไดมีประชาชนในหมูบานประมาณ ๖๐ คน พา
กันไปปรับปรุงแผวถางหญา และพุมไมในบริเวณปาชา เพื่อจัดเปนที่พักพระสงฆที่เดินธุดงคผานไปมา
โดยเริ่มการปรับปรุง แผวถางบริเวณขางหนองเปด (หนองกลางดง) เปนจุดเริ่มตน โดยทุกคนตั้งใจมี

๕

ความหวั ง ว า หากเป น ไปได อ าจจะเกิ ด เป น สํ า นั ก ปฏิ บั ติ ธ รรมขึ้ น ในถิ่ น นี้ ก็ จ ะเป น ประโยชน แ ก
ประชาชนผูสนใจใฝการประพฤติปฏิบัติอยูมากทีเดียว
วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๒๔ ไดมีพระภิกษุฝายอรัญวาสี จํานวน ๓๓ รูป ซึ่งมีหลวงพอ
พระครูศรีปญญาคุณ (พระมหาอมร) เปนประธาน เดินทางไปกิจนิมนตที่บานลืออํานาจ (ปจจุบันคือ
อําเภอลืออํานาจ) จ.อํานาจเจริญ ขากลับทานมาแวะเยี่ยมเขตปาชาที่กําลังมีการปรับปรุงอยู ญาติโยมได
ถวายน้ํา ปานะดวยความปติยินดี เมื่อไดเวลาพอสมควรทานจึง เดินทางกลับวัดปา วิเวก(ธรรมชาน )
อําเภอมวงสามสิบ
วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๒๔ ชาวบานหนองขุนไดชักชวนกันทําบุญรวมญาติสามัคคี เพื่อ
อุทิศบุญกุศลแกบรรพบุรุษ – บูรพาจารย และหมูมนุษยที่เคยเอาศพมาเผา มาฝงในบริเวณปาชานี้ ไดไป
กราบนิมนตพระสงฆสามเณรจากวัดปาวิเวก(ธรรมชาน) วัดโนนสีมา วัดหนองหลักและวัดยางนอย
ตําบลเหลาบก มารับฉันภัตตาหารและรับจตุปจจัยไทยธรรม เปนการทําบุญพิเศษในเขตปาชาแหงนี้เปน
ครั้งแรก
ในระยะนี้ พอดีมีครูบาอาจารย จากวัดหนองปาพง เดินธุดงคผานมาไดเขาพักอาศัย
เพื่อใหกําลังใจแกญาติโยม มีการอบรมสมาธิ บําเพ็ญภาวนา ตอนเย็นจะมีชาวบานทั้งเด็กและผูใหญพา
กันออกมาทําวัตรสวดมนต นั่ งสมาธิ รับฟงโอวาท แผเมตตาแดสรรพสัตวทั้งหลายแทบทุกคืน โดย
ยึดถือเอาคุณพระศรีรัตนตรัยเปนที่พึ่ ง นอมเอาบารมีธรรมของหลวงปูชาเปนหลักยึดเหนี่ยว ในที่สุด
ญาติโยมอิ่มใจ, มีศรัทธาเลื่อมใส ประสงคอยากจะสรางศาลาโรงธรรมไวในบริเวณนี้ เพื่อเปนที่พัก
ปฏิบัติธรรมตอไป แตเปนระยะที่หลวงปู ชา เดินทางไปรักษาอาพาธอยูทางกรุงเทพฯ ไปพักรักษาอยูที่
โรงพยาบาลสําโรงการแพทยของคุณหมอสุเทพ - คุณหมอประภา วงศแพทย เมื่อญาติโยมบานหนอง
ขุนไดตกลงจะสรางศาลาโรงธรรม จึงไดนําเรื่องไปปรึกษาหลวงพอพระครูศรีปญญาคุณ(พระมหาอมร)
เพื่อกราบนิมนตทานมาเปนประธาน
ดังนั้นในวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๒๔ หลวงพอ พระครูศ รีปญญาคุณ จึ งไดโทรศัพ ท
กราบเรียนใหหลวงปูชาทราบ ซึ่งทานก็มีบัญชาให หลวงพอพระครูฯ มาดูแลในการปลูกสรางศาลา
ดังกลาว ดวยความเมตตาและหวงใย
สํานักสงฆปาโพธิศรีแหงนี้ จึงไดรับขึ้นเปนสาขาหนองปาพงที่ ๕๑ อันถือไดวาเปน
สาขาสุดทายที่หลวงปูชา ไดสั่งดวยวาจาใหจัดสรางขึ้น สําหรับ สาขาอื่นๆตอมานั้น เปนสาขาที่ลูกศิษย
ของทานจัดสรางขึ้นเอง และไดขอขึ้นทะเบียนบัญชีสาขาเปนลําดับตอมาในภายหลังตามที่ปรากฏอยูใน
ปจจุบัน
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วั น ที่ ๒๓ ตุ ล าคม ๒๕๒๔ พระสงฆ ส ามเณรมี ห ลวงพ อ พระครู ศ รี ป ญ ญาคุ ณ
เปนประธาน พรอมญาติโยมชาวบานหนองขุน ไดรวมกันทําพิธียกเสาเอก เพื่อดําเนินการสรางศาลาโรง
ธรรมขึ้นเปนครั้งแรก จากนั้น ญาติโยมไดถวายภัตตาหาร ถวายไทยธรรมแดพระสงฆ ซึ่งถือเปนวัน
กําเนิดการกอสรางสํานักสงฆแหงนี้

จากปาวิเวกสูปาโพธิศรี
พระวรรณจิตตได อยูศึกษาและประพฤติปฏิบัติธรรมที่วัดปาวิเวกตั้งแตเปนสามเณร
จนกระทั่งไดอุปสมบทเปนพระภิกษุ ทานหมั่นฝกอบรมสติ มีความตั้งใจสํารวมระมัดระวัง เขมงวดใน
การฝกฝนตนเอง ปฏิบัติขัดเกลาตนเองอยูเสมอ โดยเดินตามแบบอยางพุทธสาวกขององคสมเด็จพระ
สัม มาสัม พุท ธเจา พาดํา เนินและยึดถือคํา สั่ง สอนแนวปฏิบัติป ฏิป ทาของทา นบูรพาจารยและครูบ า
อาจารยที่ทานไดอยูศึกษาดวย มีหลวงปูพระโพธิญาณเถร(ชา สุภัทโท) วัดหนองปาพงและหลวงพอ
พระครูศรีปญญาคุณ วัดปาวิเวก เปนตน
ตอมาในเดือนพฤษภาคมปพ.ศ.๒๕๒๕ เมื่อพระวรรณจิตตมีอายุพรรษาพอสมควรที่จะ
ดูแลพึ่งพาตนเองได แลว หลวงพอพระครูศรีปญญาคุณ ซึ่งเปนครูบาอาจารย จึงไดสงทานไปพักอยูที่
สํา นั ก สงฆ ป า โพธิ ศ รี อั น เป น สาขาใหม โดยท า นได อ ยู จํ า พรรษาเป นพรรษาแรก ซึ่ ง มี พ ระภิ ก ษุ สามเณรอยูจําพรรษาดวยกัน ๖ รูปดังนี้ คือ
๑. พระวรรณจิตต ชิตมาโร (หลวงพอพระครูโพธิวนานุรักษ)
๒. พระสุนทร ทนฺตจิตฺโต (หลวงพอพระครูภาวนาชัยมงคล)
๓. สามเณรดอน
๔. สามเณรศรีอุบล ภาคบุตร
๕. สามเณรสามารถ
๖. สามเณรวินัย ศุภเสถียร
ท า นได อ ยู จํ า พรรษา เป น ประธานสงฆ ใ นสํ า นั ก นี้ ม าโดยตลอด จนกระทั่ ง ได รั บ
ตําแหนงเปนเจาอาวาสตามระยะเวลาตอมาดังนี้
ในป พ.ศ.๒๕๒๘ คณะทายกทายิกาไดมอบหมายใหนายทองดี คุณชาติ ขออนุญาต
สรางวัดตั้งแตปที่แลวนั้น ก็ไดรับหนังสืออนุญาตใหสรางวัดได เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๒๘ และ
ได ดํ า เนิ น การขอตั้ ง ชื่ อ วั ด อี ก ครั้ ง หนึ่ ง ซึ่ ง ได รั บ ประกาศตั้ ง เป น วั ด มี น ามว า “วั ด ป า โพธิ ศ รี ”
เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๒๘
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ในวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๒๘ ทานพระครูสุจิตธรรมาจารยเจาคณะอําเภอมวงสามสิบ
ทานพระครูศรีปญญาคุณ รองเจาคณะอําเภอมวงสามสิบ และทานพระครูสุคนธเขมคุณ เจาคณะตําบล
ยางโยภาพ ไดรับนิมนตมารวมในงานพรอมกับไดมอบคําสั่งแตงตั้งให พระอาจารยวรรณจิตต ชิตมาโร
เปนผูรักษาการเจาอาวาสวัดปาโพธิศรี
ในวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๒๘ ทานไดรับตราตั้ง ใหดํารงตําแหนง เจาอาวาสวัดปา
โพธิศรีจากเจาคณะจังหวัดอุบลราชธานี และเปนเจาอาวาสรูปแรกตั้งแตวันนั้น เปนตนมา
พระอธิการวรรณจิตตไดเปนผูนําในการกอสรางเสนาสนะตางๆในวั ดปาโพธิศรี อาทิ
เชน โบสถ, ศาลา, กุฏิที่พักพระสงฆ ตลอดจนถึงหองน้ําและเสนาสนะอื่นๆดังปรากฏใหเห็นอยูทุก
วันนี้

มารผจญ
มีทานผูรูเคยกลาวสอนเปนคติธรรมไววา “อุปสรรคไมมีบารมีไมเกิด ชีวิตจะประเสริฐ
ตองผจญมารขัดขวาง แลวผานไปพบความดีมีคุณคาในที่สุ ด” นาจะยึดถือเปนคติธรรมสอนใจทุกคน
ไดเปนอยางดี เพราะมีความเปนจริงอยูมากในชีวิตของบุคคลสําคัญที่ประสบความสําเร็จสูงสุดหลายๆ
ทาน เปนชีวิตที่ประเสริฐมีคุณคาตอ ตัวเองและสังคม หลวงพอพระครูโพธิวนานุรักษ สมัย เปนพระ
หนุมบวชใหม ก็มีความคิดอยากจะลาสิกขาออกไปใชชีวิตอยางชาวบานอยูเหมือนกัน แตดวยความที่
ทานไดสั่งสมบุญบารมีมาทางดานบวชเปนทุนเดิมมีมากอยู ทําใหทานรูสึกเสียดายธรรมะ และขอวัตร
ปฏิบัติ ของหลวงปูชาและของครูบาอาจารย ที่ทานไดศึกษาและปฏิบัติมา ทําใหคิดขึ้นวา หากลาสิกขา
ออกไปแลวจะสามารถรักษาธรรมไวไดหรือ? จะมีศีล ๕ เปนปกติไดหรือไม? เมื่อภาวนาเดินจงกรมก็
คิดพิจารณาทบทวนไปมาอยูอยางนี้ สรุปลงในใจไดวาหากลาสิกขาออกไปเปนฆราวาสแลว คงไม
สามารถรักษาศีล ๕ ไดบริบูรณและรักษาธรรมะใหบริสุทธิ์ได จึงตั้งใจทําความเพียรเดินจงกรมนั่ง
สมาธิ ใชปญญาหาวิธีตอสูกับความคิดปรุงแตงตางๆ อยูไมลดละ พลันทําใหนึกถึงพุทธโอวาทตอน
หนึ่ง พระพุทธองคตรัสวา
 ความอดทน เปนตบะอยางยิ่ง
 ความอดทน เปนเครื่องประดับของนักปราชญ
 ความอดทน เปนกําลังของผูบําเพ็ญบารมี
เลยตกลงใจวาจะอดทนอยู เพื่อรักษาธรรม รักษาขอวัตรปฏิบัติ ตางๆ ที่บรรดาทาน
บูรพาจารยทั้งหลายพาดําเนินมามี หลวงปูมั่น ,หลวงปูชา และหลวงพอพระอาจารยมหาอมร เปนอาทิ
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ในระหวางที่ทานเปนเจาอาวาสวัดปาโพธิศรี อยูนั้น ทานตองพบอุปสรรคและมีมาร
ผจญอยูเหมือนกัน คือ ทานถูกกลาวหาในเรื่องตางๆ โดยเฉพาะเปนเรื่องผูหญิง ซึ่งเปนเรื่องราวใหญโต
หลายครั้งหลายครา เมื่อตองผจญกับเหตุการณอันไมพึงปรารถนาเชนนั้น ทานจึงใชขันติธรรมและ
อุเบกขาธรรมเปนที่ตั้ง เมื่อครูบาอาจารยทราบเรื่องและเรียกสอบถาม ทานก็อธิบายเหตุผล ชี้แจงความ
จริงใหทราบ หลวงพอปรารภใหฟงวา “คําพูดนั้นเปนคําพูดของคนอื่นพูด เขาพูดไมถูก มันก็ผิดเอง เรา
รูตัวเราเองดีอยูวาทําอะไร จึงไมรูสึกหวั่นไหว”

เดินทางสูแดนพุทธภูมิแสวงบุญที่อินเดีย
หลวงพอพระครูโ พธิวนานุรัก ษ ได มีโอกาสเดินทางสูแดนพุท ธภูมิ เพื่อนมั ส การ
สังเวชนียสถานทั้ง ๔ และแสวงบุญที่อินเดียหลายครั้ง ตามลําดับดังนี้
ครั้งแรก ป พ.ศ. ๒๕๓๖ มีพ ระอาจารยอนันต อกิญจโน (พระครูป ลัดอนันต ) เปน
หัวหนาคณะ
ครั้งที่ ๒ ในป พ.ศ. ๒๕๔๙ มีหลวงพอพระครูภัทรธรรมสิริ เปนหัวหนาคณะ
ครั้งที่ ๓ ในป พ.ศ. ๒๕๕๐ มีหลวงพอพระมงคลกิตติธาดา เปนหัวหนาคณะ
ครั้งที่ ๔ ในป พ.ศ. ๒๕๕๑ มีหลวงพอพระครูภัทรธรรมสิริ เปนหัวหนาคณะ
ในการเดินทางไปแสวงบุญที่อินเดีย ๓ ครั้งหลังนี้ ไดรับการอุปถัมภอุปฐาก จากคุณ
ประสพ – คุณเกศนี จิรวัฒนวงศพรอมครอบครัวและญาติพี่นอง

การบําเพ็ญภาวนา
หลวงพอมีโอกาสในการเดินธุดงคแมจะไมมากนัก โดยทานไดไปธุดงคในป พ.ศ.
๒๕๒๖ ที่ภูลังกา มีครูบาอาจารยชวนไปภาวนา ประมาณ ๑ เดือน ประกอบดวยพระเณร ๕-๖ รูป ทาน
อาศัยเครื่องอยูในการประพฤติปฏิบัติภาวนาโดยการ ทํางานไปภาวนาไปดวย ทํางานอยางมีสติ ระลึก
รูตัวอยูเสมอ
หลวงพอเคยปรารภใหลูกศิษยฟงวา “ไมไดสงสัยในการภาวนา โดยความเห็นสวนตัว
การภาวนาไมวาจะไปภาวนาอยูที่ไหนก็ทํา ได และไมอ ยากวุนวาย ลําบาก อาศัยการทํางานไปดว ย
ภาวนาไปดวย มีสติกํากับอยู ทุกอิริยาบถ”
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จากปาโพธิศรียอนคืนถิ่นสูปาโพธิธรรม
กลาวถึงวัดปาวิเวก(ธรรมชาน) เปนวัดปาสายกรรมฐานแหงแรก สาขาวัดหนองปาพง
ในเขตอําเภอมวงสามสิบ มีหลวงปูพระโพธิญาณเถร(ชา สุภัทโท) เปนพระบูรพาจารย และหลวงพอ
พระมงคลกิต ติธ าดา(พระมหาอมร เขมจิตฺโต) เปนเจา อาวาสองคป ฐม ทา นนํา พัฒนากอสรา งวาง
หลักฐานความเจริญมั่นคงของพระพุทธศาสนาทั้งดานศาสนสถาน ศาสนวัตถุ และศาสนบุคคล ครบ
บริบูรณทั้ง ๓ องคประกอบ โดยเฉพาะการอบรมสั่งสอนดานจิตใจดวยเมตตาธรรม ยอมเปนที่ประจักษ
ชัดแกสานุศิษยและสาธุชนชาวอําเภอมวงสามสิบ ตลอดทั้งสาธุชนจากทุกสารทิศวา มีความอิ่มใจ สงบ
สุข รมเย็น เมื่อไดฟงโอวาทคําสอน ขอคิดขอธรรมจากทาน จนสามารถจะกลาวไดว า “ทานเปนรมโพธิ
ไทร รมโพธิธรรม เปนประทีปธรรมนําทางสุขแกเหลาสานุศิษยทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ นับตั้งแตวันที่
๔ มิถุนายน ๒๕๑๓ เปนตนมา จวบจนปจจุบัน เปนเวลา ๔๐ ปเศษอยางเต็มใจ มิสงสัย และวัดปาวิเวก
ยอมเปรียบเสมือนเปนดินแดนถิ่นปาโพธิธรรม” โดยแท
เมื่ อ หลวงพ อ เจ า คุ ณ พระมงคลกิ ต ติ ธ าดา ได ล ะสั ง ขารในวั น ที่ ๒๓ พฤศจิ ก ายน
๒๕๕๓ ณ ตึกพระโพธิญาณเถร ชั้น ๓ หองCCU โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค เวลา ๑๑.๓๖ น.
นับเปนการสูญเสียรมโพธิรมธรรมใหญอีกครั้งของเหลาศิษยานุศิษย
หลวงพอพระครูโพธิวนานุรักษ ไดรับมอบหมายใหเปนคณะกรรมการดําเนินงาน เพื่อ
บําเพ็ญกุศลทําบุญ ๗ วัน, ๕๐ วัน และทําบุญ ๑๐๐ วัน จนผานไปโดยเรียบรอย ถือไดวาทานไดเสียสละ
อุทิศกําลังกาย กําลังใจ และกําลังสติปญญา ในการจัดงานทําบุญและจัดเตรียมงานสถานที่พระราชทาน
เพลิงศพหลวงพอเจาคุณพระมงคลกิตติธาดา นับเปนการถวายบูชาพระคุณของพระพุทธศาสนาและ
พระคุณของผูเปนครูบาอาจารยของทาน อยางนายกยองนับถือเปนอยางยิ่ง
ในโอกาสวันบําเพ็ญกุศลทําบุญครบรอบ ๑๐๐ วัน เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๔ คณะ
สงฆสาขาวัดหนองปาพง จากสาขาตางๆ จํานวนประมาณ ๑๐๐ รูปเศษ โดยมีหลวงพอเจาคุณพระราช
ภาวนาวิกรม วัดหนองปาพง เปนประธาน ไดประชุมปรึกษาหารือและมีมติในที่ประชุมใหพระครูโพธิ
วนานุรักษ รับตําแหนงเปนเจาอาวาสสืบแทนตอจากหลวงพอเจาคุณพระมงคลกิตติธาดา นับเปนเจา
อาวาสรูปที่สองของวัดปาวิเวก
ในวั น ที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔ ท า นเจ า คุ ณ พระราชธี ร าจารย เจ า คณะจั ง หวั ด
อุบลราชธานี ไดลงนามคําสั่งในใบตราตั้งเจาอาวาสวัดปาวิเวก ใหแก พระครูโพธิวนานุรักษ และทําพิธี
มอบใบตราตั้งเปนทางการเมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๔ นับวาเปนสิริมงคลแกหลวงพอและเปนที่
ปลื้มปติยินดีของสานุศิษยทั่วไป ที่ทานเคยเปนลูกศิษยเ กาแกดั้งเดิมของหลวงพอพระมงคลกิตติธาดา

๑๐

นับตั้งแตเดือนมิถุนายน ๒๕๒๑ เปนตนมา แลวจากไปสูวัดปาโพธิศรีในเดือนพฤษภาคม ๒๕๒๕ จึง
ยอนคืนกลับมาสูวัดปาวิเวกถิ่นเกาอีกครั้ง นับครบรอบเปนเวลา ๓๓ ปพอดี จนพอจะกลาวเปนวลีสั้นๆ
ไดวา
“จากปาวิเวกสูปาโพธิศรียอนคืนถิ่นสูปาโพธิธรรม”
เพื่อถวายความเคารพแดหลวงพอพระครูโพธิวนานุรักษ ใหอยูเปนรมโพธิธรรม เปนที่
ยึ ด เหนี่ ย วทางจิ ต ใจของสานุ ศิ ษ ย ทั้ ง หลาย เหมาะสมคล อ งจองดี แ ล ว กั บ สมณศั ก ดิ์ ที่ ท า นได รั บ
พระราชทาน เปนพระครูสัญญาบัตร ชั้นโท เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒ นามวา “พระครูโพธิวนานุ
รักษ” เพื่ออยูปกปกษอนุรักษดินแดนโพธิธรรมปาวิเวก แหงนี้ใหเจริญมั่นคงยาวนานสืบตอไป

ตําแหนงสมณศักดิ์
เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒ ซึ่งเปนวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระบรมบพิตรพระ
ราชสมภารเจา พระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๖ รอบ ๗๒ พรรษา
อันถือไดวาเปนปที่มีความหมายและสําคัญยิ่งในหัวใจของพสกนิกรชาวไทยทุกหมูเหลา และในปอัน
เปนมงคลนี้ พระอธิการวรรณจิตต ชิตมาโร เจาอาวาสวัดปาโพธิศรี ไดรับพระราชทานสมณศักดิ์เปน
พระครูสัญญาบัตร ชั้นโท มีนามวา “พระครูโพธิวนานุรักษ” นับเปนพระครูรูปแรกของบานหนองขุน
ตอมาในป พ.ศ. ๒๕๕๒ ทานไดรับพระราชทานสมณศักดิ์เลื่อนชั้นขึ้นเปนพระครูสัญญาบัตร
ชั้นเอก ตามนามเดิมวา “พระครูโพธิวนานุรักษ”
ดวยบุญกุศล นอมนําพา
พลังศรัทธา นอมนําไป
ขอใหผูไดอาน จงสดใส
มีความสุขกาย สุขใจ
แผไพศาล
ซึ่งเมตตา
ใหทั่วไป
โลกสดใส
รมเย็น
สันติสุข
ทุกเมื่อเทอญ.
พ.วรรณจิตต
๓๑ ก.ค. ๕๔

๑๑

ดวยกุศล บุญเกา นอมนํามา
จึงไดอยู บําเพ็ญธรรม สรางนาบุญ
สามสิบสามป ผานไป ไมประมาท
ดวยมุงมั่น สานตอ ปฏิปทา
แมนผูใด ไดผานมา อานพบ
ขอความสงบสุข รมเย็น ทั้งกายใจ
อนึ่งให สามัคคี มีเมตตา
หมั่นทําดี ไมทอถอย ไมเลือกกาล
ความกตัญู คือมงคล อันประเสริฐ
สนองคุณ ตอบแทน ทานตามเวลา

ดวยพลังกลา ใจศรัทธา พาเกื้อหนุน
เสริมตอทุน ในพุทธศาสน สืบนานมา
ยังองอาจ ฝกฝนไว ใจแนนหนา
หลวงปูชา หลวงพออมร ขจรไกล
กลอนหาบท ทายนี้ ที่ขานไข
เปนพรให ทุกทาน ยั่งยืนนาน
ตอบรรดา สัตวโลก ทั่วถิ่นฐาน
บุญไพศาล แผไป ในโลกา
กอใหเกิด ในจิตใจ ไวเถิดหนา
ยอมนําพา พบสันติสุข ทุกเมื่อเทอญ.
พระปลัดสุทิน จิตฺตปาโล
๖ ส.ค. ๕๔

