
 

 

 
 

พระครูภาวนาภิรัต (หลวงปูสังข สงฺกิจฺโจ) 
(๒๔๗๓-ปจจุบัน)  

วัดปาอาจารยตื้อ อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม 

 

    
 นามเดิม สังข คะลีลวน  
 เกิด วันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๔๗๓  
 บานเกิด บานขา อําเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม  
 บิดามารดา นายเฮา และ นางลับ คะลีลวน  
 พี่นอง มีพ่ีชายติดโยมบิดา ๑ คน มีพ่ีชายติดโยมมารดา ๑ คน มีพ่ีนองรวมทองเดียวกันจํานวน ๔ คน  
  ทานเปนลูกชายคนที ่๑ 
 บรรพชา อายุ ๑๘ ป ณ พัทธสีมา วัดศรีเทพประดิษฐาราม โดยมี พระสารภาณมุนี (จันทร เขมิโย) เปนพระอุปชฌาย  
   (ตอมาไดเล่ือนสมณศักด์ิเปนพระเทพสิทธาจารย)  
 อุปสมบท พ.ศ. ๒๔๙๓ อาย ุ๒๐ ป บรบิูรณ ณ พัทธสีวัดปาบานสามผง อําเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม  

 

  โดยมีพระอาจารยเก่ิง อธิมุตฺตโก เปนพระอุปชฌาย พระทัด เปนพระกรรมวาจาจารย พระอาจารยบุญสง 
โสปโก เปนพระอนุสาวนาจารย 

 

เร่ืองราวในชีวิต ทานเรียนจบชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ ซ่ึงถือวาสูงสุดในสมัยน้ัน เม่ืออายุได ๑๘ ป 

  

บรรพชาเสร็จก็กลับมาจําพรรษาที่วัดอรัญญวิเวกบานขา ซ่ึงเปนบานเกิด เม่ือครั้งเปนสามเณร หลวงปูม่ัน ภู
ริทตฺโต ไดมาพํานักที่วัดปาบานหนองผือนาใน ทานก็ไดมีโอกาส ไดไปรับฟงพระธรรมเทศนาจากหลวงปู
ม่ันโดยตรง แตยังไมคอยเขาใจเพราะยังเปนเด็กอยู ทานเปสามเณรอยูสามป สามนักธรรมชั้นตรี - โท ไดจาก
สนามสอบวัดศรีชมชื่น ซ่ึงเปนวัดบาน เพราะยุคน้ันสนามสอบของคณะธรรมยุตยังไมมี 
ทานไดออกติดตามหาหลวงปูต้ือ อจลธมฺโม ซ่ึงมีศักด์ิเปนญาติทางยาย คือปูของหลวงปูต้ือ เปนพ่ีชายของคุณ
ยายของทานไดยินแตกิตติศัพทของหลวงปูต้ือมานาน แตไมเคยเห็นตัวจริงมากอนเลย จึงอยากจะออกติดตาม
หาหลวงปูต้ือ มีพระและญาติโยมข้ึนมาเชียงใหมเปนครั้งแรก โดยมีพ่ีชายของหลวงปูต้ือ มีพระและญาติโยม
ตามมาดวยซ่ึงเม่ือถึงจังหวัดเชียงใหมแลว ก็เขาพักที่จังหวัดเชียงใหมกอน ไดยินวาหลวงปูต้ือจําพรรษาอยูที่
วัดปาดาราภิรมย จึงตามไปพบทานที่วัดปาดาราภิรมย เม่ือไดพบหลวงปูต้ือแลว ก็พักอยูที่วัดปาดาราภิรมย
ระยะหน่ึงจึงเดินทางกลับบานเกิด 
พ.ศ.๒๔๙๓ เม่ืออุปสมบทแลว ก็อยูจําพรรษาที่วัดปาบานสามผงกับพระอุปชฌายเปนเวลา ๕ ป ทานสอบ



นักธรรมชั้นเอกไดที่วัดปาบานสามผงแหงน้ี แลวทําหนาที่เปนครูสอนนักธรรมชวยพระอุปชฌาย จากน้ันป 
พ.ศ. ๒๔๙๙ ทานจึงออกเดินทางข้ึนเหนือเพ่ือมาอยูกับหลวงปูต้ือ อจลธมฺโม ทีวั่ดปาดาราภิรมย อําเภอแมริม 
จังหวัดเชียงใหม ที่น่ีทานไดเรียนบาลีไวยากรณกับพระมหามณี พยอมยงค จนจบชั้นหน่ึง สอบไดแลวจึง
หยุดเรียน เพราะจิตใจใฝในทางธุดงคมากกวาทานจึงไดออกวิเวกแถบจังหวัดเชียงราย โดยมี พระอาจารยไท 
ฐานุตฺตโม เปนสหธรรมิก เที่ยววิเวกไปดวยกัน ไดพบพระอาจารยมหาทองอินทร กุสลจิตฺโต ที่วัดถํ้าผาจรุย 
อําเภอปาแดด จังหวัดเชียงราย 
หลวงปูต้ือ อจลธมฺโม สรางวัดปาสามัคคีธรรมซ่ึงตอมาไดเปล่ียนชื่อเปนวัดปาอาจารยต้ือ อําเภอแมแตง 
จังหวัดเชียงใหม เม่ือป พ.ศ. ๒๕๐๙ ทานไดกลับจากเทีย่ววิเวกมาจําพรรษากลับหลวงปูต้ือที่วัดปาอาจารยต้ือ 
ไดพัฒนาและบูรณะวัดน้ีมาตลอด ในป พ.ศ.๒๕๒๓ ไดรับแตงต้ังใหเปนเจาอาวาสวัดปาอาจารยต้ืออยางเปน
ทางการ ไดสรางอุโบสถหน่ึงหลัง ในป พ.ศ. ๒๕๓๘ ไดรับพระราชสมณศักด์ิเปนพระครูสัญญาบัตรชั้นโท
ฝายวิปสสนาธุระที่พระครูภาวนาภิรัต ทานจําพรรษาอยูที่วัดน้ีมาเปนเวลากวา ๔๐ ปแลว ปจจุบันอายุ ๗๘ ป 
พรรษา ๕๘ (พ.ศ. ๒๕๕๐) 

ขอมูลพิเศษ ทานเปนหลานของหลวงปูต้ือ อจลธมฺโม เปนประธานในการกอสรางอาคารพิพิธภัณฑหลวงปูต้ือ อจลธมฺโม 

  ที่วัดอรัญญวิเวก บานขา อําเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 
ธรรมโอวาท  

 

"...สรางบุญสรางกุศลก็มีความสุข สมบติัของเรายอมได มนุษยสมบัติอาศัยความสุขดวยศีลธรรม ทิพพสัมบัติ 
นิพพานสมบัติ เราทําเราไมตองสงสัย สงสัยอะไรละ ก็จิตเรามีน่ี อ้ือลงในจิตอันเดียวใหรูจักนะ จิตน้ีขันธหา
มันหุมอยู รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาน ตัววิญญาณ มันหุมจิตอยูนะ มันก็หุมออกมา สัญญามันก็หุมจิต
อยูน่ันแหละ สัญญามันรูรอบทิศ เรามีหูมีตารอบทิศนะ รูป เสียง กล่ิน รส ก็รูทิศอยู เน่ียะเขาใจนะ ความจําก็
ออกมา เวทนา สุข ทุกข มันก็รอบจิตเราอยู คือขันธหาน่ีแหละ เขาใจนะ แตวาวิญญาณน่ี มาทางน้ีมันมี
ความรูสึกรอบขันธหาอยู ที่น้ีถาเราจะรับทาน มันก็อยูที่จิต ถาเราจะรับศีลมันก็อยูที่จิต จิตอันเดียวนะ 
พุทโธๆ ๆ รูจิตเรานะ ใหศึกษาจิต แตวาถาจะรับศีลหาน้ีเปนกิริยาคือ หาขอ จิตอันเดียวรับเอา เทาน้ีแหละ ถา
เราอยากจะรูวา หาขอน้ัน จิตอันเดียวก็เราต้ังหลักหน่ึงซะ ขอหน่ึงคืออะไร ขอสองคืออะไร ขอสามคืออะไร 
ใหภาวนาเด๋ียวเกิดปญญาข้ึนมา เด๋ียวเกิดสติในหลักน้ันข้ึนมา ก็จิตน่ันหละรูแจงดวยศีลน้ัน ศีลก็อยูที่จิตอัน
เดียว ที่เรารูก็มีหาขอ แตเม่ือสงบแลวก็ลงสูจิตอันเดียวเปนพลังน่ันนะ เขาใจนะ ถาบุญกิริยาสิบ ก็เปนกิริยา 
คือเราจะตองทําในอาการกิริยาลักษณะน้ันในจิต แตวาจิตน้ันรับเอา ๑๐ อยาง เราก็นับเอามันอยูในจิตน่ัน
แหละ นับเอาเถอะ เน่ียะมันเปนบอเกิดนะ นับเอาหลักมัน นึก ทานคืออะไร นึกศีลคืออะไร ตามลําดับ 
อนุโลม ปฏโิลม อยางน้ีวาหลักการภาวนาทางในๆ อันน้ีเปนจิตตภาวนา แตถาเราจะเอาคุณธรรมที่น้ัน แตถา
เราเอาไวในจิต เราจะลดมาดูขันธหาเรา รูปเวทนา สัญญา ก็ยิ่งใกลอันน้ี ถามาดูรูปก็ทานบัญญัติไววา เกษา 
โลมา ถาจะดูรูปธรรมทานวา อาการ ๓๒ รูไดใกลๆ น่ี อันน้ันเปนธรรมนะ ถาจะดูบารมีธรรมก็เอาดูจิตเราอด
อะไรไดบางนะ มันก็อยูที่ความสามารถของเราจะอดไดแคน้ัน แตสรางข้ึนไปมันก็มากข้ึนๆ เขาใจบ ให
ภาวนาใหรูจิตนะ ดังน้ัน เราจิตมันมาก มันก็มากเปนกิริยาน่ันหละ มันก็ ถาศีลหา ถาคิดตามหา มันก็หาคิดน่ัน
หละ มันก็จิตอันเดียวน่ันแหละ แตเราไมมีสติ เพ่ินก็เลยบัญญัติวาจิตที่เปนกุศลหาดวงซะ คิดไปตามอาการ
น้ัน เขาใจบ นะ ถึงรอยดวงพันดวงก็คิดไปตามในเรื่องที่เปนกุศล แตที่เปนอกุศลก็บัญญัติไวหลายดวง
เหมือนกันแตจิตอันเดียว แตไปตามกิริยาทั้งน้ัน เทาน้ันแหละ ใหรู เม่ือรูแลวก็รวมอยูที่จิต..." 
"...โอยวันไหนเจ็บกายหนอ โอยมันไมฟงเราหรอก มันจะเอาอันน้ีมันก็ไมเอา น่ีก็แปลวาซังมันแลวนะ คนซัง
ธรรมน้ี ไมเห็นธรรมนะ..."  

   เร่ืองราวในชวีิตของหลวงปูสังข สังกิจโจ 

ทานเรียนจบชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ ซ้ืงถือวาสูงสุดในสมัยน้ัน เม่ืออายุได ๑๘ ป บรรชาเสร็จก็กลับมาจํา
พรรษาที่วัดอรัญญวิเวกบานขา ซ้ืงเปนบานเกิด เม่ือครั้งเปนสามเณรหลวงปูมัน ภิริทตโต ไดมาพํานักทีวั่ดปา
บานหนองผือนาใน ทานก็ไดมีโอกาส ไดไปรับฟงพระธรรมเทศนาจากหลวงปูม่ันโดยตรง แตยังไมคอย
เขาใจเพราะยังเปนเด็กอยู ทานเปนสามเณรอยูสามปสามนักธรรมชั้นตรี โท ไดจากสนามสอบวัดศรีชมชื้อ 
ซ่ึงเปนวัดบานเพราะยุคน้ันสนามสอบของคณะธรรมยุตยังไมมีทานไดออกติดตามหาหลวงปูต้ือ อจลธมโม 
ซ่ึงมีศักด์ิเปนญาติทางยายคือปูของหลวงปูต้ือเปนพ่ีชายของคุณยายของทาน ไดยินแตกิตติศัพทของหลวงปู
ต้ือมานาน แตไมเคยเห็นตัวจริงมากอน เลยจึงอยากจะออกติดตามหาหลวงปูต้ือ มีพระและญาติโยมข้ึนมา



เชียงใหมเปนครั้งแรก โดยมีพ่ีชายของหลวงปูต้ือ มีพระและญาติโยมตามมาดวยซ่ึงเม่ือถึงจังหวัดเชียงใหม
แลว ก็เขาพักที่จังหวัดเชียงใหมกอน ไดยินวาหลวงปูต้ือจําพรรษาอยูที้วัดปาดาราภิรมยจึงตามไปพบทานที่
วัดปาดาราภิรมย เม่ือไดพบหลวงปูต้ือแลวก็พักอยูที่วัดปาดาราภิรมยระยะหน่ึงจึงเดินทางกลับบานเกิดพ.ศ. 
๒๔๙๓ เม่ืออุปสมบทแลว ก็อยูจําพรรษาที่วัดปาบานสามผงกับพระอุปชฌายเปนเวลา ๕ ป ทานสอบ
นักธรรม ชั้นเอกไดที่วัดปาบานสามผงแหงน้ี แลวทําหนาที่เปนครูสอนนักธรรมชวยพระอุปชฌาย จากน้ันป 
พ.ศ. ๒๔๙๙ ทานจึงออกเดินทางข้ึนเหนือเพ่ือมาอยูกับหลวงปูต้ือ อจลธมโม ที่วัดปาดาราภิรมย อําเภอแมริม 
จังหวัดเชียงใหม ที่น่ีทานไดเรียนบาลีไวยากรณกับพระมหามณีพยอมยงย จนจบชั้นหน่ึง สอบไดแลวจึงหยุด
เรียน เพราะจิตใจใฝในทางธุดงคมากกวา ทานจึงไดออกวิเวกแถบจังหวัด เชียงราย โดยมีพระอาจารยไท ฐา
นุตตโม เปนสหธรรมิก เที่ยววิเวกไปดวยกัน ไดพบพระอาจารยมหาทองอินทร กุสลจิตโต ที่วัดถํ้าผาจรุย 
อําเภอปาแดด จังหวัดเชียงราย หลวงปูต้ือ อจลธมโม สรางวัดปาสามัคคีธรรมซ่ึงตอมาไดเปล่ียนชื่อเปนวัดปา
อาจารยต้ือ อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม เม่ือปพ.ศ. ๒๕๐๙ ทานไดกลับจากเที่ยววิเวกมาจําพรรษากลับ
หลวงปูต้ือที่วัดปาอาจารยต้ือ 

ไดพัฒนาและบูรณะวัดน้ีมาตลอดในป พ.ศ. ๒๕๒๓ ไดรับแตงต้ังใหเปนเจาอาวาสวัดปาอาจารยต้ืออยางเปน
ทางการ 

ไดสรางอุโบสถหน่ึงหลัง ในปพ.ศ. ๒๕๓๘ ไดรับพระราชสมณศักด์ิเปนพระครูสัญญาบัตรชั้นโท ฝาย
วิปสสนาธุระ 

ที่พระครูภาวนาภิรัต ทานจําพรรษาอยูที่วัดน้ีมา เปนเวลากวา ๔๖ ปแลว ปจจุบันอายุ ๘๒ ป พรรษา ๖๒(พ.ศ.
๒๕๕๕) 

 

 


