หลวงพอเอียด วัดไผลอม อําเภอบางบาล อยุธยา
พระเถระผูงดงามดวยปฎิปทาจริยาวัตร เครงครัดในพระธรรมวินัยอันเปนที่เคารพบูชาของชาวพุทธศาสนิกชนอีกรู ปหนึ่งของพระนครศรีอยุธยา เปนพระที่ผูใดไดเขา
กราบไหวจะพบว าทานเปนพระที่เรียบงาย ใจดี พูดจาไพเราะ ใจเย็น ยิ้มแยมแจมใสกั บทุกคน เปยมไปดวยเมตตา ต อนรับทุกคนดวยความเสมอภาค พูดคุยกับญาติ
โยมอยางเปนกันเอง และยังเปนเกจิอาจารยที่มากดวยพุทธาคมอีกรูปหนึ่งนั้นคือ หลวงพ อเอียด อินฺทวโส ดํารงตําแหนงรองเจาคณะจั งหวัดพระนครศรี อยุธยา มี
สมณศักดิ์ที่พระ สุนทรธรรมานุวัตรและเปนเจาอาวาสวัดไผล อมรูปปจจุบัน
ในปจจุบันนี้ นามของหลวงพอเอียด วัดไผลอม นับไดวาดั งกระหึ่ มทั่วประเทศ งานพุทธาภิเศกที่ไหนๆ ตองมีชื่อของทานไปรว มดวยแทบจะทุ กงาน ทั้งนี้
เนื่องมาจาก ความศรัทธาของประชาชนที่เชื่อกันวาท าน มีความเขมขลังทางพุทธาคม ตามที่ไดสืบทอดวิชาสายหลวงพอขัน วัดนกกระจาบ มานั่นเอง
ชาติภูมิ
พระสุนทรธรรมานุวัตร ทานมีนามเดิมวา ละเอียด พูลพร มีภูมิลําเนาเดิมที่ ต.สะพานไทย อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา เกิดเมื่อวันอาทิตยที่ ๑๐ กุ มภาพันธ พ.ศ.
๒๔๗๑ ตรงกับขึ้น ๒ ค่ํา เดือน ๓ ปมะโรง ณ บานเลขที่ ๕ ต.สะพานไทย อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา เปนบุต รของนายผัน นางเสงี่ยม พูลพร มีพี่นองดวยกัน
ทั้งหมด ๘ คน หลวงพอเอียด เปน คนที่ ๖ ใน พี่นอง ๘ คน
ชีวิตปฐมวัย
หลวงพอเอียด ไดรับการเลี้ยงดูจากบิดามารดามาปนอยา งดี เชนบุตรคนอื่น ๆในครอบครัว ตามอัตภาพ เพราะบิดามารดามี อาชีพทํานาจึงมีรายไดพอมีพอกินไปวัน
หนึ่งๆ ในวัยเด็กของหลวงพอเอียด ก็มีความเปนอยูสนุกสนานตามวัยเด็กทั่วไป หากแตท านมีความขยันขันแข็ง และชอบที่จะเขาวัดเพื่อมาคุยกับพระกับเณร และยัง
เปนเด็กที่ชอบอานเขียนหนังสือ หลวงพอเอียดไดเลือกเรียนหนังสือจนจบชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ และดวยเหตุที่บิดามารดามีอาชีพทํานา จึ งไมสามารถที่จะสงเรียน
หนังสือไปมากกวานี้ หลวงพอแจ มซึ่งเปนเจาอาวาสในขณะนั้น จึงใหทานบรรพชาเปนสามเณรที่วัดไผลอม
ชีวิตใหมในเพศบรรพชิต
หลวงพอเอียด ทานไดบรรพชาเปนสามเณรเมื่อวันศุกรที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๔๘๕ ตรงกับขึ้น ๓ ค่ํา เดือน ๑ อายุ ๑๔ ป ณ พัทธสีมาวัดไผลอม จ.
พระนครศรีอยุธยา ในขณะบวชเรียนเปนสามเณร หลวงพอทานไดศึกษาพระธรรมวินัยจนสอบไดนักธรรมชั้นตรีเมื่ ออายุ ๑๖ ป พ.ศ.๒๔๘๗ และสอบไดนักธรรมชั้น
โทเมื่ออายุ ๑๘ ป พ.ศ.๒๔๘๙ หลวงพอเอียดยังสามารถสองทองพระปาฏิโมกขไดขณะเปนสามเณรดวย พรอมทั้งกั บชวยงานวัดทุกอยางเทาที่กําลังและ
ความสามารถของทานเทาที่จะทําได
อุปสมบท
หลวงพอเอียด ทานไดบรรพชาเปนสามเณรมาโดยตลอด จนอายุค รบ ๒๐ ป บริบูรณ จึงไดทําการอุ ปสมบท เมื่อวันอาทิตยที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๔๙๑ ตรงกับขึ้น ๑๓
ค่ํา เดือน ๘ ณ พัทธสีมาวัดไผลอม โดยมี พระครูสุนทรวิหารกิจ (หลวงพอตุ ม จันทฺโชติ) วัดจันทรารามเปนพระอุปชฌาย พระครูถนอม วั ดใหมกบ
เจา เปนพระกรรมวาจาจารย พระครูสาธรนวกิจ วัดบางบาล เปนพระอนุสาวนาจารย เมื่อทานไดอุปสมบทเปนพระภิกษุแลวทานก็ไดจําพรรษาปฏิ บัติตนตาม

คําสั่งสอนของพระอุ ปชฌายอาจารยเลาเรียนศึกษาพระธรรมวินัยและสอบนั กธรรมชั้นเอกไดในพรรษาที่ ๓ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๓ พรอมทั้งหนาที่เปนพระครูสอนพระ
ปริยัติธรรมอี กทั้งยังดํา รงตําแหนงรักษาการเจาอาวาสวัดไผลอม ดูแลปกครองพระลู กวัดมาเปนอยางดีจนป พ.ศ. ๒๔๙๗ ทานจึงไดรับการแตงตั้ งเปนเจาอาวาสวัด
ไผลอม จวบจนปจจุบัน เมื่อหลวงพอเอียด ไดรับการแตงตั้ งเปนเจาอาวาสวัดไผลอมแลว ทานจึงไดริเริ่มการกอสร างและบูรณะปฏิสังขรณถาวรวัตถุที่ชํา รุดทรุดโทรม
ภายในวัดไผลอมใหกลับคืนสูสภาพสมบูรณ และมี ระเบียบนาอยู อาศัย และดวยทานเปนพระที่มีอุด มการณที่ตั้งใจทํานุบํา รุงพระพุทธศาสนาอยางจริงใจ ทานจึงไดรับ
ความไววางใจและไดรับหมอบหมายภาระหนาที่ในการปกครองหมูคณะไปพร อมกัน
ดวยเกียรติประวัติ และสมณศักดิ์ ดังนี้
พ.ศ. ๒๔๘๖ เปนนักธรรมชั้นตรีขณะเปนสามเณร
พ.ศ. ๒๔๘๘ เปนนักธรรมชั้นโทขณะเปนสามเณร
พ.ศ. ๒๔๙๓ เปนนักธรรมชั้นเอกและรักษาการเจาอาวาสวัดไผลอม
พ.ศ. ๒๔๙๗ เปนเจาอาวาสจนถึงปจจุบัน
พ.ศ. ๒๕๑๐ เปนพระครูสัญญาบัต รชั้นตรีที่พระครูสุนทรยติกิจ
พ.ศ. ๒๕๑๑ เปนพระครูสัญญาบัต รชั้นโทที่นามเดิม
พ.ศ. ๒๕๑๑ เปนรองเจาคณะอําเภอบางบาล
พ.ศ. ๒๕๑๒ เปนพระอุปชฌาย
พ.ศ.๒๕๑๘ เปนรักษาการเจ าคณะอําเภอบางบาล
พ.ศ. ๒๕๑๙ เปนเจาคณะอําเภอบางบาล
พ.ศ. ๒๕๒๖ เปนพระครูสัญญาบัต รชั้นเอกที่นามเดิ ม
พ.ศ. ๒๕๓๓ เปนพระครูสัญญาบัต รชั้นพิเศษที่นามเดิม
พ.ศ. ๒๕๔๔ เปนรองเจาคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พ.ศ. ๒๕๔๖ เปนพระราชาคณะชั้นสามัญที่พระสุนทรธรรมานุวัต ร
ปณิธานยึด มั่นในการปกครอง
หลวงพอเอียด ทานไดมีเจตนารมณสืบทอดและเผยแผธ รรมะตลอดจนการอบรมสั่งสอนแกศิษยานุศิษยทั่วไป ผูใดที่เขามากราบพบหลวงพอ ทั้งที่มีปญหาและไมมี
ปญหาจะไดรับคํา แนะนําจากหลวงพอใหเกิดความมุงมั่นอดทนทําแตความดี

งานในหนาที่
หลวงพอทานไดเดินทางไปตรวจเยี่ยมวัดเขตปกครองทุกวัดตามแตโอกาสอํ านวย ทั้งการตรวจเยี่ยมโดยตรงและเดินทางไปทําพิธีกรรมและอุปสมบทในฐานะพระ
ปุปชฌาย โดยไดชี้แนะรวม ๔ ประการดังนี้
-ใหเจาอาวาสวัด ปกครองวัด ดวยความเมตตา และมีพรหมวิหารเปนที่ตั้ง
-ใหคําปรึกษาในการปฎิบัติ งานของเจา อวาส
-แนะนําการปฎิบัติตนตนของพระภิกษุและสามเณรใหถูกต องตามพระธรรมวินัย
-ตักเตือนพระภิกษุและสามเณรในวัดตา งๆถึ งการศึกษา การลงอุโบสถ การทํา วัตรสวดมนต และการรักษาความสะอาดภายในวัด

การศึกษา
แมวาจะทํา การปกครองพระภิกษุสามเณร แต หลวงพอเอียด ก็ยังมุงมั่นที่จะพัฒนาด านการศีกษาให มีความเจริญรุ งเรืองกาวหนาทัดเทียมในปจจุบันนี้ พรอมกับ
สงเสริมพระภิกษุสามเณรใหศึกษาพระปริยัติธรรม และแผนกนักธรรมให มากขึ้นดวย พร อมกับพัฒนาโรงเรียนวัดไผลอม ใหเปนสถานศึกษาระดับประถมศึ กษาที่นา
ศึกษาหาความรู สนับสนุนการศึกษาของนั กเรียนดวยปจจัย ๔

