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 มีพี่ชายติดโยมบิดา ๑ คน มีพี่ชายติดโยมมารดา ๑ คน มีพี่นองรวมทองเดียวกันจํานวน ๔ คน
ทานเปนลูกชายคนที่ ๑
บรรพชา อายุ ๑๘ ป ณ พัทธสีมา วัดศรีเทพประดิษฐาราม โดยมี พระสารภาณมุนี (จันทร เขมิโย) เปนพระอุปช ฌาย
(ตอมาไดเลื่อนสมณศักดิ์เปนพระเทพสิทธาจารย)
อุปสมบท พ.ศ. ๒๔๙๓ อายุ ๒๐ ป บริบูรณ ณ พัทธสีวัดปาบานสามผง อําเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
โดยมีพระอาจารยเกิ่ง อธิมุตฺตโก เปนพระอุปชฌาย พระทัด เปนพระกรรมวาจาจารย พระอาจารยบุญสง
โสปโก เปนพระอนุสาวนาจารย
เรื่องราวในชีวิต ทานเรียนจบชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ ซึ่งถือวาสูงสุดในสมัยนั้น เมื่ออายุได ๑๘ ป
บรรพชาเสร็จก็กลับมาจําพรรษาที่วัดอรัญญวิเวกบานขา ซึ่งเปนบานเกิด เมื่อครั้งเปนสามเณร หลวงปูมั่น ภู
ริทตฺโต ไดมาพํานักที่วัดปาบานหนองผือนาใน ทานก็ไดมีโอกาส ไดไปรับฟงพระธรรมเทศนาจากหลวงปู
มั่นโดยตรง แตยังไมคอยเขาใจเพราะยังเปนเด็กอยู ทานเปสามเณรอยูสามป สามนักธรรมชั้นตรี - โท ไดจาก
สนามสอบวัดศรีชมชื่น ซึ่งเปนวัดบาน เพราะยุคนั้นสนามสอบของคณะธรรมยุตยังไมมี
ทานไดออกติดตามหาหลวงปูตื้อ อจลธมฺโม ซึง่ มีศักดิ์เปนญาติทางยาย คือปูของหลวงปูตื้อ เปนพี่ชายของคุณ
ยายของทานไดยินแตกิตติศัพทของหลวงปูตื้อมานาน แตไมเคยเห็นตัวจริงมากอนเลย จึงอยากจะออกติดตาม
หาหลวงปูตื้อ มีพระและญาติโยมขึ้นมาเชียงใหมเปนครั้งแรก โดยมีพี่ชายของหลวงปูตื้อ มีพระและญาติโยม
ตามมาดวยซึ่งเมื่อถึงจังหวัดเชียงใหมแลว ก็เขาพักที่จังหวัดเชียงใหมกอน ไดยินวาหลวงปูตื้อจําพรรษาอยูที่
วัดปาดาราภิรมย จึงตามไปพบทานที่วัดปาดาราภิรมย เมื่อไดพบหลวงปูตื้อแลว ก็พักอยูที่วัดปาดาราภิรมย
ระยะหนึ่งจึงเดินทางกลับบานเกิด
พ.ศ.๒๔๙๓ เมื่ออุปสมบทแลว ก็อยูจําพรรษาที่วัดปาบานสามผงกับพระอุปชฌายเปนเวลา ๕ ป ทานสอบ

นักธรรมชั้นเอกไดที่วัดปาบานสามผงแหงนี้ แลวทําหนาที่เปนครูสอนนักธรรมชวยพระอุปชฌาย จากนั้นป
พ.ศ. ๒๔๙๙ ทานจึงออกเดินทางขึ้นเหนือเพื่อมาอยูกับหลวงปูตื้อ อจลธมฺโม ทีว่ ัดปาดาราภิรมย อําเภอแมริม
จังหวัดเชียงใหม ที่นี่ทานไดเรียนบาลีไวยากรณกับพระมหามณี พยอมยงค จนจบชั้นหนึ่ง สอบไดแลวจึง
หยุดเรียน เพราะจิตใจใฝในทางธุดงคมากกวาทานจึงไดออกวิเวกแถบจังหวัดเชียงราย โดยมี พระอาจารยไท
ฐานุตฺตโม เปนสหธรรมิก เที่ยววิเวกไปดวยกัน ไดพบพระอาจารยมหาทองอินทร กุสลจิตฺโต ที่วัดถ้ําผาจรุย
อําเภอปาแดด จังหวัดเชียงราย
หลวงปูตื้อ อจลธมฺโม สรางวัดปาสามัคคีธรรมซึ่งตอมาไดเปลี่ยนชื่อเปนวัดปาอาจารยตื้อ อําเภอแมแตง
จังหวัดเชียงใหม เมื่อป พ.ศ. ๒๕๐๙ ทานไดกลับจากเทีย่ ววิเวกมาจําพรรษากลับหลวงปูตื้อที่วัดปาอาจารยตื้อ
ไดพัฒนาและบูรณะวัดนี้มาตลอด ในป พ.ศ.๒๕๒๓ ไดรับแตงตั้งใหเปนเจาอาวาสวัดปาอาจารยตื้ออยางเปน
ทางการ ไดสรางอุโบสถหนึ่งหลัง ในป พ.ศ. ๒๕๓๘ ไดรับพระราชสมณศักดิ์เปนพระครูสัญญาบัตรชั้นโท
ฝายวิปสสนาธุระที่พระครูภาวนาภิรัต ทานจําพรรษาอยูที่วัดนี้มาเปนเวลากวา ๔๐ ปแลว ปจจุบันอายุ ๗๘ ป
พรรษา ๕๘ (พ.ศ. ๒๕๕๐)
ขอมูลพิเศษ ทานเปนหลานของหลวงปูตื้อ อจลธมฺโม เปนประธานในการกอสรางอาคารพิพิธภัณฑหลวงปูตื้อ อจลธมฺโม
ที่วัดอรัญญวิเวก บานขา อําเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
ธรรมโอวาท
"...สรางบุญสรางกุศลก็มีความสุข สมบัติของเรายอมได มนุษยสมบัติอาศัยความสุขดวยศีลธรรม ทิพพสัมบัติ
นิพพานสมบัติ เราทําเราไมตองสงสัย สงสัยอะไรละ ก็จิตเรามีนี่ อื้อลงในจิตอันเดียวใหรูจักนะ จิตนี้ขันธหา
มันหุมอยู รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาน ตัววิญญาณ มันหุมจิตอยูนะ มันก็หุมออกมา สัญญามันก็หุมจิต
อยูนั่นแหละ สัญญามันรูรอบทิศ เรามีหูมีตารอบทิศนะ รูป เสียง กลิ่น รส ก็รูทิศอยู เนีย่ ะเขาใจนะ ความจําก็
ออกมา เวทนา สุข ทุกข มันก็รอบจิตเราอยู คือขันธหานี่แหละ เขาใจนะ แตวาวิญญาณนี่ มาทางนี้มันมี
ความรูสึกรอบขันธหาอยู ที่นี้ถาเราจะรับทาน มันก็อยูที่จิต ถาเราจะรับศีลมันก็อยูที่จิต จิตอันเดียวนะ
พุทโธๆ ๆ รูจิตเรานะ ใหศึกษาจิต แตวาถาจะรับศีลหานี้เปนกิริยาคือ หาขอ จิตอันเดียวรับเอา เทานี้แหละ ถา
เราอยากจะรูวา หาขอนั้น จิตอันเดียวก็เราตั้งหลักหนึ่งซะ ขอหนึ่งคืออะไร ขอสองคืออะไร ขอสามคืออะไร
ใหภาวนาเดี๋ยวเกิดปญญาขึ้นมา เดี๋ยวเกิดสติในหลักนั้นขึ้นมา ก็จิตนั่นหละรูแจงดวยศีลนั้น ศีลก็อยูท ี่จิตอัน
เดียว ที่เรารูก็มีหาขอ แตเมื่อสงบแลวก็ลงสูจิตอันเดียวเปนพลังนั่นนะ เขาใจนะ ถาบุญกิริยาสิบ ก็เปนกิริยา
คือเราจะตองทําในอาการกิริยาลักษณะนั้นในจิต แตวาจิตนั้นรับเอา ๑๐ อยาง เราก็นับเอามันอยูในจิตนั่น
แหละ นับเอาเถอะ เนี่ยะมันเปนบอเกิดนะ นับเอาหลักมัน นึก ทานคืออะไร นึกศีลคืออะไร ตามลําดับ
อนุโลม ปฏิโลม อยางนี้วาหลักการภาวนาทางในๆ อันนี้เปนจิตตภาวนา แตถาเราจะเอาคุณธรรมที่นั้น แตถา
เราเอาไวในจิต เราจะลดมาดูขันธหาเรา รูปเวทนา สัญญา ก็ยิ่งใกลอันนี้ ถามาดูรูปก็ทานบัญญัติไววา เกษา
โลมา ถาจะดูรูปธรรมทานวา อาการ ๓๒ รูไดใกลๆ นี่ อันนั้นเปนธรรมนะ ถาจะดูบารมีธรรมก็เอาดูจิตเราอด
อะไรไดบางนะ มันก็อยูที่ความสามารถของเราจะอดไดแคนั้น แตสรางขึ้นไปมันก็มากขึ้นๆ เขาใจบ ให
ภาวนาใหรูจิตนะ ดังนั้น เราจิตมันมาก มันก็มากเปนกิริยานั่นหละ มันก็ ถาศีลหา ถาคิดตามหา มันก็หา คิดนั่น
หละ มันก็จิตอันเดียวนั่นแหละ แตเราไมมีสติ เพิ่นก็เลยบัญญัติวาจิตที่เปนกุศลหาดวงซะ คิดไปตามอาการ
นั้น เขาใจบ นะ ถึงรอยดวงพันดวงก็คิดไปตามในเรื่องที่เปนกุศล แตที่เปนอกุศลก็บัญญัติไวหลายดวง
เหมือนกันแตจิตอันเดียว แตไปตามกิริยาทั้งนั้น เทานั้นแหละ ใหรู เมื่อรูแลวก็รวมอยูที่จิต..."
"...โอยวันไหนเจ็บกายหนอ โอยมันไมฟงเราหรอก มันจะเอาอันนี้มันก็ไมเอา นี่ก็แปลวาซังมันแลวนะ คนซัง
ธรรมนี้ ไมเห็นธรรมนะ..."
เรือ่ งราวในชีวิตของหลวงปูสังข สังกิจโจ
ทานเรียนจบชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ ซื้งถือวาสูงสุดในสมัยนั้น เมื่ออายุได ๑๘ ป บรรชาเสร็จก็กลับมาจํา
พรรษาที่วัดอรัญญวิเวกบานขา ซื้งเปนบานเกิด เมื่อครั้งเปนสามเณรหลวงปูมัน ภิริทตโต ไดมาพํานักทีว่ ัดปา
บานหนองผือนาใน ทานก็ไดมีโอกาส ไดไปรับฟงพระธรรมเทศนาจากหลวงปูมั่นโดยตรง แตยังไมคอย
เขาใจเพราะยังเปนเด็กอยู ทานเปนสามเณรอยูสามปสามนักธรรมชั้นตรี โท ไดจากสนามสอบวัดศรีชมชื้อ
ซึ่งเปนวัดบานเพราะยุคนั้นสนามสอบของคณะธรรมยุตยังไมมที านไดออกติดตามหาหลวงปูตื้อ อจลธมโม
ซึ่งมีศักดิ์เปนญาติทางยายคือปูของหลวงปูตื้อเปนพีช่ ายของคุณยายของทาน ไดยินแตกิตติศัพทของหลวงปู
ตื้อมานาน แตไมเคยเห็นตัวจริงมากอน เลยจึงอยากจะออกติดตามหาหลวงปูตื้อ มีพระและญาติโยมขึ้นมา

เชียงใหมเปนครั้งแรก โดยมีพี่ชายของหลวงปูตื้อ มีพระและญาติโยมตามมาดวยซึ่งเมื่อถึงจังหวัดเชียงใหม
แลว ก็เขาพักที่จังหวัดเชียงใหมกอน ไดยินวาหลวงปูตื้อจําพรรษาอยูที้วัดปาดาราภิรมยจึงตามไปพบทานที่
วัดปาดาราภิรมย เมื่อไดพบหลวงปูตื้อแลวก็พักอยูที่วัดปาดาราภิรมยระยะหนึ่งจึงเดินทางกลับบานเกิดพ.ศ.
๒๔๙๓ เมื่ออุปสมบทแลว ก็อยูจําพรรษาที่วัดปาบานสามผงกับพระอุปชฌายเปนเวลา ๕ ป ทานสอบ
นักธรรม ชั้นเอกไดที่วัดปาบานสามผงแหงนี้ แลวทําหนาที่เปนครูสอนนักธรรมชวยพระอุปชฌาย จากนั้นป
พ.ศ. ๒๔๙๙ ทานจึงออกเดินทางขึ้นเหนือเพื่อมาอยูก ับหลวงปูตื้อ อจลธมโม ที่วัดปาดาราภิรมย อําเภอแมริม
จังหวัดเชียงใหม ที่นี่ทานไดเรียนบาลีไวยากรณกับพระมหามณีพยอมยงย จนจบชั้นหนึ่ง สอบไดแลวจึงหยุด
เรียน เพราะจิตใจใฝในทางธุดงคมากกวา ทานจึงไดออกวิเวกแถบจังหวัด เชียงราย โดยมีพระอาจารยไท ฐา
นุตตโม เปนสหธรรมิก เที่ยววิเวกไปดวยกัน ไดพบพระอาจารยมหาทองอินทร กุสลจิตโต ที่วัดถ้ําผาจรุย
อําเภอปาแดด จังหวัดเชียงราย หลวงปูตื้อ อจลธมโม สรางวัดปาสามัคคีธรรมซึ่งตอมาไดเปลี่ยนชื่อเปนวัดปา
อาจารยตื้อ อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม เมื่อปพ.ศ. ๒๕๐๙ ทานไดกลับจากเที่ยววิเวกมาจําพรรษากลับ
หลวงปูตื้อที่วัดปาอาจารยตื้อ
ไดพัฒนาและบูรณะวัดนี้มาตลอดในป พ.ศ. ๒๕๒๓ ไดรับแตงตั้งใหเปนเจาอาวาสวัดปาอาจารยตื้ออยางเปน
ทางการ
ไดสรางอุโบสถหนึ่งหลัง ในปพ.ศ. ๒๕๓๘ ไดรับพระราชสมณศักดิ์เปนพระครูสัญญาบัตรชั้นโท ฝาย
วิปสสนาธุระ
ที่พระครูภาวนาภิรัต ทานจําพรรษาอยูที่วัดนี้มา เปนเวลากวา ๔๖ ปแลว ปจจุบันอายุ ๘๒ ป พรรษา ๖๒(พ.ศ.
๒๕๕๕)

