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คําปรารภ 

“วันบูรพาจารย” ตามท่ีรูเขาใจกันท่ัวไป เปนวันบําเพ็ญกุศล 
หรือพูดงายๆ วา ทําบุญอุทิศบูรพาจารย  

แตมองลึกเขาไปใหถึงสาระ การท่ีเรามาทําบุญอุทิศแด
บูรพาจารย ก็ดวยเหตุท่ีเราระลึกถึงทานพรอมท้ังพระคุณคือบุพ
การท่ีทานไดทําไว เราจึงมาประชุมกันทําบุญ เพ่ือใหเปนโอกาสท่ี
จะไดรวมกันทบทวนระลึกถึงสิ่งท่ีทานไดทําไวกอนแลว อันเปนคุณ
ความดี เปนประโยชน เปนความเก้ือกูล เปนอุปการะ กับท้ัง
ความคิดหวัง ความมุงหมาย ปณิธาน และแบบอยางหรือแนวทาง
สําหรับชนรุนหลัง ใหมีความจดจําสํานึกแมนยําซาบซ้ึงผูกพันกับ
ประวัติการณของพื้นภูมิถ่ินฐานของตน และเตือนใจใหคํานึงท่ีจะ
ดําเนินตาม และแผขยาย ใหเกิดมีความดีงามความเจริญวัฒนา 
พรอมท้ังสรางสรรคประโยชนสุขอันไพบูลย สืบทอดตอกันไป 

สําหรับวันบูรพาจารย ประจําป ๒๕๖๓ ณ วันท่ี ๗ ตุลาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๓ น้ี นอกจากคัดบางสวนของคํารําลึก และขอเขียนของ
บูรพาจารยมาทวนยํ้าแลว สาระสําคัญมุงใหระลึกถึงพระเถระผู
เปนกําลังสําคัญของหลวงพอพระเทพคุณาธาร ท่ีไดสืบสายการ
บําเพ็ญศาสนกิจตอทอดกันมา โดยหวังวาท้ังหมดน้ัน จะเปนบท
เตือนความรําลึกถึงบุพการของบูรพาจารยไดชัดเจนมากข้ึน  

ขอใหธรรมสารนี้ เปนธรรมทานอันอุทิศแดบูรพาจารย ท่ีจะ
นํามาซ่ึงประโยชนสุขแกปวงอนุชนย่ังยืนนานสืบไป  

สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย (ปยุตฺโต) 
๑๒ กันยายน ๒๕๖๓ 
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เรื่องน้ําใจ 

พระเทพคุณาธาร (พระมหาผล ป.๔ วัดพระพิเรนทร) 
จังหวัดพระนคร แมเปนชาวเมืองเดียวกัน แตยังไมรูจักแตเดิม
มา เพราะตางคนตางอยู และไมมีทางจะพบกันดวย เร่ิมจะ
รูจักกัน เม่ือไดรับสมณศักด์ิเปนพระครูสัญญาบัตร ที่พระครู
ศีลขันธโศภิต ทานรูปนี้มีคนรูจักและนับถือมาก ยิ่งชาวจีนดวย
แลว นับถือกันแนนหนาทีเดียว เพราะพูดภาษาจีนได โดยท่ี
เคยไปอยูเมืองจีน 

ทานพระครูมาอยูวัดพระพิเรนทร และไดเปนเจาอาวาส
ในกาลตอมา ไดปรับปรุงวัดพระพิเรนทรแทบทั้งวัด ทําไดดี
ดวย มิใชสักวาทําใหเสร็จไป มีความรูความเขาใจทางชางอยู
มาก จึงทําอะไรไมพลาด และพวกชางจะตบตากินไดยาก 

น้ําใจท่ีดีนั้น คือ มีทั้งการสงเคราะหอนุเคราะห เชน เมรุ
เผาศพ ถาพระภิกษุเปนเจาภาพ ไมยอมเรียกคาบํารุง แมจะ
ถวาย ก็ไมรับ คนอนาถามีคาบํารุงเทาไร เม่ือถวายก็รับ เม่ือไม
มีคาบํารุงเพราะยากจน ก็จัดการเผาใหเปลาๆ น้ําใจอยางนี้จึง
เปนที่สรรเสริญของคนทั่วไป เวลามีกิจการกุศลอยางไร คน
พวกนี้เขามารับรูและชวยเหลือ ไมตองออกปากรองบอก... 
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ประวัติหลวงพ่อ 
บรรพชา ถึงเป็น เจ้าอาวาส 

[พระเทพคุณาธาร นามเดิม “ปูขุน” ภายหลังเปล่ียนเปน “ผล” 
นามสกุล เล็กสมบูรณ เกิด ณ ๒๘ พ.ค. ๒๔๔๕ ปขาล ท่ีหมูบานโรงหีบ 
(สวนสัก ก็เรียก) ต.บานคอย อ.ศรีประจันต (ปจจุบัน เปลี่ยนเปน ต.ดอน
เจดีย อ.ดอนเจดีย) จ.สุพรรณบุรี]  

พระเทพคุณาธาร สมัยกอนบรรพชา ไดชวยบิดามารดา
คาขายทางเรือ คร้ันถึง พ.ศ. ๒๔๖๒ อายุได ๑๘ ป จึงบรรพชา
เปนสามเณร ในงานฌาปนกิจศพนาสาวที่วัดราษฎรบํารุง พระ
อาจารยอวน วัดสามทอง เวลานี้เปลี่ยนชื่อเปนวัดตรีสุวรรณ 
จังหวัดสุพรรณบุรี เปนอุปชฌาย 

เม่ือบรรพชานั้น ทานยังไมรูหนังสือเลย คร้ันบวชเปน
สามเณรแลว ไดเห็นการเรียนหนังสือของพระภิกษุสามเณร
และเด็กที่วัดราษฎรบํารุง มีความปรารถนาอยากจะเรียนบาง 
แตอายุมากแลว เขาเรียนไมสะดวก  

ในสมัยนั้น พระใบฎีกาอินทร เปนเจาอาวาส จึงแนะนํา
ใหเรียนหนังสือขอม ทานไดขออนุญาตโยมบวชตอ โยมก็
อนุญาต แตโบราณถือวาการบวชเณรหนาไฟรอน จึงใหลา
สิกขา และบรรพชาใหมติดตอกันไป โดยพระใบฎีกาอินทร เจา
อาวาสวัดราษฎรบํารุง เปนอุปชฌาย 



วันบูรพาจารย์ วัดพระพิเรนทร์ พ.ศ. ๒๕๖๓  ๕ 

  ๕

เม่ือบรรพชาใหมแลว ทานไดเร่ิมเรียนหนังสือขอม และ
หาโอกาสไปฟงการเรียนหนังสือไทยบาง พออานหนังสือขอม
ได และหัดเขียนหนังสือไทยไดบางแลว จึงเร่ิมเรียนสนธิ์ โดยมี
อาจารยทองเปนผูสอน การเรียนคราวนี้มีนักเรียนเพียงคน
เดียว ทําใหมีความรูสึกเนือยๆ แตทานก็เรียนจบในพรรษาแรก
นั้นเอง  

เม่ือมีความรูขึ้นบางแลวเชนนี้ ทานก็มีความปรารถนา
จะเรียนใหมากยิ่งขึ้น ประจวบกับเวลานั้นพระมหาพุม วัด
พระเชตุพนฯ ไปวัดราษฎรบํารุง กับพระมหาสุนทร ทานจึง
ขอใหโยมยายชวยฝากแกพระมหาพุม เพื่อนําทานมาอยู
กรุงเทพฯ แตพระมหาพุมไมสามารถรับไดเพราะไมไดเปนเจา
อาวาสหรือเจาคณะ  

โยมยายจึงใหนาชายชื่อลง นําทานมาฝากไวกับพระ
อธิการปอ ธมฺมกถิโก เจาอาวาสวัดพระพิเรนทร พระนคร เม่ือ
เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๖๓ รวมเวลาอยูที่วัดราษฎรบํารุง ๑ 
พรรษา 

เม่ือมาอยูวัดพระพิเรนทรแลว ทานไดเขาศึกษาพระ
ปริยัติธรรม ที่วัดจักรวรรดิราชาวาส และสอบไดนักธรรมชั้นตรี
ในปลายปนั้นเอง  ตัวทานเคยเลาวา  เวลานั้นเกิดความ
ทะเยอทะยานในการศึกษาเลาเรียนมาก อยากเรียนไปทุก
อยาง และรูสึกเสียดายเวลาที่ผานพนไปมากแลว จึงไดเขา
เรียนบาลีที่วัดจักรวรรดิราชาวาสนั้นตออีก 



๖    บุพการ ของบูรพาจารย  

ปตอมาทานอายุครบ ๒๐ ป จึงไดกลับไปอุปสมบทท่ี
วัดเกาะ ตําบลบางงาม อําเภอศรีประจันต จังหวัดสุพรรณบุรี 
ณ วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๕ มีพระครูปลื้ม วัดพราว 
ตําบลโพธิ์พระยา อําเภอทาพี่เลี้ยง ปจจุบันเปลี่ยนเปนอําเภอ
เมือง จังหวัดสุพรรณบุรี เปนอุปชฌาย พระครูธรรมสารรักษา 
วัดวรจันทร ตําบลโพธิ์พระยา เปนพระกรรมวาจาจารย พระ
อธิการปอ ธมฺมกถิโก วัดพระพิเรนทร เปนอนุสาวนาจารย  

เมื่ออุปสมบทแลว  ไดกลับมาจําพรรษาอยูท่ีวัดพระพิเรนทร 
และเรียนพระปริยัติธรรมทั้งนักธรรมและบาลีตอ กับตองชวย
พระอธิการปอ เจาอาวาส ในกิจการงานตางๆของวัดเร่ือยมา 

คร้ันถึง พ.ศ. ๒๔๗๑ พระอธิการปอเร่ิมปวย ทานตอง
คอยอยูปฏิบัติตลอดเวลา จนพระอธิการปอถึงแกมรณภาพลง
ใน พ.ศ. ๒๔๗๒  

จากนั้น ทานไดรับแตงต้ังเปนกรรมการรักษาวัด เม่ือ
จัดการปลงศพพระอธิการปอเสร็จใน พ.ศ. ๒๔๗๔ แลว แม
จะตองรับหนาที่สําคัญในวัด มีภารกิจมาก แตทานก็ยังไมละ
ความพยายามในการศึกษาเลาเรียน และไดขวนขวายในการ
เรียนตอมาอีก ๒ ป จึงตองหยุดพัก เพราะมีภารกิจการงาน
มากขึ้น และไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงเจาอาวาสวัด
พระพิเรนทร เม่ือวันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๗๖  

ในด้านการศึกษาเล่าเรยีนพระปริยตัิธรรมของท่าน พอสรุปได้ดังนี ้
พ.ศ. ๒๔๖๒ เร่ิมเรียนหนังสือขอม และหนังสือไทย 

พ.ศ. ๒๔๖๓ สอบไดนักธรรมช้ันตรี  พ.ศ. ๒๔๖๖ สอบไดนักธรรมช้ันโท 
พ.ศ. ๒๔๖๘ สอบไดเปรียญ ๓ ประโยค  พ.ศ. ๒๔๗๓ สอบไดเปรียญ ๔ ประโยค 



พระเถระสําคัญ 

ในสมัยของพระเทพคณุาธาร 

ทานเจาคุณพระเทพคุณาธาร ไดรับแตงต้ังเปนเจา
อาวาสวัดพระพิเรนทร ณ วันที่ ๑๙ พ.ค. ๒๔๗๖ ทานได
ปกครองดูแลรักษาทํานุบํารุงวัดใหเจริญกาวหนาขึ้นมา
มากมาย จนถึงมรณภาพ ในวันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๑๒ รวม
เปนเวลา ๓๖ ป 

ในสมัยของทานเจาคุณพระเทพคุณาธาร  มีพระ
เถรานุเถระผูทรงคุณวุฒิในวัด ดํารงตําแหนงรองเจาอาวาส 
และผูชวยเจาอาวาส เปนกําลังสําคัญของวัดสืบมา ดังนี้ (สุดสมัย 
คือ พ.ศ. ๒๕๑๒) 
ก. รองเจาอาวาส  

๑. พระมหาถาวร  จนฺทสโร ป.ธ. ๕  (พ.ศ. ๒๔๙๐? - ๒๔๙๖?) 
๒. พระมหาชิน  โสตฺถิโย ป.ธ. ๖  (พ.ศ. ๒๔๙๘  – สุดสมัย) 

ข. ผูชวยเจาอาวาส  
๑. พระมหาชิน  โสตฺถิโย ป.ธ. ๖  (พ.ศ. ๒๔๙๐? - ๒๔๙๘) 
๒. พระมหาบุญศรี  ปุญฺญสิริ ป.ธ. ๕  (พ.ศ. ๒๔๙๐? - ๒๔๙๒?) 
๓. พระมหาประยงค์  ปญฺญาปทีโป ป.ธ. ๖ (พ.ศ.๒๔๙๔ - ๒๔๙๖) 
๔. พระมหาติม พุทฺธสโร ป.ธ. ๔ (พ.ศ. ๒๔๙๘ -  ๒๕๐๕) 



๘    บุพการ ของบูรพาจารย  

๕. พระครูสิริทัตสุนทร (เหล่ียงคึ้ง สิริทตฺโต) (๒๔๙๘ - ๒๕๐๗) 
๖. พระครูปลัดสมัย กิตฺติทตฺโต (พ.ศ. ๒๔๙๘ - สุดสมัย) 
๗. พระครูวินัยธรใช้เลี้ยง จารุวณฺโณ (พ.ศ. ๒๕๐๖ - สุดสมัย) 
๘. พระครูสมุห์ประสม  กิตฺติญาโณ (พ.ศ. ๒๕๐๙ - สุดสมัย) 
๙. พระครูวรกิจประสาธน ์(ประสิทธิ์ านวโร)  (๒๕๐๙ - สุดสมัย) 

ปวัตติกาลสืบทอดมา  
เม่ือทานเจาคุณพระเทพคุณาธาร ไดรับแตงต้ังเปนเจา

คณะอําเภอปอมปราบฯ พระครูสิริทัตสุนทรไดเปนเลขานุการ
เจาคณะอําเภอปอมปราบฯ ใน พ.ศ. ๒๔๙๕ และเม่ือทานเจา
คุณพระเทพคุณาธาร ไดรับแตงต้ังเปนเจาคณะภาค ๖ พระ
ครูวรกิจประสาธน์ ไดเปนเลขานุการเจาคณะภาค ๘ ใน พ.ศ. 
๒๕๐๘   

พระครูสิริทัตสุนทรไดรับการแตงต้ังเปนเจาอาวาสวัด
พลับพลาชัย ในวันที่ ๑ พ.ค. ๒๕๐๗ (ยายไปจําพรรษาท่ีวัดน้ัน 
ต้ังแต ๑๙ มิ.ย. ๒๕๐๗) ตอมา เปนเจาคณะตําบลปอมปราบ 
เขต ๒ แลวไดรับพระราชทานสมณศักด์ิ เปนพระราชาคณะ ที่ 
พระศีลขันธโสภิต (วิรัชต สิริทตฺโต) และเจริญในศาสนกิจสืบมา
จนถึงมรณภาพ มีงานพระราชทานเพลิงศพในวันเสารที่ ๓ 
เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๙ 



วันบูรพาจารย์ วัดพระพิเรนทร์ พ.ศ. ๒๕๖๓  ๙ 

  ๙

พระครูปลัดสมัย กิตฺติทตฺโต ไดรับการแตงต้ังเปนผูรักษา
การแทนเจาอาวาสวัดพระพิเรนทร ในวันที่ ๕ ก.พ. ๒๕๒๑ 
แลวเปนเจาอาวาส จนถึงมรณภาพในวันที่ ๓ ก.พ. ๒๕๒๒ 
และมีงานพระราชทานเพลิงศพ ณ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. 
๒๕๒๒ 

พระครูวินัยธรใชเลี้ยง จารุวณฺโณ ไดรับพระราชทาน
สมณศักด์ิเปนที่ พระครูวรกิจวิจารณ์ ตอมาไดเปนผูรักษาการ
แทนเจาอาวาสวัดพระพิเรนทร ณ ๖ ก.พ. ๒๕๒๒ แลวเปนเจา
อาวาส ในวันที่ ๒๘ มิ.ย. ๒๕๒๒ ถึงมรณภาพ ณ กลางเดือน 
มิ.ย. ๒๕๒๖ และมีงานพระราชทานเพลิงศพ ในวันที่ ๑๖ 
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๗ 

จากน้ัน พระครูสังฆรักษ (ประสม กิตฺติาโณ) ดํารง
ตําแหนงเจาอาวาสวัดพระพิเรนทร แลวไดรับพระราชทาน
สมณศักด์ิเปนที่ พระครูกิตติญาณประยุต ณ ๑๐ ธ.ค. ๒๕๒๙ 
จนถึงมรณภาพ แลวมีงานพระราชทานเพลิงศพในวันเสารที่ 
๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๒ 

เปนอันสิ้นยุคของพระเถระ ผูดํารงฐานานุกรมในสมัย
ของทานเจาคุณพระเทพคุณาธาร.  

ในลําดับตอแตนั้น พระมหาอุทัย อุทโย ป.ธ.๙ ไดรับ
แตงต้ังเปนเจาอาวาสวัดพระพิเรนทร ณ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม 
พ.ศ. ๒๕๓๒  



๑๐    บุพการ ของบูรพาจารย  

พระมหาอุทัย อุทโย ป.ธ.๙ เจาอาวาสวัดพระพิเรนทร
เจริญในศาสนกิจ ไดรับพระราชทานสมณศักด์ิ เปนพระราชา
คณะชั้นสามัญ ที่ พระปฎกโกศล ในวันที่ ๕ ธ.ค. ๒๕๔๑ แลว
เลื่อนสมณศักด์ิสูงขึ้นไป เปนที่ พระราชปริยัติเวที ใน พ.ศ. 
๒๕๔๗ จนสุดทาย พ.ศ. ๒๕๕๓ ไดดํารงสมณศักด์ิที่ พระเทพ
วิสุทธิโมลี จนถึงมรณภาพ ในวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 

บัดนี้ วัดพระพิเรนทรอยูในยุคสมัยของเจาอาวาสองค
ปจจุบัน คือ พระครูภัทรกิตติสุนทร (แถม กิตฺติภทฺโท, ป.ธ.๔ 
น.ธ.เอก) ซึ่งไดรับแตงต้ังเม่ือวันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 
เปนประธานนําพุทธบริษัท ชาววัด และชุมชน ในการดําเนิน
ศาสนกิจ เพื่อความเจริญม่ันคงแหงพระบวรพุทธศาสนา และ
เพื่อประโยชนสุขของประชาชน สืบตอไป 




