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“….ตามดูซิว่า กิเลสมันไปเกาะอยู่ตรงไหน ความโลภ 

ความโกรธ ความหลงมันไปเกาะอยู่ตรงไหน มันไปเกาะในดิน 

ก้อนไหน น้ำาก้อนไหน  ก็ไม่มีที่จะเกาะ  พอไม่มีที่จะเกาะ  มันไป 

อยู่ที ่ไหน มันไปอยู่ที ่ใจ เราก็ตามเข้าไปที่ใจนี้มัน กิเลสมันมา

แอบแฝงอยู่ได้ยังไง พอเราตามลงไป ตามลงไป ตามลงไป มันก็ 

ไม่มีท่ีจะให้เราพิจารณา เพราะเราเห็นเป็นธรรมชาติท้ังหมด ธรรมะ

คือธรรมชาติทั้งนั้น ...”

( โอวาทธรรม หลวงปู่สาคร ธัมมาวุโธ วัดเวฬุวัน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี) 



 คำ�นำ� 

                      

“ปูชา จะ ปูชะนียานัง เอตัมมังคะละมุตตะมังฯ” 

                   

หนังสือเล่มนี้  ทางคณะศิษยานุศิษย์ได้จัดพิมพ์ครั้งแรก   

เมื่อครั้งอายุวัฒนมงคลครบ ๖๔ ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ของหลวงปู่ 

สาคร ธัมมาวุโธ เจ้าอาวาสวัดเวฬุวัน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี   

โดยมีเนื้อหาเป็นพระธรรมเทศนาของท่านจำานวน ๓ กัณฑ์  

อันเป็นหลักปฏิปทาในการปฏิบัติภาวนาเหมาะแก่พระสงฆ์และ

พุทธศาสนิกชนทั่วไป

        

ดังนั้นทางคณะศิษยานุศิษย์จึงได้กราบขออนุญาต จัดพิมพ์

ใหม่เป็นครั้งที่ ๒ โดยเพิ่มเติมเนื้อหาในส่วนประวัติโดยสังเขป และ

ปฏิปทาของหลวงปู่สาคร ธัมมาวุโธ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแจกเป็น

ธรรมทานโดยท่ัวไป และแจกเน่ืองในโอกาสหลวงปู่สาคร ธัมมาวุโธ 

เจริญอายุวัฒนมงคลครบ ๖ รอบ ๗๒ ปี ในปีนี้

ด้วยอานิสงส์แห่งบุญท่ีได้จัดพิมพ์หนังสือ   คณะศิษยานุศิษย์ 

ขอน้อมถวายเป็นอาจาริยบูชาพระคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ หลวงปู่ 

สาคร ธัมมาวุโธ เนื่องในโอกาสหลวงปู่ เจริญอายุวัฒนมงคลครบ  

๖ รอบ ๗๒ ปี ขอกราบอาราธนาบารมีของพระรัตนตรัยโปรด



อำานวยพรให้หลวงปู่สาคร ธัมมาวุโธ มีสุขภาพแข็งแรง ปราศจาก

โรคาพยาธิ อุดมด้วยสิริวัฒนมงคลทุกประการ เพื่อดำารงธาตุขันธ์

ยืนนาน เป็นร่มโพธ์ิร่มไทรแก่คณะศิษยานุศิษย์ และสาธุชนตลอดไป     

ท้ังนี้คณะศิษยานุศิษย์ขอน้อมนำาพระธรรมคำาสั่งสอนขององค์ 

สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และแนวทางปฏิบัติ ปฏิปทาของพ่อแม่

ครูบาอาจารย์หลวงปู่สาคร  เป็นหลักใจในการประพฤติปฏิบัติ 

ดำาเนินชีวิต ตามหน้าที่พลเมือง ศีลธรรม  สืบต่อไป

“อาจาริเย ปะมาเทนะ ท๎วารัตตะเยนะ กะตัง 

สัพพัง อะปะราธัง ขะมะตุโน ภันเต” 

 

ด้วยความเคารพในพ่อแม่ครูบาอาจารย์อย่างสูงยิ่ง  หากใน 

การจัดทำาหนังสือนี้มีข้อผิดพลาด ข้อบกพร่อง หรือได้ประมาท 

พลาดพลั้งไปด้วย กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ด้วยประการใดๆ 

ก็ดี คณะผู้จัดทำาขอน้อมรับข้อผิดพลาดนั้นทุกประการ และกราบ 

ขอขมามา ณ โอกาสนี้ด้วย

     คณะศิษยานุศิษย์ 

     ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ 



“ เราจะพิจารณาสังขารร่างกาย ให้เห็นเป็นธาตุ เป็นอายตนะ 

เป็นอาการต่างๆ เป็นสมบัติของโลก ไม่ใช่สมบัติของใคร เราตามดูซิ 

ว่า เป็นตัวเป็นตน เป็นสัตว์ เป็นบุคคล เป็นเรา เป็นเขา พอแท้ที่ 

จริงแล้ว มันเป็นสมบัติกลางๆ ไม่ใช่ของใคร ร่างกายอันนี้ ทรัพย์

สมบัติ แก้วแหวนเงินทองต่างๆ เป็นสมบัติของโลกทั้งหมด เราไม่มี

สิทธิ์ที่จะเอาไปที่ไหนได้ ยศถาบรรดาศักดิ์ต่างๆ ก็ไม่มีสิทธิ์ มีสิทธิ์

เฉพาะที่ยังมีชีวิตอยู่นี่เท่านั้น พอหมดลมหายใจไปแล้วก็เลิกกัน  

ทรัพย์สมบัติต่างๆ แก้วแหวนเงินทอง ก็ตกเป็นของทายาทไป ธาตุ

ดิน ธาตุน้ำา ธาตุลม ธาตุไฟ นี่ก็กลับไปเป็นของเดิมมัน ”

( โอวาทธรรม หลวงปู่สาคร ธัมมาวุโธ วัดเวฬุวัน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี) 



คำ�นำ�ในก�รจัดพิมพ์ครั้งที่ ๑







นี่แหละ...ตัวปัญห� 
หน้�ที่พลเมือง ศีลธรรม  

พระธรรมเทศน� หลวงปู่ส�คร ธมฺม�วุโธ 

วัดเวฬุวัน  อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี  

วัดป่�มณีก�ญจน์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

วัดสวนป่�สิริธโร อ.วังน้ำาเขียว จ.นครราชสีมา 

วัดป่�กุลสุวรรณ์ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

วัดป่�แก้วกุลเจริญ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 

วัดจิตมงคล   อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 

โทรศัพท์ส่วนกล�ง  ๐๒ -๔๔๙ - ๒๒๓๔  โทรส�ร ๐๒-๔๔๙ - ๒๐๙๖  

 www.watpamaneekarn.com 

ผู้จัดทำ�                 คณะศิษยานุศิษย์ 

พิมพ์ครั้งที่ ๑         ตุลาคม  ๒๕๕๒  (๔,๐๐๐ เล่ม) 

พิมพ์ครั้งที่ ๒           มีนาคม  ๒๕๖๐ ( ๑๐,๐๐๐ เล่ม)  

พิมพ์ที่     บริษัท แอ๊ดวานซ์ อินเตอร์ พริ้นติ้งจำากัด  

 โทร. ๐-๒๔๔๔-๐๒๔๕-๗ 

 

สำาหรับแจกเป็นธรรมทานเท่านั้น  

ขอสงวนสิทธิ์การพิมพ์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากทางวัด 

สำาสำาสำ หรับแจกเป็นธรรมทานเท่านั้น  

ขอสงวนสิทธิ์การพิมพ์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากทางวัด 



ส�รบัญ 
 

๑.  ประวัติโดยสังเขปและปฏิปท�  

 หลวงปู่สาคร ธัมมาวุโธ  .................................................................  ๑๑   

๒.  จับร�กเหง้� 

 ๒ ธันวาคม ๒๕๔๘   ..................................................................... ๒๓

๓.  ใครเป็นคนรู้  ใครเป็นคนหลง 

 ๓ ธันวาคม ๒๕๔๘   .................................................................... ๕๑

๔.  ทบทวนคว�มดีในหัวใจ 

 ๔ ธันวาคม ๒๕๔๘   ................................................................... ๗๓



หลวงปู่ส�คร ธัมม�วุโธ 
วัดเวฬุวัน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 



ประวัติโดยสังเขปและปฏิปท� หลวงปู่ส�คร ธัมม�วุโธ                    

“พระครูภาวนาสุทธาจาร” หรือ “หลวงปู่สาคร ธัมมาวุโธ”  

มีนามเดิมว่า สาคร แสงมุกดา เกิดเม่ือวันท่ี ๒๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๔๘๘  

ตรงกับวันเสาร์ ขึ้น ๑๔ ค่ำา เดือน ๑๑  ปีระกา  เป็นบุตรคนที่ ๕  

ในจำานวน ๗ คน ของ นายบู่ แสงมุกดา และนางบัวลา แสงมุกดา

(สกุลเดิมของโยมแม่ ชามนตรี ทายาทอดีตเจ้าเมืองหนองบัวลำาภู 

ในยุคนั้น) ณ บ้านโนนสงเปลือย ต.หนองบัว อ.หนองบัวลำาภู  

จ.อุดรธานี (ปัจจุบันคือ ต. โพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองบัวลำาภู) 

ชีวิตวัยเด็ก  ก�รศึกษ�  

เมื่อท่านได้ศึกษาจนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ที่โรงเรียน

บ้านนาวังเวิน อ.หนองบัวลำาภู จ.อุดรธานี (ในสมัยนั้น) ท่านก็ออก

มาช่วยบิดามารดาดูแลกิจการทางบ้าน เนื่องจากทางบ้านถือว่าม ี

ฐานะ มีเรือกสวนไร่นา ตลอดจน วัว ควาย ที่ต้องดูแลจำานวนมาก   

ซึ่งท่านได้ช่วยงานทางบ้านอย่างขยันขันแข็ง และเมื่อว่างจาก 

กิจการงานท่ีทำาแล้ว ก็ได้มีโอกาสติดตามมารดาและญาติไปวัดทำาบุญ 

อย่างสม่ำาเสมอ ประกอบกับมีญาติพี่น้องได้บวชเรียนกันหลายคน  

จึงทำาให้ท่านมีจิตใจฝักใฝ่ที่อยากจะน้อมไปในการศึกษาธรรม  

๑๑



เห็นก�รเกิดเป็นทุกข์ 

เน่ืองจากบิดาของท่านเป็นหมอตำาแย ท่ีคอยช่วยรักษาและ 
ทำาคลอดให้ชาวบ้านในหมู่บ้าน ทำาให้ในบางครั้งท่านก็ได้ตามบิดา 
เข้าป่าไปหาใบยา สมุนไพรและของป่า อีกท้ังบางคร้ังได้มีโอกาสตาม 
ไปดู การคลอดลูกของชาวบ้านในหมู่บ้าน ได้ยินเสียงร้องโอดโอย  
เห็นความเจ็บปวด ทุกขเวทนาของหญิงที่กำาลังจะคลอดลูก ทำาให้ 
ท่านรู้สึกกลัวมาก และนึกถึงเด็กกำาลังจะคลอดท่ียังอยู่ในท้อง ให้เกิด 
ความคิดว่า คนที่จะเกิดต้องทนทรมานเป็นอย่างมาก ต้องขดตัว 
อยู่ในท่ีแคบๆ เป็นเวลานานถึง ๙ เดือน ทำาให้รู้สึกน่าอึดอัดเป็นอย่างย่ิง  
และในบางครั้งการคลอดลูก แม่ตายบ้าง เด็กไม่รอดบ้าง บางทีก็ 
ต้องมาตายท้ังแม่ท้ังลูก ด้วยการคิดพิจารณาจากประสบการณ์ท่ีรับรู้ 
มาน้ี ทำาให้ท่านเห็นว่า การเกิดนั้นเป็นทุกข์อย่างยิ่ง กอปรกับ 
เมื่อท่านต้องช่วยทำางานไร่นาที่บ้านอย่างเหน็ดเหนื่อย ทำาให้ท่าน 
เห็นว่า ชีวิตคนทางโลกต้องทำามาหากินไม่หยุดหย่อน เพื่อหาเลี้ยง 
ตนเองและครอบครัว แต่สุดท้ายก็ไม่มีอะไรเป็นสาระที่แท้จริง 

อุปสมบท  

เมื่อท่านอายุครบ ๒๐ ปี  จึงได้เข้าพิธีอุปสมบทเป็นพระภิกษุ  
ณ วัดมหาชัย ต.หนองบัว อ.หนองบัวลำาภู จ.อุดรธานี เมื่อ 
วันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๘ โดยมีพระพิศาลคณานุกิจ  
เป็นพระอุปัชฌาย์ และพระสมุห์คำาบาล เป็นพระกรรมวาจาจารย์  
ได้รับฉายาว่า “ธมฺม�วุโธ” (ธัมมาวุโธ) มีความหมายว่า ผู้มีธรรม

เป็นอาวุธ สังกัดธรรมยุติกนิกาย 

๑๒



  รูปถ่ายหลวงปู่สาคร ธัมมาวุโธ กับคณะภิกษุสงฆ์

ณ วัดป่าอุดมสมพร ประมาณปี พ.ศ. ๒๕๑๔

รูปเล็กขวาบน หลวงปู่สาคร ถ่ายคู่กับพระอาจารย์ปิ่น ปิยะธัมโม บริเวณหน้ากุฏิ

๑๓



รูปแถวบน ซ้ายมาขวา หลวงปู่ฝ้ัน อาจาโร, หลวงปู่หลุย จันทสาโร, หลวงปู่ชอบ ฐานสโม

รูปล่าง หลวงปู่สาคร กำาลังอุปัฏฐากหลวงปู่ชอบ ฐานสโม

ก�รศึกษ�ปฏิบัติธรรมและอุปัฏฐ�กรับใช้ครูบ�อ�จ�รย ์ 

หลังจากได้บรรพชาแล้ว หลวงปู่สาครได้ศึกษาถึงข้อวัตร 
ปฏิบัติและพระธรรมวินัยต่างๆ เป็นอย่างดีที่วัดมหาชัย   และใน
ปีพ.ศ. ๒๕๐๙ ท่านได้ออกเดินธุดงค์แสวงหาครูบาอาจารย์สาย 
องค์หลวงปู่มั่น ภูริทัตตะเถระ จนกระทั่งได้รับความเมตตาให้อยู่
ศึกษาปฏิบัติภาวนากับ “หลวงปู่ชอบ ฐานสโม” ณ วัดป่าม่วงไข่ 
ต.สานตม อ.ภูเรือ จ.เลย ยังผลให้การปฏิบัติภาวนาก้าวหน้าตามลำาดับ 

ในปี พ.ศ.๒๕๑๐ ท่านได้มีโอกาสไปอุปัฏฐาก “หลวงปู่
หลุย จันทสาโร” ท่ีวัดบ้านกกกอก อ.วังสะพุง จ.เลย และได้ร่วม 
ออกเดินธุดงค์ติดตามหลวงปู่ไปตามสถานที่ต่างๆ ทั่วจังหวัดเลย  
รวมท้ังจังหวัดใกล้เคียง ซ่ึงเป็นช่วงเวลาท่ีท่านได้อุปัฏฐากและศึกษา 
ปฏิบัติธรรมอย่างใกล้ชิดกับหลวงปู่หลุย นานถึง ๕ เดือน  

๑๔



รูปถ่ายหลวงปู่ฝั้น อาจาโร ถ่ายเมื่อวันที่ ๒๐ ส.ค. พ.ศ. ๒๕๑๘  

จากนั้นท่านได้รับความเมตตาจากหลวงปู่หลุย  ชักนำาให้ไป

ศึกษาปฏิบัติธรรมและอุปัฏฐากรับใช้อยู่กับ “หลวงปู่ฝั้น อาจาโร” 

ที่วัดป่าอุดมสมพร ต.พรรณา อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร  ตั้งแต่  

วันขึ้น ๑ ค่ำา เดือน ๖  ปีมะแม ตรงกับ วันอังคารที่ ๙  พฤษภาคม 

พ.ศ. ๒๕๑๐ เป็นต้นมา โดยตลอดเวลาท่ีหลวงปู่สาครได้ถวายตัว 

เป็นศิษย์รับใช้ใกล้ชิดหลวงปู่ฝั้นนั้น  ท่านได้แบ่งเบาภาระต่างๆ  ทั้ง 

กิจการภายในและภายนอกวัด  จนเป็นท่ีไว้เน้ือเช่ือใจของหลวงปู่ฝ้ัน  

และได้รับการอบรมสั่งสอนด้านการเจริญจิตตภาวนาจากองค์

๑๕



หลวงปู่ฝั้น อย่างเข้มงวดมากมาโดยตลอด ซึ่งหลวงปู่สาคร ท่าน 

เปรียบว่า “เหมือนผ้าเช็ดหน้าจะบิดให้ขาดเสียให้ได้” ทั้งนี้คงเป็น

เจตนาขององค์หลวงปู่ฝ้ัน ท่ีต้องการทดสอบความเข้มแข็งทางจิตใจ

ของลูกศิษย์ และต้องการให้ลูกศิษย์ได้ดีในทางธรรม 

หลวงปู่สาครได้อยู่อุปัฏฐากและติดตามหลวงปู่ฝั้น   อาจาโร  

อย่างใกล้ชิด จนกระทั่งหลวงปู่ฝั้น ได้มรณภาพลง เมื่อวันอังคารที่ 

๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๒๐ รวมเป็นระยะเวลา ๑๐ ปีเศษ ทั้งนี้ ท่าน

ได้ยึดหลักปฏิบัติอยู่ ๔ ประการคือ นอนทีหลัง  ตื่นก่อน  ฉันทีหลัง  

อิ่มก่อน  

การอยู่อุปัฏฐากรับใช้และติดตามครูบาอาจารย์น้ี กลายเป็น 

ส่ิงท่ีท่านภาคภูมิใจและซาบซ้ึงใจเป็นอย่างมาก ท่ีได้รับความเมตตา 

ตลอดจนคำาสั่งสอนจากครูบาอาจารย์ซึ่งมีคุณธรรมอันวิเศษสุด  

ในปี พ.ศ.๒๕๒๑ หลังจากเสร็จงานพระราชทานเพลิงศพ 

หลวงปู่ฝั้น อาจาโร ณ วัดป่าอุดมสมพร หลวงปู่สาครได้มีโอกาส 

กลับไปอุปัฏฐากหลวงปู่หลุย จันทสาโร อีกครั้งหนึ่ง เป็นเวลา

ประมาณ ๕ เดือน จึงขอโอกาสกราบลาเพื่อไปแสวงหาที่ปฏิบัติ

ธรรมต่อไป โดยท่านเลือกที่จะมาแสวงหาความสงบวิเวก และ 

ปฏิบัติภาวนาทางภาคตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรี เพราะเป็นสถาน

ที่ที่ยังไม่ค่อยมีพระนักปฏิบัติธรรมมาพักเป็นหลักอยู่ในแถบนี้  

๑๖



สร้�งวัดเวฬุวัน 

เมื่อมาถึง จ.กาญจนบุรี ในพรรษาแรก หลวงปู่สาครได้พัก

บำาเพ็ญภาวนาอยู่ที่ถ้ำาแก่งกะโต่ง อ.ทองผาภูมิ  คืนหนึ่งท่านได้นิมิต

อย่างหนึ่ง คือ ในนิมิตท่านเห็นองค์หลวงปู่ฝั้น พาท่านและพระเณร 

ก่อสร้างเสนาสนะต่างๆ ณ สถานที่แห่งหนึ่ง เป็นเวลานานปี  

จนกระท่ังหลวงปู่ฝ้ันได้พูดกับท่านว่า “ท่านอยู่ท่ีน่ีนะ” และเม่ือเวลา 

ต่อมา ท่านได้พิจารณาสถานท่ีท่ีเหมาะสมแห่งหน่ึง ซ่ึงตรงตามนิมิต 

จึงตัดสินใจชักชวนศรัทธาญาติโยมก่อสร้างวัดข้ึน ในพ้ืนท่ี ต.ท่าขนุน  

อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๒ และได้เป็น  

“วัดเวฬุวัน”  มาจวบจนปัจจุบัน 

๑๗



สร้�งวัดป่�มณีก�ญจน ์ 

ที่มาของวัดป่ามณีกาญจน์ สืบเนื่องมาจาก ในช่วงเดือน
ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๕ ได้มีการเตรียมงานฉลองเจดีย์พิพิธภัณฑ์ 
หลวงปู่เสาร์ กันตสีโล ณ วัดดอนธาตุ บ้านทรายมูล ต.ทรายมูล 
อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี  คราวนั้นหลวงปู่สาคร ธัมมาวุโธ  
ได้รับมอบหมายจากคณะทำางาน ให้รับหน้าที่ติดต่อประสานงาน
ทั้งระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และองค์พระเถรานุเถระที่
เมตตารับนิมนต์มาร่วมพิธีในคราวนั้น  

ในการน้ีหลวงปู่สาครต้องเดินทางระหว่างจังหวัดกาญจนบุรี 
กับจังหวัดอุบลราชธานีบ่อยครั้ง อีกทั้งยังต้องติดต่อประสานงาน
กับหน่วยงานต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่มีที่ทำาการอยู่ในกรุงเทพฯ ท่านจึง
ต้องพำานักพักแรมในกรุงเทพฯ  

ด้วยเหตุความจำาเป็นในการที่จะต้องพักแรมในกรุงเทพฯ  
นี้เอง ท่านพิจารณาเห็นว่าสถานที่พักที่เหมาะสำาหรับพระภิกษุ
สามเณร สังกัดธรรมยุต ในกรุงเทพฯ นั้นมีไม่เพียงพอกับจำานวน
พระภิกษุสามเณรที่มีความจำาเป็นต้องมาพักแรม ทั้งกรณีอาพาธ 
ต้องเข้ารับการรักษาพยาบาล หรือมีกิจนิมนต์ ในเขตกรุงเทพฯ  
ปริมณฑล หรือจังหวัดใกล้เคียง อีกท้ังสถานท่ีพักส่วนใหญ่ไม่สะดวก 
ในการรักษาข้อวัตรปฏิบัติให้สมบูรณ์ ท่านจึงได้ปรารภเร่ืองน้ีในหมู่ 
ลูกศิษย์ของท่าน  

เวลาน้ันลูกศิษย์ท่านหน่ึง ทราบความประสงค์อันกอปรด้วย
กุศลเจตนาของหลวงปู่สาคร จึงนำาความไปปรึกษากับกลุ่มญาติ  

๑๘



ซึ่งมีที่ดินอยู่ ณ ต.ศาลากลาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี จำานวน ๙ ไร่  
๒ งาน ที่ซื้อมาเมื่อ ๓๐ปีที่แล้ว  

กลุ่มญาติท้ังหมดอันประกอบด้วย ม.ร.ว. วรรณี มณีกาญจน์,  
นายสันติ มณีกาญจน์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเลยและจังหวัด
หนองคาย, นางสาวชูพักตร์ มณีกาญจน์, นางบุญล้อม มณีกาญจน์ 
และลูกๆ ของนายประสิทธิ์ มณีกาญจน์ มีความเห็นพ้องต้องกันว่า  
สมควรถวายที่ดินผืนดังกล่าว เพื่อก่อสร้างวัดในสังกัดธรรมยุต  
ให้เป็นสถานที่ พักปฏิบัติธรรมและประกอบศาสนกิจในบวร
พระพุทธศาสนาต่อไป  ซึ่งหลวงปู่สาครได้ให้ชื่อวัดแห่งนี้ เพื่อเป็น 
ที่ระลึกแก่กุศลธรรมของญาติโยมท่ีมีจิตศรัทธาถวายที่ดินว่า  
“วัดป่ามณีกาญจน์”  

การดำาเนินการก่อสร้างวัดจึงได้เริ ่มขึ้น เมื่อวันที่ ๒๗ 
พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๖ โดยรวบรวมจตุปัจจัยจากผู้มีจิตศรัทธา  
และเริ่มก่อสร้างเสนาสนะต่างๆ อาทิเช่น ศาลาเอนกประสงค์  
ขนาดกว้าง ๑๔ เมตร ยาว ๑๖ เมตร และกุฏิที่พักสงฆ์ ขนาดกว้าง 
๒.๕ เมตร ยาว ๓ เมตร เป็นต้น  

ครั้นต่อมา หลวงปู่สาครได้กราบปรึกษาหลวงปู่เหรียญ  
วรลาโภ เรื่องการขยายเนื้อที่ของวัดป่ามณีกาญจน์ เพื่อให้เพียง
พอแก่การสร้างที่พัก ทั้งของพระภิกษุสงฆ์และฆราวาส พร้อมทั้งที่ 
จอดรถที่สามารถรองรับรถได้เพียงพอแก่การใช้งานจริง โดยเฉพาะ 
พ่อแม่ครูบาอาจารย์จากทุกจังหวัด จะได้รับความสะดวก ในการใช้ 
เป็นสถานที่พำานักอาศัยและปฏิบัติธรรม ทั้งในกรณีที่ท่านเดินทาง 
เข้ามาเพื่อประกอบศาสนกิจหรือรักษาอาการอาพาธ อีกทั้งยังเป็น 

๑๙



รูปการก่อสร้างวัดป่ามณีกาญจน์

๒๐



การช่วยลดอุบัติเหตุอันอาจจะเกิดขึ้นแก่พ่อแม่ครูบาอาจารย์   
ในกรณีท่ีคนขับรถไม่มีท่ีหลับท่ีนอน ทำาให้เกิดเหตุคนขับรถหลับในได้  
ตลอดจนเพื่ออำานวยความสะดวกแก่ศรัทธาญาติโยม ที่สนใจการ 
ปฏิบัติธรรมในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ซ่ึงในการน้ีหลวงปู่เหรียญ  
วรลาโภ เมตตารับเป็นประธานสงฆ์ โดยในปี พ.ศ.๒๕๔๘ คุณประมิตร  
วังพัฒนมงคลและคณะศิษยานุศิษย์ได้ร่วมกันจัดซื้อที่ดินถวายวัด 
เพิ่มเติมอีก ๑๐ ไร่ ๒ งาน ๒๕ ตารางวา 

ทั้งต่อมาภายหลังคณะศิษยานุศิษย์และผู้มีจิตศรัทธา
จำานวนมาก ยังได้ร่วมกันซื้อที่ดินถวายวัดเพิ่มเติมขึ้นอีกตาม 
ลำาดับ เพื่อขยายเนื้อที่ของวัด ให้ได้ใช้ประโยชน์ในกิจการของ
พระพุทธศาสนาสืบต่อไป      

ปัจจุบัน หลวงปู่สาคร ธัมมาวุโธ ท่านดำารงตำาแหน่งเจ้าอาวาส 
วัดเวฬุวัน ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี และเป็นประธาน
สงฆ์วัดในสาขาอีก ๕ วัด ได้แก่ วัดป่ามณีกาญจน์ อ.บางกรวย 
จ.นนทบุรี  ,  วัดสวนป่าสิริธโร อ.วังน้ำาเขียว จ.นครราชสีมา , วัดป่า
กุลสุวรรณ์ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ,วัดป่าแก้วกุลเจริญ  อ.ทองผาภูมิ 
จ.กาญจนบุรี  และวัดจิตมงคล อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 

๒๑



หลวงปู่สาคร  ธัมมาวุโธ ท่านเป็นพระเถระที่ยึดมั่นในหลัก

ธรรมคำาสอน   เจริญรอยตามข้อวัตรปฏิบัติของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ 

ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ตามแนวทางปฏิปทาพระป่ากรรมฐานสาย  

หลวงปู่เสาร์ กันตสีโล , หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต และหลวงปู่ฝั้น  

อาจาโร อย่างเคร่งครัด ทั้งคุณธรรมที่ท่านยึดถือเรื่องความกตัญญู

กตเวทิตา ในการอุปัฏฐากรับใช้พ่อแม่ครูบาอาจารย์มาโดยตลอด    

ท่านจึงเป็นพระเถระในยุคปัจจุบัน ที่เป็นเนื้อนาบุญอันประเสริฐ  

ที่สาธุชนกราบไหว้ได้อย่างสนิทใจ
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