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อดีตเจาคณะอําเภอวังสามหมอ อดีตเจาอาวาสวัดผาสุการาม (วัดถํ้าสุมณฑาภาวนา) ตําบลผาสุก              

อําเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี  
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ชาตภูม ิ
นามเดิม เหรียญชัย การีชุม อายุ 78 พรรษา 58 วิทยฐานะ นักธรรม ช้ันเอก 
เกิดเมือ่ วันที่ ๒4 กันยายน พ.ศ. ๒487 ณ จังหวัดสกลนคร 
ภูมิลําเนาเดิม ณ บานเลขที่ 2 หมูที่ 21 ตําบลไร อําเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร 

โยมบิดา นายบุญยัง  การีชุม            โยมมารดา นางบุญม ี การีชุม 

อุปสมบท 
เมื่อวันที่  20 มกราคม  ๒508 ณ วัดสิทธิบังคม ตําบลไร อําเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร 
นามพระอปุชฌาย  พระครสูังวรสมณวัตร วัดนิวาสสถาน ตําบลไร อําเภอพรรณนานิคม  
                                         จังหวัดสกลนคร 
ไดรับฉายาวา มหาปฺโญ 

เมื่ออุปสมบทเปนพระภิกษุแลว หลวงพอเหรียญชัยไดหมั่นศึกษาพระอภิธรรมจนสามารถทําการแปล
พระไตรปฎกได พรอมกันน้ันก็เขารับการอบรมเปนพระวิปสสนาจารย รุนที่ ๑ ณ สํานัก ทานพระครูสังวรสมาธิ
วัตร (ประเดิม โกมโล) แหงวัดสรอยทอง เปนอาจารยผูใหพระกรรมฐานและสอบอบรม ทานเจาคุณอาจารย 
พระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก ญาณสิทธิ ป.ธ.๙) เปนพระอาจารยเทศนาลําดับญาณ ๑๖ ขณะปฏิบัติวิปสสนา
กัมมัฏฐาน หลังจากน้ันทานไดไปเปนอาจารยสอบวิปสสนาในตําแหนงผูชวยอาจารยใหญฝายวิปสสนา             
ที่วัดเพลงวิปสสนา อําเภอบางกอกนอย ธนบุรี จนกระทั่งถึงปพ.ศ.๒๕๑๖ จึงไดรับบัญชาจาก ทานเจาประคุณ
สมเด็จพระพุฒาจารย (อาจ อาสภะมหาเถระ) และ ทานเจาคุณอาจารย พระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก ญาณสิทธิ 
ป.ธ.๙) ใหข้ึนมาเปดสํานักวิปสสนากัมมัฏฐาน และ สรางวัดมหาสมณกิจภาวนา บานวังยาง ตําบลวังยาง อําเภอ
พรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร จนแลวเสร็จ ทานเจาประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย (อาจ อาสภะมหาเถระ) 
พรอมดวยคณะกรรมการ กองการวิปสสนาธุระ และพระวิปสสนาจารยจาก ๗๒ จังหวัดทั่วประเทศ กวา ๕,๐๐๐ รูป 
ไดจาริกมารวมกันทําพิธีเปด ในวันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๑๖ และในปน้ันหลวงพอเหรียญชัย ไดอุทิศตนปฏิบัติ
ภารกิจสําคัญคือ เปนพระอาจารย หัวหนาสายพระวิปสสนาจารย ประจําจังหวัดสกลนครเมื่อเสร็จศาสนกิจสําคัญ 
ณ วัดมหาสมณกิจภาวนาแลว หลวงพอเหรียญชัย ไดพาคณะพระวิปสสนาจารย ออกเดินธุดงคบนเทือกเขา      
ภูพาน พรอมเปดสาขาวัดวิปสสนากัมมัฏฐานข้ึนในจังหวัดกาฬสินธุ นครพนม สกลนคร ในป พ.ศ.๒๕๒๖     
หลวงพอเหรียญชัย ไดมีกุศลจิตธุดงคข้ึนไปทําการพัฒนาปรับปรุงตอเติมขยายวัดถํ้าสุมณฑาภาวนา นับจากที่
ครั้งแรกเมื่อป พ.ศ.๒๕๐๔ ไดเคยธุดงคมาพรอมกับคณะพระวิปสสนาจารยจากอําเภอพรรณนานิคม มาปกกลด
บําเพ็ญวิปสสนากัมมัฏฐาน ต้ังแตเมื่ออําเภอวังสามหมอ ยังเปนเพียงหมูบานหนองแวงชุมชนเล็กๆ และบาน
ผาสุกขณะน้ัน ก็มีเพียงประชาชนเพียง ๖-๗ ครอบครัว อาศัยทําไรเลื่อนลอยและเลี้ยงสัตว ดวยจิตที่เปยมลนไป
ดวยความเมตตาของหลวงพอที่ประสงคจะใหราษฎรหมูบานน้ีไดมีพระพุทธศาสนา เปนสิ่งยึดเหน่ียวทางดาน
จิตใจทานจึงไดรวมมือกับชาวบานผาสุก บานภูตะคาม บานทาศิลา บานตาดภูวง รวมราษฎรจากหมูบาน       
และตําบลใกลเคียง ในพื้นที่รอยตอ ๓ จังหวัด คือ อุดรธานี สกลนคร และกาฬสินธุ จัดต้ังสํานักสงฆแหงน้ีข้ึน 
เมื่อแลวเสร็จ หลวงพอทานก็ไดมีวิริยะอุตสาหะ จาริกข้ึนพักปฏิบัติธรรม รวมทั้งเมตตาอบรมสั่งสอนธรรมแก
ราษฎรในยานน้ันเรื่อยมา โดยจารกิระหวางวัดมหาสมณกิจภาวนา วัดถํ้าสุมณฑา ภาวนาเปนนิจสินจนถึงเดือน
เมษายน พ.ศ.๒๕๒๖ หลวงพอเหรียญชัย พรอมดวยพระวิปสสนาจารยจาก ๔ จังหวัด คือ สกลนคร อุดรธานี 



กาฬสินธุ และนครพนม ตลอดจนพุทธบริษัททั้งหลายก็ไดมีมติเปนเอกฉันทพรอมใจกันทําการพัฒนา           
บํารุงวัดถํ้าสุมณฑาภาวนา ใหเปนสถานที่ปฏิบัติธรรมสําหรับพุทธศาสนิกชนโดยถาวรในครั้งน้ันไดมีการกอสราง
ศาลาการเปรียญใหกับญาติโยมพุทธบริษัทไดประกอบพิธีกรรมทางศาสนา และพํานักอาศัยเพื่อปฏิบัติวิปสสนา
กัมมัฏฐาน   เมื่อแลวเสร็จจากการพัฒนาปรับปรุงวัดถํ้าสุมณฑาภาวนา(วัดผาสุการาม) แลวหลวงพอเหรียญชัยก็
ไดออกเดินธุดงคติดตาม ทานเจาประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย (อาจ อาสภะมหาเถระ) ทานเจาคุณอาจารย 
พระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก ญาณสิทธิ ป.ธ.๙) และ ทานพระครูสังวรสมาธิวัตร (ประเดิม โกมโล) ในฐานะ
พระอุปฏฐากทานเจาประคุณผูมีพระคุณทั้ง ๓ รูป โดยไดมีการจาริกธุดงคพรอมคณะวิปสสนาจารย จากทั่ว
ประเทศกวา ๕,๐๐๐ รูปทุกป โดยจาริกไปในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย และดวยเหตุน้ีเองหลวงพอทานจึง
ไดพบวาวัดตางๆ ในเขตจังหวัด สกลนคร อุดรธานี กาฬสินธุ และนครพนมน้ัน บางวัดยังไมมีพระประธาน
ประจําวัด บางวัดก็ขาดแคลนจตุปจจัยในการทํานุบํารุงวัดอยูเปนจํานวนมาก ทานจึงไดนําศิษยานุศิษยทั้งหลาย
ไดสรางพระประธาน จัดต้ังกองผาปากองกฐิน เพื่อนําพระประธานและจตุปจจัยเหลาน้ันไปทอด ถวายตามวัด
ตางๆ ที่ยังขาดแคลน และตลอดเวลาที่ผานมาน้ันหลวงพอทานไดเปนประธานในการถวาย พระประธานน้ันเปน
จํานวนมากกวา ๑๐๐ วัดและจากการที่หลวงพอเหรียญชัย ทานไดจาริกบําเพ็ญธุดงค มาโดยตลอด ทําใหหลวง
พอไดพบวาในปจจุบันปาไมไดถูกทําลายลงไปมาก ผิดกับเมื่อครั้งที่ทานยังจาริกธุดงคอยูหลวงพอจึงไดจัดทํา
โครงการปลูกปาข้ึนที่วัดถํ้าสุมณฑาภาวนาเปนประจําทุกป โดยไดรวบรวมไมเบญจพรรณ กลวยไมพันธุที่หาได
ยากในปจจุบัน กลาไมผลชนิดตางๆ จากพุทธศาสนิกชน ผูมีจิตศรัทธานํามาถวายจํานวนมากกวาปละ ๑,๐๐๐ 
ตน โดยจะจัดปลูกในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา และวันสําคัญตางๆ ของประเทศ   นอกจากน้ี หลวงพอ
เหรียญชัยทานยังมีเมตตาราษฎรในพื้นที่ ไมวาจะเปนในเขตอําเภอวังสามหมอและพื้นที่ใกลเคียงในเขตจังหวัด
สกลนครและกาฬสินธุ ทีประชาชนสวนใหญมีฐานะคอนขางยากจน ไมวาจะเปนการแจกจายยารักษาโรค 
ขาวสารอาหารแหง อุปกรณเครื่องใชตางๆ เครื่องนุงหม เครื่องกันหนาว ซึ่งในแตละปน้ันหลวงพอทานไดแจกผา
หมใหแกผูยากไรมากกวาปละ ๒,๐๐๐ ผืน และทานยังเปนผูเห็นความสําคัญของการศึกษาวาเปนรากฐานที่
สําคัญที่จะสงเคราะหใหชีวิตความเปนอยูของราษฎรเหลาน้ันไดดีข้ึน ทานจึงไดใหทุนการศึกษาและอุปกรณกีฬา
แกโรงเรียนตางๆ ไดแก โรงเรียนผาสุกประชานุกูล ศูนยเด็กกอนวัยเรียน บานผาสุก อําเภอวังสามหมอ จังหวัด
อุดรธานี โรงเรียนบานไฮ – บานไร โรงเรียนโนนอุดม อําเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร และทานยังมีเมตตา
อบรมเทศนาธรรมะ เพื่อกลอมเกลาจิตใจของลูกหลานเหลาน้ันใหต้ังจิตดํารงอยูในความดีเสมอมามิไดขาด
คุณูปการและกิติศัพทของหลวงพอเหรียญชัย เปนที่เลื่องลือนิยมยกยองแกหมูเหลาพุทธบริษัททั้งหลายทั้งปวง 
ในฐานะ พระนักวิปสสนา พระนักพัฒนา พระนักการศึกษา และที่สําคัญ หลวงพอทานยังเปน พระสงฆนักสังคม
สงเคราะห ที่เปรี่ยมลนดวยเมตตา บุญญาบารมีเปนลนพนและเมื่อหลวงพอทานไดรับพระราชทานแตงต้ังเปน
พระครูสัญญาบัตรที่พระครูสาธุกิจจารักษ และในปจจุบันทานยังไดรับความไววางใจจากพระเถระช้ันผูใหญ ให
รับตําแหนงทางการปกครองคณะสงฆใหดํารงตําแหนง รองเจาคณะอําเภอวังสามหมอ คณะศิษยานุศิษย
ทั้งหลายตางก็มีความปลาบปลื้มปติโสมมนัสกันทุกถวนหนา แมทุกๆ คนตางก็ประจักษกันอยูวา โดยแทจริงแลว
หลวงพอทานเปนผูที่มีจิตอันสงบเยือกเย็น 

 

 วาที่รอยตร ี จลุสัน  ทันอินทรอาจ  ผูรายงาน 

      (จุลสัน   ทันอินทรอาจ) 

 ตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี 
 


