
 
วัดป่าวิเวกธรรมชาน์  

      วัดป่าวิเวกธรรมชาน์ อ าเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นวัดสาขาที่ 7 ของวัดหนองป่าพง มี
พระมงคลกิตติธาดาเป็นเจ้าอาวาสรูปแรก ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ป่าสงวนที่มีความเงียบสงบเหมาะส าหรับการปฏิบัติ
ธรรมวิปัสนากรรมฐาน 
        วัดป่าวิเวกธรรมชาน์ ตามท่ีมีการบันทึกไว้ เป็นวัดในสังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2529 วัด
นี้ได้สร้างขึ้นเนื่องจากชาวอ าเภอม่วงสามสิบได้ยินกิตติศัพท์ในการประพฤติปฏิบัติธรรมและจริยธรรมอัน
งดงามของ พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทโท) วัดหนองป่าพง อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี จึงพากัน
ไปนมัสการฟังธรรมรักษาศีลภาวนาอยู่เป็นประจ าและเห็นประโยชน์ของการปฏิบัติธรรม หลายปีต่อมาจึงพา
กันจัดหาพื้นที่ส าหรับตั้งส านักปฏิบัติขึ้นอันจะเป็นประโยชน์ต่อลูกหลานต่อไป ในวันที่ 2 มกราคม 2513 จึงได้
นิมนต์พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทโท) พระมงคลกิตติธาดา (อมร เขมจิตโต) และ พระราชสุเมธาจารย์ (โรเบิร์ต 
สุเมโธ) มารับไทยธรรมและถวายภัตตาหาร โดยจัดที่พักรับรองเป็นกระท่อม (บรรณศาลา) ไว้ 5 หลัง และ
ขอให้ท่านรับไว้เป็นส านักสาขาของวัดหนองป่าพง พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทโท) ท่านรับไว้พิจารณา และใน
วันที่ 4 มิถุนายน 2513 ท่านได้ส่งพระมงคลกิตติธาดา (อมร เขมจิตโต) พร้อมด้วย พระภิกษุสามเณร จ านวน 
11 รูป มาอยู่จ าพรรษาเป็นครั้งแรก นับเป็นสาขาที่ 7 ของวัดหนองป่าพง ให้ชื่อว่า “วัดป่าวิเวกธรรมชาน์” 



 
           ด้วยแรงศรัทธาของพระพุทธศาสนิกชนจึงได้มีการสร้างเสนาสนะถาวรขึ้นเป็นล าดับ ได้รับการอุปถัมภ์
จากนายบุญทัน จันทร์ประสานและคณะ และมีนายประศาสน์ ศ.พากเพียร นายอ าเภอม่วงสามสิบ สมัยนั้นให้
การสนับสนุน ต่อมาทายกทายิกาได้มอบให้นายวีระ หินแก้ว เป็นผู้ด าเนินการขออนุญาตสร้างวัด ในปี 2525 
และได้รับอนุญาตให้สร้างวัดจาก กระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2529 ได้รับพระราชทาน
วิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2529 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 30 เมตร ยาว 44 เมตร ปัจจุบันมีพ้ืนที่
วัดทั้งหมด 210 ไร่ อยู่ในเขตป่าสงวนที่ได้รับอนุญาตให้สร้างวัดแล้ว 

 
 อาคารเสนาสนะของวัดป่าวิเวกธรรมชาน์ ประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง 30 เมตร ยาว 30 เมตร สร้าง
เมื่อ พ.ศ. 2521 เป็นอาคารแบบจัตุรมุขคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังคากระเบื้องเคลือบดินเผา ด้านในมีจิตรกรรม
ฝาผนัง ศาลาการเปรียญ กว้าง 20 เมตร ยาว 50 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2514 เป็นอาคารสร้างด้วยคอนกรีต
เสริมเหล็ก ฝาผนังก่ออิฐถือ ปูน กุฏิสงฆ์ จ านวน 30 หลัง เป็นอาคารไม้ 25 หลัง ครึ่งตึกครึ่งไม้ 1 หลัง และตึก 
4 หลัง ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง 10 เมตร ยาว 16 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2525 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หลังคาทรงไทย อาคารของพระเถระ เป็นอาคารชั้นเดียว กว้าง 6 เมตร ยาว 14 เมตร ผนังก่อ อิฐถือปูน สร้าง
เมื่อ พ.ศ. 2529 อาคารห้องสมุด กว้าง 6 เมตร ยาว 10 เมตร เป็นอาคารชั้นเดียวทรงไทย ผนังก่ออิฐถือปูน 
สร้างเมื่อ พ.ศ. 2529 อาคารรับรอง กว้าง 6 เมตร ยาว 18 เมตร เป็นอาคารคอนกรีต ผนังก่ออิฐถือปูน สร้าง



เมื่อ พ.ศ. 2530 ศาลาบ าเพ็ญกุศล จ านวน 1 หลัง เป็นอาคารไม้ชั้นเดียว อาคารโรงครัวชั้นเดียว กว้าง 10 
เมตร ยาว 15 เมตร พ้ืนคอนกรีต โรงย้อมผ้า กว้าง 9 เมตร ยาว 12 เมตร พ้ืนคอนกรีต หลังคาสังกะสี 

       
        ปูชนียวัตถุส าคัญของวัดป่าวิเวกธรรมชาน์ มีพระประธานปางมารวิชัยแบบพระพุทธชินราชลงรักปิด
ทอง ขนาดหน้าตัก กว้าง 1.80 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2524 พระพุทธรูปประจ าศาลาการเปรียญปางมารวิชัย 
ขนาดหน้าตัก 1.50 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2517 พระพุทธรูป “พระพุทธศรีโพธิญาณ” (หลวงพ่อโต) ปางสมาธิ 
เป็นพระพุทธรูปปูนปั้น ขนาดหน้าตักกว้าง 9.65 เมตร สูง 13 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2535 เจดีย์พระธาตุพนม
จ าลองฐานวัดโดยรอบ 16.09 เมตร สูง 13 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2520  
      นอกจากนี้มีโบราณวัตถุ คือ ใบเสมาแลงโบราณมีอายุประมาณ 1000 ปี ปักเขตวิสุงคสีมา จ านวน 7 
ใบ และปักเขตรอบศาลาการเปรียญ จ านวน 9 ใบ กรมศิลปากรได้ขึ้น ทะเบียนเป็นวัตถุโบราณไว้แล้ว และใบ
เสมาศิลาภูเขาพัทธสีมาสลักเป็นรูปดอกบัว 5 ดอก ใบบัว 4 ใบ 
     พระมงคลกิตติธาดา (อมร เขมจิตโต) เจ้าอาวาสรูปแรกของวัดป่าวิเวกธรรมชาน์ 
       พระมงคลกติติธาดา (อมร เขมจิตโต) เจ้าอาวาสรูปแรกของวัดป่าวิเวกธรรมชาน์ พระผู้เปี่ยมด้วย
เมตตาและศิษยานุศิษย์ให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างมาก ท่านเป็นพระปฏิบัติด้านวิปัสสนากรรมฐาน โดย
เป็นลูกศิษย์รุ่นแรกๆ ของพระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท) ท่านได้บรรพชาเป็นสามเณรตั้งแต่อายุได้ 13 ปี ท่าน
ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนจนสอบได้นักธรรมชั้นเอกในปี พ.ศ. 2494 หลังจากนั้นท่านจึงได้อุปสมบทเป็นพระ และ
สอบได้เปรียญธรรม 6 ประโยคในปี พ.ศ. 2497 
        ในปี พ.ศ. 2508 เป็นครั้งแรกที่พระมงคลกิตติธาดา (อมร เขมจิตโต) ได้พบกับพระโพธิญาณเถร (ชา 
สุภทโท) ที่วัดหนองหลัก ความรู้สึกแรกคือท่านนึกชอบในอากัปกิริยาที่ดูเคร่งขรึมอันส ารวมของพระโพธิญาณ
เถร (ชา สุภทโท) แต่ด้วยเหตุที่ยังหยิ่งในภูมิปริยัติของตนเอง ที่ได้เปรียญธรรม 6 ประโยคจากกรุงเทพฯ ส่วน
พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทโท) แม้จะเป็นนักธรรมเอกแต่ก็เป็นพระบ้านนอก จึงท าให้ในขณะนั้นท่านยังไม่รู้สึก
เลื่อมใสพระโพธิญาณเถร (ชา สุภทโท) มากนัก แต่ในที่สุดแล้ว ท่านก็ได้ตัดสินใจไปวัดหนองป่าพง โดยตั้งใจว่า



จะไปทดลองดูก่อน เมื่อเหยียบย่างเข้าไปในวัดหนองป่าพงครั้งแรก ท่านเกิดความรู้สึกประทับใจ และเกิดความ
เลื่อมใสในพระโพธิญาณเถร (ชา สุภทโท) เป็นอย่างมาก จึงได้ฝากตัวเป็นลูกศิษย์พระโพธิญาณเถร (ชา สุภท
โท) ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา จนถึงปี พ.ศ. 2513 ท่านได้รับบัญชาจากพระโพธิญาณเถร (ชา สุภทโท) ให้ไปอยู่
อบรมสั่งสอนญาติโยมที่ส านักใหม่ในอ าเภอม่วงสามสิบ ซึ่งก็คือ วัดป่าวิเวกธรรมชาน์ 
      พ.ศ. 2517 ด ารงต าแหน่งรองเจ้าอาวาสวัดม่วงสามสิบ 
      พ.ศ. 2518 ด ารงต าแหน่งรองเจ้าคณะอ าเภอม่วงสามสิบ 
      พ.ศ. 2525 เป็นพระอุปัชฌาย์ในเขตอ าเภอม่วงสามสิบ 
      พ.ศ. 2529 ด ารงต าแหน่งเจ้าอาวาสวัดป่าวิเวก(ธรรมชาน์) สาขาท่ี 7 ของวัดหนองป่าพง 
      พ.ศ. 2530 ด ารงต าแหน่งรักษาการเจ้าคณะอ าเภอม่วงสามสิบ 
      พ.ศ. 2531 ด ารงต าแหน่งเจ้าคณะอ าเภอม่วงสามสิบ 
      พ.ศ. 2523 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะอ าเภอชั้นเอกท่ี พระ
ครูศรีปัญญาคุณ 
     5 ธันวาคม พ.ศ. 2530 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญท่ี พระมงคลกิตติ
ธาดา 
          พระมงคลกิตติธาดา (อมร เขมจิตโต) ท่านได้อาพาธและเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 
จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยอาการโรคหัวใจ ความดันโลหิต และโรคปอดบวม ทางแพทย์ได้ดูแลเยียวจนสุด
ความสามารถ แต่อาการก็มีแต่ทรงและทรุดมาตลอด จนมรณภาพด้วยอาการสงบ เมื่อวันอังคารที่ 23 
พฤศจิกายน 2553 สิริอายุ 79 ปี 59 พรรษา 
       ด้วยส านึกและเป็นการระลึกถึงคุณงามความดีของพระมงคลกิตติธาดา (อมร เขมจิตโต) ทางวัดป่า
วิเวกธรรมชาน์ได้มีการสร้างเจดีย์อนุสรณ์สถานแก่ท่าน ซึ่งปัจจุบันยังไม่แล้วเสร็จ และจัดงานปฏิบัติธรรมขึ้นใน
วันที่ 31 ธันวาคม-4 มกราคม ของทุกปี ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันเกิดของพระมงคลกิตติธาดา (อมร เขมจิตโต) 

 


