
ปฐมพุทธพจน : ความสิ้นไปแหงตัณหาทั้งหลาย
เราเมื่อแสวงหาอยู ซึ่งนายชางผูสรางเรือน,

เมื่อยังไมพบ จึงแลนไป;  สูสงสารเปนอเนกชาติ,
การเกิดแลวเกิดอีกเปนทุกข. 

นายชางผูสรางเรือน เราเห็นทานแลว,
ทานจักไมไดสรางเรือนอีก;

โครงเรือนทั้งปวงของทาน ถูกเราหัก พังสิ้นแลว,
จิตของเราไดสภาวะธรรมซึ่งไมปรุงแตง,
เราไดถึงสิ้นความสิ้นไปแหงตัณหาทั้งหลาย.

(พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกายะ ธัมมปทปาิ เลม ๑๘ ขอ ๑๕๓-๑๕๔ ยอหนา ๑๖๔-๑๖๕)



...พระพุทธศาสนานั้น ถามองถึงคำสั่งสอน

ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาแทๆ แลว 

ก็หาภัยอันตรายมิได ไมมีผูใดหรือเหตุใดๆ 

จะเบียดเบียนทำลายไดเลย เพราะคำสั่งสอน 

ของพระบรมศาสดา เปนธรรมะ คือหลักความจริง 

ที่คงความจริงอยูตลอดกาลทุกเมื่อ ไมแปรผัน...

 (พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ)

“พระมหากษัตริยทรงเปนพุทธมามกะ”
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชไดเสด็จออกผนวช

เมื่อ วันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๙๙ ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
ทรงรับการบรรพชาอุปสมบทเปนภิกษุในพระพุทธศาสนา ทรงไดรับสมณนามวา “ภูมิพโล”

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
วัดบวรนิเวศวิหาร  กรุงเทพมหานคร 

(สมเด็จพระสังฆราช รูปที่ ๑๙ แหงกรุงรัตนโกสินทร)

 คน ที่ มี บุญ นั้น  บุญ ยอม คอย จอง ที่ จะ เขา ชวย อยู แลว    

เพียง แต เปด โอกาส ให เขา ชวย  คือ เปด ใจ รับ นั่นเอง  

การ เปด ใจ รับ ก็ คือ เปด อารมณ ที่ หุม หอ ออก เสีย แม ชั่ว ขณะหนึ่ง   

ดวย สติ ที่กำหนด ทำใจ ตาม วิธี ของ พระพุทธเจา   

เมื่อ บุญ ได โอกาส พรั่ง พรู เขา มา ถงึใจ   หรือ โผล ขึ้น มา ได แลว   

จิตใจ จะ กลับ มี ความ สุข อยาง ยิ่ง   อารมณ ทั้ง หลาย 

ที่ เคย เห็น วา ดี หรือ ราย   ก็ จะ กลับ เปนเรื่อง ธรรมดา โลก 

(พระ โอวาท   สมเด็จ พระ ญาณ สังวร   สมเด็จ พระ สังฆราช   สกล มหา สังฆ ปริณายก) 



ประวัติ วัด โพธิ สม ภ รณ 
 
 
 

   ตอน ปลาย รัชกาล ที่   ๕   พ . ศ .  ๒๔๔๙     มหา อำมาตย ตรี 

พระยา ศรี สุริย รา ชว รา นุ วัติ   ( โพธิ   เนติ โพธิ์ )   สมุห เทศาภิบาล 

มณฑล อดุรธานี       ได พจิารณา เหน็ วา ใน เขต เทศบาล เมอืง อดุรธานี 

นี้     มี เพียง  วัด มัชฌิมาวาส วัด เดียว เทานั้น   สมควร ที่ จะ สราง 

วัด ขึ้น อีก สัก วัด หนึ่ง   จึง ได ไป ตรวจ ดู สถาน ที่ ดาน ทิศ ตะวัน ตก 

หนอง ประจักษ   เห็น วา เปน ทำเล ที่ เหมาะ สมควร แก การ สราง วัด 

โดย แท   จากนั้น ก็ได ชักชวน ราษฎร ใน หมูบาน หมาก แขง แหงนั้น 

ถากถาง ปา ออก พอควร แก การ ปลูก   กุฏิ   ศาลา โรง ธรรม   สำหรับ 

เปน ที่ บำเพ็ญ บุญ   และ สำหรับ เปน สถาน ที่ ถือ น้ำ พระ พิพัฒน 

สัต ยา ประจำ ป ของ หนวย ราชการ   ใน สมัย เมื่อ ยัง ใช พิธี ถือ น้ำ 

พระ พิพัฒน สัต ยา อยู   ( สาบาน น้ำ )   ครั้น ลงมือ สราง อยู ประมาณ   

ช ื ่อหน ั ง ส ื อ   :  จากวันวารจวบจนวันนี้ (วัดโพธิสมภรณ  จ.อุดรธานี)

 ว ั ต ถ ุป ร ะ ส ง ค    :  เพื่อ สืบสาน ปณิธาน ของ  ทาน เจา คุณ พระ อุดม ญาณโมลี  

  ( จันทร ศรี   จนฺท ที โป ) 

 พ ิ ม พ ค ร ั ้ง แ ร ก   :   วันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

 จ ำ น ว นพ ิ ม พ   :   ๔ , ๐ ๐ ๐   เ ล  ม 

 ด ำ เ น ิ น ก า ร ผ ล ิ ต   :   ก อน เ ม ฆ แ อน ด  ก ั น ย  ก ร ุป   ๐ ๘ ๙ - ๑ ๐ ๓ - ๓๖๕ ๐ 

 ส ง ว น ล ิ ข ส ิ ท ธ ิ ์   :   ห า ม ค ั ด ล อ ก   ด ั ด แ ป ล ง   แ ก  ไ ข   ด  ว ย ว ิ ธ ี ก า ร ใ ด   ๆ  

     เ พ ื ่อ จ ำ หน า ย   ห า ก ป ร ะ ส ง ค พ ิ ม พ เ พ ื ่อ แ จ ก เ ปน 

     ธ ร ร ม ท า น   อนุ ญ า ต ใ ห ด ำ เ น ิ น ก า ร ไ ด ต า ม ค ว า ม 

     ป ร ะ ส ง ค    แ ล ะ ข ออนุ โ ม ท น า   อ ำ น ว ย พ ร   

ที่ปรึกษาฝายบรรพชิต   :   พระครูปลัดสุวัฒนมงคลคุณ (สมภาร ธมฺมโสภโณ)

 ผู จ ั ด ท ำ   :   ค ุ ณ น ร ิ น ท ร    - ค ุ ณ ธ ี ร ป ร ะ ภ า   เ ศ ว ตป ร ะ ว ิ ช ก ุ ล 

     ค ุ ณ ช ว ิ น   -   ค ุ ณ ม ะ ล ิ ว ั ณ ย    ย ง ย ุ ท ธ 

 ผูพ ิ ม พ ข อ ม ู ล   :  คุณพิรุณ จิตรยั่งยืน - คุณณัฐชกานต วายุภักตร

 ท ี ่ ม า   :  อางอิงตามทายหนังสือเลมนี้

๕



ป ร ะ วั ติ

วัดโพธิสมภรณ

     ป ร ะ วั ติ

วัดโพธิสมภรณ

ศรเีมอืง   จงัหวดั หนองคาย เพือ่ ความ สะดวก ใน การ ปรนนบิตั ิ และ  

บั้นปลายที่สุดทาน ก็ได ถึงแก มรณภาพ
 พ . ศ .   ๒๔๕๖  มหา เสวกโท     พระยา 
ราช น ุกลู วบิลูย ภกัด ี  ( อวบ   เปา ย โรหิต)   ครั้ง 
ดำรง ตำแหนง อปุราช มณฑล ภาค อสีาน  และ 
เปน สมุห เทศาภิบาล มณฑล อดุรธานี     ตอ มา 
ได เลื่อน บรรดาศักดิ์ เปน  พระยามุขมนตรี  
ศรี สมุห พระนคร บาล     ได มา เสริม สราง 
วัด โพธิ สม ภ รณ       โดย ได ขยาย อาณาเขต 
ให กวาง ออก ไป   ตลอด ถึง กอสราง เสนาสนะ 
เพิ่ม ขึ้น อีก หลาย หลัง พรอม กับ พระอุโบสถ 
จน เสร็จ   และ จัดการ ขอ พระราชทาน วิสุงคามสีมา   ให เปน 
หลกั ฐาน    ทัง้ เหน็ วา ภายใน เขต เทศบาล ของ จงัหวดั นี ้    ยงั ไมม ีวดั 
พระ ธรรม ยตุ ตกิ นกิาย   สกั วดั     สมควร จะ จดั วดั นี ้ให เปน วดั ของ 
คณะ ธรรม ยตุ โดย แท   แต ทวา ยงั ขาด พระ ภกิษ ุผู จะ เปน เจาอาวาส   
และตอ มา เมื่อ กิจการ พระพุทธ ศาสนา ได เจริญ กาวหนา ขึ้น โดย 
ลำดับ เชน นี ้  พระยา มขุ มน ตรีฯ   ได ปรึกษา หารือ กบั  พระ เทพเมธี   
( อวน ตสิโส)   เจา คณะ มณฑล อบุลราชธานี   ม ีความ เหน็ พอง ตอง 
กนั วา   สมควร จดัหา พระ เปรยีญ มา เปน เจา อาวาส วดั โพธสิมภรณ   
มณฑล อุดรธานี   ดัง นั้น พระยา มุข มนตรีฯ   จึง เขาไป กรุงเทพฯ   
แลวนำ ความ คดิ เหน็ กราบ เรียน ตอ พระ สาสน โสภณ   เจา อาวาส 
วดั เทพ ศริ ินทราวาส   กอน  แลว  จงึ นำ ความ ขึน้ กราบทูล   พระ เจา 
ว รวง ศ เธอ กรม หลวง ชินวรสิริ วัฒน   สมเด็จ พระ สังฆราช เจา     วัด 

ราช บพิธฯ   ขอ พระ เปรียญ   ๑   รูป   จาก วัด เทพ ศิริ นทราวาส   ไป เปน 

๑   ป   ก็ เปน สำนักสงฆ ได   จึง ได อาราธนา 
พระครูธรรมวินยานุ ยุต   (หนู )   เจา คณะ 
เมือง อุดรธานี   จาก วัด มัชฌิมาวาส     มา 
เปน เจา อาวาส วัด ใหม ที่ ยัง มิได ตั้ง ชื่อตอมา   
พระยาศรีสุริยราชวรานุวัติ   ( โพธิ   เนติโพธิ์)   
จึง  ได  นำ  ความ  ขึ้น  กราบทูล  ตอ  สมเด็จ 
พระมหาสมณเจา กรม หลวง ชิ นว รสิ ริ วัฒน   
(หมอม เจา ภุชงค   ชมพู นุช  สิริวุฑฺฒโร )    วัด 
ราชบพิธ   กรงุเทพฯ   โดยได ทรง ประทาน นาม 
วา   “วัดโพธิ สม ภ รณ ” ให เปนอนุสรณแก   
พระยา ศรี สุริย ราชวรานุ วัติ   ( โพธิ   เนติโพธิ์ )   
ผู สราง วัด นี้ 
 
   ประมาณ   ๓   ป ตอมา  พระยา ศรสีรุยิราชวรา 
น ุวตั ิ  (โพธิ   เนติ โพธิ์ )   กบั   ทาน เจา อาวาสก็ได เริม่ 
สราง โบสถ ไม ขึ้น  พอ เปน ที่ อาศัย ทำ อุโบสถ 
สังฆกรรม   และ ตอ มา อีก ไม นานนัก   ก็ได เริ่ม 
สราง โบสถ กอ ดวย อิฐ ถือปูนแต ยัง ไม สำเร็จ   
พระยา ศรี สุริย รา ชว รา นุ วัติ   (โพธิ   เนติ โพธิ์)   
ก็ได ถึงแก อนิจกรรม เสีย กอน   หลัง จาก นั้น  
ทาน พระคร ูธรรมวินยานุยตุ   (หน)ู   เจาอาวาส 
ซึ่งชราภาพ ลงมาก   คณะศิษยานุศิษย และ 
ลูก หลาน ทาง เมือง หนองคาย เห็น พอง กัน 
วา   ควรอาราธนาทาน ไป อยู จำ พรรษา ที่ วัด 

สมเด็จพระมหาสมณเจา
กรม หลวง ชิ นว รสิ ริ วัฒน  

 วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม  
ทรงประทานนาม วา  
“ วัด โพธิ สม ภ รณ ” 

พระยา ศรี สุริย รา ชว รา นุ วัติ   
( โพธิ   เน ติ โพธิ์ )   สมุห เทศาภิบาล 

มณฑล อุดรธานี

สมเด็จพระมหาสมณเจา

ี ิ ั ิ
พระครูธรรมวินยานุยุต ( หนู)  
เจาคณะเมืองอุดรธานี

ิ ( )

๗๖



ป ร ะ วั ติ

วัดโพธิสมภรณ

 

 ประวัติศาสตร ความ สำคัญ 
 
 
 
 

   ลำดับ ที่   ๑   พ . ศ .   ๒๔๔๘     
   เปน สถาน ที่ ถือ น้ำ พระ พิพัฒ น สัตยาบัน   (พิธี ดื่ม น้ำ 
สาบาน )   ของ หนวย ราชการ ใน สมัย รา ชาธิป ไตย ใช พิธี ถือ น้ำ พระ 
พพิฒั น สตัยาบนั   อนั เปน เหต ุให ขาราชการมี ใจ สจุรติ ตอ หนาที ่การ 
งาน ที ่ทกุ คน กระทำ อยู ทกุ แผนก มา ตาม ลำดบั   นบั แต เปลีย่นแปลง 
การ ปกครอง เปน ระบอบประชาธิปไตย ปจจุบัน พิธีถูกยกเลิก ไป  
   ลำดับ ที่   ๒   พ . ศ .   ๒๔๔๙   
   สมเด็จ พระมหาสมณเจา กรม หลวง ชิ นวรสิริ วัฒน   วัด 
ราชบพิธฯ   กรุงเทพฯ   ทรง ประทาน นาม   “วัดโพธิ สม ภรณ ”   ให 
เปน อนุสรณ แก   พระยา ศรี สุริย ราชวรานุ วัติ   (โพธิ   เนติ โพธิ์ )   ผู กอ 
ตั้ง วัด   

   ลำดับ ที่   ๓     พ . ศ .   ๒๔๖๖   

   พระ เจา ว รวง ศ เธอ   กรม หลวง ชิ นว รสิ ริ วัฒน   สมเด็จ 

พระ สังฆราช เจา   วัด ราช บพิธฯ   กรุงเทพฯ   มี พระ บัญชา ให 

เจา อาวาส วัด โพธิ สม ภ รณ สืบไป     ทั้ง จะ ได 

เปน ผู จัดการ พระ ศาสนา ฝาย ปริยัติ   และ 

ฝาย ปฏิบัติ ให กวาง ขวาง ยิ่ง ขึ้น อีก สัก แหง 

หนึ่ง   ฉะนั้น     สมเด็จ พระ สังฆ ราช เจาฯ     จึง 

ทรง รบัสัง่ ให เจา อาวาส วดั เทพศรินิฯ   เลือก 

เฟน หา พระ เปรียญ   กไ็ด     พระ คร ูสงั วฒุกิร   

(จูม   พนฺธุโล   ป.ธ . ๓   น . ธ . โท )   ซึ่ง ได ศึกษา 

เลา เรยีน อยู ใน สำนกั วดั เทพ ศริ ินฯ     นัน้ เปน 

เวลา   ๑๕   ป   วา เปน ผู เหมาะ สม ทั้ง เปน ที่ 

ชอบใจ ของ พระยา มุข มน ตรีฯ   ดวย     เพราะ 

ทาน เคย เปน ผู อปุถมัภ บำรุง อยู กอน แลว     เปน อนัวา   พ.ศ.  ๒๔๖๖   

พระครู สังฆ วุฒิ กร   ( จูม   พนฺธุโล)   ได ยาย จาก วัด เทพ ศิริ นฯ   

มา เปน เจาอาวาส วัด โพธิ สมภรณ   วัดโพธิสมภรณ จึง เปน วัด 

คณะ ธรรม ยุต แต บัดนั้น     เปนตน มา     จนถึง ปจจุบัน 

   ผู ปกครอง วัด โพธิ สม ภ รณ   นับ ตั้งแต ที่ ได รับ พระราชทาน   

ชื่อ   จนถึง ปจจุบัน   มี   ๓   รูป   ดวย กัน คือ 

   ๑ .   พระครู ธรรม วิน ยา นุ ยุต   ( หนู )    ตั้งแต   พ.ศ.   ๒๔๔๘ 

- ๒๔๖๕   รวม ระยะ เวลา ได   ๑๗   ป    

  ๒ .   ทาน เจา คุณ พระ ธรรม เจดีย   ( จูม  พนฺธุโล)   ตั้งแต   

พ . ศ .   ๒๔๖๖ - ๒๕๐๕     รวม ระยะ เวลา ได   ๓๙   ป     มี สิริอายุ   ๗๔   ป   

๒   เ ดือ น   ๑๕     วัน 

   ๓ .   ทาน เจา คุณพระ อุดม ญาณ โมลี   (จันทรศรี   จนฺท 

ทีโป)   ตั้งแต   พ . ศ .   ๒๕๐๗   -    ปจจุบัน 

 

 

ห

ท

(

พระสาสนโสภณ   
เจา อาวาส วัด เทพ ศิริ นทราวาส

๘



ประว ัต ิศาสตร 

วัดโพธิสมภรณ

ประว ัต ิศาสตร 

วัดโพธิสมภรณ

และ ขาราชการ พอคา   ประชาชน เปน จำนวน มาก   มา รอ รับ เสด็จ   
พระบาท สมเด็จ พระเจา อยู หัวฯ     ทรง มี พระ ราช ปฏิสันถาร 
กับ ทานเจาคุณพระ ธรรม เจดีย อยู ใน พระ อุโบสถ ประมาณ   
๒๐   นาที   ทานเจาคุณฯ  ได ถวาย พระทองคำ แท ปาง มาร 
วิชัย องค เล็ก   ( ประมาณ   ๑   นิ้ว)   ซึ่ง เปน ของ ประจำ ตระกูล 
ของ ทาน   แด   พระบาท สมเด็จ พระเจา อยู หัวฯ   และ ทรง พระ 
กรณุา โปรด เกลาฯ   พระราชทาน กปัปย ภณัฑ เปน จำนวน     ๑,๐๐๐   
บาท     ( หนึ่ง พัน บาท ถวน )   เพื่อ บำรุง วัด จาก นั้น ได เสด็จฯ   เยี่ยม 
ราษฎร ทีม่า รอ เฝา อยู บริเวณ หนา พระ อโุบสถ ประมาณ   ๔๐   นาท ี  
พอ สมควร แก เวลา จึง เสด็จ พระราชดำเนิน กลับ   
   ลำดับ ที่   ๘   พ . ศ .   ๒๕๐๖   
   เปน ศนูย ศกึษา พระพุทธ ศาสนา วนั อาทิตย   โดย ม ีนกัเรียน 
ตาม โรงเรียน ตางๆ     มา เรียน ตั้งแต ชั้น   ป.๕     จนถึง มัธยม ตน เพื่อ 
อบรม ให นักเรียน มี ความ รู ความ เขาใจ ใน พระพุทธ ศาสนา ให ถูก 
ตอง ลึก ซึ้ง ยิ่ง ขึ้น   
   ลำดับ ที่   ๙      พ . ศ .   ๒๕๐๗  
   วัน ที่   ๗   พฤษภาคม  พระบาท สมเด็จ พระเจา อยู หัวฯ     
ได ทรง โปรด เกลาฯ   พระราชทาน พระบรม ราชา นุ ญาต ให วัด 
โพธิสมภ รณ เปน พระ อาราม หลวง ชั้น ตรี   ชนิด สามัญ   
   ลำดับ ที่   ๑๐    พ . ศ . ๒๕๐๗    
   วัน ที่   ๒๘   ตุลาคม   เวลา   ๑๔.๐๐   น .   สมเด็จ พระ ศรี 
นครินท รา   บรม ราช ชนนี   เสด็จ เยี่ยม วัด โพธิ สม ภ รณ   พระ 
ราช เมธา จาร ย   ( จันทร ศรี   จนฺท ที โป )   รักษา การ เจา อาวาส   

พระครสูงัฆ วฒุ ิกร   ( จมู   พนธฺโุล   น.ธ. โท   ป . ธ . ๓ )   ดำรง ตำแหนง     
เจา อาวาส วัด โพธิ สมภรณ     อ . เมือง     จ . อุดรธานี  
   ลำดับ ที่   ๔   พ . ศ .   ๒๔๖๗ 
   ใน ระหวาง วัน ที่   ๖ - ๙   มีนาคม   ประกอบ พิธี ผูก พัทธสีมา     
ณ     วัด โพธิ สม ภ รณ     อ . เมือง     จ . อุดรธานี   
   ลำดับ ที่   ๕     พ . ศ .   ๒๔๙๒   
   เปน สถาน ที่ สำคัญ ใหการ บรรพชา อุปสมบท พระ เถระ 
กรรมฐาน   สาย พระ อาจารย มั่น   ภูริ ทตฺ โต   ใน ยุค สมัย พระ ธรรม 
เจดีย   ( จมู   พนธฺโุล )   พระ อาจารย มัน่   ภรูทิต ฺโต   ได นำ ศษิยานศุษิย มา 
อุปสมบท   และ อบรม ธรรม แก ประชาชน ชาว อุดรธานี ตลอด เวลา  
           ลำดับ ที่   ๖   พ . ศ . ๒๔๙๗   
   สมเด็จ พระ สังฆราช เจา   กรม หลวง วชิร ญาณ วงศ   (ม.ร.ว.   
ชื่น   นพ วงศ   ป . ธ . ๗ )   ทรง มี พระ บัญชา ให พระครู สิริ สาร สุธี   
(จนัทรศร ี  จนทฺ ท ีโป )   มาอยู วดั โพธิ สมภ รณ เพือ่ ชวย แบง เบา ภาระ 
ของ พระ ธรรม เจดีย   ( จูม   พนฺธุโล )     เนื่อง ดวย ชราภาพ มาก แลว   
   ลำดับ ที่   ๗   พ . ศ .   ๒๔๙๘   
   วัน ที่   ๑๐   พฤศจิกายน   เวลา   ๑๗.๐๐   น . 
   พระบาท สมเด็จ พระเจา อยู หัวฯ   พรอม ดวย สมเด็จ 
พระ นาง เจาฯ   พระบรม ราชินีนาถ   ได เสด็จ เยี่ยม วัด โพธิ สม 
ภรณ  จ . อุดรธานี    มี ทานเจาคุณพระ ธรรม เจดีย   ( จูม   พนฺธุโล)   
เจา อา วาส    พระ อริย คุณาธาร   (เส็ง   ปุสโส)   พระครู สิริ สาร สุธี   
(จันทร ศรี   จนฺท ที โป)   ผูชวยเจา อา วาส  และผูชวย เจา คณะ 
จังหวัด อุดรธานี   (ธรรมยุต)  พรอม ดวย พระ ภิกษุ  สามเณร 

๑๑๑๐



ประว ัต ิศาสตร 

วัดโพธิสมภรณ

 ปูชนียวัตถุ สำคัญ 
 ของวัด โพธิ สม ภ รณ 

 

 
  ๑ .   พระพุทธ รัศมี   พระพุทธ รูป ทอง 
สัมฤทธิ์   มีอายุ ประมาณ   ๖๐๐   ป   ปางมารวิชัย    
สมัย กรุง ศรี สัต ตนา คน หุต   (เวียง จันทร )   
เจาหญิง  แกวยอดฟา กัลยาณี   พระ ธิดา ของ 
พระเจา พรหม วงศ   อุป ราช ติส สะ   พระเจา แผน 
ดิน กรุง ศรี สัต ตนา คน หุต   เปน ผู สราง ไว ใน 
พระพุทธ ศาสนา   ตอ มา   เจาพระยา มุข มนตรี   
(อวบ   เปาโรหิตย )   ได อญัเชิญ ขึน้ ประดิษฐาน ไว 
บน แทน ชุกชี   เปน พระ ประทาน ใน พระ อุโบสถ 
วัด โพธิ สม ภ รณ   อุดรธานี   เมื่อ   พ . ศ .  ๒๔๖๗ 

   ๒ .   พระพุทธ รูป ศิลา แลง     ปาง 
ประทาน พร   สมัย ลพบุรี มีอายุ   ๑,๓๐๐   ป   
พระยา อุดรธานี ศรี โขม สาคร เขต   ( จิตร   จิต ตะ 
ยโสธร   ป . ธ . ๖ )   ผู วา ราชการ จังหวัด อุดรธานี   
ได เชิญ มา ประดิษฐาน ไว ที่ ซุม ฝา ผนัง พระ 
อุโบสถ ดาน หลัง   พ . ศ .  ๒๔๖๙ 

ผู ชวย เจา คณะ จังหวัด อุดรธานี   ( ธรรม ยุต )   พรอม ดวย   พระ ภิกษุ 
- สามเณร   รอ รับ เสด็จฯ   ใน พระ อุโบสถ ทรง มี พระ ราช ปฏิสันถาร   
ถาม สขุ ทกุข กบั พระ ราช เมธา จาร ย   ประมาณ   ๒๐   นาท ี  ทรง ถวาย 
กัปปย ภัณฑ   เปน จำนวน   ๑,๐๐๐   บาท     ( หนึ่ง พัน บาท ถวน )   เพื่อ 
บำรุง วัด จาก นั้น จึง เสด็จฯ     เยี่ยม ขาราชการ   พอคา     ประชาชน   
ที่ รอ เฝา รับ เสด็จ ประมาณ   ๔๐   นาที     สมควร แก เวลา จึง เสด็จ 
พระราชดำเนิน กลับ   
   ลำดับ ที่   ๑๑    พ . ศ .   ๒๕๐๗  
    วนั ที ่  ๒๖   พฤศจกิายน  ให พระ ราช เมธา จารย   ( จนัทรศร ี  
จนฺท ที โป   ป . ธ . ๔ )     เปน เจา อาวา ส วัด โพธิ สมภรณ   
   ลำดับ ที่   ๑๒  พ . ศ .   ๒๕๑๖   
    วัน ที่   ๑๓   กรกฎาคม   สมเด็จ พระ สังฆ ราชเจา   (ปุน 
ปุณฺณสิริ ป.ธ. ๖) วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ทรง ประทาน 
พัด ,   ยาม ,   ใบ ยกยอง ใหวัดโพธิสมภรณ เปน วัด พัฒนา ตัวอยาง   
   ลำดับ ที่   ๑๓  พ . ศ .   ๒๕๑๗  
  ตั้ง ศูนย ศึกษา บาลี อีสาน   (ธรรม ยุต )  ณ วัด โพธิสม ภ รณ     
โดย ความ เห็น พอง ตอง กัน ของ พระ สังฆาธิการ ทุก ระดับ ใน ภาค   
๘ - ๙ - ๑๐ - ๑๑   เปนตน มา จน กระทั่ง บัดนี้   
   ลำดับ ที่   ๑๔  พ . ศ .   ๒๕๔๔    
     เปน ศูนย พัฒนา คุณธรรม จริยธรรม   จังหวัด อุดรธานี     
เพื่อ อบรม เผยแผ ศีล ธรรม ให กับ พุทธศาสนิกชน ทั่วไป   โดย 
เฉพาะ เยาวชน ให หาง ไกล จาก ยา เสพ ตดิ  เหน็ โทษ ภยั ของ สิง่ ยัว่ย ุ
มอมเมา     ให เปน คน ดี คน เกง ของ ชาติ สืบ ตอ ไป 

 

 

พระพุทธรัศมี

พระพุทธรูปศิลาแลง

๑๒



ปูชนียวัตถุสำคัญ

วัดโพธิสมภรณ

   ๓ .   ตน พระศรีมหาโพธิ์     
รัฐบาล สมัย   ฯพณฯ ทาน จอมพล   
ป.  พบิลู สงคราม เปน นายกรัฐมนตรี   
ซึ่ง รัฐบาล ประเทศ ศรี ลังกา ให แก 
รัฐบาล ไทย   พ . ศ.   ๒๔๙๓   นำ มา 
ปลูก ไว ดาน ทิศ เหนือ พระ อุโบสถ   
วัด โพธิ สม ภรณ วัน อาทิตย ที่   ๒๐  

พฤษภาคม   ๒๔๙๔   เวลา   ๑๓.๓๗   น .   ตรง กบั วนั ขึน้   
๑๕   ค่ำ     เดือน   ๖     ป เถาะ     เปน วัน วิสาขบูชา พอดี  
 ๔ .   พระบรม สารรีกิธาต ุ    บรรจ ุ
ไว ใน พระเศียร พระพุทธ รูป พระ 
ประธาน มี นาม วา   พระพุทธ 
รัศมี   และ บรรจุ ไว หนา บัน พระ 
อุโบสถ  
 ๕ .   ธรรมาสน กบู ชาง     ลงรกั ปด 
ทอง ชั้นโท   จ . ป . ร     พ . ศ .   ๒๔๕๓  
 ๖ .   ตู พระ ไตรปฎก ลาย ทอง 
รดน้ำ     ใน พระนาม สมเด็จ พระเจา ฟา มหดิล อดลุย 
เดช   กรม หลวง สงขลา นครินทร   พ . ศ .   ๒๔๗๒ 

 ๗ .   รอย พระพุทธบาท จำลอง  สรางดวย ศิลา 
แลง  ทานเจาคุณพระ ธรรม เจดีย   (จูม   พนฺธุโล)   ได นำมา จาก   อ . 
ทาอุเทน   จ.นครพนม   พ . ศ . ๒๔๗๒     มีอายุ   ๒๐๐   ป เศษ ประดิษฐาน 
ไว ใน มณฑป ดาน ทิศ เหนือ พระ อุโบสถ 

ทานพระครูธรรมวินยานุยุต (หนู)
ผูปกครองวัดโพธิสมภรณ รูปที่ ๑

ตั้งแต พุทธศักราช ๒๔๔๘ - ๒๔๖๕ รวมระยะเวลาได ๑๗ ป

สิริอายุรวม ๙๘ ป

รอยพระพุทธบาทจำลอง

พระบรมสารีริกธาตุ

ตนพระศรีมหาโพธิ์

ธรรมาสนกูบชาง

๑๕๑๔



ทานเจาคุณพระอุดมญาณโมลี 
(จันทรศรี จนฺททีโป น.ธ. เอก. ป.ธ. ๔)

ผูปกครองวัดโพธิสมภรณ รูปที่ ๓

ตั้งแต พุทธศักราช ๒๕๐๗ - ปจจุบัน 

อายุ ๙๘ ป ๗๘ พรรษา

ทานเจาคุณพระธรรมเจดีย 
(จูม พนฺธุโล น.ธ. โท. ป.ธ. ๓)

ผูปกครองวัดโพธิสมภรณ รูปที่ ๒

ตั้งแต พุทธศักราช ๒๔๖๖ - ๒๕๐๕ รวมระยะเวลาได ๓๙ ป

สิริอายุ ๗๔ ป ๒ เดือน ๑๕ วัน ๖๓ พรรษา

๑๗๑๖



สารบัญ
     ทานเจาคุณพระธรรมเจดีย (จูม พนฺธุโล)          หนา

คำ ปรารภ 
 
   “  ทาน เจา คณุ พระ ธรรม เจดยี     โดย สวน มาก คน ไม คอย รูจกั เทากบั หลวง ปู   หลวง 
พอ ทัง้ หลาย   ที ่เปน ศษิย สาย กรรมฐาน ของ ทาน   เพราะ อะไร ?  เพราะ ไม ได ทำ ประวัต ิของ 
ทาน ออก เผยแผ เวน ไว แต ผู ที่ สน ใจ จริงๆ  ” 

   ทาน เจา คณุ พระ อดุม ญาณ โมล ี  ( จนัทรศร ี  จนทฺ ท ีโป )   เจา อาวาส รปู ปจจุบนั   แหง 
วัด โพธิ สม ภ รณ     ได ปรารภ ดัง ขอความ ขาง ตน   ถึง เจาอา วาส รูป ที่   ๒  แหง วัด โพธิ สม ภ รณ   
อนัเปน มลู เหต ุให คณุ นรนิทร     เศวต ประวชิ กลุ     คณุ ชวิน   ยง ยทุธ     และ คณุ พริณุ     จติรยัง่ยนื     
ได รำลกึ ถงึ คำ ปรารภและ นอมนำ มา ปรกึษา หารอื กนั     เพือ่ สบืสาน ตอ เจตนารมณ ของ ทาน 
เจา คณุฯ     จงึ ได พยายาม มุง มัน่   คนควา   ศกึษา   ชวีประวตั ิอนั บรสิทุธิ ์  ขอ วตัร ปฏปิทา ตลอด 
จน หลัก ธรรม คำ สั่ง สอน อัน ทรง คุณคา     ซึ่ง เปน ระยะ เวลา กวา หก สิบ สาม ป   ภาย ใต รม เงา 
ผา กาสาว พักตร ของทาน เจา คุณ พระ ธรรม เจดีย   (จูม  พนฺธุโล )   
   ทาน เจา คุณ พระ ธรรม เจดีย   ( จูม   พนฺธุโล )   เปน พระ เถรานุเถระ ผู ปฏิบัติ ดี   ปฏิบัติ 
ชอบ   ประพฤต ิพรหมจรรย บรสิทุธิ ์    บรรพชา และ อปุสมบท มา แต เบือ้ง ตน     ทามกลาง   จวบ จน 
บัน้ปลาย แหง ชวีติ ใน ฐานะ พระ สมณ ศากย บตุร      ผู สบืทอด มรดก ธรรม   ดำรง พระพทุธ ศาสนา   
ดำเนนิ รอย ตาม แนวทาง พระ ยคุลบาท    ที ่องค สมเดจ็ พระ สมัมา สมั พทุธ เจา ได ทรง วาง ไว อยาง 
เครงครัด   และ ใน ฐานะ พระ อุปชฌาย   ผู กอ กำเนิด ภิกษุ สงฆ ธุดงค กรรมฐาน มากมาย   ปฏิบัติ 
ศาสน กจิ เปน คณุ ประโยชน   แก คณะ สงฆ และ พระพทุธ ศาสนา เปน อเนก ประการ   จน อาจ กลาว 
ได วา   “  หาก ไมม ีทาน เจา คณุ พระ ธรรม เจดีย  ( จมู   พนธฺโุล )   คน ภาค อสีาน คง ไมม ีโอกาส ได พบ 
ทาน อาจารย ใหญ   ฝาย วิปสสนา ธุระ อยาง ทาน พระ อาจารย มั่น   ภูริ ทตฺโต    อีก ครั้ง ”   

  ทาน ยัง เปน ผู มี ความ กตัญู สูง  และ มี ความ เพียร เปน เลิศ   สม กับ นาม ฉายา   
พนฺธุโลภิกขุ  อันมีความหมายเปนมงคล วา   ผู ปรารภ ความ เพียร 

   ดวย ปณิธาน มุง มั่น ให บรรลุ ตาม เจต จำนงค ของ ทาน เจา คุณ พระ อุดม ญาณ โมลี   
(จันทรศรี  จนฺ ทที โป )  ที่ จุด ประกาย ให จัด ทำ หนังสือ  จากวันวารจวบจนวันนี ้ ขอ นอม ถวาย 
เปน พุทธ  บูชา และ กราบ บูชา อา จา ริย คุณ อัน ยิ่ง ใหญ ของ ทาน เจา คุณ พระ ธรรม เจดีย  ( จูม   
พนฺธุโล)   เพื่อ มอบ เปน ธรรม ทาน แก พุทธศาสนิกชน  ประดุจ ดัง บุพนิมิต แหง ชีวิต ที่ ดี งาม  
จกัได ศกึษา ประวัต ิของ พระ อรยิ สงฆ ผู เปน แบบ อยาง และ ความ สงา งาม แหง วดั โพธ ิสมภรณ   
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ได รับ เมตตา   ให อภัย จาก ทุก ทาน   ใน โอกาส นี้ . 
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ชี ว ป ร ะ วั ติ

ทานเจาคุณพระธรรมเจดีย 
(จูม  พนฺธุโล)

   ทาน เจา คุณ พระ ธรรม เจดีย 

(จูม   พนฺธุโล )   ทาน เกิด ใน ตระกูล     

จนัทรวงศ     บดิา   ชือ่ คำ สงิห       มารดา   

ชือ่ เขยีว   เกดิ วนั พฤหสับด ี  ที ่  ๒๔   

เมษายน   พ.ศ .   ๒๔๓๑   ซึง่ ตรง กบั 

วัน ขึ้น   ๖   ค่ำ   เดือน   ๖   ป ชวด     (ตน 

รัชกาล ที่   ๕ )  

   อาชพี ของ ครอบครวั     ทำ ไร     

ทำ นา     ณ     บาน ทาอเุทน       ต . ทาอเุทน     

อ . ทาอุเทน     จ . นครพนม   ทาน เปน บุตร 

คน ที่   ๓   ใน จำนวน พี่ นอง รวม   ๙     คน  

   ราว   ๑๒๐   ป เศษ ลวง มา   ณ   บาน ทาอเุทน   ผู ม ีบญุ ญาบารมี 

วาสนา ทาง ธรรม    ได ลืมตา มา มอง โลก เปน ทารก เพศ ชาย   ใน วัน 

นัน้ ม ิม ีใคร ลวง รู ได วา   ตระกูล จนัทร วงศ   ได ให กำเนดิ บตุร ชาย   ผู 

จกัเปนกำลงัหลกัให แก วงการ พระพทุธ ศาสนา     ใน ฐานะ พระสงฆ 

สาวก ของ พระ ผู มี พระ ภาค เจา   ผู ปฏิบัติ ดี   ปฏิบัติ ชอบ   และ อีก 

ฐานะคือ   อภิชาต บุตร แหง ตระกูล จันทร วงศ     เพราะ กาล 

ตอมา   ทารก นอย ผู นี้ ได เปน ถึง พระ เถรานุเถระ ผูใหญ    ทรงภูมิรู   

ทรง ภูมิธรรม      เชี่ยวชาญ จน แตกฉาน   ทั้ง พระ ปริยัติ ธรรม   และ 

พระปฏิบัติ ธรรม   ยัง คุณ ประโยชน แก คณะ  สงฆ   และ พระพุทธ 

ศาสนา เปน อเนก ประการ     นับ วา เปน พระ เถรานุเถระ ที่ สำคัญ ยิ่ง      

รูป หนึ่ง ใน ยุค กรุง รัตนโกสินทร 

๑   ชาติ ภูมิ 
 

 วัน พฤหัสบดี   ที่   ๒๔   เมษายน   พ . ศ .   ๒๔๓๑ 

 

 
 

 

  ววววววัััันนนน พพพพฤฤฤฤหหหหัััสบดี   ทททททททที่   ๒๔  

๒๕



ชี ว ป ร ะ วั ติ

ทานเจาคุณพระธรรมเจดีย 
(จูม  พนฺธุโล)

ประเพณี และ โอกาส เทศกาล ตางๆ   

ใน วดัวา อาราม   ก ็ขอ ตดิตาม ไป ดวย 

ทุก ครั้ง     มี ความ สุภาพ ออนนอม 

ถอม ตน  เคารพ ยึด มั่น ใน พระ 

รตันตรยั     เชือ่ ถอยคำ     ให ความ 

เคารพ ผูใหญ     แสดงออก ถึง 

ความ พรอม ที่ จะ ซึมซับ     

เรียน รู วิถี แหง ความ ดี     จึง 

เปน เหตุ ให   เด็ก ชาย จูม   

จันทรวงศ   เปน   ทายาท 

แหง ธรรม     มา แต เบื้อง 

ตน 
 

   พ ฤ ติ ก ร ร ม  ใ น 

ปจจบุนั     บง ชี ้ถงึ วถิ ีชวีติ ใน 

อนาคต   พอ แม ผู ปกครอง 

ที่ ฉลาด   จะ ตอง คอย เฝา ดู 

พฤติกรรม บุตร หลาน ของ ตน   วา โนม เอยีง ไป ทาง ไหน   ชอบ อะไร     

ถา ไม ผิด ศีล ธรรม    และ คำ สอน ของ พระ ผู มี พระ ภาค เจา    ก็ ควร 

สง เสริม สนับสนุน ไป ทาง นั้น     อยา ไป ขัด ขวาง เด็ก จะ ได มี ความ 

เจริญ กาวหนา   ใน แนวทาง ที่ ตน ปรารถนา 

 

 ๒   
 อัธยาศัย นอมนำ มา ทาง ธรรม 

 

 

 

   กาล เวลา ผาน ไป โดย ลำดับ     ทารก นอย เริม่ เติบโต ขึน้ ดวย 

ผล แหง บุญ ที่ ได สะสม ไว ใน อดีต ชาติ       เริ่ม ฉาย แสง เขา สู ดวง จิต      

ของ   เดก็ ชาย จมู   จนัทร วงศ   เปน เหต ุปจจยั ให ม ีอปุนสิยั นอมนำ 

มา ใน ทาง พระพุทธ ศาสนา ตั้งแต เยาว วัย ยัง ให เกิด จิตสำนึก ที่ 

ดีงาม       มี สติ ตั้ง มั่น   ดำรง ตน อยู บน ความ ดี    รังเกียจ ความ ชั่ว   ที่ 

ทำให ตน เปน คน ชั่ว 
 

   เดก็ ชาย จมู     รู ใน บาป   บญุ   คณุ   โทษ     ใสใจ ใน การ ทำบุญ ทำ 

กุศล     เมื่อ เห็น บิดา มารดา     ปูยา   ตา ยาย   เดิน ทาง ไป ทำบุญ     ตาม 

๒๗



ชี ว ป ร ะ วั ติ

ทานเจาคุณพระธรรมเจดีย 
(จูม  พนฺธุโล)

จึง ได บรรพชา เปน สามเณร ใน พระพุทธ ศาสนา   ตาม ความ 
ปรารถนา ของ บิดา มารดา 
   ณ   วัด โพน แกว     ต . ทาอุเทน     อ . ทาอุเทน     จ . นครพนม 
   ใน วัน อาทิตย ที่   ๑๐   ธันวาคม   พ . ศ .   ๒๔๔๒   ขึ้น   ๘   ค่ำ   
 เดือน   ๑   ( เดือน อาย )     ป กุน     โดย มี 
   พระครู ขัน ติ์   ขนฺ ติ โก           เปน พระ อุปชฌาย   ( วัด โพน แกว ) 
     พระครู เหลา                     ผู ให สรณคมน และ ศีล 
   ( วัด โพน แกว )                     เปน พระ อาจารย   
     พระครู สี ดา                       เปน พระ โอวาท กา จาร ย   
   ( วัด โพน แกว )                      และเปนครู ผู สอน อักษร สมัย          

 ๓.๒     อุปสมบท   ( พ . ศ .   ๒๔๕๐ ) 
 

   พระอาจารย จันทร   เขมิโย    ได 
พิจารณา เห็น วา สาม เณร จูม   จันทร วงศ    มี 
ความ มุง มั่น ขยัน หมั่น เพียร   ตั้งใจ สนใจ 
ศึกษา ขอ วัตร ปฏิบัติ และ แนวทาง เจริญ 
กรรมฐาน   มคีวาม ประพฤต ิออนนอม     ถอมตน     
ไมเคย ทำให ครูบาอาจารย ลำบาก ใจ   ทาน 
พระอาจารยจันทร   มีความ ปติ ชื่นชม ยินดี ใน 

ตัว สามเณรจูม ผู เปน ศิษย ยิ่งนัก  

   ครั้น สาม เณร จูม   อายุ ครบ   ๒๐   ปบ ริ บูรณ       สมควร จะ 

ทำการ อุปสมบท เปน พระ ภิกษุ ได แลว     ทาน พระ อาจารย จันทร       

จึง จัด เตรียม บริขาร เครื่อง ใช ที่ จำเปน ใน การ เดิน ทาง ให แก 

พระ อาจารย จันทร   เข มิ โย   
(พระอนุสาวนาจารย) 
วัดศรีเทพประดิษฐาราม  
อ.เมือง  จ. นครพนม

พระอาจารยจันทร เขมิโย

 ๓   ใต รม กาสาวพัสตร  

 พ . ศ .   ๒๔๔๒ 
 
 
 

   ผู ที่ สะสม บุญ บารมี   มา ดีแลว แต ปาง กอน     บุญ ยอม ผูก 

อุปนิสัย ให ผู นั้น มี จิตใจ นอมนำ มา ดำเนิน ตาม หนทาง พน ทุกข     

เพื่อ จัก มิได มา เวยีน วาย ตาย เกิด ใน สังสารวัฏ อีก ตอ ไป 
 

 ๓.๑   บรรพชา เปน สามเณร   ( พ . ศ .   ๒๔๔๒ ) 
 

   บิดา มารดา ของ เด็ก ชาย จูม   จันทร วงศ     มี ความ ประสงค 

อยาก ให บตุร ชาย ได บวช เรยีน ใน พระพุทธ ศาสนา และ ศกึษา เลา 

เรียน หาความ รู ใน ดาน หลกั ธรรม   เมื่อ อาย ุครบ   ๑๒   ป   เด็กชายจมู   

๒๙



ใตรมกาสาวพัสตร

 ๔   ตาม รอย 
 อริย สงฆ แหง กรุง รัตนโกสินทร 
 ทาน เจา คุณ พระ ธรรม เจดีย   ( จูม   พนฺธุโล ) 

 
 
 ๔.๑     สามเณร นอย . . .   ฉาย แวว   ( พ . ศ .   ๒๔๔๒ ) 
 
   เมื่อ บรรพชา เปน สามเณร แลว  ทาน ได อยู จำ พรรษา   ณ   วัด 
โพน แกว   และ ได ศึกษา เลา เรียน พระ ปริยัติ ธรรม   รวม ทั้ง ระเบียบ 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี ของวัด โพน แกว     เปน เวลา   ๓   ป  
   การ ศึกษา เลา เรียน ใน สมัย นั้น   เปนการ เรียน อักษร สมัย   
คือ   อักษร ขอม     อักษร ธรรม     และ ภาษา ไทย     สาม เณร จูม มี ความ 

สามเณร จูม   เพื่อ เดิน ทาง จาก เมือง นครพนม     ไป ยัง อำเภอ เมือง 

หนองบัวลำภู     จังหวัด อุดรธานี     ( อำเภอ หนองบัวลำภู   ปจจบุัน 

เปน จงัหวดั หนองบวัลำภ ู)   เพือ่ เขา รบั การ อปุสมบท เปน พระ ภกิษ ุ

ใน บวร พระพุทธ ศาสนา   ( คณะ ที่ เดิน ทาง ไป รับ การ อุปสมบท ครั้ง 

นั้น มี ทั้งหมด     ๗     นาค )  
   ทาน เจา คุณ พระ ธรรม เจดีย   ( จูม   พนฺธุโล )   ได เมตตา 
เลา ให ฟง วา     “ การ เดิน ทางใน ครั้ง นั้น ลำบาก มาก     เดิน ดวย เทา 
เปลา   จาก เมือง นครพนม   ถึง อำเภอ เมือง หนองบัวลำภู   เปน เวลา   
๑๕   วัน เต็ม     เดิน ทาง ไป ถึง ก็ พัก ผอน พอ สมควร ”     เขา รับ การ 
อุปสมบท     เปน พระ ภิกษุ สงฆ ใน พระ ธรรม วินัย   ณ   พัทธสีมา วัด 
มหาชัย     ต .หนองบัว     อ . หนองบัวลำภู     จ . อุดรธานี     ใน วัน จันทร 
ที่   ๙   มีนาคม   ๒๔๕๐     ขึ้น   ๘   ค่ำ   เดือน   ๔   ป มะแม     อุปสมบท 
เสร็จ สิ้น เวลา   ๑๗.๑๐   น .     โดย มี 
         พระครู แสง     ธมฺมธ โร     เปน พระ อุปชฌาย 
         เจา อาวาส วัด มหาชัย 
         พระครู สีมา     สีล สมฺ ปนฺ โน   เปน พระกร รม วา จาร ย 
         วัด จันทราราม ( เมือง เกา )   อำเภอ เวียง   จังหวัด ขอนแกน 
         พระอาจารยจันทร เขมิโย                 เปน พระ อนุ สาว นา จาร ย   
         ( จันทร   เข มิ โย )   เจา อาวาส วัด ศรี เทพ ประดิ ษฐา ราม 
         อ . เมือง     จ .   นครพนม 

   ได รับ ฉายา วา    “ พนฺธุ โลภิ กขุ ” 
   อันมีความหมายเปนมงคลวา   ผู ปรารภ ความ เพียร 

 

๓๐



ตามรอยอริยสงฆ

แหงกรุงรัตนโกสินทร

ชี ว ป ร ะ วั ติ

ทานเจาคุณพระธรรมเจดีย 
(จูม  พนฺธุโล)

  สิ่ง นี้ แสดง ให เห็น วา   

ทาน เจา คุณฯ   เปน ผู มี อุปนิสัย 

นอม ไป ใน  วิปสสนากรรมฐาน 

มา แต ครั้ง ยัง เปน สามเณร ก็ 

วา ได     ยอม เปนเนตติ อัน ดี 

ของ กุลบุตร กุลธิดา ที่ เกิด มา 

สุดทาย ภาย หลัง     ควร ถือ 

เอาเปน เยี่ยง อยาง สืบไป 

 

 ๔.๓      กลับ มาตุภูมิ   ( พ . ศ .   ๒๔๔๙ ) 
 

   พ . ศ .   ๒๔๔๙     พระอาจารยจันทร   เข มิ โย     ได นำ คณะ 

พระภิกษุ สามเณร  จาก จังหวัด อุบลราชธานี     มุงกลับ สู จังหวัด 

นครพนม อัน เปน มาตุภูมิ แหง ตน       ได ทราบ จาก คำ บอก เลา วา   

ใน ขณะ ที่ เดิน ทาง   เดิน ทาง ดวย เทา เปลา     เนื่อง ดวย ขณะ นั้น 

ยาน พาหนะ หา ได ยาก     และ กอปร ดวย การ เดินทาง ก็ มี สาม เณร 

นอยๆ   อยู หลาย รูป  จึง จำตอง พัก แรม มา ตาม หมูบาน ตางๆ     ตาม 

ระยะ ทาง บาน ละ คืน   ๒   คืน   ๓   คืน บาง ตาม อัธยาศัย     โดย มาก 

เมื่อ พัก แรม หมูบาน ใด     ชาว บาน ใน หมูบาน นั้น ก็ จะ ชักชวน กัน 

มา ฟง ธรรม   โดย ทาน พระอาจารยจันทร   เข มิ โย  เปน ผู แสดง 

ธรรม     เมื่อ แสดง ธรรม จบ ลง จะ มี กา รสวดสรภัญญะ     จึง เปน 

มูลเหตุ ให ชาว บาน เหลา นั้น เกิด ความ เลื่อมใส เปน อยาง ยิ่ง     ครั้น 

ถึง วัน ที่   ๘     เมษายน     พุทธศักราช    ๒๔๔๙      ตรง กับ วัน อาทิตย 

สนใจ ใน การ ศึกษา เลา เรียน   ขยัน หมั่น เพียร อาน ออก เขียน ได 

อยาง คลองแคลว รวดเร็ว จน แตกฉาน ดวย สติ ปญญา อัน เฉลียว 

ฉลาด   เปน ที่รัก ใคร ของ ครูบา อาจารย   นอกจาก นั้น   สาม เณร จูม 

ยงั ฝกหดั เทศน มหาชาต ิ  ( เวสสนัดร ชาดก )     เปน ทำนอง ภาค อสีาน   

ปรากฏ วา เปน ที ่นยิม ชม ชอบ ของ บรรดา ญาตโิยม ทัง้ บาน ใกล และ 

บาน ไกล 
 

 ๔.๒     ใน แดน ธรรม   ( พ . ศ .   ๒๔๔๖ ) 
 

   เมื่อ  ป    พ  .  ศ  .    ๒๔๔๖    สาม  เณร  จูม  ได  ติดตาม 
พระอาจารยจันทร   เข มิ โย   ผู เปน พระ อาจารย พรอม ดวยคณะ   
ไปจำพรรษา อยู ที่ สำนัก วัด เลียบ   ตำบลในเมือง  อำเภอ เมือง   
จังหวัด อุบลราชธานี   อัน เปน สำนัก ของ พระ อาจารย เสาร   

กนฺตสี โล   และ  พระ  อาจารยมั่ น   
ภูริทตฺโต   ซึ่ง เปน อาจารย ฝาย วิปสสนา 
ธุระ และ ไดศึกษา ขอ วัตร ปฏิบัติ ใน ดาน 
สมถวิปสสนา กรรมฐาน กับ พระ อาจารย 
เสาร   กนฺต สีโล    และ พระ อาจารย มั่น   
ภูริทตฺโ ต   เปน ระยะ เวลา  ๓  ป   ได ความ รู 
ความ เขาใจดี ใน ดาน สมถ กรรมฐาน และ 
วิปสสนา กรรมฐาน    อัน เปน มูล เหตุ ให 
สามเณรจู ม หรือ ทาน เจา คุณ พระ ธรรม 
เจดีย  ( จูม  พนฺธุโล)   ประพฤติ ปฏิบัติ สืบ ตอ 
เนื่อง มาจวบ จน วัน อวสาน แหง ชีวิต

ก
ภู
ธุ
ส
เส
ภู ิ
ค
วิ
ส
เจหลวงปูเสาร กนฺตสีโล วัดเลียบ  

อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
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วา     เปน อุดม มงคล อันหนึ่ง   ซึ่งคณะพระธรรมยุต   ได เดิน ทาง จาก 
เมือง อุบลราชธานี     มา ถึง เมือง นครพนม   ก็ เปน วัน เพ็ญ เดือน   ๕     
พอดิบ พอดี     โดย มไิด ม ีกำหนด กาล ไว กอน     นบั วา เปน นมิติ อนัดี 
ที่ จะทำให วงศ ธรรมยุต วัฒนา ถาวร สืบไป ตลอด กาล ”  
   ก็ เปน จริง ดั่ง ที่ ทาน เจา คุณ พระ ธรรม เจดีย  ( จูม   พนฺธุโล )   
ได กลาว ไว  ใน กาล ตอ มา ได มี คณะ พระ ธุดงค  กรรมฐาน   ใน สาย 
ของ ทาน พระ อาจารย เสาร   กนฺต สีโล   และ ทาน พระ อาจารย มั่น   
ภูริ ทตฺโต    ได ออก เดิน ธุดงค ไป เผยแผ พระ สัจธรรม อัน บริสุทธิ์ 
ของ พระ ผู มี พระ ภาค เจา   พรอม ทั้ง กอ ตั้ง  วัด ปา ขึ้น มากมาย ใน   
จ.นครพนม 
 

(นั่งแถวหลังจากซายไปขวา) หลวงปูฝน อาจาโร, หลวงปูขาว อนาลโย, 
ทานเจาคุณพระธรรมเจดีย (จูม พนฺธุโล), หลวงปูออน ฺาณสิริ, หลวงตามหาบัว ฺาณสมฺปนฺโน, 

(นั่งแถวกลางจากซายไปขวา) หลวงปูจันทร เขมปตฺโต, หลวงปูกงมา จิรปฺุโฺ,
(นั่งแถวหนาจากซายไปขวา)  หลวงปูบัว สิริปุณโณ, หลวงปูออนสา สุขกาโร
ภาพนี้ถายใตตนพระศรีมหาโพธิ์ ณ วัดโพธิสมภรณ อ.เมือง จ.อุดรธานี

ขึ้น   ๑๕   ค่ำ   เดือน   ๕     ป 

มะเมยี     อนั ถอื เปน   วนั มหา 

ฤกษ มหาไชย     ที่ คณะ 

พระธรรม ยุต     เดิน ทาง เขา 

เขต จังหวัด นครพนม โดย 

ลำดับ   ลุถึง   ณ   บาน หนอง 

ขุน จันทน  อยู ดาน ทิศ ใต 

เมือง นครพนม     ได หยุด 

พัก อยู ที่ นั้น กอน    และ ได สง คน นำ ขาว เขาไป บอก ให   พระยา 

สุนทร เทพ กิจจา รักษ     เจา เมือง นครพนม ทราบ ลวง หนา     

พระ ยาสุนทรฯ จึง สั่ง ให ขาราชการ ทุก แผนก ประกาศ ให พอคา 

ประชาชน ทราบ โดย ทันที       เพื่อ รวม กัน เปน ขบวน พรอม ดวย 

เครื่อง ประโคม ตางๆ     ม ีฆอง     กลอง     และ ป พาทย เปนตน     โดย 

พระยาสุนทรฯเปน หัวหนา  นำ ขบวน ออก จาก เมือง ไป รับ ถึง บาน 

หนอง ขุน จันทน       ครั้น ไป ถึง แลว ได กราบ นมัสการ พระคุณ เจา 

เหลา นั้น ให ขึ้น นั่ง เม็ง   (เตียง )     ซึ่ง มี ชาย ฉกรรจ     ๔   คน     เปน ผู หาม 

แห เขา สู เมอืง นครพนม   ทาน เจา คณุ พระ ธรรม เจดีย  ( จมู   พนธฺโุล)   

ได เมตตา เลา ใหฟงวา   “ ขบวน แห ครั้ง นั้น มี ประชาชน มาก หลาย       

มี เสียง สนั่น หวั่น ไหว ไป ดวย คลื่น แหง มนุษย และ คลื่น แหง เสียง 

ประโคม ตางๆ       อยาง สนกุสนาน     อนั หา ได โดย ยาก     เพ ราะ นานๆ     

จะ มี สัก ครั้ง หนึ่ง     เมื่อ ขบวน แห เขา ถึง วัด ศรี ขุน เมือง   ( ปจจุบัน วัด 

ศรี เทพ ประดิ ษฐาราม )   ก็ เปน เวลา พลบค่ำ พอดี     นา อัศจรรย ใน 
คนื วนั นัน้ ได เกดิ ฝน ลกูเหบ็ ตก อยาง หนกั     ให เปน เหต ุที ่ควร สงัเกต 

ภาพถายในอดีต วัด ศรี เทพ ประดิ ษฐา ราม จ.นครพนม
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 ๔.๕   ตอนรับ . . .   พระ นวกะ   ( พ . ศ .   ๒๔๕๐ ) 
 

   พระอาจารยจนัทร   เข ม ิโย     ได นำ คณะ พระนวกะ ที ่เปน ลกู 

ศิษย เดิน ทาง กลับ จังหวัด นครพนม   ทาน เจา คุณ พระ ธรรม เจดีย 

(จูม   พนธุโล )   ทาน เลา วา 
 

   “ ครั้น  ออก  เดิน  ทาง  จาก 

อำเภอ หนองบัวลำภู     มิได กลับ 

ทาง เดิม   ได ผาน จังหวัด อุดรธานี   

มุง สู จังหวัด หนองคาย   เพราะ ทาน 

พระยา สุนทร เทพ กิจจา รักษ   เจา 

เมือง   หรือ ผู วา ราชการ จังหวัด 

นครพนม   ทาน ได จัด เรือ ชะลา มา 

รับ ที่ จังหวัด หนองคาย ”     รูป ลักษณ 

ของ เรือ ชะลา นี้   เปน เรือ ขุด   ลำ เรือ 

ยาว เพรียว ลม   ไมมี กง     มี ฝพาย   ๔   

คน บาง   ๖   คน บาง   ๘   คน บาง   สดุแต 

ลำ เรือ ยาว แค ไหน     คน โบราณ ถือวา เปน เรือ แจว ชนิด   ๖   แจว   

๔   แจว   ชนิด โต มาก     เห็น   ๘   แจว   มี ประทุน ตรง กลาง     เปน เรือ 

ของ หนวย ราชการ   หรือ เจา นาย ผู มี ฐานะ     ภาย หลัง จาก ลง เรือ ที่ 

จังหวัด  หนองคาย แลว     ก็ ลอง ไป ตาม แมน้ำ โขง     สิ้น เวลา การ เดนิ 

ทาง เปน เวลา   ๑๒   วัน เต็ม    ไดพัก อยู จำ พรรษา  ณ   วัด ศรี ขุน เมือง   

( ปจจุบัน   คือ วัด ศรี เทพ ประดิ ษฐา ราม )     ๑   พรรษา 
 

พระสงฆคณะธรรมยุต วัดศรีเทพฯ

 ๔.๔     วัน ที่ รอ คอย...   ( พ . ศ .   ๒๔๕๐ ) 
 

   พ . ศ .   ๒๔๕๐   พระอาจารย จันทร   เข มิ โย ไดพิจารณา 

เห็น วา หมู ลูก ศิษย ทั้ง   ๗   ทาน นี้   ไดแก  สาม เณร จูม   จันทรวงศ,   

สามเณรสังข,   สาม เณร เกต ,   สามเณร ดำ ,   นาย สอน ,   นายสาร,   

และนายอินทร    มีอายุ ครบ   ๒๐   ป 

บริบู รณ   ควรจะ  ทำการ  อุปสมบท 

ไดแลว   จึงพรอม กัน เดิน ทาง จาก เมือง 

นครพนม ไป ยงัอำเภอ เมอืง หนองบัวลำภู   

จังหวัดอุดรธานี  เพื่อรับการ อุปสมบท  

เปนพระ ภิกษุ ใน พระ ธรรมวินัย   ได 

เดนิทางดวยเทาเปลา จาก เมอืง นครพนม 

สิน้ เวลา   ๑๕   วนั   จงึ ถงึ เมอืง หนองบวัลำภ ู    

ครัน้ถงึ วนั ที ่  ๙    เดอืน  มนีาคม    พทุธศกัราช   

๒๔๕๐  ตรง กับ วัน จันทร   ขึ้น   ๘   ค่ำ   

เดือน   ๔   ป มะแม  เวลา   ๑๗.๑๐น.   เสร็จ 

การ อุปสมบท ใน พัทธสีมา   วัด มหาชัย   ตำบล หนองบัว   อำเภอ 

หนองบัวลำภู   จังหวัด อุดรธานี   โดย มี   พระครู แสง   ธมฺมธ โร 

 วัด มหาชัย   เปน พระ อุปชฌาย   พระครู สีมา   สีล สมฺ ปนฺ โน  

วัด จันทราราม   ( เมือง เกา )   อำเภอ ภูเวียง   จังหวัด ขอนแกน   

เปน พระกร รม วา จา จาร ย   กับ   พระอาจารยจันทร   เข มิ โย 

เจาอาวาสวดัศรเีทพประดษิฐาราม อ.เมอืง จ.นครพนม   เปน พระ 

อนุ สาว นา จาร ย     

 

พระ อาจารยจันทร    เขมิ โย  
 ( พระ เทพ สิทธา จาร ย ) 
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จนถึง จงัหวัด นครราชสีมา  สิน้ เวลา   ๒๔ วนั   และได โดยสาร รถไฟ 
จาก จังหวัด นครราชสีมา  ถึง กรุงเทพฯ  ไป พำนัก อาศัย   ณ   วัด 
เทพศิรนิทรา วาส    ขณะ นัน้ เจา อาวาส ไม อยู  จงึ นำ หนงัสอื ฝาก ของ 
พระยา สนุทร เทพ กจิจา รกัษ     ไป หาร อง เจา อาวาส    รอง เจา อาวาส 
ได โอภา ปราศรัย พอสมควร แก การ ปฏิสันถาร แลว   ได ความ วา    
มา จาก จงัหวดั นครพนม    จงึ ได แนะนำ ให ไป อยู วดั บรมนิวาส    แต 
พระ อาจารย จันทร   เข มิ โย   ผู เปน หัวหนา คณะ เดิน ทาง   ไม ยอม 
ปฏิบัติ ตาม คำ แนะนำ นั้น     และ ขอ พัก อาศัย ชั่วคราว เพื่อ ขอ พบ 
เจา อาวาส กอน       ตาม ความ ประสงค ของ พระยา สุ นทรฯ     ผู ฝาก 
โดย ทาง หนังสือ ฉบับ ที่   ๑   ถา ไม ได อยู วัด เทพ ศิริ นท รา วาส       ตาม 
เจตนารมณ แลว ก็ ให นำ หนังสือ ฉบับ ที่   ๒     ไป ถวาย เจา อาวาส 
วัด บวร นิเวศ วิหาร ตอ ไป       ครั้น พัก อยู วัด เทพ ศิริ นท รา วาส ไม กี่ วัน     
เจา อาวาส ก็ กลับ มา  จึง ได นำ คณะ ขึ้น กราบ เรียน ความ เปน ไป 
ตัง้แต ตน จน อวสาน       ทาน เจา อาวาส ได ทราบ เจ ตน จำนง แลว       ก ็
อนุมตั ิให อยู ใน สำนกั วดั เทพ ศริ ินท รา วาส ได ทัง้   ๕   รปู       ตาม ความ 
ประสงค ของ ผู ฝาก และ จนกวา จะ ศึกษา เลา เรียน จน สำเร็จ  

(ซาย)  ภาพโบสถวัดเทพศิรินทราวาสในอดีต
(ขวา)  ภาพโบสถวัดเทพศิรินทราวาสในปจจุบัน

 ๔.๖     ศึกษา พระ ปริยัติ ธรรม ...  
   ณ   สำนัก เรียน วัด เทพ ศิริ นท รา วาส   ( พ . ศ .   ๒๔๕๑ )  

   พระ ภิกษุ จูม   พนฺธุโล   ใน ฐานะ สมณ ศากย บุตร   ผู สืบทอด 
มรดก ธรรม     เปน พระ ภิกษุ หนุม   ที่ มี ความ ขยัน     อดทน     มิ ยอทอ 
ตอ ความ ยาก ลำบาก     รับ ภาระ ธุระ   บำเพ็ญ ศาสน กิจ แทน ครูบา 
อาจารย     เพื่อ ตอบ สนอง พระ เดช พระคุณ     มุงมั่น กระทำ ดี ที่สุด ที่ 
จกั พงึ กระทำ ได ตอ ผู ม ีพระคณุ      ตลอด จนถงึ ความกตญักูตเวท ี 
ซึ่งทาน พระ อาจารย จันทร     เข มิ โย    ให ความ รัก  ความ อบอุน     
เมตตา ปราณี   ตอ ลูก ศิษย ดวย ดี เสมอ มา   และ ใน ฐานะ เปน 
ครูบาอาจารย ตอง ใหการ สง เสริม   สนับสนุน ให ลูก ศิษย    มี ความ 
เจริญ กาวหนา   ใน ดาน การ ศึกษา    มี ความ รู    ความ สามารถ   
เพือ่ให ยก วทิยะ ฐานะ ของ ตน ให สงู ขึน้      อกี ทัง้ ใน การ สบืทอด อาย ุ
พระพุทธ ศาสนา ก็ ตอง อาศัย การ ศึกษา 
   และ แลว   ก็ได ฤกษ งาม ยาม ดี     พ . ศ .   ๒๔๕๑     ป วอก     
ทานพระอาจารย จันทร     เข มิ โย     ได ออก เดิน ทาง พรอม คณะ ศิษย 
อันมี
   ๑ . พระ ภิกษุ จูม     พนฺธุโล      ๒ .พระ ภิกษุ สาร     สุ เมโธ 
 ๓.สามเณร จันทร   บุต ตะ เวส  ๔.สามเณร ทัศน พรอมดวย 
พระอาจารยจนัทร  เขมโิย  รวม เปน   ๕   รปู  ได เดนิ ทาง ไป กรงุเทพฯ     
เพื่อ ศึกษา พระ ปริยัติ ธรรม ให มี วิทยฐานะ สูง ขึ้น   ใน การ เดิน ทาง 
ครัง้ กระ โนน ได อาศยั พอคา หม ูเปน ผูนำ ทาง    ผาน จงัหวดั สกลนคร   
และจังหวัด กาฬสินธุ     ตอง นอน คาง คืน ที่ สัน ภู พาน   ๒   คืน     ออก 
จาก นั้น ผาน เมือง ขอนแกน     เมือง ชนบท   และ ผาน หมูบาน ตางๆ   
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ทานเจาคุณพระธรรมเจดีย 
(จูม  พนฺธุโล)

จะ ไป ใคร จะ อยู     ที่ ประชุม เห็น พอง ตอง กัน วา ให     พระ ภิกษุ จูม   

พนฺธุโล   อยู ศึกษา ตอ ไป จน ได เปน เปรียญ       นอก นั้น ทั้งหมด 

กลับ ไป จงัหวดั นครพนม     ตาม ความ ประสงค ของ   พระยาส ุนทรฯ     

และ พระ เถระ ผูใหญ 
 

 ๔.๘     สมเด็จ พระ สังฆ ราช เจาฯ   ประทาน พระ โอวาท 
 

   กอน จะ จาก กรุงเทพฯ   กลับ มายัง มาตุภูมิ   ทาน เจา คุณ 

พระ สาสน โสภณ     เจา อาวาส วัด เทพ ศิริ นท รา วาส     ได นำ คณะ 

พระ ภิกษุ ผู จะ ไป ทำการ พระ ศาสนา ที่ จังหวัด นครพนม    โดย มี 

พระ อาจารย จนัทร   เข ม ิโย   เปน หวัหนา     เขา เฝา กราบทลู   สมเดจ็ 

พระ มหาสมณ เจา   กรม พระยา วชิร ญาณ ว โร รส   วัด บวร 

นิเวศ วิหาร   เปน กรณี พิเศษ   สมเด็จ พระ มหา สมณ เจาฯ   ได ทรง 

ประทาน พระ โอวาท เกีย่ว กบัการ ปกครอง หมู คณะ และ ทรง รบัสัง่ 

ไวยาวจักร   จดั หนังสือ หลักสูตร   น.ธ. ตร,ี    

โท,   เอก,   กับ มูลคา อีก   ๑   ชั่ง    ( ๘๐   บาท)   

ให แก ไวยาวัจกร ของ พระ อาจารย จันทร   

เข มิ โย   เพื่อ เปน คา พาหนะ เดิน ทาง กลับ     

นับวา เปน พระคุณ อยาง ลนเกลาฯ     ตอ มา 

อีก   ๗   วัน     พระ อาจารย จันทร   เขมิโย     ก็ได 

นำ บรรดา พระ ภกิษ ุผู จะ เดนิ ทาง     เขาถวาย 

ดอกไม ธูป เทียน ทาน เจา อาวาส วัด เทพ 

ศรินิท รา วาส ตาม ธรรมเนยีม แลว   จงึจดั ให 
  สมเด็จพระมหาสมณเจา 
กรมพระยาวชิรญาณวโรรส
สมเด็จพระมหาสมณเจา

 ๔.๗     เมื่อ วัด ศรี เทพฯ   ขาด ผูนำ   ( พ . ศ .   ๒๔๕๖ )  

   ตอ มา ประมาณ   ๕   ป เศษ   ทาง วัด ศรี เทพประดิษฐาราม   

จังหวัด นครพนม   นับ ตั้งแต วัน ที่ พระ อาจารย จันทร   เข มิ โย   ได นำ 

คณะ ไป ศึกษา ที่ กรุงเทพฯ     ก็ได มอบ หมาย หนาที่ การ งาน ให แก   

พระ ภิกษุ สา       เปน ผู ทำ หนาที่ แทน เจา อาวาส     แต ใน ระหวาง 

นั้น ความ เปน ไป ของวัด ศรี เทพฯ   มี แต ทรง อยู เทานั้น   อัน เปน เหตุ 

ใหพระยา สนุทร เทพ กจิจา รกัษ   เปน หวง วดัวา อาราม ตลอด ถงึ พระ 

สงฆ สามเณร คณะ ธรรม ยุต   เปน อยาง มาก   เพราะ ขาด  ผูนำ ที่ เขม 

แขง็   จงึ ได ทำ หนงัสอื ขอ พระ อาจารย จนัทร   เขมิโย     ตอ   พระสาสน 

โสภณ   เจา อาวาส วดั เทพ ศริ ินท รา วาส   ๑   ฉบบั   ถงึ พระ อาจารย 

จันทร   เข มิ โย   ๑   ฉบับ   ถึง   ๓   ครั้ง   เพื่อ ให กลับ ไป บริหาร การ พระ 

ศาสนา ทาง จังหวัด นครพนม ตาม เดิม   ขณะ นั้น พระ อาจารย 

จันทร   เข มิ โย   กำลัง ตั้ง หนา ตั้ง ตา ศึกษา ภาษา บาลี อยู อยาง 

ขะมกัเขมน   โดย มไิด เหน็ แก ความ ทกุข ยาก 

ลำบาก เหน็ดเหนือ่ย เมื่อย ลา   มุง หนา แต จะ 

สอบ เปรียญ ให ได   แต ก็ นา เสียดาย ที่ ทาน 

เพิ่ง สอบ ได เพียง   ๒   ประโยค เทานั้น   ครั้น 

พระยาสุนทรฯ  รบ เรา บอยๆ   จึง ได ตัดสิน 

ใจ รับคำ อาราธนา   และ คำ บัญชา ของ พระ 

สาสน โสภณ   ( เจริญ   าณ วโร )   เจา อาวาส 

วดั เทพ ศรินิทรา วาส     แลว กไ็ด ปรกึษา หารอื 

กัน ใน คณะ พระ ที่มา จาก นครพนม วา ใคร 

ล

ส

เ

พ

ใ

ส

ว

กพระสาสนโสภณ
เจาอาวาสวัดเทพศิรินฯ

๔๑๔๐



ตามรอยอริยสงฆ

แหงกรุงรัตนโกสินทร

ชี ว ป ร ะ วั ติ

ทานเจาคุณพระธรรมเจดีย 
(จูม  พนฺธุโล)

 

๔.๙   ตนทุน ดี …   ( พ . ศ .   ๒๔๖๐ - ๒๔๖๕ )  

   เมื่อ ทาน พระ อาจารย จันทร     เข มิ โย     และ หมู คณะ เดิน 

ทาง กลับ ไป แลว   พระ ภิกษุ จูม     พนฺธุโล ก็ ตั้งใจ ศึกษา เลา เรียน พระ 

ปริยัติ ธรรม ทั้ง แผนก นัก ธรรม และ แผนก บาลี       ดวย ความ วิริยะ    

อุตสาหะ     มิได ยอทอ ตอ ความ ยาก ลำบาก     ก็ เพื่อ ความ รูความ 

เจริญ กาวหนา     เปน หลัก ประกัน ใน อนาคต   ใน ที่สุด สามารถ สอบ 

ได นัก ธรรม ชั้น ตรี     และ นัก ธรรม ชั้น โท     มา โดย ลำดับ     ตอ มา ก็ 

เรียน บาลี ไวยากรณ   และ แปล ธรรมบท     มี ความ ขยัน หมั่น เพียร     

(นั่งแถวหนาจากขวาไปซาย) หลวงปูออน าณสิริ, หลวงปูบุญมา จิตเปโม, 

ทานเจาคุณพระธรรมเจดีย (จูม พนฺธุโล), หลวงปูขาว อนาลโย, หลวงปูเทสก เทสรังสี 

(ยืนแถวหลังจากขวาไปซาย) หลวงปูจันทร เขมปตโต, หลวงตามหาบัว าณสมฺปนฺโน, 

หลวงปูพระครูบริหารคณานุกิจ, หลวงปูพระธรรมไตรโลกาจารย, หลวงปูพระศรีรัตนวิมล, 

หลวงปูออนสี สุเมโธ,    ภาพนี้ถายเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๓

พระ ภิกษุ สาร     และ พระ ภิกษุจันทร   บุตตะเวส    นำ คณะ ออก เดิน 

ทาง กอน     โดยนัง่ รถไฟ จาก กรงุเทพฯ   ถงึ   จงัหวดั นครราชสมีา     ตอ 

จาก นั้น ไป ก็ได วา จาง เกวียน บรรทุก เครื่อง อัฏฐ บริขาร ตางๆ     ถึง 

จังหวัด หนองคาย       โดยสาร เรือ กล ไฟ ของ ฝรั่งเศส   จนถึง ทาเรือ 

จงัหวดั นครพนม      เมือ่ พระยาสนุทรฯ  ได ทราบ ขาว     กไ็ด จดั ขบวน 

ตอนรับ เปนการ ใหญ   สวน พระ อาจารย จันทร   เข มิ โย นั้น  มี เหตุ 

จำเปน     จึง ได กลับ ถึง จังหวัด นครพนม ทีหลัง คณะ     ถึง อยางไร 

ก็ตาม เมื่อ พระ อาจารย จันทร     เขมิ โย     กลับ ถึง จังหวัด นครพนม 

ภาย หลัง     พระยา สุ นทรฯ  ก็ ยัง ได จัด ขบวน แห เปน ครั้ง ที่   ๒     เพื่อ 

ตอนรับ พระ อาจารย จนัทร   เข มิ โย 
 

 ภาพถายปจจุบัน พระอุโบสถวัด ศรี เทพ ประดิ ษฐา ราม จ.นครพนม

๔๓๔๒



ตามรอยอริยสงฆ

แหงกรุงรัตนโกสินทร

๔.๑๑   อานุภาพ   !   กัลยาณมิตร  
   พระ ภิกษุ จูม พนฺธุโล ได รับ พระราชทาน สมณศักดิ์ 
เปน   “พระคุณ สังฆ วุฒิ กร ”   ฐานานุกรม ใน พระ สา สน โสภณ 
(เจริญ   า นว โร )     ขณะ ที่ กำลัง ศึกษา เลา เรียน อยู   ณ   สำนัก เรียน 
วัดเทพ ศิริ นท รา วาส กรุงเทพฯ   ปจจัย ที่ เอื้อ อำนวย ให ทาน มี ความ 
เจริญ กาวหนา งอกงาม อยาง รวดเร็ว  คง เปน เพราะ ทาน เจาคุณฯ     
มพีระเถระผูใหญเปนกลัยาณมติร   คอย สง เสรมิ   สนบัสนนุ    ชวย เหลอื   
ดูแล ทาน เจา คุณฯ   มา แต เยาว วัย  กัลยณา มิตร ของ ทานเจาคุณฯ   
แตละ รูป ลวน  เอกอุ ดม ใน ปญญา ธรรม   มี คุณธรรม สูง    อาทิ 
   ๑ .   พระ อาจารย เสาร       กนฺต สีโล 
   ๒ .   พระ อาจารย มั่น     ภู ริ ทตฺโ ต 
   ๓ .   ทาน เจา คุณ พระ สา สน โสภณ     ( เจริญ   าณ ว โร ) 
   ๔ .   พระเทพสิทธาจารย (จันทร   เข มิ โย )
   ดัง นั้น หากผูใดก็ตาม   ที่ มี กัลยาณมิตร ดั่งเชน   ทาน เจา คุณ 
พระ ธรรม เจดีย ( จูม   พนฺธุโล )   นับ เปนหลัก ประกัน ของ ชีวิต ที่ ดี งาม 

 

เขม แข็ง     ไม ทอถอย      ศึกษา เชี่ยวชาญจน สม ประสงค    สามารถ 
สอบไล ได  เปรยีญ ธรรม   ๓   ประโยค   บรรล ุความ สำเรจ็ สม ประสงค 
ทุก ประการ     ณ   สำนัก เรียน วัด เทพ ศิริ นท รา วาส 
 

 ๔.๑๐     ธรรมะ . . .   ของ สัต บุ รุษ   ( พ . ศ .  ๒๔๖๐  -  ๒๔๖๕ )  

   พระ ภิกษุ จูม     พนฺธุโล     เปน พระภิกษุ หนุม ที่ มี ความ 

เลื่อมใส หนัก แนน มา ทาง วิปสสนา กรรมฐาน     เมื่อ วาง จาก การ 

ศึกษา เลา เรียน พระ ปริยัติ ธรรม     ก็ ไม ปลอย ให เวลา ลวง ไป โดย 

เปลา ประโยชน     ทาน ก็ จะ ใช เวลา ที่ มี อยู ทุมเท จิตใจ     ให กับ การ 

ภาวนา กรรมฐาน อยาง ยิ่งยวด   สม่ำเสมอ เปน ประจำ ทุก วัน     เปน 

ผู ที่ มี ความ อดทน อยาง อัศจรรย     ผล ของ การ ปฏิบัติ ทาง จิต ทำให 

ทาน ได รับ ความ สงบ ภายใน   จน ชื่อ เสียง ร่ำ ลือ ไป ถึง ทาน พระ 

สาสนโสภณ   ( เจริญ   าณ ว โร )       เจา อาวาส วัด เทพ ศิริ นท รา วาส 

   ทาน พระ สา สน โสภณ   ( เจริญ   ฺาณ ว โร )     เกิด ความ 

ประทับ ใจ ใน การ ปฏิบัติ ธรรม ของ พระ ภิกษุ จูม     พนฺธุโล     จึง ให 

แสดง ธรรม อบรม สัง่ สอน พทุธศาสนิกชน     ประจำ วนั ธรรมะ สวนะ 

ณ   พระ อุโบสถ     และ ทาน พระ สา สน โสภณ   ( เจริญ   าณวโร)      

ก็จะมานั่งฟง การ แสดง ธรรม ของ พระ ภิกษุ จูม   พนฺธุโล   เปน 

ประจำไม เคย ขาด  ทาน ยัง ซาบซึ้ง ใน รส พระ ธรรม    กลาว ชมเชย 

วา     “พระภิกษุ จูม  พนฺธุโล   แสดง ธรรม ได ดี พอใช ”     และ ยัง 

มอบ รางวัล ให เปน ผา ไตร จีวร   ชนิด อยาง ดี   ๑     ไตร     นับ วา ได รับ 

ความ เมตตา อยาง สูงสุด 

(จากหนาซาย) พระอาจารยเสาร  กนฺตสีโล,  พระสาสนโสภณ (เจริญ าณวโร), 
พระอาจารยมั่น  ภูริทตฺโต,  พระอาจารยจันทร  เขมิโย

๔๔



ชี ว ป ร ะ วั ติ

ทานเจาคุณพระธรรมเจดีย 
(จูม  พนฺธุโล)

  ทาน เจา คุณ พระ ธรรม เจดีย   ( จูม   พนฺธุโล)   ทาน มี ความ 
วิริยะ อุตสาหะ   พยายาม บำเพ็ญ เพียร เจริญ รอย ตาม องค สมเด็จ 
พระสัมมา สมัพุทธ เจา   จน ประสบ ผล สำเร็จ    มคีวาม เจรญิ กาวหนา 
มา โดย ลำดับ  เปนที่ปรากฏดังตอไปนี้
 
 พุทธศักราช   :   ๒๔๔๒ 
   จบ ประถม บริบูรณ   ณ   โรงเรียน วัด ศรี เทพ ประดิ ษฐา ราม   
อ . เมือง     จ . นครพนม 
 

 พุทธศักราช   :   ๒๔๖๐ 

   สอบ ได นกั ธรรม ชัน้ ตร ี  ใน สนาม หลวง     จาก สำนกั เรยีน วดั 

เทพ ศิริ นท รา วาส     กรุงเทพฯ 
 

พุทธศักราช   :   ๒๔๖๒ 

   เปน กรรมการ ชำระ พระ ไตรปฎก   จาก อักษร ขอม   มา เปน 

ภาษา ไทย    

 พุทธศักราช   :   ๒๔๖๓ 

   ได รับ พระราชทาน สมณศักดิ์ เปน   “พระครู สังฆ วุฒิ กร ”   

ฐานานุกรม ใน พระ สา สน โสภณ   ( เจริญ   ฺาณ วโร )  

 พุทธศักราช   :   ๒๔๖๕ 

   ๑ .   สอบ ได นกั ธรรม ชัน้ โท   ใน สนาม หลวง     จาก สำนกั เรยีน 

วัด เทพ ศิริ นท รา วาส   กรุงเทพฯ   

   ๒ .   สอบ ได เปรียญ ธรรม   ๓   ประโยค   ใน สนาม หลวง   จาก 

วัด เทพ ศิริ นท รา วาส   กรุงเทพฯ 

 ๕   ทาง อัน ประเสริฐ   
     สู ประตู แหง ความ สำเร็จ 

 

  อริย สาวก ผู ปฏิบัติ ดี ปฏิบัติ ชอบ 

 แหง วัด โพธิ สม ภ รณ 
 

๔๗



ทางอันประเสริฐ 
สูประตูแหงความสำเร็จ

ชี ว ป ร ะ วั ติ

ทานเจาคุณพระธรรมเจดีย 
(จูม  พนฺธุโล)

 พุทธศักราช   :   ๒๔๗๐ 

   ๑  .  ไ ด  รั บ  พร ะ ร า ชท าน  เ ลื่ อ น  สมณศั ก ดิ์  เ ป น   

“พระญาณดิลก ”   

   ๒ .   เปน เจา คณะ มณฑล อุดรธานี   พ . ศ .   ๒๔๗๐  -  ๒๔๘๔   

รวม   ๑๔   ป 
 

 พุทธศักราช   :   ๒๔๗๓ 

   -   ได รับ พระราชทาน เลื่อน สมณศักดิ์ เปน   “ พระ ราช เวที ”   
 

 พุทธศักราช   :   ๒๔๗๗   -   ๒๔๘๔   รวม   ๗   ป 

   -   เปน กรรมการ ตรวจ บาลี สนาม หลวง 
 

 พุทธศักราช   :   ๒๔๗๘   

   -   ได รับ พระราชทาน เลื่อน สมณศักดิ์ เปน   “ พระ เทพ กวี ” 
 

 พุทธศักราช   :   ๒๔๘๔ 

   -   เปน เจา คณะ ธรรม ยุต   พ . ศ .   ๒๔๘๔  -  ๒๔๙๙   รวม   ๑๕   

ป 

 พุทธศักราช   :   ๒๔๘๘ 

   ๑ .   ได รับ พระราชทาน เลื่อน สมณศักดิ์ เปน   “ พระ ธรรม 

เจดีย ” 

   ๒ .   เปน สมาชิก แหง สังฆสภา โดย ตำแหนง   พ . ศ .   ๒๔๘๘   

-  ๒๕๐๕   รวม   ๑๗   ป  

   ทาน เจา คุณ พระ ธรรม เจดีย   ( จูม   พนฺธุโล )   ขึ้น ปกครอง 

ดำรง ตำแหนง เจา อาวาส วัด โพธิ สม ภ รณ   ซึ่ง เปน วัด ธรรม ยุต 

แหงแรก ใน อ . เมือง   จ . อุดรธานี     ตอ จาก เจา อาวาส รูป เดิม     คือ   

ทาน พระคร ูธรรม วนิ ยา น ุยตุ   (หน)ู     ตัง้แต   พทุธศกัราช   ๒๔๖๖   

จวบจน วัน อวสาน แหง ชีวิต   พ . ศ . ๒๕๐๕ 
 

 พุทธศักราช   :   ๒๔๖๖ 

   ๑ .   ดำรง ตำแหนง เจา อาวาส   วดั โพธิ สมภ รณ   อ . เมอืง   

จ . อุดรธานี 

   ๒ .   เปน พระ อุปชฌาย   พ . ศ .   ๒๔๖๖  - ๒๕๐๕   รวม   ๓๙   ป 

   ๓ .   เปน ครู สอน นัก ธรรม และ บาลี   ณ   สำนัก เรียน วัด 

โพธสิมภ รณ 

   ๔ .   เปน ครู สอน เปรียญ ธรรม   ๓   ประโยค   ณ   วัด 

โพธิสมภรณ   

   ๕ .   เปน กรรมการ ตรวจ สอบ ประโยค ธรรม   ณ     สนาม หลวง   

พ . ศ .   ๒๔๖๖  -  ๒๔๙๐   รวม   ๒๔   ป 
 

 พุทธศักราช   :   ๒๔๖๘ 

   ๑ . ได รับ พระราชทาน เลื่อน สมณศักดิ์ เปน   “ พระครู 

ชิโนวาท ธำรง ” 

   ๒ .   เปน ผู รกัษา การ เจา คณะ มณฑล อดุรธาน ี  พ . ศ .   ๒๔๖๘ 

-  ๒๔๗๐   รวม  ๒  ป  

๔๙๔๘



ทางอันประเสริฐ 
สูประตูแหงความสำเร็จ

ชี ว ป ร ะ วั ติ

ทานเจาคุณพระธรรมเจดีย 
(จูม  พนฺธุโล)

   ขอ พระคุณ จง รับ ธุระ พระพุทธ ศาสนา   เปน ภาระ สั่ง 

สอน ชวย ระงับ อธิกรณ   และ อนุเคราะห   พระ ภิกษุ สามเณร   ใน 

พระ อาราม   โดย สมควร   จงเจริญ สุขสวัสดิ์   ใน พระพุทธ ศาสนา 

เทอญฯ 

   ตั้งแต วัน ที่   ๑๙   พฤศจิกายน     พุทธศักราช   ๒๔๖๘     เปน ป 

ที่   ๑๖     ใน รัชกาล ปจจุบัน นี้ 

   อทํ   ม ยารฺญา       รามาธิบดี ศิริ สิน ทร มหา วชิราวุธํ     

   สยาม วิ ชิ เต       รชฺชํ     การ ย ตา ” 

 

 

 ใน สมัย รัชกาล ที่   ๗ 
 

   พ . ศ .   ๒๔๗๐   วัน ที่   ๖   พฤศจิกายน   
ได  รับ  พระราชทาน  เลื่ อน  สมณศักดิ์      
เปน พระ ราชา คณะ ที่   พระ ญาณ ดิลก       
ตามพระราชโองการ   ดังนี้ 
   “ ให พระครู ชิ โน วาท ธำรง   (จูม   

เปรียญ   ๓   ประโยค )   วัด โพธิ สม ภ รณ   

จังหวัด อุดรธานี   เปน พระ ราชา คณะ มี 

นาม วา   “ พระ ญาณ ดิลก ”  

   ขอ พระคุณ จง รับ ธุระ พระพุทธ 

ศาสนา   เปน ภาระ สัง่ สอน ชวย ระงับ อธิกรณ   

และ อนุเคราะห พระ ภิกษุ สงฆ สามเณร   ใน พระบาทสมเด็จ
พระปกเกลาเจาอยูหัวรัชกาลที่ ๗

 พุทธศักราช   :   ๒๔๙๔  -  ๒๕๐๕   รวม   ๑๑   ป 

   -   เปน เจา คณะ ธรรม ยุต   ผู ชวย ภาค   ๓ ,   ๔ ,   ๕   รูป ที่   ๑  

 พุทธศักราช   :   ๒๔๙๗  -  ๒๔๙๘   รวม   ๑   ป 

   -   เปน ผู รักษา การ เจา คณะ ธรรม ยุต จังหวัด อุดรธานี  
 พุทธศักราช   :   ๒๔๙๘  -  ๒๕๐๕   รวม   ๗   ป 
   -   เปน กรรมการ จัด ตั้ง มูลนิธิ     “ วัด โพธิ สม ภ รณ มูลนิธิ ”     
อ . เมือง     จ . อุดรธานี 

 ฐานันดร สมณศักดิ์ 
 
 ใน รัชกาล ที่   ๖ 

       พ . ศ .   ๒๔๖๓   เปนฐานานุกรม ของ 
พระสา สน โสภณ    (เจริญ    ฺาณวโร )   
ตำแหนง   พระครู สังฆวุฒิกร       
            พ . ศ .   ๒๔๖๘   วัน ที่   ๑๙     พฤศจิกายน   
ได  รับ  พระราชทาน  สมณศักดิ์  เปน   
พระครูชิโน วาท ธำรง ตามพระ บรม 
ราชโองการ   ดังนี้ 
        “ ให พระ มหา จูม   เปรียญ ตรี   ๓   
ประโยค   วัด โพธิ สม ภ รณ   จังหวัด 
อุดรธานี เปน   พระครู ชิ โน วาท ธำรง ” พระบาทสมเด็จ

พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวรัชกาลที่ ๖

๕๑๕๐



ทางอันประเสริฐ 
สูประตูแหงความสำเร็จ

ชี ว ป ร ะ วั ติ

ทานเจาคุณพระธรรมเจดีย 
(จูม  พนฺธุโล)

ใน สมัย รัชกาล ที่   ๘ 
 

   พ . ศ .   ๒๔๗๘     วัน ที่   ๑๙     กันยายน     ได 

รบั พระราชทาน เลื่อน สมณศกัดิ ์    เปน พระ ราชา 

คณะ ชั้น เทพ ที่     พระ เทพ กวี    ตามพ ระ บรม 

ราชโองการ     ดังนี้ 

   “ ให พระ ราช เวที     เปน พระ เทพ กวี   ศรี 

วิสุทธิ ดิลก   ตรีปฎก บัณฑิต     ยติ คณิสสร     บวร 
สังฆ า ราม   คามวาสี   สถิต   ณ   วัด โพธิสม ภ รณ     
จงัหวดั อดุรธาน ี    ม ีฐานา น ุศกัดิ ์    ตัง้ ฐานานกุรม 
ได   ๕   รูป คือ   พระครู ปลัด   ๑   พระครู วินัย ธร   ๑   
พระครู สังฆ วิชัย   ๑   พระครู สมุห   ๑   พระครู ใบฎีกา   ๑  
   ขอ พระคุณ จง รับ ธุระ พระพุทธ ศาสนา   เปน ภาระ สั่ง สอน 
ชวย ระงับ อธิกรณ   และ อนุเคราะห พระ ภิกษุ สงฆ สามเณร   ใน 
พระ อาราม โดย สมควร   จงเจริญ สุขสวัสดิ์   ใน พระพุทธ ศาสนา 
เทอญฯ”  
   ตั้งแต วัน ที่   ๑๙     ธันวาคม     พุทธศักราช     ๒๔๗๘   เปน ป ที่ 
๒   ใน รัชกาล ปจจุบัน 
   ใน พระ ปรมาภิไธย สมเด็จ พระเจาอยูหัว อา นันท มหิดล 
   คณะ ผู สำเร็จ ราชการ แทน พระองค 
             พระองค เจา อาทิตย   ทิพ อาภา 
             เจาพระยา ยมราช 
             เจา พระ ยา พิช เยน ทร โยธิน 

พระบาท สมเด็จ พระเจาอยูหัว 
อา นันท มหิดล  รัชกาล ที่   ๘ 

พระ อาราม โดย สมควร   จงเจริญ สุขสวัสดิ์ ใน พระพุทธ ศาสนา 

เทอญฯ” 

   ตั้งแต   ณ   วัน ที่   ๖   พฤศจิกายน       พุทธศักราช   ๒๔๗๐   เปน 

ป ที่   ๓   ใน รัชกาล ปจจุบัน นี้ 

          อิทํ   ม ยารฺญา   ปร มิ นท รม หาป ชาธิ ปกฯ 

          สยาม วิ ชิ เต       รชฺชํ     การ ย ตา ” 

   พ . ศ .   ๒๔๗๓   วัน ที่   ๖   พฤศจิกายน   ได รับ พระราชทาน 

เลือ่น สมณศกัดิ ์เปน พระ ราชา คณะ ชัน้ ราช ที ่    พระ ราช เวท ี    ตามพ 

ระ บรม ราชโองการ     ดังนี้ 

   “ ให พระ ญาณ ดลิก     เปน พระ ราช เวท ี    ตรีปฎก ภษูติ     ธรรม 

บัณฑิต     ยติ คณิสสร     บวร สังฆ า ราม     คามวาสี     สถิต     ณ     วัด 

โพธิสม ภรณ     จังหวัด อุดรธานี     พระ ราชา คณะ ตำแหนง ราช     มี 

ฐาน า นุ ศักดิ์ ตั้ง ฐานานุกรม ได   ๔   รูป   คือ   พระคร ูปลัด   ๑   พระครู 

สังฆ รักษ   ๑   พระครู สมุห   ๑     พระครู ใบฎีกา   ๑   

   ขอ พระคุณ จง รับ ธุระ พระพุทธ ศาสนา     เปน ภาระ สั่ง สอน 

ชวย ระงับ อธิกรณ   และ อนุเคราะห พระ ภิกษุ สามเณร     ใน พระ 

อาราม โดย สมควร จงเจริญ สุขสวัสดิ์ ใน พระพุทธ ศาสนา เทอญฯ 

   ตั้งแต วัน ที่   ๖   พฤศจิกายน     พุทธศักราช   ๒๔๗๓       เปน ป 

ที่   ๖   ใน รัชกาล ปจจุบัน 

   อิทํ     ม ยารฺญา   ปร มิ นท รม หา   ปชาธิปกฯ 

   สยาม วิ ชิ เต     รชฺชํ     การ ย ตา 

๕๓๕๒



ทางอันประเสริฐ 
สูประตูแหงความสำเร็จ

   อิทํ     ม ยารฺญา       
   สยาม วิ ชิ เต     รชฺชํ     การ ย ตาฯ ” 
   ผูรับ สนอง พระบรม ราชโองการ 
  พ . อ . พระยา พหล พล พยุหเสนา   นายก รัฐมนตรี ”  
   พ . ศ .   ๒๔๘๘     วัน ที่   ๑๙     ธันวาคม     ได รับ พระราชทาน 
เลื่อน สมณศักดิ์   เปน พระ ราชา คณะ ชั้น ธรรม ที่   พระ ธรรม เจดีย     
ตามพระบรม ราชโองการ     ดังนี้  
   “ ให พระ เทพ กว ี  เปน   พระ ธรรมเจดยี   กวีวงศ นายก   ตรปีฎก 
บัณฑิต   มหา คณฤศร     บวร สังฆ า ราม   คามวาสี   สถิต   ณ   วัด 
โพธสิมภรณ   จงัหวดั อดุรธานี   ม ีฐาน า น ุศกัดิ ์ควร ตัง้ ฐานานกุรม ได   
๖   รูป คือ   พระครู ปลัด พรหม จริย วัฒน   ๑   พระครู วินัย ธร   ๑   พระครู 
ธรรม ธร   ๑   พระครู สังฆ พิชิต   ๑   พระครู สมุห   ๑   พระครู ใบฎีกา   ๑  
   ขอ พระคุณ จง รับ ธุระ พระพุทธ ศาสนา   เปน ภาระ สั่ง สอน   
ชวย ระงับ อธิกรณ   และ   อนุเคราะห   พระ ภิกษุ สงฆ สามเณร   ใน 
พระ อาราม โดย สมควร   จงเจริญ สุขสวัสดิ์   ใน พระพุทธ ศาสนา 
เทอญฯ”  
   ตั้งแต วัน ที่   ๑๙     ธันวาคม     พุทธศักราช   ๒๔๘๘   เปน 
ป ที่   ๑๒   ใน รัชกาล ปจจุบัน  
   สมเด็จ พระเจาอยูหัว อา นันท มหิดล 
   ผูรับ สนอง พระบรม ราชโองการ 

   ม . ร . ว .   เสนีย     ปราโมช  

 ๖   รับ สนอง พระ บัญชา   
 ดำรง ตำแหนง 

ผูปกครองวัด โพธิ สม ภ รณ   
 อ . เมือง   จ . อุดรธานี   พ . ศ .   ๒๔๖๖ 

 
 

   วดั โพธิ สม ภ รณ     เปน วดั ฝาย คณะ ธรรม ยตุ ตกิ นกิาย    วดัแรก 

ใน จงัหวัด อดุรธานี     ในขณะนั้นกำลังดำเนิน การ กอสรางถาวรวัตถ ุ

ยัง ไม แลว เสร็จ   ก็ เกิด ประสบ ปญหา   ขาด ผู บริหาร กิจการ งาน 

ภานในอาวาส   นั่น ก็ คือ   “ เจา อาวาส ”   ผู ดูแล ปกครอง วัด 

๕๔



รับสนองพระบัญชา
ดำรงตำแหนงผูปกครอง

ชี ว ป ร ะ วั ติ

ทานเจาคุณพระธรรมเจดีย 
(จูม  พนฺธุโล)

   เมือ่ ครัง้   ทาน พระครู ธรรม วนิ ยา น ุยตุ   ( หน)ู   

เปน เจา อาวาส อยู ใน ขณะ นั้น  ไดชราภาพลง 

มาก     คณะ ศิษยานุศิษย และ ลูก หลาน 

ทาง  เมือง  หนองคาย  มี  ความ  เห็น 

พอง กัน วา     ควร ที่ จะ อาราธนา 

ใหทานพ ระ ครฯู     กลบั ไป อยู จำ 

พรรษา     ณ     วดั ศรเีมอืง     อ.เมอืง     

จ.หนองคาย       ซึง่ ภมูลิำเนา เดิม 

ของ ทาน       เพือ่ ความ สะดวก ใน 

การ ดแูล ปรนนิบตั ิรบั ใช         เนื่อง 

ดวย ทาน พระ ครูฯ       ลวง เขา สู วัย ชรา ภาพ     

และ ในที่สุด ทาน ได มรณภาพ ลง   ในกาล 

ตอมา 
 

   วัด โพธิ สม ภ รณ   จึง ขาด พระ ภิกษุ ผู จะ มา ดำรง ตำแหนง 

เปน เจา อาวาส เพื่อ ดูแล บริหาร กิจการ ภายใน วัด       จึง ได มี การ 

คัด เลือก หา ผู มี คุณสมบัติ เหมาะสม      ที่ จะ มา ดำรง ตำแหนง 

ดังกลาว     จึง มี ความ  เห็น ตรง กัน วา ควร เลือก หา พระ เถระ ผูทรง 

คุณวุฒิ   มีความ รูความ สามารถ  เปน ผู สามารถจัดการเผยแผ 

พระ ศาสนา ฝาย ปริยัติ ธรรม     และ ฝาย วิปสสนา กัมมัฎ ฐาน     ให 

กวาง ขวาง ยิ่ง ขึ้น       ตอง เปน ผู มี จิตใจ หนัก แนน มั่นคง ใน พระ 

ธรรม วินัย     และ ที่ สำคัญ ตอง มี ภูมิลำเนา เดิม อยู ทาง ภาค 

ตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) 

   ทาน พระยา ราช นุ กูล วิบูลยภักดี   
(อวบ   เปา ย โรหิต)     ตอ มา ได เลือ่น บรรดาศักดิ ์
เปน “ พระยา มขุ มนตร ีศรีสมหุพระนครบาล”     
ได ปรึกษา หารือ กับ พระ เทพ เมธี  (อวน 
ติสโส   )   วัด สุ ปฏนาราม  เจา คณะ มณฑล 
อบุลราชธาน ี ม ีความ เหน็ พอง ตอง กนั วา ควร 
ให พระยา มขุ มนตรีฯ     เดนิ ทาง เขา กรุงเทพฯ  
เพื่อ กราบ นมัสการ ปรึกษา หารือ   กับ ทาน 
เจา คณุ พระ สาสน โสภณ   เจา อาวาส วดั เทพ 
ศรินิท รา วาส   เพือ่ คดั เลอืก พระ เปรยีญ ธรรม 
ให มา ดำรง ตำแหนง เจา อาวาส แทน รปู เดมิ 
ซึง่ มรณภาพ ลง     และ ได นำ ความ ขึน้กราบทลู   
สมเด็จ พระมหาสมณเจากรม หลวง 
ชินวรสิริ  วัฒน   (หมอม  เจ า ภุชงค    
ชมพูนุท  สิริ วฑฺฒโร  ป .ธ .๕ )  วัด 
ราชบพิธสถิตมหา สีมา ราม ราชวรวิหาร   
เพื่อ ขอ พระ เปรียญ ธรรม   ๑   รูป   จาก 
สำนกัเรยีนวดัเทพศรินิทราวาส   เพื่อ ไป ดำรง 
ตำแหนงเจา อาวาส วดั โพธ ิสม ภ รณ   อ.เมือง   

จ.อุดรธานี    

  สมด็จพระมหาสมณเจากรม หลวง 

ชิ นว รสิ ริ วัฒน     ( หมอม เจา ภุชงค   ชมพูนุท   

สริวิฑฒฺโร   ป . ธ .   ๕)   วดั ราช บพธิฯ     ทรงม ีพระ 

สมเด็จพระมหาสมณเจากรมหลวงชินวร
สิริวัฒนฯ (สมเด็จพระสังฆราชเจา 

พระองคที่ ๑๑) วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
กรุงรัตนโกสินทร (พ.ศ.๒๔๖๔ - ๒๔๘๐)

พระยศเมื่อประสูติเดิม 
หมอมเจาภุชงค (ชมพูนุท)

๕๗๕๖

สมเด็จพระมหาวีรวงศ 
(อวน ติสโส) เกิดเมื่อ พ.ศ.๒๔๑๐ 
ที่จังหวัดอุบลราชธานี อุปสมบทเมื่อ 

พ.ศ.๒๔๓๐  ที่วัดศรีทอง 
มรณภาพเมื่อ พ.ศ.๒๔๙๙ 
ณ วัดบรมนิวาส กรุงเทพฯ

 สิริรวมอายุได ๘๙ ป 



รับสนองพระบัญชา
ดำรงตำแหนงผูปกครอง

บัญชา ให     “ พระครู สังฆ วุฒิ กร ”   ( จูม   พนฺธุโล   น . ธ . โท     ป.ธ.๓)   ให 
ไป ดำรง ตำแหนง เจา อาวาส วัด โพธิ สม ภ รณ     อ . เมือง     จ.อุดรธานี       
วัด คณะ พระ ธรรม ยุต ติก นิกาย สืบ ตอ ไป  

   ทาน เจา คุณ พระ ธรรม เจดีย   (จูม   พนฺธุโล   น . ธ . โท   ป . ธ .๓)   
ฐานานุกรม ขณะ นั้น คือ     “ พระครู สังฆ วุฒิ กร ”   ได รับ การ เลือก 
เฟน วาเปน ผู ที่ เหมาะ สม     ทรง ภูมิปญญา     ได ศึกษา เลา เรียน อยู 
ใน สำนัก วัด เทพ ศิริ นฯ  นั้นมา  เปน เวลา   ๑๕   ป   มี ภูมิลำเนา เดิม 
ที่   จ .นครพนม   ตรง ตาม คุณสมบัติ ทุก ประการ   และ ยัง เปน ที่ พึง 
พอใจ ของ ทาน พระยา มขุ มน ตรฯี     อกี ดวย     เนือ่งจาก ทาน เคย เปน 
ผู อุปถัมภ บำรุง ทาน พระครู สังฆ วุฒิ กร   ( จูม   พนฺธุโล )     มา กอน   จึง 
มี ความ สนิท สนม กัน เปน อัน มาก 

ทานเจาคุณพระธรรมเจดีย (จูม พนฺธุโล) ปกครองวัดโพธิสมภรณ พ.ศ.๒๔๖๖-๒๕๐๕

 วัด เทพ ศิริ นท รา วาส

สู 

ผูปกครองวัด โพ
พ . ศ .   ๒๔๖๖๖ 

๗

๕๘



อำลาวัดเทพศิรินทราวาสฯ

   เปน อันวา   ๑๕   ป     ของ การ อยู จำ พรรษา และ การ 
ศึกษา พระ ปริยัติ ธรรม ทั้ง แผนก นัก ธรรม และ บาลี     ณ     วัด เทพ 
ศิรินทราวาส   กรุงเทพ   ได สิ้น สุด ลง   ทาน เจา คุณ พระ ธรรม เจดีย   
(จูม   พนฺธุโล)   ฐานานุกรม ขณะ นั้น คือ   “ พระครู สังฆ วุฒิ กร ”   (จูม   
พนฺธุโล    น.ธ. โท   ป . ธ .  ๓ )   เมื่อ ได รับ พระ บัญชา จาก สมเด็จ พระ 
มหาสมณเจาฯ   และ พระ สาสน โสภณ แตง ตัง้ ให เปน  “ เจา อาวาส 
วัด โพธิสมภรณ”   อ . เมือง   จ . อุดรธานี   เปน วัด ฝาย ธรรม ยุต ติก 
นิกาย   วัดแรก ใน   จ . อุดรธานี   ตั้งแต บัดนั้น 
   ทาน เจา คุณ พระ ธรรม เจดีย   ( จูม   พนฺธุโล )   มี ความ ภูมิใจ 
และ เต็มใจ     พรอม นอม รับ พระ บัญชา     ทาน ตั้งใจ ที่จะปฏิบัติ 
หนาที่ ดวย ความ วิริยะ     อุตสาหะ     เต็ม กำลัง ความ สามารถ ที่ จะ 
กระทำ ได   เพื่อ ตอบ สนอง พระ เดช พระคุณ ที่ ทรง ยกยอง นับถือ 
ให เกียรติ    ทรง แตง ตั้ง ให เปน     “ เจา อาวาส”    ณ   วัด โพธิ สม ภ รณ   
อาราม แหง นี้ 

๘   พรหม วิหาร ธรรม 
 สำหรับผู ปกครอง 

 

 พ . ศ .   ๒๔๖๖   -   ๒๕๐๕ 
 
 
 

   “นัก ปราชญ ผู ฉลาด ทรง ไว ดวย คุณธรรม       เมื่อ อยู 

ใน สถาน ที่ แหง ใด ยอม ทำ ประโยชน ให แก สถาน ที่ แหง นั้น”     

 นบั ตัง้แต ทาน เจา คณุ พระ ธรรม เจดยี   ( จมู   พนธฺโุล )       ดำรง ตำแหนง 

เจา อาวาส วัด โพธิ สม ภ รณ    อำเภอ เมือง   จ . อุดรธานี 

๖๐



พรหมวิหารธรรม
สำหรับนักปกครอง

ชี ว ป ร ะ วั ติ

ทานเจาคุณพระธรรมเจดีย 
(จูม  พนฺธุโล)

   รัศมี ของ พระ ธรรม อัน บริสุทธิ์   ได เริ่ม ฉาย แสง แหง ความ 

เจริญ รุงเรือง มา สู อาวาส แหง นี้   ทาน เจา คุณฯ เปน ผู มี คุณสมบัติ 

ของ นัก ปกครอง    สถิตย มั่น ใน หลัก ธรรม   มี จิตใจ หนัก แนน มั่นคง 

ดุจ แผนดิน     มุง มั่น บำเพ็ญ เพียร ทำ กิจ ใน หนาที่ ให สมบูรณ     เพื่อ 

ประโยชน สุข และ ความ รมเย็น มา สู ผู ใต การ ปกครอง     ไม ทอด 

ธุระ ใน การ เกื้อกูล ดวย ปจจัย ลาภ ทั้ง   ๔   ทาน เจา คุณฯยึดหลัก 

พรหมวิหาร ธรรม    ตาม หลัก พระพุทธ ศาสนา     ที่ พระผู มี พระ 

ภาค เจา ทรง แสดง ไว     อัน เปน หลัก ธรรม ของ ผู ปกครอง โดยแท
 

   ๑ .   เมตตา     ความ รัก       คือ   ความ ปรารถนา ดี     มี ไมตรี   

ตองการ ชวย เหลือ ให ทุก คน ประสบ ประโยชน และ ความ สุข 

   ๒ .   กรุณา     ความ สงสาร     คือ     อยาก ชวย เหลือ ผู อื่น ให 

พน จาก ความ ทุกข       ใสใจ ที่ จะ ปลดเปลื้อง บำบัด ความ ทุกข ยาก 

เดือด รอน ของ คน และ สัตว ทั้ง ปวง 

   ๓ .   มุทิตา       ความ เบิก บาน พลอย ยินดี       เมื่อ เห็น ผู อื่น 

อยูดี มี สุข     ก็ มี ใจ แชม ชื่น เบิก บาน   เมื่อ เห็น เขา ทำ ดี งาม ประสบ 

ความ สำเรจ็ กาวหนา ยิง่ ขึน้ ไป       ก ็พลอย ยนิด ีบนัเทงิ ใจ ดวย       พรอม 

ที่ จะ ชวย สง เสริม สนับสนุน 

   ๔ .   อเุบกขา     ความ ม ีใจ เปนก ลาง       คอื     มอง ตาม เปน จรงิ     

โดย วาง จิต เรียบ สม่ำเสมอ     มั่นคง     เที่ยง ตรง ดุจ ตาชั่ง       มอง เห็น 

การ ที่ บุคคล จะ ได รับ ผล ดี     หรือ ชั่ว สมควร แก เหตุ ที่ ตน ประกอบ   

พรอม ที่ จะ วินิจฉัย   วาง ตน   และ ปฏิบัติ ไป ตาม หลัก การ   เหตุผล   

และ ความ เที่ยง ธรรม 

 

 ๘.๑     ดาน การ ปกครอง  
   ทาน เจา คณุ พระ 

ธรรม เจดยี   ( จมู   พนธฺโุล)   

เปน พระ เถรานุเถระ ที่ 

ดำรง มั่น ใน ศีล   สมาธิ   

ปญญา   ยึด มั่น ใน พระ 

ธรรม วินัย เครงครัด ใน 

ระเบียบ แบบแผน       และ 

ที ่สำคญั ตรง ตอ เวลา       ม ี

จิตใจ ที่ หนัก แนน     ไมมี ความ เอน เอียง หวั่น ไหว     มี ความ สงา 

งาม เปน ที่ เคารพ ยำเกรง ของ พระ ภิกษุ สงฆ     สามเณร   อุบาสก     

อุบาสิกา   กำหนด กฎ ระเบียบ กติกา ยึดถือ หลัก ธรรม เปน สำคัญ 

 

 ๘.๑.๑       กฎ ระเบียบ ภายใน วัด โพธิ สม ภ รณ 
 

   ใน ฐานะ ศิษย เอก ชั้น แนว หนา ของ ทาน พระ อาจารย มั่น   

ภูริ ทต ฺโต    ( พระ อาจารย ใหญ ฝาย วิปสสนา ธุระ )   มา แต เบื้อง ตน     

จงึ ไดนอม รบั ขอ ปฏิบตั ิอนั เปน ปฏปิทา หลกั ธรรมการ ปกครอง ของ 

ทาน พระ อา จาร ย มั่นฯ     มาบ ริ หาร ปกครอง หมู คณะ สงฆ ภายใน 

อาวาส   เพื่อ ความ อบอุน ความ สามัคคี     และ ความ มั่นคง ใน หมู 

คณะ พระ ภิกษ ุสงฆ   และ สามเณร     ใน ขณะ เดยีวกัน อาจ ม ีบาง หมู 

คณะ ที่ เดิน นอก แถว ละเมิด ไม ปฏิบัติ ตาม ใน การ ขาง หนา     อาจ 

ตึกธรรมเจดีย ภ.ป.ร.

๖๓๖๒



พรหมวิหารธรรม
สำหรับนักปกครอง

ชี ว ป ร ะ วั ติ

ทานเจาคุณพระธรรมเจดีย 
(จูม  พนฺธุโล)

ทำให เสือ่ม เสยี ประโยชน ตอ สวน รวม และ ศรทัธา ใน ทีส่ดุ     จงึ ตอง 

มี บท ตัก เตือน ตลอด จนถึง ขั้น บท ลงโทษ ใน ที่สุด 

   ๑ .   พระ ภิกษุ สงฆ   และ สามเณร   ตอง ลง ทำวัตร สวด มนต 

   ๒ .   พระ ภิกษุ สงฆ     และ สามเณร     หาม สวม รองเทา ออก 

นอก เขต วัด   ( หาม สวม รองเทา เขา บาน ) 

   ๓ .   พระ ภิกษุ สงฆ   และ สามเณร     ตอง หม จีวร ซอน   ๒   ผืน 

   ๔ .   ตรง ตอ เวลา     ( ขอ นี้ ทาน เจา คุณฯ   ให ความ สำคัญ มาก     

เพราะ คน ตรง ตอ เวลา จะ ทำให งาน ทุก อยาง ดำเนิน ไป ได ดวย ดี   

กิจวัตร เบื้อง ตน ของ พระ ภิกษุ สงฆ และ สามเณร   จำ ตอง บริหาร 

เวลา และ เปน คน ตรง ตอ เวลา ) 

 

พระภิกษุสามเณรทำวัตรสวดมนต ในพระอุโบสถวัดโพธิสมภรณ

 ๘.๑.๒   บท ตัก เตือน และ ลงโทษ 
 

   เมื่อ อยู ใน อาวาส เดียวกัน     ก็ ตอง อยู ภาย ใต กฎ ระเบียบ 

อนั เดียวกนั     แต ถา ใคร ละเมิด     ทาน เจา คณุฯ ก ็จะ ดำเนิน การ ตาม 

หลัก ธรรม 

   จะ ตัก เตือน ใน ขั้น แรก     เมื่อ ผู นั้น เชื่อ ก็ ดี ไป     แต ถา ไม เชื่อ 

   จะ  ตัก  เตือน  เปน  ครั้ง  ที่    ๒    เมื่อ  ผู  นั้น  เชื่อ  ก็  ดี  ไป  

แตถาไมเชื่อ 

   ก็ จะ ตัก เตือน เปน ครั้ง ที่   ๓     เมื่อ ผู นั้น เชื่อ ก็ ดี ไป   แต ถา ไม 

เชื่อ คราว นี้ ทาน เจา คุณฯ จะ ลงโทษ   คือ ไล ออก จาก อาวาส 

 

 ๘.๒     ดาน การ ศึกษา 
 

   การ ศึกษา เปนการ พัฒนา คุณภาพ ชีวิต ของ มนุษย   เปน 

หนทาง อัน ประเสริฐ และ ทำให ชีวิต ประสบ ผล สำเร็จ ได ใน ระดับ 

หนึ่ง     มนุษย เปน สัตว พิเศษ     ซึ่ง แตก ตาง จาก สัตว ทั้ง หลาย     สิ่ง ที่ 

ทำให มนุษย เปน สัตว พิเศษ คือ การ ศึกษา   เรียน รู     ฝกฝน พัฒนา 

มนุษย ที่ ฝก     ศึกษา     หรือ พัฒนา แลว ชื่อ วา เปน     “ สัตว ประเสริฐ”     

เปน ผู รูจัก ดำเนิน ชีวิต ที่ ดี งาม ดวย ตนเอง และ ชวย ให สังคม ดำรง 

อยู ใน สันติสุข     
 

   เนื่อง ดวย ทาน เจา คุณ พระ ธรรม เจดีย   ( จูม   พนฺธุโล )   ได 

รับ การ ฝกฝน อบรม สั่ง สอน   ศึกษา เลา เรียน พระ ปริยัติ ธรรม ทั้ง 

แผนก นัก ธรรม   และ แผนก บาลี   จน ประสบ ผล สำเร็จ การ ศึกษา   

๖๕๖๔
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เปน เปรียญ ธรรม   ๓   ประโยค   ณ   สำนัก เรียน วัด เทพ ศิริ นท รา 

วาส   กรุงเทพฯ     อัน เปน ศูนยกลาง วิชาการ ทาง พระพุทธ ศาสนา     

เพราะ ฉะนั้น ใน ฐานะ ที่ ทาน เปน เจา อาวาส วัด โพธิสมภรณ     

ผูมี ความ รู ความ สามารถ เชี่ยวชาญ ทั้ง พระ ปริยัติ ธรรม     และ 

วิปสสนากัมมัฎฐาน  จึง รับ ภาระ เปน ครู สอน แก พระ ภิกษุ สงฆ   

สามเณร   เพื่อ อนุเคราะห ให บรรลุ ความ สำเร็จ สมประสงค ใน 

ทางการ ศึกษา   ณ   สำนัก เรียน พระ ปริยัติ ธรรม     วัดโพธิ สม ภ รณ     

อ . เมือง     จ . อุดรธานี 
 

   จาก ผล การ สอบ ของ พระ ภิกษุ สงฆ   และ สามเณร ทั้ง   ๒   

นกิาย     จาก สำนัก เรยีน พระ ปรยิตั ิธรรม วดั โพธ ิสม ภ รณ       ได ทำ ชือ่ 

เสียง ให โดง ดัง ทั้ง แผนก นัก ธรรม     แผนก บาลี และ เปรียญ ธรรม   

   โดยใน ป หนึ่งๆ   

   แผนก นัก ธรรม     สอบไล   ณ   สนาม หลวง ( กรุงเทพฯ )   ได   

๕๐ %   ขึ้น ไป 

   แผนก บาลี   สอบ     ณ   สนาม หลวง ได   ๑๐   รูป ถึง   ๒๐   รูป 

ตั้งแต เปรียญ ธรรม   ๓   ประโยค ขึ้น ไป   จนถึง เปรียญ ธรรม   ๙   

ประโยค   
 

   ผล การ สอบ เปน เครื่อง พสิจูน ได วา     ทาน เจา คณุฯ ม ีความ 

วิริยะ อุตสาหะ   ขะมักเขมน   สนใจ ใน ดาน การ ศึกษา ของ กุลบุตร 

เปน อยาง ดี   ดั่ง เปน ที่ ปรากฏ ใน หมู พุทธ บริษัท ทั้ง ฝาย บรรพชิต   

และ ฝาย คฤหัสถ     นับ วา ทาน เจา คุณฯ เปน ปราชญ ทาง ดาน การ 

ศึกษา ที่ สำคัญ ยิ่ง นัก     จนทำใหมี ศิษยานุศิษย มากมาย ไพศาล 

  ๘.๓     ดาน การ เผยแผ   ( พ . ศ .   ๒๔๖๖  -  ๒๕๐๕ ) 
 

   พระ ภกิษ ุสงฆ   ซึง่ เปน บรรพชติ ใน พระพทุธ ศาสนา     มหีนา 

ที่ ศึกษา พระ ปริยัติ ธรรม     และ ปฏิบัติ ธรรม     เผย แผ คำ สั่ง สอน 

ประกาศ พระ สจัธรรม อนั ประเสรฐิ ของ พระ ผู ม ีพระ ภาค เจา ที ่ทรง 

แสดง ไว 

 

   ใน ฐานะ เจา อาวาส วัด โพธิ สม ภ รณ   และ ยัง ดำรง 

ตำแหนงที่ สูงสุด ใน ภาค อีสาน ขณะ นั้น คือ   “ผู ชวย เจา 

คณะ ภาค ”   เปน พระ เถระ ผูใหญ ที่ มี ศีลวัต รง ดงาม ทั้ง เบื้อง 

ตน     ทามกลาง     และ บั้นปลาย    มี บทบาท สำคัญ ใน การ เผย แผ 

พระพุทธ ศาสนา   โดย เฉพาะ ภาค ตะวัน ออก เฉียง เหนือ   (ภาค 

อสีาน )     รบั ภาระ ธรุะ ใน พระพทุธ ศาสนา สง เสริม ฟนฟ ูวาง นโยบาย 

ระเบียบ แบบแผน ของ พระ ภิกษุ สงฆ คณะ ธรรม ยุติ   ให เปน ที่ 

เคารพ ยึด มั่น ของ ปวง ชน     และ วาง แนวทาง ให คณะ พระ ภิกษุ 

สงฆ     ได มี โอกาส สั่ง สอน ศีล ธรรม แก ประชาชน    ตลอด จน ให 

พทุธศาสนกิชน ชวย สอด สอง ดแูล คณะ พระ ภกิษ ุสงฆ ให ประพฤต ิ

ปฏิบัติ อยู ใน ขอบเขต ของ พระ ธรรม วินัย สมควร แก ฐานะ 
 

  

๖๗๖๖
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  พระ ภกิษ ุสงฆ คณะ ธรรม ยตุ ิใน ภาค ตะวนั ออก เฉยีง เหนอื   

( ภาค อีสาน )     ภาย ใต การ บริหาร การ ปกครอง ของ  ทาน เจา 

คุณธรรม เจดีย   ( จูม   พนฺธุโล )     มี ความ เจริญ รุงเรือง ประสบ ผล 

สำเร็จ โดย ลำดับ   และ มีชื่อ เสียง โดง ดัง ขจร ขจาย ไป อยาง กวาง 

ขวาง ทั่ว ทุก สารทิศ     ดัง พระ ผู มี พระ ภาค เจา ตรัส ไว   วา
 

 น   ปุปฺผ คนฺโธ     ปฏิวาต เม ติ     

 น     จนฺ ทนํ     ตค รมลฺ ลิ กา     วา     

 สตฺจ     คนฺโธ     ปฏิวาต เม ติ     

 สพฺ พา     ทิ สา     สปฺ ปุ ริโส     ป วาย ติ .   

   กลิ่น ดอกไม ก็ หอม ฟุง ทวน ลม มิได 

 กลิ่น จันทน     กลิ่น กฤษณา     กลิ่น มะลิ ซอน     

 ก็ หอม ฟุง ทวน ลม ไป มิได 

 สวน กลิ่น ของ สัตบุรุษ     ยอม หอม ฟุง ทวน ลม ไป ได 

 สัตบุรุษ ยอม หอม ฟุง ไป ตลอด ทิศ ทั้ง ปวง 

                   พระ ไตรปฎก   เลม ที่   ๒๐ / ๕๑๙ / ๒๙๑ 
 

   ทาน เจา คุณ พระ ธรรม เจดีย   ( จูม   พนฺธุโล )   เปน พระ อริย 

สงฆ สาวก ของ พระ ผู ม ีพระ ภาค เจา     ผู ปฏบิตั ิด ี  ปฏบิตั ิชอบ โดยแท    

ดำรง ตนยดึ มัน่ ใน หลกั พระ ธรรม คำ สัง่ สอน อยาง เครงครดั       มุง มัน่ 

ที่ จะ เดิน ตาม รอย บาท พระ ศาสดา     ประกาศ สัจธรรม อัน บริสุทธิ์     

เพือ่ ถวาย เปน พทุธ บชูา  ซึง่ เปน พทุธ กจิ เบือ้ง ตน ของ พระ ศาสนา นี ้    

และ เปน คำ สั่ง เบื้องตนของ พระ ผู มี พระ ภาค เจา ที่ พระ สงฆ 

สาวก ตอง ปฏิบัติ ตาม 

 “ ภิกษุ ทั้ง หลาย . . เธอ ทั้ง หลาย  จง จาริก ไป เพื่อ ประโยชน 

และ ความ สุข ของ ชน เปน อัน มาก   เพื่อ อนุเคราะห ชาว โลก เพื่อ 

ประโยชน เกื้อกูล และ ความ สุข แก ทวย เทพ และ มนุษย ทั้ง หลาย ”   

 ( วิ   นย . มหา . ขอ   ๓๒ ) 
 

   ทาน เจา คุณฯได ยึดถือ เปน สรณะ   และ ดวย ความ วิริยะ 

อุตสาหะ  ไม ยอทอ ตอ ความ ยาก ลำบาก     ได พยายาม มุง มั่น 

ประกาศ หลัก ธรรม คำสอน ให เปน ที่ พึ่ง ของ มวล มนุษยชาติ 
 

   ภายใน อาวาส   ได จัด ให มี การ อบรม สั่ง สอน ให ได รับ 

ประโยชน ควร คา แก ภาระ ของ ตน     ทัง้ ฝาย พระ ภกิษ ุสงฆ   สามเณร   

อุบาสก   อุบาสิกา   ให ความ รู ดาน พระ ปริยัติ ธรรม     พระ ปฏิบัติ 

ธรรม     แนะแนว ทางใน การ ให ทาน     รักษา ศีล     เจริญ ภาวนา   และ  

ยัง ได นำ แสง  ปญญา แหง ธรรม มา สู พุทธ บริษัท   ดวย การ แสดง 

้ ้ ่

๖๙๖๘
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ธรรม   โดย เลือก ขอ ธรรม ให ถูก ตอง    เที่ยง ตรง    บริสุทธิ์    บริบูรณ   

เพื่อ ความ เจริญ รุงเรือง ดวย ปญญา แหง พระ ธรรม    อัน เปน ธรรม  

วิจิตร พิสดาร ลุม ลึก       กอใหเกิดความซาบซึ้ง ใน รส พระ สัจธรรม     

เพื่อ เปน หลัก ใน การ ดำเนิน ชีวิต     และ ยัง บรรยาย ธรรม ใน การ ฝก 

อบรม การ ปฏิบัติ ทาง จิต   ณ   พระ อุโบสถ วัด โพธิ สม ภ รณ 
 

   นอกจาก นัน้    ยงั ได สง เสรมิ กจิกรรม ทาง พระพทุธ ศาสนา   

การ เผยแผ ประกาศ หลัก ธรรม คำ สั่ง สอน นอก สถาน ที่   อาทิ เชน   

ตาม โรงเรียน    หนวย งาน ราชการ    รัฐวิสาหกิจ    บริษัท หาง ราน   

ฯลฯ   และ เดนิ ทางออก ไป ตาง จงัหวัด เพือ่ นำ แสง  แหง  ธรรม สอง ไป 

ใน จติใจ ผู ที ่ยงั ม ีความ มดื บอด   หวงัให ม ีจติใจ นอมนำ มา เลื่อมใส 

ศรัทธา ใน พระพุทธ ศาสนา
 

 ๘.๔     ดาน สาธารณูปการ   และ   สาธารณะ สงเคราะห 
 

   ถึง แมวา ภาระ หนาที่ ความ รับ ผิด ชอบ จะ มากมาย สูง 

ขึ้น เทากับ เงา ตาม ตัว   ใน ฐานะ ที่ เปน พระ เถรานุเถระ ผูทรง 

ภูมิปญญา ดำรง ตำแหนง   “ ผู ชวย เจา คณะ ภาค ” , เปน เจา อาวาส 

วัด โพธิสมภรณ ,   ครู สอน นัก ธรรม และ แผนกบาลี    ณ    วัด 

โพธสิมภรณ,  กรรมการ ตรวจ นกั ธรรม   ณ   สนาม หลวง ,    กรรมการ 

ตรวจ บาล ี    ณ   สนาม หลวง ,  กรรมการ สงัคายนา พระ ไตรปฎก     และ 

หนาที่ ภาระ อื่นๆ     อีก มากมาย   แต ทาน เจา คุณฯ ก็ มิได ทอด ธุระ   

กลับ ใหการ เอาใจ ใส ควบคุม ดูแล รักษา และ บูรณะ ปฏิสังขรณ 

ปูชนียวัตถุ สถาน ให ดำรง คง สภาพ ที่ มั่นคง ถาวร และ เรียบรอย 

งดงาม ดวย ความ พยายาม มุง มั่น พากเพียร ที่ จะ พัฒนา วัด ให สม 

กับ เปน วัด คณะ ธรรม ยุติ     เปน สถาน ที่ สัป ปา ยะ เหมาะ แก การ 

บำเพ็ญ สมณ ธรรม 
 

   ทั้งนี้   ใน ระยะ แรก ทาน เจา คุณฯได จัด สราง สิ่ง ที่ จำเปน 

และ สำคัญ กอน   อาทิ เชน 
 

     ๑ .   กุฏิ ตึก   ๒   ชั้น     จำนวน   ๓   หลัง   สราง ดวย อิฐ ถือปูน 

หลังคา มุง กระเบื้อง ดิน เผา 

  (แถวกลางจากซายไปขวา) พระครูสิริสารสุธี (จันทรศรี จนฺททีโป) 
ทานเจาคุณพระธรรมเจดีย (จูม พนฺธุโล) และพระเถระครูสอนพระปริยัติธรรม 

วัดโพธิสมภรณ

๗๑๗๐
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 ๒ .   กฏุ ิชัน้ เดยีว   จำนวน   ๑๗   หลงั     ขนาด เล็ก บาง และ ขนาด 

ใหญ บาง     สราง ดวย ไม   หลังคา มุง สังกะสี บาง ,   มุง กระเบื้อง ดิน 

เผา บาง ,   มุง กระเบื้อง ซีเมนต บาง 

   ๓ .   โรงเรียน ภาษา ไทย   จำนวน   ๑   หลัง   สราง ดวย กอ อิฐ 

ถือปูน   หลังคา มุง กระเบื้อง ดิน เผา 

   ๔ .   โรงเรียน พระ ปริยัติ ธรรม   จำนวน   ๑   หลัง   สราง ดวย กอ 

อิฐ ถือปูน   หลังคา มุง กระเบื้อง ดิน เผา 

   ๕ .   ศาลา การเปรียญ จำนวน   ๑   หลัง   ชั้น เดียว   สราง ดวย 

ไม     หลังคา มุง กระเบื้อง ดิน เผา 
 
   สำหรับ     พระ อโุบสถ ได เริม่ กอสราง ใน ป     พ . ศ .   ๒๔๖๖     และ 
แลว เสร็จ ใน ป ถัด มา   โดย มี   พระยา มุข มน ตรีฯ   ( อวบ   เปาโรหิตย )   
เปน ผู อปุถมัภ ผนงั กอ อฐิ ถอืปนู     โครง หลงัคา ใช ไม เนือ้ แขง็ ทัง้หมด 
หลังคา มุง ดวย กระเบื้อง ดิน เผา   พื้น ปู ดวย กระเบื้อง ดิน เผา  ไมมี 
ชอฟา ใบระกา   ไมมี มุข หนา มุข หลัง 
   ใน สมัย ทาน เจา คุณฯได ทำการ บูรณะ ปฏิสังขรณ พระ 
อุโบสถ วัด โพธิ สม ภ รณ     มาก ถึง   ๔   ครั้ง   ดังนี้ 
   ครั้ง ที่   ๑   หลอ คาน คอนกรีตเสริมเหล็ก รบั ใต ฝา ผนัง รอบ 
พระ อุโบสถ 
   ครั้ง ที่   ๒   เปลี่ยนแปลง โครง หลัง ใหม ให เปน สาม ลด สาม 
ชั้น อุโบสถ 
   ครั้ง ที่   ๓   ตอ เติม มุข หนา และ มุข หลัง อุโบสถ 
   ครั้ง ที่   ๔   ปน ชอฟา ใบระกา ซุม ประตู หนาตาง คัน ทวย บัว 
ปลาย เสา และ กะเทาะ ฝา ผนัง ,   เสา เกา ออก ฉาบ ปูน ใหม 

 ๘.๔.๑       สาธารณะ สงเคราะห  (นอกเขตพุทธาวาส)
 
   ทั้งนี้ ทาน เจา คุณฯยัง ได ใหการ สนับสนุน และ อุปถัมภ 
ใน การ กอสราง สิ่ง สำคัญ   นอก เขต พุทธาวาส   เพื่อ เหมาะ แก การ 
บำเพ็ญ สมณ ธรรม ของ พระ ภิกษุ สงฆ   สามเณร   และ เพื่อ ความ 
เจริญ รุงเรือง ใน พระพุทธ ศาสนา   อาทิ เชน 
   ๑ .   โบสถ วัด ไชยา ราม   ต . เชียง พิณ   อ . เมือง   จ . อุดรธานี 
   ๒ .   โบสถ วัด ศิริ ธรรม นิมิตร   บาน บง   ต . หนองบัว   อ . เมือง   
จ. อุดรธานี 
   ๓ .   โบสถ วัด โยธา นิมิตร   ต . หนองบัว   อ . เมือง   จ . อุดรธานี 
   ๔ .   โบสถ วัด บุญ ญา นุ สรณ     บาน หนองวัวซอ     ต . หมาก 
แขง     อ . เมือง     จ . อุดรธานี 
   ๕ .   โบสถ วัด สุทธาวาส   ต . ธาตุ เชิง ชุม   อ . เมอืง   จ.สกลนคร 
   ๖ .   โบสถ วัด มหาชัย    ต . หนองบัว    อ . หนองบัวลำภู   
จ.อุดรธานี  
   สำหรับ โบสถ วัด มหาชัย นั้น   ขณะ กำลัง ดำเนิน การ 
กอสราง ยัง ไม แลว เสร็จ  ทาน เจา คุณฯก็ มา ถึง กาล ละ ธาตุ ขันธ 
เสีย กอน  
   ทาน เจา คุณฯไดเพียรพยายาม มุง มั่น ใน การ บำเพ็ญ 
ศาสนกิจ   นับ วา เปน ผู ที่ มี ปรีชา สามารถ ใน การ ทำนุ บำรุง 
วัดวาอาราม ให เจริญ รุงเรือง ขึ้น ตาม ลำดับ   จน เปน ที่ ปรากฏ ใน 
หมู พุทธ บริษัท ทั้ง ฝาย บรรพชิต   และ คฤหัสถ 

 

๗๓๗๒



ชี ว ป ร ะ วั ติ

ทานเจาคุณพระธรรมเจดีย 
(จูม  พนฺธุโล)

             ๙   ขอ วัตร ปฏิปทา
  
 

 

   ทาน เจา คณุ พระ ธรรม เจดีย   ( จมู   พนฺธโุล )   เปรียบประดุจดงั 

เพชร นำ้ หนึ่ง ในพระพุทธศาสนา      รบั ขอ ปฏบิตั ิอนัเปน ปฏปิทา 

และ หลกั ธรรม ของ ทาน พระ อา จาร ย มัน่ฯ   ไว เปน แบบ อยาง 

มา แต เบื้อง ตน 
 

   ทาน เจา คณุ ฯ จงึ เปน ทายาท ผู สบืทอด องิ อาศยั เนต ต ิแหง 

ธรรม คือ   ฉาย ฉานถึง ความ เปน พระ อาจารย มั่น ฯ   ผู เปน ครู   จน ลุ 

มา ถึง ผู เปน ศิษย  ให สม กับ เปน ศิษย   และ เปน ศิษย คน โปรด ที่ 

ทานพระ อา จาร ย มั่นฯ   รัก และ เมตตา ยิ่ง นัก 
 

   ทั้งนี้ ไม วา ภาระ ธุระ จะ มากมาย 

สัก ปาน ใด   ทาน เจา คุณฯ   ก็ มิได ละเลย 

หนาที่ ใน การ ปฏิบัติ ทาง จิต   ถือ เปน เรื่อง 

สำคัญ   การ ทำ จิต ให สงบ ถือ เปน กำลัง   

การ พัฒนา อริยสัจ ถือ เปนการ ถูก ตอง   

ทาน เจา คุณฯ   ดำรง ตน อยู ใน การ เผยแผ 

พระ ธรรม วินัย   รักษา ขนบธรรมเนียม 

ของ สมณะ ที่ ดี ไว อยาง มั่นคง   มี ศีล อัน 

บริสุทธิ์   มีความ เพียร ความ กตัญู เปน 

เลิศ     มจีติใจ หนกั แนน เดด็ เดีย่ว   เมือ่ ลงมอื 

ทำการ สิง่ ใด ก ็ทำ สมำ่เสมอ จน ประสบ ผล สำเรจ็   เมือ่ วาง จาก ภาระ 

ธุระ ภายใน วัดวาอาราม   ทาน เจา คุณฯ ก็ จะ ออก ธุดงค แสวงหา 

โมกขธรรม   บำเพ็ญ เพียร ตาม ปา เขา  โดยมาก มัก จะ ธุดงคไป 

กับพระอาจารยกงมา   จิร ปุโ
 
   ครั้น ถึง เวลา ออก ธุดงค เพื่อ บำเพ็ญ สมณ ธรรม   ทาน 
เจาคณุฯ ก ็จะ แตง ตัง้ ผูที ่วางใจ ได ให รกัษา กจิการพระศาสนา แทน   
ทาน เจา คุณ พระ ธรรม เจดีย   ( จูม   พนฺธุโล )  ซึ่งถือไดวา เปน 
ผูเลิศทางธุดงควัตร  อีกรูปหนึ่ง

   หลวงปูกงมา  จิรปุโ 
วัดดอยธรรมเจดีย  ต.ตองโขบ 
อ.โคกศรีสุพรรณ  จ.สกลนคร

๗๕



ขอวัตรปฏิปทาฯ ชี ว ป ร ะ วั ติ

ทานเจาคุณพระธรรมเจดีย 
(จูม  พนฺธุโล)

      ขอ วัตร ปฏิบัติ ในชีวิตประจำวัน 

ของทานเจาคุณพระธรรมเจดีย (จูม พนฺธุโล) 

   ตื่น นอน เชา ตีี   ๓   

   -     ขึ้น สู ทาง จงกรม   เดิน จงกรม กอน ออก 

บิณฑบาต   ฉัน มื้อ เดียว   คือ ฉัน เชา   โดย การ 

ตัก อาหาร ใส บาตร แต พอ ฉัน   เมื่อ ฉัน เสร็จ ลง 

พระอุโบสถ   ทำวัตร เชา   ทำวัตร เชา เสร็จ กลับ 

กุฏิ เพื่อ บำเพ็ญ ความ เพียร ตอ   เดิน จงกรม อยู 

บนเฉลียง หนา กุฏิ 
 

หลวงปูมั่น ภูริทตฺโต,  หลวงปูหลุย จันทสาโร,
หลวงปูขาว อนาลโย,  หลวงตามหาบัว าณสมฺปนฺโน

   เวลา   ๑๑.๐๐   น .    

  -     นั่ง สมาธิ เจริญ กรรมฐาน   

และ จำ วัตร

  เวลา   ๑๔.๐๐   น .   

   -     ออก บำเพ็ญ ศาสน กิจ 

ภายใน พระ อาราม   ตรวจ เยี่ยม ให 

กำลัง ใจ ครู ผู สอน   และ พระ ภิกษุ 

สงฆ   สามเณร   ณ   สำนัก เรียน 
 

   ทาน เจา คณุฯ   เมือ่ ลงมอื ทำ 

สิ่ง ใด จะ ทำ สม่ำเสมอ ตรง ตอ เวลา   

อาทิ เชน   ลง พระ อุโบสถ   ทำวัตร เชา - ทำวัตร เย็น   ปฏิบัติ ทาง จิต   

ทาน เจา คณุฯ   ให เหตุผล วาการ ทำ อะไร ตรง เวลา ทำให การ ดำเนิน 

ทุก อยาง เปน ไป ดวย ดี    และ   เนน เรื่อง การ ซอน ผา สังฆาฏิ เขา สู 

โคจร คาม สำคัญ มาก   ( ศิษย สาย พระ อา จาร ย มั่นฯ  ตอง ทำ ตาม)   

ทาน เจา คุณฯ   ปฏิบัติ อยาง เครงครัด ตาม คำ สั่ง สอน ของ พระ ผู มี 

พระ ภาค เจา   และ ปฏิบัติ ตาม รอย ปฏิ ทา ของ ทาน อา จาร ย มั่นฯ   

จนถึง วัน อวสาน แหง ชีวิต 
 

   ทาน เจา คณุ พระ ธรรม เจดีย   ( จมู   พนธฺโุล)     เคารพรัก เทิดทูน  

และกตัญูกตเวทีตอพระ อา จาร ย มั่นฯ  อยาง หา ที่สุด ประมาณ 

มิได  

   

 

๗๗๗๖



ชี ว ป ร ะ วั ติ

ทานเจาคุณพระธรรมเจดีย 
(จูม  พนฺธุโล)

 

   ๑๐   ตอนรับ พระ อาคันตุกะ
      จาก
          วัด บวร นิเวศ วิหาร   พ . ศ .   ๒๔๙๗ 

 

 

 
   นับ ตั้งแต ทาน เจา คุณ พระ ธรรม เจดีย   ( จูม   พนฺธุโล )   ขึ้น 
ปกครอง วัด โพธิ สม ภ รณ   ใน ฐานะ เจา อาวาส เปน รูป ที่   ๒   ตอ 
จากทาน พระครู ธรรม วิน ยา นุ ยุต ( หนู )   ทาน เจา คุณฯ ได ปฏิบัติ 
ศาสนกิจ อัน ยัง ประโยชน แก พระ ภิกษุ สงฆ   สามเณร   อุบาสก   
อุบาสิกา    ภายใน พระ อาราม    ดวย ความ วิริยะ อุตสาหะ    
และปรีชา สามารถ จน เปน ที่ ปรากฏ ใน หมู พุทธ บริษัท ทั้ง ฝาย 
บรรพชิต   และฝายคฤหัสถ เปน อเนก ประการ 

   

   เมื่อ วัน เวลา ผาน ไป   สังขาร ก็ เริ่ม เคลื่อน เขาสูปจฉิมวัย   

อิริยาบถ ทั้ง   ๔   เริ่ม ปรากฏ อาการ ปวย กระเสาะกระแสะ ชราภาพ 

ดวย เหตุ นี้    สมเด็จ พระ สังฆราชเจา   กรมหลวงวชิรญาณวงศ    

(ม . ร .ว .ชื่ น  นพ  วงศ   ป  .  ธ  .  ๗  )  จึ งมีพ ระบัญชาให  

พระครูสิริสารสุธี   (จันทรศรี   จนฺท ที โป)  ปจจุบัน ดำรง 

สมณศักดิ์ที่   พระอุดมญาณโมลี   (จันทรศรี   จนฺท ที โป)  มา 

ชวย   ทาน เจาคุณพระธรรมเจดีย  ( จูม   พนฺธุโล )   รับ ภาระ 

ธุระในพระพุทธศาสนา   ตั้งแต   พ.ศ. ๒๔๙๗   

 

๗๙



ชี ว ป ร ะ วั ติ

ทานเจาคุณพระธรรมเจดีย 
(จูม  พนฺธุโล)

ทาน เจา คุณ พระ ธรรม เจดีย   
 ( จูม   พนฺธุโล ) 

   

 เปรียบ เสมือน  พระ ธรรม เสนาบดี   
ทาน พระ อา จาร ย มั่น ภูริทตฺโต 

 
 

   ทาน เจา คุณ พระ ธรรม เจดีย   ( จูม   พนฺธุโล )   หนึ่ง ใน ศิษย 

เอก ชั้น แนว หนา รุน แรก   และ เปน ศิษย คน โปรด ของ ทาน พระ 

อาจารยมั่น   ภู ริ ทต ฺโต    ( พระ อาจารย ใหญ ฝาย วิปสสนา ธุระ )   

มาแต เบื้อง ตน ตั้งแตเมื่อครั้ง เปน สามเณร   โดยสาม เณร จูม ได 

อยู จำ พรรษา และ ศึกษา ฝกฝน อบรม เลา เรียน ใน ขอ วัตร ปฏิบัติ  

และวิปสสนา กรรมฐาน จน มี ความ รู ความ เขาใจ อยาง แตกฉาน   

๑๑

จาก ทาน พระ อาจารย ใหญ ทัง้ สอง คอื   ทานพระ อาจารย เสาร   
กนฺตสีโล   และ พระ อาจารย มั่น   ภู ริ ทตฺโต    ณ   สำนัก 
วัด เลียบ   ตำบล ใน เมือง   จังหวัด อุบลราชธานี     
โดย เฉพาะ ทาน พระ อาจารย มั่นฯ   รักและ 
เมตตา สาม เณรจูม   เปน อยาง มาก  

  ตอ เมื่อ กาล เวลา ผาน ไป   จวบ จน 
ทาน เจา คุณฯ ได รับ ภาระ ธุระ หนาที่ ใน 
พระพุทธ ศาสนา ทาง ภาค ตะวัน ออก เฉียง เหนือ   ( ภาค 
อสีาน )   ใน การ เผยแผ และ ขยาย วดั ธรรม ยตุ ให กวาง ขวาง   
บุคคล ที่ มี บทบาท และ มี ความ สำคัญ คอย ให กำลัง ใจ ให ความ 
อบอุน   คอย ชวย เหลือ จน ประสบ ผล สำเร็จ   จน ม ีผู มา ศรทัธา เลือ่มใส 
มากมาย   ม ีศษิยานศุษิย แพร หลาย ไพศาล   ยงั ประโยชน ตอ พระพทุธ 
ศาสนา เปน อเนก ประการ คือ   ทาน พระ อาจารย มั่น   ภู ริทตฺ โต 
     ทาน เจา คุณ พระ ธรรม เจดีย   ( จูม   พนฺธุโล )    เปรียบ เสมือน 
พระ ธรรม เสนาบดี   ฝาย วิปสสนา ธุระ แหง ยุค รอย ตอ กึ่ง พุทธกาล   
ของ ทานพระ อาจารย มั่นฯ โดยแท
 

 ๑๑.๑ .     ทาน เจา คุณ พระ ธรรม เจดีย   ( จูม   พนฺธุโล )   
     ขึ้น เหนือ พบ ทาน พระ อาจารย มั่น   ภู ริ ทตฺโ ต  
  ดวย ความ ผูกพัน ระหวาง ศิษย กับพระ อาจารย   อยาง 
แนนแฟน   แม วนั เวลา ผาน มา เนิน่ นาน   ผู เปน ศษิย ยงั จดจำ เรือ่ง ราว 
ใน อดีต   ซึ่งยัง กระจาง  สวาง อยู กลาง ใจ ตราบ จนถึงกาลปจจุบัน     
ครั้น เมื่อ ทาน พระ อาจารย มั่น ฯ     จำ พรรษา อยู ทาง ภาค เหนือ     ณ   

๘๑
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ทานเจาคุณพระธรรมเจดีย 
(จูม  พนฺธุโล)

วัด เจดีย หลวง วรวิหาร    ทาน เจา คุณฯจะ มี จดหมาย สง ไป ถึง ทาน 
พระ อา จาร ย มั่นฯ ทุกๆ ป อยาง ตอ เนื่อง   ประมาณ   ๓   -   ๔     ฉบับ   แต 

ก็ เงียบหายไมมี การ ติดตอ กลับ มา จาก ทาน พระ อาจารย มั่นฯ 

   กาล และ เวลา ชาง เปนใจ     เมื่อ ออก พรรษา   พ . ศ .   ๒๔๘๒     

ทาน เจา คุณฯ   จึงได เดิน ทาง ขึ้น ภาค เหนือ ดวย ตนเอง       เมื่อ ถึง 

จ.เชียงใหม ก็ รีบ ตรง ไป   ณ   วัด เจดีย หลวงวรวิหาร       สถาน ที่ 

จำ พรรษา ของ ทาน พระ อาจารย มั่น ฯ     วาง บริขาร เปน ที่ เรียบรอย     

ก็ เดิน ตรง เขาไป กราบ 

นมัสการ แทบ เทา ทาน ผู 

ม ีพระคณุ       สวน ดานทาน 

พระ อาจารย มัน่   ฯ     ได ลวง 

รู ดวย วาระ จิต  วา ศิษย ผู 

เปน ที่รัก ยิ่ง ของ ทาน   จะ 

เดิน ทาง มา พบ  ทาน  จึง 

จัด เตรียม สถาน ที่ ไว รอ 

คอย ตอนรับ     ทั้ง ผู เปน 

อาจารย และ ผู เปนศิษย  

ตาง มี ความ ยินดี ปติ ยิ่ง นัก ก็ ดวย จาก กัน ไป นาน   สน ทนา 

ปราศรัยทักทายสัก พัก     ทาน เจา คุณฯ   ก็ กราบ เรียน จุด ประสงค 

ใน การ เดิน ทาง มา ครั้งนี้

 ฝาย ทาน พระ อา จาร ย มั่นฯก็ ตอบ รับ  เพื่อ ให สม กับ 
เจตนารมย   และ ฉลอง ศรัทธา ของ ผู เปน ศิษย  “ จะ กลับ วัน ไหน   
กลับ ดวย กัน   ทุกที เห็น แต จดหมาย เล็ก มา ก็ ไม กลับ   นี้ 

     วัดเจดียหลวง ในปจจุบัน

จดหมาย ใหญ มา เอง   คง ตอง กลับ แนนอน”     จดหมาย ใหญ 
หมาย ถึง   ทาน เจา คุณ พระ ธรรม เจ ดีย  (จูม   พนฺธุโล )     ฝายลูก 
ศิษย ดีใจ ยิ่ง นัก   แลว กลาว วา     “เกลา ขอ อาราธนา นิมนต 
พัก อยูกอน   เกลา จะ เดิน ทาง ลวง หนา กลับไป กอน   เพื่อ 
จัดเตรียมเสนาสนะ สถาน ที่พัก  ใหเรียบรอยแลวจะสงคน
มารับทันที” 
 

 ๑๑.๒ .   จาก เมือง เหนือ   สู   แดน อีสาน   ( ๒๔๘๓ - ๒๔๘๔ )  
   เปน อันวา   ๑๒   ป   ของ 
การ อยู ภาค เหนือ ของ ทาน พระ 
อาจาร ยมัน่ฯ โดย เฉพาะ ที ่จงัหวัด 
เชียงใหม เปน อัน สิ้น สุด ลง 

   นัก ปราชญ ผู ฉลาด เมื่อ 
อยู ใน สถาน ที่ แหง ใด   ยอม ทำ 
ประโยชน ให แก สถาน ที่ แหง 
นั้น     แม ประโยชน สวน อื่น ยัง 
ไม ปรากฏ   แต ก็ได เกิด เปน วัด 
ปา ขึ้น ตาม สถาน ที่ ที่ ทาน ได จำ 
พรรษา   และ ไม จำ พรรษา เปน 
จำนวน มาก    ยิ่ง ใน ปจจุบัน นี้ 
เมื่อ ทราบ วาเคย เปน แหลง สถาน ที่ ของ ทาน ได อยู อาศัย แลว   
พระภิกษุและประชาชน จะ ได พยายาม ที่ จะ ทำให เปน วัด ปา 
ขึ้น   เรียก วา มี ผล ระยะ ยาว    ทำไม จึง เปน เชน นี้       เพราะ วา ทาน 

๘๓๘๒

วัดเจดียหลวง ในปจจบัน
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ทานเจาคุณพระธรรมเจดีย 
(จูม  พนฺธุโล)

ได ปลูก ฝง การ ปฏิบัติ ที่ ถูก ตอง และ ได ผล จริง ให แก ศิษย    กับ 
ทั้ง ศิษย ของ ทาน ก็ได ปฏิบัติ จริงได ผล   และ สั่ง สอน ผู อื่น จน เกิด 
ผล ได   จึง เทากับเปนการ ยกยอง เกียรติคุณ ของ ทาน ไป ดวย   ซึ่ง 
ปรากฏการณ เชน นี้ ควรถือ เปน แบบ อยาง แก พระ ภิกษุทั้ง หลาย   
ที่ หวังเห็น ความ เจริญ ของ พระพุทธ ศาสนา   จะ ได จดจำ และ หา 

ทาง ดำเนิน ตาม   ก็ จะ เปน ผล ดี แก พระพุทธ ศาสนา อยาง ยิ่ง  
   การ เดิน ทาง กลับ ภาค อีสาน ของ ทาน พระ อา จาร ย มั่นฯ   
ครั้ง นี้ ก็ ไมมี อะไร มาก  นอกจาก จัด บริขาร   ๘  ของ พระ ธุดงค   
จะพึงมี เทานั้น ก็ เปน อัน เสร็จ  

 ๑๑.๓ .     ทาน เจา คุณ พระ ธรรม เจดีย   ( จูม   พนฺธุโล )   
     จัดเตรียม เสนาสนะ   ( ๒๔๘๓ - ๒๔๘๔ )  

   ทาน เจา คุณ พระ ธรรม เจดีย   ( จูม     พนฺธุโล )   ได จัด 
เสนาสนะ ถวาย ทาน พระ อาจารย มั่น     โดยจัดใหพัก จำ พรรษา 
ที่ วัด ปา โนนนิเวศน     ในระหวาง   พ.ศ .  ๒๔๘๓ - ๒๔๘๔     ครั้ง 
นี้ ก็ เปนการเปดเผย ตัว ของ ทาน พระ อาจารย มั่น     หลัง จาก ที่ 
ทาน ได ปลีก ตัว อยู ใน ถ้ำ   ภูเขา   ซอน เรน เพื่อ บำเพ็ญ สมณ ธรรม  

อยูเชียงใหม     เชียงราย     เปน เวลา ถึง   
๑๒   ป     ที่ ได กลาว วา ทาน ได เปด เผย 
ตัว นั้น ก็ คือ     ทาน จำ พรรษา อยู ใกล 
บาน     และ เปด โอกาส ให พระ ภิกษุ 
สามเณร ทัง้ หลาย เขา ศกึษา และ ปฏบิตั ิ
อยู กับทาน ได     ทาน ได อบรม ให โอวาท วัดปาโนนนิเวศน 

เปนวัดปาสายวิปสนากรรมฐาน 

แนะนำ     และ แกไข ปฏิปทา ตางๆ   ทั้ง ภายนอก และ ภายใน     เปน 
เหตุ ให พระ ภิกษุ สามเณร ผู สนใจ ใน การ ปฏิบัติ เพื่อ พน ทุกข 
เมื่อไดทราบ ขาว อนั เปน มงคล    จงึพากัน หลัง่ ไหล เขา มา ถวาย ตวั 
เปน ศิษย จำนวน มาก 
 

 ๑๑.๔ .     ฟนฟู คณะ ธรรม ยุต ... ในภาคอีสาน 
     ณ   วัด ปา โนน นิเวศน     อ . เมือง     จ . อุดรธานี   
     พ . ศ .   ๒๔๘๓ - ๒๔๘๕ 
 
   พระ อาจารย มั่น   ภู ริ ทต ฺโต    มา พำนักที่ วัด ปา โนน นิเวศน   
จ.อดุรธาน ี    ดวย เหต ุวา   ทาน เจา คณุ พระ ธรรม เจดยี     (จมู   พนธฺโุล)   
มี ความ ประสงค จะ อยู ใกลชิด   เพื่อ 
ขอคำแนะนำในการปฎิบัติทาง จิต   อัน 
เปน แนวทาง ที่ ถูก ตอง และ เพื่อ ความ 
อบอุน ของหมู คณะ   เพราะ เวลา นัน้ ความ 
มั่นคง ของ คณะธรรมยุต ไม คอยจะ ดี     
พระ เถระ ผูใหญ ฝาย กรรมฐาน ได ไป อยู 
คนละ ทิศ ละ ทาง  การกระ ทบ กระทั่ง ไม 
มัน่คง ของหมู คณะ ม ีมาก   และ กำลังพระ 
ภิกษุ สามเณร มี นอย    ที่เปนเชน นี้ เพราะ 
ขาด หลัก ยึดถือ  อันหมาย ถึง   พระ เถระ 
ผูทรง คุณวุฒิ ที่ เปน แกน กลาง  แมนวา 
ทาน เจา คณุ พระ ธรรม เจดยี   (จมู พนธฺโุล)   
ทาน เปน เจา คณะ พระ ผูใหญ ก ็จริง     แต ยงั 

อัฐบริขาร เครื่องใชประจำวัน 
ของหลวงปูมั่น ภูริทัตโต
ที่เก็บรักษาไวในพิพิธภัณฑ

อัฐบริขาร เครื่องใชประจำวัน

๘๕๘๔
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ทานเจาคุณพระธรรมเจดีย 
(จูม  พนฺธุโล)

ไม สามารถ จะ รวม กำลัง 
ของ พระ ภิกษุ สามเณร 
ที่  เปน  พระ  ปฏิบัติ  ได    
หากสถานการณ  เปน 
เชนนี ้   ความ รอย หรอ ของ 
พระภิกษุ สามเณร ก็ จะ มี 
มาก ยิ่ง ขึ้น   ก็ จะ เปนการ 
ออนแอ ของ หมูคณะ ได  

   ดัง นั้น   ทาน พระ อาจารย มั่น   ภู ริ ทต ฺโต     จึง ได สละ เวลาถึง   

๓   ป     ใน การ อยู ที่ วัด ปา โนน นิเวศน     จังหวัด อุดรธานี       หลัง จาก 

ที่ ทาน พระ อา จาร ย มั่นฯอยู ที่ นี้ แลว     พระ เถรานุเถระตางก็ พา กัน 

เดิน ทาง มา เพื่อ ศึกษา ธรรม ปฏิบัติ   เปน เหตุ ให เกิด พลัง คณะ สงฆ 

ขึ้น   อนึ่งเพราะ พระ เถรานุเถระ เหลานี้เปน ที่ เลื่อมใสของ อุบาสก 

อบุาสกิา   และ พระ ภกิษ ุสามเณร เปน อนั มาก   เมือ่พระเถรานเุถระ 

มา รวม กนั มาก   ทาน พระ อา จาร ย มัน่ฯ   กใ็ห แยก ยาย กนั ออก ไป อยู 

แหง ละ   ๕   องค     ๑๐   องค     ถึง เวลา อัน ควร     พระ เถรานุเถระ เหลา นี้    

ก ็เขาไป อยู ศกึษา ธรรม ปฏบิตั ิเปน ครัง้คราว และ กไ็ด รบั ประโยชน 

อยาง มาก ทั้ง ดาน จิตใจ และ ปฏิปทา    จน เปนตน เหตุ ให เกิด วัด ปา 

ขึ้น อีก นับ เปน รอยๆวัด   อันเกิดจากการ ที่พระ เถรานุเถระได มา 

ศึกษา ธรรม จาก ทาน พระ อา จาร ย มั่นฯ   นั่นเอง  
   ฉะนั้น   ๓   ป ของ การ พำนัก อยู ของ ทาน พระ อา จาร ย มั่นฯ   
ที่ จังหวัด อุดรธานี   จึง ถือวา เปนการ ฟนฟู คณะ ธรรม ยุต ครั้ง ใหญ   
ใน ภาค ตะวนั ออก เฉยีง เหนอื   ( อสีาน )   โดย เฉพาะ จงัหวดั อดุรธาน ี  

ไ
ข
ที
ห
เ
พ
ม

    กุฏิหลวงปูมั่น วัดปาโนนนิเวศน อ.เมือง
 จ.อุดรธานี จำพรรษา พ.ศ. ๒๔๘๓ - ๒๔๘๔

จงัหวดั หนองคาย     จงัหวดั นครพนม     เปนตน     ความ เปน พลงั คณะ 
สงฆ   ปรากฏ เดน ชัด ขึ้น ตาม ลำดับ   จนถึง กับ พระ ปฏิบัติ สาย ทาน 
พระ อา จาร ย มั่นฯ   ตอง มา รับ หนาที่ ฝาย ปกครอง เปน เจา คณะ   
โดย ยึดถือ ขอ ปฏิบัติ อัน เปน ปฏิปทา ของ ทาน พระ อา จาร ย มั่นฯ   
แม จะ เขา มาบ ร ิหาร หมู คณะ ฝาย ปกครอง   กไ็ด รบั การ เชือ่ ถอื จาก 
มหาชน เปน อยาง มาก   อนั เกดิ ประโยชน อยาง ใหญ หลวง แก คณะ 
สงฆ นี ้  จน อาจ กลาว ได วา ภาค ตะวนั ออก เฉยีง เหนือ  ( ภ าค อสีาน )   
เปน ขมุ กำลงั พระ ธรรม ยตุ อนัดบั หนึง่ ของ ประเทศไทย   คง เปน มลู 
เหต ุที ่ทำให ทาน พระ อา จาร ย มัน่ฯ   ยอม กลบั จาก เชยีงใหม ตาม คำ 

อาราธนา ของ ทาน เจา คุณ พระ ธรรม เจดีย   ( จูม   พนฺธุโล )   นั้น เอง 
 

นครพนม เปนตน ความเปนพลงคณะนครพนม เปนตน ความเปนพลงัคณะ

๘๗๘๖
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ทานเจาคุณพระธรรมเจดีย 
(จูม  พนฺธุโล)

   ทัง้นี ้    ตอง ระลกึ ถงึ พระคณุ ของ ทาน เจา คณุ พระ ธรรม 
เจดีย   ( จูม   พนฺธุโล )   ที่ ทาน มี สายตา อัน ยาว ไกล   เพื่อ หมู คณะ 
มใิช เพยีง เพือ่ ตวั เอง     ดวย ความ พยายาม อยาง ยิง่ เปน เวลา หลาย 
ป     กวา จะ อาราธนา ใหทา นพ ระ อา จาร ย มั่นฯ     กลับสู ภาค อีสาน 
ได     “ ลบ ไม ศูนย ”     คือ   ความ ดี งาม และ ความ เห็น ประโยชน 
แก สวน รวม   ความ ประเสริฐ เลิศ ยิ่ง แหง ความ บริสุทธิ์ ใจ แก 
หมู คณะ ภาค อีสาน   ที่ จะ ตอง จารึก ไว นี้ เอง   คือ   คำ วา   “ ลบ 
ไม ศูนย ”   ของ ทาน เจา คุณ พระ ธรรม เจดีย   ( จูม   พนฺธุโล ) 
 

 ๑๑.๕ .     วัด โพธิ สม ภ รณ   ตน กำเนิด พระ ธรรม ยุต  
  ใน สมัย นั้น พระ อุปชฌาย ไม ได แตง ตั้ง งาย เหมือน ใน  
ปจจบุนั นี ้  ขณะนัน้ ทาน เจา คณุ พระธรรมเจดยี (จมู พนธฺโุล)    เปน 
เจา คณะ มณฑล อุดรธานี และ เปนพระ อุปชฌาย  โดยทาน 
พระ อา จาร ย มั่นฯ   มักจะ นำ พระภิกษุ มา ญัตติ เปน พระธรรมยุต 
กับ ทาน เจา คุณฯ อยูบอยๆ    
   ดวย เวลา พระ อาจารย ทัง้ หลาย ได เขา มา ฟง ธรรม กบั ทาน 
พระ อา จาร ย มัน่ฯ   จน เกดิ ความ ซาบซึ้ง ใน รส พระ ธรรม   ถาจะ ญตัติ 
เปน ธรรม ยุต ทาน พระ อา จาร ย มั่นฯ จะ ทดสอบ โดย การ ทรมาน 
อยาง นอย ๓ เดอืน   คอื ให ฉนั ใน บาตร   ให เดนิจงกรม   ให ภาวนา 
จน กระทั่ง ภาวนา เปน   แลวไป วา คำ บวชแ บบ ธรรม ยุติ ใหทาน 
พระ อา จาร ย มั่นฯ ฟง   หัด นั่ง สมาธิ   หัด นิสัย   พัก อยู ที่ วัด ประมาณ   
๓ - ๔   วัน   แลว จึง จะ พา ไป บวช กับทานเจาคุณ พระธรรม เจดีย   

( จูม  พนฺธุโล )   ณ   วัด โพธิ สม ภรณ   จ.อุดรธานี 

    ใน ภาค ตะวัน ออก เฉียง เหนือ เวลา นั้น มี พระ อุปชฌาย 
เพียงไมกี่ รูป   ลูก ศิษย กรรมฐาน   ตลอดจนครูบา อาจารย รุน เกา   
สวน มากลวน เปน สทัธวิหิารกิ ของ ทาน เจา คณุ พระ ธรรม เจดยี   (จมู   
พนฺธุโล )   โดยทานเปน พระ อุปชฌาย อุปสมบท ให 

   ความ สัมพันธ ระหวาง ทาน พระ อา จาร ย มั่นฯ   กับ ทาน 
เจาคุณ พระ ธรรม เจดีย   ( จูม   พนฺธุโล )   จึง แนบ แนน เปน หนึ่ง 
เดียว  เปนผู นำ กองทัพ ธรรม พระ วิปสสนา กรรมฐาน ออก เผย แผ   
พระสัจธรรม ของ พระ ผู มี พระ ภาค เจา   สู ประชาชน     ทาน เจาคุณ 
พระ อุดม ญาณ โมลี   ( จันทร ศรี   จนฺททีโป )   เจาอาวาส วัด 
โพธิสมภ รณ  ( รูป ปจจุบัน)  ไดยกยอง เชิดชู ทาน ทั้ง สอง วา เปน    
เจดีย ทอง ของ พระกร รม ฐาน 

ครูบาอาจารยพระปากรรมฐาน สานุศิษยหลวงปูมั่น ภูริทตฺโต
รวมกันถายภาพ ณ วัดศรีเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 

๘๙๘๘



ชี ว ป ร ะ วั ติ

ทานเจาคุณพระธรรมเจดีย 
(จูม  พนฺธุโล)

  
พระ เถระ ชั้น ผูใหญ   

 ศิษย สาย พระ อาจารย มั่น   ภู ริ ทต ฺโต     
 ที่

 ทาน เจา คุณ พระ ธรรม เจดีย   ( จูม   พนฺธุโล )   

 เปน พระ อุปชฌาย  

๑๒

 พระ ธรรม วิ สุทธิ มงคล 
 ( หลวง ตาม หา บัว   าณ สม ฺปนฺ โน ) 

 วัด ปา บาน ตาด   ตำบล บาน ตาด   อำเภอ เมือง   จังหวัด อุดรธานี 

 
 เกิด   วันอังคารที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๔๕๖ 

 ตรงกับวันขึ้น ๑๑ ค่ำ เดือน ๙  ปฉลู   

   ที่ บาน ตาด   ตำบล บาน ตาด   อำเภอ เมือง   

   จังหวัด อุดรธานี 

 อุปสมบท   เมื่อ วัน ที่   ๑๒   พฤษภาคม   พ . ศ . ๒๔๗๗     

    ณ วัด โยธา นิมิต   อำเภอ เมือง   จังหวัด อุดรธานี   

   โดย ม ีพระ ธรรม เจดีย   ( จูม   พนฺธุโล )   ขณะ ดำรง 

   สมณศักดิ์ ที่   พระ ราช เวที  เปน พระ อุปชฌาย 

 ปจจุบัน    ทาน พำนัก   ณ   วัด ปา บาน ตาด   

   อำเภอ เมือง   จังหวัด อุดรธานี 

 

๙๑



พระเถระชั้นผูใหญฯ

ที่ทานเจาคุณฯ เปนอุปชฌาย

ชี ว ป ร ะ วั ติ

ทานเจาคุณพระธรรมเจดีย 
(จูม  พนฺธุโล)

 หลวง ปู ออน   าณ สิริ   วัด ปา นิ โคร ธารา ม 
 บาน หนองบัว บาน   ตำบล หมาก หญา   

 อำเภอ หนองวัวซอ   จังหวัด อุดรธานี 
 
 

เกิด                     วัน อังคาร ที่   ๓   มิถุนายน   พ . ศ .   ๒๔๔๕ 
   ตรง กับ วัน แรม   ๑๓   ค่ำ   เดือน   ๖   ป ขาล 
   ที่   บาน ดอน เงิน   ตำบล แช แล   อำเภอ กุมภวาป 
     จังหวัด อุดรธานี 
 อุปสมบท   อายุ   ๒๐   ป     ได อุปสมบท เปน พระ ภิกษุ ใน คณะ 
   มหา นิกาย     ที่ วัด บาน ดอน เงิน     อำเภอ กุมภวาป 
     จังหวัด อุดรธานี   โดย มี พระครู จัน ทา   เปน 
   พระ อุปชฌาย     แลว ยาย ไป จำ พรรษา อยู ที่ 
   วัด บาน ดอน เงิน 
ญัตติ เปน พระ ธรรม ยุต 
   พ . ศ .   ๒๔๖๖   ได ทราบ ขาว   กิตติศัพท ของ ทาน 
     พระ อาจารย มั่น   ภู ริทตฺโต    จึง ได มา เมื่อ วัน ที่ 
     ๒๕   มกราคม   พ . ศ .   ๒๔๖๗   ที่ วัด โพธิ สม ภ รณ 
     จังหวัด อุดรธานี   โดย มี พระ ธรรม เจดีย   
   ( จูม   พนฺธุโล )   ขณะ ดำรง สมณศักดิ์ ที่ 
  พระครู  ชิ โน วาท ธำรง   เปน พระอุปชฌาย   
 มรณภาพ   วัน พุธ ที่   ๒๗   พฤษภาคม   พ . ศ .   ๒๕๒๔     
   เวลา   ๐๔.๐๐   น .   ตรง กับ วัน แรม   ๙   ค่ำ   เดือน   ๖   
   ป วอก     สิริ รวม อายุ ได   ๘๐   ป   พรรษา   ๕๗ 

ห
บ

อำ

ิ ั ั

๙๒

    หลวง ปู ขาว   อ นาล โย 
    วัด ถ้ำ กลอง เพล 

    ตำบล หนองบัว   อำเภอ เมือง 

    จังหวัด หนองบัวลำภู 

 

 เกิด   วัน อาทิตย ที่   ๒๘   ธันวาคม   พ . ศ .   ๒๔๓๑   

   ตรง กับ ป ชวด 

   ณ   บาน บ อชะเนง   ตำบล หนอง แกว   

   อำเภอ อำนาจเจริญ     จังหวัด อุบลราชธานี 

   ( ปจจุบัน คือ   อำเภอ เมือง   จังหวัด อำนาจเจริญ ) 

 อุปสมบท   วัน ที่   ๒   พฤษภาคม     พ . ศ .   ๒๔๖๒   ณ   วัด โพธิ์ ศรี 

     บาน บ อชะเนง     ตำบล หนอง แกว      

   อำเภออำนาจเจริญ  จังหวัด อุบลราชธานี   

   ( ปจจุบัน คือ     อำเภอ เมือง     จังหวัด อำนาจเจริญ ) 

 ญัตติ เปน พระ ธรรม ยุต     

   วัน ที่   ๑๔   พฤษภาคม   พ . ศ . ๒๔๖๘   โดย มี  

    พระ ธรรม เจดีย   ( จูม  พนฺธุโล )    

   เปนพระ อุปชฌาย 

 มรณภาพ   วัน จันทร ที่   ๑๖   พฤษภาคม   พ . ศ . ๒๕๒๖   

   ณ   วัด ถ้ำ กลอง เพล   อำเภอ เมือง   

   จังหวัด หนองบัวลำภู     สิริ รวม อายุ ได   ๙๔   ป     

   ๔     เดือน     ๑๘   วัน     พรรษา     ๕๗ 

๒๔๓๑

๙๓



พระเถระชั้นผูใหญฯ

ที่ทานเจาคุณฯ เปนอุปชฌาย

ชี ว ป ร ะ วั ติ

ทานเจาคุณพระธรรมเจดีย 
(จูม  พนฺธุโล)

 หล วง ปู ฝน   อา จา โร 
 วัด ปา อุดม สม พร 

 ตำบล พรรณนา   อำเภอ พรรณานิคม 

 จังหวัด สกลนคร 

 

   

 เกิด     วัน อาทิตย ที่   ๒๐   สิงหาคม   พ . ศ .  ๒๔๔๒ 

   ตรง กับ วัน ขึ้น   ๑๔   ค่ำ   เดือน   ๙   ป กุน 

   ณ   บานมวง ไข   ตำบล พรรณา   อำเภอ พรรณานิคม 

     จังหวัด สกลนคร 

 บรรพชา   ประมาณ   พ . ศ .   ๒๔๖๑ 

 อุปสมบท   พ . ศ .   ๒๔๖๒     อายุ   ๒๐   ป 

 ญัตติ เปน พระ ธรรม ยุต   

   วัน ที่   ๒๑   พฤษภาคม   พ . ศ . ๒๔๖๘     ณ   

   วัด โพธิ สม ภ รณ     อำเภอ เมือง     จังหวัด อุดรธานี     

   โดย มี พระ ธรรม เจดีย   ( จูม   พนฺธุโล )   

   เปน พระ อุปชฌาย 

 มรณภาพ   วัน ที่   ๔   มกราคม   พ . ศ . ๒๕๒๐ 

   ณ   วัด ปา อุดม สม พร   อำเภอ พรรณานิคม   

   จังหวัด สกลนคร 

   สิริ รวม อายุ ได   ๗๗   ป   ๔   เดือน   ๑๕   วัน   

   พรรษา   ๕๒ 

๙๔

   หลวง ปู พรหม   จิร ปฺุโ 
   วัด ประ สิทธิ ธรรม 

   บาน ดง เย็น   อำเภอ บานดุง 

   จังหวัด อุดรธานี 

 

 

 

 เกิด   วัน อังคาร   พ . ศ .   ๒๔๓๑   ป ขาล 

   ณ   บาน ตาล   ตำบล โคก สี 

   อำเภอ สวางแดนดิน     จังหวัด สกลนคร 

 อุปสมบท   เมื่อ อายุ   ๓๗   ป   พ . ศ .   ๒๔๖๘     ที่ วัด โพธิ สม ภ รณ 

       อำเภอ เมือง   จังหวัด อุดรธานี 

   โดย มี   พระ ธรรม เจดีย   ( จูม     พนฺธุโล )   ขณะ ดำรง 

   สมณศักดิ์   ที่   พระ ราช กวี   เปน พระ อุปชฌาย   

 มรณภาพ   เมื่อ วัน ที่   ๑๓   พฤษภาคม   พ . ศ .   ๒๕๑๒     

   ณ   วัด ประ สิทธิ ธรรม   บาน ดง เย็น   อำเภอบานดุง  

 จังหวัด อุดรธานี   

   สิริ รวม อายุ   ๘๑   ป   พรรษา   ๔๔ 

 

 

 

 

 

๙๕



พระเถระชั้นผูใหญฯ

ที่ทานเจาคุณฯ เปนอุปชฌาย

ชี ว ป ร ะ วั ติ

ทานเจาคุณพระธรรมเจดีย 
(จูม  พนฺธุโล)

 หลวง ปู หลุย   จนฺ ทสา โร 
 วัด ถ้ำ ผา บิ้ง 

 บานนา แก   ตำบล ผา บิ้ง 

 อำเภอ วังสะพุง   จังหวัด เลย 

 

 

 เกิด   วัน อังคาร ที่   ๑๑   กุมภาพันธ   พ . ศ .   ๒๔๔๔   

   ตรง กับ วัน ขึ้น   ๔   ค่ำ   เดือน   ๓   ป ฉลู 

   ณ   ตำบล กุด ปอง   อำเภอ เมือง   จังหวัด เลย 

 อุปสมบท   ครั้ง แรก เมื่อ ป   พ . ศ . ๒๔๖๖   ณ   อำเภอ แซง บาดาล   

   จังหวัด รอยเอ็ด 

 ญัตติ เปน พระ ธรรม ยุต     

   เมื่อ วัน ที่  ๑๔   พฤษภาคม   พ . ศ .  ๒๔๖๘   เวลา   ๑๓.๐๘   น .       

   โดย มี   พระธรรม เจดีย    ( จูม   พนฺธุโล )   

  ขณะ ดำรง สมณศักดิ์ ที่ พระครู สังฆ วุฒิ กร 

  เปน พระ อุปชฌาย     ณ     วัด โพธิ สม ภ รณ   

   อำเภอ เมือง     จังหวัด อุดรธานี 

 มรณภาพ   วัน จันทร ที่   ๒๕   ธันวาคม   พ . ศ .   ๒๕๓๒   เวลา   ๐๐.๔๓   น . 

  ณ   โรง พยาบาล หัวหิน   จังหวัด ประจวบคีรีขันธ   

   สิริ รวม อายุ ได   ๘๘   ป   ๑๐   เดือน   ๑๔   วัน     

   พรรษา   ๖๔ 

๙๖

   พระ สุ ธรรม คณาจารย 
   ( หลวง ปู เหรียญ   วร ลาโภ ) 
   วัด อรัญ ญ บรรพต 

   อำเภอ ศรีเชียงใหม     

   จังหวัด หนองคาย 

 

 

 

 เกิด   วัน พุธ ที่   ๘   มกราคม   พ . ศ . ๒๔๕๕ 

   ตรง กับ วัน ขึ้น   ๒   ค่ำ   เดือน ยี่   ป ชวด 

   ณ   บานหมอ   ตำบล บานหมอ   อำเภอ ศรีเชียงใหม   

   จังหวัด หนองคาย 

 อุปสมบท   เดือน มกราคม   พ . ศ . ๒๔๗๕   ที่ อุโบสถ วัด บาน หงส -

   ทอง     อำเภอ ทาบอ     จังหวัด หนองคาย 

 ญัตติ เปน พระ ธรรม ยุต อุดรธานี         

   เมื่อ วัน ที่   ๑๙   เมษายน   พ . ศ . ๒๔๗๖      

 ณ วัดโพธิสมภรณ  อำเภอ เมือง    จังหวัด อุดรธานี 

   โดย มี พระ ธรรม เจดีย   ( จูม   พนฺธุโล )   

   เปน พระ อุปชฌาย 

 มรณภาพ   วัน อาทิตย ที่   ๕   มิถุนายน   พ . ศ . ๒๕๔๘   

   ณ   โรง พยาบาล จุฬาลงกรณ 

   สิริ รวม อายุ   ๙๓   ป   ๔   เดือน   ๖   วัน   พรรษา   ๗๒ 

๙๗



พระเถระชั้นผูใหญฯ

ที่ทานเจาคุณฯ เปนอุปชฌาย

ชี ว ป ร ะ วั ติ

ทานเจาคุณพระธรรมเจดีย 
(จูม  พนฺธุโล)

 พระครู ปราโมทย ธรรม ธาดา 
 ( หลวง ปู หลอด   ป โมทิ โต ) 
 วัด สิริ กม ลา วาส 

 ลาดพราว   กรุงเทพฯ 

 

 

 

 เกิด   วัน พฤหัสบดี ที่   ๙   ธันวาคม   พ . ศ . ๒๔๕๘

 ตรงกับวันขึ้น ๓ ค่ำ เดือน ๑  ปเถาะ 

   ณ   บาน ขาม   ตำบล หัว นา   อำเภอ หนองบัวลำภู 

     จังหวัด อุดรธานี   ( ปจจุบัน เปน อำเภอ เมือง      

   จังหวัด หนองบัวลำภู ) 

 อุปสมบท   เมื่อ เดือน กุมภาพันธ   พ . ศ . ๒๔๗๙     

   ณ     วัด ธาตุ หัว เทา ว 

 ญัตติ เปน พระ ธรรม ยุต   

   เมื่อ วัน ที่   ๘   ธันวาคม   พ . ศ . ๒๔๗๙     ณ   วัด ทุง สวาง 

     ตำบล โพธิ์ชัย   อำเภอ เมือง     จังหวัด หนองคาย   

   โดย มี   พระ ธรรม เจดีย   ( จูม   พนฺธุโล )   

   ขณะดำรง สมณศักดิ์ ที่  พระ เทพ กวี   เปน พระ อุปชฌาย 

  ณ  วัด โพธิ สม ภ รณ   จังหวัด อุดรธานี   

  มรณภาพ   วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ณ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ 

    กรุงเทพฯ  สิริรวมอายุ ๙๔ ป พรรษา ๗๓

เกิด วันพฤหัส

๙๘

 หลวง ตา แตง ออน   กลฺ ยาณ ธมฺ โม 
 วัด ปา โชค ไพศาล   บาน หนอง นา หาร   
 ตำบล นา ซอ     อำเภอ วานรนิวาส     
 จังหวัด สกลนคร 
 
 
 
 

 เกิด   วัน เสาร ที่   ๘   สิงหาคม   พ . ศ .   ๒๔๖๕     

   ตรง กับ วัน ขึ้น   ๕   ค่ำ   เดือน   ๙    ป จอ 

   ณ   บานมวง ไข   อำเภอ พรรณานิคม   

   จังหวัด สกลนคร 

 อุปสมบท   เมื่อ เดือน ธันวาคม   พ . ศ . ๒๔๘๕   ณ   วัด เส บุญ เรือง 

   อำเภอ วานรนิวาส     จังหวัด สกลนคร 

 ญัตติ เปน พระ ธรรม ยุต     

   เมื่อ วัน ที่   ๑๓   กรกฎาคม   พ . ศ . ๒๔๘๗       

   ณ   วัด โพธิ สม ภ รณ     อำเภอ เมือง   จังหวัด อุดรธานี       

   โดย มี พระ ธรรม เจดีย   ( จูม     พนฺธุโล ) 

   เปน พระ อุปชฌาย 

 ปจจุบัน    เจาอาวาสวัดกัลยาณธัมโม (วัดโชคไพศาล)

  ต.นาซอ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 

๒ ๖๕

๙๙



พระเถระชั้นผูใหญฯ

ที่ทานเจาคุณฯ เปนอุปชฌาย

ชี ว ป ร ะ วั ติ

ทานเจาคุณพระธรรมเจดีย 
(จูม  พนฺธุโล)

 หลวง ปู หลา   เขม ปตฺ โต 
 วัด บรรพต คีรี   ( ภู จอ กอ ) 
 ตำบล หนอง สูง ใต     อำเภอ หนอง สูง 

 จังหวัด มุกดาหาร 

 

 

 

 เกิด   วัน จันทร   ที่   ๑๙   กุมภาพันธ   พ . ศ .   ๒๔๕๔ 

   ตรง กับ วัน ขึ้น   ๓   ค่ำ     เดือน   ๓   ป กุน 

   ณ   บาน กุด สระ     ตำบล กุด สระ     อำเภอ เมือง 

     จังหวัด อุดรธานี 

 อุปสมบท   ครั้ง แรก เมื่อ     ป     พ . ศ .   ๒๔๗๓ 

 ญัตติ เปน พระ ธรรม ยุต 

   วัน ที่   ๑๕   กุมภาพันธ     พ . ศ .   ๒๔๘๘     

   โดยมี พระ ธรรม เจดีย     ( จูม   พนฺธุโล )   

   ขณะ ดำรง สมณศักดิ์   ที่     พระ เทพ กวี   

   เปน พระ อุปชฌาย   ที่ วัด โพธิ สม ภ รณ   อำเภอ เมือง 

     จังหวัด อุดรธานี 

 มรณภาพ   วัน ที่   ๑๙   มกราคม   พ . ศ .   ๒๕๓๙     

   ณ   วัด บรรพต คีรี   ( ภู จอ กอ ) 

     สิริ รวม อายุ ได   ๘๔   ป   ๑๑   เดือน     พรรษา   ๕๒ 

๑๐๐

   พระ เทพ สังวร ญาณ 
   ( หลวง ตา พวง   สุขิน ฺทฺริ โย ) 
   วัด ศรี ธร รมา ราม 

   อำเภอ เมือง   จังหวัด ยโสธร 

 

 

 
 

 เกิด   วัน ศุกร     ที่     ๖   พฤษภาคม     พ . ศ .   ๒๔๗๐     

   ตรง กับ วัน ขึ้น   ๖   ค่ำ     เดือน   ๖     ป เถาะ 

   ณ   บาน ศรี ฐาน     อำเภอ ปาติ้ว     จังหวัด ยโสธร 

 อุปสมบท   เมื่อ วัน ที่   ๒๔     พฤศจิกายน     พ . ศ .   ๒๔๙๐     

   ณ     วัด บาน หน อง โดก     อำเภอ พรรณานิคม   

   จังหวัด สกลนคร     โดย มี พระ ธรรม เจดีย   

   ( จูม   พนฺธุโล )     เปน พระ อุปชฌาย 

 ปจจุบัน   ทาน พำนัก     ณ     วัด ศรี ธร รมา ราม 

     อำเภอ เมือง   จังหวัด ยโสธร     และ ดำรง ตำแหนง 

   รอง เจา คณะ ภาค   ๑๐   ( ธรรม ยุต ) 

 มรณภาพ วันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒

 ณ โรงพยาบาลยโสธร

 สิริรวมอายุได ๘๒ ป พรรษา ๕๗

๑๐๑



พระเถระชั้นผูใหญฯ

ที่ทานเจาคุณฯ เปนอุปชฌาย

ชี ว ป ร ะ วั ติ

ทานเจาคุณพระธรรมเจดีย 
(จูม  พนฺธุโล)

 พระครู สัน ติว ร ญาณ 
 ( หลวง ปู อ่ำ   ธมฺ มกา โม ) 
 วัด ปา เขา เขียว 

 อำเภอ เนินมะปราง 

 จังหวัด พิษณุโลก 

 

 

 

 

 เกิด   วัน เสาร   พ . ศ .   ๒๔๗๑     ป มะโรง 

   ณ   บาน โพน เมือง     อำเภอ ตระการพืชผล   

   จังหวัด อุบลราชธานี 

 อุปสมบท   ครั้ง แรก ที่ วัด โพธิ สม ภ รณ     จังหวัด อุดรธานี 

   โดย มี พระ ธรรม เจดีย     ( จูม     พนฺธุโล ) 

 ปจจุบัน   ทาน พำนัก     ณ     วัด สัน ติว ร ญาณ     

   ตำบล วัง ศาล       อำเภอ วัง โปรง       จังหวัด เพชรบูรณ 

 

 

๑๐๒

   หลวง ปู ฉลวย   ส ุธมฺ โม 
   วัด ปา บา นว ไลย 

   ตำบล หนอง พลับ     อำเภอ หัวหิน 

   จังหวัด ประจวบคีรีขันธ 

 

 

 

 

 

 เกิด   วัน ที่     ๖     เมษายน     พ . ศ .   ๒๔๔๙ 

   ที่ อำเภอ อุทัย     จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 

 อุปสมบท   ครั้ง แรก ใน ป     พ . ศ .   ๒๔๖๙     อายุ   ๒๐   ป   

   ที่ วัด พระ ญาติ 

 ญัตติ เปน พระ ธรรม ยุต   

   เมื่อ วัน ที่   ๑๕     มีนาคม     พ . ศ .   ๒๔๙๑     

   ที่ วัด โพธิ สม ภ รณ     จังหวัด อุดรธานี 

   โดย มี พระ ธรรม พระ เจดีย     ( จูม   พนฺธุโล )   

   เปน พระ อุปชฌาย 

 มรณภาพ   วัน ที่   ๓๐   มกราคม     พ . ศ .   ๒๕๓๖   

   สิริ รวม อายุ ได   ๘๖   ป     ๙   เดือน     ๒๔   วัน     

   พรรษา   ๔๔ 

 

๑๐๓



พระเถระชั้นผูใหญฯ

ที่ทานเจาคุณฯ เปนอุปชฌาย

ชี ว ป ร ะ วั ติ

ทานเจาคุณพระธรรมเจดีย 
(จูม  พนฺธุโล)

 หลวง ตา ทองคำ   จา รุวณฺโณ 
 วัด โพธิ์ชัย มะนาว 

 ตำบล เหลา ใหญ   อำเภอ กุ ฉิน า ราย ณ 

 จังหวัด กาฬสินธุ 

 

 

 

 

 เกิด   วัน ที่   ๑๕   เมษายน     พ . ศ .   ๒๔๖๖ 

   ตำบล แจน แลน     อำเภอ กุ ฉิน า ราย ณ   

   จังหวัด กาฬสินธุ 

 อุปสมบท   เมื่อ อายุ   ๒๒   ป     ณ   วัด ศรี โพน เมือง     อำเภอ เมือง 

     จังหวัด สกลนคร  โดย มี พระธรรมเจดีย ( จูม   พนฺธุโล) 

     ขณะดำรงสมณศักดิ์ที่ พระเทพกวี 

 เปน พระ อุปชฌาย 

 มรณภาพ   วัน เสาร ที่     ๒๕     ธันวาคม     พ . ศ .   ๒๕๔๗   

   สิริ รวม อายุ ได   ๘๑   ป     ๘   เดือน     ๑๐   วัน     

   พรรษา   ๑๒ 

 

 

 พระราชวุฒาจารย
(สวัสดิ์  ขนฺติวิริโย)

วัดโพธิสมภรณ 

อำเภอเมือง 

จังหวัดอุดรธานี

เกิด  วันจันทรที่ ๑๙ พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๔๖๖

  ตรงกับวันขึ้น ๑๒ ค่ำ เดือน ๑๒ ปกุน

  ณ หมูบานทาตูม ต.หมูมน อ.เมือง จ.อุดรธานี

อุปสมบท  วันที่๑๕ กรกฎาคม ๒๔๘๖ 

  ณ พัทธสีมาวัดโพธิสมภรณ 

  อ.เมือง จ.อุดรธานี

  โดยมีพระธรรมเจดีย (จูม พนฺธุโล)

   ขณะดำรงสมณศักดิ์ที่ พระเทพกวี

  เปนพระอุปชฌาย

ปจจุบัน ดำรงตำแหนง ผูชวยเจาอาวาสวัดโพธิสมภรณ

  และ ที่ปรึกษาเจาคณะจังหวัดอุดรธานี(ธรรมยุต) 

๑๐๕๑๐๔



พระเถระชั้นผูใหญฯ

ที่ทานเจาคุณฯ เปนอุปชฌาย

ชี ว ป ร ะ วั ติ

ทานเจาคุณพระธรรมเจดีย 
(จูม  พนฺธุโล)

  หลวง ปูสีลา อิสฺสโร 
  วัดอิสระธรรม บานวาใหญ 

 ตำบลวาใหญ อำเภออากาศอำนวย   

 จังหวัดสกลนคร

 

 

 
  เกิด   วัน ที่   ๑๕   เมษายน     พ . ศ .   ๒๔๖๖ 

   ตำบล แจน แลน     อำเภอ กุ ฉิน า ราย ณ   

   จังหวัด กาฬสินธุ 

 อุปสมบท  ฝาย มหา นิกาย   ที่ วัด โพธิ์ชัย   ตำบล วา ใหญ 

   อำเภอ วานรนิวาส   จังหวัด สกลนคร   เมื่อ  พ . ศ .  ๒๔๕๒       

 โดย มี พระครู หลัก คำ   เปน พระ อุปชฌาย   

  พระครู ศรี ธร รมา   เปน พระกร รม วา จา จาร ย 

ญัตติ เปน พระ ธรรม ยุต 

 วัน ที่   ๒๒   มิถุนายน   พ . ศ .   ๒๔๖๙   ณ   อุท กุก เขป สีมา   

   ( โบสถ น้ำ )   ที่ หนอง สาม ผง   บาน สาม ผง   อำเภอศรีสงคราม 

    จังหวัด นครพนม   โดย มี   พระ ธรรม เจดีย   ( จูม   พนฺธุโล )   ขณะ 

 ดำรง สมณศักดิ์ ที่   พระครู ชิ โน วาท ธำรง   เปน พระ อุปชฌาย 

 มรณภาพ   วันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๐  

 ณ โรงพยาบาลจังหวัดสกลนคร

 สิริรวมอายุได ๘๑ ป พรรษา ๔๑ พรรษา

 หลวงปูจาม มหาปฺุโ
วัดปาวิเวกวัฒนาราม  

บานหวยทราย  อ.คำชะอี  

จังหวัดมุกดาหาร

เกิด วันพฤหัสบดีที่  ๑๙  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๔๕๓

 บานหวยทราย  อำเภอคำชะอี  จังหวัดมุกดาหาร 

อุปสมบท  วันที่ ๑๙ พฤษภาคม  ๒๔๘๒ ที่วัดโพธิสมภรณ 

  อ.เมือง  จ.อุดรธานี  

 โดยมี ทานเจาคุณพระธรรมเจดีย ( จูม  พนฺธุโล )  

 ขณะดำรงสมณศักดิ์ที่ พระเทพกวี

 เปนพระอุปชฌาย

ปจจุบัน พำนักที่ วัดปาวิเวกวัฒนาราม  บานหวยทราย

   อ.คำชะอี  จังหวัดมุกดาหาร

๖๖

๑๐๗๑๐๖



พระเถระชั้นผูใหญฯ

ที่ทานเจาคุณฯ เปนอุปชฌาย

พระ อาจารย ทูล    ขิปฺปปฺโ 
 วัด ปา บาน คอ 

 ตำบล เขือ น้ำ   อำเภอ บาน ผือ 

 จังหวัด อุดรธานี 

 

 

 

 

 

 เกิด   วัน จันทร ที่   ๒๐     พฤษภาคม     พ . ศ .   ๒๔๗๘ 

   ณ   บาน หนอง คอ     ตำบล ดอน หวาน     อำเภอ เมือง 

     จังหวัด มหาสารคาม 

 อุปสมบท   เมื่อ วัน ที่   ๒๗     กรกฎาคม     พ . ศ .   ๒๕๐๔     เมื่อ อายุ 

     ๒๗   ป     ที่ วัด โพธิ สม ภ รณ     อำเภอ เมือง 

     จังหวัด อุดรธานี     มี พระ ธรรม เจดยี     ( จูม   พนฺธุโล )   

   เปน พระ อุปชฌาย 

 มรณภาพ   วัน เสาร ที่   ๑๑     พฤศจิกายน     พ . ศ .   ๒๕๕๑ 

   สิริ รวม อายุ ได   ๗๓   ป     ๕   เดือน       พรรษา   ๔๘ 

 

๑๐๘

    หมายเหต ุ   :    คณะ ผู จดั ทำ กราบ ขอ ขมา ตอ พระ เถรานเุถระ 

ทุก ทาน   ซึ่ง เปน สัทธิ วิ หา ริก ของ ทาน เจา คุณ พระ ธรรม เจดีย   (จูม   

พนฺธุโล )   ที่ ไม อาจ นำ มา บันทึก ไว ได หมด ใน ที่ นี้     ขอ ได โปรด 

อโหสิกรรม   ใน ที่ นี้ ดวย เทอญ . 



ชี ว ป ร ะ วั ติ

ทานเจาคุณพระธรรมเจดีย 
(จูม  พนฺธุโล)

 ๑๓    
หลัก ใจ หลัก ธรรม  

 ของ 
 ทาน เจา คุณ พระ ธรรม เจดีย   ( จูม   พนฺธุโล ) 

 
 
 

   เปน โอวาท ที่ ทาน เจา คุณฯ   นำ มา เปน หลัก ใน การ อบรม 
สั่ง สอน  ศิษย ยา นุ ศิษย เปน ประจำ อยาง สม่ำเสมอ  
   คนเราจะ ได ดี   ตอง มี หลัก ธรรม  เปน หลัก ใจ 
   คน เรา จะ ได ด ี    มนั ตอง ม ีหลกั     ถา ม ีหลกั ภายนอก   เรยีก วา   
หลกั ฐาน   คน ที ่ไร หลกั ฐานก ็อยูอยาง เลือ่นลอย     คอื ไมม ีที ่อยู   ไมม ี
ที่ ทำ กิน     แม หลัก ฐาน ขาง ใน ก็ จำเปน ตอง มี   คือ   ตอง ให จิตใจอยู 

อยาง ม ีอดุมคต ิที ่มัน่คง และ แนว แน     อยา ให ใจ โลเล       เหลาะแหละ 
เหลว ไหล   ทาน จึง กลา พูด ไดเต็ม ปาก เต็ม คำ วา   ตัว ทาน จะ บวช 
ตลอด ชวีติ โดย ไม สกึ       และ จะ อดทน เพยีร พยายาม ใน การ จำกดั   
ราคะ   โทสะ   โมหะ     ให สุด ความ สามารถ   เพ ราะ ไหนๆ เรา ก็ รู อยู 
แลว วา   การ เกิด   แก   เจ็บ   ตาย   ลวน เปน ทุกข เทานั้น       ตน เหตุ ที่ สิ่ง 
เหลา นี้ เกิด มี   เพราะ ตัณหา     ดังนั้น   เมื่อ รูตัว การ ที่ กอให เกิด ทุกข 

ฉะนี้ แลว     จะ มัว รีรอ ให เสีย ชาติ เกิด อยู ทำไม  

   ตอง เพียร พยายาม กำจัด ตน เหตุ แหง ทุกข 

   เรา จะ รีบ จัดการ กำจัด ตัณหา     เพราะ ถา ขืน ปลอย ให 

มัน อยู ใน ใจ เรา นาน   มัน ก็ ยิ่ง จะ แผ ลูก   แผ หลาน   หรือ ฝง ราก ลึก 

ยิ่งๆ   ขึ้น     นับ วัน แต จะ กำจัด ได ยาก     แลว มัน ก็ กอ ทุกข แก เรา 

อยู ร่ำไป   ชาติ แลว ชาติ เลา     โดย ไมมี ชาติ ที่ สิ้น สุด     ฉะนั้น   เรา 

จึง ตั้งใจ พยายาม ที่ จะ กำจัด มัน ใน ชาติ นี้   แมวา มัน จะ ไมมี หมด   

แตอยางนอยมนัคง ตอง ออน กำลงั ลง อยาง แนนอน    แลว เรา ก ็จะ 

ชนะมัน ใน ชาติอันไมไกล นัก  

   ตอง ฝกฝน ปฏิบัติ มรรค   ๘   เพื่อ พบ สุข ที่แท จริง 

   จาก นั้น ทาน ก็ อธิบาย เรื่อง มรรค   ๘   และ อริยสัจ   ๔   ให ฟง   

โดย ใจความ ที่ สรุป วา   ถา เราไมใสใจ ตอ การ ปฏิบัติ ตาม มรรค   ๘   

แลว     เรา ก ็นบั วนั ที ่จะ ยิง่ หาง จาก จดุ แหง ความ สขุ ทีแ่ท จริง  ฉะนัน้ 

ผู ที่รัก ตนเอง ทั้ง หลาย   จึง ควร ใช ชีวิต อยู ใน กรอบ ของ มรรค   ๘   

แมวา เรา จะ ยงั ไม ถงึจดุสดุยอด แหง ปลาย ทาง กต็าม     แต เรา กไ็ด 

ชือ่ วา   เปน ผู เดนิ ทาง ถกู ทาง     หรอื เปน ผู เดนิ เขาไป ใกล ศนูยความ 

สุข ที่แท จริง เขาไป เรื่อย   ๆ    
 

๑๑๑



หลักใจหลักธรรมฯ

   หาก พยายาม เดิน ตอๆ   ไป โดย ไม หยุด     แม จะ ชาๆ   แบบ 

คืบคลาน     ก็ ยัง ดี กวา คน อยู กับ ที่ ยืนอยูกับที่   หรือ ดี กวา คน ที่ 

เดิน ผิด ทาง     ซึ่ง ยิ่ง เดิน ก็ ยิ่ง หาง จาก จุด หมาย   มรรค   ๘   นั้น เปน 

สิ่งที่ตองเจริญ หรือ ฝกฝน ปฏิบัติ ให เกิด มี ใน ตน     ถา เพียง แต ทอง 

หรือ อาน   จน แตกฉาน ใน พระ ไตร ปฎก   ก็ไมมี ทาง ดับ ทุกข ได     

เหมือน คน ที่ รู หลัก ใน การ หา ทรัพย เพื่อ ความ เปน เศรษฐี   แต ไม 

ปฏิบัติ ตาม หลัก การ นั้น     ก็ ไมมี ทาง เปน เศรษฐี ได อยู นั่นเอง 

 

 

(แถวหลัง) พระเทพเจติยาจารย (วิริยังค สิรินธโร), หลวงปูบัว สิริปุณโณ, 
หลวงตามหาบัว าณสมฺปนฺโน, (แถวกลาง) หลวงปูขาว อนาลโย, หลวงปูฝน อาจาโร, 

หลวงปูกวา สุมโน, พระครูอุดมธรรมคุณ (ทองสุข สุจิตโต) 
(แถวหนา) พระเทพสิทธาจารย (จันทร เขมิโย) , ทานเจาคุณพระธรรมเจดีย (จูม พนฺธุโล) 

๑๑๒

     ๑๔ 
   คำ สดุดี พระคุณ 
 
 
 
 ทาน เจา คุณ พระ ธรรม เจดีย  
( จูม พนฺธุโล)    เปน พระ เถรานุเถระ 
อีก รูป หนึ่ง ใน ยุค รัตนโกสินทร   ซึ่งมี 
บุญ บารมี วาสนา สูง   และเปยมดวยคุณธรรม  จนเปน ที่ ยกยอง 
นับถือในหมูคณะสงฆ  ตลอดจนศิษยานุศิษย  วา เปน “ปูชารห 

บุคคล ”   อัน หมาย ถึง  เปนบุคคล ที่ หา ผู เปรียบ เสมือน มิได 

  

ลำดับ คำ สดุดี 
   ๑ .   ธี โร … 
     มี ปญญา เปน เครื่อง ทรง จำ 
   ๒ .   ปฺโ … 
     มี ปญญา ทั้ง โลกีย ะ และ โลกุตระ 
   ๓ .   พหุ ส ฺสุ โต … 
     เปน พหุ สูต ทั้งดานปริยัติ  -  ปฏิบัติ  -  ปฏิเวธ 
   ๔ .   โธรยฺ โห . . 
     ยึด มั่น ใน คันธ ธุระ และ วิปสสนา ธุระ 



คำสดุดีพระคุณ

   ๕ .   สีล วา . . 
     เปน ผู มี ศีล วัตร อัน ดี งาม 
   ๖ .   วตวน ฺโต . . 
     ทรง ธุดงค คุณ 
   ๗ .   อริ โย … 
     ไกล จาก กิเลส อยาง หยาบ   อยาง กลาง   
     อยาง ละเอียด 
   ๘ .   สุ เมโธ . . 
     ประกอบ ดวย ปญญา ทั้ง   ๔   คือ สุ ตมย   -   จินตามย 
     -   ว วัต ถาน   -   และ อภิ สมย ปญญา 
   ๙ .   ตาทโิส . .     
     มี ความ มั่นคง ใน พระ รัตนตรัย   และ ทาน   ศีล 
       ภาวนา 
   ๑๐ .   สปฺ ปุ ริโส . . 
     เปน สัตบุรุษ   คือ มี ทา ทา ง สงบเสงี่ยม เปนสงางาม 
     อยู ทุก ขณะ การ เคลื่อนไหว อิริยาบถ   มี ความ      
     หนัก แนน มั่นคง  

   นี้ คือ   คุณสมบัติ ของ บัณฑิต ผู มี ปญญา โดย แทจริง     

และ เหมาะ สม กับ ทาน เจาคุณฯ ผูเปน ครู อาจารย   อัน บรรดา 

ศิษยานุศิษยทั้ง ปวง ยอมรับ บูชา มาโดย ตลอด จน กระทั่ง ชน รุน 

หลัง      เพราะ คุณ งาม ความ ดี ของ ทาน เจาคุณฯที่ ได กระทำ มา 

ตั้งแต เบื้อง ตน  ทามกลาง และบั้นปลาย 

 

๑๑๔

 ๑๕ 
 คำ ยกยอง เกียรติคุณ 
 จาก ศิษยา นุ ศิษย 

 
 

 



คำยกยองเกียรติคุณ

จากศิษยานุศิษย

ชี ว ป ร ะ วั ติ

ทานเจาคุณพระธรรมเจดีย 
(จูม  พนฺธุโล)

 ศิษย สรรเสริญ 
 

   ทาน เจา คุณ พระ ธรรม เจดีย ( จูม     พนฺธุโล )   พระ สงฆ 

สาวก ผู ปฏิบัติ ดี ปฏิบัติ ชอบ   แหง วัด โพธิ สม ภ รณ       ทาน เปน 

พระ เถระ ผูทรง คณุธรรม   ม ีความ ปรชีา สามารถ แตกฉาน ใน ธรรม 

อยาง ยิ่ง    ปฏิปทา จริยา วัตร งดงาม จน เปน ที่ เคารพ บูชา    ของ 

บรรดา ศิษย ทั้ง หลาย โดย ทั่วไป 

   แม ปจจุบัน นี้     ยัง ไดยิน คำ สรรเสริญ จาก พระ เถระ ผูใหญ    

ผูเปนศิษยอยู สม่ำเส มอ    ดัง จะ ยก คำ พูด ของ ครูบาอาจารย    พอ 

สังเขป    ดังนี้ 
 

   ๑ .   พระ อา จาร ยกิ   ธม มุต ต โม   วัด สนามชัย   

อ.พิบูลมังสาหาร    จ . อุบลราชธานี 

   “ ทาน พระ อุปชฌาย จูม     พนฺธุโล     ทาน 

เปน พระ อุปชฌาย ที่ มี คุณ อยู มาก   บวช 

กับ ทาน เสร็จ   ทาน ก็ สง เลย     สง ไป ฝก 

กับ   พระอาจารย เสาร   พระ อาจารย มั่น  

ภูริทตฺโต  สมัย อยู ประเทศ ลาว   ถา พระ 

ปฏิบัติ ธรรม กรรมฐาน แลว     มัก จะ กลาว 

ถึง ทาน อยู เสมอๆ   ความ จริง พระ เมือง ลาว  

ประสงค ที่ จะ ปฏิบัติ กรรมฐาน อยู มาก  ก็ 

คอย หา โอกาสเหมาะ   ได โอกาส ก็ หนี เขา ไทย   มา บวช กับ ทาน   

ปฏิบัติ ธรรมกับ ทาน  ทาน เปนพระ ผูใหญ ที่ มี เมตตา สูง องค หนึ่ง 

คอยหาโอกาสเหมาะ

๑๑๖

ที่ เดียว       มี ระเบียบ วินัย เครงครัด มาก       ใคร ศึกษา ทาน ก็ สอน ให     

ใคร ปฏิบัติ ก็ สง ไป ให พระ อาจารย ใหญ มั่น     ภูริ ทตฺ โต ” 
 

   ๒ .   พระ อาจารย มหา ถวัลย   ิตุ งกูร   วัด พุทธ เมตตา     

ประเทศ ฝรั่งเศส 

   “ ทาน เจา คณุ พระ ธรรม เจดยี  ( จมู     พนธฺโุล )     ทาน เปน 

พระ ผูใหญ ที่ นา เลื่อมใส     เปน บัณฑิต ที่ งดงาม     ทาน พรอม ดวย 

พระ ปริยัติ ธรรม     ปฏิบัติ ธรรม   ปฏิเวธ ธรรม     นี่ แหละ เปน ปญญา 

ธรรม ที่ นำ มา อบรม   แนะนำ คณะ หมู ศิษย ได ดี     เชน เดียวกัน กับ   

พระ อาจารย มั่น     ภู ริทตฺ โต      ผู เปน พระ อาจารย     พรอม ดวย ศีล   

สมาธิ     ปญญา   แลว     จึง นำ มา สั่ง สอน หมู คณะ ได กวาง ใหญ 

ไพศาล ” 

 

   ๓ .   พระครู ปราโมทย   ธรรม 

ธาดา   ( หลวง ปู หลอด   ป โมทิโต)   

“เปน   ปู ชารห บุคคล ของ ขาพเจา  

ทาน เจา คุณ พระ ธรรม เจดีย  (จูม   

พนฺธุโล)     ทาน ใสใจ อบรม ใน การ 

พร่ำ สอน ศิษยา นุ ศิษย   และ มี วา ทะ ที่ 

ถึง หลัก ใจ     หลัก ธรรม     เปน โอวาท ที่ 

ขาพเจา ยัง จำ ฝงใจ จนถึง ปจจุบัน ” 

๑๑๗



 
 
 

 อดีตแหงความ ผูก พัน
 
 
 

 ๑๖.๑   มหัศจรรย …   ความ รัก 
 

   เปน เวลา กวา   ๑๐๐   ป     ณ   สำนัก วัด เลียบ   ดิน แดน แหง 

พระ ธรรม   ความ รัก  ความ ผูกพันอันยิ่งใหญ  ระหวาง ศิษย กับ 

อาจารย    เปน ความผูกพันที่ ไมมี เงื่อนไข     ขอจำกัด   และ ไมมี วัน 

เปลี่ยนแปลง     เปน วาสนา ของ สาม เณร จูม   ที่ ได พบพระอาจารย   

ที่มาก ดวย ความ เมตตา   กรุณา   อัน ไมมี ประมาณ     มาก ดวย 

  ทาน พระ อาจารย มั่น    ภูริ ทตฺโต   กลาว ถึง ทาน เจา คุณ 
พระ ธรรม เจดีย  (จูม   พนฺธุโล)  ลูก ศิษย ที่ ทาน รัก และ เมตตา มา 
แตเบื้อง ตน จวบ จน สุดทาย แหง ชีวิต ของ ทาน 

  “ ตั้งแต สมัย เปน สามเณร จูม อยูโนน อยู ใกล ชิด กับ 
เรา เปน สามเณร ที่ โตกวาเพื่อน    มี นิสัย เคารพ ออนนอม   
ยำเกรง   เชื่อถอย   ฟง คำ   บอก งาย   ใช เร็ว   และ สนใจ ตอ การ 
ศึกษา ”   



อดีตแหงความผูกพัน ชี ว ป ร ะ วั ติ

ทานเจาคุณพระธรรมเจดีย 
(จูม  พนฺธุโล)

ปญญา ญาณ ที ่หยั่ง ลกึ ใน พระ ธรรม     

ทุกๆ   วัน   วัน แลว วัน เลา   ที่คอย 

พร่ำ อบรม สั่ง สอน ศิษย     พยายาม 

ถายทอด ความ รู   ความ สามารถ สู 

ศิษย ผู เปน ที่รัก 
 

       สาม เณร จูม     ได รับ ความ รัก   

ความ เมตตา มา โดยตลอด     และ 

ซึมซับ ความ ดี งาม     ฝกฝน ความ เปน มนุษย     ที่ สมบูรณ แบบ   มา 

แต เบื้อง ตน   จาก ทาน พระ อาจารย มั่น   ผู เปน ดัง บุพนิมิต แหง 

ชีวิต ที่ ดี งาม 

 

 ๑๖.๒   สม เหตุ สม ผล 
 
   คราใดที่ทาน เจา คุณ พระ ธรรม เจดีย   ( จูม   พนฺธุโล )   ได รับ 
ขาว วาทาน พระ อา จาร ย มั่นฯ   พำนักพัก อยู สถาน ที่ ใด   แมน อยู 
เสนาสนะ ที ่เดนิ ทาง ยาก ลำบาก     ทาน เจา คณุฯก็ จะ พยายาม เดิน 
ทาง ไป นมัสการ อยู เปน นิตย     เพื่อ รับ ฟง โอวาท ธรรมอยู เสมอ 
 
   อีกทั้งยัง เปน ผูนำ ของ คณะ ภิกษุ สงฆ สามเณร   ตลอด 
ทั้ง คฤหัสถ   ให ได รับ โอวาทธรรม และบำเพ็ญ บุญ กุศล กับ ทาน 
พระอาจารยมั่นฯอยางสม่ำเสมอ   ทาน เจา คุณฯ ยัง ได ปวารณา 
ตัว เปน ผูรับ ใช ถวาย งาน ทาน พระ อา จาร ย มั่นฯ ทุก กรณี   และ โดย 
เฉพาะ การ บรรพชา อุปสมบท ใหแก ผู ที่ ตองการ จะ เขา มา สู คณะ 
ธรรม ยุต 

ซึมซับความดีงาม ฝกฝนค

๑๒๐

   เมื่อ ทาน พระ อา จาร ย มัน่ฯ   ตองการ ใช หรือ 

จะ ให ไป ใน สถาน ที่ ใด  ใกล หรือ ไกล   ไม วายาก 

หรือ งาย   ทาน เจา คุณฯก็เรง รีบ เดิน ทาง   

เพื่อ ถวาย การ รับ ใช ตอ ทาน ผูมี พระคุณ   

และ เมือ่ ม ีงาน สำคญั เกดิขึ้น ภายใน วดั 

โพธิสมภรณ     หาก เห็น วา ไม เปนการ 

รบกวน ทาน พระอาจารยมั่นฯให 

ลำบาก จน เกิน ไป   ทาน เจาคุณฯก็ 

จะ  เดิน  ทาง  ไปกราบ  นิมนต  ทาน 

พระอาจารยมั่นฯ ดวย ตนเอง   เพื่อ ให 

มา รวม ใน งาน 
 

 ๑๖.๓  หวงใย 
 

   ครั้น   พ . ศ .  ๒๔๙๒    อาการ ทรุด โทรม แหง 

สังขาร ของ ทาน พระ อา จาร ย มั่นฯ    เริ่ม แสดง ปฏิกิริยาใหปรากฏ 

ถึงแกนแทของสัจธรรม  บรรดา สานุศิษย ทั้ง หลาย ที่ ได ทราบ ขาว 

ความ เปน ไป แหง อาพาธ ของ ทาน พระ อา จาร ย มั่นฯ     ตาง ก็ มุง 

หนาไป นมสัการ   เพือ่ เยีย่ม  ทาน พระ อา จาร ย มัน่ฯ     โดย เฉพาะ ทาน 

เจา คุณ พระธรรม เจดีย   ( จูม   พนฺธุโล )   ได รีบ จัดหา ยา และ เครื่อง 

สัก การะ ตางๆ   แลว นำ คณะ คฤหัสถ รวม เดิน ทาง เขาไป นมัสการ 

กราบ แทบ เทา ทาน พระ อา จาร ย มัน่ฯ   ถวาย ยา และ เครือ่ง สกั การะ 

อยาง สม่ำเสมอ 
 

๑๒๑



อดีตแหงความผูกพัน ชี ว ป ร ะ วั ติ

ทานเจาคุณพระธรรมเจดีย 
(จูม  พนฺธุโล)

 ๑๖.๔  คอย เฝา ติดตาม 
 

   ทาน เจา คุณ พระ ธรรม เจดีย   ( จูม   พนฺธุโล )   มี คำ สั่ง ให 

ญาติโยม ใน พื้นที่ ให ตั้งใจ ปรนนิบัติ   รับ ใช ทานพระ อา จาร ย มั่นฯ   

อยาง ใกล ชิด ดวย ความ ไม ประมาท   หาก มี อาการ หนัก หรือ เบา 

ประการ ใด ให แจง ขาว ให ทาน เจา คุณฯ ทราบ โดย ทันที   
 

   ทาน เจา คุณฯ เปน ผู ที่ มี ความ กตัญู กตเวทิตา เปน อยาง 

มาก   ไม ทิ้ง โอกาส อัน เปน วาระ สุดทาย แหง ชีวิต ของ ทาน พระ 

อาจารย มั่นฯ   ผู ที่ ทาน รัก และ เคารพ ยิ่ง กวา ชีวิต   โดย ใหการ ดูแล 

และ เอาใจ ใส สม กับ ที่ ทาน พระ อา จาร ย มั่นฯ   ได เสีย สละ จาก 

เชยีงใหม มา สู แดน อสีาน   ตาม คำ กราบ อาราธนา ของ ศษิย คน โปรด 

ที่ ทาน พระ อา จาร ย มั่นฯ ให ความ รัก และ เมตตา มา แต เบื้อง ตน 
 

 ๑๖.๕  ยอดกตัญู
 

   ถึง แม ทาน เจา คุณ พระ ธรรม เจดีย   ( จูม   พนฺธุโล )   จะ ดำรง 

สมณศักดิ์ ที่ สูง กวา ทาน พระ อา จาร ย มั่นฯ   สัก ปาน ใด   แต ทาน เจา 

คุณฯ   หา ได ลืม บุญ คุณ ของ ทาน พระ อา จาร ย มั่นฯ   ยัง คง ให ความ 

เคารพ ยำเกรง   ออนนอม ถอม ตน   เชื่อ ถอย ฟง คำ   สนใจ ตอ การ รับ 

ฟง โอวาท ธรรม อยู เชน เดิม   ทาน ไม เคย ลบหลู   ดู หมิ่น   ลวง เกิน ตอ 

ทาน พระ อา จาร ย มั่นฯ แมแต นอย   เมื่อ เขาไป พบ ทาน พระ อา จาร ย 

มั่นฯ   ก็ ทำ ตน ให เปน ศิษย อยู เสมอ   ไม แสดง ทาที ความ เปน ผูใหญ   

ผู สูง   ผู ฉลาด   ให ปราก ฎ เกิน กวา ทาน พระ อา จาร ย มั่นฯ  

๑๒๒

   ทาน เจา คุณ พระ ธรรม เจดีย   ( จูม   พนฺธุโล )   แหง วัด 

โพธิสมภรณ   จึง เปน สัญลักษณ แหง ความ กตัญู โดยแท

   โดยทาน เจา คณุ พระ อดุม ญาณ โมล ี  ( จนัทร ศร ี  จนทฺทโีป)   

เจา อาวาส วัด โพธิ สม ภ รณ   (รูปปจจุบัน)  กลาว ยกยอง อดีต  

เจา อาวาสอยาง ทาน เจา คุณ พระ ธรรม เจดีย   ( จูม   พนฺธุโล )   วา   

“เปนผูเลิศ ดาน ความ กตัญู กตเวที ” 

 

 ๑๖.๖  เมื่อถึงกาลแตกดับ 
 
   “ สัตว ทั้ง ปวง ทั้ง ที่ เปน คน หนุม   คน เกง   ทั้ง ที่ เปน คน พาล 

และ บัณฑิต   ทั้ง ที่ มั่งมี และ ยากจน     ลวน แต ก็ มี ความ ตาย เปน ที่ 

ไป  ใน เบือ้ง หนา     เปรยีบ เสมอืน ภาชนะ ดนิ ที ่ชาง หมอ ปน แลว       ทัง้ 

เลก็ ทัง้ ใหญ   ทัง้ ที ่สกุ แลว และ ยงั ดบิ     ลวน แต ม ีการ แตกดบั ทำลาย 

เปน ที่สุด     ฉันใด   ชีวิต แหง สัตว ทั้ง หลาย   ก็ มี ความ ตาย เปน เบื้อง 

หนา ฉัน นั้น ” 
 

   กาล เวลาลวง เลย มา   พรอม กับ สังขาร ของ ทาน พระ 

อาจารย มั่น  ฯ ก็ เริ่ม ชราภาพ   กำลัง เคลื่อน เขา สู วง โคจร แหง ความ 

แตกดับ อยู ทุก ขณะ   . .      เปรียบ เสมอืน ภาชนะ ดิน … .   หลีก เลี่ยง ไม 

ได     อนั เปน ไป ตา มกฏ ไตรลกัษณ     ทาน เจา คณุฯ   พยายาม ใชเวลา 

ทุก นาที ให มี คา มาก ที่สุด   ถวาย กา รอุปฏฐาก   ดูแล อยาง ใกล ชิด   

ทัง้ กลาง วนั และ กลาง คนื   ไม ยอม ออก หาง   เพราะ ไม อาจ ลวง รู   ได 

วา ลม หายใจ ครั้ง สุดทาย ของ ทาน ผู มี คุณ   จะ เกิด ขึ้น   ณ   วินาที ใด 
 

๑๒๓



อดีตแหงความผูกพัน

      ใน ที่สุด   ทาน เจา คุณฯ ได พบ 
สัจธรรม อัน เปน ความ จริง วา   “ ทุก 
ชีวิต มี ความ ตาย เปน เบื้อง หนา   
มี เวลา อัน จำกัด ”   ความ ตาย นี้ มี 
อิทธิพล ยิ่ง ใหญ   ไมมี ผู ใด สามารถ 
ตานทาน ตอสู ได แมแต คน เดียว   

และแลว ทาน พระ อาจารย มั่น   ภู ริทตฺ โต   ได ละ สังขาร ดวย ความ 
สงบ     มิได จาก ไป ดวย ความ อางวาง   โดด เดี่ยว   แม ลม หายใจ 
ครั้ง สุดทาย   ขาง กาย ของ ทาน มิ เคย ปราศจาก ศิษย ที่ ทาน รัก 
และ เมตตา มา แต เยาว วัย   อยาง ทาน เจา คุณ พระ ธรรม เจดีย   ( จูม   
พนฺธโุล )   แลว ทาน เจา คณุฯ   ก ็เขา กราบ สงัขาร แสดง ความ กตัญ ู
ตอ ทาน ผู มี คุณ     บัดนี้ ทาน เจา คุณฯ   ได ทดแทน บุญ คุณ อยาง 
ที่สุดแลว   แม ใน อดีต ก็ พยายาม ทุก วิถี ทาง ที่ จะ ทดแทน บุญ คุณ 
ใน ทุกๆ ครั้ง เมื่อ มี โอกาส   จนถึง วินาที สุดทาย 
 

   ใน ที่ ประชุม มี มติ ให ทาน เจา คุณ พระ ธรรม เจดีย  ( จูม   

พนฺธุโล )       เปน ประธาน ใน การ ดำเนิน การ จัด งาน ประชุม เพลิง ศพ 

ตลอด เกบ็ อฐั ิ    จงึ เปน โอกาส ครัง้ สำคญั และ ครัง้ สดุทาย ที ่ทาน เจา 

คุณฯ จะ ได แสดง ความ จงรัก ภักดี   ตลอด จน ความ กตัญู กตเวที     

รับ ภาระ ธุระ มา ปฏิบัติ ดวย ความ วิริยะ   อุตสาหะ     ไม ยอทอ ตอ 

ความ ยาก ลำบาก   เพือ่ ตอบ สนอง พระ เดช พระคุณ อยาง ด ีทีส่ดุ ตอ 

ทาน พระ อาจารย มัน่    ภ ูรทิต ฺโต   ผู เปน ดัง่ บพุนมิติ แหง ชวีติ ด ีงาม   

อัน หมาย ถึง   เครื่องหมาย เบื้อง ตน ของ การ มี วิถี ชีวิต ที่ ประเสริฐ     

วิถีชีวิต ที่ ดี งาม   จน กาล ปจจุบัน  

    เครื่องใชประจำวัน ทานพระอาจารยมั่นฯ

๑๒๔



อดีตแหงความผูกพัน

 เปน อันวา วัน ประชุม เพลิง ศพ ของ ทาน พระ อาจารย 

มั่น   ภูริทตฺโ ต ตลอด เก็บ อัฐิ   เปน ไป อยาง สม เกียรติ  ถือวา เปน 

วัน ประวัติศาสตร แหง วงการ พระพุทธ ศาสนา   ได บรรลุ ความ 

สำเร็จ สม ประสงค ทุก ประการ  ดวย พลัง ความ ศรัทธาของ ทุก 

คน   ที่ มี ตอ ทาน พระ อาจารย มั่น  ฯ อยาง เปยม ลน  และ ที่ สำคัญ   

ภาพ เหตุการณวันนั้น ที่ จะ ไม ปรากฏที่ไหนอีก แลว  เปน ภาพ 

ที่ สรางความประทับ ใจ และอาลัย  แสดง ถึง อานุภาพ  ความ รัก 

ความ ผูกพัน ระหวาง อาจารย และศิษย      โดยเฉพาะ ผู เปน ศิษย 

ไดแสดง พลัง ความ เปน ยอด กตัญู กตเวทีจน นาที สุดทาย  

ดัง่เปนทีป่รากฏ ใน หมู ผู มา รวม งานถงึความกตญักูตเวทขีอง 

ทาน เจา คุณ พระ ธรรม เจดีย   ( จูม   พนฺธุโล )  

 

 งานถวายพระเพลิงศพองคหลวงปูมั่น  ภูริทตฺโต  ณ  วัดปาสุทธาวาส  จ.สกลนคร
วันอังคารที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๓ ( ขึ้น ๑๓ ค่ำ  เดือน ๓ ปขาล ) 

๑๒๖

ทาน เจา คุณ พระ ธรรม เจดีย   ( จูม  พนฺธุโล )  วัด โพธิ สม ภ รณ    
ประธาน จัด งาน ถวาย เพลิง ศพ ทาน พระ อาจารย มั่น   ภู ริ ทต ฺโต

ทาน พระ อาจารย 
หลวงตามหาบัว
าณสมฺปนฺโน
ผูติดตาม
ทานพระอาจารยมั่นฯ
จนถึงวันมรณภาพ



อดีตแหงความผูกพัน ชี ว ป ร ะ วั ติ

ทานเจาคุณพระธรรมเจดีย 
(จูม  พนฺธุโล)

 ๑๖.๗   มงคล นาม   (พ.ศ. ๒๔๙๒ )
 

   ทาน เจา คณุ พระ ธรรม เจดยี   ( จมู   พนธฺโุล )     ใน ขณะ นัน้ ดำรง 

ตำแหนง สูงสุด เปน   เจา คณะ มณฑล   ได เล็ง เห็น ความ สำคัญ 

ของวัด ปา หน องผือ นา ใน   

(ตอมาเปนวัดสันติวนาราม)  ณ   

สถาน ที ่แหง นี ้  ทาน พระ อาจารย 

มั่น  ภู ริ ทตฺโ ต ใช เปน สถาน ที่ 

แสดง  ธรรม    อบรม  สั่ งสอน 

ศิษยานุศิษย    ใหประพฤติ  

ตนปฏิบัติ ตรง ตอ พระ ธรรม คำ 

สัง่สอน ของ พระ ผู ม ีพระ ภาคเจา 

ใหสม กบั เปน พทุธ บตุร   ที ่กำเนดิ 

ใน บวร พระพุทธ ศาสนา ทาน 

พระ อา จารย มัน่ฯ  ได พรำ่ สัง่ สอน 

ศิษยานุศิษย วัน แลว วัน เลา  ดวย ความ เมตตาอัน ไมมี ประมาณ 

อยางมิ รู เหน็ดเหนื่อย   จน วาระ สุดทาย ของ ชีวิต 

   เพื่อ แสดง ความ กตัญู กตเวทิตา     ยกยอง บูชา คุณ ตอ 

ทาน ผู มี พระคุณ   และ เพื่อ ให สอดคลอง กับ ฉายา ของ ทาน พระ 

อาจารย มั่น   ภู ริ ทต ฺโต   อัน เปน มงคล นาม   จึงให เปลี่ยน ชื่อ วัด 

จาก เดิม วัด สันติ วนาราม   มา เปน   วัด ปา ภู ริ ทัต ต ถิร า วาส   นับ 

ตั้งแตวัน นั้น จนถึง กาล ปจจุบัน 

 

ิ ิ  ั  ั  

๑๒๘

 ๑๖.๘   ปุพ เพ นิ วา สา นุส สติ ญาณ 
 

   ปุพ เพ นิ วา สานุสส ติ ญาณ     เปน วิชา หนึ่ง ใน หมวด 

วิชชา สาม  วิชชา ที่ สี่ ใน หมวด วิชชา แปด  อัน เปนองคแหง     

“พระสัมมาสัมโพธิ ญาณ” แปล วา ความ รู ระลึก ชาติ 

หนหลงัได   ในนทิเทสแหง ญาณ นี ้ที ่กลาว ถงึ ใน สามญั ญผล สตูร  

ทฆี นกิาย   สลีขนัธ วรรค     สตุ ตนั ต ปฎก ความ รู นี ้คอื     เมือ่ จติ บริสทุธิ ์  

สะอาด ปราศจาก เครื่อง เศรา หมอง  เปน จิต ผองใส ไม หวั่นไหว   

เกิด ปญญา นอม ไป   เพื่อ ระลึก ชาติ ถอย หลัง เขา ไป ได     ตั้งแต 

ชาติหนึ่ง   สอง ชาติ   จนถึง หลาย ๆ  กัปป     และ หลาย สังวัฏวิวัฏกัปป   

และ รู วา ใน ชาติ ที่ เทานั้น   มีชื่อ อยาง นั้น   มี สกุล อยาง นั้น   มี โคตร 

อยาง นั้น     มี อาหาร อยาง นั้นๆ   ได เสวย สุข   -   เสวย ทุกข อยาง นั้น ๆ    

ม ีรปู พรรณ สณัฐาน อยาง นัน้ ๆ      มอีาย ุเทานัน้     จตุ ิจาก ชาต ินัน้ แลว     

ไป เกิด ใน ชาติ ที่ เทา โนน ได เปน อยาง นั้นๆ   แลว มา เกิด ใน ชาติ นี้ 

 

 ขอ ไขขอ วปิสสนา ญาณ     ที ่เปน ปพุ เพ น ิวา สา นสุ สต ิญาณ       

พอ เปน นิ ทัศน อุทาหรณ     เทา ที่ ได ฟง มาเกี่ยว กับ การ เกิด ใน ชาติ 

กอน   และ บุคคล ที่ เกี่ยวของ   ชาติ หนึ่ง นั้น  ทาน พระ อาจารย 

มัน่ฯ เกดิ ใน มณฑล ย ูนาน ใน ตระกลู ขาย ผา ขาว    ม ีนอง สาว คน 

หนึ่ง เคย สงเคราะห  ชวย เหลือ กัน     มา ชาติ นี้ คือ   นาง นุม   ชุ วานนท     

คหบดี ชาว สกลนคร     ผู สราง วัด ปา สุทธาวาส ให     และ ทาน ได 

สงเคราะห ดวย ธรรม เปน ที่ พอใจ 

๑๒๙



อดีตแหงความผูกพัน ชี ว ป ร ะ วั ติ

ทานเจาคุณพระธรรมเจดีย 
(จูม  พนฺธุโล)

  ชาติ หนึ่ง เกิด ที่ โยนก ประเทศ       ปจจุบัน คือ   เมือง เชียง 

ตุง   ประเทศ พมา   ใน ตระกูล ชาง ทำ เสื่อ ลำแพน   ( เสื่อ ลำแพน คือ 

เสื่อ ปู พื้น ทำ ดวย หวาย )     ทาน พระ อาจารย เสาร เปน ชาง ใหญ     

องคทานพระอาจารยมั่นฯเปน ผู จัดการ   สวน พระ ธรรม 

เจดีย  (จูม   พนฺธุโล ) เปน คน เดิน ตลาด 

  ชาติ หนึ่ง เกดิ ที ่แควน ก ุร ุรฐั       ชมพู ทวปี   ( ประเทศ อนิเดีย)   

ผู เกีย่วของ คอื  เจา คณุ อ ุบา ล ีคณุ ูปมา จาร ย    ( จนัทร     สริ ิจน ฺโท )   เปน 

พี ่ชาย   คอื   พระ ปทุม ราชา   ผู ครอง แควน ก ุร ุ    ทาน เปน เสนาบดี   พระ 

อาจารย เท สก  ( พระ อาจารย เท สก   เท ส รงัส ี)     เปน หลาน หวั ดือ้ ใคร  

บอก ไม เชือ่ นอกจาก ทาน     พระ บดิา จงึ มอบ ให ทานฯ   ดแูล     ได เฝา 

พระพุทธเจา เฉพาะ พระ พักตร       และ ได ตั้ง ความ ปรารถนา   ขอ 

เปน พระพุทธเจา ตอ หนา พระ พักตร 

 ชาติ หนึ่ง เกิด ที่ ลังกา ทวีป     ( ประเทศ ศรี ลังกา )   และ 

บวช เปน พระ   ได เขา รวม สังคายนา พระ ไตร ปฎก ครั้ง ที่   ๔     ซึ่ง มี 

พระ เปน หมื่น   พัก เสนาสนะ รวม กัน     สอง องค บาง   สาม องค บาง     

ทาน วา ไดอยู เสนาสนะ เดยีว กบั ทาน ว ิร ิยงั ค ( พระ อาจารย ว ิร ิยงั ค   

สิรินธโร)  เปน เพื่อน(กัลยาณมิตร) กัน มา จน บัดนี้ 

 

 

๑๓๐



ทานเจาคุณพระธรรมเจดีย 
(จูม พนฺธุโล)

๑๗ พระ ธรรม เทศนา  
ของ 

 ทาน เจา คุณ พระ ธรรม เจดีย 
(จูม พนฺธุโล)

 

 แสดงธรรม ณ  วัด ศรีเมือง   อำเภอ เมือง    

จังหวัด หนองคาย 

วันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๔

 เนื่อง ใน งาน กอ พระ เจดีย ทราย 

  ศุภมัสดุ พระพุทธ ศาสนา ยุ กาล     นับ จำเดิม แต วัน เสด็จ 

นพิพาน แหง องค สมเด็จ พระ ผู ม ีพระ ภาค       อร หนั ต สมัมา สมั พทุธ 

เจา นั้น       บัดนี้ ลวง แลว ได     ๒๕๐๔     พระ วัส สา     ปรัตยุบัน     ณ     สมัย     

เมษายน มาส     ศรุ ทนิ ที ่  ๒๑     สกุร     วนั นี ้เปน ปจจบุนั นวาร     พระพทุธ 

ศาสนา ย ุกาล จำเดมิ แต ปรินพิพาน อนั พระองค สมเดจ็ พระ ผู ม ีพระ 

ภาค เจา นั้น       มี นัย อัน จะ พึง กำหนด นับ ดวย ประการ ฉะนี้ 
 

   นโม     ตสฺส     ภคว โต     อรห โต     สมฺ มา สมฺ พุทธ สฺส     

 น โมตสฺส   ฯลฯ     ผุฏสฺส     โลก ธมฺ เมหิ     จิตฺ ตํ     ยสฺส     น     

 กมฺ ปติ     อ โสกํ     วิร ชํ     เขมํ     เอ ตมฺมํค ลมุตฺ ตม นุ ติ 
 

   ณ     บัดนี้ จะ ได แสดง พระ สัทธรรม เทศนา พรรณา ศาสน 

ธรรม คำ สอน สมเด็จ พระบรม ศาสนา สัมมา สัม พุทธ เจา     พอ เปน 

เครื่อง สดับ สติ ปญญา ของ สาธุชน พุทธ บริษัท ที่ ได มา สันนิบาต 

ประชุม กัน ใน ธรรม สวน สถาน ที่ นี้       เนื่อง ใน การ บำเพ็ญ กุศล กิจ     

๒     แหง       คอื   อบุาสิกา เปลี่ยน สวด ปรติ มงคล เสร็จ สิน้ มา แลว สวน 

วนั นี ้นัน้ ทาน เจา คณุ ราชบณัฑติ       ได ชกัชวน ญาตโิยม ทัง้ หลาย กอ 

พระ ทราย     อัน นี้ ก็ เปน บุญ กุศล ชักชวน กัน มา เนื่อง ดวย เหตุ อัน นี้ 

เอง ที่ ได มี การ ฟง พระ ธรรม เทศนา       เพราะ ฉะนั้น     ควร สงบ กาย   

วาจา     จิต ของ ตนๆ     ฟง ธรรม ภาษิต     ดัง จะ นำ มา แสดง ใน กาล 

บัดนี้ โดย ความ สงบ ของ ตนๆ     เถิด 
 

   องค สมเด็จ พระ ชิน สี สัมมา สัม พุทธ เจา ที่ จะ ออก 

จาก สังสารวัฏ การ ทอง เที่ยว อยู ใน วัฏฏะ ไมมี ที่ สิ้น สุด ลง ได     

๑๓๓



พระธรรมเทศนาฯ

ณ วัดศรีเมือง จ.หนองคาย

ทานเจาคุณพระธรรมเจดีย 
(จูม พนฺธุโล)

เพราะ ฉะนั้น       เบื้อง ตน ครั้ง ปฐมโพธิกาล องค สมเด็จ พระบรม 

ศาสดาจารย เจา จึง ได เปลง สุนทร วาจา ขึ้น วา     อเนก ชา ติสํ สารํ     

เปน อาทิ       ซึ่ง แปล ความ วา         “ เรา ตถาคต นี้ แหละ ได เรๆ   รอนๆ   

ไปๆ     มาๆ     ใน สงสาร  การ ทอง เที่ยว นี้  นับ ความ เกิด ไม ได เลย เปน 

อนั ขาด ”       ทกุ ขา ชาต ิป ุนบ ฺปนุํ       “ ชาต ิคอื ความ เกดิ เปน ทกุข เรือ่ย 

มา จนถึง บัดนี้       บัดนี้ นั้น เรา ตถาคต ได ทำลาย ยอด ปราสาท คือ     

กาย เสีย ได แลว ดวย         วิสํ ขารคตํ จิตตํ       จิต สำหรับ ปราศจาก 

การ ปรุง แตง ได แลว         ตณฺ หานํ   ธมฺมมฌฺช คา     เรา ได ถึง สิ้น ไป 

แหง ความ อยาก แลว ดังนี้ ”    
 

   เมื่อ เปน ฉะนี้ แหละ พวก เรา ทั้ง หลาย เอา ธรรม ของ 

พระพุทธเจา ผู ที่ ออก จาก กอง ทุกข นี้     อาศัย ตัว ของ เรา นี้ เอง คือ 

วา     ชาติ ทุกข     พวก เรา ก็ มี ดวย กัน ทั้งหมด     ชรา ติ ทุกข     พวก เรา 

ก็ มี ดวย กัน ทั้ง สิ้น     พยาธิ ทุกข     ความ เจ็บ ไข ได ทุกข พวก เรา ก็ มี 

ดวย กัน ทั้งหมด       ทั้ง ญาติ ทั้ง โยม ทั้ง พระ เณร       มรณ า ติ ทุกข   คือ 

ความ ตาย ก็ มี ดวย กัน ทั้ง สิ้น     
 

   เมื่อ เปน ฉะนี้ แหละ     ยึด หลัก อัน นี้     เปน ที่ ตั้ง เอา ผล ของ 

โลกิย ธร รมๆ     เปน ที่ ตั้ง ของ ความ ของของ ผู ตก อยู ใน วัฏฏะ     

เมื่อเปน ดังนี้       ผล คือ เกิด แก เจ็บ ตาย นี้ มา จาก ที่ไหน       ก็ มา จาก 

ตัณหา   ๓     คือ     กามตัณหา     ภวตัณหา     วิภวตัณหา       เมื่อ เปน 

ดงันั้น ตดั เอา ผล อนั นี ้    ทำลาย ตณัหา   ๓   ได แลว     ผล อนั นี ้จะ ปรากฏ 

เรื่อยมา ตลอด กปัป เปน อเนก ชาต ิ      พระพุทธเจา เอา อนันี ้กำหนด 

๑๓๔

พจิารณา       แม เรา อยู ฆราวาส วสิยั       หาก จะ เปน พระเจา จกัรพรรดิ  

ทั้ง สี่ ทวีป นอย ใหญ         ก็ รวม อยู ใน อำนาจ ของ เรา คน เดียว       ถึง 

อยาง นั้น       ถึง จะ มี ความ สุข ความ สำราญ อยู เพียง ปจจุบัน ชาติ นี้ 

เทานั้น   ตอง มา เกิด อีก  แก อีก     เจ็บ อีก    ตาย อีก อยู อยาง นี้     ควร ละ  

เรา จะ มวั ประมาท อยู เชน นี ้ไม สมควร       องคสมเด็จ พระชินสหีเจา 

ยัง เปน หนอ พระบรม โพธิสัตว เจา    ชื่อ วา สิทธัตถราช กุมาร   จึง ได 

สลัด แอก คือ ฆราวาส นั้น เอง   ออก แสวงหา วิ โมก ขธรรม ลกู เมีย 

ทิ้งสิ้น  ไม เอา อะไร ทั้ง นั้น    ก็ พระองคเสด็จ พรอม ดวย นายฉันนะ 

กับ มา กัณฐกะ  เสด็จ ออก สู มหา ภิเนษ กรม   นา อัศจรรย จริงๆ       

คือวา     บารมี ธรรม ที่ พระองค ได ทรง สะสม มา ตั้ง แต ปุเรชาติ 

(ปจจัยธรรมที่เกิดกอน) ตั้งแต ทานบารมี       ศีล บารมี     ฯลฯ     ถึง 

อุเบกขา บารมี     เปน ที่สุด       เมื่อ ทำ บารมี   ๑๐   นี้ บริบูรณ แลว     ก็ 

เปน เหตุ ให เบื่อ หนาย ที เดียว ในฆราวาส วิสัย       
 

     เมื่อ ได เสด็จ ถึง สถาน ที่ พอควร แลว     พระองค ก็ ตัด พระ 

เมาลี     คำ วา   พระ เมาลี นั้น คือ ผม นี้ เอง แหละ     พวก เรา เรียก วา 

โกน ผม ก็ เรียก     แถ ผม ก็ เรียก     รับสั่ง ให นาย ฉัน นะ นำ มา กลับ ไป 

เถอะ       เรา จะ ไป คน เดียว ละ ตอ นี้ ไป       แลว ก็ ไป คน เดียว       พอ 

พระ เจา สุทโธทนะ มหาราช เจา ซึ่ง เปน พระ ราช บิดา ทรง ทราบ นั้น 

หมดอาลยั เลย       ผม มนษุย นัน้ ถอื กนั นกั     คน ไหน ตดัผม แถ ผม แลว 

เกลียด วา เปน คน จัญไร เสนียด ใน โลก ที่สุด จึง ไม ปรารภ ถึง เลย         
 

   นี ้ก ็เปน เหต ุสวน หนึง่       เหต ุเพราะ บารมี ธรรม ของ พระองค 

บันดาล ให เปน ไป ได       ให บิดา ไม ใย ดี       ถา แมน วา ไม ทำ อยาง นั้น       

๑๓๕



พระธรรมเทศนาฯ

ณ วัดศรีเมือง จ.หนองคาย

ทานเจาคุณพระธรรมเจดีย 
(จูม พนฺธุโล)

พระ บิดา ที่ไหน เลา จะ ปลอย ให พระ ราชโอรส ของ พระองค ไป ได       

พระองค ก ็จะ ตาม ไป จน ได นัน้ แหละ     นี ้หมดอาลยั เลย     นี ้ก ็เนือ่ง มา 

จาก บารมี ธรรม ที่ พระองค ได ทำ มา       อยาง ที่ ทาน มหา บัว ที่ เทศน 

เมื่อ กี้ นี้ วา บารมี ก็ ตัว บุญ ตัว กุศล นี้ แหละ       สง เสริม ให ได รับ ความ 

สุข กาย สบาย จิต ใน ขาง หนา อุตสาหะ       ใน ขาง หนา นั้น     พระพุทธ 

ศาสนา นัน้ ไม ปรากฏ เลย เปน อนั ขาด ม ีแต ฤาษี ดาบส ทัง้ สิน้         พทุธ 

ศาสนา ไมมี เลย ใน เวลา นั้น     
 

   เพราะ ฉะนั้น สมเด็จ พระ ผู มี พระ ภาค เจา ยัง เปน หนอ 

พระบรม โพธิสัตว         ที่ พวก เรา เรียก วา สิทธั ตถ ราช กุมาร นั้น     

ได ทราบ ขาว คราว มา วา       ทาน อาจารย ทั้ง สอง นั้น เปนสุข ใน 

อัฏฐ สมาบัติ   ๘ *     ที่ เขา วา ความ สุข อัน นั้น     คือ อุ ทุก ดาบส และ 

อาฬารดาบส     ๒   คน นี้       เมื่อ พระองค ทรง ทราบ เชน นั้น แลว   

พระองค ก็ ไป ทรง ผนวช     การ ศึกษา ใน อัฏฐ สมาบัติ   ๘   จน จบ 

ความ รู ของ พระ อาจารย ทั้ง สอง นั้น     ทาน อาจารย ทั้ง สอง นั้น เห็น 

วา     ตัง้แต เรา ได สัง่ สอน ศา น ุศษิย มา มากมาย หลาย แลว ไม เหมอืน 

คน นี้ เลย     คน นี้ เฉลียว ฉลาด ที่สุด     ให นัย คิด ใด ก็ ไป ได เรียบรอย 

หาก จะ พูด แลว จะ มากกวา พระ อาจารย ดวย ซ้ำ       ความ รู ใน เรื่อง 

นี้ พิจารณา ไป อัน นี้ นั้น เปน โลกิย       ถึง เปน ฌาน ก็ เปน โลกิ ย ฌาน     

ดวย ไม สามารถ จะ ทำ ตน ของ ตน ให พน จาก กอง ทุกข ได       ไม พอ 

พระทยั ใน อฏัฐ สมาบตั ินัน้       จงึ ได อำลา ทาน อาจารย ทัง้ สอง     ทาน 

อาจารย ทัง้ สอง ก ็ออนวอน แลว ออนวอน เลา     เจา ประคุณ ชวย กนั 

อัฏฐ สมาบัติ   ๘    การบรรลุฌานมี ๘  คือ  รูปฌาน ๔  อรูปฌาน ๔.

๑๓๖

เถอะ     จะ ได สั่ง สอน ศา นุ ศิษย ตอ ไป     ชวย กันๆ   ทาน ก็ ไม ฟง เสียง       

เหน็ วา ไม พน ไป จาก กอง ทกุข ไป จน ได นัน่ แหละ       ตลอด ถงึ กระทำ 

ทุกข กิริยา ถึง   ๖   ป       ได บารมี ธรรม อัน นั้น มา ประ คับ ประคอง 

พระองค อยู       เพราะ เขา เลา ลือ กัน อีก นั่น แหละ     พระองค ยัง ไม ได 

ตรัสรู พระ อนุ ตต รสัม มา สัมโพธิ ญาณ ก็ ทรง เชื่อ เขา ไป กอน       เมื่อ 

ทำ ทุกขกิริยา ถึง   ๖   ป     ซึ่ง ไมมี ใคร สามารถ ทำได อยาง พระองค       

ดวย อด ขาว อด นำ้ นี ่แหละ         ตอ ให ทาว สกักะ ก ็ไม สามารถ จะ ทำได     

ทาว สักกะ ก็ กิน ขาว อยาง เรา นี่ แหละ เรียก วา กิน ขาว ทิพย       
 

   เมื่อ เปน เชน นี้   ทาน จึง ได ยก ขึ้น เปน พุทธ อธิษฐาน     ทาน 

สักกะ จึง ได เอา พิณ     ๓     สาย มา ดีด       สาย ที่ หนึ่ง ตึงเครียด นัก ตี 

ก็ ขาด งาย เหมือน อยาง กลอง นี่ แหละ       สาย ที่ สอง พอ เหมาะ พอ 

เจาะ พอ ดิบ พอดี ยึด หลัก อัน นี้ แหละ     สาย ที่ สาม ยาน มาก ดีด ก็ 

ไม ดัง ตึ่งๆ   อยู อยาง นั้น       เมื่อ เปน เชน นี้ แหละ     องค สมเด็จ พระ 

ชิน สี เจา จึง ได ยึด เอา หลัก นี้         คือ ไม หยอน ไม ตึง พอ ดิบ พอดี นี้ 

แหละ ดำเนิน ให ชัก มา เสวยพ ระ กระยาหาร       เรา ทำ มา ก็ ถึง   ๖   ป 

แลว ไม เห็นจะ ได ประโยชน อะไร ใน เรื่อง นี้         จึง กลับ มา เสวยพ ระ 

กระยาหาร       เมื่อ กลับ มา เสวยพ ระ กระยาหาร แลว ก็ เปน อัน หนึ่ง 

ให ฤาษี   ๕   คน นี้         คือ ปญจ วัค คี ทั้ง   ๕       มี โกญฑัณญะ เปน อาทิ       

พา กนั หน ีหมด     ไป เถอะ พวก เรา เจา คน โลภ มาก       อยู ไป ทำไม     อยู 

ไป ก็ ไม ได รับ ผล ประโยชน อะไร     ทำความ เพียร อยู ถึง   ๖   ป     แลว 

ก็ ยัง ไม ได อะไร เลย       นี่ กลับ มา เสวยพ ระ กระยาหาร อีก     ไฉน จะ 

ได บรรลุ เปน พุทธ เจา     หนี พวก เรา หนี       จึง ได พา กัน อยู โนน       ปา 

๑๓๗
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อิสิ ป ตน มฤคทายวัน       แขวง เมือง พา ราณ สี       นี้ เปน อีก สวน หนึ่ง 

ที่ พระ บารมี ธรรม นั้น หาก บันดาล ให เปน ไป       ถา แมวา อยู ดวย 

กัน หลาย คน ก็ จะ อึกทึก ครึกโครม         ความ สงบ สุข ก็ ยาก นัก ยาก 

หนา จะ มี         จึง บันดาล ให หนี จาก พระองค ไป ได       พระองค จะ ได 

บำเพ็ญ ความ เพียร ได สะดวก       จน ได บรรลุ พระ อนุ ตต รสัม มา 

สัมโพธิ ญาณ         ดวย ประการ ฉะนี้ 
 

   อนั นี ้นัน้       ยก ให เปน บ ุรษุ บคุคล าธ ิฐาน ธร รมาธ ิฐาน         แลว 

ก็ คิด ลง ไป นี่ แหละ พระองค เทียบ เคียง เอา       กำหนด พิจารณา เอา   

อยาง พิณ     ๓     สาย อยาง ที่ ได อธิบาย มา เมื่อ ตะกี้ นี้       แลว ก็ หยิบ 

เอา สาย ที่   ๒       มัชฌิมา ปฏิปทา ขอ ปฏิบัติ เปนก ลาง นี่ แหละ       

ทำ จติ ของ ตน ให เปนก ลาง นี ้แหละ     ไม เกี่ยว ใน อารมณ ของ โลก ทัง้ 

สิน้       ทำ จติ ของ ตน ให เปนก ลาง       ให เปนก ลาง นี ่เปน ตวั สำคัญ ทีส่ดุ     

เพราะ ฉะนั้น       องค สมเด็จ พระ ผู มี พระ ภาค เจา จึง ได บรรลุ พระ 

อนตุต รสมั มา สมัโพธ ิญาณ     ดวย ประการ ฉะนี ้      การ ที ่จะ ได บรรล ุ

อัน นี้ นั้น       อาศัย เหตุ   คือ ชาติ     ชรา     พยาธิ     มรณะ       ซึ่ง ประจำ ตน 

ของ ตน ดวย กัน ทุก คน เปน ตัว สัจ จ ธรรม       เปน ตัว สัจ จ ธรรม อยาง 

วเิศษ         ธรรม อนั ออก จาก กอง ทกุข ได นัน้ แหละ เหตุ นัน้ พวก เรา ก ็ม ี

ดวย กัน ทุก รูป ทุก นาม พิจารณา เอา       นี่ แหละ เทวทูต       ทู ตะ     แปล 

วา บอก     ทุก วัน     ทุก เวลา     ทุก ขณะ ลม หายใจ เขา ออก       แต พวก 

เรา นั้น ยัง ออน       บารมี ธรรม ไม สามารถ จะ เห็น ความ จริง ได       จึง 

ได พา กัน มุง แต อยู ใน โลก อัน นี้ ไม ออก จาก โลก นี้ ไป ได       ยินดี ใน 

โลก นี้ เรื่อย มา จน กระทั่ง บัดนี้       นี่ แหละ คำ วา     ทู ตะ     แปล วา บอก       

๑๓๘

ทนีี ้ฝาย บาน เมือง รูจกั กนั เรียก ทตู       แต ม ีทตู ประจำ อยู ประเทศ นัน่ 

ประเทศ นี ่      ถงึ แมวา ตาง ประเทศ ก ็เชน กนั เขา ก ็เอา ทตู ของ เขา มา 

ประจำ ใน ประเทศไทย ของ เรา นี ้แหละ       อยาง กะ เจา นี ่แหละ อยาง 

ประเทศ ลาว นี่ แหละ       เวียง จันทร ที่ ไป วัน นี้ แหละ       ประเทศไทย 

ก็ ไป ตั้ง ทูต ไว นี้       เพื่อ จะ บอก ขาว ทาง ราชการ ให รัฐบาล ของ ตน 

ทราบ ได         นี่ ก็ ทูต แต ทูต อัน นี้ นั้น ไม ใช เทวๆ       อยาง พระพุทธเจา       

เทว ทูตๆ       บอก ให ออก จาก กอง ทุกข         มี ชาติ ทุกข เปนตน       เทว ก็ 

บอก อยาง ดี อยาง ประเสริฐ ไม ตอง มา เกิด แก เจ็บ ตาย อีก ตอ ไป นี้         

เรียก วา เทวทูต       เทว ทีนี้ ทูต ของ เรา ใช กัน ใน ตัว มี แต ทูต เทานั้น 

เอง นี่ แหละ         สู ของ พุทธะ ไม ได เปน อัน ขาด       ฉะนั้น พวก เรา ให 

พิจารณา ดวย กัน ทุกๆ       คน เปน อยู อยาง นี้ แหละ         พระพุทธเจา 

เดิน มา แลว ถากถาง ให เรา เดิน ตามพ ระ องค แลว           พระองค 

พยายาม ทกุข ยาก ลำบาก เหลอื เกนิ ตัง้แต สราง สม บารม ีธรรม มา 

สี่ อสงไขย แสน มหา กัป          จึง ได บรรลุ ธรรม พิเศษ ได       เอา ธรรม อัน 

นี้ แหละ     ที่ พระองค ได นำ มา แนะนำ สั่ง สอน ให พวก เรา รูจัก บุญ       

รูจัก คุณ       รูจัก โทษ       รูจัก ประโยชน       มี ให ประโยชน มา ได       อาศัย 

พระองค ได คุย เขีย่ สวน ธรรม ที ่ม ีใน พระองค ให เกดิ ให มี ขึน้     ให เปน 

พุทโธ       เปน ผู ตื่น จาก หลับ จาก กิเลส ได       พุทโธ       เปน ผู เบิก บาน 

อยาง เต็ม ที่         พุทโธ       เปน ผู ตรัสรู แลว       

 เพราะ ฉะนั้น พวก เรา ทั้ง หลาย จง ฝก ตน ของ ตน ทุกๆ  คนที 

เดียว       ทุกๆ   คน ให คิด     เกิด เนอ     แก เนอ     เจ็บ เนอ     ตาย เนอ     อยู 

อยาง นี้ ทุก วันๆ   ไป       นี่ แหละ จะ เปน คุณ งาม ความ ดี ที่สุด กับ ตน 

๑๓๙
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ของ ตน         นี่ แหละ ที่ วา พุทโธ       อัน นี้ พุทโธ อยาง ที่ พระ มหา บัว 

อธบิาย ให ฟง นัน่ แหละ         ทำ จติ ของ เรา ให เปน พทุโธ อยาง พระองค         

อัน นั้น พระองค เปน แลว         พระองค ถึง ได มา แนะนำ พวก เรา ให 

เปน พุทโธ อยาง พระองค           แนะนำ ตัก เตือน ให เอาใจ ของ เรา ให 

เปน พุทโธ   ๆ      ๆ          นี่ แหละ เปน ของ พิเศษ       พุทโธ ทำ ตน ของ ตน ให 

รูจัก เกิด แก เจ็บ ตาย ชา ติ ไหนๆ       ตาย หมด       โอ นี่ มัน ทุกข ทั้ง นั้น       

เกิด ก็ ทุกข         แก ก็ ทุกข         เจ็บ ก็ ทุกข         ตาย ก็ ทุกข       จะ มัว มา รอ 

ทา อยู ยัง ไง เลา         พยายาม เรง เขา รีบ เขา         บำเพ็ญ คุณ งาม ความ 

ดี       ทานศีล ภาวนา ของ ตน ให บริบูรณ สมบูรณ ก็ จะ ได ธรรม พิเศษ         

อัน นี้ เรียก วา บารมี ธรรม ของ เรา พอ สมควร         หาก จะ ได ตัก เตือน 

ตน ของ ตน อยา ให มนั นอน หลบั นกั         นอน อยู ใน ครรภ มารดา ก ็ตัง้ 

กัลป ตั้ง กัลป แลว อยู ใน คุก คือ ครรภ มารดา         คุก อัน นี้ มอง ไม เห็น 

เดือน เห็น ดาว เลย ที เดียว         ตะวัน และ เดือน ไม เห็น ทั้ง นั้น       จน นับ 

ภพ นบั ชาต ิไม ได แลว       มนั ทกุข กนั อยู อยาง นี ้จน วนั ตาย นัน่ แหละ       

เพราะ ฉะนั้น ญาติ โยม ทุกๆ       คน เอา เพียง เทา นี้       
 

   ตอ จาก นี้ ไป พวก มนุษย ก็ ดี       เทวดา ก็ ดี         อยาก ได มงคล 

ทั้ง หลาย       จึง ปรึกษา หารือ ไตถาม ซึ่ง กัน และ กัน     ไปๆ     มาๆ       

บาง คน เห็น วาการ เห็น รูป เปน มงคล ที่สุด       อีก คน หนึ่ง วา เสียง 

ไพเราะ เสนาะ โสต วา เปน มงคล หลาย         บาง คน วา ได ลิ้ม เลีย ของ 

ที ่เอรด็อรอย วา เปน มงคล หลาย         ทุม เถยีง กนั ไป กนั มา อยู ถงึ   ๑๒   

ป       ไม ใช เล็กๆ     นอยๆ     มนั ก ็คนละ ความ   เหต ุไฉน จะ ลง รอย กนั ได       

คน ไหน เห็น อยางไร ก็ วา ของ ตน เปน มงคล       จึง พา กัน ไป ถึง ทาว 

๑๔๐

สักกะ     และ ก็ ทูล ความ เปน ไป เรื่อง มงคล       ทาว สักกะ จึง รับสั่ง วา   

พุทธะ อยู ที่ไหน กัน       ก็ ถาม พวก เทวดา นั้น     อยู ใน มนุษย โลก       ไป 

พา กนั เฝา พระพทุธเจา คน เดยีว เทา นี ้แหละ ที ่จะ รู มงคล ได       พา กนั 

ไป       ก็ พา กัน มา เฝา องค สมเด็จ พระ ศรี สุคต สัมมา สัม พุทธ เจา   ทูล 

ความ เห็น ของ ตน     ๓     คน       นี่ แหละ พรอม กัน จน เสร็จ สำเร็จ แลว       

พระพุทธเจา ก็ ทรง แสดง วา     อเส วนา   จ   พา ลานํ   ปณฺฑิ ตาน ฺจ   

เสวนา   ปูชา   จ   ปู ชะ นี ยานํ   เอ ตมฺมงฺค ลมุตฺ ตมํ       การ คบคา กับ คน ที่ 

เปน นัก ปราชญ ราชบัณฑิต         การ เขาไป คบคา สมาคม แลว   ทาน 

ก็ แนะนำ สั่ง สอน ให ได รูจัก ความ เปน ไป ใน ธรรม ปฏิบัติ         ตั้งแต 

ผล ทาง โลกิ ย โลก       ก็ รู ได ดังนี้       นี่ ความ เปน มงคล ขอ ที่   ๒     ขอ ที่   ๓     

นั้น     คือ   ปูชา   จ   ปู ชะ นี ยานํ       การ บูชา กับ ผู ที่ ควร บูชา       พระพุทธ   

พระ ธรรม     คุณ บิดา มารดา     เปนตน       เอ ตมฺมงฺค ลมุตฺ ตมํ     ๓   ขอ 

นี้       เปน อุต ตม มงคล อัน สูงสุด       ดวย ประการ       ฉะนี้ 

 

 

๑๔๑



ชี ว ป ร ะ วั ติ

ทานเจาคุณพระธรรมเจดีย 
(จูม  พนฺธุโล)

 ๑๘   ทุก ชีวิต   
 มี ความ ตาย เปน เบื้อง หนา 

 

 

 

   พระพุทธ ศาสน สุภาษิต . . .   วา  

   “ ดกูร   ภกิษุ ทัง้ หลาย   !     รางกาย นี ้เปน เหมอืน เรอืน ซึง่ สราง 

ดวย โครง กระดูก   มี หนัง และ เลือด   เปน เครื่อง ฉาบ ทา   ที่ มอง เห็น 

เปลงปลัง่ ผดุผาด นัน้     เปน แต เพยีง ผวิหนัง เทานัน้   เหมือน มอง เหน็ 

ความ งาม แหง หีบ ศพ อัน วิจิตร ตระการ ตา     ผู ไมรู ก็ ติด ใน หีบ ศพ 

นั้น   แต ผู รู เมื่อ ทราบ วา เปน หีบ ศพ     แม ภายนอก จะ วิจิตร ตระการ 

ตา เพียง ไร     ก็ หา พอใจ ยินด ีไม   เพราะ ทราบ ชัด วา   ภายใน แหง หีบ 

อัน สวยงาม นั้น   มี สิ่ง ปฏิกูล พึง รังเกียจ ”  

   และ แลว   สังขาร ของ ทาน เจาคุณ พระธรรม เจดีย   ( จูม   
พนฺธุโล )   ก็เคลื่อน ไป สู วง โคจร ที่ เปน ไป ตา มกฏ ไตรลักษณ  
     อาการ อาพาธ ของ ทาน เจา คุณ พระ ธรรม เจดีย   ( จูม   
พนฺธุโล )   เริ่ม ปรากฏ ใน ชวง อายุ   ๗๓   ป    ระหวาง เขา พรรษา ป   
๒๕๐๔   เปนตน มา   จน กระทั่ง ตน เดือน มีนาคม   ๒๕๐๕   ได เขา รับ 
การ ถวาย การ รักษา   ณ   โรง พยาบาล ศิริราช     ดวย วิธี ผาตัด     เพื่อ 
นำ เม็ด นิ่ว ขนาด เล็ก กวา เม็ด พุทธ า   ๑   เม็ด ที่ พบ ใน ตอม ลูก หมาก 
ออก   และ พกั รกัษา ตวั จน ทาน เจา คณุฯ     หาย เปน ปกต ิ  จงึ เดนิ ทาง 

กลับ มายัง วัด โพธิ สม ภ รณ     เพื่อ ปฏิบัติ ศาสน กิจ ตอ   
 
   ครั้น ตอ มา ไม นาน   ราว ปลาย เดือน   พฤษภาคม   ๒๕๐๕   
อาการ อาพาธ ได เริ่ม รบกวน สังขาร ของ ทาน เจา คุณฯ     อีก ครั้ง     
โดย   ร . ต . นพ . เกษม   จิต ตะ ย โส ธร     ผู อำนวย การ โรง พยาบาล 
อุดรธานี   ( ใน ขณะ นั้น )     ได ถวาย การ ตรวจ อาพาธ   พบ วา ถุง น้ำดี 
โต และ เมื่อ   ศจ.นพ . อวย   เกตุ สิงห   ผู อำนวย การ โรง พยาบาล 
ศิริราช   ( ใน ขณะ นั้น )   ทราบ ขาว ได รีบ เดิน ทาง มา จังหวัด อุดรธานี 
ดวย ตนเอง   เพื่อ ถวาย การ ตรวจ อีก ครั้ง โดย ละเอียด     ก็ พบ วา เปน 
ถุง น้ำดี โต แนนอน   ศจ . นพ . อวย   เกตุ สิงห   จึง กราบ อาราธนา ให 
ทาน เจา คุณฯ   เขา กรุงเทพ   เพื่อ ถวาย การ รักษา อยาง ใกล ชิด   ณ   
โรง พยาบาล ศิริราช   โดย ทาน เจา คุณฯ   ก็ ตกลง รับคำ อาราธนา 
  
     ใน วัน ที่   ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๐๕   คณะ แพทย ได เริ่ม ทำการ 
ผาตัด ตั้งแต เวลา   ๐๘.๓๐   น .   จนถึง เวลา   ๑๑.๓๐   น .   ราวๆ   ๓   
ชั่วโมง     พบ วา มี นิ่ว อยู ใน ถุง น้ำดี   ถึง   ๑๑   เม็ด     หลัง จาก นั้น ได นำ 

๑๔๓



ทุกชีวิต

มีความตายเปนเบื้องหนา

ชี ว ป ร ะ วั ติ

ทานเจาคุณพระธรรมเจดีย 
(จูม  พนฺธุโล)

ทาน เจา คุณฯ     เขา พัก ฟน ที่ หอง คนไข พิเศษ   ๓ - ๔   วัน   หลัง จาก 
ถวาย การ รักษา ดวย การ ผาตัด   อาการ ของ ทาน เจา คุณฯ   ก็ เริ่ม 
ทรุด ลง เปน ระยะ 
 

   ถึง แม วา   จะ เกิด เวทนา กลา ตอ ธาตุ ขันธ สัก ปาน ใด   ทาน 
เจา คณุฯ   ก ็หา ได แสดงออก ให คณะ แพทย ที ่ถวาย การ รกัษา   และ 
ผู ปฏิบัติ ใกลชิด ได รับรู ไม  สม กับ พุทธ ศาสน สุภาษิตวา 

   “ ดูกร     ภิกษุ ทั้ง หลาย   !     ธรรมดา วา ไม จัน ทน   แม จะ 
แหง ก็ ไม ทิ้ง กลิ่น   อัศวิน กาว ลง สู สงคราม   ก็ ไม ทิ้ง ลีลา   ออย 
แม เขา สู หีบ ยนต แลว   ก็ ไม ทิ้ง รส หวาน   บัณฑิต แม ประสบ 
ทุกข ก็ ไม ทิ้ง ธรรม ”   จิตใจ ของ ทาน เจา คุณฯ   ชาง หนัก แนน   ดุจ 
แผนดิน   อดทน   อด กลั้น     อาจหาญ   ไม สะทก สะทาน ตอ พยาธิ 
ธรรม และ มรณธรรม   คง เปน ดวย ทาน เจา คุณฯ         ปฏิบัติ ตรง ตอ 
พระ ธรรม คำ สั่ง สอน ของ พระ ผู มี พระ ภาค เจา   มา แต เบื้อง ตน 

   “ ดูกร   ภิกษุ ทั้ง หลาย   !   ศีล นี้ เอง เปน พื้น ฐาน ให เกิด 

สมาธิ   คือ ความ สงบใจ   สมาธิ ที่ มี ศีล เปน เบื้อง ตน   เปน สมาธิ 

ที่ มี ผล มาก   มี อานิสงส มาก   บุคคล ผู มี สมาธิ ยอม อยู อยาง สงบ   

เหมือน เรือน ที่ มี ฝา ผนัง     มี ประตู หนาตาง   ปด เปด ได เรียบรอย   มี 

หลังคา สำหรับ ปองกัน   ลม   แดด   และ ฝน   ผู อยู ใน เรือน เชน นี้   ฝน 

ตก ก็ ไม เปยก   แดด ออก ก็ ไม รอน ฉันใด   บุคคล ผู มี จิต เปน สมาธิ ก็ 

ฉัน นั้น   ยอม สงบ อยู ได   ไม กระวนกระวาย เมื่อ โดน ลม แดด และ 

ฝน   กลาว คอื   โลกธรรม แผด เผา กระพือ พดั   ซดั สาด เขา มา ครัง้ แลว   

ครัง้ เลา   สมาธิ อยาง นี ้  ยอม กอ ให เกดิ ปญญา   ใน การ ฟาด ฟน 

๑๔๔

ยำ่ย ีและ เชอืด เฉอืน กเิลส   อา สวะ ตางๆ   ให เบาบาง หมด สิน้ 

ไป เหมือน บุคคล   ผู มี กำลัง จับ ศาสตรา อัน คมกริบ   แลว ถาง 

ปา ให โลง เตยีน ก ็ปาน กนั ”   นบั ได วา   ทาน เจา คณุฯ   บำเพญ็ สมณ 

ธรรม ได ผล โดย ควร แก สภาวะ 

 

   ใน ขณะ ที่ ทาน เจา คุณฯ     รักษา อาการ อาพาธ อยู ที่ โรง 

พยาบาล ศิริราช   กรุงเทพฯ     ทาน ได มอบ หมาย ภาระ ธุระ ใน 

พระพุทธ ศาสนา   และ ภายใน พระ อาราม ให ผู ใกล ชิด ใน ขณะ นั้น   

คือ   พระ สิริ สาร สุธี   ( จันทร ศรี   จนฺท ที โป )   ตำแหนง ใน ขณะ นั้น   

“ ผูชวย เจา อาวาส ”   ปจจุบัน ดำรง สมณศักดิ์ ที่     “ พระ อุดม ญาณ 

โมลี   ( จันทร ศรี   จนฺท ที โป )   และ ได รวม เดิน ทาง ไป สง ทาน เจา 

คุณฯ   ณ   ที่ โรง พยาบาล ศิริราช   กรุงเทพฯ   เรียบรอย แลว   ตอง เดิน 

ทาง กลับ มา ปฏิบัติ ศาสน กิจ ตอ   เพราะ ใน ขณะ นั้น กำลัง อยู ใน 

ระหวาง บรูณะ ปฏสิงัขรณ พระ อโุบสถ   พระ สริสิาร สธุ ี(จนัทรศรี 

จนฺททีโป)     จึง ไม สามารถ อยู ปรนนิบัติ รับ ใช ตลอดเวลา ได     จึง 

เดิน ทาง ไปๆ   มาๆ   ระหวาง กรุงเทพฯ – อุดรธานี   แต ดวย ความ 

รัก และ เคารพ เลื่อมใส ทาน เจา คุณฯยิ่ง นัก   เกิด ความ หวงใย ใน 

อาการ อาพาธ     จึง มอบ หมาย ให พระ ภิกษุบัว     านสมฺ ปนฺโน   

ใน ขณะ นั้น เปน พระ ภิกษุ หนุม     ไป ประจำ อยู   ณ   โรง พยาบาล 

ศริริาช   เพือ่ ดแูล ทาน เจา คณุฯ อยาง ใกล ชดิ   ซึง่ พระ ภกิษ ุบวั   ก ็นอม 

รบั ดวย ความ เตม็ใจ ยิง่ นกั   เพราะ ได โอกาส ตอบแทน บญุ คณุ พระ 

อุปชฌาย     

๑๔๕
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   ทามกลาง ความ สับสน วุนวาย   และ ไม เที่ยง แท แนนอน 

ของ โลก     สิ่ง ทั้ง หลาย ทั้ง ปวง ยอม มี ความ เปลี่ยนแปลง เปน 

ธรรมดา   หา ได มี สิ่ง ใด จีรัง ยั่งยืน   การ เกิด ขึ้น และ ดับ ไป ปรากฏ 

อยู ตลอด เวลา       ลวน อยู นอก เหนือ การ ควบคุม     การ บงัคบั บญัชา 

อนั เปน ไป ตา มกฏ ไตรลกัษณ       ทกุ ชวีติ ม ีความ ตาย เปน เบือ้ง หนา     

ทุก ชีวิต มี เวลา อัน จำกัด     หมาย รวม ถึง   ทาน เจา คุณ พระ ธรรม 

เจดีย   ( จูม     พนฺธุโล )       และ แลว เรื่อง ราว ของ อริย สงฆ ผู ปฏิบัติ 

ด ี  ปฏบิตั ิชอบ   ก ็เดนิ ทาง มา ถงึ สจัธรรม ที ่พระ ผู ม ีพระ ภาค เจา ทรง 

พร่ำ สอน อยู เสมอ วา 

๑๔๖

   “ สิ่ง ใด สิ่ง หนึ่ง มี ความ เกิด ขึ้น    สิ่งนั้น ยอม มี การ ดับ 
ไป เปน ธรรมดา    สิ่ง ทั้ง หลาย ทั้ง ปวง เกิด ขึ้น เพราะ มี เหตุ     
สิ่ง นั้น ยอม ดับได     สิ่ง ทั้ง หลาย เกิด ขึ้น ใน เบื้อง ตน   ตั้งอยู ใน 
ทามกลาง    และ ดับ ไป ใน ที่สุด ” 
 
  ครั้น ลุ   เวลา   ๑๕.๓๗   น .     ของ วัน ที่   ๑๑   ก . ค .   ๒๕๐๕     ทาน 
เจา คณุ พระ ธรรม เจดยี   (จมู   พนธฺโุล )   ได ละ สงัขาร ดวย อาการ สงบ   
ณ   หอง ทับทิม  จัน บุญ มี    โรง พยาบาล ศิริราช    กรุงเทพฯ   คง เหลือ 
ไว เพียง คุณ งาม ความ ดี    ตลอด จน บารมี ธรรม ของ ทาน เจา คุณฯ   
ซึง่ จะ ดำรง คง อยู คู โลก ตราบ นาน เทา นาน   เพือ่ เปน อนสุรณ เตอืน 
สติ ศษิยานศุษิย ทัง้ หลาย ให ระลกึ ไววา    ความ ด ีนีเ่อง ที ่เปน สาระ 
อัน แทจริง ของชีวิต   
  
    สิริ อายุ รวม   ๗๔  ป  ๒   เดือน  ๑๕   วัน   ได เคลื่อน ศพ 
ไป ตั้ง ที่ วัด มกุฎ กษัตริยาราม     ตามพระ บัญชา ของ สมเด็จ 
พระมหาวีรวงศฯ   เจา พนักงาน สำนัก พระราชวัง อัญเชิญ น้ำ 
พระราชทานมาส รง น้ำ ศพ     และ เจา พนักงาน สำนัก พระราชวัง   
ก็ นำ สังขาร ของ ทาน เจา คุณฯ   บรรจุ ลง ใน โกศ   ตั้ง บำเพ็ญ กุศล ที่ 
ศาลา หนา วิหารวัด มกุฎ กษัตริยาราม   ครบ   ๗   วัน     จึง ได เคลื่อน 
โกศ พระศพ ไป ยงั วดั โพธิสมภรณ   โดยทางรถไฟ     เชญิ โกศ พระศพ 
ขึ้น ตั้ง ใน ตู ของ รถไฟ   จาก กรุงเทพ   มา ตอ ที่ สถานี โคราช   ๑   คืน     
จาก สถานี โคราช มา ตอ สถานี ขอนแกน   ๑   คืน     จาก ขอนแกน 
ถึง อุดรธานี   รวม ระยะ เดิน ทาง สองวัน  สอง คืน  ใน ขณะ เดียวกัน   
ณ วัดโพธิสมภรณ พระ ภิกษุ สงฆ   และสามเณรไดชวย กัน 
จัดเตรียมสถานที่รอรับดวย ความ วิริยะ อุตสาหะ 
 

๑๔๗



ทุกชีวิต

มีความตายเปนเบื้องหนา

ชี ว ป ร ะ วั ติ

ทานเจาคุณพระธรรมเจดีย 
(จูม  พนฺธุโล)

   วัน ที่   ๒๐   ก . ค .   ๒๕๐๕   เวลา   ๐๙.๐๐   น .   ได เชิญ โกศ 
พระศพ ลง จาก รถไฟ ขึ้น ตั้ง บน รถยนต     เขา ขบวน แห ไป ยัง 
วัดโพธิสมภ รณ     ตลอด เสน ทาง ที่ ขบวน ผาน ยัง ความ โศก เศรา 
เสียใจ แก พุทธศาสนิกชน ชาว อุดรธานี     และ จังหวัด ใกล เคียง 

ที่มา รวม พิธี รับ โกศ ศพ เปน อัน มาก   และ ได จัด ให มี การ บำเพ็ญ 

กุศล ถวาย ทาน เจา คุณ พระ ธรรม เจดีย   ( จูม   พนฺธุโล )     อยาง ตอ 

เนื่อง ให สมกับ ที่ ทาน เจา คุณฯ     ได ยัง ประโยชน คุณูปการ ตอ 

วงการ พระพุทธ ศาสนา เปน อเนก อนันต     ดัง เปน ที่ ปรากฏ ใน หมู 

พุทธบริษัท ทั้งฝายคฤหัสถ และ บรรพชิต 

     ครัน้ ล ุ  วนั อาทิตย ที ่  ๒   ม ิ. ย .   ๒๕๐๖   ขึน้   ๑๑   คำ่   เดอืน   ๗    

ณ     วัน นี้ ตอง จารึก เปน วัน ประวัติศาสตร     บรรดา พระ ภิกษุสงฆ   

สามเณร   อบุาสก   อบุาสิกา   ปวง ศษิยานุศษิย ทัง้ ใกล ไกล   ตาง 

พรอมใจ กัน ดุจ นัด หมาย เอา ไว   พรึบ เดียว เทานั้น แนน หนา ไป ทั่ว 

บริเวณ     บรรยากาศ ใน ขณะ นั้น เปน บรรยากาศ เศรา สลด     น้ำตา 

ของ ทุก คน จาก ดวงตา หลาย หมื่น ดวง ได รวง พรู ลง พรอม กัน เปน 

น้ำตา อัน บริสุทธิ์     หลั่ง ไหล ออก มา จาก ดวงตา ของ ทุก เพศ ทุก 

วัย     บง บอก ถึง ความ รัก ความ เคารพ บูชา เลื่อมใส ศรัทธา ที่ มี ตอ 

ทาน เจา คุณฯ     ใน วันพระ ราช ทาน เพลิง   ณ   เมรุ วัด โพธิ สม ภ รณ     

อ.เมือง     จ.อุดรธานี     การ แตกดับ  ธาตุขันธ ของทานเจาคุณ พระ 

ธรรม เจดีย   ( จูม   พนฺธุโล)     เทากับ ดวง ประทีป แกว แหงธรรมได 

ลวง ลา ไป แลวอีก ดวง หนึ่ง 

๑๔๘



ทุกชีวิต

มีความตายเปนเบื้องหนา

ชี ว ป ร ะ วั ติ

ทานเจาคุณพระธรรมเจดีย 
(จูม  พนฺธุโล)

 กรรมการ จัด งาน พระราชทาน เพลิง ศพ 
 ทาน เจา คุณ พระ ธรรม เจดีย  (จูม พนฺธุโล)

 ( ฝาย วิปสสนา ) 
 

 ๑ .   พระ อริย คุณา ธาร     ( เส็ง ) 

 ๒ .   พระ อริย เวที     ( เขียน ) 

 ๓ .   พระ นิโรธ รังสี     ( เท สก ) 

 ๔ .   พระ ครู ญาณ ทัส สี     ( คำ ดี ) 

 ๕ .   พระครู ญาณ วิริยะ     ( วิ ริ ยัง ค) 

 ๖ .   พระครู สัน ติว ร ญาณ     ( ฉิม ) 

 ๗ .   พระ ครู ทัสน ปรีชา ญาณ     ( ชม ) 

 ๘ .   พระครู ไพโรจน     ปญญา คุณ 

 ๙ .   พระครู สังฆ วิชิต     ( สังข ) 

 ๑๐ .   พระ อาจารย บุญ มา   ิต เป โม 

 ๑๑ .   พระ อาจารย ขาว 

 ๑๒ .   พระ อาจารย สมบูรณ 

 ๑๓ .   พระ อาจารย ออน     ญาณ สิริ 

 ๑๔ .   พระ อาจารย บัว 

 ๑๕ .   พระ อาจารย มหา บัว     าณ สมฺ ปนฺโณ 

 ๑๖ .   พระ อาจารย บุญ จันทร     กมโล 

 ๑๗ .   พระ อาจารย สวด     เขม โก 

 ๑๘ .   พระ อาจารย เหรียญ 

๑๕๐

 ๑๙ .   พระ อาจารย โสภา 

 ๒๐ .   พระ อา จาร ย เกิ่ง   อธิ มุตฺ โต 

 ๒๑ .   พระ อาจารย ศิลา   อิสฺ ส โร 

 ๒๒ .   พระ อา จาร ย สนธิ์ 

 ๒๓ .   พระ อุปชฌาย ดำ 

 ๒๔ .   พระ อุปชฌาย พุฒ   ยโส 

 ๒๕ .   พระ อา จาร ยฝน   อา จา โร 

 ๒๖ .   พระ อาจารย กง มา   จิร ปฺุโ

 ๒๗ .   พระ อาจารย ทองคำ 

 ๒๘ .   พระ อาจารย กวา   สุม โน 

 ๒๙ .   พระ อาจารย จันทร 

 ๓๐ .   พระ อาจารย ตื้อ 

 ๓๑ .   พระ อาจารย หลา 

 ๓๒ .   พระ อาจารย ทรง ไชย 

 ๓๓ .   พระ อาจารย ฉลวย 

 ๓๔ .   พระ อา จาร ย สีโห 

 ๓๕ .   พระ อาจารย ชอบ 

 ๓๖ .   พระ อาจารย ทอง 

 ๓๗ .   พระ อาจารย มหา สี ทนต 

 ๓๘ .   พระ อาจารย เมา 

 ๓๙ .   พระ อาจารย หลอด 

 ๔๐ .   พระ อา จาร ย มหา โส 

 ๔๑ .   พระ อา จาร ย หลุย 

 ๔๒ .   พระ อาจารย หอม 

 ๔๓ .   พระ อาจารยคำ 

 ๔๔ .   พระ อาจารย พรม 

 ๔๕ .   พระ อาจารย ปลัด ทอง ลวน 

 ๔๖ .   พระ อา จาร ย เจี๊ ยะ 

 ๔๗ .   พระ อาจารย พร 

 ๔๘ .   พระ อาจารย วัน 

 ๔๙ .   พระ อาจารย ถนอม 

 ๕๐ .   พระ อาจารย สุ พล 

 ๕๑ .   พระ อาจารย หา 

 ๕๒ .   พระ อาจารย แวน 

 ๕๓ .   พระ สมุห ประ ชุณห 

 ๕๔ .   พระ อาจารย มหา ถวัลย 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๕๑



ชี ว ป ร ะ วั ติ

ทานเจาคุณพระธรรมเจดีย 
(จูม  พนฺธุโล)

 กรรมการ จัด งาน พระราชทาน เพลิง ศพ 
 ทาน เจา คุณ พระ ธรรม เจดีย  (จูม พนฺธุโล)

 ( ฝาย คันถ ธุระ ) 
 

 ๑ .   พระ พรหม มุนี 

 ๒ .   พระ ธรรม บัณฑิต 

 ๓ .   พระ เทพ สิ ทธิ ธา จาร ย 

 ๔ .   พระ เทพ ญาณ วิ ศิษฐ 

 ๕ .   พระ เทพ ว รา ภ รณ 

 ๖ .   พระ เทพ วร คุณ 

 ๗ .   พระ ราช ปญญ กวี 

 ๘ .   พระ ราช ญาณ เวที 

 ๙ .   พระ ราชธรรม โมลี 

 ๑๐ .   พระ ราชบัณฑิต 

 ๑๑ .   พระ ราช สิทธา จาร ย 

 ๑๒ .   พระ ราช สุทธ า จาร ย 

 ๑๓ .   พระ ราช สาร สุธี 

 ๑๔ .   พระ ราชธรรม สุธี 

 ๑๕ .   พระ ราช คุณา ภ รณ 

 ๑๖ .   พระ ราช คณา ธาร 

 ๑๗ .   พระ ราช เมธา จาร ย 

 ๑๘ .   พระ จัน โท ปมา จาร ย 

 ๑๙ .   พระ พิศาล คณา นุ กิจ 

 ๒๐ .   พระ พิศาล สาร คุณ 

 ๒๑ .   พระ วินัย สุนทร เมธี 

 ๒๒ .   พระ สุนทร ธรรม ภาณ 

 ๒๓ .   พระ มุ นี ว รา นุ วัตร 

 ๒๔ .   พระ โพธิญาณ มุนี 

 ๒๕ .   พระ ศีล วิ สุทธ า จาร ย 

 ๒๖ .   พระ ธร รมา นันท มุนี 

 ๒๗ .   พระ สุ ธรรม คณาจารย 

 ๒๘ .   พระ วิบูล ย ธรรม ภาณ 

 ๒๙ .   พระ ศรี รัตน วิมล 

 ๓๐ .   พระ ศรี วร ญาณ 

 ๓๑ .   พระ ศาสน ดิลก 

 ๓๒ .   พระ ปย ทัส สี 

 ๓๓ .   พระ วิ นัย โศภ ณ 

 ๓๔ .   พระ มุกดาหาร โมลี 

๑๕๓



ทุกชีวิต

มีความตายเปนเบื้องหนา

๑๕๔

คำจารึกหิรัญบัฏคำจารึกหิรัญบัฏ

 ๓๕ .   พระ สุทธิ สาร โศภ ณ 

 ๓๖ .   พระ รัตนากร วิสุทธิ์ 

 ๓๗ .   พระ สุ เมธา กร กวี 

 ๓๘ .   พระ ธรรม วิน ยา นุ ยุต 

 ๓๙ .   พระพุทธ พจน ประกาศ 

 ๔๐ .   พระครู อุ ดร คณา นุ ศาสน 

 ๔๑ .   พระ ครู ศาสนู ปกรณ 

 ๔๒ .   พระครู ชิ โน วาท ธำรง 

 ๔๓ .   พระครู ประภัสสร ศีล คุณ 

 ๔๔ .   พระครู สังวร ศีล วัตร 

 ๔๕ .   พระครู ศีล ขันธ สังวร 

 ๔๖ .   พระ คุณ บริหาร คณา นุ กิจ 

 ๔๗ .   พระครู อุดม ธรรม คุณ 

 ๔๘ .   พระครู พิศาล ขัน ตยาค ม 

 ๔๙ .   พระครู อดุลย สังฆ กิจ 

 ๕๐ .   พระครู ปลัด ธรรม จริย 

 ๕๑ .   พระครู พุทธิ สาร สุนทร 

 พระ อุดม ญาณ โมลี  ศีล า จาร ว รา ภ รณ   สา ทร หิตา นุหิต วิมล  
โสภณ ธรร โม วา ทา นุ สา สนี  ตรีปฎก ธร รมา ลง กรณ  
ธรรม ยุต ติก คณิสสร   บวร สังฆ า ราม  คามวาสี  

พระราชา คณะ เจา คณะ รอง   สถิต ณ  วัด โพธิ สม ภ รณ  
พระอาราม หลวง   จังหวัด อุดรธานี  จงเจริญ ทีฆายุ     

จิรั ฏ ฐิติ กาล   ใน พระพุทธศาสนา เทอญ  ฑะ 



ชี ว ป ร ะ วั ติ

ทานเจาคุณพระอุดมญาณโมลี
(จันทรศรี  จนฺททีโป)

ทาน เจา คุณ พระ อุดม ญาณ โมลี   
(จันทร ศรี   จนฺททีโป)
ฉายา “จนฺททีโป”

อันมีความหมายเปนมงคลวา
 “ผูมีแสงสวางเจิดจาดั่งจันทรเพ็ญ”

๑๕๖

    ชาติ ภูมิ 
 

 วัน อังคาร ที่   ๑๐   ตุลาคม   พ . ศ .   ๒๔๕๔ 

 

 

   ทาน เกิด ใน ตระกูล แสน มงคล   บิดา ชื่อ   นาย บุญ สาร       

มารดา ชือ่   นาง หลนุ       เกิด วนั องัคาร ที ่  ๑๐   ตลุาคม   พ . ศ .   ๒๔๕๔     

แรม   ๓   ค่ำ     เดือน   ๑๑   ป กุน     ณ   บาน โนน ทัน     ตำบล พระ ลับ     

อำเภอ เมือง     จังหวัด ขอนแกน 
 

   ทาน ม ีรปู ราง สนัทัด   คอน ขาง ตวั เลก็   สงา งาม   ผวิ ขาว     เปน 

คน ทำ อะไร ทำ จริง   วองไว   สติ ปญญา ดี เลิศ   ความ จำ ดี มาก   เปน 

ผู ที่รัก การ งาน อันเปน ลักษณะ พิเศษ ของ ทาน   นา เคารพ บูชา     มี 

เมตตา     เกิด ศรัทธา ปสาท ะ สำหรับ ผู พบเห็น     ถึง แมน จะ ยัง ไม ได 

สนทนา ก็ เกิด ความ เลื่อมใส     เปน ที่รัก ของ บิดา มารดา 

 

๑



ชี ว ป ร ะ วั ติ

ทานเจาคุณพระอุดมญาณโมลี
(จันทรศรี  จนฺททีโป)

 

             โยม บิดา 
                         ภาย ใต รม เงา 

                             ผา กาสาวพัสตร 
 

                 

   ณ     บาน โนน ทัน     ต . พระ ลับ     อ . เมือง     จ . ขอนแกน     อยู 

ภาย ใต การ ปกครอง     ของ กำนัน ขุน พิทักษ     โนน ทัน     ภายใน 

หมูบาน นี้ มี ครอบครัว ที่ ยึด มั่น ใน พระพุทธ ศาสนา       คือ ครอบครัว 

ของ นาย แสน เมือง ( ปู )     และ นาง บุญ เรือง ( ยา )     แสน มงคล     ได ให 

กำเนิด บุตร ชาย     ซึ่ง เปน ทายาท คือ   ดช . บุญ สาร   แสน มงคล   มี 

อุปนิสัย นอมนำ มา ทาง พระพุทธ ศาสนา  ตั้งแต เยาว วัย     เมื่อ อายุ 

ครบ   ๑๕   ป     บดิา - มารดา       ได พา ลกูชาย ไป ฝาก ไว กบั    พระ อาญา 

ครู บุ สบง     ปุ กาโม     เจา อาวาส วัด หนอง แวง     ต . เมือง เกา     

อ . เมือง     จ . ขอนแกน     เพื่อ ศึกษา เรียน รู วิถี ชีวิต ขนบธรรมเนียม   

ระเบียบ ภายใน วัด เสีย กอน   และ ศึกษา หลัก ธรรม คำ สั่ง สอน ของ 

พระ ผู มี พระ ภาค เจา 

 

๒

     หลวงปูจันทรศรี หนากุฏิแสนมงคล

   เมื่อ     เด็ก ชาย บุญ สาร     แสน มงคล     อายุ ได   ๑๖   ป   มี ความ 

รู เขาใจ ใน กฎ ระเบียบ กติกา ภายใน วดั ดแีลว   สมควร บรรพชา เปน 

สามเณร    พระ อาญา ครู บุ สบง ได รับ ภาระ ธุระ จัด เตรียม   ดำเนิน 

การทุก อยาง ดวย ตนเอง     พรอม ทั้ง รับ เปน พระ อุปชฌาย ให     เมื่อ 

บวช เปน สามเณร เรียบรอย แลว     สามเณร บุญ สาร ก็ อยู รับ ใช 

อุปฏฐาก ใกล ชิด พระ อาญา ครู บุ สบงเชน เคย ปฏิบัติ มา   
 

    บรรยากาศ อัน รมเย็น ที่ โอบ ลอม ดวย พันธุ ไม ดอก และ ไม ยืนตน สงบ วิเวก เย็นใจ 

บริเวณ สวนแสน มงคล 

๑๕๙
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ชี ว ป ร ะ วั ติ

ทานเจาคุณพระอุดมญาณโมลี
(จันทรศรี  จนฺททีโป)

    พระ อาญา ครู บุ สบง   ได ใหการ 
อบรม สั่ง สอน ใน เรื่อง การ ทำวัตร เชา   
ทำวัตร เย็น   ( ดวย คำ ตอ คำ )   ทุก วัน จน 
จำได แมน   สอน เจ็ด ตำนาน   สิบ สอง 
ตำนาน   และ พระ สูตร ได คลอง แคลว     
พรอม ทัง้ ให เรียน อกัษร ธรรม   อกัษร ขอม 

จน อาน ออก เขียน ถูก ตอง   ก็ ให ฝกหัด เทศน มหาชาติ ชาดก ทำนอง 
พืน้ บาน   ( เทศน ภาค อสีาน )   ได ไพเราะ เหมาะ สม ตาม ความ นยิม ใน 
สมัย นัน้      พระ อาญา ครู บ ุสบง   ม ีความ รกั และ เมตตา ที ่ม ีตอ สามเณร 
โดย ลงมือ สอน ดวย ตนเอง     สวนสามเณร ก็ มี ความ ขยัน หมั่น เพียร 

เรียน รู ได อยาง รวดเร็ว   จน แตกฉาน ใน ทุก ตัว อักษร     
   เมื่อ อายุ ได   ๒๐   ปบ ริ บูรณ   ถึง เวลา อัน ควร ที่ จะ ตอง 
อุปสมบท เปน พระ ภิกษุ ใน บวร พระพุทธ ศาสนา    พระ อาญา 
ครูบุสบง   พรอม ดวย ทายก ทายิกา ได จัด เตรียม บริขาร ครบ 
เรยีบรอย แลว     และ ให แจง ขาว อนั เปน มงคล   ไป ยงั นาย แสนเมือง 
และ นาง บุญ เรือง   ผู เปน บิดา - มารดาของ สามเณร บุญ สาร   
ใหทราบ วา     ใน วัน ขึ้น   ๑   ค่ำ   เดือน   ๖   เวลา   ๙.๐๐   น .   สามเณร 
บุญ สาร   จะ เขา อุปสมบท เปน พระ ภิกษุ   ณ   อุโบสถ วัด หนอง แวง   
ต.เมือง เกา   จ .ขอนแกน   ซึ่งนาย แสน เมือง และ นาง บุญ เรือง   
ก็อนุญาต ให อุปสมบท ได ดวย ความ ยินดี     
   โยม บิดา เปน ผู ประ ครอง บาตร       โยม มารดา ประ ครอง 
ผา ไตร ให พระ ลูกชาย   ญาติ พี่ นอง และ เพื่อน ที่ สนิท สนม ก็ ถือ 
ดอกไมธูป เทียน และ บริขา รอื่นๆ    ติดตาม กัน ไป ถึง อุโบสถ    เวียน   
๓   รอบ แลว เขาไป ใน อุโบสถ     โดย มี 

พระมหาธาตุแกนนคร วัดหนองแวง 
ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแกน

  
อ
ท
จ
ตพระมหาธาตุแกนนคร วัดหนองแวง 

๑๖๐

   พระ อาญา ครู บุ สบง   ปุา กาโม     
   เปน พระ อุปชฌาย 
   พระ อาจารย สี ทา   สีลสม ฺปนฺ โน   
   เปน พระกร รม วา จา จาร ย 
   พระ อาจารย ปญญา   ปฺา ค โม   
   เปน พระ อนุ สาว นา จาร ย 
 

   เมื่อ บวช เปน พระ ภิกษุ บุญ สาร แลว   ได รับ ฉายา   

“ปุสาโร ”   ทาน มี ความ ตั้งใจ ศึกษา เลา เรียน ใน พระ ธรรม 

คำ  สอน ของ พระ ผู มี พระ ภาค เจา     ดวย ความ วิริยะ อุตสาหะ     

โดย มิได ยอทอ ตอ ความ ยาก ลำบาก ใน ฐานะ ศากย บุตร   ตั้งใจ 

ทอง พระ ปาฏิโมกข อยู   ๓   เดือน   จน แตกฉาน เชี่ยวชาญ ทุก 

ตวัอกัษร        พระอาญา ครู บ ุสบง ก ็ให สวด พระ ปาฏ ิโมกข เปน ประจำ   

พระอุปชฌาย รัก และ เมตตา พระ ภิกษุ บุญ สาร มา ตั้งแต เปน 

สามเณร       จนถึง อุปสมบท เปน พระ ภิกษุ สงฆ     พระ ภิกษุ บุญสาร    

พัก อยู และ จำ พรรษา   ณ   วัด หนอง แวง   มา โดย ตลอด   

   ใน   พรรษา ที่   ๑๐   ได เปน   พระ อนุ สาว นา จาร ย     

   ใน   พรรษา ที่   ๑๔   มี เหตุ จำ ตอง ลา สิกขา มา เปน ฆราวาส      

   เมื่อ ลา สิกขา มา แลว ได ชวย บิดา   มารดา   ประกอบ   อาชีพ 

คาขาย   และ ทำ นา   ได ประมาณ   ๑   ป     ก็ พบ รัก ชอบพอ กับ แม มาย 

ลกู   ๓     ซึง่ สามี ( นาย บญุ ม ี  รำ นาม วาส ) ถงึแก กรรม มา ได   ๑   ป เศษ      

คอื   นาง หลนุ   ประกอบ อาชีพ คาขาย   และ ม ีที ่นา ให คนใน หมูบาน 

เชา ทำ นา     เมื่อ ได ผลผลิต ก็ นำ มา แบง กัน คนละ ครึ่ง       นาง หลุน 

๑๖๑
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เปน ผู หญิง ที่ มี ความ ขยัน หมั่น เพียร     ตั้งใจ ทำ มา หากิน อยู ใน ศีล  
ใน ธรรม มา โดย ตลอด       จึง เปน ที่ หมาย ปอง ของ หนุม ใน หมูบาน 
ทั้ง ใกล และ ไกล       หนึ่ง ใน นั้น รวม ถึง ทิด บุญ สาร ดวย     นาง หลุน 
ได เพียร พยาม ตั้งใจ อบรม ลูก ทั้ง   ๓   คน   คือ   นางสาว ปาน   นาย 
ขาน     ด . ญ . ทอง ม ี    ตาม ลำพงั ผู เดยีว จน ลกู ทัง้   ๓     เจรญิ เติบโต เปน 
ผูใหญ    ลูกสาว คน โต ก็ได แตงงาน ออก เรือน ไป สราง ครอบครัว 
ใหม     ลูกชาย ก็ ไป เปน ทหาร เกณฑ     สวน ลูกสาว คน สุด ทอง อยู 
ชวย นาง หลุน ประกอบ อาชีพ  
   กาล เวลา ผาน ไป   ความ สัมพันธ ระหวาง ทิด บุญ สาร และ 

นาง หลนุ       ยิง่ แนนแฟน มาก ขึน้       ทัง้ คู จงึ ได ตกลง ปลงใจ แตงงาน 

ตาม ประเพณี     ทิด บุญ สาร ผู เปน หัวหนา ครอบครัว     ซึ่ง เคย บวช 

เรียน มา ใน บวร พระพุทธ ศาสนา     ได นำ หลัก พระ ธรรม คำ สั่ง สอน 

ของ พระ ผู มี พระ ภาค เจา       มา เปน เข็ม ทิศ ใน การ ดำเนิน ชีวิต       จึง 

ทำให ชีวิต สมรส ของ คน ทั้ง คู   พบ แต ความ สุข และ ความ เจริญ     

กาวหนา มา โดย ตลอด     อยู ครอง คู กนั มา ได ระยะ หนึง่   นาง หลนุ ได 

ให กำเนิด ทายาท แก ทดิ บญุ สาร ผู เปน สาม ี  เปน เด็ก ผูชาย   ได ตัง้ ชือ่ 

ใน เวลา ตอ มา วา   “ เด็ก ชาย จนัทร ศร ี  แสน มงคล ”     และ ใน วนั นัน้ 

ใคร จะ ลวง รู วา   เดก็ ชาย คน นัน้ ใน กาล ปจจุบนั นี ้คอื   “ ทาน เจา คณุ 

พระ อุ ดมญาณ โมลี   ( จันทร ศรี   จนฺท ที โป ) ”    อริย สงฆ สาวก ผู 

ปฏบิตั ิด ี    ปฏบิตั ิชอบ ของ พระ ผู ม ีพระ ภาค เจา   เปน ที ่ยอมรับ อยาง 

กวาง ขวาง ใน วงการ คณะ สงฆ   และ หมู พุทธศาสนิกชน ทั่วไป 

๑๖๒

                           นิมิต . . .   การ มา 
                             ของ ผู มี บุญ 

 

 

   โยม มารดา ของ ทาน   เลา ให ฟง อยู เสมอ วา   “ แตงงาน มา 

ได ประมาณ   ๖   เดือน   ยัง ไมมี บุตร   มี อยู คืน หนึ่ง   นอน หลับ ฝน ไป 

วา   ฝน เห็น พระ ภิกษุ   ๙   รูป   สงา งาม   มี จริยวัตร งดงาม นา เลื่อมใส 

ศรัทธา   สมบูรณ ดวย ศีล   ยืน สงบ นิ่ง อยู หนา บาน ” 

 

   รุง เชา ของ วัน ใหม   ตรง กับ วัน มาฆบูชา   ขึ้น   ๑๕   ค่ำ   เพ็ญ 

เดือน   ๓     ตื่น ขึ้น มา มอง ออก ไป หนา บาน   มี พระคุณ เจา สาย พระ 

กัมมัฏ ฐาน ยืน สงบ อยู หนา บาน   ๙   รูป   ก็ นึก เอะใจ   “ เหมือน ใน ฝน 

ทกุ ประการ   อศัจรรย แท ”     แลว ก ็รบี ลกุ ขึน้ ไป หา อาหาร มา ใส บาตร   

โยม แม นัง่ คกุเขา ประนม มอื ขึน้ เหนือ ศรีษะ   แลว ก ็ตัง้ จติ อธษิฐาน     

๓
     สามเณรจันทรศรี แสนมงคล 

ถายเมื่ออายุ ๒๐ ป



นิมิตร... การมา

ของผูมีบุญ

ชี ว ป ร ะ วั ติ

ทานเจาคุณพระอุดมญาณโมลี
(จันทรศรี  จนฺททีโป)

ออก เสียง เบาๆ   พอ ให พระคุณ เจา ไดยิน สิ่ง ที่ ได อธิษฐาน     “ ดิฉัน 

อยาก ได ลกูชาย   เมือ่ เขา เตบิโต ขึน้ มา   จะ ให ลกูชาย ได บวช ใน บวร 

พระพุทธ ศาสนา เหมือน พระคุณ เจา   เจาคะ ”   เมื่อ อธิษฐาน จบ ลง     

พระคุณ เจา ทั้ง   ๙   รูป     กลาว อนุโมทนา     พรอม กัน วา   “ สาธุ   เอวํ   

โห ตุ   เอวํ   โห ตุ   เอวํ   โห ตุ ”     แลว โยม มารดา กลาว รับ วา     “ สาธุ   สาธุ   

สาธุ ” 

 

   เมื่อ เวลา ลวง เลย มา ประมาณ   ๑   เดือน       ตนเอง เริ่ม รูสึก 

ผิด ปกติ ใน รางกาย     และ รับ รู วา กำลัง ตั้ง ครรภ       จึง ได หวน ระลึก 

ถึง วนั ที ่ตนเอง ได ใส บาตร       แลว ได อธิษฐาน ขอ บุตร ชาย       ผล ของ 

การ อธิษฐาน ดวยพลัง แหง ศรัทธา     เรา ทำได สำเร็จ       ลูก ของ เรา 

คงจะ เปน ผูชาย       เปน ผู มี บุญ มี วาสนา มา เกิด เปน แนแท     แลว ก็ 

กลาว วา     “ สาธุ ” 

๑๖๔

   ครัน้ เวลา ยำ่ รุง ของ วนั องัคาร ที ่  ๑๐   ตลุาคม     พ . ศ .   ๒๔๕๔     

ตรง กับ วัน แรม   ๓   ค่ำ   เดือน   ๑๑   ป กุน   ความ หวัง ของ ทุก คนใน 

ครอบครัว     “ แสน มงคล ”     ที่ อยาก เห็น ลูก ออก มา ลืมตา ดู โลก ก็ 

มา ถึง     เมื่อ โยม มารดา ได คลอด บุตร เรียบรอย แลว     และ ยัง เปน 

บุตรชาย     ผิว พรรณ ขาว นวล   นา รัก นา เอ็นดู     ลักษณะ สม กับ 

เปนผูมี บุญ วาสนา มา เกิด     รีบ เตรียม สถาน ที่ ให บุตร ตัว นอย นอน 

ผิงไฟ     ตาม ประเพณี ชาว บาน     ระยะ เวลา   ๑๐   วัน   ๑๐   คืน 
 

   เมื่อ บุตร ชาย อายุ ได   ๑   เดือน เต็ม   ถึง เวลา อัน สมควร ที่ 

จะ ตั้ง ชื่อ   โยม บิดา ผู เคย บวช เรียน มา กอน   ตั้ง ชื่อ ให เหมาะ สม กับ 

ลูกชาย คน นี้ วา   “ เด็ก ชาย จันทร ศรี   แสน มงคล ”   ( นาม อัน เปน 

อุดม มงคล ยิ่ง นัก ) 

 

 ๓.๑     เมื่อ   “ จันทร ศรี ”   สอง แสงธรรม 
 

   ครั้น เยาว วัย   ประมาณ   ๒   ขวบ     ทาน เลน กับ เพื่อน รุน 

ราว คราว เดียวกัน   จะ ชอบ สมมุติ วา ตนเอง เปน พระ ภิกษุ     นั่ง บน 

ธรรมาสน   แลว กลาว วา   “ น โมตสฺ   ภคว โต   อรห โต   สมฺ มา   สมฺ พุทธ 

สฺส ”   วา   ๓   จบ   แลว กลาว วา   “ เอวัง   มี ดวย ประการ ฉะนี้ ”   เพื่อนๆ   

นั่ง พับ เพียบ ประนม มือ   ฟง ดวย ความ เรียบรอย   พอ จบ ก็ พา กัน 

ตอบ วา   “ สาธุ   สาธุ   สาธุ ”   แลว พา กัน แยก ยาย กลับ เรือน ตน 

 

๑๖๕
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ทานเจาคุณพระอุดมญาณโมลี
(จันทรศรี  จนฺททีโป)

 

 ถึง เวลา รักษา สัจ จาธิ ฐาน 
 
 
 
 

   ครอบครัว แสน มงคล ตัง้แต ได สมาชิก ใหม     บรรยากาศ ใน 

ครอบครัว มี แต ความ สุข   ความ อบอุน   ลูกชาย ตัว นอย นา รัก   นา 

เอ็นดู ขึ้น ทุก วัน     บิดา มารดา เฝา ดู การ เจริญ เติบโต   
 

   แต แลว วัน เวลา แหง ความ สุข ของ ครอบครัว สิ้น สุด ลง       

เมื่อ ความ พลัดพราก สูญ เสีย ได เขา มา เยือน     เปนการ สูญ เสีย 

ครั้ง ยิ่ง ใหญ       เมื่อ บิดา ผู เปน หัวหนา ครอบครัว     ได มา ถึงแก กรรม       

จาก ไป ไมม ีวนั กลบั   ตรง กบั พระ สจัธรรม ที ่วา     “ ไป ไม กลับ     หลับ 

ไม ตื่น     ฟน ไมมี     หนี ไม พน ”     ยัง ความ โศก เศรา เสียใจ มา สู ผู 

๔
     พระมหาจันทรศรี จันททีโป ถายเมื่ออายุ ๓๒ ป

เปน มารดา และ บรรดา 

ญาติ     ผู เปน มารดา กำลัง 

ตก อยู ใน สภาวะ ที่ จิตใจ 

ออนแอ    แต  เมื่อ  เห็น 

ใบหนา ลูกชาย ที่ กำลัง 

นา รัก     นา ทะนุถนอม     

ความ เขม แขง็ อดทน ก ็มา 

แทนที่     เมือ่ พจิารณา แลว 

วา     ตน ตอง เลีย้ง บตุร ชาย 

อัน เปน ที่ รัก เพียง ลำพัง   

ซึ่ง ขณะ นั้น บุตร ชาย เพิ่ง 

อายุ ได   ๘   ป     ยัง เด็ก นัก     

แต ตอง มา กำพรา บิดา 
 

   มารดา จงึ ได เฝา เลีย้ง ด ู  กลอม เกลีย้ง ทะนถุนอม   ให ความ 

รัก   ความ อบอุน     เมตตา บุตร ชาย อยาง ใกล ชิด     บุตร ชาย ก็ ไม เคย 

ทำให ผู เปน มารดา เสียใจ แมแต นอย     เปน เด็ก ที่ วา นอน สอน งาย   

เมื่อ ด . ช . จันทร ศรีอายุ ครบ   ๑๐   ป       มารดา ก็ มา หวน นึกถึง คำ 

อธิษฐาน ของ ตน ที ่ตัง้ อธษิฐาน ตอ หนา พระคณุ เจา     “ ถา ได ลกูชาย 

จะ ให บวช เรียน ใน บวร พระพุทธ ศาสนา ”     แม ผู เปน มารดา จะ รัก 

และ หวง ลูกชาย ขนาด ไหน     ก็ จำ ตอง ตัดใจ     ทำ ตาม คำ อธิษฐาน 

ที ่ได ตัง้ สจัจะ ไว       และ คดิ วาการ ฝาก ลกูชาย ไว ใน บวร พทุธ ศาสนา 

นา จะ ดี มากกวา 

     ใบสุทธิของหลวงปูจันทรศรี

๑๖๗



ถึงเวลารักษา

สัจจาธิฐาน

    เมื่อ ได เวลา อัน ควร   ก็ พา เด็ก ชาย จันทร ศรี     บุตร ชาย อัน 

เปน ที่รัก ยิ่ง ไป ฝาก เรียน กับ เจา อธิ การ เปะ   ธมฺม เมตฺ ติ โก     เจา 

อาวาส วัด โพธิ์ ศรี   ( เจา คณะ ตำบล โนน ทัน )   บาน โนน ทัน   ตำบล 

พระ ลับ   อำเภอ เมือง   จังหวัด ขอนแกน     ทาน เจา อธิ การ เปะ เปน 

ครูประชาบาล ดวย     เพราะ โรงเรียน เด็ก เล็ก ตั้ง อยู ภายใน วัด  

ทานรกั และ เมตตา   ให ความ อบอุน แก เด็ก ชาย จนัทร ศร ีเปน อยาง 

มาก   เปรียบ เสมือน ลูก ของ ตนเอง     ทานฯ กลาว วา   “ ด . ช . จันทร ศรี   

เปน เดก็ ที ่ม ีความ ประพฤต ิเรยีบรอย   ตัง้ใจ เลา เรยีน หนงัสือ   สนใจ 

คนควา อยู ตลอด เวลา   เชื่อ ถอย   ฟง คำ สอน   เด็ก ใน รุน ราว คราว 

เดียวกัน นั้น สู   เด็ก ชาย จันทร ศรี ไม ได เลย ” 

 

 

             วัดโพธิ์ศรี  อ.เมือง  จ.ขอนแกน

๑๖๘

       กาว สู รม กาสาวพัสตร 
 

 

 ๕.๑     มุงมั่น... ในทางธรรม   ( พ . ศ .   ๒๔๖๘ ) 
 

   เด็ก ชาย จันทร ศรี   แสน มงคล   ผู ใฝฝน ใน ดาน การ เรียน   

สนใจ ศกึษา คนควา หาความ รู อยู เสมอ     เมือ่ เรยีน ชัน้ ประถม ศกึษา 

บริบูรณ     ก็ หัน มา ศึกษา คนควา ใน ดาน การ เรียน บาลี   และ พระ 

ศาสนา   ทาน อธิ การ เปะ  เห็น แวว ความ มุง มั่น ใน การ คนควา เลย 

พจิารณา วา   เดก็ ชาย จนัทร ศร ีนา จะ ครอง เพศ บรรพชิต   ใน อนาคต 

จะ ได เปน กำลงั พระ ศาสนา   จงึ ได สง เสรมิ ให บวช เรียน   แลว จงึ ถาม 

เด็ก ชาย จันทร ศรี วา   “ เธอ จะ บวช ไหม ”   เด็ก ชาย จันทร ศรี   ตอบ วา   

“ บวช ครับ ” 

 

๕    



กาวสูรมกาสาวพัสตร ชี ว ป ร ะ วั ติ

ทานเจาคุณพระอุดมญาณโมลี
(จันทรศรี  จนฺททีโป)

   “ สัตว โลก ยอม เปน ไป ตาม กรรม       กรรม 
ใด ที่ เคย ได สราง สม ไว แลว ใน อดีต ชาติ       
ดวย เหตุ แหง บุญ วาสนา บารมี ที่ ได สะสม 
มา ดี ตั้งแต ปาง กอน     จิตใจ ก็ ยัง นอม มา 
เลื่อมใส ศรัทธา ใน พระพุทธ ศาสนา ”  
           เมื่อ อายุ ครบ   ๑๔   ป   จึง ขอ มารดา 

บรรพชา เปน สามเณร   มารดา ก็ อนุญาต ทันที     เด็ก ชาย จันทร ศรี     
ได หดั ขานนาค ได ภายใน     ๗     วนั     ขานนาค ได คลองแคลว รวดเร็ว     
แสดง ให เห็น ถึง ความ ตั้งใจ ใน การ ได บวช ใน พระพุทธ ศาสนา   

 ๕.๒     บรรพชา เปน สามเณร   ( พ . ศ .   ๒๔๖๘ ) 
 
   เชา ตรู วัน ขึ้น   ๑   ค่ำ   เดือน   ๖   พฤษภาคม     พุทธศักราช   
๒๔๖๘   เวลา   ๐๖.๓๐   น .   โยม มารดา จัด ภัตตาหารพรอม ดอกไม 
ธูป เทียน ถือ ออก ไป วัดหลวง พอ ผู เปน ที่ พึ่ง ของ ตน   และ ให ความ 
อุปถัมภ แก เด็ก ชาย จันทร ศรี เปน อยาง ดี     เวลา สอง โมง เชา 
พระสงฆ   ๘   รปู   รวม เปน   ๙   รปู กบั หลวง พอ   ได นำ เดก็ ชาย จนัทรศร ี
บรรพชา เปน สามเณร     ณ   วัด โพธิ์ ศรี   อำเภอ เมือง   จังหวัด 
ขอนแกน   โดย ม ีทาน หล วง พอ เปะ   ธมมฺ เมต ฺต ิโก   เจา อาวาส 
วัด โพธิ์ ศรี   ( เจา คณะ ตำบล โนน ทัน )   เปน พระ อุปชฌาย   
พรอม ทั้ง ให สรณะ และ ศีล  
   เมื่อ เปน สามเณร จันทร ศรี  ภาย ใต ผา กาสาวพัสตร 
อัน เรือง รอง สม ความ ตั้งใจ แลว     ก็ ชอบพอ ชีวิต ของ การ เปน 
นกับวช     โดย อปุนสิยั แลว รกั การ งาน     เอา จรงิ เอา จงั มา ตัง้แต เปน 

     โยมอาบุตรดีและอาสะใภ
ที่ใหความอุปการะ

“
ใ
ด
ม
เ

    โยมอาบุตรดีและอาสะใภ   

๑๗๐

ฆราวาส     สนใจ ตั้งใจ เลา เรียน ใน พระธรรม 
วินัย     ขะมักเขมน   หัด อาน หัด ทอง     ทำวัตร 
เชา - เย็น     สวด มนต เจ็ด ตำนาน     สิบ สอง 
ตำนาน     และ พระ สตูร     เรียน อกัษร ธรรม     เทศน 
มหาชาติ ได อยาง แมนยำ   อยู อุปฏฐาก รับ ใช 
พระ อุปชฌาย   อยาง ใกล ชิด เปน เวลา   ๓   ป   
ตั้งแต   พ . ศ .   ๒๔๖๘   - ๒๔๗๐   
 

 ๕.๓     เมื่อ . . .   ญัตติ เปน ธรรม ยุต   ( พ . ศ .   ๒๔๗๑ - ๒๔๗๓ )  
   วัน ที่   ๑    พฤษภาคม   พ . ศ .   ๒๔๗๑   อาจารย ชา  บุตรดี   แสน 
มงคล   ( อา )   ได ขอ อนุญาต จาก หล วง พอ เปะ   ธมฺม เมตฺ ติ โก   เจา 
อาวาส วดั โพธิ ์ศร ี    บาน โนน ทนั     ผู เปน อปุชฌาย   เพือ่พาสามเณร 
จันทร ศรี ไป อยู วัด สมศรี   บาน พระ คือ  ต . พระ ลับ   อ . เมือง  
จ.ขอนแกน  มี พระ อาจารย ลี  สิ ริน ธ โร   เปน เจา อาวาส   
   และ ตอ มาก อง ทัพ ธรรม สาย ธรรม ยุต     โดย การนำ ของ 
พระ อาจารย มหา ปน   ปฺาพโล   และ พระ อาจารย สี ลา   
สีล สมฺ ปนฺ โน     ได เดิน ทาง มา บาน พระ คือ     ต . พระ ลับ  อ .เมือง     
จ.ขอนแกน     เจา อาวาส วัด สมศรี     มี พระ อาจารย ลี   สิ ริน ธ โร,  พระ 
สอน   ส ุสาสโก,     พระ วนั  สุว ณฺโฺณ ,   พระทอง คำ   คมภฺรี ปโฺ ,   พระ 
คำ ไพ  อุป ฺค วณฺ โณ, สามเณร จันทร ศรี   แสน มงคล     มา ขอ ญัตติ   
เปน พระ  เณร ใน ธรรม ยุต     ทาน พระ อาจารย มหา ปน     ปฺาพโล     
รับ วา   “ ญัตติ ” ได   แต ให มา ฝก คำ ขานนาค ดวย สำเนียงภาษามคธ   
ให คลองแคลวเสียกอน   ตอ จาก นั้น พระ   ๕   รูป   สามเณร   ๑   รูป   ได 
ฝก คำ ขานนาค กับ ทาน พระ อาจารย ออน   าณ สิริ   เพียง   ๗   วัน 

     ซุมประตูทางเขาวัดสมศรี

๑๗๑



กาวสูรมกาสาวพัสตร ชี ว ป ร ะ วั ติ

ทานเจาคุณพระอุดมญาณโมลี
(จันทรศรี  จนฺททีโป)

เทานั้น  ก็วาได ถูก ตองตามอักขร 

ฐาน กรณ ของ ภาษา มคธ     แลว 

ทาน พระ อาจารย มหา ปน   จึง 

ไป เรียน ใหทา นพ ระ อาจารย 

สิงห  ขนฺ ตยาค โม  ทราบ ความ 

ประสงค  ทาน พระ อาจารย สิงห 

เห็น ชอบ ดวย  จึง ไป กราบ เรียน 

พระครู พิศาล อรัญ เขต ต  เจา 

อาวาส วดั ศรจีนัทร     มา เปน พระ อปุชฌาย       พระครู พศิาล อรัญ เขตต 

สั่ง วา     ให จัด แพ กลาง ลำหวย พระ คือ   ( สีมา น้ำ )  เมื่อเรียบรอย 

แลวจึงกำหนด วัน บวชในวัน ขึ้น   ๑   ค่ำ เดือน   ๕   พ . ศ .   ๒๔๗๒     กอน ที่ 

จะ ทำ พธิ ีญตัต ินัน้   ทาน พระ อาจารย มหา ปน  ให ลา สกิขา กอน     แลว 

ให นุง ผา ขาว     หม ขาว     เวลา บาย โมง ทำ พิธี ญัตติกรรม ใน สีมา น้ำ  
 พิธี ญัตติ เปน ธรรม ยุติ   ณ   สีมา กลาง น้ำ     โดย มี 
   พระครู พิศาล อรัญ  เขต ต   เปน พระ อุปชฌาย   พระ 
อาจารย สิงห   ขนฺ ตยาค โม   เปน พระกร รม วา จา จาร ย   พระ 
อาจารย ปน   ปฺาพโล   เปน พระ อนุ สาว นา จาร ย   พระ นั่ง 
อันดับ   ๒๖   รูป     ลวน เปน พระ อาจารย กรรมฐาน ทั้ง นั้น     รวม กัน เปน   
๒๙   รูป   
   สวน สามเณร จันทร ศรี   แสน มงคล นั้น    พระ อาจารย 
มหา ปน   ปฺาพโล   เปน ผู ให สรณะ และ ศีล   เมื่อ ญัตติ เปน 
สารเณร ธรรม ยุต แลว ก็ อยู วัด ปา ดอน เจา ปู   เพื่อ อบรม กรรมฐาน 
และ ธุดงควัตร ตอ ไป 

เท

ฐ

ท

ไป

สิ

ป

เห็     สีมากลางน้ำ วัดสมศรี จ.ขอนแกน 
ที่สามเณรจันทรศรี ญัตติเปนสามเณรธรรมยุติ

๑๗๒

 ๕.๔   กวา จะ ถึง วัน นี้ . . .   อุปสมบท   ( พ . ศ .   ๒๔๗๔ ) 
 
   ดวย ความ ศรัทธา อัน แรง กลา ตลอด ชีวิต   เลื่อมใส ใน 
พระพุทธ ศาสนา   อัน เปน ที่ เคารพ นับถือ ยิ่ง   ดวย ความ มุง มั่น ที่ จะ 
เดนิ ตาม รอย บาท พระ ศาสดา     เมือ่ อายุ ครบ   ๒๐   ป   จงึ ได อปุสมบท   
ณ   พัทธสีมา วัด ศรีจันทร    อำเภอ เมือง   จังหวัด ขอนแกน   ใน วัน 
ที่   ๑๓   มกราคม   พ.ศ.   ๒๔๗๔   เวลา   ๑๕.๓๐   น .   ได อุปสมบท เปน 
พระ ภิกษุ ใน บวร พระพุทธ ศาสนา   โดย มี  

   พระครู พิศาล อรัญ เขต ต   ( จันทร   เข มิ โย   

น.ธ . โท , ป.ธ.   ๓ )    เจา คณะ จังหวัด ขอนแกน     เปน 

พระ อุปชฌาย     

   พระ อาจารย สิงห     ขนฺ ตยาค โม   ( พระ 

ญาณ วิ ศิษฏ สมิ ทธิ วี รา จาร ย     ฝาย วิปสสนา จาร ย )   

เปน พระกร รม วา จา จาร ย   

   พระ อาจารย ปน     ปฺาพโล   (น.ธ .  เอก,  

ป. ธ .  ๕   วัด บวร นิเวศ วิหาร  กรุงเทพมหานคร)   เปน 

พระอนุ สาว นา จาร ย   และม ีพระ อาจารย กรรมฐาน   

๒๕   รูป   นั่ง ลำดับ      

   เปน พระ นวกะ ได   ๗   วัน   ได ติดตาม ทาน 

พระ อาจารย เท สก   เท ส รังสี     และพระ อาจารย ออน     

าณสิริ     เดิน รุกขมูล     ตั้งแต เดือน มกราคม จนถึง 

เดือน มีนาคม   พ . ศ .   ๒๔๗๔ 

พระครูพิศาลอรัญเขตต

พระอาจารยสิงห ขนฺตยาคโม

พระอาจารยปน ปฺาพโล

พระครูพิศาลอรญัเขตต

๑๗๓



ชี ว ป ร ะ วั ติ

ทานเจาคุณพระอุดมญาณโมลี
(จันทรศรี  จนฺททีโป)

  ประสบการณ 
  ทาง วิญญาณ 

 

 

 

   วัน ที่   ๕   เดือน   สิงหาคม   พ . ศ .   ๒๔๗๑   เวลา บาย โมง   

สามเณร จันทร ศรี   แสน มงคล   กับ สาม เณร จูม     แสน มงคล   

( ลูกพี่ ลูก นอง )   พำนัก อยู ใน วัด สมศรี นั้น เอง     เปน เณร นอย ที่ ไม 

กลัว ผี   จึง ชวน กัน ไป ตัด ไมไผ ใน ดอน เจา ปู คนละ   ๑   ลำ     เพื่อ นำ 

มา ฝกหัด สาน ตะกรา   แต ไม กลา ถือ เขาไป วัด ใน เวลา กลาง วัน     

กลัว เจา อาวาส จะ ลงโทษ   จงึ นำ ไป ซอน ไว ใน พุม ไม แหง หนึ่ง     

เพื่อ รอ เวลา ค่ำ ประมาณ     ๑   ทุม   จึง จะ พา กัน ไป เอา ไมไผ 

   ใน ค่ำคืน วัน เดียวกัน   ผี ปู เจา เขา สิง นาง สุณี   ซึ่ง มี บาน 
อยู ใกล วัด มี อาการ ดุ ดา   ทำทา ทาง กิริยา   วาจา   ดุ ดา คน โนน คน 
นี้     ชาว บาน บริเวณ นั้น จึง พา กัน ไป ดู   นาย บุญ มี   ผู เปน สามี จึง 
ไป นิมนต พระ อาจารย ลี   สิ ริน ธ โร   เจา อาวาส วัด สมศรี   มา ทำ น้ำ 
พระพุทธ มนต ให นาง สุณี ดื่ม   เมื่อ ดื่ม น้ำ พระพุทธ มนต เขาไป ได 
สัก   ๒ - ๔   นาที   ก็ ตะคอก ออก มา วา   “ กู จะ ฆา เณร นอย ทั้ง   ๒   รูป   
ที่ ไป ตัด ไมไผ กู ให ตาย ”   สวน สามเณร จันทร ศรี กับ สาม เณร จูม   
ก็ มา เฝา ดู เหตุการณ อยู ดวย   เชื่อ บาง ไม เชื่อ บาง     จึง พา กัน กลับ 
วัด   พอ มา ถึง กุฏิ แลว ก็ พา กัน สวด กรณีย เมตตา สูตร     พรอม ทั้ง แผ 
เมตตา จิต ให ปู เจา หาย โกรธ   เวลา เที่ยง คืน เมื่อ ผี ปู เจา ออก จาก 
การ เขา สิง   นาง สุณี ก็ ลุก ขึ้น นั่ง พูด ตาม ปกติ   เหมือน ไมมี อะไร เขา 

สิง ใน กาย   ชาว บาน ทั้ง หลาย ก็ พา กัน กลับ ไป เรือน ของ ตน  
   เวลา เชา ของ วัน ใหม   พระ อาจารย ลี   สิ รินฺ ธ โร   เจา 
อาวาส ได เรียก สามเณร จันทร ศรี   และ สาม เณร จูม   เขาไป ถาม 
วา   “ ได พา กัน ไป ตัด ไมไผ ใน ดอน ปู เจา หรือ ไม ”   สามเณร จันทร ศรี 
และ สาม เณร จูม   ตอบ ทาน วา   “ กระผม ทั้ง   ๒   ได ไป ตัด ไมไผ จริง   
ดัง ที่ นาง สุณี พูด ตอน ผี ปู เจา เขา สิง ครับ ”   ทาน อาจารย ลี   เมื่อ ได 
ทราบ ความ จริง ก็ ไม วา กลาว อะไร  

   ณ     สถาน ที ่นัน้     เปน สถาน ที ่ตัง้ ศาล เจา ปู ไว บน จอม ปลวก   

มี ตน หวา ใหญ อยู ที่ นั่น   ซึ่ง ชาว บาน ถือ กัน วา ศักดิ์สิทธิ์ มี ฤทธิ์ เดช 

มาก   มี ปา ไมไผ และ ปลูก ตนไม นานา ชนิด อยู ใน ดอน นั้น เปน 

จำนวน มาก   ชาว บาน เรียก   ดอน ปู ตา   เมื่อ ถึง เดือน   ๖   ขึ้น   ๑๕   

ค่ำ   ชาว บาน พรอม กัน จัด เครื่อง สังเวย   มี หัวหมู   ๑   หัว   เปด   ๙   ตัว   

๑๗๕



ประสบการณทางวิญญาณฯ ชี ว ป ร ะ วั ติ

ทานเจาคุณพระอุดมญาณโมลี
(จันทรศรี  จนฺททีโป)

ไก   ๙   ตัว เหลา   ๑   ไห     และ ดอกไม ธูป เทียน   ไป ทำ พิธี บวงสรวง 

กราบ ไหว เปน ประจำ ทุก ป   เพื่อ ความ สุขสวัสดิ์ พิพัฒน มงคล     แก 

คน ทุก คนใน หมูบาน พระ คือ   ตำบล พระ ลับ   อำเภอ เมือง   จังหวัด 

ขอนแกน 
 

   สถาน ที ่นัน้ ม ีลำหวย ใหญ   

มี น้ำ ใส สะอาด ปราศจาก 

มลพิษ ทั้ง ปวง     และ เปน ที่ 

สงบ สงัด วิเวก วังเวง รมรื่น ดี     

ไมมี ใคร รบกวน     อีก ทั้ง ไมมี 

ใคร ไป ตัด ตนไม ใน ดอน นั้น 

เพราะ กลวั เจา ปู จะ โกรธ     ถา 

มี ผู ใด ผู หนึ่ง ไป ตัด ตนไม ตน     

สอง ตน ใน ดอน นั้น เอาใช 

ประโยชน สวน ตัว     พอ ถึง 

เวลา กลาง คืน ประมาณ   ๔  –  

๕   ทุม     เจา ปู ก็ แสดง ตน เปน 

เสือ     เปน งู ใหญ     เขาไป ใน 

กลาง หมูบาน ให เห็น       เมื่อ 

ชาว บาน เห็น เสือ ก็ ดี   เห็น งู ใหญ ก็ ดี   จึง ไป บอก แก ผู เฒา ที่ เปน คน 

ดูแล ศาล เจา ปู ( ชาว บาน เรียก วา พอ จ้ำ )       คือ ผูรับ ใช ปู เจา นั่นเอง  

   เมือ่ ผู รกัษา ศาล เจา ปู ทราบ แลว   คดิ วา เหตกุารณ ที ่ไมเปน 

มงคล จัก เกิด แก คนใน หมูบาน แนนอน   จึง บอก ให ผูใหญบาน 

 ็ ื ็ ี ็ ใ  ็ ี ึ

๑๗๖

เรียกประชุม ลูก บาน   เมื่อ ลูก บาน มา ประชุม พรอม กัน แลว   
ผูใหญ บาน จึง พูด ขึ้น วา   “ มี ผู ใด ไป ตัด ไมไผ ใน ดอน ปู เจา 
บาง”     นายบุญมา   ศรีสุข   จึง พูด ใน ที่ ประชุม    “ ผม ครับ   ไป ตัด 
ไมไผ   ๒   ลำ  เพื่อ จะ เอามา จัก ตอก มัด กลา ”     ใน ที่ ประชุมนั้น   
ผูเฒาอายุ   ๖๐   ป   ซึ่งเปนผู รักษา ศาล เจา ปู  จึง ให นาย บุญ มา  
ศรีสุข ไป หาหัวหมู   ๑   หัว   ไก   ๙   ตัว   เหลา   ๑   ไห   ดอกไม ธูป เทียน   
จัด เปน ขันธ   ๕   ขันธ   ๘   (ขันธ   ๕   คือ เทียน   ๕   คู   ๑๐   เลม   ดอกบัว   
๕   คู   ๑๐   ดอก   ขันธ   ๘   คือ เทียน   ๘   คู   ๑๖   เลม   ดอกบัว   ๘   คู   ๑๖   
ดอก)   มาให พรอม ทุกอยาง  วัน รุง ขึ้น เวลา   ๐๙.๐๐   น .  ให ชาว 
บานทุกคน ไป พรอมกันที่ ศาล ปูเจา   เมื่อ ชาว บาน พรอม กัน แลว  
ผู เฒา ซึ่ง เปน ผู รักษา ศาล ปูเจา   จึง บอก ให ผู ที่มา ใน บริเวณ นั้น 
นั่งคกุเขาประนมมือ ทุก คน  
   หัวหนา ผู รักษา ศาล ปูเจา   ยก พาน ดอกไม ขึ้น เหนือ ศีรษะ     
แลว นำ กลาว คำขอ ขมา วา   “ เจา ปู เอย   ลูก ชาง ทั้ง หลาย ได 
ประมาท พลาด พลั้ง ดวย กาย   วาจา   ใจ   ใน เจา ปู   โดย รู เทา 
ไม ถงึ การณ   ขอ เจา ปู จง ให อภยั แก ลกู ชาง ทัง้ หลาย ดวย เถิด ”     
ผู เปน หัวหนา นำ เอา พาน ดอกไม   หัวหมู   เปด   ไก   เหลา   วาง ไว บน 
ศาล แลวก ราบ พรอม กัน   ๓   ครั้ง   นั่ง พับ เพียบ ประนม มือ     หลับตา 
แผ เมตตา จติ   อทุศิ สวน บญุ กศุล ให แก เจา ปู   จง อยู ดวย ความ สงบ 
สขุ     ปกปอง คุมครอง ลกู หลาน ใน หมูบาน นี ้ให อยูเยน็ เปนสขุ ตลอด 
ไป   หลัง จาก นั้น ผู รักษา ศาล ปูเจา   จะ ยก หัวหมู   เปด   ไก   ไห เหลา   
มา แจก กัน กิน เพื่อ เปน สิริ มงคล แก ตน   แลว แยก ยาย กัน ไป ตาม 
อัธยาศัย 

 

๑๗๗



     ภาพประวัติศาสตรถายที่พระธาตุหลวง เวียงจันทร ประเทศลาว เมื่อป พ.ศ. ๒๕๐๕
แถวหนาซายมือคนที่ ๑ พระภิกษุจันทรศรี จนฺททีโป

๑๗๘

       พบ กองทัพ ธรรม   
 

 พ . ศ .   ๒๔๗๒ 
 

 

 

   เมื่อ ตน เดือน พฤศจิกายน   พ . ศ .   ๒๔๗๒     ทาน พระ 

อาจารย สิงห     ขนฺ ตยาค โม       และ พระ นอง ชาย   ทาน พระ มหา 

ปน   ปฺาพโล    ( ศิษย สาย หลวง ปู เสาร   กนฺต สีโล   และ 

พระอาจารย มั่น   ภู ริ ทต ฺโต )   พรอม ดวย คณะ ศิษยานุศิษย   

ประมาณ   ๕๐   รปู เศษ     รวม กนั เปนก อง ทพั ธรรม     เดนิ ธดุงควัตร จาก 

จังหวัด อุบลราชธานี ดวย เทา เปลา     เพื่อ ออก แสวง หา โมกขธรรม       

เดิน ผาน ภูเขา ลำเนา ไพร มา เรื่อยๆ   จนถึง จังหวัด ขอน แก น  รา วๆ 

๗     



พบกองทัพธรรม ชี ว ป ร ะ วั ติ

ทานเจาคุณพระอุดมญาณโมลี
(จันทรศรี  จนฺททีโป)

ตน เดือน ธันวาคม   พ.ศ.   ๒๔๗๒   ได 

เขาไป ตั้ง สำนักปฏิบัติ กรรมฐาน     ณ     

ปาชา เหลา งา     ปาชา นี้ อยู กึ่งกลาง 

ระหวาง บาน โนน ทัน     และ บาน พระ 

ลับ     อ.เมือง     จ.ขอนแกน     (บาน เกิด 

ของ พระ ภิกษุ จันทร ศรี   จนฺทที โป) 
 

   พลบค่ำ ของ วัน ที่   ๕   ธันวาคม   

พ. ศ .   ๒๔๗๒   ทาน พระ อาจารย สิงห     

ขนฺ ตยาค โม   กับ ทาน พระ มหาปน     

ปฺาพโล   (น . ธ .  เอก, ป . ธ .   ๕ )   

พระนอง ชาย ของ ทาน   ซึ่ง ได ไป ศึกษา 

พระ ปริยัติ ธรรม อยู วัด บวร นิเวศฯ   

กรุงเทพมหานคร   ได เดิน ทาง กลับ มา ปฏิบัติ ธรรม กรรมฐาน 

กับ พี่ชาย   ทั้ง   ๒   รูป   พา กัน ไป วัด ศรีจันทร   เพื่อ กราบ นมัสการ 

และ กราบเรียน ทาน พระครู พิศาล อรัญ  เขต ต   (จันทร   เขมิโย   

น.ธ.   เอก,  ป.ธ.   ๓)   เจา คณะ เมือง ขอนแกน     ( ขณะ นั้น ปกครอง 

ทั้ง   ๒   นิกาย)   ให ทราบ เรื่อง ที่ ได นำ คณะ พระ ภิกษุ    สามเณร    

ชีปะขาว   ประมาณ   ๕๐   รูป   เดิน ธุดงค วัตร จาก จัง หวัด อุบลฯ   

มา ถึง เมือง ขอนแกน   พัก อยู ปาชา เหลา งา   อ . เมือง   จ.ขอนแกน   

โดยมีจุด มุง หมาย จะมา ชวย เผยแผ พระ ธรรม คำ  สอน ของ 

พระสัมมาสัมพุทธเจา   ชวย งาน พระ เดช พระ คุณ ทานฯ   ใน การ 

เพื่อ เผยแผ ขอ วตัร ปฏบิตัวิปิสสนากรรมฐาน   แนวทาง การ ปฏิบตั ิ

ต

เข

ป

ระ

ลั

ขอ

  

พ

ข

ป

พร     พระภิกษุ สามเณร ทำวัตรสวดมนต
ในพระอุโบสถวัดศรีจันทร จ.ขอนแกน

๑๘๐

ที่ ถูก ตรง ตาม ที่ ได ศึกษา มา 

จาก ทาน พระ อาจารย มั่น     

ภูริทตฺโต   อาจารย ใหญ ฝาย 

วิปสสนาธุระ   ทั้ง เปนการ 

ขยาย วงศ แหง พระ ธรรม ยุต 

ให มาก ขึ้น ใน จังหวัด นี้       
 

   เ มื่ อ  ท า น  พระค รู  

พิศาล อรัญ เขต ต   ( จันทร   

เขมิโย )   ได ทราบ ปฏิปทา 

ของ  การ  เดิน  ทาง  มา    จึง 

ใหการ สนับสนุน อยาง เต็ม 

ความ สามารถ   พรอม ทั้ง 

อนุเคราะห ให ความ สะดวก   เมื่อ รับ ฉันทานุมัติ จาก เจา คณะ 

เมือง แลว   ทานพระ อาจารย สิงห   ขนฺ ตยาค โม   มิได รอ ชา ได เรียก 

พระคณาจารย ทั้ง หลาย มา ประชุม กัน   เพื่อ วาง นโยบาย ที่ จะ 

ทำการ เผยแผ ตอ ไป 
 

   ใน ที่ ประชุม มี มติ เปน เอกฉันท วา   ควร จัด พระ เถระ ผูทรง 

คุณวุฒิ เปน หมวด หมู   มี พระ ภิกษุ   ๓   รูป   สามเณร   ๑   รูป   ชีปะขาว   

๑   คน   ออก ไป แสดง ธรรม อบรม สั่ง สอน   ให ความ รู แก พุทธ บริษัท 

ที ่อยู ตาม หมูบาน ใน ละแวก นัน้   และ ใน เขต อำเภอ เมอืง ขอนแกน   

จึง คอย ขยาย ไป ยัง อำเภอ ตางๆ   ใน เขต จังหวัด ขอนแกน ตอ ไป   

     พระอุโบสถวัดศรีจันทร

๑๘๑

     พระอโบสถวัดศรีจันทร



พบกองทัพธรรม ชี ว ป ร ะ วั ติ

ทานเจาคุณพระอุดมญาณโมลี
(จันทรศรี  จนฺททีโป)

โดย นัด หมาย กัน วา เมื่อ ถึง วัน อุโบสถ ให กลับ มา รวม กัน ฟง พระ 

ปาฏิโมกข   ณ   ปาชา เหลา งา แหง เดียว เทานั้น   เพื่อ รายงาน การ 

เผยแผ ใหทา นพ ระ อาจารย สิงห     ขนฺ ตยาค โม   รับ ทราบ  วาการ 

เผยแผ ได ผล ตาม นโยบาย ที่ วาง ไว หรือ ไม 

 

 พระ เถระ ผูทรง คุณวุฒิ   ซึ่งเปน  กองทัพ ธรรม 
 ใน การ เผย แพร ธรรม ครั้ง นี้ มี 

 

 ๑ .     พระ อาจารย สิงห   ขนฺ ตยาค โม 

 ๒ .   ทาน มหา ปน   ปฺาพโล   ไป บาน พระ คือ   ต . พระ ลับ 

 ๓ .     พระ อาจารย ออน   าณ สิริ   ติดตาม พระ อาจารย มหา ปน 

 ๔ .     พระ อา จาร ยฝน     อา จา โร   ไป บาน ผือ   ต . พระ ลับ   อ . เมือง 

 ๕ .     พระ อาจารย เท สก   เท ส รงัสี   

 ๖ .     พระ อาจารย บุญ มา     ิต เป โม     ไป     ต . โคก สี 

 ๗ .     พระ อา จาร ย เกิ่ง   อธิ มุตฺ ต โก   

 ๘ .   พระ อาจารย สี ลา   สีล สมฺ ปนฺ โน   ไป บาน ศรี ฐาน   ต . ศรี ฐาน   

    

๑ ๒ ๓ ๔ ๕

๑๘๒ ๑๘๓



ชี ว ป ร ะ วั ติ

ทานเจาคุณพระอุดมญาณโมลี
(จันทรศรี  จนฺททีโป)

                          ดุจ ดั่ง เข็ม ทิศ แหง ชีวิต   
           พ . ศ .   ๒๔๗๒   –   ๒๔๗๓ 

 
 

 

 
   สามเณร จันทร ศรี     ผู มี ความ เลื่อมใส ใน พระพุทธ ศาสนา     
ตั้งแต เยาว วัย     ชอบ ศึกษา คนควา พิจารณา ขอ ธรรม อยู เสมอ     
เมื่อได พบ กองทัพ ธรรม ที่ ธุดงค มา ใน ครั้ง นั้น     เปน มูล เหตุ ให 
สามเณร จันทร ศรี เกิด ศรัทธาใน จริยวัตร และ ขอ วัตร ปฏิบัติ แบบ 
พระ วิปสสนา กรรมฐาน   พระ ธรรม ยุต จึง เกิด ขึ้น ที่ บาน พระ คือ   
ตำบลพระ ลับ     อำเภอ เมือง     จังหวัด ขอนแกน     โดย มี พระ   ๕   รูป   
สามเณร   ๑   รูป   เมื่อ ญัตติ เปน ธรรม ยุต แลว     จึง เรง รีบ พิจารณา 
จิต ภาวนา     อบรม กรรมฐาน   ๕   มี     เกสา     โลมา     นะ ขา     ทันตา    

                        

      พระภิกษุจันทรศรี เมื่ออายุ ๒๖ ป ขณะนั้นไดเปรียญธรรม ๓ ประโยค 
สนองงานรับใชสมเด็จพระสังฆราชเจาฯ วัดบวรนิเวศวิหาร

ตะโจ     เปน เบื้อง ตน   และ อบรม เกี่ยว กับ การ ปฏิบัติ ธุดงค วัตร     
ศึกษา ขอวัตร การ ปฏิบัติ ธุดงค ครบ ทั้ง   ๑๓   ขอ อยาง ละเอียด     
เพื่อเตรียมตัว ออก ธุดงค ปลีก วิเวก  
   ครั้น ออก พรรษา แลว   ตน เดือน พฤศจิกายน   พ . ศ .   ๒๔๗๓     
ทาน พระ อาจารย ออน   าณ สิริ   พรอม ดวย พระ ลี   พระสอน     
พระทอง คำ     พระ วัน     สามเณร จันทร ศรี     สามเณร พรหม   และ 
สามเณร กลม     คฤหั สห   ๑   คน     กราบ ลา พระ อาจารย สิงห   
ขนฺตยาคโม   ไป วิเวก   ณ   ตำบล สาว ถี   พัก ที่ ปาชา บาน โนน รัง   ๑   
เดอืน     กำนนั ได นำ ราษฎร ใน บาน สาว ถ ี    บาน งิว้       มา ฟง การ อบรม 
ศีล ธรรม เปน ประจำ ทุก วัน  

 ๘.๑     สามเณร จันทร ศรี   เที่ยว ธุดงค    
   พระ อาจารย ลี     สิ รินฺ ท โร     เปน หัวหนา คณะ ธุดงค 
เตรียม ตัวนำ คณะ ออก ธุดงค ปลีก วิเวก บำเพ็ญ สมณ ธรรม ครั้ง 
นั้น มี พระ   ๔   รูป    สามเณร   ๑   รูป   ( สามเณร จันทร ศรี )   ได กราบลา 
ทาน พระอาจารยออน   าณ สิริ     ครั้น จัด เตรียม อัฐ บริขาร ที่ 
จำเปน เรียบรอย แลว    ก็เริ่ม ออก เดิน ทาง โดย ออก ธุดงค ไปเรื่อยๆ     
เหนื่อย ที่ไหน ก็ พัก กอน     เมื่อ หาย จาก อาการ เหน็ดเหนื่อย ก็ 
ออก เดิน ทางตอ   แสวงหา สถาน ที่ เงียบ สงัด   เพื่อ ใช ใน การ 
บำเพ็ญ สมณธรรม   เมื่อ เดิน ทาง ผาน มา ถึง บน ภู เกา     อ . โนนสัง     
จ.หนองบัวลำภู     จึง เห็น วา เหมาะ แก การ ปฏิบัติ ธรรม   จึง ได พัก 
อยู   ณ   สถาน ที่ นี้ เปน เวลา ประมาณ   ๑   เดือน     หลัง จาก นั้น ได 
ออก เดินธุดงค ตอ จน มา ถึง ถ้ำ ผา ปู     จ .เลย   จึง ได พัก ปฏิบัติ ธรรม   
พจิารณา ขอ วตัร   ณ   ที ่นัน้ อยู ประมาณ   ๑   เดอืน     กไ็ด ออก ธดุงค ตอ   

๑๘๕



ประดุจดั่งเข็มทิศแหงชีวิต ชี ว ป ร ะ วั ติ

ทานเจาคุณพระอุดมญาณโมลี
(จันทรศรี  จนฺททีโป)

โดย เดิน ธุดงค จนถึง บานนา สี ดา     
หยุด พัก อยู   ณ   พระพุทธบาท 
บัวบก   ระหวาง พัก อยู ที่ นั้น ได มี 
โอกาส ชวย งาน     ทาน พระอาจารย 
สี ทา     และ พระอาจารย บุญ     ซึ่ง 
กำลัง กอสราง เจดีย   โดย ได อยู   
ณ   สถาน ที่ นี้ เปน เวลา ประมาณ   
๑   เดือน จึง ได ออก เดนิ ธุดงค ตอ 

 

 ๘.๒     มหัศจรรย   !   จิต สงบ   
 
    เดิน ธุดงค ผาน มา เรื่อยๆ   
โดย พยายาม หาส ถาน ที่ ที่ ไม 
ไกล จาก หมูบาน ที่ ไม ใหญ มาก 
นัก     ผาน มา หลาย หมูบาน   จน 

มา ถึง     ปาชา บาน คอ     วัด ปา อรัญ ญิ กา วาส   อ . บาน ผือ  จ.อุดรธานี     
จึงไดปฏิบัติ บำเพ็ญ สมณ ธรรม อยู     ณ     สถาน ที่ แหง นั้น     แต 
พัก อยู ได ไม นาน นัก เพราะ พิจารณา ธรรม ไม ได ผล   จึง ได เริ่ม 
ออก เดิน ทาง อีก ครั้ง จน มา ถึง   หิน หมาก เปง   (วัด หิน หมาก เปง   
ในปจจุบัน)   อ. ศรีเชียงใหม   จ . หนองคาย   ได พัก อยู ประมาณ   ๗   
วัน   ได ออก เดิน ทาง ตอ จน กระทั่ง มา ถึง   พระพุทธบาทเวินกุม   
ชวง เวลา พลบค่ำ พระอาทิตย ใกล จะ ตกดิน   ณ   สถาน ที่ นั้น   มี 
ปา ไมธรรมชาติที่สวยงาม   มาก เปน ที่ ประทับ ใจ   จึง ได พัก อยู   
ณ   สถานที่ นั้น   เมื่อ ไดจัด ที่พัก เรียบรอยแลว    ทุกรูป ก็ได ปฏิบัติ 

โ
ห
บ
โ
สี
ก

  บรรยายกาศภูเกาในปจจุบัน
ณ
๑

๘

โ
ไ      ถ้ำผาปู มีลักษณะเปนโพรงถ้ำขนาดใหญ

ภายในถ้ำและมีหินงอก หินยอย

๑๘๖

  พระพุทธบาทบัวบก

พจิารณาธรรม   เวลานั้นประมาณ 
ทุม เศษๆ   ไดยิน เสียง เสือ รอง 
ดัง กอง ปา เขา มา ใน บริเวณ ใกล 
ที่พัก   พระอาจารย ลี     ผูนำ คณะ 
จงึ เตอืน วา     “ อนัตราย ใกล เขา มา 
แลว     ให พา กัน ตั้งใจ เดิน จงกรม 
ภาวนา มรณ สติ     ขอ ให อยา ได 
ประมาท     แผ เมตตา จิต ให สรรพ 
สัตว ที่ เกิด   แก     เจ็บ   ตาย   ดวย กัน 
หมด ทัง้ สิน้ ”    เวลา ผาน ไป ไม นาน 
นัก เสียง นั้น ก็ เงียบ ไป      

   ใน คืน นั้น บรรยากาศ 
เงียบกริบ     แตละ รูป ตั้ง จิต 
ประกอบ  ความ  เพียร  อยาง 
หนักหนวง   ทั้ง เดิน จงกรม และ 
นั่ง สมาธิ สลับ กัน ไป มา     ตาม ที่ ได ศึกษา ปฏิบัติ มา จาก ครูบา 

อาจารย     ไม นอน ตลอด คืน จนถึง รุง เชา เพราะ กลัวเสือ       
   เหตุการณ ใน คืน นั้น สามเณร จันทร ศรี     “ ได สัมผัส ถึง จิต 
สงบ เยือก เย็น เปน ที่ นา อัศจรรย นัก ” 

         บรรยายกาศ ภายในวัดหินหมากเปงบรรยายกาศ ภายในวัดหินหมากเปง

ความสงบ...  ดิ่งลึกอยูในจิต    
เพียงสะกิด... จิตฟุงใหจางหาย

จิตรวมจิต  เปนพลัง  กายธรรมกาย
จะเขาถึงความหมาย  แหงสัจธรรม

๑๘๗



ประดุจดั่งเข็มทิศแหงชีวิต ชี ว ป ร ะ วั ติ

ทานเจาคุณพระอุดมญาณโมลี
(จันทรศรี  จนฺททีโป)

 ๘.๓     ขอ ธรรม ... ที่ ตอง จาร นัย    
   เชา วนั รุง ขึน้   ทกุ รปู ได ปฏบิตั ิกจิวตัร ตาม ปกติ       จดั เกบ็ กลด 
มุง     อัฐ บริขาร   ทำความ สะอาด สถาน ที่     และ ได ออก เดิน ธุดงค 
ตอไป จนถงึ   อ . ทาบอ   จ . หนองคาย   ได มา พกั อยู ที ่วดั อรญัญวาส ี  
ณ     ที ่นัน้   กไ็ด มา ศกึษา ขอ วตัร ปฏบิตั ิจาก ทาน พระ อาจารย สวุรรณ     
ทาน ได ให โอวาท หัวขอ ธรรม ปฏิบัติ วา   “ กรรมฐาน กรรม ถอก     
กรรม หลอก เอา ของ ” 
   เมื่อ ได ฟง หัวขอ ธรรม   จึง เกิด ความ สงสัย   ?   

   ทาน พระ อาจารย สุวรรณ     จึง เตือน   และ 
ทาน ได อธิบาย วา   “ กรร มะ ”   ไดแก การกระทำ     
“ ฐานะ ”   แปล วา   เปน ที่ ตั้ง แหง การ เจริญ จิต 
ภาวนา   ตัง้ สตสิมัปชัญญะ พจิารณา วา   จง รบี เรง 
ทำความ เพียร ภาวนา   จน ให เขาใจ ใน ธรรม คำ 
สอน ของ พระพุทธเจา   อยา มัวเมา วา เรา ยัง เปน 
หนุม รางกาย ยัง แข็ง แรง   ดังนี้     “ กรรม หลอก 
เอา ของ ”   หมายความ วา   หลอก ลวง เอา ขาว เอา 
ของ มี เงิน ทอง   เปนตน     ทำ ตน เปน ผู เครงครัด 

ใน การ ปฏิบัติ       ความ จริง ไม เปน เชน นั้น       กิน แลว ก็ นอน มี หมอน 
เปน ที่ พึ่ง     ไม คำนึง ถึงวา   บวช มา เพื่อ หลอก ลวง ประชาชน ให เขา 
นับถือ ตน วา เปน ผู วิเศษ   เมื่อ ได เงิน ได ทอ งมากๆ   แลว ก็ ลา สิกขา 
ไป     โดย ไม เห็น ธรรม คำ สั่ง สอน ของ พระพุทธเจา แมแต นอย ” 
   คณะ ธุดงค ได อยู ศึกษา ขอ ธรรม   และ พิจารณา บำเพ็ญ 
สมณ ธรรม   จน ได ผล เปน ที่ นา พอใจ   โดย ได พัก อยู กับ ทาน พระ 
อาจารย สุวรรณ     เปน ระยะ เวลา   ๑๕   วัน     จึง ได กราบ ลา ทานฯ 
 

พระอาจารยสุวรรณ สุจิณฺโณ
วัดอรัญญวาสี จ.หนองคาย

  
ท

ภ

พระอาจารยสวรรณ สจิณโณ

๑๘๘

 ๘.๔     จาริก สู . . .   นคร เวียงจันทน    
   เ ริ่ม  ออก  เดิน  ธุดงค  ปลีก  วิ เวก  ตอ  ไป  เพื่ อ  คนหา 
ประสบการณ ให ได มาก ที่สุด    อันเปน ประโยชน สูงสุด ใน การ 
เดิน ธุดงค ครั้ง นั้น   พา กัน เดิน ลัด เลาะ ตาม ปา และ ขาม แมน้ำ โขง   
จน กระทั่ง ไป ถึง นคร เวียงจันทน   ได หยุด พัก ที่ หนา โบสถ วัด 
จนัทร   ปก กลด จดั บรขิาร อยู สกั ครู ใหญๆ    ม ีคณุ ยาย แจง และ ญาต ิ
พี่ นอง เปน คน นครราชสีมา   ประกอบ การ คาขาย อยู   ณ   ที่ นั้น   ได 
เดิน ทาง มา ปวารณา จะ อุปถัมภ ดวย จิต อัน เปน กุศล   ให เปน ที่ พึง 
ของตน   พัก อยู วัด จันทร เพื่อ ปฏิบัติ บำเพ็ญ 
สมณ ธรรม ได เพียง   ๗   วัน   ก็ บอก ลา คุณ โยม 
แจง และ ญาติโยม ชาว เวียงจันทน     ที่ ศรัทธา 
เลื่อมใส ใน พระพุทธ ศาสนา  
   และ เดิน ธุดงค ออก จาก นคร เวียง 
จันทร     กลับ สู ประเทศไทย โดย นั่ง เรือ ขาม 
แมน้ำ โขง มา ฝง ไทย   
 

 ๘.๕    ปลีกวิเวก... ไมกลัวตาย   
   ได เขาไป ขอ พัก ที่ วัด ศรีเมือง   อ . เมือง   จ . หนองคาย   
ทานพระ อาจารย ลี   สิ รินฺ ธ โร   หัวหนา คณะ   ได นำ คณะ เขา กราบ 
นมัสการ พระ ธรรม ไตร โลกา จาร ย   ( รักษ   เรว โต )   เจา อาวาส   
ซึ่งทาน ได ให ความ อนุเคราะห กับ คณะ ธุดงค เปน อยาง ดี     โดย 
ไดเปด โบสถ ให เขา พัก   พอ รุง เชา ฉัน ภัตตาหาร เชา เรียบรอย   
ก็กราบ ลา ทานฯ 

พระธรรมไตรโลกาจารย 
(พระมหารักษ เรวโต)

๑๘๙
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    เดิน ทาง จาก จังหวัด หนองคาย 
กลับ เขา มา จังหวัด อุดรธานี   เสน ทาง 
สองจังหวัด นี้ เชื่อม ติดตอ กัน     เมื่อ 
มา  ถึง  จังหวัด  อุดรธานี  ได  เขา  พัก  ที่  
วัดปาโนนนิเวศน     ปก กลด จัด บริขาร 
เปน อัน เสร็จ เรียบรอย    ปฏิบัติ บำเพ็ญ 
ภาวนา ธรรม ได   ๓   คืน   ก็ เดิน รุกขมูล ไป 

อำเภอ กุมภวาป   ๓   วัน จนถึง วัด จอม ศรี   อ . กุมภวาป     จ . อุดรธานี  

   ณ   วัด จอม ศรี   ทาน พระ อาจารย ลี   สิ รินฺ ธ โร   ได พา คณะ 

ธุดงค เขา กราบ นมัสการ ทาน พระ ครู พิทักษ คณา นุ การ     ( สี )     

เจา คณะ อำเภอ กมุภวาป     บอก กลาว ทานฯ     ใน การ เดนิ ธดุงค วตัร 

ใน ครั้ง นั้น   และ ได ขอ เขา พัก ที่   ดอน ปู ตา   บาน หนอง หลุม   ซึ่ง เปน 

บน ทางเขาวัดจอมศรี 
ลาง ซุมประตูวัดจอมศรี จ.อุดรธานี

๑๙๐

สถาน ที่ ตอง หาม     ชาว บาน ให ความ ศรัทธา นับถือ   ทั้ง หาม ไม ให 

ใคร เขาไป พัก กลัว เจา ปู จะ ทำ อันตราย   ทาน พระ อาจารย ลี   ผู เปน 

หวัหนา คณะ จงึ พดู กบั ญาติโยม วา     “ ไม กลวั ตาย     ขอ พกั ไมใช เพือ่ 

ลบหลู     แต เพื่อ ปลีก วิเวก อัน สงบ   เพื่อ ที่ จะ ได พิจารณา ขอ ธรรม ”       

ชน ทั้ง หลาย เขา จึง อนุญาต ให พัก ได     เมื่อ ได ทราบ ถึง เจตนา  

   ณ   ดอน ปู ตา   บาน หนอง หลุม   ทกุ รปู ได เขาไป ปก กลด   และ 

ได จัด อัฐ บริขาร   ใน ขณะ เดียวกัน นั้น   ทาน พระ อาจารย ลี   ก็ บอก 

กลาว เตือน กับ ทุก รูป   วา   “ ทุก ยาง กาว อยา ได ประมาท   เรา ไม คุน 

กับ สถาน ที่   ขอ ให ทุก คน ตั้งใจ   แผ เมตตา   ดวย จิต ที่ บริสุทธิ์   และ 

พิจารณา ขอ ธรรม ที่ ตน สงสัย ” 
 

 ๘.๖     วิถี... แหงศากยบุตร    

   รุง เชา ของ วัน แรก     ทุก รูป ดู หนาตา สดใส อิ่ม ใน 

รสพระธรรม  ก็ เริ่ม ปฏิบัติ กิจวัตรออก เดิน บิณฑบาต   ใน หมูบาน 

หนอง หลุม  ชาว บาน สวน ใหญ ยัง ไมรู วา มี พระ ธุดงค มา พัก 

ปกกลด       เลย ไม ได เตรียม อาหาร ไว สำหรับ ใส บาตร     ซึ่ง ก็ มี โยม 

ได ออก มา ใส บาตร บาง     เมื่อ มา ถึงที่ พัก พอ เปด บาตร ออก ดู พบ 

แต ขาว เปลา       สัก พัก หนึ่ง มี โยม ผู หญิง   ๓   คน     อายุ ประมาณ   

๕๐   ป เศษ     ได นำ อาหาร ใส ปนโต มา ถวาย     สามเณร จัน ทร ศรี 

นำ เอา ปนโต มา เปด พิจารณา ดู   มี ปลารา ดิบ กับ ผัก บุง     จึง หา ฟน 

มา กอไฟ ขึ้น     แลว บอก ให โยม ผู หญิง   ๓   คน   ไป หา ใบไม มา หอ 

ปลารา   เอา หมก ไฟ ให สุก ดีแลว เอา ใส บาตร ถวาย พระ   สวน ตน 

(สามเณรจันทร ศรี )  แบง ไว พอ ฉัน 
 

๑๙๑
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   รุง เชา วัน ที่ สอง ของ การ พัก อยู ที่ ดอน ปู ตา   มี ชาว บาน 
ประมาณ   ๑๐   คน   ซึ่ง ลวน แต เปน ผู หญิง   ได นำ อาหาร มา ถวาย 
มี น้ำ พริก ปลารา ดิบ เปน สวน มาก       สามเณร จันทร ศรี จึง ตัดสิน 
ใจ บอก กลาว โยม เหลา นั้น ให ทราบ วา   “ พระกร รม ฐาน ทั้ง พระ 
ภิกษุ สามเณร ใน พระพุทธ ศาสนา ทาน ไม ฉัน ของ ดิบ     ถา โยม มี 
ศรัทธา ครั้ง ตอ ไป     ควร ทำให สุก กอน จึง นำ มา ถวาย ”     ชาว บาน 
เมื่อ ได ฟง สามเณร นอย บอก กลาว จึง ได เขาใจ   และ เกิด ความ 
ศรัทธา เลื่อมใส   ชักชวน ชาว บาน มา ฟง ธรรม เทศนา   พอ สังเกต 
เหน็ ญาติโยม เริม่ คลอย ตาม     เลย แนะนำ ให เลิก จาก การ ถอื ผ ีเสีย   
ได บอก กลาว แกไข ใน สิ่ง ที่ ชาว บาน เขาใจ ผิด เรื่อง     “ การ ถือ ผี เปน 
มิจฉาทิฐิ   ( ความ เห็น ผิด )   ไม ได บุญ   ถือ เอา คุณ พระ รัตนตรัย และ 
ศีล   ๕     เปน สรณะ ที่ พึ่ง ที่ เคารพ นับถือ ตลอด ชีวิต     จิต จึง เปน บุญ 
เปน กุศล     และ จะ ทำให ตน อยู เปนสุข ตลอด ชีวิต       สวน ผี นั้น ไมมี 
ตวั ตน ให คน ได เหน็     ไม เคย สอน ให คนละ บาป บำเพญ็ บญุ     รกัษา 
ศีล   ให ทาน     มี แต การ ให เซน บวงสรวง     บูชา ดวย หัวหมู     เปด     ไก     
เหลา ไห     ผี มัน ไม ได ฆา     ผู ที่ ฆา ก็ คือ คน     ฆา สัตว มา เซน ผี     ผี ไม 
กิน     คน เอา มา กิน     ผี ไม ตอง รับ บาป     คน เปน ผูรับ บาป       ผี ไม ได 
ชวย ให เรา พน บาป     พระ สมัมา สมั พทุธ เจา ทรง สอน ให ชาว โลก ละ 
ชั่ว ประพฤติ ดี     มี จิตใจ ที่ ผองใส ”     หลัง จาก ที่   สามเณร จันทร ศรี   
ประกาศ ธรรม  อัน บริสุทธิ์ ถูก ตอง ตาม พุทธ พจน     ชาว บาน ก็ 

ตาง หัน มา เลื่อมใส ใน พระพุทธ ศาสนา กัน มาก ขึ้น 
 

   ลวง เขา คืน วัน ที่   ๓   มี เหตุการณ เกิด ขึ้น ประมาณ   ๒   ทุม 

เศษ       ไดยิน เสียง ปน ดัง ขึ้น ติดตอ กัน ประมาณ   ๒๐   นัด   แต ไมมี 

๑๙๒

ใคร ถูก ลูกปน     ทาน พระ อาจารย ลี   สิ รินฺ ธ โร     จึง ได รอง บอก ให 

ทุก คน มา รวม กัน   ทาน หวง พวก เรา ทุก คน เปน อยาง มาก กลัว ได 

รับ อันตราย   โดย เฉพาะ อยาง ยิ่ง สามเณร จันทร ศรี       และ ทาน ได 

เตือน วา       “ วนั นี ้ภยั อนัตราย     คอื     ความ ตาย จะ มา ถงึ พวก เรา แลว     

ขอ ให พระ เณร ทุก รูป จง ตั้งใจ สละ ชีวิต เพื่อ อุทิศ ตอ พระ รัตนตรัย     

ทุก คน อยา ได ประมาท       ตั้งใจ ประกอบ ความ เพียร   ทำ จิต ให สงบ   

เมือ่ ประกอบ ความ เพยีร ดแีลว ให แผ เมตตา จติ อนั บรสิทุธิ ์ให แก ผู 

มุง ราย       ถา จะ มี อันตราย   ให ทุก คน อธิษฐาน จิต ขอ ตาย ใน ขณะ 

ภาวนา ”     ตลอด คืน นั้น ทั้ง คืน ไม ได นอน  

   เชา ของ วัน ตอ มา   มี โยม ผูชาย อายุ ประมาณ   ๔๐   ป เศษ   

เดนิ เขา มาก ราบ พรอม ทัง้ นมินต ทาน พระ อาจารย ล ี  ส ิรนิ ฺธ โร     ผู 

เปน หวัหนา คณะ วา   เวลา   ๑๓.๐๐   น .   ขอ นมินต ทาน พระ อาจารย 

เทศน   ๒   ธรรม มา สน   คู กับ พระ อาจารย สรอย     เจา อาวาส วัด 

บาน หน อง หลุม   ทาน พระ อา จาร ย ลีฯ   ตอบ ตกลง   เมื่อ ได เวลา ทั้ง   

๒   ทาน   ก ็ขึ้น นั่ง บน ธรรม มา สน    

   พระ อาจารย สรอย   ถาม วา   “ ทาน มา อยู ที ่นี ้  เพือ่ ประสงค 

อะไร ”     พระ อาจารย ลี   ตอบ วา     “ เพื่อ เจริญ สมถ วิปสสนา 

กรรมฐาน     เพื่อ ประหาร กิเลส     คือ   ทิฐิ มานะ   ให ลด นอย ถอย ลง 

ไป     ทำ จิตใจ ให โปรงใส ”  

   พระ อาจารย ล ี   ถาม บาง วา     “ กรรมฐาน มี เทาไร ”   พระ 

อาจารย สรอย   ตอบ วา   “ โดย ยอ มี   ๕   อยาง   เกสา   โลมา   นะ ขา   

ทันตา   ตะ โจ ”   ดังนี้     พระ อาจารย ลี   ถาม อีก วา   “ กรรมฐาน ทั้ง   ๕   

๑๙๓
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อยาง นี้   ขอ ให ทาน อธิบาย ให กระจาง ดวย ”   พระ อาจารย สรอย   

อธิบาย วา   “ เกสา   ผม   โลมา   ขน   นะ ขา   เล็บ   ทันตา   ฟน   ตะ โจ   หนัง”     

พระ อาจารย ลี   ถาม วา     “ การ พิจารณา ผลอ ยาง ไร จึง จะ เปน 

กรรมฐาน ได ”     พระ อาจารย สรอย   ตอบ ไม ได     ญาติโยม ที่มา 

นั่ง ฟง ธรรม มี ประมาณ   ๑,๐๐๐   คน     เห็น วา พระ อาจารย สรอย 

นิ่ง อยู พัก หนึ่ง   เพราะ ทาน ไม เคย เจริญ ภาวนา กรรมฐาน   ๕   เลย   

เปนแต เพียง จำ ได   ตอ จาก นั้น ไป พระ อาจารย สรอย ก็ ลง จาก 

ธรรม มา สน   ไม ยอมรับ กัณฑ เทศน เลย   เพราะ อาย ญาติโยม   

ญาติโยม ทั้ง หลาย เลย หู ตา สวาง 
 

 ๘.๗     เผยแผ... สัมฤทธิ์ผล
 

   อกี   ๓   วนั ตอ มา   ญาติโยม หมูบาน ใกล เคียง กนั   บาน เหลา 

ใหญ   บาน เมอืง พฤกษ       มาก ราบ อาราธนา ขอ นมินต   พระคณุ เจา 

ทัง้   ๔   รปู   กบั สามเณร จนัทร ศร ี    และ สามเณร สอน   ไป พกั ที ่หมูบาน 

เหลา ใหญ   พระ อาจารย ลี   สิ รินฺ ธ โร   พรอม คณะ พระ   ๔   รูป   เณร   ๒   

รปู   ก ็ออก จาก ดอน ปูเจา   บาน หนอง หลม   ไป พกั ที ่ปาชา บาน เหลา 

ใหญ   และ บาน เมือง พฤกษ   ตาม คำ นิมนต ของ ญาติโยม    

   เมือ่ มา ถงึ ปาชา บาน เหลา ใหญ     และ บาน เมือง พฤกษ   กไ็ด 

เขา พัก ยัง สถาน ที่ ที่ ชาว บาน ได จัด เตรียม ไว     ชาว บาน ละแวก นั้น 

ดู มี ความ ศรัทธา ใน พระพุทธ ศาสนา เปน อยาง ดี     เมื่อ ทาน พระ 

อาจารย ลี   สิ รินฺ ธ โร       ทาน เขาใจ ความ ตองการ ของ ชาว บาน     ทาน 

ก็ ไม ได ให เวลา ผาน ไป โดย ไม เกิด ประโยชน   ทาน ได แสดง ธรรม     

๑๙๔

แนะนำ ขอ ธรรม อัน ประเสริฐ ใน การ ดำเนิน ชีวิต ที่ ไม ผิด บาป     ไม 

ให ประมาท ใน ชีวิต     ให พยายาม ยึด มั่น ใน พระ รัตนตรัย   รักษา 

ศีล   ๕     ซึ่ง ได ผล เกิน คาด     เมื่อ ชาว บาน ได สัมผัส รส แหง พระ ธรรม 

อันลึก ซึ้ง     หา ฟงได ยาก     ชาว บาน ที่ ยัง ไม เลื่อมใส   ก็ หัน มา ศรัทธา 

เลือ่มใส ใน คณุ พระ รตันตรัย มาก ขึน้ ตาม ลำดับ     และ พา กนั ทำบุญ 

ใน พระพุทธ ศาสนา ได ถูก วิธี 
 

   นับ จาก ที่ พระ อาจารย ลี   สิ รินฺ ธ โร     ได นำ คณะ มา พัก ที่ 

ปาชา บาน เหลา ใหญ     ตั้งแต วัน ที่   ๑   กุมภาพันธ     จนถึง   วัน ที่   ๑   

มีนาคม   พ . ศ .   ๒๔๗๓   เปน ระยะ เวลา นาน พอ สมควร   ภารกิจ ของ 

การ เผยแผ พระ ศาสนา ก็ได ผล เปน อัน มาก    นับ จาก นั้นมา ปาชา 

บาน เหลา ใหญ   บาน เมอืง พฤกษ   จงึ ได กอ ตัง้ เปน วดั ขึน้ มา ชือ่ วา   

“ วัด ปา มัชฌิม วงศ ”     อำเภอ กุมภวาป    จ . อุดรธานี     จน ปจจุบัน 

 

 ๘.๘    กลับคืนสู... ถิ่นเดิม   
 

   วัน ที่   ๓๑   มีนาคม   พ . ศ .   ๒๔๗๓   ทาน พระ อาจารยลี  

สิรินฺธโร   ได นำ คณะ พระ ภิกษุ   สามเณร บอก ลา ญาติโยม ใน 

พื้นที่   ออกเดินรุกขมูล ออก จาก ปาชา บาน เหลา ใหญ   อ.กุมภวาป   

จ.อดุรธานี   กลบั ไป จำ พรรษา ที ่วดั ปา ดอน ปู ตา   บาน พระ คอื   ตำบล 

พระ ลับ     อำเภอ เมือง   จังหวัด ขอนแกน   โดย มี พระอาจารยออน   

าณ สิริ   เปน หัวหนา   

 

๑๙๕



ชี ว ป ร ะ วั ติ

ทานเจาคุณพระอุดมญาณโมลี
(จันทรศรี  จนฺททีโป)

 ศึกษา แผนที่ 
 กอน เดิน ทาง 

           

 พ . ศ .   ๒๔๗๔ 

 

 
   พระ ภิกษุ จันทร ศรี   จนฺท ที โป     เปน พระ นวกะ ได   ๗   วัน   ก็ 

ออก เดิน ทาง ธุดงค แสวง หา โมก ข ธรรม   เปน เวลา   ๓   เดือน     ตั้งแต 

เดือน มกราคม   ถึง   มีนาคม   กับ ทาน พระ อาจารย เท สก     เท ส รังสี     

และ พระ อาจารย ออน   าณ สริ ิ  โดยมพีระภกิษจุนัทรศรไีด ระลกึ 

ถงึ พระ พุทธ พจน  ของ พระผู มี พระ ภาค เจา   

  ที่ตรัส ตรัส ไววา 

   “ ดู กอน ภิกษุ ทั้ง หลาย   ความ เสื่อม จาก ญาติ   ความ เสื่อม 

จาก โภค ะ   ความ เสือ่ม จาก ยศ     เปน เรื่อง เลก็ นอย   เมื่อ นำ มา เทียบ 

กับ ความ เสื่อม จาก ปญญา   ความ เสื่อม จาก ปญญา เปน เรื่อง 

สำคัญ 

   “ ดู กอน ภิกษุ ทั้ง หลาย     ความ เจริญ ดวย ญาติ   ความ เจริญ 

ดวย โภค ะ   ความ เจรญิ ดวย ยศ   เปน เรือ่ง เลก็ นอย     เมือ่ นำ มา เทยีบ 

กับ ความ เจริญ ดวย ปญญา   ความ เจริญ ดวย ปญญา เปน เรื่อง 

สำคัญ   เรา กลาว วา  

   ความ เจริญ ดวย ปญญา เปน เลิศ  

   เพราะ ฉะนั้น   เธอ ทั้ง หลาย   พึง ศึกษา ใน เรื่อง ความ เจริญ 

ดวย ปญญา เถิด ” 

   พระ ผู มี พระ ภาค เจา     ตรัส สอน ผู หวัง ความ เจริญ ดวย 

ปญญา วา 

      “  พึง คบหา สัตบุรุษ 

         พึง ฟง พระ สัทธรรม 

         พึง ทำ ใน ใจ ให แยบคาย 

         พึง ปฏิบัติ ธรรม สมควร แก ธรรม ”  

   จึง ได กราบ ลา ทาน พระ อาจารย ทั้ง   ๒   เพื่อ ไป ศึกษา พระ 

ปริยัติ ธรรม   ณ   กรุงเทพฯ   ให มี วิทยฐานะ สูง ยิ่ง ขึ้น     พระ ภิกษุ 

จันทร ศรี   กลาว ลา ทาน พระ อาจารย เท สก   วา     “ อยาก เปน 

มหา กับ เขา บาง ”   ทาน พระ อาจารย เท สก   กลาว วา   “ ถา ไม ได 

เปน มหา     อยา มา ให เห็น หนา นะ ”     แลว ทาน พระ อาจารย เท สก 

ก็ใหโอวาทวา 

๑๙๗



ศึกษาแผนที่กอนเดินทาง ชี ว ป ร ะ วั ติ

ทานเจาคุณพระอุดมญาณโมลี
(จันทรศรี  จนฺททีโป)

   “ ผู จะ ปฏิบัติ ธุดงค วัตร นั้น     ความ จริง ตอง เรียน รู 
แผนที่   ที่จะ เดิน ทาง เสีย กอน     จึง ปฏิบัติ ได ถูก ตอง     คือ   
ปริยัติ   ปฏิบัติ   ปฏิเวธ     เมื่อ เรียน ได เปน มหา เปรียญ แลว ให 

กลับ มา ปฏิบัติ อีก ” 
 

 ๙.๑   ระยะ ทาง ... มิใช  อุป สรรค   ( ๑๕   เมย .  ๒๔๗๔ )  
   การ กาว ยาง แตละ กาว ที่ จะ เดิน ตาม รอย บาท   พระ 
ผู มี พระภาค เจา   อยาง มิ ยอทอ ตอ ความ ยาก ลำบาก   ตอง 

ทน ตอสู   เรียนรู   และ ฝาฟน   
ทุกๆ   ยางกาว ที่ เหยียบ เดิน   มี 
คา มหาศาล เพราะ รู วา   “ เบื้อง 

หนา มี แสงสวาง รอ อยู ”  
   เชา ของ วนั ที ่  ๑๕   เมษายน   
พ . ศ .   ๒๔๗๔   พระ ภกิษ ุจนัทรศร ี  
จนฺท ที โป     เริ่ม ออก เดิน ทาง 
จาก บาน พระ คือ     พรอม ดวย 
ผู  ติดตาม  เขา  กรุง เทพฯ    มี  
สามเณรพร   โยม อินทร   และ 

คณะ โยม อีก   ๓   คน   โยม สม ดี     โยม สี     โยม บุญ     รวม เดิน ทาง ไป สง 
ทีส่ถานี รถไฟ อำเภอ บวัใหญ   ทกุ คน เดนิ ทาง ดวย เทา เปลา   เดนิทาง 
เปน ระยะ เวลา   ๗   วัน   ๗   คืน   ก็ ถึง จุด หมาย ปลาย ทาง   สถานี รถไฟ 
อำเภอ บวัใหญ   จงัหวัด นครราชสีมา   เพราะ สมัย นัน้ รถไฟ ม ีถงึ แค 
ที่ นั่น   ใน เวลา จวน ค่ำ ได ปก กลด นอน ใต ตน รัง     พระภิกษุ จันทร ศรี     

การเดินทางในสมัยกอนจากอีสาน
สูกรุงเทพฯ สวนใหญโดยสารรถไฟเปนหลัก

๑๙๘

ภาพถายทางอากาศ 
ณ วัดปาสาลวัน จ.นครราชสีมา

จนฺททีโป   และ คณะ ผู ติดตาม   ได นอน พัก คาง ที่ สถานี รถไฟ   ๑   คืน     

เชา วัน ตอ มา โยม ทั้ง   ๓   คน ก็ ลา เดิน ทาง กลับ บาน พระ คือ    
   สวน พระ ภิกษุ จันทร ศรี ไดออกบิณฑบาต   (การออก 
บิณฑบาต เปนการโปรดสัตวและแสดงถึงความเคารพ ซื่อตรง 
ตอ พระ ธรรม วินัย     ที่ พระพุทธ องค มี บัญญัติ ไว เปนขอ วัตร)   
ญาติโยม ที่มา ใส บาตร ถือวามาก พอ สมควร เพราะบริเวณ นั้น 
เปน ยาน ชุมชน   ได ขาว และ กับขาว เต็ม บาตร   ฉัน เชา เรียบรอย 
แลว ก็ รอ ขึ้น รถไฟ อยู สถานี บัวใหญ จนถึง เวลา ๑๓.๐๐ น .   จึง 
โดยสาร รถไฟ ไป ถึง ยัง สถานี รถไฟ นครราชสีมา   ประมาณ เวลา   
๒๒.๐๐   น .  
   คืน นั้น ไป พัก   ณ   วัดปา 
สาลวัน    รุ ง  เชา  ได  เขา  กราบ 
นมัสการ ทาน พระ อาจารย สิงห   
ขนฺ ตยาค โม     ได เรียน ทาน พระ 
อาจารย สิงหฯ   เกี่ยว กับ ความ 
ตั้งใจที่ จะ เดิน ทาง เขา กรุงเทพฯ   
เพื่อ ศึกษา ทาง ดาน ปริยัติ ธรรม   

ทาน พระ อา จาร ย สิงหฯ   ก็ ยินดี ดวย    แลว ได เตือน วา  
   “ จง เรียน ให ได เปน มหา เปรียญ   แลวก ลับ มา ปฏิบัติ 
อีก ”   ทาน พระ อา จาร ย สิงหฯ   ได ถาม ตอวา     “ ได ปาฏิ โมกข หรือ 
เปลา ”     พระ ภกิษ ุจนัทร ศรี     ตอบ ทาน วา     “ ได ครับ ผม ”     จาก นัน้ ทาน 
พระ อา จาร ย สิงหฯ   ได เรียก ให พระ มหา ปน   ปฺาพโล   ซึ่ง เปน 
พระ นอง ชาย มา พบ     แลว กลาว วา     “ คุณ จันทร ศรี   จะไป เรียน 

๑๙๙



ศึกษาแผนที่กอนเดินทาง ชี ว ป ร ะ วั ติ

ทานเจาคุณพระอุดมญาณโมลี
(จันทรศรี  จนฺททีโป)

พระ ปริยัติ ธรรม ที่ กรุงเทพฯ   เธอ ชวย ซอม พระ ปาฏิโมกข 
ให คุณ จันทร ศรี ดวย นะ ”     ซึ่ง พระ ภิกษุ จันทร ศรี   ได ซอม สวด 
พระปาฏิ โมกข     กับ ทาน พระ มหา ปนฯ     อยู   ๗   วัน     ทาน พระ 

มหาปนฯ     ได รับรอง ผล และ ให โอวาท วา  
   “ กยิ รา   เจ   กยิ รา   เถนํ      ถา จะ ทำการ ใด   ให ทำการ นั้น 
จรงิๆ     ทกุ สิง่ ทกุ อยาง ถา ม ีความ ขยนั หมัน่ เพยีร       สิง่ นัน้ ตอง สำเรจ็ 
ตาม ความ ตั้งใจ จริง ” 
 

 ๙.๒     เหตุแหงความเจริญ   ( พ.ศ. ๒๔๗๔)  
   “ การ คบ บัณฑิต   แม เมื่อ เรา คบ เพียง ระยะ ไม นาน     ก็เปน 

เหตุ  ให  ผูคน  นั้น  มี  ชีวิต  กาว 
ดำเนิน ไป อยาง สะดวก   ราบ รืน่   
ปลอดภัย   ปราศจาก อุปสรรค   
ถา จะ มี ก็ เล็ก นอย   ฉะนั้น ดวย 
เหตุ นี้ พระ ผู มี พระ ภาค เจา   จึง 
ตรสั วา   “ การ คบ บณัฑติ เปน 
เหตุ แหง ความ เจริญ ”  

   พระ ภิกษุ จันทร ศรี    จนฺท ที โป ได พัก อยู ที่ วัด ปา สาล วัน   
๑๕   วัน   วัน ที่   ๑   พฤษภาคม   พ . ศ .   ๒๔๗๔   จึง กราบ ลา ทาน พระ 
อาจารยสิงห   ขนฺ ตยาค โม   และ พระ มหา ปน   ปฺาพโล   ได 
ออก เดิน ทาง ไป ขึ้น รถไฟ ที่ สถานี รถไฟ จังหวัด นครราชสีมา เขา 
กรุงเทพฯ   ถึง สถานี รถไฟ หัวลำโพง   เวลา   ๑๗.๐๐   น .   พระ ภิกษุ 
จนัทร ศรี และ ผู ตดิตาม   ได เขาไป กราบ นมสัการ ทาน พระอาจารยล ี  

      พระอุโบสถวัดปาสาลวันในอดีต 

เ
ด
ป
ถ
เ
ต
เพระอโบสถวัดปาสาลวันในอดีต

๒๐๐

พระอุโบสถวัดพระยายัง กรุงเทพฯพระอโบสถวัดพระยายัง กรงเทพฯ

สิ รินฺ ธ โร   (ภาย หลัง ได เปลี่ยน ชื่อ เปน พระ มหา วิเชียร   สิ รินฺ ธ โร )   
เปรียญ   ๔   ประโยค   ( พระ ภิกษุ จันทร ศรี   มี ความ สนิท สนม กับ ทาน 
พระ อา จาร ย ลีฯ   โดย สมัย ที่ เปน สามเณร นอย   ได เคย จำ พรรษา   
และ ออก ธุดงค ครั้ง แรก กับ ทาน พระ อา จาร ย ลีฯ   ดวย )   พระ มหา 
วิเชียร (ลี )   สิ รินฺ ธ โร   ซึ่ง พัก อยู   ณ   วัด พระยา ยัง   ได พา พระ ภิกษุ 
จันทร ศรี   และ ผูติดตาม   เขาไป กราบ นมัสการ   พระ มหา สังฆ   เจา 
อาวาส วดัพระยา ยงั   ทาน อนญุาต ให พระ ภกิษ ุจนัทร ศร ีพกั อยู ที ่วดั 
พระยา ยัง   ๑๕   วัน   หลัง จาก นั้น พระ มหา วิเชียร ( ลี )   สิ รินฺ ธ โร   ได พา 
พระ ภกิษ ุจนัทร ศร ีไป พกั   ณ   วดั นรนาถ ส ุนท รกิา ราม   ใน ขณะ นัน้   
พระ ศรีจันทร คุณ   เจา อาวาส ไม อยู   ได แตง ตั้ง พระ ภิกษุ ปฏิบัติ 
หนาที่ แทน เจา อาวาส ไดแก   พระ มหา บุญ ชู ,  พระ มหา สรวง , 

๒๐๑



ศึกษาแผนที่กอนเดินทาง

พระ มหา ฉิม  พระ มหา วิเชียร ( ลี )   สิ รินฺ ธ โร   ได 
พา พระ ภกิษ ุจนัทร ศร ี  และ ศษิย ตดิตาม   เขาไป 
กราบ เรยีน ทาน พระ มหา บญุ ช ู    ซึง่ เปน ประธาน 

สงฆ   วา  
   “ พระ ภกิษ ุจนัทร ศร ี    จนฺท ท ีโป   สามเณรพร   
และ โยม อินทร   เดิน ทาง มา จาก จังหวัด 
ขอนแกน   ซึ่ง เปน ศิษย ของ กระผม เมื่อ ครั้ง 
ออก ธุดงค วัตร สาย พระ อาจารย มั่น   ภู ริทตฺโต  
พระอาจารย สิงห   ขนฺ ตยาค โม   และ พระ 

อาจารย มหา ปน   ปฺาพโล   วัด 
บวร นิเวศ วิ หารฯ   มา ขอ อาศัย 
ชั่วคราว กอน จนกวา จะ หา วัด ได”     
ทาน พระ มหา บุญ ชู ก็ อนุญาต ให 
พัก เปน พระ อาคันตุกะ   ตั้งแต เดือน 
พฤษภาคม   จนถึง เดือน กรกฎาคม     

ครั้น เมื่อ เหลือ อีก   ๓   วัน จะ เขา พรรษา     พระ อาจารย มหา วิเชียร 
( ลี )     สิ รินฺ ธ โร   ก็ได นำ พระ ภิกษุ จันทร ศรี     สามเณร พร   และ โยม 
อินทร     เดิน ทาง ไป วัด บวรมงคล   ( ลิง ขบ )     เพื่อ ฝาก พำนัก ที่ วัด นั้น   
ซึ่ง พระ สมุห บุญ มา   และ พระ มหา ไข   ติสฺโส   ป . ธ . ๖   น . ธ . เอก   
เปน กรรมการ รักษา การ หนาที่ เจา อาวาส   ซึ่ง ขณะ นั้น เจา อาวาส 
องค ปจจุบัน ลา สิกขา   เจา คณะ จังหวัด ธนบุรี จึง มี คำ สั่ง ให     พระ 
สมุห บุญ มา     และ พระ มหา ไข   ติสฺโส     รักษา การ หนาที่ เจา อาวาส 
วัด บวรมงคล     ตั้ง แต พ . ศ .   ๒๔๗๕ - ๒๔๗๖ 

 

พ
พ
ก

ส

แ
ข
อพระอุโบสถวัดนรนาถ

สุนทริการาม กรุงเทพฯ 

 กุฏิภายในวัดนรนาถสุนทริการาม  กรุงเทพฯกฏิภายในวัดนรนาถสนทริการาม กรงเทพฯ

๒๐๒

 

 

 

 

 

              เสน ทาง สู   
 วัด บวร นิเวศ วิหาร  

 พ . ศ .   ๒๔๗๕   -   ๒๔๘๐
 
 
 

 ๑๐.๑     อาคันตุกะ ...  วัด นร นาถฯ  

   “ชีวิต   คือ การ เดิน ทาง      จิต ทุก ดวง  อยู บน เสน ทาง แหง 

การ แสวงหา สัจธรรม ความ จริง แหง การ หลุด พน     เสน ทาง มี ให 

เลือก มากมาย   อยู ที่ วา ผูคน จะ เลือก บน เสน ทาง ใด”   พระ ภิกษุ 

จันทรศรี   จนฺท ที โป    เลือก เดิน เสน ทาง ปญญา ธาร    เปน เสน ทาง 

แหง ปญญา ที่ ไมมี วัน แหง เหือด   เปรียบ เสมือน แสง สวาง ที่ เกิด 

จาก หยาด นำ้คาง   ที ่เกาะ บน ใบไม ดอกไม   เมือ่ ได เวลา ก ็สวาง ปาน 

ดวงดาวบน ทองฟา  

๑๐     



เสนทางสู

วัดบวรนิเวศวิหาร

ชี ว ป ร ะ วั ติ

ทานเจาคุณพระอุดมญาณโมลี
(จันทรศรี  จนฺททีโป)

   การ ที่ จะ เขา อยู ใน วัด บวร นิเวศ วิหาร ได นั้น   เปนการ 
ยาก ลำบาก มาก   พระ ภิกษุ จันทร ศรี   จนฺท ที โป   ได ไป พัก เปน 
พระ อาคันตุกะ   อยู วัด นรนาถ สุ นท ริกา ราม   กรุงเทพฯ นาน ถึง   ๔   
เดือน     เรียน บาลี ไวยากรณ   รวม กับ สามเณร   ๓   รูป   เด็ก วัด   ๕   คน   
ครูสอน   สามเณร อัมพร   สาขา คำ   เปรียญ   ๕   ประโยค   พิธี สอน นาม 
ตน จบ   ตอง สอบ ผาน   แลว เรียน นาม ตอน ปลาย   สอบ ผาน แลว   
เรียน อาขยาต   สอบ ผาน แลว เรียน นา มกิ ตก   สอบ ผาน แลว เรียน 
กริยิากิตก   ฯลฯ   ระเบยีบ การ เรียน ของวดั นร นาถฯ   ตอง สอบ ได ทกุๆ   

ตอน   จนถึง แปล อุภัย ภาค   ภาค ที่   ๑ - ๒   จบ   จึง ให แปล ธรรมบท ตอ 
 

 ๑๐.๒     อาคันตุกะ... วัดบวรมงคล (พ.ศ. ๒๔๗๗) 
   พ . ศ .   ๒๔๗๗    เมื่อ พระ ภิกษุ จันทร ศรี   ยายมาพำนักอยู 
วัด บวรมงคล   เรียน แปล ธรรมบท ภาค   ๕   กอน   ทาน มหา ผิว   ฐิต 
เป โม   ( น . ธ . เอก  ป . ธ . ๗ )   เจา อาวาส จึง เริ่ม สอน เรื่อง   จูเฬก สาฎก   
วัน ละ   ๕   บรรทัด   ทาน สอน ให นักเรียน เขาใจ ประโยค   ประธาน   

วัดนรนาถสุนทริการาม กรุงเทพฯ พระอุโบสถวัดบวรมงคล (ลิงขบ) 
อ.บางพลัด ธนบุรี ในปจจุบัน

๒๐๔

ภายถายมุมสูงวัดบวรมงคล (ลิงขบ) 
อ.บางพลัด ธนบุรี ในปจจุบัน

ภายถายมมสงวัดบวรมงคล (ลิงขบ)

แลว สอน ไวยากรณ ไป พรอม   
สอน อยู เรื่อง เดียว   ๑๕   วัน จึง 
จบ   สอน ละเอียด ลออ มาก   พระ 
ภิกษุ จันทร ศรี ทอง สวด มนต 
ตาม ระเบียบ ของวัด บวร นิเวศ 

วิหาร   ๙๕   สูตร   จบ 

 

 ๑๐.๓     อัญ มณี... แหง ชีวิต    
(พ.ศ. ๒๔๗๘) 

   เวลา ผาน ไป วัน แลว วัน เลา     เหมือน สายน้ำ ที่ ไมมีวันหวน 

กลบั มา   และ แลว เหตกุารณ ก ็พลกิ ผนั   กระแส ความ รกั   ความหวงใย   

จน สามารถ สัมผัสถึงไอ อุน แหง รัก ที่ บริสุทธิ์   หาสิ่ง ใด เปรียบมิได   

เมื่อ วัน ที่   ๑   เม.ย .   พ . ศ .  ๒๔๗๘   พระครู ธรรมวินยานุยุต     

(บุญ   ปฺสิริ )   หรือ นาม ที่ รูจัก กัน อยาง กวาง ขวาง ใน หมู พุทธ 

ศาสนกิชน   คอื   หลวง ปู ด ีเนา ะ   เจา อาวาส วดั มชัฌมิา วาส    อ.เมอืง   

จ.อดุรธาน ี   เจา คณะ จงัหวดั อดุรธาน ี    ได นำ พระ ภกิษ ุจนัทร ศรี เขา 

ฝาก สมเด็จ พระ สังฆราช เจา    กรมหลวงพระ วชิร ญาณ วงศ   

(ม. ร.ว . ชื่น   นพ วงศ)  เจา อาวาส วัด บวร นิเวศ วิหาร 

     เบื้อง แรก   ทาน พบ กัน ที่ บันได   

   สมเด็จ พระ สังฆราชเจาฯทรง ทักทาย วา     “ มา อิ หยัง ” 

     หลวง ปู พระครู ธรรม วิน ยา นุ ยุต   ตอบ วา     “ ดี เนา ะ หลวง   

สำคัญ เนา ะ หลวง ”     แลว ขึ้น กุฏิ นั่ง เรียบรอย   

 สมเด็จ พระ สังฆราชเจาฯ  ถาม วา     “ บวช เดือน ไหน ”   

๒๐๕



เสนทางสู

วัดบวรนิเวศวิหาร

ชี ว ป ร ะ วั ติ

ทานเจาคุณพระอุดมญาณโมลี
(จันทรศรี  จนฺททีโป)

     หลวง ปู พระครู ธรรม วิน ยา นุ ยุต   
ตอบวา     “ บวช ขึ้น   ๖   ค่ำ   เดือน   ๖ ”   สมเด็จฯ   
บอกให กราบ พระ   แลว สม เด็จฯ   ก็ กราบ 
หลวงปูพระครู ธรรม วิน ยา นุ ยุต 
     สม เด็จฯ   ถาม วา   “ มา ธุระ อะไร ”   
     หลวง ปู พระครู ธรรมวินยานุยุต   
ตอบวา   “ ดี เนา ะ หลวง   สำคัญเนาะหลวง   
นำ พระจันทร ศรี   จนฺท ที โป  มาฝากให 
ศึกษาเลา เรียน ภาษา บาลี ” 
     สม เด็จฯ     ถาม วา     “ พระ อยู ไหน ” 

     หลวง ปู พระครู ธรรม วิน ยา นุ ยุต   ตอบ วา     “ ที่ นั่ง อยู นี่ ” 
     สม เด็จฯ     ถาม วา     “ พระ องค เล็กๆ   นี้ หรือ ” 
     หลวง ปู พระครู ธร รม วิน ญา นุ ยุต   ตอบ วา   “ ดี เนา ะ หลวง   
สำคัญ เนา ะ หลวง ” 

     สมเด็จ พระ สังฆราชเจาฯถาม วา   “ พระ พรรษา เทา ไหร ” 
     หลวง ปู พระครู ธรรม วิน ยา นุ ยุต   ตอบ วา   “ พรรษา   ๓ ” 
     สม เด็จฯ     ถาม วา   “ ได นัก ธรรม ชั้น ไหน ” 
     หลวง ปู พระคร ูธรรม วนิ ยา น ุยตุ   ตอบ วา   “ สอบ ได   น . ธ . เอก   
ได พระ ปาฏิ โมกข     ทอง สวด มนต ได จบ ตาม ระเบียบ วัด บวร นิเวศ 
วิหาร เรียบรอย แลว   จึง นำ มา ฝาก ” 

     สมเด็จ พระ สงัฆราชเจาฯ  บอก วา     “ เออ !   อยาง นัน้ ก ็รบั ให 
อยู ใน วัด บวร นิเวศ วิหาร ได ” 
 

   เมื่อ สมเด็จ พระ สังฆราชเจาฯ   ให พระ เวร ไป เรียก 

พระพรหมมุนี (ผิว สุวโจ ป.ธ. ๖)
เจาอาวาส องคที่ ๕ 
วัดบวรนิเวศวิหาร

๒๐๖

   
พระครูธรรมวินยานุยุต (บุญ ปฺสิริ) 

หรือ พระเทพวิสุทธาจารย
วัดมัชฌิมาวาส จ.อุดรธานี 

ผูนำหลวงปูไปฝาก ณ วัดบวรนิเวศวิหาร

สมเด็จพระสังฆราช องคที่ ๑๓
กรมหลวงวชิรญาณวงศ 

 (ม.ร.ว.ชื่น นพวงศ) วัดบวรนิเวศวิหาร 
กรุงเทพฯ

พระมหาสอน   นำ พระ ภกิษ ุจนัทร ศรี     ไป พกั อยู กบั พระครู วนิยั ธร   
(เปลี่ยน)     กรรมการ สอบ สวด มนต     ซึ่ง อยู ศาลา ขาง พระ อุโบสถ   

ให ฉัน อยู กับ ทาน     ตอน เย็น วัน ที่   ๓   เมษายน   พ . ศ .   ๒๔๗๘     ทาน 

เริ่ม ให วา ตั้งแต ทำวัตร เชา   –   ทำวัตร เย็น เปนตน   จน กระทั่ง จบ 

สวดมนต ใน ฉบับ หลวง   ๙๕   สูตร     สอบ เดี่ยว อยู   ๑๕   วัน     พรอม 

ทั้ง พระ ปาฏิโมกข ได เรียบรอย แลว  

   ทาน พระครู วินัย ธร   ( เปลี่ยน )   จึง เขียน รายงาน มอบ ให 

พระภิกษุ จันทร ศรี   นำ ไป ถวาย     พระ สุ พจน มุนี     ( ผิว   สุว โจ)   

ประธาน กรรมการ วัด     นำ เขา ถวาย สมเด็จ พระ สังฆราชเจาฯ 

สมเด็จฯ บนัทกึ วา ให บรรจุ คณุ จนัทร ศร ี    จนทฺ ท ีโป     เขา บญัช ีแผนก 

๒๐๗



เสนทางสู

วัดบวรนิเวศวิหาร

ชี ว ป ร ะ วั ติ

ทานเจาคุณพระอุดมญาณโมลี
(จันทรศรี  จนฺททีโป)

นักเรียน ครู   มี กำหนด อยู ได   ๒   ป       ตั้ง นิตย ภัต ให เดือน ละ   ๕   บาท     
ถา สอบ ซ้ำ ชั้น   ป . ธ .   ๓     ตก   ๒   ป     ให สง กลับ สำนัก เดิม     แต ทวา 
พระภิกษุ จันทร ศรี     ก็ สอบ ประโยค   ๓   ตก   ๒   ป     พระสุพจนมุนี    
(ผิน   สุวโจ)   จึง รายงาน เสนอ ถวาย สม เด็จฯ   ทานไดบันทึก กลับ 
มา วา   ยังไม สง กลับ สำนัก เดิม   ให บรรจุ เปน นักเรียน วัด อีก ครั้ง       
ตั้งนิตยภัต ให เดือน ละ   ๘   บาท     เมื่อ พระ ภิกษุ จันทร ศรีได กลับ 
มา เปน นักเรียน แลว   ในพ . ศ .   ๒๔๘๐   จึง สอบ   ป . ธ .   ๓   ได สำเร็จ     

สมเด็จ พระ สังฆราชเจาฯมี บัญชา ให พระ สุ พจน มุนี ( ผิน   สุวโจ)   
โอน เขา เปน นักเรียน ครู อีก ครั้ง     ตั้ง นิตย ภัต ให เดือน ละ   ๒๐   บาท     
(ยีส่บิ บาท ถวน )     โดย นบั วา สม เดจ็ฯ   ม ีเมตตา แก พระ ภกิษ ุจนัทรศรี 
เปน พเิศษ   เมือ่   ป . ธ . ๓   ได แลว     ทาน ให สวด พระ ปาฏ ิโมกข แขง กนั 

พระอุโบสถ
วัดบวรนิเวศวิหาร

กรุงเทพฯ

้

พระอุโบสถ
วัดบวรนิเวศวิหาร

กรุงเทพฯ

๒๐๘

กบั   พระ มหา จบั   อคุ ฺค เส โน     ( อดตี เจา อาวาส วดั เข มา ภริตาราม     

เจา คณะ จงัหวัด นนทบุร ี  ( ธ )   ม ีสมณศักดิ ์ที ่พระ เทพ ญาณ กว ี)   สวด 
จบ เวลา   ๕๐   นาที   ไม ได รางวัล     สวน พระ ภิกษุ จันทร ศรี     สวด 

 พระพุทธชินสีห พระประธานภายในพระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพฯ

๒๐๙



เสนทางสู

วัดบวรนิเวศวิหาร

ชี ว ป ร ะ วั ติ

ทานเจาคุณพระอุดมญาณโมลี
(จันทรศรี  จนฺททีโป)

ได   ๔๕   นาที   ได รับ รางวัล ที่   ๒     สม เด็จฯ   
ให หมาก   ๒   คำ   ไตร จีวร มิสลิ นอ ยาง ดี   ๑   
ไตร  
           พอ พรรษา   ๖   ก็ ปลด นิสัย     ออก นอก 
วัด ใน เวลา วิกาล ไม ตอง ลา สม เด็จฯ   และ 
เจา หนาที่ บัญชี ไม ตอง เรียก ชื่อ เวลา ลง 
ทำวัตร สวด มนต ประจำ วัน ใน พระ อุโบสถ 

ตาม ระเบียบ ของวัด   เพราะ คุณ จันทร ศรี   
จนฺททีโป   มี พรรษา   พน   ๕   พรรษา แลว     ทั้ง 
เปน ผู ขยัน ลง ทำวัตร เชา - เย็น     ไม ขาด ตลอด 

เดือน     ไป โรงเรียน ทุก วัน     เวน ไว แต วัน หยุด เรียน     เชน วนั     ๗ - ๘ ,     
๑๔ - ๑๕   ค่ำ     ของ เดือน ขาง ขึ้น ขาง แรม 
  
   เจา พระคณุ สมเดจ็ พระ วชริ ญาณ วงศ     เปน ผู เครงครดั 
ปฏิบัติ ตรง ตอ พระ วินัย   อุปนิสัย เปน คน เด็ด ขาด   พูด จริง ทำ จริง 
 

 ๑๐.๓.๑     ระเบียบ วัด บวร นิเวศ วิหาร ใน สมัย นั้น 
 
   กอน อืน่   พระ จาก ตาง จงัหวดั ที ่จะ เขา มา อยู ใน วดั บวร นเิวศ 
วิหาร 
   ๑ .   ตอง ทอง สวด มนต ได   ๙๕   สูตร   และ พระ ปาฏิ โมกข ได 
คลองแคลว 

   ๒ .   ได นัก ธรรม เอก   และ เรียน ไว ยก รณ จบ 

   ๓ .   มี พรรษา ต่ำ กวา   ๕   พรรษา 

 สมเด็จ พระ วชิร ญาณ วงศ

ผูเครงครัดในพระวินัย

๒๑๐

   เมื่อ เจา พระคุณ สมเด็จ พระ วชิร ญาณ วงศ   รับ ไว แลว   

กรรมการ วัด จัด ให เขา เวร     ปฏิบัติ เจา พระคุณ สม เด็จฯ     วาระ ละ   

๗   วัน   ทั้ง กลาง วัน และ กลาง คืน     มี พระ   ๓   รูป   สามเณร   ๑   รูป   เพื่อ 

ให ศึกษา ให รู นิสัย ของ พระองค   ฯลฯ 
 

   พระ เถระ ผูใหญ   และ พระ ภิกษุ สามเณร   ลง ทำวัตร 

เชา   เวลา ประมาณ   ๐๘.๐๐   น .   และ ลง ทำวัตร สวด มนต เย็น   

เวลา   ๒๐.๐๐น .   พรอม กัน เปน ประจำ ทุก วัน   พระ ที่ ยัง ถือ นิสัย 

อยู     พระเจา หนาที่ ประจำ อุโบสถ     เรียก ชื่อ เฉพาะ ตอน กลาง คืน       

เดือน หนึ่ง ตอง ลง ทำวัตร ให ได   ๑๕   วัน     ถา ต่ำ ปรับ ให ลง ทำวัตร 

ให ครบ หนึ่ง เดือน   ถา พระ ภิกษุ   สามเณร รปู ใด   ทำ ตาม กำหนด นี้ 

ไม ได     ก็ สง กลับ สำนัก เดิม ที่ เปนตน สังกัด ฝาก มา       เวน ไว แต พระ 

ภิกษุ สามเณร ที่ บรรพชา อุปสมบท   ใน วัด บวร นิเวศ วิหาร     ซึ่ง เจา 

พระคุณ สมเด็จ พระ วชิร ญาณ วงศ     เปน พระ อุปชฌาย 

 

 ๑๐.๓.๒     เนน ระเบียบ การ เรียน ใน สำนัก เรียน 
 

   เวลา   ๑๓.๐๐   น .   นกัเรยีน ทกุ รปู ตัง้แต ชัน้ ไวยากรณ       ป.ธ.   

๓ - ๔ - ๕     ตอง เขา หองเรียน ตรง ตาม เวลา     เมื่อ ครู มา ถึง นักเรียน 

ทุก รูป ยืน ขึ้น ทำความ เคารพ   ตอ จาก นั้น   ครู เรียก นักเรียน รูป ใด 

รูป หนึ่ง เขาไป นั่ง โตะ ตรง หนา ครู   แลว ก็ แปล มคธ เปน ภาษา ไทย   

ตาม ที ่ครู กำหนด ไว เปน วนั   ๆ    ไป   แปล โดย พยัญชนะ จบ แลว ให รปู 

อืน่ แปล โดย อรรถ จบ แลว ให อกี รปู หนึง่ สมัพนัธ ไทย   ๕ – ๘   บรรทดั   

๒๑๑



เสนทางสู

วัดบวรนิเวศวิหาร

และ ทอง หลัก ไวยากรณ ตาม แต ครู จะ ให ทอง เลม ไหน   โดย มาก ก็ 
เริ่ม แต นาม นาม   เปนตน ไป 
 

   มี พระ เถระ ชั้น พระ ราชา คณะ   ป . ธ .   ๖  –  ๗  –  ๘     เปน ผู 

อำนวยการ ควบคุม การ ศึกษา ภายใน วัด     ซึ่ง ได รับ บัญชา แตง ตั้ง 

ไว   ๑   รูป   กอน ที่ จะ สง นักเรียน เขา สอบ ใน สนาม หลวง     ตอง สอบ 

สนาม วัด ให ได     จึง จะ สง เขา สอบ สนาม หลวง     ถา รูป ใด สอบ ตก 

สนาม วัด ก็ ไม สง เขา สอบ 

 
 ๑๐.๓.๓    ปกครอง โดย พระ ธรรม วินัย  
   เจา พระคุณ สมเด็จ พระ วชิร ญาณ วงศ   ใช นโยบาย 

ปกครอง แบบ ธรรมาธิปไตย     คือ อาศัย พระ ธรรม วินัย เปน หลัก     

ทรง มี พระ บัญชา แตง ตั้ง พระ เถระ ใน วัด   เปน คณะ กรรมการ ดังนี้ 

   ๑ .   องคการ ปกครอง   ๒ .   องคการ ศึกษา       

   ๓ .   องคการ เผย แพร       ๔ .   องคการ สาธารณูปการ     

   องคการ ละ   ๕   รูป 
 

   นอกจาก นี ้ม ีบญัชา แตง ตัง้   พระ เถระ เปน เจา คณะ ประจำ 

คณะ นั้นๆ   อีก   เพื่อ ดูแล ความ ประพฤติ ของ พระ ภิกษุ - สามเณร     

ศิษย วัด     ที่ อยู ใน ความ ปกครอง ใน คณะ ของ ตน     ให ปฏิบัติ ตาม 

กฎ กติกา     และ ระเบียบ ของวัด ทุก ประการ 

๒๑๒

(ภาพถายอายุครบ ๙๗ ป ๗๗ พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๑)



ชี ว ป ร ะ วั ติ

ทานเจาคุณพระอุดมญาณโมลี
(จันทรศรี  จนฺททีโป)

คณะสงฆธรรม ยุต วิปสสนา กัมมัฏฐาน   
สาย พระอาจารยมั่น   ภู ริ ทตฺโต  ดาน 
การ สังคายนา บาลี   พระปริยัติ ธรรม   
และปฏิบัติ ธรรม   นับ เปน ภาระ อัน หนัก 
สำหรับ ทาน เจา คุณฯ เปน อัน มาก  
   ครั้นเมื่อ มี การ พิจารณา ผู ที่ เหมาะ สม     มี ความ รู  
ความสามารถ  ดาน กจิการ ศาสนา   และ ดาน การ ศกึษา พระปริยตั ิ
ธรรม   ตลอด จนถึง ดาน ปฏิบัติ     เพื่อ จะ ได ชวย แบง เบา ภาระ ของ 
ทาน เจา คุณฯ     และ พัฒนา สง เสริม ให วัด โพธิ์ สม ภ รณ   เจริญ 
กาวหนา ยิ่ง ขึ้น ไป   พระครู สิริ สาร สุธี   ( จันทร ศรี   จนฺท ที โป )  จึง 
เปน ผู ที ่เหมาะสม     โดย  พระคร ูสริ ิสาร สธุ ีได ชวย แบง เบา ภาระ จาก 

ทานเจาคุณฯเรื่อยมา     อยาง เต็ม กำลัง ความ สามารถ 

 

 

๑๑
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโพธิสมภรณ

 

         จาก วัด บวร นิเวศ วิหาร   
 สู ...วัด โพธิ สม ภ รณ 

 พ . ศ .   ๒๔๙๗ 
 

 
   ใน ป พุทธศักราช   ๒๔๙๗     สมเด็จ พระ สังฆราช เจา กรม 
หลวง วชริ ญาณ วงศ   ( ม . ร . ว . ชืน่  นพ วงศ   ป . ธ . ๗ )     ทรง ม ีพระ บญัชา 
ให พระคร ูสริ ิสาร สธุ ี  ( จนัทร ศร ี  จนทฺ ท ีโป )   เดิน ทาง ไป ปฏบิตั ิศาสน 
กิจ   ดาน ครู สอน บาลี     และ เผย แผ พระ ศาสนา   ณ   วัดโพธิสมภรณ   
ต . หมาก แขง   อ . เมือง   จ . อุดรธานี   ซึ่ง อยู ใน การ ดูแล ปกครอง โดย   
ทาน เจา คุณ พระ ธรรม เจดีย   ( จูม   พนฺธุโล   น.ธ . โท, ป.ธ.๓)   ผู 
ซึ่ง เปน หลัก สำคัญ ของ คณะ สงฆ ธรรม ยุต อีก ทาน หนึ่ง   เนื่อง 
ดวยสังขาร ของ ทาน เจา คุณ เริ่ม เคลื่อน เขา สู วัย ชราภาพ   มิอาจ 
ปฏิบัติ ภาระ ธุระ ใน อาวาส   และ กิจ ของ พระ ศาสนา ได สะดวก 
เหมือน แต กอน   อีก ทั้ง วัด โพธิ สม ภ รณ นี้   ยังเปน ศูนยกลาง ของ 

วัดโพธิสมภรณ

๒๑๕



ชี ว ป ร ะ วั ติ

ทานเจาคุณพระอุดมญาณโมลี
(จันทรศรี  จนฺททีโป)

          คณะกุฏิวัดบวรนิเวศวิหาร

กุฏิลออ คณะกุฏิที่หลวงปู
เคยจำพรรษาอยูที่วัดบวรนิเวศ

กฏิลออ คณะกฏิที่หลวงป

 

 เมื่อ ตอง   ยุติ   ปริยัติ 
 

พ.ศ. ๒๕๐๕ 

 

 
   พระคร ูสริ ิสาร สธุ ี  ( จนัทร ศร ี  จนทฺ ท ีโป )     ได เพยีร พยายาม 
ที ่จะ ปฏบิตั ิหนาที ่ซึง่ ได รบั มอบ หมาย   ตามพ ระ บญัชา แหง สมเดจ็ 
พระ สังฆ ราช เจาฯ อยาง เต็ม กำลัง   และ เมื่อ พน วัน ปวารณา ออก 
จาก พรรษา แลว     ทาน ได เขา กราบ ขอ อนุญาต ทาน เจา คุณ พระ 
ธรรม เจดีย   ( จูม   พนฺธุโล )     เพื่อ ขอ เดิน ทาง เขา เฝา สมเด็จ พระ 
สงัฆ ราช เจาฯ   ณ   วดั บวร นเิวศ วหิาร   กรงุเทพ   เพือ่ กราบทูล ขอกลับ 
สำนัก เรียน วัด บวรฯ     ศึกษา เลา เรียนพระ ปริยัติ ธรรม ตอ  ตาม 

เจตนา เดิม ที่ เคย ตั้ง เปา หมาย ไว 

   เมื่อ เดิน ทาง มา ถึง กรุงเทพฯ     

ได รีบ ไป ยัง วัด บวร นิเวศ วิหาร   และ 

เขา เฝา สมเด็จ พระ สังฆราช เจา   

กรม หลวง วชิร ญาณ วงศ   โดย ได 

โอภาปราศั ย   พอ สมควร แก การ ปฏิสันถาร จึง กราบทูล เรื่อง 

ขอกลับ มา ศึกษา พระ ปริยัติ ธรรม ตอ   ณ   วัด บวร นิเวศ วิหาร 

   สมเด็จ พระ สังฆ ราช เจาฯ     เงียบ ไป สัก ครู     กอน มี 

พระบัญชา วา   “ เออ !   กำลัง หา ตัวแทน อยู ยัง ไม เหมาะ สม     ขอ ให 

๒๑๗



เมื่อตอง ยุติ ปริยัติ

อยู ไป กอน ”     ซึ่ง ทาน ก็ รับ ดวย เกลา   และ กราบทูล ลากลับ เพื่อ ไป 

ปฏิบัติ ศาสน กิจ ตอ     ณ   วัด โพธิ สม ภ รณ     อ . เมือง    จ . อุดรธานี  

   วัน เวลา ผาน ไป     ป แลว ป เลา     ทุกๆ   ครา ที่ ทาน เดิน ทาง ไป 

กราบทูล สมเด็จ พระ สงัฆ ราช เจาฯ   เพือ่ ขอก ลบั มา ศกึษา ตอ     ก ็ยงั 

คง ได รบัคำ ตอบ เชน เดมิ   และ ทอง จน ขึน้ใจ   “ เออ   ! กำลงั หา ตวัแทน 

อยู   ยัง ไมมี เหมาะ สม   ขอ ให อยู ไป กอน ”     และ ใน ป   พ . ศ .  ๒๕๐๑   

กเ็ชน กนั   เมือ่ ปวารณา ออก พรรษา แลว     ทาน ก ็กราบ เรยีน ทาน เจา 

คณุ พระ ธรรม เจดยี   เพือ่ ขอ อนญุาต เดนิ ทาง เขา กรงุเทพฯ   เชน ทกุ ป 

ที ่ผาน มา     แต ป นี ้ตาง จาก ทกุ ป     เพราะ ป นี ้สมเด็จ พระ สงัฆราชเจา   

กรม หล วง วชิร ญา ณวงศ ทรง อาพาธ   เมื่อ ทรง เห็น หนา   และ ยัง ไม 

ได พูด อะไร     ก็ มี พระ บัญชา วา   “ มาท วง สัญญา รึ   ! ”     “ เออ   !   กำลัง 

หา ตัวแทน อยู   ยัง ไมมี เหมาะ สม   จำ ใจ อยู ตอ ไป กอน ”  

   ทาน ก็ รับ ดวย เกลา ซึ่ง ทาน เอง ไม นึก วา ป นี้ จะ เปน ป 

สุดทาย ที่ ได เดิน ทาง เขา เฝา สมเด็จ พระ สังฆราชเจา   กรม หลวง 

วชริญาณ วงศ  เนือ่งดวยจากนั้นไมกีว่นั   สมเดจ็พระสังฆราชเจาฯ 

ทรงสิ้นพระชนมลง  แต ถึง กระนั้น ทาน ก็ ยัง พยายาม ที่ จะ กลับ 

ไปศึกษา ตอ   ณ   วัด บวร นิเวศ วิหาร ให ได  
   จน ใน ที่สุด  ความ ตั้งใจ ที่ จะ ศึกษา  พระ ปรยิัติ ตอ ของ ทาน     
จำ ตอง ยุติ ลง   ใน ป   พ . ศ . ๒๕๐๕   เมื่อ ทาน เจา คุณ พระ ธรรม 
เจดีย   ( จูม   พนฺธุโล )     ถึง กาล มรณภาพ ลง ไป อีก 

     ภาพถายหนาประตูพระอุโบสถ

 ๑๓   ดำรง ตำแหนง 
 เจา อาวาส วัด โพธิ สม ภ รณ   

 

 พ . ศ .   ๒๕๐๗ 
 

 

   ทาน เจา คุณ พระ อุดม ญาณ โมลี     ( จันทร ศรี     จนฺท ที โป )     

ขึ้น ปกครอง ดำรง ตำแหนง   เจา อาวาส วัด โพธิ สม ภ รณ   เปน รูป ที่   

๓   ตอ จาก ทาน เจา คุณ พระ ธรรม เจดีย   ( จูม   พนฺธุโล )     ตั้งแต วัน ที่   

๒๖   พฤศจิกายน   พ . ศ .   ๒๕๐๗     จนถึง ปจจุบัน 

   ทาน เจา คุณฯ     เปน พระ เถรานุเถระ   ที่ สมบูรณ พรอม ดวย 

วิชา และ จรณะ    จิตใจ เยือก เย็น เปยม ดวย เมตตา ธรรม     บำเพ็ญ 

ศาสน กิจ อัน ควร แก การ ดำรง ตำแหนง เจา อาวาส ดวย ดี   มา แต 

เบื้อง ตน จน ปจจุบัน 

๒๑๘



ดำรงตำแหนง
เจาอาวาสวัดโพธิสมภรณ

ชี ว ป ร ะ วั ติ

ทานเจาคุณพระอุดมญาณโมลี
(จันทรศรี  จนฺททีโป)

 ๑๓.๑    ดานการ ปกครอง  
   การ  บริ หา ร  ปกครอง 

คณะ  พ ร ะ  ภิ กษุ  ส งฆ  

สามเณร    และ  อุบาสก   

อุบาสิกา    ภายใน  พระ 

อาราม    ทาน  เจา  คุณฯ 

เพียร พยายาม สง เสริม 

อบรม    ให  ประพฤติ  ดี    

ปฏิบัติ ชอบ   ดำรง ตน อยู 

ใน กรอบ แหง พระ ธรรม 

วินัย   และ ขอ วัตร ปฏิบัติ 

ตางๆ   ให เกิด ความ เปน 

ระเบียบเรียบรอย เหมาะ 

สม เปน พระ อาราม หลวง 

 

 ๑๓.๒     ดานการ ศึกษา  
   ทาน เจา คุณฯ   เปน พระ เถรานุเถระ ที่ ให ความ สำคัญ 

ใน ดาน การ ศึกษา คอย สง เสริม สนับสนุน   ให กำลัง ใจ  พระ ภิกษุ   

สามเณร   ให ตั้งใจ สน ใน   ฝกฝน อบรม ศึกษา เลา เรียน สม่ำเสมอ       

เพื่อ ยก วิทยะ ฐานะ ให สูง ขึ้น   และ ใน การ สืบทอด อายุ พระ ศาสนา   

ก็ ตอง อาศัย การ ศึกษา   สมัย ที่ ทาน เจา คุณฯรับ ภาระ ธุระ เปน ครู ผู 

สอน   ได พยายาม ถายทอด ความ รู   ที่ รับ มา จาก สำนัก เรียน วัด 

๒๒๐

บวร นิเวศ วิหาร   กรุงเทพฯ     ดัง เปน ที่ ปรากฏ     
พระ ภิกษุ สงฆ - สามเณร   สามารถ สอบ ได 

จำนวน มาก  
   ตลอด ระยะ เวลา   ๔๕   ป ที ่ผาน มา     
ทาน เจา คุณฯเปน เน ติ แบบ อยาง ที่ ดี   ให แก 
พระภิกษุ สงฆ - สามเณร   และ ศิษยานุศิษย 
ให กาว ตาม รอย เทา ของ ทาน ดวย ความ 
มั่นใจ ใน ทุก เสน ทาง ที่ กาว ไป     ใน ทุก ยาง 
กาว ดวย ความ มั่น คง     องอาจ   สงา งาม   
สมกับ เปน ธรรม ทายาท โดย แท 
 

 ๑๓.๒.๑     ดาน การ ศึกษาสงเคราะห  
   ทาน เจา คุณฯ ได อนุเคราะห และ จัดสรร ทุน การ ศึกษา   แก 
พระ ภิกษุ- สามเณร   และ เด็ก นักเรียน ที่ ยากไร   เปน ประจำ ทุกป 
        ๑ .   มอบ ทุน การ ศึกษา แก พระ ภิกษุ สงฆ - สามเณร   ที่ สามารถ 
สอบ ได     ป . ธ .   ๑ - ๒       ทุน ละ     ๒,๐๐๐   บาท 
     ป . ธ .   ๓   ทุน ละ     ๓,๐๐๐   บาท 
     ป . ธ .   ๔   ทุน ละ     ๔,๐๐๐   บาท 
     ป . ธ .   ๕   ทุน ละ     ๕,๐๐๐   บาท 
    ๒ .   มอบ ทุน การ ศึกษา เด็ก นักเรียน ที่ ยากไร   แต มี ความ 
ประพฤติดี   เรียน ดี   ป ละ     ๔๐   ทุน   ทุน ละ     ๑,๐๐๐     บาท 
        ๓ .   มอบ เงิน ให ครู สอน พระ ปริยัติ ธรรม ทุก เดือน   เดือน ละ   
๓,๐๐๐   บาท 
 

ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย

สำรวจความเปนไป
แหงธรรมชาติ
สำรวจความเปนไป

๒๒๑



ดำรงตำแหนง
เจาอาวาสวัดโพธิสมภรณ

ชี ว ป ร ะ วั ติ

ทานเจาคุณพระอุดมญาณโมลี
(จันทรศรี  จนฺททีโป)

 

๑๓.๓    ดาน การ เผยแผ  
   การ เผยแผ พระ ธรรม คำ สั่ง สอน   เปน กิจ เบื้อง ตน ใน 
พระพุทธ ศาสนา นี้   ถือ เปน คำ สั่ง ของ พระ ผู มี พระ ภาค เจา   ที่ 
พระสงฆ สาวก ตอง ปฏิบัติ ตาม 
   ทาน เจา คุณฯ เปน ผู หมุน วง ลอ ธรรมจักร     ให ขจร ขจาย 
ไป อยาง กวาง ขวาง   ดวย การ สนทนา ธรรม   แสดง ธรรม เปน 
ประจำ  ใน วัน ธรรม สวนะ   และ วัน สำคัญ ทาง พระพุทธ ศาสนา     
ณ   พระอุโบสถ วัด โพธิ สม ภ รณ     ดวย พุทธ ธรรม อัน ไพเราะ   
แจมแจง   ชัดเจน     พยายาม เลือก เฟน ขอ ธรรม   เพื่อ ให ผู ฟง 
สำเร็จ ประโยชน   และ สามารถ นำ หลัก ธรรม เปน เข็ม ทิศ ใน การ 
ดำเนินชวีติ       ทานเจาคณุฯ  เปน ผู จดุ แสง สวาง แหง ธรรม   สอง สวาง 
อยู กลางใจพุทธ บริษัท  มา แต เบื้อง ตน 

๒๒๒

 
   การ ดำเนนิ งาน กจิกรรม โครงการ เผยแผ พระพทุธ ศาสนา   
ที่ จะ ตอง ดำเนิน อยาง ตอ เนื่อง ใน ฐานะ เจา อาวาส       ทาน เจา 
คุณฯ   ได มอบ หมาย ให พระครู ปลัด สุ วัฒน มงคล คุณ   ( สมภาร   
ธมฺมโสภ โณ )     ดำรง ตำแหนง ผู ชวย เจา อาวาส วัด โพธิ สม ภ รณ     
เปน ผูรับ ภาระ ธุระ บำเพ็ญ ศาสน กิจ แทน   ดังนี้ 
 

 ๑๓.๓.๑ .   โครงการ ศูนย พัฒนา คุณธรรม จังหวัด อุดรธานี  
   กิจกรรม   :     เพื่อ สนับสนุน นโยบาย ของ รัฐบาล ใน การ 
แกไข ปญหา การ แพร ระบาด ของ ยา เสพ ติด   รับ นักเรียน ระดับ 
มัธยมศึกษา ตอน ตน   และ ตอน ปลาย   ประชาชน ทั่วไป     หนวย 
งาน ตาง   ๆ    หลัก สูต รบู รณา การ ศึกษา ทั้ง   ๓   ระบบ 
   คือ   ใน ระบบ   นอก ระบบ   และ หลัก ธรรม คำ สั่ง สอน   
ใหเกิด ศรัทธา ปสาท ะ   ใน พระพุทธ ศาสนา 

๒๒๓

พระสงฆ อุบาสก และอุบาสิก รวมกันฟงธรรม และปฏิบัติธรรมในพระอุโบสถวัดโพธิสมภรณพระสงฆ อบาสก และอบาสิก รวมกันฟงธรรม และปฏิบัติธรรมในพระอโบสถวัดโพธิสมภรณ
พระครูปลัดสุวัฒนมงคลคุณ (สมภาร ธมฺมโสภโณ) น.ธ.เอก  ป.ธ. ๔



ดำรงตำแหนง
เจาอาวาสวัดโพธิสมภรณ

ชี ว ป ร ะ วั ติ

ทานเจาคุณพระอุดมญาณโมลี
(จันทรศรี  จนฺททีโป)

   ระยะ เวลา ดำเนิน งาน   :   พฤษภาคม   -     มีนาคม   ของ ทุก ป 
การ ศึกษา  

 ๑๓.๓.๒ .   โครงการ   บรรพชา สามเณร   ภาค ฤดู รอน  
   กิจกรรม   :   จัด บรรพชา สามเณร   ใน ชวง ปด ภาค เรียน 
ฤดู รอน   ป ละ ไม เกิน   ๑๐๐   รูป 
   เพื่อ ให ศึกษา หลัก ธรรม ทาง พุทธ ศาสนา  และ อบรม 
จริยธรรม   ณ   วัด โพธิ สม ภ รณ   เพื่อ พัฒนา จิตใจ   ปลูก ฝง เยาวชน 
ของ ชาติ ให สามารถ ดำเนิน ชีวิต ตอ ไป ใน สังคม  บน รากฐาน ของ 
วัฒนธรรม ที่ ดี งาม 
   ระยะ เวลา ดำเนิน งาน   :   เดือน เมษายน     ของ ทุก ป  

 ๑๓.๓.๓ .   โครงการ   ธรรม ศึกษา ตาม สถาน ที่ ตางๆ   เชน โรงเรียน   
สถาบัน การ ศึกษา   หนวย งาน ทั้ง ภาค รัฐ และ เอกชน  
   กิจกรรม   :   ออก ไป บรรยาย ธรรมะ   โดย 
พระครู ปลัด สุ วัฒน มงคล คุณ ( สมภาร ธมฺมโสภโณ)     
ระยะ เวลา ดำเนิน งาน     :   ตาม ฎีกา ที่ นิมนต เขา มา  

 ๑๓.๓.๔ .   การ จัด ทำ หนังสือ ธรรมะ   
และ โปสเตอร   รูปภาพ ของ ทาน เจา คุณฯ  
   กิจกรรม   :   จัด ทำ หนังสือ   ซีดี เสียง   
รูปภาพ   เพื่อ เผยแผ ธรรมะ ของ ทาน เจา คุณ 
พระ อุ ดมญาน โมลี     ( จันทร ศรี   จนฺท ที โป ) 

   ผู จัด ทำ   :   ญาติโยม ผู ศรัทธา 
   ระยะ เวลา ดำเนิน การ   :   สม่ำเสมอ 

๒๒๔

 

 ๑๓.๔     ดานสาธารณูปการ  และสาธารณะสงเคราะห 
   ทาน เจา คุณฯเปน พระ เถรานุเถระ ผูใหญ   ที่ จัด วา เปน 
พระ นัก พัฒนา เอาใจ ใส     ให ความ สำคัญใน การ ควบคุม   ระวัง 
รักษา และ บูรณะ ปฏิสังขรณถาวรวัตถุ  และ ปู ชนี ยวัตถุ ที่ ทรุด 
โทรม เสีย หาย     ให ดำรง สภาพ ที่ มั่นคง ถาวร และ เรียบรอย   และ มี 
การ จัด สถาน ที่ให เหมาะ แก การ บำเพ็ญ สมณ ธรรม   สะอาด   สงบ   
ดวย รม เงา ไม นอย ใหญ   ทั้ง ภายใน และ รอบ ๆ    บริเวณ พระอาราม   
ให สะดวก ใน การ สัญจร ไป มา   รวม ทั้ง การ สราง เสนาสนะ     
ที่จำเปน แก การ ปฏิบัติ ศาสน กิจภายใน เขต พุทธาวาส 

 

๒๒๕

ส ส 

อาคาร ๘๔ ป จันทรศรีอนุสรณ
บนขวา  อาคารอนุสรณหลวงปูเทสก เทสรังสี
ลางขวา ตึกธรรมเจดีย ภ.ป.ร.



ดำรงตำแหนง
เจาอาวาสวัดโพธิสมภรณ

ชี ว ป ร ะ วั ติ

ทานเจาคุณพระอุดมญาณโมลี
(จันทรศรี  จนฺททีโป)

 พุทธศักราช     ๒๕๐๑   -   ๒๕๐๕  

   ใน  ฐานะ  ผู  ชวย  เจ า  อาวาส  และ  ดำรง  ตำแหน ง 

พระราชาคณะ ที่     พระ สิ ริ สาร สุธี   ( จันทร ศรี   จนฺท ที โป )   เปน 

เจา คณะ จังหวัด ใน ขณะ นั้น   ได รับ มอบ หมาย จาก ทาน เจา คุณ 

พระธรรม เจดีย   ( จูม   พนฺธุโล )   เปน ธุระ ใน การ บูรณะ ปฏิสังขรณ 

พระอุโบสถ   เนื่องจาก พระ อุโบสถ มี สภาพ ชำรุด ทรุด โทรม   

โดยได ทำการ เพิ่มเติม   มุข หนา   มุข หลัง   อีก ดาน ละ   ๖   เมตร     

ทำการ สราง โครง หลังคา ตาม แบบ แปลน ของ กรม ศิลปากร     ให 

มี ชอฟา   ใบระกา   คัน ทวย     บัว หัว เสา   ซุม ประตู   หนาตาง   หนาบัน     

ทานไดบำเพ็ญ สมณ กิจ ดวย ความ วิริยะ อุตสาหะ   มิยอทอ ตอ 

ความยากลำบาก     จน บรรลุ ผล สำเร็จ   ทำให พระอุโบสถ งดงาม     

ดัง ปรากฏ จวบ จน ทุก วัน นี้ 
 

๒๒๖

 พุทธศักราช     ๒๕๐๑   -   ๒๕๑๓  

   ทานได ริเริ่ม   ใน การ สราง กำแพง ลอม รอบ บริเวณ วัด ทั้ง   

๔   ดาน   โดย กอ อิฐ เสริม เหล็ก ถือปูน     เพื่อ ให บรรดา ญาติโยม นำ   

อัฐิ  ของ บรรพบุรุษ มา บรรจุ ไว 
 

 พุทธศักราช     ๒๕๐๔ -   ๒๕๐๖  

   ใน วนั ที ่  ๑๑   กรกฏ า คม   ทาน และ คณะ ศษิยานุศษิย ได รวม 

การ สราง เมร ุถาวร   เพือ่ ใช เปน ครั้ง แรก ใน พธิิพีระราชทาน เพลงิ ศพ 

ของ ทาน เจา คุณ พระ ธรรม เจดีย   ( จูม     พนฺธุโล )     และ ทำการ สราง 

ศาลา บำเพ็ญ กุศล   ๒   หลัง   สราง ดวย ไม 
 

 พุทธศักราช     ๒๕๓๓   -  ๒๕๓๕ 
 

   พระ ธรรม บณัฑติ    ( จนัทร ศร ี   จนทฺ ท ีโป )    พระ ราช นโิรธรงัส ี

คัมภีร ปญญา วิ ศิษฐ   ( เท สก   เท ส รังสี)     และ เจาของ โรง พิมพ 

ภาคอสีาน     ผู ม ีจติ ศทัธา ได ทำการ รือ้ ถอน ศาลา สาม พระ อาจารย   

เนือ่งจาก ชำรุด ทรดุ โทรม ลง ตามกาล เวลา   และ ได ทำการ กอสราง 

ปฏิสังขรณ ขึ้น ใหม ให เหมือนเดิม   สืบ เนื่องจาก ศาลา สาม พระ 

อาจารย   นี ้    พระ ราช นโิรธรังส ีคมัภีร ปญญา ว ิศษิฐ   ( เท สก   เท สรังส)ี    

พระ อาจารย บุญ มา     ิตเปโม    และ พระ อาจารย ออน     าณ สิริ     

ได ทำการ สรางถวาย ใน งาน พระราชทาน เพลิง ศพ ทาน เจา คุณ 

พระ ธรรมเจดีย   ( จูม   พนธฺุโล )   
 

 

๒๒๗

พระอุโบสถ วัดโพธิสมภรณ (อดีต)           พระอุโบสถ วัดโพธิสมภรณ (ปจจุบัน)



ดำรงตำแหนง
เจาอาวาสวัดโพธิสมภรณ

ชี ว ป ร ะ วั ติ

ทานเจาคุณพระอุดมญาณโมลี
(จันทรศรี  จนฺททีโป)

 พุทธศักราช   ๒๕๓๖  -  ๒๕๓๗ 
 

   สราง หอง สขุา   ๔๐   

หอง   หลงั ตกึ ศนูย ศกึษา 

พุทธ ศาสนา วัน อาทิตย 

   สราง ตำหนัก   และ 

พิพิธภัณฑ เพื่อ เปน ที่ 

ประดิษฐาน รูป เหมือน   

หลอ ดวย ทอง เหลือง 

รม ดำ     ของ บูรพาจารย 

ฝายกัมมัฏ ฐาน ไว บน ชั้น   ๒   สวน ชั้น   ๑   เปน ที่ ประทับ ของ สมเด็จ 

พระ สังฆ ราชฯ     ชื่อ   “ อาคาร อนุสรณ เท สก   เท ส รังสี ”   

   ทำการ สราง กุฏิ ชั้น เดียว   ๕   หอง   หลัง พระ ตำหนัก 
 

 พุทธศักราช   ๒๕๓๗   -  ๒๕๓๘ 
 

   บูรณะ ปฏิสังขรณ     “ กุฏิ พระยา อุ ดรฯ ”     เนื่องจาก ชำรุด 

ทรุด โทรม มาก   จึง ได สราง เปน อาคาร คอนกรีต เสริม หลังคา   ทรง 

ไทย สาม มุข     หลังคา เหล็ก   มุง กระเบื้อง ซี แพ็ก โม เนีย แทน 
 

 พุทธศักราช     ๒๕๓๘ 
 

   บูรณะ ปฏิสังขรณ พื้น พระ อุโบสถ ซึ่ง ชำรุด มาก   โดย ใช 

หิน แกรนิต ปู พื้น แทน 
 

๒๒๘

 พุทธศักราช     ๒๕๔๓  
   ทำการ สราง ศาลา เฉลิมพระเกียรติ   พระบาท สมเด็จ 
พระเจาอยูหัว ทรง ครอง ราช   ๕๐   ป   เปน อาคาร ปฏิบัติ ธรรม ชั้น เดียว 
 

 ๑๓.๔.๑ สาธารณะ สงเคราะห  ( นอก เขต )  พุทธาวาส 
 

 พุทธศักราช     ๒๕๐๖  
   อุปถัมภ สราง โรงเรียน ปริยัติ ธรรม   และ บูรณะ ปฏิสังขรณ 
อุโบสถ วัด ไชย ราม   บาน หนอง สวรรค     ต . เชียง พิณ   อ . เมือง   
จ.อุดรธานี 
   อุป ถัมภ สราง ศาลา การเปรียญ วัด อัมพวัน   ต . คอน สาย   
อ. หนองหาน   จังหวัด อุดรธานี 
 

 พุทธศักราช   ๒๕๓๔ – ๒๕๓๗  
   เปน ประธาน สราง พระ อุโบสถ   กวาง   ๘   เมตร   ยาว   ๒๓   
เมตร   หลังคา   ๓   ชั้น   มุง กระเบื้อง เคลือบ ดิน เผา   มี ชอฟา ใบระกา   
นาค สะดุง หาง หงษ   บัว หัว เสา   ประตู หนา   ๑   ชอง   ดาน หลัง   ๒   
ชอง   ดาน หนา ขาง ละ   ๕   ชอง     มี กำแพง รอบ ทั้ง   ๔   ดาน   มี ซุม 
ประตู   ทาง เขา   ๔   ประตู     สราง แทน หลัง เกา ที่ ชำรุด มาก     ปู พื้น 
ใน พระ อุโบสถ ปู ดวย หิน ออน   ดาน นอกจาก ฝา ผนัง   ถึง กำแพง 
แกว     โดย รอบ   ๔   ดาน   ปู กระ เบื้อง คัม พา นา   สราง   ณ   วัด ศรีจันทร   

อำเภอ เมือง   จ . ขอนแกน     พระ อาราม หลวง ชั้น ตรี   ชนิด สามัญ ฯ 

 

 

๒๒๙

พิพิธภัณฑ  บุรพาจารยภายในอาคาร
อนุสรณหลวงปูเทสก เทสรังสี



ชี ว ป ร ะ วั ติ

ทานเจาคุณพระอุดมญาณโมลี
(จันทรศรี  จนฺททีโป)

 ๑๔ 

 

 

 

       ขอ วัตร ปฎิบัติ 
 
 

 

   ทาน เจา คุณ พระ อุดม ญาณ โมลี   ( จันทร ศรี     จนฺท ที โป )     

เปน สาวก โดย แท ของ พระ ผู มี พระ ภาค เจา     เปน เนื้อ นา บุญ ของ 

โลก     เปน พระ เถรานเุถระ ที ่ถงึ พรอม และ สมบรูณ ดวย     ศลี     สมาธ ิ    

ปญญา     ดำรง ตน อยู ใน สมณ พรหมจรรย   จริยา วัตร งดงาม มา แต 

เบื้อง ตน     ทามกลาง     และ บั้นปลาย     แม เขา สู ปจฉิม วัย     ทาน เจา 

คุณฯ ยัง คง ครอง ตน ตรง ตาม พุทธ พจน อยาง สม่ำเสมอ   ผิว พรรณ 

ของ ทาน เจา คุณฯขาว ผุดผอง เปน ประกาย งาม ตา   อัธยาศัย 
เยือก เย็น     สงบ     ยึด มั่น ใน ความ เมตตา กรุณา   โดย ไมมี ประมาณ   

เกื้อกูล สงเคราะห พุทธ บริษัท โดย เสมอ กัน      มี ศิษยานุศิษย แพร 
หลาย ไพศาลและ เปน ศูนย รวม แหง คุณ ธรร รม     จนเปน ที่ เคารพ 
เลื่อมใส  ยิ่ง นัก  

   ทาน เจา คุณฯ ได ประพฤติ ปฏิบัติ ตน   ให  บุคคล  ทั่วไป ที่ 

มกัเชือ่ กนั วา   ถา จะ บวช เปน พระ ภกิษ ุสงฆ ใน บวร พระพทุธ ศาสนา 

เพื่อให ถึง จุด มุง หมาย คือ     พระ นิพพาน     จำตอง หลีก ไป แสวงหา 

สถานที่ สัป ปา ยะ   คือ     สถาน ที่ เหมาะ แก การ บำเพ็ญ สมณ ธรรม 

อัน สงบ สงัด   อยู ตาม วัด ปา    หรือ ตาม ปา เขา ลำเนา ไพร   หลีก หนี 

ออก จาก สิ่ง รบกวน ทาง โลก พบปะ ผูคน นอย ที่สุด    แต ทาน เจา 

คณุฯ   ได พยายาม บำเพญ็ สมณ ธรรม   เปน อกาลโิก   ไม เลอืก กาล 

เวลา และ สถาน ที่       มี โอกาส เมื่อ ไหร ก็ ตอง ปฏิบัติ ธรรม เมื่อนั้น       

๒๓๑

คณะสงฆเจริญพุทธมนต ในพระอุโบสถวัดโพธิสมภรณ



ขอวัตรปฎิบัติ ชี ว ป ร ะ วั ติ

ทานเจาคุณพระอุดมญาณโมลี
(จันทรศรี  จนฺททีโป)

ทั้งนี้ ดวย ความ ไม ประมาท ได 

เรง บำเพ็ญ เพียร เพื่อ เขา ถึง ซึ่ง 

อมฤต ธรรม   โดย ม ิยอทอ ตอ ความ 

ยาก ลำบาก   ทั้งๆ   ที่ วัด โพธิ สม 

ภรณ   เปน พระ อาราม หลวง   พระ 

ภิกษ ุสามเณร   อุบาสก   อุบาสิกา   

และ ผู ใฝ ใน ธรรม   มัก จะ คับคั่ง 

พลุกพลาน   แทบ จะ ทุก วัน มิได 

ขาด   แต ทานเจา คุณฯก็สามารถ 

ปฏบิตั ิสมณ ธรรม ได     เพ ราะ ทาน 

เล็ง เหน็ วาการ ที ่ผู ปฏบิตัธิรรม     

จะ รอ กาล เวลา     สถาน ที่     แม 

โอกาส ให แลว ก็ มัว แต รอ     รอ วา ให อายุ มาก กอน     รอ วา เขา 

ปา กอน     อยู ใน ดง ใน เขา กอน จงึ จะ ทำ     รอ วา เขา พรรษา กอน     

ออก พรรษา กอนก็ ยงั ไม ได ทำ   เพราะ มวั แต เลอืก กาล     เลอืก 

สถาน ที่ เลย เสีย เวลา ไป โดย ใช เหตุ 
 

   ใน ฐานะ ผู ปกครอง วดั โพธิ สม ภ รณ   และ อกี ฐานะ คอื 

เปน ธรรม ทายาท ของ พระ ผู ม ีพระ ภาค เจา     ที ่ตอง ประพฤติ 

ปฏิบัติ เพื่อ ให ตน หลุด พน จาก วัฎ ฎ สงสาร   ไม มา เวียน วาย 

ตาย เกิด อีก   ทาน เจา คุณ พระ อุดม ญาณ โมลี   ( จันทร ศรี   จนฺท 

ทีโป )   ได ปฏิบัติ บูชา เปน บูชา อยาง เลิศ สูงสุด     คือ การ ปฏิบัติ ตน 

ตาม คำ สั่ง สอน ของ พระ ผู มี พระ ภาค เจา     เปนการ บูชา อยาง ถูก 

ตอง   และ เปนการ สนอง พระคุณ ของ พระ ผู มี พระ ภาค เจา อยาง 

สูงสุด     ทาน เจา คุณฯมี ความ กตัญู   ความ เพียร   ความ อดทน 

เปน เลศิ     ทำ สิง่ ใด จกั ทำ อยาง สม่ำเสมอ     เชน การ ลง โบสถ   ทำวตัร 

เชา   -   ทำวัตร เย็น       ฟง พระ ธรรม เทศนา     ทำ สังฆกรรม ใน วัน 

สำคัญ ทาง พระพุทธ ศาสนา ตาม กำหนด ติดตอ กัน มิได ขาด   อาทิ 

เชน   วัน มาฆบูชา     วัน วิสาขบูชา   วัน อาสาฬหบูชา  วัน ถวาย พระ 

เพลงิ พระพุทธ สรีระ วันธรรม สวนะ ทาน เจา คุณฯอิง อาศัย ปริยัติ 

คือ   การ เลา เรียน ศึกษา ตลอด เวลา รอบรู เชี่ยวชาญ จน แตกฉาน   

ทั้งทาง โลก และ ทาง ธรรม   ทาน ชอบ อาน  และ ชอบ ฟง แมแต ฟง 

พระธรรม เทศนา ของ พระ ภิกษุ สงฆ ที่ มี พรรษา นอย   มี ธรรม นอย  

ทาน เจา คุณฯ มิได ถือวา เปนการ เสีย เกียรติ แต ประการ ใด   ทั้ง ที่ 

ทาน ดำรง สมณศักดิ์ที่สูงกวา  แตกลับตั้งใจ ฟง อยาง เคารพ ตอ 

๒๓๓

ทานเจาคุณฯ เยี่ยมคณะสงฆวัดจันทรแกวเพ็ชร อ.พระสมุทรเจดีย จ.สมุทรปราการทานเจาคณฯ เยี่ยมคณะสงฆวัดจันทรแกวเพ็ชร อ พระสมทรเจดีย จ สมทรปราการ

๒๓๒



ขอวัตรปฎิบัติ ชี ว ป ร ะ วั ติ

ทานเจาคุณพระอุดมญาณโมลี
(จันทรศรี  จนฺททีโป)

ผู แสดง พระธรรม เทศนา  และ ยัง ให กำลัง ใจ แก พระ ภิกษุ สงฆ 

สามเณร ใหตั้งใจ ศึกษา เลา เรียน  ไม ให หาง เหิน จาก คำ สั่ง สอน 

ของพระผูมี พระ ภาค เจา     เพื่อ สืบ ตอ 

อายุ พระพุทธ ศาสนา 
 

      ทาน เจา คุณ พระ อุดม ญาณ โมลี   

(จันทร ศรี   จนฺท ที โป )   ทาน เปน  แบบ 

อยาง ใน การ บำเพ็ญ คุณ งาม ความ ดี   

และ ความ สงา งาม ของ พระสุปฏปินโน 

แหง สยาม ประเทศ   ดัง เปน ที่ปรากฏ 

ตลอด มา   เหลาพระ สมณ ศากย บุตร 

ผู สืบทอดมรดก ธรรม ของ พระพุทธ 

ศาสนา     ตลอดจน อุบาสก   อุ บา สกา 

๒๓๔

ทุก ทาน     ควร เจริญ ตาม รอยตาม คำ สั่ง สอน ของ ทาน เจา คุณฯ   ก็ 
จะ เปน เสมือน วา ม ีทาน มา คุมครอง ปองกัน ภยั อนัตราย ทำให ชวีติ 
ประสบ แตความ สุข   ความ เจริญ รุงเรือง ตลอดไป 
 

 ขอ วัตร ปฏิบัติ ในชีวิตประจำวัน
 
   ขอ วตัร ปฏบิตั ิอนั เปน อาจณิ วตัร ของ ทาน เจา คณุฯ   เปน ไป 
โดย สม่ำเสมอ    ตั้งแต กำลังวังชา ดี จน เขา สู ปจฉิม วััย   ปจจุบัน   ๙๘   
ป   ๗๘   พรรษา   ขอ วัตร ปฏิปทา บาง อยาง อาจ จะ เพลา ลง บาง ตาม 
กาล สังขาร 
 

 ตื่น นอน ตี   ๕   
   -  ไหว พระ เจริญ พุทธ มนต   เจริญ สติ ( นั่ง สมาธิ )   ภาวนา 
แผ เมตตา 
   -  ออก บิณฑบาต  โปรด บรรดา ญาติโยม  (ปจจุบันงดกิจวัตร)

เวลา   ๐๗.๐๐   น . 
       -  ฉัน ภัตตาหาร เชา   ลง พระ อุโบสถ   ทำวัตร 

เชา   กลับ กุฎิสนทนา ธรรม กับ บรรดา ญาติโยม 
 

 เวลา   ๑๑.๐๐   น . 
         -     ฉัน ภัตตาหาร เพล 
   -  บำเพ็ญ ปฏิบัติ ศาสน กิจ ภาระ ธุระ
   พระพุทธ ศาสนา ทั้ง ภายใน พุทธาวาส
     และ สังฆาวาส 
  

๒๓๕

หลวงพอชาลี (วัดปาภูกอน) นำคณะสงฆแสดงมุทิตาคารวะทานเจาคุณฯ

ทานเจาคุณฯ ออกบิณฑบาต



ขอวัตรปฎิบัติ

 เวลา   ๑๗.๐๐   น . 
   -   ลง พระ อุโบสถ ทำ วัตร เย็น
   -  ออกตรวจ ดูแล ความ เรียบรอย ภายใน พุทธาวาส 
   ตลอดจน สอด สอง ดูแล ความ เรียบรอย ของ พระภิกษุ 

สงฆ สามเณร   อุบาสก 
อุบาสิกา 
 

เวลา   ๑๘.๐๐   น .   
   - เปน เวลา อริยิาบถ 
สบาย   ฉนั นำ้ ปานะ   อาน 
หนังสือพิมพ   สนทนา 
เ รื่ อ ง  ราว  รั บ  ข อมู ล   
ขาวสาร ตลอด เวลา   ทั้ง 
ทาง โลก และ ทาง ธรรม 

 
 

 เวลา   ๑๙.๐๐   น . 
   -   เดิน จงกรม  ประมาณ   ๒   รอบ วัด   ( ปจจุบัน ได เปลี่ยน 
ชวง เวลาเปน ๐๖.๐๐ น.   ตามคำ แนะนำ ของ แพทย ) 
    

 เวลา   ๒๑.๐๐   น .   
   ไหว พระ เจริญ พุทธ มนต   เจริญ สติ   ( นั่ง สมาธิ )   ประมาณ   
๑ - ๒   ชั่วโมง   หรือ บาง วัน ถึง   ๒๓.๐๐   น .   จึง สรง น้ำ และ พัก ผอน 

 

 

๒๓๖

ทานเจาคุณฯ ตักบาตรแกพระภิกษุ  เสน ทาง แหง ความ สำเร็จ 
 
 
 
 

     ชีวิต ของ คน เมื่อ เกิด ขึ้น มา แลว   ตาง ก็ มี การ ดำเนิน 

ชีวิต ที่ แตก ตาง กัน     ทามกลาง ความ สับสน และ เปราะ บาง 

บนความ ปรวนแปร ไม เที่ยง แท   สิ่ง ทั้ง หลาย ทั้ง ปวง   ยอม มี ความ 

เปลี่ยนแปลง เปน ธรรมดา หา ได มี สิ่ง ใด จีรัง ยั่งยืน       การ เกิด ขึ้น 

และ ดับ ไป ปราก ฎ อยู ตลอด เวลา     ลวน อยู นอก เหนือ การ บังคับ 

บัญชา 



เสนทางแหงความสำเร็จ ชี ว ป ร ะ วั ติ

ทานเจาคุณพระอุดมญาณโมลี
(จันทรศรี  จนฺททีโป)

   แต สำหรบั   ทาน เจา คณุ พระ อดุม ญาณโมลี   

( จันทร ศรี   จนฺท ที โป )     ผู มี วาสนา ดี สะสม บุญ 

บารมี มา มาก   ดั่ง มงคล คาถา ที่ พระ ศาสดา ตรัส 

ไว ใน มงคล สตูร   ๓๘   ประการ   ขอ ที ่  ๕   วา   “ปพุเฺพ   

จ   กต ปฺุ ตา   ผู มี บุญทำ ไว แลว แต ปาง 

กอน” บุญ ยอม นอม จิตใจ ให มา ยึด มั่น ใน พระ 

ธรรม คำ สั่ง สอน ของ พระ ผู มี พระ ภาคเจา    เปน 

เสมือน เข็ม ทิศ ชี้ในนำ การ ดำเนินชีวิต มาตลอด 

ระยะ เวลา  ๙๘   ป    ๗๘   พรรษา (พ.ศ. ๒๕๕๒)     

    ชีวิตของทานเจาคุณฯ จึง มี ความ เจริญ 

รุงเรือง ใน ทาง พระ ศาสนา มา เปน ลำดับ   ทั้ง 

ดาน การ ศึกษา   หนาที่ การ งาน   ปจจุบัน ดำรง 

สมณศักดิ์ เปน   พระ ราชา คณะ   เจา คณะ รอง ที่   

พระ อุดม ญาณ โมลี     ดัง ที่ ปรากฏ 

 พุทธศักราช     ๒๔๖๘ 

   -     จบ ชั้น ประถม บริบูรณ   ณ   โรงเรียน ประชาบาล วัด โพธิ์ 

ศรี     บาน โนน ทัน     ต . พระ ลับ     อ . เมือง     จ . ขอนแกน  

 พุทธศักราช     ๒๔๗๔   

   ๑ .     อุปสมบท แลวจำ พรรษา     ณ   วัด ปา ดอน ปู ตา     บาน 

พระ คือ     ต . พระ ลับ     อ . เมือง     จ . ขอนแกน 

   ๒ .   สอบ ได นัก ธรรม ชั้น ตรี   ใน สนาม หลวง   จาก   คณะ 

จังหวัด ขอนแกน  

๒๓๘

 พุทธศักราช     ๒๔๗๕ 
   -     สอบ ได นกั ธรรม ชัน้ โท   ใน สนาม หลวง จาก     คณะ จงัหวดั 
ขอนแกน  
 พุทธศักราช     ๒๔๗๗ 
   -     สอบ ได นัก ธรรม ชั้น เอก   ใน สนาม หลวง   ณ   สำนัก เรียน   
วัด บวร นิเวศ วิหาร     กรุงเทพฯ  
 พุทธศักราช     ๒๔๗๕   –   ๒๔๗๗ 
   -     จำ พรรษา   ณ   วัด บวรมงคล     ต . บางพลัด     อ . บางพลัด   
จ . ธนบุรี  
 พุทธศักราช     ๒๔๗๘ 
   -     จำ พรรษา     ณ     วัด บวร นิเวศ วิหาร     ต . บวรนิเวศ     
อ.พระนคร     กรุงเทพฯ  
 พุทธศักราช     ๒๔๘๐   
   -     สอบ ได เปรียญ ธรรม   ๓     ประโยค   ใน สนาม หลวง     ณ   
สำนัก เรียน     วัด บวร นิเวศ วิหาร     กรุงเทพฯ  

 พุทธศักราช     ๒๔๘๑ 
   -     สมเด็จ พระ สังฆราช เจากรม หลวงวชิร ญาณ วงศ    
(ม.ร.ว. ชืน่  นพวงศ )   เจา อาวาส วดั บวร นเิวศ วหิาร   ม ีพระ บญัชา ให 
ไปรักษา การ แทน เจา อาวาส วัด รัมภา ราม   ( บาน กลวย )     อ . ทาวุง     
จ.ลพบุรี   เปน เวลา   ๑   ป  

 พุทธศักราช     ๒๔๘๒   –   ๒๔๘๓ 

   -    เปน ครู สอน พระ ปริยัติ ธรรม   แผนก ธรรม และ แผนก บาลี 

๒๓๙



เสนทางแหงความสำเร็จ ชี ว ป ร ะ วั ติ

ทานเจาคุณพระอุดมญาณโมลี
(จันทรศรี  จนฺททีโป)

ไวยากรณ     ณ     วัด หน อง ดู     ต . บาน เรือน     อ . ปาก บอง     ( ปจจุบัน 

คือ อำเภอ ปาซาง )     จ . ลำพูน  
 พุทธศักราช     ๒๔๘๔ 
   ๑ .     เปน กรรมการ ตรวจ นัก ธรรม     สนาม หลวง 
   ๒ .     สมเด็จ พระ สังฆราชเจากรมหลวง วชิร ญาณ วงศ   
(ม.ร.ว . ชืน่   นพ วงศ )    เจา อาวาส วดั บวร นเิวศ วหิาร    ม ีพระ บญัชา ให 
ไป   เปน คร ูสอน พระ ปรยิตั ิธรรม   แผนก นกั ธรรม และ บาลี ไวยากรณ     
ป . ธ .   ๓   ณ     วัด สุทธาวาส     ต . ธาตุ เชิง ชุม     อ . เมือง     จ . สกลนคร 
   ๓ .   เปน เลขานุการ   ( ชั่วคราว )   ของ ทาน เจา คุณ พระ 
ธรรม เจดีย   ( จูม   พนฺธุโล )     เจา อาวาส วัด โพธิ สม ภ รณ     อ . เมือง     
จ.อุดรธานี   ( เจา คณะ มณฑล อุดรธานี )   เดิน ทาง ไป ตรวจการณ 
คณะ สงฆ   จ .ขอนแกน  จ . เลย และเขต ประเทศ ลาว  อ . แกน ทาว  
 พุทธศักราช     ๒๔๘๕ 
   ๑ .     จำ พรรษา   ณ     วัด บวร นิเวศ วิหาร     ต . บวรนิเวศ     
อ.พระนคร     กรุงเทพฯ 
   ๒ .     สอบ ได เปรียญ ธรรม   ๔   ประโยค   ใน สนาม หลวง   ณ   
สำนัก เรียน วัด บวร นิเวศ วิหาร  
 พุทธศักราช     ๒๔๘๖ 
   ๑ .     วัน ที่   ๑๕     ก . ค .   พ . ศ .  ๒๔๘๖   สมเด็จ พระ สังฆราชเจา   
กรมหลวง วชริ ญาณ วงศ   ( ม . ร . ว . ชืน่     นพ วงศ )     ม ีพระ บญัชา ให ไป 
เปน คร ูสอน พระ ปริยตั ิธรรม แผนก นกั ธรรม     แผนก บาล ีไวยากรณ   
ป.ธ.   ๓  -  ๔     ณ   สำนัก เรียน วัด ธรรม นิมิตร     ต . บางแกว     อ . เมือง     
จ.สมุทรสงคราม     เปน ระยะ เวลา ถึง   ๑๐   ป 

๒๔๐

   ๒ .     เปน ผู ชวย เจา อาวาส     วัด ธรรม นิมิตร     ต . บางแกว     
อ.เมือง     จ . สมุทรสงคราม 
   ๓ .   เปน ผู ชวย องคการ ศึกษา   ต . บางแกว   อ . เมือง   
จ.สมุทรสงคราม 
   ๔ .   เปน ผู ติดตาม   สมเด็จ พระ มหา วีร วงศ   ( อวน   ติสฺโส )   
วัดบรม นิ วาสฯ   กรุงเทพฯ   สังฆนายก องค แรก แหง การ ปกครอง 
คณะ สงฆ ไทย   ตาม   พ . ร . บ   ๒๔๘๔   ไป ปลูก ตน พระ ศรีมหาโพธิ์     
ที่ วัด ธาตุพนม     อ . ธาตุพนม     จ . นครพนม 
   ๕ .   ไป รวม งาน ฌาปนกิจ ศพ   หลวง ปู เสาร   กนฺต สีโล   
บูรพาจารย ฝาย วิปสสนา ธุระ   พรอม ดวย สมเด็จ พระ มหา วีร วงศ   
(อวน   ติสฺ โส)     และ พระครู วิโรจ รัต โนบล     พระ มหา รัตน     อ . เมือง     
จ . อุบลราชธานี  
 พุทธศักราช     ๒๔๘๙ 
   -     เปน ผู ทำ หนาที่ แทน เลขานุการ   พระ อม รา ภิ รักขิต   
( ทองคำ   จนฺ ทูป โม   ป . ธ . ๗ )     วัด บรม นิ วาสฯ     กรุงเทพฯ     เจา 
คณะ ผู ชวย ภาค   ๒     ( สมัย ปกครอง รวม กัน )     ตาม   พ . ร . บ   ๒๔๘๔     
ประมาณ เวลา   ๔๕   วัน  
 พุทธศักราช     ๒๔๙๔   
   ๑ .   เปน คร ูสอน ศลี ธรรม   วฒันธรรม   ให กบั นกัเรยีน โรงเรยีน 
สตรี ประจำ จงัหวัด สมทุรสงคราม   ๓   ป   และ แสดง ธรรม ประจำ วนั 
ธรรม สวนะ   ณ   พระ อุโบสถ 
   ๒ .   เปน กรรมการ อบรม ศีล ธรรม - วัฒนธรรม ใน เขต   
จ.อุดรธานี   ตาม โรงเรียน ตางๆ   กระทั่ง บรรดา ขาราชการ ,   ทหาร,   
ตำรวจ ,   พลเรือน   ตลอด จน บรรดา ผู ตอง ขัง ใน เรือน จำ 

๒๔๑



เสนทางแหงความสำเร็จ ชี ว ป ร ะ วั ติ

ทานเจาคุณพระอุดมญาณโมลี
(จันทรศรี  จนฺททีโป)

ขณะเปนพระอนุจรติดตามสมเด็จพระมหาวีรวงศ (อวน ติสฺโส)
วัดบรมนิวาส ไปปลูกตนพระศรีมหาโพธิ์ ณ วัดพระธาตุพนม ในป พ.ศ. ๒๔๘๖

พระอุโบสถวัดธรรมนิมิตในอดีต จ.สมุทรสงคราม พระอุโบสถวัดธรรมนิมิตปจจุบัน

๒๔๒

   ๓ .   เปน คร ูสอน ฝก ซอม สวด มนต   ขดั ตำนาน ทัง้ มคธ   สงัโยค 
และ ศาสน พิธี ตางๆ 
   ๔ .   สอน ปฏิบัติ ธรรม   สม ถกัมมัฏ ฐาน   และ วิปสสนา กัมมัฏ ฐาน 
 
 พุทธศักราช     ๒๔๙๕ 
   ๑ .     เปน เลขานุการ เจา คณะ จงัหวัด สมทุรสงคราม     จงัหวัด 
สมุทรสาคร ( ธ ) 
   ๒ .   วนั ที ่  ๕   ธ . ค .   เปน พระคร ูสญัญา บตัร ชัน้ เอก ที ่    “ พระคร ู
สิริ สาร สุธี ” 
 
 พุทธศักราช     ๒๔๙๗   
   ๑ .   วัน ที่   ๑   พฤษภาคม     เปน ผู ชวย เจา อาวาส วัด โพธิ 
สมภรณ   อ . เมือง   จ . อุดรธานี 
   ๒ .   วัน ที่   ๑   มิถุนายน   เปน ผู ชวย เจา คณะ จังหวัด อุดรธานี   
( ธรรม ยุต ) 
   ๓ .   สนบัสนุน สง เสริม การ ศกึษา นกั ธรรม และ บาลี   ใน เขต   
จังหวัด อุดรธานี ให เจริญ ขึ้น โดย ลำดับ 
 
 พุทธศักราช     ๒๔๙๘ 
   ๑ .   วัน ที่   ๒๕   มิถุนายน     เปน พระ อุปชฌาย   ประเภท 
วิสามัญ 
   ๒ .   วัน ที่   ๓๑   กรกฎาคม   เปน เจา คณะ จังหวัด อุดรธานี   
(ธรรม ยุต ) 
   ๓ .   วัน ที่   ๕   ธันวาคม     เปน พระ ราชา คณะ ชั้น สามัญ ที่       
“พระ สิริ สาร สุธี ”  

๒๔๓



เสนทางแหงความสำเร็จ ชี ว ป ร ะ วั ติ

ทานเจาคุณพระอุดมญาณโมลี
(จันทรศรี  จนฺททีโป)

 พุทธศักราช     ๒๔๙๙ 

   -   เปน กรรมการ อบรม ศีล ธรรม - วัฒนธรรม   แก ประชาชน 

ตาม ตำบล ตางๆ   กบั คณุ เจรญิ   พล เต ชา   วฒันธรรม จงัหวดั   รวม กบั 

คณะ กรรมการ จาก กรุงเทพฯ   ไป อบรม ทุก อำเภอ   ใน เขต จังหวัด 

อุดรธานี   ตลอด ทั้ง ป  

 พุทธศักราช     ๒๕๐๐ 

   -   เปน กรรมการ ที่ ปรึกษา จัด สถาน ที่ ฉลอง   ๒๕   พุทธ 

ศตวรรษ ใน จังหวัด อุดรธานี   และ เปน พระ อุปชฌาย ใหการ 

อุปสมบท นาค   ๒๕   พุทธ ศตวรรษ ใน เขต อำเภอ เมือง   โดย อยู 

สมทบที่ วัด โพธิ สม ภ รณ   ๕   รูป   สัทธิ วิ หา ริก ซึ่งเปนที่รูจัก   คือ   

พระเทพ รัชมงคล เมธี   ( ศิลา   สิทฺธิ ธมฺ โม   ป . ธ . ๙ )   เปน เจา อาวาส 

วัดนรนาถ สุ นท ริกา ราม   กรุงเทพฯ 

 พุทธศักราช     ๒๕๐๕   

   ๑ .     วัน ที่   ๕   ธันวาคม   เปน พระ ราชา คณะ ชั้น ราช ที่     พระ 

ราช เมธา จาร ย 

   ๒ .   เปน ผู รักษา การ เจา อาวาส วัด โพธิ สม ภ รณ   (วัด ราษฏร ) 

 พุทธศักราช     ๒๕๐๖ 

   ๑ .   ได ตัง้ ศนูยบาลศีกึษา อสีาน   ( ธรรม ยตุ )   ที ่วดั โพธสิมภรณ 

โดย เปน มติ เอกฉันท ของ พระ สังฆ าธิ การ   ทุก ระดับ ใน ภาค   ๘  -  ๙  

-  ๑๐  -  ๑๑   เปนตน   มา จนถึง บัดนี้ 

     ๒ .   พ . ศ .   ๒๕๐๖  -  ๒๕๑๙   เปน หวัหนา พระ ธรรม ทตู สายที่   

๕   ประจำ จังหวัด อุดรธานี 

๒๔๔

 พุทธศักราช     ๒๕๐๗   

   -   ดำรง ตำแหนง เจา 

อาวาส วัด โพธิ สม ภ รณ   พระ 

อาราม หลวง ชั้น ตรี  

 พุทธศักราช     ๒๕๑๗ 

   -     เปน พระ ราชา คณะ 

ชั้น เทพ ที่    พระ เทพ เมธา จาร ย  

 พุทธศักราช     ๒๕๑๙   
   -     วัน ที่   ๑๓   กรกฎาคม   
เปน รอง เจา คณะ ภาค   ( ธรรม ยุต)   
และ รักษา การ เจา คณะ จังหวัด 

อุดรธานี  
 พุทธศักราช     ๒๕๒๒ 
   -   วัน ที่   ๑๕   มิถุนายน   เปน ผู รักษา การ เจา คณะ จังหวัด 
หนองคาย   และ จังหวัด สกลนคร  
 พุทธศักราช     ๒๕๒๗ 
   -   สมเด็จ พระ มหา วีร วงศ   ( วิน   ธมฺม สา โร   ป . ธ . ๙ )   วัด 
ราชผาติ กา ราม   กรุงเทพฯ     แมกอง ธรรม สนาม หลวง   มี บัญชา 
ให เปน หัวหนา คณะ   นำ ขอสอบ นัก ธรรม ,   ตรี ,   โท ,   เอก   และ ธรรม 
ศึกษา ตรี ,     โท ,     เอก     ไป เปด สอบ ที่ ประเทศ มาเลเซีย   รัฐ กลันตัน,     
ตรัง กานู ,   เคด า   เสร็จ สิ้น แลว ให เลย ไป กิจ พระ ศาสนา ที่ ปนัง   

ประเทศ สิงคโปร   เปน เวลา   ๑๕   วัน  

ปฏิบัติศาสนกิจ ณ นครซิดนี่ย ออสเตรเลีย

ปายแจงเวลาสำหรับผูที่จะเขาพบหลวงปู

๒๔๕

ปายแจงเวลาสำหรับผที่จะเขาพบหลวงป



เสนทางแหงความสำเร็จ ชี ว ป ร ะ วั ติ

ทานเจาคุณพระอุดมญาณโมลี
(จันทรศรี  จนฺททีโป)

 พุทธศักราช     ๒๕๒๘   

   -   ไป ทัศนศึกษา ประเทศ อินเดีย   นมัสการ พุทธ สังเวช 

นีย สถาน   ๔   ตำบล     คือ     ที่ ประสูติ     ตรัสรู     ปริ นิ พาน     ที่ แสดง 

ปฐมเทศนา และ สถาน ที่ สำคัญ ทุก แหง 
 

 พุทธศักราช     ๒๕๓๐ 

   -   สมเด็จ พระ อริ ยวง ศาคต ญาณ   ( วา สน   วาส โน )   สมเด็จ 

พระ สังฆราช   สกล มหา สังฆ ปริณายก   วัด ราชบพิธ ฯ  กรุงเทพฯ   

มี พระ บัญชา ให ไป ปฏิบัติ ศาสน กิจ โดย มี พระ ธรรม สิ ริ วัฒนฯ   

(ทองคำ   กมฺ พุวณฺโณ   น . ธ . เอก,  ป . ธ . ๕  )   เลขานุการ ของ พระองค 

เปน หัวหนา คณะ   เดิน ทาง ไป ประเทศ สหรัฐอเมริกา     ที่ รัฐ ลอส 

แอง เจอ ลิส ,     ชิคาโก ,     นิวยอรค 
 

ั

๒๔๖

 พุทธศักราช     ๒๕๓๑ 

   ๑ .   สมเด็จ พระ ญาณ สังวร   สมเด็จ พระ สังฆราช   สกล 

มหา สังฆ ปรินายก   ( เจริญ   สุว ฑฺฒ โน   ป . ธ . ๙ )   เจา อาวาส วัด บวร 

นเิวศ วหิาร   กรุงเทพฯ     ผู ปฏบิตั ิหนาที ่แทน เจา คณะ ใหญ ธรรม ยตุ   

บญัชา ให ไป ปฏิบัติ ศาสน กิจ ที่ ประเทศ ออสเตรเลีย   ที่ นคร ซิดนีย     

มี พระ พรหม มุนี   ( วิ ชมัย   ปฺุา รา โม   ป . ธ . ๖ )     วัด บวร นิเวศ วิหาร   

เปน หัวหนา คณะ เพื่อ ไป เปด วัด ไทย ที่ สราง ใหม ใน ที่ดิน   ๑๒   ไร     

สราง อุโบสถ กุฏิ ตอ กัน     ได ทำ พิธี ผูก พัทธสีมา และ ประกอบ พิธี 

วันวิสาขบูชา ใน วัน นั้น ดวย 

   ๒ .   วัน ที่   ๓   สิงหาคม   เปน ผู รักษา การ เจา คณะ ภาค   ๙   

(ธรรม ยุต ) 

   ๓ .   วัน ที่   ๓๑   ธันวาคม     เปน เจา คณะ ภาค ๙   ( ธรรม ยุต ) 

๒๔๗



เสนทางแหงความสำเร็จ ชี ว ป ร ะ วั ติ

ทานเจาคุณพระอุดมญาณโมลี
(จันทรศรี  จนฺททีโป)

 พุทธศักราช     ๒๕๓๓ 
   -     ได รับ พระราชทาน สมณศักดิ์ เปน พระ ราชา คณะ ชั้น 
ธรรม   ที่ พระ ธรรม บัณฑิต   ปริยั ตกิจ โกศล  สกล ศาสน กิจจา ทร  
สนุทร ศีล โสภิ ต ยติ คณิสสร   บวร สังฆ า ราม   คามวาสี  

๒๔๘

ภาพถายพรอมพัดยศ พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมบัณฑิต

 พุทธศักราช     ๒๕๓๗ 
   -   ไป ดู กิจการ พระพุทธ ศาสนา   ณ   ประเทศ จีน   เมือง ปกกิ่ง   
เปา ติ้ง   พรอม กับ พระ ราช อุดร สังวร   ( หลวง ปู ศรี   มหา วี โร )   วัด 
ประชาคม วนาราม   อ . ศรี สมเด็จ   จ . รอยเอ็ด   ราว   ๗   วัน กลับ ถึง 
ประเทศไทย 
 
 พุทธศักราช     ๒๕๓๘ 

   ไป  ปฏิบัติ  ศาสน  กิจ    ณ    นคร  นิวยอรค    ประเทศ 

สหรัฐอเมริกา   

   ๑ .   ระหวาง วัน ที่   ๒๔ - ๒๕   มิถุนายน   ไป ประกอบ พิธี ผูก 

พทัธสมีา อโุบสถ วดั พทุธ ไทย ถาวร วนาราม   นคร นวิยอรค     ประเทศ 

สหรัฐอเมริกา   เปน หัวหนา สวด ถอน พื้นที่   ที่ จะ สมมติ ให เปน 

พัทธสีมา ดวย ติ จีวร า วิป ปวาส     สมาน สังวาส สีมา     ตลอด พื้นที่ 

กำหนด ไว มี พระ ภิกษุ จำนวน   ๕๒   รูป   เขา รวม ใน พิธี 

   ๒ .   วัน ที่   ๒๕   มิถุนายน   เวลา   ๑๘.๐๐   น .   พระ สงฆ   ๔๐   รูป   

พรอม แลว     พระ ญาณ วโรดม   สนฺ ตงฺ กุ โร     สวด สมมติ สมาน สังวาส 

สมีา   และ ต ิจวีร า วปิ ปวาส สมีา   เสร็จ เรียบรอย   เวลา   ๑๙.๐๐   น .   และ 

เวลา   ๑๓.๐๐   น .   บวช นาค   พระ   ๓   รูป   สามเณร   ๓   รูป   พระ ธรรม 

บณัฑติ   เปน อปุชฌาย   พระ อรยิ เมธ ีเปน กรรม วา จา จาร ย   พระ ญาณ 

เวที   เปน อนุ สาว นา จาร ย   เพื่อ เปนการ รักษา ประเพณี โบราณ ไว 
 

 พุทธศักราช     ๒๕๔๕ 

   รับ พระราชทาน เลื่อน สมณศักดิ์   เปน พระ ราชา คณะ เจา 

คณะ รอง ชั้นหิรัญบัฏที่   พระ อุดม ญาณ โมลี  

๒๔๙



เสนทางแหงความสำเร็จ ชี ว ป ร ะ วั ติ

ทานเจาคุณพระอุดมญาณโมลี
(จันทรศรี  จนฺททีโป)

 สำเนา 
 

 ประกาศ สถาปนา สมณศักดิ์ 

 ภูมิพล อดุลย เดช   ป . ร . 

 พระบาท สมเด็จ พระ ปร มิ นท รม หา ภูมิพล อดุลย เดช   

 มหิ ตลาธิเบ ศรา มาธิ ปดี   

 จัก รี นฤ บดิ นทร   สยามิ นท ราธิ ราช   บรม นาถ บพิตร  

   มี พระบรม ราชโองการ โปรด เกลา โปรด กระหมอม ให 

ประกาศ วา   โดย     ทรง พระ ราชดำริ วา   พระ สงฆ ซึ่ง ดำรง ใน สมณ 

คุณ   มี อุปการะ ยิ่ง แก การ พระ ศาสนา     สมควร จะ ได เลื่อน อิสริย 

ฐานันดร  ศักดิ์ สูง ขึ้น   มี อยู   บัดนี้   จวบ กาล มหา มงคล สมัย เฉลิม 

พระชนมพรรษา   ควร จะ สถาปนา อิสรยิยศ พระ สงฆ ขึน้ ไว   เพือ่ จกั 

ได บริหาร พระ ศาสนา ให เจริญ รุงเรือง สถาพร สืบไป 

   จึง ทรง พระ กรุณา โปรด เกลา สถาปนา  

   ๑ .   พระ อุดม ญาณ โมลี   ขึ้น เปน สมเด็จ พระ ราชา คณะ         

มี ราชทินนาม   ตาม ที่ จารึก ใน สุพรรณบัฏ วา   สมเด็จ พระ มหา วีร 

วงศ   จา ตรุงค ประธาน ว ิสตุ   พทุธ พจน มธรุ ธรรม วาท ี  ตรปีฎก ปรยิตั ิ

โกศล   ว ิมล ศลี า จาร วตัร   พทุธ บรษิทั ปสาท กร       ธรรม ยตุ ตกิ คณสิสร   

บวร สังฆ า ราม   คามวาสี   อรัญ วาสี   สถิต   ณ   วัด สัม พันธ วงศา ราม 

วรวิหาร     พระ อาราม หลวง   มี ฐาน า นุ ศักดิ์ ตั้ง ฐานานุกรม ได   ๑๐   

รูป 
 
   ๒ .   พระ ธรรม บณัฑิต   ขึน้ เปน พระ ราชา คณะ เจา คณะรอง   

๒๕๐

มี ราชทินนาม ตาม ที่ จารึก ใน หิรัญบัฏ วา     พระ อุดม ญาณ โมลี     
ศีลา จาร วรภ รณ   สา ทร หิต า นุ หิต วิมล   โสภณ ธรร โม วา ทา นุสาสนี   
ตรีปฎก ธร รมา ลง กรณ     ธรรม ยุต ติก คณิสสร   บวร สังฆาราม     
คามวาสี     สถิต   ณ   วัด โพธิ สม ภ รณ     พระ อาราม หลวง     จังหวัด 
อุดรธานี   มี ฐาน า นุ ศักดิ์ ตั้ง ฐานานุกรม ได   ๘   รูป 
 

   ๓ .   พระ ธร รม ว รา ภ รณ   ขึ้น เปน พระ ราชา คณะ เจา 

คณะ รอง   มี ราชทินนาม ตาม ที่ จารึก ใน หิรัญบัฏ วา   พระ ธรรม 

ปญญาจารย   ปรยิตั ิญาณ โสภณ   วมิล ส ีลา จาร ประ ยตุ   ว ิสทุธธิรรม 

นายก   ดิลก คุณา ลง กรณ   ธรรม ยุต ติก คณิสสร   บวร สังฆ าราม     

คามวาสี   สถิต   ณ   วัด ราช ผาติ กา ราม   วรวิหาร   พระ อาราม หลวง   

มี ฐานานุศักดิ์ตั้ง ฐานานุกรม ได   ๘   รูป 
 
   ๔ .   พระ ธรรม ดิลก   ขึ้น เปน พระ ราชา คณะ เจา คณะ รอง   
มี ราชทินนาม   ตาม ที่ จารึก ใน หิรัญบัฏ วา   พระ พุทธ พจน ว รา ภ รณ   
อดิศร วุฒิ โสภณ   วิ มล ศีล า จาร วัตร วิ สุทธิ ธรรม ปฏิบัติ วินย วาท   
พทุธ ศาสน คณาธ ิกร   ธรรม ยุต ตกิ คณสิสร   บวร สงัฆ า ราม     คามวาส ี  
สถติ   ณ   วดั เจดยี หลวง   วรวหิาร   พระ อาราม หลวง   จงัหวดั เชยีงใหม 
มี ฐาน า นุ ศักดิ์ ตั้ง ฐานานุกรม ได   ๘   รูป 
 
   ๕ .   พระ ธรรม ปริยัติ โสภณ   ขึ้น เปน พระ ราชา คณะ เจา 
คณะ รอง     มี ราชทินนาม ตาม ที่ จารึก ใน หิรัญบัฏ วา     พระ พรหม เวที   
ศร ีสงัฆ โสภณ   ว ิมล ศลี า จาร ส ุวธิาน ปรยิตั ิกจิ       ตรปีฎก บณัฑติ   มหา 
คณิสสร   บวร สังฆ า ราม   คามวาสี     สถิต   ณ   วัด ไตรมิตร วิทยา ราม   
วรวิหาร   พระ อาราม หลวง   มี ฐาน า นุ ศักดิ์ ตั้ง ฐานานุกรม ได   ๘   รูป  

๒๕๑



เสนทางแหงความสำเร็จ ชี ว ป ร ะ วั ติ

ทานเจาคุณพระอุดมญาณโมลี
(จันทรศรี  จนฺททีโป)

   ๖ .   พระ ธรรม วชิร ญาณ   ขึ้น เปน พระ ราชา คณะ เจา 
คณะ รอง   มี ราชทินนาม     ตาม ที่ จารึก ใน หิรัญบัฏ วา   พระ พรหม 
วชิร ญาณ   ไพศาล ศาสน กิจ สิทธิ ปริณายก     ธรรม วิเทศ ดิลก สุทธิ 
กวี ปา พจน โสภณ   วิมล สี ลา จาร นิ วิฐ   ราช วิ สิฐ วชิร า ลง กรณ     มหา 
คณิสสร   บวร สังฆ า ราม   คามวาสี   สถิต   ณ   วัด จักรวรรดิ รา ชา วาส   
วรมหาวิหาร     พระ อาราม หลวง   มี ฐาน า นุ ศักดิ์ ตั้ง ฐานานุกรม ได   
๘   รูป  
   ขอ อาราธนา พระคุณ ผู ได รับ พระราชทาน เลื่อน สมณ 
ฐานันดร เพิ่ม อิสริยยศ     ใน ครั้ง นี้   จง รับ ธุระ พระพุทธ ศาสนา   
เปน ภาระ สั่ง สอน   ชวย ระงับ อธิกรณ และ อนุเคราะห     พระ ภิกษุ 
สามเณร ใน คณะ และ ใน พระ อาราม   ตาม สมควร แก กำลัง และ 
อิสริยยศ ซึ่ง     พระราชทาน นี้   และ จงเจริญ อายุ   วรรณ   สุข   พล   
ปฏิภาณ   คุณ สาร สิริ สวัสดิ์     จิรั ฏ ฐิติ   วิ รุฬหิ ไพบูลย   ใน พระพุทธ 
ศาสนา เทอญ  
   ประกาศ   ณ   วัน ที่   ๕   ธันวาคม   พุทธศักราช   ๒๕๔๔   เปน ป 
ที่   ๕๖     ใน รัชกาล ปจจุบัน 
 
     ผูรับ สนอง พระบรม ราชโองการ 

 พัน ตำรวจ โท   ทักษิณ     ชิน วัตร 
 นายก รัฐมนตรี   

 สำเนา ถูก ตอง 
 ( นาย ภูมินทร     ปลั่ง สมบัติ ) 

 อาลักษณ   ๗   ว 

 

 

๒๕๒

 

 คำ จารึก หิรัญบัฏ     พระ อุดม ญาณ โมลี 
   พระ อุดม ญาณ โมลี     ศีล า จาร ว รา ภ รณ     สา ทร หิตา 
นุหิต วิมล      โสภณ ธรร โม วา ทา นุ สา สนี      ตรีปฎก ธร รมา 
ลง กรณ    ธรรม ยุต ติก คณิสสร     บวร สังฆ า ราม       คามวาสี     
พระราชา คณะ เจา คณะ รอง     สถิต     ณ     วัด โพธิ สม ภ รณ      
พระอาราม หลวง     จังหวัด อุดรธานี     จงเจริญ ทีฆายุ     จิรั ฏ ฐิติ กาล   
ใน พระพุทธศาสนา เทอญ     ฑะ 

ภาพถายพรอมพัดยศ และใบตราตั้ง พระราชาคณะชั้นรองสมเด็จที่ พระอุดมญาณโมลี

๒๕๓



เสนทางแหงความสำเร็จ ชี ว ป ร ะ วั ติ

ทานเจาคุณพระอุดมญาณโมลี
(จันทรศรี  จนฺททีโป)

 ที่   นร   ๐๒๐๗ / ๕๗๐๔   

 สำนัก อาลักษณ และ เครื่อง ราช อิสริยาภรณ 

 สำนัก เลขาธิการ คณะ รัฐมนตรี 

 ทำเนียบ รัฐบาล   กทม .   ๑๐๓๐๐  

 ๔     เมษายน     ๒๕๔๕ 
 

 เรื่อง     ขอ อนุญาต ถาย สำเนา เอกสาร 
 

 นมัสการ     พระ มงคล นายก   เจา คณะ จังหวัด อุดรธานี   ( ธรรม ยุต ) 
 

   อาง ถึง     หนังสือ สำนักงาน เจา คณะ จังหวัด อุดรธานี   ( ธ )   

ดวน ที่สุด   ที่   จจ .   ๐๔๔ / ๒๕๔๕ 

   ลง วัน ที่   ๒๕   มีนาคม   ๒๕๔๕ 
 

 สิ่ง ที่ สง มา ดวย         

 ๑ .   สำเนา ประกาศ สถาปนา สมณศักดิ์   ( ฉบับ อาลักษณ อาน ) 

 ๒ .   สำเนา ประกาศ ประจำ องค 

 ๓ .   คำ จารึก หิรัญบัฏ 

 ๔ .   สำเนา ใบ กำกบั หิรัญบัฏ 

 ๕ .   สำเนา สัญญา บัตร ตั้ง พระครู ปลัด 
 

   ตาม ที ่ทรง พระ กรณุา โปรด สถาปนา สมณศักดิ์   พระ ธรรม 

บณัฑติ   วดั โพธ ิสม ภ รณ ขึน้ เปน พระ ราชา คณะ เจา คณะ รอง ที ่พระ 

อดุม ญาณ โมลี     เนื่อง ใน วโรกาส พระ ราช พธิ ีเฉลิม พระชนมพรรษา 

วัน ที่   ๕   ธันวาคม   ๒๕๔๔   กับ ทรง พระ กรุณา โปรด ให เขา รับ 

๒๕๔

พระราชทาน หิรัญบัฏ   พัดยศ   และ ผา ไตร   พรอม เครื่อง ประกอบ 

สมณศักดิ์   ณ   พระที่นั่ง อม ริน ทร วินิจฉัย   ใน พระบรม มหาราช วัง   

ใน การ พระ ราช พิธี ดัง กลาว ดวย แลว   ซึ่ง ทาง คณะ สงฆ วัด โพธิ 

สม ภ รณ แจง วา   ได กำหนด วัน รับ หิรัญบัฏ   พรอม เครื่อง ประกอบ 

สมณศักดิ์ ของ พระ อุดม ญาณ โมลี   ใน วัน อังคาร ที่   ๑๑   มิถุนายน   

๒๕๔๕   เวลา   ๐๙.๑๙   น .     ณ   พระ อุโบสถ   วัด โพธิ สม ภ รณ   จังหวัด 

อุดรธานี   จึง ประสงค ขอ อนุญาต ถาย สำเนา ประกาศ สถาปนา 

สมณศักดิ์       พรอม เอกสาร ที่ เกี่ยวของ นำ พิมพ ลง ใน หนังสือ ที่ 

ระลึก ใน โอกาส ดัง กลาว เพื่อ ถวาย แด พระ สงฆ     และ มอบ เปน 

ธรรม บรรณาการ แก ทาน ที่ เคารพ นับถือ     ซึ่ง มา รวม แสดง มุทิตา 

จิต ใน วัน งาน     ความ ละเอียด แจง แลว   นั้น  

   สำนัก อาลักษณ และ เครื่อง ราช อสิรยิาภรณ ได ถาย สำเนา 

เอกสาร ประกาศ สถาปนา สมณศักดิ ์พรอม ทัง้ เอกสาร ที ่เกีย่วของ   

ดัง ที่ ได สง มา ดวย นี้       เพื่อ มอบ ให ทาง วัด โพธิ สม ภ รณ ได ดำเนิน 

การ จัด พิมพ ลง ใน หนังสือ ตาม ความ ประสงค ตอ ไป  

   จึง นมัสการ มา เพื่อ โปรด ทราบ  

     ขอ นมัสการ ดวย ความ เคารพ อยาง สูง 
 

 ( นาย ธวัช ชัย     สวัสดิ์ สาลี ) 

 ผู อำนวย การ สำนัก อาลักษณ และ เครื่อง ราช อิส ริยภ รณ  

 สวน อาลักษณ 

 โทร .   ๐   ๒๒๘๐   ๙๐๐๐   ตอ   ๔๑๗   โทรสาร   ๐๒๒๘๒   ๘๒๒๔ 

 

 

๒๕๕



ชี ว ป ร ะ วั ติ

ทานเจาคุณพระอุดมญาณโมลี
(จันทรศรี  จนฺททีโป)

 ๑๖   ความ กตัญู เปน 
 เครื่องหมาย ของ คน ดี 
 ( น้ำใจ ของ สัตบุรุษ ) 

 
 ๑๖.๑     ที่ มี ตอ   สมเด็จ พระ สังฆราช เจา   กรม หลวง วชิร 
ญาณ วงศ   ( ม . ร . ว . ชื่น   นพวงศ )   เจา อาวาส วัด บวร 
นิเวศวิหาร   กรุงเทพฯ 
 
 

   สมเด็จ พระ สังฆราช เจา   กรม หลวง วชิร ญาณ วงศ   ( ม.ร.ว. 

ชื่น   นพ วงศ )   ณ   วัด บวร นิเวศ วิหาร   เปนผูที่ทรงดำรง ตน มั่น อยู ใน 

กรอบ แหงธรรม วินัย    

   เมื่อ ครั้ง ที่ สมเด็จ พระ 

สังฆ ราช เจาฯ   ทาน อาพาธ   

หมอ  เขา  ให  ยา  นอน  หลับ 

เมลินาน   เม็ด เล็กๆ   เขา เขียน 

ไว ไม เกิน   ๒   เม็ด ตอ หนึ่ง คืน   

หลวง ปู   ( จันทร ศรี   จนฺท ที โป )   

ก็ นำ เอา ยา ไทย ยา ฝรั่ง ไป เก็บ 

ใน ตู ยา   แลว ก ็ทองจำ   โดย สวน 

มาก แลว เวลา เขา เวร ก็ จะ เปน 

เวลา กลาง คืน   จึง ไป ซื้อ มุง แบบ ให เด็ก นอน     มา นอน ขาง เตียง 

สมเด็จ พระ สังฆ ราช เจาฯ  ตาม ปกติ   ทาน จะ เปน คนละ เอียด   แต 

พูด เสียง ดัง   จึง ดู คลาย กับ วา ทาน ดุ     หลวง ปู   ( จันทร ศรี   จนฺท ที โป)   

รู นสิยั และ ปฏบิตั ิถกูใจ ทาน     เมื่อ ถกูใจ แลว   เวร ไหนๆ   ก ็มกั จะ ตาม 

หลวง ปู ไป นอน เฝา     ได อยู เวร กลาง คืน ตลอด  

   ใน คืน หนึ่ง สมเด็จ พระ สังฆ ราช เจาฯ   นอน ไม หลับ   ตี   

๒   เสียง ดัง กุ กกักๆ   หลวง ปู ก็ เปด ไฟ ขึ้น   ทูล ถาม วา   “ หล วง ปูๆ   

(สมเด็จ พระ สังฆ ราช เจาฯ )   จะ เอา อะไร ”      

   ทาน   บอก วา   “ เออ   เอา ยา นอน หลับ มา ให ฉนั อกี ซกั   ๑๐   

เม็ด ซิ ”   หลวง ปู ก็ เลย มา บด ยา นอน หลับ ให ละเอียด     แลว สมเด็จ 

ใ  ็  ี

๒๕๗



ความกตัญู

เปนเครื่องหมายของคนดีฯ

ชี ว ป ร ะ วั ติ

ทานเจาคุณพระอุดมญาณโมลี
(จันทรศรี  จนฺททีโป)

พระ สังฆ ราช เจาฯ   ก็ ลุก ขึ้น นั่ง     

พอ หลวง ปูเปด มุง เขาไป   ก็ 

ทูล ทาน วา   “ หลวง ปู หลับตา   

หลวง ปู ดื่ม ครั้ง เดียว นะ ไม 

ให ดื่ม   ๒   ครั้ง ”   ทาน บอก วา 

เอา น้ำ ชา ให หนอย   หลัง จาก 

นัน้ ก ็นอน ลง   ประมาณ   ๕   นาที 

ก็ หลับ ไป 
 

   จ น  ก ร ะ ทั่ ง  เ ช า  ต รู  

หลวงปู   ไป บิณฑบาต กลับ 

มา ประมาณ โมง กวา   ขึ้น ไป 

ทำความ สะอาด หอง     สมเด็จ พระ สังฆ ราช เจาฯ   ทาน ตื่น ขึ้น มา 

ก็พูด วา   “ เอย   คุณ จันทร ศรี เอา ยา ให กิน มาก เลย นอน หลับ 

งาย   คณุ ให เทา ไหร ”   หลวง ปูทลู ตอบ วา   “ เทา ที ่ตองการ”   ไมบอก 

วา เทา ไหร เม็ด     เทา นี้ เม็ด   ประจบ ไม เปน     มี แต ทำงาน ถูกใจ 

เทานั้น   เวลา ปฏิบัติ ทาน ไม ตอง ใช คำ ราชาศัพท ใช คำธรรมดา    

เรียกหลวงปู หลวง ตา ตาม ความ ถนัดใจ 

   สมเด็จ พระ สังฆ ราช เจาฯ   ทรง โปรด ลายมือ หลวงปู   

เมื่อครั้งทาน จะ เสด็จศรี ลังกา   ได รับสั่ง ให หลวง ปู   ( จันทรศรี   

จนฺททีโป)   แจง หนังสือ ถึง เสนาบดี กระทรวง ธรรมการ   คือ   

พระชำนาญ อนุศาสน   เปน คน เมือง สิงห   คุน เคย กับ ทาน   หลวงปู   
ราง หนังสือ อยู   ๓   วัน   ราง ผิด ทาน ก็ ไม บอก   คืน ที่   ๓   นำไป 

พร

พอ

ทูล

หล

ให

เอา

นัน้

ก็ ห

หลพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงบาตรถวาย
สมเด็จพระสังฆราชเจากรมหลวงวชิรญาณวงศ

๒๕๘

อาน ถวาย   ทาน ให แก เพียง 
ประโยค เดยีว   แลว ก ็ให เขยีน 
เอา   เขยีน ไป เขยีน มา มนั ก ็ไม 
ตรง   ก็ เลย ไป พิมพ มาถวาย 

ทาน    ทาน โยน ทิ้ง  ไม เอาเลย    
   ทาน ตรัส วา   “ บอก 
ให เขียน นี่ หวา ”      

   ทีนี้ ก็ เอา เข็ม หมุด 

กระ ดาษ ฟ ลุส แกป มา   กิ๊ป 

หนีบ แลว ขีด เขียน   ทาน ก็ 

อาน หนังสือพิมพ   รอ เขียน 

เสร็จ เรียบรอย   ทาน เอา ไป 

อาน แลว ก็ เซ็น   หลวง ปู ก็ เอา 

หนังสือ อีก ฉบับ มา   ได รับ 

หนังสือ นี้   เลข ที่ เทา นั้นๆ   ไว ถูก ตอง แลว   ฉัน เชา แลว ก็ เดิน จาก 

วดับวร นเิวศฯ ถงึ กระทรวง ธรรมการ   ไป ถงึ ก ็ให เสมยีน หนา หอง ไป 

เคาะ ประตู   ก็ ไมยอมไป เพราะ กลัว   หลวง ปู ไป เคาะ เอง   เสนาบดี 

กระทรวง ธร รมา การ   ( พระ ชำนาญ อนุศาสน )   ก็ เปด ประตู มา เจอ  

   ทาน ก็ เลื่อน เกาอี้ ให   ก็ ถาม วา   “ พระคุณ เจา มา อะไร ”   ก็ 
ยื่น หนังสือ ให   พอ อาน เสร็จ แลว ก็ เอา หนังสือ ที่ เซ็น รับ ไว ให   เวลา 

เย็นๆ   ๕   โมง ก็ เอา หนังสือ ไป ถวาย สมเด็จ พระ สังฆ ราช เจาฯ   

   ทาน ตรัส วา   “ อยาง นี้ สิ มัน ถึง เปน คน   เปน มนุษย ”   คือ 

สมเด็จพระสังฆราชเจาฯ ทรงโปรดลายมือ 
พระภิกษุจันทรศรีฯมาก ทรงรับสั่งใหเขียนงาน

ถวายเปนประจำ

๒๕๙



ความกตัญู

เปนเครื่องหมายของคนดีฯ

ชี ว ป ร ะ วั ติ

ทานเจาคุณพระอุดมญาณโมลี
(จันทรศรี  จนฺททีโป)

ทาน ไม ได บอก หรอก  มัน เกิด ขึ้น 

ที่ มัน สมอง เอง   ถา สง หนังสือ แลว 

ไมมี ลาย เซ็น รับ หนังสือ   แลว ทาน 

ก็ จะ ดุ เรา ให อีก   คือ หมาย ถึงวา 

หนังสือ ถึง เรียบรอย แลว   สมเด็จ 

พระ สังฆ ราช เจาฯ   ทาน ก็ เสด็จ ศรี 

ลังกา 
 

           ตั้งแต นั้น มา   ถา เปน หนังสือ 

ราชการ พิมพ ให ก็ ไม เซ็น   ตอง 

เรียก หลวง ปูไป เขียน   จาก นั้น ก็ 

ไป อาน ถวาย     พอได ใจความ 

แลว ก็ ตอง เขียน ดวย มือ     แต กอน 

คอมพิวเตอร ไมมี     มี แต พิมพ ดีด     หลวง ปู ก็ พิมพ ดีด     สมัยหนุม 

พิมพ ได ดี   พิมพสัมผัส เดี๋ยว นี้ ลืม หมด   ใน วัด บวร นิเวศ วิหาร   

เวลานั้น จำลาย มือ หลวง ปู   ได หมด   สมเด็จ พระ ญาณ สังวร     

สมเด็จ พระสังฆ ราชฯ (องค ปจจุบัน) ก็ ทรง จำ ได  

   ตอน นั้น สมเด็จ พระ ญาณ สังวร  สมเด็จ พระ สังฆ ราชฯ   
องค ปจจุบัน   ทาน ยัง สอบ ประโยค   ๗   ประโยค   ๘   อยู    หลวง ปู  
เพิ่ง ไป เรียน ไวยากรณ   ทาน สอน ไวยากรณ บาง เหมือน กัน   ป จะ 

สอบ ได ทาน นั้น แหละ สอน ไวยากรณ   สมเด็จ พระ สังฆ ราชฯ 
องคปจจบุนั   นี ้ทาน ฉลาด  ให ไป ตาง จงัหวดั ทาน ก ็ไม ไป  ทาน 
เรียน หนังสือ อยาง เดียว หลวง ปู เปน คน ที่ ผูใหญ ใช ละ ไป 

หลวงปูจันทรศรีฯถายรูปหนาพระโกศ
สมเด็จพระสังฆราชเจาฯ ณ พระตำหนักเพชร 

วัดบวรฯ พ.ศ. ๒๕๐๑

๒๖๐

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชเจาฯ 
(เจริญ สุวฑฺฒโน ป.ธ. ๙)  

ไม เคย ขัด มา ตอน หลัง ไป อยู 
สมุทรสงคราม นาน เปน   ๑๐   
ป   ไปๆ   มาๆ   อยู   จน ถึง พ . ศ .   

๒๔๙๗   สมเดจ็ พระ สงัฆ ราชฯ    
ก ็ม ีพระ บญัชา สงขึน้ ไป อยู วดั 
โพธิ สม ภ รณ  
   พอ ออก พรรษา แลว มา 
ทูล ขอก ลับ กรุงเทพฯ   สมเด็จฯ 
ทาน ก็ บอก วา   “ เออ   กำลัง หา 
ตัวแทน อยู   ขอ ให อยู ไป กอน”     
 
   พอ อีก ป ก็ มา ขอ อีก   จะ 
กลับ ไป เรียน หนังสือ ก็ บอก วา   
อยู ไป กอน   กำลัง หา พระ แทน   
ผล สดุทาย ป ที ่  ๓   พอ ออก พรรษา แลว   ทาน ก ็ทรง อาพาธ   เมือ่ ออก 
พรรษา แลว   หลวง ปู ไม รับ กฐิน   รีบ ลา ทาน เจา คุณ พระ ธรรม เจดีย   

( จูม   พนฺธุโล )   มา เฝา สมเด็จ พระ สังฆ ราชเจาฯ   อยู เวร กลาง คืน 
ได   ๑๐   คืน    เรียก วา สม เด็จฯ ทาน สิ้นพระชนม ตอ หนา   รูสึก 
เปนบุญมาก ที่ ได มี โอกาส ได ปฏิบัติ ทาน   ๑๐   คืน   พอ วัน แรก ไป 
ถึง   เจา คุณ บุญธรรม   ๘   ประโยค   เปน เลขาฯ ของ ทาน     ( ตอน 
สิ้น ทาน เปน ชั้น เทพ ที่   พระ เทพ กวี ,   บุญธรรม   จิณฺณ ธม โม   ป . ธ . 
๘   วัด บวร นิเวศ วิหาร   กรุงเทพฯ )   ไดยิน เสียง หลวง ปู   คุย อยู ขาง 

นอก   สมเด็จ พระ สังฆ ราชเจาฯ   ทาน จึง เรียก วา   “ คุณ บุญ ธร รมๆ   
คณุจันทรศร ีใช ไหม นัน่ ”   ทลู ตอบ วา   “ ใช   กระหมอม ”     สม เด็จฯ 

๒๖๑



ความกตัญู

เปนเครื่องหมายของคนดีฯ

ชี ว ป ร ะ วั ติ

ทานเจาคุณพระอุดมญาณโมลี
(จันทรศรี  จนฺททีโป)

ทาน ตรัส วา   “เออ เขา มา นี่ ”   

ทั้ง ที่ มี ปาย แดง  หาม เขา      
     พอ เขาไป     ทาน ให เรา ตำ 
หมาก   “ ตำ หมาก ให ฉัน สัก 
คำ ซิ ”     ยัง มี กำลัง   ยัง พูด ได ดี  
    แลว ตรัส ถาม วา   “ คุณ 
เอา ปลา เค็ม มา ฝาก ฉนั ไหม 
ละ”  

      ก็  ทู ล  ส ม เ ด็ จ  พ ร ะ 

สังฆราชเจาฯ  ทาน วา    “ หลวง 
ปู ให ไป อยู อุดรธานี   ลา ออก เมื่อ ไหร ก็ ไม ให ออก ซัก ที”     
ทานก็เลย ใหตำ หมาก กิน ไป เรื่อยๆ   พอ ถึง เวลา พอ สมควร ก็ 
เปลี่ยนเปนรูปอื่น   อยู ผลัด กัน เปน ชั่ว โมงๆ  
   พอ วัน ที่ จะ สิ้นพระชนม   อากาศ รอน จัด อยู ที่ โรง พยาบาล 
จฬุาฯ   ไมม ีแอร เหมือน อยาง ทกุ วนั นี ้หรอก   ใช พดัลม   พา กนั เปลื้อง 
จีวร ออก หมดเขาไป ปฏิบัติ ทาน   พอ หมอ เขา มา ให ออกซิเจน   
ประมาณ ซัก   ๖   ทุม กวา   ในหลวง ก็ เสด็จ มา ถึง   ทรง ขับ รถ มา เอง   
ประทบั นัง่ เกาอี ้ขาง เตยีง   พวก เรา ก ็นัง่ อยู ขาง นอก   มอง เขาไป ราว 
ตี   ๑   กวาๆ   ในหลวง ก็ กราบ   พอก ราบ เสร็จ แลว พวก เรา เขาไปดู   
หมอ ก็ บอก วา   “ หมด แลว ”   ก็ เอา เขา หองน้ำ   สรง น้ำ   แลว หม 
จีวร ให ทาน   เมื่อครั้งใน หล วง เสด็จฯ   กลับ ประมาณ สัก   ๑๕   นาที   
จอมพล สฤษดิ์   ธน รัช ต     ตอน นั้น เปน นายก รัฐมนตรี     ก็ ไป ถึง มี 

หมอม หลวง ทวี สันต   ลดาวัลย   เปน ราช เลขาธิการ   

จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี 
ไดเขาเฝาสมเด็จพระสังฆราช

๒๖๒

   จอม พล สฤษดิ์   ถาม วา   

“หมอม   จะ เอา พระ ศพ ไป ยัง ไง ”   
   ทาน บอก วา   “ ตอง ลกัศพ 
ซิ ”   แม เรา ก็ ไม เคย ไดยิน คำ วา   
“ลักศพ ”   วา ทำ ยัง ไง หนอ   พอ ตี   
๕   ก็ นั่ง รถเมล ขาว กลับ วัด บวรฯ   
มา จดั ตำหนกั สำหรบั ที ่ไว พระศพ   
เพื่อ ให ประชาชน มาส รง น้ำ   จัด 
เสร็จ ก็ สวาง พอดี   ไป ฉัน กาแฟ 
แกว หนึ่ง   วัน นั้น ไม ได ฉัน เชา เลย     

พอ พระ ศพ สมเดจ็ พระสงัฆราชฯ   
ทาน มา ประทบั   ลกู หลาน เอา ขมิ้น มาทา   เอา ผา ขาว มา ให ประทบั 
ฝา พระบาท บาง   ฝา พระหัตถ บาง   ตอง เปลี่ยน เวร คนละ ชั่วโมง     
พอตอน บาย สรง น้ำ เอา ไว คืน หนึ่ง   วัน รุง ขึ้น     เวลา   ๕   โมง เย็น   
ในหลวง ก ็เสด็จ มา   เวลา จะ เอา เขา โกศ   เขา กัน้ ฉาก   พระ ตาม เขาไป   
๓ - ๔   รูป  สัปเหรอ ให ออก มา   บอก วา ไม ได นะ   ดู ไม ได   ผิด ระเบียบ   
เรียบรอย แลว อัญเชิญ พระ ศพ ไป ตั้ง ที่ ตำหนัก เพชร 
   “นับ วา เปน บุญ ใน ชีวิต ที่ ได ปฏิบัติ สมเด็จ พระ สังฆ ราช 
เจาฯ     อยาง ดี เยี่ยม  เกิด ปติ มาก    ปจจุบัน บาง คืน ก็ ยัง ฝน ถึง 
ทานอยู   รูสึก เหมือน ทาน เรียก   บางที ก็ รูสึก เหมือน ได ตำ หมาก 
ถวาย   แตหลวง ปู   เปน คน ที่ ไม ขัด คำ สั่ง ของ ผูใหญ   ใช ไป ไหน ก็ ไป 
จึง ไมมี เวลา เรียน หนังสือ   กลับ มา   ๓   วัน   ๗   วัน ก็ สอบ แลว   จะดู 
หนังสือมัน จะ ได อะไร   สอบ ประโยค   ๔   ได   เพราะ หลวง ปู มั่นฯ   
บอก ให ใน ฝน และ บอก ถูก ”

พระเมรุที่ทรงพระกรุณาโปรดฯ ใหสรางสำหรับ 
ถวายพระเพลิงสมเด็จฯ ณ สุสานหลวง 

วัดเทพศิรินทราวาส

๒๖๓



ความกตัญู

เปนเครื่องหมายของคนดีฯ

ชี ว ป ร ะ วั ติ

ทานเจาคุณพระอุดมญาณโมลี
(จันทรศรี  จนฺททีโป)

  ๑๖.๒   ที่ มี ตอ  ทาน เจา คุณ พระ ธรรม เจดีย   ( จูม   พนฺธุโล ) 
  อดีตเจา อาวาส วัด โพธิ สม ภ รณ  รูปที่ ๒ 

   เมือ่ มา อยู จงัหวัด อดุรธานี  ณ  วดั โพธิ สม ภ รณ   เปน วดั ธรรม 

ยตุ ตำแหนงใน ขณะ นัน้   เปน   “ พระคร ูสริ ิสาร สธุ ี”     (จนัทรศร ี  จนทฺ ท ี

โป )   เพือ่ แบง เบา ภาระ ธรุะ ใน พระพทุธ ศาสนา ชวย เจาอาวาสทาน 

เจา คุณ พระ ธรรม เจดีย ( จูม พนฺธุโล )    หลวง ปู (จันทรศรี)ได อยู 

อุปฏฐาก รับ ใช ใกล ชิด   ได เห็น ถึง ขอ วัตรปฏิบัติ ของ ทาน ซึ่งเปน 
พระ เถระ ผูใหญ ที่ มี ศีล า จาร วัตร ที่ งดงาม   ปฏิบัติตาม คำ สอน 

ทานเจาคุณพระธรรมเจดีย (จูม พนฺธุโล) พ.ศ. ๒๔๓๑ - ๒๕๐๕

๒๖๔

ของพระ ผู มี พระ ภาค เจา อยาง หา ที่สุด ไม ได     จึง ได เกิด ศรัทธา   

เลื่อมใส ใน ทาน เจา คุณ พระ ธรรม เจดีย  ( จูม   พนฺธุโล )   ยิ่ง นัก 
 

   ประมาณ   พ . ศ . ๒๕๐๔   ทาน เจา คุณ พระ ธรรม เจดีย ( จูม   

พนฺธุโล ) ก็ เริ่ม ปวย กระ เสาะ กระแสะ  ภาระ ธุระ ทุก อยางที่เดิม   

ทานเจา คุณ พระ ธรรม เจดีย ( จูม   พนฺธุโล ) เปนผูปฏิบัติ  ได มอบ 

หมาย ให หลวง ปู ( จันทรศรี)เปน ผู ปฏิบัติ แทน 
 

  ซึ่ง หลวง ปู ( จันทรศรี)  ก็ ตั้งใจ ปฏิบัติ หนาที่ ที่ ได รับ มอบ 

หมาย อยาง ด ีทีส่ดุ   เพือ่ ตอบ สนอง พระ เดช พระคณุ ที ่ทาน เจา คณุ 

พระ ธรรม เจดีย ( จูม   พนฺธุโล )  ได วางใจ  

ภาพหมูหนาพระอุโบสถวัดโพธิสมภรณ (นั่งจากซาย) พระครูสิริสารสุธี (จันทรศรี จนฺททีโป) 
พระธรรมเจดีย (จูม พนฺธุโล) พระจันโทปมาจารย (จันโท กตปุโ) 

(แถวยืนจากซาย) พระอาจารยมหาบัว าณสมฺปนฺโน  พระครูสมุหสวัสดิ์ 
พระพันตรี พักตร มีนะกนิษฐ จาคำมูล สีดาลาด

๒๖๕



ความกตัญู

เปนเครื่องหมายของคนดีฯ

ชี ว ป ร ะ วั ติ

ทานเจาคุณพระอุดมญาณโมลี
(จันทรศรี  จนฺททีโป)

   ป   พ . ศ . ๒๕๐๕   ทาน เจา คุณ พระ ธรรม เจดีย ( จูม   พนฺธุโล)   

อาพาธ หนัก ขึ้น   ตอง ได รับ การ ถวาย การ รักษา อยาง ใกล ชิด   ที่ 

กรุงเทพฯ  

  หลวง ปู ( จนัทร ศร ี)   กไ็ด เดนิ ทาง ไปๆ   มาๆ   ระหวาง อดุรธานี   

กับ กรุงเทพฯ   เพื่อ ที่ จะ ได อุปฏฐาก ดูแล รับ ใช ทาน เจา คุณฯ   อยาง 

ใกล ชดิ ที ่กรงุเทพฯ   อกี ทัง้ ตอง กลบั มา ทำ หนาที ่แทน ทาน เจาคุณฯ 

ที่ อุดรธานี ดวย   เพื่อ ตอบแทน พระคุณ ที่ ทาน เจา คุณฯ ได ให 

ความรัก ความ เมตตา   ตลอด ระยะ เวลา   ๘   ป   อยาง หา ที่สุด มิได   

จวบ จนถึง วัน อวสาน แหง ชีวิต ของ ทาน เจา คุณฯ      

   

 ๑๖.๓   ที่ มี ตอ  ทาน เจา คุณ พระ วิ สุทธ า จาร ย   ( บุญ   ปฺฺสิริ) 
 อดีต เจา อาวาส วัด มัชฌิมา วาส   ( มหา นิกาย )   อ . เมือง   จ . อุดรธานี 
  
   สุภาษิต ที่ วา   “ นิ มิต ตํ   สาธุ รู ปานํ   กตฺู กตเวทิตา ”   

แปล วา   ความ กตัญู เปน เครื่องหมาย ของ คน ดี 

   ทาน เจา คุณ พระ อุดม ญาณ โมลี   ( จันทร ศรี   จนฺท ที โป)   

ไดชื่อ วา เปน ผู เลิศ ใน ดาน ความ กตัญู   ถา ใคร ทำ อะไร ให จะ 

ไม ลืม บุญ คุณ   และ พยายาม  ที่ จะ ตอบแทน บุญ คุณ  อันเปน 

ผลทำใหทานเจาคุณฯ   พบ ความ เจริญ รุงเรือง กาวหนา ใน ทาง 

ธรรม ตลอด มา     ทาน เจา คุณ พระ อุดม ญาณ โมลี   ( จันทร ศรี   

จนฺททีโป)   ได มี ผู คอย ให ความ ชวย เหลือ มา โดย ตลอด     ตั้งแต 

กาว แรก ที่ ยางกาว เดิน เขา สู ประตู สำนัก เรียน วัด บวรนิเวศวิหาร   

๒๖๖

กรงุเทพฯ   คอื ทาน เจา คณุ พระ เทพ ว ิสทุธ า จาร ย   ( บญุ   ปฺสริ)ิ   
เจา อาวาส วัด มัชฌิมา วาส   ( มหา นิกาย )   อ . เมือง   จ.อุดรธานี   
หรืออีก ชื่อหนึ่ง ที่ พุทธศาสนิกชน รูจัก อยาง กวาง ขวาง   คือ 
หลวงปูดี เนาะ 

   ทาน เจา คุณ พระ เทพ วิ สุทธ า จาร ย   ( บุญ   ปฺุสิริ )   หรือ 
หลวง ปู ด ีเนา ะ   ทาน ม ีความ สนทิ สนม รกั ใคร   เคารพ นบัถอื เปนการ 
สวน ตัว   กับ สมเด็จ พระ สังฆราช เจา  กรม หลวง วชิร ญาณ วงศ   
(ม.ร.ว. ชืน่    นพ วงศ   ป . ธ . ๗ )    เจา อาวาส วดั บวร นเิวศ วหิาร    กรงุเทพฯ 
เมือ่ ปพ . ศ .   ๒๔๗๕    ครั้ง ที ่ทาน เจา คณุ พระ อดุมญาณโมลี   (จนัทรศรี   
จนฺท ที โป )   ตองการ ศึกษา พระ ปริยัติ ธรรม   เพื่อ ยก วิทยฐานะ ใน 

พระเทพวิสุทธาจารย หรือหลวงปูดีเนาะ (บุญ ปฺญสิริ)  
วัดมัชฌิมาวาส จ.อุดรธานี

๒๖๗



ความกตัญู

เปนเครื่องหมายของคนดีฯ

ชี ว ป ร ะ วั ติ

ทานเจาคุณพระอุดมญาณโมลี
(จันทรศรี  จนฺททีโป)

ดาน การ ศึกษา   หลวง ปู ดีเนาะ   
ได  เปน  ภาระ  ธุระ    พา  ทาน 
เจา คุณ พระ อุดม ญาณโมลี   
(จันทรศรี   จนฺทที โป   ขณะ ที่ 
เปน พระ ภิกษุ หนุม)   ไป ฝาก กับ 
สมเด็จ พระสังฆราชเจาฯ    
   ความ ผูกพัน ยิ่ง แนนแฟน 
ขึ้น เมื่อ   สมเด็จ พระ สังฆ ราช 
เจาฯ   มี พระ บัญชา ให ทาน 
เจา คุณ พระ อุดม ญาณ โมลี   
(จนัทรศร ี  จนทฺ ท ีโป )   มา แบง เบา 
ภาระ ธุระ ใน พระ ศาสนา   ชวย 
ทาน เจา คุณ พระ ธรรมเจดีย   
(จมู   พนธฺโุล )   ณ   วดั โพธสิมภรณ    

และ ทาน เจา คุณ พระธรรมเจดีย   (จูม   พนฺธุโล )   มัก จะ เดิน ทาง ไป 
สนทนา กับ หลวง ปู ดี เนา ะ   ที่ วัด มัชฌิมาวา ส เปน ประจำ ใน ฐานะ 
ที่ ทาน เจา คณุ พระอุดม ญาณโมลี   (จันทรศรี   จนฺทที โป)   ขณะ นั้น 
เปน พระ เลขาฯ   จะสะพาย ยาม ติดตาม ไป ดวย ทุก ครั้ง   สวน มาก 
จะ สนทนา ขอ ธรรมกัน   บางครั้ง ก็ คุย เรื่อง หมอดู   เนื่องดวยหลวง
ปูดีเนาะชอบทางหมดู    
   เมื่อ ครั้ง หลวง ปู ดี เนา ะ อาพาธ   นับ เปน โอกาส อัน สำคัญ   
ทีท่าน เจา คณุ พระ อดุม ญาณ โมล ี  ( จนัทร ศร ี  จนทฺ ท ีโป )   จะ ได แสดง 
ความ กตัญู โดย ถวาย การ ดูแล รับ ใช   เพื่อ เปนการ ตอบแทน 

ความกตัญูของทานเจาคุณฯ 
ที่เคารพบูชาตอทานผูมีพระคุณ

๒๖๘

พระคุณ อยาง หา ที่สุด มิได   โดย ใน ทุกๆ   วัน หลัง ฉัน เชา เรียบรอย   
ทาน เจา คุณ พระ อุดม ญาณ โมลี   จะ เดิน ทาง ลัด เลาะ ผาน หนอง 
ประจกัษ ไป ยงั วดั มชัฌมิา วาส     เพือ่ ปรนนบิตั ิรบั ใช หลวง ปู ด ีเนาะ   
อยาง ใกล ชิด   จน เวลา ค่ำ   เมื่อ หลวง ปู ดี เนา ะ เขา พัก ผอน     ทาน 
เจาคุณ ฯ    จึง เดิน ทาง กลับ มายัง วัด โพธิ สม ภ รณ   เพื่อ ปฏิบัติ กิจ 
สวน ตัว เปน ประจำทุกวัน     จวบ จน กระทั่ง วาระ สุดทาย ของ หลวง 
ปู ดี เนา ะ     นับ วา ทาน เจา คุณ พระ อุดม ญาณ โมลี   ได แสดง ให 
เหน็ ถงึ ความ กตญั ู  ( รูคณุ )   กตเวทิตา   ( ตอบแทน คณุ )   อยาง 
แทจริง 

ภาพถายขณะอายุ ๙๗ ป ๗๗ พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๑

๒๖๙



ชี ว ป ร ะ วั ติ

ทานเจาคุณพระอุดมญาณโมลี
(จันทรศรี  จนฺททีโป)

 

 สอง อริย สงฆ ผู เปน เพชร น้ำ หนึ่ง   
 แหง จังหวัด อุดรธานี   

 
 
 

   เมือ่ พ . ศ .   ๒๔๘๒ - ๒๔๘๓   สมเด็จ พระ มหา วรี วงศ   (พมิพ   

ธมฺมธ โร   น . ธ . โท, ป . ธ . ๖ )   ขณะ นั้น ดำรง สมณศักดิ์ เปน พระ ราชา 

คณะ ชั้น เทพ ที่   พระ เทพ โมลี   ได ทำ หนังสือ ขอ พระ เปรียญ ธรรม   

เพื่อ ไป เปน ครู สอน พระ ปริยัติ ธรรม   แผนก นัก ธรรม   และ บาลี 

ไวยากรณ   ป . ธ . ๓   และ ชวย รบั ภาระ ธรุะ ทาง พระพุทธ ศาสนา   จาก 
สำนกั เรยีน วดั บวร นเิวศ วหิาร   จำนวน   ๔   รปู     สมเด็จ พระ สงัฆราช 
เจา   กรม หลวง วชิร ญาณ วงศ   ( ม . ร . ว . ชื่น   นพ วงศ   ป . ธ . ๗ )   เจา 
อาวาส วัด บวร นิเวศ วิหาร   จึง มี พระ บัญชา ให     พระ เปรียญ ธรรม 

๑๗ 

พระ ธรรม ว ิสทุธ ิมงคล   ( หลวง ตาม หา บวั   าณ 
สมฺ ปนฺ โน)    แสดงมุทิตาคารวะทานเจาคุณฯ 
และ สนทนา ธรรม 

จำนวน   ๔   รูป   ตาม คำขอ ของ สมเด็จ พระ มหา วีร วงศ     เดิน ทาง ไป 
เปน ครู สอน     พระ ปริยัติ ธรรม     ณ     จังหวัด เชียงใหม   โดย มี 
   ๑ .   พระ มหา บำรุง   น . ธ . เอก, ป . ธ . ๖    
   ๒ .   พระ มหา ทองหลอ   น . ธ . เอก, ป . ธ . ๕    
   ๓ .   พระ มหา จันทร ศรี   จนฺท ที โป   น . ธ . เอก,  ป . ธ . ๓    
(ปจจบุนัคอื   ทาน เจา คณุ พระ อดุม ญาณ โมล ี  ( จนัทร ศรี   จนทฺ ทโีป)   
เจา อาวาส วัด โพธิ สม ภ รณ   อ . เมือง   จ . อุดรธานี ) 
   ๔ .   พระ มหา หลอด   น . ธ . เอก,   ป . ธ . ๓   และ พระ เปรยีญ ธรรม   
และ จาก สำนัก เรียน วัด นรนาถ สุ นท ริกา ราม   อีก   ๒   รูป 
   ๑ .   พระ มหา ทองใบ   น . ธ . เอก, ป . ธ . ๖    
   ๒ .   พระ มหา ออน   าณ ธ โร   น . ธ . เอก, ป . ธ . ๓    
   ครู สอน พระ ปริยัติ ธรรม ทั้ง   ๖   รูป   พัก   ณ   วัด เจดีย 

หลวงวรวิหาร   อ.เมือง     จ . เชียงใหม 
   ณ     วัด เจดีย หลวงวรวิหาร   อ . เมือง   จ . เชียงใหม   เปน 
สถาน ที่ ประวัติศาสตร ที่ พระ สงฆ สาวก ผู ปฏิบัติ ดี   ปฏิบัติ ชอบ 
ของ พระ ผู มี พระ ภาค เจา   คือ พระ มหา จันทร ศรี   จนฺท ที โป 

๒๗๑



สองอริยสงฆ

ผูเปนเพชรน้ำหนึ่งฯ

วัดเจดียหลวงวรวิหาร จ.เชียงใหมวัดเจดียหลวงวรวิหาร จ.เชียงใหม

(ในขณะนัน้ ) ในฐานะ คร ูสอน พระ 
ปริยัติ ธรรม   ได พบ กับ พระ ภิกษุ 
บัว   าณสมฺ ปนฺ โน   ปจจุบัน 
คือ   พระ ธรรม วิ สุทธิ มงคล   
(หลวง ตาม หา บวั  าณสมฺ ปนโฺน   
เจาอาวาส วดั ปา บาน ตาด   อ.เมือง   
จ.อดุรธาน)ี   กำลงั ศกึษา  น.ธ . เอก, 

ป . ธ . ๓     และ เปน พระ อุปฏฐาก รับ ใช ใกล ชิด 
สมเด็จ พระมหา วีร วงศ  เวลา นอน พระ ภิกษุ 
บัว   ไมมีมุง   นอน ให ยุง กัด ตลอด คืน   พระ มหา 
จันทร ศรี     จนฺท ที โป     มี มุง อยู   ๒   หลัง  จึง ได นำ 
มุง อีก   ๑   หลัง ที่ ยัง ไม ใช ถวาย ให พระ ภิกษุ บัว   
าณ สมฺ ปนฺ โน 
     นับ แต วัน นั้น จนถึง กาล ปจจุบัน  ใคร 
จะ ลวง รู วา นั่น คือ ที่มา ของ ความ สนิท สนม      
เคารพ บูชา เลื่อมใส นับถือ ซึ่ง กัน และ กัน     
เสมือน เกิด มา รวม มารดา เดียวกัน     เปน ดั่ง 

พี่ นอง กัน   นับ วาการ พบ กัน   ณ   วัด เจดีย หลวงวรวิหาร   อ .เมือง     
จ.เชียงใหม     เปน นิมิต หมาย ที่ สำคัญ ยิ่ง นัก   สำหรับ วงการ 
พระพุทธ ศาสนา และ  พุทธศาสนิกชน 
   ทาน เจา คุณ พระ อุดม ญาณ โมลี     ( จันทร ศรี   จนฺท ที โป)   
และพระ ธรรม วิ สุทธิ มงคล   ( หลวง ตาม หา บัว   าณ สมฺ ปนฺ โน) 
เปน เนื้อ นา บุญ ของ ชาว พุทธ และ โดย เฉพาะ พุทธศาสนิกชน     
จ.อุดรธานี       ที่ ควร แก การ สัก กา ระ บูชา เปน อยาง ยิ่ง 

 

 

ป
ส
บ
จ
ม


จ
เหลวงตามหาบัว ญาณสัมปนโน 

ขณะยังเปนพระภิกษุหนุม

๒๗๒

   

 

 ๑๘ 
 หญิงเปน มลทิน 
ของ พรหมจรรย 

 
 

   ใน พระพุทธ ศาสนา   สุภาพ สตรี เปน อัน มาก ได เขา มา 

เกี่ยวของ อยู ใน ฐานะ ตางๆ   เปน มารดา บาง   เปน พี ่หญงิ นอง หญงิ 

บาง   เปน เครือ ญาติ บาง และ เปน ผู ที่ เลื่อมใส ใน พระพุทธ ศาสนา 

บาง   เมื่อครั้ง ที่ ยัง เปน พระ ภิกษุ หนุม จันทร ศรี   ได จำ พรรษา อยู   

ณ   วัด หน อง ดู   ต . บาน เรือน   อ . ปาก บอง   จ . ลำพูน   ได มี สีกา อายุ 

ราว   ๓๖   ป   เปน แม มาย มา แลว   ๑   ป   สามี เสีย ชีวิต   มี ลูกสาว คน 



หญิงเปนมลทิน

ของพรหมจรรย

ชี ว ป ร ะ วั ติ

ทานเจาคุณพระอุดมญาณโมลี
(จันทรศรี  จนฺททีโป)

เดียว อายุ ประมาณ   ๑๖   ป   เปน คน ที่ มี ฐานะ คอน ขาง ดี   มี บาน   ๓   
หลัง   ที่ นา   ๓   แปลง   บาน ของ สีกา นี้ ตั้ง อยู ที่ หมูบาน หนอง สลิด   
หาง จาก วัด ครึ่ง กิโลเมตร   พระ ภิกษุ จันทร ศรี ตอง เดิน ผาน หนา 
บาน สีกา นี้ทุก วัน  เพราะ เปน เสน ทางออก เดิน บิณฑบาต   สีกา มี 
ความศรัทธา และ เลื่อมใส ใส บาตร ทุก วัน  และ ตอ มา ไม นาน สีกา 

และ ลูกสาว   ก็นำ อาหาร มา ถวาย ภัตตาหาร เพล ทุก วัน  
   พระ ภิกษุ จันทร ศรี   ผู หอ หุม กาย ดวย ผา กาสาวพัสตร 
บงบอก ถึง ผู บำเพ็ญ สมณ ธรรม   ตั้ง อยู ใน ศีล อัน บริสุทธิ์   มี อินทรีย 
สำรวม  ดวย เหตุ นี้ สีกา ที่ เคย ให ความ นับถือ ศรัทธา เลื่อมใส 
ในฐานะ เปนพระ สงฆ สาวก    วัน เวลา ผาน ไปวันแลววันเลา  
สีกากำลัง ตก อยู ใน อำนาจ ฝาย ต่ำ คลุก เคลา ดวย กิเลส  ถูก พิษ 

วัดหนองดู จ.ลำพูน ในปจจุบัน

๒๗๔

แหง ความ รัก ฉันท ชู  สาว   ที่มีตอพระ ภิกษุ จันทร ศรี ผู รักษา ศีล 
บำเพ็ญธรรม  
   พระภิกษุหนุมเริ่มรับรู และ ได พิจารณา ถึง อันตราย ที่ 
กำลัง คืบ คลาน เขา มา   จึง รีบ คุม สติ   สำรวม อินทรีย เรง ทำความ 
เพียร   ประหาร กิเลส   ให หลุด ลวง ตก ไป ใน อำนาจ ฝาย ต่ำ  

   ทาน หวน ระลึก ถึง การ รับ พระ บัญชา ให มา ทำ กิจ ใน 

พระพุทธ ศาสนา     จะ มา เสียที กิเลส ฝาย ต่ำ ดวย น้ำมือ สตรี 

เพศ     สิก ขา ลาเพศ   ณ   ที่ แหง นี้ เปน กาล ไม สมควร     หวน ระลึก 

ถึง พุทธ ภาษิต บท หนึ่ง   “ อิตฺถี   มลํ   พรฺหฺม จริย สฺส ”     ( หญิง เปน 

มลทิน ของ พรหมจรรย)       เมื่อ มี เหตุการณ เกิด ขึ้น   เรา ควร จะ 

หนี ไป ใหไกล   ไปให พน จาก เขต อันตราย     กอน ที่ เรา จะ ถูก พิษ 

แหง ความ รัก แทรกซึม เขา สู หัวใจ   โดย สตรี เปน ผู หยิบ ยื่น ให  ศีล 

พลันเศรา หมอง   ตบะ และ อำนาจ ก็ พลัน เสื่อม   วาจา ศักดิ์สิทธิ์ 

ก็กลาย เปนกลับกลอก   พอ สอบ ธรรม สนาม หลวง เสร็จ   ปฏิบัติ 

กิจ ใน พระศาสนา ที่ ได รับ พระบัญชามา เรียบรอย แลว   จึง กราบ 

ลา พระเทพ โม ลีฯ   กลับ กรุงเทพฯ   ดวยความมี ชัยชนะ แหง มาร  

  ใน ครัง้ พทุธกาล   พระ อานนท พทุธ อนชุา   ตรสั ถาม พระ ผูม ี

พระ ภาค เจา   วา 

    “ ขา   แต พระ ผู มี พระ ภาค   ใน พรหมจรรย นี้ มี สุภาพ สตรี 

เปน อัน มาก เขา มา เกี่ยวของ อยู ใน ฐานะ ตาง ๆ    เปน มารดา บาง   

เปนพี่ นอง หญิง บาง   เปน เครือ ญาติ บาง   และ เปน ผู เลื่อมใส ใน 

พระรัตนตรัย บาง   ภิกษุ จะ พึง ปฏิบัติ ตอ สตรี อยางไร   ? 

๒๗๕



หญิงเปนมลทิน

ของพรหมจรรย

  “ อานนท   การ ที่ ภิกษุ จะ ไม ดู ไม แล สตรี เพศ เสีย เลย 
นั้นเปนการ ดี ” 
   “ ถา จำเปน ตอง ดู ตอง เห็น เลา   พระเจา ขา   ? ”     พระ อานนท 
ทูล ซัก 
   “ ถา จำเปน ตอง ด ูตอง เหน็   ก ็อยา พดู ดวย   อยา สนทนา ดวย   
นั้น เปนการ ดี ”     พระ ศาสดา ตรัส ตอบ 
   “ ถา จำเปน ตอง สนทนา ดวย เลา   พระเจา ขา   จะ ปฏิบัติ 
อยางไร   ? ” 
   “ ถา จำเปน ตอง สนทนา ดวย ก็ จง มี สติ ไว   ควบคุม สติ ให ดี   
สำรวม อินทรีย และ กาย วาจา ให เรียบรอย   อยา ให ความ กำหนัด 
ยนิด ีหรอื ความ หลงใหล ครอบงำ จติใจ ได   อาน นท   เรา กลาว วา สตร ี
ที่ บุรุษเอาใจ เขาไป เกาะ เกี่ยว นั้น   เปน มลทิน ของ พรหมจรรย” 
   “ แลว สตรี ที่ บุรุษ มิได เอาใจ เขาไป เกี่ยว เกาะ เลา พระเจา 
ขา   จะ เปน มลทิน ของ พรหมจรรย หรือ ไม   ? ” 
   “ ไม เปน ซิ   อานนท   เธอ ระ ลึก ได อ ยูู หรือ   เรา เคย พูด ไว วา 
อารมณ อนั วจิติร   สิง่ สวยงาม ใน โลก นี ้มใิช กาม   แต ความ กำหนดั ที ่
เกดิ ขึน้ เพราะ ความ ดำร ิตาง หาก เลา เปน กาม ของ คน   เมือ่ กระชาก 
ความ พอใจ ออก เสีย ได แลว   สิ่ง วิจิตร และ รูป ที่ สวยงาม ก็ คง อ ยูู 
อยาง นั้น เอง     ทำพิษ อะไร มิได อีก ตอ ไป ” 

    พระ ผู มี พระ ภาค บรรทม สงบ นิ่ง   พระ อานนท ก็ พลอย นิ่ง 

ตาม ไป ดวย   ดู เห มือ นทาน จะ ตรึก ตรอง ทบทวน พุทธ วจนะ ที่ ตรัส 

จบ ลง สัก ครู นี้ 

๒๗๖

            
               ปฐม บท 

 แหง พระบรม ธาตุ ธรรม เจดีย 
 
 
 
 

   เปน ระยะ เวลา มากกวา   ๑๐   ป     ที่ วัด โพธิ สม ภ รณ ได รับ 

เมตตา จาก สมเดจ็ พระ ญาณ สงัวร   สมเดจ็ พระ สงัฆ ราชฯ   ประทาน 

พระบรม สารีริกธาตุ ให ใน ป   พ . ศ .   ๒๕๓๘   ซึ่ง ใน ขณะ นั้น ทาน เจา 

คุณ พระ อุดม ญาณ โมลี   ( จันทร ศรี   จนฺท ที โป )  ในฐานะเจาอาวาส 

ยงั มไิด ม ีสถาน ที ่ประดษิฐาน ถาวร มัน่ คง     เนือ่ง ดวย ทาน เจา คณุฯ     

ยงั ม ีภาระ ธรุะ มากมาย ใน การ ดแูล     บรูณะ พระศาสนา    และ สถาน 

ที่ ตางๆ   ภายใน วัด ให เปน ที่เรียบรอย สวยงาม  

๑๙๑๙   



ปฐมบทแหง

พระบรมธาตุธรรมเจดีย

ชี ว ป ร ะ วั ติ

ทานเจาคุณพระอุดมญาณโมลี
(จันทรศรี  จนฺททีโป)

   จวบ จน กระทั่ง   ป   พ . ศ .   ๒๕๔๘   กาล อัน เปนมหา มงคล 
มา ถึง   ทาน เจา คุณฯ มี ความ ประสงค ที่ จะ สราง พระ เจดีย ขึ้น     เพื่อ 
ประดิษฐาน พระบรม สารีรกิธาตุ    และ อฐั ิธาตุ ของ บรูพาจารย ทัง้ หลาย     
ตาม ความ หวงใยของ บรรดา โยม อุบาสก - อุบาสิกา ในวัด   ที่ เปน หวง 
สิ่ง อัน ล้ำคา และ คูควร แก การ สัก กา ระ บูชา เหลานี้   จะสูญหาย ไป  
   เมื่อ เริ่ม ลงมือ กอสราง   พระ เจดีย   ทาน เจา คุณ ฯได 
หวล ระลึก ถึง คุณูปการ ที่ ทาน เจา คุณ พระ ธรรม เจดีย   ( จูม   
พนฺธุโล)  อดีตเจาอาวาส รูปที่ ๒   ที่มี ตอ วัด โพธิ สม ภ รณ แหงนี้     
ตลอด จน ความ รัก   ความ เมตตา ที่ มี ตอ ทาน เจา คุณ พระ อุดม 
ญาณ โมล ี(จนัทรศร ีจนทฺทโีป) และ ดวย ความ ปรชีา สามารถ     ขอ 
วัตร ปฏิบัติ ที่ งดงาม   ความ ซื่อตรง ใน พระ ธรรม วินัย อยาง หา ผู ใด 
เสมอ เหมือน ได ของ ทาน เจา คุณพระธรรมเจดีย   อัน เปน ที่ เคารพ 
สักการะ ของ หมู พุทธศาสนิกชน ทั้ง หลาย    เ มื่อ ได พิจารณาคำ ที่ 
ทาน เจาคุณพระธรรมเจดีย  ไดเคยกลาว ไว วา 

๒๗๘

   “ ตอ ไป ภาย ภาค หนา   วดั โพธ ิสม ภ รณ   นี ้จะ ม ีบทบาท เกี่ยวกบั 
คณะ สงฆ มากมาย   เพราะ จะ มี กุลบุตร   ผู มี ปญญาในทาง ธรรม   เขา 
มา ทำ สังฆกรรม     แลว นำ ธรรม ปฏิบัติ ออก เผยแผสูมหาชน   จำตอง 
บูรณะ สิ่ง อัน สำคัญ   เชน   ถาวรวัตถุ ตางๆ   ให เปน ที่ สะดวก ตาม 
สมควร   แม พระ อุโบสถ หลัง นี้ ก็ เชน เดียวกัน   ตอ 
ไป จะเปน ศูนยกลาง บวช กุลบุตร   ผู ใคร 
ใน ทาง ธรรม   ควร ตอ เติม ให กวาง ขวาง 
ยิ่ง ขึ้น ”   นี้ คือ   คำ กลาว บาง สวน ของ ทาน 
เจา คณุธรรมเจดยี (จมู) ถงึ ความ หวงใย 
ใน วัน ขาง หนา ของวัด โพธิ สม ภ รณ 

   จงึ เปน โอกาส สำคญั ที ่จะ ได สนอง คณุ ของ ทาน เจา คณุ (จมู)
พระ ธรรม เจดีย   ผู ซึง่ ม ีพระคณุ แก คณะ สงฆ ธรรม ยตุ     โดย เฉพาะ พระ 
ภกิษ ุ- สามเณร   ภายใน วดั โพธ ิสม ภ รณ     และ เพือ่ เปนการ ประกาศ ให 
มหาชน คน รุน หลงั   ได ตระหนัก ถงึ คณุ งาม ความ ด ี  ที ่ทาน เจา คณุพระ 
ธรรม เจดยี (จมู)ได ประพฤติ   ปฏบิตั ิตามพระ ธรรม วนิยั   มา โดย ตลอด   
ทาน เจา คุณ พระ อุดม ญาณโมลี  (จันทรศรี จนฺททีโป)  จึง เห็น ควร ที่ 
จะ ขนาน นาม เจดีย แหง นี้ วา   “พระบรม ธาตุ ธรรม เจดีย” 

  เพื่อ ถวาย เปน พทุธ บชูา และ อาจรยิ บชูา พระคุณ ของ ทาน เจา 

คุณ พระ ธรรม เจดีย ( จูม  พนฺธุโล )  พระ สงฆ สาวก ของ พระ ผู มี พระ ภาค 

เจา  ผู ม ีชวีติ ที ่งดงาม ตัง้แต เบือ้ง ตน   ทามกลาง   และ ทีส่ดุ  อนั เปน แบบ 

อยาง เปน พลงั ศรทัธา แก ศษิยานศุษิย   และ พทุธศาสนกิชน รุน หลงั จะ 

ได ยึดถือ เปน สรณะ อัน ประเสริฐ  ใน ปจจุบัน และ กาล ใน อนาคต กาล

๒๗๙

สมเด็จพระสังฆราช ทรงประทานพระบรมสารีริกธาตุใหแกพระอุดมญาณโมลีฯ



ทานเจาคุณพระอุดมญาณโมลี
(จันทรศรี จนฺททีโป)

      เทศนาธรรม 
 ณ วัดปทุมวนารามฯ

 

 โดย 

 ทาน เจา คุณ พระ อุดม ญาณ โมลี 
 ( จันทร ศรี     จนฺท ที โป ) 

 

   

  

 วัน นี้ เปน วัน สำคัญ วัน หนึ่ง ที่ ได มา พบ ญาติโยม ที่ วัด 

ปทมุวนาราม   เนื่อง ดวย พระ ราช พฒันา ทร   ( ถาวร   จติ ฺต ถา วโร)   

ซึง่ เปน สามเณร อยู กบั หล วง ปูฯ   ที ่วดั โพธ ิสม ภ รณ   แลว ก ็นำ มา ฝาก 

ไว ที่ นี้ จน เปน พระ เถระ ผูใหญ   ใช ใน ราชการ ได  นอกจาก นั้น มี แต 

สิก ขา ลา เพศ ไป   ดัง นั้น ใน วัน นี้ หล วง ปูฯได มา เยี่ยม   ลูก ศิษย และ 

คณะ ญาติโยม ที่มา ปฏิบัติ ธรรม   ณ   สถาน ที่ นี้   

 กอน อืน่ ที ่จะ สราง เปน ศาลา พระ ราช ศรทัธา นี ้   ก ็เนือ่งจาก 

ในหลวง ได เสด็จ ทอด กฐนิ ที ่วดั ปทมุ   ใน ขณะ นัน้ สถาน ที ่นี ้ยงั เปน 

ที่ ทรัพยสิน ของ พระมหากษัตริย   เรา ก็ มา อาศัย เพื่อ พา ญาติโยม 

ปฏิบัติ ธรรม ปลูก ศาลา มุง ดวย แฝก   ในหลวง มอง เห็น ก็ เดิน 

เขา มาดู   แลว ตรัส ถาม วา อัน นี้ อาจารย ทำ อะไร   บอก วา เปน ที่ 

ปฏิบัติ ธรรม ของ ญาติโยม ที่ มี ความ เลื่อมใส ใน พระ รัตนตรัย    คือ 

พระพุทธ   พระ ธรรม    พระ สงฆ    ตั้งใจ ที่ จะ ปฏิบัติ จิตใจ ให ละ จาก 

กิเลส อาสวะ   ซึ่ง ดอง อยู ใน จิตต สันดาน มา ตั้ง หลาย ภพ หลาย 

ำ ึ่ ี่ ไ 

๒๘๑



เทศนาธรรม

ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร

ทานเจาคุณพระอุดมญาณโมลี
(จันทรศรี จนฺททีโป)

ชาติ   เมื่อ ในหลวงได รับคำ ตอบ เชน นี้ จึง ตรัส วา ผม จะ ถวาย ที่ 

ตรง นี้   ๕   ไร   แลว ก็ เปน อันวา ญาติโยม ที่มา ปฏิบัติ ธรรม เกิด ปติ 

ยินดี เปน อยาง มาก   แลว ก็ได 

เริ่ม พา กัน ชำระ ความ สกปรก ให 

สะอาด   ขน ดิน ขนทราย มา ถม 

ให เปน ระเบียบ เรียบรอย แลว 

ก็ เริ่ม ออกแบบ ศาลา   แลว ก็ ไป 

ประชุม กัน ที่ ศาลา กลาง จังหวัด   

มี ผู วา ราชการจังหวัด พระนคร   

เปนตน   ก ็สนทนา กนั   ตัง้ ชือ่ ศาลา 

ตั้ง   หา  -  หก ชื่อ   แลว ก็ อัด เทป มา 

เปด ให อาตมา ฟง   อาตมา ก็ เลย 

เสนอ ขึ้นชื่อ สุดทาย วา  ศาลา 

พระ ราช ศรัทธา   สวน กรรมการ 

เขา เสนอ วา ศาลา พระ ราชดำร ิ   

วัดปทุมวนาราม ในสมัย พ.ศ. ๒๔๑๐

พระอุโบสถวัดปทุมวนารามราชวรวิหารพระอโบสถวัดปทมวนารามราชวรวิหาร

๒๘๒

เวลา ในหลวง เลือก เอา   ก็ เลือก 

เอา ศาลา พระ ราช ศรัทธา   ตอ 

จาก นั้น   ญาติโยม ก็ บริจาค เงิน 

ทอง ขาว ของ มา  หา ชาง มา   มี 

ชาง โยธา เปน ผู ออกแบบ   เขา 

ก็ มา กอสราง กัน เปน เวลา   ๑   ป 

ก็ สำเร็จ   ดัง นั้น ญาติโยม ก็ เกิด 

ความ ศรัทธา   ได พา กัน มา รักษา ศีล   ๕   ศีล   ๘ แลว ก็ เจริญ พระ 

ธรรม เทศนา นิมนต ครูบา อาจารย ฝาย กรรมฐาน มา เทศน เปน 

จำนวน มาก   วัน ละ องค   สอง องค   สวน อาตมา เวลา วาง ก็ มา นอน 

อยู ที่ นี่ ชวย สนับสนุน   เพราะ 

เปน ครูบา อาจารย เปน ผู ที่ นำ 

พระราช พัฒนาทร ( ถาวร   จิตฺ ต 

ถาว โร )  มา ฝาก ไว ที่ นี่ กับ เจา คุณ 

รา ชมุณี (โฮม)    ซึ่ง ใน ขณะ นั้น 

ทาน เปน เจา อาวาส วดั นี ้  ทาน พา 

ฝก กรรมฐาน   พา ไป ที่ ปาชา จีน 

บาง  อะไร บาง เหลา นี้   เปนตน  

  พระ ถาวร นั้น  เมื่อ เปน 

สาม เณร เล็กๆ   อยู ที่ วัด โพธิ สม 

ภรณ   เวลา ทำวัตร ค่ำ   หา โมง 

เย็น   พระ สงฆ สามเณร ขึ้น แลว   

วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร ในปจจุบัน

พระราชพิพัฒนาทร (ถาวร จิตฺตถาวโร)
วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร

วัดปทมวนารามราชวรวิหาร ในปจจบัน

พระราชพิพัฒนาทร (ถาวร จิตตถาวโร)

๒๘๓



เทศนาธรรม

ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร

ทานเจาคุณพระอุดมญาณโมลี
(จันทรศรี จนฺททีโป)

หลวงปูฯ ก็พา ฝก สมาธิ กรรมฐาน เปน บุพภาค   เปนตน   พอ สง มา 

เรียน อยู ที่ วัด ปทุม ฯนี้ ก็ได เปน เปรียญ ๓   ประโยค   ตอ จาก นั้น ไป 

เขา เรียน ที่ มหามกุฏ ราช วิทยาลัย วัด บวรนิเวศวิหาร  ประมาณ   

๒   ป หรือ ๓ ป   ก็ไป ตอ ปริญญา ตรี ที่ อินเดีย   จบ ปริญญา ตรี ภาษา 

สันสกฤต แลว ก็ ขึ้น มา หล วง ปูฯ   ได ถาม วา จะ อยู หรือ จะ สึก   ถาวร 

ก็ ตอบ วา อยู   อยู แลว ตอง ปฏิบัติ เพราะ เรา เรียน ปริยัติ มา สมควร 

แลว   ก็ ตั้งใจ ปฏิบัติ สม ความ ปรารถนา ของ หล วง ปูฯ   ดัง นั้น 

หลวงปูฯ ถือวา เปนลูกชาย คน หนึ่ง ที่ ได เลี้ยง ดู ปู เสื่อ มา น อก จาก 

นั้น   พอได เปรียญ   ๘   ประโยค   ๙   ประโยค   หรือ จบ ศาสน ศาสตร 

บัณฑิต ก็ สึก กัน ไป หมด   ไมมี ใคร อยู ให   

 ใน วาระ ตอ มา   หลวง ปู   พรรษา   ๘  สมเด็จ พระ สงัฆราช เจา 

กรม หลวง วชิร ญาณ วงศ      ก็ สง ไป ที่ ลพบุรี ไป พัฒนา วัด รัมภาราม 

ซึ่ง เจา อาวาส สึก   สามเณร เขา ก็ พา กัน 

สึก เหลือ เณร นอย องค เดียว เปน เวลา   

๑   ป   พ . ศ .   ๒๔๘๑   ไป ลพบุรี   พ.ศ.   

๒๔๘๒   ไป ลำพูน อยู วัด หน องดู   ใน 

ปา ใน ดง กับ พวก มอญ   พ . ศ .  ๒๔๘๒   

จอมพล   ป .   พิบูลยสงคราม เปลี่ยน ให 

เปน เดือน มกรา เปน ป ใหม   ก็ เลย เปน   

๒๔๘๒  -๒๔ ๘๓   พอก ลับ มา กรุงเทพ   

พ . ศ .  ๒๔๘๔   สมเด็จ พระสังฆราช เจา 

กรม หลวง วชิร ญาณ วงศ   ม ีพระ บญัชา 

๒๘๔

ให ไป สอน พระ ปริยัติ ธรรม ที่ วัด สุทธาวาส   

อำเภอ เมือง   จังหวัด สกลนคร   ในขณะ 

นั้น มี นัก ธรรม   ตรี   โท   เอก   และ เปรียญ   ๓   

ประโยค ที่ กำลัง ศึกษา อยู ก็ได ปฏิบัติ หนาที่ 

ดวย ความ เสีย สละ   เพราะ ใน ขณะ นั้นยัง 

หนุม มีอายุ เพียง   ๒๙   ป   พรรษา   ๙   เมื่อ 

ออก พรรษา แลว   เดือน   ๑๒   หลวง ปูมั่น  

ภูริทตฺโต  ทาน มา จาก วัด ปา หนองผือ บาน 

นา ใน มา พัก ที่ วัด สุทธาวาส   พระ มหาเส็ง 
พระอริยคุณาธาร (เส็ง ปุสฺโส, ป ธ. ๖)
อดีตเจาอาวาสวัดปาสุทธาวาส

๒๘๕
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หลวงปูมั่นฯ ถายภาพรวมกับคณะศิษยของทาน  (จากซายไปขวา)
๑.ไมปรากฎบันทึก  ๒.พระอาจารยกู ธมฺมทินโน  ๓. พระอาจารยกวา สุมโน

๔. หลวงปูมั่น ภูริทตฺโต  ๕.พระอาจารยบุญธรรม 
ขณะจำพรรษา  ณ  วัดอรัญญวาสี  อ.ทาบอ  จ.หนองคาย

เปน เจา อาวาส ทีว่ดัสุทธาวาส  มา ตอน หลงั ได เปน เจา คณุ อรยิ 

คณุาธาร   ได จดัหนาที ่ให หลวง ปูฯ   ปฏบิตั ิหลวง ปู มัน่ ฯ เปน ประจำ   

คือ ทาน พัก อยู วัด ปา สุทธาวาส นั้น ประมาณ   ๑๕   วัน   หลวงปูฯ  

ได ปฏิบัติทาน อยาง ใกล ชิด และ ทาน ก็ได ฝกหัด จิต ของ หล วง ปูฯ   

อยาง เขม งวด   ได เดิน จงกรม ภาวนา ใน ขณะ นั้น  จิต หล วง ปูฯ คิด 

วา  หลวง ปู มั่น เขา เลา ลือ กัน วา สามารถ ที่ ทาย ใจ ของ บุคคล อื่น 

ได   สวน จิตใจ ของ หลวง ปู ยัง ไม เชื่อ   ทาน ก็ ให เดิน จงกรม บาง   นั่ง 

ภาวนา บาง   พอ ถงึ วนั ที ่  ๗   ทาน ทรมาน อยาง หนกั เดิน จงกรม ตัง้แต 

ทุม หนึ่ง ถึง สาม ทุม   ให ขึ้น มา นั่ง สมาธิ  ทาน นอน อยู บน เตียง เวลา 

เรา คิด   จิต มัน ไป ติด อารมณ ภายนอก ขณะ ใด  ทาน ทัก ใน ขณะ 

นั้น   เมื่อ ถึง เวลา ตี หนึ่ง จิต มัน มี สติ   ระลึก นึก ได วา เรา คิด ไป ยัง ไง 

๒๘๖

ทาน รูหมด   จิต มัน กลัว ทาน  ผล สุดทาย ก็ ตั้ง 

สติ ได แลว ก็ มา พิจารณา ตน ทาน แนะนำ 

วา เวลา นี้   จิต เปน สมาธิ แลว   ให พิจารณา 

กายคตาสติภาวนา  พิจารณา รางกาย ของ 

ตน มี อาการ   ๓๒   ตั้งแตผม เปนตน   จน ได 

เหน็ วา เปน รางเปน กระดกู ผู ปวย ไป  จติใจ 

มัน ก็ เปน ไป ตาม ที่ ทาน แนะนำ  ตอ จาก 

นั้น นั่ง อยู เหมือน กับ ไม นั่ง เพราะ จิต 

มัน รวม ลง ถึงที่ ไมมี ยึด อะไร   นั่ง ก็ 

เหมือน ไม นั่ง   ไม ปวดแขง ปวด ขา   

ไมมี ปวด เลย   นี่ เรียก วา จิต เปน สมาธิ   อารมณ ภายนอก เขา มา 

หมด เอาแต ใจ เพียง อยาง เดียว   เมื่อ เปน เชน นี้ ตอนนั้น หล วง ปูฯ  

ตัง้ใจ จะ ลา สกิขา แลว    พอได รบั โอวาท ขอ ปฏบิตัิ ของ หลวง ปู มัน่ฯ  

จิตใจ ก็ มั่นคง ใน ทาง พระพุทธ ศาสนา  ได อยู มาจนกระทั่ง บัดนี้ 

มีอายุ   ๙๖ป   กับ   ๖ เดือน   พอ ถึง วัน ที่   ๑๐   ตุลา  (๒๕๕๑) ก็ เต็ม อายุ   

๙๗   เปน พระ ผู เฒา จะ ลุก ก็ ยาก   จะ นั่ง ก็ ยาก   

 ใน วัน นี้ ซึ่ง มา พบ ญาติโยม เวลา นี้ สมเด็จ พระ สังฆราช 

ญาณ สังวร   ได ประทาน พระบรม สารีริกธาตุ ให หล วง ปูฯ   ไป ไว 

เปน ที่ เคารพ กราบ ไหว   ณ   วัด โพธิ สม ภ รณ   เมื่อ   พ . ศ . ๒๕๓๕   เมื่อ 

ไดไปแลว ก็ เอา บูชา ไว ยัง ไม นึก วา จะ สราง เจดีย  มา ภาย หลัง 

เมื่อ พ.ศ.  ๒๕๔๘   เปน วันพระ เทศน ใน โบสถ  แลว ญาติโยม ผู 

มา ฟง เทศน ก็ ถาม ขึ้น วา พระบรม สารีริกธาตุ หล วง ปูฯ   จะ เก็บ ไว 

๒๘๗
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(จันทรศรี จนฺททีโป)

ที่ไหน   จะทำ อยางไร ลูก ศิษย ถึง จะ ไม แยง กัน    มี โยม อีก คน หนึ่ง 

พูด ขึ้น วา ตอง สราง เจดีย   เพราะ เจดีย เปน ของ มั่นคง ใน พระพุทธ 

ศาสนา เปนหลัก ของ พระ ศาสนา ไว ให ลูก หลาน เคารพ นับถือ   

เมื่อตกลง แลว ก็ ตั้ง คณะ กรรมการ ขึ้น มา   โดย เฉพาะ คณะ ทหาร 

และ ญาติโยม ผู ที่ เขา วัด มา ประชุม กัน ตกลง วา ตอง สราง  แลว 

ก็หาชางได บริษัท ไทย วัฒนวิศวะ การ ทาง มา รับ  กอสราง ตั้ง แต 

พ. ศ .  ๒๕๔๘   วางศิลา ฤกษ โดย ฝาย สงฆ มี หลวง ปู เปน ประธานฯ   

ฝาย ฆราวาส มี พล เอก วิชิต   ยา ทิพย  (ใน ขณะ นั้น ทาน ยัง เปน รอง   

ผบ .ทบ . อยู )  มาเปน ประธาน ฝาย ฆราวาส วาง ศิลาฤกษ  เมื่อ วาง 

ทานเจาคุณพระอุดมญาณโมลี (จันทรศรี จนฺททีโป) (นั่งแถวกลางซายมือ) 
ถายรูปรวมกับ ทานเจาคุณธรรมเจดีย (จูม พนฺธุโล) (นั่งตรงกลางแถวกลาง) 

และพระเถระ ครูสอนพระปริยัติธรรม วัดโพธิสมภรณ จ.อุดรธานี

๒๘๘

แลว ก็ ดำเนิน การ กอสราง เรื่อย มา   ญาติโยม ที่ รูจัก ขาว ใน อุดรฯ  

หรือ ตางจังหวัด โดย เฉพาะ พวก กรุงเทพฯ    ก็ได พา กัน บริจาค 

คนละเล็กละ นอย   แต คณะ กรรมการ ทาน กำหนด ไว วา ผู บริจาค 

ตั้งแต   ๒๐,๐๐๐   บาท ขึ้น ไป ก็ ให จารึก ชื่อ ไว ที่ ศาลา   ๔   มุม  และผู 

บรจิาค นอย กวา นัน้ มา ภาย หลงั คณะ กรรมการ เขา ได กำหนด ที ่จะ 

เอา แสตนเล สมา คลุม ตั้งแต ยอด จนถึง คอ ระฆัง แผน ละ   ๓,๐๐๐   

บาท แลว ก็ เอา ชื่อ ติด ใน แผน แส ตนเลส แลว ก็ เอา ติดกับเจดีย   

เมื่อ เปน เชน นี้ คณะ กรรมการ ตกลง กัน อยาง นี้ แลว ก็ได ออก 

ในงานฉลองหอระฆังวัดศรีเมือง จ.หนองคาย (นั่งหนา) หลวงปูพระเทพสิทธาจารย 
(จันทร เขมิโย)  (นั่งแถวหนาจากขวาไปซาย) หลวงปูออน าณสิริ, หลวงปูขาว 

อนาลโย, หลวงปูเทสก เทสรังสี, หลวงปูบุญมา จิตเปโม, ทานเจาคุณพระอุดมญาณโมลี 
(จันทรศรี จนฺททีโป), หลวงปูพระจันทรโทปมาจารย,  หลวงปูพระธรรมไตรโลกาจารย, 
หลวงปูพระสุธรรมคณาจารย  (นั่งแถวหลังจากขวาไปซาย) พระครูสุนทรนวกิจ, 

พระครูบริหารคณากิจ, หลวงปูออนสี สุเมโธ, หลวงปูหลอด ปโมทิโต, หลวงปูบัวพา 
ปโภาโส ภาพนี้ถายเมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๘

๒๘๙
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หลวงปูขาว อนาลโย, ทานเจาคุณพระอุดมญาณโมลี (จันทรศรี จนฺททีโป), 
พระธรรมไตรโลกาจารย, พระธรรมบัณฑิต วัดนรนาถฯ ภาพเมื่อป พ.ศ. ๒๕๒๔

กำหนดการ วัน ที่   ๑๙   พฤษภา   วัน วิสาขบูชา ป นี้   จะ ได ทอด ผาปา 

หา ทุน เพื่อ สราง เจดีย ตอ ไป  ดัง นั้น จึง แจง ขาว ให ญาติโยม ทั้ง 

หลาย ทราบ   เพื่อ จะ ได สละ เงิน ชวย กัน บริจาค ใหสำเร็จ ลุลวง 

ไป ดวย ดี   ขณะ นี้ การ กอสราง เจดีย ได สำเร็จ ลุลวง ไป ดวย ดี 

ยัง แต การ ตกแตง ประดับ ประดา ให สวยงาม เทานั้น   เพราะ 

ฉะนั้น ผู ที่ มี ศรัทธา ก็ บริจาค ไดที่ถาวร นี่ ก็ได   เพื่อ รวบรวม สงไป  

ถาไมทันวันทอด ผาปา จะ หลัง ก็ได เพราะ เจดีย นี้ จะ ตอง สราง 

อีก หลาย เดือน   การ ตกแตง ประดับ ประดา เปน ของ ที่ ทำได ยาก 

และเปน ของ ละเอยีด ออน    เพราะ ฉะนัน้ จงึ แจง ขาว นี ้ให ญาติโยม 

ชาว กรงุเทพฯ    ผู ม ีศรทัธา เลือ่มใส ใน พระ บวร พทุธ ศาสนา ได ชวย 

บอกกัน ตอๆ   ไป   เพื่อ จะได ชวย กัน สราง พระ เจดียนี้   สราง อยาง 

๒๙๐

ถาวร เปน เงิน จำนวน มาก   กวา จะ เสร็จเรียบรอย ก็ เห็นจะ ถึง หา 

สิบลาน เปนตน   

 ดัง นั้น จึง ขอ ให ญาติโยม ผู ที่มา ปฏิบัติ ธรรม   ณ   สถาน ที่ 

นี้ ตั้งใจ ปฏิบัติ พิจารณา กรรมฐาน   อยาง หลวง ปู มั่น ฯ  ทานได ใช 

คำ วา   พุทโธ   คำ เดียว   เมื่อ จิต มัน รวม ถึงที่ คำ บริกรรม นั้น หาย ไป   

สติ กุม จิต ไว เสมอ   เมื่อ เปน ดังนี้ เรา เปน ศิษย ตถาคต ก็ ปฏิบัติ ตาม 

คำ แนะนำ   พร่ำ สอน ของ ครูบา อาจารย ฝายกรรมฐาน   ที่ ถาวร ได 

นิมนต มา แสดง ธรรม เปน นิจ   ทำ จิตใจ ของ เรา ให เกิด ศรัทธา   คือ 

ความ เชื่อ ประสาทะ   ความ เลื่อมใส เกิด ขึ้น ใน ใจ    กิเลส ทั้ง หลาย 

คอืความ เศรา หมอง ของ ใจ   เชน    ความ โลภ อยาก ได ทรัพยสนิ เงนิ 

ทอง ขาว ของ ไมมี ที่ สิ้น สุด   ได เทาไร ก็ ไม พอ   ความหลงก็หลงไป   

ทานเจาคุณพระอุดมญาณโมลี (จันทรศรี จนฺททีโป) (นั่งขวามือ) ถายรูปรวมกับ 
หลวงตามหาบัว าณสมฺปนฺโน, หลวงปูเหรียญ วรลาโภ และพระเถระ

๒๙๑



เทศนาธรรม

ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร

ทานเจาคุณพระอุดมญาณโมลี
(จันทรศรี จนฺททีโป)

หลง ใน รางกาย ของ ตน วา   ยัง แข็ง แรง ยัง มี การประกอบอาชีพ   

ถึงดัง นั้น ก็ ดี   ครูบา อาจารย   โดย เฉพาะ พระกรรม ฐาน ฝาย 

ภาค อีสาน   ปฏิบัติ กัน   ผู ที่ ทาน ได บรรลุ คุณธรรม ชั้น สูง   ก็ มี 

หลายทานหลาย องค   เทา ที่ จำ ได ผู ที่ ให ความ รูแก ศิษยานุศิษย 

คือหลวง ปู มั่นฯ   เปนตน   นอกจาก นั้น   ศิษย รุน ที่ หนึ่ง ก็ มี   หลวง ปู 

สิงห   ขนฺ ตยาค โม   หลวง ปู มหา ปน   เปรียญ   ๕   ประโยค   ไป จาก 

วัด บวร นิเวศ ซึ่ง เปน นอง ชาย ของ ทาน   ,   หล วง ปูฝน ,  หลวง ปู 

ขาว,  หลวง ปู ออน,     หลวง ปู กง มา   ที่ อาตมา จำ ได นอกจาก นั้น ก็ 

มี อีก หลาย สิบ องค   ทาน เหลานี้ เอา ชีวิต เขา แลก   จะ ตาย   จะ เปน 

อยางไรก็ ไม ยอม ตาย   ซึ่ง มี ชีวิต อยู ดวย กัน เดี๋ยว นี้   

 ที่ยัง เดิน ได   คือ มี หลวง ตาม หา บัว   วัน นี้ ก็ มา เทศนอยู ที่ วัด 

อโศก าราม   พอ ถึง วัน ที่   ๑๒   สิงหาคม   ซึ่งเปน วันพระ ราช สมภพ 

ของ พระ ราชินี   หลวง ตาม หา บัว ก็ เกิด วันนี้   แต คนละ รอบ เมื่อ ถึง 

วัน ที่   ๑๒   สิงหาคม   ก็ อายุ ครบ   ๙๕   ป   ซึ่ง ยัง เดิน ได   ไป ได   พระ 

ที่มีอายุ เกิน   ๙๒   ที่ เปน พระ ปฏิบัติ ก็ มี หลาย องค   บัดนี้   เรียก วา 

ชวย ตัว เอง ไมได   ตอง เขา นอน ที่ หอง ไอ ซี ยู ใน โรง พยาบาล   ดัง 

นั้น ผู ที่ ยัง ไป ได มา ได เทา ที่ รู   ก็ มี หล วง ปูฯ กับ  หลวง ปู มหา บัว   

๒   องค นี้ ที่ อุดรฯ   ซึ่ง ไป มา หาสู กัน อยู เปน นิจ   เมื่อ พรรษา ที่ แลว 

นี้   ทาน ไป ทอด กฐิน ที่ วัด   ได เงิน ประมาณ   ๗   ลาน ก็ ชวย สราง 

เจดีย นี้ แหละ   เพราะ ฉะนั้น ญาติโยม ทั้ง หลาย   อัน นี้ เลา ให ฟง 

เพียง ยอๆ   ที่ อาตมา หรือ หล วง ปูฯ   ไม ได มา วัด ปทุมฯ   เปน เวลา   

๔   เดือน   ก็ เนื่องจาก คอยดู คอยกำกับ ที่ เขา สราง เจดีย   เมื่อ สราง 

๒๙๒

ทานเจาคุณพระอุดมญาณโมลี (จันทรศรี จนฺททีโป) เปนประธานแหพระบรมสารีริกธาตุทานเจาคณพระอดมญาณโโมลีี (จันทรศรีี จนททีีโโป) เปนประธานแหพระบรมสารีริกธาต

เสร็จ ก็ เปนปูชนียสถาน   บรรจุ พระบรม สารีริกธาตุ   และ 

อัฐิ ธาตุ ของ หลวง ปู มั่นฯ   ของ หลวง ปู กรรมฐาน ซึ่ง เปน ลูก 

ศิษย ของ  หลวง ปู พระธรรมเจดีย  (จูม   พนฺธุโล )  ซึ่งทาน เหลา 

นั้น มา ญัตติ   เปนธรรม ยุต กับ หลวงปู พระธรรม เจดีย   ใน ขณะ 

นั้น ทาน เปน เจา คณะ มณฑล   ปกครองคณะ สงฆ ใน ภาค อีสาน 

เหนือ   ทั้ง ฝาย ธรรม ยุต และ มหา นิกาย     มีอำนาจ ที่ จะ บวช ได  ดัง 

นั้น  วัดโพธิสมภรณ จึง เปน แดน เกิด ของ พระกรรมฐาน ฝาย ภาค 

อีสาน   ใน การ ที่ สมเด็จ พระ สังฆราช เจา  กรม หลวง วชิร ญาณวงศ   

สง อาตมา ไป ปฏิบัติ ศาสน กิจ ที่ วัด โพธิสม ภรณ   ชวยหลวง ปู 

พระธรรมเจดีย ใน ขณะ นั้น   อายุ ทาน   ๖๗  - ๖๘   แลว ก็ได ปฏิบัติ 

หนาที่   ม ีการ สอนบาลี และ นกั ธรรม เปนตน   ตอ มา ถงึพ.ศ .  ๒๕๐๔   

ทาน ก็ เริ่ม อาพาธ  เปน นิ่ว ใน ถุง น้ำดี   และ ก็ มา ผาตัด ที่ จุฬา   และ 

ครั้ง ที่ สอง ที่ ศิริราช   อยู ได ประมาณ สอง สาม เดือน   ทาน ก็ ถึงแก 

๒๙๓
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ทานเจาคุณพระอุดมญาณโมลี
(จันทรศรี จนฺททีโป)

มรณภาพ   และ หลวงปูฯกไ็ด สราง เมรุ เปน เวลา   ๑๐   เดอืน กวา   เมือ่ 

แลวเสรจ็ ก ็ขอ พระราชทาน   เมือ่ พระราชทาน เพลงิ ศพ หลวง ปู พระ 

ธรรมเจดีย เสรจ็   สมเดจ็พระสงัฆราชฯ  (วดั มกุฎฯ)   เปนผูมบีญัชา 

ให รักษาการณ เจา อาวาส ตอ มา จน ถึง พ .ศ.  ๒๕๐๗   จึง ได ขอ 

พระราชทาน วัด โพธิฯ ให เปน พระ อาราม หลวง   เพราะ หลวง ปูฯ 

ได พัฒนา วัดให เปนระเบียบ เรียบรอย   ได รับ ตรา ตั้ง วา เปน วัด 

พัฒนาตัวอยาง   มา ภาย หลัง ได รับ โล หวา เปน วัด พัฒนา ดีเดน

   เพราะ ฉะนั้น จึง เลา ยอๆ   ให ญาติโยม ฟง   เมื่อ ได ฟง เชน 

นี้ แลว ก็ ขอ เชิญ ญาติโยม   เสีย สละ เวลา ไป ทอด ผาปา วัน ที่   ๒๙   

ณ   วัด โพธิ สม ภ รณ   เวลา   ๑๖   นาิกา ๓๐   นาที เปน พิธี ถวาย 

ผาปา   และ วัน นั้น เปน วัน วิสาขบูชา และ ก็ ทาง วัด ก็ได จัด ให มี 

การทอดผาปา ไป ดวย   อัน นี้ เปน มต ิของ คณะ กรรมการ   หล วงปูฯ   

ก็ รับ เห็น ชอบ ดวย   จึง ได จัด ตั้ง กัน ขึ้น   ดัง นั้น ขอ ให ญาติโยม ทุก 

คน จง ตั้งอกตั้ง ใจ   ปฏิบัติ ขัดเกลา จิตใจ ของ ตน   ให พน จาก กิเลส 

๒๙๔

ทานเจาคุณพระอุดมญาณโมลี (จันทรศรี จนฺททีโป) นำพระภิกษุสงฆสวดมนตทำวัตร  โ ี ( ั  ี

อาสวะ   ซึ่ง เรา รู อยูแลว วา   ความ โลภ มัน อยาก ได ไมมี ที่ สิ้น สุด    

ความ โกรธก็มีประจำ   ความ หลง ก็ มี ประจำ   เมื่อ ปฏิบัติ บอยๆ   

เขา  มัน ละ ไป วัน ละ เล็ก ละ นอย   ถอย ออก ไป จิต ก็ แนน หนา ขึ้น   

ขึ้น ชื่อ วา เปน ผู ถึง พระพุทธ   พระ ธรรม   พระ สงฆ   อัน เปน สรณะ ที่ 

พึ่ง ที่ เคารพ ของตน ตลอดชีวิต   ทำ จิตใจ ให ละ ชั่ว   ทำความ ดี ให 

มาก ที่สุด   ทำใจให ผองใส   ตั้งใจประพฤติ ปฏิบัติ ไม ขาด สาย   ทำ 

ทุกวัน ทุกเวลา   อกาลิโก   ไมเลือก กาล ไม เลือก เวลา   โอ ปนยิ โก   ให 

นอม ธรรมะ   คือ คำ สอน ของ พระ สัมมา สัม พุทธ เจา   เขา มา ไว ใน 

ใจ ของ เรา ให มั่นคง   ตั้งใจ ตั้ง สติ คือ ความ ระลึก ได   สัมปชัญญะ 

คอยควบคุม จิตใจ ไม ให แส ไป ใน อารมณ   ที่ ทำให เรา โกรธ  เรา 

หลง  เรา โลภ อยู ทุก เวลา นาที   ถาทำ ดี ได อยาง นี้ ได ชื่อ วาการ 

สรางชีวิตของ ตน ใหเปน กำไร ในภพ นี้   

๒๙๕

ทานเจาคุณพระอุดมญาณโมลี (จันทรศรี จนฺททีโป) เปนที่เคารพรักของพระภิกษุสงฆ



เทศนาธรรม

ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร

 อยาง ครูบา อาจารย ทาน สำเร็จ มา หลาย ทาน หลาย องค 

แลว  ก็ เพราะ ปฏิบัติ ธรรมะ คำ สั่ง สอน ของ พระ สัมมา สัม พุทธ 

เจา ทั้ง แปด หมื่น สี่ พัน พระ ธรรม ขันธ   รวม ลง อยู ที่ เบญจ ขันธ คือ 

รูป   เวทนา   สัญญา   สังขาร   วิญญาณ   คือ   ดวงใจ ฝง อยู ใน ใจ   

พระไตรปฎก ก็ อยู ใน ใจ     เพราะ ฉะนั้น ให เรา รักษา ใจ ของ เรา ให 

มั่นคง   ตอ ไป แลว จะ ได รับ ผล   คือ ความ สุข ความ เจริญ ใน ใจ ของ 

เรา นั้นแล   ถา ใจ มัน สงบ ระงับ แลว   มัน ละ จาก ความ อยาก ได คือ 

ได ทรัพยสิน เงิน ทอง   มา มาก เทาไร   กี่ ลานๆ   เวลา หมด ลม หายใจ 

ก็ เอา ไป ดวย ไม ได ทิ้ง ไว กับ ลูก กับ หลาน   ลูก หลาน ก็ ผลาญ หมด   

เพราะ ฉะนัน้ ขอ ให ญาตโิยม ทกุ คน   นำ ไป พนิจิ คดิ พจิารณาวา เรา 

จะ เอา อะไร ไป   คือ สิ่ง ที่ เรา จะ เอา ไป คือ คุณ งาม ความ ดี   ที่ เรา ได 

ให ทาน รักษา ศีล   เจริญ เมตตา ภาวนา   ทำ จิตใจ ของ ตน ให ผองใส 

ตั้งใจ ปฏิบัติ   ทุก วัน ทุก เวลา   สนฺทิฏ ฐิโก   เปน ผู เห็น เอง ไม ได ตอง มี 

คน อื่น บอก   อยาง ที่ เรา สวด   สวา ขา โต   ภะ คะ วะ ตา   ธัม โม   นั่นเอง   

เพราะ ฉะนั้น จึง ขอ ให ญาติโยม   ตั้งใจ พิจารณา ปฏิบัติ ตน ของ ตน   

ให พน จาก ความ ทกุข ยาก ลำบาก โดย ประการ ทัง้ ปวง   ให ทำ จติใจ 

ให เลื่อมใส   ให สุข กาย สบายใจ   ปรารถนา สิ่ง ใด ขอ ให ได สิ่ง นั้น   

ตาม ความ มุง มาตร ปรารถนา   ให ปราศจาก โรคา พยาธิ   ให มีอายุ 

มั่น ขวัญ ยืน   ได เปน ผู อุป ถัมภ บำรุง พระพุทธ ศาสนา   ให วัฒนา 

ถาวร สืบไป   ประกอบ ดวย พร ชัย ทั้ง สี่ ประการ   มีอายุ   วรรณะ   สุขะ   

พละ   ทุก ทิพา ราตรี กาล   ดังประ ทาน ที่ วิสัชนา มา   ก็ พอ สมควร แก 

เวลา   เอวัง ก็ มี ดวย ประการ ละ ฉะนี้.

๒๙๖

สมเด็จ พระ ญาณ สังวร   สมเด็จ พระ สังฆราช  
 ทรง ฟง การ ถวาย รายงาน จาก ทาน เจา คุณ พระ อุดม ญาณ โมลี ( จันทร ศรี   จนฺท ที โป ) 

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช 
ทรงรับของที่ระลึกที่จากทาน เจา คุณ พระ อุดม ญาณ โมลี ( จันทร ศรี   จนฺท ที โป )  ทูลถวาย



ทานเจาคุณฯ กับหลวงปูบุญเพ็ง กัปปโก

ทานเจาคุณฯ กับหลวงปูพุทธะอิสระ

ทานเจาคุณฯ สนทนากับพระอาจารยอินทรถวาย

ทานเจาคุณฯ กับหลวงปูจันทรา อ.กบินทรบุรี

ทานเจาคุณฯ ถวายไทยธรรมแกหลวงพอทูล ขิปฺปปฺโ

เวียนเทียนในวันวิสาขบูชา พ.ศ. ๒๕๕๒ ทานเจาคุณฯ กับดร.สนอง วรอุไร

ทานเจาคุณฯ กับพระราชวราลังการ

ทานเจาคุณฯ รวมเจริญพุทธมนตครบรอบ ๘๑ ป พระราชญาณวิสุทธิโสภณ (หลวงปูทอน)

ทานเจาคุณฯ ลงนามเยี่ยมสนามสอบบาลี ณ วัดมัชฌิมาวาส พระ ราช พิพัฒ นาท รถ วาย ดอกไม แสดง มุทิตา คารวะ ทาน เจา คุณฯ 

ทานเจาคุณฯ กับเจาคณะภาค ๘

ทานเจาคุณฯ กับหลวงปูมา

ทานเจาคุณฯ กับเจาคณะภาค ๙

ทานเจาคุณฯ กับพระเทพเจติยาจารย (หลวงพอวิริยังค)
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    นรินทร     เศวต ประวิช กุล   และ   ชวิน     ยง ยุทธ   .   หลวง ปู ฝาก ไว   “ พระ รา ชวุฒา จาร ย ( หลวง ปู ดูลย   
อตุโล ) .   นนทบุรี   :   กอน เมฆ แอนด กันย กรุป   ,   ๒๕๕๐ 
    คณะ ศษิยานศุษิย   :   จนัทร สอง ธรรม   ทาน เจา คณุ พระ อดุม ญาณ โมล ี  ( จนัทร ศร ี  จนทฺ ท ีโป ) .   นนทบรุ ี  
:   กอน เมฆ แอนด กันย กรุป ,   ๒๕๔๙ 
    คณะ ศิษยานุศิษย   :   ความ ทรง จำ หลวง ปู จันทร ศรี   จนฺ ที โป .   กรุงเทพฯ   :   บ . สำนัก พิมพ รม ธรรม   ,   
๒๕๔๔ 
    พระ ศรี ญาณ โสภณ     :     ทาน เจา คุณ พระ อุดม ญาณ โมลี   ( จันทร ศรี     จนฺท ที โป ) . กรุงเทพฯ   :   รม ธร รม 
พริ้น   ติ้ง แอนด พับลิช ชิ่ง   ,   ๒๕๔๘ 
    ชมรม กัลยาณ ธรรม     :   ประวัติ ทาน พระ อาจารย มั่น       ภูริ ทัต โต     และ มุต โตทัย .  นนทบุรี     :     กอน เมฆ 
แอนด กันย กรุป ,   ๒๕๕๐ 
    ชมรม กัลยาณ ธรรม   :   สัน ติว รบท .   กรุงเทพฯ   :   โรง พิมพ ขุม ทอง อุตสาหกรรม แสง การ พิมพ ,   
๒๕๔๙ 
    คณะ ศิษยานุศิษย     :     ตาม รอย ธมฺม วิ ตกฺ โก พระ อรหันต กลาง กรุง ,   กรุงเทพฯ     :   หาง หุน สวน จำกัด     
ป . สัมพันธ พาณิชย ,     ๒๕๔๖ 
    สำนกังาน พระพทุธ ศาสนา แหง ชาต ิ    :     ธรรมนญู ชวีติ   .   กรุงเทพฯ   :     โรง พมิพ การ ศาสนา     สำนกังาน 
พระพุทธ ศาสนา ,   ๒๕๔๖ 
    ทรง วุฒิ - ปริ ศ ยา     หวั่ง ธรรม คุม และ เพื่อนๆ     และ บริษัท รมเย็น อุตสาหกรรม   จำกัด   :   พระ ธรรม 
บัณฑิต   ( จันทร ศรี     แสน มงคล ) .   กรุงเทพฯ   :   ส วิ ชาญ การ พิมพ   ,   ๒๕๔๒ 
 
 หมายเหตุ   :   คณะ ผู จัด ทำ กราบ ขอ ขมา ตอ พระ เถรานุเถระ ทุก รูป   ที่ เปน 
ศษิยานุศษิย ที ่สบืทอด แนวทาง ปฏปิทา ของ ทาน พระ อาจารย มัน่   ภ ูรทิต ฺโต   ที ่ม ี
ภาพ   แต ไม สามารถ จะ เรยีง ลำดับ พรรษา ได ถกู ตอง   และ พระ เถรานุเถระ ที ่ไมม ี
ภาพถาย   ไมมี นาม ใน ที่ นี้   ขอ ได โปรด อโหสิกรรม ใน ที่ นี้ ดวย เทอญ . 

๓๐๑

รายชื่อผูรวมจัดทำหนังสือ “จากวันวาร จวบจนวันนี้” 
รายชื่อ จำนวนเงิน

๑ พระครูปลัดสุวัฒนมงคลคุณ (สมภาร  ธมฺมโสภโณ) วัดโพธิสมภรณ    ๒,๐๐๐
๒ พระไกรศร  สนฺติธมฺโม  วัดโพธิสมภรณ    ๑,๐๐๐
๓ พระศักดิ์ประศาสตร  สกฺโก  วัดโพธิสมภรณ    ๑,๐๐๐
๔ คุณแมชี สุธรรมา  บำรุงพงค  วัดทิพยรัฐนิมิตร(วัดบานจิก)    ๑,๐๐๐
๕ คุณนรินทร - คุณธีรประภา  เศวตประวิชกุล ๘๐,๐๐๐
๖ คณุชวิน - คุณมะลิวัณย  ยงยุทธ และครอบครัว ๖๐,๐๐๐
๗ นพ.กิติศักดิ์ - คุณนภกช - ดช.กันต - ดช.กฤษฏ - ดช.กร  ดานวิบูลย ๔๐,๐๐๐
๘ คุณพิรุณ - คุณจันทรจิรา - ดช.ธนบูรณ - ดญ.ประภาวรินทร  จิตรยั่งยืน ๑๐,๐๐๐
๙ รานยืนยงพาณิชย  อ.โนนสูง  จ.อุดรธานี ๑๐,๐๐๐
๑๐ คุณพิศิษฐ - คุณธันยนันท  เชื้อศิริขวัญ และครอบครัว ๑๐,๐๐๐
๑๑ ชมรมกัลยาณธรรม ๑๐,๐๐๐
๑๒ รานเพชรทองบุญทวีเยาวราช  จ.อุดรธานี    ๕,๐๐๐
๑๓ รานบุญดี  จ.อุดรธานี    ๕,๐๐๐
๑๔ คุณสมศักดิ์ - คุณวิไลวรรณ  บุตรศรี และครอบครัว    ๕,๐๐๐
๑๕ คุณฐิติรัตน  ชัยประเสริฐ พรอมครอบครัว    ๕,๐๐๐
๑๖ คุณมยุรินทร  ชัยชนะสมบัติ    ๕,๐๐๐
๑๗ หางทองตราดาวชัยรัตน  จ.อุดรธานี    ๕,๐๐๐
๑๘ คุณเซี่ยมเจ็ง   ชำนาญณรงคศักดิ์    ๕,๐๐๐
๑๙ ทพญ.อัจฉรา  กลิ่นสุวรรณ    ๕,๐๐๐
๒๐ ดร.สนอง  วรอุไร    ๕,๐๐๐
๒๑ คุณสามชัย  นิธิกุลตานนท    ๕,๐๐๐
๒๒ คุณศรันยู - คุณปรียา - ดช.ธิตินันท - ดช.กันตธีร  ยุคันตวนิชชัย    ๔,๒๐๐
๒๓ คุณปรีชา   ศิริชุมพันธุ และครอบครัว    ๔,๐๐๐
๒๔ คุณกิมบวย  แซลิ้ม และครอบครัว    ๓,๒๐๐
๒๕ คุณยงศักดิ์ - คุณดารณี  ตันอาสุวงกุล    ๓,๐๐๐
๒๖ นพ.วิสุทธิ์ - คุณกมลทิพย  ตันรัตนาวงศ และครอบครัว    ๒,๐๐๐
๒๗ คุณภักดี  เลิศอัศวพล และครอบครัว    ๒,๐๐๐
๒๘ คุณอาทิตย - คุณเอื้อมเดือน  มาลาศรี    ๒,๐๐๐
๒๙ บริษัท เอส แอล เค ลักกี้ จำกัด กรุงเทพฯ    ๒,๐๐๐
๓๐ คุณสมุย  ตันรัตนาวงศ    ๒,๐๐๐
๓๑ คุณตุม  ศรีสะอาด    ๒,๐๐๐
๓๒ ดร.อรรถนันท - คุณอินทิรา  เล็กอุทัย    ๒,๐๐๐
๓๓ คุณยศสิริ – ภญ.วารุณี  ถิรมงคลชัย    ๒,๐๐๐



๓๐๒

๓๔ ดร.อรุณรัชช  เศวตประวิชกุล    ๒,๐๐๐
๓๕ คุณวันชัย  กำจรเมนุกูล และครอบครัว    ๒,๐๐๐
๓๖ คุณกิตติคุณ  บุตรคุณ และครอบครัว    ๒,๐๐๐
๓๗ คุณเกษม - คุณเลิศมณี  หุนธานี    ๒,๐๐๐
๓๘ รานธรรมภัณฑ  กรุงเทพฯ    ๒,๐๐๐
๓๙ บ.เน็ตโต แมนูแฟคเชอริ่ง จก.    ๒,๐๐๐
๔๐ คุณชัชวาลย  เมธาวิศาล และครอบครัว    ๒,๐๐๐
๔๑ คุณสมบูรณ - คุณลัดดา - คุณกรกช - คุณกชกร  ความเจริญ    ๒,๐๐๐
๔๒ บริษัท ไทยารี รับเบอร จำกัด    ๒,๐๐๐
๔๓ คุณนภาพร - คุณนิรมล  ตันอาสุวงกุล    ๒,๐๐๐
๔๔ คุณแมนิมล  พูลทรัพย และลูกหลาน    ๑,๒๐๐
๔๕ คุณจันทร  ธีรนิตยภาพ    ๑,๐๐๐
๔๖ คุณกริช - คุณสิปาง  ไชยประสิทธิ์    ๑,๐๐๐
๔๗ คุณกิตติพงศ  ศรีจุฬางกูล และครอบครัว    ๑,๐๐๐
๔๘ คุณสัญญา - คุณมันทนา - ดช.ธีธัช สุจิตจร    ๑,๐๐๐
๔๙ คุณเฉลิม  อมตฉายา    ๑,๐๐๐
๕๐ คุณมาลัยทิพย  อมตฉายา    ๑,๐๐๐
๕๑ รานดาวพานิช  อ.เฝาไร จ.หนองคาย    ๑,๐๐๐
๕๒ คุณณัฐชกานต - ดญ.ปราญปรยีา - ดช.ปรมินทร  วายุภักตร    ๑,๐๐๐
๕๓ รานตั้งชอเซียม อ.ทาบอ จ.หนองคาย    ๑,๐๐๐
๕๔ รานคลังยาเภสัช กทม.    ๑,๐๐๐
๕๕ คุณอุดมพร  พุมเจริญ    ๑,๐๐๐
๕๖ คุณสุธีพงษ  -  คุณธันยนันท  ศงสนันทน    ๑,๐๐๐
๕๗ คุณลักษณา  สนิทวงศชัย    ๑,๐๐๐
๕๘ รานเสริมสวย ดุจเพชร  จ.อุดรธานี    ๑,๐๐๐
๕๙ รานอุดรการแวน  จ.อุดรธานี    ๑,๐๐๐
๖๐ รศ.ดร.สมลักษณ  คงเมือง    ๑,๐๐๐
๖๑ คุณพร - คุณจุฬารัตน  บิลกุสลัน    ๑,๐๐๐
๖๒ คุณอัษฐพล - คุณจิตแจม  ปริยวงศสกุล    ๑,๐๐๐
๖๓ คุณจรรยา  พุทธขาว    ๑,๐๐๐
๖๔ คุณเสาวนีย  ดวงเจริญ    ๑,๐๐๐
๖๕ คุณจิตรภาณุ - คุณรพีพร  มวงสุนทร       ๕๐๐
๖๖ คุณนภาวรรณ  อรรควงษ และครอบครัว       ๕๐๐
๖๗ คุณแมลำดวน  ศุภมงคลศิริ       ๕๐๐
๖๘ คุณนงลักษณ  ไผลอมทำเล และครอบครัว       ๕๐๐
๖๙ คุณยงคุง แซลี้, คุณจิ๋น  แซฉิ่น และครอบครัว       ๕๐๐

๓๐๓

๗๐ คุณอัมพร  บุตรดี       ๕๐๐
๗๑ คุณแพมุกดา  สายนอย(รานพื้นบาน) จ.อุดรธานี       ๕๐๐
๗๒ คุณชัยธัช - คุณศรินรัตน  กุประดิษฐ       ๕๐๐
๗๒ คุณพัลลภ - คุณผองศรี - คุณกรณ - คุณภัทรพล  วรแสน       ๕๐๐
๗๔ คุณธวัชชัย - คุณจินดารัตน   มูลธิยะ และครอบครัว       ๕๐๐
๗๕ คุณเกรียงศักดิ์ - คุณอุษณีย - คุณนปภัส - คุณจัดษณา  สุวรรณมัย       ๕๐๐
๗๖ คุณประยุทธ - คุณสมใจ - คุณสุภาดา - คุณธนมณฑชนก  เจริญสวัสดิ์       ๕๐๐
๗๗ คุณรุจิรา - คุณจตุพล - คุณจารุณี  พวงจินดา  และครอบครัว       ๕๐๐
๗๘ คุณไพโรจน  เลี้ยงถนอม       ๕๐๐
๗๙ คุณสมหวัง  วงศอาจ       ๕๐๐
๘๐ คุณชนกพรหม  สุคนธพันธุ       ๕๐๐
๘๑ อ.จุฑาทิพย  วิจิตรศิลป       ๕๐๐
๘๒ หจก.กรวด - ทรายวัฒนา  จ.อุดรธานี       ๕๐๐
๘๓ คุณอดิศร  เจริญสุข และครอบครัว       ๕๐๐
๘๔ คุณสมชาย  พระภิเดช       ๕๐๐
๘๕ คุณสัมพันธวงค  ขุสุวรรณ       ๕๐๐
๘๖ คุณจินตนา  นุราช       ๕๐๐
๘๗ คุณธีระชัย  เสริมชีพ       ๕๐๐
๘๘ คุณฉวีวรรณ  ไกรยสิทธิ์ และครอบครัว       ๓๐๐
๘๙ คุณกัลยา  รุงอยูศิริ และครอบครัว      ๓๐๐
๙๐ คุณวีระชัย - คุณอุราภรณ  จันดาฝาย และครอบครัว      ๓๐๐
๙๑ คุณชำนาญ  เชียงนางาม      ๓๐๐
๙๒ คุณฉตัรชัย  ฐิติไชโย      ๒๐๐
๙๓ คุณวัลภา  แซอึ้ง      ๒๐๐
๙๔ คุณฐิตารีย  ฐิติไชโย      ๒๐๐
๙๕ คุณพิชชาพร  ฐิติไชโย      ๒๐๐
๙๖ คุณสมชาย เวชากร      ๒๐๐
๙๗ คุณอัญชลี  ฐิติไชโย      ๒๐๐
๙๘ คุณประวิทย  ฐิติไชโย      ๒๐๐
๙๙ คุณอาฟาง  แซอู      ๒๐๐
๑๐๐ คุณปยะ  ฐิติไชโย      ๒๐๐
๑๐๑ คุณปทมาพร  ปนทอง      ๒๐๐
๑๐๒ คุณพอจร  ไชยพิเดช      ๒๐๐
๑๐๓ แมสุรีมาศ  วีระสินธุวุฒิ และครอบครัว      ๒๐๐
๑๐๔ คุณพรประภา   ฤทธิบันลือ และครอบครัว      ๒๐๐
๑๐๕ เฮียอา-คุณอารยา  แซเตง และครอบครัว      ๒๐๐



๓๐๔

๑๐๖ คุณสุรเดช  เพียงอิ่ม       ๒๐๐
๑๐๗ คุณจันทรจิรา  จันทรฉาย       ๒๐๐
๑๐๘ คุณศุภศักดิ์ - คุณเชาวรี  บุตรดีสุวรรณ และครอบครัว       ๒๐๐
๑๐๙ คุณนราริป - คุณนราพรรณ  กันสุทธิ       ๒๐๐
๑๑๐ คุณประกายทิพย  พรธรรมจินต และครอบครัว       ๒๐๐
๑๑๑ คุณสุวรรณ - คุณเชย  อึ้งสกุล และครอบครัว       ๒๐๐
๑๑๒ คุณรัชนี   พรอมใจ       ๑๘๐
๑๑๓ คุณพิสิษฐ  โอฬารธนาเกียรติ       ๑๐๐
๑๑๔ คุณโสภี  ไชยพิเดช       ๑๐๐
๑๑๕ คุณนรสิงห - สันทนี - ดช.ศุภวิชญ  ไชยพิเดช       ๑๐๐
๑๑๖ คุณปราณี ไชยพิเดช – ดช.รพีภัทร  แตงไทย       ๑๐๐
๑๑๗ คุณวิเชียร  มุสิผล       ๑๐๐
๑๑๘ คุณณรงค - จีรนันท - ดญ.นิลาวัลย  ไชยพิเดช       ๑๐๐
๑๑๙ คุณมวด - สุนันท - ดญ.วันทนา  สุขสวุรรณ       ๑๐๐
๑๒๐ คุณปภัสสร  นาคปอมฉิน  (อุทิศให คุณพอหนู นาคปอมฉิน)       ๑๐๐
๑๒๑ คุณธนพล – สุนี   พอคาชาง       ๑๐๐
๑๒๒ คุณธนา  รมโพธิ์ศรี       ๑๐๐
๑๒๓ คุณบัวสอน - รุงฤดี - ดญ.พัชรพร  สอนทา       ๑๐๐
๑๒๔ คุณสุทัศน  อรัณยสถิตวงศ และครอบครัว       ๑๐๐
๑๒๕ คุณทิพากร - คุณไฑูรย  กุลมณีรัตน       ๑๐๐
๑๒๖ แมเสม  แตงไทย       ๑๐๐
๑๒๗ คุณรัชฏา  พิกุลแกว       ๑๐๐
๑๒๘ คุณพัน - คุณศรีอรุณ  ฤทธิบันลือ       ๑๐๐
๑๒๙ คุณนันทิยา  จามจุรี       ๑๐๐
๑๓๐ คุณถวิล  สีสอน       ๑๐๐
๑๓๑ คุณศุภลักษณ  นิมมานโสภณ       ๑๐๐
๑๓๒ คุณซุน  แซตั้ง       ๑๐๐
๑๓๓ ดช.สุขสันต  อรรควงษ       ๑๐๐
๑๓๔ คุณแพง  ปราบคนชั่ว       ๑๐๐
๑๓๕ คุณสาคร  - คุณจิตรา  แกวกันดาและครอบครัว       ๑๐๐
๑๓๖ คุณวิมุต - คุณประไพรี - คุณกุมุท - คุณ.สิระพร ลิ้มวัฒนชัย       ๑๐๐
๑๓๗ คุณศศิธร - คุณสุภารัตน  ชาทอง       ๑๐๐
๑๓๘ คุณรุงโรจน  ออนอารีย และครอบครัว          ๖๐
๑๓๙ คุณไตรรัตน  สุวรรณศร          ๕๐
๑๔๐ รานกวงหยูฮง  อ.เมือง จ.อุดรธานี ๓๓,๙๑๐ 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น ๔๐๐,๐๐๐


