หลวงปูจันทร สิริจนฺโท
โดย ผูจด
ั การออนไลน 2 ตุลาคม 2545 16:04 น.
หลวงปูจันทร สิริจนฺโท
วัดบรมนิวาส กรุงเทพมหานคร
ชาติกําเนิดและชีวิตปฐมวัย
ทานเจาคุณอุบาลีคุณูปมาจารย สิริจนฺ
โท (จันทร) รูปนี้ นามสกุล ศุภสร เกิดใน
รัชกาลที่ 4 วันศุกร เดือน 4 แรม 10 ค่ํา
เวลาประมาณ 5 นาฬิกา ปมะโรง จุลศักราช
1218 ตรงกับวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.
2399 เปนบุตรหัวปของ หลวงสุโภรสุ
ประการ กรมการเมืองอุบลราชธานี นางสุ
โถรสุประการ (แกว สุภสร) เปนมารดา ชาติ
ภูมิอยูบานหนองไหล อําเภอเมืองฯ จังหวัดอุลบลราชธานี
เมื่ออายุได 13 ป บรรพชาเปนสามเณรศึกษาพระปริยัติธรรมอยูในสํานัก เจา
อธิการมาว เทวธุมมี วัดศรีทอง จังหวัดอุบลราชธานี
ชีวิตสมณะ การแสวงหาธรรม และปฏิปทา
ถึงรัชกาลที่ 5 อายุ 19 ป ลาสิกขาบทจากสามเณรมาอยูกับบิดามารดา 3 ป จึง
อุปสมบทที่ วัดศรีทอง เมื่อปฉลู พ.ศ.2420 เจาอธิการมาว เทวธฺมมี ซึ่งเปนลัทธิ วิหา
ริกในพระบาทสมเด็จพระจอมเกาเจาอยูหัว เปนพระอุปชฌายะ ตอมาอีก 4 พรรษา แลว
จึงมาจําพรรษาอยูที่ วัดชัยมงคล แตไปศึกษาเลาเรียนในสํานักพระอุปชฌายะ ตอมาอีก
4 พรรษา จึงมาอยูที่ วัดเทพศิรินทราวาส กรุงเทพมหานคร ในสํานัก พระปลัดผา ถือ
นิสสัยเปนพระอริยะมุนี (เอม) ศึกษาพระปริยัติธรรมกับ พระมหาดิษและพระอาจารย
บุษย ปเศษ แลวไปศึกษาในสํานักพระยาธรรมปรีชา (บุญ) ภายหลังยายมาอยูที่ วัดกัน
มาตุยาราม แลวกลับไปอยู วัดเทพศิรินทร อีก ครั้นพระอริยะมุนี (เอม) และ พระปลัดผา

มรณภาพแลว จึงยายไปอยูที่ วัดบุปผาราม จังหวัดธนบุรี ในสํานักพระสาสนโสภณ
(ออน) แตยังเปนเปรียญฯ
ถึงประกา พ.ศ.2428 ไดเขาแปลพระปริยตั ิธรรมครั้งแรกที่ วัดพระศรีรัตน
ศาสดาราม ไดเปนเปรียญ 3 ประโยค แลวลาไปปฏิบัติอุปชฌายะที่ จังหวัดอุบลราชธานี
2 พรรษา ระหวางนี้ เจายุติธรรมธร เจานครจําปาศักดิ์ สรางวัดมหาอํามาตย ถวาย
พระสงฆธรรมยุต จึงอาราธนาไปเปนเจาอาวาสวัดนั้น ครั้นถึงวันที่ 10 กรกฏาคม พ.ศ.
2435 ทรงพระกรุอยูที่ วัดพิชัยญาติการาม 1 พรรษา แลวกลับไปอยูวัดเทพศิรินทรอีก
ตอจากนั้นไดเขาแปลพระปริยัติธรรมอีกครั้ง สอบไดเปรียญธรรม 4 ประโยค จึงโปรด
ใหไปจัดการศึกษาในจังหวัดอุบลราชธานีได 2 ปเศษ
ถึงปกุน พ.ศ.2442 ทรงตั้งเปนพระราชาคณะที่พระญาณรักขิต แลวโปรดให
เปนเจาคณะมณฑลอีสาน จึงกลับไปอยูวัดสุปฏน จังหวัดอุบลราชธานี 5 พรรษา
ภายหลังขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตกลับเขามาอยูกรุงเทพฯ อยูที วัดเทพศิริ
นทรบาง ไปธุดงคบาง จนถึงปมะโรง พ.ศ.2447 จึงโปรดใหอาราธนาไปครองวัดบรม
นิวาส ถึงประกา พ.ศ.2452 โปรดใหเลื่อนสมณศักดิ์เปนพระราชาคณะผูใหญ ที่พระ
ราชกวี
ถึงรัชกาลที่ 6 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2457 ทรงโปรดใหเลื่อน สมณ
ศักดิ์เปน พระเทพโมลี ตอมาถึง พ.ศ.2458 ไดแตงหนังสือเทศน เห็นเปนอันไมตอง
ดวยรัฐประศาสนโยบายบางประการอันเกี่ยวกับการปองกันพระราชอาณาจักร จึงถูก
ถอดจากสมณศักดิ์คราวหนึ่ง ครั้นถึงวันที่ 2 มกราคม พ.ศ.2459 ทรงพระกรุณาโปรด
กลับตั้งใหเปนพระราชาคณะที่พระธรรมธีรราชมหามุนี มีสมณศักดิ์เสมอชั้นเทพ และ
โปรดใหครองวัดบรมนิวาสตามเดิม ถึงป พ.ศ.2466 โปรดใหเลื่อนสมณศักดิ์เปนพระ
โพธิวงศาจารย เสมอตําแหนงชั้นธรรม ครั้นถึง พ.ศ.2468 ทรงพระกรุณาโปรดให
เลื่อนสมณศักดิ์เปนพระราชาคณะ ตําแหนงเจาคณะรองฝายอรัญญวาสี มีนามในสัญญา
บัตรวา "พระอุบาลีคุณูปมาจารยญาณวิสุทธจริยาปรินายก ตรีปฏกคุณาลังการ นานา
สถานราชคมนียสาธุการีธรรมาดร สุนทรศีลาทิขันธ" ไดเคยรับราชการทางคณะสงฆใน
หนาที่สําคัญๆ หลายตําแหนงคือ เปนเจาคณะใหญ เมืองนครจําปาศักดิ์ เปนเจาคณะ

มณฑลอีสาน มณฑลจันทบุรี มณฑลราชบุรี และ มณฑลกรุงเทพฯ
ทานเปนพระนักปกครองผูมีอัธยาศัยงดงามใหความคุมครอง และใหความดี
ความชอบแกผูนอย เปนผูมีใจกันทุกครั้งเมื่อมีโอกาส ทานแสดงธรรมสั่งสอนใหเขา
เหลานั้นเปนผูฉลาดชี้ใหเห็นเหตุผลแจมแจงในกวางเฉลี่ยลาภผลเกื้อกูลแกสพรหมจารี
ไปอยูที่ไหน ก็ยังคุณความดีใหเกิดแกหมูเปนคณโสภณผูทําหมูใหงาม เปนผูฉลาดใน
เชิงชาง
นอกจากนี้ ทานยังใสใจในการศึกษาของภิกษุสามเณร อุบาสก อุบาสิกา และ
กุลบุตรกุลธิดามาก ทั้งภาษาบาลีและไทย เมตตาสั่งสอนใหไดรูหนังสือ ทานมีความ
สามารถในการอธิบายอรรถธรรมใหเขาใจงาย และชักชวนใหอาจหาญราเริงในสัมมา
ปฏิบัติ จัดเปนธรรมกถึกเอกมีเชาวนะปฏิภาณวองไวเฉียบแหลม วิจารณอรรถธรรมอัน
ลุมลึกใหแจมแจง ทานแตงหนังสือไวทั้ง คํารอยแกวทั้งคํากาพย
เมื่ออยูเมืองนครจําปาศักดิ์ ไดตั้งโรงเรียนขึ้นที่วัดมหาอํามาตย (วัดนี้พระยามหา
อํามาตยหรุน กับ เจานครจําปาศักดิ์ สราง) ใหชื่อวา "โรงเรียนบุรพาสยามเขตร" สอนทั้ง
ภาษาบาลี ทั้งภาษาไทย และยังไดจัดตั้ง "โรงเรียนอุบลวิทยาคม" ขึ้นที่ วัดสุปฏน เชนกัน
ครั้นไดดํารงตําแหนงเจาคณะมณฑล ก็จัดการการศึกษาทั่วไปจนไดเขามาดํารงตําแหนง
เจาอาวาสวัดบรมนิวาส ไดจัดการศึกษาของกุลบุตรใหเจริญดังที่ปรากฏอยูทกุ วันนี้ แม
ถึงวัดสิริจันทรนิมิตร ที่เขาบองาม (เขาพระงามในปจจุบัน) จังหวัดลพบุรีและวัดเจดีย
หลวง นครเชีงใหม ก็ไดจัดการศึกษาของกุลบุตรใหรุงเรืองขึ้นโดยควรแกฐานะ
แมในการกอสรางปฏิสังขรณ ทานก็ไดสรางคุณประโยชนอันมากมาย เชน การ
ปฏิสังขรณ วัดบวรมงคล คือ พระอุโบสถ พระระเบียง ตลอดจนวิหารคด การ
ปฏิสังขรณวัดบรมนิวาส คือ พระอุโบสถแล พระอสีติมหาสาวก วิหารคด และ พระ
พิชิตมาร ซึ่งเปนพระประธานในศาลาอุรุพงษ คือ เปนพระลีลาเกา อัญเชิญมาจาก
จังหวัดราชบุรี และไดใหมีการกอสรางเพิ่มเติมขึ้นใหม เชน โรงเรียนภาษาบาลี และ
ภาษาไทย สระน้ํา ศาลาอุรุพงษ สวนของระฆัง และหอระฆัง มีพระเจาบรมวงศเธอกรม
ขุนมรุพงศสิริวัฒนเปนผูรวมสราง ตลอดจนกุฏิสรางใหมใหเปนตึก หอเขียวซึ่งเปนกุฏิ

ใหญในวัดนี้ หมอมเจาหญิงเมาลี หมอมเจาหญิงคอยทา หมอมเจาหญิงโอฐออน หมอม
เจาหญิงคําขาว และ หมอมเจาหญิงรับแข สกุลปราโมทย ณ อยุธยา ทรงรวมกันสราง
ดวยความสามัคคีธรรมแหง คณะญาติ นอกจากนี้ ทานยังเปนผูประเดิมสรางวัดเสนหานุ
กูล จังหวัดนครปฐม และที่วัดสิริจันทรนิมิตร จังหวัดลพบุรีนั้น ทานไดสรางพะรพุทธ
ปฏิมากร อันมีนามวา พระพุทธปฏิภาคมัธยมพุทธกาล ซึ่งมีหนาตักกวาง 11 วา 1 ศอก
สูงทั้งรัศมี 18 วา อีกทั้ง พระอุโบสถ พระประธาน และ พระกัจจายน วิหาร ตลอดถึงถ้ํา
และกุฏิ ศาลา บอน้ํา ทานเปนผูนําในการสรางมณฑปวัดบานแปง จังหวัดสิงหบุรี
ทานเปนผูยินดีในสัมมาปฏิบัติ สันโดษมักนอยใฝใจในสัลเลขปฏิบตั ิ
ประกอบดวยธุดงควัตรเที่ยวรุกขมูล รักษาขนบธรรมเนียมของสมณะที่ดีไวมั่นคง มีสติ
สัมปชัญญคุณทุกเมื่อ มีความเยือกเย็นอาจหาญอดกลั้นทนทานตอสถานการณตางๆ แม
ในยามอาพาธสุดทายพิษของโรครุนแรงดวยทุกขเวทนายิ่งนัก ทานยังไดใหโอวาทแกผู
มาเยี่ยมเยือนวา "เราเปนนักรบ ไดฝกหัดวิธีรบไวก็ไมเสียที ไดผจญตอพยาธิธรรมและ
มรณธรรมจริงๆ ก็อาจหาญอดกลั้นทนทานไมสะทกสะทาน มีสติสัมปชัญญคุณ
รอบคอบไมหลงใหลไมฟนเฟอน ไมกระวนกระวาย หากถึงกาลแตกดับ ก็ไปดวยความ
สงบเงียบหายดุจหลับไป" จึงไดชื่อวา ทานเปนผูปฏิบัติไดผลโดยควรแกภาวะโดยแท
ธรรมโอวาท
ทานไดกลาวไวมากมาย ขอคัดลอกมาบางสวน ดังนี้ คือ
ที่วารางกายจิตใจเปนแกวสารพัดนึกนั้น พึงพิเคราะหดู เรามีตา นึกจะดูอะไรก็ดู
ไดเรามีหู นึกจะฟงอะไรก็ฟงได เรามีจมูก อยากจะรูกลิ่นอะไรก็รูได เรามีปาก มีลิ้น นึก
อยากจะรูรสอะไรก็รูได นึกอยากจะกินอะไรก็กินได เรามีมือ นึกอยากจะทําอะไรก็ทํา
ได เรามีเทานึกอยากเดินไปไหนก็ไปได เรามีจิตมีใจ นึกอยากจะนอมนึกตรึกตรองอะไร
ก็ไดสมประสงค ผูรูตนวา เปนของวิเศษอยางนี้ ยอมเปนเหตุใหไดความสุข คือ ใชตาม
หนาที่ ไมใหวัตถุเหลานั้นเปนขาศึกแกตน คือ เกิดปฏิฆะโทมนัสยินดี ยินรายเพราะวัตถุ
ของตน นิสัยของผูฉลาด ยอมไมใหวัตถุวิเศษของตนเปนขาศึกแกตน อารมณที่ผานไป
ผานมา เลือกเอาแตสวนที่เปนประโยชน สวนที่จักเปนโทษ จงปลอยฝานไปเสีย ไมรับ
ไมเก็บเขามาไว คือ หัดชําระวัตถุภายในนี้ ใหผองใส สมกับที่วา เปนแกวสารพัดนึกอยู

ทุกเมื่อ อาศัยความหัดบอยๆ สติก็แกขนึ้ วัตถุภายในก็ปราศจากโทษ คือ ไมเปนขาศึกแก
ตน ใหความสุขแกตนทุกอิริยาบถ จึงสมกับพุทธโอวาทที่ทรงสั่งสอนวา
อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ ตนแล เปนที่พึ่งแหงตน
ถาวาโดยสมมติ สกลกายนี้เองเปนตน ถาวาโดยสกลกายนี้เองเปนธรรม ที่วา อตฺต
สรณา ธมฺมสรณา ใหมีตนเปนที่ระลึกนี้ คือ ใหเห็นวา ตนเปนธรรม ธรรมเปนตน
ความรูธรรมเปนพุทธะ สกลกายที่ทรงคุณความดีไวเปนธรรม ความประพฤติใหคุณ
ความดีมีขึ้นในตนเปนสังฆะ ผูที่มีพุทธะ ธรรมะ สังฆะในตนอยางนี้ ชื่อวา ผูถึงไตร
สรณคมนในชาตินี้
ตลอดชาติชั้นศีล ชัน้ สมาธิ ชั้นปญญา ชั้นวิมุตติ ชั้นวิมุตติญาณทัสสนะ สุดแทแต
วาสนาของใครจะถึงไดในชั้นใด จะตองไดรับผล คือ ความสุขตามชั้นตามภูมิของตน
ทั้งนั้น อยาเปนคนสงสัยลังเลยึดใหมั่นคั้นใหตาย อยางมงายเชื่อเกจิอาจารยที่สอน นอก
รีตนอกทาง อยาพากันหลงใหลไปตามเขา เพราะพระนิพพานของพระพุทธเจา ที่เรียกวา
นิพพานสมบัติ คือ ทาน ศีล เนกขัมมะ ปญญา วิรยิ ะ ขันติ สัจจะ อธิษฐาน เมตตา
อุเบกขา และ โพธิปกขิยธรรม 37 ประการ มีสติปฏฐาน เปนตน มีอัฏฐังคิกมรรค เปน
ที่สุด เหลานี้เปนนิพพานสมบัติ อยางอื่นๆ ถาไมเปนไปตามนี้เปนอวิชชาทั้งนั้น
พวกเราเปนสาวกของพระพุทธเจา ตองประพฤติตนใหมั่งมีเหมือนพระพุทธเจา
ทั้งสมบัติภายนอกแลสมบัติภายใน
ปจฉิมบท
ทานเจาคุณอุบาลีคุณูปมาจารย สิริจนฺโท (จันทร) เปรียญ 4 ประโยค เจาอาวาส
วัดบรมนิวาส กรุงเทพมหานคร อาพาธเนื่องดวยโรคชรา ถึงมรณภาพ เมื่อวันที่ 19
กรกฏาคม พ.ศ.2475 คํานวณอายุได 77 ป พรรษา 55 ไดพระราชทานโกศโถ มีชั้น
รองสองชั้น ฉัตรเบญจา 4 ประกอบศพเปนเกียรติยศ

