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หลวงปูจูม พนฺธุโล 
       วัดโพธิสมภรณ อ.เมือง จ.อุดรธานี 
        
       ชาติกําเนิด และชวีิตปฐมวัย 
       ทานเจาคุณพระธรรมเจดีย มนีามเดิมวา จูม จันทรวงศ เกิดเมื่อวัน พฤหัสบดี ที่ 
24 เมษายน พ.ศ.2431 ตรงกับวันขึ้น 6 ค่ําเดือน 6 ปชวด สัมฤทธิศก จุลศักราช 
2450 เปนบุตรคนที่ 3 (ในจํานวน 9 คน) ของ นายคําสิงห และนางเขียว จันทรวงศ 
มีอาชีพทํานาทําไร ชาติภูมิอยูบานทาอุเทน อําเภอทาอุเทน จังหวัดนครพนม 
        
       เด็กชายจูม จันทรวงศ เปนผูมีอุปนิสัยดี สนใจในการทําบุญทํากุศล ตั้งแตเปนเด็ก 
ชอบติดตามบิดามารดาหรือคุณตาคุณยายไปวัด ไดมีโอกาสพบเห็นพระสงฆเปนประจํา 
เมื่ออายุครบเกณฑเขาเรียนหนังสือ ก็ไปเขา โรงเรียนวัดศรีเทพ ประดิษฐาราม อําเภอ
เมือง จังหวัดนครพนม จนจบหลักสูตรประถมศึกษาบริบรูณ ในสมัยนั้น 
        
       ชีวิตสมณะ การแสวงหาธรรม และปฏิปทา 
       ตอมาเมื่อเด็กชายจูม จันทรวงศอายุได 12 ป บิดามารดาประสงคจะใหลูกชายได
บวชเรียนในพุทธศาสนา จึงไดจัดการใหเด็กชายจูมไดบรรพชาเปนสามเณร ในวันที่ 
10 ธันวาคม พ.ศ.1442 ตรงกับวันอาทิตย ขึ้น 8 ค่ํา เดือน 1 (เดือนอาย) ปกุน โดยมี 
พระครูขันธ ขนฺติโก วัดโพนแกว ตําบลทาอุเทน อําเภอทาอุเทน จังหวัดนครพนม เปน
พระอุปชฌาย ทานพระครูเหลา วัดโพนแกว เปนพระอาจารย ผูใหไตรสรณคมนและศีล 
ทานพระครูสีดา วัดโพนแกว เปนพระอาจารยผูใหโอวาทและอบรมสั่งสอนความรูทาง
หลักธรรม 
        
       เมื่อบวชเปนสามเณรแลว ทานไดอยูจําพรรษา ณ วัดโพนแกว และไดศึกษาเลา
เรียนปริยัติธรรม รวมทั้งระเบียบปฏิบัติขนบธรรมเนียมประเพณีของ วัดโพนแกวเปน
เวลา 3 ป 



        
       การศึกษาเลาเรียนของพระสงฆในสมัยนั้นเปนการเรียนอักษรสมัย คือ อักษรขอม 
อักษรธรรม และภาษาไทย สามเณจูม จันทรวงศ มีความสนใจในการศึกษา เลาเรียน
สามารถเขียนอานไดอยางคลองแคลว มีสติปญญาเฉียบแหลม จนเปนที่รักใคร ของครู
บาอาจารย นอกจากนี้ ทานยังไดฝกหัดเทศนมหาชาติ (เวสสันดรชาดก) เปนทํานองภาค
อีสาน ปรากฏวา เปนที่นิยมชมชอบของบรรดาญาติโยมทั้งบานใกล และบานไกล 
        
       ตอมาในป พ.ศ.2445 สามเณรจูม จันทรวงศ ไดยายไปอยูวัดอินทรแปลง ตําบล
ในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดนครพนม เพื่อศึกษาเลาเรียน พระธรรมวินัย ใหเขาใจอยาง
ถองแทและจะไดเปนปจจัยสําคัญในการศึกษาหลักธรรมชั้นสงู สืบตอไป แตทานก็อยูจํา
พรรษาที่วัดอินทรแปลงไดเพียงปเดียว ในป พ.ศ.2446 ทานพระอาจารยจันทร เขมิโย 
ซึ่งตอมาเปน "พระเทพสิทธาจารย" และเปนพระอาจารยสามเณรจูม ทานมีจิตใจมุงมั่น
ที่จะบําเพ็ญสมณธรรมตามหลักของไตรสิกขาและมีความสนใจเรื่องการปฏิบัติ
กรรมฐาน เปนพิเศษ ทานพระอาจารยจันทร เขมิโย จึงปรารภกับหมูคณะและสานุศิษย
วาจะเดินทางไปกราบขออุบายธรรมปฏิบัติจากพระอาจารยใหญฝายสมถกรรมฐาน คือ 
พระอาจารยเสาร กนุสีตโล และ พระอาจารยมั่น ภูริทตฺโต ดังนั้น สามเณรจูมและหมู
คณะจึงไดติดตามพระอาจารยจันทร เขมิโย เดินทางออกจากจังหวัดนครพนม มุงสู
จังหวัดอุบลราชธานี 
        
       คณะพระอาจารยจันทรและลูกศิษยออกเดินทางรอนแรมไปตามปาดงพงไพร พัก
ไปเรื่อยๆ เมื่อผานหมูบาน เนื่องจากการเดินทางในสมัยนั้นยาก ลําบากเต็มทน นอกจาก
ตองเดินทางดวยเทาเปลาแลว ยังตองผานปาดงหนาทึบ และบางตอนเปนภูเขาสูงชันบาง
ตอนเปนหุบเหวลึกตองหาทางหลีกเลี่ยงวกไปวนมา จึงทําใหการเดินทางลาชาเมื่อไปถึง
จังหวัดอุบลราชธานี พระอาจารยจันทร เขมิโย ไดนําคณะศิษยเขากราบนมัสการพระ
อาจารยเสาร กนฺตสีโล และพระอาจารยมั่น ภูริทตฺโต ณ สํานักวัดเลียบ ตําบลในเมือง 
อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี และไดฝากถวายตัวเปนศิษย เพื่อศึกษาขอวัตรปฏิบัติ
และแนวกรรมฐาน 
        
       ตลอดเวลา 3 ป ที่อยูจําพรรษา ณ วัดเลียบ จังหวัดอุบลฯ สามเณรจูม จันทรวงศ 



ไดรับการอบรมสั่งสอนจากพระอาจารยใหญทั้งสองทานเปนอยางดี จนมีความรูความ
เขาใจในเรื่องวัตรปฏิบัติ จากและแนวทางเจริญกรรมฐานเปนที่นาพอใจ เพราะอาศัย
เมตตาจิต และโอวาทานุสาสนีจากพระอาจารยใหญทั้งสอง จึงทําใหอุปนิสัย ของ
สามเณรจูม ยึดมั่นในพระธรรมวินัยประพฤติดีปฏิบัติชอบสรางสมบารมีเรื่อยมา จนได
เปนพระมหาเถระผูมีชื่อเสียงโดงดังและเปนปูชนียบุคคลของชาวอีสานในกาลตอมา 
        
       ภายหลังจากที่ไดศึกษาธรรมปฏิบัติกรรมฐานกับพระอาจารยเสาร และ พระ
อาจารยมั่นเปนเวลา 3 ปแลว ในป พ.ศ. 2449 ทานพระอาจารยจันทร เขมิโย 
(พระเทพสิทธาจารย) จึงไดกราบลาพระอาจารยใหญทั้งสอง พาคณะพระภิกษุและ
สามเณรเดินทางกลับจังหวัดนครพนมอันเปนถิ่นมาตุภูมิ ในการเดินทางกลับนั้น ก็มี
ความยากลําบากเหมือนกับตอนเดินทางมา คือ ตองเดินทางดวยเทา ไมมียานพาหนะ
ใดๆ ถนนก็ยังไมมีคงมีแตหนทางและทางเกวียนที่ลัดเลาะไปตามปาตามดง เมื่อผาน
หมูบานก็ปกกลดพักแรมเปนระยะๆ หมูบานละ 2 คืนบาง 3 คืนบาง ชาวบานรูขาวก็
พากันมาฟงธรรม โดยทานพระอาจารยจันทร เขมิโย เปนผูแสดงธรรมโปรดญาติโยมทุก
หมูบานที่ผานเขาไป ประชาชนเกิดศรัทธาปสาทะเปนอยางยิ่ง บางแหงถึงกับนิมนต
คณะของพระอาจารยจันทรใหพักอยูหลายๆ วันก็มี 
        
       ครั้นถงึวันที่ 8 เดือนเมษายน พ.ศ.2449 ตรงกับวันอาทิตยขึ้น 15 ค่ํา เดือน 5 
ปมะเมีย เปนวันมหาฤกษ ที่คณะพระสงฆฝายธรรมยุตติกนิกาย เดินทางเขาเขตจังหวัด 
นครพนม ถึงบานหนองขุนจันทร ซึ่งอยูทางทิศใตของเมืองนครพนม จึงหยุดพักอยูที่นั่น 
กอน พระยาสุนทรกิจจารักษ เจาเมืองนครพนม ไดทราบขาววามีพระผูประพฤติดี 
ปฏิบัติชอบ ซึ่งเปนลูกศิษยของพระอาจารยเสาร และพระอาจารยมั่น เดินทางมาถึงบาน
หนองขุนจันทร ก็เกิดความชื่นชมยินดเีปนอันมาก จึงสั่ง ใหขาราชการทุกแผนกประกาศ
ใหประชาชนทราบ และจัดขบวนออกไปตอนรับ โดยมีเครื่องประโคมตางๆ มีฆอง 
กลอง ป พาทย เปนตน เมื่อไปถึง ทานเจาเมือง ก็เขากราบนมัสการพระสงฆเหลานั้น
และนิมนตใหขึ้นนั่งบนเสลี่ยงซึ่งมีชายฉกรรจแข็งแรง 4 คนหามแหเขาสูเมืองนครพนม
จนถึง วัดศรีขุนเมือง (วัดศรีเทพประดิษฐาราม) คณะสงฆลูกศิษยของพระอาจารยเสาร
และพระอาจารยมั่นก็ไดปกหลักตั้งสํานักสงฆ ฝายธรรมยุตติกนิกายอยู ณ อารามแหงนี้ 
ตั้งแตนั้นเปนตนมา 



        
       เมื่อ พระยาสุนทรกิจจารักษ เจาเมืองนครพนม ไดทราบขาววามีพระผู ประพฤติดี
ปฏิบัติชอบ ซึ่งเปนลูกศิษยของพระอาจารยเสาร และพระอาจารยมั่น เดินทางมาถึงบาน
หนองขุนจันทร ก็เกิดความชื่นชมยินดเีปนอันมาก จึงสั่ง ใหขาราชการทุกแผนกประกาศ
ใหประชาชนทราบ และจัดขบวนออกไปตอนรับ โดยมีเครื่องประโคมตางๆ มีฆอง 
กลอง ป พาทย เปนตน เมื่อไปถึง ทานเจาเมือง ก็เขากราบนมัสการพระสงฆเหลานั้น
และนิมนตใหขึ้นนั่งบนเสลี่ยงซึ่งมีชายฉกรรจแข็งแรง 4 คนหามแหเขาสูเมืองนครพนม
จนถึง วัดศรีขุนเมือง (วัดศรีเทพประดิษฐาราม) คณะสงฆลูกศิษยของพระอาจารยเสาร
และพระอาจารยมั่นก็ไดปกหลักตั้งสํานักสงฆ ฝายธรรมยุตติกนิกายอยู ณ อารามแหงนี้ 
ตั้งแตนั้นเปนตนมา 
        
       ตอมาในป พ.ศ.2450 ทานพระอาจารยจันทร เขมิโย (พระเทพสิทธา จารย) ได
พิจารณาเห็นวา ลูกศิษยทั้ง 7 คนของทานคือ สามเณรจุม จันทรวงศ สามเณรสังข 
สามเณรเกต สามเณรคํา นายสาร นายสอน และนายอินทร ทั้งหมดนี้เปนผูมีอายุครบ 
20 ปบริบูรณ สมควรจะทําการอุปสมทบไดแลว ทานพระอาจารยจันทร จึงจัดเตรียม
บริขารเครื่องใชที่จําเปนแกศิษยแลวพาคณะศิษยทั้ง 7 คน เดินทางจากเมืองนครพนม 
ไปยังเมืองหนองบัวลําภู จังหวัดอุดรธานี เพื่อเขารับการ อุปสมบทเปนพระภิกษุสืบ
ตอไป 
        
       ในการเดินทางครั้งนั้น ทานเจาคุณพระธรรมเจดียไดเลาไววา "เดินทางดวยเทา
เปลาจากเมืองนครพนมถึงหนองบัวลําภู จังหวัดอุดรธานี เปนเวลา 15 วันเต็มๆ ไปถึง
แลวก็พักผอนกันพอสมควรวันอุปสมบทคือ วันที่ 9 เดือนมีนาคม พ.ศ.2450 ตรงกับ
วันจันทร ขึ้น 8 ค่ํา เดือน 4 ปมะแม ณ พัทธสีมาวัดมหาชัย ตําบลหนองบัวลําภู อําเภอ
หนองบัวลําภู จังหวัดอุดรธานี โดยมทีานพระครูแสง ธมฺมธโร วัดมหาชัย เปนพระ
อุปชฌาย ทานพระครูสีมา สีลสมฺปนฺโน วัดจันทราราม (เมืองเกา) อําเภอภูเวียง จังหวัด
ขอนแกน เปนพระกรรมวาจาจารยและทานพระอาจารยจันทร เขมิโย (พระเทพ 
สิทธาจารย) เปนพระอนุสาวนาจารย ไดรับฉายาวา "พนฺธุโล" การอุปสมบทเสร็จสิ้นเมื่อ
เวลา 17.10 น." 
        



       หลังจากที่พระภิกษุจูม พนฺธุโล ไดอุปสมบทเรียบรอยแลว พระอาจารยจันทร เขมิ
โย ก็ไดนําคณะพระนวกะที่เปนลูกศิษย เดินทางกลับจังหวัดนครพนม โดยผานเมือง
อุดรธานี มุงสูจังหวัดหนองคาย ลงเรือชะลา ซึ่งพระยาสุนทรเทพสัจจา รักษ เจาเมือง
นครพนมจัดใหมารับที่จังหวัดหนองคาย ลองเรือไปตามแมน้ําโขงเปนเวลา 12 วัน
เต็มๆ ก็ถึงนครพนมจําพรรษาอยูที่วัดศรีเทพประดิษฐาราม (วัดศรีขุนเมือง) 1 พรรษา 
        
       ในป พ.ศ.2451 พระภิกษุสามเณรจํานวน 5 รูป ไดแก 1. พระอาจารยจันทร 
เขมิโย 2. พระภิกษุจูม พนฺธุโล 3. พระภิกษุสาร สุเมโธ 4. สามเณรจันทร มุตตะเวส 
และ 5. สามเณรทัศน ไดเดินทางเขากรุงเทพฯ เพื่อศึกษาเลาเรียนพระ ปรยิัติธรรม ใหมี
ความรูทางดานนักธรรมและบาลีใหดียิ่งขึ้น การเดินทางเขากรุงเทพฯ ในสมัยนั้นเต็มไป
ดวยความลําบากอาศัยพอคาหมูเปนผูนําทาง ผานจังหวัดสกลนคร ขึ้นเขาภูพาน และ
ตองนอนคางคืนบนสันเขาภูพานถึง 2 คืน ผานจังหวัดกาฬสินธุ จังหวัด ขอนแกน 
อําเภอชนบท และหมูบานตางๆ จนถึง จังหวัดนครราชสีมาใชเวลาเดินทาง ทั้งสิ้น 24 
วัน เมื่อเดินทางถึงนครราชสีมา ก็ไดโดยสารรถไฟตอเขากรุงเทพฯ เพราะในสมัยนั้น
ทางรถไฟมาถึงแคโคราช ถึงกรุงเทพฯ แลวไดไปพักอยูวัดเทพศิรินทราวาส ซึ่งมี พระ
เดชพระคุณทานเจาคุณพระสาสนโสภณ เปนเจาอาวาส ทานพระอาจารย จันทร เขมิโย 
ไดนําคณะเขากราบเรียน โดยนําจดหมายฝากจาก พระยาสุนทรเทพ กิจจารักษ เจาเมือง
นครพนมเขาถวาย ทานเจาคุณพระสาสนโสภณทราบเจตจํานงแลว ก็ไดรบัพระภิกษุ
สามเณรทั้ง 5 รูปใหอยูจําพรรษาที่วัดเทพศิรินทราวาส เพื่อศึกษาเลาเรียนพระปริยัติ
ธรรมสืบตอไป 
        
       พระภิกษุจูม พนฺธุโล ไดศึกษาเลาเรียนพระปริยัติธรรมทั้งแผนกนักธรรมและบาลี 
ณ สํานักวัดเทพศิรินทราวาส เปนเวลาหลายพรรษา พระภิกษุจูมไดตั้งใจ ศึกษาเลาเรียน 
ดวยวิริยะและอุตสาหะ แมจะทุกขยากลําบาก ก็อดทนตอสูเพื่อความ รูความกาวหนา ใน
ที่สุดทานก็สามารถสอบไลไดนักธรรมชั้นตรี และชั้นโท ตอมาก็เรียนบาลีไวยากรณ 
และแปลธรรมบท สอบไลไดเปรียญธรรม 3 ประโยค จากความสําเร็จทางการศึกษาเลา
เรียนพระปริยัติธรรมนี้ พระมหาจูม พนฺธุโล จึงได รับแตงตั้งเปน พระครูฐานานุกรม ที่ 
"พระครูสังฆวุฒิกร" ซึ่งเปนฐานานุกรมของ พระสาสนโสภณ (เจริญ ญาณวีโร) 
        



       ในป พ.ศ.2448 ปมะเส็ง เปนปลายรัชสมัยรัชกาลที ่5 พระยาศรีสุริยราชวรานุ
วัติ (โพธิเนตติโพธิ์) มีศักดิ์เปนมหาอํามาตยตรี ซึ่งเปนสมุหเทศาภิบาล มณฆลอุดรธานี 
ไดจัดสรางวัดขึ้นอีกแหงหนึ่ง (นอกเหนือไปจากวัดมัชฌิมาวาส) ไดนิมนตพระครูธรรม
วินยานุยุต เจาคณะเมืองอุดรธานี จาก วัดมัชฌิมาวาส มาเปนเจาอาวาสวัดที่สรางใหมนี้ 
ตอมาพระยาศรีสุริยราชวรานุวัติ ไดเขากราบทูลขอชื่อวัดใหม ตอ พระเจาวรวงศเธอกรม
หลวงชินวรสิริวัฒน สมเด็จพระสังฆราชเจา พระองคทรง ประทานนามวา "วัดโพธิสม
ภรณ" ใหเปนอนุสรณแดพระยาศรีสุริยราชวรานุวัติ (โพธิ เนตติโพธิ์) ผูกอต้ังจําเดิมแต
นั้นเปนตนมา 
        
       ตอมา พ.ศ.2456 พระยาราชานุกูลวิบูลยภักดี (อวบ เปาโรหิตย) ดํารงตําแหนง
อุปราชมณฆลภาคอีสานและเปนสมุหเทศาภิบาลมณฑลอุดรธานี ภายหลังไดเลื่อน
บรรดาศักดิ์เปนพระยามุขมนตรีศรีสมุหพระนครบาล ไดพิจารณาเห็นวา ภายในเขต
เทศบาลอุดรธานียังไมมีวัดฝายธรรมยุตติกนิกาย สมควรจะจัดใหวัดโพธิสมภรณเปนวัด
คณะธรรมยุติ และในขณะเดียวกันก็ขาดพระภิกษุผูจะมาเปนเจาอาวาส เนื่องจากเจา
อาวาสองคกอน (คือ พระครูธรรมวินยานุยุต) ชราภาพมากและญาติโยมไดนิมนตให
กลับไปอยูบานเกิดเมืองนอนของทาน คือ วัดศรีเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย ทานพระยา
มุขมนตรีฯ (อวบ เปาโรหิตย) จึงไปปรึกษาหารือกับพระสาสนโสภณ เจาอาวาสวัดเทพศิ
รินทราวาส กรุงเทพฯ และไดนําความขึ้นกราบทูล พระเจาวรวงศเธอกรมหลวงชินวร
สิริวัฒน สมเด็จพระ สังฆราชเจา วัดราชบพิธฯเพื่อขอพระเปรียญธรรม 1 รูป จาก วัด
เทพศิรินทราวาส ไปเปนเจาอาวาส วัดโพธิสมภรณ 
        
       ทานเจาอาวาสวัดเทพศิรินทราวาส โดยบัญชาของสมเด็จพระสังฆราชเจา ได
คัดเลือกพระเปรียญธรรมผูมีความรูความสามารถผูถึงพรอมดวยปญญาและจริยาและมี
ภูมิลําเนาอยูภาคอีสานปรากฏวาพระครูสังฆวุฒิกร (จูม พนธุโล น.ธ.โท. ป.ธ. 3) 
ไดรับการคัดเลือก นับวาเปนผูเหมาะสมที่สุดและเปนที่พอใจของพระยามุขมนตรีฯ อีก
ดวย เพราะทานพระยาฯ มีความสนิทคุนเคยและเคยเปนผูอุปถัมภบาํรุงพระครู สังฆวุฒิ
กร (จูม) มากอน 
        
       พระครูสังฆวุฒิกร (จูม พนฺธุโล) อยูจําพรรษาที่วัดเทพศิรินทราวาส เปนเวลานาน



ถึง 15 ป เมื่อไดรับพระบัญชาจากสมเด็จพระสังฆราชเจา และ พระสาสนโสภณ 
เชนนั้น ก็มีความเต็มในที่จะสนองพระเดชพระคุณอยางเต็มที่ จึงอําลา วัดเทพศิรินทรา
วาสที่ทานอยูจําพรรษามานานถึง 15 ป เดินทางสูจังหวัดอุดรธานี ไปเปนเจาอาวาสวัด
โพธิสมภรณ อันเปนวัดของคณะสงฆฝายธรรมยุต ตั้งแตป พ.ศ.2466 เปนตนมา เมื่อ
ดํารงตําแหนงเปนเจาอาวาสในฐานะนักปกครองเปนครั้งแรก พระครูสังฆวุฒิกร (จูม 
พนฺธุโล) ก็ไดเรงพัฒนาวัดโพธิสมภรณใหเจริญรุงเรือง ทั้งทางดานศาสนาสถาน ศาสน
ศึกษา ศาสนบุคคลและศาสนธรรม 
        
       พระเดชพระคุณทานเจาคุณพระธรรมเจดีย (จูม พนฺธุโล) มีปฏิปทา อันนา
เลื่อมใส และควรยึดถือเปนแบบอยางเปนเอนกประการ ทานไดอุทิศตนเพื่อทํางานเผย
แผหลักธรรมคําสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา โดยมิไดเห็นแกความเหน็ด
เหนื่อยภาระหนาที่หลักที่ทานถือเปนธุระสําคัญมี 4 อยาง ดวยกัน คือ (1) การปกครอง 
(2) การศึกษา (3) การเผยแผ และ (4) การสาธารณูปการ 
        
       ดานการปกครองนั้น ทานถือวาเปนองคประกอบที่สําคัญของการเปนผูนํา จะ
เห็นไดจากที่ทานเปนเจาอาวาสวัดโพธิสมภรณเปนเวลา 39 ป เปนพระอุปชฌาย 39 ป 
เปนผูรักษาการเจาคณะมณฑลอุดรธานี 3 ป เปนเจาคณะมณฑลอุดรธานี 14 ป เปน
สมาชิกสังฆสภา 17 ป เปนเจาคณะธรรมยุตผูชวยภาค 3, 4 และ 5 รวม 12 ป ทาน
ปกครองพระภิกษุสามเณรและอุบาสกอุบาสิกาดวยหลักพรหมวิหารธรรม เปนพระเถระ
ที่เครงครัดในระเบียบวินัย สวนทางดานการศึกษาพระเดชพระคุณทานเจาคุณ พระธรรม
เจดีย ก็เอาใจใสและใหการสนับสนุนดวยดีตลอดมา ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาทานไดรับ
การฝกอบรมสั่งสอนมาจากสํานักเรียนวัดเทพศิรินทราวาส อันเปน ศนูยกลางการศึกษา
วิชาการทางพระพุทธศาสนา ทานไดสงเสริมการศึกษาพระปริยัติ ธรรม ทั้งแผนก
นักธรรมและแผนกบาลีและทานเปนครูสอนปริยัติดวยตนเอง นับตั้งแต สมัยที่ทานมา
เปนเจาอาวาสวัดโพธิสมภรณใหมๆ จนทําใหวัดของทานมีชื่อเสียงโดงดัง มีพระภิกษุ
สามเณรสอบไดทั้งนักธรรมและเปรยีญธรรมปละมากๆ 
        
       นอกจากการเอาใจใสในงานสวนรวมแลว ทานยังมีปฏิปทาทางดานวัตรปฏิบัติ 
อันมั่นคงดวยดีตลอดมา นั่นคือ (1) ฉันภัตตาหารมื้อเดียว หรอื ที่เรียกวา "เอกาสนิ กัง



คะ" (2) ถือไตรจีวร คือ ใชผาเพียง 3 ผืน (3) ปฏิบัติสมถกรรมฐาน กําหนดภาวนา 
"พุทโธ" เปนอารมณ (4) ปรารภความเพียร ขยันเจริญ สมาธิภาวนา และ (5) เมื่อออก
พรรษาปวารณาแลว ทานก็ออกตรวจ การเดินทางไปเยี่ยมเยือนพระภิกษุสามเณรซึ่งอยู
ในเขตปกครองเปนลักษณะการไปธุดงคตลอดหนาแลง 
        
       คุณงามความดีที่พระเดชพระคุณทานเจาคุณพระธรรมเจดียไดบําเพ็ญมาดวยวิริยะ
อุตสาหะทําใหพระเถระผูใหญมองเห็นความสําคัญและความสามารถของทาน จึงไดยก
ยองเทิดทูนทานไวในตําแหนงทางสมณศักดิ์ตามลําดับดังนี้ 
        
       พ.ศ.2463 เปนพระครูฐานานุกรม ของ พระสาสนโสภณ (เจริญ ญาณวโร) ใน
ตําแหนง พระครูสังฆวุฒิกร 
        
       พ.ศ.2468 ไดรับพระราชทานสมณศักดิ์เปน พระครูสัญญาบัตรพัดยศ ที่ พระ
ครูชินโนวาทธํารง 
        
       พ.ศ.2470 ไดรับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เปนพระราชคณะชั้นสามัญ ที ่
พระญาณดิลก 
        
       พ.ศ.2473 ไดรับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เปนพระราชาคณะชั้นราช ที ่พระ
ราชเวที 
        
       พ.ศ.2478 ไดรับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เปนพระราชาคณะชั้นเทพ ที่ 
พระเทพกวี 
        
       พ.ศ.2488 ไดรับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เปนพระราชาคณะชั้นธรรม ที ่
พระธรรมเจดีย 
        
       ธรรมโอวาท 
       พระเดชพระคุณทานเจาคุณพระธรรมเจดีย (จูม พนฺธุโล) ไดแสดงความจริงใน



อารมณจิตของทาน และหาวิธีระงับดับอารมณนั้น โดยไมหลงใหลไหกับโลกธรรม 
อุบายนั้นทานไดแสดงไววา 
        
       "จิตเปนธรรมชาติที่กวัดแกวงดิ้นรน กระสับกระสาย แสไปตามอารมณที่ใคร 
พอใจในเบญจกามคุณ ถึงกระนั้นก็ไดมีทมะ คือความขมจิตไว ไมใหยินดียินรายไปตาม
อารมณ พรอมทั้งมีสติประคับประคองยกยองจิตตามอนุรูปสมัยนับวาไดผล คือจิตสงบ
ระงับจากนิวรณูปกิเลสเปนการชั่วคราวบาง เปนระยะยาวนานบาง แตในบางโอกาสก็
ควบคุมไดยาก ซึ่งเปนของธรรมดาสําหรับปุถุชน ตอจากนั้นก็ไดบากบั่นทําจิตของตน
ใหรูเทาทันสภาวธรรมนั้นๆ เพื่อปองกันไมใหตื่นเตนไปกับโลกธรรม แตวาระงับไดใน
บางขณะเชน ความรัก ความชัง อันเปนปฏิปกขธรรมเปนตน เหลานี้ยังปรากฏมีในตน
เสมอถึงกระนั้นก็ยังมีปรีชาทราบอยูเปนนิตยวา เปนโลกิยธรรมนําสัตวใหทองเที่ยวอยู
ในสังสารวัฏ เมื่อเปนเชนนี้จึงไดฝกหัดดัดนิสัยพยายามถอนตนออกจากโลกียธรรมตาม
ความสามารถ รูสึกวาสบายกายสบายใจอันแทจริงธรรมนี้เกิดจากขอวัตรปฏิบัติในการ
ละ พอใจยินดีอยางยิ่งในความสงบ" 
        
       และอีกคราวหนึ่งทานเจาคุณพระธรรมเจดียไดรับนิมนตใหไปเทศนโดยมีพระ
เถระผูใหญรปูหนึ่งติดตามไปดวย คือ พระอาจารยมหาบัว ญาณสมฺปนฺโน แหงวัดปา
บานตาด จ.อุดรธานี วันนั้นทานไดแสดงธรรมไวอยางแยบคาย พอที่จะหยิบยกเอา
ใจความสําคัญมากลาวไวในที่นี้ดังตอไปนี้:- 
        
       "จิตของพระอริยะเจาแยกอาการได 4 อาการคือ 
        
       อาการที่ 1 อโสก จิตของทานไมเศราโศก ไมมีปริเทวนา การรองไหเสียใจ จิตใจ
ของทานมีความสุขลวนๆ สวนจิตใจของปุถุชนคนธรรมดายังหนาไปดวยกิเลสเต็มไป
ดวยความรัก ความโศกถูกความทุกขครอบงํา ความโศกยอมเกิดจากความรักเปนเหตุ 
เมื่อมีความรัก ก็มีความโศก ถาตัดความรักเสียแลว ความโศกจะมีแตที่ไหน 
        
       อาการที่ 2 วิรช จิตของพระอริยเจาผองแผว ปราศจากฝุน ไรธุล ีคือ ปราศจาก
ราคะ โทสะ และโมหะ คงจะมีแตพุทธะคือ รู ตื่น เบิกบาน 



        
       อาการที่ 3 เขม จิตของพระอริยเจามีแตความเกษมสําราญ เพราะปราศจากหวง
น้ําไหลมาทวมทนหวงน้ําใหญเรียกวา "โอฆะ" ไมอาจจะทวมจิตของพระอริยะเจาได 
        
       อาการที่ 4 จิตของพระอริยะไมหว่ันไหวไปตามอํานาจกิเลส ไมตกอยูในหวง
แหงอวิชชา จิตของพระอริยะมีแตอาโลโก สวางไสวแจมแจง ธรรมทั้งหลายที่ยังไมเคย
พบเคยเห็นตั้งแตภพกอนชาติกอน และไมเคยฟงจากใครคราวนี้ก็แจมแจงไปเลยเพราะ
ทานตัดอวิชชาเสียได" 
        
       ปจฉิมบท  
       พระเดชพระคุณทานเจาคุณพระธรรมเจดียเปนพระมหาเถระผูมีบุญบารมีมากรูป
หนึ่ง มีคุณธรรมสูง มีวัตรปฏิปทาอันงดงามซึ่งพอท่ีจะนํามากลาวได ดังนี้ 1. ธีโร เปน
นักปราชญ 2. ปฺโฺ มีปญญาเฉียบแหลม 3. พหุสฺสุโต เปนผูคนแกเรียน 4. โธรยฺโห 
เปนผูเอาจริงเอาจังกับธุระทางพทุธศาสนา คือ คันถธุระและวิปสนาธุระ 5. สีลวา เปนผู
มีศีลวัตรอันดีงาม 6. วตวนฺโต เปนผูทรงไวซึ่งธุดงค วัตร 7. อริโย เปนผูหางไกลจาก
ความชั่ว 8. สุเมโธ เปนผูมีปญญาดี 9. ตาทิโส เปนผูมั่นคงในพระธรรมวินัยของพระ
สัมมาสัมพุทธเจา 10. สปฺปุริโส เปนผูมีกาย วาจา และ ใจ อันสงบเยือกเย็น เปน
สัตบุรุษ พุทธสาวก ผูควรแกการกราบไหวบูชาโดยแท 
        
       ทานเจาคุณพระธรรมเจดีย (จูม พนฺธุโล) เริ่มอาพาธมาตั้งแตป พ.ศ.2504 จนถึง
เดือน มีนาคม พ.ศ.2505 คณะแพทยโรงพยาบาลศิริราชไดถวายการรักษา โดยการ
ผาตัดกอนนิ่วออก รักษาจนหายเปนปกติแลวเดินทางกลับวัดโพธิสมภรณ จังหวัด
อุดรธานี ตอมาปลายเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2505 ทางเริ่มอาพาธอีก คณะแพทยซึ่งมี 
ศาสตราจารย นพ.อวย เกตุสิงห เปนประธานไดนิมนตทานเขารับการ รักษาที่
โรงพยาบาลศิริราช ทานเดินทางเขากรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2505 โดยมี
พระอาจารยมหาบัว ญาณสมฺปนฺโน รวมเดินทางไปดวย 
        
       ศาสตราจารย นายแพทยอวย เกตุสิงห ไดถวายการรักษาดวยการผาตัด ถุงน้ําดีมี
กอนนิ่ว 11 เม็ด อาการดีขึ้นเพียง 3 วัน ตอจากนั้นอาการก็ทรุดลง ตองใหออกซิเจน



และน้ําเกลือ วันที่ 9 กรกฎาคม 2505 ทานเจาคุณพระธรรมเจดีย ก็ถูกเวทนาอันแรง
กลาครอบงํา แตทานก็มิไดแสดงอาการใดๆ ใหปรากฏ จนกระทั่งวันที่ 11 กรกฎาคม 
2505 พระธรรมเจดียก็ถึงแกกรรมมรณภาพดวยอาการอันสงบ เมื่อเวลา 15.27 
นาฬิกา ณ โรงพยาบาลศิริราช ทานไดละสังขารอันไมมี แกนสารนี้ไป สิรริวมอายุได 
74 ป 2 เดือน 15 วัน พรรษา 55 


