
พระธรรมฐิติญาณ (สิงห์ สุทฺธจิตฺโต ป.ธ.๗ พ.ม.) 
(พ.ศ. ๒๔๖๐ – ๒๕๔๐) 

 
ชาติภูมิ 
 พระธรรมฐิติญาณ (สิงห์ สุทฺธจิตฺโต) นามเดิม สิงห์ นามสกุล ภาระมาตย์ เกิดวันที่ ๒๔ สิงหาคม 

พ.ศ. ๒๔๖๐ ตรงกับวันศุกร์ขึ้น ๗ ค่่า เดือน ๑๐ ที่บ้านบ่อชะเนง ต่าบลหนองแก้ว อ่าเภอหัวตะพาน 

จังหวัดอุบลราชธานี (ปัจจุบัน จังหวัดอ่านาจเจริญ) บิดาชื่อ นายหน่วม มารดาชื่อ นางแสง ภาระมาตย์ 

เป็นบุตรคนแรกในจ่านวนพี่น้องร่วมบิดามารดา ๖ คน ต่อมาได้บุตรบุญธรรมของหลวงปู่ขาว อนาลโย 
 
การศึกษา บรรพชา และอุปสมบท 
 พระธรรมฐิติญาณ จบการศึกษาเบื้องต้นชั้นประถมบริบูรณ์ที่โรงเรียนประชาบาลบ้านโคกเลาะ 

ต่าบลหนองแก้ว อ่าเภออ่านาจเจริญ พ.ศ. ๒๔๗๒ หลังจากบรรพชาและอุปสมบทแล้วได้ศึกษาเล่าเรียน 

จนจบการศึกษาดังนี้ 
 พ.ศ. ๒๔๗๕ นักธรรมชั้นตรี ส่านักเรียนวัดโพธิสมภรณ์ อ่าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 
 พ.ศ. ๒๔๗๙ นักธรรมชั้นโท ส่านักเรียนวัดศรีเมือง อ่าเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 
 พ.ศ. ๒๔๘๑ นักธรรมชั้นเอก ส่านักเรียนวัดศรีโพนเมือง อ่าเภอเมืองสกลนคร จังหวัด 

   สกลนคร 
 พ.ศ. ๒๔๘๒ เปรียญธรรม ๓ ประโยค ส่านักเรียนวัดสุทธาวาส อ่าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัด

   อุดรธานี 
 พ.ศ. ๒๔๘๕ เปรียญธรรม ๔ ประโยค ส่านักเรียนวัดบวรนิเวศวรวิหาร กรุงเทพมหานคร 
 พ.ศ. ๒๔๙๐ เปรียญธรรม ๕ ประโยค ส่านักเรียนวัดส่าราญนิเวศ อ่าเภอเมืองอ่านาจเจริญ 

   จังหวัดอุบลราชธานี (ปัจจุบันจังหวัดอ่านาจเจริญ) 
 พ.ศ. ๒๔๙๕ ชั้นเตรียมอุดมศึกษา (ม.๘ แผนกอักษรศาสตร์) โดยการสมคัรสอบ จังหวัด 

   อุบลราชธานี ประโยคครูพิเศษมูล (พ.) สนามสอบจังหวัดอุบลราชธานี 
 พ.ศ. ๒๔๙๖ เปรียญธรรม ๖ ประโยค ส่านักเรียนวัดส่าราญนิเวศ อ่าเภอเมืองอ่านาจเจริญ 

   จังหวัดอุบลราชธานี 
 พ.ศ. ๒๔๙๘ เปรียญธรรม ๗ ประโยค ส่านักเรียนวัดส่าราญนิเวศ อ่าเภอเมืองอ่านาจเจริญ 

   จังหวัดอุบลราชธานี 
 พ.ศ. ๒๕๐๓ ประโยคครูพิเศษประถม (พ.ป.) สนามสอบจังหวัดอุบลราชธานี 
 พ.ศ. ๒๕๐๗ ประโยคครูพิเศษมัธยม (พ.ม.) สนามสอบจังหวัดอุบลราชธานี 
 เมื่ออายุได้ ๑๒ ปี ได้ขออนุญาตบิดามารดาออกบวชเป็นผ้าขาวน้อย นุ่งขาวห่มขาว ถือศีล ๘ 

รับประทานอาหารมื้อเดียว (เอกา) เป็นเวลาปีเศษ 
 พ.ศ. ๒๔๗๓ บรรพชาเป็นสามเณรที่ภูพระบาทบัวบก อ่าเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี โดยมี

   พระธรรมเจดีย์ (จูม พนฺธุโล) เจ้าคณะมณฑลอุดร วัดโพธิสมภรณ์ จังหวัด 

   อุดรธานีเป็นพระอุปัชฌาย์ พระอาจารย์ภู่ ธมฺมทินฺโน เป็นพระศีลาจารย์ หลังจาก
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   นั้น ออกเดินธุดงค์กัมมัฏฐานในภาคอีสานและภาคเหนือ ร่วมกับพระอาจารย์ภู่

   หลายปี แต่เนื่องจากมีนิสัยใคร่ศึกษา เมื่ออายุ ๑๖ ปี จึงย้ายไปศึกษาพระปริยัติ

   ธรรมและปฏิบัติกัมมัฏฐาน ท่ีวัดศรีโพนเมือง 
 พ.ศ. ๒๔๔๑ อุปสมบทท่ีวัดโพธิสมภรณ์ อ่าเภอเมืองอุดรธานี โดยมีพระธรรมเจดีย์ (จูม พนฺธุ

   โล) เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอริยคุณาธาร (เส็ง ปสฺโส) เจ้าคณะจังหวัดสกลนคร

   เป็นพระกรรมวาจาจารย์ ฉายา “สุทธฺจิตฺโต” จากนั้นย้ายไปปฏิบัติวิปัสสนา 

   กัมมัฏฐานในส่านักพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต ท่ีวัดป่าสุทธาวาส อ่าเภอเมือง 

   สกลนคร และวัดป่าหนองผือ อ่าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร เป็นเวลา 

   หลายปี 
 
หน้าที่การงาน 
 พระธรรมฐิติญาณได้รับภารธุระพระศาสนาและคณะสงฆ์ ดังนี้ 
 ด้านการปกครอง 
 พ.ศ. ๒๔๘๘ เจ้าคณะต่าบลเค็งใหญ่ อ่าเภออ่านาจเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี 
 พ.ศ. ๒๔๙๐ ศึกษาอ่าเภออ่านาจเจริญ (คณะสงฆ์) 
 พ.ศ. ๒๔๙๑ คณะกรรมการสงฆ์อ่าเภอ อ่าเภออ่านาจเจริญ 
 พ.ศ. ๒๔๙๕ เจ้าคณะธรรมยุตอ่าเภอ ผู้ช่วยอ่าเภออ่านาจเจริญ 
 พ.ศ. ๒๔๙๖ เจ้าคณะธรรมยุตอ่าเภอ อ่าเภออ่านาจเจริญ 
 พ.ศ. ๒๔๙๙ พระวินัยธรจังหวัดอุบลราชธานี 
 พ.ศ. ๒๕๐๓ เจ้าคณะธรรมยุตผู้ช่วยจังหวัดอุบลราชธานี 
 พ.ศ. ๒๕๑๑ รองเจ้าอาวาสวัดสุปัฏนาราม วรวิหาร 
 พ.ศ. ๒๕๑๒ เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี (ธ) 
 พ.ศ. ๒๕๑๓ พระอุปัชฌาย์ ในคณะธรรมยุต 
 พ.ศ. ๒๕๑๘ เจ้าอาวาสวัดศรีอุบลรัตนาราม 
 พ.ศ. ๒๕๑๙ เจ้าคณะภาค ๑๐ (ธ) 
 พ.ศ. ๒๕๒๓ เจ้าอาวาสวัดศรีอุบลรัตนาราม พระอารามหลวง 
 ด้านการศึกษา 
 พ.ศ. ๒๕๐๘ ได้เสนอขอตั้งวัดศรีอุบลรัตนารามเป็นส่านักเรียนพระปริยัติธรรมต่อกรมการ

   ศาสนาและคณะสงฆ์ เปิดท่าการสอนแผนกธรรมและแผนกบาลี มีนักเรียนเข้า

   สอบธรรมสนามหลวงสอบได้นักธรรมชั้นตรี โท เอก และเข้าสอบบาลีธรรม 

   สนามหลวงสอบได้ตั้งแต่บาลีไวยากรณ์ ประโยค ๑,๒,๓,๔,๕ จ่านวนมากทุกปี 
 พ.ศ. ๒๕๒๓ ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนสมเด็จ (โรงเรียนการกุศลของวัด) วัดสุปัฏนาราม  

   อ่าเภอเมืองอุบลราชธานี 
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ด้านการเผยแผ ่
 พระธรรมฐิติญาณ เป็นพระมหาเถระอีกองค์หนึ่งของชาวอุบลราชธานีที่มีความภาคภูมิใจใน

ความรู้ ความสามารถหลายด้าน เป็นพระสุปฏิปันโนทางคันถธุระ ทั้งด้านการศึกษาและด้านการพัฒนาดัง

ค่ากล่าวของพระเทพบัณฑิต เจ้าคณะภาค ๑๐ (ธรรมยุต) วัดบึงพลาญชัย จังหวัดร้อยเอ็ดใน “ธรรมฐิติ

ญาณร่าลึก” บางตอนว่า 
  “...พระธรรมฐิติฐาณ เป็นพระนักพัฒนา เป็นที่ปรารถนาของคนปัจจุบัน เบื้องต้น

 สามารถพัฒนาตนให้มีความรู้ ความสามารถ ทั้งทางโลกและทางธรรม ทางโลกได้ พ.ม ทางธรรม 

 ได้เปรียญธรรม ๗ ประโยค เมื่อพัฒนาตนแล้วก็เริ่มพัฒนาวัดให้เป็นระเบียบ และเสนาสนะถาวร

 มากมายหลากหลาย ต่อจากการพัฒนาวัดและพัฒนาทายาท คือภิกษุสามเณรลูกหลานให้มีความ

 เจริญก้าวหน้าทางการศึกษาและสัมมาชีพเป็นจ านวนมาก ต่อไปก็พัฒนาสังคม คือ ช่วยเหลือ

 สังคมในรูปแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างย่ิง การพัฒนาจิตใจท่านเป็นพระนักเทศน์นักเผยแผ่

 ธรรมะในทุกวงการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน แม้ในวงการคณะสงฆ์ก็ถือว่าท่านเป็นเพชรเม็ดงาม

 เม็ดหนึ่งของคณะสงฆ์ไทย โดยเฉพาะอย่างย่ิง คณะสงฆ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ท่านเป็น

 นักพัฒนาในรูปแบบ ส.๕ คือ สร้างคน สร้างงาน สร้างสถานที่ สร้างแนวร่วม และสร้างทุน 
  ท่านเป็นนักบริหารที่มีคุณธรรมของนักพัฒนา คือ ๑. รักการต่อสู้ ๒.รับรู้ปัญหา ๓.กล้า

 หาญเด็ดเดี่ยว ๔.เชี่ยวคล่องการงาน ๕.เข้าหามวลชน การจากไปของพระเดชพระคุณฯจากไป

 เฉพาะสังขารร่างกาย แต่คุณงามความดีท่ีท าให้แก่ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ลูกหลาน ญาติมิตร ศิษยานุ

 ศิษย์ ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลาย ยังกึกก้องในหัวใจไม่มีวันลืม...” 
(พระธรรมฐิติญาณ, ๒๕๔๐ : ๕) 

 
พระธรรมเทศนาโดยย่อ 
เรื่องทศพิธราชธรรม 

แสดงโดย พระธรรมฐิติญาณ ๑๒ กันยายน ๒๕๓๙ 
 

  “ทศพิธราชธรรม คือธรรมส าหรับพระราชา หรือผู้ใหญ่ผู้ปกครองบ้านเมือง โดยความก็

 คือธรรมะส าหรับพระราชา คณะรัฐบาล ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอ าเภอ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน พ่อแม่ 

 ผู้ปกครอง ครูอาจารย์ มี ๑๐ ประการ คือ 
  ๑. ทาน การให้ เป็นการช่วยผู้ต้องการให้ช่วย เพราะมีความขัดสนข้นแค้นเจ็บไข้ ได้ทุกข์
 อยู่ เช่น ผู้ขาดอาหารก็ให้อาหารช่วย ผู้ขาดเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยก็ช่วยเหลือ ผู้ขาดหยูกยา

 รักษาโรคภัย ก็ให้หยูกยารักษาช่วย เรียกว่า ทาน 

  ๒. ศีล ความประพฤติดีงามทางกาย วาจา เว้นจากความประพฤติชั่วร้ายท้ังหลาย ความ
 ประพฤติชั่วร้ายอันใดอันเป็นเหตุก่อเวรภัย หรือความทุกข์แก่ตนเองและผู้อื่น เว้นจากความ

 ประพฤตินั้นเสีย เรียกว่า ศีล 

  ๓. ปริจาคะ การเสียสละ หมายความว่า เสียสละ เลิก ลดละสิ่งชั่วร้ายทั้งหลาย ท่ีมีในตน 

 เช่น เลิกลดละอบายมุข คือเหตุแห่งความเสื่อมเสียทรัพย์สิน เสียสละทรัพย์บ ารุงประเทศชาติ 
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 ยอมเสียสละชีวิตเพื่อปฏิบัติหน้าที่รักษาประเทศชาติ กระทั่งถึงเสียสละชีวิตเพื่อปฏิบัติธรรม 

 เรียกว่า ปริจาคะ 
  ๔. อาชวะ ความซื่อตรง หมายความว่า ลูกประพฤติซื่อตรงต่อพ่อแม่ ไม่ทรยศพ่อแม่ 
 สามีภรรยา ประพฤติซื่อตรงต่อกัน ไม่นอกใจกัน ศิษยานุศิษย์ประพฤติซื่อตรงต่อครูอาจารย์ ผู้รัก

 ตนประพฤติซื่อตรงต่อตนเอง ผู้รักธรรมประพฤติซื่อตรงต่อธรรม คือปฏิบัติสมควรแก่ธรรม 

 เรียกว่า อาชวะ 

  ๕. มัททวะ ความอ่อนโยน ความเป็นผู้มีกิริยามารบาททางกาย วาจา ใจ สุภาพ เรียบร้อย 
 ไม่แข็งกระด้างหยาบโลน อ่อนน้อมถ่อมตนไม่เย่อหย่ิง พูดจาพาทีไพเราะ น้ าใจเยือกเย็น เมตตา 

 เรียกว่า มัททวะ 

  ๖. ตปะ ความเพียร เป็นผู้กล้าหาญในการท าส่ิงที่สมควร เพียรละความชั่ว เพียรกระท า
 ความดี เพียรละกายทุจริต ประพฤติกายสุจริต เพียรละวจีทุกชนิด ประพฤติวจีสุจริต เพียรละมโน

 ทุจริต ประพฤติมโนสุจริต เรียกว่าตปะ 
  ๗. อักโกธะ ความไม่โกรธ เป็นผู้มีเมตตา มุ่งดี หวังดี ปรารถนาดี ทั้งต่อตน และต่อผู้อื่น 
 เป็นผู้มีจิตใจหนักแน่นมั่นคง มีใบหน้าเอิบอิ่มย้ิมแย้ม รู้จักให้อภัย เรียกว่า อักโกธะ 

  ๘. อวิหิงสา ความไม่เบียดเบียน ไม่ท าเหตุอันเป็นเครื่องก่อความเบียดเบียนแก่ตนเอง

 และผู้อื่น ไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ตนเองและผู้อื่น ในทางตรงและทางอ้อม มีจิตใจ

 ประกอบด้วย กรุณาปรานี เรยีกว่า อวิหิงสา 

  ๙. ขันติ ความอดทน คือความอดทนต่อความล าบาก ความตรากตร า ความเจ็บใจ และ
 อดทนต่ออ านาจของกิเลส อดทนต่อทุกขเวทนาต่าง ๆ เรียกว่า ขันติ 

  ๑๐. อวิโรธนะ ความไม่ผิด คือความถูกต้อง เมื่อรู้ว่าอะไรผิดก็ไม่ท า หรือไม่ท าความผิด

 ทั้ง ๆ ท่ีรู้ ให้ระมัดระวังในการท า การพูด การคิด ไม่ให้ผิดพลาดได้ มีสติสัมปชัญญะประจ าตัว 

 เรียกว่า อวิโรธนะ 
  ทศพิธราชธรรม ๑๐ ประการ เป็นหลักธรรมในพระพุทธศาสนา เม่ือพุทธบริษัทได้สดับ

 ตรับฟังแล้วน าไปพิจารณาด้วยปัญญาแล้ว ประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรม ก็จะเกิดผล คือความ

 ร่มเย็นเป็นสุข...” (พระธรรมฐิติญาณ, ๒๕๔๐ : ๑๕๕) 
 
 ด้านสาธารณูปการ 
 พ.ศ. ๒๕๐๘ อนุกรรมการสร้างพระมงคลมิ่งเมือง อ่าเภออ่านาจเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี 

   (ปัจจุบันจังหวัดอ่านาจเจริญ) 
 พ.ศ. ๒๕๒๘ ประธานสร้างตึกสงฆ์อาพาธ ณ โรงพยาบาลอ่าเภอหัวตะพาน จังหวัด 

   อุบลราชธานี (ปัจจุบันจังหวัดอ่านาจเจริญ) 
 พ.ศ. ๒๕๓๑ ประธานจัดตั้งมูลนิธิโรงพยาบาลอ่าเภอหัวตะพาน จังหวัดอุบลราชธานี (ปัจจุบัน

   จังหวัดอ่านาจเจริญ) 
 พ.ศ. ๒๕๓๗ ประธานกรรมการด่าเนินการควบคุมการก่อสร้างอาคารหอปริยัติธรรมสมเด็จ

   พระมหามุนีวงศ์ วัดศรีอุบลรัตนาราม 
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 พ.ศ. ๒๕๓๘ ประธานกรรมการด่าเนินการพัฒนาวัดศรีอุบลรัตนารามโดยการสร้างกุฏิสงฆ์ 

   จ่านวน ๘ หลัง โดยการน่าของท่านผู้หญิงตุ่น โกศัลวิตร และญาติโยมผู้มีศรัทธา 
 
สมณศักดิ์ 
 พ.ศ. ๒๔๙๖ พระครูโอภาสธรรมญาณ 
 พ.ศ. ๒๕๐๓ พระราชาคณะชั้นสามัญที่พระศาสนดิลก 
 พ.ศ. ๒๕๑๙ พระราชาคณะชั้นราชที่พระราชสุเมธี 
 พ.ศ. ๒๕๒๔ พระราชาคณะชั้นเทพท่ีพระเทพสุเมธี 
 พ.ศ. ๒๕๓๕ พระราชาคณะชั้นธรรมท่ีพระธรรมฐิติญาณ 
 
มรณภาพ 
 วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๐ เวลา ๐๘.๑๕ น. รวมอายุได้ ๗๙ ปี พรรษา ๕๙ 
 พระธรรมฐิติญาณ (สิงห์ สุทฺธจิตฺโต) เป็นพระมหาเถระฝ่ายคันถธุระ ผู้เคร่งครัดตามพระธรรม

วินัยในเรื่องปัจจัยส่ี เช่น การไม่รับปัจจัย (เงิน) และฉันมื้อเดียวเป็นนิจ ตลอดชีพเป็นต้น การเทศนา

ปาฐกถา หรือบรรยายธรรมอบรมส่ังสอนศิษยานุศิษย์และประชาชนทั่วไปถือว่าท่านเป็นพระธรรมกถึกชั้น

ยอด เพราะอธิบายเนื้อหาสาระประกอบหัวข้อธรรมะได้ลึกซึ้งชัดเจน แจ่มแจ้งและกระชับ ท่าให้ผู้ฟังเข้าใจ

ได้ง่ายและน่าไปปฏิบัติได้ ไม่เกิดความเบื่อหน่าย ท่านเป็นพระสุปฏิปันโน ผู้ประพฤติดี ปฏิบัติชอบและ

เป็นพระนักพัฒนาทั้งวัตถุและจิตใจอย่างยอดเย่ียม นับเป็นแบบอย่างที่ดีย่ิงแก่สัทธิวิหาริกและอันเตวาสิก

ที่จะน่าไปปฏิบัติต่อไป สมควรได้รับยกย่องเชิดชูเป็น “ปราชญ์” โดยแท ้
 
หนังสืออ้างอิง 
คณะศิษยานุศิษย์. พระธรรมฐิติญาณ. ที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพ พระธรรมฐิติญาณ (สิงห์ สุทฺธจิต

 โต) อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีอุบลรัตนาราม อดีตเจ้าคณะภาค ๑๐ (ธรรมยุต) ณ เมรุพิเศษวัดศรีอุบล

 รัตนาราม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี วันเสาร์ที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๔๐. 
คณะกรรมการด่าเนินการ. ที่ระลึกฉลอง ๑๕๐ ปี วัดศรีอุบลรัตนาราม (วัดศรีทอง) ต.ในเมือง อ.เมือง

 อุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี ๙ เมษายน ๒๕๔๙. อุบลราชธานี วิทยาออฟเซทการพิมพ์, 

 ๒๕๔๙. 
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