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ชีวประวัติ 
พระสัทธัมมโชติกะ  ธัมมาจริยะ 

อดีต (๒๔๙๒ - ๒๕๐๙) 
อภิธรรมปาโมกขแหงอภิธรรมมหาวิทยาลัย แหงประเทศไทย 
วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร  บางกอกนอย กรุงเทพฯ 

ชาติภูมิ 
 พระอาจารยสัทธัมมโชติกะ ธัมมาจริยะ  เปนพระมหา
เถระ ชาวพมา  เกิดเมื่อวัน อังคาร ขึ้น ๘ ค่ํา เดือน ๔ ปฉลู   
ตรงกับวันที่ ๑๓ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๔๕๖  ที่จังหวัดเมียน
ฉาน  ประเทศพมา  มารดาชื่อ ตอติ๊ด   บิดาชื่อ อูทุนเมี่ยน มี
นองสาวชื่อ มะซิ่น (ซ่ึงทานไดพามาอยูเมืองไทยดวย และคน
ไทยที่คุนเคยจะเรียกนองสาวของทานวา “มัทรี”) 

การศึกษา 
 นับตั้งแตทานพระอาจารยสัทธัมมโชติกะธัมมาจริยะ 
อุปสมบทเขามาอยูในเพศบรรพชิต ทานใฝใจใครใน
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การศึกษามาก  ทานเรียนพระไตรปฎก พรอมทั้งอรรถกถา
และฎีกา จากพระคณาจารยผูเชี่ยวชาญพระไตรปฎก แตละ
ปฎก  เชน พระอาจารยภันทันตะกุมารเถระ  ผูเปนคณาจริ
ยะธัมมกถิกะ  เจาอาวาสวัดโสใต  จังหวัดเมี่ยนฉาน   และ
พระอาจารยภันทันตะ ญาณิกเถระ ผูเปนพระวินัยธรชั้นฎีกา 
และอัครมหาบัณฑิต จังหวัดแรงกูน พระอาจารยภันทันตะ 
วิมลเถระ อภิธรรมคณาจริยะ จังหวัดอมรปุระ เปนตน  พระ
คณาจารยเหลานี้ ไดถายทอดความรูที่ตนเชี่ยวชาญใหแก
พระสัทธัมมะโชติกะ ธัมมาจริยะ ทําใหทานพระอาจารยมี
ความรูโดดเดน ตั้งแตอายุยังนอย โดยเฉพาะพระอภิธรรม
ปฎก  ทานมีความเชี่ยวชาญมาก 

การเขามาเผยแผในประเทศไทย 
 ในสมัยที่พระเดชพระคุณ ทานเจาประคุณ สมเด็จพระ
พุฒาจารย (อาจ อาสภมหาเถระ) อดีตอธิบดีสงฆวัดมหาธาตุ
ฯ  องคทุติยนายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ขณะดํารงตําแหนงสังฆมนตรีวาการองคการ
ปกครอง  ที่สมณศักดิ์ พระพิมลธรรม นั้น พระเดชพระ
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คุณทาน ไดริเริ่ม และฟนฟูใหมีการเรียนพระอภิธรรม เมื่อ
พุทธศักราช ๒๔๙๒  ไดเดินทางไปดูงานในประเทศพมา  
เห็นวาประเทศพมา มีความเจริญรุงเรือง ทางพระพุทธศาสนา 
ทั้งดานคันถธุระ และวิปสสนาธุระ  จึงไดขอพระภิกษุบัณฑิต
ช้ัน ธัมมาจริยะ  จากสภาการศึกษา  พระพุทธศาสนา ของ
สหภาพพมา  และ ฯพณฯ เอกอัครราชทูตพมา  ประจํา
ประเทศไทย ไดนิมนตพระอาจารย สัทธัมมะโชติกะ ธัม
มาจริยะ  ใหมาสอนพระอภิธรรมในประเทศไทย  (อีกรูป
หนึ่ง คือ ทานพระอาจารยเตชินทะ ธัมมาจริยะ ธัมมกถิกะ) 

ผลงานที่โดดเดน 
 เมื่อทานพระอาจารยสัทธัมมาจริยะ เดินทางเขาสู
ประเทศไทย  ชวงแรกทานพักจําพรรษาที่วัดปรก  ยานนาวา  
กรุงเทพ ฯ  ภายหลัง  จึงมาพํานักที่วัดระฆังโฆสิตาราม ฝง
ธนบุรี  ระหวางที่พํานักอยูที่วัดระฆังฯ นั้น  ทานได
ดําเนินการสอนพระอภิธรรม และรจนาคัมภีรพระอภิธรรม
หลายเลม   แตเพราะทานมิใชคนไทย   ดังนั้น  การสื่อสาร
ทางภาษากับบรรดาศิษย จึงเปนไปไดอยากยิ่ง  แตทานก็มิได
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ทอแท   มีความวิริยะอุตสาหะอยางยอดเยี่ยม  ถึงขนาดใชลาม 
ไดอาศัยลูกศิษยที่พอมีพื้นฐานความรูดานอภิธรรมชวย  และ
ศิษยเหลานี้ ก็ไดชวยงานจัดทําหลักสูตรการเรียนการสอน  
โดยเริ่มในป พ.ศ. ๒๔๙๓  ทานไดเรียบเรียงหลักสูตรเลม
แรก คือ อภิธรรมสังคณีมาติกา ป พ.ศ.๒๔๙๔ เรียบเรียง
คัมภีรมหาปฎฐาน  ใชเวลาถึง ๑ ปเศษ  ตลอดเวลา ๑๗ ป ที่
อยูประเทศไทย  ทานไดเรียบเรียง หลักสูตรการเรียนการ
สอนถึงจํานวน ๒๕ เลม (คือที่เกี่ยวกับพระอภิธรรม ๒๐ เลม 
หนังสือการแสดงปาฐกถาปกิณณกะ ๕ เลม เชน  คูมือการ
สรางทานกุศล, ธรรมเพื่อสันติภาพของโลกเปนตน) แสดงถึง
ความเปนอัจฉริยะทางดานวิชาการของทาน ประกอบดวยวิ
ริยบารมีของทาน  ดังที่ทานปรารภไววา 
 “...แตอยางไรก็ตาม  อาตมภาพลําบากผูเดียว  แตทําให
ผูอื่นเปนจํานวนมากไดรับประโยชนและความสุขทั้งในโลกนี้
และโลกหนา  อาตมภาพ ก็ยินดียอมรับความลําบากนั้นๆ ทุก
ประการโดยมิไดนึกเปนอยางอื่น ฯลฯ และเพื่อเปนการสราง
สมบารมีทั้ง ๑๐ ตามสมควรที่จะเปนไปไดประการหนึ่ง ....” 
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บําเพ็ญตนเปนพระโพธิสัตวเพื่อสรางบารมี 
เมื่อแตงปกรณตางๆจบ ทานจะเขียนขอความปรารถนา

แหงใจของทานวา (มโนปณิธาน) 
อิทํ  เม  ปฺุญํ สพฺพฺุตญาณสฺส  ปจฺจโย โหตุ. 

ขอบุญกุศลตาง ๆ ของอาตมภาพที่ไดสําเร็จไปนี้  จงเปน
พลวปจจัยแกปญญาธิกะสัมมาสัมโพธิญาณดวยเทอญ. 

 

บั้นปลายชีวิต 
 ทานพระอาจารยสัทธัมมะโชติกะ ธัมมาจริยะ ไดจัด
หลักสูตรการเรียนการสอนไดอยางเรียบรอยขาดแตวิปสสนา
ทีปนีเลมเดียว  ในป พ.ศ.๒๕๐๙ ทานไดอาพาธหนัก ดวย
โรคความดันโลหิตสูง โดยไดเขารับการรักษาตัวที่โรงพยา 
บาลมิชช่ันอยู ๒ ครั้ง  ภายหลังไดยายมาพักรักษาตัวที่
โรงพยาบาลศิริราช  เปนเวลารวมเดือน  แตอาการก็กลับทรุด
หนักลง สุดที่แพทยจะชวยเยียวยาได  จนถึงวาระสุดทายของ
ทานอาจารย 



 
๖ 

 

 

 วันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๙  เวลา ๒๐.๐๐ น. เศษ  
ทานพระอาจารยสัทธัมมะโชติกะ ธัมมาจริยะ ผูเปนคันถ
ปาโมกข แหงอภิธรรมมหาวิทยาลัย แหงประเทศไทย ก็ได
มรณภาพลง ที่โรงพยาบาลศิริราช  ดวยโรคความดันโลหิตสูง
และไตพิการ สิริรวมอายุได ๕๓ ป   
 ทานพระอาจารยสัทธัมมะโชติกะ ธัมมาจริยะ ไดทํา
หิตานุหิตประโยชนในมนุษยโลกนี้พอสมควร และไดทิ้ง
มรดกอันล้ําคาใหแกศิษยานุศิษยในประเทศไทย นับเปน
มรดกอันยิ่งใหญ หาสิ่งเสมอไดยาก ควรที่ศิษยานุศิษยของ
อภิธรรมมหาวิทยาลัยแหงประเทศไทยของเรา จะนอมจิต
นอมใจระลึกนึกถึงอุปการะคุณของทานพระอาจารย แลวตั้ง
จิตตั้งใจศึกษาเลาเรียนธรรมะในพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะ
พระอภิธรรม เพื่อสืบสานเจตนารมยของทานพระอาจารยให
อภิธรรมนั้นยืนยงยาวนานอยูคูพระพุทธศาสนา และคู
ประเทศไทย จนตราบเทากาลปวสาน อันเปนการตอบแทน
คุณูปการของทานพระอาจารยสัทธัมมโชติกะ ธัมมาจริยะ 
โดยเปนอาจริยบูชา. 
 


