
หลวงปูนะ ฐิตปญโญ สืบพุทธาคมหลวงปูศุข 

 

พระครูปทุมชัยกิจ หรือ หลวงปูนะ ฐิตปญโญ เจาอาวาสวัดปทุมธาราม (หนองบัว) ต.หนองบัว อ.วัดสิงห จ.ชัยนาท เปน
พระเกจิอาจารยช่ือดังรูปหนึ่งแหงลุมแมน้ําทาจีน ที่ชาวบานใหความเล่ือมใสศรัทธา เปนพระเถระที่เปยมดวยเมตตาธรรม
ทายาทสืบทอดพุทธาคมสายหลวงปูศุข วัดปากคลองมะขามเฒา จ.ชัยนาท 

ปจจุบันหลวงปูนะ สิริอายุ 92 พรรษา 72 ดํารงตําแหนงเจาอาวาสวัดปทุมธาราม และอดีตยังเคยดํารงตําแหนงเจาคณะ
ตําบลบอแร-หนองขุน เขต 2 อ.วัดสิงห จ.ชัยนาท ดวย 

อัตโนประวัติ มีนามเดิมวา โฉม เหลายัง เกิดเม่ือวันพุธที่ 6 ธันวาคม 2459 ตรงกับวันขึ้น 12 คํ่า เดือน 1 (อาย) ปมะโรง ณ 
บานขุนแกว ต.ดงขวาง อ.หนองขาหยาง จ.อุทัยธานีเปนบุตรคนที่ 2 ในจํานวน 9 คน ของนายแจกและนางต่ี เหลายัง 
ครอบครัวประกอบอาชีพเกษตรกรรมในวาระแรกเกิด บิดา-มารดา ต้ังช่ือใหวา โฉม ตอมาเม่ืออายุได 5-6 ขวบ หมอเปซ่ึง
เปนหมอแผนโบราณ และมีความรูทางดานโหราศาสตรดวย เห็นวาเจ็บไขไดปวยอยูเปนประจํา จึงเปล่ียนช่ือใหมวา นะ 
อันเปนมงคลนามชวงวัยเยาว ครอบครัวมีความเปนอยูคอนขางขัดสน เนื่องจากมีบุตรดวยกันหลายคน ทุกคนตอง
ชวยเหลือตนเอง 



ตอมาครอบครัวไดยายมาอยูที่บานเกาะโสภี อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี ทานจึงไดรับการศึกษาที่วัดหนองมะกอกในช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 1 ถึงปที่ 3 และช้ันประถมศึกษาปที่ 4 เรียนที่โรงเรียนวัดหนองแฟบ หลังจบการศึกษาช้ันประถมศึกษาป
ที่ 4 มาชวยครอบครัวทําอาชีพกสิกรรมทํามาหาเล้ียงชีพ 

คร้ันอายุครบ 21 ปบริบูรณ ไดขออนุญาตโยมพอโยมแม อุปสมบท ซ่ึงทานทั้งสองก็ยินดีรวมอนุโมทนา 

ทานไดเขาพิธีอุปสมบท ณ พัทธสีมา วัดราษฎรนิธิยาวาส (ดอนปอ) ต.บอแร อ.วัดสิงห จ.ชัยนาท เม่ือวันที่ 25 เมษายน 
2480 มี พระครูวิจิตรชัยการ (หลวงพอเคลือบ) วัดบอแร เปนพระอุปชฌาย, พระอาจารยช้ัน เปนพระกรรมวาจาจารย และ
พระอาจารยสําเนียง เปนพระอนุสาวนาจารย 

ไดรับฉายาวา ฐิตปญโญ มีความหมายวา ผูมีปญญาอันต้ังไวแลว 

หลังอุปสมบท ทานไดปฏิบัติกิจแหงสงฆโดยครบถวน ใชเวลาศึกษาเลาเรียนพระปริยัติธรรมดวยความต้ังใจ พ.ศ.2481 
สอบไดนักธรรมช้ันตรี จากสํานักเรียนวัดราษฎรนิธิยาวาส (ดอนปอ) พ.ศ.2483 เดินทางไปศึกษาตอในสํานักเรียนวัดหนอง
แฟบ อ.หนองขาหยาง จ.อุทัยธานี สอบไดนักธรรมช้ันโท 

พ.ศ.2485 ไดไปจําพรรษาที่วัดปทุมธาราม (หนองบัว) และในป พ.ศ.2487 ทานไดเขาสอบนักธรรมช้ันเอก อันเปนช้ัน
สุดทายของภาคการศึกษานักธรรมที่วัดหนองแฟบขณะศึกษานักธรรม ทานไดมีโอกาสศึกษาวิชาการแพทยแผนโบราณกับ
พระอาจารยศรี วัดหนองแฟบ ควบคูไปดวย จนมีความรูความชํานาญการใชสมุนไพรรักษาโรคภัยไขเจ็บทั่วไปดวยความ
เปนพระหนุมที่ทรงความรู วิทยฐานะนักธรรมช้ันเอก ในสมัยนั้นจะหายากย่ิง ทานจึงมีความคิดกอต้ังสํานักเรียนขึ้นมาใหม 
หลังจากซบเซาขาดหายไปนาน ซ่ึงทานเปนผูสอนเองทุกช้ัน ต้ังแตนักธรรมช้ันตรี โท และเอก ทานจึงมีลูกศิษยที่เปน
พระภิกษุบริหารกิจการคณะสงฆอยูในเวลานี้หลายจังหวัดในความเปนจริงแลว ภายหลังสอบไลไดนักธรรมช้ันเอก ทานคิด
ที่จะเรียนทางดานภาษาบาลีตอ แตดวยกิจการคณะสงฆที่วัด ทําใหไมมีเวลา อีกทั้งสํานักเรียนบาลีก็อยูในตัวเมืองไกล
จากวัดหนองบัว การเดินทางไมสะดวก ทําใหตองงดการเรียนบาลีอยางไรก็ตาม ทานหันมาใหความสนใจศึกษาวิชาแพทย
แผนโบราณเพิ่มเติม และเรียนวิทยาคม เลขยันตพันคาถาควบคูกันไป จากตําราที่พระปลัดปน เจาอาวาสรูปที่ 9 ไดรับ
มอบจากหลวงปูศุข วัดปากคลองมะขามเฒา และพระปลัดปนทานไดมอบตําราของหลวงปูศุขใหกับหลวงพอนะทานได
ศึกษาสรรพวิชาในตําราทั้งหมด จนมีความรูแตกฉานในวิทยาคมเปนอยางดี เปนที่พึ่งของชาวบานที่เจ็บไขไดปวย และผูที่
โดนคุณไสย ทานก็ไดชวยเหลือปดเปาทุกขเหลานั้นดวยความเมตตาดานงานเผยแผพระพุทธศาสนา ไดจัดเทศนาธรรม
เปนประจําในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา ชักชวนประชาชนใหรวมทําบุญตักบาตร ฟงเทศน เวียนเทียนรอบอุโบสถ เพื่อ
ถวายเปนพุทธบูชา อีกทั้งเปนครูสอนพระปริยัติธรรม สํานักเรียนวัดปทุมธาราม (หนองบัว) เปนครูสอนการปฏิบัติธรรม
วิปสสนากัมมัฏฐานแกพระภิกษุ สามเณร ตลอดจนประชาชนทั่วไป จัดสถานที่อบรมหนวยพระธรรมทูต และไดรับเชิญให
ออกปฏิบัติงานพระธรรมทูตตามวัดและโรงเรียนในเขตอําเภอ-จังหวัด และจังหวัดใกลเคียง โดยรวมมือกับหนวยราชการ
ตางๆ 



ดานการพัฒนาวัด นับต้ังแตทานดํารงตําแหนงเจาอาวาสวัดปทุมธารามเปนตนมา ไดทําการพัฒนาวัดจนเจริญรุงเรืองขึ้น
เปนลําดับ ดวยการสรางศาลาการเปรียญ โครงสรางช้ันลางเปนคอนกรีตเสริม เหล็ก ช้ันบนเปนไม หลังคาเปนกระเบื้อง
เกล็ด, สรางอุโบสถหลังใหมแทนหลังเกาที่ชํารุดทรุดโทรม ลักษณะทรงไทย คอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใชเปนที่บําเพ็ญกุศล, 

สรางกุฏิ 2 หลัง ลักษณะทรงไทยประยุกต ช้ันลางเปนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช้ันบนเปนไม, สรางฌาปนสถานแบบมาตรฐาน 
พรอมเตาเผาอยางดี, สรางอาคารปริยัติธรรมภิกษุ-สามเณร ลักษณะทรงไทย คอนกรีตเสริมเหล็ก 

นอกจากนี้ ยังสรางวิหารหลวงปูศุขอีก 1 หลัง ลักษณะทรงไทยกออิฐถือปูน ชอฟา ใบระกา หนาบัน ลายใบเทศ ประดับ
ดวยกระจก, ตอเติมชานวัดพื้นไม สรางมุขบันไดทรงไทยจัตุรมุข, สรางหอสมุดประชาชนประจําตําบล, สรางหอ กลอง หอ
ระฆัง, ถมดินปรับพื้นที่ในลานวัด, สรางศาลาการเปรียญหลังใหม 

ดานวัตถุมงคลของหลวงปูนะ อาทิ ใบพลูใจเดียว, เหรียญนารายณทรงครุฑ, สมเด็จบัวไขวขางอุ, เหรียญรูปไข รุนรวย
ลาภ-รวยยศ, ผายันตหนุมานประสานกาย เปนตน ลวนแตไดรับความนิยมจากสาธุชน เนื่องจากมีพุทธคุณครอบจักรวาล 
โดดเดนในหลากหลายดาน 

พ.ศ.2493 ไดรับแตงต้ังเปนเจาอาวาสวัดปทุมธาราม 

พ.ศ.2495 เปนเจาคณะตําบลบอแร-หนองขุน เขต 2 

พ.ศ.2500 เปนองคอุปถัมภโรงเรียนประชา บาล โรงเรียนรัฐปทุมราษฎรอุปถัมภ 

พ.ศ.2501 เปนพระอุปชฌาย 

ลําดับสมณศักด์ิ พ.ศ.2501 ไดรับพระราช ทานเล่ือนสมณศักด์ิ เปนพระครูสัญญาบัตร เจาอาวาสวัดราษฎรช้ันตรี ในราช
ทินนามที่ พระครูปทุมชัยกิจ 

พ.ศ.2514 ไดรับพระราชทานเล่ือนสมณศักด์ิเปนพระครูสัญญาบัตรเจาอาวาสวัดราษฎร ช้ันโท ในราชทินนามเดิมหลวงปู
นะ พรํ่าสอนญาติโยมทั่วไป ใหทุกคนทําความดี ละเวนความช่ัว ใหมีความอดทน อดกล้ัน ใหมีความละอายตอการกระทํา
ช่ัว กตัญูกตเวทีตอบิดา มารดา และครูบาอาจารยหลวงปูนะ เปนพระเถราจารยช่ือดังรูปหนึ่ง ที่มีความเครงครัดในพระ
ธรรมวินัย เผยแผพระธรรมคําส่ังสอนสืบทอดพระพุทธศาสนาใหม่ันคงอยูเปนประจํา พัฒนาวัดเกาแกเส่ือมโทรมจนเปนวัด
พัฒนาตัวอยางเปนเนื้อนาบุญของชาวเมืองชัยนาทอยางแทจริง 


