หลวงปูทิม อัตตสันโต
ประวัติ หลวงปูทิม อัตตสันโต วัดพระขาว "พระครูสังวรสมณกิจ"
เมืองกรุงเกาพระนครศรีอยุธยา มีพระเกจิอาจารยเรืองนามอยู 3 รูปรวมสมัยและเปนสหธรรมิกกันประกอบดวย หลวงปูเมี้ยน วัดโพธิ์กบเจา,
หลวงปูมี วัดมารวิชัย และหลวงปูทิม วัดพระขาว ซึ่งมีวัยวุฒิไลเลี่ยกัน โดยเฉพาะดานไสยเวทวิทยาคมก็เปนเอกอุตางกัน แตดวยสังขารเปนสิ่ง
ไมเที่ยงแท หลวงปูเมี้ยน และหลวงปูมี ละสังขารไปกอน ภาระเจตนาบุญไดรับการสืบสานตอโดยหลวงปูทิม พระเกจิอาจารยแหงวัดพระขาว จ.
พระนครศรีอยุธยา พิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคล ลวนแลวแตตองนิมนตหลวงปูทิม เพื่อทําหนาที่ประธานฝายสงฆ จุดเทียนชัยหรือดับเทียนชัย แต
แลวเมื่อชวงเชาวันที่ 22 มีนาคม 2552 คณะศิษยของหลวงปูท ิม อัตตสันโต ตองไดรับขาวเศรา เมื่อหลวงปูทิมหรือพระครูสังวรสมณกิจ ได
มรณภาพลงอยางสงบ ขณะเขารับการรักษาอาการปวย ณ โรงพยาบาลโรคทรวงอก อ.เมือง จ.นนทบุรี สิริอายุ 96 พรรษา 62 ...ประวัติหลวงปูท ิม
วัดชางให ประวัติ หลวงปูทิม วัดละหารไร
ประวัติหลวงปูทิม วัดพระขาว
อัตโนประวัติหลวงปูทิม มีนามเดิมวา ทิม ชุมโชคดี เกิดวันอาทิตยที่ 1 มีนาคม 2456 ปฉลู ที่ต.พระขาว อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา โยมบิดามารดา ชื่อ นายพรอม และนางกิ่ม ชุมโชคดี เปนบุตรคนที่ 5 ในจํานวนลูกทั้งหมด 6 คน
คนแรก พี่ทอง ชุม โชคดี เปนหญิง เสียชีวิตตั้งแตเยาววัย
คนที่ 2 พี่เทียบ ชุมโชคดี
คนที่ 3 พี่ทัศน ชุมโชคดี เปนผูใหญเกา หมู 5 ต.พระขาว (เสียชีวิตแลว)
คนที่ 4 พี่ทอด ชุมโชคดี
คนที่ 5 หลวงปูทิม ชุมโชคดี มรณภาพ วันที่ 22 มีนาคม 2552
คนที่ 6 นายสังวาลย ชุมโชคดี
ชวงวัยเยาว หลวงปูทิมไดศึกษาเลาเรียนอยูที่วัดพิกุล จนถึงอายุ 13 ป เมื่อจบ ป.4 จึงออกจากโรงเรียนมาชวยบิดามารดาประกอบอาชีพทํานา

กอนจะถูกเกณฑเปนทหาร ถูกสงตัวไปปฏิบัติราชการสงครามฝรั่งเศส รวมทัง้ สงครามโลกครั้งที่ 2 กระทัง่ ปลดประจําการ หลวงปูทิมจึงไดเขาสู
รมกาสาวพัสตร เมื่อเดือนกรกฎาคม 2475 ณ วัดพิกุล อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมี หลวงพอปุย วัดขวิด เปนพระอุปชฌาย, หลวงพอ
หลิ่ว วัดโพธิ์กบเจา เปนพระกรรมวาจาจารย และพระอธิการหลิ่ว เจาอาวาสวัดพิกุล เปนพระอนุสาวนาจารย
แตบวชอยูในบวรพระพุทธศาสนาไดเพียง 1 พรรษา ทานไดลาสิกขาแตงงานมีครอบครัวและมีบุตร-ธิดา 4 คน
หลังจากนั้น หลวงปูทิมทานไดกลับมาอุปสมบทอีกครั้ง เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2491 ขณะอายุได 35 ป ณ วัดพิกุล อ.บางบาล โดยมี พระครูอุดม
สมาจารย (หลวงพอสังข) วัดน้ําเตา เปนพระอุปชฌาย ไดรับฉายา อัตตสันโต
หลังอุปสมบท หลวงปูทิมไดอยูจําพรรษาอยูที่วัดพิกุล อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา ในระหวางที่หลวงปูไดจําพรรษาอยูที่วัดพิกุลนั้นไดมี
ชาวบานนําเอาศพคนตายมาฝากไวในกุฏิถึง 2ศพดวยกัน ทําใหเกิดมีแนวกรรมฐานดวยตนเองอยางถองแท พรอมทั้งอาศัยหลักกรรมฐานดวย
ตนเองอยางถองแท พรอมทั้งอาศัยหลักกรรมฐานที่วา สามัญในลักษณะ หมายความวา ลักษณะที่เสมือนกันใน สังขารทัง้ หลายทั้งปวง สิ่งนัน้ ก็
คือ
อนิจจัง ( ความไมแนนอนในสังขาร )
ทุกขขัง (ความวุนวาย , ไมสงบสุข ในสังขาร )
อนัตตา (ความตาย , ไมมีตัวตน )
จากนั้นหลวงปูทิม ทานไดไปจําวัดอยูยังวัดน้ําเตากับอุปชฌาย คือ หลวงพอสังข อยูกับหลวงพอวัดน้ําเตาประมาณ 1 เดือน ในระหวางที่อยูกับ
หลวงพอสังขนั้น หลวงพอสังขไดไตถามถึงความเปนมาของการปฏิบัติกรรมฐานที่ผานๆ มาเมือ่ หลวงพอสังข ทราบเรื่องแลว หลวงพอสังขก็
กลาวชมเชยวา ใชไดทั้งๆที่ยังไมมีใครสอนหรือตอใหมากอน พรอมทั้งพูดเสริมขึ้นอีกวา "ฉันบวชใหคุณฉันไดบุญหลาย" ตอจากนั้น หลวงปูทิม
ก็ไดนั่งปุจฉา-วิสัชนาอยูกับหลวงพอวัดน้ําเตาอยางใกลชิด และทราบซึ้งในธรรมะมาก นับวาเปนครั้งแรกที่หลวงปูท านไดรับรูแนวทางการเจริญ
ธรรมกรรมฐานอยาง จริงจังหลวงปูทิมมีเวลาอยูเจริญกรรมฐานกับหลวงพอวัดน้ําเตาอยางใกลชิดเปนเวลา 1 เดือนเต็ม
ตอมาหลวงปูทิมจึงยายมาจําพรรษายังวัดพระขาว ตั้งแต พ.ศ.2492 และขึ้นเปนเจาอาวาส พ.ศ.2498 จวบจนปจจุบัน
ดานการศึกษาพระปริยัติธรรม หลวงปูทิม วัดพระขาว สอบไลไดนักธรรมชั้นเอก เมื่อ พ.ศ.2500
พ.ศ.2510 ไดรับตําแหนงเปนเจาคณะตําบลน้ําเตา ตําบลพระขาว พรอมทั้งไดรับแตงตั้งใหเปนพระอุปชฌาย
พ.ศ.2512 ไดรับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เปนพระครูสัญญาบัตรชั้นตรี ในราชทินนามที่ พระครูสังวรสมณกิจ
พ.ศ.2520 ไดรับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เปนพระครูสัญญาบัตรชั้นโท ในราชทินนามเดิม
ผลงานดานการพัฒนา หลวงปูทิมทานไดบูรณปฏิสังขรณสภาพของวัดที่เกาแกแตเดิม ใหมั่นคงถาวรทั้งหมด
ดังที่ไดเห็นทุกวัน ซึ่งเกิดจากบุญญาบารมีของหลวงปูทิม วัดพระขาวอยางแทจริง ซึ่งมีผลงานปรากฏดังนี้คือ หลวงปูทิม ปรับปรุงกุฏทิ ั้งหมด
รวม 9 หลัง เมื่อป พ.ศ.2499-2500 สรางหอสวดมนต เมื่อป 2501 เปลี่ยนกระเบื้องหลังคาพระอุโบสถจากกระเบื้องดินใหเปนกระเบือ้ งเคลือบ ยก
ชอฟาพระอุโบสถ ทําหนาบันพระอุโบสถทํากําแพงรอบพระอุโบสถ ทํารั้วคอนกรีตเสริมเหล็กรอบๆ บริเวณวัดสรางศาลาพักรอนหนาวัด
สรางฌาปนสถาน (เมรุเผาศพ)
ปฏิสังขรณศาลาการเปรียญ และสรางศาลาเรียงพรอมทัง้ เปลี่ยนกระเบื้องศาลาทั้งหมด ทําหองสุขาชาย-หญิง พรอมหองน้ํา สรางถังน้ําคอนกรีต
ใหญและศาลา สรางสะพานคอนกรีตจากกุฏิไปยังศาลาการเปรียญ เปลี่ยนกระเบื้องหลังคาพระอุโบสถ จากกระเบื้องเคลือบมาเปนกระเบือ้ งลาย
เทพนม สรางภาพเขียนฝาผนังในพระอุโบสถ เปนภาพพุทธประวัติ และเรื่องราวของพระเวสสันดรชาดก หลวงปูทิม วัดพระขาว เปนพระนัก
ปฏิบัติ และชอบการปลีกวิเวกอยูในปาชา สมถะรักสันโดษ เครงครัดในพระธรรมวินัย ไมจับตองปจจัยเงินทอง มีความเปนอยูอยางงายๆ มีความ
เมตตาตอทุกคนที่ไปกราบไหวโดยไมเลือกชั้นวรรณะ หรือคนรวยคนจน ทานใหความเสมอภาค การเขากราบไหวขอพร หลวงปูทิม วัดพระ
ขาว ทุกคนมีโอกาสเหมือนกันหมด และจะไดรับแจกของดีจากมือทานโดยตรง ไมวาจะเปนพระเครื่องหรือเครื่องรางของขลัง อาทิ พระขุนแผน

ปลาเงินปลาทอง ลูกอมชานหมาก ภาพถายสี ขนาดพกติดตัวที่เลื่องลือกันวามีพุทธคุณดานเมตตามหานิยมและโชคลาภสูง
หลวงปูทิม วัดพระขาว โดดเดนดานวัตถุมงคลประเภทพระเครื่องและเครื่องรางของขลัง ทานไดศึกษาวิชาอาคมจากหลวงพอสังข พระอุปชฌาย
, หลวงพอจง วัดหนาตางนอก, หลวงพอสด วัดปากน้ําภาษีเจริญ เปนตน จนมีความเชี่ยวชาญชํานาญในวิปสสนากรรมฐาน และวิทยาคม
ตางๆ หลวงปูทิม วัดพระขาวทานมีปริศนาธรรม คําสอนอันทรงคุณคา รวมทั้งการสรางและเสกวัตถุมงคลจนเลื่องชื่อ เปนที่ตอ งการของนัก
สะสมและลูกศิษยลูกหา โดยเฉพาะ ลูกอมชานหมาก
สําหรับวัตถุมงคลหลวงปูทิม วัดพระขาว พระกริ่ง พระขุนแผน สิงหงาแกะหลวงปูท ิม และเหรียญมีสรางหลากรุนหลายปมาก รุนที่หยิบยกมา
เอยถึงนี้ นับวันเริ่มหายากแลว พระกริ่งสรางป 2539 พระขุนแผนเคลือบ สรางป 2540 และเหรียญรูปเหมือน สรางป 2540 จัดสรางถวายหลวงปู
ทิม สําหรับแจกฟรีใหกับบรรดาลูกศิษยลูกหา โดยนักธุรกิจใจบุญ "บุญมา บุญเลิศวณิชย" ซึ่งขออนุญาตสรางไวทั้งหมด 14 พิมพ
ดวยกัน โดยเฉพาะ เหรียญรูปเหมือนหลวงปูทิม วัดพระขาว หวงนี้ลูกศิษยลูกหาสายตรงตามเก็บหมด ดานหนาเปนรูปเหมือนหลวงปูท ิมนัง่ เต็ม
องค ดานบนเขียนวา พระครูสังวรสมณกิจ (หลวงปูทิม อตฺตสนฺโต) ดานลางเขียนวา รุนแรก สวนดานหลังสวนบนเขียนวา "แจกวันเกิดอายุ ๘๔๑๕ ม.ค.๔๐ วัดพระขาว จ.พระนครศรีอยุธยา" ตรงกลางมียันต ดานลางเขียนวา "รุนบุญรวยมา"
กอนหลวงปูทิม วัดพระขาวทานละสังขารยังเมตตาอธิษฐานจิตพระขุนแผนและพระนางพญา ใหวัดโลหสุทธาวาส จ.อางทอง เปดใหประชาชน
ทั่วไปรวมบุญบูชา เพื่อนําปจจัยสมทบทุนสรางอุโบสถวัดโลหฯ นอกจากนี้ ยังอธิษฐานจิตปลุกเสกวัตถุมงคลรุนสุดทาย รุนที่ระลึกครบ 8 รอบ
96 ป เพื่อนํารายไดบูรณะวัดพระขาว จ.พระนครศรีอยุธยา
ทายที่สุด ดวยสภาพสังขารที่รวงโรยไปตามวัย กอปรดวยอายุที่ลว งเลยเขาสูบนั้ ปลาย หลวงปูทิม อัตตสันโตทานยอมไมสามารถหลีกหนีสัจ
ธรรมชีวิตที่เคยกลาวปรารภไวไดเชนกัน เมื่อเวลา 10.55 น. วันที่ 22 มีนาคม 2552 หลวงปูท ิมไดละสังขารจากไปอยางสงบ ดวยอาการปอดบวม
และติดเชื้อในกระแสโลหิต
หลวงปูทิม วัดพระขาว หรือ"พระครูสังวรสมณกิจ"ย้ําอยูเสมอวา วัตถุมงคลทั้งหลายลวนเขมขลังดวยอํานาจแหง พุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ
แตไมวาใครจะมีพระเครื่องที่ดี เดน ดังเพียงใดก็ตาม ที่สุดแลวก็ไมสามารถหนีความตายไปไดเพราะนี่คือสัจธรรมของชีวิต

