หลวงพอพูน ฐิตสีโล
พระครูสุวรรณศีลาธิคุณ
มีนามเดิมวา ทองพูน นามสกุล สัญญะโสภี

ถือกําเนิดขึ้นเมื่อวันพุธที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๗๕ (แรม ๔ ค่ํา เดือน ๑๒

ปวอก) โยมบิดาชื่อแบน โยมมารดาชื่อสมบุญ สัญญะโสภี ณ บานสามกอ หมู ๑ ตําบลสามกอ อําเภอเสนา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
หลวงพอพูนหรือเด็กชายทองพูนในขณะนั้นไดรับการศึกษาเบื้องตนจากโรงเรียนศรีรัตนานุกูล หรือปจจุบันนี้คือโรงเรียนวัดบานแพน ?ศรี
รัตนานุกูล? จนกระทั่งจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ ในป พ.ศ. ๒๔๘๘ จึงไดออกจากโรงเรียนมาชวยพอแมทํางานอยางขยัน
ขันแข็ง จนกระทั่งอายุได ๑๔ ป จึงไดติดตามหลวงปูคําปน พระธุดงคมาจากจังหวัดลําพูน ขึ้นไปเมืองเหนือเปนเวลา ๑ ป จึงไดกลับมา
ยังบานเกิดโดยสําเร็จวิชาดานโหราศาสตรกลับมา เมื่ออายุเพียง ๑๕ ป ตอมาในป พ.ศ. ๒๔๙๒ นายทองพูนจึงไดบรรพชาเปนสามเณร ณ
วัดบานแพน จากคําชวนของหลวงพอวาสน เจาอาวาสวัดบานแพนในขณะนัน้ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๔๙๒ โดยมี พระปลัดแจม วัด
โพธิ์ เปนพระอุปชฌาย ซึ่งในปนั้นเองสามเณรทองพูนก็สามารถสอบไดนักธรรมชั้นตรี และ หลังจากบรรพชาเพื่อศึกษาพระธรรมวินัยได ๓
ป สามเณรทองพูนจึงไดอปุ สมบท เมื่ออายุครบ ๒๐ ปบริบูรณ ในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๕ ปมะโรง โดยมีพระครูปริยัติ
คุณูปการณ (วาสน) วัดบานแพน เปนพระอุปชฌาย พระครูเกษมคณาภิบาล (หลวงพอมี) วัดมารวิชัย เปนพระกรรมวาจาจารย พระครูวิบูลย
ธรรมศาสน (หลวงพอสังวาลย)วัดกระโดงทอง เปนพระอนุสาวนาจารย สําเร็จเปนพระภิกษุสงฆเวลา ๐๘.๐๐ น. ไดรับนามฉายาวา ?ฐิต
สีโล? จากนั้นจึงไดตั้งใจสอบนักธรรมชั้นโทและ ชั้นเอกไดสําเร็จภายใน ๒
การศึกษาพุทธาคม
ในดานพระเวทยวิทยาคมหลวงพอพูนทานไดสนใจและไดศกึ ษาในเรื่องพุทธเวทยมหามนตซึ่งเปนศาสตร

แหง ?พุทธ? มาตั้งแตอายุ ๑๔ ป โดยในเวลานั้นไดติดตามหลวงปูคําปน พระธุดงคที่มาจากภาคเหนือขึ้นไปอาศัยอยูภาคเหนือเปนเวลา ๑ ป
จึงไดกลับมาบานเกิดพรอมทั้งตําราการดูดวงที่ถอื ไดวาแมนยําอยางหาใครเปรียบไดยาก ไมเพียงแคนั้นหลวงพอพูนทานยังไดฝกเรียนกรรมฐาน

กับอาจารยพริ้งฆราวาสจอมขมังเวทยในยานบานแพน และไดรับการถายทอดวิชาการทําน้ํามนตมาจากอาจารยพริ้งจนจบหลักสูตรวิชา จึงเปน
เหตุใหน้ําพระพุทธมนตที่หลวงพอพูนทําขึ้นมีความศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนัก สามารถใชขับไลภูตผี ปศาจ เสนียดจัญไรไดอยางชะงัด นอกจากอาจารย
พริง้ แลวหลวงพอพูนยังไดร่ําเรียนวิชามาจากอาจารยลพ เกตุบุตร ซึ่งเปนพี่ชายของหลวงพอวาสนพระอุปชฌายของทาน และเปนศิษยเอกของ
อาจารยจาบแหงตําบลสําเภาลม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยหลวงพอพูนไดรับการถายทอดวิชาการลงยันตตรีนิสิงเห ซึ่งเปนยันตที่หลวงพอ
มักใชจารลงในแผนยันตหรือแหวนอยูเสมอ ๆ สําหรับครูบาอาจารยที่เปนพระสงฆนั้น หลวงพอพูนไดศึกษาวิชามาจากหลวงพอมี วัดมารวิชัย
ที่เปนพระกรรมวาจาจารยของทาน จนมีความเชี่ยวชาญดานพระเวทยเปนอยางดี โดยเฉพาะอยางยิ่งในสายวิชาพระคาถาชินบัญชรอันลือลั่น
ของสมเด็จพระพุฒาจารย (โต พรหมรังสี) ที่แมวาหลวงพอมีจะมีความเชี่ยวชาญในพระคาถานี้อยางหาผูใดเทียบไดยาก เมื่อครั้งที่ทานยังมี
ชีวิตอยู ยังชมหลวงพอพูนวา ?มีความเชี่ยวชาญพระคาถาชินบัญชรมากกวาทาน?
งานการปกครองคณะสงฆในปจจุบัน
หลังจากทีห่ ลวงพอพูนบวชไดเพียง ๔ พรรษา คือ ในพ.ศ. ๒๔๙๙ ก็ไดรับการมอบหมายจากหลวงพอวาสนพระอุปชฌายของทาน และเปน
เจาอาวาสวัดบานแพนในขณะนั้น ใหหลวงพอเปนพระกรรมวาจาจารย
คือเปนพระคูสวดประจําวัดบานแพน นอกจากนี้ยังมีหนาที่สําคัญ ๆ ที่ไดรับมอบหมายจากหลวงพอวาสน
เจาอาวาสวัดบานแพน คือ พ.ศ. ๒๔๙๙ ไดรับมอบหมายใหเปนผูชวยเจาอาวาสวัดบานแพน พ.ศ. ๒๕๑๓ ไดรับการมอบหมายใหเปนรองเจา
อาวาสวัดบานแพน วันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๗
เนื่องจากหลวงพอ พระครูปริยัติคุณปู การณ (วาสน) ทานชราภาพมาก ทานมีอายุถึง ๘๕ ป ทานจึงไดรับการยกฐานะเปนเจาอาวาส
และเจาคณะตําบลกิตติมศักดิ์ หลวงพอพูนทานจึงไดรบั การแตงตั้งใหเปนเจาอาวาสวัดบานแพนตอจากหลวงพอวาสน มาจนถึงปจจุบันนี้
ภายหลังจากที่หลวงพอพูนไดรับการแตงตั้งใหเปนเจาอาวาสวัดบานแพน ทานไดปกครองดูแลวัดและทําการกอสรางบูรณปฏิสังขรณเสนาสนะ
และถาวรวัตถุตาง ๆ ภายในวัดบานแพนใหเจริญรุงเรืองมาโดยตลอด จนในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๓๓ หลวงพอจึงไดรับพระมหากรุณาฯจาก
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระราชทานแตงตั้งสมณศักดิเ์ ปนพระครูสัญญาบัตร เจาอาวาสวัดราษฎรชั้นโท (จร.ชท.) ในราชทินนามที่ ?พระ

ครูสุวรรณศีลาธิคุณ?วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๓๕ ไดรับการแตงตั้งใหเปนพระอุปชฌาย มีหนาที่เปนประธานและรับผิดชอบในการ
บรรพชาอุปสมบท และมีหนาที่รบั ผิดชอบตามกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๐๖) วาดวยการแตงตั้งถอดถอน พระอุปชฌาย
สําหรับงานและภาระหนาที่ในการปกครองคณะสงฆอําเภอเสนานั้น ทานไดรับมอบหมายใหดํารงตําแหนงที่สําคัญ ๆดังนี้ คือ วันที่ ๑๑
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ ไดรับการแตงตั้งจากเจาประคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย วัดสุวรรณาราม เจาคณะภาค ๒ในขณะนั้น ใหดํารง
ตําแหนงรองเจาคณะอําเภอเสนา

พ.ศ. ๒๕๔๓ ในปนี้หลวงพอพระครูเสนาคณานุรักษ เจาคณะอําเภอเสนาในขณะนั้นทานไดลาออก

จากตําแหนง เจาคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงมอบหมายใหหลวงพอเปน ผูรักษาการแทนเจาคณะอําเสนา และไดรับการแตงตั้งเปน
เจาคณะอําเภอเสนา ในวันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ และในวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ หลวงพอไดรับพระมหากรุณาธิคุณ
โปรดเกลา ฯ พระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เปนพระครูสัญญาบัตร เจาคณะอําเภอชั้นเอก (จอ.ชอ.)
สําหรับงานในหนาที่ในเขตการปกครองคณะสงฆอําเภอเสนาในปจจุบันนี้ หลวงพอตองรับภาระหนาที่ดูแลวัดจํานวน ๓๓ วัด โดยแบง
การปกครองเปน ๖ ตําบล มีพระภิกษุในพรรษา ๔๑๑ รูป นอกพรรษา ๓๓๗ รูป มีพระครูสัญญาบัตร ๑๘ รูป พระอุปชฌาย ๑๐ รูป
พระทรงปาฏิโมกข ๓๘ รูป พระมหาเปรียญธรรม ๗ รูป มีการประชุมคณะสงฆ ทุก ๆ ๒ เดือน คือ ประชุมในวันขึ้น ๑๒ ค่ํา เดือน คี่

