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สำนÖกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

	 เมือ่ความทราบใตฝ้า่ละอองธลุพีระบาทวา่ พระปญัญาพศิาลเถร ( ) เจา้อาวาส  
วดัปา่บา้นคอ้ ถงึแกม่รณภาพดว้ยโรคหวัใจลม้เหลว เมือ่วนัองัคารที ่๑๑ พฤศจกิายน ๒๕๕๑   
 สมเด็จพระบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงพระคุณอัน
ประเสริฐ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานน้ำหลวงสรงศพ พระปัญญาพิศาลเถร และทรง 
พระกรณุาโปรดเกลา้ฯ พระราชทานเพลงิศพ พระปญัญาพศิาลเถร  
 อนึง่ ทรงพระกรณุาพระราชทานชือ่ พระมหาธาตเุจดยี ์ ทีส่รา้งขึน้สำหรบับรรจพุระบรมสาร-ี 
รกิธาต ุเพือ่เฉลมิพระเกยีรต ิเนือ่งในโอกาสมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา ๖ รอบ วา่ “พระมหาธาตุ
เจดยีเ์ฉลมิพระบารมพีระนวมนิทร”์ และทรงพระกรณุาพระราชทาน พระบรมราชานญุาต เชญิภาพใน
พระราชนพินธ ์เรือ่ง พระมหาชนก วาดบนโคง้เพดานเหนอืโถงพระมหาธาตเุจดยีฯ์  
 ในวาระที่สุดได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเพลิงศพ พระปัญญาพิศาลเถร ในวัน
อาทติยท์ี ่๑ กมุภาพนัธ ์๒๕๕๒ 
 พระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี ้ ย่อมเป็นเกียรติยศยิ่งแก ่ พระปัญญาพิศาลเถร หากพระเดช
พระคุณพระปัญญาพิศาลเถร มีญาณวิถีทางใดจะทราบได้แล้ว ก็จะมีความปิติโสมนัสเป็นล้นพ้นใน 
พระมหากรณุาธคิณุครัง้นี ้
 คณะศษิยานศุษิย ์ตลอดจนญาต ิขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสกราบถวายบงัคมแทบเบือ้ง
พระยคุลบาท ขอถวายพระพรชยัมงคลใหท้รงพระเกษมสำราญทรงมพีระชนมายยุิง่ยนืนาน ปราศจาก
โรคาพยาธอิปุทัวนัตรายทัง้หลายทัง้ปวง ดว้ยความสำนกึในพระมหากรณุาธคิณุอยา่งหาทีส่ดุมไิด ้ และ 
จะเทดิทนูไวเ้หนอืเกลา้เหนอืกระหมอ่มเปน็สรรพสริมิงคลแกข่า้พระพทุธเจา้ และพทุธศาสนกิชนตลอดไป 
	
								 	 ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
   ข้าพระพุทธเจ้าคณะศิษยานุศิษย์และญาติ




สำนÖกในพระมหากรุณาธิคุณ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาÏสยามบรมราชกุมารี

	 เมื่อความทราบใต้ฝ่าละอองพระบาทว่า พระปัญญาพิศาลเถร ( ) เจ้าอาวาส  

วดัปา่บา้นคอ้ ถงึแกม่รณภาพดว้ยโรคหวัใจลม้เหลว เมือ่วนัองัคารที ่๑๑ พฤศจกิายน ๒๕๕๑   

	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงพระกรุณาพระราชทานพวงมาลา

วางหน้าหีบศพ พระปัญญาพิศาลเถร    

 อนึ่ง เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๔๔ ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงบรรจุพระบรม- 

สารีริกธาตุ และสมโภชพระมหาธาตุเจดีย์เฉลิมพระบารมีพระนวมินทร์   

 พระมหากรุณาธิคุณนี้ย่อมเป็นเกียรติยศยิ่งแก่ พระปัญญาพิศาลเถร หากพระเดชพระคุณ 

พระปัญญาพิศาลเถร มีญาณวิถีทางใดจะทราบได้แล้ว ก็จะมีความปิติโสมนัสเป็นล้นพ้น ใน 

พระมหากรุณาธิคุณครั้งนี้ 

 คณะศิษยานุศิษย์ ตลอดจนญาติ ขอพระราชทานพระราชวโรกาสกราบถวายบังคมแทบ 

เบื้องพระยุคลบาท ขอถวายพระพรชัยมงคลให้ทรงพระเกษมสำราญทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน  

ปราศจากโรคาพยาธิอุปัทวันตรายทั้งหลายทั้งปวง ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้	

และจะเทิดทูนไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อมเป็นสรรพสิริมงคลแก่ข้าพระพุทธเจ้า และพุทธศาสนิกชน

ตลอดไป 

	

								 	 ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
   ข้าพระพุทธเจ้าคณะศิษยานุศิษย์และญาติ




สำนÖกในพระกรุณาธิคุณ
พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

	 เมือ่ความทราบฝา่พระบาทวา่ พระปญัญาพศิาลเถร ( ) เจา้อาวาสวดัปา่บา้นคอ้  

ถงึแกม่รณภาพดว้ยโรคหวัใจลม้เหลว เมือ่วนัองัคารที ่๑๑ พฤศจกิายน ๒๕๕๑   

	 พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ได้ทรงพระกรุณาประทานพวงมาลาวางหน้าหีบศพ	

พระปัญญาพิศาลเถร     

 พระกรุณาธิคุณนี้ย่อมเป็นเกียรติยศยิ่งแก่ พระปัญญาพิศาลเถร หากพระเดชพระคุณ 

พระปัญญาพิศาลเถร มีญาณวิถีทางใดจะทราบได้แล้ว ก็จะมีความปิติโสมนัสเป็นล้นพ้น ใน 

พระกรุณาธิคุณครั้งนี้ 

 คณะศิษยานุศิษย์ ตลอดจนญาติ กราบแทบเบื้องพระบาท ขอถวายพระพรชัยมงคลให้ทรง

เกษมสำราญ ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ปราศจากโรคาพยาธิอุปัทวันตรายทั้งหลายทั้งปวง ด้วย

ความสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ เป็นสรรพสิริมงคลแก่เกล้ากระหม่อม และพุทธศาสนิกชน	

ตลอดไป 

	

	

								 	 ควรมิควรแล้วแต่จะâปรด
   เกล้ากระหม่อมคณะศิษยานุศิษย์และญาติ
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กำหนดการพิธีพระราชทานเพลิงศพพระปัญญาพิศาลเถร


อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าบ้านค้อตำบลเขือน้ำอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานี
วันที่๓๐มกราคม-๒กุมภาพันธ์๒๕๕๒

************	
 วันศุกร์ที่๓๐มกราคม๒๕๕๒
 ๐๗.๓๐  น.  บิณฑบาต / ฉันภัตตาหาร 
 ๑๐.๐๐  น.  พิธีบวชชีพราหมณ์ 
 ๑๐.๓๐  น.  เคลื่อนศพพระปัญญาพิศาลเถร ขึ้นตั้งบนเมรุ 
 ๑๘.๓๐  น.  ทำวัตรเย็น / สวดอภิธรรม / ฟังพระธรรมเทศนา  
	
 วันเสาร์ที่๓๑มกราคม๒๕๕๒
 ๐๗.๓๐  น.  บิณฑบาต / ฉันภัตตาหาร 
 ๑๘.๓๐  น.  ทำวัตรเย็น / สวดอภิธรรม / ฟังพระธรรมเทศนา  
	
 วันอาทิตย์ที่๑กุมภาพันธ์๒๕๕๒
 ๐๗.๓๐  น.  บิณฑบาต / ฉันภัตตาหาร 
 ๑๐.๐๐  น.  พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ๑๐ รูป สวดพระพุทธมนต์ 
 ๑๑.๐๐  น.  ถวายภัตตาหารเพล 
 ๑๓.๐๐  น.  พระธรรมเทศนา  
 ๑๔.๐๐  น.  พระสงฆ์ทั้งนั้น มาติกาบังสุกุล 
 ๑๖.๐๐  น.  พิธีพระราชทานเพลิงศพ 
 ๑๘.๓๐  น.  ทำวัตรเย็น   
	
 วันจันทร์ที่๒กุมภาพันธ์๒๕๕๒
 ๐๖.๓๐  น.  พิธีสามหาบเก็บอัฐิ 
 ๐๗.๓๐  น.  บณิฑบาต / เจรญิพระพทุธมนตฉ์ลองอฐั ิ/ ฉนัภตัตาหาร	
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สารบัญ

อัตโนประวัติหลวงพ่อทูล  ๒๕	

ประวัติวัดป่าบ้านค้อ ๖๗ 

ผลงานของหลวงพ่อทูล  ๘๗	

มรดกธรรมหลวงพ่อทูล  ๑๓๓ 

จุดประกายแห่งปัญญา ๑๖๓ 

หลวงพ่อสอนว่า ๑๘๓ 

ฉากสุดท้าย...ของพระมหาบุรุษผู้สง่างามและเด็ดเดี่ยว  ๑๙๓ 

คำไว้อาลัย ๒๒๕ 

ครั้งหนึ่งในชีวิต จากใจศิษย์ถึงหลวงพ่อทูล  ๒๕๕ 

ลูกศิษย์เล่าว่า... ๒๗๑ 

พยานบุคคล ๒๘๓ 

จากใจของคณะผู้จัดทำ ๒๙๔ 
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คำปรารภ

ความมหัศจรรย์ของพระอาทิตย์ ที่สว่าง สง่าผ่าเผย อบอุ่น และให้ชีวิตใหม่นี้ สดุทีจ่ะพรรณนา 

แม้กระดาษทุกแผ่นในโลกนี้รวมกัน ก็ยังไม่พอที่จะเขียนคำอธิบายได้หมด วิธีเดียวที่จะพอทำได้คือ 	

การดูรอยประทับในความรู้สึกและสิ่งของที่จับต้องได้บนโลกนี้ ฉันใด ความยิ่งใหญ่ของมหาบุรุษเช่น  	

หลวงพ่อทูล ขิปฺปปญฺโ  (พระปัญญาพิศาลเถร) ก็ฉันนั้น หนังสือเล่มนี้เป็นเพียงส่วนเล็กนิดเดียว			

ทีเ่ราจะนำเสนอได ้ รปูถา่ย คำสอน ผลงาน นับจำนวนไม่ถ้วนที่ท่านได้ทำไว้ อีกทั้งความทรงจำของ 	

ลูกศิษย์ที่มีต่อหลวงพ่อ จะเป็นเพียงรอยแต้มสีที่เราจะพยายามวาดภาพของมหาบุรุษที่ยิ่งใหญ่ให้

สมบูรณ์ หลังจากการดับขันธ์อย่างกล้าหาญและเด็ดเดี่ยวของหลวงพ่อทูล เราได้รวบรวมชิ้นส่วนของ

ผลงานจากช่วงต่างๆ ในชีวิตท่านเพื่อที่จะปะติดปะต่อ ความเป็นองค์ท่าน 

หลวงพ่อทุ่มเททั้งชีวิตที่จะรักษาและเผยแผ่คำสอนเดิมของพระพุทธองค์ เพื่อลูกหลานชาวพุทธ

ผู้ที่จะต้องอยู่หรือจะมาเกิดอยู่ในโลกนี้ต่อไป ท่านได้เขียนหนังสือหลายเล่ม สร้างวัดหลายวัด สร้าง 	

พระมหาเจดีย์ อันเป็นสิ่งที่ทำได้ยาก และเทศนาธรรมของพระพุทธเจ้าในหลายประเทศทั่วโลก ถึง

หลวงพ่อทูลจะถูกโจมตีวิพากษ์วิจารณ์อย่างร้ายแรง ท่านยังมั่นคงอยู่กับความจริงในสิ่งที่ท่านรู้ว่า 	

ตรงกับคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกประการ โดยเฉพาะเรื่องสัมมาทิฏฐิเป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิบัติ 

และแจกแจงชัดเจนว่าสมาธิมีสองชนิด คือ สมาธิสงบ และสมาธิตั้งใจมั่น และเน้นว่าปัญญาไม่ได้เกิด

จากสมาธิความสงบแต่อย่างใด   

นักปฏิบัติทุกวันนี้นิยมการมองและนั่งทับปัญหาให้มันหมดไป หลวงพ่อสอนให้ดึงปัญหาขึ้นมาคิด

พิจารณาด้วยปัญญาหาทุกข์ โทษ ภัย และความไม่เที่ยง คำพูดของหลวงพ่อทุกคำ สั้น กระชับ ลึกซึ้ง 

และจะมีความหมายใหม่ทุกครั้งที่เราก้าวเดินไปตามทางแห่งการปฏิบัติ ท่านจะได้รู้ตัวตนที่แท้จริงของ

หลวงพ่อทูลจากหนังสือเล่มนี้ แม้หลวงพ่อทูลไม่อยู่กับเราแล้ว ถ้าเราปฏิบัติตามได้ สำหรับเราแล้ว

หลวงพ่อจะยังมีชีวิตอยู่ตลอดไป ขอให้หนังสือเล่มนี้ เป็นเครื่องน้อมบูชาคุณแด่หลวงพ่อทูล อันเป็นที่

เคารพรักยิ่งเหนือเศียรเกล้า ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านที่กำลังเดินทางไปพบหลวงพ่อ ณ แดนนิพพาน 

จงสมหวังทุกประการเทอญ   

	

	 		 	 คณะศิษยานุศิษย์
   ๑กุมภาพันธ์๒๕๕๒

ขิปปปัญญานุสรณ์ 
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สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระราชทานสมณศักดิ์ แก่หลวงพ่อทูล ขิปฺปปญฺโญ เป็น 
พระราชาคณะชั้นสามัญ “พระปัญญาพิศาลเถร” วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๔๗ 
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 
ประดิษฐาน ณ พระมหาธาตุเจดีย์เฉลิมพระบารมีพระนวมินทร์ วัดป่าบ้านค้อ วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๔๔ 



16ขิปปปัญญานุสรณ์ 

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงสักการะพระบรมสารีริกธาตุของ 	
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ณ วัดป่าบ้านค้อ วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๑ 
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พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า
พัชรกิติยาภา ทรงสนทนาธรรม 
กับหลวงพ่อทูล ขิปฺปปญโญ 
วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๑	



18ขิปปปัญญานุสรณ์ 

สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ วัดสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ พระธรรมไตรโลกาจารย์ วัดศรีเมือง จังหวัดหนองคาย 

พระอุดมญาณโมลี วัดโพธิสมภรณ์ จังหวัดอุดรธานี 
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หลวงพ่อแสดงธรรมใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ พุทธคยา ประเทศอินเดีย 
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หลวงพ่อกับครูบาอาจารย์ที่นับถือ

หลวงปู่จันทร์โสม กิตฺติกาโร วัดป่านาสีดา จังหวัดอุดรธานี 

หลวงปู่ท่อน ญาณธโร วัดศรีอภัยวัน จังหวัดเลย 

หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญญบรรพต จังหวัดหนองคาย 
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ถวายข้อมูลการก่อสร้างพระมหาธาตุเจดีย์ แด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 

ถ่ายภาพหมู่กับพระมหาเถระ ในงานประชุมตรวจธรรมสนามหลวงปี ๒๕๔๖ ณ วัดป่าบ้านค้อ จังหวัดอุดรธานี 



22ขิปปปัญญานุสรณ์ 

คาถามหาเสน่ห์นะโม:นอบน้อมถ่อมตน
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พระราชวุฒาจารย์ วัดโพธิสมภรณ์ จังหวัดอุดรธานี พระเทพสารมุนี (หลวงพ่อเพชร) วัดพุทธรัตนาราม  
มลรัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา 

แบ่งปันหมากพลู กับ พระราชวราลังการ (หลวงพ่อสิงห์) 
วัดโพธิสมภรณ์ จังหวัดอุดรธานี 

พระธรรมดิลก (หลวงพ่อสมาน) วัดป่าแสงอรุณ จังหวัด 
ขอนแก่น จภ.๙ เลือดศิลปิน ม่วนชื่นกับงานอนุรักษ์
วัฒนธรรมเป็นประจำทุกปี ที่วัดป่าบ้านค้อ 

หลวงพ่อกับหลวงพ่อเปลี่ยน ปญญฺาปทีโป วัดอรัญญวิเวก 	
จังหวัดเชียงใหม่ 

หลวงพ่อกับพระครูกิตติวราภรณ์ (ดร. ทวี) วัดป่าลิไลย์ 
จังหวัดพัทลุง 

หลวงพ่อกับสหธรรมิกที่คุ้นเคย
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อัตâนประวัติ
หลวงพ่อทูลขิปÚปป�Úâ
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อัตâนประวัติหลวงพ่อทูลขิปÚปป�Úâ 
		

พระอาจารย์ทูล ขิปฺปปญฺโ  เกิด ณ บ้านหนองค้อ ตำบลบัวค้อ อำเภอเมือง จังหวัด 

มหาสารคาม เกิดวันจันทร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๗๘ เป็นบุตรของนายอุทธา	-	นางจันทร์ นนฤåชา	

เป็นบุตรคนที่ ๕ มีพี่น้องร่วมบิดามารดา ๑๐ คน คือ  

 ๑. นายโÎม นนฤåชา (ถึงแก่กรรม) 

 ๒. นางติ่ง ร่วมจิต 

 ๓. นางบุ่น โสมา (ถึงแก่กรรม) 

 ๔. นางบุญน้อย นามคุณ (ถึงแก่กรรม) 

 ๕. พระอาจารย์ทูล ขิปฺปปญฺโ 	

 ๖. นางบับพา อาร้อน 

 ๗. พระบุญมา สิริธมฺโม 

 ๘. พระโสภา ถาวรสีโล 

 ๙. นางบุญหนา ขันธวิชัย 

 ๑๐. นางบัวเงิน กองอำไพ (ถึงแก่กรรม)  

	 	

ความ½ันก่อนเกิด

ตอนเกิดแม่ของท่านฝันว่าเห็นสิ่งใสๆ ลอยเข้ามาในห้องนอน มีแสงเหมือนกับแสงหิ่งห้อย

ขนาดใหญ่ แม่ก็คว้ามือไปเพื่อจะจับเอาแต่ก็จับไม่ได้ และฝันว่าได้แต่งตัวด้วยเครื่องประดับประดา

สวยงามมาก เดินไปมีร่มฉัตรและมีฝูงชนมาเดิมห้อมล้อมและแสดงความเคารพจำนวนมาก แม่ก็ได้

ตื่นขึ้นมา เกิดความตกใจไม่สบายใจเลย กลัวว่าตัวเองจะตายจากพ่อและลูกๆ ไปในเร็วๆ นี้ พอตื่น

เช้าขึ้นมาก็ได้เรียกพ่อกับลูกที่โตแล้วมารวมกันสั่งเสีย เมื่อพ่อของท่านฟังความฝัน ได้ตีความหมายว่า 

ความฝนันีไ้มใ่ชเ่ปน็เรือ่งของความตายหรอก ลกัษณะความฝนัอยา่งนีม้นัเปน็เรือ่งของคนจะมลีกู และ

เป็นลูกที่มีบุญญาวาสนาจะมาเกิดด้วย ลูกนั้นจะเป็นที่พึ่งแก่ญาติๆ ทั้งหลาย และเป็นที่ยอมรับแก่คน

ทั้งหลายด้วย จากนั้นมาไม่นานแม่ก็ตั้งครรภ์  

ขิปปปัญญานุสรณ์ 



2�

ตอนตั้งครรภ์แม่แพ้ท้อง มีอาการเหม็นคาวสัตว์ทุกชนิด 

ที่บ้านมีวัวควายอยู่ใต้ถุนบ้านจึงเกิดอาเจียน เนื่องจากกลิ่นวัว

ควายนั่นเอง แม่กินอาหารมีกล้วยกับเกลือเท่านั้น เมื่อครบ

กำหนดคลอด ลูกออกมาก็มีลักษณะแปลกไปอีก นั่นคือ สายรก

พันตัวออกมาเป็นสายสะพาย พ่อเห็นอย่างนั้นก็นึกในใจว่า  	

ลูกคนนี้จะเป็นนักบวชอย่างแน่นอน ญาติๆ ได้ร่วมกันตั้งชื่อว่า 

“ทูล” ตามความฝันของแม่ความฝันนี้เป็นลักษณะเทิดทูน หรือ

ยกขึ้นไว้ในที่สูง 

นิสัยในวัยเด็ก

ในช่วงวัยเด็ก มีนิสัยแปลกหลายอย่าง คือ ไม่ยอมกิน

อาหารร่วมสำรับกับพ่อแม่พี่น้อง ไม่กินอาหารดิบทุกชนิด ถ้ามี

ใครมาแกล้งหยิบอาหารหรือถ้วยจานจะถูกขว้างทิ้งทันที หรือถูก

แกล้งให้กินอาหารดิบก็จะรู้และอาเจียนออกหมด มีนิสัยเอา 	

แต่ใจตัวเอง ถ้าจะทำอะไรจะต้องทำให้ได้ตามที่ตั้งใจ จะเอาของ

สิ่งใดต้องเอาให้ได้ ตอนอายุ ๒ ขวบอยากกินกล้วยตาก ร้องไห้

ไม่ยอมหยุด แม่พยายามหาให้แต่มันไม่มี จึงได้เกิดความสำนึก

ว่า เรานี้ทำไมจึงเป็นผู้เอาแต่ใจตัวเองอย่างนี้ กล้วยตากไม่มีก็

จะบังคับให้มีซึ่งเป็นสิ่งที่เหลือวิสัย ทำให้แม่ไม่สบายใจ จากนี้ไป 

เราจะไม่ทำให้แม่มีความยุ่งยากกับเราอีกเลย เป็นนิสัยมาแต่

กำเนิด เป็นธรรมชาติที่เป็นเองเกิดขึ้นเฉพาะตัว นั่นคือ อาหารดิบ และมังสะ ๑๐ อย่าง เมื่อเอาสิ่ง

เหล่านี้เข้าในปากก็จะเกิดอาเจียนทันที นิสัยอย่างนี้มีประจำตัว ถึงจะโตเป็นหนุ่มขึ้นมาแล้วก็ยังเป็น

นิสัยอย่างนี้ตลอดมา 

อายุได้ ๔ ขวบ เกิดภัยแล้งเป็นอย่างมากหลายอำเภอ ทุกคนต้องดิ้นรนแสวงหาข้าวปลาอาหาร  

มีคนขอทาน มาขอทานอาหาร เกิดความสงสารเขาเป็นอย่างมาก จึงให้ข้าวสาร อาหารแห้งจนหมด 

แล้วเกิดความสุขมาก พ่อแม่รู้เข้าก็จับมาตีจนหลังลายทั้งตัว 
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ในปี พ.ศ. ๒๔๘๕ เมื่ออายุได้ ๗ ขวบ พ่อแม่ได้อพยพมาอยู่ที่บ้านหนองแวง (แก้มหอม) 

ตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี ช่วยพ่อแม่ในการทำไร่ทำนาและเลี้ยงควายตาม

ประสาเด็กบ้านนอก ตอนเรียนได้ตั้งให้เป็นหัวหน้าในชั้นเรียนทุกชั้นไป เมื่อขึ้นชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 

จึงได้รับเลือกให้เป็นผู้ช่วยสอนนักเรียน และหัวหน้านักเรียนทั้งหมดในโรงเรียนนั้น ท่านเป็นที่ยอมรับ

ของเพื่อนนักเรียนด้วยกัน เพราะมีความซื่อสัตย์ต่อเพื่อนๆ ไม่ลักของเพื่อน ครูอยากให้เด็กชายทูลไปเรียน	

ต่อที่จังหวัด แต่พ่อแม่ยังไม่พร้อม จึงหมดโอกาสที่จะได้เรียนต่อ ทำให้เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 

จากโรงเรียนบ้านหนองแวง	

ความอัศจรรย์ครั้งแรก

ในช่วงอายุ ๑๑ ขวบ ไปเลี้ยงวัวคนเดียว บริเวณที่เรียกกันว่า นาหนองจาน เกิดความอัศจรรย์

ขึ้นในตัวเป็นอย่างมาก ได้นอนเล่นอยู่ใต้ร่มไม้ตามลำพัง ใช้สายตาเพ่งดูใบไม้เล่นอยู่ ในขณะที่เพ่งดู 	

อยู่นั้น เกิดเห็นใบไม้นั้นชัดเจน สายตาและใจได้จดจ่อดูอยู่กับใบไม้นั้นไม่กระพริบตา ในขณะที่เพ่งดู

ใบไม้นั้น มีความเบากายเบาใจผิดปกติ มีอาการวูบวาบเกิดขึ้นภายในใจ แล้วมีแสงสว่างพุ่งออกมารอบ

ตัวเอง แล้วขยายตัวออกไปกว้างไกลมาก เมื่อคิดว่าอยากเห็นของสิ่งใดอยู่ในที่ใด กำหนดจิตไปดูก็จะ

ปรากฏเห็นของสิ่งนั้นทั้งหมด มีลักษณะโล่งโปร่งเบา เบาทั้ง

กายและเบาทั้งใจ ในวันนั้นมีความสุขใจสดชื่นอยู่ตลอดวัน 

ลักษณะอย่างนี้เกิดขึ้นในตัวจนมีความเคยชินและเกิดขึ้นได้

รวดเร็วมาก และสามารถกำหนดใจฟังเสียงอย่างใดอย่างหนึ่ง

อย่างจดจ่อแล้ว ก็จะเกิดอาการวูบวาบภายในใจ ความสว่าง

นั้นก็จะเกิดขึ้นทันที ความรู้เห็นในสิ่งต่างๆ ก็เป็นเหมือนกับ 	

ดังที่เคยเป็นมา อาการที่เกิดขึ้นอย่างนี้จะเป็นอยู่ในช่วงวัยเด็ก  

เพราะเด็กยังไม่มีอารมณ์เกี่ยวกับกามคุณ ใจยังไม่มีความ 	

เศร้าหมอง พออายุได้ ๑๕ ปี อาการที่เกิดขึ้นนั้นเกิดขึ้นได้ 	

ยากมาก เพราะช่วงนี้เริ่มเข้าสู่วัยหนุ่ม ใจก็มีอารมณ์ทางโลก

เข้ามาแฝง อารมณ์ของใจก็เปลี่ยนแปลงไป อาการที่เกิดขึ้นก็

หมดสภาพไปเอง  
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ได้บรรพชาเป็นสามเณรอยู่ที่บ้านหนองแวง บวชตาม

ประเพณีนิยมเท่านั้น เพื่อตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ หรือบวช

จูงพ่อแม่ไปสวรรค์ ในช่วงที่บวชเป็นสามเณรกำลังศึกษาใน

ปริยัติธรรม และได้รู้จักพระธรรมยุต มีนามว่าพระอาจารย์

สม ท่านได้มาเยี่ยมบ้าน และได้พักอยู่ในวัดบ้านหนองแวง 

หลวงพ่อได้ปรนนิบัติพระอาจารย์ด้วยการรับบาตรและ 	

ล้างบาตรให้ท่านทุกวัน พระอาจารย์สอนให้นึกคำบริกรรม

ว่า พุทโธ เกิดความเลื่อมใสศรัทธาในตัวท่านอยู่มากทีเดียว 

เพราะมีความสำรวมดี มีกิริยา วาจาที่อ่อนโยน และยัง 	

ฉันมื้อเดียวด้วย เมื่อฉันเสร็จก็ใช้ไม้สีฟันแปรงฟัน จึงได้คิด

ขึ้นมาว่า พระกรรมฐานมีความละเอียดอ่อนขนาดนี้หรือนี่ 

ขนาดไม้ชำระและไม้สีฟันก็ยังเหลาให้สวยงาม จุดเริ่มแรก 	

ที่เกิดมีความฝังใจในพระกรรมฐาน ก็คือในห้องส้วมนั้นเอง ในช่วงบวชเป็นสามเณรได้มีบททดสอบ

ความตั้งใจ ความอดทน ไม่ว่าจะเดินจงกรมในที่มืดที่น่ากลัว การเดินธุดงค์ทางไกล ต่อสู้กับความหิว 

ความเหนื่อยล้า ท่านมีอุบายในการสอนใจคือ การตั้งสัจจะ 

ท่านเป็นผู้ใฝ่ใจในการศึกษาหาความรู้เป็นอย่างมาก ขยันค้นคว้าตำรามาอ่าน ศึกษาภาษาต่างๆ 

เช่น ภาษาธรรม ขอม ลาว บาลี แม้พระไตรปิฎกก็อ่านหมดทุกเล่มทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาลาว 

เป็นผู้รอบรู้และแตกฉานในภาคการศึกษา สวดมนต์ได้คล่องทุกบทและสามารถท่องจำได้อย่างแม่นยำ 

ขณะบวชได้เพียง ๓ วันก็สามารถสวดกุสลาและบทอื่นๆ ได้ 

ตอนบวชเป็นสามเณร ท่านเป็นผู้มีปัญญามาก วันหนึ่งเกิดหิวมาก เห็นต้นมะม่วงเกิดอยากกิน 

จึงไปเก็บมากิน มีโยมมาเห็นและบอกว่าห้ามกินข้าวเย็นนะ เณรทูลก็ตอบว่าไม่ได้กินข้าวเย็น  	

กินมะม่วง ไม่ใช่ข้าวเย็น พระอาจารย์ได้อธิบายเรื่องศีลให้เข้าใจ เณรทูลจึงไม่ปฏิบัติผิดศีลอีกเลย 

บวชได้ ๒ พรรษา ก็สึกออกมาช่วยพ่อแม่ทำนา พออายุ ๑๕ ย่างเข้า ๑๖ ปี เริ่มใจปรวนแปรหันเห 	

ไปทางโลกทางกามคุณ จึงต้องตั้งสัจจะอธิษฐานบังคับตนเองให้รักษาศีลข้อ ๓ อย่างเคร่งครัด 

	

	



บรรพชาเป็นสามเณร
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ชีวิต¦ราวาส
	

วัยหนุ่มอายุ ๑๗	-	๑๘ ปี หลวงพ่อมีความสามารถ 

พิเศษ คือ สามารถร้องทำนองสรภัญญะได้ไพเราะมาก, 

แหล่กลอนธรรมะ ผญา มีแง่คิดเตือนใจ และสามารถ 

เป็นนักกวีแต่งกลอนได้ทุกประเภท ถนัดกลอนธรรมะๆ 

เกี่ยวกับศาสนา ยังเล่นลิเกได้ด้วย ท่านรำได้สวยงามจริงๆ 

จนแม่ยกทั้งหลายมารุมล้อมกันมากมาย  

อายุ ๑๘ ปี ได้เดินทางร่วมกับกองคาราวานไปกับ 

พี่ชายและเพื่อนๆ ไปขายควายไทยที่ต่างเมือง เดินทาง 

ใช้เวลานาน ๔ เดือน ท่านมีอายุน้อยที่สุด ได้รับยกย่อง

จากหมู่คณะให้เป็นหัวหน้า เรียกว่า “นายÎ้อยเซียงทูล” 

เมื่อไปซื้อของตามบ้านที่มีลูกสาว ท่านจะอาศัยรูปหล่อและ

ความสามารถในการพูดจาที่เรียบร้อยอ่อนโยน จึงได้เปรียบ

มากได้ทั้งของถูกและของแถม เสร็จจากการขายควาย มีเงินอยู่ก้อนหนึ่ง ด้วยความเป็นคนขยัน 

ทำมาหากิน ไม่ยอมอยู่นิ่งเฉย พอหมดหน้านาก็ขายยาสมุนไพร อาศัยเรียนรู้จากบิดา ซึ่งเป็น 

ผู้ชำนาญเรื่องยาสมุนไพรรักษาคนได้ดี ท่านจึงมีความรอบรู้ด้านสมุนไพรเป็นอย่างดี อีกทั้งเป็นผู้ที่ 

ใฝ่ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เป็นนิจ ท่านมีฝีมือในการฉีดยา เส้นเลือดจะเล็กและแทงยากขนาดไหน 

ท่านสามารถแทงเข็มได้อย่างแม่นยำ แทงทีเดียวไม่พลาดและไม่เจ็บ ท่านจะมีเทคนิคและมีความ

ชำนาญเฉพาะตัวสูงมาก ท่านเล่าให้ฟังว่าฝƒกแทงเข็มกับต้นกล้วย และฝƒกฉีดยาให้เด็กเล็กๆ 
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บวชครั้งที่สอง

เมือ่อายคุรบ ๒๐ ป ีบวชเปน็พระบา้น ทีว่ดัไชยนาถวราราม	

เป็นการบวชตามประเพณี การศึกษาเล่าเรียนก็เรียนไปตาม

หลักสูตรที่วางเอาไว้ แต่ไม่มีครูอาจารย์องค์ใดพูดถึงเรื่องการ

ปฏิบัติธรรมเลย ตอนจะลาสิกขา หลวงปู่เหรียญ (พระครูอุดม-

ธรรมฐิติ) เป็นอุปัชฌาย์ และเจ้าอาวาสวัดอุดมมงคล อำเภอ

ไชยวาน จังหวัดอุดรธานี ไม่ยอมสึกให้ หลวงพ่อทูลจึงหา

กุศโลบายและให้เหตุผลส่วนตัวจึงได้สึก บวชได้ ๑ ปี ชาวบ้าน 	

พากันร้องไห้เสียดายไม่อยากให้สึก เพราะฟังครูบาทูลเทศน์ 	

คำกลอน ท่านมีลีลาที่น่าฟังชวนติดตาม ท่านจึงเป็นที่รักเคารพ

นับถือของชาวบ้านและครูบาอาจารย์ โดยหวังจะให้ท่านเป็น 	

พระเถระชั้นผู้ใหญ่ จะได้เป็นที่พึ่งอาศัย ท่านเป็นผู้มีนิสัยอ่อนโยน 

สุภาพเรียบร้อย อ่อนน้อมถ่อมตน มีความสำรวมมาก ที่วัดไชยนาถ-

วราราม ท่านยังมีหน้าที่เป็นครูสอนภาษาธรรม ภาษาขอม และ

ภาษาลาว ให้แก่พระเณรภายในวัดอีกด้วย  

 หลวงพ่อมีความสามารถคิดสูตรในการดีดลูกคิด มีการแข่งขันการดีดลูกคิด ท่านชนะการ 	

แข่งขัน จนมีคนมาทาบทามให้ไปทำงานที่โรงงานน้ำตาลหนองหลัก ท่านจึงได้ลาสิกขาเพื่อออกไป 	

ทำงานตามที่ตั้งใจไว้ ในช่วงต้นปี พ.ศ. ๒๕๐๐ ไปสมัครทำงานที่โรงงานน้ำตาล ตำแหน่งสมุห์บัญชี 

และดูแลการชั่งอ้อย ทำไปได้สักระยะหนึ่ง โรงงานน้ำตาลประสบปัญหาเกี่ยวกับวัตถุดิบ โรงงาน 	

อาจจะปิด หลวงพ่อจึงคิดจะไปปลูกอ้อยส่งขายเอง เมื่อลาออกจากโรงงาน ได้เก็บรวบรวมเงินไว้ซื้อ

ที่ดิน ๖๐๐ ไร่ ที่ดงไม้เรียว อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ตัวเองทำบ้างและจ้างคนงานช่วยทำบ้าง 

คิดไว้ว่าไม่เกิน ๒ ปี เงินล้านจะตกอยู่ในกำมือ ถ้ามีเงินล้านอยู่ในมือก่อน จึงจะคิดแต่งงานมี

ครอบครัว  

ในวันหนึ่ง มีเพื่อนคนงานถามถึงครอบครัวของท่าน ก็บอกว่ายังไม่มี เหตุที่ไม่ยอมมีครอบครัว  

เนื่องจากสาเหตุใดก็อธิบายให้เพื่อนๆ ฟังว่า ยังไม่พบผู้หญิงที่ถูกใจ ผู้หญิงที่ถูกใจนั้น คือเป็นผู้ไม่กิน

อาหารดิบที่เป็นเนื้อสัตว์ทุกชนิด และเป็นผู้มีศีล ๕ ประจำตัว 
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 เทศน์กัณฑ์แรก“เกิดดับ”

วันหนึ่งท่านได้ไปวัดในวันพระ หลวงพ่อบุญมาได้สั่งให้ไปหาตอนเย็น เมื่อไปถึงท่านให้จับเส้น 

และท่านถามว่าอยากฟังเทศน์ไหม ก็ตอบท่านว่าอยากฟังครับ ท่านว่าให้ตั้งใจฟังนะ เกิด-ดับ เกิด-ดับ		

ท่านพูดว่า ฟังรู้เรื่องไหม ตอบท่านว่า รู้ครับ ท่านก็เทศน์อีกว่า เกิด-ดับ เอาละกลับบ้านเสีย เมื่อ

ได้ยินคำแรกว่า เกิด-ดับ เท่านั้น เกิดความซาบซึ้งเป็นอย่างมาก ใจมีความเบิกบานจนบอกไม่ถูก 

เหมือนใจได้รู้เรื่องการเกิดดับนี้ทั้งหมด ความรู้เห็นในสิ่งที่เกิดดับก็เริ่มกระจ่าง ทุกอย่างเป็นสิ่งที่เกิดดับ

เหมือนกันไม่ว่าสิ่งนั้นจะมีวิญญาณครอง หรือไม่มีวิญญาณครองก็ตาม ทุกอย่างมีการเกิดขึ้นแล้วดับไป

ในที่สุด แม้ตัวมนุษย์เองก็มีการเกิดดับเหมือนสิ่งทั่วๆ ไป 

ในช่วงขณะที่ทำงานอยู่นั้น ก็ใช้ปัญญาพิจารณาในเรื่องการเกิดดับอยู่เสมอ ทำงานไปด้วย

พิจารณาการเกิดดับไปด้วย ทำให้จิตมีความเพลิดเพลินไปในตัว หาอุบายธรรมต่างๆ มาสอนตัวเองอยู่

เสมอว่า นี่เราทำไมจึงมีความหลงงมงายติดอยู่กับโลกอยู่อย่างนี้ ทุกอย่างในโลกนี้ไม่มีอะไรเป็นของเรา

ที่แน่นอน แม้ตัวเราเองก็ไม่เป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริง ทุกสิ่งเป็นเพียงอาศัยซึ่งกันและกันเท่านั้น  

สักวันหนึ่งก็ดับสลายจากกันไป นี่เราจะมาเอาอะไรให้เป็นสาระแก่นสารในวัตถุสมบัติทั้งหมดนี้ไม่ได้

เลย ทำไมตัวเองจึงได้มาหลงยึดติดกับวัตถุสมบัติเหล่านี้ เพราะทั้งหมดนี้เป็นวัตถุธาตุของโลก มีอยู่

ประจำโลก ตัวเองก็เป็นสัตว์โลก เกิดมาในโลกและมาอาศัยวัตถุธาตุของโลกนี้อยู่เท่านั้น โลกนี้มันเป็น

อยู่อย่างนี้มานานแล้ว แม้ปัจจุบันนี้ก็เป็นอยู่อย่างนี้ และจะมีอีกในอนาคตต่อไปหาที่สุดมิได้ ถ้าหากเรา

ได้มาเกิดอีกทีก็จะพบกับความเป็นอยู่อย่างนี้อีกตลอดไป	

ใจหลงติดอยู่ที่ต้นมะม่วง

ในช่วงนั้นท่านใช้ปัญญาพิจารณาในวัตถุสมบัติ ก็สังเกตใจตัวเองอยู่เสมอว่า ใจเรามีความยินดี

กับวัตถุสมบัติอะไรบ้าง ดูผิวเผินปรากฏว่า ใจไม่มีความยินดียึดติดอยู่กับวัตถุสมบัติอะไรเลย แต่ใน

ส่วนลึกของใจนั้นยังมอีะไรสกัอยา่งหนึง่ทีฝ่งัอยู ่แตก่น็กึหาในสิง่นัน้ไมไ่ดว้า่หลงตดิอยูใ่นของสิง่ใด 	

ในวันต่อมา ได้เดินไปดูสิ่งที่ปลูกเอาไว้ บังเอิญไปพบต้นมะม่วงที่ปลูกเอาไว้ พอสายตามองเห็น

เท่านั้น ก็เกิดความรู้สึกขึ้นในใจว่า ความดึงดูดกันในระหว่างใจกับต้นมะม่วงนั้นผิดปกติมาก เกิดความ
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ยินดีความยึดมั่นในต้นมะม่วงนั้นอย่างเห็นได้ชัด จึงได้อุทานขึ้นในใจว่า วัตถุสมบัติของโลกได้มารวมตัว

กันอยู่ที่ต้นมะม่วงนี้แล้ว ความเหนียวแน่นในความยึดติดอยู่กับต้นมะม่วงนั้นรู้เห็นได้ชัดทีเดียว จึงได้

ทำความเข้าใจกับตัวเองว่า ถ้าใจได้ตัดขาดจากต้นมะม่วงเมื่อไร กระแสของโลกก็จะขาดจากใจไปได้  

จากนั้นก็ใช้ปัญญาพิจารณาต้นมะม่วงนั้นลงสู่การเกิดดับและไตรลักษณ์อย่างจริงจัง แล้วจึงโอปนยิโก 

น้อมต้นมะม่วงนั้นเข้ามาหาตัวเอง และพิจารณาตัวเอง คือ 

ธาตุ ๔ ดิน น้ำ ลม ไฟ ว่ามีการเกิดดับเหมือนต้นมะม่วงนี้  

และใช้ปัญญาพิจารณาความไม่เที่ยงของร่างกายให้เป็นไป

ตามสามัญลักษณะธาตุ คือ มีความเสมอภาคกันในอนัตตา 

เมื่อถึงกาลเวลาแล้วก็ต้องดับไป ทุกอย่างก็ต้องผุพัง 	

เน่าเปื่อยทับถมในแผ่นดินนี้ทั้งหมด ไม่มีอะไรจะมาเป็นตน

และไม่มีอะไรจะมาเป็นต้นมะม่วงนี้อีกเลย เมื่อใช้ปัญญา

พิจารณาอย่างนี้ซ้ำๆ ซากๆ อยู่ ใจก็เกิดความรู้เห็นเป็นไป

ตามหลักความเป็นจริงว่า ทุกสิ่งย่อมเกิดขึ้นเป็นธรรมดา

และก็ดับไปเป็นธรรมดา เมื่อมารู้เห็นความจริงอย่างนี้ด้วย

ปัญญาที่เห็นชอบแล้ว กระแสใจที่เคยยึดมั่นในต้นมะม่วง

นั้นก็ขาดกระเด็นออกจากใจไปทันที ไม่มีอะไรให้ต่อเชื่อมกัน

ได้เลย 

ต่อมาในวันที่สอง ก็ใช้ปัญญาพิจารณาต้นมะม่วงอีกต้นหนึ่ง ใจยังมีความยึดติดอย่างเหนียว

แน่นตามเดิม ก็ใช้ปัญญาพิจารณา และได้สังเกตดูใจตัวเองไปพร้อมๆ กันว่ามีความละเอียดมาก จึงได้

รู้เห็นการเกิดดับของต้นมะม่วงและธาตุ ๔ ของตัวเองได้อย่างชัดเจน เมื่อเวลาประมาณเที่ยงคืน ก็ได้

รู้เห็นเป็นไปตามหลักความเป็นจริงว่า ทุกสิ่งย่อมเกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยและสิ่งนั้นก็ย่อมดับไปด้วยเหตุ

ปัจจัยในตัวมันเอง ในขณะนั้น กระแสแห่งความยึดถือของใจ ก็ได้พังทลายสูญหายออกไปจากใจใน 	

ชั่วพริบตา  
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 เกิดนิมิตช่วยกำลังใจ
ในคืนหนึ่ง นิมิตเห็นพระยาธรรมมิกราช ประทับนั่งราชรถที่ประดับสวยงามมาหา แล้วพูดว่า  	

นี่ทูล ข้าพเจ้าเป็นพระยาธรรมมิกราชมาครั้งนี้ เพื่อจะเตือนให้รู้ว่า นับแต่นี้ไป โลกมนุษย์เริ่มหมุนไปสู่

ความหายนะ มนุษย์โลกจะเกิดโกลาหลฆ่ากันตีกันทำลายกันด้วยวิธีต่างๆ จะหาผู้มีศีลมีธรรมประจำใจ

นั้นมีน้อย ทั้งพระสงฆ์ผู้ทรงศีลอันดีงาม ผู้ทรงธรรม 	

ที่เป็นสาระแก่นสารก็จะมีน้อย ฉะนั้น ขอให้ออกบวช

เสียแต่ในช่วงนี้ เพื่อจะได้เป็นกำลังแก่พระพุทธศาสนา

สืบต่อไป จากนั้น ลมก็พัดตรงเข้าที่บ้านอย่างจัง เหมือนกับ	

บ้านจะพังไป แต่ก็เป็นเพียงโยกคลอนไปมาเท่านั้น ทำให้

คนรอบข้างเกิดความสะดุ้งตกใจร้องโวยวายขึ้นว่า นี่

อะไรเกิดขึ้น มีลมพัดบ้านเหมือนกับบ้านจะพังไป ขณะ

นั้นใจก็ถอนออกจากสมาธิ จึงได้บอกคนใกล้เคียงไปตาม

เหตุที่เกิดขึ้น แต่ก็ไม่ได้บอกทั้งหมด เพราะเขากำลัง 	

ต่อต้านในการออกบวชของท่านอยู่แล้ว แต่ได้บอกเขาไป

เป็นบางส่วนเทา่นัน้ สว่นตวัทา่นเองไดต้ัง้ใจอยา่งแนว่แน่

วา่จะออกบวชอย่างแน่นอน	

 เรื่องของพ่อตู้อ้วน

พ่อตู้อ้วน บ้านโนนสมบูรณ์ สนใจปฏิบัติธรรมมากว่า ๓๐ ปี และสมาทานศีล ๕ ตลอดชีวิต 

เสียชีวิตตอนอายุ ๗๐ กว่าปี ก่อนตาย แกได้สร้างกุฏิที่วัดไว้สองหลัง และใจคิดจะสร้างห้องน้ำด้วย 

แต่กลับมาป่วยตายก่อน ในคืนรดน้ำศพ หลวงพ่อได้นั่งสมาธิ เห็นพ่อตู้อ้วนเข้ามากอดข้างหลัง พร้อม

พูดว่า “เป็นห่วงห้องน้ำ ช่วยสร้างต่อให้เสร็จด้วย” หลวงพ่อจึงไปบอกญาติให้มาช่วยสร้างจนเสร็จ 

และอุทิศส่วนบุญไปให้ ต่อมาได้นิมิตเห็นพ่อตู้อ้วนเปลี่ยนภพจากเปรตไปเกิดในสวรรค์ 
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หลวงพอ่ไดใ้ชป้ญัญาพจิารณาดใูนเรือ่งของพอ่ตูอ้ว้น	

เห็นว่าเป็นอุบายสอนใจให้คนทั้งหลายได้เกิดความสำนึกตัว

ได้ดีมากทีเดียว อธิบายในเรื่องการยึดติดในวัตถุทั้งหลาย 

ความยึดติดทางใจนี้เป็นความยึดติดที่เหนียวแน่นมากและ

ยากที่จะรู้ตัว กำลังความหนักหน่วงจะเป็นลูกถ่วงภายในใจ

อย่างมืดมิดทีเดียว บุญกุศลอื่นใดที่ทำมาแล้วและสิ้นเงิน

ไปอย่างมหาศาลมาแล้ว ไม่ว่าเท่าไรก็ตาม  ในช่วงสุดท้าย

ของชีวิต ก่อนจิตจะออกจากร่างกายนี้ไป จึงเป็นโค้ง

สุดท้ายของชีวิตที่จะเบนเข็มทิศชี้ทางให้ใจได้เปลี่ยนไป  	

ถ้าใจไปยึดติดอยู่กับสิ่งใด ใจก็จะไม่ยอมถอนตัว ถึงบุญ

กุศลจะสร้างมาแล้วมากน้อยเท่าไรไม่สำคัญ บุญกุศลนั้น

จะผลักดันให้จิตหลุดออกจากการยึดติดนั้นไม่ได้ 

ฉะนั้น การยึดติดจึงมีอำนาจกว่าบุญกุศลทั้งหลาย ดังที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสกับพระอานนท์ว่า  	

ดูก่อนอานนท์ บุคคลในโลกนี้ที่จะไปสู่สุคติได้ เท่ากันกับเขาโค บุคคลที่จะไปสู่ทุคติในอบายภูมินั้น 

เหมอืนกนักบัขนโค คำวา่ทำบญุมาก หรอืทำบาปมากนัน้ หมายเอาในชัว่ขณะทีจ่ติจะออกจากรา่งกายไป		

ก็จุดนี้แหละจะเป็นเครื่องตัดสิน ถ้าใจมีนิมิตหมายไปในทางบาปมาก เมื่อตายไปก็จะไปสู่อบายภูมิ  	

ถ้าใจมีนิมิตหมายไปในทางบุญกุศลมาก เมื่อตายไปก็จะได้

ไปสู่สุคติสวรรค์  	

 การออกบวช
	 หลวงพ่อได้อุปสมบท เมื่อวันที ่ ๒๗ กรกฎาคม  	

พ.ศ. ๒๕๐๔ อายยุา่งเขา้ ๒๗ ป ีทีว่ดัโพธสิมภรณ	์จงัหวดั

อดุรธาน ีมพีระธรรมเจดยี ์(จมู พนธฺโุล) เปน็พระอปุชัฌาย ์

ท่านได้ตั้ง	 ฉายาใหว้า่ “ขปิปฺปญโฺ ” มพีระอดุมญาณโมล ี 	

(องค์ปัจจุบัน) เป็นพระกรรมวาจาจารย์ ท่านเจ้าคุณ 	

จันโทปมาจารย์ เป็นพระอนุสาวนาจารย์ อุปสมบทแล้ว  	
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ก็มาจำพรรษาอยู่ที่วัดเขมวนาราม บ้านโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านผือ 

จังหวัดอุดรธานี 

การออกบวชในครั้งนี้ ตั้งใจเอาไว้อย่างสูงมาก เพราะได้มา

พจิารณาความเป็นอยู่ของฆราวาสว่า เป็นอุปสรรคมากในการที่จะรู้แจ้ง 

เห็นจริงในธรรมระดับสูง เพราะภาระของฆราวาสมีปัญหาในการ 

รับผิดชอบมากมาย ไม่มีอิสระที่จะภาวนาปฏิบัติให้ต่อเนื่องกันได้ 

และความมั่นใจในตัวเองนั้นสูงมาก คือชีวิตเราทั้งชาติจะมอบไว้กับ

เพศนักบวชนี้ไปจนตลอดวันตาย และมีอุบายสอนใจตัวเองอยู่เสมอว่า  

วันนี้เราจะได้บวชเป็นพระอยู่แล้ว การบวชเป็นพระของเราในครั้งนี้ 

เราบวชทั้งกาย และบวชทั้งใจ ให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาท  

เพื่อทำประโยชน์ตนให้ถึงพร้อมตามที่เราได้กำหนดเป้าหมายเอาไว้ให้สมบูรณ์ แล้วจะได้ทำประโยชน์

ท่านที่เป็นส่วนรวมต่อไป 
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	 พรรษาที่	๑		พ.ศ.	๒๕๐๔			
	 ณ	วัดเขมวราราม	อำเภอบ้านผือ	จังหวัดอุดรธานี	
 
ตั้งสัจจะบังคับใจตนเอง

เมื่อเข้าพรรษา มีอุบายในการทำความเพียรคือ สัจจะบังคับใจตัวเอง เป็นหลักยืนตัวที่มั่นคง  

รีบเร่งในการปฏิบัติ ตั้งใจจะให้รู้กันภายใน ๗ วัน มีกล้าหาญเสียสละ ไม่คิดเสียดายถึงจะตายไป

เพราะการทำความเพียรก็ยอม เร่งความเพียรอยู่ในอิริยาบถ ๓ คือ ยืน เดิน นั่ง เท่านั้น เดิน

บิณฑบาตก็มีความเพียร นั่งฉันอาหารก็มีความเพียร ตลอดทำกิจวัตรต่างๆ ก็มีความเพียร ในช่วง

ทำความเพียรอยู่ในอิริยาบถ ๓ นี้ จะเป็นตายอย่างไรไม่สำคัญ ถึงธาตุขันธ์จะมีความเหน็ดเหนื่อย

เมื่อยล้าอย่างไรก็ต้องอดทน   

 

เกิดนิมิตเตือนใจ

ในคืนที่ ๗ นับแต่ได้เข้าพรรษามา ถือว่าเป็นวันสำคัญ 

เกือบเป็นวันสุดท้ายแห่งชีวิต ในช่วงนั้น ได้เกิดทุกขเวทนาทางกาย

ขึ้นอย่างหนัก ความเจ็บปวดในร่างกายมีความเจ็บปวดรุนแรง  

มากขึ้น แทบจะเดินจงกรมนั่งสมาธิไม่ได้เลย เพราะธาตุขันธ์

ต้านทานความเพียรไม่ไหว จำเป็นต้องอาศัยสัจจะเป็นกำลังบังคับ

ตัวเองเต็มที่ ทั้งใช้ปัญญาพิจารณาเตือนตัวเองว่า ในขณะนั่งสมาธิ 

จิตได้สงบลงเต็มที่ไม่รู้ว่านานเท่าไร จากนั้น จิตก็เริ่มจะถอนตัว   

ในขณะทีจ่ติเริม่จะถอนนีเ้อง จงึไดเ้กดิความรูข้ึน้ทีใ่จวา่ ผลไมย้งัไม่

แกจ่ะบงัคบัใหส้กุนัน้ไมไ่ด ้จากนัน้ จติกถ็อนออกมา จงึไดพ้จิารณาดู

กม็เีหตผุลทีพ่อจะเชือ่ถอืได ้เพราะบวชเขา้มาไดเ้พยีง ๗ วนั   

ในคืนหนึ่ง นิมิตเห็นตาปะขาวมาเตือนว่า นี่ท่าน การปฏิบัติภาวนาของท่านขณะนี้มันตึงเกินไป  

ถ้าทำความเพียรไม่มีการพักผ่อนหลับนอนอยู่อย่างนี้ ต่อไป ธาตุขันธ์ของท่านอาจเกิดความวิบัติถึง  
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ตายได้ ความตั้งใจของท่านก็จะไม่สำเร็จในชาตินี้ได้เลย ปฏิบัติ

ภาวนาก็ให้ตั้งอยู่ในทางสายกลาง ได้พิจารณาเป็นนิมิตที่เกิดขึ้น

จากจิตสงบ คิดว่าเป็นมารหลอกลวง จึงเร่งความเพียรเพื่อ

เอาชนะมารตัวนี้ให้ได้ ธาตุขันธ์ก็เริ่มแสดงตัวทำท่าจะไปไม่รอด 

เกิดมีอาการอ่อนเพลียลงอย่างกะทันหัน การทรุดตัวลงในครั้งนี้   

มีอาการไข้ป่ามาลาเรียอย่างหนัก และถูกจังหวะกับอดอาหารพอดี 

จากนั้น ก็เกิดทุกขเวทนาขึ้นอย่างรุนแรง เมื่อธาตุขันธ์เกิดความ

แปรปรวนหนักขึ้นๆ ความอ่อนเพลียอิดโรยเกิดขึ้นจนแทบจะ

หายใจไม่ได้เลย คิดว่าตัวเองจะอยู่ได้ไม่กี่ชั่วโมงก็จะตายไป ชีวิต

เราคงจะได้อยู่เป็นวันสุดท้าย ในขณะที่ลุกขึ้นยืน จะไปตายทาง

จงกรม ยังไม่ทันได้ทรงตัวดี ก็หมดความรู้สึกล้มสลบอยู่ในกุฏินั้น

เอง หมู่คณะได้ช่วยเหลือให้ฟื้นตัวขึ้นมา หมู่คณะก็เทศน์ให้ฟังว่า การทำความเพียรของท่านทูลใน

ลักษณะนี้ ถึงว่าจะทำถูกแต่ก็เกินความพอดี คือตึงเกินไป 

ถ้าเป็นสายพิณก็จะขาดทิ้ง การภาวนาปฏิบัติก็มีทางจะทำให้

ถึงมรรคผลนิพพานได้ แต่ต้องปฏิบัติอยู่ในทางสายกลาง 



นิมิตเห็นคนเต้นรำขับร้อง		
 

ในช่วงออกไปภาวนาปฏิบัติในที่ต่างๆ ในคืนหนึ่ง 

นิมิ ต เห็นคนจำนวนมากหลายล้ านคน มีทั้ งผู้ หญิ ง  

และชาย เฒ่าแก่ หนุ่มสาว เด็กเกาะกันเป็นกลุ่ม พากัน 

เต้ น ร ำอยู่ อ ย่ า งสนุ กสนานและอยู่ ใ นความมึ น เมา   

ไม่มีความละอาย กอดจูบ ฟ้อนรำ มั่วสุมในทางโลกีย์  

ไปหมด กินเหล้าเมายา ฆ่าตีกันด้วยอาวุธ ล้มตายเป็น

จำนวนมาก และมีเสียงประกาศ และมีป้ายที่ประตู บอกว่า 

“ถ้าใครต้องการไปสู่บรมสุขสถานที่สิ้นทุกข์ในวัฏสงสาร   
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จงพากันไปตามเส้นทางนี้เถิด” ท่านใช้ปัญญาพิจารณาดู

ความเป็นจริงของโลกว่า โลกมนุษย์นี้มีความเป็นอยู่อย่างนี้

มาแต่กาลไหนๆ เราเคยอยู่เคยหลงโลกมาแล้ว ใครมาเกิด

ในโลกนี้จะต้องพบเห็นอย่างนี้ จะหาความสุขที่แท้จริงจาก

กามคุณไม่ได้ เพราะกามคุณเป็นเหตุให้เกิดทุกข์โดยตรง   

ใช้สติปัญญาพิจารณาให้รู้เห็นใน ทุกข์ โทษ ภัย ที่เกิดจาก

กามคุณให้มาก เพื่อป้องกันความหลงใหลงมงายเข้าใจผิด  

ในกามคุณให้หมดไปจากนั้น  

จากนั้นได้ออกธุดงค์ไปเรื่อยๆ ถึงบ้านโคกตังแคน 

อำเภอสุวรรณคูหา ในคืนนั้น ขณะทำสมาธิมีความสงบแล้ว  

เกิดนิมิต เห็นจักรเย็บผ้าคันหนึ่งเย็บผ้าได้เอง ไม่มีคนอยู่  

ที่นั้น ผ้าที่เย็บเสร็จแล้วไหลออกมาเป็นตัวๆ จิตถอนออก

จากสมาธิปรากฏว่าจิตมีลักษณะหวิวๆ เกิดขึ้น ความคิด

ความรู้ในแง่ต่างๆ ไม่ว่าทางโลกและทางธรรม จะรู้ได้อย่าง

พิสดารกว้างขวาง ใครจะถามคำถามอะไรสามารถตอบได้

ทั้งหมด ได้บังคับให้เพื่อนถามคำถามจนเพื่อนเกิดความ

รำคาญ เกิดความอยากพูดธรรมะให้ใครๆ ฟังและอยาก  

ตอบปัญหา เดินรอบวัดเพื่อหาคนมาฟังเทศน์ พอถึงวันพระ

มีคนมาขออาราธนาให้เทศน์ ท่านก็แสดงธรรมได้อย่าง

พิสดาร จนโยมมาชื่นชมว่าเทศน์ได้ดี ไม่มีใครเทียบได้ เมื่อ

เทศน์เสร็จแล้วกลับมีความอยากเทศน์มากขึ้น ในขณะนั้นก็

เข้าไปในห้องส้วมเพื่อขับถ่าย ได้มองเห็นหนอนอยู่ในหลุม

ส้วมเป็นจำนวนมาก ไม่รู้ตัวเลยว่าตัวเองกินของสกปรกเป็น

อาหาร เข้าใจว่าเป็นของดีมีคุณค่า จึงพากันกินมูตร กินคูถ 

ตลอดทั้งวันทั้งคืน นี่คือหมู่หนอนที่ลืมตัวนี้ฉันใด ใจเราก็

กำลังหลงลืมตัว ตัวเองมีความรู้ดีอย่างนี้ มีความสามารถตอบปัญหาได้ทุกอย่าง เกิดความลืมตัวว่า  

ตัวเองเก่งกว่าใครๆ ความรู้ที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้ก็เหมือนกันกับหนอนที่หลงผิดกินมูตรคูถเป็นอาหารนั่นเอง 
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	 พรรษาที่	๒		พ.ศ.	๒๕๐๕	
	 จำพรรษาที่ยอดทอน	อำเภอศรีเชียงใหม่	จังหวัดหนองคาย	

มาจำพรรษาที่ยอดทอน ที่แห่งนี้เป็นป่าใหญ่ มีสัตว์อาศัยอยู่นานาชนิด เช่น เสือ วัวป่า เก้ง 

กวาง กลางคืนได้ไปภาวนาที่ถ้ำจันใด มีแคร่อยู่ตัวหนึ่ง มีทางเดินจงกรม จากนั้นก็เตรียมสถานที่ให้

เรียบร้อยแล้วเดินจงกรม ใจมีความวิเวกวังเวงในการปฏิบัติไม่จืดจาง พอพลบค่ำตะวันตกดินไปแล้ว  

ได้ยินเสียงเสือคำรามขึ้นเป็นช่วงๆ เสียงเสือก็ร้องใกล้เข้ามาทุกที มีความรู้สึกว่าตัวเองมีความกลัวเสือ

เกิดขึ้น ในขณะนั้น จึงได้ตั้งสัจจะอธิษฐานภายในใจว่า ถ้าข้าพเจ้าเคยทำบาปกรรมกันมากับเสือเหล่านี้ 

ข้าพเจ้าพร้อมที่จะชดใช้กรรมที่ทำมาแล้ว ถ้าไม่เคยสร้างเวรกรรมต่อกันเอาไว้ ก็อย่าให้เสือมาทำ

อันตรายให้แก่ข้าพเจ้าเลย   

 

ติดสมาธิความสงบ	

อยู่มาคืนหนึ่ง จิตต้องการความสงบมาก ก็กำหนดให้จิตมีความสงบเต็มที่ จะอยู่ในอิริยาบถไหน 

ผู้รู้ก็อยู่ในอุเบกขา คือความวางเฉยอยู่ตลอดเวลา เมื่อเป็นลักษณะอย่างนี้นานประมาณ ๗ วัน   

ในความรู้สึกจึงนึกได้ว่า ถ้าลักษณะอย่างนี้ คงมิใช่เป็นแนวทางที่ถูกต้องของมรรคผลนิพพานแน่ 

คงจะเป็นเพียงฌานขั้นละเอียดเท่านั้น เมื่อรู้ตัวได้อย่างนี้ก็หาวิธีที่จะให้จิตถอนตัว พยายามหาอุบาย

ธรรมมาคิดเพื่อให้จิตถอน แต่ก็คิดอะไรไม่เป็นเลย มีแต่เฉยอยู่ตลอดเวลา ก็รู้ว่าไม่มีใครแก้ให้เราได้ 

นอกจากตัวเราแก้ด้วยตัวเราเองเท่านั้น จึงทำใจไว้ว่าเราไม่ยินดีพอใจในสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างนี้เลย เพราะ

วิธีนี้เป็นช่องทางไปสู่พรหมโลก แต่เราภาวนาปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพาน ฉะนั้น เราต้องหาวิธีให้จิต

ถอนออกมาจากฌานให้ได้   

 ขณะนั้น ก็นึกขึ้นได้ว่าต้องอ่านหนังสือให้มาก การอ่านก็ต้องอ่านแบบออกเสียง เมื่ออ่าน  

นานๆ เข้า จิตก็เริ่มถอนตัวออกมา ก็รู้ว่าจิตเริ่มถอนออกจากความสงบแล้ว จากนั้นก็เร่งการอ่าน

หนังสือให้มากขึ้นๆ ประมาณ ๓ วัน จิตก็ถอนออกจากความสงบมาเป็นปกติ จึงได้ดำริพิจารณาดูว่า 

อาการแห่งความสงบนี้เกิดขึ้นด้วยเหตุอันใด เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่า สาเหตุเนื่องมาจากเรากลัวเสือ

มากไป จึงได้ตั้งใจนึกคำบริกรรมทำสมาธิตลอดไม่ว่าอยู่ในอิริยาบถใด ใจก็อยู่กับเอกัคคตา คือ ให้จิตมี

ความสงบเป็นหนึ่งอยู่ตลอดเวลา จึงมีความชำนาญเข้าออกในการทำสมาธิอย่างต่อเนื่อง ในที่สุด   
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จิตก็ได้รวมลงอย่างสนิทดังได้กล่าวมาแล้ว แต่ก็โชคดีที่หลวงพ่อมีนิสัยทางปัญญามาก่อน ไม่เช่นนั้น   

ก็จะตายอยู่กับความสงบของสมาธินี้ไปจนตลอดชีวิตแน่นอน ไม่มีช่องทางจะออกจากสมาธิได้เลย   

ถ้าตายก็เรียกว่าตายฟรี ชีวิตทั้งชีวิตก็หมดความหมาย เมื่อได้สัมผัสในความสงบในลักษณะอย่างนี้แล้ว 

ก็ถือว่าเป็นบทเรียนที่สำคัญ  ทีหลังจะไม่ฝึกจิตให้เป็นสมาธิที่มีความสงบลึกอย่างนี้อีก 

ฉะนั้น การใช้ปัญญาพิจารณาในธรรม จึงถือว่าเป็นกิจวัตรประจำวัน ถ้าเหนื่อยในการใช้ปัญญา

พิจารณา ก็หยุดมากำหนดจิตทำสมาธิเอาไว้ เพื่อจะได้มีกำลังใจใช้ปัญญาพิจารณาต่อไป ฉะนั้น   

สมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐาน ทั้งสองอุบายนี้มีผลต่อเนื่องกัน จึงเรียกว่ากรรมฐานมีสองอุบาย  

จะขาดเสียอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้   

 


พรรษาที่	๓		พ.ศ.	๒๕๐๖	

 วัดป่าบ้านหนองแซง	กับ	หลวงปู่บัว	สิริปุณฺโณ	

เมื่ อออกจากภาวนาปฏิบัติ ในสถานที่ ต่ างๆ   

มาแล้ว ในช่วงฤดูกาลเข้าพรรษาก็เข้ามาอยู่วัดป่าบ้าน

หนองแซง กับ หลวงปู่บัว สิริปุณฺโณ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๖  

ประวัติของหลวงปู่บัว ท่านไม่ได้รับการศึกษาเลย อ่าน

หนังสือไม่ได้ เขียนไม่เป็น ท่านมีนิสัยชอบภาวนาปฏิบัติ

ธรรมมาแต่วัยหนุ่ม หลวงปู่บัว ผู้ไม่มีความรู้ทางปริยัติ

มาก่อน การภาวนาปฏิบัติย่อมรู้เห็นในสัจธรรมได้ง่าย 

ต่างกันกับผู้เรียนหนังสือที่มีความรู้มากทีเดียว เพราะ

ปัญญาที่ใช้กับการพิจารณานั้น เป็นปัญญาที่ฝึกฝน  

ออกมาจากใจล้วนๆ ไม่มีคำว่าปริยัติเข้ามาเจือปนแต่

อย่างใด ไม่เกิดความสงสัยลังเลในหมวดธรรมต่างๆ 

ท่านได้เข้าใจในเรื่องของสัจธรรมด ี มีปัญญาพิจารณา  

เรื่องไตรลักษณ์ คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา มีความ  



42

คล่องตัวมาก จะพิจารณาเรื่องอสุภะ หรือพิจารณาเรื่องความตายและสัจธรรมทั้งหลาย เป็นปัจจัตตัง

เฉพาะตัวท่านเอง   

 ในคืนหนึ่ง นิมิตเห็นหลวงปู่บัวพาไปเดินไม้ไผ่ข้ามลำธารใหญ่และเห็นคนจำนวนมากไหลไปตาม

กระแสน้ำ จิตก็ถอนออกจากสมาธิ เมื่อจิตได้ถอนออกจากสมาธิมาแล้ว จึงใช้ปัญญาพิจารณาดูใน

ความหมายในภาพนิมิตนั้นให้ชัดเจน ก็รู้เห็นความเป็นจริงในหมู่มนุษย์โลกทั้งหลายว่า ความจริงนี้มีมา

แล้วในอดีตกาลยาวนานไม่มีที่กำหนด เมื่อทุกคนเกิดขึ้นมาในโลกนี้แล้ว ผู้จะไม่ตกอยู่ในกระแสโลก

อย่างนี้มีน้อยมาก จะมีเฉพาะพระอริยเจ้าเท่านั้น 

 นอกนั้น ถึงจะมีบุญกุศลอย่างไร ก็เพียงไปพักแรมอยู่ในเทวโลกหรือพรหมโลกชั่วคราวเท่านั้น  

เมื่อหมดบุญกุศลแล้วก็ลงมาเกิดเป็นมนุษย์อีกตามเดิม ความหลงใหลในราคะตัณหาก็จะพาให้ตกต่ำ

ทำกรรมชั่วได้  ใจที่มีราคะตัณหาครอบงำมากเท่าไร การตกไปในกระแสโลกก็ยิ่งลึกลงไปเท่านั้น ไม่รู้

ว่าจะโผล่หัวยกตัวขึ้นจากกระแสโลกเมื่อไร 

 หลวงปู่บอกว่าผ่านทุกข์ให้ได้ ในคืนนี้ผ่านทุกข์ อย่าให้แพ้ผู้หญิงเขา หลวงพ่อสามารถนั่งผ่าน

ทุกข์ได้ และเล่าถวาย เมื่อหลวงปู่ได้รับฟังแล้วก็พูดขึ้นว่า จากนี้ไปให้ผ่านให้ตลอดนะ ผู้ที่ผ่านทุกข์ได้

ต้องเป็นผู้มีความกล้าหาญ มีความเข้มแข็งไม่กลัวตาย ให้มีความขยันหมั่นเพียรให้มากขึ้น อย่าให้จิต

เป็นหมันดื้อด้านเป็นเหล็กก้นเตา ให้ใช้อุบายปัญญาสอนใจอยู่บ่อยๆ ใจก็จะค่อยรู้เห็นตามความเป็น

จริงได้ นักปฏิบัติถ้ายังมีความกลัวตายอยู่ ใช้ไม่ได้เลย มันต้องมีใจเข้มแข็งกล้าหาญ ตั้งลงไปเลยว่า  

ถ้ากูไม่ตาย ให้กิเลสตาย ถ้ากิเลสไม่ตาย กูยอมตาย นั่นคือ นักปฏิบัติที่เด็ดเดี่ยวกล้าหาญจริงจัง ถ้า

ตั้งใจปฏิบัติอยู่อย่างนี้บ่อยๆ ก็จะรู้เห็นธรรมอย่างแน่นอน   

 

พรรษาที่	๔		พ.ศ.	๒๕๐๗
	 วัดอรัญญบรรพต	กับ	หลวงปู่เหรียญ		

ในพรรษาที่ ๔ นี้ ได้มาจำพรรษาอยู่ที่วัดอรัญญบรรพตกับหลวงปู่เหรียญ ในพรรษานี้   

การภาวนามีความก้าวหน้าเป็นอย่างดี เพราะมีอุบายธรรม คือ อิทธิบาท ๔ มาเป็นหลักในการปฏิบัติ

ของตนเอง พิจารณาด้วยปัญญาจนเกิดความเข้าใจที่ชัดเจน  

ในคืนหนึ่งเกิดนิมิตเห็นมหาสมุทรอันกว้างใหญ่มองสุดสายตา บนฝั่งที่อยู่นั้น เป็นคันคูขนาด

ใหญ่ยาวมากมองจนสุดสายตา บนคันคูดังกล่าวนั้น มีฝูงชนเป็นจำนวนมากหลายล้านคน ยืนแออัดกัน
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อยู่ริมฝั่งมหาสมุทรนั้นอย่างหนาแน่น พร้อมกับมีคลื่นมหาสมุทรขนาดใหญ่ซัดเข้าหาฝั่ง เสียงดังสนั่น  

หวั่นไหวอยู่ตลอดเวลา ในขณะนั้น ก็มีเสียงประกาศชักชวนให้คนทั้งหลายที่ยืนรออยู่นั้นให้ทราบว่า 

พวกท่านทั้งหลาย ใครมีความประสงค์จะข้ามน้ำมหาสมุทรไปฝั่งโน้นบ้าง เมื่อข้ามไปได้แล้วจะไม่ต้อง

กลับมาเกิดในโลกนี้อีก จากนั้นก็พากันกระโดดลงไปด้วยความตั้งใจเป็นอย่างมากทีเดียว เมื่อพากัน

กระโดดลงไปครั้งใด ก็ถูกคลื่นน้ำมหาสมุทรขนาดใหญ ่

ซัดเข้ามาหาฝั่งตามเดิม บางคนก็หมดอาลัย หมดกำลัง

ที่จะลอยข้ามกระแสผ่านคลื่นมหาสมุทร ท่านได้  

ตัดสินใจกระโดดว่ายในมหาสมุทรเหมือนมีสัตว์มา  

คอยรองรับไว้ ว่ายผ่านกระแสน้ำ และมาพบเกาะ

กลางสมุทรเป็นเกาะที่มีน้ำวน ท่านเกือบถูกดูดเอาไป

ติดที่เกาะนี้ และได้ว่ายจนมาถึงฝั่งและขึ้นฝั่ง มีทาง

เดนิแคบ ขึน้ไปพบปราสาทไดเ้หน็หลวงปูข่าว หลวงปูบ่วั 

และท่านทั้งสองถามว่าว่ายมายากหรือไม่ 

เมื่อจิตถอนออกจากสมาธิแล้ว ก็ใช้ปัญญา

พิจารณาความหมายในนิมิตนั้น คำว่า ฝูงชนเป็น

จำนวนมากที่นับถือพระพุทธศาสนา มีการสร้างบารมี

มาด้วยกันทั้งนั้น เจตนาของทุกคนก็เพื่อจะทำให้  

อาสวกิเลสหมดไปจากใจ แต่ใครจะทำให้อาสวกิเลส  

หมดไปจากใจช้าเร็วอย่างไร ก็ขึ้นอยู่กับผู้สร้างบารมีเอง ผู้ที่กระโดดลงไปแล้วถูกคลื่นมหาสมุทรซัด

กลับขึ้นมาฝั่งนั้น หมายถึง ผู้ที่มีเจตนาความตั้งใจดี คืออยากพ้นไปให้สิ้นทุกข์จริงๆ แต่ก็มีกำลังในภาค

ปฏิบัติน้อยไป มีความอยากพ้นไปเพียงอย่างเดียวไม่สามารถสำเร็จได้เลย คลื่นมหาสมุทรขนาดใหญ่  

ที่ซัดทอดอยู่นั้น คืออารมณ์ที่สัมผัสในอายตนะ ทำให้เกิดความรัก ความใคร่ ความยินดี ความยินร้าย   

ในรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์นั่นเอง สัตว์ที่มาหนุนหน้าอกแล้วพาว่ายน้ำตัดคลื่น

มหาสมุทรไปได้นั้น คือ สัจจะของผู้มีความตั้งใจจริงในการปฏิบัติของตัวเอง ความเวิ้งว้างในกลาง

มหาสมุทรนั่นคือ จิตอยู่ในความเป็นกลาง เกาะที่อยู่ท่ามกลางมหาสมุทรนั่นคือ พรหมโลกที่นักภาวนา

หลงในการทำสมาธ ิหลงในรปูฌาน หลงในอรปูฌาน กระแสนำ้ทีไ่หลเวยีนอยูร่อบเกาะนัน้ คอื ความสขุ 

ความสบาย ไม่อยากออกจากความสงบในสมาธิ คำว่า ทะเลมหาสมุทรนั้น คือมหาสมมติ ที่สัตว์โลก  

ทั้งหลายข้ามพ้นไปได้ยาก 

   



44

 พรรษาที่	๕		พ.ศ.	๒๕๐๘	
	 วัดป่าศรีวิชัย	หลวงพ่อบุญมา	

ในพรรษาที่ ๕ หลวงพ่อได้ไปจำพรรษาอยู่ที่วัดป่าศรีวิชัย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  

ในปีนี้ หลวงพ่อบุญมา ที่เป็นอาจารย์เก่าเป็นเจ้าอาวาส หลวงพ่อบุญมาองค์นี้เองเป็นผู้ให้ธรรมะเรื่อง

การเกิดดับเป็นครั้งแรก คณะศรัทธาพากันตั้งความหวังไว้ว่า พรรษาปีนี้มีความโชคดีเป็นอย่างยิ่ง 

เพราะมีอาจารย์ทูลมาจำพรรษาอยู่ด้วย จะได้ฟังธรรมตลอดทั้งพรรษาทีเดียว จึงคิดได้ในอุบายหนึ่งว่า 

มีทางเดียว คือเอา ธุดงค์มุขวัตร คือ ไม่พูดกับใครๆ ทั้งสิ้นในพรรษานี้ ในพรรษานี้ภาวนาปฏิบัติได้ผล

ดีมากทีเดียว เพราะไม่มีอารมณ์อะไรจะไปพูดกับใคร การทำสมาธิให้จิตมีความสงบนั้นเร็วมาก นึกคำ  

บริกรรมไม่กี่นาที จิตก็มีความสงบลงอย่างแน่วแน่อยู่มาในคืนหนึ่ง เมื่อจิตมีความสงบแล้ว ปรากฏเห็น

ชายคนหนึ่ง แต่งตัวดี จูงม้าขาวขนาดใหญ่ตัวหนึ่งเข้ามาหา พร้อมทั้งบอกว่า  ม้าตัวนี้เป็นม้าของท่าน  

อีกไม่นานนักท่านก็จะได้ขี่ม้าตัวนี้ จึงเกิดความมั่นใจในตัวเองว่า อีกสักวันหนึ่งข้างหน้า เราจะได้ขี่ม้า

ตัวนี้แน่นอน จากนั้นจิตก็ถอนออกจากสมาธิ คิดว่าอยากไปธุดงค์ทางภาคใต้ ในที่สุดก็ได้ไปสมความ

ตั้งใจ 


พรรษาที่	๖		พ.ศ.	๒๕๐๙
	 วัดราษฎร์โยธี	จังหวัดพังงา	

ในปีนี้ หลวงพ่อได้จำพรรษาอยู่ที่วัดราษฎร์โยธี ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา  

ในระหว่างเข้าพรรษา ท่านได้ทราบข่าวว่าโยมพ่อเสียชีวิตไปแล้ว เมื่อออกพรรษาแล้ว ท่านได้นิมนต์

หลวงพ่อคำพอง ติสฺโส ขึ้นมาทำบุญพร้อมพระเณรอีกหลายรูป การทำบุญในครั้งนี้จะไม่มีเครื่อง

มหรสพใดๆ ไม่มีการฆ่าสัตว์ทุกชนิด และไม่ให้มีเหล้ายาต่างๆ ภายในงาน ญาติทุกคนต้องให้รับศีล ๕ 

ทั้งหมด ให้ทุกคนมีความบริสุทธิ์ในการทำบุญอุทิศกุศลในครั้งนี้อย่างสมบูรณ์ เมื่องานเสร็จสิ้นอย่าง

เรียบร้อยแล้ว จึงได้คิดขึ้นมาว่าการทำบุญอุทิศกุศลให้โยมพ่อครั้งนี้ โยมพ่อจะได้รับผลบุญของ  

ลูกหลานและญาติๆ หรือไม่ เมื่ออธิษฐานจิตแล้วก็เร่งภาวนาปฏิบัติเต็มที่ เพื่ออยากรู้ว่าโยมพ่อได้รับ

ส่วนบุญในครั้งนี้หรือไม่  เพื่อจะได้ประกาศให้คนอื่นรู้วิธีทำบุญแบบนี้ต่อไป  
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เมื่อภาวนาไปได้ ๓ วัน ในคืนนั้นได้ไปโปรดโยมพ่อในนรก 

กรรมของโยมพ่อ ส่วนใหญ่หมดไปแล้ว เหลือกรรมเนื่องจาก  

วัวตัวเดียวเท่านั้น เมื่อกรรมเหลือน้อยนิดเดียวนี้ ท่านจึงขอ

บิณฑบาตโยมพ่อพ้นจากกรรมนี้ การตัดสินในศาลของยมบาลนี้  

มีความเที่ยงธรรมมาก เรียกว่า ใช้กรรมชั่วดีเป็นที่ตัดสินอย่าง

ตรงไปตรงมา   


พรรษาที่	๗		พ.ศ.	๒๕๑๐
	 วัดสันติกาวาส		กับ	หลวงปู่บุญจันทร์	กมโล

ในพรรษาที่ ๗ นี้หลวงพ่อจำพรรษาอยู่ที่วัดสันติกาวาส

ตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี มีหลวงปู่บุญจันทร์ กมโล เป็นเจ้าอาวาส ในพรรษานี้

การภาวนาปฏิบัติก็มีความราบรื่นไปด้วยดี นิสัยของหลวงปู่บุญจันทร์ ท่านมีนิสัยที่พูดน้อย การพูดใน

ธรรมก็น้อย แต่ก็เต็มไปด้วยเนื้อหาสาระ คำพูดที่ท่านพูดออกมา เมื่อนำไปพินิจพิจารณาดูแล้ว มี

ความหมายอย่างลุ่มลึก และเต็มไปด้วยเหตุด้วยผล ถ้ามีปัญญาพิจารณาให้รอบคอบแล้ว มีความหมาย

อย่างพิสดารมากทีเดียว ในพรรษานี้ เป็นครั้งแรกที่ได้ยินเสียงของหลวงปู่มั่นมาเตือน เหตุเกิดในคืน

วันหนึ่ง ขณะที่จิตมีความสงบอยู่นั้น ได้ยินเสียงของหลวงปู่มั่นพูดว่า “ทูล ออกจากที่นี่แล้วให้ไปอยู่กับ

อาจารย์ขาว วัดถ้ำกลองเพลนะ ความปรารถนาของท่านจะเป็นจริงในไม่ช้านี้” จากนั้น จิตก็ถอนออก

จากสมาธิ หลวงพ่อจึงใช้ปัญญาพิจารณาในคำสั่งของหลวงปู่มั่น แล้วเกิดมีความอิ่มเอิบใจตลอดทั้งคืน 

เกิดความมั่นใจในตัวเองว่า ออกพรรษาแล้วจะเข้าไปอยู่กับหลวงปู่ขาวแน่นอน มีความภาคภูมิใจ  

ในตัวเองว่า ชีวิตเราไม่เคยเห็นหลวงปู่มั่นเลย แต่ท่านก็ยังมีความเมตตามาเตือนสติให้ มีความมั่นใจ

ในตัวเองว่า ถ้าได้เข้าไปอยู่กับหลวงปู่ขาวแล้ว จะทำให้รู้เห็นในธรรมอย่างแน่นอน นี่เป็นเพียง  

ตั้งความหวังเอาไว้เท่านั้น 
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	 พรรษาที่	๘		พ.ศ.	๒๕๑๑	
 วัดถ้ำกลองเพล	หลวงปู่ขาว

เมื่อเข้ามาวัดถ้ำกลองเพลในครั้งแรก หลวงพ่อ  

ต้องวางตัวเองให้เป็นเต่าล้านปี ไม่ให้มีใครจับนิสัยตัวเองได้  

ความโง่มีเท่าไรก็จะแสดงออกมาทั้งหมด ปีนั้น มีพระ

อาจารยจ์วนจำพรรษาอยู่ด้วย และได้มอบกายมอบตัวเป็น

ลูกศิษย์ของหลวงปู่ขาว หลวงปู่มีความยิ้มแย้มแจ่มใส 

ทักทาย และถามอุบายการปฏิบัติในแง่ต่างๆ หลายข้อ 

หลวงพ่อก็ได้เล่าถวายทา่นไปในจดุสำคญัๆ เมือ่ทา่นไดร้บัฟงั

แลว้กพ็ดูตอ่ไปวา่ ใหใ้ชอ้บุายปญัญาพจิารณาใหม้าก เหน็สิง่

ใดใหน้ำมาพจิารณาลงสู่ไตรลักษณ์ทั้งหมด ปัญญาเท่านั้นที่

จะพาให้เกิดความรู้แจ้งเห็นจริงในสัจธรรมได้ เพราะปัญญา

เป็นแสงสว่างให้ใจ ขณะใจมันมืดบอด จะไม่รู้เห็นในหลัก

ความเป็นจริง เมื่อใช้ปัญญาสอนใจอยู่บ่อยๆ ใจก็จะค่อย

เกิดความฉลาดรอบรู้ตามหลักความเป็นจริง ทุกสิ่งเพียง  

เกิดขึ้น ตั้งอยู่ แล้วดับไปเท่านั้น   

อยู่มาในคืนหนึ่ง ในขณะจิตมีความสงบแล้ว หลวงพ่อ 

มีนิมิตเกิดขึ้นว่า ขณะนั่งอยู่ในกุฏิ ได้ยินเสียงคนพูดกัน   

๒ - ๓ คน ได้ยินเสียงว่า พระทูลมาอยู่กุฏิแถวนี้นะ หรือ

ว่าอยู่กุฏินี้หรือเปล่านะ ข้าพเจ้าจึงมองออกจากกุฏิ เห็น

ชายร่างกายกำยำล่ำสัน ๓ คน ถือปืน หอก และดาบ 

ครบมือ หวังจะตามฆ่าพระทูลให้ตาย ข้าพเจ้าจึงเหาะหนี 

เมื่อหมดกำลัง ถูกชาย ๓ คน จับได้จะนำไปฆ่าด้วยหอก ดาบ 

และปืน ข้าพเจ้าแกล้งตาย แล้วหลบหนีเข้าป่า พบโยมแม่ 

โยมแม่พูดว่ารักษาตัวให้ดีนะ อย่าหลงกลเขาอีก ข้าพเจ้าถูกไล่ตามทันอีกครั้ง จึงเหาะวนเวียน จนเหาะหนี 

ไม่ได ้ อีกเกิดความเหน็ดเหนื่อย พวกเขาวิ่งตามมาอีก แต่เหลืออยู่เพียง ๒ คน และวางแผนแกล้ง

ทำความอ่อนน้อมถ่อมตัว เป็นมิตรกับพวกเขา เมื่อเขาเผลอตัวก็เอาดาบ ปืน หอก ทำลายพวกนี้จนตาย  
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จากนั้น ก็ใช้ปัญญาพิจารณาคิดเรียบเรียงในนิมิตที่เกิดขึ้นว่าเกี่ยวข้องกับตัวเองอย่างไร   

ซึ่งพิจารณาได้ความว่า กุฏินั้นหมายถึงร่างกายที่อาศัย เราที่อยู่ในกุฏิหมายถึงใจที่อาศัยกายนี้อยู่   

ชาย ๓ คน หมายถึง กิเลส ตัณหา อวิชชา ที่เป็นเพื่อนรักของใจมาตลอด หอก ดาบ ปืน หมายถึง 

ความโลภ ความโกรธ ความหลง ทีต่ามฆา่นัน้ หมายถงึ ใจจะตตีวัออกหา่งจากเพือ่นเกา่หนไีป เพือ่นไมย่อม 

จึงติดตามฆ่าเพื่อให้กลัว ทีหลังจะได้ไม่คิดแยกทางทิ้งเพื่อนหนีไป โยมแม่ หมายถึง ธรรมที่ปกป้อง  

ตัวเราไม่ให้ตกไปในทางที่ชั่ว เหาะหนีไป หมายถึง อุบายธรรมที่ปฏิบัติให้ออกจากกิเลส ตัณหา 

อวิชชา  อาศัยอยู่ที่ต้นไม้สูง หมายถึง ไปพักผ่อนในสวรรค์ชั้นใดชั้นหนึ่ง เหาะลอยอยู่บนอากาศหลาย

รอบ หมายถึง พรหมโลก คือ รูปฌาน อรูปฌาน เหาะลอยลงมา หมายถึง เมื่อหมดฤทธิ์ของฌานก็

ลงมาเกิดในโลกมนุษย์อีก จึงเรียกว่ากำลังของฌานสมาบัติเสื่อมหรือกำลังบุญกุศลหมดแล้ว ที่มาพักอยู่

ต้นมะเกลือกลางทุ่งนา หมายถึง ต้องลงมาเกิดอาศัยร่างกายในภพชาติของมนุษย์นี้อีก ต้นมะเกลือสูง   

๕ เมตร หมายถึง มาหลงติดว่าขันธ์ ๕ เป็นตัวตนของเรา อุบายที่มีสัญญาเป็นเพื่อนกันนั้น หมายถึง 

อุบายปัญญาหลอกกิเลส ตัณหา อวิชชา ให้หลงกล อุบายขอดาบจากเพื่อนมาถือ หมายถึง สังขาร  

สมมตทิีเ่ปน็เครือ่งมอืสำคญัของกเิลส ตณัหา อวชิชา ใหห้ลงกล หลอกเอาดาบจากเพือ่นมาได ้หมายถงึ 

ความฉลาดเฉียบแหลมของสติปัญญาเหนือกว่าสมมติและสังขารโดยเอาสังขารสมมติมาเป็นเครื่องมือ  

ชาย ๒ คนที่ตามมา หมายถึง โมหะ อวิชชา กำลังเงื้อดาบฟันเพื่อน หมายถึง สมมติสังขารที่กิเลส 

ตัณหา อวิชชา ได้ครอบครองมาก่อน เมื่อสติปัญญามีอุบายเอาสมมติสังขารมาเป็นเครื่องมือได้แล้ว   

ก็จะตัดสิทธิ์จากกิเลส ตัณหา อวิชชา ทันที ที่จริงนิมิตทุกอย่าง ถ้าเกิดกับใคร ถ้าผู้ใดมีสติปัญญาที่

ฉลาด ก็สามารถนำนิมิตนั้นๆ มาเป็นอุบายในการปฏิบัติได้เป็นอย่างดี  

หลวงพ่อในปีนี้จำพรรษาอยู่ที่วัดถ้ำกลองเพล ท่านภาวนาปฏิบัติดีมาก ในวันหนึ่ง ได้ไปขอคำ

ปรึกษาจากหลวงปู่ขาวเรื่องสถานที่ที่จะไปภาวนา ว่าที่ไหนมีความสะดวกในการภาวนา หลวงปู่ก็

แนะนำว่าที่ภาวนาดีที่สุดคือ ไปภาวนาทางภาคเหนือ เพราะภาคเหนือไม่มีคนไปมาหาสู่จุ้นจ้านเหมือน

ภาคอีสาน 

เมื่อออกพรรษาแล้ว กราบลาหลวงปู่ขาว ท่านให้ไปภาวนาปฏิบัติทางภาคเหนือ ท่านก็ได้ให้

โอวาทในอุบายการภาวนาปฏิบัติอย่างซาบซึ้งทีเดียว จากนั้น ก็ได้ไปรวมกันที่วัดป่าบ้านกุดเต่ากับ  

พระอาจารย์ขาน เพื่อเตรียมบริขารในการออกเดินทางไปจังหวัดเชียงรายต่อไป พระเณรที่ไปด้วยกัน

ทั้งหมดมี ๑๐ รูป เรียงลำดับพระผู้ใหญ่ได้ดังนี้ ๑. พระอาจารย์ขาน ฐานวโร ๒. พระอาจารย์ทูล 

ขปิปฺปญโฺ  ๓. พระอาจารยห์วนั ปณฑฺโิต (พระครบูณัฑติธรรมภาณ) ๔. พระอาจารยจ์รสั ธมมฺธโร    

๕. พระอาจารย์กองเหรียญ กับสามเณรอีก ๕ รูป เมื่อพร้อมแล้วก็ออกเดินทางไปด้วยกัน เมื่อไปถึง
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จังหวัดเชียงรายแล้ว ได้ไปพักอยู่ที่บ้านเหล่า ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย   

พระอาจารย์ขานท่านอยู่ที่เดิม นอกนั้นก็แยกย้ายกันไปพักภาวนาปฏิบัติในที่ต่างๆ ในหมู่บ้านแถบนั้น 

ณ	บ้านป่าลัน	วิปัสสนาญาณเกิดขึ้น

ในวันหนึ่ง หลังจากเสร็จจากการภาวนาและพักผ่อนแล้ว เวลาประมาณบ่าย ๓ โมงเย็น   

เป็นเวลาที่จะออกเดินจงกรม ในขณะนั้น ได้ออกมานั่งพักผ่อนอยู่ที่ระเบียงกุฏิ มองไปเห็นเครือ  

ตูดหมูตูดหมา (เครือกระพังโหม) พุ่มหนึ่งเกิดขึ้นข้างทางเดินจงกรม แต่ก่อนเคยให้เณรเอาออกมาแล้ว

สองครั้ง แต่ก็ได้เกิดขึ้นมาในที่เดิมอีก ในช่วงนั้นใจมีปัญญารู้เห็นในสัจธรรมต่างๆ อยู่แล้ว และรู้เห็น

เหตุปัจจัยที่จะพาให้เป็นไปในภพทั้งสามอย่างชัดเจน เมื่อมาเห็นเครือตูดหมูตูดหมาเท่านั้น ก็เอามา

เป็นอุบายของปัญญาทันทีว่า เครือตูดหมูตูดหมานั้น  

ก็เหมือนกันกับตัวเราที่เกิดขึ้นด้วยเหตุปัจจัยในตัว  

มันเอง เมื่อใดหัวเครือตูดหมูตูดหมานั้นยังฝังอยู่ในดิน 

ปัจจัยที่จะเกิดขึ้นมาอีกนั้นย่อมเป็นผลต่อเนื่องกัน 

เมื่อใดได้ขุดเอาหัวเครือตูดหมูตูดหมาขึ้นมาจากพื้นดิน

ได้แล้ว ตากแดดให้แห้ง หรือเอาไฟเผาให้ไหม้เสีย 

เหตุปัจจัยที่จะทำให้เครือตูดหมูตูดหมานั้นเกิดขึ้นอีก

เป็นอันไม่มีนี้ฉันใด ใจที่ไปก่อเอาภพชาตินั้น ก็เพราะ

ใจยังมีกิเลส ตัณหา อวิชชา พาให้เป็นไป เมื่อใดที่ได้

ทำลายกิเลส ตัณหา อวิชชา ให้หมดไปจากใจได้แล้ว 

ชาติภพที่เกิดขึ้นมาอีกจะมีมาจากที่ไหน   

ในขณะนั้น ลักษณะของใจมีความว่างไปเสียทั้งหมด ไม่มี

สถานที่ใดในภพทั้งสามมีความยึดถือผูกพัน ในช่วงนั้น สติปัญญา

มีความกล้าหาญมาก จากนั้นก็ลงสู่ทางเดินจงกรม ใช้ปัญญา

พิจารณาในเรื่อง อัตตาตัวตนที่มีอยู่ พิจารณาลงไตรลักษณ์ คือ 

อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ได้อย่างเฉียบขาดทีเดียว หลักที่ใช้  

ปัญญาพิจารณาทั้งหมดนั้น ก็เหมือนกันกับหลักที่เคยใช้ปัญญา

พิจารณามาก่อนแล้ว ความแตกต่างกัน คือ ใจยอมรับความจริง

จากปัญญานี้ทั้งหมด พิจารณาสิ่งใดใจมีความรู้เห็นเป็นไปใน  

ขิปปปัญญานุสรณ์	 
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หลักความจริงทั้งสิ้น ทั้งเกิดความแยบคาย ทั้งหายสงสัยไปพร้อมๆกัน ฉะนั้นใจจึงไม่มีที่พึ่งในโลกนี้อีก

แล้ว เพราะที่ไหนๆ ใจก็รู้เห็นในโทษไปเสียทั้งหมด ใจจึงได้เกิดความกลัวที่จะมาเกิดในโลกนี้อีกต่อไป 

กำหนดใจพิจารณาดูในของสิ่งใด ล้วนแล้วแต่เป็นเหตุให้เกิดความทุกข์โทษภัยด้วยกันทั้งนั้น ไม่มีสิ่งใด

มีความจีรังยั่งยืนอยู่ตลอดไปได้ ไปยึดถืออะไรล้วนแล้วแต่เป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ หาความสุขที่แท้

จริงในโลกนี้ไม่ได้เลย ทุกอย่างที่โลกนิยมกันอยู่ในขณะนี้ ล้วนแล้วแต่เป็นความสุขที่แฝงด้วยความทุกข์

ทั้งหมด หรือเป็นก้อนยาพิษที่เคลือบด้วยน้ำตาลทั้งนั้น สักวันหนึ่ง ความเศร้าโศกก็จะตามมาให้รับผล 

ความดิ้นรนในกามคุณ คือ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ มากขึ้นเท่าไร ความทุกข์ก็ย่อมเป็นไฟ  

เผาใจให้เดือดร้อนทั้งวันทั้งคืนมากขึ้นเท่านั้น จะยืน เดิน นั่ง นอน ในที่ไหน ความทุกข์ใจให้ผลอยู่

ตลอดเวลา  

การยกเอาต้นเครือกระพังโหมมาเป็นอุบายในการใช้ปัญญาพิจารณา ในครั้งนั้น การใช้ปัญญา

พิจารณาให้รู้เห็นในสัจธรรมที่เกิดขึ้นดับไปทั้งภายนอก ภายใน ใกล้ไกล หยาบละเอียด จะเกิดความ

แยบคายหายสงสัยไปทั้งหมด เป็นปัญญาที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลย เพิ่งได้รู้ว่า เป็นปัญญาที่กล้าหาญ

เกิดขึ้นในครั้งนี้  เมื่อปัญญามีความกล้าหาญแล้ว ศรัทธา สติ ความเพียร และความตั้งมั่นภายในใจก็

มีความกล้าหาญกันทั้งหมด ความรู้เห็นในสรรพสังขารทั้งหลายก็เป็นไปตามไตรลักษณ์ทั้งหมด จึงเป็น

ภาวนามยปญัญา หรอืวปิสัสนาญาณ อันเป็นมัคคญาณที่จะประหารกิเลสตัณหาให้หมดไปจากใจโดยตรง 

เป็นปัญญาที่ถอนรากถอนโคนวัฏจักรให้หยุดหมุนเวียนอยู่ในภพทั้งสาม เป็นปัญญาที่หักกงกรรมของ

ตัณหา สังขาร และสมมติให้สูญสิ้นไป เป็นปัญญาที่รู้เห็นเหตุปัจจัยของบุญและบาปว่ามีความ  

เกี่ยวโยงให้ผลต่อกันอย่างไรได้ชัดเจน เป็นปัญญาที่เปิดเผยความลับของโลกโดยไม่มีสิ่งใดมาปิดบัง 

เป็นปัญญาที่ทวนกระแสโลก และ

ทวนกระแสของกิเลสตัณหาทั้งหลาย 

เป็นปัญญาที่ตัดกระแสแห่งราคะ 

โทสะ โมหะ ให้หมดไป เปน็ปญัญา

ที่ข้ามกระแสแห่งความรัก ความ

ยินดี ในกามคุณ เป็นปัญญาที่พา

ให้พ้นกระแสโลก คือ กามโลก   

รูปโลก อรูปโลก และเป็นปัญญา  

ที่จะทำให้พบกระแสธรรมอย่าง

สมบูรณ์ เป็นปัญญาที่กำจัดอวิชชา
การเดินทางในวัฏจักรอันยาวนานได้สิ้นสุดลง ณ ที่แห่งนี้ 
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พร้อมด้วยเหตุปัจจัย เป็นปัญญาที่ชำระสังขารการปรุงแต่งในสมมุติทั้งหลาย เพื่อให้ใจได้เกิดความ  

รู้จริงเห็นจริงทั้งหมด เป็นปัญญาที่ทำลายเหตุปัจจัยในวิญญาณ เหตุปัจจัยในนามรูป เหตุปัจจัยใน

สฬายตนะ เหตุปัจจัยในผัสสะ เหตุปัจจัยในเวทนา เหตุปัจจัยของตัณหา เหตุปัจจัยของอุปาทาน เหตุ

ปัจจัยของภพ เหตุปัจจัยของชาติ ที่จะทำให้ได้ไปเกิดอีกในภพทั้งสาม เป็นปัญญาที่ทำลายตัวสมุทัย 

คือ กามตัณหา ภวตัณหา และวิภวตัณหา ให้หมดไปจากใจอย่างสิ้นเชิง จึงเป็นนิโรธที่ทำให้แจ้งแล้ว

ในสรรพสังขารทั้งหลาย ใจไม่มีความเห็นผิดลุ่มหลงในภพทั้งสามอีกต่อไป 

หลังจากได้รับผลของการปฏิบัติที่บ้านป่าลันแล้ว มีครูบาอาจารย์มาอนุโมทนา คือ หลวงปู่  

มหาบัว วัดป่าบ้านตาด เข้ามาหาเป็นองค์แรก ท่านได้เข้ามาในกุฏิด้วยความเป็นกันเอง ข้าพเจ้าคิดว่า

จะปูอาสนะให้ท่านนั่ง แต่ท่านก็ได้รีบนอนลงไปเสีย แล้วท่านก็พูดขึ้นมาว่า ท่านทูล นับแต่บัดนี ้ 

เป็นต้นไป ตัวใครตัวมันนะ และมีนิมิตเห็นหลวงปู่มั่นเข้ามาหา เพื่ออนุโมทนาในผลที่เกิดขึ้นจาก  

การปฏิบัติธรรม และสนทนาธรรมในแง่ต่างๆ อย่างร่าเริง ท่านแสดงความยิ้มแย้มอยู่ตลอดเวลา 

สนทนาแบบกันเอง   



ที่สิ้นสุดของสมาธิ

ในคืนที่ ๖ หลวงพ่อได้ดำริว่า ความสูงสุดของสมาธิ  

อยู่ที่ตรงไหน มีอะไรเป็นเครื่องหมายในสมาธขิัน้นัน้ๆ ในคนืนี้

จะทำสมาธใิหถ้งึทีส่ดุใหเ้ตม็ที ่จากนัน้ กเ็ริม่ทำสมาธขิัน้หยาบๆ 

เปน็พืน้ฐานเอาไว้ แล้วเข้าสู่สมาธิขั้นกลาง และลำดับต่อไป

จนถึงสมาธิขั้นละเอียด คือ รูปฌาน และขึ้นสู่อรูปฌานขึ้นไป

ตามลำดับ ในขณะนั้นพระพุทธเจ้าทรงมาปรากฏให้เห็น   

เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จเข้ามาในกุฏิแล้ว ก็ประทับนั่งอยู่ชิดตัว

ข้าพเจ้า ในขณะนั้นข้าพเจ้าได้เห็นพระพุทธเจ้าอย่างชัดเจน 

จากนั้นข้าพเจ้าก็ได้ลงกราบบนพระเพลาของพระพุทธเจ้า

ทันที และมีความดำริว่าถ้าพระพุทธเจ้าทรงตรัสถามถึงผล

ของการปฏิบัติ ข้าพเจ้าก็จะเล่าถวายให้พระองค์ฟังทั้งหมด 
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และคิดอีกในแง่หนึ่งว่า พระพุทธเจ้าคงไม่ตรัสถาม เพราะพระองค์คงทรงทราบผลของการปฏิบัติของ

ข้าพเจ้าอยู่แล้ว จากนั้น พระพุทธเจ้าก็ทรงให้พระโอวาทว่า “ทูล การทำสมาธินั้นมันมากไป ให้ถอย

ออกมาบ้าง ข้าพเจ้าขอโอกาสว่า จะให้ข้าพระองค์ถอยออกจากสมาธิมามากน้อยเท่าไรพระเจ้าข้า 

พระพุทธเจ้าได้ตรัสว่า ถอยออกมาขีดหนึ่ง เพียงเท่านี้” จิตก็เริ่มถอนออกจากสมาธิ ก็สว่างเป็นวันใหม่

พอดี จึงได้มาดำริพิจารณาว่า พระพุทธเจ้าให้ถอยออกจากสมาธิมาขีดหนึ่งนั้นถอยอย่างไร ก็รู้ว่าให้

ถอยออกจากเวทยิตนิโรธ นั่นเอง จากนั้นมา ก็ทำสมาธิเข้าออกเพียง รูปฌาน อรูปฌาน เท่านั้น จึง

เป็นวิหารธรรมส่วนตัว 

ในคืนที่ ๗ ในขณะอยู่ในสมาธิ ปรากฏมีปืนสั้นกระบอกหนึง่ในมอืขา้งขวา โดยกำปนืเอาไวอ้ยา่ง

มัน่คง จากนัน้ข้าพเจ้าก็เหนี่ยวไกปืนทันที เสียงปืนดังอยู่ไกลมาก และดังสนัน่สะเทอืนไปทัง้ ๘ ทศิ 

จากนัน้ เสยีงปนืกส็ะทอ้นกลบัมา ทัง้เสยีงใกลเ้สยีงไกลไดย้นิอยา่งสมำ่เสมอกนั ข้างบนก็เหมือนกับเสียง

ฟ้าคำรามดังสม่ำเสมอกันกับข้างล่าง และเสียงนั้นดังอยู่นานมากทีเดียว จากนั้นจิตก็เริ่มถอนออก  

จากสมาธิ เมื่อจิตถอนออกจากสมาธิแล้ว เสียงปืนนั้นก็ยังดังสั่นสะเทือนได้ยินชัดทีเดียว พิจารณาดูก็รู้  

ในเหตุการณ์ข้างหน้าของตัวเองทั้งหมด ข้าพเจ้าไม่ต้องเขียนไว้ในที่นี้ เพราะความจริงจะปรากฏเอง   

ถึงอย่างไร ก็ให้ท่านผู้อ่านได้พิจารณาด้วยเหตุผลก็แล้วกัน 

 


หมาไล่กระต่าย

ในคืนที่ ๘ หลวงพ่อได้ดำริภายในใจว่า นับแต่บัดนี้เป็นต้นไป ข้าพเจ้าจะทำประโยชน์ท่าน  

ให้เต็มที่ นั่นคือ เผยแผ่พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเข้าสู่ประชาชน ให้เขาได้รับข้อมูลและ

เหตุผลที่เป็นจริง เพื่อให้เกิดความเห็นชอบในศาสนธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริง เพื่อ

ทรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาให้มีความมั่นคงต่อไป การเผยแผ่พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าใน  

ยุคสมัยนี้ จะมีอุปสรรคขัดข้องอะไรบ้าง หรือจะมีความสะดวกราบรื่นเป็นอย่างไร ขอให้ข้าพเจ้าได้  

รู้เห็นด้วยเทอญ จากนั้น ก็ทำความวางเฉย จิตก็รวมสงบในสมาธิอย่างแน่วแน่ ในขณะนั้น เกิดนิมิต

เห็นสุนัข ๒ ตัวไล่กระต่ายมาติดๆ เมื่อสุนัขตัวหนึ่งกำลังจะกัดกระต่ายได้ สุนัขอีกตัวหนึ่งก็กระโดดกัด

สุนัขที่กำลังจะกัดกระต่ายตัวนั้นเสีย เมื่อสุนัขสองตัวมัวแต่กัดกันอยู่ กระต่ายก็ได้วิ่งหนีห่างไปเสีย 

เมื่อสุนัขสองตัวกัดกันเหนื่อยแล้วก็พากันวิ่งตามกระต่ายต่อไป เมื่อสุนัขตัวแรกกำลังจะกัดกระต่ายอีก 

สุนัขตัวหลังก็กระโดดกัดสุนัขตัวแรกอีก กระต่ายก็วิ่งหนีห่างไปอีก ในที่สุด สุนัขก็ตามกัดกระต่าย

ไม่ทัน เพราะมัวแต่แยกเขี้ยวกัดกันเอง 
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จากนั้น จิตก็ได้ถอนออกจากสมาธิ จึงได้พิจารณาดูและได้รู้ว่า เหตุการณ์ข้างหน้าที่หลวงพ่อจะ

เผยแผ่พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั้น คงจะไม่เป็นผลสำเร็จเท่าที่ควร ก็คงจะเป็นในลักษณะ

สุนัขไล่กัดกระต่ายนั่นเอง แต่ก็รู้อยู่เต็มใจว่าอะไรเป็นอะไร เพราะเฝ้าดูอยู่ในเรื่องนี้มานาน ในยุคนี้ก็มี

ความเป็นอยู่อย่างนี้ อนาคตต่อไปก็ยิ่งจะเลวร้ายลงไปกว่านี้อีก เพราะไม่ยอมรับความจริงในเหตุผล 

และไม่ยอมรับความจริงต่อกันและกัน จึงเกิดความคิดเห็นขัดแย้งกันไป ต่างฝ่ายก็ต้องปกป้องกลุ่มของ

ตัวเองเอาไว้ด้วยวิธีการต่างๆ วิธีไหนพอจะหักล้างฝ่ายหนึ่ง  

ลงไปได้ก็ต้องทำ เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของตัวเอง และ

ปกป้องบริวารของตัวเองเอาไว้ เมื่อมีใครโดดเด่นขึ้นมาจะ

แซงหน้าตัวเองไป กลัวบริวารของตัวเองจะหันเหไปหาอีกฝ่าย

หนึ่ง จำเป็นต้องหาวิธีปกป้องเพื่อสกัดกั้นเอาบริวารตัวเอง  

เอาไว้ มีอะไรพอจะเอามาเป็นเหตุโจมตีได้ก็ต้องทำ เรื่อง

ความผิดถูกตามพระธรรมวินัยนั้นไม่สนใจ หรือหากท่านผู้นั้น

มีอายุพรรษามาก ก็จะเอาอายุพรรษานั่นแหละมาเป็นอำนาจ

เครื่องมือเพื่อข่มขู่ผู้มีพรรษาน้อยอยู่เสมอ ที่จริงแล้วเรื่องอายุ

มากพรรษามากก็รู้ๆ กันอยู่ว่าใครเกิดก่อนก็อายุมาก ใครบวช

ก่อนก็มีพรรษามากเป็นธรรมดา แต่จะเอามาเป็นเครื่องวัดใน  

คุณธรรมว่าถูกต้องไปเสียทีเดียวนั้นยังไม่ได้ เพราะคุณธรรม

นั้นมันขึ้นอยู่กับวาสนาบารมีที่ได้สร้างมาแล้ว ฉะนั้น ขอนัก

ปฏิบัติทั้งหลาย จงมุ่งทำลายอาสวะกิเลสของตัวเองให้หมดไปจากใจ ดีกว่าจะมุ่งทำลายผู้อื่นด้วยวิธี

ต่างๆ ดังที่รู้กันในยุคปัจจุบัน จงฝึกตัวให้เป็นมิตรต่อกันเอาไว้ และมองใครๆ ไปในทางที่ดี นี่คือนิสัย

ของผู้เป็นปราชญ์ที่ฉลาดในธรรม จึงนับได้ว่าเป็นพุทธบริษัทของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริง 
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	 พรรษาที่	๙	-	๑๒		พ.ศ.	๒๕๑๓	-	๒๕๑๕	
 ลงมาภาคอีสาน	มาวัดถ้ำกลองเพล	

เมื่อออกพรรษาแล้วก็กลับวัดถ้ำกองเพล หลวงปู่ขาวได้ถามเรื่องผลของการภาวนาก็จะเล่าถวาย

ผลของการปฏิบัติให้ท่านฟัง เมื่อเล่าถวายเสร็จแล้ว หลวงปู่ท่านก็พูดว่า ผลของการปฏิบัติอย่างนี้ 

น้อยองค์นักที่จะเป็นไปได้ ผมก็เป็นมาอย่างนี้เหมือนกัน ผลของการปฏิบัติที่เป็นของจริง ไม่ต้องพูดกัน

มาก เมื่อพูดกันเพียงประโยคแรกก็รู้ความหมายทันที 

ทุกวันนี้มีผู้รู้ผลของการปฏิบัติน้อยมาก หลวงปู่ถามว่า 

บวชมาได้กี่ปีแล้วจึงรู้ผลอย่างนี้ ตอบว่า ขอโอกาส 

กระผมบวชมาได้ ๘ ปี หลวงปู่ก็ยิ้มๆ แล้วพูดว่า คง

เป็นเพราะบารมีเก่าได้สร้างมาแล้วในชาติก่อนเป็น  

เหตุปัจจัย ไม่เช่นนั้นจะไม่รู้ผลของการปฏิบัติเร็วถึง

ขนาดนี้หรอก หลวงปู่ถามว่าก่อนที่จะมีปัญญาเกิดขึ้น 

ได้มีอะไรเป็นอุบายในการพิจารณา ก็ขอโอกาสต่อ

หลวงปู่ แล้วก็เล่าถวายในเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญญา 

ได้เล่าเรื่อง เครือกระพังโหม ให้หลวงปู่ฟัง การเล่า

เรื่องทั้งหมดนั้น ก็เหมือนกับที่ได้อธิบายมาแล้วทั้งหมด 

เมื่อเล่าถวายจบ หลวงปู่เล่าถึงเหตุที่ทำให้เกิด

ปัญญาในครั้งนั้นของหลวงปู่ว่า ในบ่ายวันหนึ่ง ได้ลง

ไปสรงนำ้ทีเ่ชงิดอย เปน็เวลาทีช่าวนากำลงัเกบ็เกีย่วขา้ว 

เมื่อมองดูทุ่งนาก็ล้วนแต่มีข้าวแก่เหลืองเต็มไปหมด ในตอนนั้นน้ำก็ยังไม่ได้สรง ในขณะที่ดูข้าวในนา

เขาอยู่นั้น มีความคิดเกิดขึ้นที่ใจว่า เมล็ดข้าวนี้เกิดมาจากอะไร มีอะไรเป็นเหตุให้เมล็ดข้าวเกิดขึ้น   

ก็คิดตอบทันทีว่า เมล็ดข้าวเกิดขึ้นจากเมล็ดข้าวเอง เพราะเมล็ดข้าวนั้นมีเชื้อพาให้เกิด เมื่อคนเอา

เมล็ดข้าวที่มีเชื้อนั้นไปหว่านลงบนพื้นดิน เชื้อของเมล็ดข้าวนั้นก็เริ่มแตกตุ่มออกมาจากเมล็ดข้าวนั้น   

ทีแรกก็เป็นตุ่มขาวๆ เล็กๆ มีรากหยั่งลงไปในพื้นดิน แล้วดูดเอาปุ๋ยต่างๆ จากพื้นดินมาเป็นอาหาร 

ต่อมาก็มีต้นข้าวเล็กๆ งอกออกมาจากเมล็ดข้าวนั้น หลายวันต่อมาก็งอกงามเหมือนกับต้นหญ้า เมื่อได้

ประมาณ ๑ เดือน เขาก็ถอนขึ้นมา แยกออกไปปลูกในพื้นดินอีก ต้นข้าวก็ใหญ่ขึ้นแก่ขึ้น เมื่อโตเต็มที่

แล้วก็ออกรวงเป็นเมล็ดข้าวเปลือกอ่อนๆ จากนั้นเมล็ดข้าวเปลือกอ่อนๆ ก็แก่ขึ้น มีเมล็ดข้าวสารเกิดขึ้น 
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ในเมล็ดข้าวเปลือกนั้น และมีเชื้อติดอยู่กับหัวเมล็ดข้าว เมื่อแก่แล้ว ชาวนาก็จะเก็บเอาเมล็ดข้าวที่มี

เชื้อนั้นไว้ เพื่อจะไว้ใช้ทำพันธุ์ต่อไป เมล็ดข้าวที่จะได้เกิดขึ้นมาใหม่ ก็เหมือนกันกับเมล็ดข้าวเก่านี่เอง 

หลวงปู่อธิบายต่อไปว่า เมล็ดข้าวที่มีเชื้ออยู่นี้ เมื่อไปตกอยู่กับพื้นดินที่ชุ่มเมื่อไรก็จะเกิดเป็นต้น

ขึ้นมาอีก แต่ถ้าแกะเอาเปลือกนอกมันออกทิ้งไป แล้วใช้เล็บมือแกะเอาหัวเชื้อที่เมล็ดข้าวออกทิ้งไปเสีย 

เมล็ดข้าวที่เหลือถึงจะเอาไปหว่านลงในพื้นดินที่ชุ่มไปด้วยน้ำและปุ๋ย เมล็ดข้าวนั้นก็จะไม่เกิดเป็นต้นขึ้น

มาอีกเลย หรือเอาเมล็ดข้าวเปลือกนั้นไปคั่วด้วยไฟให้ร้อนไหม้ เมื่อนำมาหว่านบนพื้นดินก็จะไม่เกิดอีก

เช่นกัน เพราะเชื้อในเมล็ดข้าวนั้นได้ถูกทำลายไปหมดแล้ว จึงหมดเหตุหมดปัจจัยที่จะทำให้เมล็ดข้าว

เกิดขึ้นมาได้อีก เมื่อพิจารณาเมล็ดข้าวเสร็จแล้วก็ โอปนยิโก น้อมเอาเมล็ดข้าวนั้นเข้ามาหากาย และ

น้อมเข้ามาหาใจ แล้วใช้ปัญญาพิจารณาต่อไปว่า ต้นข้าวทั้งหมดเหมือนกันกับร่างกายเรา เมล็ดข้าวนั้น 

เหมือนกันกับใจเรา เชื้ออยู่ในหัวเมล็ดข้าวนั้นเหมือนกันกับกิเลส ตัณหา อวิชชา การใช้เล็บมือแกะ  

หัวเชื้อที่อยู่ในเมล็ดข้าวทิ้งไป ก็เหมือนกันกับได้ใช้สติปัญญากำจัดกิเลส ตัณหา อวิชชา ออกจากใจ  

ได้แล้ว ถ้าใจไม่มีเชื้อที่จะพาให้เกิดเป็นภพเป็นชาติอีก ร่างกายนี้จะมีมาจากที่ไหน ฉะนั้น เรื่องของใจ

และเรื่องกิเลส ตัณหา อวิชชา ที่มีอยู่ในใจจึงเป็นสิ่งสำคัญ ต้องกำจัดให้หมดไปในชาตินี้ให้ได้ เพื่อจะ

ไม่ให้ภพชาติของเรายืดเยื้อในการไปเกิดใหม่อีกต่อไป ในช่วงที่หลวงปู่เอาเมล็ดข้าวมาพิจารณาด้วย

ปัญญานี้เอง จึงเป็นจุดเริ่มต้นของวิปัสสนาญาณที่ได้เกิดขึ้นแล้ว ถ้าดูเพียงผิวเผินก็เหมือนกับใช้  

ความคิดพิจารณาธรรมดา ไม่แตกต่างกันกับความคิดพิจารณาของนักปฏิบัติทั่วๆ ไป แต่มีอีก  

อย่างหนึ่งที่ไม่เหมือนกัน นั่นคือ กำลังของใจ กำลังของสติ กำลังของปัญญา และกำลังบารมี ที่มา

บรรจบกันพอดี เรียกว่าบารมีที่อบรมสะสมมาแล้วในอดีตชาติทั้งหมด และบารมีที่หลวงปู่ได้ภาวนา

ปฏิบัติ สะสมอินทรีย์ที่แก่กล้ามาในชาตินี้ ตลอดทั้งกำลังความเพียรอื่นใดที่หลวงปู่ได้บำเพ็ญมาแล้ว  

ทั้งอดีตและปัจจุบัน เมื่อรวมตัวกันได้แล้วจึงได้เกิดกำลังขึ้น เรียกว่า กำลังของวิปัสสนาญาณนั่นเอง 

กำลังของวิปัสสนาญาณนี้จะประหารกิเลส ตัณหา อวิชชา ให้หมดไปจากใจทันที เพราะกำลังของ

วิปัสสนาญาณนี้ เหนือกว่ากำลังของกิเลสตัณหาทั้งปวง กำลังของวิปัสสนาญาณนี้เอง จึงเป็นจุดเด่น

เฉพาะตัวของผู้ที่จะได้บรรลุธรรม 

หลวงพ่อได้สนทนากับหลวงปู่ขาว เกี่ยวกับอดีตชาติและการเวียนว่ายตายเกิดในภพต่างๆ ซึ่งได้

แลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่างๆ มากมาย แต่ได้นำมาเขียนเอาไว้ในที่นี้เพียงบางส่วนเท่านั้น ในช่วงนั้น

หลวงพ่อก็ได้วางตัวเป็นไดโนเสาร์เต่าล้านปีอยู่ในหมู่คณะมาตลอด ความโง่มีเท่าไรพยายามเอาออกมา

ใช้ให้เต็มที่ ทำตัวเป็นผู้ไม่มีบทบาทใดๆ ในวัดถ้ำกองเพลนี้เลย ตลอดทั้งไปในที่ใดๆ หรือวัดไหนๆ   

ก็วางตัวเข้ากับหมู่คณะนั้นได้อย่างสนิททีเดียว เพราะมีธรรมหมวดหนึ่งที่หลวงพ่อท่านนำมาปฏิบัติ
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นิมิตเห็นหลวงปู่มั่นชี้ให้ดูพระมหาเถระรูปหนึ่งที่หลงอยู่ใน
อรูปฌาน และชี้ให้เห็นวัฏจักรที่สัตว์โลกทั้งหลายพากัน
หมุนเวียนในภพทั้งสาม 

นิมิตว่าเคยเกิดร่วมสมัยกับหลวงปู่ขาวท่านเป็นศิษย์วัด
คอยอุปัฏฐากพระเณร 

นิมิตว่าท่านเคยบวชเป็นพระร่วมกับหลวงปู่มั่นในสมัย
พระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน 

นิมิตว่าท่านได้ขี่ช้างเผือกเหาะลอยบนอากาศ ร่วมกับ
คณะช้างเผือกที่หลวงปู่มั่นพาไปวิมุตตินิพพาน 
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อย่างฝังใจ นั่นคือ สัปปุริสธรรม ๗ อย่าง ๑) ธัมมัญญุตา ฝึกตัวให้เป็นผู้รู้จักเหตุ ๒) อัตถัญญุตา   

ฝึกตัวให้เป็นผู้รู้จักผล ๓) อัตตัญญุตา ฝึกตัวให้เป็นผู้รู้จักตน ๔) มัตตัญญุตา ฝึกตัวให้เป็นผู้รู้จัก

ประมาณ ๕) กาลัญญุตา ฝึกตัวให้เป็นผู้รู้จักกาลเวลา ๖) ปริสัญญุตา ฝึกตัวให้เป็นผู้รู้จักชุมชน   

๗) ปคุคลญัญตุา ฝึกตัวให้เป็นผู้รู้จักบุคคล อุบายธรรมทั้ง ๗ ข้อนี้มีความชำนาญในการปฏิบัติเป็น

ส่วนตัวมากทีเดียว เพราะเราอยู่ในสังคมมนุษย์ด้วยกัน แต่ละท่านมีนิสัยไม่เหมือนกัน เราจะปรับตัว

เองอย่างไรจึงจะอยู่กับท่านเหล่านั้นได้ ในภาคปฏิบัติแล้ว ไม่จำเป็นจะเรียงลำดับเกินไป ให้ถือว่า

ประสบการณ์ในปัจจุบันนั้นเป็นอย่างไรเป็นจุดสำคัญ เพราะเราจะได้แก้ปัญหานั้นได้ทันต่อเหตุการณ์ 

ในช่วง ๓ ปีนี้ หลวงพ่อจะไปมาระหว่างภาคเหนือกับภาคอีสาน กลับมาภาคอีสาน มากราบ

เยี่ยมและสนทนาธรรมกับครูบาอาจารย์ต่างๆ ที่ท่านเคารพนับถือ  

 


พรรษาที่	๑๓	-	๒๐	ปี	พ.ศ.	๒๕๑๖	-	๒๕๒๔	
 ภาคเหนือ	-	ภาคอีสาน

ส่วนใหญ่จำพรรษาที่ภาคเหนือ สลับมาจำพรรษาที่ภาคอีสานบางพรรษา ท่านได้ไปหาที่ปฏิบัติ

ภาวนา เมื่อญาติโยมได้รู้จักก็อยากนิมนต์ไปโปรดหมู่บ้านตนเอง ตอนนั้นท่านไปภาวนา มีหลวงปู่ขาน 

พระอาจารย์จรัส เป็นสหธรรมมิก ได้ไปโปรดญาติโยมที่บ้านเหล่า บ้านป่าลัน บ้านสักงาม บ้าน  

ทรายทอง บ้านโป่งเคียน บ้านเซียงคำ ท่านไปพัฒนาพื้นที่เพื่อจะทำเป็นวัดหรือสำนักสงฆ์ไว้หลายวัด

ประมาณ ๙ วัด จัดตั้งเป็นวัดที่สมบูรณ์ ๒ วัด คือ ในช่วงปี ๒๕๑๙ - ๒๕๒๑ ได้สร้างวัดหลวง

ราษฎร์เจริญธรรม ที่แม่กระจาน และในช่วงปี ๒๕๒๒ - ๒๕๒๔ สร้างวัดสันติอุดมธรรม บ้านหนองเสา 

จังหวัดเชียงราย การสร้างวัดที่ภาคเหนือมีปัญหาอุปสรรคหลายอย่าง คือ ภาคเหนือจะมีธรรมเนียม

ปฏิบัติไม่เหมือนภาคอีสาน ตอนที่หลวงพ่อพักอยู่ที่ป่าลัน ท่านก็ถูกเผากุฏิ ช่วงนั้นจะไปมาระหว่าง  

ภาคเหนือกับภาคอีสาน ท่านได้อบรมธรรมะให้กับโยม แต่ยังไม่เปิดเผยตัวเองมากนัก เพราะยังเป็น

พระหนุ่ม จนหลวงปู่ขาวได้บอกว่ามาโปรดญาติโยมได้แล้ว ในช่วงที่ไปภาคเหนือมีเหตุผลคือ ไปหา  

ที่ภาวนาที่วิเวก และโปรดญาติโยมให้เขาได้ทำบุญทำทานและได้ฟังธรรมบ้าง   

หลวงพ่อท่านเดินธุดงค์ไปเจอวัดหนองเสา เป็นวัดเก่าที่ร้าง ท่านจึงไปบูรณะ และก่อสร้างศาลา 

ถังเก็บน้ำฝน กุฏิพระ ๙ หลัง และได้ทำเอกสารขอจัดตั้งเป็นวัดอย่างสมบูรณ์ ท่านใช้เวลาในการ

ก่อสร้างบูรณะวัดหนองเสาอยู่ ๓ ปี ช่วงที่กำลังก่อสร้างศาลา ได้เกิดปัญหากับญาติโยม ท่านจึงแต่ง

บริขาร สะพายบาตรและกลด เดินออกไปจากวัด โดยมีครูบาต้อยตามไปด้วย ตอนหลังโยมมาตามกลับ 
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ท่านกลับไป แต่มารู้ว่าโยมคิดว่าท่าน

ไม่ทิ้งวัดนี้แน่นอน เพราะสร้างอะไร

ไว้มากมาย เมื่อหลวงพ่อทราบเรื่องที่

ชาวบ้านพูดกัน ท่านจึงตัดสินใจออก

จากวัดหนองเสา และกลับมาภาค

อีสานทันที อุปนิสัยไม่ชอบให้ใคร

ท้าทาย และถ้าได้ตัดสินหรือตั้งใจจะ

ทำอะไรแล้ว ต้องทำให้ได้ รักษาสัจจะตลอดเวลา ตอนหลังชาวบ้านมารู้ความจริงว่าเป็นกุศโลบายจะ

ออกจากภาคเหนือ เพราะสถานที่ไม่เหมาะสำหรับการเผยแผ่ธรรมะได้กว้างขวางเท่าภาคอีสาน  

 
พระนักคิด	นักออกแบบ	นักก่อสร้าง	

พระอาจารย์ต้อย (พระอาจารย์คำโพธิ์ ธนาคโม) ได้เล่าให้ฟังว่า หลวงพ่อท่านพาก่อสร้างศาลา 

และเสนาสนะต่างๆ ท่านจะออกแบบ คิดคำนวณเอง และทำขนาดใหญ่ เช่น ถังน้ำก็สร้างขนาดใหญ่

ถึงเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๐ เมตร วันหนึ่งขณะที่กำลังก่อสร้างศาลาที่วัดหนองเสา พระอาจารย์ต้อยได้

แบกไม้รอบศาลาและยกไม้ขึ้น พอทำไปเกิดความขี้เกียจเดินอ้อม จึงวางแผนเอาไม้กระดานมาพาด

ระหว่างเสา เพื่อความรวดเร็ว แล้วท่านก็แบกไม้หน้า ๓ ใส่บ่า ๓ แผ่น ครั้งแรกเดินผ่านไปได้ ครั้งที่สอง 

เดินแบกไม้อยู่นั้น ไม้ที่พาดเกิดหักตรงกลาง ท่านจึงทิ้งไม้ แต่ตัวท่านกลับไปเกาะอยู่ที่ต้นเสา ซึ่งท่านก็

แปลกใจว่ามาได้อย่างไร สักครู่ก็ได้ยินเสียงเปิดประตูกุฏิและได้ยินเสียงหลวงพ่อตะโกนมาว่า “ถ้าเราไม่

อยู่นี้ ตายแน่ๆ ทำอะไรพิจารณาหน่อย เราไม่ได้นอน ให้เราช่วยอยู่เรื่อย” ซึ่งพระอาจารย์ต้อย  

เคยคิดว่าหลวงพ่อฉันเสร็จแล้วก็ขึ้นกุฏิ ไปจำวัด แต่ทุกครั้งที่พระอาจารย์เกิดเรื่องขึ้นทีไร หลวงพ่อ  

ก็จะรู้ทุกอย่างและช่วยได้ทันเสมอ เหมือนเห็นเราตลอดเวลา ท่านจึงระวังตัวมากขึ้นเมื่ออยู่ใกล้  

หลวงพ่อ และยังมีอีกหลายเรื่องที่แสดงให้รู้ว่าท่านรู้เหตุการณ์ล่วงหน้า 

 

 

 

 

ขิปปปัญญานุสรณ์	 



59

 
พรรษาที่	๒๑			

	 วัดหนองสองห้อง

ในปี ๒๕๒๔ หลวงพ่อเดินทางจากภาคเหนือตั้งใจจะกลับมาอยู่ภาคอีสาน จะหาที่สร้างวัดใหม่ 

ท่านตั้งใจจะไปหาที่ภาวนาที่คำชะโนด จะไปเมืองบาดาล ไปโปรดเพื่อน คือ พระยาศรีสุทโธ เป็น

เพื่อนสมัยที่ท่านเกิดเป็นนาคอยู่เมืองบาดาล แต่มาแวะทำบุญที่วัดหินหมากเป้ง และจะไปภาวนาที่  

วังน้ำมอก แต่สภาพป่าถูกทำลายไปแล้ว บริเวณนี้เคยเป็นที่ที่มีผีกองกอยอาศัยอยู่ ส่วนบริเวณ  

คำชะโนดก็กลายเป็นไร่มันสำปะหลังไปแล้ว ไม่เหมาะสำหรับภาวนา   

ในช่วงนั้นวัดหนองสองห้องกำลังต้องการพระไปดูแลวัด พระอาจารย์สมาน วัดคำโป้งเป้ง ท่าน

กำลังพิจารณาจะหาพระดีมาให้ชาวบ้าน ท่านได้ไปพบหลวงพ่อที่งานวัดหินหมากเป้ง แล้วนิมนต์ไปดู

วัดหนองสองห้อง ญาติโยมก็มานิมนต์ขอให้มาอยู่พัฒนาวัด ท่านก็บอกว่าอยู่ให้ได้ชั่วคราว ตอนนั้น 

พระอาจารย์สมานจะไปอเมริกา จึงชวนหลวงพ่อ แต่เนื่องจากเอกสารไม่เรียบร้อย ท่านจึงไม่ได้ไป  

พระอาจารย์สมานจึงพาครูบาไชยา ไปจำพรรษา ๒ พรรษา หลวงพ่อจำพรรษาที่วัดหนองสองห้อง   

๑ พรรษา ที่นั้นพระเณรท่านใดภาวนาดี ก็จะได้กลิ่นหอมของเทวดาที่มาอนุโมทนา พอออกพรรษา 

ท่านได้ข่าวว่าหลวงปู่ขาวป่วยมากจึงไปวัดถ้ำกลองเพลเพื่ออุปัฏฐากหลวงปู่ขาว 

 


พรรษาที่	๒๒	
	 กลับวัดถ้ำกลองเพล	

เมื่อหลวงพ่อทราบข่าวว่าหลวงปู่ขาวป่วยหนัก ท่านจึงไปเยี่ยมและอุปัฏฐาก ที่วัดถ้ำกลองเพล 

หลวงพ่อได้ไปช่วยออกแบบและสร้างศาลาเมตตาอนาลโย ในช่วงที่ท่านไปอยู่วัดถ้ำกลองเพล  

มีญาติโยมไปกราบไหว้และสนทนาธรรมอยู่สม่ำเสมอ ท่านได้วางแผนจะหาที่สร้างวัด จึงได้มอบหมาย

ให้ครูบาต้อย (พระอาจารย์คำโพธิ์ ธนาคโม) และครูบาไชยา (ปัจจุบันคือ พระครูปิยสีลาจารย์) ครูบา

กลอง (ทิดกลอง) ไปสำรวจพื้นที่แล้วกลับมารายงานว่าที่ไหนเหมาะสม จากการไปสำรวจยัง  

ไม่สามารถหาพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับสร้างวัดได้ บางที่ก็ลำบากมากเกินไป หลวงพ่อท่านอยู่ที่  

วัดถ้ำกลองเพล จนกระทั่งหลวงปู่ขาวละสังขาร และได้เป็นหลักในการจัดเตรียมงานพระราชทาน
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เพลิงศพหลวงปู่ จนแล้วเสร็จ ในช่วงนั้นมีศรัทธาญาติโยมได้รู้จักท่านมากขึ้นและให้การเคารพและไป

สนทนาธรรมมากขึ้น หลังจากนั้นท่านจึงออกจากวัดถ้ำกลองเพล 

เทศน์กัณฑ์แรกที่วัดหินหมากเป้ง

วัดหินหมากเป้ง ได้มีการจัดงานและนิมนต์ครูบาอาจารย์มาแสดงธรรมให้ศรัทธาญาติโยมฟัง  

ในวันนั้นหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี (พระราชนิโรธรังสี) ได้นิมนต์ให้พระอาจารย์ทูล เป็นองค์แสดงธรรม  

หลวงปู่บอกว่า “ให้โอกาสหน่อไม้ใหม่ได้เกิด” หลวงพ่อท่านยังไม่เคยเทศน์ขึ้นธรรมาสน์แสดงธรรม   

สักครั้ง แต่ท่านกลับไม่รู้สึกตื่นเต้นแต่อย่างใด ในวันนั้นท่านเทศน์เต็มที่ ในใจคิดว่าคนมาฟังส่วนใหญ่

เป็นชาวบ้านญาติโยม ท่านเทศน์ได้อย่างดี เมื่อเทศน์เสร็จได้รับปัจจัยกัณฑ์เทศน์เป็นจำนวนมาก รู้สึก

ตกใจว่าทำไมมากขนาดนี้ เป็นครั้งแรกในชีวิต  

 


พรรษาที่	๒๓	-	๒๔	พ.ศ.	๒๕๒๗	-	๒๕๒๘		
 วัดอภัยดำรงธรรม	ของหลวงปู่วัน	อุตฺตโม	

หลังจากเสร็จงานพระราชทานเพลิงศพหลวงปู่ขาว ญาติโยมได้นิมนต์หลวงพ่อให้ไปอยู่ที่  

วัดอภัยดำรงธรรม ท่านพักอยู่ ๑ พรรษา ท่านมีความตั้งใจจะหาที่สร้างวัดเอง ในขณะนั้นท่านไป

สำรวจพื้นที่สร้างวัดอยู่หลายแห่ง บริเวณผาแดง บ้านนาข่า และมีพื้นที่ที่เสนอมาอีก ๓ แห่ง คือ 

แถบบริเวณอำเภอน้ำโสม อำเภอเพ็ญ และบ้านค้อ อำเภอบ้านผือ ในช่วงนั้นออกพรรษา ท่านได้  

ลงมาจากวัดอภัยดำรงธรรม มาพักอยู่ที่วัดอรัญญิกาวาส ท่านจึงมาสำรวจที่บ้านค้อเป็นที่แรก พอ  

มาเห็น ท่านก็ตัดสินใจเลือกพื้นที่นี้เป็นที่สร้างวัด 
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	 พรรษาที่	๒๔		พ.ศ.	๒๕๒๘	-	ปัจจุบัน
	 สร้างวัดป่าบ้านค้อ	อำเภอบ้านผือ	จังหวัดอุดรธานี

เมื่อหลวงพ่อตัดสินใจเลือกบ้านค้อ

เป็นสถานที่ก่อตั้งวัด ในขณะนั้นเป็นพื้นที่ป่า

หญ้าเพ็กเป็นทุ่งนาเลี้ยงวัวควายของชาวบ้าน

และเป็นป่าเห็ด ต้นไม้ก็สูงแค่เมตรเดียว  

แห้งแล้งและกันดารมาก แหล่งน้ำก็ไม่ดี แต่

ท่านก็ตั้งใจ จะสร้างวัดที่นี้ ถึงแม้จะมีครูบา

อาจารย์ทักท้วงว่าไม่เหมาะสมที่จะสร้าง 

เพราะลำบากเกินไป ไม่มีอะไรเลย ทุกอย่าง

ต้องเริ่มต้นจากศูนย์ บริเวณนี้เป็นป่าช้าเก่า 

มีหลวงตาแก้วมาพักอยู่ ท่านรู้จักหลวงพ่อ

และนิมนต์ให้มาสร้างวัดที่นี้ ในตอนนี้มีเพียง

กระต�อบของหลวงตาแก้ว ชาวบ้านและ

ญาติโยม จึงช่วยสร้างศาลามุงด้วยใบตองกุง 

และแอ้มด้วยถุงปูน ท่านเริ่มรวบรวมกำลัง

ศรัทธาจากญาติโยมและลูกศิษย์ที่ตามมา 

จากที่ต่างๆ และที่เพิ่งรู้จักท่าน ท่านเริ่ม

สร้างห้องน้ำเป็นสิ่งแรก จำนวน ๑๐ ห้อง 

ท่านจะให้ความสำคัญกับเรื่องห้องน้ำมาก 

เพราะเป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุด หลังจากการนั้นเริ่มขุดบ่อน้ำบาดาล ลึกถึง ๑๒ เมตร มีการทอดผ้าป่าซื้อ

ที่ดิน และดำเนินการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้ และขอตั้งวัดอย่างเป็นทางการ   

ในปี พ.ศ. ๒๕๒๙ หลวงพ่อเริ่มวางแผนพัฒนาพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมให้เป็นวัดอย่างชัดเจน ด้วย

การสร้างศาลาอเนกประสงค์ ท่านออกแบบและดำเนินการก่อสร้างเอง ศาลามีขนาดใหญ่ จนมีคน

ทักท้วงว่าหลวงพ่อทำไมสร้างศาลาใหญ่เกินไป ๑๐ ปี ก็สร้างไม่เสร็จ เมื่อถูกท้าทายความสามารถ 

หลวงพ่อจึงลงมือก่อสร้างอย่างรวดเร็ว ตอนที่เริ่มมาสร้างวัดมีพระติดตามมาด้วย คือ พระอาจารย์เสือ 

พระอาจารย์ต้อย พระอาจารย์สาด พระอาจารย์วิรัตน์ พระอาจารย์ไชยา และพระอาจารย์แดง  
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ที่มาขอบวชกับหลวงพ่อและช่วยหลวงพ่อพัฒนาวัด และเริ่มก่อสร้างกุฏิพระและฆราวาสที่มา 

ปฏิบัติธรรมและเสนาสนะอีกมากมาย 

หลวงพ่อเป็นผู้ที่มีความสามารถมากมายหลายด้าน อาทิ เป็นพระนักเทศน์ นักเขียน นักประพันธ์ 

นักออกแบบ วิศวกรรม เป็นช่างไม้ ช่างปูน ช่างก่อสร้าง ช่างแกะสลักพระ ผู้สร้างละคร ผู้เขียนบทละคร 

เป็นผู้กำกับ เป็นนักแสดง เป็นหมอยา และสามารถเป็นได้อีกๆ หลายมากมาย  

หลวงพ่อจะมีวิธีการให้ลูกศิษย์และญาติโยม สร้างบุญบารมีในหลายรูปแบบ ท่านจะเป็นผู้ริเริ่ม

สร้างสิ่งต่างๆ เพื่อเป็นอุบายให้ลูกศิษย์ได้สร้างบุญบารมีให้กับตนเองให้มาก ให้คนทุกระดับมีโอกาส 

เช่น ชาวบ้านไม่มีปัจจัยจำนวนมาก ก็ให้มาเอาบุญด้วยกำลังแรงกาย มาช่วยทำงานที่วัด ดูแลวัด 

พัฒนาวัด และเมื่อมีโอกาสก็สอดแทรกการคิดพิจารณาธรรมในขณะทำงาน บุคคลใดมีกำลังทรัพย์มาก 

มีศรัทธามากก็พาทำงานใหญ่ๆ เช่นสร้างศาลา เจดีย์ อาคารปฏิบัติธรรม พิพิธภัณฑ์ พระพุทธรูปแกะ

สลัก  พิมพ์หนังสือธรรมะและอื่นๆ มีมากมาย ส่วนบางกลุ่มชอบมาถือศีลภาวนา ปฏิบัติธรรม ท่านก็

จัดให้มีเทศกาลสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ ให้มีการถือศีล ฟังธรรมเทศนา ออกโรงทาน ทั้งยังเปิดโอกาส 

ให้กลุ่มเยาวชนและประชาชนทั่วไป มาแสดงงานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอีสาน เพื่อเป็นสื่อที่จะดึงคน

เข้าวัด เพื่อสร้างบารมีให้กับตนเองให้มากที่สุดทุกวิถีทาง รวมทั้งให้หน่วยราชการ และภาคเอกชนเข้า

มามีส่วนร่วมในการจัดเตรียมงานต่างๆ ด้วย หลวงพ่อได้สร้างผลงานต่างๆ ไว้มากมายให้กับพระพุทธ-

ศาสนา  

 


มรณกาล	

ในช่วงต้นปี ๒๕๕๑ หลวงพ่อเริ่มมีอาการปวดเมื่อยตามตัว เบื่ออาหาร เหนื่อย พูดเสียงเบา 

และพบมีก้อนเนื้อที่สะบักขวา มีขนาดโตขึ้นจนทำให้ปวดมาก แขนขวาอ่อนแรง ได้เข้าตรวจและ 

รักษาที่โรงพยาบาลศิริราช เมื่อวันที ่ ๓ กันยายน ๒๕๕๑ แพทย์ได้ตัดชิ้นเนื้อไปตรวจพบว่าเป็น 

Adenocarcinoma ซึ่งแพทย์สรุปว่าเป็นเนื้องอกที่ปอดและได้แพร่กระจายไปที่กระดูก แพทย์ได้ทำการ

ฉายรังสีเพื่อบรรเทาอาการปวด ได้กลับมาพักรักษาตัวที่วัดป่าบ้านค้อ และได้เข้ารักษาตัวที่ 

โรงพยาบาลวัฒนา จังหวัดอุดรธานี เนื่องจากปอดติดเชื้อ จากนั้นก็ได้กลับไปรักษาตัวที่วัดป่าบ้านค้อ

แบบประคับประคองตามเจตนารมณ์ของหลวงพ่อ โดยมีแพทย์โรงพยาบาลทางศิริราชมาดูแล 
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เป็นระยะๆ มีแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลต่างๆ (โรงพยาบาลอุดรธานี โรงพยาบาล

ศรีนครินทร์ โรงพยาบาลวัฒนา โรงพยาบาลบ้านผือ โรงพยาบาลสระใคร โรงพยาบาลเอกอุดร   

โรงพยาบาลทุ่งฝน) ผลัดเปลี่ยนมาเฝ้าดูแลอาการหลวงพ่อตลอดเวลา จนกระทั่งเย็นวันที่   

๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ หลวงพ่อได้นอนหลับสนิทไม่มีอาการปวด ความดันโลหิตเริ่มลดลงเรื่อยๆ 

แพทย์ที่เฝ้าดูแลอาการได้ให้น้ำเกลือและยาปรับความดันโลหิตทางเส้นเลือด หลวงพ่อมีความดันโลหิต

ไม่สม่ำเสมอและลดลงเรื่อยๆ ชีพจรเต้นช้าลง จนกระทั่งเวลา ๐๔.๔๐ น. ของวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน 

๒๕๕๑ หลวงพ่อหัวใจก็หยุดเต้น ท่านได้ละสังขารด้วยอาการสงบ รวมสิริอายุได้ ๗๓ ปี ๕ เดือน   

รวม ๔๘ พรรษา  

ตลอดระยะเวลา ๔๘ พรรษา ที่อยู่ภายใต้ร่มกาสาวพัสตร์ ท่านมีความตั้งใจและมุ่งมั่นตามที่ตั้ง

สัจจะในครั้งออกบวชว่า “ท่านจะขอมอบกายและถวายชีวิตเพื่อบูชาคุณพระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า 

และพระสงฆ์เจ้า จะทำประโยชน์ตนและประโยชน์ให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาท” และเมื่อท่าน

ไดท้ำประโยชนส์ว่นตนสำเรจ็แลว้ ทา่นจงึไดด้ำรวิา่ทา่นจะเดนิรอยตามพระพทุธองค ์ คอื “จะทำประโยชน ์

ท่านให้เต็มที่ นั้นคือเผยแผ่พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าสู่ประชาชนให้เขาได้รับข้อมูลและ

เหตุผลที่เป็นจริง เพื่อให้เกิดความเห็นชอบในศาสนธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริง เพื่อ

ทรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาให้มีความมั่นคงต่อไป”   

หลวงพ่อได้ทำสิ่งที่ตั้งใจสำเร็จผลอย่างบริบูรณ์แล้วทุกประการ ท่านเป็นผู้รู้แจ้งโลก (โลกวิทู) 

เป็นผู้จากไปแล้วด้วยดี (สุคโต) ท่านฝากไว้เพียงพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ที่แท้จริง ให้กับ

พุทธบริษัท เพื่อเป็นแผนที่ในการเดินทางให้ตรงต่อมรรค ผล นิพพาน และทรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนา

ตลอดไปชั่วกาลนาน หลวงพ่อได้ปฏิบัติตามคำสอนจนถึงที่สิ้นสุดแห่งทุกข์แล้ว ท่านไม่ต้องกลับมา

เวียนว่ายตายเกิดในภพทั้งสามนี้อีกต่อไป 
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ประวัติวัดป่าบ้านค้อ

วัดป่าบ้านค้อ ตั้งอยู่ที่บ้านค้อ หมู่ที่ ๗ ตำบลเขือน้ำ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ระหว่าง

ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๒๐๒๑ ระยะทางจากตัวจังหวัดถึงที่ตั้งวัดประมาณ ๓๐ กิโลเมตร ได้

ดำเนินการก่อสร้างวัด เมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๒๘ โดยพระอาจารย์ทูล ขิปฺปปญฺโญ ได้นำคณะศิษย์ 

เข้ามาตั้งเป็นสำนักสงฆ์ พำนักปฏิบัติธรรมในเขตป่าสงวนแห่งชาติเขือน้ำ กรมป่าไม้ได้อนุมัติ เมื่อวันที่ 

๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๑ ได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์และจัดตั้งพุทธอุทยานในเนื้อที่ ๔๑๐ ไร่  

กระทรวงศกึษาธกิารไดป้ระกาศตัง้เปน็วดั เมือ่วนัที ่๒๓ มถินุายน พ.ศ. ๒๕๓๒ และไดร้บัพระราชทาน 

วิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๔ จึงได้ประกอบพิธีผูกพัทธสีมาฝังลูกนิมิตศาลาใหญ่  

แล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๕ มีพระอาจารย์ทูล ขิปฺปปญฺโญ เป็นเจ้าอาวาสตลอดมา 

ปัจจุบันวัดป่าบ้านค้อมีเสนาสนะและการสาธารณูปโภค เท่าที่จำเป็นต่อการอยู่อาศัยปฏิบัติธรรม 

สำหรับพระ เณร และฆราวาส มีเสนาสนะป่าเหมาะแก่การปลีกวิเวกของผู้ใคร่ในการปฏิบัติธรรม  

ในส่วนของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและการบริการชุมชน จังหวัดอุดรธานีกำหนดให้วัดป่าบ้านค้อ

ขิปปปัญญานุสรณ์	 
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เป็นศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติประจำจังหวัดอุดรธานี ได้จัดให้มีการบรรพชาอุปสมบท อบรมกลุ่ม

ปฏิบัติธรรมแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา ข้าราชการและประชาชนทั่วไป อีกทั้งยังมีฆราวาสทั้งชาวไทย

และชาวต่างประเทศเข้าพักรับอุบายธรรมภาคปฏิบัติอยู่อย่างสม่ำเสมอ จึงนับเป็นวัดที่สำคัญและ 

จักเป็นศูนย์รวมทางจิตใจของชาวพุทธในท้องถิ่นนี้ ตลอดทั้งเป็นศูนย์กลางในการเผยแผ่พระพุทธ-

ศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองในภูมิภาคนี้สืบไป 

 

 

 

 

  โรงฉันน้ำร้อน 

 กุฏิพระสงฆ์  ห้องน้ำ 
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ห้องสมุด  

ธรรมสภา   
(อาคารอบรมปฏิบัติธรรม)  
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 พิธีรับมอบพระบรมสารีริกธาตุ ครั้งแรก  
เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๓๙ ณ วัดพระเขี้ยวแก้ว 
เมืองแคนดี้ ประเทศศรีลังกา  

 พิธีรับมอบพระบรมสารีริกธาตุ ครั้งที่สอง 
เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๔๒ ณ วัดสัมโพธิวิหาร   
กรุงโคลัมโบ ประเทศศรีลังกา  

 การน้อมอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุของ  
พระพุทธเจ้าอันเปรียบประดุจเป็นการมากราบบังคมทูล
อาราธนาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เสด็จไปโปรด

บรรดาพุทธบริษัทในประเทศไทย ให้พุทธบริษัทเหล่านั้น
ได้กราบไหว้สักการบูชา เป็นศูนย์รวมทางจิตใจตลอดไป 

การอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุฯ
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ตัดตอนจากร่างคำกล่าวในพิธีรับมอบพระบรมสารีริกธาตุ  
ของหลวงพ่อ ณ ประเทศศรีลังกา อันแสดงให้เห็นถึงความ 
เป็นธรรม ความอ่อนน้อม ความสนิทสนมระหว่างสมเด็จ 
พระสังฆราชแห่งศรีลังกา มร. นิรันจัน นิลาเม่ เชื้อพระวงศ์ที่
ดูแลพระเขี้ยวแก้ว และหลวงพ่อ พระอาจารย์ทูล ขิปฺปปญฺโญ 
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ประวัติการสร้างพระมหาธาตุเจดีย์
ในระหวา่งตน้ป ีพ.ศ. ๒๕๔๐ คณะสงฆใ์นเขตพืน้ทีอ่ำเภอบา้นผอื อำเภอนำ้โสม และอำเภอนายงู 

จังหวัดอุดรธานี รวม ๘๔ วัด จำนวน ๒๓๕ รูป และพระเถรานุเถระในพื้นที่ใกล้เคียง ได้ร่วมประชุม

พิจารณาให้ความเห็นชอบข้อเสนอให้พระอาจารย์ทูล ขิปฺปปญฺโ  ออกแบบและดำเนินการก่อสร้าง  

พระมหาธาตุเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ณ วัดป่าบ้านค้อ ตำบลเขือน้ำ อำเภอบ้านผือ จังหวัด

อุดรธานี ท่านได้ออกแบบรูปลักษณ์ของพระมหาธาตุเจดีย์เป็นสถาปัตยกรรมไทยผสมลังกา ชั้นล่าง

เป็นวิหารจัตุรมุขทรงไทย พื้นที่ภายในทรงแปดเหลี่ยม มีแท่นประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุอยู่กลาง

วิหาร มีประตูเข้าออกทุกทิศ จำนวน ๒๒ ช่อง ติดบานประตูกระจกแกะสลักภาพนูนต่ำเป็นเรื่องราว

ทางพระพุทธศาสนาและประวัติการก่อสร้างพระมหาเจดีย์ พื้นที่ภายใน พื้นที่ระเบียง เสาจัตุรมุขและ

บันไดปูหินแกรนิต ส่วนองค์พระมหาเจดีย์ที่อยู่สูงถัดขึ้นไป ทรงระฆังตามแบบศิลปะลังกา ใช้เป็นที่

ประดิษฐานพระเจดีย์ทองคำ ประดับอัญมณีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตัววิหาร 

๒๔ เมตร ความสงูจากฐานถงึยอด ๗๒ เมตร กำหนดงบประมาณการกอ่สรา้งไว ้ ๔๐ ลา้นบาทเศษ   
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โดยบรษิทั ดไีซน ์๑๐๓ จำกดั มนีายชชัวาล พริง้พวงแกว้ เปน็ประธานบรษิทั ดำเนนิการถอดแบบและ

คำนวณโครงสรา้ง หา้งหุน้สว่นจำกดั ดเีจรญิพฒันกจิ มนีายสทุศัน ์ จารธุนศกัดิก์รู เปน็ประธานบรษิทั  

นายภูมะโน กำแหงพล เป็นวิศวกรโครงการ ดำเนินการก่อสร้างโดยไม่รวมงานเสาเข็มตอกและ  

งานบรเิวณโดยรอบทัง้หมด มลูคา่ ๒๘,๔๘๘,๗๗๙.๕๐ บาท รวมภาษมีลูคา่เพิม่ ๑๐% อกี ๒,๐๐๐,๐๐๐ 

บาท รวมเป็นเงนิทั้งสิ้น ๓๐,๔๘๘,๗๗๙.๕๐ บาท นอกจากนี ้ ทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหง่ประเทศไทย   

ยงัไดแ้ตง่ตัง้คณะวศิวกรเปน็กรรมการควบคมุการกอ่สรา้ง มนีายทรงวฒุ ิบญุมาก และนายชะลอ คงทมิ 

เป็นวิศวกรประจำอยู่หน้างาน ทำหน้าที่ควบคุมการก่อสร้างในนามของคณะกรรมการดำเนินงาน 

กำหนดการกอ่สรา้งเฉพาะองคพ์ระมหาเจดยีใ์หแ้ลว้เสรจ็ตามสญัญา ภายในวนัที ่๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๓ 

เมือ่ป ีพ.ศ. ๒๕๔๑ จงัหวดัอดุรธาน ีไดป้ระสานงานกำหนดใหเ้ปน็โครงการกอ่สรา้งพระมหาเจดยี์

เพือ่เฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัในโอกาสพระราชพธิมีหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา ๖ รอบ 

๕ ธันวาคม ๒๕๔๒ มีสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกทรงเป็น  

องคป์ระธานทีป่รกึษาฝา่ยบรรพชติ ฯพณฯ ดร. เชาวน ์ณศีลวันต์ องคมนตรี เป็นประธานที่ปรึกษา  
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ฝ่ายฆราวาส ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธาน ี เป็น

ประธาน คณะกรรมการอำนวยการ พล.ท. นพ. 

ธำรงรัตน์ แก้วกาญจน์ เป็นประธานคณะ

กรรมการดำเนินงานและจังหวัดอุดรธานีได้ออก

ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานหลาย

ฝ่าย ทั้งภาครัฐและเอกชนจากหลายส่วนของ

ประเทศ เพื่อให้การก่อสร้างดำเนินไปด้วยความ

เรียบร้อยถูกต้อง บรรลุผลตามเป้าหมายที่ได้วาง

เอาไว้ 

ครั้นเมื่อวันที่ ๑๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ฯพณฯ ดร. เชาวน์ ณศีลวันต์ องคมนตรี ได้

ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์พระมหาเจดีย์ โดยมี

หลวงปู่พระธรรมไตรโลกาจารย์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะ

ภาค ๙ เป็นประธานฝ่ายบรรพชิต 

เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

สำนักราชเลขาธิการ พระบรมมหาราชวัง อนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๕ ธันวาคม 

๒๕๔๒ ประดิษฐาน ณ หน้าบันจัตุรมุขของพระมหาธาตุเจดีย์ทั้ง ๔ ด้าน 

ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๓ พระอาจารย์ทูล ขิปฺปปญฺโ  ได้เป็นประธานประกอบ  

พิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ที่สมเด็จพระสังฆราชทรงประทาน จำนวน ๓๓ องค์ พร้อมทั้งเครื่อง

เพชรนิลจินดาและอัญมณีบูชาอื่นๆ อีกจำนวนมาก ในดอกบัวทองคำยอดพระมหาธาตุเจดีย์ร่วมกับ

พุทธศาสนิกชนและอัญมณีอื่นๆ อีกเป็นจำนวนมากที่เหล่าพุทธศาสนิกชนถวายเป็นพุทธบูชาในดอกบัว

ทองคำ ยอดพระมหาธาตุเจดีย์ อัญเชิญขึ้นประดิษฐานอย่างถาวรบนยอดพระมหาเจดีย์ สำหรับยอด

ดอกบัวทองคำนั้น หล่อขึ้นจากทองเหลืองผสมทองแดงหุ้มด้วยแผ่นทองคำบริสุทธิ์ ๙๙.๙๙ เปอร์เซ็นต์  

น้ำหนักทองคำ ๒๓ กิโลกรัม มูลค่าเฉพาะทองคำ ๙ ล้านบาท ทองคำทั้งหมดได้รับบริจาคจาก  

พุทธศาสนิกชนทั่วประเทศ โดยมีคณะศรัทธาจากจังหวัดลพบุรี นำโดยนายไพรัตน์ มหาพัณณาภรณ์ 

เป็นกำลังที่สำคัญในการติดต่อประสานงาน ตลอดทั้งได้รวบรวมหมู่คณะจัดทำดอกบัวทองคำจนแล้ว

เสร็จสมบูรณ์ 

ขิปปปัญญานุสรณ์ 
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เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้ทำสัญญาว่าจ้างให ้ บจก. สรวงสุทธาศิริศิลป ์

กรุงเทพมหานคร วาดภาพจิตรกรรมฝาผนังโดมเจดีย์ชั้นล่างและผนังภายในเป็นภาพพระมหาชนก  

พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเฉลิมพระเกียรติองค์  

พระประมุขอีกงานหนึ่ง คณะกรรมการดำเนินงานได้ขอ

พระราชทานพระบรมราชานุญาต นำภาพต้นฉบับจากงาน

พระราชนิพนธ์มาเป็นแบบคิดเป็นมูลค่างาน ๗ ล้าน ๕ 

แสนบาท กำหนดให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ มกราคม 

พ.ศ. ๒๕๔๔ 

ต่อมา สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช 

สกลมหาสังฆปริณายก ได้ทรงพระราชทานนามพระมหา-

เจดีย์ แล้วให้คณะกรรมการนำความกราบบังคมทูล  

พระกรุณา ขอพระราชทานนาม และเมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน 

พ.ศ. ๒๕๔๓ สำนักราชเลขาธิการ พระบรมมหาราชวัง แจ้ง

ว่าได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลี

พระบาท ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อพระ

มหาเจดีย์ว่า พระมหาธาตุเจดีย์เฉลิมพระบารมีพระนวมินทร์ 

แปลว่า เจดีย์เป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่ได้สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระบารมีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

รัชกาลที่ ๙ 

พระมหาเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ  

วัดป่าบ้านค้อ เกิดจากการประสานความร่วมมือทัง้

หน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยมีพระอาจารย์ทูล 

ขิปฺปปญฺโ  เป็นกำลังสำคัญในการเป็นศูนย์กลาง   

รวบรวมศรัทธาบริจาคสมทบทุนการก่อสร้างจาก

คณะศรัทธาประชาชนทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งไม่

อาจระบุนามในที่นี้ได้ทั้งหมด ท่านเหล่านี้ล้วนแต่มี

ศรัทธาอันแรงกล้าในอันที่จะร่วมสร้างเสริมบารมี

และมุ่งมั่นที่จะร่วมสร้างถาวรวัตถุทางพระพุทธ-

ศาสนา ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นปูชนียสถานทางพระพุทธศาสนาที่สำคัญ อีกทั้งยังแสดงออกถึงการสืบทอด

อารยธรรมอันรุ่งเรืองในทางพระพุทธศาสนา ให้ปรากฏไว้ในภูมิภาคส่วนนี้อีกแห่งหนึ่ง 
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งานบุญประเพณีประจำปีสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ
 

ในช่วงเทศกาลมาฆบูชาของทุกปี จะมีการ  

จัดงานปฏิบัติธรรมสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ เป็น

เวลา ๗ วัน ๗ คืน มีประชาชนหลายหมื่นคน  

มาร่วมบำเพ็ญบุญ สร้างกุศลบารมีในกิจกรรมหลาย

รูปแบบ เช่น การบวชชีพราหมณ์ถือศีลปฏิบัติภาวนา 

ฟังธรรมเทศนา ตั้งโรงทาน งานอนุรักษ์วัฒนธรรม

ประเพณีอีสาน สรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ เวียนเทียน 

ในวันมาฆบูชา พิธีสดุดีเทิดพระเกียรติพระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม- 

ราชินีนาถ และจุดพลุไฟตระการตา 

 

ประวัตติ้นพระศรีมหาโพธิ์
 

เหตุการณ์สำคัญอีกหนึ่งก้าวย่างทางประวัติศาสตร์ ของการถ่ายเทอารยธรรมทางพระพุทธ-

ศาสนา ระหว่างประเทศไทยและประเทศศรีลังกา อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการที่ท่านเจ้าประคุณ

สมเด็จพระสังฆราช ฝ่ายสยามวงศ์ แห่งประเทศศรีลังกาและคณะ ได้เสด็จมาทรงร่วมเฉลิมฉลองงาน

สมโภชพระมหาธาตุเจดีย์เฉลิมพระบารมีพระนวมินทร์ ซึ่งตั้งอยู่ ณ พุทธสถานแห่งนี้ เมื่อปีพุทธศักราช 

๒๕๔๔ ในโอกาสดังกล่าวนั้น หลวงพ่อทูล ขิปฺปปญฺโ  และคณะศิษยานุศิษย์ ได้กราบทูลขอ  

ประทานพระเมตตา ประสานงานกับรัฐบาลแห่งศรีลังกา เพื่อโปรดพิจารณาแสดงไมตรีจิต แบ่งหน่อ

ต้นพระศรีมหาโพธิ์ จากเมืองอนุราธปุระ อันเป็นต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่ยืนต้นอยู่แต่ดั้งเดิม เมื่อครั้ง

พระนางสังฆมิตตาเถรีภิกษุณีที่เป็นพระอรหันต์ ได้ตอนกิ่งมาจากต้นโพธิ์ตรัสรู้ ของสมเด็จพระสัมมา-

สัมพุทธเจ้า ณ พุทธคยา ประเทศอินเดีย ถวายแด่พระเจ้าเทวานัมปิยติสสะ พระมหากษัตริย์แห่ง  

ศรีลังกา เมื่อสองพันปีเศษที่ผ่านมา ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ณ เมืองอนุราธปุระ ซึ่งเป็นเมืองหลวงของ  
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ศรีลังกาในยุคสมัยนั้น ได้รับการพิทักษ์รักษาอย่างดียิ่ง ยืนต้นอยู่เป็นสัญลักษณ์ทางพระพุทธศาสนา 

เป็นศูนย์รวมทางจิตใจของชาวพุทธในศรีลังกาและจากทั่วทุกส่วนของโลกให้ได้มีโอกาสถวายสักการะ 

นอ้มรำลกึถงึพระปญัญาคณุ พระกรณุาธคิณุ และพระบรสิทุธคิณุของพระบรมศาสดาสมัมาสมัพทุธเจา้   

ยั่งยืนจากอดีตตราบจนถึงกาลปัจจุบัน      

คณะพุทธบริษัทชาวไทยนำโดยหลวงพ่อทูล ขิปฺปปญฺโญ นายประจักษ์ ลุนราศรี ศึกษาธิการ  

จังหวัดอุดรธานี และดร. ฐากูร พานิช เอกอัครราชทูตไทยประจำศรีลังกา ในนามตัวแทนรัฐบาลไทย   

ไดเ้ดนิทางไปอญัเชญิตน้พระศรมีหาโพธิ ์ไดก้ำหนดพธิรีบัมอบในวนัที ่๒๕ มกราคม พทุธศกัราช ๒๕๔๕ 

ณ เมืองแคนดี้ ประเทศศรีลังกา 

พิธีปลูกจัดขึ้นโดยมีประธานในพิธีคือ สมเด็จพระสังฆราชอูดูกามา ศรีพุทธรักขิตะ และ  

ท่านมิสเตอร์นรินัจนั นลิาแม ในนามตวัแทนรฐับาลศรลีงักา พระธรรมโสภณ เจา้คณะภาค ๘ (ธ) 

ประธานคณะสงฆฝ์่ายไทย นายสมานจิต ภิรมย์รื่น อธิบดีกรมการศาสนา ในนามตัวแทนรัฐบาลไทย

พร้อมด้วยคณะพุทธบริษัทชาวไทยหลายพันคน ได้ร่วมกันปลูกไว ้ ณ โพธิบัลลังก์แห่งนี ้ ในวันที ่  

๒๕ กมุภาพนัธ ์พ.ศ. ๒๕๔๕ 
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หลวงพ่อทูล ผู้ออกแบบ ควบคุมดูแลการแกะสลัก การลงสีอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ได้งานที่วิจิตร งดงาม น้อมถวายเป็นพุทธบูชา 
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ประวัติการสร้างáกะสÅัก
 พระพุ·ธรÙปäม้ตะเ¤ียน·องพันปีôปาง
 

 “ชนเหล่าใดเที่ยวจาริกไปสังเวชนียสถาน ๔ แห่ง คือ ที่ประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนา และ

ปรินิพพาน มีจิตเลื่อมใส ศรัทธา ชนเหล่านั้นเมื่อตายไป จักเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์” (มหาปรินิพพานสูตร) 

 

¤วามเปšนมา


สืบเนื่องจากโครงการสร้างสนามบินสุวรรณภูมิในปี ๒๕๔๗ ระหว่างการขุดทรายเพื่อนำไปถม

สนามบินได้ค้นพบท่อนซุงไม้ตะเคียนทองขนาดใหญ่จำนวนมาก ซึ่งฝังลึกอยู่ในพื้นทรายประมาณ ๔ 

เมตร ต่อมาผู้รับเหมาถมทรายได้นำเรื่องการค้นพบท่อนซุง เล่าถวายให้หลวงพ่อทูลทราบ ท่านจึงดำริ

ที่จะสร้างพระแกะสลักขึ้น 

เพราะไม้ตะเคียนทองนั้นหายากและมีอายุเก่าแก่ ซึ่งประมาณการว่ายืนต้นอยู่ ๕๐๐ ปี และ 

ฝังอยู่ใต้ดินอีกประมาณ ๕๐๐ ปี รวมเวลาถึงปัจจุบันมีอายุ ๑,๐๐๐ ปี เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา 

และเป็นการดำรงพระศาสนา หมู่ชนที่มาสักการะกราบไหว้เกิดเลื่อมใสศรัทธา น้อมนำหลักธรรมะ 

มาเป็นคติเตือนใจ สร้างบุญบารมีให้แก่ตนเอง 

งบประมาณการสร้างพระ ๔ ปาง ค่าแกะ ทำสี ตกแต่ง ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท 

พระพุทธรูปปางตรัสรู้  
ขนาดหน้าตัก ๒ เมตร ทำจากไม้หายาก  
กลายเป็นผลงานอันทรงคุณค่าทางศิลปะ 

จรรโลงสืบทอดพระพุทธศาสนา 
 

ขนาดหน้าตัก ๒ เมตร ทำจากไม้หายาก  
กลายเป็นผลงานอันทรงคุณค่าทางศิลปะ 
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เรื่องอัศจรรย์

 

 ในช่วงการขนย้ายไม้ตะเคียนทอง ซึ่งเป็นซุงท่อนใหญ่ขึ้นรถเครนได้เกิดเหตุการณ์แปลก

ประหลาดขึ้นคือ ไฮดรอลิกไม่สามารถยกไม้ซุงขึ้นรถได้ จะหาวิธีใดก็ยกไม่ขยับ ดังนั้นพระอาจารย์ผู้นำ

คณะได้จุดธูปไหว้และกล่าวว่า “แม่ตะเคียนขึ้นไปกับเขาเถอะ เขาจะนำไปแกะสลักเป็นพระพุทธรูป 

เพื่อให้สาธุชนได้กราบไหว้” จากนั้นก็ทดลองยกอีกครั้งก็ปรากฏยกขึ้นได้อย่างง่ายดาย เรื่องนี้เป็นเพียง

หนึ่งในเรื่องอัศจรรย์หลายเรื่อง ที่สร้างความแปลกใจ ความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และเพิ่มพูนศรัทธาแก่

คณะทำงานเป็นอย่างมาก 
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	ผลงานของหลÇงพ‹อทูล ขิปฺปปญฺโญ	


หลวงพ่อทูล	ขิปฺปปญฺโญ	ท่านได้เจริญตามรอยแห่งองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า	

ในฐานะพุทธสาวกที่บำเพ็ญกิจส่วนตน	 ทรงภูมิธรรมอย่างสมบูรณ์	 อีกทั้งท่านสามารถยังประโยชน์สุข	

ให้เกิดแก่มวลพุทธศาสนิกชนได้อย่างเหมาะสม	 จึงขอรวบรวมผลงานต่างๆ	 ด้านการเผยแผ่พระพุทธ-

ศาสนา	ดังต่อไปนี้	





	ผลงานด้านการประพันธ์หนังสือธรรมะ	
หลวงพ่อทูล	 ขิปฺปปญฺโญ	 ท่านได้อุทิศชีวิตทุ่มเทให้กับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก		

ท่านได้เขียนหนังสือธรรมภาคปฏิบัติเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายทั้งในประเทศและต่างประเทศ	 ซึ่งใน

งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา	 ท่านได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติว่า	 เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อ

พระพุทธศาสนา	 ได้รับพระราชทานเสาเสมาธรรมจักรและใบประกาศเกียรติคุณจากสมเด็จพระเทพรัตน-

ราชสุดาÏ	สยามบรมราชกุมารี	เมื่อปี	พ.ศ.	๒๕๓๓	
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	ผลงานหนังสือธรรมของพระอาจารย์ทูล ขิปฺปปญฺโญ	
	 ๑.	พ.ศ.	๒๕๒๕	 แนวทางปฏิบัติภาวนา	

	 ๒.	พ.ศ.	๒๕๒๗	 ทวนกระแส	

	 ๓.	พ.ศ.	๒๕๒๘				 ตัดกระแส	

 ๔.	พ.ศ.	๒๕๒๙	 ข้ามกระแส	

	 ๕.	พ.ศ.	๒๕๓๐	 คู่มือชาวพุทธ	

 ๖.	พ.ศ.	๒๕๓๑	 พ้นกระแสโลก	

	 ๗.	พ.ศ.	๒๕๓๒	 พบกระแสธรรม	

	 ๘.	พ.ศ.	๒๕๓๕	 อัตโนประวัติ	(ฉบับสมบูรณ์	พ.ศ.	๒๕๔๗)	

	 ๙.	พ.ศ.	๒๕๓๗	 สัมมาทิฏฐิ	เล่ม	๑	

	 ๑๐.	พ.ศ.	๒๕๓๘	 สัมมาทิฏฐิ	เล่ม	๒	

 ๑๑.	พ.ศ.	๒๕๓๙	 พุทธทำนาย	

	 ๑๒.	พ.ศ.	๒๕๔๐	 สัมมาทิฏฐิ	เล่ม	๓	

	 ๑๓.	พ.ศ.	๒๕๔๑	 เหตุให้เกิดทุกข์	

 ๑๔.	พ.ศ.	๒๕๔๑	 ปัญญาอบรมใจ	

	 ๑๕.	พ.ศ.	๒๕๔๒	 ปัญญา	๓	

 ๑๖.	พ.ศ.	๒๕๔๔	 พุทโธ	

	 ๑๗.	พ.ศ.	๒๕๔๕	 สัมมาศรัทธา	

	 ๑๘.	พ.ศ.	๒๕๔๗	 กาลามสูตร	

	 ๑๙.	พ.ศ.	๒๕๔๘	 สัปปุริสธรรม	

	 ๒๐.	พ.ศ.	๒๕๕๐	 ภัยธรรมชาติ	

	 ๒๑.	พ.ศ.	๒๕๕๐	 เปลี่ยนความเห็น	

	 ๒๒.	พ.ศ.	๒๕๕๑	 จุดประกายแห่งปัญญา	



	ผลงานหนังสือธรรมะ ที่ได้รับการแปลเป็นภาษาอังกฤษ	
	 •	Beyond	the	Stream	of	the	World	แปลจาก	พ้นกระแสโลก	

	 •	Entering	the	Stream	of	Dhamma	แปลจาก	พบกระแสธรรม		

	 •	Cutting	off	the	Stream	แปลจาก	ตัดกระแส	
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	 •	Buddho	แปลจาก	พุทโธ		

	 •	Going	Against	the	Stream	แปลจาก	ทวนกระแส	

	 •	Line	of	Practice	for	Mental	Development	แปลจาก	แนวทางปฏิบัติภาวนา	

	 •	Paradigm	Shift	แปลจาก	เปลี่ยนความเห็น	

	 •	Natural	Disaster	แปลจาก	ภัยธรรมชาติ	

	 •	Spark	:	Igniting	the	Flame	of	Wisdom	แปลจาก	จุดประกายแห่งปัญญา	

สำหรับหนังสือเล่มที่ท่านได้เขียนขึ้นในช่วงแรกๆ	 นั้น	 ได้มีคณะศิษยานุศิษย์ขออนุญาตพิมพ์

รวมเล่ม	 คือ	 ทวนกระแส	 ตัดกระแส	 ข้ามกระแส	 พ้นกระแสโลก	 พบกระแสธรรม	 รวมไว้ในเล่ม

เดียวกันตั้งชื่อว่า	รวมกระแส	

นอกเหนือจากหนังสือธรรมะแล้ว	ท่านยังได้ประพันธ์	คำกลอนสอนธรรมมรดกอีสานอีกจำนวน

กว่า	๑๐๐	กลอน	แบ่งออกเป็น	๓	ชุด	คือ	กลอนชุดปู่สอนหลาน	กลอนชุดทศชาติชาดก	และกลอน

ชุดพุทธประวัติ	 รวมทั้งผลิตสื่ออื่น	 เช่น	 เทปเสียง	ละครประกอบกลอน	ซึ่งท่านเป็นผู้เขียนกลอนเอง	

เขียนบทละครเอง	 กำกับการแสดงเอง	 โดยคัดเลือกนักแสดงจากแม่ครัววัดป่าบ้านค้อ	 มีผลงานออกมา

ดังนี้	

	 ๑.	VCD				 ละครประกอบกลอน	เรื่องพระเวสสันดรชาดก	

	 ๒.	VCD			 กลอนปู่สอนหลาน	

	 ๓.	VCD			 กลอนคติเตือนใจ	

	 ๔.	VCD			 ละครประกอบกลอน	เรื่อง	ประวัติหลวงพ่อทูล	

	 ๕.	VCD				 ละครประกอบกลอน	เรื่อง	พระเรวตะ	ลีลาวดี		

	 นับเป็นวิธีการเผยแผ่ธรรมะที่เข้าถึงคนในท้องถิ่นได้เป็นอย่างมาก	





หลวงพ่อเขียนบทได้ดี	

นักแสดง	แสดงได้สมบทบาท	

ผู้ชมทั้งหัวเราะ	ทั้งร้องไห้	

คล้อยตามอารมณ์ของละคร	

สื่อธรรมะเข้าไปถึงจิตใจผู้ชม	
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มัทรีพนมมืออธิษฐานตั้ง	อนุโมทนากับพระพี่	

คราวก่อนนี้สังบ่บอกให้อีน้อง	พอได้ฮู้เรื่องจริง	

นางสิบ่ขืนใจอ้าย	ทานชาลีกัณหาไปน้องบ่ว่า	

มีแต่ขออนุโมทนาน่ำท่อนั้น	ตามใจอ้ายสุประการ	

เพื่อให้สมภารในภายหน้า	บารมีสิสูงส่ง	

ขอให้พระองค์เป็นพระพุทธเจ้า	คราวหน้าชาติสิมา	

ขอให้มัทรีหล้า	ได้ฟังธรรมเทศนาพระองค์พี่	

ให้นางมัทรี	มีสติปัญญา	ตัดกิเลสอาสวะตัณหา	

วิมุติหลุดพ้นแล้ว	ถึงเมืองแก้วพระนิพพาน	...	เด้อ	
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ผลงานด้านการก‹อสร้าง	

หลวงพ่อทูล	 ท่านเป็นผู้มีความชำนาญในการก่อสร้าง	 ท่านเป็นผู้ออกแบบพระเจดีย์ด้วยตัวเอง	

และควบคุมดูแลการก่อสร้างอย่างใกล้ชิด	 งานก่อสร้างต่างๆ	 ในวัด	 ท่านก็จะเป็นหัวหน้าพาพระเณร

และฆราวาสทำด้วยตนเอง	โดยใช้การทำงานเป็นการฝึกสติปัญญา	หาอุบายธรรมสอนใจ	
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•	ธรรมสภา	

•	พิพิธภัณฑ์หลวงพ่อทูล	ขิปฺปปญฺโญ	เป็นที่ป®ิบัติ
ธรรม	และแสดงนิทรรศการประวัติหลวงพ่อ	และผล
งานต่างๆ		

•	อาคารธรรมสภา		
เป็นสถานที่จัดอบรมการปฏิบัติธรรม		
บรรจุคนได้ประมาณ	๑,๐๐๐	คน	
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	 ผลงานด้านภูมิปัญญาสมุนไพรไทย 	

หลวงพ่อทูล	ท่านเป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรไทยเป็นอย่างมาก	ท่านได้พัฒนาป่าเสื่อมโทรม

กว่า	๒๐๐	ไร่	กลายเป็นสวนสมุนไพรอันทรงคุณค่า	มีการปลูกสมุนไพรหลากหลายชนิด	นำมาแปรรูป

กลายเป็นยา	และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ	จำหน่ายแจกจ่ายแก่ผู้ปฏิบัติธรรมและผู้สนใจทั่วไป	ในปี	๒๕๔๙

วัดป่าบ้านค้อเข้าร่วมโครงการสวนสมุนไพรในวัด	 กับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ	 ได้รับรางวัล

มีผลงานดีเด่นด้านสมุนไพร	













	ด้านการอบรมธรรมะปฏิบัต	ิ
ท่านได้จัดให้มีกิจกรรมเผยแผ่ธรรมะอีกหลายรูปแบบและใน	

ทุกรอบปี	 มีการจัดบรรพชาอุปสมบทและอบรมธรรมปฏิบัติแก่นักเรียน	

นักศึกษา	ข้าราชการ	และประชาชนทั่วไปอยู่เสมอ	

ปี	๒๕๓๐	 เริ่มมีการจัดการอบรมปฏิบัติธรรม	ณ	วัดป่าบ้านค้อ	

ปี	๒๕๔๑	 เริ่มจัดงานปฏิบัติธรรม	สรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ		

	 	 ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปี	

ปี	๒๕๔๒		 พระสงฆ	์แมช่	ีวทิยากร	ออกอบรมธรรมปฏบิตัติามแนวทาง

	 	 การสอนของหลวงพ่อทูล	ขิปฺปปญฺโญ	ในโครงการ	

	 	 ปฏิบัติธรรม	ขิปปปัญญานุสรณ์ในเขตภาคเหนือตอนบน	

ปี	๒๕๔๕		 จัดอบรมธรรมแก่เยาวชนในโรงเรียนและสถานพินิจและ	

	 	 คุ้มครองเด็กและเยาวชนหลายจังหวัด	วัดป่าบ้านค้อ		 	

	 	 และวัดตาดน้ำพุ	ซึ่งเป็นวัดสาขา	ทำการอบรมธรรมะ	

	 	 แก่เยาวชนมาโดยตลอด	โดยเน้นให้เยาวชนรู้จักคุณค่า	

	 	 ของตนเอง	สามารถแก้ปัญหาด้วยปัญญาของตนได้	
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“การใช้สื่อทางกาย วาจา ให้มีลีลาในการแสดง หาอุบายในการเปรียบเทียบให้เขา  

เห็นภาพในทางที่ดี และไม่ดี ต้องทำให้เขาเกิดความรู้สึกคล้อยตามและฝังใจให้ได้ การพูดคุย

ของเราจึงจะได้ผล” 









หลวงพ่อให้คำแนะนำวิทยากร

สำหรับการอบรมเด็กและเยาวชนนั้นได้แบ่งออกเป็น ๓ ค่ายด้วยกัน



คา่ยที ่๑	คอืคา่ยพทุธธรรม	หลกัสตูรปญัญาอบรมใจ	โดยปพูืน้ฐานดา้นศลีธรรม	จรยิธรรม	โดยมุง่เนน้

เรื่องความกตัญญูต่อ	 พ่อ	 แม่	 ครูอาจารย์	 ฝึกมารยาทความอ่อนน้อมถ่อมตน	 ฝึกการใช้ปัญญาแก้ไข

ปัญหาต่างๆ	(หาอุบายธรรม)	และชี้ให้เห็นถึงทุกข์	โทษ	ภัย	ของสิ่งเสพติด	



•	 การสอนเด็กผู้ชาย	 ให้เน้นเรื่อง	 มีน้ำใจต่อเพื่อนฝูง	 รักษาชื่อเสียง	

วงศ์ตระกูล	 เป็นที่เชิดหน้าชูตาของพ่อแม่	 อย่าทำให้พ่อแม่ผิดหวังช้ำใจ

เพราะเรา	ให้ห่างไกลยาเสพติด		



•	 การสอนเด็กผู้หญิง	 ให้เน้นเรื่อง	 ความยากลำบากของพ่อแม่	 ในการ

เลี้ยงดูลูก	ตั้งแต่อุ้มท้อง	คลอดออกมาเป็นทารก	เลี้ยงดูจนเติบโต	การคบ

เพื่อนชาย	 ฝึกสติปัญญา	 ให้รู้เท่าทันเล่ห์เหลี่ยมของผู้ชายทุกรูปแบบ	 ให้

ห่างไกลจากสิ่งที่เป็นอโคจร	สถานเริงรมย์	วงการพนัน	
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ค่าย ๒ 	 ค่ายฝึกผู้นำด้วยธรรมะ	 โดยได้คัดเลือกผู้นำแต่ละโรงเรียนที่เคยผ่านค่าย	 ๑	 มาฝึกเป็นผู้นำ		

ภายใต้สโลแกน	“เสริมสร้างเยาวชน ฝึกฝนผู้นำ เลิศล้ำปัญญา”	โดยมุ่งเน้นเรื่อง	การทำงานเป็นกลุ่ม		

ฝึกคิดอุบายธรรมมาสอนใจ	 เพื่อแก้ปัญหาของตนเอง	 ฝึกความกล้าแสดงออก	 ฝึกการอธิบายขยาย

ความธรรมะและนำเสนอต่อที่ประชุม	 การโต้วาทีธรรมะ	 แสดงละครคติธรรมที่สร้างสรรค์	 และการ

ประชุมเพื่อจัดทำโครงการขยายผลต่อเนื่องที่โรงเรียน	 เป็นการให้โอกาสเยาวชนได้แสดงออกในทางที่

ถูกต้อง	 หลวงพ่อมีแนวคิดว่า	 เยาวชนที่ผ่านการอบรมไปแล้ว	 มีทั้งความดีและความสามารถ	 น่าจะ	

ฝึกใช้เป็นวิทยากรบรรยายธรรมะได้	 เพื่อจะได้ช่วยงานพระพุทธศาสนาและเป็นการเผยแผ่ธรรมะสู่

เยาวชนโดยเยาวชนเอง	จึงเกิดโครงการค่าย	๓	ขึ้น	



ค่าย ๓	 ค่ายสร้างวิทยากร	 (พี่ช่วยน้อง)	 โดยนำเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถมาฝึกเป็นวิทยากร

บรรยายธรรมะให้กับเพื่อนๆ	 และรุ่นน้องของตนเองได้	 เพื่อให้เกิดตัวอย่างเยาวชนที่ดี	 ฝึกการทำงาน

เป็นกลุ่ม	 เริ่มตั้งแต่การวางแผนงาน	 ฝึกการใช้สื่อและอุปกรณ์ต่างๆ	 ฝึกการแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง		

เป็นการเสียสละเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นและส่วนรวม	



หลวงพ่อเคยบอกพระว่า	หัดไปฟังธรรมจากฆราวาสบ้าง	จะได้เป็นการลดทิฏฐิ	มานะของตัวเอง	และ

หลวงพ่อก็ทำเป็นตัวอย่างด้วย	 คือ	 เมื่อมีเด็กนักเรียนมาเข้าค่ายที่วัด	 ตอนเช้าของวันที่สอง	 หลังจาก	

ใส่บาตรแล้วก็เข้าไปรับพรที่ศาลา	 หลวงพ่อบอกว่าให้หาตัวแทนเด็กไปพูดธรรมะที่ได้รับจากการ	

เข้าค่ายให้หลวงพ่อฟังหน่อย	 เมื่อเด็กนักเรียนที่เข้าค่ายมาถึงศาลากราบพระเรียบร้อย	 ก็จะเห็น	
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หลวงพ่อนั่งเคี้ยวหมากรออยู่ในศาลา

แล้วและในศาลาตอนนี้ก็จะมีทั้งพระ	

และแม่ชี	แม่พราหมณ์	ที่มาปฏิบัติธรรม

ต้องมาตักอาหารที่ศาลาพร้อมกัน	 แล้วก็

ให้เด็กนักเรียนที่มาเข้าค่ายพูดธรรมะ	

ว่าได้อะไรจากการมาเข้าค่ายในครั้งนี้	

เป็นกุศโลบายเพื่อให้พระเณร	 แม่ชี		

แม่พราหมณ์	 ได้ฟังธรรมจากเด็กที่มา	

เข้าค่าย	 เป็นการให้ธรรมะซึมเข้าในใจ	

โดยไม่รู้ตัวเลย	





	ด้านการบำเพ็ญสาธารณประโยชน	์

ด้านการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์	 ท่านได้

ทำนุบำรุงวัดวาอารามและพระภิกษุสามเณร	 โดยได้

เมตตาเป็นองค์ประธานรวบรวมคณะศรัทธาทอด

ถวายกฐินและผ้าป่าตามเทศกาลให้แก่วัดและ

สำนักสงฆ์ที่ขาดแคลน	 ในเขตจังหวัดอุดรธานี	

หนองคาย	 หนองบัวลำภู	 และจังหวัดใกล้เคียง	

อย่างสม่ำเสมอ	 ตลอดทั้งสนับสนุนการก่อสร้าง

ซ่อมแซมเสนาสนะ	 รวมถึงการสนับสนุนปัจจัย	 ๔	

ด้านอื่นให้แก่วัดวาอารามต่างๆ	 เป็นการดำรงไว้	

ซึ่งพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป	

ทางด้านการส่งเสริมกิจการของหน่วยงาน

ภาครัฐและเอกชน	 ท่านได้จัดตั้งกองทุนกลุ่มสตรี

ประจำหมูบ่า้น	ชว่ยหาทนุสรา้งโรงพยาบาล	แจกจา่ย

เครื่องนุ่งห่มและเวชภัณฑ์ให้หมู่บ้านใกล้เคียงเพื่อให้
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หน่วยงานเหล่ านั้ น 

ดำเนินงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพสามารถ

รองรับนโยบายของ

ห น่ ว ย ง า น ภ า ค รั ฐ 

เ ป็ น ก า รช่ ว ย เหลื อ

สังคมและงานภาครัฐ

อีกทางหนึ่งด้วย 

หลวงพ่อทูล ท่านให้การสนับสนุนต่อกิจการ  

คณะสงฆ์อย่างมิ ได้ขาด โดยได้ เป็นเจ้ าภาพ  

ด้านสถานที่ในการประชุมพระสังฆาธิการและตรวจ

ธรรมสนามหลวงชั้นตรี ณ วัดป่าบ้านค้อ ปี พ.ศ. 

๒๕๔๖ และปี พ.ศ. ๒๕๕๐ 

จากการที่ท่านได้บำเพ็ญประโยชน์ให้แก่

สังคมเป็นอเนกประการ บำเพ็ญศาสนกิจ ศาสนกิจ

น้อยใหญ่ เปี่ยมด้วยเมตตาธรรม กรุณาธรรม ให้

กบัประเทศชาตแิละพระศาสนาเปน็เนอืงนติย ์ ดงันัน้ในวนัเฉลมิพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 

พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๔๗ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 

พระราชทานสมณศักดิ์เป็นกรณีพิเศษ เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่ “พระปัญญาพิศาลเถร” 
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“ผมเองพยายามทำทุกวิถีทาง เพื่อให้เกิดความเจริญในศาสนาของเรา   
ความตั้งใจที่มีอยู่นี้ มีความสามารถมากน้อยแค่ไหน อย่างไร   

ผมจะทุ่มเทเต็มที่ เพื่อทรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาต่อไป” 
 

 
หลวงพ่อทูล กล่าวในงานประชุมพระสังฆาธิการและ 
ตรวจธรรมสนามหลวง และงานรวมใจภักดิ์ รักพ่อ  

ถวายพระพรพ่อของแผ่นดิน ๑๒ - ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๐ 
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การเผยแผ่ธรรมในต่างแดน

หลวงพ่อทูลไปอเมริกาครั้งแรก 

ในปี พ.ศ. ๒๕๓๐ คุณเป้าและ  

คณะเป็นผู้นิมนต์ เส้นทางจาก

กรุงเทพฯ ถึงชิคาโก ต้องผ่าน

ดัลลัส เท็กซัส แต่เนื่องจากมีเหตุ

ขัดข้อง ทำให้หลวงพ่อต้องหยุดพักที่ดัลลัสหลายวัน โยมอุปัฏฐากในช่วงนั้น คอื คณุหมอประเสรฐิ 

พนัธหุงษ ์ และภรรยา ทีน่ีห่ลวงพอ่ไดเ้พาะเมลด็ผลไมเ้อาไวก้อ่นจากไป ซึง่ไมน่านหลังจากนั้น เมล็ด

เหล่านี้ก็ได้งอกออกมาเป็นต้นอ่อน โยมอุปัฏฐากทั้งสองได้กลายมาเป็นลูกศิษย์ถาวรของหลวงพ่อทูล 

และที่นี่เราได้พยานบุคคลท่านแรกที่ปฏิบัติแนวปัญญาตามคำสอนของท่านที่วางไว้  

ในปี พ.ศ. ๒๕๓๕ หลวงพ่อได้กลับไปโปรดญาติโยมที่อเมริกา และไปอีกปีละครั้งติดต่อกัน  

จนถึง พ.ศ. ๒๕๓๙ ท่านบอกลูกศิษย์ทางเมืองไทยว่าจะไปเก็บผลไม้ที่อเมริกา ในปีนี้เองท่านได้ไป  

โปรดลูกศิษย์ที่นิวยอร์ค ที่นั้นท่านได้พยานบุคคลเพิ่มอีกหนึ่งคน ก่อนกลับเมืองไทย ท่านได้แวะไป

ซานฟรานซิสโกเป็นครั้งแรก โดยคุณธรรมศักดิ์ เทียนเงิน และภรรยา เป็นผู้นิมนต์ จากนั้นได้หยุดไป 

๒ ปี ได้บอกกับลูกศิษย์ว่าผลไม้ยังไม่สุก ท่านได้กลับไปอีกครั้งในปี พ.ศ. ๒๕๔๑ ปลายเดือนมิถุนายน 

พร้อมกับได้จัดให้มีการอบรมธรรม ขึ้นที่เวอร์จิเนีย ณ วัดญาณรังสี เป็นการอบรมครั้งแรก แนวทาง
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การอบรมเป็นไปตามแบบแผนที่หลวงพ่อวางเอาไว้ 

ท่านบอกว่าในพุทธกาลทำแบบนี้ คือ ผู้เข้าอบรมจะ

ล้อมวง ถกปัญหาต่างๆ ทั้งปัญหาชีวิต ครอบครัว 

การงาน หรือปัญหาส่วนตัว แล้วใช้หลักคำสอนของ

พระพุทธเจ้า เช่น หลักไตรลักษณ์ เข้ามาแก้ไข  

ส่วนกลางคืนหลวงพ่อจะเทศน์ให้ฟังท่ามกลาง

แสงจันทร์ ไม่จุดไฟ จดไม่ได้ ต้องจำเอา เลยต้อง

ตั้งใจฟังเป็นพิเศษ 

การอบรมค่อนข้างแปลก กล่าวคือ ไม่มีการ

นั่งสมาธิ จะคุยกันทั้งวัน คืนไหนหลวงพ่อไม่เทศน์ก็จะคุยกัน ถกปัญหากัน สถานที่อบรมเป็นวัด 

หาความสะดวกไมไ่ด ้ไมว่า่จะเปน็เรือ่งทีน่อน หอ้งนำ้ อาหาร การเดนิทาง เพราะอยูไ่กลจากชมุชนมาก 

ผู้เข้าอบรมต้องนอนในเต็นท์ อากาศหนาว ฝนตกแฉะไปหมด เต็นท์ก็รั่ว ไม่สะดวกสบายสักอย่าง   

คนก็มาจากทีต่า่งๆ กนั คอื นวิยอรค์ ซานฟรานซสิโก ลอสแอนเจลสิ (LA) หลยุสเ์ซยีนา่ เทก็ซสั   

อาร์คันซอ ชิคาโก เวอร์จีเนีย และประเทศไทย คนที่ไปไม่ได้รู้จักกันมาก่อน การพูดจึงมีน้อยมาก   

ใช้ฟังอย่างเดียว ที่นี่เราได้พยานบุคคลท่านหนึ่ง ที่เป็นกำลังสำคัญในการเผยแผ่การปฏิบัติแนวปัญญา

ของหลวงพ่อทูล ให้คนได้รู้จักอย่างกว้างขวาง 

ต้นปี พ.ศ. ๒๕๔๒ สมาชิกถาวรได้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในซานฟรานซิสโก ทำให้

สมาชิกกลุ่มนี้ มีความคิดที่จะหาที่เป็นของตัวเอง สำหรับจัดอบรมครั้งต่อๆ ไป แต่ยังไม่ลงตัว เดือน

มิถุนายน ในปีเดียวกัน การอบรมครั้งที่ ๒ จึงถูกจัดให้มีขึ้นที่อาร์คันซอ เป็นที่ส่วนบุคคลของคุณติ๊ก  

คณุบี ๋มผีูเ้ขา้อบรมเพิม่ขึน้เทา่ตวั ซึง่มาจากเมอืงตา่งๆ ทัว่ประเทศสหรฐัอเมรกิา และเมอืงไทย ใชเ้วลา 

๗ วนั ๖ คืน การอบรมก็ทำคล้ายๆ กับครั้งแรก ที่แปลกไปก็คือ ที่นี่เป็นภูเขาลูกเล็กๆ หลวงพ่อพักใน

รถตู้ที่เชิงเขา ลูกศิษย์จะอยู่ในเต็นท์รอบภูเขาจนถึงยอดเขา ฝนตก ดินเหนียวแดงแฉะและลื่นเลอะ  

ไปหมด รองเท้าก็หนักไปด้วยขี้โคลน ไม่มีห้องน้ำ ไม่มีส้วม ที่ภูเขานี้จะมีตัวเห็บกวาง (TIC) มีฉายาว่า 

ถ้ากัดใครจะเป็นโรคเหลืองตาย เพราะถ้ามันมุดเข้าไปในตัวเราแล้ว จะไม่ออก ตายลูกเดียว ทุกคน

ต้องอยู่ด้วยความหวาดกลัว ไหนจะกลัวผี กลัวฝนตก กลัวปวดท้อง แล้วไม่มีที่จะไป เพราะส้วม

ชั่วคราวก็อยู่ถึงตีนเขา แล้วยังต้องกลัวตัวเห็บกวางอีก บางท่านกลัวผีมาก ต้องเบียดกัน ๓ คน ใน

เต็นท์เดียว ทั้งสัมภาระที่หอบหิ้วขึ้นเขาอีก ได้เห็นว่าเมื่อคนไม่มีที่พึ่ง ก็พึ่งกระเป๋าเสื้อผ้า ยังกับว่ามัน
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จะกันผีกันฝนได้ยังงั้นแหละ แต่เพราะสิ่งแวดล้อม  

แบบนี้นี่เอง ผู้เข้าอบรมได้อุบายจากความลำบากใน

การหอบหิ้ว ในเรื่องกลัวผี อุบายจากทัพพีที่มีด้ามจับ

อ่อนๆ เพราะจะไปบังคับมันให้ได้ดั่งใจ หลวงพ่อเองก็

เบิกบานร่าเริงเป็นกันเองมาก จะเล่าเรื่องส่วนตัว เล่า

นิทานให้ฟัง และได้ตั้งชื่อให้ลูกศิษย์คนหนึ่งที่ชอบกิน  

ทุเรียนเอามากๆ ว่าถ้าบวชแล้วต้องชื่อ แม่เชียนทุรี 

การอบรมครั้งนี้ประสบผลสำเร็จงดงามมากได้สมาชิก  

ที่เปลี่ยนความเห็นได้อีก รวม ๔ ท่าน หลังจากนั้น

หลวงพ่อได้รับนิมนต์ไปหลุยเซียน่าโดยลูกศิษย์ก้นกุฏิ คุณนิด บาหยัน แพร์รี่ พักอยู่สามวัน เราได้

พยานบุคคลเพิ่มขึ้นอีกสองท่านที่นี้ หลวงพ่อโปรดที่นี่มาก ได้แวะมาเยี่ยมเยียนทุกครั้งที่มาอเมริกา   

จากหลยุเซยีนา่ หลวงพอ่ไดร้บันมินตจ์ากพระอาจารยป์ระเสรฐิ วดัปา่ธรรมชาต ิชคิาโก ทีน่ีเ้ราได ้ 

สมาชิกพยานบุคคลเพิ่มขึ้นมาอีก ๑ ท่าน เนื่องจากหลวงพ่อได้บอกว่า ฆราวาสต้องสอนกันเอง ดังนั้น

วันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงเป็นครั้งแรกที่คณะลูกศิษย์ของหลวงพ่อทูล ที่คิดเป็นบ้างแล้ว ได้

ออกงานที่ลอสแอนเจลิส (LA) ได้ไปแลกเปลี่ยนธรรมะกับคณะหมอ ๖๐ กว่าคน ได้ฝึกพูดและได้  

เรียนรู้ หลังจากนั้นก็ได้จัดอบรมที่เมืองไทยเป็นครั้งแรก ที่สวน

มะม่วงของคุณแม่สมจิตร ศิริคะเณรัตน์ อำเภอท่าพระ จังหวัด

ขอนแก่น มีสมาชิกมาจากอเมริกา สวิตเซอร์แลนด์ และที่ต่างๆ 

ทั่วประเทศไทย ผู้อบรมมีประมาณ ๑๘๐ กว่าท่าน มีทั้งพระและ

ฆราวาส หลวงพ่อทูลมาเป็นประธานให้ ๑ วัน กิจกรรมจะมุ่งให้  

ผู้เข้าอบรม ไม่ได้รับความสะดวกสบาย อึดอัดขัดข้องไปหมด   

ไม่พอใจต่างๆ นานา เพื่อให้เห็นนิสัยจริงของตัวเอง ผลเป็นที่  

น่าพอใจ จนเป็นเรื่องที่ผู้เข้าอบรมต้องพูดถึงกันไปอีกนาน 

ปลายปี พ.ศ. ๒๕๔๒ หลวงพ่อได้เมตตาแนะนำ ให้ใช้บ้าน

ที่ 309 Northwood Drive, South San Francisco, CA U.S.A. 

เป็นศูนย์เพาะชำ เพื่อรองรับญาติธรรมที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทั้งในและนอกประเทศ ซึ่งในบางโอกาสจะมี

คนมาพักแรม ฝึกปฏิบัติธรรมในแนวปัญญาแก้ปัญหาชีวิต จะมีญาติธรรมที่คิดเป็นบ้างแล้วมาอยู่ด้วย 

และคอยช่วยเหลือให้คำแนะนำแก่คนหัดใหม่ บ้างก็อยู่เป็นอาทิตย์ บ้างก็อยู่เป็นเดือน  

พระเทพสารมุนี (หลวงพ่อเพชร) 
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เดือนมีนาคม ๒๕๔๓ ลูกศิษย์หลวงพ่อทูล ๓ คน จากอเมริกาได้เดินทางมาแลกเปลี่ยนธรรม  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) ๓ วัน หลวงพ่อบอกว่าต้องแต่งตัวให้สวยด้วย   

เพราะนักปฏิบัติธรรมก็สวยได้ มีญาติธรรมเพิ่มขึ้นอีกหลายท่าน ซึ่งกลายมาเป็นกำลังสำคัญในการ

เผยแผ่ธรรมในเมืองไทยในเวลาต่อมาเช่นกัน 

เดือนเมษายนในปีเดียวกัน หลวงพ่อได้พระภิกษุรูปแรกที่เป็นลูกศิษย์ KPY อเมริกา ซึ่งมี  

พระเทพสารมุนี (หลวงพ่อเพชร) วัดพุทธรัตนาราม รัฐเท็กซัส เป็นพระอุปัชฌาย์ นอกจากนี้ท่านยังเป็น 

พระอุปัชฌาย์ให้กับภิกษุ KPY รูปอื่นๆ อีกด้วย ทั้งนี้เพราะหลวงพ่อเพชรเป็นสหธรรมิกที่หลวงพ่อทูล

เคารพนับถือเป็นอย่างมากนั่นเอง    

กำเนิดKPY

ในปี ค.ศ. ๒๐๐๐ มีเหตุการณ์โลกที่ถือว่าจะเกิด 

Y2K ขณะนั้นคุณลาวัลย์ มิ่งเมืองไทย ก็มีความคิด ว่า

เราควรจะมีชื่อกลุ่มของเรา ชื่อต้องเก๋ มีความหมายดี

และทันสมัย นี้คือที่มาของ KPY (KhippaPanYo) 

ฉายาของหลวงพ่อทูลนั้นเอง  

ด้วยเหตุนี้ KPY จึงได้กำเนิดขึ้นในปีนี้ที่ 

Redwood Valley CA โดยมีสมาชิกถาวร ๑๑ ท่าน 

รว่มใจกนัลงทนุทรพัย ์ ซือ้ทีแ่หง่นีข้ึน้มาดว้ยจำนวนเงนิ 

หลวงพ่อนําลูกศิษย์ เดินเที่ยวป่าศึกษาธรรมะจากธรรมชาติบนเขา KPY 
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๑๘,๙๐๐,๐๐๐ บาท KPY แห่งนี้ห่างจากซานฟราน-

ซิสโก ไปทางทิศเหนือ ๒๐๙ กิโลเมตร มีเนื้อที่

ทั้งหมด ๔๘๘ ไร่ เป็นภูเขา ๓ ลูก ป่าสนทึบ 

สวยงาม อยู่ติดกับวัดอภัยคีรีและวัดคริสต ์ มีสัตว์

นานาชนิด ตั้งแต่กวาง หม ี งูหางกระดิ่ง ฯลฯ   

หลวงพ่อบอกว่าที่ตรงนี้เป็นสวรรค์ชั้นหนึ่ง พระ

หลายท่านก็บอกว่า KPY แห่งนี้ เป็นสถานที่ปฏิบัติ

ที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่ง และแห่งเดียวในอเมริกา 

เราได้จัดอบรมธรรมครั้งที่ ๕ ขึ้นที่นี่ ในเดือนมิถุนายน 

๒๕๔๓ มีหลวงพ่อเป็นประธาน ผู้เข้าอบรมทั้งหมด ๑๒๕ คน พระสงฆ์ ๙ รูป สมาชิกมาจากเมือง

ต่างๆ ทั่วอเมริกา และเมืองไทย ที่นี่เรามีกิจกรรม คือ ทุกคนนอนเต็นท์ ไม่มีน้ำอุ่นให้อาบ ห้องน้ำ

ห้องส้วมก็ใช้ธรรมชาติคือ ป่า มีที่ขุดให้คนละอัน สมาชิกจะได้ถังเล็ก ๑ ใบ 

กะละมังใส่ข้าว ๑ ใบ น้ำ + ขวดหมดแล้วเติมได้ มีการเดินป่าตอนกลางวัน 

ตอนกลางคืนไม่ให้ใช้ไฟฉาย สมาชิกหลายท่านได้มีโอกาสประจันหน้ากับหมี 

ได้สติตั้งมั่นดีมาก และเนื่องจากที่เป็นภูเขา เมื่อกางเต็นท์ก็จะเอียง นอนกลางคืน 

ก็จะไหลตกทำให้คนนอนโมโหมาก เนื่องจาก KPY จะอยู่ไกลจากตัวเมืองมาก 

ขึ้นเขาแล้วขึ้นเลย ถึงใครจะถูกความกดดันอย่างไรก็ออกไปไม่ได้ง่ายๆ มี

สมาชิกท่านหนึ่งโกรธมาก เมื่อถูกให้ย้ายเต็นท์อย่างกะทันหัน จึงพยายามจ้าง

ให้กรรมการพาลงเขา แต่ก็ไม่สำเร็จ ต้องอยู่ต่อจนครบ ๑๐ วัน ๙ คืน ในที่สุด

สมาชิกท่านนี้ก็สามารถเปลี่ยนความเห็นผิดมาเป็นความ

เห็นถูกได้ เพราะความโลภของตัวเอง คือ มีกะละมัง ๔ 

ใบ น้ำ ๔ ขวด เต็นท์ ๒ หลัง เต็นท์หนึ่งใส่ของ   

อีกเต็นท์หนึ่งไว้นอน การอบรมครั้งแรกบนเขา KPY 

แห่งนี้ได้รับผลดีมาก จึงได้ให้มีการอบรมทุกปีปีละครั้ง 

อย่างต่อเนื่องกันจนถึงปัจจุบัน   

ในปี พ.ศ. ๒๕๔๔ หลวงพ่อได้เริ่มโครงการ   

The Little KPY ที่เชียงราย วัดวังน้อย อำเภอป่าแดด 

ด้วยตัวท่านเองพร้อมลูกศิษย์ได้ผลดีมาก   
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ในเดือนกุมภาพันธ ์ ป ี ๒๕๔๔ คุณลาวัลย ์ สมาชิกคนสำคัญได้เสียชีวิตลงอย่างกะทันหัน   

คณุวฒุชิยั หงอสุวรรณ สามีจึงได้ปรึกษาหลวงพ่อถึงการสร้างวัดขึ้นที่นิวยอร์ค เพื่อสืบทอดเจตนารมณ์

ของภรรยา ด้วยเหตุนี้ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๕ เดือนกรกฎาคม วัดนิวยอร์คธัมมาราม จึงได้ตั้งขึ้นที่   

33 - 37 97th St., Corona, New York, 11368 U.S.A. เนื่องจากทำเลที่ตั้งวัดนี้อยู่ในตัวเมือง   

ราคาจึงสูงมากแต่เพราะความศรัทธาของญาติโยมชาวนิวยอร์ค และศิษย์ชาวต่างเมืองใกล้เคียง ที่มี  

ต่อหลวงพ่อทูล ทำให้วัดนิวยอร์คธัมมารามเกิดขึ้นได้ และยังขยายเพิ่มโดยซื้อตึกข้างเคียงในปี ๒๕๕๑ 

ด้วยราคา ๙๗๕,๐๐๐ เหรียญสหรัฐ (๓๔ ล้านบาท) ซึ่งเป็น ๒ เท่าของราคาตึกแรก หลวงพ่อ  

จำพรรษาที่นี่ ๑ พรรษา ถึงวัดนิวยอร์คธัมมาราม จะเป็นวัดที่ตั้งขึ้นได้ไม่นาน แต่ก็ได้รับเกียรติให้  

เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะสงฆ์ไทยในอเมริกา ในปี พ.ศ. ๒๕๕๐   

วัดนิวยอร์คธัมมารามแห่งนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จถวายสังฆทาน

บำเพ็ญกุศล ถึง ๒ ครั้ง  
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คณะศรัทธาวัดนิวยอร์คธัมมาราม 
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 กำเนิดวัดซานฟรานธัมมาราม

วัดไทยในอเมริกา ส่วนใหญ่จะตั้งอยู่นอกเมือง ไปมาไม่สะดวก หลวงพ่อเป็นห่วงคนไทย  

ลูกหลานไทยในต่างแดน ที่จะไม่มีโอกาสได้รู้จักศาสนาพุทธ ท่านได้ปรารภเรื่อง การสร้างวัด  

ในเมืองซานฟรานฯ ด้วยเหตุนี้ในเดือนมิถุนายน ๒๕๔๕ คุณรัตติมา จินตนโรจน์ ได้ถวายตึก  

ราคา ๒๓,๘๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อให้เป็นวัด แต่เนื่องจากอาคารนี้ลักษณะที่อยู่ไม่ถูกต้องตามพระวินัยสงฆ์ 

แต่อยู่ในทำเลดีมากๆ หลวงพ่อจึงได้อนุญาตให้เป็นวัดได้จนกว่าจะหาที่ใหม่ที่เหมาะสม ดังนั้นใน  

เดือนกันยายนปีเดียวกันนี้ วัดซานฟรานธัมมาราม  

ก็ได้เปิดเป็นทางการขึ้นที่ 473 11th Ave, SF, CA 

94118 U.S.A.  

เนื่องจากสมาชิกชาวซานฟรานทั้งพระสงฆ์ 

แม่ชี และฆราวาส ได้เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก และ

อาคารเดิมก็ไม่ถูกต้องตามพระวินัยสงฆ์ หลวงพ่อได้

ปรารภว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องหาวัดใหม่ ดังนั้น

เดือนมิถุนายน ๒๕๕๑ ชาวซานฟรานจึงได้วัดใหม่ที่ 
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2645 Lincoln Way, SF, CA 

94122 U.S.A. เป็นตึกหัวมุม

ถนน อยูใ่นทำเลใกลเ้คยีงกับวัด

เดิม ถูกต้องตามพระวินัยสงฆ์

ทุกประการ ตรงข้ามกเ็ปน็สวน

สาธารณะ Golden Gate 

Park เหมาะที่จะใช้ล้อมวง

สนทนาธรรมได้อย่างดี ราคา 

อาคารนี้คือ    

๒.๓ ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นเงินไทย ๘๐,๕๐๐,๐๐๐ บาท 

วัดซานฟรานธัมมารามเป็นวัดธรรมยุตอันดับที่ ๕๐   

ในสหรัฐอเมริกา 
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 กำเนิดวัดฮ่องกงธัมมาราม

ในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ลูกศิษย์ชาวฮ่องกงได้มากราบหลวงพ่อเล่าถึงความเป็นอยู่ของคนไทย  

ในฮ่องกงว่าส่วนใหญ่เป็นคนภาคอีสาน ไปทำงานเป็นแม่บ้านบ้าง รับจ้างบ้าง แต่ละวันใช้ชีวิตหมดไป

อย่างไร้จุดหมาย เพราะไม่มีที่พึ่งทางใจ ไม่มีหลักปฏิบัติ หลวงพ่อจึงเมตตาให้ไปหาที่สร้างวัดที่ฮ่องกง 

ที่ดินราคาแพงมาก แต่หลวงพ่อก็ไม่ได้ละความพยายามได้ไปดูที่อยู่หลายครั้ง จนในที่สุดก็ได้ที่ 118 

Tai Tong St., Yuen Long Town, New Territories, Hong Kong จัดตั้งเป็นวัดจริงจังขึ้นมาในปี   

พ.ศ. ๒๕๔๘ ปัจจัยที่หลวงพ่อซื้อที่ดินครั้งแรก รวมประมาณ ๑๗๐,๐๐๐ เหรียญฮ่องกง (๘๕๐,๐๐๐ 

บาท) ต่อมาได้ขยายให้ใหญ่ขึ้นอีก โดยการซื้อตึกข้างเคียง ประมาณ ๓๔๐,๐๐๐ เหรียญฮ่องกง 

(๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท)   

เนื่องจากสมาชิกได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว 

จึงได้ขยายต่อไปอีกในปี ๒๕๕๐ ซื้อตึกเพิ่มใน

ราคา ๔๐๐,๐๐๐ เหรียญฮ่องกง (๒,๐๐๐,๐๐๐ 

บาท) ในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ วัดฮ่องกงธัมมาราม  

ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม  

คณะสงฆ์ภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วย  

วัดฮ่องกงธัมมารามเป็นวัดที่สมบูรณ์ มี

ที่ดินเป็นของตัวเองไม่ได้เช่าหลวงพ่อบอกว่าจะได้

ไม่ถูกไล่ที่ ให้ช่วยกันดูแลเป็นศาสนสมบัติของ  

ลูกหลานชาวพุทธสืบไป  
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คณะศรัทธาวัดฮ่องกงธัมมาราม 
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ขยายศูนย์อบรมที่เมืองไทย

ในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ หลวงพ่อได้เปิดการอบรมปฏิบัติธรรม 

ที่พนัสนิคม จังหวัดชลบุรี อย่างเป็นทางการ กล่าวคือ ท่าน

ได้ไปพักอยู่ที่นั้นด้วยเป็นเวลา ๒๑ วัน ซึ่งเป็นการอบรมที่

ยาวนานที่สุดตั้งแต่เคยทำมา และแตกต่างคือ ผู้เข้าอบรม  

ไม่ได้พักร่วมกัน ไปเช้าเย็นกลับ มีแม่ชี ๓ ท่านเป็นวิทยากร 

จัดที่สวนมะม่วงของคุณประกอบ ผลจากการอบรมครั้งนี้ทำให้เกิดศูนย์ขิปปปัญโญ (KPY) ของเมือง

ไทยขึ้นเป็นแหง่แรกในป ี พ.ศ. ๒๕๔๙ ทีพ่นสันคิม และตอ่มาไดเ้กดิศนูยข์ปิปปญัโญในทีต่า่งๆ ตามมา

อีกหลายแห่ง ได้แก่   

 • ศูนย์ปฏิบัติธรรมขิปปปัญโญเขาใหญ่   จังหวัดนครราชสีมา ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ 

 • ศูนย์ปฏิบัติธรรมขิปปปัญโญสัมมากร   กรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 • ศูนย์ปฏิบัติธรรมขิปปปัญโญบางไทร  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 • ศูนย์ปฏิบัติธรรมขิปปปัญโญเชียงใหม่   จังหวัดเชียงใหม่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ 

เคยมีคำถามว่าทำไม ลูกศิษย์หลวงพ่อทูลถึงได้ไม่หวั่นไหวต่อการที่หลวงพ่อถูกกล่าวหาว่าร้าย

ต่างๆ นานา แต่กลับรักและเทิดทูนหลวงพ่ออย่างมั่นคงเสมอต้นเสมอปลาย ยินดีทุ่มเท มอบกาย

 ศูนย์ KPY พนัสนิคม 

 ศูนย์ KPY สัมมากร 
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ถวายชีวิตได้ ทั้งนี้ก็เป็นเพราะธรรมะที่หลวงพ่อป้อนให้   

ทั้งสอน ทั้งปฏิบัติให้ดูเป็นตัวอย่างนั้น ทำให้เราทั้งหลาย

กลายเป็นคนหนักแน่น มีความเป็นธรรม สามารถพิจารณา

แยกแยะผิดถูกได้ด้วยปัญญาเฉพาะตนนั่นเอง 

สังเกตอีกว่า วัดแต่ละแห่งที่หลวงพ่อเมตตาช่วย

สร้างขึ้นมานั้น จะอยู่ในเมืองใหญ่ เช่น ฮ่องกง นิวยอร์ค 

ซานฟรานซิสโก ทั้งสามเมืองนี้เป็นเมืองที่คนเลือกที่จะอยู่ 

เนื้อที่ขยายไม่ได้อีกแล้ว บ้านจึงมีราคาแพงยิ่งกว่าทองคำ 

การที่จะสร้างวัดในตัวเมือง เป็นสิ่งที่เป็นไปได้ยาก แต่  

หลวงพ่อทูลก็ได้ทำให้เกิดขึ้นแล้วในช่วงเวลาอันสั้น ทั้งนี้ก็เป็นเพราะธรรมะที่ท่านได้สอนทำให้ลูกศิษย์

มีปัญญาฉลาดสามารถ มีศรัทธามั่นคงไม่คลอนแคลน ลูกศิษย์ทุกคนรู้ด้วยใจว่าสิ่งที่หลวงพ่อสอนและ

ทำให้ดู เป็นสิ่งที่ทำตามได้จริง ท่านมองการณ์ไกลมาก เป็นห่วงลูกหลานชาวพุทธที่ยังต้องมาเกิดใน

โลกนี้เพื่อสร้างบารมี ท่านได้วางคำสอนไว้มากมาย ถึงตัวท่านจะจากไป แต่ผลงานของท่านจะทำให้

ลูกศิษย์รู้สึกเหมือนว่า ท่านจะยังอยู่คู่กับโลกนี้ตลอดไป 

 ศูนย์ KPY บางไทร 

 ศูนย์ KPY เชียงใหม่ 

 ศูนย์ KPY เชียงใหม่ 
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ÁÃ´¡¸ÃÃÁ
หลวง¾่อทูล	ขÔปÚปป�Úâ 



134ขÔปปป˜ญญานØÊร³�	  134ขÔปปป˜ญญานØÊร³�	

ÁÃ´¡¸ÃÃÁ



135135

	อØบายการป¯ÔบัตÔธรรม	



136ขÔปปป˜ญญานØÊร³�	  136ขÔปปป˜ญญานØÊร³�	

	อØบายตัวอย่างในการ½ƒกป˜ญญา	
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	กลอนเล้าข้าวหมา	



138ขÔปปป˜ญญานØÊร³�	 

	การอยู่ใต้อำนาจคน¾าลไม่ดีทัéงนัéน	
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	การขับรถไม่มีเบรกย่อมมีอันตราย	



140ขÔปปป˜ญญานØÊร³�	 

	ทØกคนย่อมมีÀา¾ยนตร�ตÔดตัว©ายตลอดวันคืน	
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	¾ยายามดับไ¿ตัวเองอยู่เÊมอ	



142ขÔปปป˜ญญานØÊร³�	 

	ขÖéนªื่อว่าของปลอมแล้วไม่ดีทัéงนัéน	



143143

	นอนหลับไม่เห็นÀัย	ใจหลับไม่รู้ตื่น	



144ขÔปปป˜ญญานØÊร³�	 

	ถ้าถือว่าตนเป็นที่รัก	ก็ควรรักÉาตนให้ดี	
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ผู้มีป˜ญญารักÉาใจ	กามคØ³จะไม่กำเรÔบ	



146ขÔปปป˜ญญานØÊร³�	  146ขÔปปป˜ญญานØÊร³�	

	กามทัéงหลายที่เที่ยงไม่มีในหมู่Êัตว�	
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	ผู้ยÔนดีในธรรม	นÖกถÖงข้อป¯ÔบัตÔเนือง	



148ขÔปปป˜ญญานØÊร³�	  148ขÔปปป˜ญญานØÊร³�	

	อย่าทำงานหน้าเดียว	อย่า¾ักงานหน้าเดียว	
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	ใจÊกปรก	คÔดใ½†½˜นในทางÊกปรก



150ขÔปปป˜ญญานØÊร³�	 

	ม้าอาªาไนยก็เกÔดจากท้องม้าธรรมดา	
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	ตำรวจผู้น้อยก็จะเป็นตำรวจผู้ใหญ่ได้



152ขÔปปป˜ญญานØÊร³�	  152ขÔปปป˜ญญานØÊร³�	

	Êำรวจกอง¾ลบ่อยæ	เตรียม¾ร้อมทØกข³ะ	



153153

	ÊมมตÔทัéงหลายเป็นอาหารของอวÔªªา



154ขÔปปป˜ญญานØÊร³�	 

ถ้ารู้ตัวว่าอยู่ในที่มืด	จÖงจะหาวÔธีจØดไ¿	

154ขÔปปป˜ญญานØÊร³�	
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ศรัทธาแน่นหนามั่นคงแล้ว	ย่อมเลือกทำแต่กรรมดี	



156ขÔปปป˜ญญานØÊร³�	 

	คนเขลาคÔดว่ามีบØตร	มีทรั¾ย�	จÖงมีความเดือดร้อน
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	Êถานที่แห่งนีé	เป็นÊถานที่อบรมธรรมแก่ประªาªน	



158ขÔปปป˜ญญานØÊร³�	 

	วัด«าน¿รานธัมมาราม	
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160ขÔปปป˜ญญานØÊร³�	 

	ความÊØขในâลกนีéอยู่กับความ¾อดี	
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162ขิปปปัญญานุสรณ์	 	 ñôø	

“¶้าข้าพเจ้าจะäด้µรัสรู้เปšนพระพØทธเจ้าãนªาµินี้ 

ขอãห้¶าดทองคÓทวนกระแสน้ÓขÖ้นäป 

¶้าจะäม่äด้µรัสรู้เปšนพระพØทธเจ้าãนªาµินี้ 

ขอãห้¶าดทองคÓäด้äหลäปµามกระแสน้Ó” 

 



จุดประกายแห่งปัญญา	



164ขิปปปัญญานุสรณ์	 	

	 ค้นพบแนวทางการตรัสรู	้

พระพุทธเจ้าทรงค้นพบแนวทางตรัสรู้ด้วยพระองค์เอง ในขณะลอยถาดทองคำได้เสี่ยงทายมี 

คำกล่าวว่า  

      “¶้าข้าพเจ้าจะäด้µรัสรู้เปšนพระพØทธเจ้าãนªาµินี้ 

  ขอãห้¶าดทองคÓทวนกระแสน้ÓขÖ้นäป 

  ¶้าจะäม่äด้µรัสรู้เปšนพระพØทธเจ้าãนªาµินี้ 

  ขอãห้¶าดทองคÓäด้äหลäปµามกระแสน้Ó” 

เมือ่พระองคป์ลอ่ยมอื ถาดทองคำกไ็ดท้วนกระแสนำ้ขึน้ไปทนัท ีพระองคจ์ึงมีความมั่นใจว่า ในชาตินี้

จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าอย่างแน่นอน จากนี้ไปจะเป็นจุดเริ่มต้นในการปฏิบัติเสียใหม่ ๕ ปีกว่าที่

ผ่านมา พระองค์ไม่เคยใช้ปัญญาพิจารณาในสัจธรรมใด นี้เป็นการเริ่มต้นที่พระองค์จะได้ใช้ปัญญาเป็น

ครั้งแรก การใช้ปัญญาในครั้งนี้มีอุบายที่จะเอาถาดทองคำนำมาคิด ท่านผู้อ่านทั้งหลายจงเข้าใจจุด 

เริ่มต้นของการปฏิบัติด้วยการใช้ปัญญานำหน้านี้จึงเป็นสิ่งสำคัญเป็นอย่างยิ่ง มีเหตุผลรองรับในความ

ถูกต้องเอาไว้อย่างชัดเจน เพราะการปฏิบัตินี้จะไม่เหมือนกันกับดาบสทั้งสองที่สอนมาก่อนแต่อย่างใด  

ในจดุเริม่ตน้นีพ้ระองคไ์ดค้น้พบ
”หลกัสมัมาทฏิฐ
ิความเหน็ทีถ่กูตอ้งชอบธรรม
สมัมาสงักปัโป


การดำริพิจารณาด้วยปัญญาในเหตุผล”


	อุบายการฝึกปัญญา	

พระองค์ได้อุบายฝึกปัญญา จากการลอยถาดทองคำ นำมาคิดพิจารณา ทำให้จิตของพระองค์ 

ได้รู้เห็นตามหลักไตรลักษณ์
คือ
อนิจจัง
ทุกขัง
อนัตตา อย่างเปิดเผย หลักเสี่ยงทายในชีวิตเป็นของ

คู่กับโลกมนุษย์นี้มายาวนาน ตัวอย่าง การไปยกพระหรือเสี่ยงทายด้วยวิธีใด ต้องอธิษฐานไว้สองอย่าง

เสมอ เช่น ถ้าจะได้ขอให้ยกพระขึ้น ถ้าจะไม่ได้ขอให้ยกพระไม่ขึ้น นี้ฉันใดพระองค์จึงเสี่ยงทายว่า ถ้า

จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าให้ถาดทองคำทวนกระแสน้ำขึ้นไป ถ้าไม่ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าให้ถาด

ทองคำไหลไปตามกระแสน้ำ แต่ครั้งนี้ถาดทองคำทวนกระแสน้ำขึ้นไป จึงทำให้พระองค์มีความมั่นใจ

ในตนเอง ได้เอาถาดทองคำมาเป็นอุบายพิจารณาด้วยปัญญา แล้วตีความหมายว่า “ถาดทองคำทวน

กระแสน้ำ”
 ก็เอา
 “ถาดทองคำมาเปรียบเทียบกับจิตของพระองค์เอง” ทรงดำริว่าพระองค์จะฝึก 
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สติปัญญามาอบรมจิต ไม่ปล่อยให้จิตเกิดความยินดี ในสิ่งที่ชอบใจไปตามกระแสโลก ตามปกติจิตมี

ความต้องการในทางที่ต่ำในกามคุณทั้ง ๕ ใจมีความยินดีในรูป ใจมีความยินดีในเสียง ใจมีความยินดี

ในกลิ่น ใจมีความยินดีในรส ใจมีความยินดีในสัมผัสที่อ่อนนุ่ม เรื่องอย่างนี้พระองค์ได้เคยมีความยินดี

มาแล้ว จากนี้ไปพระองค์จะใช้ปัญญาทวนกระแส ไม่ให้ใจมีความยินดีในสิ่งเหล่านี้ ใจก็จะไม่เกิดความ

เห็นผิด ความเข้าใจผิดไปตามกระแสโลกเหมือนที่เคยเป็นมา เรียกว่า พระองค์มีปัญญาปฏิเสธไม่ให้



ใจเกิดความยินดียินร้ายโดยประการทั้งปวง และปฏิเสธว่า ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข ที่เกี่ยวกับ

กามคุณในทางโลก พระองค์ก็มีปัญญาฝึกใจไม่ให้ใจมีความผูกพันในสิ่งเหล่านี้ได้ ฝึกใจปฏิเสธว่าสิ่ง

เหล่านี้เป็นสิ่งที่ผูกใจ ก่อให้เกิดความหลงใหล ยึดติดผูกพันอยู่ในโลกนี้ทั้งนั้น  

	วิธีการฝึกปัญญา		

ในอีกมุมหนึ่งพระองค์ได้คิดเปรียบเทียบว่า ถ้าถาดทองคำได้ไหลไปตามกระแสน้ำ ถาดทองคำ

จะไปตกอยู่ในที่ไหน โอปนยิโก น้อมเอา “ถาดทองคำ” เปรียบกับ “ใจพระองค์” ดูว่า ถ้าถาดทองคำ

ไหลไปตามกระแสน้ำจะไหลไปเรื่อยๆ น้ำไหลไปทางไหนถาดทองคำก็ไหลไปตามนั้น ในที่สุดก็ไหลลงสู่

มหาสมุทรอันกว้างใหญ่ ไหลวนไปเวียนมาในมหาสมุทรไม่มีที่จบสิ้นได้ นี้ฉันใด ถ้าใจมีกิเลสตัณหาฝัง

อยู่ ใจก็จะเที่ยวเกิดตายในมหาสมมติโลกนี้ไม่มีที่จบสิ้นเช่นกัน เมื่อเวลาน้ำลดถาดทองคำก็จะตกค้าง

อยู่ในหาดทรายหรือเกาะแห่งนั้นชั่วคราว เมื่อถึงเวลาน้ำขึ้นถาดทองคำก็จะไหลไปตามกระแสน้ำต่อไป

ไม่มีทางสิ้นสุดลงได้ นี้ฉันใดพระองค์ใช้ปัญญาคิดเปรียบเทียบกับใจว่า ความรักความต้องการของใจ

ไม่มีที่สิ้นสุด ความอยากของใจก็ไม่มีขอบเขตไม่มีประมาณ ดังคำว่า   

นตฺถิ
ตณฺหา
สมานที
แม่น้ำเสมอด้วยตัณหาไม่มี


มหาสมุทรไม่มีความอิ่มด้วยน้ำ
ฉันใด



ใจก็ไม่มีความอิ่มในความอยาก
ก็ฉันนั้น


พระองค์ได้พิจารณาว่า การที่ถาดทองคำได้ไปตกค้างตามหาดทรายในเวลาน้ำลด หรือตกค้าง

อยู่ในเกาะต่างๆ พระองค์ก็ใช้ปัญญาคิดเปรียบเทียบกับใจว่า ใจได้ไปตกค้างเกิดเป็นมนุษย์ เป็นคนชาติ

ตระกูลต่างๆ เป็นกษตัรยิบ์า้ง เปน็พราหมณบ์า้ง เปน็แพศยบ์า้ง เปน็ศทูรบา้ง เปน็จณัฑาลบา้ง เกิดใน

ภพน้อยภพใหญ่ในกามภพ รูปภพ อรูปภพ และภพของหมู่สัตว์ดิรัจฉานทั่วไป พระองค์ใช้ปัญญา

พิจารณาอยู่อย่างนี้ พระองค์ได้เกิดมีญาณทัสสนะขึ้น ปัญญาหยั่งรู้และมีความเข้าใจในเหตุที่ทำให้
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มนุษย์ได้เกิดมาอย่างชัดเจน ในสมัยที่พระองค์ยังเป็นฆราวาสได้ทอดพระเนตรเห็นคนแก่ คนเจ็บป่วย 

คนตาย ก็เพราะมีเหตุคือการเกิด อะไรเป็นเหตุให้คนได้เกิดในช่วงนั้นพระองค์ยังไม่รู้ พึ่งจะรู้ในเหตุที่

ทำให้มนุษย์ได้เกิดมา จากอุบายการใช้ปัญญาพิจารณาในถาดทองคำนี้เอง นั้นคือ ตัณหาความอยากที่

พาให้มาเกิดเป็นภพเป็นชาติ
หมุนเวียนอยู่ในภพทั้งสาม
มีกามตัณหา
ภวตัณหา
วิภวตัณหา   

วธิกีารฝกึปญัญาทีพ่ระพทุธองคท์รงคน้พบ คอื การนอ้ม (โอปนยโิก) หรอืเทยีบเคยีงสิง่ภายนอก  

เข้าสู่ภายในคือตัวเอง และน้อมตัวเองออกไปเทียบกับสิ่งภายนอกให้รู้เห็นเป็นสภาพเดียวกัน  

	ปัญญาของพระองค์ได้เกิดขึ้น	

ญาณทัสสนะ ได้เกิดขึ้นภายในใจของพระองค์แล้ว ความรู้แจ้งเห็นจริงในสัจธรรมได้ขยายเป็น

วงกว้างออกไปไม่มีประมาณ สิ่งหนึ่งสิ่งใดมีเหตุเป็นแดนเกิด สิ่งนั้นจะตั้งอยู่ได้ชั่วขณะ แล้วก็ดับไป

ตามเหตุนั้นๆ ไม่มีสิ่งใดตั้งอยู่ด้วยความมั่นคงถาวรได้ ไม่ว่าสิ่งนั้นจะมีจิตวิญญาณครองหรือไม่มี  

จิตวิญญาณครองก็ตาม ทุกอย่างจะต้องตกอยู่ในความเปลี่ยนแปลงด้วยกันทั้งนั้น แต่มนุษย์ไม่ยอมรับ

ในการเปลี่ยนแปลงนี้จึงได้เกิดความทุกข์ ไม่อยากให้สิ่งนั้นได้พลัดพรากจากตัวเราไป มีสิ่งใดก็อยากให้

สิ่งนั้นมีอยู่กับตัวเราตลอดไป จึงได้เกิดความยึดมั่นถือมั่นว่าสิ่งนั้นเป็นของเราจริงๆ เมื่อสิ่งนั้นมีการ

เปลี่ยนแปลงจึงได้เกิดความทุกข์ เรียกว่าใจเป็นทุกข์ในสิ่งที่เรามี ถ้าใจยึดว่ามีในสิ่งใด
 ใจก็จะเกิด

ความทุกข์ในของสิ่งนั้น นี้เรียกว่า ตัณหาความอยากได้เกาะติดยึดมั่นในสิ่งที่ไม่ถาวร แต่อยากให้  

สิ่งนั้นมีความถาวรตามที่เราต้องการ แม้เงินทองกองสมบัติในโลกนี้เป็นวัตถุธาตุมีประจำโลกมาแต่กาล

ไหนๆ เป็นเพียงสิ่งอาศัยเพื่อใช้ดำรงชีวิตอยู่ได้เป็นวันๆ ไปเท่านั้น อีกไม่กี่วันเดือนปีก็จะมี  

การเปลี่ยนแปลงไป ผู้ไม่มีปัญญาไม่เข้าใจในสิ่งเหล่านี้จึงได้เกิดความทุกข์ใจในวัตถุธาตุของโลกนี้ เมื่อใจ 

ยังมียินดี ผูกพัน ยึดมั่นถือมั่น ห่วงหาอาทรในวัตถุสมบัติของโลกและในกามคุณทั้งห้าอยู่ ใจก็จะมายึดถือ 

เกาะติดเกิดเป็นภพชาติอยู่ในโลกนี้ต่อไปไม่มีที่สิ้นสุดลงได้ 

พระองค์ใช้ปัญญาพิจารณาตามความเป็นจริงอยู่อย่างนี้ ใจจึงได้เกิดเป็น สัมมาทิฏฐิ
 มีความรู้

เห็นถูกต้องชอบธรรม
 พระองค์จึงได้ประกาศรับรองว่าวิธีการปฏิบัติที่เป็นแนวทางที่ถูกต้อง นี้เราได้

คน้พบแลว้ดว้ยปญัญาของพระองคเ์อง ไมม่ใีครเปน็ครอูาจารยใ์หแ้กเ่รา ไมไ่ดค้น้พบจากตำราแตอ่ยา่งใด 

เพราะความเป็นจริงที่มีอยู่ในโลกนี้เป็นตำราให้ศึกษาดูอยู่แล้ว แต่ขาดปัญญาที่จะนำมาพิจารณา

เท่านั้นเอง อุบายที่เป็นสัจธรรมความเป็นจริงมีอยู่ในโลกนี้มากมาย พระองค์ได้ตรัสว่า “เอาปลาย
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เข็มทิ่มลงไปที่จุดไหนในโลกนี้
จะมีสัจธรรมในจุดนั้นๆ “ถ้าไม่มีปัญญาจะนั่งทับ นอนทับ เหยียบไปมา

ก็จะไม่รู้เห็นในสัจธรรมแต่อย่างใด” ดังคำว่า  

นตฺถิ
ปญฺญา
สมาอาภา


แสงสว่างอื่นเสมอด้วยปัญญาไม่มี


ปัญญาในที่นี้ หมายถึง ทัสสนะญาณ ที่มีความแตกต่างกันกับ ญาณทัสสนะ


 ทัสสนะญาณ
 หมายถึง
 เห็นก่อนรู้



 ญาณทัสสนะ
 หมายถึง
 รู้ก่อนเห็น


ทั้ง ๒ ญาณนี้ ต้องทำงานร่วมกันหรือรู้เห็นไปพร้อมๆ กันจึงจะเกิดเป็นผล เช่น รู้แล้วต้องเห็น 

ถ้าเพียงรู้อย่างเดียวไม่เห็นก็ไม่กล้าตัดสินใจว่าผิดหรือถูกอาจจะเกิดความเข้าใจผิดไปได้ ถ้าเห็นแล้วไม่รู้

ก็ไม่ทราบว่านี้เป็นอะไร ก็ไม่สามารถตัดสินใจในความผิดความถูกได้เช่นกัน ฉะนั้นญาณทัสสนะ หรือ

ทัสสนะญาณ ต้องตีความหมายให้เข้าใจในเหตุและผล เช่น รู้สัจธรรมไปตามตำราก็พูดไปตามตำราที่  

รู้มาเท่านั้น สัจธรรมของจริงก็จะไม่เห็น หรือเห็นในสัจธรรมความจริงแต่ไม่รู้ว่าสิ่งนี้เป็นสัจธรรมก็

เปล่าประโยชน์ ก็จะเกิดความลังเลสงสัยไม่แน่นอนในการตัดสินใจ 

เหมือนกับบุคคลที่ไปหาปลาที่จะเอามาทำเป็นอาหาร เมื่อเอามือคว้าลงไปในน้ำ มือได้กำคองู

เอาไว้แน่น ในความรู้สึกว่าเป็นปลา มีความดีใจว่าจะได้ปลาไปทำอาหารให้อิ่มทอง นี้เพราะรู้อย่าง

เดียวการตัดสินใจย่อมผิดได้และมีความเข้าใจว่าเป็นปลาอยู่นั่นเอง เมื่อกำขึ้นมาพ้นจากน้ำแล้วจึงได้

เห็นว่าสิ่งที่กำอยู่นั้นเป็นงู ในความรู้ว่าเป็นปลาจะหมดไป เพราะได้เห็นของจริงว่าสิ่งนี้เป็นงู วิธี

ป้องกันจะไม่ให้งูกัดเป็นวิธีไม่ยากเลย นี้ฉันใด การรู้ก่อนเห็นหรือการเห็นก่อนรู้ในสัจธรรมก็ฉันนั้น  

ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า  

เอส
ธมฺโม
สนนฺตโน


สัจธรรมนั้นเป็นของเก่ามีมาตั้งแต่กาลไหนๆ


โลกมนุษย์ได้เกิดขึ้นมาแต่เมื่อไร สัจธรรมก็มีมาเป็นคู่อยู่กับโลกนี้แต่เมื่อนั้น คำว่า หลงโลก   

ก็เพราะไม่มีปัญญารู้เห็นในสัจธรรมความเป็นจริงของสิ่งที่มีอยู่ในโลกนั้นเอง พระพุทธองค์เป็นผู้ค้นพบ

สัจธรรมความจริงก่อนใครๆ ในโลกนี้ พระองค์ก็ได้ใช้ปัญญาพิจารณาความเป็นจริงในสัจธรรมนี้   

จึงทำให้ใจของพระองค์ได้ละถอนปล่อยวาง ในสิ่งที่มีความเห็นผิด ความเข้าใจผิด ความหลงผิด  

ให้สูญสิ้นไปจากใจ ก่อนที่พระองค์จะถึงจุดนี้ต้องใช้เวลานานหลายเดือน ในช่วงนี้พระองค์มีเวลาทำ 
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ความเพียรอยู่ในที่แห่งนี้อย่างต่อเนื่อง พระองค์ได้ลอยถาดทองคำแล้วเอาถาดทองคำมาเป็นอุบายใน

การใช้ปัญญา ดังที่ได้อธิบายมาแล้ว ถ้าเริ่มต้นถูกกับหลักสัมมาทิฏฐิ ความเห็นที่ถูกต้องชอบธรรมได้แล้ว 

การใช้อุบายธรรมในการพิจารณาความเป็นจริงอย่างอื่นจึงเป็นของง่าย 

	เครื่องมือฝึกปัญญา	:	สติ	สมาธิ	ปัญญา		

หากมีคำถามว่า ในช่วงนั้นพระองค์ทำสมาธิหรือไม่ ก็ตอบว่าพระองค์มีสมาธิอยู่ในใจอยู่แล้ว 

แต่เป็นสมาธิตั้งใจมั่น ส่วนสมาธิความสงบ พระองค์ได้ทำมาแล้วในครั้งอยู่กับดาบสทั้งสอง การปฏิบัติ

ในครั้งนั้นไม่เจริญก้าวหน้าแต่อย่างใด ในขณะนี้พระองค์มาใช้สมาธิความตั้งใจมั่นเป็นพลังหนุนปัญญา 

การทำสมาธิตั้งใจมั่นหนุนปัญญานี้ไม่ต้องนึกคำบริกรรมอะไร ความตั้งใจมั่นมีอยู่แล้วเพียงใช้ปัญญา

ประกอบเท่านั้นเอง ความตั้งใจมั่นอยู่เรียกว่าสมาธิตั้งใจมั่น การใช้ความคิดพิจารณาในหลักสัจธรรม

ตามความเป็นจริงเรียกว่า ปัญญา สติ ความระลึกรู้อยู่ว่า ขณะนี้พระองค์กำลังใช้ปัญญาพิจารณา  

ในเรื่องอะไร ฉะนั้น สติ สมาธิ ปัญญา ทั้งสามนี้ทำงานร่วมกันเป็นทีม จะขาดอย่างใดอย่างหนึ่ง   

การปฏิบัติก็จะไม่สมบูรณ์ 

ขณะนี้พระองค์มีสติ สมาธิ ปัญญา พร้อมแล้ว การปฏิบัติธรรมของพระองค์จึงได้ก้าวหน้า

อย่างรวดเร็ว มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ อุบายวิธีการปฏิบัติของพระองค์จึงตรงต่อความบริสุทธิ์   

ที่จะเข้าสู่วิมุตินิพพาน วิปัสสนาญาณได้เกิดขึ้นแก่พระองค์แล้วอย่างสมบูรณ์ จึงเป็นโลกวิทูรู้แจ้งโลก

ทั้งหมด ดังพระบาลีว่า 

นตฺถิ
โลเก
รโหนาม
ความลับไม่มีในโลกทั้งสาม


กามโลก รูปโลก อรูปโลก ไม่มีส่วนใดในสามภพมาปิดบังในวิปัสสนาญาณของพระองค์  

แม้แต่น้อย และมีญาณอื่นๆ เกิดขึ้นกับพระองค์ คือ อภิญญาญาณ 
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	 สัมมาทิฏฐิ	เป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิบัติ	

การเผยแผ่พระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าองค์เดียวจะทำไม่สำเร็จ เพราะไม่มีพยานบุคคลมา

เป็นหลักฐาน พระพุทธองค์ทรงปรารภถึงดาบสทั้งสองก็ปรากฏญาณรู้ว่า ดาบสทั้งสองได้มรณภาพไป

แล้วก่อนตรัสรู้ ๗ วัน พระพุทธเจ้าจึงดำริว่า เสียดายจริงหนอ ถ้าดาบสทั้งสองได้ฟังธรรมจากเรา  

ดาบสทั้งสองจะได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ในชาตินี้ ที่ผ่านมาดาบสทั้งสองได้บำเพ็ญบารมีพร้อมที่

จะได้เป็นพระอรหันต์อยู่แล้ว แต่ดาบสทั้งสองภาวนาปฏิบัติผิดวิธี ไปติดทำสติและสมาธิความสงบ 

หลงอยู่ในรูปฌาน อรูปฌาน เมื่อตายไปก็ได้ไปเกิดในภพของอรูปพรหม มีอายุยาวนานทีเดียว เมื่อ

ศาสนาพระศรีอริยเมตไตรย์ได้อุบัติเกิดขึ้นในโลก อาจารย์ทั้งสองที่เป็นพรหมยังไม่ได้ลงมาเกิดในเมือง

มนุษย์ ถึงจะมีบารมีพร้อมที่จะได้เป็นพระอรหันต์ในชาตินี้อยู่ก็ตาม ถ้าภาวนาผิดทางบารมีก็ปิดตัวลง

ช่วยอะไรไม่ได้เลย หรือในยุคนี้หากมีผู้ได้บำเพ็ญกุศลมาแล้วพร้อมที่จะได้บรรลุธรรมเป็นพระอริยเจ้าได้ 

ถ้าภาวนาผิดแนวทางของพระพุทธเจ้า ก็จะหมดโอกาสเหมือนกับดาบสทั้งสองนั้นเอง เพราะแนวทาง

การปฏิบัติที่จะเข้าสู่มรรคผลนิพพานได้มีวิธีจำกัด และก็มีวิธีเดียวที่เรียกว่า สัมมาทิฏฐิ ความเห็นที่  

ถูกต้องชอบธรรมเท่านั้น ถ้าตั้งหลักสัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบไม่ได้ในชาตินี้ ก็จะหมดโอกาสใน

มรรคผลนิพพานทันที เพราะในยุคนี้มีผู้สอนวิธีการปฏิบัติที่ความแตกต่างกัน แต่ละครูอาจารย์ก็มี

ความมั่นใจในตัวเองว่า วิธีปฏิบัติของตัวเองมีความถูกต้อง ในยุคนี้จะไม่มีใครๆ ช่วยกันได้ เป็นใน

ลักษณะตัวใครตัวมัน ถึงจะไม่ได้มรรคผลในชาตินี้ วิธีปฏิบัติที่ทำกันอยู่ก็จะเป็นบารมีของท่านต่อไป 

พระพทุธเจา้ไดไ้ปแสดงธรรมโปรดปญัจวคัคยี ์ ทีป่า่อสิปิตนมฤคทายวนั เมืองพาราณสี ด้วยหมวด

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ในจุดนี้มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ที่พระพุทธเจ้าได้ประกาศพระพุทธศาสนา

เป็นครั้งแรก จะว่าตั้งรากฐานพระพุทธศาสนาให้เกิดขึ้นในโลกก็ว่าได้ มีพระรัตนตรัยที่สมบูรณ์เกิดขึ้น

ในโลก คือ พุทธรัตนะ ธรรมรัตนะ สังฆรัตนะ ที่พวกเราได้กราบไหว้กันในปัจจุบันนี้ พระพุทธองค์  

ได้ยกเอาสัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ สัมมาสังกัปโป ใช้ปัญญาดำริพิจารณาให้ถูกกับหลักความจริง   

นี้เป็นหมวดของปัญญา ที่พระพุทธองค์ได้ยกขึ้นมาแสดงในจุดเริ่มต้น เฉพาะหลักสัมมาทิฏฐิ   

ความเหน็ชอบ จงึเปน็หมวดธรรมทีส่ำคญัใหแ้กห่มวดธรรมทัง้หลาย ดงัคำวา่   

หตฺถิปาทํ
เตสํ
อคฺคมกฺขายติ


สมฺมาทิฏฺ€ิ
เตสํ
ธมฺมานํ
อคฺคมกฺขายติ


รอยเท้าสัตว์ทั้งหลายย่อมรวมอยู่ในรอยเท้าช้าง
ฉันใด


ธรรมทั้งหลายย่อมรวมอยู่ในสัมมาทิฏฐิ
ก็ฉันนั้น
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สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ เป็นจุดเริ่มต้นในการปฏิบัติธรรม ความเห็นชอบเป็น  

แม่ทัพธรรมนำหน้าให้แก่ธรรมทั้งหลาย 

สัมมาสังกัปโป การใชป้ญัญาพจิารณาใหถ้กูตอ้งตามความเปน็จรงิ   

สัมมาวาจา การพูดในเรื่องใดให้มีความชอบธรรม   

สัมมากัมมันโต การงานที่ทำให้เป็นไปตามความถูกต้อง   

สัมมาอาชีโว การเลี้ยงชีวิตให้เป็นไปในทางที่ชอบ   

สัมมาวายาโม ความเพียรพยายามทำและพูดแม้แต่การคิดในเรื่องใด  

ก็ให้มีความเพียรชอบในสิ่งนั้น 

สัมมาสติ ความระลึกชอบ 

สัมมาสมาธิ ตั้งใจให้มีความชอบธรรมเอาไว้ 

ในมรรคทั้ง ๗ หมวดนี้ก็รวมอยู่ในสัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบนี้ทั้งหมด เปรียบเหมือนกับแม่ไก่  

ที่มีลูกไก่ ๗ ตัว แม่ไก่ไปทางไหน ลูกไก่ก็ต้องไปตามแม่ นี้ฉันใด หมวดธรรมทั้ง ๗ หมวดก็มารวมอยู่

ในสัมมาทิฏฐิ ก็ฉันนั้น สัมมาทิฏฐิจึงเป็นรากแก้วให้แก่หมวดธรรมทั้งหลาย ถ้าผู้ปฏิบัติมีความเห็นเป็น

สัมมาทิฏฐิได้แล้ว ผู้นั้นเหมือนได้ก้าวเข้าสู่เส้นทางของอริยมรรคได้ เมื่อปฏิบัติตามแนวทางอริยมรรค

อย่างต่อเนื่อง มีโอกาสที่จะเข้าถึงกระแสธรรมในชาตินี้ 

ในมรรค ๘ เป็นข้อบัญญัติที่พระพุทธเจ้าได้เรียบเรียงไว้แล้วเป็นอย่างดี เป็นแนวทางปฏิบัติที่

เชื่อมโยงต่อกันและเป็นวิธีปฏิบัติที่ง่ายไม่ขัดกันเริ่มต้นจาก  

สัมมาทิฏฐิ
ความเห็นชอบ สัมมาสังกัปโป การดำริชอบ สองข้อแรกเป็นหมวดของปัญญา
  

สัมมาวาจา เจรจาชอบ สัมมากัมมันตะ ทำการงานชอบ สัมมาอาชีวะ การเลี้ยงชีวิตชอบ   

สามขอ้ในท่ามกลางเป็นหมวดของศีล


สัมมาวายามะ
 ความเพียรชอบ สัมมาสต ิ ความระลึกชอบ สัมมาสมาธ ิ ความตั้งใจมั่นชอบ 

สามข้อหลังเป็นหมวดของสมาธิ


ถ้าเรียงลำดับของมรรค ๘ ต้องวางตำแหน่งของหมวดธรรมให้เป็นไปตามหลักเดิมจะออกมาใน

รูปแบบ ปัญญา
 ศีล
 สมาธิ
 ด้วยเหตุผลควรออกมาเป็นอย่างนี้ถ้าเรียบเรียงไตรสิกขาให้เป็นไปตาม

มรรค ๘ ทีพ่ระพทุธเจา้ไดว้างเอาไวจ้ะงา่ยตอ่การปฏบิตั ิ เพราะทกุอยา่งจะตอ้งเริม่ตน้จากความเหน็ชอบ  

ทั้งนั้น แต่ในยุคปัจจุบันมาย่อมรรค ๘ เป็นไตรสิกขา ที่ได้ศึกษาและรู้กันอยู่คือ ศีล สมาธิ ปัญญา   

ถ้าเอามาเพื่อการศึกษาก็ไม่มีปัญหาอะไร ถ้านำมาปฏิบัติจะขัดกันกับมรรค ๘ อย่างเห็นได้ชัดทีเดียว 
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จะยกบุคลาธิษฐานขึ้นมาเป็นองค์ประกอบให้เห็นภาพได้ชัดเจน พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ใน  

พระสูตรเป็นตัวอย่างมีจำนวนมากทีเดียว ถ้านำมาเขียนให้ท่านได้รู้ก็จะเป็นหนังสือเล่มใหญ่ จะอธิบาย

ในบางเรื่องพอจะมองเห็นภาพเป็นตัวอย่างเท่านั้น   

เมื่อสมัยครั้งศาสนาพระพุทธเจ้ากัสสโปมีกุมารีคนหนึ่ง นางได้บำเพ็ญปัญญาบารมีเป็นนิสัย 

นางได้ใช้ปัญญาพิจารณาความตายอยู่เป็นนิจ พิจารณาความตายที่จะมีแก่ตัวเอง พิจารณาความตาย  

ที่จะมีแก่คนอื่นสัตว์อื่น พิจารณาความตายที่คนอื่นสัตว์อื่นได้ตายไปแล้ว คนและสัตว์ที่มีชีวิตอยู่ก็  

จะตายในวันข้างหน้า นางพิจารณาอยู่อย่างนี้เป็นนิสัยในอิริยาบถทั้งสี่ จะยืนเดินนั่งนอน หรือทำงาน

อยู่ก็มีสติปัญญาพิจารณาความตายอยู่เสมอ ทุกคนเมื่อเกิดแล้วจะอยู่ได้เพียงชั่วขณะแล้วตายจากกันไป 

ทรัพย์สินเงินทองสมบัติทั้งหลายที่มีอยู่ เมื่อความตายมาถึงตัวแล้วสมบัติที่มีอยู่ก็ช่วยไม่ได้ เมื่อตาย

แล้วจะเอาสมบัติเหล่านั้นติดตามตัวไปไม่ได้เลย สมบัติทั้งหลายก็จะตกทอดแก่ลูกหลานต่อไป เมื่อลูก

หลานตายไปก็จะสืบทอดต่อๆ กันไป ไม่มีใครๆ ถือกรรมสิทธิ์ในวัตถุธาตุของโลกนี้ได้ เพราะสมบัติ

เหล่านี้เป็นสิ่งอาศัยขณะที่มีชีวิตอยู่เท่านั้น นางใช้ปัญญาสอนใจตัวเองอยู่เสมอทุกคืนวัน ใจได้เกิด

ความสลดสังเวชที่เกิดตายซ้ำซากจำเจ ไม่คุ้มค่าต่อความทุกข์ที่ได้รับแต่ละวัน ยิ่งใช้ปัญญาพิจารณา

ความตายมากเท่าไร ยิ่งรู้เห็นรูปร่างไม่มีสาระมากขึ้น ใจจึงไม่ยึดติดผูกพันในสิ่งใดๆ เมื่อนางตายไป

ก็ได้ไปเสวยสุขในเทวโลก เมื่อบุญกุศลหมดลงจึงได้มาเกิดเป็นมนุษย์ในชาติใหม่  

ในชาตินี้นางได้มาเกิดในตระกูลทอหูก ในยุคที่พระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันยังมีชีวิตอยู่ ในวันหนึ่ง

พระพุทธเจ้าลงสู่ธรรมสภาเพื่อแสดงธรรม เมื่อพระองค์ขึ้นประทับบนธรรมาสน์แล้ว ตามปกติ

พระองค์จะแสดงธรรมต่อไป ในครั้งนั้นพระองค์กลับนิ่งเฉย เพราะนางกุมารีกรอหลอดด้ายยังไม่เสร็จ 

เมื่อนางกรอหลอดด้ายเสร็จก็จะถือตะกร้าหลอดด้ายเดินผ่านมา เมื่อนางได้มองเห็นมหาชนนั่งเงียบอยู่

ก็ได้นั่งลงสังเกตดูเหตุการณ์ว่า มหาชนนั่งเงียบอยู่ด้วยเหตุอันใดมีเรื่องอะไรเกิดขึ้น ไม่มีเจตนาที่จะไป

ฟังธรรมแต่อย่างใดแต่ก็ได้ฟังธรรมโดยบังเอิญ เมื่อนางกุมารีนั่งลงเท่านั้น พระพุทธองค์ก็เริ่มแสดง

ธรรมทันที  หัวข้อที่เป็นอุบายธรรมที่พระองค์ยกขึ้นมาแสดง เป็นเรื่องความสิ้นสุดของชีวิตไม่มีสิ่งใด

อยู่คงที่ตลอดไปได้ ที่เรียกว่า เกิดขึ้นมาแล้ว จะตั้งอยู่ได้เพียงชั่วขณะ จากนั้นก็ตายไป พระพุทธเจ้า

อุปมาเหมือนกับหลอดด้าย เมื่อนำไปทอหูก เส้นด้ายในหลอดก็หมดไป นี้ฉันใด ชีวิตของคนและสัตว์ที่

เกิดมาจะอยู่ได้ชั่วขณะ ในที่สุดก็หมดสภาพสลายตายไปไม่มีสิ่งใดตั้งอยู่ได้ ก็ฉันนั้น 
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เมื่อมาเข้าใจความเป็นจริงอย่างนี้ จึงเรียกว่า “ปัญญาได้เกิดขึ้นแล้ว” นิสัยเคยได้ใช้ปัญญา

พิจารณาความตายมาในชาติอดีต เกิดสะกิดใจให้ได้ติดต่อกันกับปัญญาใหม่ เชื่อมโยงต่อกันกับปัญญา

เก่าที่เคยบำเพ็ญมา นางก็เกิดดวงตาเห็นธรรมตามความเป็นจริงว่า ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นมาจะต้องมี



ความตายเป็นที่สิ้นสุดตั้งอยู่ไม่ได้ เมื่อมีปัญญารู้เห็นตามความจริงอย่างนี้นางก็ได้บรรลุธรรมเป็น  

พระอริยเจ้าขั้นพระโสดาบันในขณะนั้นเอง 

พยานบุคคลอีกท่านหนึ่ง พระจุฬปันถกรับผ้าขาวที่พระพุทธเจ้าได้มอบให้แล้ว ก่อนมอบผ้าให้
พระองค์ทรงตรัสไว้ว่า “ดูก่อนจุฬปันถก เธอจงเอาผ้าขาวผืนนี้ไปขึงเอาไว้ที่นั่น แล้วก็ล้างมือให้สะอาด 
แล้วก็มาจับผ้าขาวผืนนี้ ลูบไปลูบมา เมื่อผ้าสกปรกโสโครกเมื่อไหร่ ก็เอาผ้าผืนนั้นแหละไปซักใน  
ริมสระนั่น แล้วเอามาตากมาขึงใหม่แล้วก็จับผ้าอีก” ตรัสเสร็จแล้วพระองค์ท่านก็เสด็จไป 

พระจุฬปันถกได้ปฏิบัติตาม ท่านเอาผ้ามาขึง ล้างมือให้สะอาดแล้วก็มาจับผ้าผืนนั้น มีคำนึก  
ในใจว่า รโชหรณํ
 รชํหรติ
 ไปๆ มาๆ ในที่สุดผ้าสีขาวนั้นก็สกปรกก่ำดำขึ้นมา ก็นึกในใจว่า..เอ๊..   
ผ้าสกปรกได้อย่างไร มือเราก็ล้างสะอาดมาแล้วทำไมผ้าจึงดำก่ำขึ้นมาอย่างนี้ สกปรกขึ้นมาอย่างนี้   
ก็เลยเอาผ้าผืนนั้นไปซัก ซักไปซักมาถูไปถูมา เอ๊..ผ้ามันสกปรกอย่างนี้ๆ
 ท่านก็โอปนยิโก
 น้อมเอา


ผ้าผืนนั้นมาเป็นอุบายสอนใจตัวเอง ว่าผ้าผืนนี้สกปรกเพราะอะไร เพราะถูกไอมือเรา เหงื่อในมือเรา   
ในตัวเราทั้งหมดนี้มันก็สกปรกทั้งนั้น เมื่อมาจับถูกผ้ามันก็สกปรกขึ้นมาดังนี้ฉันใด...ใจก็ฉันนั้น ใจเรา
สกปรกโสโครกเพราะอะไร เพราะมันถูกกิเลสตัณหาน้อยใหญ่ รุมล้อมใจเข้ามาหาเราแต่ละวันๆ มีรูป 
เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะมีความยินดีในกามคุณทั้ง ๕ เหล่านี้  ก็เห็นว่าใจสกปรก ก็มาสอนใจตัวเอง 

พระจุฬปันถกเอาผ้าผืนขาวๆ ไปจับแล้วสกปรกไปซักที่น้ำ แล้วก็เอาผ้าขาวนั้นมาเป็นอุบาย  
ฝึกปัญญา มาคิดพิจารณา ทีนี้การคิดพิจารณานั้น ความตั้งใจคิด การตั้งใจ เรียกว่า สมาธิ การคิด 
เรียกว่า ปัญญา หรือขณะที่ท่านจับผ้าขาวนึกคำบริกรรมเป็นสมาธิ เรียกว่า สติสมาธิ แต่เป็นสมาธิ
ความตั้งใจมั่น ยังไม่ถึงขั้นสมาธิความสงบแต่อย่างใด ท่านซักผ้าก็เป็นสมาธิตั้งใจมั่น การทำสมาธิตั้งใจ
มั่นอย่างนี้แล จึงเป็นว่าสมาธิประกอบกันปัญญาคู่เคียงกัน เขาเรียกว่า สมาธิอยู่ที่ไหนปัญญาอยู่ที่นั่น 
ปัญญาอยู่ที่ไหนสมาธิอยู่ที่นั่น ของคู่เคียงกัน นี้เอง..ในที่สุด พระจุฬปันถก จึงได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ 
ขณะกำลังซักผ้าอยู่นั่นเอง นี่เพราะท่านมีปัญญาคิด โอปนยิโก เอาผ้าขาวผืนนั้นเองมาพิจารณา อัน
อุบายของปัญญามีมากมายมหาศาล ถ้าเราศึกษาประวัติพระอริยเจ้าในครั้งพุทธกาลแล้ว ในยุคนั้น
สมัยนั้นผู้มีนิสัยปัญญาวิมุติมากที่สุดถึง ๗๐ เปอร์เซนต์ ผู้มีนิสัยเจโตวิมุติมี ๓๐ เปอร์เซนต์ ทำไมจึง
ต่างกัน เพราะพวกปัญญาวิมุตินี้ ท่านเหล่านี้ทำสมาธิความสงบไม่เก่ง ทำได้แค่สมาธิตั้งใจมั่นเท่านั้น 

แต่พวกเจโตวิมุต ิเก่งในการทำสมาธิความสงบ แต่ปัญญาไม่เก่ง หรือ คิดไม่เป็นนั่นเอง 

(เรียบเรียงและคัดเลือกเนื้อหามาจากหนังสือธรรมะ ของหลวงพ่อทูล ขิปฺปป�โฺ� หลายเล่มด้วยกัน) 
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หลวงพ่อทูลได้วางแนวทางการปฏิบัติภาวนา ตามแนวทางการตรัสรู้และการเผยแผ่ธรรมะ  

ด้วยหลักสัมมาทิฏฐิ ความเห็นที่ถูกต้องชอบธรรม เหมือนครั้งพุทธกาล โดยใช้อุบายการพิจารณาด้วย

ปัญญา ดังคำที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่า  

ปญฺญาย
ปริสุฌฺชติ


จิตจะมีความบริสุทธิ์ได้เพราะปัญญา


	อุบายการสร้างปัญญาให้เกิดขึ้น	

การสรา้งปญัญาใหเ้กดิขึน้ในครัง้แรกนั้น ตอ้งฝึกหดัจิตใหเ้ปน็ผู้ชา่งนึกชา่งคดิ ตอ้งฝึกจิตใหเ้ปน็  

นกัสงัเกตใหม้เีหตมุผีลใหเ้ปน็ไปตามความเปน็จรงิ ฝกึวจิยั
ฝกึวเิคราะห
์ฝกึคำนวณ
ประมวลเหตกุารณ์

ต่างๆ มาพิจารณาให้ลงสู่ไตรลักษณ์ตามหลักความเป็นจริง การฝึกปัญญานั้นฝึกได้ทุกกาล ฝึกได ้ 

ทุกสถานที่ จะยืนเดินนั่งนอนก็ฝึกได้ทั้งนั้น เช่น ขณะเดินจงกรมหรือหลังออกจากการทำสมาธิมาแล้ว  

การฝึกปัญญาแยกออกเป็น ๒ ทาง ทางหนึ่งคือฝึกปัญญาไปทางโลก นั้นเป็นวิธีฝึกปัญญาเพื่อ
สร้างสรรค์โลก เรียกว่าปัญญาโลกีย์ ปัญญาโลกีย์นี้เป็นปัญญาประจำโลก ปัญญาประเภทนี้ไม่จำกัด
เฉพาะพุทธศาสนาอย่างเดียว แม้ศาสนาอื่นเขาก็มีปัญญาเหมือนกัน แม้คนที่ไม่นับถือศาสนาอะไรเลย
เขาก็มีปัญญาประเภทนี้ได้ 

ฉะนัน้การสรา้งโลกทกุรปูแบบกต็อ้งใชป้ญัญาโลกยีน์ีเ้ปน็หลกั แมก้ารศกึษาเลา่เรยีนหรอืการเขยีน
แปลนแผนผังในการก่อสร้างต่างๆ ก็ต้องคิดค้นด้วยปัญญา หาข้อมูลมาเป็นหลักวิชาการ โลกมีความ
เจรญิดว้ยวทิยาศาสตรต์า่งๆ กต็อ้งใชป้ญัญาทัง้นัน้ เมือ่มปีญัญาสรา้งโลกใหเ้จรญิได ้ ในทีส่ดุกใ็ชป้ญัญา
คิดสร้างอาวุธนานาชนิดเพื่อครองอำนาจ ต่างคนต่างอยากมีอำนาจ ในที่สุดความเจริญของโลกก็จะ  
เสือ่มลงเพราะปญัญาโลกยีน์ัน้เอง 

ส่วนการฝึกปัญญาทางที่สองนั้น เป็นปัญญาโลกีย์ประเภทเดียวกัน แต่นำมาใช้ในทางธรรม 
เพื่อให้เป็นประโยชน์ในทางธรรม ให้พร้อมด้วยเหตุด้วยผลเพราะในโลกนี้มีสัจธรรมแฝงอยู่ทุกแห่งหน 
ถึงคนจะไม่สนใจในธรรมก็ตาม แต่ธรรมก็มีอยู่ประจำโลกมาแต่กาลไหนๆ ฉะนั้นโลกกับธรรมยัง
กลมกลืนกันอยู่ ผู้ไม่เข้าใจก็ถือว่าเป็นโลกตลอดไป ถ้าหากผู้มีสติปัญญาก็สามารถน้อมโลกมาเป็น  

ธรรมได้ ดังคำว่า “โลกอยู่ที่ไหน
ธรรมก็อยู่ที่นั้น”  
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ฉะนั้น การพิจารณาโลกให้เป็นธรรมนี้ ขึ้นอยู่กับสติปัญญา และจิตน้อมโลกทั้งหมดลงสู่  

ไตรลักษณ์ เพราะโลกอยู่ที่ไหน สัจธรรมก็มีอยู่ที่นั้น ในโลกนี้จะเป็นสิ่งที่มีวิญญาณครอง หรือไม่มี

วิญญาณครองก็ตาม ย่อมมีสัจธรรมคือความจริงแฝงอยู่ตลอดเวลา คือมีสภาพความเป็นทุกข์ มีสภาพ

ความไมเ่ทีย่ง มสีภาพทีส่ญูสลายไมเ่ปน็สตัวแ์ละบคุคลใดๆ ทัง้สิน้ จงึเรยีกวา่ สังขารโลก สังขารธรรม  

การฝึกปัญญาในช่วงแรกนั้น ก็ต้องอาศัยสัญญาและสมมติมาเป็นหลัก เพื่อเป็นสนามฝึกให้

ปัญญาเกิดความเคยชิน และชำนาญในการค้นคิดให้ถูกกับความเป็นจริง เรียกว่าจริงสมมติฉันนั้น   

ถึงจิตยังไม่ยอมรับความจริงตามปัญญาก็ตาม การพิจารณาก็ต้องค้นคิดกันไปอย่างต่อเนื่อง เหมือนเด็ก

ที่เรียนหนังสือในขั้นต้น เด็กยังไม่เข้าใจในหลักการ และยังไม่เข้าใจในการสอนของครู แต่ครูก็ต้องสอน 

อธิบายวิชาต่างๆ ให้เด็กฟังอย่างซ้ำๆ ซากๆ หลายครั้งหลายหน จนเด็กเกิดความเคยชิน ความรู้และ

วิชานั้นๆ ครูสอนไปอย่างไร ความเข้าใจของเด็กก็จะค่อยซาบซึ้งเข้าไปในหัวใจเด็กได้นี้ฉันนั้น  

	ปัญญาสอนจิตให้มีความรู้รอบ	

เพื่อให้จิตได้รู้ในสรรพสังขารที่เกิดขึ้น ตั้งอยู ่ และดับไป การพิจารณาด้วยปัญญานั้น ต้องม ี 

การเขา้ การออกตามเหตุการณ์ เช่น ไปเห็นเรื่องภายนอก เห็นคนแก่ เห็นคนเจ็บ เห็นคนตาย ก็น้อม

เข้ามาภายในคือตัวเอง ว่าเราก็ต้องเป็นอย่างนั้น หรือน้อมตัวเองออกไปเทียบกับสิ่งภายนอก ให้รู้เห็น

เป็นสภาพเดียวกันว่า เราก็มีความแก่ ความเจ็บ ความตาย คนอื่นเป็นอย่างไร เราก็เป็นอย่างนั้น   

คนอื่นมีความทุกข์ เราก็มีความทุกข์ คนอื่นไม่เที่ยง เราก็ไม่เที่ยง ร่างกายคนอื่นเป็นอนัตตาไม่ใช่  

ตัวตน ร่างกายเราก็เป็นอนัตตา ความสูญไปจากตัวตนเช่นกัน ไปเห็นซากศพคนตายไปในลักษณะใด 

ก็น้อมเข้ามาดูร่างกายตัวเองให้เห็นเป็นซากศพเหมือนกัน 

ปัญญาดี จะมากหรือน้อยก็ดี ข้อสำคัญคือ ความเฉียบแหลมเป็นหลัก (วิจกฺขณตา) นักภาวนา

จะสำนึกและสร้างความเฉียบแหลมให้เกิดขึ้นที่ใจให้ได้ จะเป็นเหตุให้รู้เท่าอารมณ์ของอายตนะได้  

ทุกขณะ ถ้าขาดความเฉียบแหลมแล้ว ใจอาจจะเผลอตัวได้ง่าย อารมณ์ของใจที่มีอยู่ก็ไม่รู้วิธีการแก้ไข 

จึงปล่อยให้กิเลส ตัณหาฉุดลากไปตามอารมณ์ที่ชอบ สมมติเอาอารมณ์ของอดีตที่ผ่านมาพาให้เกิด

อารมณ์ของอนาคตมาบดขยี้หัวใจตัวเอง ในปัจจุบันใจจะหันเหเซซวนไปตามอารมณ์ต่างๆ ไม่มีทาง  

สิ้นสุดลงได้  
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ฉะนั้น ขอให้นักปฏิบัติทั้งหลายผู้มีความมุ่งหมายอยากให้ปัญญานี้เกิดขึ้น ผู้นั้นก็ต้องมีความขยัน

ฝึกสติปัญญาและฝึกสติสมาธิให้มาก ในช่วงไหนมีเวลาฝึกสติสมาธิก็ฝึก ช่วงไหนมีเวลาฝึกสติปัญญา  

ก็ต้องฝึก การฝึกปัญญาไม่จำเป็นต้องทำสมาธิก่อนทุกครั้งไป  

ตามปกติปัญญาเรามีอยู่แล้วให้พิจารณาหาอุบายฝึกปัญญาได้เลย เรือ่งการละถอนปลอ่ยวางกเิลส 

ตัณหาในช่วงนี ้ อย่าพึ่งไปสนใจ เพราะขณะนี ้ เรามีหน้าที่ฝึกสติปัญญาให้เกิดความชำนาญเท่านั้น 

เปรียบเหมือนกับผู้ที่ฝึกการร้องเพลง ก่อนที่จะได้เข้าอัดแผ่นเสียง หรือจับไมค์ร้องบนเวทีได้ เขาต้อง

ฝึกการขับร้องเพลงนั้นๆ นับรอบไม่ได้ จนเกิดความชำนาญและมั่นใจในตนเอง จึงจะสามารถขึ้นสู่เวที

แสดงต่อหน้าสาธารณชนได้ นี้ฉันใด การฝึกปัญญากว่าจะเกิดความชำนาญได้นั้น ต้องมีความหมั่นขยันใน 

การคิดพิจารณาอยู่เสมอ  

ส่วนมากผู้ปฏิบัติจะเข้าใจว่าปัญญาจะต้องเกิดจากสมาธิ ที่จริงหาใช่ไม่เพราะอุบายการทำสมาธิ 

ก็เพื่อนำไปเสริมปัญญาที่มีอยู่เท่านั้น ผู้ปฏิบัติจะปิดกั้นปัญญาของตนเองโดยไม่รู้ตัว ถ้าฝึกในสมาธิ  

มากไปจนลืมใช้ปัญญา หรือถ้าฝึกสมาธิให้มีความสงบลึกมากจนจิตดิ่งลงสู่อุเบกขา ปัญญาก็จะหมด

สภาพทนัทเีพราะไมม่คีวามยนิด ี ไมม่คีวามยนิรา้ยในสิง่ใดทัง้สิน้ เมือ่สมาธจิะเสือ่ม ความสขุทางใจจะ

หมดไปก็จะกลับมาทำสมาธิอีก จนไม่มีเวลาใช้ปัญญาพิจารณาในสัจธรรมใดๆ หรืออีกกรณีหนึ่ง   

ผู้ปฏิบัติศึกษาธรรมะในหมวดต่างๆ รู้มากเกินไป แทนที่จะศึกษาธรรมะมาเป็นอุบายประกอบในการใช้  

จินตามยปัญญา เพื่อเป็นอุบายฝึกปัญญาตัวเอง ก็ฝึกไม่ได้ หรือฟังเทศน์จากครูอาจารย์ เพื่อพิจารณา

ให้เกิดปัญญาขึ้นในตน ก็ทำไม่ได้ เป็นเพราะอะไร เหตุผลก็คือ นักปฏิบัติท่านนั้นรู้ในธรรมะหมวดนั้นๆ 

แล้วนี่เอง ธรรมะหมวดนั้นก็รู้ ธรรมะหมวดนี้ก็รู้ เมื่อรู้แล้วอย่างนี้จะพิจารณาในสัจธรรมอะไรได้เล่า 

ถ้ามีคำถามว่าการใช้ปัญญาพิจารณาในธรรมะที่ได้ศึกษามาแล้ว จะเรียกว่าใช้ปัญญาพิจารณา

ในหมวดธรรมนั้นถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง แต่เป็นปัญญาในภาคปริยัติ ถึงจะใช้ปัญญาพิจารณาใน  

หมวดธรรมที่เรียนมาได้อย่างละเอียดสักปานใดก็ตาม ก็ยังเป็นปัญญาในภาคปริยัติอยู่นั่นเอง จะเอาปัญญา 

ในระดับนี้ไปหักล้างกิเลสตัณหาให้หมดไปจากใจยังไม่ได้ เพราะปัญญาที่พิจารณาอยู่นั้น เป็นปัญญา

เลียนแบบจากตำราที่อธิบายไว้แล้ว หรือใช้ปัญญาพิจารณาจากปัญญาของผู้อื่น ยังไม่เป็นปัญญา  

ของตัวเอง ปัญญาที่เลียนแบบจากผู้อื่นนั้น จะไม่ทำให้เกิดความแยบคาย และหายสงสัยได้เลย กิเลส

ตัณหา ความโลภ ความโกรธ ความหลง ราคะความยินดีในรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะก็ยัง  

ฝังแน่นอยู่ที่ใจตามเดิม 
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ยกตัวอย่างในครั้งพุทธกาล พระโปฐิละที่มีความรู้ดี มีปัญญารอบรู้ในปริยัติดีมาก เป็นธรรมกถึก   

นักเทศน์เอกในยุคนั้นจะหาผู้เทียบเท่าได้ยาก ความรู้ที่ได้ศึกษามา ปัญญาในทางปริยัติก็พร้อม แต่ก็นำ

มาทำลายกิเลสตัณหาให้หมดไปจากใจไม่ได้ ฉะนั้นปัญญาที่จะนำมาทำลายกิเลส ตัณหา อวิชชาได้ ต้อง

ให้เป็นปัญญาเฉพาะตัวเอง ไม่จำเป็นจะต้องให้ถูกตามตำราทั้งหมด เหมือนกับกระทู้ธรรมที่เฉลย  

ไว้ในตำรา ภาษิตตั้งไว้แล้วอย่างนี้ เฉลยไปอย่างนี้ มีภาษิตเชื่อมอย่างนี้ นั่นเพียงเป็นตัวอย่าง  

ทางปญัญาของผูท้ีแ่ตง่กระทูเ้อาไว ้สว่นปญัญาเรากแ็ตง่ไปตามโวหารปฏภิาณของเรา สำนวนทีแ่ตง่ เราถนดั 

อย่างไร ก็อธิบายไปตามนั้น สำนวนโวหารในการอธิบายให้เป็นเรื่องเดียวกันกับภาษิตที่ตั้งไว้แล้ว 

ภาษิตที่นำมาเชื่อมก็แตกต่างกันไป เพราะสำนวนที่เราอธิบายไป ไม่เหมือนในตำรา 

การฝึกปัญญา
อย่าเอาตามตำราและอย่าทิ้งตำรา ถ้าผู้ใดตีความหมายนี้ได้และปฏิบัติได้ตามนี้ 

ผู้นั้นมีแววพอจะสร้างปัญญาให้เกิดขึ้นกับตัวเองได้ หรือผู้ใดมีเอกลักษณ์ในการทำ การพูด และคิดเป็น 

ของตัวเอง ผู้นั้นจะพึ่งตัวเองได้และเป็นนิสัยแห่งความฉลาด มีจุดยืนเป็นของตัวเอง ถึงจะไปดูแบบ

อย่างจากที่อื่นมาแล้วก็ตาม ในเมื่อนำมาปฏิบัติอาจมีความคิดปรับปรุงให้ดีขึ้นได้ นี้ก็เข้าข่ายของผู้มี

ความฉลาดทางปัญญา ถ้าเป็นเรื่องทางโลกก็มีความฉลาดในทางโลก ถ้าผู้ปฏิบัติในทางธรรมก็เป็นผู้มี

ความฉลาดในทางธรรม 

ฉะนั้นผู้ปฏิบัติธรรมจงฝึกความฉลาดให้เกิดขึ้นที่ใจให้ได้ อย่าไปเลียนแบบจากผู้อื่นมากเกินไป 

เดี๋ยวจะได้ความโง่ฝังใจโดยไม่รู้ตัว จุดนี้เองที่ทำให้ผู้เขียนและผู้อ่านตกค้างอยู่ในกระแสโลกนี้  

มายาวนานจนถึงปัจจุบัน เพราะความโง่ของสติปัญญา ไม่มีความฉลาดอยู่ในตัวบ้างเลย จึงได้ถูกกิเลส

หลอกให้มาเกิด แก่ เจ็บ ตายจนถึงปัจจุบัน นี่พวกเราจะปล่อยให้กิเลสหลอกให้เกิดให้ตายกันไปถึงไหน 

ทำไมไม่สร้างสติปัญญาความฉลาดรอบรู้มาเป็นคู่ของใจเอาไว้บ้าง เพื่อจะได้ตัดช่องทางของวัฏฏะให้  

สั้นเข้า จะได้ไม่มัวเมาจมอยู่ในหลุมมูตรหลุมคูถนี้อีกต่อไป ฝึกใจให้สมกับคำว่ามนุษย์ใจสูง ก็ให้  

มันสูงกว่าสัตว์ดิรัจฉาน ถ้ายังปล่อยให้กิเลสตัณหาพามั่วสุมอยู่กับสิ่งสกปรกโสโครกในโลกนี้อยู่ ก็ไม่

เกินกันกับสัตว์ดิรัจฉานนี้เลย แมลงผึ้งแสวงหาเกสร แมลงวันแสวงหาของเน่า นักปราชญ์แสวงหา  

ความดนีี ้ใจเราเป็นแมลงวันหรือเป็นแมลงผึ้งกันแน่ 
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ในจดุเริม่ตน้ พระพทุธเจา้ตอ้งการใหค้นรูจ้กัความผดิของตวัเอง เมือ่รูจ้กัความผดิของตวัเองแลว้ 

จงึเปลีย่นจากความเหน็ผดิมาเปน็ความเหน็ถกูได
้ทีเ่รยีกวา่
สมัมาทฏิฐ
ิมคีวามเหน็ทีถ่กูตอ้งชอบธรรม 

เมื่อมีความเห็นชอบเกิดขึ้นในใจอย่างนี้ จึงเรียกว่าปัญญาได้เกิดขึ้นแล้วกับท่านผู้นั้น เห็นผิดเป็นผิด 

เห็นถูกเป็นถูก การทำผิดการทำถูก การพูดผิดการพูดถูก การคิดผิดการคิดถูก จะรู้ได้ทันที สิ่งที่ผิด  

ไม่มีใครๆ ต้องการ จึงต้องละ สิ่งที่ถูกต้องชอบธรรมนักปราชญ์สรรเสริญ 

ถ้ามีความเข้าใจรู้เห็นในลักษณะนี้เรียกว่า สัมมาทิฏฐิ มีความเห็นที่ถูกต้องชอบธรรม เรียกว่า 

ปญัญาไดเ้กดิขึน้แลว้ในขัน้เริม่ตน้ แลว้จะมปีญัญารูเ้หน็ในสจัธรรมหมวดอืน่ๆ ขยายเปน็วงกวา้งออกไป 

ความรูเ้หน็ภายในใจกจ็ะมคีวามชดัเจนมากขึน้ เรยีกวา่ โยนโิสมนสกิาร จะเกดิความแยบคายหายสงสยั 

ในสิ่งที่เคยหลงผิดเข้าใจผิดไปได้โดยประการทั้งปวง 

	การภาวนาปฏิบัติเป็นการแก้ปัญหาของใจ	
การภาวนาปฏิบัติเป็นอุบายวิธีแก้ปัญหาของใจโดยเฉพาะ ผู้ปฏิบัติต้องตั้งหลักให้ถูกกับทิศทางใน

จุดเริ่มต้นให้ถูกในหลักสัมมาทิฏฐิ ฝึกใจให้มีความเห็นที่ถูกต้องชอบธรรมเอาไว้ เมื่อปฏิบัติไปจะไม่เกิด

ปัญหาในภายหลัง ให้รู้จักอนุโลมปฏิโลมผ่อนหนักผ่อนเบาไปในตัว 

ภาวนามีอยู่ ๒ อุบาย คือ 

๑. ภาวนาในวิธีห้ามความคิด เป็นวิธีนึกคำบริกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือใช้สติระลึกรู้อารมณ์

ภายในใจก็ได้ เรียกว่า เป็นอุบายวิธีห้ามความคิด 

๒. ภาวนาใชค้วามคดิตรกึตรองตามหลกัสจัธรรม เชน่ เหน็คนแกเ่จบ็ตาย ใหโ้อปนยโิก นอ้มเอา 

เรื่องของการแก่เจ็บตายของคนอื่นเข้ามาหาตนเอง   

การปฏิบัติมี	๒	วิธ	ี
๑. ปฏิบัติในขั้นกามาวจร (โลกียมรรค) 

เป็นวิธีปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างบารมี ที่เรียกว่า การบำเพ็ญกุศล ไม่หวังมรรคผลนิพพานในชาตินี้

แต่อย่างใด ทำไปเพื่อให้เกิดความสุขภายในใจเท่านั้น เช่น การทำบุญให้ทาน การรักษาศีล การเจริญ

เมตตาภาวนา การทำสมาธิ การทำสมาธิทุกคนก็พอจะเข้าใจเพราะทำกันอยู่แล้ว ทำเพื่อความสุข 
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สบายในใจไปชั่วคราวเท่านั้น ถึงจะทำสมาธิให้จิตมีความสงบลึกลงไปเป็นฌาน รูปฌาน อรูปฌาน   

อยู่ก็ตาม ก็จะได้ไปเกิดในภพของรูปพรหม อรูปพรหม เท่านั้น เมื่ออำนาจฌานเสื่อมลองก็จะได้มาเกิด

ในโลกนี้ต่อไป เว้นพระพรหมในพระอนาคามีเท่านั้น นอกนั้น จะต้องลงมาเกิดภายในภพทั้งสามต่อไป 

หลักสัปปุริสธรรม ๗ ในธรรมหมวดนี้จะอธิบายอยู่ในขอบข่ายโลกียธรรม เพื่อไม่ให้เกิดปัญหา

แก่ตัวเอง และไม่ให้เกิดเป็นปัญหากับคนอื่น เรียกว่าเป็นผู้ทำประโยชน์ตนและประโยชน์ท่าน เพื่อให้

ตัวเองและคนอื่น ได้รับความสุขความเจริญไปด้วยกัน เป็นอุบายในการปฏิบัติได้เป็นอย่างดี เสริม  

สติปัญญาให้ฉลาดรอบรู้ในหมวดธรรมต่างๆ ได้ดี ตีความหมายในหมวดธรรมนั้นๆ ให้ถูกต้อง รอบรู้

ความหมายในหมวดธรรมนั้นได้ชัดเจน แล้วฝึก กาย วาจา ใจ ให้เป็นไปในหมวดธรรมนั้นๆ กลมกลืน

กันไป มิใช่ว่าธรรมที่รู้เป็นอย่างหนึ่ง ความประพฤติทาง กาย วาจา ใจ เป็นไปอีกอย่างหนึ่ง ถ้าเป็น

ในลักษณะนี้ไม่นับว่าผู้นั้นปฏิบัติธรรมแต่อย่างใด เพราะการศึกษารู้ธรรมในตำรา ใครๆ ก็ศึกษารู้ได้ 

ถ้าไม่ฝึกกาย วาจา ใจ ให้เป็นไปในหมวดธรรม ความรู้ที่ได้ศึกษามาก็ไม่มีประโยชน์อะไร เหมือนกับ

มดแดงที่เกาะอยู่กับผลมะม่วงสุกที่มีโอชารส ก็จะไม่รับรู้รสของมะม่วงนั้นเลย การรู้ธรรมในตำรา ถ้า

ไม่นำมาปฏิบัติ ฝึกตัวเองให้เป็นไปในธรรม ก็จะเป็นผู้ถือใบลานเปล่าตลอดไป เราจะปฏิบัติเพื่อกำจัด

ความชั่วร้ายที่ไม่ดีงามออกจากกาย วาจา ใจ ของตัวเราเอง และฝึกใจให้เป็นไปในสัมมาปฏิบัติที่ถูกต้อง 

ในธรรมเท่านั้น สัปปุริสธรรม ๗ มีดังนี้ (๑) ธัมมัญญุตา ฝึกตัวให้เป็นผู้รู้จักเหตุ (๒) อัตถัญญุตา   

ฝึกตัวให้เป็นผู้รู้จักผล (๓) อัตตัญญุตา ฝึกตัวให้เป็นผู้รู้จักตน (๔) มัตตัญญุตา ฝึกตัวให้เป็นผู้รู้จัก

ประมาณ (๕) กาลัญญุตา ฝึกตัวให้เป็นผู้รู้จักกาลเวลา (๖) ปริสัญญุตา ฝึกตัวให้เป็นผู้รู้จักชุมชน   

(๗) ปุคคลัญญุตา ฝึกตัวให้เป็นผู้รู้จักบุคคล 

๒. ปฏิบัติในขั้นโยคาวจร (โลกุตรมรรค) 

เป็นอุบายการปฏิบัติเพื่อจะพ้นไปจากภพทั้งสามในชาตินี้ให้ได้ จะไปได้หรือไม่ได้เป็นอีก  

เรื่องหนึ่ง แต่ความตั้งใจจะให้พ้นไปได้ในชาตินี้จริงๆ การปฏิบัติในขั้นโยคาวจรใช้สติปัญญาเป็นหลักที่

ยืนตัว การทำสมาธิก็เพื่อเป็นอุบายเสริมให้แก่สติปัญญาเท่านั้น การทำสมาธิก็ไม่มีอะไรเป็นพิเศษ   

ข้อสำคัญ อยา่ใหม้คีวามอยากในสิง่ใดๆ อยา่หวงัผลวา่ใหเ้ปน็อยา่งนัน้ ใหรู้อ้ยา่งนี ้สมาธเิปน็เพยีงอบุาย

เสรมิใหแ้กป่ญัญา ไดพ้จิารณาในสจัธรรมนัน้ๆ ใหเ้กดิความรูเ้หน็ชดัเจนมากขึน้ ใหเ้นน้การพจิารณาดว้ย

ปญัญา โดยพจิารณาใหเ้ปน็ไปตามไตรลกัษณ ์คอื อนจิจงั ทกุขงั อนตัตา ทีเ่ปน็หลกัความจรงิ   

ผู้รู้เห็นทุกข์ โทษ ภัย และรู้เห็นในการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพทั้งสามว่า เป็นหนามยอกจิต

ให้เป็นพิษอยู่ตลอดเวลา เมื่อปัญญาญาณหยั่งรู้ว่า การเกิดตายอยู่ในโลกนี้เป็นของที่ยาวนาน ที่เกิด 
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ตายผ่านมาแล้ว ก็นับภพนับชาติไม่ได้ ที่จะเกิดตายไปในชาติอนาคต ก็เหลือที่จะคำนวณได้ เพราะ

การเกิดตายในวัฏฏะนี้ไม่มีที่สิ้นสุด เพราะสมมติโลกนี้ไม่มีขอบเขตจำกัด การเกิดมาก็อาศัยสมมติโลกนี้

เป็นที่อยู่อาศัย ถึงจะเป็นไปด้วยความทุกข์ ก็ต้องอดทนต่อสู้อยู่กันไป จนกว่าชีวิตจะหาไม่ ถึงจะมา

เกิดใหม่ก็มาหลงใหลในสมมติโลกนี้เหมือนเดิม จึงไม่มีสาระใดๆ ในการเกิดตายอยู่ในโลกนี้ ที่จะมา

อาศัยความสุขในกามคุณ ก็หมุนไปในทางที่เป็นทุกข์อยู่ตลอดเวลา จะหาความสุขในสมมติโลกนี้ไม่พบ 

เพราะทุกอย่างจะไม่สมกับความต้องการกับความอยากของเราเลย ย่อมมีความบกพร่องใน  

ความอยากอยู่เสมอ มิใช่ว่าปรารถนาสิ่งใดในโลกนี้จะสมหวังทุกประการเพราะโลกนี้เป็นโลกที่ผิดหวัง 

จะเอาดังใจเราทุกอย่างไม่ได้ 

ผู้ภาวนาจะได้รับผลจากการปฏิบัติเร็ว จึงมีเหตุผลใหญ่ๆ อยู่ ๓ ประการ คือ  

๑. วาสนาบารมีเก่าเคยทำมาแล้วในอดีต ที่เรียกว่า ปุพเพกตปุญญตา คือ ผู้ที่ได้บำเพ็ญ  

บุญกุศลมาแล้วในปางก่อน   

๒. ได้อุบายธรรมในการปฏิบัติตรงกับนิสัยวาสนาบารมีของตัวเอง     

๓. มีความตั้งใจที่แน่วแน่จริงจังในการปฏิบัติธรรม 

	นิมิตเป็นเครื่องมือให้เกิดปัญญา	

นิมิตนั้นเป็นตัวสมมติ เป็นอุบายธรรม เพื่อน้อมนำเข้ามาหาตัวเอง แล้วใช้ปัญญาพิจารณาว่า 

เราจะต้องเป็นอย่างนี้ๆ คนอื่นสัตว์อื่นก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันกับเรา ทั้งเราทั้งเขาก็ให้พิจารณาลงสู่  

ไตรลักษณ์ทั้งหมด ถึงนิมิตจะไม่มีสาระอะไรก็ตาม ถ้าน้อมนำมาเป็นอุบายของปัญญาแล้ว จะทำให้

ปัญญาได้ขยายตัวออกไปได้เป็นอย่างดี นี้เป็นอุบายสำหรับผู้มีนิมิตเกิดขึ้น แต่ละคนมีนิสัยไม่เหมือนกัน 

นิมิตก็มีการเกิดขึ้นแตกต่างกันไป ถึงจะมีนิมิตแตกต่างกันก็ตาม ที่สำคัญขอให้นำนิมิตนั้นมาเป็นอุบาย

เป็นฐานฝึกปัญญาพิจารณาไปตามเหตุการณ์ ตีความลงสู่ไตรลักษณ์ทุกครั้งไป 

๑.

สุบินนิมิต
(ความฝัน) เป็นนิมิตที่เกิดจากการนอนหลับแล้วฝัน 

๒.
อุคคหนิมิต เป็นนิมิตที่เกิดขึ้นจากการนั่งสมาธิ 

๓.
ผัสสะนิมิต เป็นนิมิตที่เกิดขึ้นขณะตื่นอยู่ เกิดจากการสัมผัสของอายตนะ ๕ ได้แก ่  

ตาสมัผสัรปู หูได้ฟังเสียง จมูกได้ดูดกลิ่น ลิ้นได้รับรส กายได้สัมผัส 

๔.
ปฏภิาคนมิติ เปน็การนำนมิติตา่งๆ มาจำแนกแจกแจง ตรติรอง วเิคราะห ์วนิจิฉยั วจิยัวจิารณ ์
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	 นักปฏิบัติศึกษาจริตนิสัยตนเอง	

เราต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนิสัยของตัวเอง ไม่ต้องฝักใฝ่มุ่งหมายเพื่อจะให้จิตมีความสงบอีก ถึง

จะทำอย่างไรก็เป็นสมาธิความสงบไม่ได้ ทำให้เสียกาลเวลาเหนื่อยเปล่า ไม่ได้ประโยชน์อะไร เพราะ

นิสัยของผู้มีปัญญาวิมุติจะทำได้เพียงสมาธิความตั้งใจมั่นเท่านั้น เมื่อสมาธิตั้งใจมั่นกับปัญญาได้ทำงาน

ร่วมกันแล้ว จะเกิดพลังที่โดดเด่นเข้มแข็ง ได้รู้ได้เห็นอะไรไม่เสียเปล่า จะนำเอาเรื่องนั้นๆ มาเป็น

อุบายพิจารณาให้เป็นธรรมะในสิ่งนั้นให้ได้ สิ่งใดมีความเปลี่ยนแปลงอย่างไร ให้น้อมเข้ามาเปรียบ

เทียบกับความเปลี่ยนแปลงของตัวเองทุกครั้งไป สิ่งใดที่มองเห็นว่าหมดสภาพไปไม่มีในสมมุติเดิม ก็ใช้

ปัญญาพิจารณาในสิ่งนั้นลงสู่อนัตตา โอปนยิโก น้อมเข้ามาหาตัวเองอยู่เสมอ พิจารณาว่า ร่างกายเรา

ทุกส่วน ก็จะแตกสลายสิ้นสภาพไปเหมือนสิ่งเหล่านั้นอย่างแน่นอน ไม่มีสิ่งใดยืนยงคงอยู่ตลอดไปใน

โลกนี้ได ้

	นักปฏิบัติต้องฝึกตัวเป็นหมอ	

ผู้ปฏิบัติต้องใช้ความพยายามฝึกสติปัญญาหาอุบายธรรมด้วยตนเอง คิดพิจารณาในหลัก  

ความเป็นจริงอยู่บ่อยๆ อีกสักวันหนึ่ง ก็จะตรงกับบารมีเก่าที่เราได้บำเพ็ญมาแล้ว การปฏิบัติก็จะได้รับ

ผลเกิดขึ้นในขณะนั้น ผู้ปฏิบัติต้องฝึกตัวเป็นหมอ สำรวจตรวจเช็คตัวเองอยู่เสมอ ใช้สติปัญญา  

ตรวจตราดูความบกพร่องของตัวเอง การทำทางกาย การพูดทางวาจา การนึกคิด และความเห็น  

ของใจ มีความผิดพลาดที่ตรงไหน ใช้สติปัญญาแก้ไขให้ทันต่อเหตุการณ์ ถ้าปล่อยไว้นานจะเกิดปัญหา

ให้แก่ใจได้ เช็คดูกายวาจาใจบ่อยๆ มีปัญหาอะไร รีบชำระให้หมดไปทันที ถ้าปล่อยไว้นานจะเกิดเป็น

ปัญหาสะสมทับถมมากขึ้น จึงยากในการแก้ไขให้หมดไปจากใจได ้

กาย วาจา ใจ เป็นก้อนธรรมอยู่แล้ว แม้ตำราที่เราศึกษาอยู่ก็เป็นเรื่องของตัวเรานี้ทั้งนั้น เช่น

ความโลภ ความโกรธ ความหลง เรื่องกิเลสราคะตัณหาทั้งหมดนี้อยู่ในตัวเรานี้ทั้งหมด นี้คือธรรมะ  

ตัวจริงที่เขียนไว้ในตำราทั้งหมดเป็นเพียงชื่อของธรรมเท่านั้น ถ้าไม่รู้ความผิดความชั่วร้ายของตัวเอง  

ว่าเป็นอย่างไร ความรู้ในหมวดธรรมที่เรียนมาก็จะมาแก้ปัญหาของตัวเองไม่ได้เลย หรือจะมานึก  

คำบริกรรมว่าพุทโธๆ เพื่อกำจัดให้กิเลสตัณหาน้อยใหญ่ได้หมดไปจากใจก็เป็นไปไม่ได้ วิธีการนึก  

คำบริกรรมทำสมาธิให้จิตมีความสงบนี้ เป็นเพียงอุบายวิธีหลบปัญหาไปได้ชั่วคราวเท่านั้น เหมือนหิน 
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ทับหญ้าเอาไว้หญ้าไม่เกิด เมื่อเอาหินออกไปหญ้าก็จะเกิดขึ้นในที่นั้นๆ กิเลสตัณหาน้อยใหญ่เหมือนไมม่ี

ในใจ ในเมือ่จติไดถ้อนออกจากสมาธคิวามสงบแลว้ กเิลสตณัหานอ้ยใหญเ่กดิขึน้ทีใ่จตามเดมิกฉ็นันัน้ 

	นักปฏิบัติต้องมีปัญญาเลือกเฟ้นธรรม	

เมื่อเชื่อถือบุคคลและเชื่อถือครูอาจารย์ได้แล้วธรรมะที่เราได้ยินจากท่าน อ่านหนังสือของท่าน 

แล้วก็นำมาเลือกเฟ้นอีก มีธรรมะหมวดไหนบ้างพอที่เราจะนำมาปฏิบัติได้ให้ถูกกับนิสัยของเราและ

ความสามารถของเรา ธรรมะหมวดไหนควรเอามาเริ่มต้นก่อน ธรรมะหมวดไหนควรนำมาปฏิบัติใน

ภายหลัง ต้องมีสติปัญญาเลือกเฟ้นธรรมะให้เข้าใจ แล้วนำมาปฏิบัติให้ถูกกับความหมาย 

การศึกษาธรรมจึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก เมื่อรู้และเข้าใจในธรรมได้ดีแล้ว จำเป็นที่สุดคือ 

เราต้องมาศึกษาตัวเองว่าเรามีปัญหาอะไรที่จะต้องแก้ไข จะเอาหมวดธรรมอะไรมาแก้ไขให้ปัญหาใน

ตัวเราให้หมดไปได้ เหมือนกับหมอรักษาคนป่วย หมอต้องรู้จักยาที่ดี และรู้จักโรคของคนป่วยว่าจะ

รักษาด้วยยาตัวไหน โรคจึงจะหายไปได้ ต้องเอายาประเภทนั้นมารักษาให้ต่อเนื่องกันโรคนั้นจะหายไป 

นี้ฉันใดผู้ปฏิบัติต้องเลือกหมวดธรรมนั้นๆ มาปฏิบัติให้ถูกกับปัญหาภายในใจของตัวเองก็ฉันนั้น ปัญหา

ต่างๆ ที่มีความเรื้อรังมาก็จะคลี่คลายหายไปจากใจได้อย่างแน่นอน 

	นักปฏิบัติต้องซื่อสัตย์แก่ตัวเอง	

ความตั้งใจ ความซื่อสัตย์ จะเป็นที่พึ่งแก่ตัวเองได้ จะเป็นงานทางโลกหรือทางธรรม ย่อมนำมา

แห่งความสำเร็จและเป็นประโยชน์แก่ตัวเอง ทั้งเป็นประโยชน์ส่วนรวมได้เป็นอย่างดี ดังคำว่า   

ทำประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อม ย่อมนำมาซึ่งความเจริญ 

นี้เราเป็นนักปฏิบัติต้องซื่อสัตย์ในตัวเอง และตั้งใจจริงไม่เห็นแก่โลกเกินไป งานของโลกก็ให้เป็น

งานทางโลกไป ส่วนงานทางธรรมที่เป็นงานประจำตัวเราก็ไม่ลดละ พยายามหาเวลาที่ว่างให้เป็น

ประโยชน์ ดีกว่าจะไปเตร็ดเตร่เที่ยวเล่นโดยไม่มีประโยชน์อันใด วันล่วงไปๆ ก็จงทำให้ชีวิตเราเป็น

ประโยชน์ ความดีที่เราจะต้องสร้างให้เกิดขึ้นแก่ตัวเองด้วยวิธีการอย่างไร ก็เรานั้นแลจะเป็นผู้ปฏิบัติเอง 

และให้มีความตั้งใจ คนอื่นใครเล่าจะทำให้เราได ้
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ปัญญา
 หลักปฏิบัติธรรม คือ หลักสอนใจ โดยใช้ปัญญา  

 วิปัสสนาแปลว่าปัญญา เหมือนรับประทานกับคำว่ากิน ความหมายเดียวกันแต่ความ 	

สละสลวยต่างกัน ปัญญาแปลว่าความคิด 

 เอาปัญญาซึ่งเป็นตาของใจ มาเบิกทางให้ใจเห็นความจริง ปัญญาทำให้แจ้งเหมือนตาทำให้ 	

มองเห็น 

 คำว่า เกิดปัญญา คือเกิดความเข้าใจชัดเจนแจ่มแจ้งตามหลักความเป็นจริง ปัญญาเวลา 	

มันเกิดขึ้นมันละเอียดกว่าในตำรามาก 

 ปัญญามาก ไม่ใช่ ปัญญาเกิด 

	ทกุวนันีไ้มม่ใีครเจรญิวปิสัสนาเพราะวา่ รูแ้ลว้ รูไ้ดอ้ยา่งไร รูจ้ากตำรา อยากรูอ้ะไร ก็ไปอ่านเอา	

เพราะฉะนั้นจึงมีแต่ความรู้ ความรู้เอาไปละกิเลสไม่ได้ คนเราไปเอาตำรามาพูดกันก็ถูก 	

แต่เป็นปริยัติ รู้ตามปริยัติ การปฏิบัติจึงไม่ก้าวหน้า 

 การฝึกคิดต้องสร้างเรื่องขึ้นมาเหมือนแต่งนิยาย เช่น เรื่องอนิจจัง 

 ความคิดจะเป็นเข็มทิศให้กับใจตัวเอง เมื่อเราคิดทางไหนบ่อยๆ ใจก็จะไปทางนั้น ถ้าคิด 	

เรื่องโลกบ่อยๆ ใจก็จะไปทางโลก 

 ตัวความคิดเป็นตัวสร้างปัญหานานาประการมากมายเหลือเกิน การจะแก้ปัญหาจึงต้องใช้ 	

ความคิดตัวมันเองนั่นแหละเพื่อแก้ปัญหาตัวเอง 

	 เราเกิดมาก็คิดเสียว่าเกิดมาดูโลก ดูซิว่าโลกนี้มีอะไรดี มีอะไรที่น่าอยู่บ้าง ไม่มีเลย  	

อยากเกิดอีกไหมกับโลกอันนี้  

 เวลาคิดสร้างปัญหาทำไมขยันคิด แต่เวลาแก้ปัญหาทำไมไม่ขยันแก้ เวลาคดิสรา้งปญัหา  	

ทำไมไมป่วดหวั แตเ่วลาคดิแกป้ญัหาทำไมปวดหวั 

 เวลาฉลาดผูก เรายังผูกเป็น เวลาฉลาดแก้ ถ้าแก้ไม่ได้เรียกว่าเป็นคนโง่ 

 เรื่องความคิดเป็นอันดับที่หนึ่ง เรื่องการทำใจเป็นอันดับที่สอง การปฏิบัติจึงสามารถทำได้  	

แม้เป็นฆราวาส ฆราวาสบวชใจก่อนได้แล้วจึงบวชกายในภายหลัง 

 การคิดเป็นตัวเบิกใจ ให้ใจเห็นความจริง ตัวอวิชชาความมืดบอดของใจเป็นตัวปิดบังใจ 

	ความรูก้บัความคดิคนละเรือ่งกนั เดีย๋วนีค้นมแีตค่วามรูไ้มม่คีวามคดิ 
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 คิดให้เห็นความจริงทั้ง ๕ อย่าง สิ่งใดเกิดขึ้นมาแล้ว เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร นี่คือความจริง  	

อย่างหนึ่ง อย่างที่สองพิจารณาเกี่ยวกับความทุกข์และเหตุให้เกิดทุกข์ อย่างที่สามพิจารณา

ถึงความไม่มีตวัตนความสูญสลาย อยา่งทีส่ี่สิ่งทัง้หลายทีม่ีอยูน่ั้นไมใ่ชข่องของเรา ไม่มีของ 	

สิ่งใดเป็นของของเรา อย่างที่ห้าเมื่อเราเกิดขึ้นมาแล้วย่อมพลัดพรากจากสิ่งที่รักไป 

 ขณะกำลังฝึกคิด อย่าเพิ่งคิดถึงเรื่อง ละ ถอน ปล่อย วาง (ผล) แต่ให้เพียรพยายาม  	

ฝึกคิด ให้เป็นจนชำนาญ เปรียบเทียบเหมือนฝึกเต้นรำ ถึงจะเต้นเป็น ก็ยังเต้นเอาเงินไม่ได้ 

ต้องเต้นจนชำนาญ (สร้างเหตุ)  

 ใจเราไปในทางโลกตลอดเวลา ต้องเอาความคิดมาดึงใจให้ไปในทางธรรม เมื่อคิดบ่อยๆ  	

ให้ถูกตามความจริง คือจริงในไตรลักษณ์ ใจก็จะคล้อยตามๆ เกิดความเห็นชอบ เป็นการ

เอาความคิดหักล้างความคิด หนามยอกเอาหนามบ่ง	

ศีล
 ตัวหนังสือที่เป็นธรรมะก็เขียนมาจากตัวธรรมะตัวจริงนั่นเอง 

 (๑) ศีลข้อที่หนึ่ง ถ้าสร้างเมตตาธรรมขึ้นมาก็จะรักษาศีลได้ 

 (๒) ศีลข้อที่สอง ถ้าสร้างกรุณาธรรมขึ้นมาก็จะรักษาศีลได้ 

 (๓) ศีลข้อที่สาม ถ้าสร้างหิริธรรมขึ้นมาก็จะรักษาศีลได้ 

 (๔) ศีลข้อที่สี่ ถา้สรา้งสจัจวาจาธรรมขึน้มากจ็ะรกัษาศลีได ้

 (๕) ศีลข้อที่ห้า ถ้าสร้างสติธรรมขึ้นมาก็จะรักษาศีลได้ 

 ไม่มีเครื่องผูกใจใดที่จะผูกใจคนได้ดีเหมือนคำพูดของคน 

 ถ้าคิดว่าตัวเองดีแล้วเที่ยวไปข่มคนอื่นแสดงว่าเป็นคนพาล 

 การบวชชีพราหมณ์เป็นอุบายเฉยๆ ถ้าปัญญาไม่มีก็ไม่มีประโยชน์อะไร สมัยพุทธกาลไม่มี 	

ชีพราหมณ์ การนุ่งขาวต้องเอาการนุ่งมาพจิารณาเปน็ปญัญาใหไ้ด ้ คนนุง่ขาวเวลาจะนัง่ตอ้ง

ระวงั ระวงัไมใ่หส้กปรก ใจเราก็เช่นกันต้องระวังไม่ให้สกปรก 

 ความรักที่ประกอบด้วยความใคร่ ความกำหนัด ฝักใฝ่ในกามคุณ จะเป็นลักษณะของกิเลส  	

ถ้าความรักใดประกอบด้วยความสงสาร ความเกื้อกูลต่อกัน ความเห็นใจกัน จะเป็นลักษณะ

ที่เป็นธรรม 
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 คนมีนิสัยขี้โกรธ อย่าไปอยู่ในหมู่คนขี้โกรธ มันจะไหลตามกันไปอีก 

 นักปฏิบัติจะต้องทำใจว่า เราจะเป็นมิตรกับทุกๆ คน มองคนในแง่ดี ส่วนไม่ดีของเขาจะ 	

ไม่ดูเขา ใจเราก็จะเป็นกุศลตลอด ไม่มีอะไรมากระทบ เพราะทำตัวเป็นมิตร นักปฏิบัติ 	

จะทำตัวอยู่ด้วยธรรม 

	คำพดู ไมส่ำรวม เหมอืนคนพดูกำลงัอมนำ้กรด ตนเองปากเปือ่ย พดูสาดออกมาลวกคนอืน่อกี 

 ถ้าเห็นคนอื่นทำผิด พูดผิด เขาผิดได้ เราก็ผิดได้ ถ้าเราผิด ผิดแล้ว แล้วกันอย่าเสียใจ  	

ให้จำไว้เป็นบทเรียน  

 ให้เอาบุญ กุศล เป็นเพื่อนของใจ ชีวิตประจำวัน ให้ใช้หลัก “ความเป็นมิตร”  

 ฝึกหูเป็นส้วม การใช้หู ฟังเอาบุญกุศล  

 คุณสมบัติของผู้นำ คือ ต้องใจกว้าง ดูแลเพื่อนฝูงได้ ให้เกียรติกัน เข้าใจซึ่งกันและกัน  

 จาคะ มี ๒ อย่าง (๑) จาคะสิ่งไม่ดีทิ้ง (๒) จาคะสิ่งดีให้คนอื่น  

สมาธิ
 สมาธิมี ๒ ประเภท คือ มิจฉาสมาธิและสัมมาสมาธิ ถ้าใจมีความเห็นผิดเป็นมิจฉาแล้ว  	

จะทำสมาธิให้เป็นสัมมาไม่ได้เลย สมาธิทั้งสองมีลักษณะเหมือนกันแต่ความเห็นต่างกัน  	

ผู้ที่เป็นมิจฉาจะไม่รู้ตัวเลยว่าตัวเองเป็นมิจฉา 

 ในทางปฏิบัติฐานของสมาธิ (ความตั้งใจมั่น) กับฐานของปัญญาความรอบรู้ ต้องไปด้วยกัน 	

เหมือนการเขียนหนังสือ ข้อความที่จะเขียนเป็นเหมือนตัวปัญญา ความตั้งใจที่จะเขียนเป็น

เหมือนสมาธิ แต่ในด้านการศึกษาสมาธิกับปัญญาแยกกัน  

	ความเหน็ทีว่า่ทำสมาธแิลว้ปญัญาจะเกดิ นีก่ผ็ดิแลว้ ผดิเตม็รอ้ยเปอรเ์ซน็ต ์ ไมใ่ชผ่ดิธรรมดา 	

คำพูดนี้เป็นต้นทางของการปฏิบัติ เมื่อเดินทางผิดการปฏิบัติก็ผิดตามไปหมด เป็นมิจฉาใน

ภาคปริยัติ เมื่อเกิดมิจฉาในภาคปริยัติ ก็เป็นมิจฉาในภาคปฏิบัติ หมดสิทธิ์ไปเลย คือความ

เห็นไม่ตรงต่อความเป็นจริงในภาคปริยัติ 

 ผลของการทำสมาธิจะได้อภิญญาแค่นั้น เอาไปทำไมอภิญญา มันก็แค่เล่นสนุกเท่านั้น แต่ 	

ผลของการฝกึพจิารณาจะไดป้ญัญาพน้ทกุขไ์ด ้
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	มจิฉาสมาธทิำใหเ้กดิวปิสัสนปูกเิลส ๑๐ อยา่ง ทัง้ ๑๐ อยา่งนีเ้ปน็ภยัของสมาธิ ถ้าใครทำ 	

ในชาตินี้จะปิดฉากการปฏิบัติทันที ส่วนสัมมาสมาธินั้นมี ๒ อย่าง คือ สมาธิตั้งใจมั่นและ

สมาธิความสงบ 

 การพิจารณาลมหายใจเข้าออก อันนี้ไม่ใช่พิจารณา เป็นการกำหนดรู ้ เป็นสมถะธรรมดาๆ  	

ทัว่ๆ ไป 

 ตัวสมาธิยิ่งทำยิ่งโง่ ตัวฉลาดทำไมไม่ฝึก ไปสุมหัวกันทำสมาธิ ทำให้โง่ ยิ่งผิด ยิ่งมืด 

 สิ่งใดที่เราทำอยู่ก็ดี คิดอยู่ก็ดี พูดอยู่ก็ดี ถ้าเราตั้งใจทำ ตั้งใจคิด ตั้งใจพูด นั่นแหละเรียกว่า  	

สมาธิตั้งใจมั่น	

การปฏิบัติธรรมะ
 สมัยก่อนๆ คนไม่มีความรู้มากขนาดนี้ ก็เป็นพระอริยเจ้ากันได้มากมาย พระพุทธเจ้าสอน 	

ประโยคสองประโยค ท่านเอาไปปฏิบัติ สมัยนี้รู้มาก ลังเลมาก เรียกว่ารู้มากยากนาน 

เหมือนอาหารมากเครื่องปรุงมากกลับไม่อร่อยเพราะเครื่องปรุงไม่สมบูรณ์แบบ 

 ถ้าเรามีแบบแปลนและสามารถศึกษาให้เข้าใจได้แล้ว การก่อสร้างตามแบบนั้นก็ง่ายไม่ยาก 	

อะไร แต่ถ้าไม่มีแบบแปลนหรือดูแบบไม่รู้เรื่อง การก่อสร้างจะทำไม่ได้ ถึงได้ก็สะเปะสะปะ  	

ผิดไปผิดมาในที่สุดก็ล้มเหลว การปฏิบัติก็เช่นกัน ปริยัติเปรียบเหมือนแผนที่หรือแบบแปลน  	

ถ้าเรายังศึกษาไม่รู้เส้นทางที่จะไปหรือไม่รู้แบบแปลน ก็อย่าพึ่งปฏิบัติ ต้องศึกษาจนเข้าใจ 	

ดีก่อนจึงเริ่มปฏิบัติ การปฏิบัติจึงง่ายเพราะเดินตามแบบที่กำหนดไว้ 

 การปฏิบัติทางธรรมจริงๆ ง่ายนิดเดียว แต่เราทำให้ยากเอง เพราะเราไม่มีสูตรปฏิบัติ 	

จึงยุ่งไปหมด เหมือนคนไม่มีสูตรคิดเลข ถ้าหากเราทำตามสูตรแล้วไม่ยาก 

 การที่ได้อ่านธรรมะตามตำราหรือการได้ยินได้ฟังอาจารย์สอนเป็นสัมมา แต่เป็นสัมมาใน 	

ภาคปริยัติ ไม่ใช่สัมมาในภาคปฏิบัติ สัมมาในภาคปริยัติสามารถรู้ธรรมะพูดธรรมะได้ถูกต้อง 

เมื่อไปประสบกับเหตุอะไรขึ้นมา คราวนี้ก็จะรู้กันว่าคนนั้นเป็นอย่างไร ทำใจได้จริงหรือไม่  	

การอ่านธรรมะ รู้จริงตามธรรมะ เป็นเพียงชื่อของธรรมะเท่านั้น มันไม่พอ ยังไม่ใช่ตัว 	

ความจรงิ ตัวความจริงอยู่ที่ใจต้องใช้ปัญญา รู้เห็นด้วยปัญญาจึงเป็นการรู้เห็นธรรมะตาม

ความเป็นจริง 

 ธัมมาธิปไตย จะไม่เข้าข้างตนเอง มิฉะนั้นความโลภจะเพิ่มมากขึ้น 

 นิพพานไม่ใช่อัตตาและไม่ใช่อนัตตาด้วย เพราะเหนือคำที่จะสมมติพูดได้ในโลกนี้ 
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 นักปฏิบัติ เกิดมาเพ่ือมาบำเพ็ญบารมี ทำความดีให้เป็นธรรม สร้างความเป็นธรรม  ถ้าเข้าข้าง 

ตนเองผิด ต้องเพื่อส่วนรวมและส่วนตัว 

 การพิจารณาความจริงนี้คือ พุทโธ คือรู้จริงตามความเป็นจริง เมื่อรู้จริงใจก็ตื่น ใจไม่ยึดกับ 	

ของสิ่งใด ใจก็เบิกบาน หมดภาระที่ต้องทำ 

	การศกึษาธรรม คอื การใชป้ญัญาศกึษา “ชือ่ธรรมะ กบั ตวัธรรมะ”  

 ธรรมในตำราเป็นเพียงชื่อของธรรม  

 ความเป็นธรรม หมายถึง การทำการพูดใดๆ ทำแล้วไม่เดือดร้อนกับตนเองและคนอื่น สร้าง	

ความยุติธรรม (ยุติที่ธรรม) ให้เกิดขึ้นกับตนเอง 

 ธรรมตัวจริงอยู่ที่ตัวเรา เป็นก้อนธรรม มี ๓ ทาง คือ กายธรรม วจีธรรม มโนธรรม  

 ฝึกตัวเราให้ธรรมเกิด ต้องเกิดตลอดเวลา ต้องรักษาให้คงเส้นคงวา ต้องมีสติปัญญา  	

ดูความผิดพลาดในอดีต แล้วสอนตนเองว่าในปัจจุบันจะไม่ทำให้เหมือนเดิม ถ้าอยากทำ 	

ก็อย่าทำ คำพูดเคยพูดแล้วให้ผู้อื่นเดือดร้อนก็อย่าพูด พูดให้เกิดความรัก ความสงสาร 

 ปัจจุบันความเป็นธรรมมันหดหายไป สร้างปัญหา เพราะอัตตา ปัญหาเกิดจากอัตตา ตนเอง	

ถูกฝ่ายเดียว 

	 ใครทีส่อนไมต่รง ไมถ่กูตอ้ง อยา่ไปฟงัเลย อยูห่า่งๆ ไดย้ิง่ด ีเพราะเดีย๋วจะเปน็นสิยั ไหวไปตาม	

เพราะตัวเรามีกิเลสตัณหาอยู่ 

 ธรรมที่ทำให้คนรักกัน สงสารกันคือ นะโม  

 นะโม คือ ความอ่อนน้อมถ่อมตัว ให้ความเคารพ ซึ่งผูกมัดใจ คือ ความรัก ความสงสาร  	

ฝึกให้มี “นะโม” ในใจ รักษาใจอย่าให้ใจร้าว สร้างความรักความสงสาร  

 ธรรมะมีสองประเด็น  

 (๑) ธรรมเพื่อส่วนตัว ให้ปิดเป็นความลับสุดยอด 

 (๒) ธรรมต่อส่วนรวม ให้ฝึกเป็นนักแสดงให้ได้ตุ๊กตาทอง  

 พวกเราหอบมิจฉาทิฏฐิ มา ๙๙.๙๙ เปอร์เซ็นต์ เปรียบเหมือนอยู่ในที่มืดตอนตีหนึ่ง  	

ถ้าเริ่มปฏิบัติให้ถูกหลัก ถูกขั้นตอน ฝึกสังเกต มิจฉาทิฏฐิ ปรับเปลี่ยนเป็นสัมมาทิฏฐิไป

เรื่อยๆ ความสว่างจะไล่ความมืดไปถึง ๖ โมงเช้า “สัจธรรมจะละอวิชชาเอง” 

 โลกกับธรรมอยู่ก้อนเดียวกัน เราจะมองมุมโลกก็ได้ มองมุมธรรมก็ได้ อยู่ที่ความเห็น 	

ตัวเดียว เปรียบเหมือนปากกากับกระดาษ จะใช้ปากกาเขียนทางโลกหรือทางธรรมก็ได้  	

แต่ถ้าเขียนไม่เป็นถึงจะมีปากกาและกระดาษเยอะ ก็ไม่มีความหมายอะไร  



189

 งานทางโลก ยังเอาได้อยู่ แต่เอาพอประมาณ ไม่ควร หาบ เอาแค่สะพาย หรือคอนก็พอ 

 ชีวิตฆราวาส เหมือนทำงานกลางแดดร้อน จะหายร้อนได้บ้างเป็นครั้งคราว 

 เมื่อพิจารณาบ่อยๆ เข้า จะเป็นสมาธิไปในตัวเรียกว่า ปัญญาอบรมสมาธิ 

 ความวุ่นวายใจ เพราะเราไม่ดึงฟืนออกหรือไม่ถอดปลั๊กไฟ ใจจึงไม่สบาย เมื่อดึงปลั๊กไฟออก 	

หม้อน้ำจะหยุดเดือด ความเย็นเป็นผล

 ปัญหาภายนอกเวลาอยู่รวมกันเกิดจากความเห็นไม่ตรงกัน  

 ปัญหาภายในเกิดจากความเห็นไม่ตรงกับความจริง (สัจธรรม)  

 นักปฏิบัติต้องหม่ันศึกษาข้อบกพร่องของตนเอง ต้องศึกษากิเลสของตนเอง ต่อสู้กับความโลภ 	

ความรัก ความยึดมั่น ราคะ ต้องพึ่งตนเอง ชนะตนเองให้ได้ 

 อย่าไปตีคนบ้า อย่าไปว่าให้คนเมา เวลาหมาเห่าอย่าไปเห่าหมา เวลาหมากัดขาอย่าไป	

กัดขาหมา 

 ขัดสมมติให้ขึ้นเงา 

 อกเขาอกเรา  

 ยอมแพ้เป็น 

 เป็นมิตรกับทุกคน 

 คิดก่อนที่จะพูด คิดก่อนที่จะทำ 

 กระจกส่องกาย อุบายส่องใจ  

 ปิดเลิศ เปิดเสีย   

 คุณสมบัติของนักปฏิบัติที่ดี  

 (๑) ฝึกคุยกับตัวเองบ่อยๆ แต่ไม่ออกเสียง 

 (๒) ต้องตั้งคำถามเก่ง และหาคำตอบให้ตนเอง  

 (๓) ฝึกพูดแต่น้อย คอยสังเกตมาก  

 (๔) ฝึกอยู่คนเดียวและอยู่กับหมู่คณะให้ได้  

 (๕) อยู่กับโลก อย่าต้านโลก บ้ากับเขาได้ ๗๕ เปอร์เซ็นต์	

 อุบายธรรม คือ  

 - สื่อ สะกิดให้จิตตื่น ดู รู้ เห็น ความเป็นจริง  

 - สัญญาณ ประกาศความจริงอย่างเปิดเผย  

 - เครื่องมือ แก้ใจให้คลายยึด (ทุกข์) 

 - ยาวิตามิน กินป้องกันโรค 
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 - หนามบ่งฝี 

 - เครื่องมือเจาะถูกตาน้ำ 

 อุบายธรรมหาได้จาก 

 - เหตุการณ์ เช่น ทอดปลาทูไหม้ ฯลฯ 

 - สิ่งที่มีชีวิต เช่น คน สัตว์ ตัวแมลง ฯลฯ 

 - สิ่งที่ไม่มีชีวิต เช่น นาฬิกา ผ้าขี้ริ้ว 

 นักปฏิบัติต้องถามตัวเองว่า

 - เกิดมาทำไม? เกิดมาเพื่ออะไร? 

 - หวังอะไรกับการเกิดของตนเอง 

	 - ถ้าเกิดมาเพื่อรวย จะรวยไปเพื่ออะไร ถ้าไม่ถาม-ตอบตัวเองเราจะหลงโลก เพิ่มความอยาก	

ไม่อิ่มไม่พอ  

ภาวนา
 ภาวนา แปลว่า ทำให้เกิด ทำให้มี 

 - ทำให้เกิด หมายถึง เกิดความเห็นที่ถูกต้องชอบธรรม  

 - ทำให้มี หมายถึง มีสติปัญญา รอบรู้ตามความเป็นจริง 

 การภาวนาเป็นเรื่องของจิต ไม่ใช่เรื่องของกาย จึงไม่ผูกขาดว่าจะต้องนั่งเท่านั้น ดังนั้น 	

ถ้าไม่หลับจะภาวนาได้ทุกที่ 

 หลักภาวนาทั้งหมดรวมยอดคือหลักในการแก้ปัญหา หลักทำสมาธิคือหลักพักปัญญา การพัก 	

ปัญญาก็เป็นการพักปัญหา 

 อย่ามองสิ่งเดียวโดดๆ ต้องมองเป็นคู่กันไป (เช่น มองสุขให้มองทุกข์คู่กัน)  

 ไม่เร็ว ไม่ช้า จะกลัวตายหรือไม่ ไม่สำคัญ ต้องตายกันทุกคน เหมือนเสื้อขาดก็ต้องทิ้งไป 

 คำว่าเห็นนั้นไม่ใช่เป็นการเห็นภาพ การเห็นภาพเรียกว่านิมิต การเห็นเป็นนิมิตทำให้คน 	

หลงนิมิต เหล่านี้เป็นการเห็นภายนอก ความหมายที่แท้จริงของคำว่าเห็น คือต้องเห็นใจ 	

ตัวเองว่าเป็นอย่างไร ติดปัญหาอะไรบ้าง 
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 การปฏิบัติต้องฝึกในเรื่องความเห็นให้ถูก ตามปกติคนเราเป็นมิจฉาลึกๆ อยู่แล้ว จึงต้องมา	

แก้ตัวนี้ก่อน ให้เป็นสัมมา

 การขับรถ ถ้าเส้นทางตรงเรียบดีจะไม่เหนื่อย แต่ถ้าทางเป็นหลุมเป็นบ่อ วกๆ วนๆ ก็จะ 	

เหนื่อย การปฏิบัติก็เหมือนกัน ถ้าปฏิบัติตรงมันจะไม่เหนื่อย มันจะเพลิดเพลินไปเรื่อย 

ตนและของของตน
 เรามาเกิดก็เพ่ือมาสร้างบารมี ให้สมกับมาสร้างบารมี เราจะไม่ผูกพันส่ิงใดๆ ในโลก ไม่ยึดติด	

กับของสิ่งใด

 บำเพ็ญบารมี หมายถึง การบำเพ็ญนิสัยของใจ 

 ตัวเราเป็นอัตตา เป็นหลักใหญ่ เมื่อหลงตนหลงตัวเองเมื่อไร มันจะหลงของของเราเมื่อนั้น 

 พิจารณาเรื่องตนและของของตน  

 อย่าให้วัตถุมาทับ มาถมใจ ให้อึดอัด หรือลำบากใจ แต่เอามาเป็นฐานสั่งสมบุญ-กุศล  

 บ่นว่า งานหนักๆ แต่ก็ ขนเข้าๆ บ้าหรือดี  

 ลดอัตตา ด้วยการฝึกยอมแพ้เป็น อยู่ด้วยกันให้มีความสุข ยิ้มแย้มแจ่มใส ร่าเริง เกิดความ	

รักความเห็นอกเห็นใจ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รักกัน สงสารกัน เคารพซึ่งกันและกัน 

ร่วมสุขร่วมทุกข์ 

 หลักการละความโลภ คือ หลักปฏิเสธ วัตถุสมบัติ ว่าเป็นของโลกเรา มาอาศัยเพื่อบำรุงธาต	ุ

เพียงชั่วคราวเท่านั้น 

 ตื่นเช้าขึ้นมา ฝึกสอนใจตัวเองว่า จะไม่ยึดติดในสิ่งใดๆ ฝึกทอดธุระ ฝึกปฏิเสธบ่อยๆ 

 ต้องคอยสังเกตดูใจตัวเองว่ามีความผูกพันของสิ่งใดๆ คอยหาจุดอ่อนของตัวเองให้ได้ 	

เพื่อคิดแก้ไข 

 เราหลงตนก่อนจึงทำให้หลงคนอ่ืนได้ ถ้าเราไม่มี เขาจะมีได้อย่างไร คำว่าเราและเขาก็เหมือน 

กัน ต้องเริ่มจากเราก่อน

 เมื่อเราแนะนำพ่อแม่ในทางที่ดีแล้ว ท่านไม่ปฏิบัติตามก็ต้องปล่อยท่านไป เพราะท่านเป็น	

พ่อแม่ของเราไม่ใช่เป็นลูกเรา
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หลวงพ่อทูลเล่าว่า สมัยเป็นฆราวาส ท่านเป็นหมอชาวบ้าน ที่มีความรู้ทั้งเรื่องสมุนไพรและยา

แผนปัจจุบันพอสมควร มีความชำนาญในการฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อและเข้าเส้นเลือด ในช่วงหนึ่งท่าน

เคยอุปัฏฐากหลวงปู่ขาว ตอนที่หลวงปู่ป่วยเป็นวัณโรค ท่านเป็นผู้ดูแลเรื่องสุขภาพ คอยฉีดยาให้ ท่าน

เรียกตนเองว่า “หมอทูล หมอใหญ่ทูล” 

หลวงพ่อเป็นผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรง และจิตใจเข้มแข็งมาโดยตลอด ท่านไม่เคยแสดงความ

อ่อนแอให้เห็น ใช้ความอดทนพึ่งตนเองตลอดมา ท่านต้องเดินทางตลอดเวลาเพื่อไปโปรดลูกศิษย์ทั้งใน

และนอกประเทศไทย หลวงพ่อมักจะพูดเสมอว่า “ท่านทำทุกอย่างแข่งกับเวลา จะทำประโยชน์เพื่อ

อนุเคราะห์ผู้อื่นให้มากที่สุด หลวงพ่อขอมอบงาน สิ้นสุดท้ายของชีวิต ให้กับโลกทั้งสามนี้เป็นชาติ

สุดท้าย” โดยเฉพาะงานเผยแผ่ธรรมะให้กับชาวโลก ท่านจะแสดงธรรมทุกเวลาและทุกสถานที่ที่มีผู้

อาราธนาทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งคำพูดและการกระทำให้กับคนทุกคน โดยไม่เลือกเชื้อชาติ และ

ชนชั้นวรรณะ  

จนเมือ่วนัที ่ ๒๘ เมษายน ๒๕๔๘ หลวงพอ่ประสบอบุตัเิหตรุถลากในวดัพุง่เขา้ชนฝาผนงัโรงครวั

ฝ่าเท้าข้างขวากระแทกกำแพงอย่างแรงจนกระดูกส้นเท้าร้าว เท้าปวดและบวมแดง ท่านพยายาม

ทำการรักษาด้วยวิธีโบราณ คือ เอาอิฐมาอังไฟร้อนแล้วประคบ วันต่อมาแพทย์ที่โรงพยาบาลอุดรธานี 

ขอโอกาสเข้าเฝือกอ่อน แต่ไม่นานท่านก็ให้ถอดออก เพราะท่านจะใช้วิธีทาน้ำมันรักษา การเจ็บป่วย

ครั้งนั้นทำให้ท่านเดินไม่ได้ ต้องนั่งรถเข็น และใช้ไม้เท้าอยู่หลายเดือน จึงเป็นเหตุที่ทำให้หลวงพ่ออยู่

วัดได้นานมาก ถึงกระนั้นหลวงพ่อก็ไม่เคยปล่อยเวลาให้เปล่าประโยชน์ เนื่องจากท่านเป็นคนไม่อยู่นิ่ง 

ทำงานตลอดเวลา และด้วยท่านเป็นหมอใหญ่มาก่อน ไม่ว่าท่านไปพบต้นสมุนไพรที่ไหนก็ตาม เช่น 

ท่านเคยเก็บเมล็ดต้นหมากซักที่สามารถนำมาทำสบู่ ยาสระผม ตอนไปหาสถานที่สร้างวัดที่ฮ่องกง  

มาปลูกที่วัดป่าบ้านค้อ ท่านจึงดำริให้จัดหาสมุนไพรต่างๆ มาปลูกเพิ่มขึ้นมากมาย เพื่อผลิตยารักษา

โรคต่างๆ ให้กับคนทั่วไป เช่น ยารักษาโรคธาลัสซีเมีย 

ช่วงที่ท่านเริ่มป่วยหนักเป็นครั้งแรกนั้น เท้าของท่านมีอาการอักเสบ บวม และปวดเจ็บ พอ

อาการอักเสบลดลง ก็เริ่มมีคนที่รู้จักและศรัทธามาสอบถามอาการและหาหมอมารักษา ซึ่งล้วนแต่เป็น

หมอที่มีความเชี่ยวชาญในการรักษาต่างกันไป มีทั้งหมอนวด หมอเป่า หมอเส้น หมอเทวดา หมอตาดี 

หมอตาบอด ทั้งพระและฆราวาส ถ้าใครมาก็จะรีบมาจับขาท่าน แล้วนวด ท่านก็เมตตาให้ทำสารพัด

อย่าง ลองทุกวิถีทาง อาการก็ดีขึ้นมาระดับหนึ่ง แต่มีปัญหาตามมาคือ ขาเริ่มลีบ อ่อนแรง  
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เริ่มมีปัญหาเรื่องมีเอ็นขึ้นที่หน้าท้อง มีอาการเบื่ออาหาร ตอนหลังที่ฝ่าเท้ามีไตแข็งขึ้นกลางฝ่าเท้า   

ยิ่งทำให้ท่านรำคาญ เบื่ออาหารมากขึ้น อ่อนเพลีย ไม่มีเสียงจะพูด และเทศน์ได้ไม่นาน ท่านจะรู้สึก

เหนื่อยมาก ตั้งแต่ท่านประสบอุบัติเหตุในครั้งนี้ ท่านเริ่มอนุญาตให้คนมานวดมาจับองค์ท่านมากขึ้น 

ซึ่งแต่เดิมท่านไม่อนุญาตและไม่ชอบให้ใครมานวดหรือจับองค์ท่านเลย บอกว่า “ไม่ชอบ เดี๋ยวเคยตัว” 

และหลังจากที่ท่านเดินได้ดีขึ้น ท่านก็เริ่มรับกิจนิมนต์ตามเดิม เท้าที่ไม่เหมือนเดิมก็เป็นอุปสรรคต่อการ

เดินทางตลอดมา แต่ท่านก็อดทนและไม่แสดงอาการให้ศิษย์หรือคนทั่วไปรู้ จะบอกให้ลูกศิษย์ใกล้ชิด

ฟังในบางครั้งเท่านั้น ลูกศิษย์แต่ละคนจึงพยายามหาวิธีการต่างๆ มาแนะนำเพื่อจะทำให้ขาท่านกลับมา 

แข็งแรงเหมือนเดิมให้ได้  

ในช่วงนั้นท่านทำงานหนักมากขึ้น เพื่อที่จะให้คนได้เข้าใจธรรมะหลากหลายรปูแบบ ทา่นเขยีน

คำกลอนอีสานหลายเรื่อง ได้แก ่ พระเวสสันดร กลอนคติเตือนใจ เรวตะ-ลีลาวดี ละครประวัติ  

หลวงพ่อ นอกจากนี้ท่านยังพัฒนาพื้นที่ ๒๐๐ ไร่ เพื่อทำสวนสมุนไพร ทำยาสมุนไพร ลูกศิษย์หลายคน 

เริ่มคิดสงสัยหลวงพ่อว่า “ทำไมต้องรีบทำอะไรไว้มากมายและทำอย่างใหญ่โต” อนุญาตให้ก่อตั้ง

มูลนิธิวิวัฏธรรม เพื่อขออนุญาตทำโรงผลิตยาสมุนไพร และร้านยาบ้านค้อโอสถ ให้พัฒนาพื้นที่บางส่วน 

เป็นที่ปลูกพืชผัก เพื่อเก็บกินภายในวัด หลวงพ่อมักพูดอยู่บ่อยๆ ว่า “หลวงพ่อทำทุกอย่างไว้ให้เก็บกิน 

ถ้าหลวงพ่อไม่อยู่จะได้เก็บกินเลี้ยงวัดได้” ช่วงหลังหลวงพ่อทำงานหนักมาก จนร่างกายที่เคยแข็งแรง   

รับไม่ไหว  แต่เดิมท่านไม่เคยป่วยเป็นไข้หวัด ท่านก็เริ่มเป็น เริ่มปวดเมื่อยตามตัว และเหนื่อยง่าย 

ประมาณปลายเดือนตุลาคม ๒๕๕๐ หลวงพ่อเริ่มเจ็บเท้า และมีอาการเบื่ออาหารมากขึ้น ผลจาก 

อุบัติเหตุครั้งนั้น หนังบริเวณอุ้งเท้าข้างขวาหนาผิดปกติ มีลักษณะตึงเหมือนมีพังผืดยึดอยู่ข้างใน   

ซึ่งตามตำราจีนบอกว่า บริเวณนี้เกี่ยวกับกระเพาะอาหาร แพทย์ที่เป็นลูกศิษย์จากโรงพยาบาลศิริราช

มาขูดลอกผิวหนังบริเวณนี้ออก หมอฝังเข็มจากฮ่องกงก็มาฝังเข็มให้ ทำให้ช่วงนี้อาการเบื่ออาหารดีขึ้น   

ฉันอาหารมีรสชาติมากขึ้น หลังจากนั้นประมาณ   

๒ สัปดาห์ หนังเท้าเริ่มหนาขึ้นอีก อาการเบื่ออาหาร

กลับมา ท่านก็หาทางดูแลหนังบริเวณนี้ด้วยตัวเอง   

โดยทายาให้หนังลอกแล้วใช้เครื่องมือค่อยๆ ขูดออก 

วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ได้ไปตรวจเท้าที่   

โรงพยาบาลสมิติเวช พบว่าอุบัติเหตุในครั้งนั้น ทำให้

กระดูกเท้าข้างขวาแตก แต่ ได้ปล่อยให้หายเอง  

ตามธรรมชาติ จึงเป็นเหตุให้กระดูกฝ่าเท้าข้างขวาผิด
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รูปไปจากเดิม และการที่กระดูกส้นเท้าแตก จึงทำให้กระดูกทรุด แต่กล้ามเนื้ออุ้งเท้าที่แข็งแรงช่วยรับ  

น้ำหนักอยู่ นอกจากนี้ยังพบว่าหมอนรองกระดูก ที่เอวปลิ้น กระดูกสันหลังเสื่อม ๒ ข้อ เป็นสาเหตุให้

ขาไม่มีแรง ได้รับคำแนะนำให้ออกกำลังกายเพื่อให้กล้ามเนื้อแข็งแรงพอที่จะช่วยพยุงกระดูกที่เสื่อม

ตามวัยได้ ส่วนฝ่าเท้ามียาทาเพื่อให้หนังนิ่ม และแนะนำไม่ให้ขูดผิวหนังที่ฝ่าเท้าอีก 

วันนั้นกว่าจะกลับถึงวัดมกุฏฯ ก็ค่อนข้างมืดเพราะรถติด เมื่อถึงที่พัก ท่านให้เล่าถึงสิ่งที่  

จดบันทึกมา ให้ทายาและทบทวนท่าการออกกำลังกายตามที่หมอแนะนำในคืนนั้นเลย สองวันต่อมา  

ได้นำรายงานการรักษาจากแพทย์มาถวาย ท่านบอกว่า “หลวงพ่อจะไม่รักษา หลวงพ่อจะปล่อย  

ให้เป็นไปตามธรรมชาติจนถึงวันสุดท้ายของชีวิต” เมื่อได้ยินแล้วก็งง หน้าตาคงเป๋อเหรอ เนื่องจาก

เป็นประสบการณ์ใหม่ เพราะเพิ่งเข้ามาทำงานถวาย รุ่งขึ้นอีกวันเข้าไปกราบ ท่านเมตตาคุยด้วยว่า   

หลวงพ่อว่าถ้าปล่อยตามธรรมชาติ เมื่อแก่ตัวจะลำบาก ท่านคงอยากจะให้กำลังใจ 

ชว่งนีไ้ดท้ายาตามแพทยบ์อกทีฝ่า่เทา้ทกุวนั เชา้ - เยน็ สามวนัผา่นไป ลกูศษิยท์ีม่าชว่ยไดพ้ดูขึน้วา่ 

ฝา่เทา้ทา่นแดงๆ สงสยัหลวงพอ่จะแพย้า เอะใจ เรียนถามท่านว่า ท่านทายาที่ทำให้หนังลอกหรือเปล่า 

ท่านตอบ “อย่าถาม อย่าถาม” เรียนท่านว่า ทำตัวไม่ถูกเพราะคุณหมอแนะนำมาไม่ให้ขูดผิวหนัง   

ที่ฝ่าเท้าเอง ขณะที่พูดออกมานั้น นึกถึงเหตุการณ์ที่พาพ่อตัวเองไปหาหมอกระดูก เพราะปวดกระดูก

บริเวณสะโพกทำให้เดินไม่ถนัด หมอให้ยามากิน ๑ สัปดาห์ แล้วนัดไปตรวจ กินยาได้ ๓ วันก็เลิกกิน 

แล้วไปหายามาทานวดเอง ถึงวันนัดได้เล่าให้หมอฟัง ต้องการให้หมอย้ำกับพ่อเรื่องการกินยาตามเวลา 

หมอหันมาพูดกับเราว่า “คุณรู้อะไรไหม พ่อเรากว่าจะมาถึงวันนี้ชีวิตท่านผ่านอะไรมาเยอะมาก   

การที่ท่านกินยามา ๓ วัน แล้วเห็นว่าไม่ได้ผล ท่านก็หาทางรักษาด้วยตัวท่านเอง คุณสิควรจะ

เข้าใจในตัวท่าน” 

ได้คำตอบสำหรับตัวเองว่า “เราสิควร

จะเข้าใจในตัวหลวงพ่อ การจะรับหรือไม่รับ

ในสิ่งที่หมอแนะนำมา จะขึ้นกับตัวหลวงพ่อ

เป็นหลัก” 

วนัที ่๒๔ มกราคม ๒๕๕๑ ทา่นไปตรวจ  

ร่างกายที่โรงพยาบาลวิชัยยุทธ กับนายแพทย์

สมพนธ์ บุณยคุปต์ พบก้อนเนื้ อขนาด   

๒ x ๑.๕ เซนติเมตร ที่ปอดขวาด้านบน   
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มีโอกาสเป็นก้อนเนื้อปกติ เพราะยัง  

ไม่พบต่อมน้ำเหลืองในปอด ค่า CEA 

เกี่ยวกับมะเร็งยังปกติ หมอคิดว่าอาการ

เบื่ออาหาร และพลังเสียงที่ลดลง น่าจะ

เป็นผลมาจากก้อนเนื้อนี้ แนะนำให้

ผ่าตัดออกให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้ 

วันนั้นท่านบอกว่า “หลวงพ่อเป็น

พระมีคนรู้จักมาก เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ 

ท่านมีงานใหญ่รออยู่ ๒ งาน คือ ไป

อินเดีย ๓๐ มกราคม - ๔ กุมภาพันธ์ 

๒๕๕๑ และงานมาฆบูชาของวัด   

๑๖ - ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ ให้ผ่าน ๒ งานนี้ไปก่อน” หมอได้ต่อรองว่า ขอให้งดไปอินเดีย ใช้เวลา

ช่วงนี้ ๒ สัปดาห์รักษาตัว แล้วท่านก็จะแข็งแรงทันวันมาฆบูชาพอดี ท่านตอบ “ไม่ได้ ลูกศิษย์  

กว่าร้อยคนรอไปอินเดียกับท่านและสั่งว่ายังไม่ให้บอกใคร” ก็ได้ตั้งใจไว้ว่าเรื่องนี้ลูกศิษย์ต้องทราบ

จากตัวท่านเอง 

วนัรุง่ขึน้ทา่นไดพ้ดูดว้ยวา่ “ไดพ้จิารณาตนเองแลว้ หลวงพอ่จะละสงัขารเพราะโรคชรา ไมใ่ชจ่าก 

โรคมะเร็ง เพราะไม่มีกรรมเรื่องนี้ แต่ถ้าเป็นมะเร็ง หลวงพ่อก็อยากจะรู้ว่าเป็นมะเร็งตายเป็นอย่างไร” 

หลังจากนั้นได้เข้าไปกราบนิมนต์ ให้ท่านอยู่เป็นหลักในการเผยแพร่พุทธศาสนาไปนานๆ ท่าน

พยักหน้า อมยิ้ม และเมตตาสอนว่า “นี่ เรากำลังหลงสมมติ สิ่งทั้งหลายเหล่านี้ล้วนเกิดจาก  

ความคิด ให้มองว่าเป็นภาวะไม่เที่ยง ไตรลักษณ์ และให้รีบปฏิบัติภาวนา” 

วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๑ นายแพทย์ไชยรัตน์ เพิ่มพิกุล จากโรงพยาบาลศิริราช มาตรวจร่างกาย 

ที่วัดมกุฏกษัตริยาราม แนะนำให้ตัดก้อนเนื้อที่ปอดออก หลวงพ่อขอเวลา ๑ ปี เพื่อรักษาตัวเอง   

ด้วยการกินยาสมุนไพร หมอไม่อยากให้รอ เพราะช่วงนี้ท่านแข็งแรง มีโอกาสจะหายได้ ในที่สุด 

หลวงพ่อเลือกวิธีให้เก็บเสมหะไปตรวจหาเชื้อ 

วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๑ โปรดให้กลุ่มลูกศิษย์โรงพยาบาลรามาธิบดี พาท่านไปตรวจเรื่องเท้า 

และเรื่องไม่ค่อยมีเสียง 



198ขิปปปัญญานุสรณ์ 

วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๑ ตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลศิริราช พบว่าก้อนเนื้อที่ปอดยังมีขนาด

เท่าเดิม คณะลูกศิษย์แพทย์ พยายามขอร้องหลวงพ่อให้เข้าการตรวจให้ละเอียด ท่านก็ยังยืนยันที่จะ

ไม่ทำการรักษาหรือตรวจชิ้นเนื้อที่ปอดเด็ดขาด  

วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๑ เนื่องจากท่านเริ่มเหนื่อยง่าย อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร และไม่มี

พลังเสียง คณะลูกศิษย์ทางกรุงเทพมหานคร จึงพยายามหาวิธีที่จะรักษาหลวงพ่อ โดยขอความเมตตา

ให้หลวงพ่อขึ้นมาตรวจร่างกายที่ Holistic Medical Center เป็นการรักษาแบบแพทย์ทางเลือก และ

เริ่มรักษาด้วยวิธีการทางนี้ ท่านก็ให้ความร่วมมือไปตรวจสอบอย่างละเอียด ซึ่งผลการตรวจพบว่า 

เซลล์ในร่างกายหลายส่วนเริ่มทำงานผิดปกติ โดยเฉพาะที่ปอด ต่อมลูกหมาก ตับอ่อน ทางคลินิกได้

จัดยาให้ฉันและฉีดยาบำรุงร่างกายเพื่อเพิ่มภูมิต้านทานอนุมูลอิสระ ลูกศิษย์ที่ได้รับข้อมูล เริ่มไม่ค่อย

สบายใจว่าร่างกายของหลวงพ่อเริ่มมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นแล้ว เป็นภัยเงียบที่ไม่แสดงตัวออกมาชัดเจน

และบิดเบือนความเข้าใจผิดให้กับคนไข้ ทำให้ไม่เชื่อว่าจะมีสิ่งที่ไม่ปรารถนาเกิดขึ้น ลูกศิษย์หลายคน

เริ่มหาทาง ช่องทางที่จะรักษาทางอ้อม ในช่วงนั้นหลวงพ่อเบื่ออาหารมาก รวมไปถึงเบื่อยาวิตามิน   

ยาบำรุงต่างๆ ที่ลูกศิษย์แต่ละคนพยายามสรรหามารักษาธาตุขันธ์ของท่านให้แข็งแรง เพื่อจะได้อยู่

เมตตาลูกศิษย์ไปได้นานๆ หลวงพ่อเคยปรารภหลายครั้งว่า “ใครๆ ก็อยากให้หลวงพ่ออยู่ แต่คนอยู่

มันทรมานรู้ไหม” 

ในช่วงนี้หลวงพ่อเริ่มมีอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย แขนและขา เนื่องจากท่านเขียนหนังสือ

หลายเล่ม เขียนคำกลอนหลายเรื่อง เริ่มเจ็บปวดแขนขวาอย่างรุนแรง เพราะเวลาท่านทำอะไร ท่าน

ทุ่มเทจริง เขียนเรื่องอะไร ใช้เวลาไม่นานก็เสร็จ ท่านมีความตั้งใจ อดทนอย่างยิ่ง และทำทุกวิถีทาง 

เพื่อเผยแพร่งานพระพุทธศาสนา 

วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๑ มีอาการเจ็บแขนและไหล่ รุนแรงมากขึ้นและยกมือไม่ขึ้น   

วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๑ มีอาการเจ็บหลังแถวสะบัก สะบักจม บริเวณสะบักหลังด้านขวา   

มีเม็ดเป็นไตแข็ง คล้ายเส้นเอ็นขอด ขนาดเท่านิ้วก้อย และเจ็บหลังด้านซ้ายรุนแรง มีอาการกล้ามเนื้อ 

เกรง็ขึน้เปน็ลกูๆ จงึทำการรกัษาดว้ยการนวด และประคบรอ้นดว้ยสมนุไพร ฝงัเขม็ และทำอลัตราซาวนด์ 

เพื่อลดอาการเจ็บปวด แต่ยิ่งนวด ยิ่งประคบร้อนด้วยสมุนไพร กลับมีอาการเจ็บปวดมากขึ้น 

วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๑ หลังฉันอาหาร ท่านมีอาการเจ็บหลังอย่างรุนแรง จนต้องร้องออก

มาเสียงดัง และไม่สามารถขยับตัวได้ ลูกศิษย์ทุกคนตกใจกันใหญ่ว่าหลวงพ่อเป็นอะไร หลังจากติดต่อ

หมอที่โรงพยาบาลอุดรธานีมาถวายยาคลายกล้ามเนื้อ และฉีดยาลดอาการปวดและอักเสบ ตอนบ่าย

พอท่านหายเจ็บ ท่านก็ขับรถกอล์ฟไปดูงานแกะสลักพระพุทธรูป ๔ ปาง ที่ช่างกำลังตกแต่งใบหน้า 

๑๙๘
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ท่านขึ้นไปสั่งงาน ทำเหมอืนไมม่อีะไรเกดิขึน้ ทัง้ทีเ่มือ่เชา้ยงัเจบ็ปวดมากอยู ่ ทา่นจะหว่งงานมากกวา่

ตนเอง ทำงานแข่งกับเวลาจริงๆ ช่วงหลังท่านทำอะไร ดูเร่งรีบ และต้องการให้งานเสร็จเร็วที่สุด   

ซึ่งพวกเราได้แต่แอบคิดอยู่ในใจว่าทำไมต้องรีบเร่งขนาดนี้ด้วย บางทีท่านเจ็บหลังมาก จนเดินไม่ได ้  

แต่ท่านมีกิจนิมนต์วันที ่ ๑๗ มิถุนายน ที่กรุงเทพฯ และวันที ่ ๑๘ มิถุนายน ที่วัดเขาสุกิม ลูกศิษย ์ 

ไดข้อรอ้งทา่นใหย้กเลกิกจินมินต ์ ทา่นไมย่อม “บอกวา่ทา่นยงัไหว ไมเ่ปน็ไรมาก อดเอา! รบัปากเขา  

ไวแ้ลว้”    

วันที่ ๑๕ - ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๑ ได้ทดลองฝังเข็มบริเวณก้อนเนื้อที่สะบักและหลัง แต่อาการ

ยังไม่ดีขึ้น 

วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๑ หลวงพ่อมีกิจนิมนต์ที่กรุงเทพฯ ลูกศิษย์จึงขอโอกาสนิมนต์หลวงพ่อ

ไปเอกซเรย์ปอด ดูว่าก้อนเนื้อนั้นมีอะไรผิดปกติหรือเปลี่ยนแปลงอีกหรือไม่ ผลการตรวจพบปอดมีฝ้า 

วนัที ่๒๔ - ๒๖ มถินุายน ๒๕๕๑ กลบัมาฝงัเขม็ตอ่ บรเิวณกอ้นทีส่ะบกัไมด่ขีึน้ แตก่ลบัมขีนาด  

ใหญ่ขึ้นและอักเสบ จนทำให้ท่านยกแขนลำบาก ในชว่งนัน้มกีารใหย้าบำรงุเซลลแ์ละยาวติามนิรวมทาง

เสน้เลอืด ๓ วนั ท่านเริ่มเบื่ออาหารมากขึ้น ฉันได้น้อยลง จนกระทั่งไม่ยอมรับน้ำปานะด้วย ท่านเริ่ม

บ่นขึ้นว่า “ไม่อยาก เบื่อทุกอย่างที่เรียกว่าอาหารหรือทุกอย่างที่ต้องกลืน แต่สำหรับหมากใช้เคี้ยว  

ไม่ต้องกลืน ยังฉันได้อยู่”  

วันที่ ๒๔ - ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๑ หลวงพ่อเป็นไข้หวัดมีอาการเจ็บคอ เป็นไข้สูง ๓๘.๒ องศา

เซลเซียส มีไอและจาม ได้จัดยาแก้อักเสบ และฉีดยาแก้อักเสบ  

วันที่ ๒๗ มิถุนายน - ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ พระอาจารย์จันเรียน วัดถ้ำสหาย ได้มานิมนต์ให้

องค์ท่านไปทำการล้างสารพิษที่วัด ท่านก็รับนิมนต์ไปทำดีทอกซ์ กลับมาอาการก็ยังไม่ดีขึ้น  

๙ สิงหาคม ๒๕๕๑ หลวงพ่อลงไปตรวจที่คลินิกตามนัด หลวงพ่อเล่าให้ฟังว่า “มีอาการปวด

กล้ามเนื้อหลัง และบริเวณซี่โครงมาประมาณ ๓ - ๔ เดือน เวลาไอหรือหาวจะเจ็บแปล๊บๆ เริ่มมี

อาการปวดร้าวทางแถบขวาทั้งแถบ ปวดร้าวจากข้างหลังทางขวา ผ่านต้นคอ ขึ้นศีรษะข้ามมา  

หน้าผาก กระบอกตาขวา จมูก ทำให้รำคาญ รู้สึกขาข้างขวาไม่มีแรง เดินขึ้นบันไดต้องใช้มือกด  

หัวเข่าช่วย” 

ท่านเล่าให้ฟังว่า “ตั้งแต่ปี ๒๕๓๓ ท่านไม่สามารถยกของหนักด้วยมือขวาได้ (ยกของหนักแล้ว

ชูมือขึ้น) ปี ๒๕๔๔ เขียนหนังสือพุทโธ เล่มที่พิมพ์เป็นลายมือ เริ่มปวดมือตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา แต่ก็ยัง

เขียนมาเรื่อยๆ สะสมความปวดมาเรื่อยๆ และอาการหนักมากขึ้นเมื่อเขียนหนังสือเรื่อง ภัยธรรมชาติ 

เปลี่ยนความเห็น และพุทธประวัติ (จุดประกายแห่งปัญญา) เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๑ อาการปวดมากๆ 

ออกฤทธิ์ ทำให้เขียนหนังสือไม่ได้ เพราะไม่มีอารมณ์เขียน เนื่องจากเจ็บแขน ไม่มีกำลัง แต่ก็ยัง  
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อยากจะเขียนหนังสือเรื่อง อริยวงศ์ และคำกลอนประวัติพระพุทธเจ้าอีก ระยะหลังถึงท่านจะเจ็บป่วย

ขนาดนี้ ท่านก็ยังเมตตารับกิจนิมนต์ เทศน์ให้ญาติโยมที่มาปฏิบัติธรรมที่วัดและสถานที่อื่นๆ อยู่เสมอ

มิได้ขาด ถึงแม้จะเจ็บป่วยไม่สามารถเทศน์ได้นานๆ แต่ท่านก็ไปตามกิจนิมนต์ท่านบอกว่า “เกรงใจเขา 

รับปากแล้วไม่ยอมเสียสัจจะ”  

วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๑ หลวงพ่อมีอาการเสียงดังรบกวนในหู คล้ายกับเสียงเครื่องปั่นไฟ  

มาดังอยู่ในหู ท่านเป็นหลังจากที่นั่งเครื่องบินกลับจากกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๑   

จึงได้นิมนต์หลวงพ่อไปตรวจที่โรงพยาบาลวัฒนา ผลการตรวจพบว่าระบบประสาทหูเสื่อมตามอายุ   

ไม่สามารถรับคลื่นเสียงความถี่สูงได้ดี หมอจัดยามาให้ฉัน นอกจากนี้ทางโรงพยาบาลขอโอกาสตรวจ

ระบบต่างๆ ในร่างกายด้วยการเอกซเรย์ปอด ตรวจคลื่นหัวใจ EKG ผลการตรวจปอดพบว่าปอด  

ด้านขวามีเงาๆ ขนาด ๒ - ๓ เซนติเมตร แสดงว่ามีสิ่งผิดปกติ คุณหมอแนะนำให้ตรวจให้ละเอียด 

ด้วยเครื่อง MRI แต่หลวงพ่อยังไม่อนุญาต “บอกว่าไม่ให้ยุ่งกับปอดเด็ดขาด” ผลตรวจคลื่นหัวใจ 

หัวใจเต้นช้าผิดปกติ แต่เป็นจังหวะดี หลวงพ่อบอกว่า “มีอาการแน่นหน้าอก เหนื่อยบางครั้ง หายใจ

ไม่อิ่ม เคยเจ็บบริเวณใต้ราวนมและซี่โครง” สำหรับก้อนที่หลัง หมอแนะนำให้ทำกายภาพบำบัด 

และต้องตรวจให้ละเอียดถ้าหลวงพ่อจะผ่าตัด และได้เจาะเลือดไปตรวจด้วย  

วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๑ หลวงพ่อไปได้หาหมอจัดกระดูกพื้นบ้าน หมอได้แนะนำให้ไปผ่าก้อน

เนื้อที่หลังออกก่อน และแนะนำว่า ถ้าเป็นก้อนซีส ผ่าตัดได้ไม่เป็นอันตรายอะไร หลวงพ่อจึงตัดสินใจ

เข้าโรงพยาบาลวฒันา คณะแพทยไ์ดท้ำการตรวจ ดว้ยเครือ่ง MRI เพือ่จะดกูอ้นเนือ้ผดิปกติที่ปอดก่อน

ว่าจะทำการผ่าตัดได้หรือไม่ เพราะตำแหน่งใกล้เคียงกัน ผลการตรวจพบว่า “ก้อนเนื้อที่ปอดมีขนาด

ใกล้เคียงของเดิม แต่พบว่าเซลล์ผิดปกติได้กระจายไปที่กระดูกหลายจุด และต่อมน้ำเหลืองด้วย”   

คณะแพทย์กราบเรียนว่าพบสิ่งผิดปกติ เป็นอาการที่น่าเป็นห่วง เพราะค่า CEA มีค่าสูงมาก

ขึ้นถึง ๑๕๐ ควรจะรีบดำเนินการตรวจและรักษาโดยด่วน แต่เนื่องจากโรงพยาบาลวัฒนาเป็น  

โรงพยาบาลขนาดกลาง และไม่มีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ จึงแนะนำให้หลวงพ่อลงไปรักษาตัวที่  

โรงพยาบาลศิริราช ซึ่งหลวงพ่อท่านรับทราบและยืนยันว่า “ถ้าเป็นมะเร็งจริง ท่านก็จะปล่อยไปตาม

ธรรมชาติ จะไม่ไปทำอะไร ไม่ผ่าตัด หรือรับการรักษาแผนปัจจุบันเด็ดขาด” ท่านต้องการรักษา  

แขนให้หายเจ็บเท่านั้น ถ้าเอาก้อนที่หลังออก แขนน่าจะดีขึ้น จึงได้ประสานกับนายแพทย์ไชยรัตน์ 

เพิ่มพิกุล เจ้าของไข้ที่โรงพยาบาลศิริราช และนิมนต์หลวงพ่อลงไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลศิริราชด่วน 

เมื่อกลับมาจากโรงพยาบาล ท่านก็รีบให้ต้มยาสมุนไพรที่รักษาโรคเกี่ยวกับมะเร็งทั้งหลาย ท่านตั้งใจ  

ดื่มยาอย่างมาก จะรักษาด้วยตนเอง เพราะเมื่อท่านพอจะรู้ว่าตนเองเป็นอะไร ท่านได้เตรียมหาสมุนไพร  
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ที่รักษาโรคนี้ไว้บ้างแล้ว บางอย่างท่านก็ทดลองกับตนเอง ท่านยังมีกำลังใจที่จะรักษาตนเอง ขยันฉัน

ยาต้มอย่างต่อเนื่อง แต่อาการปวดแขน ปวดหลัง ปวดซี่โครง กลับมากขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งได้กราบ

ขอโอกาสหลวงพ่อเมตตาไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลศิริราชให้เร็วที่สุด เพราะก้อนเนื้อที่หลังมีอาการ

ผิดปกติ  

วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๑ ตอนเช้าที่ศาลา หลังจากที่ท่านตักอาหารเสร็จแล้ว หลวงพ่อก็พูด

ว่า “ตอนนี้มีหลายอย่างเกิดขึ้นกับหลวงพ่อ ร่างกายที่เคยแข็งแรง เดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนแปลงไปแล้ว 

ตอนนี้มันเสื่อมโทรม สิ่งที่หลวงพ่อไม่เคยเป็นก็เป็น มันทรมาน ตอนหนุ่มคิดว่าตอนแก่จะทุกข์

อย่างไร นึกไม่ออก แต่ตอนนี้มันทุกข์ทรมานมาก นึกไม่ออกว่าตอนหนุ่มมันแข็งแรงเป็นอย่างไร 

หลวงพ่อจะเป็นก้อนธรรมก้อนใหญ่ให้ทุกคนได้ดูและพจิารณา เปน็กระดานแผน่ใหญใ่หศ้กึษา รถที่

หลวงพ่ออาศัยมาตอนนี้มันชำรุดทรุดโทรม ต้องมีการบำรุงซ่อมแซม ใครจะให้ไปรักษาก็ยอมให้  

เขาพาไป ซ่อมกันไปจนกระทั่งซ่อมไม่ได้ ก็จะทิ้งมันไป ขอให้ทุกคนดูหลวงพ่อเป็นตัวอย่าง” เมื่อ

หลวงพ่อพูดจบ ท่านก็เรียกให้ไปหาแล้วบอกว่าหลวงพ่อจะยอมไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลศิริราช ซึ่งก็ได้

ประสานและเตรียมความพร้อมไว้เรียบร้อย  

วันที ่ ๓ กันยายน ๒๕๕๑ ได้นำหลวงพ่อเข้าพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลศิริราช ครั้งนั้นได้พบ  

หลวงพ่อตอนท่านลงจากรถ ท่านแข็งแรงสดชื่นยิ้มแย้มให้กับคณะลูกศิษย์ที่ไปเฝ้ารอ แต่สิ่งหนึ่งที่

สังเกตเห็นคือท่านไม่ค่อยมีแรง ได้พาหลวงพ่อไปพบรังสีแพทย์ซักประวัติ และสนทนาเกี่ยวกับอาการ

ของหลวงพ่อ หลังจากทราบอาการและดูเอกซเรย์ คุณหมอได้ขอโอกาสเพื่อสแกนกระดูกและให้การ

รักษาโดยการฉายแสงเพื่อลดและบรรเทาอาการปวดบริเวณสะบักด้านหลัง จากการตรวจด้วยการ   

X-ray MRI พบว่า “มะเร็งกระจายไปตามกระดูกส่วนต่างๆ ของร่างกาย” แพทย์ได้ฉายแสงเพื่อ

บรรเทาอาการปวด ชว่งนีแ้ขนขวายกไมข่ึน้ ในวนันีท้า่นไดป้รารภขึน้วา่ การมาโรงพยาบาลครัง้นี ้ ถา้มา

รกัษาปอดหลวงพอ่ไม่มา 

ในช่วงพักรักษาตัวนี้ แพทย์ได้เรียนถามท่านว่า หลวงพ่อพักอยู่โรงพยาบาลสบายดีหรือเปล่า 

ท่านตอบ “ฮึ! ไม่สบาย เหมือนถูกขังคุก” และรำพึงให้ได้ยินก่อนเข็นรถเข้าประตูห้องพักว่า “คุก   

วี ไอ พี” หลวงพ่อพักรักษาตัวอยู่ ๗ วัน ต้องรีบเดินทางกลับวัด เพราะหมดเวลา คือในช่วงพรรษา 

พระจะออกไปนอกวัดได้ไม่เกิน ๗ ราตรี ถือสัตตาหะ มิฉะนั้นพรรษาจะขาด หลวงพอ่ทา่นเครง่ครดั

เรือ่งนีม้าก แมก้ระทัง่รา่งกายหลวงพอ่ไม่ไหว ท่านก็ต้องรักษาพระธรรมวินัยไม่ให้ขาด วันนั้นหลวงพ่อ

มีอาการเจ็บปวดมาก อ่อนเพลีย ลูกศิษย์ได้เข้าไปถามหลวงพ่อว่า เดินทางไหวไหม เจ็บมากไหม 

ท่านก็ตอบว่า “ไหว อดเอา!” ท่านจะพูดว่าอดเอาๆ อยู่บ่อย จึงรู้ว่าท่านอดทนอย่างมาก อดทนทั้ง
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ธาตุขันธ์และเรื่องของลูกศิษย์ พอกลับมาถึงวัด ก็มีพระและโยมมากราบ เพราะมีทุกข์ใจเรื่องหลวงพ่อ

ของตนเองมรณภาพ ท่านก็เมตตานั่งคุยด้วย ทั้งๆ ที่ท่านเหนื่อย อ่อนเพลีย และเจ็บปวดมาก   

ตอนเย็นท่านดูสดชื่น เดินเล่นหน้าพิพิธภัณฑ์ วันรุ่งขึ้นก็ต้องกลับกรุงเทพฯ อีก  

วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๑ ท่านกลับมาโรงพยาบาลศิริราชอีกครั้ง ได้เข้าห้องผ่าตัดเพื่อเอาก้อน

เนื้อที่สะบักแขนข้างขวาออก เพราะท่านบอกว่า เนื้อก้อนนี้ทำให้แขนขวาท่านทำงานไม่ได้ และทำการ

เจาะอีกแผล เพื่อนำชิ้นเนื้อที่อยู่ใกล้กระดูกไปวินิจฉัยในห้องผ่าตัด แพทย์ลูกศิษย์ท่านได้เล่าให้ฟังว่า 

หลวงพ่อบอกก่อนดมยาสลบว่า “หลวงพ่อมาให้ครั้งนี้ครั้งเดียว หลวงพ่อไม่มาอีกแล้วนะ” 

หลังผ่าตัด ๑ วัน ท่านมีอาการน้ำท่วมปอด แพทย์บอกเกิดจากการฉายรังสีรักษาอาการปวด

ทำให้เนื้อปอดตึง เมื่อได้รับน้ำเกลือ น้ำเกลือเลยซมึเขา้ปอด ทา่นมอีาการเหนือ่ย ลกุไมไ่ด ้เมือ่ใหย้าขบั

ปสัสาวะ อาการกด็ขีึน้ แต่ละคืนมีคณะแพทย์จัดแบ่งเวรกันมาดูแลหลวงพ่อตลอด 

วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๑ พระอาจารย์ไชยา อภิไชโย ไปเยี่ยมหลวงพ่อและได้ปรึกษากับ  

คณะแพทย์ถึงแนวทางในการรักษา ตอนบ่ายคุณหมอด้านรังสีวิทยาได้มาให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธี  

การรักษาขั้นต่อไป โดยขอให้แผลหลวงพ่อหายก่อน และให้ท่านแข็งแรงกว่านี้ ตอนค่ำคณะศิษย์ 

ประกอบด้วย พระอาจารย์ไชยา คุณแม่ชีต้อย และคณะลูกศิษย์ มาถวายขันธ์ห้าเพื่อให้นิมนต์  

หลวงพ่อเมตตาอยู่โปรดลูกหลาน   

วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๑ ท่านแข็งแรงขึ้น ลุกเข้าห้องน้ำเองได้ นั่งคุยได้ ตกค่ำท่านบอกให้

บอกกล่าวลูกศิษย์ลูกหาให้ทราบถึงอาการอาพาธครั้งนี้ และอนุญาตให้มาเยี่ยมท่านได้ เพราะวันรุ่งขึ้น

ท่านจะกลับวัดมกุฏกษัตริยาราม ใจนึกว่าท่านเพิ่งฟื้น ร่างกายยังมีสภาพเป็นผู้ป่วยควรอยู่ภายใต้การ

ดูแลของแพทย์และพยาบาลก่อน จึงได้กราบเรียนว่า ท่านควรพักอยู่ที่นี่ก่อน ลูกศิษย์ลูกหามาเยี่ยมที่นี่

ก็ไม่ลำบากอะไร ท่านบอก “ไม่ได้หรอก หลวงพ่อเกรงใจห้องข้างๆ เขา” จึงเรียนท่านว่า กลับ

วัดหลวงพ่อต้องขึ้นบันได ท่านตอบว่า “ไม่เป็นไร ก็ขึ้นทีเดียว” เข้าใจแล้วว่าเหตุใดท่านจึงห้ามไม่ให้

บอกลูกศิษย์เมื่อแรกเข้าโรงพยาบาล  

วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๑ หลังฉันอาหารที่โรงพยาบาล หลวงพ่อก็ขอกลับไปพักรักษาตัวที่

วัดมกุฏกษัตริยาราม ซึ่งคณะแพทย์ลงความเห็นให้ทำตามเจตนาของหลวงพ่อ ช่วงที่หลวงพ่อพักที่วัด  

มกุฏฯ ได้มีพระอาจารย์เมธี และลุงหนาน มาอุปัฏฐาก   

วันที่ ๑๔ - ๑๕ กันยายน ๒๕๕๑ อาการทั่วไปยังปวดตามร่างกาย โดยเฉพาะช่วงเวลา

เคลื่อนไหวท่านจะเจ็บปวดมาก อาการปวดทำให้เบื่ออาหารและฉันอาหารได้น้อยลง คณะศิษย์เพียรหา

อาหารและของบำรุงธาตุขันธ์มาถวาย เช่น ไบโอติก และวิตามินต่างๆ และยาของโรงพยาบาล   



203

ฉันครั้งละ ๑๓ - ๑๗ เม็ด หลวงพ่อท่านเมตตา ใครนำมาถวายท่านก็ฉันให้ทุกครั้ง คนที่มาถวายก็ดีใจ 

มีอยู่ครั้งหนึ่งหลังฉันเสร็จ โยมก็ถวายยาต่างๆ ทั้งวิตามินและยาน้ำอีก ๒ หลอด หลวงพ่อเห็นยา  

ในถ้วย ท่านก็ร้อง “อือ” กี่เม็ด ตอบว่า ๑๗ เม็ด ท่านฉันยาทำท่าเหมือนจะอาเจียนออกมา แต่ท่าน  

ก็ไม่อาเจียน ลูกศิษย์พากันสาธุกันใหญ่ ดีใจที่หลวงพ่อยอมฉันยาให้ ท่านเมตตาจริงๆ  

วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๑ เป็นวันที่จะเดินทางกลับวัดป่าบ้านค้อ จังหวัดอุดรธานี ตอนเช้า

ท่านมีอาการเจ็บแผล เจ็บตามตัว จนฉันอาหารไม่ได้ ต้องกลับเข้าห้องพัก แพทย์ต้องมาฉีดยาให้ที่กุฏิ 

แต่ท่านมีความมุ่งมั่นที่จะกลับวัดป่าบ้านค้อ เพราะครบ ๗ วัน วันนั้นพอได้เวลาท่านก็ครองผ้า เดิน

ตัวตรงลงจากกุฏิไปขึ้นรถ โดยท่านไม่ยอมรับยาแก้ปวดเลย กลับมาถึงวัดไม่ยอมขึ้นลิฟต์ แต่เดินขึ้น

บันไดเอง เพราะไม่ต้องการให้ลูกศิษย์ไม่สบายใจหรือเป็นห่วงหลวงพ่อ ท่านจะทำท่าทางเข้มแข็งและ

แข็งแรงอยู่เสมอ ถึงแม้จะเจ็บปวดมากก็ตาม ก็อดทน สละเวลาการพักผ่อนเพื่อออกมาต้อนรับหรือมา

ให้ญาติโยมได้กราบไหว้และสนทนาเป็นเวลานานๆ  

กลับมาถึงวัดท่านมีอาการเจ็บหน้าอก เสียงแหบแห้ง หลวงพ่อบอกว่า น้ำลายไม่มี สังเกตเห็น

ท่านจะเจ็บเวลาเคลื่อนไหวร่างกายโดยเฉพาะเวลาเปลี่ยนอิริยาบถ ต้องมีพระช่วยพยุงและช่วย

ประคอง บางครั้งจับโดนบริเวณที่หลวงพ่อเจ็บท่านก็ร้องออกมา การรักษาช่วงแรกมียาแก้ปวด ยาลด

การหดเกร็งของกล้ามเนื้อหน้าท้อง รวมทั้งยาสมุนไพร สูตรหลวงพ่อเองเป็นยาต้มและยาฝน ฉันแทนน้ำ 

วันละ ๒ - ๓ แก้ว  ช่วงนั้นหลวงพ่อจรัส วัดดอยน้ำตกพัฒนา ได้จัดยาสมุนไพรมาถวายให้ฉันด้วย 

และยังมีวิตามินและสารอาหารเสริมอีกมากมาย ทุกครั้งที่ถวายท่านจะพูดว่า “ไม่อยาก เบื่อๆ” ต้อง

ใช้กุศโลบายหลายวิธีที่จะทำให้หลวงพ่อเมตตาฉันยาให้ พูดผิดก็ไม่ได้เช่น ยาแก้ปวดก็จะไม่ฉัน ต้องพูด

ว่า ยาแก้เจ็บถึงจะฉัน เพราะท่านบอกว่า ปวดกับเจ็บไม่เหมือนกัน ใครสามารถทำให้หลวงพ่อฉันยา

ได้จะภูมิใจมาก    

หลังจากนั้น หลวงพ่อได้เรียกพระอาจารย์ไชยา พระอาจารย์แดง และพระอุปัฏฐากมาพร้อมกัน 

และบอกว่า “อย่าเพิ่งให้ใครรู้ว่าหลวงพ่อไม่สบาย เพราะหลวงพ่อมีลูกศิษย์มากมาย ทุกคนก็รัก

หลวงพ่อด้วยกันทั้งนั้น หลายคนก็หลายความเห็น จะทำให้การรักษาเป็นไปได้ยาก หลวงพ่อจะ

รักษาตัวเอง”  

วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๑ ถวายอาหารเช้า หลังฉันอาหารหลวงพ่อเดินออกกำลังกายบริเวณ

หน้าพิพิธภัณฑ์ และลงมาให้พระขับรถไปที่ศาลา เยี่ยมญาติโยมและไปบนพระเจดีย์ ไปที่กุฏิหลังเก่า 

ช่วงบ่ายหลวงพ่อดูไม่สุขสบาย มีปวดเกร็งแน่นท้อง ถวายโอสถหลวงพ่อพักผ่อนได้ ตอนเย็นทำ  

ดีท็อกซ์ผสมวิตามินบีรวม มาช่วงหลังหลวงพ่อเริ่มเบื่ออาหาร มีอาเจียนหลังฉันอาหาร ทุกวันหลวงพ่อ

จะออกมาเดินเช้า - เย็น และพักอยู่ด้านนอกเพื่อโปรดญาติโยม ลูกศิษย์บางคณะมาช่วงที่หลวงพ่อ
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เข้าพักจำวัด หรือทำกิจส่วนตัวก็ไม่ได้พบหลวงพ่อ หรือถ้าท่านกำลังมีอาการเจ็บปวดอย่างรุนแรงอยู่ 

จึงทำให้ลูกศิษย์หลายคนเสียใจที่ไม่ได้เข้าเยี่ยมหลวงพ่อ ท่านจะบอกและเตือน ผู้ดูแลอยู่เสมอ “ถ้า

หลวงพ่อดูไม่ดี ไม่พร้อม จะไม่อนุญาตให้ใครเข้ามาเด็ดขาด” ซึ่งเวลามีลูกศิษย์หรือคณะญาติโยม  

มาเยี่ยม พระผู้ดูแลจะต้องเข้าไปกราบเรียนและขออนุญาตก่อนทุกครั้ง ถ้าท่านเงียบหรือพูด “ฮึ!!” 

แปลว่าไม่อนุญาต ไม่เอา พระอุปัฏฐากจะไม่กล้าพูดอีกเลย เพราะท่านไม่ชอบให้คนพูดมาก ท่านเคยดุ

หลายครั้ง “อย่าเว้าหลาย!!”  

วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๑ หมอมาตรวจเยี่ยมและตัดไหมที่หลังให้ แผลแห้งดี หลวงพ่อใช้

น้ำมันกายสิทธิ์ทาแผลและปิดด้วยพลาสเตอร์กันน้ำ เย็นนั้นหลวงพ่อปวดต้นแขนขวา สะบักขวา   

วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๑ ตอนเช้าหลวงพ่อเดินออกกำลังกายตามปกติ ขณะเดินท่านจะบอก

ว่าแขนและขาขวาไม่ค่อยมีแรง แต่ท่านก็พยายามออกกำลังกาย หลังจากนั้นท่านก็ฉันอาหารที่ระเบียง 

วันนี้ฉันได้น้อย เบื่ออาหาร เหม็นกลิ่นอาหาร และก็อาเจียน ดูร่างกายหลวงพ่อผ่ายผอมลงอย่าง

รวดเร็ว ทุกครั้งหลังฉันอาหารเรียบร้อยจะฉันหมากตามทันที แต่ไม่มีน้ำลาย ต้องใช้น้ำลายเทียม   

เพื่อให้เคี้ยวหมากอร่อยขึ้น ตอนบ่ายมีไข้ขึ้น จึงติดต่อโรงพยาบาลวัฒนา มีท่าน ดร. พิพัฒน์ ตั้งสืบสกุล 

และนายแพทย์สิทธิ์ชัย มาตรวจและเจาะเลือดไปตรวจและได้นำยาฆ่าเชื้อมาถวาย โดยให้เป็นยาฉีด

ทางหลอดเลือดเป็นเวลา ๗ วัน วันละครั้ง ตอนเย็นฉันยาก็อาเจียน เหนื่อย เจ็บตามตัวและนอน  

กระสับกระส่าย  

การรักษาช่วงนี้เน้นการควบคุมความเจ็บปวดเป็นหลัก ถวายยาเสริม ยาเพิ่มภูมิต้านทาน 

อาหารเสริมต่างๆ เพื่อบำรุงร่างกายให้แข็งแรง แต่มีอุปสรรคคือ ท่านจะอาเจียนแทบทุกครั้ง ในการ

รักษาจะติดต่อประสานงานกับคณะแพทย์ที่โรงพยาบาลศิริราชเป็นหลัก ทางโรงพยาบาลอุดรธานี มี 

คุณลำพูน ประเสริฐธรรม ให้ความช่วยเหลือเรื่องการจัดยาและอุปกรณ์ต่างๆ และโรงพยาบาลวัฒนา

จะประสานกับ ดร. พิพัฒน์ และคณะหมอที่ดูแล ท่านจะมาตรวจเยี่ยมเป็นช่วงๆ ในช่วงนั้นมีลูกศิษย์

ที่เป็นพยาบาลห้องไอ.ซี.ยู. โรงพยาบาลธนบุรี ปวารณาและขออนุญาตจากคณะสงฆ์ โดยลางานมาทำ

หน้าที่ช่วยดูแลเรื่องยาและช่วยประสานงานและอาการเปลี่ยนแปลงของหลวงพ่อกับคณะแพทย์ที่  

โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลวัฒนา โรงพยาบาลอุดรธานี โรงพยาบาลสระใคร โรงพยาบาล

ศรีนครินทร์ โรงพยาบาลบ้านผือ และโรงพยาบาลเอกอุดร ทุกแห่งมีความยินดีและเต็มที่ที่จะให้การ

ดูแลรักษาหลวงพ่อเป็นอย่างดี  

วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๑ หลวงพ่อปฏิเสธยาที่ฉันทางปากทุกชนิด ทำให้ยาแก้ปวดก็ไม่ได้ฉัน

ด้วย จำเป็นต้องขออนุญาตท่านใช้ยาแก้ปวด ชื่อ Fentanyl ซึ่งใช้แปะที่หน้าอกแทน เป็นยาที่แพง
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ที่สุด และเหมาะที่สุดในเวลานี้ แต่

ยาตัวนี้จะมีผลข้างเคียง ทำให้เกิด

อาการหลอนได้ วันนี้ท่านฉันอาหาร

ได้ แต่ก็อาเจียนออกหมด   

วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๑ 

วันนี้หลวงพ่อยังฉันหมากอยู่ 

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๑ 

อาการโดยรวมสามารถควบคุม

อาการปวดได้ดีอย่างเช่น ตอนเช้านี้

หลวงพ่อไปเดินเล่นเหยียบยอดหญ้า 

ตามคำแนะนำของลูกศิษย์ จากการ

สังเกตว่าถ้าวันนี้ดีอีกวันต่อมาท่าน

จะทรุด เหมือนคำโบราณที่ว่า “สามวันดีสี่วันไข้” กลับจากเดิน หลวงพ่อจะเจ็บปวดมาก จุกแน่น

หน้าอก ใต้รักแร้ด้านขวาและมีอาการเกร็งหน้าท้อง ขาไม่มีแรง เดินไม่ไหว วันนี้หลวงพ่อปฏิเสธที่จะ

ฉันยาจนคณะผู้ดูแลรู้สึกกังวลใจ พระอุปัฏฐากสลับกันเข้าไป เพื่อถวายยาแต่หลวงพ่อก็ปฏิเสธอีก 

หลวงพ่อบอกว่า “ฉันแล้วก็ไม่หาย อย่าทำให้หลวงพ่อทรมานได้ไหม และอย่าให้ใครทำอะไร  

หลวงพอ่นะ เชน่ ใสเ่ครือ่งชว่ยหายใจ เจาะคอ หรอืใสอ่ปุกรณอ์ะไรในตวัหลวงพอ่ เพราะหลวงพอ่  

ไม่ต้องการ” สังเกตว่าวันนี้หลวงพ่อดูสดชื่นทั้งที่ไม่ได้ยาแก้ปวด พูดมีเสียงดังฟังชัด พูดคุยได้นาน   

ไมเ่หนือ่ย นัง่ตวัตรงได ้   

วันนี้ช่วงบ่ายมีสหธรรมิกและญาติโยมมาเยี่ยมมากมาย แต่ละท่านก็ให้คำแนะนำในการรักษา

โรคนี้ตามประสบการณ์ของตน และในช่วงหนึ่งของการสนทนาได้คุยกันถึงเรื่องน้ำแช่ปรอทในจำนวน  

ที่พอเหมาะจะรักษาโรคมะเร็งได ้ หลวงพ่อนึกได้ว่า ท่านมีปรอทอยู่จำนวนมากจึงให้พระอุปัฏฐาก   

นำปรอทที่ท่านมีอยู่มาแช่น้ำ แล้วดื่มไปสามแก้วในเวลา ๑๖.๐๐ น. และในเวลา ๒๑.๐๐ น. ได้ดื่มน้ำนั้น 

อีกสองแก้ว (ด้วยนิสัยเดิมของท่านมักจะฉันยามากกว่าจำนวนที่ระบุอยู่เป็นประจำ เพื่อให้หายเร็ว)  

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๑ ในตอนเช้า เมื่อหลวงพ่อตื่นขึ้นมา ปรากฏว่าขาอ่อนแรงเดินไม่ได้   

ทั้งหลวงพ่อและลูกศิษย์ตกใจมาก พยายามหาสาเหตุว่าเป็นเพราะอะไร วันนี้ต้องเพิ่มยาแก้ปวดมากขึ้น 

เพราะเจ็บมาก คุณหมอไชยรัตน์ หมอประจำตัวจากโรงพยาบาลศิริราช มาเยี่ยมหลวงพ่อที่วัดป่าบ้านค้อ 

ให้คำแนะนำวิธีรักษาโดยใช้เคมีบำบัดแบบใหม่ล่าสุด คือไม่ต้องฉายแสง ใช้วิธีกลืน จะยืดเวลาอยู่ต่อ
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ได้อีก ๑ ปี ซึ่งจะทำได้ก็ต่อเมื่อร่างกายแข็งแรงขึ้น แต่ผลข้างเคียงของยาตัวนี้จะทำให้เล็บและปาก

เปื่อย และถ้าอยู่ได้ถึง ๑ ปีจริง ตอนนั้นค่อยคิดหาวิธีรักษากัน แต่หลวงพ่อปฏิเสธ 

วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๑ ด้วยความเป็นหมอใหญ่ ท่านสันนิษฐานว่า เป็นเพราะน้ำปรอทที่ฉัน

นั้นมากเกินไป เป็นโทษแทนที่จะเป็นประโยชน์ ท่านจึงสั่งให้ลูกศิษย์ไปขุดเอาว่านจืดที่ปลูกไว้มาฉันเพื่อ

ล้างพิษทันที ว่านจืดนี้ไม่ได้ล้างเฉพาะปรอทเท่านั้น ได้ล้างเอายาแก้ปวดทั้งหมดออกด้วย ทำให้ทั้งเดิน

ไม่ได้ และเจ็บปวดทรมานเป็นอย่างมาก   

วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๑ หลวงพ่อยังเดินไม่ได้ ไม่สดชื่น และไม่อยากฉันอาหาร และเวลา

ประมาณ ๑๑.๐๐ น. ท่านมีอาการเหมือนร่างกายมันจะสลาย คล้ายก้อนน้ำแข็งจะละลาย หลวงพ่อจึง

รีบลุกขึ้นมาหาย่ามแล้วหาสมุดบัญชี ให้ไปเรียกพระอาจารย์ไชยา พระอาจารย์แดง ให้มาหาเดี๋ยวนี้ 

เมื่อมาถึงท่านก็เซ็นชื่อในใบถอนเงินไว้ให้เรียบร้อย สั่งให้เตรียมบริขารให้เรียบร้อย ท่านเตรียมตัวละ

สังขารภายในวันนี้  

หลวงพ่อพูดคุยเรื่องสมัยที่ท่านอยู่กับหลวงปู่ขาวว่า หลวงปู่นิมิตว่าอายุขัยจะอยู่ได้ ๘๐ ปี แต่

หลวงปู่อยู่ได้ถึงอายุ ๙๖ ปี แล้วหลวงปู่ก็ถามหลวงพ่อว่าท่านเคยนิมิตไหมว่าจะอยู่ถึงเมื่อไร หลวงพ่อ

บอกว่ามีนิมิตว่าจะอยู่ถึง ๘๖ ปี แต่ไม่รู้ว่าจะอยู่ได้เท่าใด ท่านจึงพูดว่า “นิมิตของหลวงปู่ขาวก็  

ไม่เที่ยง ของหลวงพ่อก็คงไม่เที่ยงเหมือนกัน” และให้เรียกลูกศิษย์เข้ามากราบได้ เพราะหลวงพ่อจะ

ไปแล้ว เบื่อเหลือเกิน ตอนนี้ดูหลวงพ่อหน้าตาสดชื่น ร่าเริง ซึ่งลูกศิษย์ก็ไม่คิดว่าท่านจะละสังขารจริง 

เพราะระบบภายในต่างๆ ยังสมบูรณ์ดี แต่คิดว่า “ท่านก็เบื่อสังขารนี้เต็มทน มันทุกข์ทรมานเหลือ

เกิน ท่านพร้อมจะตายอย่างกล้าหาญ ไม่เกรงกลัวต่อความตายเลย ยิ้มสู้กับความตาย” ท่านยังสอน

เรื่อง กัปปิยวาจา การพูดที่เหมาะที่ควรพูด หลวงพ่อท่านไม่ชอบให้พูดมาก (อย่าเว้าหลาย!) หรือการ

พูดแล้วทำให้ตนเองเป็นทุกข์และคนรอบข้างก็ทุกข์ หลวงพ่อบอกว่า “สอนมามากแล้วเหนื่อย หนังสือ

ก็เขียนไว้มากมาย ให้อ่านให้คุ้มหน่อย” ลูกศิษย์ขออนุญาตถวายโอสถทิพย์ในตอนเย็น แต่หลวงพ่อ   

ก็บอกว่า “หมดเวลาของหลวงพ่อแล้ว” ในการถวายยา น้ำ หรือจะต้องขอโอกาส ด้วยการสังเกตท่าที 

ของหลวงพ่อว่าจะรับหรือปฏิเสธ ถ้าท่านนิ่ง ก็แสดงว่าปฏิเสธ ท่านไม่ชอบให้พูดมาก ท่านเน้นการใช้

ภาษาท่าทางมากกว่าภาษาพูด   

ตอนบ่ายโยมนำน้ำมันงามาถวายให้ทาตัวแก้ปวดเมื่อยตามร่างกาย วิธีการของหลวงพ่อ ให้ใช้

พลาสติกรองแล้วจึงทาน้ำมัน น้ำมันจะไม่ติดผ้า สอนเรื่องประหยัด ไม่ให้สิ้นเปลือง 

วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๑ อาการทั่วไปทรงๆ ช่วงบ่ายหลวงพ่อจำวัด ตอนเย็นมีโยมนำน้ำมันงา

มาถวายให้ทาตัวให้หลวงพ่อแก้ปวดเมื่อยตามร่างกาย สิ่งหนึ่งที่หลวงพ่อสอนท่านจะเน้น “เรื่องการ
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ประหยัด” เช่น การใช้กระดาษทิชชู เช็ดน้ำเสมหะ ท่านก็จะบอกให้ใช้ผ้าเช็ดหน้าแทน เพราะผ้า

สามารถซักและนำมาใช้ใหม่ได้ หรือแม้แต่เข็มฉีดยาและไซริงค์ ขวดยาน้ำ ท่านก็จะบอกให้ล้างและ

เก็บไว้ทำอย่างอื่นอีก แม้ขนาดถุงใส่หมากท่านก็ใช้ซ้ำจนบางครั้งถุงขาดต้องขออนุญาตเปลี่ยน 

วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๑ หลวงพ่อจำลูกศิษย์ไม่ได้ มีอาการหวาดผวา ทั้งนี้เป็นเพราะ  

ผลข้างเคียงของยาแก้ปวดตัวหนึ่งที่ใช้อยู่ แต่ที่หมอเลือกยานี้ เพราะไม่ต้องฉันใช้แปะหน้าอกแทน 

และเป็นยาที่แก้ปวดได้ดีที่สุด   

วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๑ หลวงพ่อหวาดผวามากขึ้น กลัวถูกวางยา เพราะท่านระวังตัวในเรื่องนี้

มาแต่เดิม ท่านจะถามทุกครั้งว่า ยาอะไร ใครเป็นคนให้เอามา ในช่วงนี้จึงไม่ยอมฉันยาใดๆ เลย   

นอกจากคนที่ท่านไว้ใจมากที่สุดนำมาให้เท่านั้น  

วนัที ่๙ ตลุาคม ๒๕๕๑ หลวงพอ่ความจำดขีึน้ แตย่งัปวดมากอยู ่หายใจไมเ่ตม็อิม่ ฉนัยาแกป้วด

เกนิขนาดตอ้งลา้งดว้ยวา่นจดือกี หลงัจากนัน้ฉนัผลไมไ้ดบ้า้ง อาการปวดลดลงแตด่ซูมึๆ หายใจทางปาก 

วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๑ มีคณะพระผู้ใหญ่ประกอบด้วยพระเทพญาณวิศิษฏ์ เจ้าอาวาสวัด

พระราม ๙ กาญจนาภิเษก พระศรีญาณโสภณ พระครูภาวนาจิตสุนทร แม่ชี และฆราวาสมาร่วม

สวดมนต์ถวายหลวงพ่อ ทำให้เห็นถึงความห่วงใยจากคณะศิษย์ที่จะทำทุกวิถีทางให้หลวงพ่อหายจาก

การเจ็บป่วย เย็นนั้นหลวงพ่อเจ็บบริเวณหน้าอกมาก โดนหน้าอกไม่ได้แม้แต่ผ้าอังสะก็เจ็บ ได้เรียน

ปรึกษาหมอได้เพิ่มยามาให้ฉันหลังจากนั้นอาการเจ็บหน้าอกทุเลาลง 

วนัที ่ ๑๑ ตลุาคม ๒๕๕๑ คณะแพทยจ์ากโรงพยาบาลศริริาช มากราบเยี่ยมและนิมนต์หลวงพ่อ

ขึ้นไปรักษา โดยได้อธิบายวิธีการรักษาว่ามี ๒ วิธี คือ วิธีที่ ๑ เคมีบำบัด มีทั้งกิน และฉีด แล้วแต่จะ

เลือกให้เหมาะสมกับหลวงพ่อ และให้มีอาการข้างเคียงน้อยที่สุด วิธีที่ ๒ การฉายแสง จะลดอาการ

ปวดได้ดี และสามารถควบคุมการปวดโดยการฉีดยาเข้าเส้น ทำให้ควบคุมอาการปวดได้ดี คณะแพทย์

และทีมงานพร้อมที่จะดูแลหลวงพ่อ     

หลวงพ่อตอบคณะแพทย์ว่า “ทุกคนบอกให้หลวงพ่อสู้ สู้ แข็งแรง แต่ร่างกายไปไม่ไหว   

มันลำบาก เหมือนวัว ช้าง ลากไม้ แต่ตอนนี้มันพยายามลากไม้ แต่ไม้มันใหญ่และหนัก มันลำบาก 

กำลังซุงกับช้างมันต่างกัน ในวันต่อไปอะไรจะเกิดขึ้นกับหลวงพ่อ ยังบอกไม่ได้ ให้ดูเป็นวันต่อวัน” 

แล้วหลวงพ่อก็บอกว่าแต่วันนี้เจ็บหน้าอก ปวดด้านหลัง เอายาอะไรมากินดี จึงได้นำยามาถวาย   

คืนนี้ทำให้เห็นแรงศรัทธาในองค์หลวงพ่อ มีพระ คณะศิษย์ แม่ชี มาสวดมนต์ถวายทุกคืน   

ในแต่ละวันมีคณะญาติโยมมากราบไหว้มากมาย บางกลุ่มก็ได้เข้าไปกราบในห้อง บางกลุ่มก็ได้กราบ

ด้านนอก บางคนเห็นหลวงพ่อถึงกับร้องไห้ออกมาและบอกสงสารหลวงพ่อ ท่านน้ำหนักลดไปมาก 
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วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๑ หลวงพ่อได้เล่าอาการให้ฟังและสั่งให้จดไว้ว่า เจ็บง่ามนิ้วมือขวา   

เจ็บแขน เจ็บหน้าอกเวลาเคลื่อนไหวร่างกาย ตึงทั้งตัว ทั้งเจ็บปวด จึงได้นำยามาถวาย หลวงพ่อ  

บอกว่ายาเทวดา ฉันแล้วบรรเทาอาการเจ็บปวด สามารถเดินออกกำลังกายได้สองรอบ ฉันอาหาร  

ได้บ้าง แต่ไม่นานพอยาหมดก็เจ็บอีก 

วนัที ่ ๑๓ ตลุาคม ๒๕๕๑ สงัเกตไดว้า่ หลวงพอ่พดูไมช่ดั ฟงัยากมาก ฉนัอาหารไดน้อ้ย เบือ่

อาหาร ลูกศิษย์สันนิษฐานว่า เป็นเพราะสารปรอทที่ตกค้างอยู่รึเปล่า ได้เรียนปรึกษาคุณหมอไชยรัตน์ 

เรื่องหลวงพ่อฉันอาหารได้น้อย คุณหมอแนะนำให้สารอาหารทางหลอดเลือด ซึ่งเมื่อได้รับสารอาหาร 

ท่านดูสดชื่นขึ้นเล็กน้อย 

วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๑ วันปวารณาออกพรรษา มีคณะสงฆ์และแม่ชีแม่พราหมณ์มากราบ

หลวงพ่อที่ห้องโถง ประมาณ ๒๐๐ คน ได้สวดมนต์ถวาย หลวงพ่อออกมาให้กราบและท่านพยายาม

จะเทศน์ถึงแม้ไม่ค่อยมีเสียงและเหนื่อย ท่านก็เทศน์ว่า “ท่านมีหลายสิ่งหลายอย่าง อยากจะบอกให้รู้ 

ถึงการเปลี่ยนแปลงของโลก ภัยธรรมชาติ อยากทำอีกหลายอย่าง แต่ธาตุขันธ์ไม่เอื้อ เมื่อยังมีพระ  

ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่ ตราบนั้นจะยังไม่หมดจากพระอริยเจ้า ให้พยายามฝึกตัวเอง” หลังจากนั้น

หลวงพ่อก็กลับเข้าห้องพัก 

วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๑ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ 

เสด็จมาเยี่ยมและสนทนาธรรมเป็นการส่วนพระองค์ วันนี้เป็นที่น่าแปลกใจ หลวงพ่อมีกำลังใจดีมาก 

อาการกระปรี้กระเปร่าอย่างเห็นได้ชัด ยิ้มแย้มแจ่มใส ถึงท่านจะเจ็บป่วยแต่ก็อดทน ท่านครองจีวร

และเดินออกมาจากห้องเอง โดยไม่ต้องใช้รถเข็น ไม่ต้องมีพระอุปัฏฐากพยุง ท่านพยายามจะสนทนา

ด้วยแต่ไม่มีเสียง พูดไม่ชัดเท่าที่ควร และเหนื่อยมาก ต้อนรับอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมง  

ช่วงที่หลวงพ่ออาพาธมีคณะแพทย์มาตรวจเยี่ยมทุกวันบางวันมีมาตรวจเยี่ยมเช้า เยี่ยมเย็น

เปรียบเสมือนอยู่ในโรงพยาบาล มีอุปกรณ์ครบครัน เช่น เครื่องให้ออกซิเจน เครื่องวัดความดันโลหิต 

เครือ่งตรวจวดัระดบัออกซเิจนทีป่ลายนิว้ เครือ่งดกูราฟหวัใจ มเีครือ่งใหส้ารนำ้ทางหลอดเลอืด และยา 

ไม่แตกต่างกับการอยู่โรงพยาบาลเหมือนย้ายโรงพยาบาลมาไว้ที่วัด 

วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๑ ในช่วงเช้า หลวงพ่อออกมาให้ลูกศิษย์ได้กราบ และนั่งคุยอยู่

ประมาณ ๓๐ นาที 

วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๑ หลวงพ่ออาการไม่ดี นอนไม่หลับ ฉันได้น้อย และตาลอย   

วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๑ หลวงพ่อหายใจเหนื่อย ผุดลุกผุดนั่ง นอนราบไม่ได้ และยังเจ็บปวด

มาก แขนและขาข้างขวาไม่มีแรง ดูเหมือนเป็นวันที่แย่ที่สุด คณะผู้ดูแลสันนิษฐานว่ายังมีสารปรอท 
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ตกค้างอยู่ยังออกไม่หมด จึงได้ขออนุญาตหลวงพ่อใช้ว่านจืดล้างปรอทอีกครั้ง ซึ่งหลวงพ่อก็เห็นดีด้วย   

ช่วงเย็น คุณหมอสิทธิชัย และดร. พิพัฒน์เข้ามาตรวจเยี่ยม ฟังเสียงปอดดี และลูกศิษย์

พยายามนิมนต์ไปรักษาที่โรงพยาบาล แต่ท่านปฏิเสธที่จะไปโรงพยาบาลแต่อนุญาตให้ใส่ออกซิเจนทาง

จมูกเพื่อให้หายใจได้สะดวกขึ้น บางครั้งท่านรู้สึกหายใจดี ท่านก็จะถอดออก เวลาท่านจะใส่ออกซิเจน

หลวงพ่อจะแสดงด้วยการย่นจมูก  

หลวงพ่อกำลังสอนให้เป็นคนช่างสังเกตทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัว หรือแม้แต่การช่วยพยุง

หลวงพ่อลุกขึ้นนั่งควรจะจับอย่างไร จับตรงไหนท่านไม่เจ็บ เพราะว่าถ้าทำหลวงพ่อเจ็บหลวงพ่อก็จะ

ร้องออกมาเสียงดัง คนที่พยุงก็ถูกมองว่าทำให้หลวงพ่อเจ็บ อันนี้คือสิ่งที่หลวงพ่อสอนให้สังเกตจาก  

คนอื่นว่าทำอย่างไร และอันไหนเหมาะสม วันนี้หลวงพ่อถูกเจาะเลือดไปตรวจแทนการไปโรงพยาบาล 

วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๑ หลวงพ่อทำกิจวัตรประจำวัน พร้อมฉันโอสถทิพย์ และหลวงพ่อก็นั่ง

รถเข็นไปหน้าระเบียง ยังมีอาการเหนื่อย นอนศีรษะสูง คุณหมอจากโรงพยาบาลสระใคร มาตรวจ

และฟังปอด ปอดมีเสียงดังกรอบแกรบนิดหน่อย หายใจเร็ว ให้ออกซิเจนทางจมูก ฉันข้าวต้มได้  

นิดหน่อย ผลไม้ ๑ ชิ้น และฉันยา คืนนี้หลวงพ่อดูไม่สบาย ยังปวดอยู่ หลวงพ่อบุญมาช่วยบีบนวดให้ 

แต่หลวงพ่อก็ยังเจ็บ 

วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๑ หลวงพ่อเหนื่อยและผุดลุกผุดนั่ง นอนราบไม่ได้ ปวดตามตัว   

ปากแห้ง ซีด และอ่อนเพลีย หลวงพ่อบอกว่าขาไม่มีแรง ใส่ออกซิเจนทางจมูก หลวงพ่อปฏิเสธยาทุกชนิด 

พระอาจารย์แดง หลวงพ่อบุญมา และคณะศิษย์ กราบนิมนต์หลวงพ่อไปโรงพยาบาล แต่หลวงพ่อ

ปฏิเสธ แต่ดูอาการท่านอดทนต่อความเจ็บป่วย ทำให้เห็นสภาวะทุกข์ที่เกิดจากสังขารที่หลวงพ่อ  

แสดงให้เห็น หลีกเลี่ยงไม่ได้ ต้องยอมรับเพราะเป็นสิ่งที่อาศัยจากร่างกายนี้เมื่อสังขารนี้เจ็บป่วยก็ต้อง

เยียวยารักษา    

ตั้งแต่หกโมงเช้าถึงบ่ายสองโมง หลวงพ่อปฏิเสธทุกอย่าง ลูกศิษย์ทุกคนก็เป็นห่วงและพอดีวันนั้น 

ทุกคนร่วมปรึกษาและขอโอกาสหลวงพ่อให้ไปรักษาที่โรงพยาบาล เจรจาต่อรอง ใช้เวลาหลายชั่วโมง 

หลวงพ่อยอมไปโรงพยาบาล ๒ - ๓ วัน เวลาบ่ายสองโมงหลวงพ่อไปโรงพยาบาลวัฒนา และตรวจ

เอกซเรย์ปอด พบมีน้ำในปอด คุณหมอถวายยาขับปัสสาวะ ให้ยาแก้ปวดทางกล้ามเนื้อ ให้กูลโคส  

ฉีดเข้าหลอดเลือด และให้หลวงพ่อพักรักษาในโรงพยาบาล มีพระอุปัฏฐาก และพยาบาลพิเศษซึ่ง  

ทางโรงพยาบาลจัดหามาเพื่อดูแลหลวงพ่อ 
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วนัที ่๒๑ ตลุาคม ๒๕๕๑ เชา้นีห้ลวงพอ่ปวด ลกุขึน้ลกุลงตลอด มไีขต้ำ่ๆ มอีาการเกรง็ตน้แขน

ขวา หลวงพ่อบอกว่าเจ็บแทบขาดใจ หลวงพ่อจะนั่งและโน้มตัวไปข้างหน้ามีหมอนเล็กๆ รองศีรษะ

ท่านไว้ หลวงพ่อจะอยู่ในท่านี้เป็นเวลานาน เวลาท่านปวดมากๆ พระที่ดูแลจะคอยนวดเบาๆ บริเวณ

กระดูกสันหลังให้ วันนี้ได้ให้ฉีดยาฆ่าเชื้อ ยาแก้ปวด ทุก ๖ ชั่วโมง ทางหลอด และให้เลือด ๑ ถุง 

เนือ่งจากซดี ความเขม้ขน้ของเลอืดได ้๒๔ เปอรเ์ซน็ต ์หลงัใหเ้ลอืด ผลเลอืดขึน้มาเปน็ ๓๒ เปอรเ์ซน็ต ์ 

คืนนั้นหลวงพ่อหลับๆ ตื่นๆ ช่วงที่อยู่โรงพยาบาลท่านบ่นว่าอยากกลับวัด 

วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๑ วันนี้หลวงพ่อดูสดชื่นขึ้น อาการเหนื่อยทุเลา อาการปวดทรงๆ ต้อง

ใช้ยาฉีด หลังฉันหลวงพ่อบอกจะกลับวัดแล้วเดินวนรอบห้องหลายรอบ สิ่งหนึ่งที่ทำให้เห็นในความเป็น

หลวงพ่อคือเมตตากับคณะศิษย์ วันนั้นได้กลับวัดมารักษาดูแลต่อที่วัด  

วนัที ่๒๓ ตลุาคม ๒๕๕๑ มอีาการปวดสะโพก เกรง็ทีข่าทัง้สองขา้ง นอนลำบาก ฉนัไดเ้ลก็นอ้ย 

วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๑ วันนี้อาการปวดดีขึ้นเล็กน้อย ปวดเวลาขยับตัว ในช่วงเย็นมีคณะสงฆ์ 

และญาติโยมมาสวดมนต์และเยี่ยมอาการ วันนั้นท่านแสดงทีท่าเหมือนไม่มีอาการปวด ยิ้มแย้ม   

เรียกหาของใช้ เช่น ผ้าสั่งให้ตัดแจกกัน เตรียมบาตร และพูดว่า “หลวงพ่อไปนอนอยู่บนกองฟอน

แล้วเด้ ถ่าหมู่” (รอคนไปเผา) และชี้ให้ดูตา จมูก ปาก แล้วพูดเหมือนว่าท่านจะตายหรือตายไปแล้ว 

ช่วงนั้นยาแก้ปวดมีฤทธิ์แรงมากจะมีผลทำให้ท่านเบลอ ไม่มีสติบางขณะ เพราะฤทธิ์ของยา แล้วท่านก็

ให้ตัดเล็บ และสั่งว่าถ้าหลวงพ่อตายแล้ว ให้ปลงผมเก็บไว้แจกกัน แล้วก็นอนยิ้มรอความตาย ลูกศิษย์

ได้ถามหลวงพ่อว่า “หลวงพ่อห่วงอะไรหรือเปล่า” ท่านตอบว่า “ไม่ห่วง” ถามอีกว่า “แล้วไม่ห่วง

ลูกๆ หรือ” ท่านตอบว่า “ปัจจัตตัง” (แปลเองว่าตัวใครตัวมัน สอนมานานแล้ว) เมื่อใดที่ท่านพร้อม

จะละสังขาร ท่านจะดูสดใส หน้าตาสดชื่น ยิ้ม หัวเราะ อย่างมีความสุข เพราะจะไม่ต้อง  

แบกภาระดูแลธาตุขันธ์อันหนักนี้อีกต่อไป ตอนค่ำท่านได้อนุญาตให้พระและลูกศิษย์เข้าไปกราบเยี่ยม 

ท่านได้เอาผ้าห่มมาให้ลูกศิษย์แล้วบอกว่า “ห่มด้วยกันห้ามตัดแบ่ง” สิ่งหนึ่งที่หลวงพ่อจะสอน ก็คือ

การอยู่ร่วมกันต้องรักสามัคคีกัน แบ่งปันซึ่งกันและกัน อย่าทะเลาะกัน  

วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๑ หลวงพ่อเริ่มอ่อนเพลีย หลับพักผ่อนไม่ได้ ทำกิจวัตรบนเตียง ไม่ค่อย

มีแรงเดิน แขนขวาไม่มีแรงที่จะตักอาหาร พูดเสียงเบาไม่ค่อยได้ยิน ต้องใช้การสังเกตว่าหลวงพ่อ

ต้องการสิ่งใด หลวงพ่อฉันอาหารและน้ำน้อยมาก ร่างกายผอม เริ่มมีเสมหะในคอเหนียวๆ ต้องเช็ด

ออกบางครัง้เหนยีวมากตอ้งใชผ้า้พนันิว้และเชด็ออกให ้ ระดบัความดนัอยูใ่นเกณฑป์กต ิ มคีณุหมอดมยา 

และพยาบาลจากโรงพยาบาลอุดรมาเยี่ยม เพื่อปรับยาแก้ปวด เรื่องฉันอาหารได้น้อย ขอให้สารอาหาร

ทางหลอดเลือด   
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วันที่ ๒๗ ตุลาคม หลวงพ่อฉันยาของปู่บุญยืน ซึ่งคุณกฤช แนะนำมาถวาย ได้ผลดี เหมือนยา

ถูกกับโรค หลวงพ่อบอกให้ลูกศิษย์นำของไปขอบใจปู่บุญยืนแทนหลวงพ่อด้วย 

วนัที ่๒๙ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๕๑ หลวงปูใ่หญ ่(พระอดุมญาณโมล)ี วดัโพธสิมภรณ ์และหลวงปู ่ 

บุญเพ็ง มาเยี่ยมให้กำลังใจ หลวงพ่อเริ่มเจ็บมากขึ้นจนนั่งไม่ได้ ระบบการทำงานของร่างกายส่วนใหญ่

ยังทำงานปกติ  

ในการดูแลหลวงพ่อ ทุกคนมีความใส่ใจ ความพยายามที่จะหาวิธีหรือยาต่างๆ มารักษา มีการ

ประสานงานและร่วมมือกับทีมแพทย์และพยาบาลตลอดเวลา ด้วยความพร้อมของเครื่องมือ และวัสดุ

อุปกรณ์ ความสงบของห้องพักทำให้สัมผัสได้ถึงความอบอุ่น บุรุษพยาบาลที่ดูแลได้พูดถึงการ  

ทำงานครั้งนี้ว่า จากประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วย ในบรรดาผู้ป่วยด้วยโรคนี้ “หลวงพ่อเป็นคนไข้ที่

ดูแลง่ายที่สุด” 

วันที่ ๑ - ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ พระที่เฝ้าสังเกตเห็นว่าหลวงพ่อหลับแล้วมีอาการคล้าย

กระตุกหลายครั้งติดต่อกัน ช่วงนี้มีอาการปวด ได้มีการปรับยาแก้ปวดตลอดเวลา โดยปรึกษาคณะ

แพทย์ก่อน พอดีมีทีมแพทย์จากโรงพยาบาลศิริราชมาช่วยดูแล หลวงพ่อมีอาการหายใจเหนื่อยต้องพ่น

ยาขยายหลอดลมให้ใส่ออกซิเจน แต่หลวงพ่อปฏิเสธ ท่านลงนอนไม่สบายเปลี่ยนท่าไปมาตลอด 

ปฏิเสธอาหาร โอสถทิพย์ และน้ำดื่ม   

วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ วันนี้ท่านนอนหลับได้ ยังมีอาการปวด ระบบปัสสาวะไม่ปกติ   

บางครั้งกระสับกระส่าย สังเกตว่าปัสสาวะเป็นหยดๆ และมีอาการปวดเบ่ง ขออนุญาตใส่สายสวน

ปัสสาวะให้ เช้านี้หลวงพ่อหายใจช้าอยู่ในช่วง ๑๐ - ๑๒ ครั้ง ตอนบ่ายประมาณ ๑๔.๐๐ น. ความดัน

โลหิตได้ลดลงอย่างรวดเร็วอยู่ที่ ๕๘/๘๓ บุรุษพยาบาลที่ดูแลประสานขอคำสั่งจากคณะแพทย์ให้ฉีดยา

เพิม่ความดนัโลหติ ใหน้ำ้เกลอืเพือ่เพิม่ความดนั ชว่งนัน้หลวงพอ่มอีาการซมึ นอนหลบัตอน ๑๗.๐๐ น.  

ความดันจึงขึ้นมาอยู่ที่ปกติ คือ ๗๑/๑๐๑ และระบบปัสสาวะเริ่มทำงานได้ดีขึ้น  

วันที่ ๖ - ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ วันนี้หลวงพ่อจันเรียนมาเยี่ยมให้กำลังใจและสนทนากับ  

พระอาจารย์ไชยา และหลวงพ่อบุญมา เพื่อขอใส่สายยางทางจมูก เพื่อถวายอาหารและยา หลังจากนั้น 

ก็ให้อาหารและยาทุก ๖ ชั่วโมง หลวงพ่อยังปวดมาก ความดันปกติ และกระสับกระส่าย ตอนบ่าย

ของวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ องคมนตรีธานินทร์ กรัยวิเชียร และพลตำรวจโท นายแพทย์ธำรงรัตน์ 

แก้วกาญจน์ และคณะเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข มากราบเยี่ยมอาการ และถวายสังฆทาน   

หลวงพ่อท่านมีสติและรับรู้ได้ดี แต่ไม่ได้พูดคุยด้วย 
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วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ คณะแพทย์โรงพยาบาลศิริราชมาเยี่ยมและตรวจอาการ ได้ลง

ความเห็นเกี่ยวกับวิธีการรักษาและวิธีการดูแลหลวงพ่อ ให้ควบคุมอาการปวด ให้อาหารเสริมทาง  

สายยาง ให้ยาเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร หลวงพ่อรู้สึกตัว แต่ค่อนข้างซึม และไม่รับน้ำ แต่ได้สาร

อาหารและน้ำเกลือทางเส้นเลือดอยู่ เพื่อประคองธาตุขันธ์ ระดับความดันปกติ การเต้นของหัวใจปกติ 

และไม่สามารถขยับตัวลุกนั่งได้ ต้องมีพระผู้ช่วยพยุงหรือขยับตัว คณะสงฆ์ได้ลงความเห็นให้มีการ  

ติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิด เพื่อให้ลูกศิษย์ได้เห็นและกราบไหว้ที่ห้องโถง เนื่องจากเป็นวันทอดกฐิน จะ  

มีลูกศิษย์มามาก เพื่อหลีกเลี่ยงการเข้าไปกราบในห้อง ป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากการติดเชื้อ ท่านติด

เชื้อมา ๓ ครั้งแล้ว แต่ครั้งนี้หนักมากเพราะทำให้เกิดภาวะตับอ่อนอักเสบ  

วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ คณะแพทย์ฯ ได้รายงานอาการว่า หลวงพ่อพักหลับได้มากขึ้น 

ไม่มีไข้ ความดันปกติ ชีพจรปกติ หายใจได้เอง ยังมีอาการเหนื่อยเล็กน้อย สามารถเคลื่อนไหวและ  

ลุกนั่งได้บ้าง โดยมีผู้ช่วยประคองและรับรู้ได้ดี รับอาหารทางสายยางได้ดี ไม่มีอาเจียน อาการติดเชื้อ

ในกระแสเลือดทุเลาลง แต่ต้องให้ยาปฏิชีวนะต่อ สามารถควบคุมอาการปวดได้    

วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ หลวงพ่อกระสับกระส่าย มีเสมหะในคอเหนียวสีขาวขุ่นต้องใช้

เครื่องดูดเสมหะ เวลา ๑๗.๐๐ น. หลวงพ่อซึม หลับสนิท ปลุกไม่ตื่น หายใจไม่สม่ำเสมอ ชีพจร  

เต้นเร็ว ๑๑๐ - ๑๒๐ ครั้ง/นาที ความดนัโลหติตำ่ ๔๙/๗๙ มลิลเิมตรปรอท โทรตดิตอ่คณุหมอธงชยั 

ภาคมนต ์ จากโรงพยาบาลสระใคร และคุณหมอนุกูล คิ้วเรืองกุล จากโรงพยาบาลทุ่งฝน ซึ่งอยู่ใกล้

ทีส่ดุในขณะนัน้ มาเฝา้ดอูาการและประสานงาน อาการเปลีย่นแปลง และรายงานแจง้คณุหมอไชยรตัน ์ 

ได้ให้การรักษาโดยให้สารน้ำและยากระตุ้นความดัน ระดับความดันเพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่การเต้นของ

หัวใจเร็วขึ้นๆ จนถึง ๑๒๘ ครั้ง/นาที แล้วลดลงมาเรื่อยๆ  

วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ 

ระดับความดันและการเต้นของหัวใจ ก็ลดลงเรื่อยๆ หลวงพ่อนอนหลับอยู่ในท่าที่สบาย หน้าตา

สดใส ผิวพรรณผ่องใสมาก ไม่มีอาการเจ็บปวดแต่อย่างใด และเวลา ๐๔.๓๘ น. หลวงพ่อหยุดหายใจ 

หลังจากนั้นหัวใจจึงหยุดเต้นเวลา ๐๔.๔๐ น. ทุกสิ่งทุกอย่างหยุดหมด นิ่งเงียบ ห้องนอนของท่าน  

เต็มไปด้วยลูกศิษย์ ทั้งพระ แม่ชี ฆราวาส หมอ พยาบาล ที่มารอเฝ้าให้หลวงพ่ออาการดีขึ้น บางคน

นั่งสวดมนต์อธิษฐานจิตขอให้หลวงพ่ออยู่เมตตาลูกศิษย์ต่อ ในใจบางคนก็อธิษฐานขอให้เกิดปาฏิหาริย์

ให้หลวงพ่อหายจากโรคนี้ บางคนก็นั่งนิ่งเพื่อรอส่งหลวงพ่อ โดยไม่มีผู้ใดโวยวายหรือร้องไห้คร่ำครวญ

แต่อย่างใด ทุกคนนั่งนิ่ง ไม่มีคำพูดใดๆ สายตามองไปที่ลมหายใจสุดท้ายของหลวงพ่อ แล้วทุกคน  
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ก็ก้มลงกราบ ยอมแพ้ยอมจำนนต่อสัจธรรม ความจริงที่อยู่ตรงหน้า หลวงพ่อฝากธรรมะและคำสั่งสอน 

ไว้ให้ เป็นข้อคิดและคติเตือนใจให้ได้เห็นว่า ทุกสิ่งในโลกล้วนไม่เที่ยงเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา   

ไม่ว่าเราจะเป็นใคร ฐานะอะไร ยิ่งใหญ่ขนาดไหน ก็หนีไม่พ้น นี่คือ ฉากสุดท้าย......ของทุกคน 

ความรู้สึกของคณะผู้ดูแลใกล้ชิด

ลูกศิษย์ท่านหนึ่งได้มีโอกาสมาถวายงานหลวงพ่อ ได้กล่าวว่า เมื่อเริ่มต้นตั้งใจไว้ว่าจะทำงาน

ถวายครูบาอาจารย์ อะไรก็ได้ที่ทำให้ท่านได้รับความสะดวกสบาย แต่เมื่อมองย้อนกลับขึ้นไปใน  

เรื่องราวทั้งหลายทั้งปวง ท่านไม่ได้อยากได้อะไรจากเราเลย ท่านให้เราทำทุกอย่างเพื่อตัวเราเอง  

ต่างหาก ไม่ว่าจะเป็นการสร้างบารมีให้ตัวเอง โดยมีท่านเป็นหลักให้ เวลามีเหตุการณ์มากระทบก็จะ

เมตตาสอน หรือสอนโดยการทำให้ดู บทเรียนใหญ่ที่ได้รับในครั้งนี้คือเรื่อง สภาวะทุกข์ ได้รับรู้ว่า 

เป็นทุกข์ก้อนใหญ่จริงๆ เป็นทุกข์ที่เกิดจากสังขาร อันเป็นผลจากการเกิด แก่ เจ็บ ตาย และท่านก็

บอกกล่าวไว้ว่า ทุกข์ก้อนนี้เป็นทุกข์ที่ปฏิเสธไม่ได้ หลีกเลี่ยงไม่ได้ ต้องน้อมรับอย่างเดียว ได้เห็นการ

น้อมรับในทุกข์ก้อนนี้ของท่านแบบมหาบุรุษผู้สง่างาม นอกจากนี้เคยกราบถามท่านว่า ในการจัดการ

กับปัญหาที่เกิดขึ้น เราเด็ดขาดไปรึเปล่า ท่านตอบ “ต้องเด็ดขาด” หลวงพ่อได้แสดงให้เห็นถึงความ

เด็ดขาด เด็ดเดี่ยว ในการตัดสินใจของท่าน 

สิ่งที่ประทับใจของคณะที่ดูแลหลวงพ่อ ทำให้เห็นว่าลูกศิษย์แต่ละคนรักหลวงพ่ออย่างไร เมื่อ

ลูกศิษย์ทราบว่าหลวงพ่อป่วย ทุกคนพยายามหายาที่ดีที่สุด ทั้งในและนอกประเทศมาถวายมากมาย 

โรงพยาบาลทุกโรงนิมนต์ไปรักษาและปวารณาถวายการรักษาเต็มที่ เมื่อท่านไม่ไปโรงพยาบาล ก็ให้ 

การสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์ครบครัน ได้จัดวัดกลายเป็นโรงพยาบาลพิเศษที่มีทุกอย่างพร้อม 

ต้องการยาหรืออุปกรณ์พิเศษประสานขอไดท้กุอยา่ง ทกุคนเตม็ใจจะเอาบญุกบัองคท์า่นจรงิๆ การขอยา

ไมต่อ้งมใีบสัง่ยา ขอยาทางโทรศัพท์ ยาก็จะถูกจัดส่ง EMS และทางเครื่องบิน สะดวกและรวดเร็ว

ทันใจจริง ไม่มีสิ่งใดที่จำเป็นต่อการรักษาแล้วจะหาไม่ได้ จึงทำให้เห็นว่าหลวงพ่อท่านสร้างสิ่งเหล่านี้

มามากมาย ท่านจึงไม่ขาดแคลนเรื่องเภสัชบริขารแต่อย่างใด  

มนุษย์เราเกิดมาไม่มีใครที่สร้างกรรมดีเพียงอย่างเดียว เพราะถึงแม้จะมีหมอดี ยาดี อุปกรณ์ดี

ทันสมัย และลูกศิษย์ดี หลวงพ่อก็ไม่สามารถจะเอาชนะกรรมอีกฝ่ายหนึ่งได้ ทำให้หลวงพ่อไม่สามารถ

จะรับการรักษาได้อย่างเต็มที่ ฉันยาแล้วก็อาเจียนออกมา ทำให้การรักษาธาตุขันธ์เป็นไปได้ยากมาก 
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ด้วยเหตุนี้ร่างกายจึงทรุดอย่างรวดเร็ว ยากเกินที่จะแก้ไขหรือฟื้นฟูขึ้นมาได้ แต่ลูกศิษย์  

แต่ละคนก็ยังมีความหวัง ได้มีการทำบุญถวายสังฆทาน ปล่อยโค กระบือ ปล่อยปลา เต่า บางคนก็มา

สวดมนต์ นั่งสมาธิ ทุกคนรวมพลังกันเต็มที่ทั้งในและต่างประเทศ เมื่อใครได้รับข่าวจะร่วมกัน  

สวดมนต์อธิษฐานขอให้หลวงพ่อหายป่วยมาเป็นร่มโพธิ์ร่มไทร ให้ลูกศิษย์ได้พึ่งพิงได้นานๆ และครูบา-

อาจารย์จากที่ต่างๆ มาเยี่ยม สวดมนต์ และให้กำลังใจหลวงพ่อตลอดเวลาที่ป่วย เพื่อขอให้ท่านหาย

จะได้เป็นกำลังหลักในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ยังมีคณะลูกศิษย์กลุ่มใหญ่ บวชพระ บวชเณร 

บวชชี ถือศีล ทำบุญต่างๆ เพื่อจะอุทิศส่วนบุญนี้ให้กับเจ้ากรรมนายเวรของหลวงพ่อ เพราะหลวงพ่อ

ท่านไม่เคยเจ็บป่วยอะไรรุนแรงเท่าครั้งนี้ หลายคนจึงพูดว่า หลวงพ่อเป็นหนี้ แต่ยังไม่เคยใช้หนี้   

ครั้งนี้เจ้าหนี้มาทวงคืน มาพร้อมๆ กันทีเดียว หลวงพ่อจึงได้รับทุกขเวทนาอย่างแรงกล้า แต่ก็ทำได้  

แต่เพียงร่างกายของท่านเท่านั้น จิตใจท่านพ้นไปแล้ว จึงไม่ทุกข์แต่อย่างใด  

ในขณะที่อยู่กับความทุกข์ เราก็ได้รับความสุขใจ คือ เราจะเห็นหลวงพ่อยิ้มและหัวเราะ แม้

กระทั่งเวลาลูกศิษย์ทำอะไรไม่ถูก เวลาที่ท่านจะขยับตัว ท่านจะหารือว่า “เอาไงดี เอาท่าไหนดี” 

ทำให้ลูกศิษย์ได้อมยิ้มและหัวเราะได้ และยังมีภาพประทับใจอีกหลายอย่าง เช่น พระอุปัฏฐากป้อน  

อาหารให้ท่านฉัน ค่อยจับมือให้กำลังใจ และหมั่นถามอาการอยู่ตลอดเวลา ในช่วงที่ท่านยังแข็งแรง

และพูดได้ ท่านเคยแซวพระอุปัฏฐากว่า นอนหลับเฝ้าอยู่ทั้ง ๓ คน เราเจ็บมาก ไม่มีใครตื่นเลย   

“น่าจะเอาขี้...ป้ายปากซะ” บางครั้งที่ฤทธิ์ของยาแก้ปวดแรงมากท่านจะลืมเดินเข้าห้องน้ำ พอจะ  

ออกพูดกับลูกศิษย์ว่า “กลับวัด” ลูกศิษย์มองหน้ากัน งง!! ยิ้มๆ เพราะหลวงพ่อนึกว่าอยู่โรงพยาบาล 

ท่านจะบ่นว่ากลับวัดอยู่บ่อยๆ โดยเฉพาะในช่วงที่มีบุรุษพยาบาลมาเฝ้า พอเห็นหน้าพยาบาลรีบบอก

ว่ากลับวัดทุกที ยังมีเรื่องขำๆ อีก เวลาท่านปวดปัสสาวะ ท่านบอกว่าให้ “เอาเป็ดน้อยมา” ตอนแรก

ทุกคนงง!! อะไรคือเป็ดน้อย แล้วก็มาร้อง อ้อ!! ว่ามันคือกระบอกฉี่ นั่นเอง  

ภาพการเจ็บป่วยของหลวงพ่อในครั้งนี้ ทำให้ลูกศิษย์เข้าใจเรื่องกรรม และวิบากกรรมได้อย่าง

ชัดเจน จนกลัวผลแห่งกรรมที่เราทำไว้ในอดีตชาติ ซึ่งทำให้เราเกรงกลัวต่อบาปและผลของบาปนั้นว่า

มันเป็นทุกข์ทรมานเพียงใด ไม่มีใครไม่เคยทำกรรมมา ทำกันมาหลายภพหลายชาติ สำหรับท่านจะต้อง

ชดใช้กรรมเป็นชาติสุดท้าย ก็ต้องใช้ให้หมดจริง เพื่อจะไม่ต้องกลับมาอีกเลยในสามโลกนี้ ในช่วงนี้เป็น

โอกาสอันดีที่ลูกศิษย์ได้สร้างบุญบารมีอันยิ่งใหญ่ให้กับตนเองที่จะได้ดูแลพระอริยเจ้า และตอบแทน

พระคุณของท่านที่เมตตาสั่งสอนและให้ธรรมะแก่พวกเรา และได้เห็นเทศน์กัณฑ์สุดท้ายที่ท่านแสดง

ให้ดูและจดจำไปนานแสนนาน 
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ช่วงเวลาอันสั้น แต่มีความหมายและมีค่าสำหรับชีวิตการปฏิบัติธรรม สิ่งต่างๆ ที่ได้รับจาก

หลวงพ่อขณะดูแลท่าน ทำให้เห็นว่า การสังเกตเป็นสิ่งสำคัญของการปฏิบัติ ในแนวการใช้สติปัญญา 

การเดินปัญญา ต้องมีความฉับไว รอบคอบ ตั้งมั่นกับสิ่งที่ทำ (ได้ทำสมาธิเปิดตาอยู่กับปัจจุบันจริงกับ

สิ่งที่เกิดขึ้น) ท่านเน้น คือ การสังเกต ตั้งมั่น มีเหตุและผล เมื่อมี ๓ อย่าง รวมกันที่ใจจะทำให้การ

เจริญปัญญาในทางมรรคเจริญยิ่ง เห็นการ เกิด ดับ และ ทุกข์ โทษ ภัย    

“ฉากสดุทา้ยของชวีติ มหาบรุษุผูส้งา่งามและเดด็เดีย่ว” ละครฉากนี ้หลวงพอ่ใหเ้กยีรตกิำกบัเอง 

เขียนบทเอง แสดงเอง จนลูกศิษย์ทุกคนพร้อมใจกันมอบรางวัลตุ๊กตาทอง! ซึ่งเป็นรางวัลอันทรงเกียรตินี้ 

แก่ท่าน 

กราบขอบพระคุณในความเมตตาของหลวงพ่อ ที่คอยเตือนให้รีบเร่งปฏิบัติภาวนา เร่งบำเพ็ญ

บารมีและสร้างปัญญาเฉพาะตน เพื่อทำที่สุดแห่งทุกข์ให้สิ้นไป จะได้พบหลวงพ่อที่นิพพาน และ  

ขออนุโมทนาบุญกับทุกคนที่มีส่วนในการดูแลอุปัฏฐากหลวงพ่อทุกๆ ท่าน ขอให้มีปัญญาเป็นสัมมาทิฏฐิ

ด้วยกันทุกท่านเทอญ 

(ขออนุโมทนากับหมอสาว คุณวรรณี คณะพระอุปัฏฐาก คณะแพทย์ พยาบาล บุรุษ- 

พยาบาลของทุกโรงพยาบาล ที่ได้ให้ข้อมูลที่ชัดเจน ที่บันทึกอาการอย่างละเอียด ทำให้สามารถ 

เรียบเรียงเรื่องราวความเป็นไปเกี่ยวกับอาการอาพาธของหลวงพ่อได้อย่างชัดเจน ช่วยให้ลูกศิษย์ 

หลายคนที่ยังมีคำถามในใจพอจะได้คำตอบ และหายข้องใจว่าทำไมหลวงพ่อจึงจากเราไปเร็วเช่นนี้)
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“ยังมีหลายสิ่งหลายอย่าง อยากจะบอกให้รู้ถึงการเปลี่ยนแปลงของโลก ภัยธรรมชาติ  
อยากทำอีกหลายอย่าง แต่ธาตุขันธ์ไม่เอื้อ เมื่อยังมีพระผู้ปฏิบัติชอบอยู่  
ตราบนั้นจะยังไม่หมดจากพระอริยเจ้า ให้พยายามฝƒกตนเอง” 
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ประมวลภาพขณะอาพาธ

๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๑ คณะสงฆ์และคณะศรัทธา 
สวดมนต์ถวายหลวงพ่อ เพื่อเป็นกำลังใจ 

ให้หลวงพ่อแข็งแรงอยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรแก่ลูกหลาน 
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๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ หลวงพ่อละสังขาร แสดงธรรมกัณฑ์สุดท้าย 
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สรงน้ำสรีระหลวงพ่อทูล

พระอุดมญาณโมลี พระโสภณวิสุทธิคุณ 

พระธรรมเจติยาจารย์ พระธรรมดิลก 

คณะอุบาสิกา เหล่าข้าราชการและประชาชนทั่วไป 
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๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานน้ำสรงศพ และสมเด็จพระสังฆราชฯ  
ประทานน้ำสรงศพและผ้าไตรถวายเพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่พระปัญญาพิศาลเถร 
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๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ 
พระมหาเถระและคณะศรัทธา 
นำโดยนายอำนาจ ผการัตน์ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี 
และสส. วิเชียร ขาวขำ 
ร่วมพิธีทำบุญสัตตมวาร (๗ วัน) 
บำเพ็ญกุศลถวาย 
พระปัญญาพิศาลเถร 
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คำไว้อาลัย



226ขิปปปัญญานุสรณ์ 

ธรรมานุสรณ์

ทา่นเจา้คณุ พระปญัญาพศิาลเถร หรอืทา่นอาจารยท์ลู ขปิปฺปญโฺญ วดัปา่บา้นคอ้ จงัหวดัอดุรธาน ี เปน็ 

พระนักวิปัสสนากรรมฐาน นักเผยแผ ่ นักพัฒนา ที่สำคัญรูปหนึ่งของเมืองไทย เป็นสัทธิวิหาริกในท่านเจ้าคุณ  

พระธรรมเจดยี ์ (จมู พนธฺโุล) วดัโพธสิมภรณ ์ อกีทัง้ไดถ้วายตวัเปน็ศษิยใ์นหลวงปูข่าว อนาลโย วดัถำ้กลองเพล  

นบัวา่เปน็ศษิยส์ายวปิสัสนากรรมฐานโดยแท ้ ทา่นเจา้คณุไดป้ฏบิตัติามพระธรรมวนิยัอยา่งเครง่ครดั ออกธดุงคเ์พือ่

บำเพ็ญภาวนาตามสถานที่ต่างๆ ท้ายสุดได้มาสร้างวัดป่าบ้านค้อจนเจริญรุ่งเรือง มั่นคง เป็นที่ประจักษ์แก่สาธุชน

ทัว่ไป 

ได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมผลงานของท่านอาจารย์ทูลที่วัดป่าบ้านค้ออย่างน้อย ๒ ครั้ง ครั้งแรกในปี พ.ศ. 

๒๕๔๓ มาร่วมพิธีเปิดพระมหาธาตุเจดีย์เฉลิมพระบารมีพระนวมินทร์ ครั้งที่ ๒ ในปี พ.ศ. ๒๕๕ð มาร่วมประชุม

ตรวจธรรมสนามหลวงคณะสงฆ์ธรรมยุตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระบาทสมเด็จ

พระเจา้อยูห่วั ในโอกาสทรงเจรญิพระชนมพรรษา ๘ð พรรษา ในนามของคณะสงฆธ์รรมยตุภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 

ได้เห็นผลงานของท่านอาจารย์ทูลแล้ว ยังคิด ชื่นชมอยู่ในใจว่าท่านสมกับเป็นพระสงฆ์สาวกของสมเด็จพระสัมมา

สัมพุทธเจ้าจริงๆ  

การถึงแก่มรณภาพของท่านอาจารย์ทูล นับเป็นการสูญเสียพระเถระสายวิปัสสนาที่เป็นกำลังสำคัญในการ

เผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้งในและต่างประเทศองค์สำคัญของคณะสงฆ์ไทยอีกรูปหนึ่ง อย่างไรก็ตาม การถึงแก่

มรณภาพของท่านเป็นเพียงการสิ้นไปของกายภายนอกเท่านั้น แต่คุณงามความดีและปฏิปทาอันดียิ่งและคำสอน

ของท่านที่ได้พร่ำสอนศิษยานุศิษย์ยังคงอยู่ตลอดไป อีกทั้งการถึงแก่มรณภาพของท่าน เป็นสิ่งสอนศิษยานุศิษย์ให้

ระลึกอยู่เสมอว่า อันสังขารร่างกายของคนเรานั้น มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา มีเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไปเป็น

ธรรมดา ดังร่างของท่านอาจารย์ได้ปรากฏให้เห็นเป็นประจักษ์อยู่ในขณะนี้ ควรที่เราทั้งหลายผู้เป็นศิษย์ของอาจารย์ 

จะได้น้อมนำสิ่งที่เกิดขึ้นมาสอนตัวเราเอง เพื่อไม่ประมาทในชีวิต เร่งสร้างบารมีด้วยการประพฤติสุจริต ละเว้น

ทุจริต ทำจิตใจให้ผ่องใส การทำได้ดังนี้ จึงจะถือได้ว่าเป็นศิษย์ที่ดีของอาจารย์ 

ขอบารมีธรรมที่ท่านอาจารย์ทูลได้บำเพ็ญมาโดยตลอด และผลแห่งทักษิณานุปทานที่คณะศิษยานุศิษย์ได้

น้อมบำเพ็ญถวายมาตั้งแต่ต้น จงได้รวมเป็นพลวปัจจัยสัมฤทธิ์อิฏฐวิบูลมนูญผลแด่ ท่านอาจารย์ทูล ขิปฺปปญฺโ

ตามสมควรแก่ฐานะ เทอญ. 

 (สมเดçจพระมหาวีรวงศ์)

 เจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์ 

 กรรมการมหาเถรสมาคม 
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คำไว้อาลัย

อาลัยพระปัญญาพิศาลเถร (ทูล ขิปฺปปญฺโญ) ซึ่งเป็นสัทธิวิหาริกของพระธรรมเจดีย์ (จูม พนฺธุโล) คือ  

หลวงปู่พระธรรมเจดีย์ (จูม พนฺธุโล) เป็นพระอุปัช¬าย์ หลวงปู่เองซึ่งตอนนั้นเป็นพระสิริสารสุธี เป็นพระกรรม- 

วาจาจารย์ และหลวงปู่จันโทปมาจารย์ เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ท่านทูลบวชที่วัดโพธิสมภรณ์ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕ð๔ 

เมือ่บวชแลว้กไ็ดต้ัง้ใจศกึษาปฏบิตัใินสมถกมัมฏัฐานและวปิสัสนากมัมฏัฐาน และปฏญิาณตนเปน็ลกูศษิยห์ลวงปูข่าว 

อนาลโย วัดถ้ำกลองเพล จนกระทั่งหลวงปู่ขาวมรณภาพไป เมื่อทำพิธีพระราชทานเพลิงศพหลวงปู่ขาวแล้ว ก็ได้

ออกจากวัดถ้ำกลองเพล โดยที่ผู้ว่าสายสิทธิ์กับหลวงปู่ในขณะนั้นเป็นพระธรรมบัณฑิตอยู่ ได้ไปหาสถานที่สร้างวัดที่

ป่าเลี้ยงสัตว์บ้านค้อ ตำบลเขือน้ำ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี สถานที่ตั้งวัดมีจำนวน ๔๑ð ไร่   

ต่อจากนั้นไป พระปัญญาพิศาลเถร (ทูล ขิปฺปปญฺโญ) ก็ได้ดำเนินการก่อสร้าง เบื้องต้นก็ทำกระต�อบแบบ 

กัมมัฏฐาน ปฏิบัติตามความรู้ความเข้าใจที่หลวงปู่ขาวได้แนะนำสั่งสอน ทำจิตใจให้มั่นคงในคำสอนของพระสัมมา

สัมพุทธเจ้าเป็นอย่างดียิ่ง แรกเริ่มก็ได้สร้างศาลาเป็นที่พักอาศัย และถังเก็บน้ำฝน โดยเฉพาะศาลานั้นได้ใช้

ประโยชน์ในการทำกิจกรรมทั่วไป และทำเป็นวิสุงคามสีมาด้วย  

พ.ศ. ๒๕๔ð หลวงปู่ซึ่งขณะนั้นเป็นพระธรรมบัณฑิต เป็นหัวหน้าไปรับพระบรมสารีริกธาตุจากพระสังฆราช 

ฝ่ายธรรมยุติจากประเทศศรีลังกา จำนวน ๓ องค์ ได้ทำพิธีแห่พระธาตุจากดอนเมืองมาที่จังหวัดอุดรธานี  

คณะกรรมการมอบหมายให้ พระปัญญาพิศาลเถร (ทูล ขิปฺปปญฺโญ) เป็นผู้นำไป และก่อสร้างพระมหาเจดีย์ 

เพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุนั้น จนสำเร็จลุล่วงไป ต่อมาได้รับการแต่งตั้งให้เป็นวัดป่าบ้านค้อ แล้ว

ท่านก็ได้สร้างเสนาสนะขึ้นเป็นจำนวนมาก และวัดป่าบ้านค้อแห่งนี้ยังเป็นสถานที่ใช้ตรวจข้อสอบธรรมศึกษาชั้นตรี 

เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕ð และปัจจุบันยังใช้เป็นสถานที่อบรมนักเรียนนักศึกษาเป็นจำนวนมาก   

ท่านพระปัญญาพิศาลเถร (ทูล ขิปฺปปญฺโญ) ได้อาพาธเป็นมะเร็งในกระดูกประมาณ ๑ ปี ท่านก็ได้ 

มรณภาพลง เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ รวมอายุได้ ๗๓ ปี ดังนั้น หลวงปู่ผู้ซึ่งเคยได้รู้จักสนิทกัน มีความ

อาลัยอาวรณ์ถึงอันเตวาสิกรูปนี้เป็นอย่างยิ่ง 

 (พระอุดมญาณโมลี)	

 ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๙ ธรรมยุต 

 เจ้าอาวาสวัดโพธิสมภรณ์ พระอารามหลวง 



228ขิปปปัญญานุสรณ์ 

คำอาลัย

ท่านเจ้าคุณพระปัญญาพิศาลเถร (ทูล ขิปฺปปญฺโ ) ท่านมีความรู้ความสามารถทั้งทางโลกและทางธรรม   

เมื่อท่านได้พัฒนาตนแล้ว ก็ได้พัฒนาวัดให้เป็นระเบียบ มีเสนาสนะเจดีย์ใหญ่ และสถานที่พัฒนาจิตใจของ 

พุทธศาสนิกชนที่เข้ามาอบรมธรรมะอย่างสมบูรณ์ 

ท่านเจ้าคุณพระปัญญาพิศาลเถร มีสุขภาพร่างกายที่ไม่ค่อยแข็งแรงสมบูรณ์เนื่องจาก โรคาพาธที่

เบียดเบียนตลอด ก็ยังเป็นผู้มีจิตใจเสียสละในงานที่จะทำให้แก่คณะสงฆ์ ตามที่คณะสงฆ์ธรรมยุตภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ ได้มอบหมายเช่นเป็นเจ้าภาพในการประชุมพระสังฆาธิการ และการประชุมตรวจธรรมสนามหลวงของ

คณะสงฆ์ภาค ๘, ๙, ๑ð, ๑๑ สลับผลัดเปลี่ยนเรื่อยมา จวบจนถึงปีพุทธศักราช ๒๕๕ð นับเป็นคุณธรรมที่น่า

สรรเสรญิยกยอ่งอยา่งยิง่ ทา่นเจา้คณุจากโลกนีไ้ปกแ็ตเ่พยีงรา่งกาย สว่นของชือ่เสยีง เกยีรตยิศ คณุธรรมทัง้หลาย 

ของท่านเจ้าคุณก็จะสถิตอยู่ในจิตใจของพุทธศาสนิกชนตลอดไป 

ด้วยอานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และบุญกุศลคุณงามความดีท่านเจ้าคุณได้บำเพ็ญมาด้วยดีตลอดชีวิต 

ขอให้ท่านเจ้าคุณพระปัญญาพิศาลเถร จงได้รับอิฏฐวิปากสุขสมบัติ ในสัมปรายภพตามสมควรแก่คติวิสัยเทอญ  

 (พระเทพสังวรญาณ)	

 ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑ð (ธ) 
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คำไว้อาลัย
แด่พระปัญญาพิศาลเถร(ทูลขิปฺปปญฺโ )
อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าบ้านค้ออำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานี

ทา่นเจา้คณุ พระปญัญาพศิาลเถร ทา่นพระอาจารยท์ลู ขปิปฺปญโฺ  ทา่นเขา้มาบวชเรยีนในพระพทุธศาสนา  

หลังจากที่เคยมีเหย้ามีเรือนมาก่อนแล้ว เมื่อมาบวชท่านใช้เวลาที่มีอยู่ประพฤติศีลภาวนาอย่างเอาจริง จนบรรลุผล

ชั้นสูงจะเป็นขั้นไหนเราก็ไม่ทราบได้ เพราะผู้รู้จะพึงเห็นเองไม่เป็นสิ่งที่จะประกาศโฆษณาให้ใครรู้ได้ 

เรามาอ่านดูผลงานที่สร้างขึ้นเป็นเครื่องชี้ให้เห็นคุณค่าความสามารถของท่าน ยากที่พระฝ่ายคันถธุระจะ

เทยีบได ้ ทา่นเขา้มาอปุสมบททีว่ดัโพธสิมภรณ ์ มหีลวงปูท่า่นเจา้คณุพระธรรมเจดยีเ์ปน็พระอปุชั¬าย ์ ใหน้ามฉายาวา่ 

“ขิปฺปปญฺโญ” แปลว่า ผู้มีปัญญาเร็ว หลวงปู่ผู้ให้ฉายาด้วยความเหมาะสมคล้ายกับว่าท่านรู้อนาคต หรือด้วย  

ความบังเอิญให้เป็นไปกับด้วยความเหมาะสม   

ขอผลานิสงส์ในการบำเพ็ญกุศลถวายในครั้งนี้ จงสำเร็จเป็นอิฏฐวิปากสุขสมบัติเพิ่มบุญบารมีธรรมของท่าน

เจ้าคุณ พระปัญญาพิศาลเถร ยิ่งๆ ขึ้นไปในสัมปรายภพสมดังเจตนาปรารภทุกประการเทอญ   

 (พระราชวุฒาจารย์)
 ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี (ธรรมยุต) 
 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโพธิสมภรณ์   
 พระอารามหลวง 
 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโพธิสมภรณ์   
 พระอารามหลวง 

 ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี (ธรรมยุต) 
 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโพธิสมภรณ์   
 พระอารามหลวง  พระอารามหลวง  พระอารามหลวง 
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ธัมมานุสรณ์แด่พระปัญญาพิศาลเถร
(พระอาจารย์ทูลขิปฺปปญฺโ )

พระปัญญาพิศาลเถร (พระอาจารย์ทูล ขิปฺปปญฺโญ) เป็นพระเถระผู้เปี่ยมล้นด้วยบารมี เป็นที่พึ่ง 

อาศัยของญาติโยม ศิษยานุศิษย์ พุทธศาสนิกชนทั่วไปทั้งในประเทศและต่างประเทศ การจากไปของท่านด้วย 

โรคาพาธที่เกิดขึ้นในเวลาเพียงไม่กี่เดือนได้นำความอาลัยมาสู่ ศิษยานุศิษย์ของท่านสุดที่จะประมาณ 

อาตมาภาพได้รับข่าวการอาพาธของท่านไม่ถึง ๒ อาทิตย์ก่อนที่ท่านจะมรณภาพ เมื่อไปเยี่ยมท่านที่วัดป่า

บ้านค้อ แม้ธาตุขันธ์ของท่านจะทรุดโทรมไปมาก แต่ท่านก็ยังมีสติรับทราบและยกมือไหว้ พอถึงเช้ามืดของวันที่  

๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๑ ก็ได้รับแจ้งจากทางวัดว่าท่านมรณภาพแล้ว 

การมรณภาพของท่านก็ขอให้บรรดาศิษยานุศิษย์ของพระอาจารย์ทูล ตลอดจนพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย

พิจารณาน้อมนำเป็นข้อคิดพิจารณาให้เห็นความเที่ยงแท้แน่นอนของความตาย ทุกคนที่เกิดมาแล้วมีความตายเป็น

สุดเหมือนกัน ไม่มีข้อยกเว้น ดังนั้นในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่จึงควรหาที่พึ่งให้ได้ ที่พึ่งตามคำสอนขององค์สมเด็จ

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้แก่บุญอันจะเกิดขึ้นได้จากทาน ศีล ภาวนา ตามที่พระอาจารย์ทูลท่านได้ทำไว้เป็นแบบอย่าง

แก่เราท่านทั้งหลายแล้ว   

ด้วยอานุภาพแห่งพระไตรสรณคมน์ และกุศลผลบุญบารมีที่พระปัญญาพิศาลเถร (พระอาจารย์ทูล ขิปฺปปญฺโญ)  

ได้อบรมบำเพ็ญไว้เป็นอเนกประการ รวมทั้งทักษิณานุปทานของท่านทั้งหลาย จงสำเร็จผลดังเจตนารมณ์  

ทุกประการ เทอญฯ 

 พระโสÀณวิสุทธิคุณ	(สย.วิ.)	
 (บุญเพ็ง กปฺปโก) 
 วัดป่าวิเวกธรรมวิทยาราม 
 จังหวัดขอนแก่น 
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คำไว้อาลัย
โดยพระธรรมเจติยาจารย์เจ้าคณะภาค๘(ธรรมยุต)

ทา่นเจา้คณุพระปญัญาพศิาลเถร (หลวงพอ่ทลู ขปิปฺปญโฺญ) อดตีเจา้อาวาสวดัปา่บา้นคอ้ ทา่นเปน็พระเถระ  

อีกรูปหนึ่งที่เป็นรัตตัญญูและเป็นผู้มีปฏิปทาที่ควรแก่การยกย่องสรรเสริญของบัณฑิตยชน เพราะท่านเป็นพระเถระ

ผู้ทรงศีล ทรงธรรม ทรงฤทธิ์ ทรงเดช ทรงคุณ ทรงบุญ และทรงวาสนา ท่านมีประวัติความเป็นมา มีอรรถจริยา

การบำเพ็ญประโยชน์ที่ควรศึกษา และควรเอาอย่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คือ งานด้านการเผยแผ่และการ

สาธารณูปการ นอกจากนี้ ท่านยังเป็นพระเถระผู้ใหญ่ที่มีคุณูปการคุณอย่างยิ่ง ในการบริหารกิจการงานคณะสงฆ์

ภาค ๘ (ธรรมยตุ) และการสนองงานพระศาสนา มนีำ้ใจทีเ่ปีย่มลน้ดว้ยเมตตา กรณุา ออ่นนอ้มดว้ยวฏุฐานปจายน  

ธรรมสม่ำเสมอ  

ด้วยความที่ท่านเจ้าคุณพระปัญญาพิศาลเถร ท่านเป็นผู้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมของความเป็นวุฒิบุคคล 

คือ เป็นผู้มีชาติวุฒิ เพราะได้บรรพชาและอุปสมบทในศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มีคุณวุฒิ  

เพราะเพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและวุฒิธรรมเป็นอเนกประการ มีวัยวุฒิ เป็นพระเถรที่เจริญอายุวัฒนมงคลถึง   

๗๔ ปี ๔๘ พรรษา จึงได้กระทำกาลกิริยาละสังขารไปจากอัตภาพนี้ จึงเป็นที่สังเกตเห็นได้ว่า ท่านได้นำหลักธรรม

ของพระบรมศาสนามาประพฤติให้เห็น และปฏิบัติให้เป็นตัวอย่างแก่อนุชนคนรุ่นหลังอย่างเห็นได้ชัดเจน คือความ

อดทน ๑ ความตื่นตัว ๑ ความขยันหมั่นเพียร ๑ ความเอื้ออารีแบ่งปัน ๑ ความเมตตาเอ็นดู ๑ และความเห็น

กว้างไกล ๑  

คุณธรรมเหล่านี้ ท่านประพฤติปฏิบัติเป็นประจำสม่ำเสมอ จึงเป็นเหตุให้ท่านมั่นคงในอันที่จะบำเพ็ญ

ประโยชน์ให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองทั้งแก่ประเทศชาติ พระศาสนา และเกิดความมั่นคงในสถาบันแห่งองค์  

พระมหากษัตริย์  

ด้วยอำนาจแห่งคุณความดีที่ท่านเจ้าคุณพระปัญญาพิศาลเถร (ทูล ขิปฺปปญฺโ ) ได้สั่งสมอบรมมา  

ตลอดชั่วอายุไขในร่มเงาแห่งผ้ากาสาวพัสตร์ ขอจงเป็นประโยชน์สมบัติอำนวยสุขสวัสดิ์ให้ท่านเจ้าคุณพระปัญญา-

พิศาลเถร (ทูล ขิปฺปปญฺโญ) ได้เสวยสุขสำราญ รับรสอมตธรรมในสัมปรายภพ สมตามเจตนาปรารภจงทุกประการ  

	 (พระธรรมเจติยาจารย์)	
 เจ้าคณะภาค ๘ (ธรรมยุต) 
 วัดพระศรีพระมหาธาตุ กรุงเทพมหานคร 
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คำไว้อาลัย
แด่พระปัญญาพิศาลเถร(ทูลขิปฺปปญฺโ )
อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าบ้านค้ออำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานี

ท่านเจ้าคุณ พระปัญญาพิศาลเถร (ทูล ขิปฺปปญฺโญ) เป็นพระเถระที่มีความรู้ความสามารถเปี่ยมด้วย  

คุณธรรม น่าเคารพนับถือ ศรัทธา เสื่อมใส เอาภาระธุระในพระพุทธศาสนา ทั้งด้านปริยัติ และปฏิบัติ ด้วยความ

เสียสละมุ่งมั่น เพื่อความเจริญมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนาและความสงบสุขของปวงชนในท้องถิ่นทั้งใกล้และไกล  

ศาสนกิจด้านการฝึกอบรม ให้การสนับสนุนการเรียนการศึกษาเป็นที่ปรากฏชัด ประจักษ์แก่สายตา  

พุทธศาสนิกชนศิษยานุศิษย์ผู้เคารพนับถือในพระเดชพระคุณท่านอยู่แล้ว 

แม้พระเดชพระคุณพระปัญญาพิศาลเถร (ทูล ขิปฺปปญฺโญ) จะปล่อยวางภารธุระทุกอย่างไปแล้ว คุณธรรม  

คุณงามความดี ผลงานในด้านต่างๆ ของพระเดชพระคุณอันเป็นหิตะนุหตะประโยชน์แก่พระพุทธศาสนา สังคม  

ประเทศชาติ ยังคงติดตราตรึงอยู่ในดวงใจของพุทธศาสนิกชนศิษยานุศิษย์ ผู้เคารพนับถือในพระเดชพระคุณท่าน 

ตราบนานเท่านาน 

ด้วยอานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย คุณธรรมความดีและทักษิณานุปทาน ที่พุทธบริษัทศิษยานุศิษย์  

ผู้เคารพนับถือตั้งใจอุทิศถวาย จงสำเร็จเป็นปัตตานุโมทนามัยแด่พระเดชพระคุณพระปัญญาพิศาลเถร ให้ถึง  

สุขนิรันดร์ สมดังมโนปณิธานในที่สุดเทอญ   

 (พระราชวราลังการ)

 ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี (ธรรมยุต) 

 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโพธิสมภรณ์ พระอารามหลวง 
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คำไว้อาลัย

การเกิด แก่ เจ็บ ตาย เป็นเรื่องปกติธรรมดาของทุกชีวิต เป็นกฎเกณฑ์ของธรรมชาติแท้ๆ คือ การเกิดขึ้น 

ตั้งอยู่และดับไป ตามหลักของพระไตรลักษณ์คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เป็นสิ่งที่มนุษย์เราจะกำหนดรู้ไม่ได้ว่า   

จะมาถึงเมื่อไหร่ เวลาใด สถานที่ใด ด้วยโรคอะไร ดังมีในพระบาลีรับรองไว้ว่า 

 ชีวิตํ พฺยาธิ กาโล จ เทหนิกฺเขปนํ คติ 

 ปญฺเจเต ชีวโลกสฺมึ อนิมิตฺตา น นายเรฯ 

ชวีติ ความเปน็อยู ่๑ พยาธ ิความเจบ็ไขไ้ดป้ว่ย ๑ กาละ เวลาทีเ่ราจากโลกนีไ้ป ๑ เทหนเิขปนะ สถานที่เรา

ตาย ๑ คติ หลังจากเราตายแล้วไปไหน ๑ ทั้ง ๕ ประการนี้ กำหนดไม่ได้ เพราะไม่มีเครื่องหมายบอกให้รู้ล่วงหน้า 

ท่านเจ้าคุณพระปัญญาพิศาลเถร (ทูล ขิปฺปปญฺโญ) ก็ตกอยู่ในหลักธรรมความจริงอันนี้เช่นกัน ไม่สามารถ  

หลีกหนีได้ การละสังขารจากไปอย่างไม่มีวันกลับของท่านครั้งนี้ ถึงแม้จะเป็นเรื่องปกติธรรมชาติของทุกชีวิตก็ตาม 

แต่ก็นำความเสียดายอาลัยรักมาสู่คณะสงฆ์ที่มีความคุ้นเคย ศิษยานุศิษย์ ญาติมิตร ที่มีความเคารพนับถือในท่าน

ทุกคน เมื่อครั้งท่านยังมีชีวิตอยู่นั้น ท่านได้สร้างคุณูปการต่อพระพุทธศาสนาและคณะสงฆ์ไทยเป็นอย่างมาก ท่าน

ได้เผยแผ่พระศาสนาทั้งในและต่างประเทศ จนเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาชาวโลก เช่น การสร้างพระมหาเจดีย์ 

สร้างวัดในประเทศสหรัฐอเมริกาและได้เขียนหนังสือคำสอนของท่านออกเผยแผ่ด้วยหลายชุด 

การจากไปของท่านเจ้าคุณพระปัญญาพิศาลเถร (ทูล ขิปฺปปญฺโญ) นั้น จึงเป็นการสูญเสียทรัพยากร  

บุคคลที่สำคัญต่อการเผยแผ่ของคณะสงฆ์ไทยไปอีกท่านหนึ่ง เหลือไว้แต่ผลงานซึ่งถือเป็น “อนุสรณ์ความดี” ให้

คณะสงฆ์ที่มีความคุ้นเคย ศิษยานุศิษย์ ญาติมิตร ระลึกถึงและเป็นแนวปฏิบัติสืบไป 

ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญกุศล จริยาสัมมาปฏิบัติที่ท่านเจ้าคุณพระปัญญาพิศาลเถร   

ได้บำเพ็ญมาแล้ว ที่คณะสงฆ์ ศิษยานุศิษย์ ญาติมิตร ท่านที่เคารพนับถือ ได้อุทิศถวายเจาะจงส่งไปให้ จงมารวม

เป็นตบะ เป็นพลวปัจจัยหนุนนำตามส่งให้ดวงวิญญาณของท่านเจ้าคุณพระปัญญาพิศาลเถร (ทูล ขิปฺปปญฺโญ)   

ไปสู่สุคติสัมปรายภพ ตามคติวิสัยด้วยเทอญ 

 พระครูปลัดสัมพิพัฒนเมธาจารย์	(อ.	คงฤทธิ์)	
 วัดพระยายัง กรุงเทพมหานคร 
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กราบบูชา«บไออุ่นคุณธรรม

 สิบเอ็ดพฤศจิกาฯ ปีห้าหนึ่ง เสียงรำพึงเคล้าน้ำตาก่อนฟ้าสาง 

 หลวงพ่อทูลดับสลายชีพวายวาง สู่เส้นทาง “มรณะ” ละขันธ์ไป 

 สื่อบอกข่าวชาวประชาพาสังเวช  สงฆ์พิเศษบุญฤทธิ์อดิสัย 

 ผู้เปี่ยมด้วยบารมีศรีอำไพ  มาจากไปดั่งไฟดับไปกับตา 

 โอ้หลวงพ่อผู้เป็นแรงแสงสว่าง สุกกระจ่างกลางใจสุดใฝ่หา 

 พ่อผู้ให้เสกสรรทางปัญญา ช่วยนำพาสู่ทางดีวิถีธรรม 

 สร้างวัตถุถาวรสลอนสร้าง เป็นแบบอย่างชูชุบอุปถัมภ์ 

 พระมหาธาตุเจดีย์เครื่องชี้นำ สู่ร่มธรรมพระโอวาทศาสนา 

 จากนี้ไปคงเงียบเหงาโศกเศร้าจิต มืดสนิทปิดแน่นดั่งแผ่นผา 

 เหล่ามวลศิษย์เหม่อมองนองน้ำตา กราบบูชาซบไออุ่นคุณธรรม  

 

 

 พระธรรมดิลก	(สมาน	สุเมโธ	ป.ธ.	ù)	
 เจ้าคณะภาค ๙ (ธ) - เจ้าอาวาสวัดป่าแสงอรุณ 
 ผู้ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย  
 จังหวัดขอนแก่น 
 เทศกาลงานประจำปีวัดป่าบ้านค้อ 

 เจ้าคณะภาค ๙ (ธ) - เจ้าอาวาสวัดป่าแสงอรุณ 
 ผู้ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย  
 จังหวัดขอนแก่น 
 เทศกาลงานประจำปีวัดป่าบ้านค้อ 
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อาลัยยิ่งในพระเดชพระคุณเจ้าคุณอาจารย์ผู้จากไป

การสิ้นไปแห่งกองทัพธรรม คือ การสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ แทบหัวใจล่มสลาย มีแม่ทัพเป็นผู้นำตัดสินใจและ

สั่งการ หากกองทัพใดสูญเสียแม่ทัพเท่ากับเสียหลัก แผนแตกและถึงกับพ่ายแพ้ได้ง่าย ก็ประดุจเดียวกัน กองทัพ

ธรรมของพระผูม้พีระภาคเจา้ มพีระมหาเถระผูป้ฏบิตัดิ ีปฏบิตัชิอบ ปฏบิตัเิปน็ธรรม ปฏบิตัสิมควร เปน็แบบอยา่งทีด่ ี

ของศิษยานุศิษย์ เป็นพระสงฆ์สาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยแท้จริง เป็นพระสาวกผู้รุ่งเรืองด้วยปัญญา เป็น

หลักชัยแห่งการหมุนวงล้อมพระธรรมจักรให้ขจรขจาย เป็นแบบอย่างปฏิบัติ หรือเปรียบเป็นดังเชิงกลในการรบโดย

มีพระธรรมวินัยเป็นตำราพิชัยสงคราม เมื่อกองทัพธรรมไปสู่สถานที่ใด ย่อมเกิดหิตานุหิตะประโยชน์สุขให้ที่นั้น  

พระปัญญาพิศาลเถร (พระอาจารย์ทูล ขิปฺปปญฺโญ) เป็นแม่ทัพธรรมผู้เก่งกาจและแข็งแกร่งรูปหนึ่งของ  

ศาสนาแห่งพระชินสีห์เจ้า ตามที่ข้าพเจ้าได้สัมผัส และใกล้ชิดมาโดยตลอด เป็นหลักนำชัยของมวลพุทธบุตร  

ผู้เป็นศิษย์ เมื่อยังมีชีวิตอยู่ พระอาจารย์ทูล ได้สร้างคุณสร้างประโยชน์ให้แก่ตนที่สมบูรณ์ ในส่วนเป็นอัตตสมบัติ  

และประโยชน์ผู้อื่นในส่วนเป็นปรหิตะสมบัติ เป็นชีวิตที่เต็มไปด้วยสารประโยชน์ ควรที่ศิษยานุศิษย์จะได้เอาเป็น

แบบอย่าง ทั้งที่ทำประโยชน์ให้แก่พระพุทธศาสนา ชาติบ้านเมือง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นพระเถระที่

หาได้ยากที่สร้างคุณสร้างประโยชน์ได้อย่างสมบูรณ์แบบโดยไม่มีงานที่อากูรคั่งค้าง ถึงท่านจะจากไปก็ไปด้วยดี ท่าน

ปฏิบัติตนของท่านตามแบบอย่างพระพุทธเจ้า และพระอริยเจ้าทั้งหลายทั้งมวล ถึงคุณธรรม “สุคะโต” เพราะ  

ท่านได้ปลูกฝังศาสนทายาทได้สืบต่อพระพุทธศาสนา ทั้งพระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา ในปี ๒๕๓๙ 

ข้าพเจ้าได้ติดตามท่านไปรับพระบรมสารีริกธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ประเทศศรีลังกา เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม 

พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้รับพระบรมสารีริกธาตุจากพระสังฆนายกที่ท้องพระโรงพุทธวิหาร พระทันตธาตุเขี้ยวแก้ว เมือง

แคนดี้ ประเทศศรีลังกา ได้อัญเชิญมาประดิษฐานไว้วัดป่าบ้านค้อ ตั้งแต่นั้นมาก็ได้ไปรับพระบรมสารีริกธาตุเป็น

ครั้งที่สอง โดยเครื่องบินกองทัพอากาศ นำเหล่าผู้บัญชาการทหารสูงสุดทั้ง ๓ เหล่าทัพ และผู้บัญชาการตำรวจ

แห่งชาติไปรับด้วย โดยข้าพเจ้าได้ติดตามไปทุกครั้ง ตั้งแต่นั้นมาได้เริ่มวางแผนก่อสร้างพระมหาธาตุเจดีย์เฉลิม  

พระบารมีพระนวมินทร์ ถวายเป็นพุทธบูชา บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งได้อัญเชิญมา

จากประเทศศรีลังกา และประเทศอินเดียและได้อัญเชิญกิ่งต้นพระศรีมหาโพธิ์ ซึ่งได้อัญเชิญมาจากเมืองอนุธาปูระ 

ประเทศศรีลังกา มาปลูก ณ วัดป่าบ้านค้อ ตำบลเขือน้ำ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ท่านได้สร้างวัดวาอาราม

สถานที่ปฏิบัติธรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ (ข้าพเจ้าได้พูดกับเจ้าคุณอาจารย์ว่า กระผมเปรียบเหมือนคน

เจาะน้ำบาดาลออกจากยอดเขาแล้วไหลไปทั่วทุกทิศแล้ว แต่ผู้มีปัญญาจะกั้นเขื่อนทำนบเอาผลประโยชน์จากน้ำ  

ไว้บริโภค เป็นผู้เปิดทางแห่งขุมทรัพย์ไว้ในพระพุทธศาสนา ท่านเจ้าคุณอาจารย์รับว่า “จริงอย่างนั้น”) ได้สร้าง

ศาสนบุคคล ศาสนธรรม ศาสนวัตถุ เป็นนักเขียน บทความต่างๆ จำนวนหลายเล่ม เป็นที่ประจักษ์แก่ศิษยานุศิษย์ 

และพุทธศาสนิกชนทั่วไป ท่านเป็นนักเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้งในด้านศาสนวัตถุ ด้านศาสนธรรม ฟื้นฟูประเพณี

วัฒนธรรมของชนในท้องถิ่นเพื่อเป็นแบบอย่างต่อไป จนเป็นที่ประจักษ์แก่ชนทั้งหลาย เสนาสนะสำหรับเพื่อน  
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สหธรรมิกไว้พักปฏิบัติธรรมกรรมฐาน อาคารที่พักผู้ปฏิบัติธรรมสำหรับอุบาสก อุบาสิกา ศาลาการเปรียญสำหรับ

ประกอบพิธีอันก่อเกิดบุญทั้งหลาย ทั้งยังให้การสนับสนุนช่วยเหลือวัดอื่นๆ อีกด้วยนอกจากเป็นแม่ทัพแห่ง

ศาสนจักรแล้ว พระอาจารย์ทูล ยังเปรียบดั่งขุนศึกแห่งยุทธจักร ได้เล็งเห็นความสำคัญด้านการศึกษาของลูกหลาน

อันเป็นรากฐานของชีวิต ชาติ และศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยพระอาจารย์ทูล ได้รับเป็นผู้อุปถัมภ์และสร้าง

อาคารเรียน โรงเรียนต่างๆ อีกทั้งยังให้การสนับสนุนช่วยเหลือในด้านต่างๆ แก่โรงเรียนในเขตนั้น ทั้งอบรม

เยาวชนทุกกุลบุตรกุลธิดาให้เข้าใจในธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นพุทธสาวกของพระชินเจ้าผู้เจริญ

รุ่งเรืองด้วยปัญญาในยุคปัจจุบัน  

การจากไปของพระเดชพระคุณเจ้าอาจารย์ ยังความเศร้าสลดอาลัยมาสู่มวลศิษย์ยิ่งนัก ไม่ต่างจากบุตร 

สูญเสียบิดามารดา มวลเสนาสูญเสียขุนศึก และเหล่าประชาสูญเสียองค์ราชัน อย่างไรก็ตาม เจ้าคุณอาจารย์จาก

ไปเพียงร่าง แต่คุณธรรม คุณความดีทั้งหลายของพระอาจารย์ทูลยังปรากฏอยู่ ดั่งพระพุทธพจน์ที่ว่า “รูปํ ชีรติ 

มจฺจนํ นาม โคตฺตํ ชีรติ” ร่างกายย่อมย่อยยับได้ แต่ชื่อโคตรตระกูล ไม่ย่อยยับ คุณธรรมยังคงอยู่เพราะเกียรติคุณ 

ชื่อเสียงยังคงก้องกังวานอยู่ในโลก การจากไป เป็นธรรมดาของสังขารทั้งปวงเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไป ไม่มีอะไร

จะจีรังยั่งยืน เที่ยงแท้ถาวรอยู่ได้ ไปอย่างไม่มีวันกลับ อย่างนิรินดร์ ก็เป็นหนึ่งในสัจธรรมอันเที่ยงแท้แน่นอน  

ถ้าเราได้พิจารณาเห็นความตายด้วยปัญญาสัมมาทิฏฐิ เราจะถึงทางไม่ตายอย่างแน่นอน  

การมาในงานพระราชทานเพลิงศพในครั้งนี้ของท่านทั้งหลาย ก็คือการมาชมพุทธมาลา อริยมาลา คือ การ

มาเยี่ยมชมดอกไม้แห่งพระพุทธเจ้า ดอกไม้แห่งพระอริยเจ้าทั้งหลาย ที่ท่านอาจารย์ฝากไว้ให้เราได้ชื่นชมอย่างน่า

เพลิดเพลินเจริญใจ ที่มุ่งเน้นน้อมนำเราให้เกิดธรรมสังเวชเจริญมรณสติ อันเป็นหนทางให้ได้เห็นทางอมตะที่ 

พระอริยเจ้าทั้งหลายได้เห็นมาแล้วนั้น “มรณธมฺโมมฺหิ มรณํ อนตีโต” เรามีความตายเป็นธรรมดา จักล่วงพ้นจาก

ความตายไปไม่ได้  

ในนามของศิษย์ผู้มีเคารพนับถือที่เคยได้บำเพ็ญประโยชน์ร่วมกัน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งเจ้าคุณ

อาจารย์ฯ ได้มอบไว้ ขอนอบน้อมเศียรเกล้า เป็นอาจาริยบูชา สนิทแนบแทบบาทของเจ้าคุณอาจารย์ฯ เป็นครั้ง

สุดท้ายกับการจากไปของเจ้าคุณอาจารย์ โดยไม่มีวันกลับเป็นสุดท้ายในชีวิตในการเกิดอีก ท่านทั้งหลายที่มาร่วมใน

งานพระราชทานเพลิงศพ ท่านเจ้าคุณอาจารย์พระปัญญาพิศาลเถรในครั้งนี้ ท่านจะได้เก็บดอกไม้ของพระอริยเจ้า  

ซึ่งเป็นอมตะที่เจ้าคุณอาจารย์ได้ฝากไว้แก่ศิษยานุศิษย์ นับว่าการมาครั้งนี้เป็นการมาไม่ขาดทุนอย่างแน่นอน  

กายกรรมก็ดี วจีกรรมก็ดี มโนกรรมก็ดี ที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ได้ประมาทพลาดพลั้งมาในอดีตชาติปางก่อนก็ดี  

ในปัจจุบันชาตินี้ก็ดี ด้วยเจตนาก็ดี ไม่เจตนาก็ดี ระลึกได้ก็ดี ระลึกไม่ได้ก็ดี ขอให้ท่านเจ้าคุณอาจารย์โปรดเมตตา

ให้อภัยแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยเถิด อย่าได้มีกรรมต่อกันและกันเลย ดวงจิตอันบริสุทธิ์ของท่านเจ้าคุณอาจารย์ 

ได้เข้าถึงความสุขในพระนิพพาน อันเป็นบรมสุขอันยิ่งยวดดีแล้วทุกประการ ตลอดกาลนานเทอญ  

 พระครูÀาวนาจิตสุนทร

 วัดอรัญญิกาวาส จังหวัดอุดรธานี 
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พระพุทธศาสนานั้นแสดงของจริงอันมีปรากฏอยู่ในโลก คือ แสดงธรรมดาอันมีอยู่ประจำโลก ใครจะรู้จัก

ก็ตามไม่รู้จักก็ตาม ธรรมดาอันนั้นก็มีประจำโลกอยู่อย่างนั้นแหละ และแสดงว่าการที่จะได้กำเนิดเป็นมนุษย์นั้นยาก

ก็การได้เกิดเป็นมนุษย์นั้นจัดเป็นลาภอันประเสริฐ เพราะเป็นสุคติภูมิอันดีที่จะพัฒนาตนพัฒนาชีวิตให้เจริญยิ่งๆ 

ขึ้นไป ยิ่งถ้ามนุษย์คนใดไม่เลินเล่อมัวเมา ไม่ปล่อยตัวปล่อยใจประพฤติทุจริตทางกาย วาจา ใจ ไม่หมกมุ่นอยู่ใน  

รูป เสียง กลิ่น รส เครื่องสัมผัส อันเป็นอารมณ์ที่ทำให้สัตว์โลกกำหนดรักใคร่จนเกินไป และมีความตั้งใจประกอบ

กิจการงานที่ควรทำโดยเคารพ กิจที่ควรทำ คือ ประโยชน์ชาตินี้ ได้แก่ ความขยันหมั่นเพียรทำมาหาเลี้ยงชีพ  

โดยสุจริต ประโยชน์ชาติหน้า ได้แก่ ทาน ศีล ภาวนา ประโยชน์ทางพระนิพพาน คือ ไตรสิกขา ได้แก่ ศีล สมาธิ 

ปัญญา มนุษย์คนนั้นชื่อว่าผู้ไม่ประมาท ผู้ไม่ประมาทนั้น เป็นอยู่ก็ตาม ตายแล้วก็ตาม ชื่อว่าย่อมไม่ตาย เพราะมี

หวังที่จะตัดภพชาติได้โดยที่สุด 

พระเดชพระคณุพระปญัญาพศิาลเถร (พระอาจารยท์ลู ขปิปฺปญโฺญ) อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าบ้านค้อ จังหวัด   

อุดรธานี เป็นพระเถระผู้มีศรัทธามั่นคงยิ่งในคุณพระรัตนตรัย เป็นพระปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เป็นพระนักปฏิบัติ

ภาวนา ตลอดทั้งชีวิต ท่านจึงได้ชื่อว่าพัฒนาตน พัฒนาชีวิต ให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาท เพราะผู้ไม่ประมาทนั้น 

ชื่อว่าได้ประพฤติพรหมจรรย์บริสุทธิ์บริบูรณ์โดยสิ้นเชิงแท้ 

ขออำนาจกุศลที่พระเดชพระคุณพระปัญญาพิศาลเถร (พระอาจารย์ทูล ขิปฺปปญฺโญ) ได้บำเพ็ญมาแล้ว  

ทั้งปวง อีกทั้งกุศลทักษิณานุปทานที่บรรดาญาติมิตรและศิษยานุศิษย์ได้ตั้งเจตนาบำเพ็ญอุทิศถวายมาตั้งแต่ต้น   

จงสัมฤทธิ์สุขวิบากวิบูลมนูญผล แก่พระเดชพระคุณพระปัญญาพิศาลเถร (พระอาจารย์ทูล ขิปฺปปญฺโญ) นั้น   

โดยสมควรแก่ฐานนิยม เทอญ 

 (พระเทพวรคุณ)	
 เจ้าอาวาสวัดบรมนิวาสราชวรวิหาร 
 กรุงเทพมหานคร 
   รองเจ้าคณะภาค ๘ (ธรรมยุต) 
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อาลัยในเจ้าคุณอาจารย์ที่จากไป

เป็นธรรมดาของสังขารทั้งปวงที่เกิดขึ้น ตั้งอยู่ แล้วก็ดับไป ไม่มีอะไรที่เที่ยงแท้แน่นอนคงทนอยู่ได้ บุคคล

ต้องพลัดพรากจากสิ่งที่รัก ที่พึงพอใจเป็นธรรมดา หลีกเลี่ยงไม่ได้ ชีวิตนี้มีความพลัดพรากเป็นที่สุด สิ่งทั้งหลาย  

มีความแตกไป ดับไป สลายไปเป็นธรรมดา จะปรารถนามิให้เป็นไปอย่างที่ควรจะเป็นอย่างนั้น เป็นฐานะที่ไม่  

พึงหวังได้ ทุกสิ่งทุกอย่างดำเนินไป เคลื่อนไป สู่สลายตัวอยู่ทุกขณะ 

แม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ทรงพระคุณอันยิ่งใหญ่กว่าเทวดา อินทร์ พรหมและมวลมนุษย์

ทั้งหลายยังมาเสด็จดับขันธปรินิพพาน ซึ่งไม่แตกต่างจากมวลมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลาย ซึ่งจุดหมายปลายทาง

ของชีวิต คือ ความตายเป็นที่สุด  

ใครเล่าจะต่อกรกับพญามัจจุราช ผู้เป็นใหญ่ในสิ่งที่ต้องตายได้ ถ้าไม่มีความตายแล้ว มนุษย์ทั้งหลายจะ

มัวเมาประมาทในชีวิต อย่างทุกข์ทรมานมากกว่านี้ พญามัจจุราชมีบุญคุณ มีประโยชน์แก่มนุษย์อยู่ เพราะเพียงแต่

นึกถึงท่านบ่อยๆ เท่านั้น ความโลภ ความโกรธ ความหลง ก็สงบลง เพียงแต่เอาชื่อท่านไปขู่เท่านั้น ก็ทำให้บุคคล

วางมือจากความชั่วทุจริตแล้วรีบเร่งกระทำคุณงามความดี ควรทำความเพียรในวันนี้ทีเดียว ใครเล่าจะรู้ว่าความ

ตายจะมีในวันนี้ วันพรุ่งนี้ เราทั้งหลายจะผลัดเพี้ยนด้วยเสนามัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่ไม่ได้เลย เมื่อสังขารเหล่านั้น

ต้องเป็นอย่างนี้แน่แท้แล้ว การวางอุเบกขาในสังขารเหล่านั้น ก็เป็นความดี อนึ่ง การปฏิบัติเพื่อความสงบแห่ง

สังขารเหล่านั้นได้ยิ่งเป็นความดี กิจทั้งสิ้นนี้ควรบำเพ็ญให้บริบูรณ์ได้ ด้วยความไม่ประมาทในกาลทุกเมื่อ แต่พญา

มัจจุราชนี่เอง ที่กระชากเอาชีวิตของคนดีมีประโยชน์บางคนไปอย่างหน้าตาเฉย โดยไม่ให้โอกาสที่ยังไม่สมควรที่จะ

เป็นไป  

พระเดชพระคุณพระปัญญาพิศาลเถร (พระอาจารย์ทูล ขิปฺปปญฺโญ) ผู้บำเพ็ญบารมีมายิ่งใหญ่ทำได้ทั้ง  

ประโยชนต์น และประโยชนบ์คุคลอืน่อยา่งสมบรูณแ์บบไมม่ขีาดตกบกพรอ่ง ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ ทัง้ในดา้น 

• ศาสนบุคคล ได้ปลูกฝังพระภิกษุ อุบาสก อุบาสิกา ให้อาจหาญ ร่าเริงในธรรมวินัยและข้อวัตรปฏิบัติ  

อันเป็นกำลังของพระพุทธศาสนา 

• ศาสนวัตถุ ได้สร้างพระมหาธาตุเจดีย์เฉลิมพระบารมีพระนวมินทร์ ขึ้นที่วัดป่าบ้านค้อ อำเภอบ้านผือ  

จังหวัดอุดรธานี และได้สร้างวัดวาอาราม สถานที่ปฏิบัติธรรมไปตามจังหวัดต่างๆ ทั้งในประเทศและ  

ต่างประเทศ ส่วนต่างประเทศ เช่น เกาะฮ่องกง และประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น ซึ่งก็เป็นสาขา  

ของท่าน 

ท่านเจ้าคุณอาจารย์จะนำคณะศิษยานุศิษย์ไปปฏิบัติธรรมกัมมัฏฐานภายใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ พุทธคยา 

ประเทศอินเดีย เป็นประจำทุกปี และยังนำคณะศิษยานุศิษย์ทำบุญให้ทานกับพระสงฆ์นานาชาติ ตลอดกับบุคคล

ทั่วไป ที่อยู่รายล้อมต้นพระศรีมหาโพธิ์ โดยเฉพาะที่วัดป่าพุทธคยา ท่านเจ้าคุณอาจารย์ได้สร้างกุฏิถาวร ถวายสงฆ์
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ไว้ ๑ หลัง เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา แด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พร้อมพระธรรม พระสงฆ์ เพื่อให้ไว้เป็น 

ที่พำนักของผู้จาริกแสวงบุญที่มาแต่ทิศทั้ง ๔  ท่านเจ้าคุณอาจารย์ได้เขียนหนังสือธรรมะต่างๆ ไว้มากมาย เช่น

หนังสือ ทวนกระแส ข้ามกระแส ตัดกระแส เป็นต้น ไว้มากมายเป็นที่รู้จักของชนชาวพุทธทั้งหลาย ท่านเกิดขึ้น

มาเพื่อประโยชน์แก่ตนเองและส่วนรวม เพื่อประกาศเชิดชูพระพุทธศาสนาโดยแท้จริง ท่านได้ทำภาระทุกอย่าง

สำเร็จไปด้วยดี ไม่มีเครื่องกังวลใดๆ ในโลก “อนากุลา จ กมฺมนฺตา” งานไม่อากูรคั่งค้างเป็นมงคลอันประเสริฐยิ่ง 

ยังแต่พวกเราและท่านทั้งหลายที่มาในงานพระราชทานเพลิงศพของพระเดชพระคุณอาจารย์ ที่ยังทำงานอากูร 

คั่งค้างภารกิจไม่เสร็จสิ้น คือ งานถอนตนออกจากภพ จากชาติ จากความเกิด จากความเจ็บ จากความแก่ จาก

ความตาย จำเป็นที่พวกเราท่านทั้งหลายต้องปลงภาระปล่อยวางไม่ยึดมั่นในอุปาทานทั้งปวง คือ มาพระราชทาน 

เพลิงศพ คือ อารมณ์ของเราเองพร้อมไปกับพระราชทานเพลิงศพของเจ้าคุณอาจารย์ ท่านจากไปก็ไปด้วยดี 

เพราะเป็นธรรมดาของสังขารทั้งปวง เกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไปในที่สุด มีมาแต่ไหนแต่ไรแต่คุณงามความดีของ 

พระเดชพระคุณเจ้าอาจารย์ ยังจารึกไว้ในดวงใจ แก่คณะศิษยานุศิษย์ พุทธศาสนิกชน ปรากฏอยู่ในโลกตลอดไป 

กายกรรมอันใด วจีกรรมอันใด มโนกรรมอันใด ที่ข้าพเจ้าได้พลาดพลั้งในพระเดชพระคุณเจ้าคุณอาจารย์มาใน 

อดีตชาติปางก่อนก็ดี ในปัจจุบันชาติก็ดี ด้วยเจตนาก็ดี ไม่ได้เจตนาก็ดี ระลึกได้ก็ดี ระลึกไม่ได้ก็ดี ขอพระเดช

พระคุณเจ้าอาจารย์ยังโปรดอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยเถิด อย่ามีเวรต่อกันและกันเลย บุญอันใดที่คณะ

ศิษยานุศิษย์ทั้งบรรพชิต คฤหัสถ์ อุบาสก อุบาสิกา กระทำแล้วด้วยดี ขออธิษฐานจิตอุทิศให้พระเดชพระคุณเจ้า

อาจารย์ จงเสวยบรมสุขในพระนิพพานอันเป็นบรมสุข ตลอดกาลนาน เทอญ 

 ด้วยความเคารพอาลัยยิ่ง 
	 พระครูวิศาลป˜ญญาคุณ
 เจ้าอาวาสวัดท่าโสม 
 เจ้าคณะอำเภอน้ำโสม (ธ) จังหวัดอุดรธานี 
 รองประธานสมาคมพุทธไทย ภารตะ 
 วัดป่าพุทธคยา 
 รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย 
 ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ 
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พระอาจารย์ทูลขิปปปัญโญ
สัมมาปฏิปทาจารย์
 

 
เมื่อ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๔๑ มงคลชีวิตที่ยิ่งใหญ่ สำหรับชีวิตของผู้เขียนและภริยาได้อุบัติขึ้น เมื่อได้ไปเฝ้า

ถวายสักการะและนับถือในพระอาจารย์ทูล ขิปปปัญโญ ณ วัดมกุฏกษัตริยาราม กรุงเทพมหานคร ซึ่งท่านได้มี  
เมตตาให้โอกาสผู้เขียนและภริยา เข้าร่วมในการบำเพ็ญบุญกิริยาที่มิได้นึกฝันมาก่อน โดยได้รับมอบหมายและ  
ให้เกียรติผู้เขียนเป็นประธานคณะกรรมการดำเนินงานสร้างพระมหาธาตุเจดีย ์ ณ วัดป่าบ้านค้อ อำเภอบ้านผือ 
จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับคุณจิระศักดิ์ พูนผล รองปลัดสำนักนายกรฐัมนตร ีในขณะนัน้ ซึง่กรณุารบัเปน็รองประธาน
ดำเนนิการ สนองปณธิานของพระอาจารย์ฯ ในการที่จะมอบพระมหาธาตุเจดีย์องค์นี้ ให้เป็นปูชนียสถานที่สำคัญ
และยิ่งใหญ่ไว้เป็นที่เคารพสักการะ ประดิษฐานขึ้นในภาคอีสาน เพื่อความสะดวกและเหมาะสมในการปฏิบัติบูชา 
ตลอดจนเป็นสิกขาสถานสำหรับประชาชนผู้ที่อยู่อาศัยและสัญจร ในบริเวณนี้ได้ศึกษาถึงชาดก เรื่องพระมหาชนก 
ซึ่งเป็นพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และประการสำคัญยิ่งก็คือ จัดเป็นพุทธบูชา
ถวายเป็นพระราชสักการะ ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ถึงแม้จะเป็นภารกิจที่หนักหน่วง เนื่องจากผู้เขียนเอง มิได้มีความสามารถและประสบการณ์ในงานเช่นนี้ 
อีกทั้งมิใช่ประเภทงานในสาขาวิชาชีพที่ร่ำเรียนมา แต่ก็โชคดีที่คุณจิระศักดิ์ฯ เป็นผู้มีประสบการณ์ความรู้ความ
ชำนาญเสมอ เอตทัคคะในงานประเภทนี้ รวมทั้งมีผลงานที่ยอดเยี่ยมในการบูรณะปฏิสังขรณ์พระธาตุพนมมาก่อน 
จึงทำให้มั่นใจมีกำลังขวัญกำลังใจ และมีความสุขใจในการที่จะฟันฝ่าอุปสรรคตลอดจนความยากลำบากทั้งหลาย  
ทั้งปวงให้บรรลุเป้าหมายให้จงได้ และในที่สุดคณะทำงานก็ได้ถึงซึ่งความสำเร็จอันเป็นมหากุศล ภายใต้ความกรุณา
ความเอาใจใส่แนะนำอย่างใกล้ชิดเข้มงวด จากพระอาจารย์ทูล ร่วมกันขจัดปัญหาและอุปสรรคในทุกทาง ให้ผ่าน
พ้นไปด้วยดี นับเป็นบุรพกุศลกรรมที่ได้เคยสร้างสมไว้ในอดีตชาติ จึงทำให้ผู้เขียนและภริยาได้มีโอกาสมาถวาย   
การรับใช้ และร่วมบำเพ็ญมหากุศลนี้กับพระอาจารย์ฯ 

ตลอดระยะเวลาที่ได้ร่วมงานนี้ ผู้เขียนและคณะได้พลอยโมทนาในกุศลธรรม และศึกษาพุทธธรรม   
โดยเฉพาะในปฏิปทาที่น่าเลื่อมใสของพระอาจารย์ฯ ซึ่งเป็นปัจเจกอาจารย์ที่เมื่อพิจารณาแล้วจะเห็นได้ว่าเป็น  
แบบฉบับทั้งในรูปธรรมและนามธรรม สำหรับผู้ที่ประพฤติปฏิบัติธรรมไม่ว่าจะอยู่ในเพศของฆราวาสหรือบรรพชิต 
ดังจะขอนำมากราบเรียนไว้เป็นสังเขปดังนี้ 

พระอาจารยท์ลู ขปิปฺปญโฺญ เปน็พระปฏบิตัสิายพระอาจารยม์ัน่ หลวงปูข่าว ซึง่ยดึถอืปฏปิทาในพรหมจรรย ์ 
และบรสิทุธิศ์ลีเปน็สรณะ โดยมจีดุมุง่หมายปลายทางทีแ่นว่แนม่ัน่คง หากแตว่ธิกีาร และการจะเขา้ถงึอาจจะใชค้วาม
แตกตา่งในจรติและอบุาย ไมเ่หมอืนกนัทเีดยีว กบัพระสมัมาปฏปิทาทา่นอืน่ อาท ิ เชน่ แนวทางในการเขา้ถงึธรรมะ
ศกึษาหรอืไตรสกิขาดว้ยการเริม่หรอืตัง้ตน้ ทีอ่าจจะมุง่ไปในทางเขา้ใจ หรอืสรา้งปญัญาความรูพ้ืน้ฐานเปน็ปฐม กอ่นที่
จะกา้วไปยงัศลีและสมาธ ิ ตามขัน้และระดบัของผูป้ฏบิตั ิ ซึง่หลายทา่นอาจจะรูส้กึยาก หรอืแปลกไปจากทีไ่ดร้บัการ  
สัง่สอนและคุน้เคยกบัวธิอีืน่ ซึง่กค็ลา้ยกนัในเนือ้หา เพือ่ผลของการถงึซึง่ผลสำเรจ็เชน่เดยีวกนั ทีย่กมาเปน็ประเดน็นี ้
มใิชจ่ะเนน้ใหม้องในดา้นของความแปลกหรอืนอกแนว แตอ่ยากจะขอใหพ้จิารณาวา่ หนทางและปจัจยัในปฏปิทานัน้ 
จะลำบาก ถนดั หรอืสะดวกอยา่งไร สดุแตจ่รติและอบุายในการปฏบิตั ิโดยมุง่ในผลบัน้ปลายเดยีวกนั 
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สำหรับสภาวะผู้นำในการดำเนินกิจกรรมของพระอาจารย์ทูลฯ นั้น เป็นจุดเด่นสำหรับผู้ที่ได้มีโอกาส
นมัสการสนทนาธรรมและร่วมงาน จนเป็นที่ยอมรับและเข้าใจถึงหลักการ ตลอดจนขบวนการที่ได้ผูกประสานไว้
ตามครรลองของธรรมะที่พระพุทธองค์ได้ทรงบัญญัติไว้ทั้งนี้เพียงแต่นำเอามาประยุกต์และบูรณาการเข้าด้วยกัน 
เพื่อเป็นพาหนะเดินทางไป บรรลุในผลงานและแนวทางของชีวิตโดยทั่วๆ ไป ดังจะขอแยกยกมาแสดงในที่นี้ให้
ชัดเจนเป็นบางส่วน ซึ่งพระอาจารย์ทูลฯ ได้แสดงไว้แก่สานุศิษย์ ทั้งในด้านปฏิบัติและปริยัติ 

ธรรมะที่ยกมาข้อแรกซึ่งพระอาจารย์ทูลฯ ได้แสดงไว้ชัดเจน ได้แก่ วิริยะ - อุตสาหะ ในการทำงาน ไม่ว่า
จะเหน็ดเหนื่อยยากลำบาก และมีอุปสรรคเพียงใด ทั้งด้านกำลังกาย กำลังใจ ตลอดจนปัจจัย ท่านก็มิได้ย่อท้อ  
บางครั้งพระอาจารย์ท่านจะลงมือลงแรงเอง เพื่อเป็นตัวอย่างและกระตุ้นหนุน สำหรับผู้ร่วมงานในการปฏิบัติตนให้
เกิดความสำเร็จที่สมบูรณ์ในการงาน ยังผลให้เกิดความร่วมมือร่วมแรงจากทุกฝ่ายอย่างเต็มที่ในที่สุด 

การปฏิบัติด้วยธรรมะในการครองงาน ซึ่งเป็นหลักปฏิบัติประจำของพระอาจารย์ฯ นับเป็นส่วนที่ท่านจะ
เน้น แจงไว้ด้วยปัจจัยสำคัญ ได้แก่ บุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์ ความรับผิดชอบ ความสามัคคี ความคิดริเริ่มและ
ไม่ยึดติดในอัตตา โดยนำไปประกอบกับอิทธิบาททั้ง ๔ อันเป็นผลให้สามารถแก้ลดและเสี่ยงอุปสรรคตลอดจน
ปัญหาทั้งหลายที่เกิดขึ้น ให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี จนบรรลุสัมฤทธิผลในการปฏิบัติงาน 

ในด้านความมั่นคงในปฏิปทาแห่งการละ สีลัพพตปรามาส เช่น ความไม่ฝักใฝ่งมงายในเครื่องรางของขลัง 
หรือลัทธินอกเหนือไปจากที่พระพุทธองค์ได้ทรงบัญญัติไว้ว่า เป็นการอวดอ้างอุตริมนุสธรรม ซึ่งเป็นวิถีทางหนึ่ง  
ที่นิยมกระทำเพื่อการระดมทุนระหว่างการสร้างพระมหาเจดีย์นี้ ได้มีผู้ปรารถนาดีเสนอแนะให้พระอาจารย์ฯ ท่าน
จัดทำวัตถุมงคล เพื่อให้ผู้สนใจบูชา เป็นการหาทุนในปริมาณมากและรวดเร็ว แต่พระอาจารย์ฯ ท่านก็ได้ปฏิเสธใน
ข้อเสนอนั้นอย่างนุ่มนวลด้วยโยนิโสมนสิการ โดยอ้างว่าท่านเองมิได้เคยกระทำมาก่อน และอาจจะเป็นการละเมิด
ในอธิษฐานศีลวัตรของท่าน ซึ่งในที่สุดการหาทุนก็สำเร็จลงได้ โดยพระอาจารย์ฯ ยังคงดำรงในบริสุทธิ์ศีลของท่าน 

การมรณภาพโดยละสังขารของพระอาจารย์ทูล ขิปฺปปญฺโญ ในใกล้รุ่งวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๑  
นับเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของพุทธศาสนิกชนที่มีศรัทธาปสาทะ โดยเฉพาะในภาคอีสาน พระอาจารย์ฯ เป็น
พระสัมมาปฏิปทาท่านหนึ่ง ที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนา และสืบสานพุทธศาสนาให้เจริญและมีความมั่นคงอยู่ 
ในโลก ดังได้ปรากฏในการเผยแผ่พุทธศาสนา ในสายปฏิบัติให้เป็นที่แพร่หลายเลื่อมใสและมีสัมมาปฏิปทาของ 
พุทธศาสนิกชน ผู้มีศรัทธาในมหานครนิวยอร์กและภูมิภาคใกล้เคียงของ ส.ร.อ.   

ด้วยกุศลผลบุญ และผลงานของพระอาจารย์ทูล ขิปฺปปญฺโญ อาทิเช่น ในการสร้างพระมหาธาตุเจดีย์  
เฉลิมพระบารมีพระนวมินทร์ ถวายเป็นพระราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเป็นปูชนียสถานที่
เสมือนเพชรน้ำงามที่ทรงคุณค่า ณ พื้นภูมิภาคประเทศไทยทางตะวันออกเฉียงเหนือ ดังได้ปรากฏและประจักษ์ 
ต่อทุกท่านที่ได้มีโอกาสได้สัมผัสบูชาด้วยวิธีใดก็ตาม เป็นการแสดงถึงเจตนารมณ์และปณิธานอันแน่วแน่  
ในการทำนุบำรุงพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง พัฒนาถาวรต่อไปในสุวรรณภูมิ เพิ่มพูนเป็นวัตรบารมีที่สะสมไว้ในภพ
ชาตินี้ ให้เป็นพลวปัจจัยสำหรับมรรคาที่เจริญมั่นคงและงอกงามในพุทธภูมิของท่านพระอาจารย์ฯ ผู้เป็นปูชนีย-
บุคคลของศิษยานุศิษย์ตลอดไป 

 นายáพทย์ธÓรงรัตน์	áกŒวกาญจน์	
 ๘ ธันวาคม ๒๕๕๑ 
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หลวงพ่อฝากไว้
 

ข้าพเจ้ากราบหลวงพ่อทูลครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๙ ก่อนหน้านั้นมีคนให้หนังสือธรรมะเรื่อง แนวทางปฏิบัติ

ภาวนาของพระอาจารย์ทูล ขิปฺปปญฺโญ ซึ่งข้าพเจ้าอ่านรวดเดียวจบและชอบมาก เมื่อได้กราบท่านจึงรู้สึกปีติ  

และปวารณาตนเป็นศิษย์ของท่านโดยไม่ลังเล ตอนนั้นหลวงพ่อเพิ่งออกจากป่าเพื่อมาสอนญาติโยม ข้าพเจ้าและ

ศิษย์กลุ่มแรกๆ จึงได้มีโอกาสใกล้ชิดกับท่านค่อนข้างมาก และมีส่วนช่วยหลวงพ่อสร้างวัดป่าบ้านค้อ หลวงพ่อคือ  

ผู้ที่พลิกผืนดินที่แห้งแล้ง ไม่มีสิ่งก่อสร้างใดๆ มีแต่ต้นไม้แกรนๆ และดินที่แข็งกระด้าง ค่อยๆ ปลูกป่า จัดการ

ชลประทาน สร้างศาลาไม้และกุฏิไม้หลังคามุงหญ้าหรือใบไม้ ฝากุฏิกั้นด้วยกระดาษแข็งจากกล่องกระดาษเป็นการ

ชั่วคราว จนกลายเป็นวัดป่าบ้านค้ออันงามสง่าในวันนี้หลวงพ่อเป็นวิศวกรและศิลปินโดยไม่ต้องเรียนจาก

มหาวิทยาลัยใด 

๑.ธรรมะที่หลวงพ่อฝากไว้
 หลวงพอ่สรา้งวดัไปสัง่สอนพวกเราไป สิง่ทีข่า้พเจา้ประทบัใจและจดจำไมรู่ล้มืกค็อื แนวการสอนธรรมะเชงิ  
เปรยีบเทยีบของทา่น คำพดูสัน้ๆ ลว้นเปน็คำเปรยีบเทยีบเดด็ๆ ซึง่ถกูกบัจรติของขา้พเจา้ยิง่นกั จงึขอนำบางสว่นเทา่ที่
ระลกึไดใ้นเวลาอนัจำกดั มาเลา่สูก่นัฟงั ขา้พเจา้ถอืวา่คำสอนของหลวงพอ่เปน็สิง่มคีา่สงูสดุในชวีติ ทีห่ลวงพอ่ฝากไวใ้ห ้
 • ปัญญาเหมือนมีด สมาธิเหมือนหินลับมีด  
 • ถ้าปัญญาคือลูกปืน สมาธิคือดินปืน  
 • ปัญญาพื้นฐานคือต้นมะม่วง วิปัสสนาญาณคือมะม่วงที่สุกแล้ว  
 • สมถะคือขาซ้าย วิปัสสนาคือขาขวา จะเดินต้องใช้ทั้งสองขา  
 • ฝึกสติก็เหมือนลับมีดให้คมแล้ววางไว้  
 • ทำแต่ไม่พิจารณา เหมือนแม่ครัวทำครัวทั้งวันแต่ไม่ติดรสอาหาร  
 • หมอที่เห็นความเจ็บป่วยจนเป็นธรรมดา ก็ไม่ได้พิจารณาไตรลักษณ ์ อย่าเห็นอะไรเป็นธรรมดาไปหมด   

จะเกิดความชินชา ไม่ก้าวหน้าในการปฏิบัติ  
 • เม็ดมะม่วงมีทุกอย่างที่จะงอกได้เมื่อสภาวะเหมาะสม  
 • ต้องมีปัญญาจึงรักษาศีลได้ ต้องรู้จักศีลดีจึงรักษาได้  
 • ไม่ยึดทั้งสมมติและสังขาร แต่ต้องอาศัยสองอย่างนี้สร้างปัญญา  
 • เกิด - ดับ สองคำก็พอแล้ว ไม่ต้องถามอะไรอีก  
 • พิจารณาทุกอย่างที่พบเห็นลงสู่ไตรลักษณ์  
 • สัมมาทิฏฐิคือเข็มทิศนำทางสู่มรรคผลนิพพาน ถ้าผิดทาง นับวันจะยิ่งห่างพระนิพพาน ชนิดที่ไม่อาจ  

กลับคืนได้เลย  
 • สู้กับกิเลสก็เหมือนมวย ต้องรู้จักรุก รับ และถอยจึงจะชนะ  
 • ต้องรู้จักประมาณกำลังสติปัญญา ถ้ากำลังไม่พอก็หลบ กำลังมากก็ต้องไล่ต้อนกิเลสออกมาสู้กัน จะข่ม

หรือหลบตลอดไปไม่ได้  
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 • แต่ละคนม ี “สวิตช์” อยู่คนละที ่ ใครหาสวิตช์เจอก็เปิดไฟได ้ ทำให้ใจสว่าง ต้องหากันเองเพราะไม่ม ี 
พระพทุธเจา้แนะใหอ้ยา่งครัง้พทุธกาล 

 • ให้เร่งปฏิบัติในขณะที่ยังมีครูอาจารย์ในโลกนี้ อย่าประมาท ก่อนที่โลกจะเข้าสู่ยุคไม่มีพระพุทธศาสนา
เป็นเวลายาวนาน 

 • ต้องเรียนอนุบาล ฯลฯ ก่อน ไม่ใช่ข้ามไปปริญญาเอก ปฏิบัติธรรมอย่าข้ามขั้น พิจารณาภูมิธรรมขั้นสูง
ทั้งที่ยังไม่ละสักกายทิฏฐิในขั้นต้นย่อมเป็นไปไม่ได้ 

 • เมตตาเป็นผล ไม่ใช่เหตุ จึงต้องฝึกเหตุเพื่อให้เกิดผล ไม่ใช่จะสั่งให้เกิดเมตตาได้ 
 • สุนัขกัดกัน ถ้ารู้จักแพ้ทำหางตกก็ไม่ต้องเจ็บตัว สุนัขสอนคนให้แพ้ให้เป็น 
 • สุนัขไม่กลัวผี ถ้ากลัวผีก็สู้สุนัขไม่ได้ คนเป็นๆ น่ากลัวกว่าผี  
 
๒.มูลนิธิวิวัฏธรรม
 มูลนิธิวิวัฏธรรม มูลนิธินี้เป็นดำริของหลวงพ่อให้ลูกศิษย์ช่วยกันจัดตั้งองค์กร เพื่อเผยแพร่ธรรมะแก่
ประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กและเยาวชน และบำเพ็ญประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งส่งเสริมกิจการ
ของวัดป่าบ้านค้อด้วย ชื่อมูลนิธิแปลว่า “ธรรมที่ไม่หมุนเวียน” หลวงพ่ออธิบายว่าหมายถึง การพ้นกระแสโลก 
นั่นเอง ได้จดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธินี้ขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้ดำเนินกิจการหลักดังนี้ 
 (๑) โครงการธารธรรมนำชีวิต 
 (๒) โครงการค่ายฝึกคิด 
 (๓) โครงการผลิตยาสมุนไพร 
 (๔) โครงการผลิตหนังสือธรรมะ 
 (๕) การสนับสนุนโครงการ Little KPY (ขิปปปัญโญน้อย) 
 มลูนธิไิดใ้หก้ารสนบัสนนุแกโ่ครงการ Little KPY ซึง่เปน็โครงการฝกึอบรมเดก็และเยาวชนทีว่ดัปา่บา้นคอ้  
จัดขึ้นเป็นประจำ เพื่อสร้างเยาวชนแกนนำด้านการปฏิบัติและเผยแผ่ธรรมในโอกาสต่อไป เช่น การบริจาคเงิน  
สมทบทนุ การบรจิาคหนงัสอืธรรมะใหแ้กผู่เ้ขา้รบัการอบรม เปน็ตน้  
 มลูนธิดิำเนนิกจิการตา่งๆ ดว้ยเงนิบรจิาคและกำลงัศรทัธาของคณะศษิยห์ลวงพอ่ทลูเปน็หลกั นบัวา่เปน็สมบตัทิี่
หลวงพอ่ไดฝ้ากไวใ้หแ้กค่ณะศษิย ์ เพือ่ใหโ้อกาสแกศ่ษิยป์ฏบิตัธิรรมดว้ยการทำงานการกศุลเพือ่ธำรงพระพทุธศาสนาอกี
ทางหนึง่ คณะศษิยจ์งึขอปวารณาวา่จะพยายามดำเนนิกจิการของมลูนธิใิหเ้ปน็ไปตามเจตนารมณข์องหลวงพอ่อยา่งเตม็ที ่
 หลวงพ่อจากไปแต่สังขารร่างกายเท่านั้น แต่ธรรมะของหลวงพ่อเป็นคำสอนอมตะ ให้ปฏิบัติธรรมตามเส้น
ทางมรรค ๘ มุ่งสายตรงสู่พระนิพพาน คำสอนของท่านจะอยู่คู่พระพุทธศาสนาตลอดไป ควรที่ศิษย์จะช่วยกัน
เผยแผ่อย่างเข้มแข็งและเสียสละ เพื่อให้ความสว่างแห่งธรรมเกิดแก่ชนทุกชาติชั้น ขออานุภาพแห่งพระพุทธ   
พระธรรม พระสงฆ์ จงดลบันดาลให้ผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านบรรลุพระนิพพานตามความปรารถนาโดยเร็ว 
 
              คุณหญิงสุมณฑา	พรหมบุญ	
      ประธานกรรมการมูลนิธิวิวัฏธรรม 
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คำไว้อาลัย
 

ชีวิตของคนเรานั้นเป็นอนิจจัง ทุกชีวิตเกิดมาต้องประสบกับความตาย เพราะชีวิตมีความตายเป็นที่สุด ไม่มี

ใครหลีกเลี่ยงหรือหลีกหนีความตายไปได้ เมื่อรู้ว่าชีวิตมีความตายเป็นจุดสิ้นสุดหรือเป็นธรรมดาเช่นนี้ คนเราจึงไม่

ควรประมาทในการสร้างสรรค์คุณงามความดีให้เกิดประโยชน์ทั้งแก่คนรัก ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ ควร

พิจารณาดูการดำเนินชีวิตของเราว่าอยู่ในขั้นใด ได้ทำคุณความดีเพื่อประโยชน์ตนเองและสังคมส่วนรวมหรือไม่  

และในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชน ได้นำหลักพุทธธรรมมาลงสู่กระบวนการของการศึกษาปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์

ในชีวิตของตนหรือไม่ อย่างไร เพราะหากเราได้สร้างสรรค์คุณความดีไว้ตลอดเวลาขณะยังมีชีวิตอยู่  ชีวิตของเราก็

ชื่อว่าไม่ไร้ประโยชน์ ไม่พรากจากประโยชน์ที่เกิดมาพบพระพุทธศาสนา และเมื่อถึงวันที่เราจากโลกนี้ไป ย่อมเป็น

วันที่อนุชนผู้มีชีวิตอยู่รุ่นหลังสุดเศร้าเสียดายถึงการจากไปของเรา ดังเช่นที่เรามาระลึกนึกถึงคุณูปการความดีอันยิ่ง

ใหญ่ที่ทำไว้เพื่อประโยชน์สุขต่อมวลมนุษยชาติของพระเดชพระคุณ พระปัญญาพิศาลเถร หรือท่านหลวงพ่อทูล  

ขิปฺปปญฺโญ ในงานพระราชทานเพลิงศพของพระคุณท่านคราครั้งนี้ เพราะสิ่งที่จารึกอยู่ในจิตใจของคนเราได้ดี  

ที่สุดนั้น ก็คือคุณธรรมความดีที่เราได้กระทำไว้แก่ผู้อื่นเท่านั้น สมดังคำกล่าวที่ว่า อันความดีที่ทำไว้แก่ใครนั้น ไม่มี

วันหายไปในภายหน้า  กายอาจลับหายไปจากสายตา  ดีไม่ลาลับหายไปจากสายใจ 

ในนามของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ขอแสดงความไว้อาลัยต่อการมรณกรรมถึงแก่มรณภาพของ

พระเดชพระคุณ พระปัญญาพิศาลเถร หรือ ท่านหลวงพ่อทูล ขิปฺปปญฺโญ พระมหาเถราจารย์นักปฏิบัติกรรมฐาน  

ผู้เป็นสังฆโสภณแห่งคณะสงฆ์ไทย ที่เพียบพร้อมงามสง่าด้วยศีลจารวัตร มีปฏิปทาการดำเนินชีวิตเยี่ยงย่างพระอริย- 

พุทธสาวกผู้อุดมบริสุทธิ์ด้วยหลักเมตตาพรหมวิหารธรรม ซึ่งได้อุทิศชีวิตเผยแผ่ศาสนธรรมการปฏิบัติกรรมฐานแก่

ปวงพุทธศาสนิกชนเป็นที่ประจักษ์นำมาซึ่งความศรัทธาเลื่อมใสอย่างยิ่ง แม้กายสังขารของพระคุณท่านได้ลาลับจาก

ไปตามคติธรรมดา แต่คุณความดีอันยิ่งใหญ่ในการบำเพ็ญประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา เพื่อประโยชน์สุขต่อมวล

มนุษย์ที่พระคุณท่านได้บำเพ็ญสร้างสรรค์ตลอดชีวิตสมณเพศนั้น จะไม่สูญหายไปตามสังขารและกาลเวลา หากจะ

ยังคงเป็นที่รำลึกและกล่าวถึงของปวงพุทธศาสนิกชนตราบนานเท่านาน 

ขอแสดงความไว้อาลัยด้วยความเคารพอย่างสูง 

 นางจุฬารัตน์	บุณยากร	

 ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
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คำไว้อาลัย
 

 

 พระเดชพระคณุพระปญัญาพศิาลเถร (ทลู ขปิปฺปญโฺญ) อดตีเจา้อาวาสวดัปา่บา้นคอ้ ไดถ้งึแกม่รณภาพ เมือ่  
วนัที ่ ๑๑ พฤศจกิายน ๒๕๕๑ นบัวา่ไดส้ญูเสยีพระเถระทีท่รงความรูค้วามสามารถดา้นพระธรรมวนิยัเปน็อยา่งด ี โดย
เฉพาะเปน็พระนกัปราชญใ์นพระพทุธศาสนา เจรญิดว้ยคณุวฒุ ิ วยัวฒุ ิ เปน็รตัตญัญ ู มศีลีาจารวตัรนา่เลือ่มใสศรทัธา 
และเคารพกราบไหวข้องพระภกิษสุงฆ ์ พทุธศาสนกิชน พระเดชพระคณุไดส้อนใหพ้ทุธศาสนกิชนทัง้ชาวไทยและตา่ง
ประเทศ ไดน้อ้มนำหลกัธรรมทางพระพทุธศาสนาไปประพฤตปิฏบิตั ิ จนเปน็ทีก่ลา่วขานรูจ้กัทัว่ไปในฐานะพระเถระ  
ผูเ้ครง่ครดัในหลกัพระธรรมวนิยัหรอืเปน็ทีท่ราบกนัวา่ เปน็พระเถระผูเ้ครง่ครดัดา้นสายวปิสัสนาธรุะ มศีษิยานศุษิย ์ 
เขา้มาปฏบิตัธิรรมทีว่ดัปา่บา้นคอ้เปน็จำนวนมาก  
 เปน็ทีน่า่เสยีดายอยา่งยิง่ ทีพ่ระเดชพระคณุไดม้รณภาพเรว็เกนิไป โดยไมม่ใีครคาดคดิมากอ่น เปน็ทีน่า่เสยีใจ
และเสยีดายพระเถรทีเ่ปน็พระนกัปฏบิตัแิละเผยแผพ่ระพทุธศาสนา ถอืวา่เปน็การสญูเสยีบคุลากรทางศาสนาครัง้สำคญั 
แตเ่มือ่มาพจิารณาถงึหลกัสจัธรรมทีว่า่ “สพเฺพ สงขฺารา อนจิจฺา” สงัขารทัง้หลายไมเ่ทีย่ง หมายความวา่ เมือ่มกีารเกดิ
ขึน้ กม็กีารตัง้อยูใ่นชัว่ระยะหนึง่ และแตกสลายไปในทีส่ดุ” แมว้า่เราจะรูว้า่ความตายเปน็เรือ่งปกตธิรรมดาของมนษุยท์ี่
เกดิมาในโลกนี ้แตเ่พราะคนทีเ่คารพศรทัธาไดท้ำคณุปูการใหก้บัพระพทุธศาสนาและคนทัง้โลก ไดจ้ากไปอยา่งไมม่วีนักลบั
เปน็ธรรมดาทีจ่ะเสยีดาย อาลยั นอ้มรำลกึนกึถงึ 
 พระเดชพระคณุไดจ้ากโลกนีไ้ปอยา่งสงา่งาม เพราไดบ้ำเพญ็ศาสนกจิไวอ้ยา่งมากมายเหลอืคณา นบัวา่เปน็
พระเถระทีม่คีวามสงา่งามรปูหนึง่ สมดงัทีส่มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ ตรสัไวว้า่ พระเถระผูจ้ะไดช้ือ่วา่เปน็ผูง้ามใน
หมูห่รอืเปน็ผูย้งัหมูใ่หง้าม ตอ้งเปน็ผูท้ีป่ระกอบดว้ยคณุธรรม ๖ ประการคอื  
  พหสุสฺโุต  เปน็พหสูตู เพราะไดศ้กึษาเลา่เรยีนมาก  
  พยฺตโฺต  เปน็ผูฉ้ลาดในพระธรรมวนิยัทีไ่ดศ้กึษาเลา่เรยีนมาดแีลว้ 
  วนิาโต  เปน็ผูม้มีารยาทสภุาพออ่นโยน เพราะไดฝ้กึฝนอบรมมาด ี
  วสิารโท  เปน็ผูอ้งอาจ กลา้หาญ ไมเ่กอ้เขนิในทีช่มุชน 
  ธมมฺธโร  เปน็ผูท้รงธรรม คอื พระวนิยั พระสตูร และพระอภธิรรม 
  ธมมฺานธุมมฺปฏปินโฺน  เปน็ผูป้ฏบิตัธิรรมสมควรแกธ่รรม  
  พระเดชพระคณุ เปน็ผูป้ระกอบดว้ยคณุธรรมทัง้ ๖ ประการอยา่งสมบรูณ ์ ครบถว้น พรอ้มทัง้นำหลกัการ  
ดงักลา่วไปสูก่ารปฏบิตั ิทำใหเ้กดิประโยชนก์บัพทุธศาสนกิชนอยา่งแทจ้รงิ  
 การจากไปของพระเดชพระคุณ เป็นการจากไปเฉพาะร่างกายเท่านั้น แต่ผลงานคุณงามความดีที่พระเดช
พระคุณได้สะสมมาถ่ายทอดให้ชาวไทยและต่างชาติเข้าใจ แล้วนำหลักธรรมสู่การดำรงชีวิตอย่างมีความสุข เป็น  
ผลงานทรงคณุคา่มหาศาลทีจ่ารกึในดวงใจของทกุคนตลอดไป  
 ในท้ายที่สุดนี ้ ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย บารมีธรรม กุศลกรรม ที่พระเดชพระคุณได้สั่งสม  
มานานัปการ ตลอดจนบุญกุศลทักษิณานุปทานที่ศิษยานุศิษย์ร่วมกันบำเพ็ญจงดลบันดาลให้พระเดชพระคุณ  
พระปญัญาพศิาลเถร (หลวงพอ่ทลู ขปิปฺปญโฺญ) จงไปสูส่คุตแิละมคีวามสขุในสมัปรายภพเทอญ   
 
	 		 		 	 	 นายนพรตัน	์เบญจวฒันานนัท	์
      รองผูอ้ำนวยการสำนกังานพระพทุธศาสนาแหง่ชาต ิ
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คำไว้อาลัย
 
 
 

 พระเดชพระคณุ พระปญัญาพศิาลเถร (ทลู ขปิปฺปญโฺ ) อดตีเจา้อาวาสวดับา้นคอ้ ตำบลเขอืนำ้ อำเภอบา้นผอื  

จงัหวดัอดุรธาน ีไดล้ะสงัขารถงึแกม่รณภาพดว้ยอาการอนัสงบ เมือ่วนัที ่๑๑ พฤศจกิายน ๒๕๕๑ ตรงกบัวนัขึน้ ๑๔ คำ่ 

เดอืน ๑๒ หลงัจากมชีวีติอยูส่รา้งคณุงามความดแีละรงัสรรคค์ณุประโยชนอ์ยา่งยิง่ใหญไ่พศาลเปน็เวลานานถงึ ๗๓ ป ี

และประพฤตพิรหมจรรยอ์ยูใ่นสมณเพศ เปน็เวลา ๔๘ พรรษา  

 การมรณภาพของพระเดชพระคุณ หลวงพ่อพระปัญญาพิศาลเถร นับเป็นการสูญเสียพระเถรผู้เป็น  

พระวปิสัสนาจารยร์ปูหนึง่ของวงการคณะสงฆไ์ทย และพทุธศาสนกิชนชาวจงัหวดัอดุรธานเีปน็อยา่งยิง่ จงึกอ่ใหเ้กดิ  

ความเศรา้โศก เสยีใจ เสยีดาย อาลยัรกัมาสูค่ณะศษิยท์ัง้ฝา่ยคฤหสัถแ์ละบรรพชติเปน็อยา่งยิง่ 

 พระเดชพระคณุ เปน็พระเถระผูม้ศีลีจารวตัรอนังดงาม เครง่ครดัปฏบิตัติามพระธรรมวนิยัมปีฏปิทานา่เสือ่มใส    

มวีถิชีวีติความเปน็อยูส่มถะเรยีบงา่ย เปีย่มดว้ยพรหมวหิารธรรมและสงัคหวตัถธุรรม เปน็ทัง้นกัปกครอง นกับรหิาร  

นกัการศกึษาและนกัพฒันาทีม่วีสิยัทศันก์วา้งไกล สรา้งสรรคผ์ลงานมากมายสดุจะพรรณนา ปรากฏเปน็ทีป่ระจกัษช์ดัเจน

แกพ่ทุธศาสนกิชนทัว่ไป ดงันัน้ พระเดชพระคณุไดล้ะสงัขารกเ็พยีงรา่งกาย สว่นความดแีละคณุธรรมทีห่ลวงพอ่ได้

บำเพญ็ไวม้ไิดส้ญูสลายไปกบัสงัขาร ยงัคงสถติอยูใ่นจติใจของพทุธศาสนกิชนทัง้บรรพชติและคฤหสัถต์ลอดไป สมดงั  

พทุธภาษติทีว่า่ “รปู ํชรีต ิมจจฺาน ํนาม โคตตฺ ํน ชรีต”ิ ความวา่ “รปูคอืรา่งกาย ยอ่มยอ่ยยบัแตกสลายไป สว่นชือ่เสยีง

นัน้หายอ่ยยบัไปดว้ยไม”่  

 ขอแสดงความไวอ้าลยัดว้ยความเคารพอยา่งสงู 

 

 

             นายวรีะพงษ	์สารบรรณ	

      ผูอ้ำนวยการสำนกังานพระพทุธศาสนาจงัหวดัอดุรธาน ี
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อาลัยหลวงพ่อ
 

 

 ในงานสรงนำ้พระบรมสารรีกิธาต ุครัง้ที ่๙ เมือ่ พ.ศ. ๒๕๔๙ มเีหตกุารณส์ำคัญในชีวิตของกระผม เนื่องจาก

กระผมได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระปัญญาพิศาลเถร หรือหลวงพ่อทูล ขิปฺปปญฺโญ ให้เป็นหนึ่งใน  

ผู้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ จากด้านบนของพระมหาธาตุเจดีย์เฉลิมพระบารมีพระนวมินทร์ ลงมาประดิษฐาน

ภายในพระมหาธาตุเจดีย์ฯ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้สักการบูชา และสิ่งที่ประทับใจก็คือ ในระหว่างการจัดงาน 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันมาฆบูชา กระผมได้เห็นพุทธศาสนิกชนจากสารทิศนับหมื่นนับแสนคน กระทำพิธี  

เวียนเทียนรอบองค์พระมหาธาตุเจดยีฯ์ ทำใหป้ระจกัษถ์งึความเลือ่มใสในบวรพทุธศาสนา และความเลือ่มใส ศรัทธา

ในบุญบารมีของหลวงพ่อ   

 นับแต่นั้นมา กระผมได้มีโอกาสกราบหลวงพ่อหลายวาระหลายโอกาส ได้ฟังคำสั่งสอน ได้เห็นวัตรปฏิบัติ 

ได้ทราบถึงความเมตตาของท่านอย่างต่อเนื่อง หลวงพ่อได้สร้างคุณูปการไว้ในพระพุทธศาสนานานัปการ ทั้ง  

ภายในประเทศและต่างประเทศ ทั้งการก่อสร้างถาวรวัตถุ อาทิ พระมหาธาตุเจดีย์ฯ สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล 

พิพิธภัณฑ์ ศาลา รวมทั้งการสร้างคน คือ การอบรมประชาชนและเยาวชนอีกจำนวนมากมาย ให้เป็นผู้มีปัญญา 

เป็นสาธุชนคนดีมีสัมมาทิฐิ สิ่งเหล่านี้ล้วนกระทำได้ยากหากปราศจากความตั้งใจอันแน่วแน่และบุญบารมีอันสูงส่ง

ของหลวงพ่อ 

 ในงานสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ ครั้งที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๕๒ กระผมต้องทำหน้าที่สองพิธีการ คือ การเตรียม   

งานพิธีสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ และการเตรียมงานพิธีพระราชทานเพลิงศพหลวงพ่อ ทำให้เกิดความรู้สึกที่ยาก

จะบรรยาย อย่างไรก็ตาม กระผมก็ตั้งใจที่จะปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับคณะสงฆ์ และคณะศิษย์ทุกฝ่ายอย่างเต็มกำลัง 

เพื่อเป็นการน้อมบูชาคุณหลวงพ่อ 

 ขอบุญญานุภาพทั้งปวงที่ได้กระทำแล้ว ส่งผลให้หลวงพ่อสถิต ณ สถานบรมสุขเทอญ 

 

    

     นายจิรศักดิ์	ศรีคชา	
      นายอำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 
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อาลัยยิ่ง
 

 

 พระเดชพระคุณพระปัญญาพิศาลเถร (หลวงพ่อทูล ขิปฺปปญฺโญ) อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าบ้านค้อ ที่กระผม  

และเจ้าหน้าที่ในสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี ตลอดจนศิษยานุศิษย์ให้ความเคารพอย่างสูงยิ่ง  

พระเดชพระคุณให้ความเมตตาแก่ทุกคนด้วยความเสมอภาคโดยไม่เลือกชั้นวรรณะ 

 การละสังขารของพระเดชพระคุณพระปัญญาพิศาลเถร (หลวงพ่อทูล ขิปฺปปญฺโ ) ยังความเศร้าโศก และ  

เสียใจอย่างยิ่งแก่ศิษยานุศิษย์ เมื่อได้ทราบข่าวการจากไปของพระเดชพระคุณฯ ต่างก็มีความรู้สึกเสียใจ สะเทือน

ใจและเสียดายเป็นอย่างยิ่ง สำหรับชาวพุทธแล้วถือเป็นการสูญเสียปูชนียบุคคลที่สำคัญยิ่ง อย่างไรก็ตาม กระผม

ขอน้อมธรรมะพระเดชพระคุณฯ มาเป็นเครื่องอบรมจิตที่ว่า “คนเราไม่ว่าจะเป็นใครมาจากไหนก็ไม่สามารถรอดพ้น

ความตายไปได้ เพราะที่สุดของชีวิตคือ ความตาย และที่สุดของการอยู่รวมกันคือ ความพลัดพราก”  

 ด้วยความอาลัยยิ่ง 

 

 
	 	 	 	 	 	 	นายณัฐสิทธิ์	วงศ์ตลาด	
          นักวิชาการศาสนา ๘ 
        สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี 
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จากใจอาลัยหลวงปู่ทูล

ช่วงเที่ยงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ คุณครูอมรพรรณได้ประกาศให้นักเรียนทราบว่าหลวงปู่ทูลมรณภาพ 

หนกูบัเพือ่นๆ ตกใจและเศรา้โศกเสยีใจกนัมาก ตา่งพดูคยุและซกัถามรายละเอยีดกบัคณุคร ู เพราะทกุคนรูจ้กัหลวงปู ่

เนื่องจากโรงเรียนของพวกเราได้นำนักเรียน ม. ๑ ไปเข้าค่ายพุทธธรรมที่วัดป่าบ้านค้อทุกปี หนูจำเรื่องประทับใจที่

อยู่ในความทรงจำที่ดีมาตลอด ตอนที่หนูไปเข้าค่าย มีครั้งหนึ่งหนูพบหลวงปู่นั่งรถกอล์ฟมา หลวงปู่ได้พูดคุยทักทาย

หนูกับเพื่อนๆ นักเรียน พวกเราดีใจมาก คิดว่าท่านอาจจะไม่สนใจเด็กอย่างเรา แต่ผิดคาดเพราะท่านไต่ถามหนูกับ

เพื่อนๆ อยู่นาน เป็นบุญและโชคของหนูกับเพื่อนที่ได้มาเข้าค่าย ในตอนที่เข้าค่ายธรรมะ The Rising Sun เป็น

ค่ายสร้างวิทยากรผู้นำเยาวชน หนูได้เป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับพระคุณของแม่ เมื่อกลับมาโรงเรียนคุณครูได้ให้

หนูกับเพื่อนจัดกิจกรรมอบรมให้เพื่อนๆ และน้องๆ ซาบซึ้งในพระคุณของแม่จนร้องไห้และรู้จักหาอุบายธรรมมา

สอนใจตนเองด้วย หนูและเพื่อนๆ รู้สึกถึงพระคุณและขอบพระคุณหลวงปู่ที่มีเมตตากรุณาให้โอกาสกับเยาวชน 

เห็นคุณค่าของเยาวชน วันนี้หนูมีความมั่นใจในตนเอง กล้าพูดกล้าแสดงออก คุณครูชมว่าหนูเป็นนักเรียนที่มีความ

รับผิดชอบ ทำประโยชน์ให้ส่วนร่วม    

 หนูคิดว่าที่หนูมีสิ่งดีๆ อยู่ทุกวันนี้เป็นผลมาจากการได้ไปเข้าค่ายอบรมธรรมะที่วัดป่าบ้านค้อ หนูจึงระลึกถึง

บุญคุณของหลวงปู่และพระอาจารย์วิทยากรทุกท่านเสมอ หลังจากนั้นหนูยังโชคดีที่ได้รับเลือกจากคุณครูมีโอกาสไป

กับคณะคุณครูไปช่วยงานหลวงปู่ในงานสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ ไปทำหน้าที่จัดเตรียมภัตตาหารถวายพระเถระ

ชั้นผู้ใหญ่ หนูทำงานด้วยความปลื้มปิติสุข หนูกับคุณครูอยู่ช่วยหลายวันจนเสร็จงาน หนูเคยไปกราบพระทำบุญที่

วัดป่าบ้านค้อกับคุณพ่อคุณแม่หลายครั้ง ได้ไปกราบศพหลวงปู่ เห็นลูกศิษย์ของท่านหลั่งไหลมาไม่ขาดสาย แสดง

ให้เห็นว่าท่านเป็นที่รักเทิดทูนบูชาของทุกคน หลวงปู่ได้สร้างสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สิ่งเคารพสำหรับกราบไหว้บูชาไว้

อย่างสวยงาม พระมหาเจดีย์เหมือนเป็นสิ่งแทนหลวงปู่ ให้ระลึกถึงท่านตลอดไป หนูเป็นเยาวชนชาวพุทธคนหนึ่งที่

จะสำนึกในพระคุณระลึกถึงท่านตลอดไป.....กราบสาธุหลวงปู่ด้วยความเคารพยิ่ง 

   “หลวงปู่ทูลจากไปไม่หวนกลับ    ลูกศิษย์ซับน้ำตาใจสลาย 

  ท่านจะอยู่ในใจเราไม่รู้คลาย  สมดังหมายในทุกสิ่งที่ท่านทำ 

  ท่านจากไปคงไว้แต่สถาน  ตลอดกาลตลอดไปทุกเช้าค่ำ 

  ข้าพเจ้าเยาวชนไทยจะจดจำ        น้อมนำคำหลวงปู่สอนแผ่ต่อไป” 

 

	 		 ด.ญ.	นารา	เจตบÓเพçญกุล	(นéÓ)	

   นักเรียนชั้น ม. ๓  

   โรงเรียนเทศบาล ๓ มุขมนตรี  

   เทศบาลนครอุดรธานี 
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โอ้อนิจจาวันเวลาผ่านมาถÖง

  โอ้อนิจจาวันเวลาผ่านมาถึง วันที่ซึ่งเหล่าผองศิษย์คิดหวาดไหว 

 แม้เทวาทั่วนภามาอาลัย หลวงพ่อทูลได้จากไปสู่นิพพาน 

  ขึ้น ๑๔ ค่ำ เดือน ๑๒ นองน้ำตา ศิษย์ทั่วหน้ามาทราบข่าวละสังขาร 

 หนออนิจจังหลวงพ่อสอนแต่วันวาน สุดจะทานกลั่นน้ำตาอุราอาดูร 

  เสียงหลวงพ่อยังกึกก้องอยู่ในโสต เสียงท่านโปรดเทศนามิเสื่อมสูญ 

 เสียงที่สร้างปัญญาให้เพิ่มพูน เสียงเกื้อกูลเร่งส่งลูกสู่มรรคา 

  อีกรอยยิ้มยิ้มละไมใจดีเหลือ ยิ้มที่เหนือโลกกิเลสเขตมนุสสา 

 ยิ้มที่บอกแต่ความรักความเมตตา ยิ้มพ่อหนายิ้มบริสุทธิ์อบอุ่นใจ 

  อีกการเดินการเหินพระจริยวัตร นุ่มลึกชัดฝึกสอนศิษย์ทุกสมัย 

 ทั้งสุขุมมีสติอีกฉับไว พ่อยังได้เป็นแบบอย่างทางที่ควร 

  ถึงแม้พ่อจะไม่อยู่เป็นตัวอย่าง แต่พ่อสร้างทางวิถีที่ให้สวน 

 เหล่ากระแสทางโลกีย์ล้วนแปรปรวน พ่อให้ทวนย้อนขึ้นไปให้เห็นธรรม 

  พ่อได้มอบมรดกอันยิ่งใหญ่ พ่อเน้นให้ใช้สัมมาอย่างสร้างสรรค์ 

 เป็นทิฏฐินำปัญญาอย่างสำคัญ พ่อให้หมั่นฝึกความคิดปิดอบาย 

  เห็นอะไรเป็นได้ใช้นำคิด ให้ตัวจิตเห็นไตรลักษณ์มิห่างหาย 

 ให้พิจารณาทุกนาทีมิเว้นวาย ให้จิตหน่ายต่อโลกาไม่อาวรณ์ 

  ถึงแม้พ่อจะจากไปอยู่ไกลแสน ศิษย์ทั่วแคว้นยังระลึกถึงคำสอน 

 ใช้ปัญญาเป็นอาวุธยุทโธปกรณ์ ใช้ตัดรอนกิเลสมารผลาญในตัว 

  พระคุณพ่อเหลือล้ำนำทางลูก พ่อช่วยปลูกรากฐานขจัดทางสลัว 

 พ่อให้ลูกรู้โลกาว่าน่ากลัว ไม่เมามัวพัวพันผันหลีกไกล 

  ลูกขอยกมือประนมก้มลงกราบ ขอท่านทราบคำสั่งสอนมิไปไหน 

 ติดตัวลูกเพื่อปฏิบัติตลอดไป ขอพ่อได้คุ้มครองลูกตลอดมรรคา... 

	 		 					 	 นŒองหลี	กรุงเทพมหานคร	
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คำไว้อาลัย
 

 
 อนสุรณ ์แดห่ลวงพอ่ทลู จากลกูศษิย ์ ทีห่ลงผดิ ในมจิฉา แตห่นไหน 

 หลวงพอ่ทลู สอนลกูศษิย ์ไวอ้ยา่งไร ขอแถลง แจงไว ้ในคำกลอน 

 สมัมาทฐิ ินำหนา้ ปญัญาเกดิ ธรรมบรรเจดิ แจง้จติ พสิมยั 

 ดบัมจิฉา ทฐิ ิใหห้มดไป เกดิปญัญา สอนจติใจ เหน็ความจรงิ 

 

 ความเหน็ชอบ สมัมาทฐิ ินีห้ลกัใหญ ่ ดัง่มรรคแปด เริม่ไว ้กอ่นหลกัอืน่ 

 ใชไ้ตรลกัษณ ์นำความคดิ ทกุวนัคนื จนจติตืน่ จากความหลง ลงอนจิจงั ทกุขงั อนตัตา 

 หากคดิถกู คดิเปน็ กพ็น้ทกุข ์ จกัพบสขุ ดว้ยสจัธรรม ตามคำสอน 

 หากคดิผดิ กท็ำผดิ จติสัน่คลอน อวชิชา ยงัไชชอน ซอ่นความจรงิ 

 

 อบุายธรรม นำปญัญา พาพน้ทกุข ์ หลวงพอ่ทลู ทา่นปลกุ ใหเ้ราเหน็ 

 ทา่นทัง้สอน ทา่นทัง้ยำ้ วา่จำเปน็ เปลีย่นความเหน็ จากมจิฉา สูส่มัมา 

 ธรรมสดุทา้ย หลวงพอ่สอน แกล่กูศษิย ์ เตอืนใหค้ดิ เหน็เกดิดบั กบัสงัขาร 

 หลกีไมพ่น้ มว้ยทกุคน เมือ่ถงึการณ ์ เปน็ธรรมทาน ลำ้คา่ นา่พจิารณา  

 

 อยา่ประมาท กอ่นดบั เรง่ปฏบิตั ิ เรง่ขจดั ความเหน็ผดิ ใหห้มดสิน้ 

 ปญัญาเกดิ ธรรมแจง้ จติโบยบนิ พน้วฏัฏะ ทกุขโ์ศกสิน้ สูน่พิพาน  

 แมว้นันี ้หลวงพอ่ ละสงัขาร แตค่ำสอน ไมแ่ผว่พาน หายไปไหน 

 อยูคู่โ่ลก เปน็สจัธรรม นำจติใจ ดัง่แสงทอง สอ่งจติใจ ตลอดกาล 

 

	 	 	 ทวี	San	Francisco	U.S.A.	
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เทิดทูนบูชา
 

 

 พระพุทธศาสนาได้กล่าวไว้ว่า การได้เกิดมาเป็นมนุษย์นั้นเป็นการยาก และนับเป็นลาภอันประเสริฐ โดย

เฉพาะอยา่งยิง่ไดม้าพบพระพทุธศาสนา และพระสปุฏปินัโนผูป้ฏบิตัดิ ี ปฏบิตัชิอบ มงคลประการหนึง่ทีน่บัวา่มคีวาม

สำคญั ดงัพทุธภาษติ “ปชูา จะ ปชูะนยีานงั เอตมัมงัคะละมตุตะมงั” ซึง่แปลความวา่ การไดบ้ชูาผูค้วรบชูาทัง้หลาย 

นบัเปน็มงคลอนัสงูสดุ ดงัในชว่งเวลาทีผ่า่นมา ศษิยานศุษิยไ์ดรู้ส้กึซาบซึง้ ปตี ิ ทีไ่ดเ้ปน็ลกูศษิยพ์ระปญัญาพศิาลเถร 

หรอืหลวงพอ่ทลู ขปิปฺปญโฺญ เพราะนบัเปน็มงคลอยา่งยิง่ในการไดบ้ชูา ศรทัธาแดป่ชูนยีสงฆ ์ ควรคา่แกก่ารเคารพ  

สกัการะอยา่งมัน่คง  

 หลวงพ่อทูล ขิปฺปปญฺโญ เป็นพระเถระผู้ใหญ่ ผู้รัตตัญญู เจริญด้วยชาติวุฒิ วัยวุฒิ และคุณวุฒิ ได้  

บำเพ็ญประโยชน์เป็นคุณูปการไว้ในพระพุทธศาสนาเป็นอันมาก ทั้งในด้านการศึกษา การปกครอง การเผยแผ่ 

และสาธารณูปการ เป็นผู้ดำรงไว้ทั้งปริยัติสัทธรรม ปฏิบัติสัทธรรม และปฏิเวธธรรม  

 แม้บัดนี้ หลวงพ่อฯ ได้มรณภาพละสังขารไปแล้ว ยังความเศร้าสลดอาลัยมาสู่มวลศิษย์ยิ่งนัก ราวกับบุตร

ที่สูญเสียบิดามารดา ประชาราษฎร์ที่สูญเสียผู้นำ แต่นั่นเป็นเพียงหลวงพ่อได้จากไปเฉพาะสังขาร ร่างกาย   

แต่ปฏิปทา สัมมาปฏิบัติ จริยาวัตร และธัมโมวาทที่หมดจดงดงาม อันเป็นมรดกล้ำค่า ยังคงส่องสว่างอยู่กลางใจ 

พร้อมด้วยบารมี อมตธรรม ที่แผ่ขจรขจายไปทั่วทุกสารทิศ คลี่คลายความมืดมน อนธกาลแห่งความขาดเขลา   

ยังความสงบและสันติสุข ประดุจอนุสาวรีย์แห่งความดีงาม ปรากฏประทับอยู่ในจิตใจของพุทธศาสนิกชน ผู้ใฝ่  

ในธรรม ตราบชั่วนิรันดร์  

 หลวงพ่อฯ ได้เหน็ดเหนื่อยตรากตรำ ทำงานเผยแผ่ อบรมลูกศิษย์มาตลอดชีวิต เพราะหลวงพ่อได้เล็งเห็น

ความสำคัญในการสั่งสอนหลักธรรมคำสอน ตามแนวทางของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งขออาราธนาธรรม   

ที่ท่านได้เคยสอนสั่ง พอเป็นสังเขป เล็กน้อย เพื่อเป็นเครื่องระลึกถึงองค์ท่าน หลวงพ่อพร่ำสอนถึง สัปปุริสธรรม   

๗ ประการ ซึ่งนับเป็นอุบายในการปฏิบัติ เสริมสติปัญญา ให้ฉลาดรอบรู้ ในหมวดธรรมต่างๆ อย่างถูกต้อง และ

เป็นไปเพื่อการครองตนให้เหมาะสม ท่ามกลางผู้อื่น เช่น กาลัญญุตา การเป็นผู้รู้จักกาลเวลา และปริสัญญุตา 

การเป็นผู้รู้จักชุมชน ซึ่งมีเอกลักษณ์ เป็นสัญชาตญาณเฉพาะกลุ่ม ดังว่า ในสมัยหนึ่ง ขณะเดินจงกรมอยู่นั้นได้เกิด

อุบายธรรมชั้นสูง อุทานออกมาอบรมใจท่านว่า  

 “นักปฏิบัตินี้ ให้ถือธรรมเนียมคือ นกเจ่า (นกยางกรอกพันธุ์จีน) 

 บินผ่านฟ้า ขาวจ้า จึงเห็น” 

 หลวงพ่อสอนให้เห็นผู้มีความกตัญญูรู้คุณ และตอบแทน พ่อแม่ครูบาอาจารย์ ดังสมัยหนึ่งหลวงพ่อได้รู้  

ขึ้นว่า “ต่อแต่นี้ จะเหลือเวลาที่พระเดชพระคุณ หลวงปู่ขาว อนาลโย จะยังสังขารอยู่ในโลกนี้ อีกเพียง ๑ ปี”   

พอทราบขึน้ดงันัน้ หลวงพอ่ไดเ้ดนิทางกลบัไปยงัวดัถำ้กองเพล เพือ่ปฏบิตัริบัใชอ้ปุฏัฐากหลวงปู ่ซึง่ถอืเปน็การแสดง  

อาจริยวัตร ตราบเท่าหลวงปู่มรณภาพ 
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 หลวงพ่อนับเป็นปราชญ์ผู้รอบรู้ในหลักธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปัญญาสัมมาทิฏฐิ ท่านสอนพวกเรา

เสมอๆ ในการใช้สติปัญญาวิจัย วิจารณ์ ให้จิตใจเกิดความแยบคายอยู่เสมอ ท่านสอนให้ทำตนประดุจพรมเช็ดเท้า 

ถ่อมตน น้อมรับฟังคำสอนจากบุคคลรอบด้าน พร้อมด้วยฝึกฝนและลับสติปัญญา ขับเคลื่อนกงล้อพระธรรมจักร

ภายใน ให้หมุนทะลุทะลวง แก้ไขอุปสรรคปัญหา ความโง่เขลา ให้หมดสิ้นไปจากใจ หลวงพ่อสอนว่า “สมบัติ  

ทั้งหลาย ที่มีอยู่ในโลกนี้ ไม่มีอะไรเป็นของเราที่แน่นอน ทุกอย่างเป็นเพียงปัจจัยสำหรับอาศัย ในชั่วขณะที่เรามี

ชีวิตอยู่เท่านั้น”   

 คำสรรเสริญเทิดทูนบูชาในองค์ท่านนั้น คงมากมายเกินกว่าจะพรรณนาได้หมด ซึ่งไม่เพียงแต่ศิษยานุศิษย์ 

เท่านั้น ที่ได้มีต่อองค์หลวงพ่อ โอวาทธรรมในครั้งหนึ่งที่หลวงปู่ขาว อนาลโย ได้แสดงแก่หลวงพ่อเป็นการส่วนตัว 

ดังว่า “นี่ทูล จากนี้ไปจงตั้งใจประกาศศาสนา อบรมพระเณร และญาติโยม ให้เขารู้ในแนวทางปฏิบัตินะ เพราะ

แนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องอย่างแท้จริงนั้น หาผู้สอนได้ยาก”   

 ตลอดชีวิตสมณเพศของหลวงพ่อทูล ขิปฺปปญฺโญ นับว่ามีความสำคัญ และทรงคุณค่ายิ่งทั้งประโยชน์ตน  

และผู้อื่น ดังพุทธภาษิตที่ว่า  

 โย  โหติ  พฺยตฺโต  จ  วิสารโท  จ  พหุสฺสุโต ธมฺมธโร  จ  โหติ  

 ธมฺมสฺส  โหติ  อนฺธมฺมจารี  ส  ตาทิโส  วุจฺจติ  สงฺฆโสภโณ 

 ผู้ใดเป็นคนฉลาด แกล้วกล้า เป็นพหูสูต เป็นผู้ทรงธรรม ประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรม บุคคลเช่นนั้น 

ท่านเรียกว่า ผู้ยังหมู่ให้งดงาม 

 

 ขอน้อมคารวะด้วยความอาลัยยิ่ง 

    คณะศิษยานุศิษย์	โรงพยาบาลศิริราช	





ครัéงหนÖ่งในชีวิต
จากใจศิÉย์ถÖงหลวงพ่อทูล
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ครั้งหนึ่งในชีวิตจากใจศิษย์ถึงหลวงพ่อทูล
	 	
	 หลวงพ่อ	 เปรียบเหมือนบิดาผู้เลี้ยงดูบุตร	 ท่านมีความเมตตาต่อลูกศิษย์ทุกคนอย่างสม่ำเสมอ	 ท่าน
แนะนำสั่งสอนให้แง่คิดต่างๆ	 ทั้งในการดำเนินชีวิตทางโลกและทางธรรม	 ท่านสร้างทางให้เดินแล้วชี้ทาง		
ให้ไป	 ท่านเป็นแสงสว่างที่ส่องทางให้คนที่มืดบอดหรือคนหลงทาง	 ได้พบความสว่างและเดินทางชีวิตได้		
ถูกต้อง	ท่านอบรมสั่งสอนด้วยคำพูด	และกระทำให้ดูเป็นตัวอย่าง	ท่านสอนให้ยังประโยชน์ตนและประโยชน์
ท่าน	ให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาท	เน้นการแก้ไขปัญหาของตนเอง		
	 เมื่อบรรดาศิษย์นำไปพินิจพิจารณาแล้วประพฤติปฏิบัติตามคำสอน	 ย่อมได้รับความสงบสุข	 สามารถ
เปลี่ยนความเห็นของตนเองที่ผิดเป็นถูก	 เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม	 สร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นกับตนเอง
และบุคคลอื่น	ดังนั้น	คณะศิษย์ทั้งหลาย	จึงได้เขียนคำไว้อาลัยเพื่อถ่ายทอดความประทับใจ	ความรู้สึกดีๆ	ที่
มีต่อหลวงพ่ออย่างมากมายเหลือล้น	 จนไม่สามารถนำข้อความทุกอักษรของทุกท่านมาลงในหนังสือเล่มนี้ได้
หมด	 คณะผู้จัดทำจึงขออนุญาตคัดเลือกสิ่งดีๆ	 ที่ได้รับจากหลวงพ่อมาเพียงบางส่วนเท่านั้น	 ภายใต้ชื่อ			
“ครั้งหนึ่งในชีวิตจากใจศิษย์ถึงหลวงพ่อทูล”		
	 	
“	...ท่านสอนการเดินและเดินให้ดู		
ท่านคอยส่องไฟนำทางและประคับประคองเมื่อผ่านที่มืด	
ท่านกางร่มใหญ่	ให้สติและปกป้องเมื่อผจญลมและแดดร้อน	
ท่านคอยตกแต่ง	กิ่งก้านใบ	และเยียวยาเมื่อเจ็บป่วย	
ท่านเป็นกำลังใจ	ให้รอยยิ้ม	เมื่อกำลังถดถอย	
ท่านผลักลงน้ำ	ให้ว่ายน้ำเองแล้ว	คอยดูเพื่อแน่ใจว่าช่วยตัวเองได้…”	
(ลูกศิษย์ชาวใต้คนหนึ่ง)
	
“...หลวงพ่อสอนไม่ให้ยึดวัตถุสมบัติใดๆ	 ในโลกนี้	 เรามาตัวเปล่าอย่ายึดสิ่งใด	 และยังบอกว่า	 ชีวิตคนเรา
เหมือนลูกมะขาม....”		
(คุณยายทองใบ เนาวราช, อุดรธานี)
	
“...หลวงพ่อสอนว่า	 ‘ในการทำงานหรือดำเนินชีวิตนั้นทางโลกและทางธรรมต้องให้	 Balance	 กัน’	 ได้นำ
ธรรมะของหลวงพ่อไปใช้ในการทำงานและอบรมสั่งสอนลูกศิษย์ให้เขาใช้	 ‘ปัญญาอบรมใจ’	ตนเอง	ไม่ฟุ้งเฟ้อ	
ไปตามกระแสสังคม	 ใช้ชีวิต	 ‘ทวนกระแส’	 ไม่ตัดสินลงข้อสรุปในสิ่งที่เห็น	 เพราะสิ่งที่เห็นอาจไม่เป็น			
อย่างที่คิด	ให้ใช้ปัญญาในการคิดพิจารณา...”	
(ครูอมรพรรณ ศิลาอ่อน, อุดรธานี) 
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“...หลวงพ่อจะสอนให้รู้จัก	 ยอมให้เป็น	 และแพ้บ้างในบางเรื่อง	 ไม่ใช่จะเอาชนะไปเสียทุกเรื่อง...”			
(อรทัย - เรวดี จงประกอบแก้ว, อุดรธานี) 
	
“...หลวงพ่อเมตตาสอนว่า	 ให้คิดบ่อยๆ	 คิดให้เป็นไปตามความจริง	 แล้วน้อมมาที่ตัวเราให้ลงสู่ไตรลักษณ์			
ให้ทำบุญสร้างบารมีอยู่เสมอ	 ให้ความกตัญญูรู้คุณผู้มีพระคุณ	 สิ่งเดียวที่จะทดแทนพระคุณอันยิ่งใหญ่		
ของหลวงพ่อได้ในขณะนี้ก็คือการประพฤติ	ปฏิบัติตามคำสอนของหลวงพ่อ...”	(อ. เรวดี ศิริกุล (ดี๋), อุดรธานี) 
	
“...ได้ฟังและอ่านหนังสือหลวงพ่อ	มองเห็นแสงสว่างที่จะนำทางไปสู่จุดหมายปลายทางได้		ไม่เพียงแค่รู้เรื่อง
และเข้าใจความหมายเท่านั้น	ยังได้ฝึกตัวเอง	ดูความบกพร่องของตัวเอง	แก้ไขสิ่งที่บกพร่องให้น้อยลง	หรือ
ให้หมดไป	 ฝึกสติ	 หาอุบายธรรม	 พิจารณาในหลักความเป็นจริงอยู่บ่อยๆ	 ทำให้จิตใจสบาย	 วางได้….”	
(อ.วรรณี ชาลี, กรุงเทพฯ) 
	
“...ท่านเมตตาสอนสั่ง	 ในต่างกรรมต่างวาระ	 คำพูดและคำตอบ	 คำถามต่างๆ	 มักเป็นคำที่กระชับ	 สั้นที่สุด
แต่มีความหมายตรงจุด	 และตอบคำถามได้อย่างกระจ่างที่สุด	 การปฏิบัติธรรมเบื้องต้นนั้นคือ	 “การปรับ
ความเห็นให้ตรงกับความเป็นจริงของสมมติ”	การปฏิบัติตามนี้	 จะทำให้สามารถละวางสิ่งต่างๆ	 ไปได้เรื่อยๆ	
และนำไปสู่จุดหมายปลายทางได้อย่างแน่นอน	 ทำให้สามารถดำรงชีวิตและปฏิบัติหน้าที่ทั้งทางโลกและทาง
ธรรมได้อย่างพอเหมาะพอดี....”	(ดร. กฤษดา, ยุ่ง) 
	
“...ผมที่เคยปวารณาตนเองเป็นโยมอุปัฏฐากหลวงพ่อตลอดชีวิตจะขอตั้งจิตสมาธิอธิษฐาน	จะตั้งใจปฏิบัติ	ฝึก
ปัญญา	เพื่อได้บรรลุมรรคผลนิพพาน	ตามเจตนารมณ์ที่หลวงพ่อได้	เมตตามาอบรมสั่งสอนมา…”		
(ดร. ณรัฐ, เป็ด)
	
“...ท่านพร่ำสอนชี้แนะแสงสว่างแนวทางและหลักการในการปฏิบัติตนเพื่อประโยชน์สูงสุด	 ให้เราเข้าใจถึง	
สภาวะของการตามกระแส	 การทวนกระแส	 และการตัดกระแส	 ด้วยการใช้ปัญญานำสมาธิ	 และแนะนำ
แม้แต่เรื่องราวเล็กๆ	น้อยๆ	เช่น	ในเรื่องของหน้าที่และภาระ	กริยาและอกริยา	และการปฏิเสธ...”		
(นพ. ทรงยศ กิจสุขจิต, หมอแก้ว)
	
“...หลวงพ่อนำมาแสดง	 เน้นย้ำ	 เปิดให้เห็นแจ้งในมุมมองของการใช้ปัญญา	 มองทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาใน
ชีวิตประจำวันให้เป็นอุบายธรรม	 โยงเข้าหาหลักธรรม	 หลักไตรลักษณ์	 อนิจจัง	 ทุกขัง	 อนัตตา	 ก่อให้เกิด
ปัญญา	ห่างจากทุกข์	ผ่อนทุกข์	และผ่อนกิเลสที่คอยมารบกวนใจในฐานะปุถุชน	และเมื่อพิจารณาสม่ำเสมอ	
ย่อมทำให้ผู้ที่พร้อม	สามารถทวนกระแสไปสู่ปัญญาสูงสุด	และหลุดพ้น....”
(นพ. ไชยรัตน์ เพิ่มพิกุล, กรุงเทพฯ) 
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“...ทา่นหยดุแลว้พดูกบัขา้พเจา้วา่	‘ทีห่ลงัคดิเสยีกอ่นคอ่ยพดู	หดัปดิวาจาเสยีบา้ง’	แลว้ทา่นกเ็ดนิไป	ขา้พเจา้ให้
สัญญากับตัวเองไว้ว่า	 ต่อแต่นี	้ จะไม่ทำร้ายใครด้วยวาจา	 และรำลึกถึงพระคุณท่านที่เมตตาสอนสั่ง…”		
(จันทร์เพ็ญ ภาสุขกมล, ตุ๊ก)
		
	 “…นมัสการกราบ		 ‘หลวงพ่อทูล	ขิปฺปปญฺโ ’		
น้อมนโม		 เมตตาสอน				
สัมมาทิฏฐิ		 เปี่ยมปัญญา			
ละตัณหา			 โมหะนิธิ		
เจริญสติ		 เจริญธรรม	เจริญใจ…”		
(ชมรมพุทธธรรม  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี)
	
“...ท่านเป็นพระอริยเจ้าที่มีจริยาวัตรที่งดงามยิ่งนัก	 สิ่งที่ท่านได้พร่ำสอนที่สำคัญยิ่ง	 คือ	 การมีสัมมาทิฐิ	 คิด
ให้ถูก	 คิดให้ตรง	 =>	 ตรงทางที่มุ่งไปสู่พระนิพพาน	 ท่านสอนให้เราเป็นผ้าขี้ริ้ว	 ยอมแพ้เป็น	 เห็นและลด
อัตตาตัวตน	และย้ำอยู่เสมอว่าให้ตัดสมมติให้ขาด	ท่านยกตัวอย่างและสอนให้เราคิดพินิจพิจารณา	เรื่องราว
ต่างๆ	 น้อมจากภายนอกเข้าสู่ภายใน	 และจากในสู่นอก	 พิจารณาลงสู่ตนของของตน	 พระไตรลักษณ์	 และ
ท้ายที่สุดไม่ต้องการอีก	(ปฏิเสธ)	ทุกอย่าง	ทีละเล็กทีละน้อย	จนติดเป็นนิสัย...”		
(วรนุช กิจสุขจิต, อ้อย)
	
“...พระผู้ให้แสงสว่างทางปัญญา	ที่ส่องสว่างให้เห็นหนทางเดิน	สิ้นแล้วพระผู้เป็นร่มโพธิ์	 ร่มไทร	ที่ให้ความ
สงบความร่มเย็นภายใน	 แก่ผู้ได้พบเห็น	 และได้สัมผัสคำสั่งสอนของท่าน	 ท่านได้ให้ความเมตตาตอบข้อ
สงสัยชี้แนะทั้งเหตุและผล	 ท่านบอกว่า	 ‘การปฏิบัติธรรมคือการแก้ปัญหา’	 ท่านได้ทำให้ข้าพเจ้าเริ่มรู้จักกับ
การฝึกและใช้	สติปัญญา…”	(พันธ์เทพ นิยะโมสถ)
	
“...หลวงพ่อ	 ที่ทำให้เด็กโง่ๆ	 ได้ฉลาดขึ้น	 รู้จักมอง	 รู้จักคิดสองด้าน	 ถ้าเด็กคนนี้ไม่ได้พบ	 ไม่ได้ฟังธรรม		
คำสอนจากหลวงพ่อวันนั้น	อาจจะถูกโลกดูดไปไหนต่อไหน	แต่ขณะนี้	เด็กคนนี้ได้เจริญรอยตามในสิ่งที่ถูกถึงจะ
เดินพลาดพลั้งในหลายๆ	ครั้ง	หลายๆ	เรื่อง	แต่ก็จะให้กำลังใจตัวเองเสมอว่า	‘ทุกสิ่งทุกอย่าง	สามารถแก้ไข
ใหม่ได้	เปลี่ยนไปให้ดีขึ้นได้’...”	(พัชญ์สิตา ธนสิทธิ์รวีกุล, เพชร)
	
“...ลูกรู้สึกเหมือนว่าจากที่เคยหลงทาง	 หาทางไปไม่เจอ	 ตอนนี้หลวงพ่อได้ยื่นแผนที่เส้นทางลัดมาให้	 ที่จะ
เดินไปสู่เป้าหมายสูงสุดของเราแล้ว	 การได้อยู่ในเส้นทางนี้ทำให้ลูกมีความรู้สึกอบอุ่นใจและมั่นใจเสมอมา	
ผลจากการปฏิบัติที่เห็นคือ	 จากที่เคยเป็นคนชอบคิดแค้น	 และมักทำ,	 พูดตามความอยากของตนแบบเดิมๆ	
เมื่อลูกได้มาอยู่ในเส้นทางแห่งการใช้ปัญญานี้	 ทำให้ลูกได้เปลี่ยนความเห็น	 คำพูด	 และการกระทำของตน	
จากที่จะสร้างเวรสร้างกรรมโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์	ก็ได้ตัดต้นเหตุของกรรมต่างๆ	ที่จะต้องไปชดใช้ในอนาคต…”	
(ณรัญรัตน์  ไชยวสุ, รัตน์)  
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“...หลวงพ่อทูลเปรียบเหมือนพ่อบังเกิดเกล้าของลูก	 แม้สูญเสียหลวงพ่อไป	 แต่ใจก็รู้ว่าหลวงพ่อยังอยู่ใกล้ๆ	
ด้วยคำสอนของหลวงพ่อ	คำว่า	‘ปฏิเสธ’	…”	(วราภรณ์ นาคสมภพ, นิด)
	
“....ศิษย์ทุกคนภูมิใจ	 ดีใจ	 ที่ได้เป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อทูล	 ที่ให้ความเมตตาเปี่ยมล้นต่อศิษย์อย่างสม่ำเสมอ
และถ้วนหน้าทุกๆ	คน	หลวงพ่อหลับให้สบายเถิด	หลวงพ่อเหน็ดเหนื่อยมากแล้ว	ทั้งชีวิตทำประโยชน์เต็มที่
ให้ทุกๆ	 คน	 สังคมและแผ่นดิน	 ลูกศิษย์ทุกคนให้คำมั่นสัญญาจะปฏิบัติตามแนวคำสั่งสอนของหลวงพ่อ		
เพื่อมุ่งสู่จุดหมายปลายทางเดียวกัน…”	(คณะศิษย์โรงพยาบาลรามาธิบดี)
	
“...หลวงพ่อได้พร่ำสอน	 ได้พบการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของชีวิต	 คือ	 การเปลี่ยนวิธีการมองโลกให้ถูกต้อง	
ตามหลักความเป็นจริงของธรรมชาติ	 มองทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นสองด้าน	 ไม่ยึดมั่นแต่ด้านของตัวเอง	
ทำให้เกิดเห็นอกเห็นใจผู้อื่น	 โดยยึดหลักอกเขาอกเรา	 ไม่เพ่งโทษผู้อื่น	 แต่หันกลับมามองตนเองและ		
แก้ไขที่ใจของตน	ยอมรับการเปลี่ยนแปลงโดยไม่เป็นทุกข์ที่ใจ	ลดการยึดติดกับโลก	การปฏิบัติในแนวสัมมาทิฏฐิ	
ของหลวงพ่อทำให้ลูกได้พบเส้นทางชีวิตใหม่	 และเกิดความมั่นใจว่าลูกได้ปฏิบัติธรรมถูกต้องตามแนวของ
พระพุทธองค์อย่างแท้จริง...”		
(ชมรมจริยธรรม ศูนย์อนามัยที่ ๑ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข)
	
“...หลวงพ่อพาเราสร้างบารมีในที่ทุกสถานในกาลทุกเมื่อ	 ตามความสามารถและความถนัดของแต่ละคน	
ท่านปล่อยให้เราเรียนรู้จากการสังเกต	 สังเกตจากธรรมชาติ	 จากคน	 จากเหตุการณ์	 จากท่านทำให้ดู	 รู้สึก
มั่นใจถึงทางที่จะไปด้วยความไม่ประมาท	 ล้มลุกคลุกคลานบ้างก็ไม่เป็นไร	 เพราะถึงแม้จะเป็นวัวผอมโซ		
ตัวสุดท้ายที่ต่อคิวยาวเหยียดต่อประตูมรรคผลนิพพาน	 แต่ก็ได้ต่อคิวแล้ว	 แล้วใจก็ยิ้มทุกครั้งเมื่อนึกถึงคำ		
ของหลวงพ่อที่พูดพร้อมกับหัวเราะหึๆ	ว่า	‘ตัวใครตัวมันก็แล้วกัน’...”	(แป้งร่ำ J)
	
“...คำวา่	‘กไ็ด’้	เพยีงคำวา่	‘กไ็ด’้	จงึไดเ้ขา้ใจถงึวธิกีารปฏบิตัทิีถ่กูตอ้ง	เพยีง	‘เปลีย่นความเหน็ของใจ’	เท่านั้น	
ทุกข์ทั้งหมดที่แบกมาก็จะดับลงทันที...	 วิธีการปฏิบัติแนวหลวงพ่อทูลนี้เป็นสิ่งที่ควรเผยแผ่มากๆ	 เพราะ		
ดับทุกข์ได้ง่าย	 จากนี้ไปเราจะตอบแทนบุญคุณของหลวงพ่อทูล	 ด้วยการตั้งใจปฏิบัติธรรมให้เต็มที่ที่สุดเท่าที่
เราจะทำได้…”	(ศิรธันย์ วารีรัตน์ภากร)
	
“...หลวงพ่อสอนเสมอว่า	 ‘คิดเสียว่า	 เราเกิดมาเพื่อมาดูโลก’	 หลวงปู่ขาวบอกท่านว่า	 ‘ทูลให้ทำตัวเป็น		
ผ้าขี้ริ้วนะ’	ให้เราทำหูให้เป็นกระโถน	ใครจะบ้วนน้ำลายใส่	ใครจะทิ้งของโสโครกเช่นไรลงกระโกน	กระโถน
ก็เฉย	 ท่านสอนเพื่อให้เป็นสัมมาทิฏฐิเท่านั้นท่านก็พอใจแล้ว	 ต่อจากนั้นก็เดินไปตามทางกันเอง	 เปรียบเหมือน	
การเดินทางด้วยเรือ	 ต้องตั้งเข็มทิศให้ตรงก่อน	 สำคัญต้องน้อมการพิจารณานั้นเข้ามาสู่ตัวจึงจะเป็นผล			
การฝึกคิดให้ลงไตรลักษณ์แล้วผิดไม่เป็น...”	(โกสุมและคณะ) 
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	 “...หลวงพ่อใช้องค์ท่านแสดงธรรมประกาศความจริงว่าไม่มีองค์หลวงพ่ออีกแล้ว...	 ไม่มีพระอาจารย์ผู้มี
ปัญญาล้ำเลิศในการเผยแผ่ธรรมด้านปัญญาเฉพาะตน	 ไม่มีพระผู้เสียสละเวลาอุทิศตนเพื่อพุทธศาสนา	 โดย
ไม่คำนึงถึงความเหนื่อยยาก	สิ่งที่ได้รับจากท่านแสดงความเมตตา	ความอ่อนน้อม	ถ่อมตน	จริยาวัตรท่าทาง	
คำพูดที่งดงาม	อ่อนโยนและประหยัด	เป็นแบบอย่างแก่ผู้พบเห็น	ตลอดจนการให้ความช่วยเหลือโปรดลูกศิษย์	
ในวาระต่างๆ…”	(จรรยา วัชรพิบูลย์, ปี่)
	
“...ลูกจำแววตาวันนั้นได้ไม่รู้ลืม	 สายตาที่บ่งบอกถึงความเมตตาอย่างที่สุดหาประมาณมิได้	 ธรรมะและคำ
สอนของหลวงพ่อ	 แนบแน่นในจิตของลูก	 จะเพียรฝึกปัญญาอบรมใจ	 อุบายธรรมต่างๆ	 ล้วนเป็นสิ่งสอนใจ
ให้ลูกพิจารณาหาความเห็นผิดของตัวเอง	 เลิกแก้ไขผู้อื่นแต่หันกลับมาแก้ไขตัวเอง	 เลิกสร้างความทุกข์ใจให้
คนรอบข้าง	 หลวงพ่อเปรียบดั่งเทียนส่องธรรม	 เป็นเทียนส่องทางให้กับชีวิตของลูก	 ‘ไม่สายเลย	 ไม่ช้าเลย’			
ชาตินี้ลูกมีบุญยิ่งไม่เสียชาติเกิด	ที่มีโอกาสพบหลวงพ่อพระปัญญาพิศาลเถร	พระมหาเถระที่ทำงานหนักเพื่อ
เผยแผ่พุทธศาสนาอย่างเต็มกำลัง...”	(ปริศนา รามสูต, แดง)
	
“พบธรรมะของหลวงพ่อครั้งแรก	 รู้สึกเป็นวิธีที่ง่ายดีคือเอาธรรมชาติหรือสิ่งรอบตัวมาสอนตัวเราได้				
จึงพยายามศึกษาทำให้รู้ว่าตัวเองมีความเห็นผิดจากความเป็นจริงมากมาย	 เริ่มสังเกตตัวเองเป็นมากขึ้น	 ไม่
เพิกเฉยกับความรู้สึกของตัวเอง	เช่น	เวลารู้สึกอึดอัดคับข้องใจ	ถูกใจ	ไม่ถูกใจ	ฯลฯ	จะรีบตรวจสอบตัวเอง
ว่ามีความเห็นผิดในเรื่องนั้นๆ	อย่างไร	แล้วรีบสอนใจตัวเอง...เมื่อใจเห็นถูกแล้ว	ใจก็สบ๊ายสบายจริงๆ…”
(ผกาพันธุ์)
	
“...คำสอนของหลวงพ่อ	 ช่วยให้ข้าพเจ้ามองเห็นซึ่งความหลงผิด	 ความเขลาของตนเอง	 ทำให้ข้าพเจ้าได้มี
โอกาสฝึกอบรมจิตใจของตนเองทุกวัน	 แม้ในขณะหน้าที่การงานรัดตัว	 และที่สำคัญ	 คำสอนของหลวงพ่อ	
ทำให้ข้าพเจ้า	ยอมแพ้เป็น…”	(ยุจิรา จิรภิญโญ)
	
“...ก่อนที่จะมีบุญได้มาพบหลวงพ่อทูล	ฝันไว้ว่าชีวิตนี้จะต้องทำงานเก็บเงิน	เพื่อท่องเที่ยวรอบโลกให้ได้		เกิด
มาชาตินี้ก็คุ้มแล้วและคิดว่าชาติหน้าขอกลับมาเกิดอีก	 หลวงพ่อพูดว่า	 ในโลกมนุษย์นี้หากมีการประดับ
ประดาให้สุดสวยงามงอนเหมือนราชรถก็ย่อมทำได้	 คนเขลาเทา่นัน้ขอ้งอยู ่ คนฉลาดหาขอ้งอยูไ่ม	่ คำพูดที่
เปี่ยมด้วยความเมตตาของหลวงพ่อ	ทำให้ตื่นจากความฝัน...”	(สมจิตร กล่อมจิตร)  
	
“...หลวงพ่อท่านยิ้มให้ตลอดทาง	 ท่านเดินไปหาผู้เฒ่าทั้งหลายที่นั่งพนมมือท่วมหัวสาธุ	 หลวงพ่อเดินยิ้ม
ทักทายถามไถ่ว่ามาแต่เมื่อใด	 ร้อนไหม	 หิวไหม	 ทุกคนยิ้มปลาบปลื้ม	 คุยสนทนากับหลวงพ่อด้วยความปลื้ม
ปีติ	ภาพนั้นเป็นภาพแห่งความเมตตา	กรุณา	อย่างหาที่สุดมิได้ขององค์หลวงพ่อที่มีต่อประชาชนทั่วไป…”		
(วิจิตรา วิภูษณวรรณ)
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“...หลวงพ่อเอาสังขารท่านเตือนสติพวกเราถึงความตายเป็นสิ่งที่เป็นจริง	 เลยต้องคอยบอกกับตัวเองว่า	 อย่า
โลภ	 อย่าหลงไปกับชีวิตที่กำลังดำเนินอยู่ซึ่งเป็นมายา	 ให้ระวังกระแสของความหลง	 โดยเฉพาะความคิดที่
ทำให้เราทุกข์ได้ทุกขณะจิตที่เคยชินกับการคิดแบบเดิมๆ	 แบบโลก	 ถ้าคิดใหม่ต้องฝึกคิดให้เห็นการ
เปลี่ยนแปลง...	ขอตั้งจิตอธิษฐานที่จะประพฤติตนในสัมมาทิฏฐิ...”	(คณะศิษย์แปดริ้ว)
	
“...หลวงพ่อได้เขียนไว้ว่า	 ‘ผู้ปฏิบัติต้องใช้ความพยายามฝึกสติปัญญาหาอุบายธรรมด้วยตนเอง	 คิดพิจารณา
ในหลักความเป็นจริงอยู่บ่อยๆ	 สักวันหนึ่งก็จะตรงกับบารมีเก่าที่เราได้บำเพ็ญมาแล้ว’	 ฉันเพียรฝึกสติปัญญา
หาอุบายธรรมของตัวเองมาอย่างต่อเนื่อง	 จนเห็นธรรมชาติของทุกอย่างตามความเป็นจริง	 โดยตั้งอยู่บน
สัมมาทิฏฐิ	และหลวงพ่อก็แสดงให้เราเห็นความเป็นไตรลักษณ์	เข้าไปถึงความรู้สึกอย่างเด่นชัด	เมื่อหลวงพ่อ	
ได้ละสังขารไป	ได้มอบหลักฐานสอนใจเป็นครั้งสุดท้ายที่ทุกท่านต้องน้อมสู่ใจ...”		
(ศิริอร ไพหารวิจิตรนุช)
	
“...คำสอนของหลวงพ่อหลายๆ	 เรื่อง	 โดยเฉพาะหลวงพ่อทำให้ดู	 เช่น	 การประหยัด	 การพึ่งตนเอง	 การมี
มารยาท	การมีเมตตา	การรู้จักปฏิเสธว่าไม่มีอะไรเป็นเรา	ไม่มีอะไรเป็นของของเรา	 เป็นของชั่วคราว	ไม่ควร	
ยึดมั่นถือมั่น	 หลวงพ่อใช้ร่างกายของตนเองสอนให้ดูเรื่อง	 อนิจจัง	 ทุกขัง	 อนัตตา	 ถือว่าตนเองโชคดีมาก
ที่สุดคนหนึ่งได้มีโอกาสดูแลหลวงพ่อตอนไม่สบาย...”	(นพ. ประยุทธ หมื่นหน้า) 
	
“...หลวงพ่อเป็นครูที่สอนธรรมได้อย่างยอดเยี่ยมมากในยุคนี้	 เพราะคำสอนของท่านเมื่อเข้าใจแล้วสามารถ
ปฏิบัติได้ง่ายในชีวิตประจำวัน	 คำสอนของท่านบางครั้งสั้นๆ	 เพื่อให้นำไปคิดเองต่อเป็นการสร้างปัญญา
เฉพาะตน...”	(เกวลิน วัฒนกูล, พนัสนิคม)
	
“...ผมภูมิใจสุดๆ	ของชีวิต	 เรียกว่าจะหาภพชาติเช่นนี้อีกคงยากยิ่ง	ท่านสอนให้แก้ไขที่ตนเองไม่เพ่งโทษผู้อื่น	
ทุกอย่างที่เราว่าไม่ดีให้มาแก้ไขที่ตัวเรา	ซึ่งครอบครัวผมมีความสุขก็เพราะธรรมที่หลวงพ่อสั่งสอน...”		
(นายไชยา สุริยาพรพันธ์, หน่อง, พนัสนิคม) 
	
“...หลวงพ่อได้เมตตามาโปรด	 ได้มอบอริยทรัพย์ไว้ให้เป็นจำนวนมาก	 ได้อบรมชี้แนะแนวทางการปฏิบัติ	
เจริญภาวนา	ฝึกใช้ปัญญาอบรมจิต	จนทำให้มีผู้สนใจใฝ่ธรรม	หลายคนได้ตั้งใจปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังจนได้
เกิดปัญญาเฉพาะตน	 สามารถเปลี่ยนความเห็นผิดแต่เดิมมาเป็นความเห็นที่ถูกต้อง	 (สัมมาทิฏฐิ)	 แก้ไข
ปัญหาความทุกข์ทางใจของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 ดำเนินชีวิตประจำวันอย่างมีความสุขต่อครอบครัว	
และสังคมภายนอกแบบธรรมาธิปไตย	 ท่านเป็นปูชนียบุคคลอันทรงคุณค่าคู่ควรแก่การยกย่องสรรเสริญ		
อย่างสูงสุด...”	(นายประยุทธ์ รัตนตรัยดำรง, เฮียตรง, ประธานศูนย์ปฏิบัติธรรม ขิปฺปปญฺโ  พนัสนิคม) 
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	 “ดิฉันเป็นแม่ชีแก่แก่	 ที่เหลียวแลหาเรือใหม่		
	 บุญพาพบฝั่งร่มโพธิ์ไทร	 ชุ่มชื่นใจรื่นเริงธรรม	
	 หลวงพ่อทูลให้เมตตา	 กรุณากลุ่มศิษย์เลิศล้ำ	
	 ต่อบุญให้ดวงตาเห็นธรรม	 เชิดชูค้ำศาสน์ทุกชาติเอย”	
(อุบาสิกา สงัด ฉิ่งแก้ว คณะใต้แสงแมนวิสุทธิ์ คุ้มแมนสรวงพิทักษ์ธรรม, แพร่))
	
“...หลวงพ่อได้เมตตามอบเมล็ดธัญพืช	เป็นอุบายธรรมคำสอนของหลวงพ่อ	:	หว่านไว้ที่ใจตน	หลวงพ่อรากแก้ว	
แห่งชีวิตได้ดับลงแล้ว	 (โดยสมมติ)	 แต่รากแก้วแห่งธรรมที่หลวงพ่อได้บ่มเพาะไว้	 กำลังเป็นรากอ่อนที่		
จะเติบโตด้วยแสงแห่งธรรมตามปณิธานของหลวงพ่อ	 ขอถวายบูชาพระคุณหลวงพ่อ	 ด้วยความเคารพอย่าง
สูงยิ่ง…”	(คุณปรานอม เชื้อศักดาหงส์, เชียงใหม่)
	
“...ถ้าไม่มีหลวงพ่อ	 เราก็เหมือนถูกลอยแพ	 ภาพหลวงพ่อในใจของลูก	 ท่านยังงดงามเสมอ	 ก็เสียดายที่รู้จัก
หลวงพ่อช้าไป	 หลวงพ่อมากระตุกต่อมความคิดให้กับลูกศิษย์	 ธรรมะที่หลวงพ่อเคยให้กับลูก	 หลวงพ่อบอก
ว่า	“อย่าเป็นไอตัวใหญ่(I) ให้เป็นไอตัวเล็กนะ(i)…” (ลูกนัท, เชียงใหม่)
	
	 “...หลวงพ่อสอน	 คิดให้เป็น	ด้วยเห็นถูก	
	 เพราะขึ้นต้นถูก	 เป็นสัมมา	เห็นทางแก้	
	 ปัญญาเริ่ม		 ต่อศีลสมาธิ	ตามมรรค	แล	
	 สัมฤทธิ์แน่	 แก้ถูกจุด		ปัญญาวิมุติตรง…”	
(รักษ์พงศ์ ปัจจักขะภัติ K.P.Y. @ Chiangmai)
	
“...สัจธรรม	คำสั่งสอน	ของหลวงพ่อ	 		 ที่ท่านขอ	นอนให้ดู	เห็นชัดไหม		 	
ปัญญานำ	ฝึกให้เห็น	ที่เป็นไป			 		 เอาความจริง	มาสอนใจ	ให้จริงจัง				 	 	 	
เทิดท่านอยู่	ในดวงจิต	ไม่เว้นวาย		 		 เราควรหมาย	เชื่อท่านอยู่	ข้างกายเรา		 	
ยอมแพ้เป็น	เห็นคนอื่น	ถูกของเขา	 			 เตือนให้เรา	เป็นมิตรแท้	แก่ทุกหน	 	 	 	
ถึงอยู่ไหน	อยู่ได้	ไม่อับจน		 		 ไม่ต้องทน	บ่นอยู่นั่น	ให้ท่านฟัง		 	 	
ฝึกเอาจริง	มาแจกแจง	แถลงไข		 		 เพื่อให้ใจ	เห็นแจ้ง	ไม่แกล้งขาน	 	 	 	
สัมมาทิฎฐิ	ไร้ผล	แก่คนพาล		 		 เช่นกระจกผ่าน	ไม่มีค่า	คนตาบอดเลย	
ถ้ากรรมใด	ลูกได้ทำ	ล่วงเกินท่าน		 		 กายกรรม	วจีกรรม	มโนกรรมที่ทำไว้…”	
(อโณทัย ปัจจักขะภัติ K.P.Y. @ Chiangmai) 
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“...หลวงพอ่ทลูเปน็ผูท้ีพ่ลกิชวีติของขา้พเจา้	 จากทีอ่ยูใ่นเงามดืใหพ้บกบัแสงสวา่งมากขึน้ๆ	 สิง่มหศัจรรยท์ีไ่ดร้บั		
คอืการเปลีย่นความเหน็ทีผ่ดิใหเ้ปน็ความเหน็ทีถ่กูตอ้งในทกุๆ	 เรือ่ง	 ทกุๆ	 ขณะ	 จนทำใหค้วามทกุขท์ีเ่กดิขึน้
หมดไปสิ้นไปทีละเปลาะๆ	 ท่านเปี่ยมไปด้วยความเมตตาพร้อมที่จะช่วยให้ทุกๆ	 คนดับทุกข์ได้อย่างถาวร			
การสูญเสียหลวงพ่อครั้งนี้นับว่าเป็นการสูญเสียอันยิ่งใหญ่ของลูกศิษย์ทุกคน…” (สุดา ปัจจักขะภัติ, เชียงใหม่)
	
“...หลวงพ่อทูลสอนวิธีหาอุบายมาสอนตัวเองจากธรรมชาติ	 และวิธีคิดทางธรรม	 ผมไม่คิดเลยว่าหลวงพ่อจะ
จากเราไปเร็วอย่างนี้	 ผมจะทำงานประสานงานโครงการของหลวงพ่อที่เชียงราย	 จนผมจะหมดลมหายใจ...”		
(นายเส็ง นาทะสัน, บ้านวังน้อย อำเภอป าแดด จังหวัดเชียงราย)
		
“...เทิดทูนหลวงพ่อมาก	 เพราะธรรมะคำสั่งสอนนี้เอง	 ทำให้ลูกรู้สึกได้ว่าเส้นทางธรรมนี้ยังมีทางเดินสำหรับ
ลูก	ซึ่งเส้นทางนี้จะใกล้หรือไกลขึ้นอยู่กับตัวเราเอง	ลูกได้รู้จักที่จะสอนตนเองได้	 เตือนตนเองได้		เพราะลูก
เห็นว่าความจริงแล้วคนอื่นๆ	หรือสิ่งแวดล้อมรอบๆ	ตัวเราไม่ใช่ตัวปัญหา	แต่ใจเราเองต่างหากที่เป็นปัญหา	
ใจเรานั่นแหละที่เป็นตัวสร้างให้เกิดปัญหา	 และการมีกัลยาณมิตรที่ดีเป็นมรดกที่มีค่ายิ่งจากหลวงพ่อ….”		
(กัลยา ตุงคะเสรีรักษ์, ตาล, เชียงใหม่)
	
“...ในที่สุดหลวงพ่อก็ไม่รอ	 ลูกรีบน้อม	 ช้า	 รอ	 ประมาท	 หลวงพ่อลงทุนสอนด้วยชีวิตให้เห็นชัดๆ	 ตัวใคร		
ตัวมัน	 วันเวลาผ่านไปมัวทำอะไรอยู่	ณ	ศาลาธรรม	หลวงพ่อนอนสงบนิ่ง	 แสดงธรรมครบองค์	 ทั้งอนิจจัง	
ทุกขัง	อนัตตา	กราบบูชาพระธรรมพระคุณหลวงพ่อด้วยเศียรเกล้า…”	
(ทัศนีย์ สุวานิชวงศ์, สวนพันดาว เชียงใหม่) 
	
“...หลวงพ่อจะจากพวกเราไปแล้ว	 ท่านก็จากไปแค่สังขาร	 แต่คำสอนสั่งของท่านยังอยู่เป็นตัวแทนท่านให้
พวกเราได้อบอุ่นเสมือนท่านยังอยู่กับเราเสมอ	 ไม่ได้จากไปไหน	 ท่านเมตตาฝากคำสอนในการปฏิบัติธรรมไว้
หลากหลายรูปแบบ	 ซึ่งเป็นคำสอนที่ตรงต่อนิพพาน	 ผู้ใดปฏิบัติจริงก็จะเห็นจริงตามความเป็นจริง	 ขอตั้ง
ปณิธานว่าจะเร่งความเพียรฝึกฝนตนเองให้มีสัมมาทิฐิ	 ตามคำสอนของหลวงพ่อเพื่อเป็นปฏิบัติบูชาพระคุณ
แด่หลวงพ่อสืบไป...”	(คณะศิษย์พิษณุโลก)
	
“...ลูกรู้สึกเศร้าใจเสียใจอย่างสุดซึ้งที่มีผู้ที่มีพระคุณอย่างใหญ่หลวง	 ผู้ให้ชีวิตใหม่แก่ลูกได้ด่วนจากไปเช่นนี้			
น้อมกราบหลวงพ่อด้วยหัวใจ	หลวงพ่อทำให้ได้พบธรรมะอันวิเศษ	อันเป็นที่พึ่ง	ที่บูชา	เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ	
ลูกขอตั้งจิตอธิษฐานที่จะเดินตามรอยทางนี้ไปให้ไกลที่สุด	 เพื่อเป็นการปฏิบัติบูชาพระคุณของหลวงพ่อ…		
(จินดา ปัญจเรือง, สวนพันดาว เชียงใหม่)
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“...ธรรมะที่ได้ครั้งแรกเลยคือ	 รู้ว่าทุกๆ	 ชีวิตในโลกใบนี้มีค่ามากการทำร้ายชีวิตผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นสัตว์ตัวเล็กๆ	
พวกเขาก็รักชีวิตของเขาเองเช่นเดียวกับเรา	 เป็นจุดเริ่มที่ทำให้ข้าพเจ้าเข้ามาในขบวนการปฏิบัติเพี่อให้ตน
ออกจากทุกข์	 ทำให้ข้าพเจ้าเปลี่ยนแปลงโดยสามารถสร้างความเป็นธรรมให้กับตนเองและผู้อื่นได้โดยการใช้
ปัญญา	และศรัทธาในองค์หลวงพ่อเป็นล้นพ้น	สุดจะบรรยาย	ยังจำได้ว่ายิ้มให้ข้าพเจ้า	และพูดว่า	สู้	สู้	สู้		
ลูกจะใช้ปัญญาหาธรรมะของหลวงพ่อที่อยู่ในโลกใบนี้	จนกว่าจะได้ไปกราบหลวงพ่ออีกครั้งให้ได้….”	
(พรรณระวี กมลเพ็ชร, หน่อย, K.P.Y. ซานฟรานฯ)
	
“...มีโอกาสได้กราบและฟังธรรมจากหลวงพ่อ	 และก็เป็นครั้งแรกในชีวิตเช่นกัน	 ที่ทำให้ชีวิตเราเปลี่ยนจาก
หน้ามือเป็นหลังมือ	หลวงพ่อทูลเปิดของที่คว่ำอยู่ให้มันหงายขึ้นเท่านั้นเอง	ท่านชี้ให้เห็นจริงในสิ่งที่เป็นอยู่จริง	
ซึ่งแต่ก่อนนั้นเราจะเห็นหรือมองอยู่แค่เปลือกนอกของสิ่งแต่ละสิ่งเท่านั้นเอง	 ไม่เคยมองเข้าไปถึงแก่นแท้
ของสิ่งเหล่านั้นเลย...”	(หน่อย, ประเทศนิวซีแลนด์)		
	
“ธรรมแค่เสี้ยวหนึ่ง	เรื่อง	ไอตัวใหญ่	(I)	กับ	ไอตัวเล็ก	(i)	และยอมแพ้เป็นเท่านั้นที่ผมได้รับมาจากหลวงพ่อ	
ทำให้จิตใจผมเย็นลง	 มองเห็นศัตรูเป็นมิตร	 เปลี่ยนความเกลียดมาเป็นความรักความเมตตา	 สุดท้าย		
เรานั้นแหละจะได้รับความรักความเมตตากลับคืนมา…”	(อุดม รัตนอัมพรโสภณ, พนัสนิคม ชลบุรี)
	
“...คำสอนโดดเด่นของหลวงพ่อทูล	 ที่อยู่ในใจคือ	 ‘การพิจารณาที่สำคัญคือ	 ต้องทำใจได้	 เพราะถึงแม้จะ
พิจารณาถูกต้องตามเป็นจริง	 แต่ทำใจไม่ได้ก็ไม่มีประโยชน์’	 หลวงพ่อทรงเป็นเหมือนแสงประทีปสอ่งทางธรรม	
ใหไ้มห่ลงตดิยดึอยูก่บัทางโลกอกีตอ่ไป…”	(พจนา เปรมออ่น (ตุม๋) กลุม่ K.P.Y. นวิยอรค์)
	
“....ความเมตตาธรรมขององค์หลวงพ่อทูลที่มีต่อสัตว์โลกทั้งสมณะ	 และคฤหัสถ์	 ตลอดถึงสรรพสัตว์ทั้งปวง	
นั้นมากมายสุดประมาณได้	 เมตตาช่วยเหลือทั้งร่างกายและจิตใจ	 กับทุกๆ	 ชีวิตที่วิ่งเข้ามาเพื่อขอพึ่งบารมี
ขององค์ท่าน	 ข้าพเจ้าตั้งใจแน่วแน่ว่าจะปฏิบัติบูชาองค์หลวงพ่อให้ถึงที่สุด	 สมกับความเมตตาที่องค์ท่านได้
บากบั่นเอาชีวิตไปแลกคุณธรรมมา....”	(อรรถวรรณ รุ่นประพันธ์ หงอสุวรรณ, นิวยอร์ค)  
	
“....แนวทางปฏิบัติของหลวงพ่อ	 ไปปฏิบัติจริงๆ	 เริ่มเข้าใจและเห็นผล	 เมื่อมีเรื่องราวต่างๆ	 เข้ามากระทบ	
ดิฉันสามารถแก้ไขปัญหา	ทั้งทางใจและทางโลก	การเป็นฆราวาสที่มีครอบครัวและมีกิจการของตัวเอง	ทำให้
มีเวลาจำกัด	 แนวทางปฏิบัติของหลวงพ่อ	 เหมาะสมกับชีวิตฆราวาสที่ยุ่งรอบตัว	 เพราะเป็นปัญญาปัจจุบัน	
ที่แก้ความเห็นของใจ	 ให้เข้าใจในเหตุและผล	 จนยอมรับความจริงตามความเป็นจริงได้	 ซึ่งไม่ต้องหลบไป		
นั่งสมาธิให้จิตสงบก่อนแล้วปัญญาเกิด…”	
(เรืองรัตน์ ดิสยมณฑล, ประธานฝ ายฆราวาส วัดซานฟรานธัมมาราม)
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“...ข้าพเจ้าได้รอพระอริยสงฆ์มาเป็นเวลานานเหลือเกิน	 ในช่วงเวลาน้อยนิดที่ได้พบท่าน	 ได้ยินธรรมะจาก
ท่าน	 ได้เห็นจริยวัตรท่าน	มีโอกาสถวายปรนนิบัติเป็นระยะเวลาสั้นๆ	 ได้สังเกต	 ได้ซึมซับกริยาแห่งอริยวงศ์	
ท่านได้ทำหน้าที่ของพระอริยสาวกขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้สมบูรณ์ยิ่ง	 ยากที่จะหาผู้ใดเสมอเหมือน
ได้ในยุคนี้	 หลวงพ่ออยู่ในใจเสมอ	 ท่านให้แผนที่ที่จะตามหาหลวงพ่อไว้แล้วดังตำราที่ท่านเขียนมามากมาย		
ให้เราได้เดินตามหลวงพ่ออยู่ในทุกความจริงที่ใจข้าพเจ้าได้ค้นพบหลวงพ่ออยู่ในสัจธรรมของโลก….”	
(ณัฐวุฒิ ณ สงขลา, นิวยอร์ค, สหรัฐอเมริกา) 
	
“....ความรัก	ความเมตตา	ที่หลวงพ่อฯ	ได้ให้แก่พวกเรา	เสมือนพ่อสอนลูก	ความเสียสละที่หลวงพ่อได้อุทิศ
ชีวิตให้แด่บวรพระพุทธศาสนา	 เสมือนนักรบที่ได้รับชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ของโลกถึงพร้อมด้วยประโยชน์ตนและ
ประโยชน์ท่านอย่างแท้จริง	ข้าพเจ้ามีความซาบซึ้ง	และสำนึกในพระคุณของหลวงพ่อฯ	เป็นอย่างสูงยิ่ง	ที่ได้
ให้ความเมตตา	อบรมฯ	สั่งสอนให้ลูกได้ปฏิบัติตน	เป็นที่พึ่งของตนเองและผู้อื่น	เพื่อพาตนให้พ้นจากกองทุกข์		
ดังเช่นที่หลวงพ่อได้แสดงเป็นแบบอย่าง	…”	(วุฒิชัย หงอสุวรรณ, วัดนิวยอร์คธัมมาราม)
	
“..เมื่อได้สัมผัสในธรรมะของหลวงพ่อทูลที่ให้ไว้อย่างง่าย	 ในการนำมาวิเคราะห์และปฏิบัติตาม	 ได้พิจารณา
ในความหมายของ	“ยอมแพ้ให้เป็น”	และนำมาฝึกใช้	จนกระทั่งประสบกับกรณี	หนักหนาสาหัสมากในความ
รู้สึก	 จึงได้ประจักษ์ว่า	 การยอมแพ้ให้เป็นช่วยให้ใจได้เข้มแข็งอย่างมากมาย	 เราก็สามารถอยู่อย่างผู้แพ้ได้	
และให้อภัยกับผู้กระทำกับเราได้	 โดยหยุดตัวเอง	 และปล่อยให้ทุกสิ่งเป็นไปตามวิบากกรรม	 และเชื่อมั่นใน
กรรมดีเสมอ...”	(นายแพทย์ชัยพร พรหมสิงห์, ชลบุรี) 
	
“It	is	with	great	sadness	to	learn	the	passing	of	the	Venerable	Ajahn	Thoon	Khippapanyo	
on	November	11,	2008.	Although	 I	would	 like	to	think	his	passing	 is	his	 final	words	of	
wisdom.	If	we	had	gained	a	bit	of	wisdom	from	his	final	farewell,	we	would	have	honored	
him	in	a	way	that	he	would	have	liked.	Instead	of	sadness	for	the	passing	of	our	beloved	
Ajahn	 Thoon,	 I	 would	 like	 to	 celebrate	 his	 life	 long	 devotion	 to	 the	 practicing	 and	
teaching	of	the	Buddha,	which	according	to	the	Buddhist	calendar,	has	started	for	over	
2551	years.	To celebrate Ajahn Thoon’s life is to practice his teaching.”  
(Joy Aswalap, University of North Texas Denton, Texas, U.S.A.)
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“...คำสอนของหลวงพ่อเป็นหลักปฏิบัติที่ตรง	 ไม่ซับซ้อน	 สามารถทำได้ต่อเนื่องทุกที่ทุกเวลา	 โดยพยายาม
ศึกษาความจริงของตนเอง	 ศึกษาทุกข์ของตนเอง	 ค้นหาเหตุแห่งทุกข์นั้นที่มักมาจากการยึดถือสิ่งต่างๆ	 ว่า
เที่ยงบ้าง	 เป็นตนบ้าง	 เป็นของของตนบ้าง	แล้วจึงน้อมโอปนยิโกหาความจริง	 เพื่อมา	ลด-ถอย-ปล่อย-วาง
เหตุแห่งทุกข์นั้นที่ใจตน	 เป็นการปฏิบัติธรรมที่เน้นการเปลี่ยนความเห็นผิดเป็นถูก	 ตามหลักสัมมาทิฏฐิ	 และ
ตรวจสอบผลได้จากการสังเกตความคิดความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไปของตนเอง	 ในชีวิตนี้	 นับเป็นบุญที่สุดที่ได้
โอกาสเกิดมาเจอพระพุทธศาสนา	และคำสอนของหลวงพ่อ…”		
(พระณัฐ ณฏฺ€ปญฺโญ, วัดซานฟรานธัมมาราม, สหรัฐอเมริกา) 
	
“...ประทับใจหลวงพ่อที่ท่านสอนเหมือนพ่อแม่ที่รักลูกอย่างแท้จริง	 แม้คำพูดเหมือนดุว่ากล่าว	 แต่ใจท่าน
บริสุทธิ์สะอาดเต็มเปี่ยมด้วยความปรารถนาดีอย่างแท้จริงชี้บอกขุมทรัพย์อันประเสริฐให้ดิฉัน	 แต่การปฏิบัติ
เราต้องปฏิบัติเอง	 แล้วจะซาบซึ้งใจจนบอกไม่ถูก	 ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานดีขึ้นกว่าแต่ก่อน	 สำนึกถึง
คุณค่าแห่งปัญญาธรรมว่าดีแท้ๆ...”		(ใหม่ จินดาลักษณเลิศ)
	
“...ถ้าไม่ได้แนวทางของหลวงพ่อทูลมาปฏิบัติ	 ป่านนี้ฉันคงจะหลงสร้างทุกข์	 โทษ	 ภัย	 ให้แก่ตัวฉัน	 และ		
คนอื่นอีกมากมาย	ลูกขอก้มกราบองค์หลวงพ่อทูล…”	(แม่ชีสมจิตร ศิริคะเณรัตน์)
	
“...ได้รับฟังและเรียนรู้การเปลี่ยนวิธีคิด	 ทำให้ได้แนวทางในการเรียนรู้	 ‘แค่คลิก	 ชีวิตก็เปลี่ยน’	 ที่ผ่านมา	
ความเครียดจากความทุกข์ทางใจส่งผลต่อสุขภาพอย่างมาก	 หลักการสอนของหลวงพ่อเป็นการสอนแบบ
เรียบง่ายแต่แฝงด้วยหลักการของความจริง	เป็นวิธีการสอนที่ดีเยี่ยม	สอนเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย	สามารถ
นำไปต่อยอดวิธีการคิดได้หลากหลายจากธรรมชาติรอบๆ	 ตัว	 นั้นคือ	 การเปลี่ยนวิธีการคิด	 ชีวิตก็เปลี่ยน	
สามารถนำไปปรับใช้กับครอบครัว	 การทำงานร่วมกับคนในองค์กร	 เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข...”
(นางมณีรัตน์ ไพยารมณ์, ก่ำปุ๊ง)
	
“...คำพูดและกระทำของท่านจะเปิดเผยความเข้าใจใหม่	 ในทุกจุดที่ชีวิตนิเคลื่อนไป	 หลวงปู่ได้แสดงให้นิดูว่า	
การแก้ปัญหาที่ถูกต้องเริ่มด้วยการหาและทำลายเหตุที่แท้จริง	 แทนที่จะเพ่งโทษ	 คำสอนได้กลายมาเป็น
เครื่องมือที่สำคัญที่ได้ใช้ในการแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวัน		หลวงปู่ทูลเป็นแสงสว่างที่ส่องถึงความจริงที่ไม่ได	้
ถูกปิดไว้	 ชี้แจงแนวทางในการปรับปรุงตัวเอง	 และเรียนรู้วิธียอมแพ้เป็น	 หลวงปู่ทำให้ธรรมะเป็นสิ่งที่ง่าย	
ช่วยให้นิเห็นว่า	 ถ้าเราเห็นเราเองเป็นเหตุแห่งทุกข์	 เราจะสามารถแก้ความเห็นผิด	และสร้างความเห็นที่ถูก	
จริงตามความเป็นจริง…					
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ดั่งเศรษฐีผู้ไม่ยึดหลงในสมบัติซักนิดเดียว	 หลวงปู่อยากให้ทุกคนในโลกนี้	 ได้รับสัมผัสผลจากวิธีการปฏิบัติ
ธรรมที่ง่าย	 เพื่อเราจะได้พ้นจากความหลงผิดและทุกข์ทางโลก	 หลวงปู่มีความเมตตาและอดทนต่อนิอย่าง
ไม่มีที่สิ้นสุด	 ซึ่งนิไม่สามารถตอบแทนได้เลย	 นิเพียงแต่เป็นสื่อที่นำคำสอนของท่านมาให้โลกนี้ได้ทราบ	 เมื่อ
ท่านได้นิพพาน	 โลกนี้คงมืดลง	 แต่ว่าแสงของท่านจะสว่างอยู่ในธรรมะตลอดกาล	 ขอให้เรานำเทียนของเรา
ทั้งหลายไปต่อไฟของหลวงปู่	เพื่อที่จะเผยแพร่มรดกทางธรรมของท่านออกสู่ชาวโลกต่อไป...”			
(นิชา เทียนเงิน, ซานฟรานซิสโก, สหรัฐอเมริกา)
	
“...หลวงพ่อกล่าวว่า	 “ดีแล้วที่ชอบคิด	 ให้พิจารณาหาเหตุหาผล	 หาข้อเท็จจริงในสิ่งที่เราได้รู้ได้เห็นหรือได้
กระทบสัมผัส	 และใช้ความคิดหรือปัญญานั้นแหละพิจารณาในทางธรรม	 คือพิจารณาทุกอย่างให้เป็นธรรม	
คิดแม้แต่กระทั่งว่าธรรมชาติซึ่งเป็นตัวที่ทำให้เกิดผลกระทบหรือก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในสรรพสิ่ง		
สรรพชีวิตทั้งหลายก็อยู่ภายใต้กฎไตรลักษณ์เช่นเดียวกัน	หลวงพ่อคงไปถึง	‘จุดหมาย’	ของท่านอย่างแน่นอน	
รู้สึกว่าขณะนี้หลวงพ่ออยู่ไกลแสนไกล	 แต่สิ่งที่ยังอยู่ใกล้ฉันตลอดเวลาคือคำสอนอันมีคุณค่ายิ่งของท่าน”			
(ประพีร์พรรณ โพธิ์กระจ่าง)
	
“…หลวงพ่อได้พูดประโยคที่สะกิดใจของตนเอง	 คือ	 ‘การเอาประโยชน์จากเหตุการณ์ทุกเหตุการณ์มาสอนใจ
ตนเอง’	หลวงพ่อได้เน้นฝึกการแสดงออกกับคนอื่น	ก็คือ	การฝึกระวังในเหตุ	สังเกตในผล	ส่วนผลจะออกมา
อย่างไร	(ดีหรือไม่ดี)	ใจน้อมยอมรับเพราะกินยาบำรุงหัวใจไว้แล้วทุกวัน	(คือ...ก็ได้)	เมือ่เหน็ผูอ้ืน่เขาทำอะไร
ไม่ถูกต้องก็อย่าเพ่งโทษเขา	 ให้เอาแต่ประโยชน์เป็นกระจกมาสะท้อน	 และถามว่า	 ‘แล้วเราล่ะ‘	 เคยทำ
พฤติกรรมไม่ถูกต้องแบบนั้นไหม	 แนวทางการปฏิบัติของหลวงพ่อ	 ได้ประสานสมดุลโลกและธรรมไว้อย่าง
กลมกลืน...”	(กัลนิถา สังข์แก้ว, สาว, โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์)
	
“...หลวงพ่อเน้นว่า	 ‘ให้เรารู้จักฝึกเป็นคนช่างสังเกต	 แล้วน้อมเข้ามาหาตัวของเราให้ได้’	 การสังเกตเป็น		
สิ่งสำคัญและเป็นการจุดประกายไฟในความคิด	 ให้เกิดการเปลี่ยนความเห็น	 ยอมรับและปรับปรุงตนเอง		
ในทางที่ดีขึ้น	รู้จักเลือกคิด-ทำ-พูด	ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่สุดและมีการคิดไตร่ตรอง	ใคร่ครวญอยู่เสมอ...”		
(สุรชัย จงทิวาวัฒน์, พนัสนิคม) 
	
“...จากวันที่เริ่มได้ฝึกคิดตามแนวทางปัญญาสัมมาทิฏฐิของหลวงพ่อทูล	 สามารถนำอุบายธรรมมาฝึกปัญญา
ได้ตลอดเวลาและทุกสถานที่	 นับว่าตนเองเป็นผู้มีบุญที่ได้มีโอกาสรับใช้หลวงพ่อตอนที่ท่านอาพาธ	 ได้
อุปัฏฐากพระอริยเจ้า	 นับเป็นบุญบารมีที่ยิ่งใหญ่	 ยิ่งได้อยู่ใกล้ยิ่งทำให้เห็นธรรมได้ชัดเจนมากขึ้น	 หลวงพ่อ
สอนทุกอิริยาบถ	ขอให้เราหมั่นสังเกต....”	(น้องณี, ศิษย์วัด) 
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“...หลวงพ่อสอนว่าให้เห็นจริงตามความเป็นจริง	 หลวงพ่อได้แสดงธรรมบทสุดท้ายให้เราดูไม่ใช่อนิจจัง	 แต่ครบ	
ทั้งไตรลักษณ์ทีเดียว	 หลวงพ่อแสดงธรรมตลอดเวลา	 เพียงแต่เรามองไม่ออก	 เวลาหลวงพ่อให้ถามเราก็ไม่รู้
จะถามอะไร	เพราะเราโง่	ขนาดไม่รู้ว่าเราไม่เข้าใจอะไร	เลยไม่มีอะไรจะถามทุกครั้งก็จะเงียบกันหมด	หลวงพ่อ	
บอกว่าเหมือนสีซอให้ควายฟัง	 เราก็ยังเป็นควายตามเดิม...หลวงพ่อตอบว่า	 พิจารณาสิ่งที่เป็นปัญหากับเรา...	
ท่านอ่านออกว่าลูกศิษย์นี้ขี้โกงชอบทางลัด	 ชอบอาหารสำเร็จรูป	 หลวงพอ่เคยบอกวา่จะใหม้ะละกอคนละลกู	
ให้ไปทำอาหารเอง....	 ตอนนี้หลวงพ่อไม่อยู่เราก็ต้องเดินเอง	 หลวงพ่อบอกชี้ทางไว้อย่างละเอียดแล้ว		
ทุกซอกมุม....”	(อ. อึ่งอ่าง) 

“...หลวงพ่อก็ชวนว่า	‘ไปอยู่วัดเอาไหม?	ไปจะแบ่งข้าวให้ครึ่งบาตร’	รู้สึกปลื้มใจมาก	หลวงพ่อเปรียบเหมือน
ร่มโพธิ์	 ร่มไทร	 เป็นที่พึ่งพาของลูกศิษย์	 ท่านเป็นห่วงลูกศิษย์ที่เจ็บป่วยทุกคนเสมอ	 ท่านมีความเมตตากับ
ทุกๆ	คน	และท่านสอนว่า	 ‘อย่าไปยึดติดกับสิ่งหนึ่งสิ่งใด	ให้ทำไปตามหน้าที่’	ข้าพเจ้าตั้งใจปฏิบัติตามคำสั่ง
สอนหลวงพ่อทุกประการ...”	(กาหลง สกุลวัฒนะ, เด็กวัด)		
	
“....เมื่อได้มีโอกาสศึกษาธรรมะและลงมือปฏิบัติจริง	 จึงเห็นว่าการปฏิบัติไม่ได้มีอะไรมากไปกว่าการหาทาง
ปรับเปลี่ยนตัวเอง	 เริ่มจากการคิดถูก	 โยงไปถึงพูดถูก	 และประพฤติตัวถูก	 หลวงปู่ท่านก็ให้กำลังใจว่า			
‘นักปฏิบัติธรรมก็เหมือนนักมวย	ถ้ายังหาจังหวะต่อยเขาไม่ได้ก็ให้เต้นฟุตเวิร์คคอยหลบหลีกให้ดี	ถ้าอ่อนซ้อม
ก็โดนเค้าน็อคเอาได้	 แต่ก็ไม่เป็นไรไปซ้อมมาให้ดีคราวหน้าค่อยมาสู้กันใหม่’	 ตัวอย่างและผลของการปฏิบัติ
ของท่านก็เป็นกำลังใจให้ฉันมั่นใจและไม่ท้อถอยไม่ว่าจะเจอโจทย์ชีวิตที่ยากแค่ไหน	 เพราะถ้าปัญญาถึงก็จะ
ผ่านเรื่องนั้นไปได้	ฉันคิดว่าเกิดมาครั้งนี้	ต้องให้คุ้มกับที่เกิดมา	ให้ได้รู้ได้เห็นสิ่งต่างๆ	ในโลก	จนเบื่อโลกไปเอง...”	
(สิริมตี นิมมานเหมินท์)
	
“พระปัญญา	ส่งสร้าง	 บุญกุ-ศลแฮ	
พิศาล	 ธรรมนำลุ	 ศาสน์หมั่น	
เถร	ใหญ่เมืองอุดรแห่ง		 แดนธรรม	
คือหลวงพ่อทูล	นั้น		 จื่อไว้ยืนนาน”	
(อาจารย์ขนิษฐา สงห์ทองลา, โรงเรียนศรีสงครามวิทยา อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย) 

“...ธรรมคำสอนขององคห์ลวงพอ่	 ลกูไดอ้า่นไดฟ้งัมากม็าก	 และองคห์ลวงพอ่เมตตาสอนโดยตรงกห็ลายครัง้	 เพื่อ
แสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อองค์หลวงพ่อ	 ลูกจะนำมาปฏิบัติบูชาอย่างเคร่งครัด	 เพราะธรรมะทุกเรื่องที่
องค์หลวงพ่อสอน	 นั่นคือ	 เส้นทางตรงที่มุ่งสู่แดนแห่งนิพพานทั้งสิ้น	 ด้วยกายชีวิตและจิตวิญญาณที่มี	
พร้อมทั้งการปฏิบัติธรรมทั้งหมด	ลูกทั้งสองขอน้อมถวายบูชาแด่องค์หลวงพ่อทูล…”		
(มานพ - สุดารัตน์ ดารา, สกลนคร)
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“...He	is	my	great	teacher”	(วังโม	ดิกซี่	ประธาน	มูลนิธิประทีปแห่งพุทธธรรม	นานาชาติ		
(The Light of Buddha Dharmma Foundation International)) 
	
“...โอ้ยเด้น้อ!	 แสนเสียใจหลายเด้	 พ่อหนีไปบ่ได้สั่ง	 ทั้งผ่องอุกผ่องอั่งปวงประชา	 ขาดพ่อแล้วสิหันหน้าเพิ่ง		
ผู้ใด๋	 พ่อทูลเอ๋ย	 คือจังนกขาดต้นไม้สิไปเพิ่งชายคาใด๋	 คือจังปลาบ่มีหนองปองนทีบ่มีน้ำ	 ยามเจ็บไข้ประชา
ไทยสิได้เพิ่งชายคาใด๋	เด้น้อ!	พวกลูกหลานขาดพ่อแล้วสิหันหน้าเพิ่ง	ผู้ใด๋	โอ๊ยเด้น้อ!....”			
(แม่สมถวิล แม่บุญมา แม่นวล, บ้านหนองแวงแก้มหอม, อุดรธานี)
	
“…คณะศิษย์การบินไทย	 จำนวน	 ๗	 ท่าน	 ได้เดินทางไปพุทธคยา	 เพื่อเข้าร่วมงานสาธยายพระไตรปิกฎ		
ของชาวพุทธนานาชาติ	 ครั้งที่	 ๔	 ตามเจตนารมณ์ของหลวงพ่อทูล	 ที่มีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่จะไปร่วม
งานนี้	และได้กล่าวคำไว้อาลัย	ณ	ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์	เป็นภาษาอังกฤษว่า		
‘We	do	 feel	and	believe	 that	Luang	por	Thoon	 is	here	with	us	as	well	as	his	 teacher.	
May	I	recall	one	to	you	‘One	who	has	great	wisdom	Can	retain	the	perfect	state	of	mind’			
จิตตํ รกฺเขถ เมธาวี” ‘ผู้มีสติปัญญาดีเท่านั้น	จึงสามารถรักษาจิตได้’	กล่าวจบไฟฟ้าก็ดับอยู่เป็นบริเวณนาน	
ทำให้บรรยากาศขณะนั้นช่างมีความสงบ	 เยือกเย็น	 คิดว่าหลวงพ่อได้มาอยู่	 ณ	 สถานที่แห่งนี้ด้วย	 และคณะ		
ได้เดินทางไปปฏิบัต	ิ บูชาทอดผ้าป่าบังสุกุลตามวัดต่างๆ	 เพื่อเป็นมหาบุญกุศล	 น้อมถวายแด่หลวงพ่อผู้เป็นที่
เคารพบูชาอย่างยิ่งของพวกเรา...”	(ศิษย์การบินไทย) 
	
“...หลวงพ่อได้ละสังขารจากเหล่าพุทธศาสนิกชนไปแล้ว	 ขอให้คุณงามความดีและบุญบารมีที่ท่านได้สั่งสมไว้
มาตลอดชีวิต	 จะส่งผลเป็นพลวปัจจัย	 นำดวงวิญญาณสถิต	ณ	 แดนสุขารมณ์	 คอยปกป้องพระพุทธศาสนา	
ให้ดำรงคงอยู่คู่สังคมไทยและสังคมโลก	ชั่วนิจนิรันดร์...”	(ศิษยานุศิษย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี)
	
“…	 ลูกได้เรียนรู้การปฏิบัติภาวนาจากหลวงพ่อเป็นอาจารย์องค์แรกของลูก	 สอนจนลูกรู้จักตัวเองและ		
ใชต้วัเองเปน็	หลวงพอ่สอนใหรู้จ้กัใชค้วามคดิ	 ใชป้ญัญาพจิารณาธรรม	 โดยลงมอืปฏบิตัดิว้ยตนเอง	 ใชป้ญัญา
แกป้ญัหา	โดยบอกเปน็เคลด็วชิายอ่ๆ	ใหค้น้หาเอาเอง	เปน็ปจัจตัตงั	แกก้เิลสไดถ้กูจดุของทกุคน	เพราะหลวงพอ่	
ชำนาญในการใชป้ญัญา	จงึสอนใชป้ญัญาใหล้กูๆ...”	(คณะศษิยจ์งัหวดัภเูกต็ และครอบครวัหาญสมทุร)
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“...ท่านอาจารย์	 เป็นผู้ปฏิบัติดี	 ปฏิบัติชอบ	 ทำความดีสร้างประโยชน์กับพระศาสนา	 มาตลอดชีวิตของท่าน	
ท่านยังพบเวทนาขนาดนี้	แต่คิดว่าท่านได้แสดงธรรมที่เป็นของจริงเป็นครั้งสุดท้าย	นับเป็นการเตือนสติไม่ให้
ประมาท	ขณะร่างกายแข็งแรงให้รีบทำความดี	รักษาศีล	ปฏิบัติธรรมเจริญภาวนาให้มาก	

•	 คุณธรรมของท่านที่ได้พบความเมตตา	 จะประมาณไม่ได้และกับศิษย์ทุกคน	 โดยไม่เลือก		
ชั้นวรรณะ	ฐานะ	

•	 อดทน	 เจ็บไข้มากขนาดไหน	 จะไม่บอกให้ศิษย์เป็นกังวล	 จนกว่าศิษย์จะสังเกตเห็น	 ถามท่าน		
ท่านจะตอบสั้นๆ		

•	 การสอนธรรม	 เข้าใจง่าย	 มีการอุปมาอุปไมยต่างๆ	 เช่น	 สอนเรื่องปล่อยวางความทุกข์			
ท่านเปรียบเทียบว่า	 คนไปจับปลามีความสุขกับการจับปลา	 พอดำน้ำจับปลาได้แล้ว	 กำไว้แน่น	
พอเห็นว่าเป็นงูพิษ	 ไม่ต้องบอกให้วางหรือปล่อย	 ก็รีบขว้างไปไกลตัวทันที	 เพราะเห็นโทษของ		
งูพิษ	คนที่พิจารณาเห็นโทษของทุกข์	ไม่ต้องบอกให้ปล่อยวาง	ก็จะปล่อยวางเอง		

•	 ท่านรู้เหตุการณ์ล่วงหน้า	 รู้อดีต	 อนาคต	 แต่ท่านไม่พูด	 เมื่อเหตุการณ์ต่างๆ	 เกิดขึ้นจริง			
จึงทราบว่าทำไมท่านพูดอย่างนั้น		

•	 ท่านเป็นที่เคารพรักของญาติโยม	 ทุกคนกล่าวถึงคุณธรรม	 ความเมตตาของท่าน	 ท่านไปเยี่ยม
ญาติโยมไม่มีคำว่า	‘อด’	คำว่าลำบากไม่มี	สะดวกสบายทุกอย่าง		

...จะไม่ลืมความเมตตาที่มีต่อลูกศิษย	์ และตั้งใจจะตอบแทนพระคุณ	 โดยปฏิบัติตามคำสั่งสอน	 กระทำคุณงาม	
ความดี	ทำนุบำรุงพระศาสนาเท่าที่สติปัญญาและความสามารถจะทำได้....”	
(สุจิตรา เนียมประดิษฐ์ และคณะศิษย์นครปฐม) 
	
“มงคลฤกษ์เบิกห้วงสรวงสวรรค์		 ศิษย์โศกศัลย์พระสงฆ์สิ้นสังขาร	
หลวงพ่อทูลดับสูญจิตวิญญาณ		 ละสังขารดับขันธ์สิ้นกรรมเวร	
คุณพระธรรม	คำสอนแต่ก่อนหลัง	 เพราะมุ่งหวังศิษย์พบสุขพ้นทุกข์เข็ญ	
สถิตพระธรรมคงอยู่จิตร่มเย็น		 พระดั่งเป็นพุทธองค์ทรงเมตตา	
เพลานี้ดวงชีวีพระดับสูญ		 ศิอาดูรอาลัยใจโหยหา	
สิ้นสังขารคำสอนอยู่พุทธบูชา		 ขอนำมาประจำใจสืบไปนาน	
ศิษย์ชาวใต้น้อมอาลัยร่วมส่งจิต		 ขออุทิศผลบุญหนุนสืบสาน	
ส่งหลวงพ่อดับขันธ์สู่นิพพาน		 สถิตสถานเคียงข้างพุทธองค์”	
(แม่ชีลี พร้อมคณะมโนราห์, ศิษย์ชาวปักษ์ใต้) 
	
	



ลูกศิษย์àล่าว่า...
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สอนให้ใส่ใจข้อวัตรป¯ิบัติ 

 การอบรมสั่งสอนพระเณรของหลวงพ่อนั้น พระอาจารย์แดง รตินฺธโร กล่าวว่า  

“หลวงพ่อไม่ดุด้วยวาจา แต่ดุด้วยสายตาและกิริยา หลวงพ่อดุ แล้วยังไม่ฟัง ยังดื้อดึงถึงแม้จะดื้อในใจ 

หลวงพ่อก็จะมาบอกว่า เฮาไล่หนีจริงๆ นะ เพื่อประโยชน์ในการÀาวนา ท่านให้ทำงาน เพราะอยู่เฉยแล้วฟุ‡งซ่าน

ทำงานแล้วจะได้ไม่ฟุ‡งซ่าน แต่ถ้าทำแล้วยังฟุ‡งซ่านใจยังไม่ยอมท่านก็จะมาบอกมาดุอีก เรื่องงานท่านจะพูดที่

ศาลา ส่วนเรื่องÀาวนาส่วนตัว ถ้าคลื่นรับได้ท่านจะไปเทศน์บอกที่กุฏิ มาเคาะกุฏิ มาบอกที่กุฏิ ว่าให้ตั้งใจÀาวนา 

อย่ามัวแต่หานอน พอเราลุกขึ้นมาปฏิบัติ เดินไปดูท่านที่กุฏิ เอ ท่านก็นั่งเขียนหนังสืออยู่นี่นา แล้วท่านไปหาเรา

ที่กุฏิได้ยังไง ถึงแม้ท่านละสังขารไปแล้ว แต่ลูกศิษย์หลายคนก็ยังฝันเห็นท่านมาหาอยู่ แสดงนิมิตหมายว่า  

ท่านไม่ได้จากเราไป ธรรมะที่ท่านพร่ำสอนยังอยู่ ให้พากันปฏิบัติ” 

 หลวงพ่อให้ใส่ใจกับพระวินัยแม้สิกขาบทเล็กน้อย แม้แต่เรื่องการประเคนอาหารหลวงพ่อก็ย้ำบ่อยครั้ง 

เรื่อง “กัปปิยะ” ผัก ผลไม้ ท่านบอกให้ไปศึกษาให้เข้าใจ ส่วนเรื่องสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ หลวงพ่อก็สอนให้ใช้อย่าง

ประหยัด และทำเป็นตัวอย่างแก่ศิษย์เสมอ   

ครูบาโซ่ (พระนักบุญ สุริยปญฺโญ วัดป่าบ้านค้อ) เล่าว่า  

 “แม้กระทั่งกระดาษทิชชู่ในห้องน้ำ ถ้าดึงเกินสองแผ่นท่านจะเตือนทันที” ครูบาโซ่เล่าต่อไปว่า “มีครั้งหนึ่ง 

ข้าพเจ้า ไปซ่อมก๊อกน้ำกับหลวงปู่ เมื่อซ่อมเสร็จแล้ว ก็ถือก๊อกน้ำที่เสียลงมา ในขณะเดินลงมาก็คิดในใจว่าก๊อกน้ำ

นี้จะเก็บไว้ก็ไม่มีประโยชน์ จึงขว้างทิ้งเข้าป่าไปไม่ได้สนใจ เมื่อลงมาแล้วหลวงพ่อจึงถามหาก๊อกน้ำ จึงได้กราบเรียน

ท่านไปว่า “ทิ้งไปแล้วครับ” หลวงพ่อก็เลยดุเอาเสียยกใหญ่ แถมกำชับอีกว่า “ไปหามาให้เจอ ไม่งั้นไม่ต้องฉันข้าว

กันวันนี้” เมื่อถึงเวลาฉันฯ ที่ศาลา หลวงพ่อพูดประโยคหนึ่งขึ้นมาว่า “ช่างใหญ่ขว้างก๊อกทิ้ง...” ให้ทั้งพระเณร

และญาติโยมครึ่งศาลาได้รับรู้กัน ท่านสอนให้รู้จักประหยัด และใช้ปัญญาพิจารณาว่าสิ่งไหนพอจะซ่อมได้ก็เอามา

ซ่อม ให้ใช้งานต่อไปได้ เมื่อหมดประโยชน์จริงๆ แล้วจะเก็บไว้ก็รกเปล่าๆ นั้นแหละจึงจะทิ้งได้ เรื่องน้ำเรื่องไฟ

หลวงพ่อจะสอนให้ประหยัดตลอด แม้กระทั่งขันตักน้ำในห้องน้ำท่านยังให้หาขันใบใหญ่ๆ ไปไว้ เวลาตักน้ำราดจะได้

ไม่เปลืองน้ำ เรื่องไฟตามกุฏิ ศาลา ถ้าเปิดมากเกินความจำเป็น ท่านจะบอกทันทีว่าให้ประหยัด “มันหนักคนหา 

ถ้าคนใช้ไม่ประหยัดช่วยกัน” ของเล็กๆ น้อยๆ แม้กระทั่งข้อต่อท่อน้ำที่ใช้แล้ว ท่านยังให้เก็บมาแกะใช้ใหม่ ไม่ต้อง

เสียเงินซื้อ”   

 ปกติหลวงพ่อท่านจะสำรวจตรวจตราบริเวณวัดอยู่เสมอ ทั้งในเวลากลางคืนและในเวลาเช้า ครั้งหนึ่งใน

เวลาเช้า หลวงพ่อเดินไปตรวจดูความเรียบร้อยที่โรงน้ำร้อน ไปเห็นถ้วยและแก้วที่ไม่ได้ล้างวางอยู่ เมื่อถึงเวลาฉัน 

หลวงพ่อจึงเอ่ยขึ้นมาว่า “แม้แต่หมามันกินแล้วมันยังรู้จักทำสะอาด อันนี้คนกินกันแท้ๆ ทำไมไม่รู้จักล้าง Àาวนา

กันยังไง” คำเตือนของหลวงพ่อแม้เพียงประโยคสั้นๆ ก็จริง แต่ถึงอกถึงใจพระเณรบางรูปเหลือเกิน    

 แต่บางครั้งหลวงพ่อก็ไม่ได้สอนด้วยคำพูดเสมอไป อย่างเช่นมีครั้งหนึ่ง ที่ข้างอาสนะของหลวงพ่อไม่ได้จัด

วางกระโถนเอาไว้ แล้วพระทุกรูปก็ไม่มีใครสังเกต กว่าจะรู้กันอีกทีก็เห็นหลวงพ่อเดินไปหยิบกระโถนด้วยตนเอง 
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โดยไม่ได้พูดอะไรเลย กรณีนี้เป็นผลให้พระทุกรูปได้สติมากมาย เพราะระลึกเห็นหลวงพ่อเดินไปหยิบกระโถนแล้ว 

จะช่วยกระตุ้นสติได้เป็นอย่างดี (หึหึ) 

 เรื่องห้องน้ำท่านจะเตือนอยู่เสมอ เรื่อง เวฏจกุฎีวัตร ที่พระภิกษุพึงรักษาความสะอาดห้องน้ำห้องส้วม 

เป็นวัตร ในบางครั้งท่านก็จะลงมือล้างห้องน้ำด้วยตัวเอง เรื่องนี้สามเณรเสกเคยเห็นกับตาตนเองเล่าว่า “วันหนึ่ง 

เวลาประมาณสองทุ่มเศษ หลวงพ่อลงมาล้างห้องน้ำ โดยไม่ได้บอกใครเลย เหมือนท่านจะสอนว่า การทำความดี 

ไม่ต้องเลือกกาลเวลา” ท่านพูดเสมอว่า “ห้องส้วมนี้เป็นหน้าเป็นตาของวัด แขกไปใครมา เขาก็จะดูห้องน้ำนี้แหละ 

เขาไม่ดูว่าพระเณรภาวนากันยังไง เขาจะสังเกตดู ห้องน้ำ ห้องส้วม กุฏิ ศาลา จะรู้ได้ทันทีไม่จำเป็นต้องถามเลย” 



หลวงพ่อทูล กับวัดนิวยอร์คฯ  

 ตั้งแต่ระยะเริ่มแรก ที่หลวงพ่อได้เผยแผ่ธรรม โดยการแสดงธรรมเทศนา หรือเขียนหนังสือธรรมปฏิบัติ

มากมาย ทำให้เกิดมีศิษยานุศิษย์ น้อมนำธรรมปฏิบัติของหลวงพ่อไปปฏิบัติจนเกิดผลขึ้นเป็นจำนวนมาก ทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศ   

 วัดนิวยอร์คธัมมาราม ซึ่งเป็นสาขาหนึ่งที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงนิวยอร์ค ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยคณะ

ศรัทธาและพุทธบริษัททั้งหลายร่วมกันสร้างถวายองค์หลวงพ่อ ทุกๆ ปีหลวงพ่อจะมีเมตตาไปให้กำลังใจเป็นประจำ 

ความเมตตาห่วงใยที่มีต่อศิษยานุศิษย์ แม้ทำให้หลวงพ่อต้องเหน็ดเหนื่อยอย่างมากก็ตาม แต่หลวงพ่อไม่เคยแสดง

ให้เห็นเลย แต่กลับแสดงความห่วงใยลูกศิษย์ เป็น “พระผู้ให้” แก่ศิษยานุศิษย์ตลอดเวลา ทุกครั้งที่เดินทางไปถึง 

ทางคณะลูกศิษย์ที่วัดนิวยอร์ค ก็อยากจะรีบไปนิมนต์ให้หลวงพ่อพักผ่อน เพราะเห็นว่าท่านเดินทางมาแต่ไกล  

จึงกราบเรียนท่านว่า “หลวงพ่อนิมนต์พักผ่อนนะครับ (ค่ะ)” แต่องค์หลวงพ่อท่านยิ้มและมองลูกศิษย์ที่มากราบ

ท่านด้วยความเมตตา และพูดด้วยสำเนียงอีสาน ว่า “เฮ้านอนมาตลอดทาง บ่ เป็นหยัง” 

 พระอาจารย์เมธี ธีรปญฺโญ เจ้าอาวาสวัดนิวยอร์คธัมมาราม กล่าวถึงหลวงพ่อว่า 

 “ทุกครั้งที่ข้าพเจ้าได้มีโอกาสคุยกับท่าน ท่านจะถามเสมอว่า ที่วัดเป็นอย่างไร มีโยมมาวัดเยอะหรือเปล่า 

พยายามรักษาศรัทธาญาติโยมไว้นะ ทำตัวให้เป็นที่เคารพศรัทธาของญาติโยมทั้งหลาย เรื่องที่ท่านสั่งเสมอว่า 

ความเสื่อมเสียที่จะเกิดกับนักบวชเรา คือ ๑. เรื่องผู้หญิง ๒. เรื่องเงิน ท่านจะสั่งเป็นประจำและกำชับอย่างมาก 

อย่าให้เกิดเรื่องแบบนี้เป็นอันขาด ถ้าเกิดเรื่องแบบนี้เมื่อใด ความเสื่อมเสียจะเกิดขึ้น และไม่สามารถที่จะรักษา

ศรทัธาญาตโิยมไวไ้ด ้ทา่นเปน็หว่ง ๒ เรือ่งนีเ้ปน็อยา่งมาก

 หลักธรรมที่องค์หลวงพ่อสอนอยู่เป็นประจำและอยู่ในใจของข้าพเจ้าคือ “ให้ใช้ปัญญาพิจารณา ในเรื่อง

ต่างๆ ทั้งในทางบวกและในทางลบ และให้น้อมเข้ามาหาตัวเอง มองดูตัวเองให้เห็นว่าเรานัน้หลงตดิอยูใ่นสิง่ไหน 

ใจมีความผูกพันในสิ่งไหน ให้ใช้ปัญญาพิจารณาในจุดตรงนั้น ไม่ใช่ว่าจะทำแต่สมาธิอย่างเดียว แล้วท่านเน้น  

ไปอกีวา่ สมาธไิมท่ำใหเ้กดิปญัญา ปญัญาคอืการพจิารณา ทำใหจ้ติทีห่ลงตดิและผกูพนัในสิง่ตา่งๆ นัน้ เกดิความ  

เบือ่หนา่ย และรูจ้รงิ เหน็จรงิ ตามหลกัความเปน็จรงิ” 
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 ทกุครัง้ทีห่ลวงพอ่จะกลบัเมอืงไทย ทา่นจะบอกวา่ “เดีย๋วหลวงพอ่มา แปบ......เดยีว” (แปบ.....เดยีวของทา่น

ในทีน่ี ้คอื ๑ ป)ี ทกุคนตา่งตัง้ตารอคอย การกลบัมาของหลวงพอ่ อยากจะเหน็หลวงพอ่นัง่เคีย้วหมาก และมองทอดสายตา

ไปรอบๆ มองลกูศษิยด์ว้ยสายตาทีเ่ปีย่มไปดว้ยความเมตตา

 แม้วันนี้หลวงพ่อจะละสังขารไปแล้วก็ตามคณะศิษย์ทุกคนยังสำนึกเสมอว่า “หลวงพ่อคือหัวใจของเราทุกคน

สิ่งที่หลวงพ่อฝากไว้ สิ่งที่หลวงพ่อสร้างไว้ เราทุกคนจะทำตามเจตนารมณ์ขององค์ท่านตลอดไป ขอบูชาคุณพ่อ แม่ 

ครูบาอาจารย์ ด้วยเศียรเกล้า....” 

 หลักปฏิบัติของหลวงพ่อที่มีต่อศิษยานุศิษย์นั้น หลวงพ่อมีความเมตตาต่อศิษย์ทุกๆ คน เพียงแต่กิริยา 

แตกต่างไปตามสถานการณ์ หากสังเกตกิริยาของหลวงพ่อเวลาอยู่กับพระเณร จะดูเคร่งขรึมน่าเกรงขามมาก แต่

พอมีญาติโยมเข้ามากราบท่าน หลวงพ่อจะเปลี่ยนสีหน้ากิริยาทันที กลับเป็นใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสมีเมตตาทันที 

ฉะนั้นพระเณรเมื่อเวลาเข้าใกล้หลวงพ่อจึงมักมีอาการประหม่าเกิดขึ้นเป็นหย่อมๆ ด้วยความเคารพอย่างสูง  

พระอาจารย์ชัยวัฒน์ วัดนิวยอร์คธัมมาราม เล่าให้ฟังว่า 

 “...เวลาที่เราเห็นท่านเดินมาแต่ไกล เรามักหาทางเดินหลบไปทางอื่น อาจเป็นเพราะกลัวว่าจะตอบปัญหา 

ที่ท่านถามเราไม่ได้ ถ้ามีเพื่อนพระอยู่กันใกล้ๆ ก็ค่อยยังชั่วหน่อยนะ พออุ่นใจ แต่ถ้าอยู่คนเดียวนะ โอย...ลมจะใส่ 

แทบจะมุดแทรกแผ่นดินหนีเลยละ (อะไรจะขนาดน๊าน) ไม่ใช่อะไรหรอก มันวิงเวียนเหมือนกับหน้าจะมืด ดูแล้ว

รู้สึกเหมือนกลัวท่าน แต่จริงๆ แล้วไม่ได้กลัวเลย เราเกรงใจต่างหาก..(ฮ่ะๆๆ) มันเป็นของมันเองอย่างนั้นเกือบทุกครั้ง

ที่เข้าไปใกล้ท่าน ถ้าท่านพูดธุระอย่างอื่นทั่วๆ ไปหน้ามืดมันก็จะค่อยๆ คลายตัวลง แต่ถ้าท่านว่าดุให้เราเนี่ยนะ 

หน้ามืดมันจะค่อยๆ เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนเราทนไม่ได้ต้องหาทางหลบมาทำใจสักพักจึงค่อยดีขึ้น นี่เป็นอาการของเรา

เมื่อเจอท่าน คนอื่นรูปอื่นไม่ทราบว่าจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่า 

 แต่ท่านก็เมตตาเรามากนะ จะขออะไรทำอะไรถ้ามีเหตุผลถูกต้องดีท่านก็ไม่ว่าอะไรและก็ยิ้มแย้มแจ่มใส 

ทกุครัง้ทีท่า่นเหน็เรา แตเ่รากย็งัอดเปน็เหมอืนเดมิไมไ่ดส้กัทแีปลกจรงิๆ สว่นเราเองกร็กัทา่นมากเหมอืนยิง่กวา่พอ่ 

ยิง่กวา่อาจารย ์ความรกัเคารพทีเ่รามใีหท้า่นนัน้ เอาหมืน่แสนจกัรวาลมารวมกนักค็ดิวา่ยงัไมไ่ดน้ะ ไมส่ามารถอธบิาย

ไดน้ะ ใครปฏบิตัธิรรมไปแลว้กจ็ะรูเ้องวา่ความรกัตอ่ทา่นผูส้อน ทีใ่หค้ณุตอ่ตวัเราแบบทีผู่อ้ืน่จะใหเ้รานีม้ไิด ้เปน็อยา่งไร”

 เรื่องอาจารย์เข่นลูกศิษย์นี้มีอยู่บ่อยๆ โดยเฉพาะถ้าพระรูปไหนทำไม่ถูกต้อง หรือมีอะไรขุ่นมัวอยู่ในใจแล้ว

ละก็ มักจะโดนดุเอาอย่างหนักทุกที แบบว่า “จำไปจนวันตาย” และก็จะได้คติสอนใจไปตราบนานเท่านานเลยทีเดียว

มีตัวอย่างว่า... 

 ครั้งหนึ่งครูบาเสกได้ขับรถไปส่งหลวงพ่อที่กุฏิ ปกติหน้ากุฏิหลวงพ่อจะมีโต๊ะตัวหนึ่งตั้งอยู่ ครูบาเสกไม่ทัน

ระมัดระวังขับรถไปชนโต๊ะตัวนั้นเข้าอย่างแรง พอหลวงพ่อลงจากรถกอล์ฟได้ ก็ให้โอวาทเป็นกรณีพิเศษ เรื่องนี้

เจ้าของเรื่อง (ครูบาเสกสรรค์ สีลสํวโร วัดป่าบ้านค้อ) เล่าว่า... 

  “เป็นครั้งแรกที่ผมโดนท่านดุตอนนั้นผมหน้าซีดทำอะไรไม่ถูกเลย หลวงพ่อสั่งว่า “ไม่ต้องมาใกล้รถกอล์ฟ

อีกโดยเด็ดขาด!” แล้วท่านก็บอกว่า “ถ้าขับอยู่ข้างนอกแล้วไปชนเขาอย่างนี้มันจะเสียหายขนาดไหน ขับไม่ระวัง

อย่างนี้ของมันจะเสียหายมาก ขับไม่มีสติ ไม่มีปัญญา ไม่มีความระมัดระวัง อย่างนี้จะทำให้เสียของ”  

 วันนั้นเป็นวันลงอุโบสถผมก็นำเรื่องราวทั้งหมดไปเล่าถวายท่านพระอาจารย์แดง ท่านพระอาจารย์แดง

หัวเราะแล้วบอกว่า “หลวงพ่อท่านบอกท่านสอนก็ให้เราจำไว้ให้ดี”   
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 พอตกตอนเย็นหลวงพ่อท่านก็จะมาเทศน์ที่ศาลา ท่านพระอาจารย์แดงบอกให้ผมไปรับหลวงพ่ออีก ผมก็จึง

ต้องไปอย่างขัดไม่ได้ ไปนั่งรอท่านอยู่ที่หน้ากุฏิ เห็นหลวงพ่อก็นั่งเฉยอยู่ ผมเองก็ไม่กล้าเรียกเพราะผมยังสั่นไม่หาย

จนถึงเวลาผมก็ไม่รู้จะทำยังไงก็เลยตัดสินใจ (ตายเป็นตาย) บอกกับหลวงพ่อไปว่า “หลวงพ่อครับผม ถึงเวลาทำวัตร

แล้วครับผม” พอผมพูดจบหลวงพ่อก็ลุกขึ้นแล้วเดินไปที่รถกอล์ฟ แล้วขับลงจากที่กุฏิรับรองมาจอดอยู่ตรงทางที่ 

จะขับลงจากกุฏิแล้วหลวงพ่อก็ไม่ขับ ท่านก็นั่งอยู่บนรถกอล์ฟเฉยๆ ผมจึงนั่งรอให้องค์ท่านขับไป...แต่หลวงพ่อก็ไม่

ยอมขับไปเสียที  

 ผมจึงนึกถึงคำสั่งพระอาจารย์แดงว่าให้ผมขึ้นไปขับรถกอล์ฟพาหลวงพ่อมาที่ศาลา ผมก็เลยตัดสินใจตายเป็น

ตาย บอกกับหลวงพ่อว่า “ขอโอกาสครับผม ผมขอโอกาสขับรถให้หลวงพ่อครับผม”  

 พดูจบหลวงพอ่กห็นัหนา้มามองผม แลว้ทา่นกพ็ดูวา่ “มา” ผมกข็ึน้ไปนัง่ตรงคนขบัทัง้ทีต่อนนัน้ยงัสัน่ไมห่าย

แล้วท่านก็พูดว่า “ขับรถต้องตั้งใจขับ ขับให้ดีๆ และให้มีความระมัดระวังให้มาก” ผมก็ตอบไปว่า ครับผม แล้ว

ผมก็ขับพาท่านมายังศาลา ในขณะนั้นน้ำเสียงและสีหน้าของหลวงพ่อต่างกับตอนแรกอย่างสิ้นเชิง ความสั่นกลัว 

ในตอนนั้นแทบไม่มีเลย ผมคิดว่าที่หลวงพ่อดุเราเพราะท่านปรารถนาให้เราได้ดี” 



โง่ตลอด ๒๔ ชั่วโมง   
 

 วนัหนึง่ขา้พเจา้ (เดก็เกบ็มาเลีย้ง!!) ประทบัใจทีห่ลวงพอ่มคีวามเมตตา ครัง้หนึง่เปน็โรครดิสดีวง มีเลือดออก 

หลวงพ่อไปเจอตอนที่ทำงานกับท่าน ท่านจึงหายามาช่วยรักษาอยู่ ๓ เดือน อาการไม่ดีขึ้น  หลวงพ่อจึงให้พาไปหา

หมอเพื่อผ่าตัด รู้สึกประทับใจว่าเราไม่ได้เป็นพระที่บวชกับท่าน ไม่ได้เป็นพระในสังกัดวัดนี้ มาอาศัยท่านอยู่ แต่

ท่านก็เมตตาสั่งสอนและตักเตือน และที่ประทับใจอย่างสุดๆ หลวงพ่อชมว่า “โง่ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่มีใครโง่ได้

อย่างนี้” ทุกวันนี้เสียใจว่าต่อไปนี้จะไม่มีใครมาคอยดุคอยว่าอีกแล้ว คำที่ชอบสุดๆ ของหลวงพ่อ คือ เบื่อๆ พร้อม

แสดงสีหน้าพร้อมว่าเบื่อจริงๆ (ลูกศิษย์....) 



สุดแท้แต่วาสนา (พระสุพิน ปญญฺาธโร) 


 สมัยเป็นนาค ได้มาอยู่วัดป่าบ้านค้อหลายเดือน เพื่อมาวัดใจตัวเองว่า เราจะอยู่ที่นี่ได้มั้ย เพราะการเข้ามา

บวช ไม่ได้มาบวชเล่นบวชหัว ตั้งใจมาบวชเพื่อพ้นทุกข์ จึงต้องเลือกวัดบวช เลือกครูอาจารย์ เช้าวันหนึ่งขณะ 

เช็ดเท้าถวายหลวงพ่ออยู่ ท่านถามว่า “เอาจริงบ่” ท่านถามเป็นภาษาอีสาน ตอนนั้นไม่ทันตั้งตัวว่าท่านจะถาม เลยตอบ

แบบพรศักดิ์ ส่องแสงว่า “สุดแท้แต่วาสนาครับ” พอพูดจบแค่นั้นแหละ ท่านก็เทศน์กัณฑ์ใหญ่ให้ฟัง   

 “เอะอะก็ฝากไว้ให้กับวาสนา ถ้าคนมันจริงมันก็จริง ถ้าคนไม่จริงยังไงก็ไม่จริง” 

 วันนั้นเราเลยได้แง่คิดว่า คนเราส่วนมากมักฝากชีวิตไว้กับโชคชะตาวาสนา ซึ่งเป็นเรื่องยากที่จะหยั่งรู้  

เลยมักปล่อยชีวิตไปตามยถากรรม แล้วแต่มันจะเป็นไป เหมือนเรือไร้หางเสือ ไม่มีเข็มทิศ ชีวิตไร้ทิศทาง ไม่มีความ
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กระตือรือร้น ไม่มีความมุ่งมั่น เลยไม่ลิขิตชีวิตตัวเอง ไม่เลือกทางเดินให้กับตัวเอง ช่างน่าสงสาร สรุปวันนั้นท่าน

สอนให้เป็นคนจริง ทำอะไรให้ทำจริงๆ บวชพระก็บวชให้จริงๆ ปฏิบัติก็ให้ทำจริงๆ แล้วเราจะได้ของจริง   

 วันนั้นเลยได้แง่คิดจากท่านมากมาย จากคำสั่งสอนของท่าน แม้วันนี้ท่านจากไป ท่านก็ไปแต่ธาตุขันธ์  

คำสั่งสอนของท่านก็ยังอยู่ ท่านสมกับเป็นอาจารย์ที่คอยให้ความรู้ ให้ความปกป้อง ให้ความช่วยเหลือ ให้กำลังใจ 

ที่บวชอยู่ได้ทุกวันนี้ เพราะมีหลวงพ่อทูลเป็นอาจารย์ และจะคอยสานต่อในสิ่งที่ท่านได้สร้างได้ทำไว้ เพื่อสืบทอด

เจตนารมณ์หลวงพ่อต่อไป เทิดทูลบูชาไว้ตลอดกาล 



ตรวจงานทางจิต 
 

 ในการทำงานนั้น เรื่องหนึ่งที่หลวงปู่จะเน้นย้ำที่สุด คือเรื่องความประหยัด  อย่างเช่นเรื่องตะปูงอๆ ที่ถอน

ออกมาหากช่างคนไหนเหวี่ยงทิ้ง เป็นได้โดนหลวงปู่ดุเอาทุกรายไป จนช่างที่วัดป่าบ้านค้อทุกคนไม่มีใครกล้าทิ้ง 

เศษตะปูอีกเลย หลวงปู่ให้เอาตะปูที่ถอนออกมาไปแช่น้ำมัน แล้วเอาค้อนมาตีดัดให้ตรง เพื่อเอากลับไปใช้ได้อีกครั้ง  

ในสมัยแรกๆ มีเหตุการณ์หนึ่งที่ช่างไม่ทำตามคำสั่งของหลวงปู่  ซึ่งเป็นเรื่องเล่าจากปากของช่างตู้ทีซึ่งถือเป็นคนสนิท

รับใช้งานของหลวงปู่มาตลอดจนวาระสุดท้าย ตู้ทีบอกว่าช่างทุกคนทราบกิตติคุณของหลวงปู่ดีว่าหลวงปู่สามารถ

ตรวจงานทางจิตได้     

 เรื่องนี้เกิดขึ้นประมาณปี พ.ศ. ๒๕๓๒ วันนั้นมีงานเทร่องน้ำกันมด (รอบกุฏิ) ในวันนั้นหลวงปู่มีกิจนิมนต์

ออกไปฉันเช้าที่ท่าบ่อ หลวงปู่จึงสั่งงานให้เทปูนหินก่อนที่จะเทปูนทราย เพื่อเป็นการประหยัดปูน เพราะบริเวณพื้น

ต่ำมากหากเทปูนหินรองพื้นก็จะช่วยประหยัดได้มาก แต่ปรากฏว่าพอหลวงปู่ลับหลังออกจากวัดไป ช่างทุกคนกลับ

สนองงานด้วยการเทแต่ปูนทรายเพียงอย่างเดียวแล้วก็ขัดมันเลย จนกระทั่งเหลืออยู่ประมาณ ๗๐ เซนติเมตร ก็จะ

เสร็จ พอดีกับที่หลวงปู่กลับจากกิจนิมนต์ ขณะนั้นทุกคนเชื่อแน่ว่า ยังไงๆ หลวงปู่ก็ไม่รู้ แต่ความจริงตรงกันข้าม

ราวกับว่าหลวงปู่นั่งเฝ้าอยู่หน้างานเลยทีเดียว เพราะเมื่อหลวงปู่เดินลงจากรถมายังไม่ถึงสิบก้าวก็ตวาดช่างขึ้นทันที    

 “หือ...หือ... เฮาบอกให้เทปูนหินก่อนเทปูนทราย คือบ่อเทให้เฮา ..หือ” แล้วหลวงปู่ก็ออกคำสั่งยอดฮิตที่

บรรดาช่างทุกคนต่างขยาดกันเป็นที่สุด   

 “ฮื่อ (รื้อๆ)” หลวงปู่สั่งทันที เป็นอันว่าวันนั้น ช่างตู้ทีและคณะมีพ่อใหญ่ตุ้ย และช่างชวน และคณะ 

ต้องได้รื้องานทั้งหมดที่ฉาบไว้แล้ว เพื่อเทปูนหินรองพื้นใหม่ทันที โดยการควบคุมของหลวงปู่เอง ตู้ทีสารภาพเลยว่า 

 “เฉพาะผมนี่ หลาบ (กลัว) ตั้งแต่คราวนั้นเลยครับ” 

 แต่เป็นเรื่องธรรมดาของคนชอบลองของ เพราะยังมีตัวอย่างอีกครั้งหนึ่ง ตอนขุดลอกบ่ออัดคันกัน้นำ้ดา้น

ขา้งเจดยี ์ ครัง้นัน้หลวงปูส่ัง่โชเฟอรใ์หข้ดุดนิเดมิของคนักัน้นำ้ออกกอ่น โชเฟอรก์ข็ดุออกตามคำสัง่เหมอืนกนั แตก่ข็ดุ

ออกไมห่มดเหลอืเปน็บางสว่น โดยกลบเกลือ่นงานเอาไว ้ เพราะเหน็วา่ขณะนัน้หลวงปูไ่มไ่ดค้มุงานและแลว้เมือ่คนักัน้

นำ้เสรจ็แลว้ หลวงปูก่ถ็ามโชเฟอรว์า่ “ขดุใหเ้ฮาหมดแลว้บอ่”  
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 “ขุดหมดแล้วครับ” โชเฟอร์ตอบ หลวงปู่จึงบอกว่า “ขุดหม่องนี่ให้เฮาเบิ่งดู๊” พร้อมกับชี้ลงไปตรงจุดที่ 

ไม่ได้ขุดดินเดิมออก โชเฟอร์ก็จำเป็นต้องขุดออกตามคำสั่ง แล้วความผิดก็เปิดเผยออกมา เล่นเอาโชเฟอร์ตัวสั่น 

แถมงงเป็นไก่ตาแตก เพราะไม่คิดว่าหลวงปู่จะล่วงรู้ได้ หลวงปู่บอกย้ำอีกว่า   

 “อย่าตั๋ว (หลอก) เฮาน้า  เฮาฮู้เหมิดนั่นหละ” 

 เรื่องตรวจงานทางจิตนี้ บรรดาช่างในวัดป่าบ้านค้อทุกคนทราบดี และภายหลังมา ก็ไม่มีใครกล้าลักไก่ หรือทำ

นอกเหนือคำสั่งหลวงปู่อีกเลย... “หลาบตั้งแต่คราวนั้นเลยครับ” ตู้ทีกล่าว... 

 ความรู้อันยิ่ง หรือที่เรียกว่า อภิญญา ผู้ปฏิบัติที่ได้ถึงอภิญญานั้นสามารถล่วงรู้อนาคตได ้ เรียกว่า

อนาคตังสญาณ คือญาณหยั่งรู้เหตุการณ์ในอนาคต ตู้ทีเล่าว่า ต่อมาหลังจากทำร่องน้ำเสร็จหลังหนึ่ง กำลังเริ่มทำ

หลังที่สอง หลวงปู่มาปรารภกับช่างทีว่า “นี่หละ งานสุดท้ายของบักชวน” ช่างทีในขณะนั้นคิดว่าหลวงปู่จะไล่ 

ช่างชวนออก ต่อมาช่างทีจึงได้รู้ความหมายในคำพูดของหลวงปู่ เพราะหลังจากนั้นยังไม่ถึง ๗ วัน ช่างชวน 

ก็เสียชีวิตแบบกะทันหัน ซึ่งตรงกับคำพูดหลวงปู่ทุกประการ 



สอนให้ยอมเป็น 
 

 นักปฏิบัติสมาธิที่ได้ฌาน หรืออภิญญา ย่อมเกิดความรู้ความเห็นที่ยิ่งไปกว่าสามัญชนจะรู้ได้ มีความ

สามารถแสดงอิทธิปาฏิหาริย์ต่างๆ ได้ แต่ในแนวทางพระพุทธศาสนา ถือว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงทางผ่านเท่านั้น

ท่านมิให้ไปหลงติด ในทางวินัยบัญญัติ พระพุทธองค์ก็ทรงปรับโทษอาบัติไว้ว่า “ภิกษุใดอวดอุตริมนุสธรรม ที่ไม่มี

ในตน ต้องอาบัติปาราชิก” (คือขาดจากความเป็นภิกษุ) หากภิกษุใดแม้อวดอตุรมินสุธรรมทีม่ใีนตน กม็โีทษปรบั

อาบตัปิาจติตยี ์ หลวงพอ่ไมเ่คยอวดตนวา่มคีณุวเิศษแตอ่ยา่งใด แต่บรรดาศิษย์วัดป่าบ้านค้อจะทราบดี ว่าหลวงพ่อ

สามารถรู้ใจผู้อื่นได้ ซึ่งเป็นอภิญญาอันหนึ่งเรียกว่า “เจโตปริยญาณ”   

 ผู้ใหญ่ดำ ผู้เคยมีประสบการณ์ทราบดี เพราะว่า...? 

 วันหนึ่งผู้ใหญ่ดำมาจังหันตอนเช้าตามปกติ หลวงพ่อถามว่า   

 “ผู้ใหญ่ดำ ในหมู่บ้านมีคนว่างงานมั้ย” 

  “หลวงพ่อถามทำไมครับ” ผู้ใหญ่ดำ ถามตอบ 

 หลวงพ่อ    :  “อยากจะจ้างเขามาทำงานช่วย” 

 ผู้ใหญ่      :  “จะจ้างเขาวันละเท่าไร ?” 

 หลวงพ่อ    :  “วันละ ๕๐ บาท” 

 ผู้ใหญ่เลยตอบว่า “ที่หมู่บ้านคนไม่ค่อยมี มีแต่ผู้เฒ่าที่เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานอยู่บ้าน พ่อแม่เขาไปทำงานที่ป่ายาง

ข้างตลาดโคกระบือ เขาไปรับจ้างได้วันละ ๒๐๐ - ๓๐๐ บาท ต่อคน หลวงพ่อจ้างเขา ๕๐ บาท เขาไม่มาหรอก” 

หลวงพ่อก็ชี้แจงอีกว่าจะเอาเฉพาะคนที่ว่างงาน ผู้ใหญ่ก็ยังบอกว่าไม่มีๆ หลวงพ่อก็ถามซ้ำอีก ผู้ใหญ่ก็ยังยืนยัน

เหมือนเดิมว่าไม่มี ผลสุดท้ายหลวงพ่อเลยสรุปให้ว่า    
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 “เอาคนที่จะไปเล่นไฮโลนั่นหละ !”   

 หลวงพ่อพูดพลางอมยิ้ม ชำเลืองมาทางผู้ใหญ่ 

 ผู้ใหญ่เลยยกมือสาธุแล้วตอบว่า “ถ้างั้นเดี๋ยวผมกลับบ้าน แล้วจะไปชวนเมียมาทำให้หลวงพ่อเองหรอก” 

ผูใ้หญบ่อกวา่เรือ่งนีไ้มเ่คยบอกใคร แมแ้ตค่นในหมูบ่า้นกไ็มม่ใีครรู.้..วา่สองวนัทีแ่ลว้ผูใ้หญไ่ปเลน่ไฮโลทีบ่า้นเดือ่ วนันี้

หลงัจงัหนัเสรจ็ผูใ้หญก่จ็ะไปอกี แตจ่ากนัน้มาผูใ้หญด่ำกบัภรรยาเลยตอ้งมาชว่ยงานหลวงพอ่ถงึ ๙ วนั จนเสรจ็งาน 

 นี่เป็นวิธีหนึ่งที่หลวงพ่อทำให้ลูกศิษย์ ยอมเป็น และยอมโดยสวัสดิภาพ... 



พระธาตุเสด็จ 


 เรื่องที่หลวงพ่อรู้เห็นนั้น ท่านรู้จริง และเห็นจริง แม้แต่เรื่องพระบรมสารีริกธาตุ หลังจากได้อัญเชิญ 

พระบรมสารีริกธาตุ ๓ องค์แรกผ่านมาหลายปีแล้ว แต่ยังไม่มีใครทราบเรื่องพระธาตุเสด็จมาอยู่วัดป่าบ้านค้อ วันหนึ่ง

พระปุ๊ก (ปัจจุบันสึกแล้ว) ซึ่งขึ้นไปบนยอดเจดีย์ได้เห็นพระธาตุเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก จึงมาเล่าให้ผู้ใหญ่ดำฟัง   

พอผู้ใหญ่ดำได้ฟังก็สะดุดใจ เพราะนึกถึงคำปรารภของหลวงพ่อที่เคยพูดกับตนไว้นานแล้วว่า  

 “ถ้ามีผู้คนมาสักการบูชาวัดเรามากๆ พระบรมสารีริกธาตุ จะเสด็จมาอยู่วัดเราอีกเป็นจำนวนมาก” 

 ซึ่งแสดงว่าหลวงพ่อรู้ล่วงหน้ามาก่อนแล้ว ว่าจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ ด้วยความสงสัยผู้ใหญ่จึงเข้าไปถาม

หลวงพ่อ   

 “พระบรมสารีริกธาตุเสด็จมาอยู่วัดเราจริงหรือหลวงพ่อ?”   

 “มาเยอะ” หลวงพ่อตอบแล้วก็เล่าให้ฟังต่อว่า 

 “ผู้ใหญ่เคยเห็นดาวหยาด (ตก) มั้ย พระบรมก็มาเหมือนกับดาวหยาดนั่นหละ มีแสงสว่างพุ่งมาอย่าง  

นั้นละ พอมาถึงพระมหาธาตุเจดีย์ก็เวียนขวา ๓ รอบ แล้วก็เสด็จเข้าที่พัก วัดเราจะมีแสงสว่างทัง้วดั ดเูนือ้หนงัเรา 

นีจ่ะเหลอืงอรา่มไปหมด แตบ่คุคลอืน่จะเหน็เหมอืนหลวงพอ่หรอืเปลา่กไ็มท่ราบนะ แต่หลวงพ่อเห็น แต่ละองค์จะ

เสด็จมาในเวลาขึ้น ๑๕ ค่ำทุกครั้ง”  

 “หลวงพ่อเห็นทุกองค์มั้ย?”   

 “เห็นทุกองค์” หลวงพ่อตอบ 

 แม้สรีระขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจักเสื่อมสลายไปแล้ว แต่สิ่งหนึ่งที่ยังหลงเหลืออยูเ่ปน็รปูธรรม 

นั่นก็คือพระบรมสารีริกธาต ุ ให้สาธุชนได้มาร่วมกันสักการบูชา เพื่อเป็นมงคลแก่ชีวิตของตน ในแต่ละปีสาธุชน

จำนวนมากได้หลั่งไหลกันมาสักการบูชาพระบรมสารีริกธาตุที่วัดป่าบ้านค้อ ได้บำเพ็ญกุศล และฟังธรรม  

 แต่ต่อจากนี้ไป แม้ว่าหลวงพ่อจะจากพวกเราไปแล้ว แต่สิ่งที่หลวงพ่อได้มอบเอาไว้เป็นศาสนวัตถุอันทรง

คุณค่า นั่นก็คือ “พระมหาธาตุเจดีย์เฉลิมพระบารมีพระนวมินทร์”   

 จะเป็นศูนย์รวมใจของสาธุชนตลอดไป สมกับที่หลวงพ่อได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ 

พุทธศาสนิกชน ให้ชนรุ่นหลังได้มาสักการบูชาสืบไป ตลอดกาลนาน... 





279

แทงใจดำลูกศิษย์ถูก....จุดจริงๆๆ

 ลกูศษิยเ์กา่ๆๆ แก่ๆ ๆ (พอ่พร บษุผาสงัข)์ ทีคุ่น้เคยกบัหลวงพอ่ ตัง้แตเ่ริม่สรา้งวดัหนองสองหอ้ง เลา่ใหฟ้งั

ว่า หลวงพ่อท่านเป็นผู้มีปัญญาจริง ปัญหาแหลมคม ยอดของปัญญา รู้หมด ท่านหยั่งรู้จิตใจคน พุ่งไปตรงไหน 

แทงใจลูกศิษย์ได้ถูกจุดจริง ทำให้ลูกศิษย์ทั้งรัก ทั้งปลื้มหลวงพ่อไปตามๆ กัน ท่านสอนตรง สอนลัดเข้าถึงจุด  

ไม่อ้อมค้อม   

 แม่ครัวใหญ่ (แม่บัว แม่นาง แม่ทองล้วน แม่อ่อน แม่ละไม) เล่าว่า หลวงพ่อเป็นคนจริง พูดจริง ทำจริง 

เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และไม่ลืมลูกศิษย์ จำแม่น ท่านสอนแม้กระทั่งวิธีทำอาหาร การดูแลความสะอาด ท่านสอน  

หมดทุกแนว!! เหมือนพ่อสอนลูกก็ไม่ปาน  

 หลวงพ่อปากหวานซะด้วย ถ้าอยากฉันตำส้มบอกว่า ต้องหนองสองห้องเท่านั้น ?????   

 แม่บอกว่า “ทำตายเลยเรา” แม่ๆ รักท่านม๊ากมาก งานสรงน้ำฯ เหนื่อยหนักแค่ไหนก็สู้ๆๆ  ตายเป็นตาย 

สู้เพื่อหลวงพ่อทนได้ เจ้าค่ะ!!!!  ถึงแก่ก็เลิกไม่ได้  

 แม่นางเล่าให้ฟังว่า น้องสาวพระอาจารย์หลอดฝันเห็นหลวงพ่อ ท่านแต่งตัวสวยไปหา แล้วบอกว่า “เฮา

จะไปแล้วเด้อ ถึงเวลาแล๊ว” แม่นางก็ร้องในฝันว่า หลวงพ่อไปบ่ได้ แล้วลูกจะอยู่ยังไง ท่านก็บอกว่า “อยู่ได้ 

เดือน ๓ ให้ไปเฮ็ดคือเก่าเด้อ”   

 ครั้งหนึ่งท่านประทับใจหลวงพ่อมาก วันนั้นท่านจะพาไปทอดกฐินที่วัดป่าลัน ให้คณะศิษย์หนองสองห้อง 

ไปด้วย ตอนจะขึ้นรถ รถเต็มที่ไปได้ จึงไม่ได้ขึ้นรถ หลวงพ่อหันมาเห็นแล้วถามว่า ทำไมไมข่ึน้รถ พวกเราบอกวา่ 

“ขึน้ไมไ่ดเ้จา้คะ่” ทา่นจงึพดูวา่ ถา้หนองสองหอ้งไมไ่ดไ้ป หลวงพอ่กบ็ไ่ป ประโยคแค่นี้ลูกศิษย์ก็เป็นปลื้มไปตามๆ กัน 

เสน่ห์เฉพาะตน ...ของเอกบุรุษ 

  ทา่นเปน็ผูส้อนใหม้ปีญัญาจรงิๆ หลวงพอ่เคยเลา่ใหฟ้งัวา่ มโียมนมินตไ์ปฉนัทีบ่า้น พอไปถงึเหน็เขาเอาฟกูปู

ไวใ้หน้ัง่ ทา่นเหน็แลว้ ทา่นกพ็จิารณาวา่ ถา้นัง่กเ็ปน็อาบตั ิ ถา้ไมน่ัง่ แลว้ใหเ้ขาเอาออกกเ็ปน็อาบตั ิ และทำใหเ้ขา 

เสยีศรทัธา” 



กลิ้งมะพร้าวเล่น...แล้วโยนทิ้ง
 วันหนึ่งหลวงพ่อท่านถามโยมว่า “กล่อมลูกเป็นไหม ถ้ากล่อมลูกเป็นก็สอนตนเองเป็น” โยมที่นั่งฟังอยู่ 

แอบเถียงในใจว่า “กล่อมเป็นซิ แต่ทำไมต้องสอนตนเองด้วย” แม่แก้ว วัดป่าบ้านค้อ เล่าให้ฟังว่า หลวงพ่อท่าน

เมตตามากสอนให้ทุกอย่าง แต่เรามันโง่ โง่มาก ตรงที่หลวงพ่อท่านโยนมะพร้าวมาให้เรา “เราก็เอามะพร้าวมา  

โยนเล่นแล้วโยนทิ้ง ไม่ค่อยรู้เลยว่าข้างในมะพร้าวมีอะไร กินได้หรือไม่ เราไม่มีปัญญาที่จะปอกมะพร้าว ปอก 

ไม่เป็น ไม่รู้วิธีการปอก แต่เรากลับภูมิใจเวลาไปฟังเทศน์ จะบอกว่าหลวงพ่อท่านเทศน์ดี แต่มันดีของท่าน แต่เรา

ไม่มีอะไรดีเลย เพราะไม่เคยนำมาคิดพิจารณาด้วยปัญญาของตนเองเลย มีแต่ไปชื่นชมปัญญาของหลวงพ่อว่า 

ท่านมีปัญญาเป็นเลิศ   
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ชื่อธรรมะ กับ ตัวธรรมะ 


 มีตัวอย่างลูกศิษย์ท่านหนึ่งกำลังฟังเทศน์หลวงพ่ออยู่ มีญาติธรรม ๒ คน พูดคุยกันอยู่ด้านหลัง โยมท่านนี้

รู้สึกหงุดหงิด รำคาญเสียงคุยกัน เกิดความไม่พอใจ   

 ในขณะนั้นเอง นึกถึงหลวงพ่อพูดว่า “ตัวธรรมะ” โยมท่านนั้นเกิดความเข้าใจว่าตัวธรรมะคืออะไร เขา

รู้จักแล้ว เข้าใจแล้วว่า ตัวธรรมะก็คือ ความจริงที่เขากำลังรู้สึกอยู่เป็นอารมณ์ความไม่พอใจที่ได้ยินเสียงคนคุยกัน

ในขณะหลวงพ่อเทศน์ ตอนนี้เขาไม่ฟังหลวงพ่อเทศน์ เพราะเขากำลังฟังเทศน์ตนเองจากเหตุการณ์จริง  

 เขาเริม่ถามตนเองวา่ เราหงดุหงดิรำคาญ ทำไม เพราะอะไร แลว้กเ็ริม่ถามตนเองวา่ “แลว้เราหละ” เคยทำ

แบบนีไ้หม ทีไ่หน กบัใครใหน้กึด ู และเรามคีวามเหน็ผดิกบัเรือ่งนีอ้ยา่งไร เขาคน้หาคำตอบจนพบวา่ ทีเ่ขาทกุขเ์รือ่ง

เสยีงคนคยุกนัในขณะพระเทศน ์ เพราะเขาไปตัง้ความเหน็ไวว้า่ “เมือ่หลวงพอ่เทศนท์กุคนตอ้งฟงัและไมค่ยุกนั” เขา

อยากใหม้นัเทีย่ง แตม่นับงัคบัไดห้รอืไม ่ มนัเปน็ไปไมไ่ด ้ ความเหน็นีเ้ปน็ความเหน็ผดิไปจากความจรงิ เขาจงึเปลีย่น

ความเหน็ถกูวา่ “เมือ่หลวงพอ่เทศนจ์ะมคีนฟงักไ็ด ้ ไมฟ่งักไ็ด ้ คยุกนักไ็ด ้ ไมค่ยุกนักไ็ด”้ พอเขาคดิไดค้วามทกุขข์อง

เขาหายไป เกดิความสบายใจ ไมเ่พง่โทษและไมต่ำหนคินทัง้สองอกีเลย เกดิความเขา้ใจคนอืน่ เพราะเขา้ใจตนเอง  

นอ้มอกเขาอกเรา เกดิความเหน็ใจ เขา้ใจเขาทีเ่ขาทำไปเพราะไมรู่ว้า่การกระทำนัน้ ทำใหค้นอืน่เดอืดรอ้นและเปน็ทกุข์ 



อารมณ์ขัน 
 
 มีนักเรียนชายผู้หนึ่งที่เข้าค่ายพุทธธรรม รายงานผลการเข้าอบรม เรียนว่า ได้อบรมครั้งนี้ กระผมจะทิ้ง

ความไม่ดีทั้งหลายไว้ที่วัดให้หมด หลวงพ่อบอกว่า ลูกหลานที่ว่าจะทิ้งของไม่ดีไม่งามไว้ให้หมดหน่ะ หลวงพ่อ

อนุโมทนานะ แต่ไปทิ้งไว้นอกวัดนะ เพราะถ้าทิ้งในวัด แม่ชี แม่ขาวเก็บเอาไว้จะเดือดร้อน 

 วิทยากรค่ายพุทธธรรม อบรมเด็ก เมื่อเด็กๆ ทำดี ทำถูก จะพูดให้กำลังใจว่า very good ซ้ำๆ ทุกๆ รุ่น 

วันหนึ่ง หลวงพ่อบอกว่า สอนเด็กแล้วพูด very good...very good ระวังเด็กไปเหยียบเท้าฝรั่งเข้า แล้วบอกว่า 

เวรี่ กู๊ด นะ พร้อมกับทำเสียงลากยาวแบบเดียวกับวิทยากร 



ประหยัด 
 
 วันหนึ่ง ศิษย์ผู้หนึ่งคลานเข้าไปหยิบกระโถนจะล้าง ท่านถามว่า ทำอะไร ศิษย์ตอบว่า เอากระโถนไปล้าง

เจ้าค่ะ ท่านก็บอก ไม่ต้อง ศิษย์ก็ถามว่า ทำไมละเจ้าคะ ท่านบอกว่า ประหยัดน้ำ ให้เต็มก่อนแล้วค่อยล้าง 

 มีศิษย์นั่งเลือกพริกสุกๆ เน่าๆ แยกใส่ถัง ตั้งใจจะทิ้ง ท่านเดินผ่านมาเห็นถามว่า ทำอะไร ตอบไปว่าเลือกทิ้ง

เจ้าค่ะ มันเป็นอะไร เน่าเจ้าค่ะ แล้วมันพอใช้ได้ไหม พอใช้ได้เจ้าค่ะ เออดี เอาไปล้าง ผึ่งแดด ทำพริกแห้งซะ 



281

โอวาท ๓ ครั้งสุดท้าย กับ ถ่าน ๓ กระสอบ 


 ดวงตะวันกำลังจะตกดิน นกที่ออกหากิน บินกลับรัง ความมืดกำลังคืบคลานเข้ามากลืนกินสรรพสิ่ง  

เหมือนกับสัจธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ทรงตรัสสอนว่า “สิ่งหนึ่งสิ่งใดมีการเกิดขึ้น สิ่งนั้นย่อมม ี

ความดับไปเป็นธรรมดา” 

 อาสนะที่ศาลา ซึ่งหลวงพ่อมานั่งอยู่เป็นประจำ บัดนี้มันได้กลายเป็นเพียงอนุสรณ์ให้รำลึกถึงหลวงพ่อ

เท่านั้น เวลาที่หลวงพ่อลงมาฉันที่ศาลาก็มักจะมีโอวาทหรือพูดคุยกับพระภิกษุสามเณร แม่ชี อุบาสก อุบาสิกา 

เกี่ยวกับเรื่องการงานต่างๆ ในวัดป่าบ้านค้อเสมอ ด้วยความสนใจเป็นพิเศษของข้าพเจ้า (ครูบาโชติ วัดป่าบ้านค้อ) 

จดจำได้ดีว่า ในพรรษา ๒๕๕๑ นี้ มีโอวาท ๓ ครั้งสุดท้าย ที่หลวงพ่อพูดกับศิษยานุศิษย์ทุกคน เหมือนกับเป็นการ

สั่งเสียหรือบอกอะไรบางอย่าง? 

 ครั้งแรก วันหนึ่งหลังจากทุกคนขึ้นศาลาเรียบร้อยแล้ว หลวงพ่อจับไมค์ขึ้นมาก็พูดถึงเรื่องการตัดหน่อไม้กับ

แม่ชีแม่ขาว ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องโรงครัวว่า “การตัดหน่อไม้นั้น ต้องตัดให้ถูกวิธีจึงจะได้กินนานๆ เพราะถ้า

ตัดไม่ถูกวิธี  หน่อไม้ก็จะไม่แทงหน่อออกมาให้ได้กินอีก”  น้ำเสียงของหลวงพ่อดุดันมาก เหมือนกับพ่อกำลังดุลูก

ที่ไม่ประสีประสา แต่พวกเรา ไม่ว่าพระภิกษุหรือแม่ชีแม่ขาวจะรับรู้และซาบซึ้งดีเสมอ ถึงความเมตตาความห่วงใย

ของหลวงพ่อที่มีต่อเราทุกคน   

 ข้าพเจ้าตั้งใจฟังอย่างดีในวันนั้นจำได้ดีว่า เฉพาะเรื่องหน่อไม้เรื่องเดียวหลวงพ่อพูดเกือบครึ่งชั่วโมง จน

สุดท้ายหลวงพ่อจึงบอกว่า “เอาหล่ะ พอแล้วเดี๋ยวแม่ชีจะเป็นไข้ไปซะก่อน” เล่นเอาแม่ชีบางคนหัวเราะเกือบไม่ออก

ได้แต่ยิ้มแห้งๆ ด้วยความซาบซึ้งใจไปตามๆ กัน    

 ครั้งที่สอง เมื่อหลวงพ่อขึ้นมานั่งบนอาสนะเรียบร้อยแล้ว ก็เริ่มปรารภเรื่องป่าหมากซัก ซึ่งเป็นโครงการที่

หลวงพ่อดำริขึ้นว่าให้ปลูกป่าหมากซักในบริเวณสวนร้อยไร่ของวัดป่าบ้านค้อ หมากซักเป็นต้นไม้อเนกประสงค์และ

ทำประโยชน์ได้มากมายสารพัดอย่าง ระหว่างที่หลวงพ่อพูดอยู่นั้นมีประโยคหนึ่งซึ่งสะกิดใจมาก คือ หลวงพ่อบอก

ว่า “ป่าหมากซักนี้จะเป็นรายได้หล่อเลี้ยงวัดอันหนึ่ง หากต่อไปเฮาบ่อยู่แล้วให้รักษาไว้ให้ดี เพราะหากเฮาบ่อยู่

รายได้เข้าวัดก็จะน้อยลง” ประโยคนี้เป็นเหมือนเป็นคำเตือนของหลวงพ่อว่าเวลาของท่านใกล้หมดลงแล้ว...แต่

หลวงพ่อยังห่วงใยลูกๆ ทุกคน ว่าจะเป็นอยู่กันอย่างไร  

 ครั้งที่สาม โอวาทที่หลวงพ่อกล่าวเป็นครั้งสุดท้ายในศาลาวัดป่าบ้านค้อ ตรงกับวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๑ 

หลวงพ่อปรารภถึงอาการป่วยตั้งแต่วันที่ ๙ กันยายน ซึ่งเป็นวันที่กลับมาจากโรงพยาบาลที่กรุงเทพฯ ว่ารู้สึกหูอื้อ

ไม่ค่อยได้ยินเสียง ไปหาหมอที่อุดรฯ อาการก็ยังไม่ดีขึ้นเลย และประโยคหนึ่งที่ข้าพเจ้าจำได้ชัดเจน คือ หลวงพ่อ

บอกว่า “มีทางเดียวที่มันจะหาย คือ ถ่าน ๓ กระสอบเท่านั้นแหละ” ปรากฏว่าลูกศิษย์บางคนเอาไปตีเลขถูกอีก 

เพราะงวดนั้นออก ๖๓ ครับ (คำว่า “กลับวันที่ ๙” เขาบอกว่า ๙ กลับเป็น ๖ หรือไม่ก็หูก็ตีเป็น ๖ ส่วนถ่าน ๓ 

กระสอบ ก็ตรงตัวเลยครับพี่น้อง ก็เบิกบานกันไปตามอัตภาพ) 

 แต่จะมีใครคิดบ้างว่าถ่าน ๓ กระสอบที่จะรักษาคนให้หายจากโรค แก่ เจ็บ ตายนี้ ก็มีอยู่ทางเดียว คือ 

ปัญญา ศีล สมาธิ ตามองค์มรรค หรือพิจารณาไตรลักษณ์ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา นั่นเองที่รักษาได้หายขาด  
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หลุดพ้นจากเวียนว่ายตายเกิด หรือหากจะหมายถึงถ่าน ๓ กระสอบที่เผาร่างคนบนเมรุครั้งสุดท้าย ก็แล้วแต่ผู้มี

ปัญญาจะคิดหาอุบายธรรมมาสอนใจ หลังจากนั้นมาหลวงพ่อก็ไม่ได้พูดอะไรที่ศาลาอีกเลย เพราะต้องรักษาตัวอยู่ที่

กุฏิเท่านั้น จนกระทั่งถึงวันละสังขารไปจากพวกเรา พร้อมกับฝากปริศนาธรรมครั้งสุดท้ายว่า ถ่าน ๓ กระสอบ

เท่านั้นแหละ ข้าพเจ้าเชื่อแน่ว่า ตลอดหลายสิบปีที่หลวงพ่อก่อตั้งวัดป่าบ้านค้อมา ท่านได้บอกและพร่ำสอนลูกศิษย์

ทุกคนหมดทุกอย่างแล้ว 

 แม้หลวงพ่อจะละสังขารไปแล้ว แต่สิ่งที่ยังเหลืออยู่คือคำสอนที่หลวงพ่อฝากไว้ให้พวกเราได้ประพฤติปฏิบัติ 

ความเมตตาห่วงใยของหลวงพ่อที่มีต่อพวกเราทุกคนยังติดตาตรึงใจ ให้พวกเราทุกคนได้สำนึกในพระคุณของหลวงพ่อ

ตลอดไปมิรู้ลืม จากนี้ไปพวกเราจะตั้งใจปฏิบัติตามคำสอนของหลวงพ่อ หากหลวงพ่อรับรู้ด้วยญาณวิถีใดๆ ก็คงได้

เห็นพวกเราทุกคนสามัคคีกัน และปฏิบัติตนตามคำสอนของหลวงพ่อทุกประการ... 





อาลัยหลวงพ่อ 
  อันสัมมา ทิฏฐิ  ที่พ่อสอน 

 เป็นคำวอน ฝากไว้  ให้ปฏิบัติ 

 มีปัญญา รักษาตน  สว่างชัด   

 สุขสวัสดิ์ พิพัฒน์ผล ดลพระธรรม  

  พ่อปัญญา -  พิศาล -  เถรลาจาก 

 หลวงพ่อฝาก   พระธรรม ล้ำค่าหลาย 

 ให้ลูกหลาน จดจำ  ไว้สอนใจ 

 เมื่อพ่อไกล จากลูก  ชั่วนิรันดร์ 

   พระสุขี สุขิโต เจ้าอาวาสวัดฮ่องกงธัมมาราม   



พยานบุคคล 
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พยานบุคคล


 หลวงพ่อทูล ท่านได้นำหลักสัมมาทิฏฐิ เป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางตามเส้นทางไปถึงที่สุดแห่งกองทุกข์ 

ได้แล้ว มาชี้แนะให้ผู้สนใจเดินตามได้ง่าย ชัดเจน เครื่องมือในการเดินทาง คือ สติ สมาธิ ปัญญา ของแต่ละคนที่

จะนำมาฝึกใช้ในเรื่อง ความคิดไม่เป็นเห็นไม่ถูกของตัวเรา รวมทั้งสิ่งที่เราเข้าไปเกี่ยวข้อง ซึ่งส่งผลให้ไม่สบายใจ 

ในแต่ละเหตุการณ์ วิธีที่จะฝึกรับผิดชอบตัวเองโดยใช้ปัญญาค้นหาเหตุ มี ๒ วิธี (๑) ฝึกคิดตามเหตุผลหรือตาม 

พระธรรมคำสอน (๒) ฝึกสังเกตสิ่งใกล้ตัวเป็นอุบายธรรม นำความจริงสู่ใจ เป็นปัญญาเฉพาะตน 

 แนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องตรงตามหลักคำสอนของพระพุทธองค์จะปรากฏจาก การมีพยานบุคคลให้พิสูจน์ 

ได้จริง เช่นกัน ผู้ที่ได้นำหลักของหลวงพ่อไปปฏิบัติได้ผลจริงทั้งธรรมส่วนตัว คือ เปลี่ยนความเห็นผิดเป็นความเห็น

ถูกได้ ปลดทุกข์ในเรื่องนั้นๆ ได้อย่างแท้จริง และธรรมต่อส่วนรวม เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมให้ดีขึ้น 

ด้วยเหตุและผล ยอมแพ้เป็น ลดการทะเลาะ มีความเข้าใจ อกเขาอกเรามากขึ้น ท่านจะได้อ่านตัวอย่างพยาน

บุคคลที่หาอุบายมาฝึกปัญญาเพื่อสอนใจและคลายทุกข์ให้กับตนเองและคนอื่นได้  



 ตัวอย่างพยานบุคคล  

 (๑)  รถไฟ...สาย...ชีวิต  

 (๒)  จานที่ยังไม่ได้ล้าง 

 (๓)  My Grand Father’s Legacy 

 (๔)  New Language 

 (๕)  ยอมแพ้...เป็น + ไม่ยอมแพ้...ตายแน่ๆ 

 (๖)  หมากฮอส  

 (๗)  ไม้จิ้มฟัน 
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รถไฟ...สาย...ชีวิต


 ฉันเป็นเด็กเอาแต่ใจ ได้รับความทุกข์ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจากความคิดของฉันเอง จนทำให้ฉันไม่มีความสุข
อย่างมาก กัลยาณมิตรคนแรกของฉัน (คุณแม่) ได้หยิบยื่นหนังสือเล่มหนึ่งมาให้อ่าน มีชื่อว่า “กุญแจใจ” โดย  
สิริมต ี นิมมานเหมินท ์ เขียนหลักอุบายธรรมตามที่หลวงปู่ทูล ขิปฺปปญฺโญ วัดป่าบ้านค้อ จังหวัดอุดรธานี  
ได้ให้แนวทางไว้  
 เมื่อฉันอ่านจบ ก็เริ่มลองฝึกคิดอุบายธรรม จากสิ่งที่เห็นรอบๆ ตัว แล้วน้อมเข้ามาใส่ใจของตนเองอยู่
เรื่อยๆ จากจุดเล็กๆ จุดนั้นเอง ได้เปลี่ยนความคิดและชีวิตทั้งชีวิตของฉัน จากที่เคยหลงผิดคิดว่าจะสามารถ
เปลี่ยนทุกอย่างให้ได้ดั่งใจ ก็ยอมรับสภาวะที่เป็นจริงของสิ่งต่างๆ ได้ดีขึ้น ชีวิตที่เคยไม่มีความสุข ก็กลับมีรอยยิ้ม
และปล่อยวางเงื่อนไขในหัวใจที่มีต่อสิ่งรอบตัวได้มากขึ้นเช่นกัน 
 อบุายธรรมจากการนัง่รถไฟฟา้ เกดิขึน้หลงัจากทีฉ่นัตอ้งพลดัพรากจากคนรกั ฉนัเสยีใจ ทกุขใ์จมาก ฉนัคอย
เปดิเทปบนัทกึภาพความทกุขน์ัน้ใหต้วัเองฟงัซำ้ๆ เรือ่ยๆ นานวนัเขา้กเ็หมอืนยิง่กรดีบาดแผลลงไปใหล้กึกวา่เดมิ...
 วันหนึ่งฉันมีโอกาสนั่งรถไฟฟ้าใต้ดิน ได้เฝ้ามองผู้คนที่เดินเข้ามาในรถไฟฟ้าขบวนเดียวกับฉันอย่างใช้ 
ความคิด เสียงประกาศดังขึ้นเป็นระยะๆ เมื่อถึงสถานีแต่ละแห่ง “สถานีพระรามเก้า โปรดใช้ความระมัดระวังในการ
ก้าวออกจากรถ” เมื่อประตูเปิด บางคนก็ก้าวออกไป จากนั้นก็มีผู้คนอีกหลายคนเข้ามาแทนที่ “สถานีต่อไป 
ลาดพร้าว” ฉันฟังเสียงประกาศและรู้ตัวว่าจะต้องลงสถานีนี้ เพราะถึงบ้านของฉันแล้ว ฉันก้าวออกจากรถไป  
 ฉันนึกสงสัยว่าผู้คนที่ร่วมเดินทางมากับฉันในรถไฟฟ้าขบวนนั้น จะไปลงที่สถานีใดกันบ้าง และถ้าถึงสถานี
สุดท้าย คงไม่เหลือผู้คนใดๆ นั่งอยู่บนรถแล้ว ทุกคนต้องลงจากรถไฟฟ้าเพื่อไปสู่ที่ที่เป็นจุดหมายของแต่ละคน  
  ฉันถามตัวเองว่า มีใครบ้างที่ร่วมขึ้นรถไฟขบวนเดียวกับเรา และมีใครบ้างที่เขาจากเราไปก่อนหรือว่ายังอยู่
บนรถไฟคันเดียวกับเรา... น้อยคนนักที่จะคิดถึงสิ่งที่จะต้องจากเราไป หลายครั้งเราจึงยังประมาทกับชีวิต เราอยาก
จะให้สิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นไปตามที่ใจเราปรารถนา โดยไม่เข้าใจว่าธรรมชาติของทุกสิ่งมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
ไม่มีอะไรที่จะอยู่คงที่ คงสภาพเช่นเดิมได้ในโลกใบนี้ ลองใช้ปัญญาคิดไตร่ตรองดู ว่ามีสิ่งใดบ้างในโลกนี้ที่ควรค่าแก่
การยึดถือ ยึดติดว่าต้องเป็นเช่นนั้นเช่นนี้เสมอไป... ตัวอย่างของการนั่งรถไฟฟ้าจึงเป็นอุบายธรรมสอนใจฉันได้ดี 
โดยไม่มีข้อสงสัยเลยแม้แต่นิดเดียว การนั่งรถไฟเปรียบเสมือนการอาศัยร่างกายนี้ของเราเพื่อไปให้ถึงจุดมุ่งหมายที่
ต้องการ เรานั่งรถไฟมาเรียนรู้ มาเที่ยว มาศึกษา ผู้คนที่เราพบเจอในชีวิตนี้ ไม่ว่าจะเป็นพ่อ แม่ ญาติ พี่น้อง 
สามี ภรรยา หรือลูกหลานของเรา ก็เปรียบเสมือนเพียงผู้โดยสารร่วมทางไปกับเราเท่านั้น ควรหรือไม่ที่เราจะไป
ยื้อยุดฉุดดึงพวกเขาให้อยู่กับเราตลอดไป...  
 คนทกุคนลว้นมทีีท่ีต่นจะตอ้งไปตอ่ทัง้สิน้ แมไ้มรู่ว้า่เมือ่ใดทีเ่ราจะตอ้งจากกนัไป แตส่ดุทา้ยแลว้ ไมม่ใีครทีจ่ะ
หนีจากความตายไปได ้ ดังนั้น เราจึงไม่ควรปล่อยให้การมาใช้ชีวิตเสียไปโดยเปล่าประโยชน ์ เราควรฝึกเรียนรู้ที่จะ
อบรมจติใจใหเ้หน็ตามความเปน็จรงิ จากสิง่ตา่งๆ ทีเ่ราพบเจอในแตล่ะวนั และนอ้มเขา้มาสูใ่จของตวัเราเอง เพยีง
เทา่นี ้เรากไ็ดใ้ชป้ญัญาเพือ่มาอบรมจติใจใหเ้หน็ตามหลกัสจัธรรม ไมเ่สยีททีีไ่ดเ้กดิมาพบพระพทุธศาสนาในชาตนิี ้  

       อังศุอร ณ หนองคาย (น้ำหวาน) 
           อายุ ๒๒ ปี จังหวัดหนองคาย 
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จานที่ยังไม่ได้ล้าง


 ก่อนมาปฏิบัติธรรมตามแนวหลวงพ่อทูล ชีวิตครอบครัวเหมือน

บ้านแตก สามีชอบเที่ยวร้านอาหาร ดื่มเหล้า กลับบ้านดึกเป็นประจำ 

เมากลับมาก็มีปากเสียงกัน ไม่ได้หลับได้นอน ส่วนตัวข้าพเจ้าก็ประชด

ชีวิต คิดว่าเธอกินได้ฉันก็กินได้ เธอเที่ยวได้ ฉันก็เที่ยวได้ ไม่มีการยอม

ให้กัน ส่วนข้าพเจ้ามีลูกสาว ๒ คน ลูกสาวก็กินเหล้าและเที่ยวเหมือนกัน

ว่าใครไม่ได้ต่างคนต่างกินต่างเที่ยว เมามาก็ทะเลาะกัน ลูกเถียงแม่ 

ลูกสู้แม่ ครอบครัวหาความสุขแทบไม่ได้เลย ต่างคนต่างเฉยไม่พูดกัน 

บ้านเหมือนนรก ข้าพเจ้าแทบไม่อยากอยู่บ้าน อยากจะหนีออกไปเช่าบ้าน

อยู่ต่างหาก แต่ก็ทำไม่ได้ ชีวิตนี้หาความสุขไม่ได้เลย มีแต่ความทุกข์เหลือเกินถึงขนาดต้องหาหมอจิตเวช   

 วันหนึ่งหลังจากมาปฏิบัติธรรมกับแม่ชีต้อย ท่านได้สอนให้หาอุบายธรรมและหัดน้อม ข้าพเจ้าก็จะซักผ้า  

เปิดน้ำใส่ถังเครื่องซักผ้า ระหว่างนั้นเหลือบไปเห็นกะละมังใบใหญ่แช่จานจนล้นออกมานอกกะละมัง ก็เดินไปปิดน้ำ

ที่ถังซักผ้าเพื่อที่จะล้างจานก่อน พอนั่งลงก็หยิบจานออกจากกะละมังทีละใบ (ขณะนั้นไม่มีเสียงอะไรเลยมันเงียบ) 

จับจานออกทีละใบ ใบบนก็จับง่ายเพราะมันอยู่เหนือน้ำ แต่พอจับลึกลงไปเรื่อยๆ กลิ่นเหม็นของอาหารบูดเน่า 

เหม็นมาก ข้าพเจ้ามองเห็นเศษอาหารเน่า มองเห็นลูกน้ำอยู่ในกะละมัง มือก็หยิบจาน ใจก็นึกถึงคำที่แม่ต้อยสอน

ให้หาอุบายธรรมโดยการน้อม สมองกับใจก็คิดและจู่ๆ ความคิดก็แวบเข้ามาในใจว่า กะละมังใบนี้เปรียบเหมือน 

เป็นบ้านเรา จานทุกใบ เหมือนตัวเรา สามีเรา และลูกๆ ของเรา พอคิดถึงตรงนี้ใช่เลย พวกเราสะสมความเหม็น

ความเน่า สะสมความไม่ดี มันบูด มันเหม็น มันเน่ากันหมดทั้งบ้าน พวกเราเป็นกันถึงขนาดนี้เลยหรือนี่...??    

 เปรียบเสมือนจิตใจของพวกเราหมักหมมแต่เรื่องไม่ดี แข่งกันทำแต่ความชั่ว ไม่มีใครสักคนที่จะลุกขึ้นมา

ชำระจิตใจกันเลย มัวแต่ด่ากัน ทะเลาะกัน ว่ากันไปมาอยู่อย่างนี้ตลอด  

 ตอนนั้นคิดว่าจานเหมือนใจ ถ้าเราไม่เอามาล้าง มันก็ไม่สะอาด ตัวเราไม่ใช่จะดีกว่าคนอื่น ยิ่งแย่กว่าคนอื่นอีก

ตัวเราเน่ายังไม่พอ ยังพาครอบครัวเน่าไปด้วย ระหว่างที่คิดนั้นใจมันเบาสบายอย่างบอกไม่ถูก 

 ทุกวันนี้ข้าพเจ้าพูดดีกับสามีและลูก เขาบอกว่าแม่เปลี่ยนไป ทุกคนในบ้านเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี เป็น

เพราะตัวข้าพเจ้าเข้าใจสามีและลูกมากขึ้น ทุกคนในบ้านเกรงใจข้าพเจ้า เดี๋ยวนี้ครอบครัวข้าพเจ้าไม่เคยทะเลาะกัน

อีกต่อไปเลย และมีความสุขดีมาก   

 สรุป ที่มาปฏิบัติธรรมได้เอามาใช้ในชีวิตประจำวันคือเราต้องแก้ไขที่ตัวเราเอง 



        พรพิมล บุญเรือง (แอ๊ด) 

          ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก   
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MyGrandFather’sLegacy

 Venerable Acariya Thoon Khippapanyo was a wise grandpa who knew me better than I 
knew myself. The deep meanings inherent in each of his symbolic words or actions dynamically 
unveiled new significance at each turn in my life. The first time I realized this was in Chicago 
of 1999, when I was sixteen years of age. I had finished bowing to pay my respects and to 
bid farewell to Acariya Thoon, as he casually inquired whether I liked to go to Thailand. I curtly 
replied, “no, it’s too hot,” to which he asked, “where does hot or cold exist?” I admitted that 
“hot or cold lies within the mind.” Acariya Thoon then posed a question: if a snake is chucked 
at me, would I first look for the person who threw it, or find a way to capture the snake? I 
said, seize the snake. Through these analogies, Acariya Thoon showed me how to deal with my 
teenage crises by first understanding the truth: that my perception of liking or disliking anything 
was not externally generated, but spawned from within my own mind. He proceeded to show 
me that the solution was focusing on pinpointing and destroying the true cause of the matter 
instead of assigning blame. These lessons would continue to be priceless weapons used to 
strike down any suffering that arose in my life.  
 Most people only have one mother, but thanks to Acariya Thoon, I have three. He told 
me to ask a highly revered nun to be my mother in dhamma after bestowing me with my first 
dhamma lesson. She was the ultimate model nun: gentle, diplomatic, wise, and kind. By 
presenting myself as her daughter in dhamma, I was made to clearly see everything that I 
wasn’t, but could strive to become if I just put my mind to it. Years later, when Acariya Thoon 
gave me away to my third mother, he first told me about her unique singing talent and her 
skilled worldly accomplishments. That evening, we proceeded with the ritual that tied me to my 
elegant new mother and beautiful new sister. Acariya Thoon’s perplexing actions forced me to 
line up my mothers and my priorities. I realized the decision I had to make: would I choose 
worldly perfection or would I get back on track and strive for ultimate emancipation? I was 
pushed to consider the consequences and came to realize that even the ultimate achievements 
in the world entailed suffering. I was re-motivated to pursue my dhamma practice with full 
steam ahead. 
 I also learned a great deal from Acariya Thoon when he appeared in one of my dreams. 
I sat in a chair and Acariya Thoon pushed me with his arm. I was not ready and fell off of the 
chair. He pushed me again and I resisted the pressure so strongly that I fell off the chair 
again. The third time, he pushed and pulled on my shoulder and I gradually learned to lean 
back and forth without being unseated. I woke up and realized that Acariya Thoon was 



288ขิปปปัญญานุสรณ์ 

showing me how to react to situations around me. I did not have to be swayed by what 
others did or said, nor did I have to resist with all my might. If I learned how to adapt to 
stimuli around me and go with the flow, I could simultaneously remain firmly planted in my 
foundational principles.   
 Acariya Thoon is the shining beacon that illuminated the unhidden truths of the world 
and showed me the path to self-betterment. Because of Acariya Thoon, my family now has 
conversations filled with laughter, I can listen to others without dying to interrupt, and I have 
learned how to back down when it is appropriate. Acariya Thoon uncomplicated dhamma and 
provided me with a precious shortcut for eliminating suffering. I don’t have to waste time 
pointing fingers and comforting myself by attributing my anxieties to external stimuli; It’s me. It 
always has been, and always will be. I am the sole cause for my frustration and happiness. 
Acariya Thoon has helped me see that once I realize that I have caused my suffering, I can 
proceed to correct my false assumptions, and develop paradigms aligned with the truth.  
 Like a truly selfless billionaire, Acariya Thoon wanted everyone in the world to benefit 
from his simple methods of dhamma practice, so that we could all be free of misunderstanding 
and worldly afflictions. I will never be able to repay his infinite compassion and patience, but I 
can only strive to be a vehicle that delivers Venerable Acariya Thoon’s message to the world. 
The world is a little darker with Venerable Acariya Thoon’s passing, but his light is one that will 
burn eternally in dhamma. Let us put our candles to his flame and spread his legacy of 
dhamma. 

       Neecha Thian-Ngern, 
       San Francisco, CA, U.S.A. 
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NewLanguage

 It was in May 1999, in Arkansas, U.S.A., where I first met Phra Ajarn Luang Por Thoon 
Khippapanyo. When I picked up one of his books and started reading, I had no comprehension 
of what I had read. It was like reading a foreign language book. Even though I was born in 
Bangkok into a Buddhist family, Luang Por Thoon’s Buddhist Dhamma written in his books was 
puzzlingly new to me. 
 Unlike what I had read from most Dhamma books and had practiced at a few Dhamma 
centers in Thailand, Luang Por’s way of teaching and practicing were what the Buddhist 
majority would have called “unconventional.”  
 This writing is not to debate but to celebrate my own personal journey of a Buddhist 
path. I feel I still have a long way to go. But learning a new language is also about;  
 1. Practicing: keep memorizing, learning, and understanding vocabularies – one new 
vocabulary a day. Everything around us can be taken as a new vocabulary to the language of 
“anicca-dukkha-anatta”. 
 2. Imitating: those around us – our friends, colleagues, family members, and people we 
don’t know - they are our teachers. Be thankful that they are the mirrors for us to see 
ourselves. 
 3. Living: in the community that speak the same new language. It is one effective way 
of improving our speaking skills. 
 4. Reading: everything written in the new language. This is to speed up the 
comprehension of the language.  
 5. Having Faith: believe and trust in the new language and the teacher - Phra Ajarn 
Luang Por Thoon Khippapanyo.  
 Again, this is a personal journey. One has to find one own way of traveling vehicles and 
paths. One can count on the conventional “it’s the journey, not the destination.” However, the 
destination is still personal and to each his or her own. 
 This writing is my gratitude to our One Teacher – Phra Ajarn Luang Por Thoon Khippapanyo
 May he be our Teacher at all times ..... 

        Joy Aswalap  
     University of North Texas Denton, Texas, U.S.A. 
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ยอมแพ้...เป็น+ไม่ยอมแพ้...ตายแน่ๆ

 หนึ่งในคำสอนของหลวงพ่อทูล คือ ให้ยอมแพ้เป็น คำถามหนึ่งก็ผุดขึ้นมาในใจว่า แล้วถ้าเราเป็นฝ่ายถูกละ 
กเ็ทา่กบัเราตอ้งยอมใหแ้กฝ่า่ยทีผ่ดิดว้ยหรอื? จงึตอบตวัเองวา่ “ยอมไมไ่ดห้รอก” ยิง่ยอมเดีย๋วฝา่ยทีผ่ดิกย็ิง่ไดใ้จใหญ่
 เมื่อคิดทบทวนไปมาก็ยิ่งเห็นว่า การที่ไปยอมคนอื่นทั้งๆ ที่เราถูกนั้น เรามีแต่เสียกับเสีย ไม่เห็นจะได้อะไร
เลย จึงเอาคำถามนี้ไปถามครูบาอาจารย์ คำตอบที่ได้ก็คือการยอมแพ้เป็นนั้นไม่มีอะไรเสียหรอก มีแต่ได้ คำตอบ
นั้นวนเวียนอยู่แต่ในหัว.....ไม่เข้าใจ ......???? จนมาวันหนึ่งขณะที่ฉันขับรถอยู่บนถนน มีรถที่แล่นอยู่เลนขวา 
ซึ่งกำลังจะขึ้นทางพิเศษโทลเวย์เกิดเปลี่ยนใจกะทันหัน จึงหักซ้ายอย่างเร็วและแรง เข้ามายังเลนที่รถฉันอยู่  
ฉันต้องเหยียบเบรกจนตัวโก่ง ยอมให้รถคันนั้นผ่านไป ขณะนั้นฉันก็ถามตัวเองว่า ฉันยอมเบรกให้รถคันนั้นผ่านไป
ทำไม? ทั้งๆ ที่ฉันเป็นฝ่ายถูก ฉันก็ตอบตัวเองได้ทันทีว่า ยอมเพื่อตัวเองไงละ ถ้าไม่ยอมมีหวังตายอยู่ข้างทาง 
อ้าว...แล้วที่เคยบอกกับตัวเองว่า ถ้าเราเป็นฝ่ายถูกจะไม่ยอมแพ้ไงละ!.... ยอมจำนนต่อหลักฐานชิ้นใหญ่ที่เพิ่งได้รับ 
“ยอมแพ้....เป็น ไม่ยอมแพ้....ตาย” บัดนี้คำสอนที่ว่า “ให้ยอมแพ้เป็น” เคลื่อนจากหัว....ไหลลงมาสู่ใจ 
          ฉันเจอทาง ร่มเย็น เป็นที่สุด   พระฯ ทรงขุด ถากถาง เป็นทางไว้ 
 ฉันมุ่งมั่น หมั่นเดิน จำเริญใจ รักเพื่อนไซร้ จึงเชิญ เดินร่วมทาง 
 ไม่ยื้อยุด ฉุดกระชาก ลากเพื่อนหรอก เพียงมาบอก ทางไป ไสวสว่าง 
 แสนสะอาด สุดสงบ พบสายกลาง เดินร่วมทาง หรือไม่ เชิญไตร่ตรอง 

        กมลกานต์ ชาญศิลป์ (ก้อย) 


หมากฮอส

 ผมได้ออกเดินตามหาอุบายธรรมจากห้องประชุมอย่างไม่รีบร้อน ซึ่งพอเดินออกมาสักพัก ผมก็เห็นเพื่อนผม
คนหนึ่งนั่งอยู่บนโต๊ะหมากฮอส ผมจึงเข้าไปนั่งด้วย ขณะที่ผมนั่งมองอะไรๆ ไปสักพักหนึ่ง เพื่อหาอุบายธรรม 
เพื่อนอีกคนหนึ่งก็ได้ชวนผมเล่นหมากฮอส โดยใช้ยางกับลูกไม้มาเล่น ผมก็เล่นด้วย (เพราะกำลังเบื่อๆ) ขณะที่ผม
เล่นก็มีเพื่อนหลายๆ คนมาช่วยชี้ทางเดินหมากให้ผม ผมก็ไม่ได้ว่าอะไร (เพราะว่าไม่ได้) ในขณะนั้นผมก็ได้คิดถึง
อุบายธรรมว่า การเดินหมากนั้นก็เหมือนกับชีวิตคนเรา อาจมีการเดินผิดบ้าง หลงกลอีกฝ่ายบ้าง แต่เมื่อเราทำผิด
พลาดจนได้รับความพ่ายแพ้ เราก็สามารถที่จะนำความผิดพลาดมาแก้ไขและพัฒนาตนเองได้เสมอมา ผู้ที่มาช่วยชี้
ทางเดินหมากก็เหมือนกับบุคคลที่จะเข้ามามีบทบาทในชีวิตเรา เขาอาจจะนำเราไปในทางที่ผิด หรือไม่ก็เป็นทางที่ดี  
แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ การตัดสินใจและคิดวิเคราะห์กับทางที่เขาชี้ให้เราเดินให้ดีก่อนที่เราจะก้าวเดินไปในทางนั้น  
เพราะเมื่อเราเลือกที่จะเดินในทางนั้นแล้ว เราจะไม่สามารถเดินย้อนกลับออกมา ณ จุดๆ เดิมได้อีกเลย เพราะ
ฉะนั้นการที่เราจะทำอะไรลงไปก็ควรจะคิดพินิจไตร่ตรองให้ดี ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไป 

       เด็กนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๓
           โรงเรียนวัดเทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร 
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ไม้จิ้มฟัน

 ขณะทีอ่ยูก่บัหลวงพอ่ทีส่นามบนิ คนอืน่ๆ เขาเดนิไปสง่กนัที่
ประต ูพอปลอดคนแลว้กแ็อบเรยีนถามหลวงพอ่วา่  
 ตัวกระผมเอง ยังไม่ได้เรื่องเลยครับ ในการพิจารณาทรัพย์
สมบัติของของตน เลยดูเหมือนเข้าใจที่มาที่เป็นที่ไปของมันดี และ
ส่วนประกอบของมันก็ธาตุ ๔ แต่ในใจยังไหวอยู่   
 หลวงพ่อกล่าวตอบว่า 
 “อ้าว!  เรื่องง่ายๆ แค่นี้ยังทำไม่ได้แล้วจะไปทำอะไร.”  
 กล่าวจบ หลวงพ่อก็ลุกขึ้นเดินไปที่ทางออกเพื่อขึ้นรถเมล์ใหญ่
ของสนามบินไปที่เครื่องบินที่จอดอยู่ไกล เราก็ลุกขึ้นเดินกลับ 
ออกมา มากับสองแม่ลูกที่มีศรัทธาขับรถ อุปัฏฐาก รับส่งหลวงพ่อไปวัดเคลเล่อร์ เพราะถ้านั่งรออยู่ที่สนามบิน ก็
ต้องรออีก ๓ ชั่วโมงกว่า เขาอยู่เมืองพเลโน ขอความกรุณาให้เขาไปส่งที่บ้านดัลลัส เพราะเราไม่ได้มีรถ เมื่อเดิน
มาถึงที่จอดรถ จะขอไปนั่งเบาะหลังเพราะไม่ต้องการรัดเข็มขัด แต่เจ้าของรถบอกให้ไปนั่งเบาะหน้า พูดแล้วเขาก็
ก้าวไปนั่งในเบาะหลังทันที ทำให้เราไม่ควรไปนั่งหลังคู่ด้วยกับเขา จึงต้องนั่งเบาะหน้า รถออกพ้นสนามบินสักครู่แล้ว
หลายไมล์บนไฮเวย์ ๖๓๕ เจ้าของรถเบาะหลัง ก็พูดขึ้นว่า   
 “หลวงพ่อลืมไม้จิ้มฟันไว้นี่”   
 “ตรงไหน?” 
 “ตรงข้างขวา ข้างหน้าที่ท่านนั่ง เสียบไว้ตรงกระจกหน้าแด็ช นั่นไงค่ะ” 
 เราก็เคยมีไม้จิ้มฟันหลวงพ่อที่ใช้แล้วอันหนึ่ง ซ่อนเก็บไว้ เป็นที่ระลึกศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อ เพราะท่านไม่ทำ
พระเครื่อง เหรียญ เครื่องรางของขลังอื่นๆ มีแค่ไม้จิ้มฟัน อุตส่าห์วางไว้บนถ้วยที่สวยงาม และไว้บนหิ้งพระแล้ว  
ก็ยังมีอันเป็นไป คือมีผู้หยิบเอาไปให้คนอื่นเสียแล้ว... 
 เอา้! เรากข็ึน้มานัง่นานพอสมควรแลว้ นัง่เบาะหนา้กม็องไปขา้งหนา้รถ แตไ่มย่กัเหน็ จนกระทัง่ถกูบอกใหดู้  
พอเห็นแล้ว ใจมันอยากขึ้นมาปุ๊บ...ในใจทันที เลยว่า เราอยากได้ไม้จิ้มฟันของหลวงพ่อทูลฯ มานานแล้ว อยากได้
อันใหม่ไปแทนอันเก่าบนหิ้งพระ ไม่ใช่เรื่องสำคัญด่วนจี๋อะไร และก็ไม่เคยปริปากบอกใครเก็บไว้ในใจเงียบๆ มันเป็น
เรื่องผ่านมาตั้ง ๑๐ ปีแล้ว นึกว่าลืมไปแล้วแต่มันยังฝังใจในความปรารถนาลึกๆ อยู่ ก็ตั้งแต่ไม้จิ้มฟันอันเก่าของเรา
หายไป เท่านั้นแหละ ใจมันพรวดพราด นึกอยากได้ขึ้นมาทันที   
 เอ ! จะใช้วิธีไหนหนอที่จะเอามาเป็นของเรา 
 พอดีเจ้าของรถพูดต่อว่า 
 จะกลับไป เอาคืนให้หลวงพ่อดีไหม? 
 เราดีใจ เห็นทางได้แล้ว รีบอาสาทันทีว่า      
 ผม...จะเอาไปคืนให้หลวงพ่อเอง 
 แต่ในใจรู้อยู่ว่า หลวงพ่อท่านไม่ได้ลืมหรอก เพราะเมื่อ ๑๐ ปีก่อน หลวงพ่อก็ทิ้งไว้อย่างนี้ 
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 ทิ้งไว้ให้เรา ให้เจ้าของบ้าน หรือที่อื่นๆ เช่น Arkansas หลวงพ่อก็ทิ้งไม้จิ้มฟันไว้ให้เจ้าของบ้าน ทิ้งให้ 
แก่ผู้บริการรับใช้หลวงพ่อ เจ้าของรถคันนี้และลูกสาวมารับหลวงพ่อไปส่งที่วัด และรอจนกลับมาส่งหลวงพ่อ 
ที่สนามบินเป็นเวลาเกือบ ๔ ชั่วโมง ท่านทิ้งไว้ให้เป็นที่ระลึกต่างหาก   
 แต่เราก็อยากได้เป็นของเรานี่ จึงต้องรีบพูดเอาไว้ก่อน เพราะอยากได้มานานแล้ว (๑๐ ปี) ท่านเจ้าของรถ
ก็กล่าวอนุญาตทันที ให้เราเก็บไว้ไปถวายคืนหลวงพ่อ  
 จ้างให้ก็ไม่ยอมคืนหลวงพ่อดอก จะเอาเสียเอง ถึงคืนท่าน ท่านก็อาจจะว่าเอา 
 โอ ้ ! ดีใจมากที่ได้ไม้จิ้มฟันหลวงพ่อใหม ่ ปรารถนามานานเพิ่งจะได้เดี๋ยวนี้เอง อย่างไม่คาดฝัน จึงเอื้อม
มอืขวาไปหยบิไมจ้ิม้ฟนัทีใ่ตก้ระจกหนา้แดช็ เสยีบตัง้ตรงอยู ่จะเอามาใสก่ระเปา๋เสือ้ (เสือ้ยดืสขีาว ศลี ๘ ตวันี ้มแีค่
กระเปา๋เดยีว) ดา้นซา้ยหนา้ตรงหวัใจพอด ีปลายหนึง่มนัแหลม ตอ้งเอาปลายทู่ๆ  ใส ่จะไดไ้มท่ะลลุงมากน้กระเปา๋
 พอเสียบลงไปสุดเท่านั้น มันหวิว...ในใจ ไม่มี ไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อน   
 ไม่ได้คิดอะไร ถึงคิดก็คิดไม่ทันใจ มันเข้าใจวาบไปในจิต... ทันทีเลยว่า 
 อ๋อ อออ..... ! นี่ไงล่ะ คือสมบัติโลก    
 ไม้จิ้มฟันอันนี้ ไม่ใช่ของเรา เป็นเหมือนของทั้งหลายแหล่ที่มีอยู่ในโลก   
 ลูกศิษย์หลวงพ่อได้ตัดไม้และหลาวถวายท่าน   
 หลวงพ่อใช้แล้ว สำเร็จประโยชน์แล้ว ก็ต้องทิ้ง  
 แต่ทิ้งอย่างผู้มีปัญญา ใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อ .... ไม่ได้ทิ้งขยะ 
 แต่มอบต่อให้ผู้บริการรับใช้ท่าน เช่นอันนี้ ให้ไว้กับเจ้าของรถคันนี้ ให้เป็นที่ระลึก    
 แต่เราก็เก๋ไก๋ เอามาเป็นสมบัติของเราซะ 
 มีความพอใจที่ได้เก็บไว้ในความครอบครอง แม้แต่ ... แค่ชั่วคราวก็ยังดี   
 จงึดใีจพอใจเอามากๆ... พอใจ กเ็พราะใจพอ สมกบัความอยากทีต่ดิคา้งในใจเรามานาน มนัถกูจิม้เดีย๋วนีเ้อง
มันจิ้มความอยากของเรา ลูกโป่งความอยากแตกแล้ว เห็นแล้ว เข้าใจแล้ว ในสิ่งที่พยายามคิด แต่ไม่เคยมี 
ความรู้สึก เห็นเข้ามาในใจเองโดยไม่ต้องตั้งใจคิด 
 อ๋อ ! สิ่งต่างๆ สมบัติต่างๆ ที่เรามีอยู่ทั้งหมด ก็เพราะเรื่องจิ้มๆ กันนี่เอง   
 เคยพิจารณาสิ่งของ ทรัพย์สมบัติที่บ้าน ว่าไม่ใช่ของเรา เป็นของโลกๆ  
 แต่จิตมันไม่เคยยอมรับความคิดเต็มที่แบบนี้เลย    
 ขณะนั่งรถอยู่ ก็คิดว่า ตอนเราไปซื้อรถ รถคันที่ซื้อ เห็นมันแล้ว มันจิ้มที่หัวใจเรา ทำให้เราอยากได้ เราก็
จิ้มกลับไปโดยซื้อมันมาเป็นของเรา เราอยากจะไปไหน มันก็จิ้มความอยากไปของเราโดยพาเราไปทุกหนทุกแห่ง  
รถวิ่งผ่านแผ่นป้ายโฆษณาใหญ่ ข้าง Highway เขามีรูปภาพ มีคำพูด คำเขียน สำหรับเอาไว้จิ้มตา จิ้มใจผู้ดู ผู้มอง
ให้คนสนใจอยากไปดู ไปลองตามที่เขาบอกไว้ เวลาเราไปทำงาน เราก็เอาเครื่องมือหูฟังเสียงหัวใจ ไปจิ้มหน้าอก
ตรงหัวใจเขา หมอจิ้มตามตัว จิ้ม คลำกดท้อง จิ้มในปาก ไม้กดลิ้นดูคอ จิ้มตามหูดูเยื่อในหู ตามจมูก ดูอาการแพ้
อากาศ ดูจุดที่เลือดกำเดาออก เอามือไปเคาะๆ จิ้มกระดูก บางครั้งก็จิ้มด้วยเข็มฉีดยาจริงๆ เจ็บก็เจ็บ ทนกันได้ 
ทุกคนก็อดทนจิ้มกันเอา เป็นเรื่องจิ้มๆ กันทั้งวัน ทุกๆ วันไป ไม่จิ้มด้วยกาย ก็จิ้มด้วยใจ ไม่พ้นเรื่องจิ้มๆ นี้เลย 
 คนไปทำงาน คนแต่งงานก็หนีไม่พ้นเรื่องจิ้มๆ อีก 
 ก่อนออกจากบ้าน อาจจะต้องจิ้ม ต้องเจิมกันที่หน้า ให้ดูสะอาดและสวย    
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 พอเจอคู่กรรม จิ้มใจแต่แรกเห็น จิ้มความอยากนั่นแหละ จนได้มีครอบครัว   
 จิ้มมาได้ทรัพย์สมบัติคนละมากมาย สิ่งทั้งหลายที่มนุษย์สร้างขึ้นใช้ ประดิษฐ์ขึ้นขาย  
 ก็เพื่อจิ้มใจ จิ้มความอยากด้วยกันทั้งหมด  
 แต่ละชีวิตจิ้มไม่รู้เท่าไหร่ จิ้มกันทั้งประเทศ ทั่วทั้งโลกก็มีแต่จิ้มกันไป จิ้มกันมา ฯลฯ 
 แต่หลวงพ่อท่านทิ้งแล้วไม้จิ้มฟัน ทิ้งแล้วกลับได้ประโยชน์เพราะกลายเป็นที่ระลึกสำหรับผู้อุปัฏฐากท่าน  
ถวายบริการแก่ท่าน ท่านเป็นพระป่า ไม่มีของขวัญสิ่งของอื่น ไม่มีเงินทองตอบแทน นอกจากธรรมะและไม้จิ้มฟัน  
ไอ้เราก็เผอิญไปติด ไปต้อง ตรงไม้จิ้มฟันมากกว่าธรรมะอันมีค่ามากกว่าของท่าน (ก็เพราะไปตั้งความอยากไว้  
ตอนมนัหายไปเมือ่ ๑๐ ปมีาแลว้ ดซู ิสิง่เลก็นอ้ย จบิจอ๊ย กระจอ้ยรอ่ย ยงัหอ้ยยงัคา้งเติง่ตดิอยูใ่นใจไดน้านถงึขนาดนี้
ความอยากอะไร แม้เล็กน้อยแค่นี้ ก็เป็นสิ่งที่น่ากลัว น่ากลัวในภัย มีให้ผลได้...เหลือเกิน) 
 สิ่งอื่นๆ นอกจากไม้จิ้มฟัน ท่านก็ทิ้งแล้ว และเรายังอยากได้อยู่ ในทางรูป  
 คือ บ้าน ไร่สวน ทรัพย์สมบัติ อาชีพ ครอบครัว กิริยา มรรยาท เครื่องแต่งตัว ฯลฯ 
 เราหาให้มันมีครบถ้วนแบบฆราวาส    
 ทางนามธรรม ท่านทิ้งแล้วซึ่งโลกธรรมแปด แต่เราทิ้งแค่โลกธรรม ๔ ยังเก็บไว้ ๔    
 สิ่งที่ไม่ดี ไม่ชอบใจ ก็ไม่เอา เอาแต่สี่โลกธรรม ๘ ในส่วนดีไว้ 
 ท่านทำเป็นตัวอย่างให้พวกเราทำตามให้มากเท่าที่จะมีความสามารถและปัญญา 
 เอาละ ไม้จิ้มฟันอันนี้ ขอบคุณมากๆ ที่ทำให้เรารู้จักเจ้าไม้จิ้มฟันเห็นจริงตามความเป็นความจริง เข้าใจ
แล้วเรารู้จักเจ้าแล้วว่า เจ้าเป็นตัวแทนของธาตุ ๔ ภายนอกทั้งหมดโลก จะขอเก็บไว้ก่อน จะบันทึกวันเดือนปีไว้บน
ไม้จิ้มฟัน ซึ่งตรงกับวันเพ็ญวิสาขบูชา เดือน ๖ ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ พอดี และจะมอบให้เจ้าของไม้จิ้มฟันตัวจริง  
ในโอกาสอันสมควร ครบพร้อมทั้งเรื่องราว 
 หลวงพ่อฉลาดและมีความสามารถล้นเหลือในการสอนเรา  ตรงที่ท่านไม่ได้มอบไม้จิ้มฟันให้เราโดยตรงด้วย
มือของท่าน เพราะถ้าท่านหยิบยื่นให้เราเช่นนั้น เราก็แค่จะเอาไปเป็นที่ระลึกเหมือนเดิม คือเก็บไว้บนหิ้งพระ
เท่านั้น ไม่มาจิ้มใจเราให้จิต ซาบซึ้ง รู้จักทรัพย์สมบัติ ธาตุ ๔ ภายนอก ให้เห็นจริงตามความเป็นจริง 
 ทั้งหมดนี้ เราไม่เคยบอกว่า ธาตุ ๔ ภายนอก วัตถุทรัพย์สมบัติทั้งหลายไม่ใช่ของเรา 
 ในทางรูปธรรม ในทางสมมติบัญญัติ เรายังเป็นเจ้าของและยังเป็นของเราอยู่ จนกระทั่งหมดลมหายใจ 
หรือตามกฎหมายบ้านเมือง 
 ไม่ได้บอกว่าวัตถุสมบัติเป็นสิ่งที่ไม่มีตัวตน วัตถุสมบัติเป็นอนัตตา  
 ยังมี อัตตา ตัวตนอยู่เหมือนเดิม เปลี่ยนไปแค่ความเห็นที่ใจ เท่านั้น   
 คือทรัพย์สมบัติของของเราก็มีความสำคัญของมัน มีค่าทางโลกมากตามราคาตลาดซื้อขายนั่นแหละ แต่มี
ความเห็นใหม่เกิดขึ้นใหม่ ให้ค่าราคามันใหม่ อยู่เพียงในใจไม่ออกให้คนอื่นรู้ว่า ทรัพย์สมบัติทั้งหลายในโลกนี้ มันมีค่า
เท่ากับไม้จิ้มฟันพระอันนั้นเท่านั้นเอง 
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จากใจของคณะผู้จัดทำ


 หนังสือ ขิปปปัญญานุสรณ์ เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ถึงพระเดชพระคุณพระปัญญาพิศาลเถร 

(หลวงพ่อทูล ขิปฺปปญฺโญ) ผู้เป็นที่เคารพรักและศรัทธายิ่งของสาธุชนทั้งหลาย บัดนี้หลวงพ่อได้ละสังขาร 

จากพวกเราไปแล้วตามหลักไตรลักษณ์ เป็นไปตามพระพุทธพจน์ที่ว่า “สังขารทั้งหลายไม่เที่ยง” และเพื่อประกาศ

ถึงปฏิปทาคุณงามความดีที่หลวงพ่อได้ปฏิบัติมาตลอดชีวิตของท่าน ให้อนุชนรุ่นหลังได้รับทราบ และยึดถือเป็น

แนวทางปฏิบัติตนเพื่อให้เกิดความสุขความเจริญในชีวิตต่อไป และเพื่อเห็นพ้นจากทุกข์และการเวียนว่ายตายเกิด 

ในวัฏสงสารที่ไม่มีที่สิ้นสุด บรรลุถึงมรรค ผล และนิพพาน  

 หนังสืออนุสรณ์เล่มนี้ได้รวบรวมเรื่องราวปฏิปทาของหลวงพ่อ แบ่งเนื้อหา ดังนี้ 

  อัตโนประวัติย่อ ได้คัดลอกและตัดตอนมาจากหนังสืออัตโนประวัติ หลวงพ่อได้เขียนอัตโนประวัติ 

๒ เล่ม เล่มแรกในปี ๒๕๔๒ และเล่มที่ ๒ ในปี ๒๕๔๗ มีความละเอียดและสมบูรณ์มากขึ้น พร้อมภาพประกอบ 

การเขียนประวัติของท่าน จะเน้นเรื่องอุบายการปฏิบัติภาวนา ท่านหวังว่า อุบายใดพอจะนำมาใช้เป็นประโยชน์  

ก็ให้พิจารณาด้วยตนเอง ท่านเขียนประวัติไว้เพียงแค่พรรษาที่ ๘ เท่านั้น ส่วนประวัติช่วงพรรษาที่ ๙ ถึงปัจจุบัน  

ได้สอบถามข้อมูลจากบุคคลที่เคยมีความเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับหลวงพ่อในช่วงต่างๆ ด้วยเวลาอันจำกัด จึงไม่สามารถ

ได้ข้อมูลครบถ้วน แต่ก็มากพอที่จะปะติดปะต่อจนเป็นเรื่องราวได้  

 ประวัติวัด เป็นการประมวลความเป็นมา การก่อสร้างวัด การพัฒนาด้านต่างๆ 

 ผลงาน เป็นการประมวลผลงานทุกด้านทั้งด้านศาสนวัถตุ ศาสนธรรม และศาสนบุคคล งานเผยแผ่ 

ธรรมะทั้งในและต่างประเทศ หลวงพ่อได้สร้างสรรค์ผลงานไว้กับโลกทั้งสามตามเจตนาและบารมีธรรมที่ได้สะสม 

มาเป็นบารมีที่ยิ่งใหญ่ ยากจะหาใครเทียบได้ ท่านได้ฝากไว้เป็นอนุสรณ์ให้พุทธบริษัททั้งหลายได้ใช้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยว

จิตใจและปฏิบัติตามพระธรรมคำสอน  

  มรดกธรรม เป็นธรรมะที่เขียนด้วยลายมือหลวงพ่อเอง ได้มาจากสมุดบันทึกธรรมะส่วนตัวของ 

หลวงพ่อ และจากลูกศิษย์ที่หลวงพ่อเคยเขียนธรรมะให้ไว้พิจารณา บางส่วนเป็นส่วนบุคคล แต่เนื้อหาในจดหมาย

น่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น เป็นเครื่องแสดงให้เห็นว่าหลวงพ่อท่านเอาใจใส่และเป็นกำลังใจในการปฏิบัติธรรมของ

ลูกศิษย์อย่างใกล้ชิด และคัดเลือกบางส่วนใน  

  ธรรมเทศนา เรื่อง จุดประกายแห่งปัญญา เป็นการคัดลอกบางตอนมาจากหนังสือจุดประกายแห่ง 

ปัญญา หรือชื่อเดิมว่า พุทธประวัติ ซึ่งเป็นผลงานชิ้นสุดท้ายของหลวงพ่อ โดยเฉพาะประเด็นที่หลวงพ่อเน้นคือ 

แนวทางการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า จุดเริ่มต้นการปฏิบัติและแนวทางการเผยแผ่ธรรมะในครั้งพุทธกาล ท่านได้

แจกแจงหมวดหมู่ ลำดับเรื่องราวอย่างชัดเจน มีเหตุมีผล และหลักฐานพยานบุคคลที่ยืนยันได้ นอกจากนี้ยังได้

รวบรวมคำสอนของท่านจากหนังสือธรรมะของท่านที่แต่งไว้อีกหลายเล่ม โดยคัดเลือกเฉพาะประเด็นคำสอนที่ 

โดดเด่นของท่าน คือ อุบายการสร้างปัญญา การใช้ปัญญาอบรมใจ คุณลักษณะของนักปฏิบัติที่ดี หากท่านใดสนใจ

จะศึกษาอย่างละเอียด ขอให้ศึกษาจากหนังสือธรรมะของหลวงพ่อที่มีจำนวนกว่า ๒๐ เล่ม ซึ่งจะมีเนื้อหาที่ 



295

หลากหลาย ยากง่ายแตกต่างกัน เพราะท่านจะสอนธรรมะทั้งทางโลกียธรรมและโลกุตตรธรรม แล้วแต่ความต้องการ

ของผู้ปฏิบัติแต่ละท่าน 

  หลวงพ่อสอนว่า เป็นการรวบรวมคำสอน คติธรรม หรือคำเทศนาต่างๆ ที่สั้น กระชับ รวมทั้ง 

ปริศนาธรรม คติธรรม ซึ่งมีมากมายเพื่อให้ลูกศิษย์ได้นำฝึกคิดพิจารณาให้เกิดมีปัญญาเฉพาะตน พิจารณาด้วย

เหตุผลตามความเป็นจริง  

  ฉากสุดท้าย...ของพระมหาบุรุษที่มีความสง่างามและเด็ดเดี่ยว เป็นการประมวลอาการเจ็บป่วย  

อย่างละเอียดชัดเจน และสอดแทรกคำสอนของหลวงพ่อทุกขณะ ท่านใช้ร่างกายเป็นก้อนธรรม เป็นเทศน์กัณฑ์

สุดท้าย ให้ลูกศิษย์ได้พิจารณากันอย่างเข้มข้น และเป็นบททดสอบคุณธรรมของลูกศิษย์ด้วยว่าที่ท่านสอนมาทั้งหมด

นั้น ประพฤติปฏิบัติกันได้แน่แค่ไหน และเป็นคำตอบกับหลายคนที่ยังเกิดความสับสน คิดไม่ถึงว่าทำไมหลวงพ่อ 

จึงมาละสังขารเร็วขนาดนี้  

  คำไว้อาลัย มีหลากหลายความรู้สึกของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่มีความเคารพนับถือในองค์ 

หลวงพ่อ แสดงคำไวอ้าลยัและมทุติาแดพ่ระเดชพระคณุหลวงพอ่ ผูท้ีท่รงคณุประโยชนต์อ่พระพทุธศาสนา ตอ่สงัคม

ประเทศชาติ   

  ครั้งหนึ่งในชีวิต จากใจศิษย์ถึงหลวงพ่อทูล เป็นการรวบรวมคำไว้อาลัยจากลูกศิษย์ที่ส่งคำไว้

อาลัยกันมากกว่า ๘๐ คน จนไม่สามารถนำมาลงในหนังสือเล่มนี้ได้หมด ดังคำปรารภข้างต้นกล่าวไว้ว่า ถ้านำ

กระดาษทุกแผ่นในโลกนี้รวมกัน ก็ยังไม่พอที่จะเขียนอธิบายได้หมด และยังมีอีกหลายความรู้สึกที่ยากจะอธิบายออก

มาเป็นลายลักษณ์อักษร จึงได้พิจารณาคัดสิ่งดีๆ ที่ได้รับและความประทับใจในองค์หลวงพ่อ นำลงเพียงเศษเสี้ยวหนึ่ง

เท่านั้น ส่วนคำไว้อาลัยของทุกท่านจะพิจารณาดำเนินการต่อไป  

  ลูกศิษย์เล่าว่า... เป็นการรวบรวมความรู้สึกประทับใจต่อองค์หลวงพ่อ ที่จะสะท้อนให้เห็นถึง  

ปฏิปทาของหลวงพ่อในด้านต่างๆ ทั้งได้อรรถรส และได้อารมณ์ขันไปพร้อมกัน  

  พยานบุคคล หลวงพ่อจะมีกำลังใจอย่างมาก เมื่อมีผู้ปฏิบัติธรรมไม่ว่าจะเด็กเยาวชนหรือประชาชน

ทั่วไปมาเล่าอุบายธรรมที่ได้จากการฝึกคิด ท่านจะนั่งฟังอย่างตั้งใจ แล้วจะชื่นชมอนุโมทนาสาธุ ที่สามารถหาอุบาย

มาปัญญาอบรมใจตนเองได้ หรือบางท่านสามารถแก้ปัญหาตนเองได้ ได้คัดเลือกตัวอย่างพยานบุคคล ที่สามารถ 

นำหลักคำสอนของหลวงพ่อไปใช้ในชีวิตประจำวัน หรือหาอุบายธรรมมาสอนใจและคลายทุกข์ให้กับตนเองได้  

 การจัดทำหนังสือเล่มนี้ขออนุโมทนากับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด คณะศิษย์ทุกท่านที่ส่งคำไว้อาลัย และ

กราบขอขมาทุกท่านที่ไม่สามารถนำความรู้สึกของท่านลงในหนังสือเล่มนี้ เนื่องจากแต่ละท่านเขียนความรู้สึกมา

มากมาย ถ้านำคำไว้อาลัยของทุกท่านลงในเล่มนี้ จะเป็นหนังสือเล่มที่ใหญ่เกินไป แต่ได้คัดเลือกสิ่งดีๆ ที่ท่านได้รับ

จากหลวงพ่อมาเพียงบางส่วน ภายใต้หัวข้อ “ครั้งหนึ่งในชีวิต จากใจศิษย์ถึงหลวงพ่อทูล” จากความรู้สึกมากมาย

ของศิษยานุศิษย์ เป็นเหมือนกระจกแต่ละชิ้นที่ปะติดปะต่อเรื่องราว และปฏิปทาของหลวงพ่อให้มีความชัดเจน 

มากขึ้น ทำให้เราเข้าใจความเป็นหลวงพ่อทูลได้อย่างวิเศษ   
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 ขออนุโมทนากับทุกท่านที่มีส่วนรวมในการจัดทำหนังสือเล่มนี้ และขออนุโมทนาบุญกับคณะเจ้าภาพที่ร่วม

จัดทำหนังสือเล่มนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ขอให้หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือแห่งประวัติศาสตร์ของหลวงพ่อที่จะเป็น

สมบัติให้กับอนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาประวัติของพระอริยเจ้า  

 ถ้าหากมีข้อผิดพลาดบกพร่องประการใด คณะผู้จัดทำหนังสือของน้อมรับทุกประการ และกราบขอขมาต่อ

ท่านทั้งหลายไว้ ณ โอกาสนี้ ขอกราบอโหสิกรรมหากมีข้อผิดพลาดที่ทำให้หลวงพ่อต้องเสื่อมเสียประการใด ลูกไม่มี

เจตนา แต่อาจด้วยปัญญาอันน้อยของศิษย์ที่ไม่สามารถพิจารณาอะไรได้ถ้วนถี่ ขอหลวงพ่อโปรดเมตตาด้วยเทอญ 

และกราบขอบพระคุณพ่อแม่ครูอาจารย์ที่เมตตาให้คณะทำงานและคณะศิษย์ได้มีโอกาสสะสมบุญบารมีในครั้งนี้ 

ขออุทิศบุญกุศลเป็นอาจาริยบูชาถวายแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อทูล ขิปฺปปญฺโญ ผู้เป็นดวงประทีปแห่งปัญญา  

 ขออานุภาพแห่งพระศรีรัตนตรัย บารมีธรรมของหลวงพ่อ และบุญบารมีที่ทุกท่านได้บำเพ็ญมาดีแล้ว 

จงเป็นพลวปัจจัยให้ทุกท่านที่ความเจริญทางสติปัญญา พิจารณาสัจธรรมใด ขอให้รู้แจ้งเห็นจริงในสัจธรรมนั้น  

หากท่านมีบารมีได้บำเพ็ญมาแล้วในอดีตชาติ พร้อมแล้วที่จะได้บรรลุธรรมเป็นพระอริยเจ้าในชาตินี้ ขอท่านจง

สมปรารถนาด้วยเทอญ 
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