




เนื่องในงาน พระราชทานเพลิงศพครูใหญเปนกรณีพิเศษ

พระเทพวิทยาคม (หลวงพอคูณ ปริสุทฺโธ)

ณ ศูนยประชุมอเนกประสงคกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแกน

(๒๑-๓๐ มกราคม ๒๕๖๒)



สารจากอธิการบดี

สาธารณสขุและสาธารณกศุลต่างๆ	อย่างต่อเน่ือง	แม้กระท่ังสรรีสงัขารของท่านกเ็มตตา
บรจิาคเป็นครใูหญ่ให้นกัศกึษาแพทย์ของมหาวทิยาลยัขอนแก่น	ได้ท�าการ	ศกึษา	ค้นคว้า
เพื่อเป็นองค์ความรู้ในการช่วยเหลือชีวิตมวลมนุษยชาติเพื่อเป็นองค์ความรู้ในการช่วยเหลือชีวิตมวลมนุษยชาติเพื่อเป็นองค์ความรู้ในการช่วยเหลือชีวิตมวลมนุษยชาติ
บรจิาคเป็นครใูหญ่ให้นกัศกึษาแพทย์ของมหาวทิยาลยัขอนแก่น	ได้ท�าการ	ศกึษา	ค้นคว้า
เพื่อเป็นองค์ความรู้ในการช่วยเหลือชีวิตมวลมนุษยชาติ
บรจิาคเป็นครใูหญ่ให้นกัศกึษาแพทย์ของมหาวทิยาลยัขอนแก่น	ได้ท�าการ	ศกึษา	ค้นคว้า

ชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่นในฐานะที่ได้รับอนุญาตให้ด�าเนินตามเจตนารมณ์
เพื่อเป็นองค์ความรู้ในการช่วยเหลือชีวิตมวลมนุษยชาติ

ชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่นในฐานะที่ได้รับอนุญาตให้ด�าเนินตามเจตนารมณ์
เพื่อเป็นองค์ความรู้ในการช่วยเหลือชีวิตมวลมนุษยชาติ

ของพระเทพวทิยาคม	(หลวงพ่อคณู	ปริสทุโฺธ)	ทีบ่นัทกึไว้ในพนิยักรรม	มคีวามซาบซึง้
ชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่นในฐานะที่ได้รับอนุญาตให้ด�าเนินตามเจตนารมณ์

ของพระเทพวทิยาคม	(หลวงพ่อคณู	ปริสทุโฺธ)	ทีบ่นัทกึไว้ในพนิยักรรม	มคีวามซาบซึง้
ชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่นในฐานะที่ได้รับอนุญาตให้ด�าเนินตามเจตนารมณ์

และส�านึกในเมตตาของหลวงพ่อเป็นอย่างยิ่ง	 ได้ด�าเนินตามเจตนารมณ์ของท่าน
ของพระเทพวทิยาคม	(หลวงพ่อคณู	ปริสทุโฺธ)	ทีบ่นัทกึไว้ในพนิยักรรม	มคีวามซาบซึง้
และส�านึกในเมตตาของหลวงพ่อเป็นอย่างยิ่ง	 ได้ด�าเนินตามเจตนารมณ์ของท่าน
ของพระเทพวทิยาคม	(หลวงพ่อคณู	ปริสทุโฺธ)	ทีบ่นัทกึไว้ในพนิยักรรม	มคีวามซาบซึง้

ทุกขั้นตอน	นับตั้งแต่เมื่อท่านได้มรณภาพเมื่อวันที่	๑๖	พฤษภาคม	๒๕๕๘	เป็นต้นมา
ได้ประกอบพิธีบ�าเพ็ญกุศลระหว่างวันที่	๑๗	-	๒๓	พฤษภาคม	๒๕๕๘	ณ	ศูนย์ประชุมได้ประกอบพิธีบ�าเพ็ญกุศลระหว่างวันที่	๑๗	-	๒๓	พฤษภาคม	๒๕๕๘	ณ	ศูนย์ประชุม
ทุกขั้นตอน	นับตั้งแต่เมื่อท่านได้มรณภาพเมื่อวันที่	๑๖	พฤษภาคม	๒๕๕๘	เป็นต้นมา
ได้ประกอบพิธีบ�าเพ็ญกุศลระหว่างวันที่	๑๗	-	๒๓	พฤษภาคม	๒๕๕๘	ณ	ศูนย์ประชุม
ทุกขั้นตอน	นับตั้งแต่เมื่อท่านได้มรณภาพเมื่อวันที่	๑๖	พฤษภาคม	๒๕๕๘	เป็นต้นมา

อเนกประสงค์กาญจนาภิเษก	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	และได้ประกอบพิธีมอบสรีรสังขาร
ให้ภาควิชากายวิภาคศาสตร์	คณะแพทยศาสตร์	เพื่อเข้าสู่กระบวนการศึกษาในฐานะ	ให้ภาควิชากายวิภาคศาสตร์	คณะแพทยศาสตร์	เพื่อเข้าสู่กระบวนการศึกษาในฐานะ	
“ครูใหญ่”	ของนักศึกษาแพทย์	 เมื่อวันอาทิตย์ที่	๒๔	พฤษภาคม	๒๕๕๘	และหลัง
ให้ภาควิชากายวิภาคศาสตร์	คณะแพทยศาสตร์	เพื่อเข้าสู่กระบวนการศึกษาในฐานะ	
“ครูใหญ่”	ของนักศึกษาแพทย์	 เมื่อวันอาทิตย์ที่	๒๔	พฤษภาคม	๒๕๕๘	และหลัง
ให้ภาควิชากายวิภาคศาสตร์	คณะแพทยศาสตร์	เพื่อเข้าสู่กระบวนการศึกษาในฐานะ	

จากเสร็จสิ้นการศึกษาของนักศึกษาแพทย์แล้ว	วันที่		๒๑	 -	๓๐	มกราคม	๒๕๖๒	
“ครูใหญ่”	ของนักศึกษาแพทย์	 เมื่อวันอาทิตย์ที่	๒๔	พฤษภาคม	๒๕๕๘	และหลัง
จากเสร็จสิ้นการศึกษาของนักศึกษาแพทย์แล้ว	วันที่		๒๑	 -	๓๐	มกราคม	๒๕๖๒	
“ครูใหญ่”	ของนักศึกษาแพทย์	 เมื่อวันอาทิตย์ที่	๒๔	พฤษภาคม	๒๕๕๘	และหลัง

ได้จัดพิธีสวดพระอภิธรรมร่วมกับครูใหญ่ท่านอื่น	รวมจ�านวน	๖๔๗	ร่าง	ณ	ศูนย์ประชุมได้จัดพิธีสวดพระอภิธรรมร่วมกับครูใหญ่ท่านอื่น	รวมจ�านวน	๖๔๗	ร่าง	ณ	ศูนย์ประชุม
อเนกประสงค์กาญจนาภิเษก	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	และประกอบพิธีพระราชทาน
เพลงิศพครใูหญ่เป็นกรณีพเิศษ	พระเทพวทิยาคม	(หลวงพ่อคูณ	ปรสิทุโฺธ)	ทีฌ่าปนสถาน
ชัว่คราววดัหนองแวง	ในพืน้ทีใ่กล้กบัพทุธมณฑลอสีาน	โดยวนัที	่๓๐	มกราคม	๒๕๖๒	
เพลงิศพครใูหญ่เป็นกรณีพเิศษ	พระเทพวทิยาคม	(หลวงพ่อคูณ	ปรสิทุโฺธ)	ทีฌ่าปนสถาน
ชัว่คราววดัหนองแวง	ในพืน้ทีใ่กล้กบัพทุธมณฑลอสีาน	โดยวนัที	่๓๐	มกราคม	๒๕๖๒	
เพลงิศพครใูหญ่เป็นกรณีพเิศษ	พระเทพวทิยาคม	(หลวงพ่อคูณ	ปรสิทุโฺธ)	ทีฌ่าปนสถาน

จะประกอบพิธีลอยอังคารและอัฐิ	ณ	แม่น�้าโขง	จังหวัดหนองคาย	ตามเจตนารมณ์
ชัว่คราววดัหนองแวง	ในพืน้ทีใ่กล้กบัพทุธมณฑลอสีาน	โดยวนัที	่๓๐	มกราคม	๒๕๖๒	
จะประกอบพิธีลอยอังคารและอัฐิ	ณ	แม่น�้าโขง	จังหวัดหนองคาย	ตามเจตนารมณ์
ชัว่คราววดัหนองแวง	ในพืน้ทีใ่กล้กบัพทุธมณฑลอสีาน	โดยวนัที	่๓๐	มกราคม	๒๕๖๒	

ของหลวงพ่อต่อไป
แม้วนันีห้ลวงพ่อคูณ	ปรสิทฺุโธ	ละสงัขารไปแล้วแต่ค�าสอนอนัเรยีบง่าย	วตัรปฏบิตัิแม้วนันีห้ลวงพ่อคูณ	ปรสิทฺุโธ	ละสงัขารไปแล้วแต่ค�าสอนอนัเรยีบง่าย	วตัรปฏบิตัิ

ที่ดีงาม	 เมตตาที่สูงส่งของท่านยังคงอยู่ในใจของพุทธศาสนิกชนคนไทย	และชาว
แม้วนันีห้ลวงพ่อคูณ	ปรสิทฺุโธ	ละสงัขารไปแล้วแต่ค�าสอนอนัเรยีบง่าย	วตัรปฏบิตัิ

ที่ดีงาม	 เมตตาที่สูงส่งของท่านยังคงอยู่ในใจของพุทธศาสนิกชนคนไทย	และชาว
แม้วนันีห้ลวงพ่อคูณ	ปรสิทฺุโธ	ละสงัขารไปแล้วแต่ค�าสอนอนัเรยีบง่าย	วตัรปฏบิตัิ

มหาวิทยาลัยขอนแก่นตลอดไป

รองศาสตราจารย์	กิตติชัย	ไตรรัตนศิริชัย
อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

และสาธารณกศุลต่างๆ	อย่างต่อเน่ือง	แม้กระท่ังสรรีสงัขารของท่านกเ็มตตา

พระเทพวิทยาคม	 (หลวงพ่อคูณ	 ปริสุทฺโธ)	
อดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านไร่	 อ�าเภอด่านขุนทด	จังหวัด
นครราชสีมา	พระเกจิอาจารย์ผู้มีความเมตตาและมี
คุณูปการต่อประเทศชาติ	ท่านได้จัดสร้างโรงพยาบาล
ถึง	 ๓	 แห่ง	 ตลอดจนโรงเรียน	 วิทยาลัย	 และอื่นๆ	
คุณูปการต่อประเทศชาติ	ท่านได้จัดสร้างโรงพยาบาล
ถึง	 ๓	 แห่ง	 ตลอดจนโรงเรียน	 วิทยาลัย	 และอื่นๆ	
คุณูปการต่อประเทศชาติ	ท่านได้จัดสร้างโรงพยาบาล

อกีมากมาย	นอกจากน้ี	ยงัได้บรจิาคเงนิทองเพือ่ช่วยเหลือ
ถึง	 ๓	 แห่ง	 ตลอดจนโรงเรียน	 วิทยาลัย	 และอื่นๆ	

นอกจากน้ี	ยงัได้บรจิาคเงนิทองเพือ่ช่วยเหลือ
ถึง	 ๓	 แห่ง	 ตลอดจนโรงเรียน	 วิทยาลัย	 และอื่นๆ	



สารบัญ

 หนา

พระมหากรุณาธิคุณในพระบรมราชจักรีวงศ ๔

ชีวประวัติพระเทพวิทยาคม (หลวงพอคูณ ปริสุทฺโธ) ๘

อาการอาพาธของหลวงพอคูณ ๑๙

บําเพ็ญทานบารมีที่ยิ่งใหญ ๒๑

รวมภาพแหงความทรงจําวันมรณภาพหลวงพอคูณ ๒๓

การเรียนการสอนจากรางครูใหญหลวงพอคูณ ๓๐

โอวาทธรรม: ๑๒ คําสอนที่จะคงอยูในใจตลอดไป  ๓๓



[ 4 ]



	 	 พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช	 (รัชกาลที่ 	 ๙)	
และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	พระบรม
ราชินีนาถ	 (ในรัชกาลที่	๙)	 โปรดเกล้าฯ	
พระราชทาน	และเสด็จฯ	 ไปทรงบรรจุ	
พระบรมสารรีกิธาตุทีบ่ษุบกเหนอือโุบสถ
วดับ้านไร่	ในวนัพธุท่ี	๑๑	มกราคม	๒๕๓๘	
ยงัความซาบซึง้	และปลาบปลืม้ใจแก่ปวง
พสกนิกรอย่างหาที่สุดมิได้	
	 หลวงพ ่อเล ่าว ่า	 ก ่อนเสด็จ
พระราชด�าเนนิกลบั	ซึง่เป็นเวลาพลบค�า่แล้ว	
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูหั่ว	(รชักาลที	่๙)	
ได้ประนมพระหัตถ์นมัสการลาหลวงพ่อ	
หลวงพ่อคณูได้รวบพระหตัถ์ของพระองค์
ไว้แน่นพร้อมกับก�าหนดจิตและอธิษฐาน
ในใจถวายพระพรว่า	สุคโต	สุคโต	สุคโต

พระมหากรุณาธิคุณ

ในพระบรมราชจักรีวงศ

[ ๕ ]



สมเด็จพระเจ�าอยู�หัวมหาวชิราลงกรณ� บดินทรเทพยวรางกูร ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐

ขณะดํารงพระยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

เสด็จพระราชดําเนินทรงประกอบพิธีตัดลูกนิมิตอุโบสถวัดบ�านไร�

เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๓๖

อ้างอิง:	นัยนา	แย้มสาขา	และคณะฯ.	หลวงพ่อคูณ	ปริสุทฺโธ.	พิมพ์ครั้งที่	๑.	
กรุงเทพฯ:	อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง	จ�ากัด,	๒๕๔๓.

[ ๖ ]



 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินทรงประกอบพิธี

ยกช�อฟ�า เททองหล�อพระประธาน ณ วัดบ�านไร� 

เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๓๕ 

		 พระบรมวงศานุวงศ์อีกหลายพระองค์	 ได้เสด็จไปนมัสการหลวงพ่อคูณ	

ที่วัดบ้านไร่	 อาทิ	พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ	

พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา	ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา	

สิริวัฒนาพรรณวดี	ฯลฯ	

[ ๗ ]



ชีวประวัติ

พระเทพวิทยาคม (คูณ ปริสุทฺโธ)

พระเกจิอาจารย อดีตเจาอาวาสวัดบานไร และอดีตที่ปรึกษาเจาคณะภาค ๑๑

	 	 หลวงพ่อคณู	เกดิในชือ่และนามสกลุทางโลกคอื	คณู	ฉตัรพลกรงั
เมื่อวันพฤหัสบดีที่	๔	ตุลาคม	พ.ศ.	๒๔๖๖	ตรงกับแรม	๑๐	ค�่า	เดือน	๑๐	
ปีกุน	ที่บ้านไร่	 หมู ่ที่	 ๖	 ต�าบลกุดพิมาน	อ�าเภอด่านขุนทด	จังหวัด
นครราชสีมา	เป็นบุตรชายคนโตของนายบุญ	และนางขาว	ฉัตรพลกรัง
ซ่ึงประกอบอาชีพเกษตรกร	 มีน้องสาวร่วมบิดามารดา	๒	 คน	 คือ
นางค�ามั่น	วงษ์กาญจนรัตน์	และ	นางทองหล่อ	เพ็ญจันทร์	

[ ๘ ]



ชีวิตในวัยเด็ก

	 โยมแม่เสียชีวิตตั้งแต่หลวงพ่ออายุได้	๑๑	ขวบ	โยมพ่อได้น�าไป
ฝากเป็นศิษย์	วัดบ้านไร่เพ่ือให้เรียนหนังสือกับพระสงฆ์	พระอาจารย์ท่ี
วัดทั้ง	๓	ท่านตั้งใจสอนอย่างจรงิจังและดมุาก	ท�าให้หลวงพ่อตัง้ใจเรียนจน
ได้มีความรู้มาถึงปัจจุบันนี้	

[ 9 ]



ชีวิตวัยรุน

	 	 ในวัย	๑๖	ปี	หลวงพ่อได้ออกจากวัดบ้านไร่ไปอยู่ในความอุปการะของน้าชาย
และน้าสะใภ้	หลวงพ่ออยากเป็นนกัแสดงเพลงโคราช	หรอืทีเ่รยีกว่าหมอเพลง	ตามความนิยม
ของหนุ่มสาวโคราชสมัยนั้น	จึงได้เดินเท้า	๕	วัน	๕	คืน	พร้อมคนในหมู่บ้านจ�านวนหนึ่ง
ไปยังบ้านมะระ	ต�าบลดอนชมพู	อ�าเภอโนนสูง	ฝากตัวเป็นลูกศิษย์ครูสน	ได้ความรู้
และบทเพลงเกี้ยวพาราสีจากครูมา	๑	บท	จากนั้นได้ตัดสินใจลาครูกลับบ้าน	
		 หลวงพ่ออยากคบนักเลงดูบ้าง	นักเลงสมยัน้ันเป็นท่ีเกรงขามได้รบัการยอมรบั	
และยกย่องว่าเป็นผู้ยิ่งใหญ่จึงได้ลองคบกับนักเลงโตตามหมู่บ้าน	นักเลงเหล่านั้น
นอกจากจะท�าตัวเกะกะระรานผู้อื่นแล้ว	ยังลักขโมยสัตว์เลี้ยงอย่างวัวควายไปฆ่า
ช�าแหละเนื้อมาแบ่งปันกันอีกด้วย	แต่เดชะบุญที่หลวงพ่อมีจิตส�านึกท่ีดีงามสามารถ
แยกแยะความดี	ความเลวได้	จึงไม่ได้ถล�าตัวและรักษาตนได้รอดพ้นจากวัยอันตราย
ได้อย่างปลอดภัย	

[ ๑๐ ]



ชีวิตชาวนา

		 น้าชายและน้าสะใภ้มีอาชีพท�านา	 เป็นอาชีพที่ต้องใช้แรงกายเป็นหลัก	
หลวงพ่อได้ช่วยน้าทั้งสองท�างานตามก�าลังความสามารถโดยตลอด	 จนวันหนึ่ง	
ด้วยร่างกายที่ปวดระบมไปทั้งตัวจนสุดที่จะทนได้	จึงได้ทอดกายนอนพาดบนคันนา
เป็นเวลานาน	ได้ยนิน้าสะใภ้พูดว่า	“ถ้าไม่ไหวก็ไปบวชเสยีไป”	หลวงพ่อจงึตอบไปว่า	
“น้าคอยดูเด้อ	หากฉันได้บวชแล่ว	ขอรับรองว่าฉันจะไม่ยอมซึกเป็นอันขาด	
จะบวชจนตายเลยแหละ”

[ ๑๑ ]



ใตรมกาสาวพัสตร

	 	 เมื่ออายุได้	๒๑	ปี	 ได้อุปสมบท	
ณ	พัทธสีมาวัดถนนหักใหญ่	ต�าบลกุด
พิมาน	อ� า เภอด ่ านขุนทด	จั งหวัด
นครราชสีมา	ในวันศุกร์ที่	๕	พฤษภาคม	
พ.ศ.	๒๔๘๗		ปีวอก	พระอปุชฌาย์	(พระครู

วจิารยตกิจิ)	ให้ฉายาว่า	ปรสิทุโฺธ	หลวงพ่อ
ได้ศึกษาพระธรรมวินัยจากหลวงพ่อคง	
พุทธฺสโร	และเป็นศิษย์หลวงพ่อแดงที่มีชื่อ
เสียงด้านวิปัสสนากัมมัฏฐาน	 ซ่ึงหลวงพ่อ
ได้ตัง้ใจฝกปฏบิตัเิป็นอย่างดแีละสม�า่เสมอ	

[ ๑2 ]



บวชตลอดชีวิต

		 คร้ังแรกตั้งใจจะบวชเพียง	๓	พรรษา	แต่ภาพความยากล�าบากในอดีตของ
ตนเอง	และผู้คนในบ้านเกิด	ท�าให้ต้องครุ่นคิดอยู่ตลอดเวลาว่า	“ท�าอย่างไรจะช่วยคน
เหล่านั้นให้พ้นทุกข์ได้”
		 “อันตัวกูก็ต�่าต้อยน่อยค่าอย่างนี้	 ถ้าซึกออกไปจะท�าประโยชน์อะไรให้
คนในแผ่นดิน	 ล�าพังการเลี่ยงตัวเองก็จะเอาตัวไม่รอด	 แต่การบวชเรียน
ถือศีลอยู่	หากมีความรู่	มีคุณธรรม	อาจจะช่วยเหลือเกื้อกูลพวกเขาให่พ่นวิบาก
กรรม	ได้มากกว่า”	
		 หลวงพ่อจึงได้ตัดสนิใจอย่างแน่วแน่ว่าจะอทุศิกายถวายชีวติบวชเพ่ือพระพทุธ
ศาสนาตลอดไป

[ ๑๓ ]



	 	 ในครั้งที่หลวงพ่อได้ร่วมธุดงค์กับหลวงพ่อคง	ท่านได้รับการ

สอนวิชาพุทธาคม	และวิชาไสยเวทย์เพิ่มเติม	หลวงพ่อได้ธุดงค์ไปใน

พื้นที่หลายจังหวัดของประเทศไทย	รวมถึงได้ธุดงค์ไปยังเขตประเทศ

ลาวและกัมพูชาอีกด้วย	 ท้ังธุดงค์แบบรูปเดียวหรือมีสหธรรมิกแล้วแต่

สถานการณ์	ครั้นถึงปี	พ.ศ.	๒๔๙๕	หลวงพ่อได้เดินทางกลับภูมิล�าเนา

และได้จ�าพรรษาทีว่ดับ้านไร่มาโดยตลอด	และตลอดระยะเวลาทีห่ลวง

พ่อจ�าพรรษาที่วัดบ้านไร่	 ได้อุทิศแรงกายและสติปัญญาพัฒนาให้วัด

มีความเจริญรุ่งเรืองเพื่อให้ประชาชนซึ่งยากไร้ที่อาศัยอยู่โดยรอบวัด

ได้พ้นจากความทุกข์ยาก	 เป็นที่เลื่อมใสและศรัทธาของประชาชนทั่ว

ทั้งประเทศ

วัดบานไร : อดีตและปจจุบัน 

[ ๑4 ]



การพัฒนาชุมชนรอบวัด

อาพาธ	หลังจากนั้นหลวงพ่อได้เมตตา

เดินทางไปจ�าพรรษาในหลายจังหวัด

ทั่วทุกภูมิภาคให้ประชาชนท่ัวประเทศ

ได้มีโอกาสสร้างบุญสร้างกุศลอีกด้วย	

ก่อนที่หลวงพ่อจะเดินทางกลับวัดบ้านไร	่

อกีคร้ังในปี	พ.ศ.	๒๕๓๘	และจ�าพรรษา

ที่วัดบ้านไร่จวบจนมรณภาพ

		 นอกจากวัดบ้านไร่แล้ว	หลวงพ่อ

ได้มีเมตตาเผ่ือแผ่ถึงผู้ตกทุกข์ได้ยากทั่ว

ประเทศ	 โดยได้สนับสนุนให้มีการสร้าง

อาคาร	และสิง่อ�านวยความสะดวกมากมาย	

ท้ังอาคารเรียน	 โรงพยาบาล	 รถยนต์

สระน�า้	มลูนธิิต่าง	ๆ 	และอืน่	ๆ 	อกีมากมาย	

จนมิอาจจ� าแนกรายชื่ อ ได ้หมด ส้ิน	

และมิอาจประเมินค่าได้	 เพราะมีมูลค่า

มหาศาล

จนถงึปี	พ.ศ.	๒๕๑๒	ได้ไปจ�าพรรษา

ที่ วัดสระแก ้ว	 จั งหวัดนครราชสีมา

เพ่ือความสะดวกในการรักษาอาการ

[ ๑๕ ]



 เมตตาจิตอันยิ่งใหญ

เมตตา เมตตา และ เมตตา

	 	 ใครขอร้องให้หลวงพ่อช่วยท�าอะไร	

ถ้าท�าได้	ท่านก็เมตตาท�าให้ทุกคน	หลวงพ่อ

พูดว่า

	 “มันมาขอร่องกู	ให่กูท�าโน่นท�านี	่

ให้กูเหยียบ	กูก็เหยียบให่มัน	จั๊กกูจะคัด

ใจมันไปท�าไม	มันจะได้สบายใจ.....”

		 แม้แต่วัตถุมงคลหลายประเภท	

ซ่ึงหลวงพ่อเองไม่ได้มเีจตนาทีจ่ะสนบัสนนุ

ในเรื่องนี้	แต่ถ้าหากท�าแล้วประชาชนอยู่ดี

มีสุข	หลวงพ่อก็ไม่ขัดใจใคร

		 ดังนั้น	 บ ่อยครั้งที่ ได ้เห็นภาพ

หลวงพ่อฝังตะกรดุ	เคาะหวั	เปากระหม่อม	

เหยียบโฉนดที่ดิน	 เจิมรถยนต์	 เจิมอาคาร

บ้านเรือน	 และอีกมากมาย	ที่หลวงพ่อ

เมตตาท�าให้....

		 “คนเรา	เมื่อมีเมตตาให้กับผู้อื่น	

ผู้อ่ืนเขาก็จะให้ความเมตตาตอบสนอง

ต่อเรา	ถ้าเราโกรธเขา	 เขาก็จะโกรธเรา

ตอบเช่นกนั	ความเมตตานีแ่หละคอือาวธุ	

ทีจ่ะปกปองตวัเราเองให้ไปได้ตลอดรอดฝง	

เป็นอาวุธที่ใครๆ	 จะน�าเอาไปใช้ก็ได้	

จัดว่าเป็นของดีนักแล”

[ ๑๖ ]



สมณศักดิ์

   ๑๒ สิงหาคมพ.ศ. ๒๕๓๕ :	 เป็นพระราชาคณะชัน้สามัญฝายวปัิสสนาธรุะ
	 	 	 ที่พระญาณวิทยาคมเถร
  ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๙ : เป็นพระราชาคณะช้ันราชฝายวิปัสสนาธุระ
	 	 	 ที่พระราชวิทยาคม	อุดมกิจจานุกิจจาทร
	 	 	 มหาคณิสสร	บวรสังฆาราม	คามวาสี
  ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ : เป็นพระราชาคณะชัน้เทพฝายวปัิสสนาธรุะ
	 	 	 ที่พระเทพวิทยาคม	อุดมธรรมสุนทร	ปสาท
	 	 	 กรวรกจิ	มหาคณสิสร	บวรสงัฆาราม	คามวาสี

อางอิง: พระเทพวิทยาคม (คูณ ปริสุทฺโธ).วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี.จาก https://th.wikipedia.org/
wiki/พระเทพวิทยาคม_(คูณ_ปริสุทฺโธ)

[ ๑๗ ]



เอกลักษณของหลวงพอคูณ

คําพูด”กู มึง”

		 หลวงพ่อให้เหตุผลของการพดูค�านีว่้า	
“กูแสดงให่รู่ว่า	กูมีความจริงใจกั๊บพวกมึง	
แสดงความเป็นกันเองรักใคร่	 ซานิ้ดสนม
ไม่ต่องมีพิธีรีตอง	พูดตรงไปตรงมา	อย่างกู
เรียกว่า	 ไอ้นาย	 ก็แปลว่า	 กูรักกูเอ็นดู
เหมือนลูกเหมือนหลาน	 ไม่เก่ียวกั๊บยศฐา
บรรดาซั๊กอะไร”

การนั่งยองยอง 

	 	 หลวงพ่อให้ค�าตอบว่า	“การนัง่ยอง	ๆ

มนัคล่องตวั	สะดวกคล่องแคล่วรวดเรว็	การ

เคลื่อนตัวไม่ว่าจะลุก	จะนั่ง	 เดิน	ก็สะดวก	

และกูก็นั่งมาจนชิน	รู่ซึ๊กมันสบายดี”

		 เน่ืองจากในสมยัก่อน	ไม่มโีตะ-เก้าอี้	

มีแต่เสื่อหรือสาด	แต่ถ้าไม่ได้ปูเสื่อนั่ง	ก็จะนั่ง

ยอง	ๆ	แทน	

		 หลวงพ่อคูณ	ท่านยังมีเอกลักษณ์

อีกหลายอย่าง	ซึ่งล้วนสร้างความประทับใจ	

แก่ปวงพุทธศาสนิกชน	จนมิอาจน�ามาบันทึก

ไว้ได้ทั้งหมด

[ ๑๘ ]



อาการอาพาธของหลวงพอคูณ

	 	 นพ.พินิศจยั	นาคพนัธุ	์หนึง่ในทมีแพทย์ทีไ่ด้ดแูลหลวงพ่อ	เล่าว่าโรงพยาบาล
มหาราชนครราชสีมา	มีโอกาสได้ดูแลหลวงพ่อตั้งแต่ปี	พ.ศ.	๒๕๓๖	ต่อมาปลายปี	
๒๕๓๙	หลวงพ่อมีภาวะหลอดเลือดหัวใจตีบตันจึงได้ท�าบอลลูนหลอดเลือดหัวใจท่ี
โรงพยาบาลศริริาช	และต่อมาได้รบัการผ่าตดับายพาสหลอดเลือดหวัใจในปี	พ.ศ.๒๕๔๓	
จนอาการดีขึ้นตามล�าดับ	
		 ปีพ.ศ.	๒๕๔๗	หลวงพ่อมภีาวะหลอดเลอืดในสมองแตก	ได้รับการผ่าตดัสมอง
ฉกุเฉนิทีโ่รงพยาบาลศริริาช	ต้องพกัรกัษาตัวนานถงึ	๓	เดอืน	ก่อนกลบัไปฟนฟรู่างกาย
ต่อที่วัดบ้านไร่โดยหลวงพ่อยังมีกล้ามเนื้ออ่อนแรงหลงเหลืออยู่	จึงต้องใช้เก้าอี้รถเข็น
ในบางครั้ง	 ในเดือนพฤษภาคม	๒๕๕๔	หลวงพ่อเกิดภาวะติดเชื้อในปอด	ต้องพัก
รักษาตัวที่	 โรงพยาบาลมหาราชนานถึง	๙	เดือน	จนถึง	๓๐	มกราคม	๒๕๕๕	จึงได้
กลับไปพักรักษาตัวต่อที่วัดบ้านไร่โดยมีทีมสหวิชาชีพร่วมกันดูแลตลอด	๒๔	 ช่ัวโมง
อย่างสมบูรณ์แบบที่สุด	 จนวาระสุดท้ายของท่านเมื่อ	 ๑๕	พฤษภาคม	๒๕๕๘	
ท่านเกิดภาวะลมรั่วในปอดอย่างเฉียบพลัน	 ส่งผลให้ปอดและหัวใจหยุดท�างาน	
หลวงพ่อคูณ	ปริสุทฺโธ	 ได้มรณภาพอย่างสงบ	 เมื่อเวลา	๑๑.๔๕	น.	 ของวันท่ี	
๑๖	พฤษภาคม	๒๕๕๘	สิริรวมอายุได้	๙๑	ปี

[ ๑9 ]



การเลิกบุหรี่

	 	 หลวงพ่อเร่ิมสูบบหุรี	่(ยาเส้น)	ตัง้แต่วยัรุน่	ตามค่านยิมในสมยัน้ัน	ในระยะหลงั	ๆ	
มวนบุหรี่ของหลวงพ่อจะมีขนาดโตจนเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว	หลวงพ่อเล่าว่า	“ขณะสูบ	
กูจะก�าหนดจิ๊ตจนกว่าจะโม๊ดมวน”
		 ด้วยวัย	๗๕	ปี	และสูบบุหรี่มานาน	หลวงพ่อได้เลิกสูบบุหรี่ตามค�าแนะน�า
ของแพทย์ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	๒๕๔๑	เพื่อเป็นตัวอย่างแสดงให้เห็นว่าการเลิกสูบบุหรี่นั้น
ส�าคัญอยู่ที่จิตใจ	“ถ้าเราตั้งใจ	ข่มใจเอาชนะตนเองแล้ว	ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะส�าเร็จ	
การเลกิสบูบหุรีใ่คร	ๆ	ก็ว่ายาก	แต่ก็สามารถเลกิได้”	(การสบูบุหรีเ่ป็นระยะเวลานาน
ท�าให้เกิดปัญหาสุขภาพต่อปอด	มอีาการรนุแรงหลายระดับ	ตัง้แต่เยือ่บทุางเดนิหายใจ
อักเสบ	ถุงลมโปงพอง	และมะเร็งปอด	เป็นต้น)	

บิณฑบาตบุหรี่

		 หลวงพ่อคูณกล่าวในโอกาสวันงดสูบบุหรี่โลกว่า.....
		 “อาตมาอยากจะบอกว่าถ้าเลกิได้เป็นสิง่ทีด่	ีแต่กเ็ป็นเรือ่งของแต่ละคนว่า
อยากจะเลิกหรืออยากจะสูบต่อไป	ถ้าอาตมาห้ามได้ก็อยากจะห้ามไปถึงเรื่อง
ยาบ้าด้วย”	

[ 2๐ ]



บําเพ็ญทานบารมีที่ยิ่งใหญ

ดวยการตัดสินใจอยางแนวแนที่จะเปนครูใหญและทําพินัยกรรมอันลํ้าคา

		 “เมื่อกูตายแล้ว	 กูกลัวว่าศพ
ของกูนี่แหละจะเป็นภาระยุ่งยากของ
ลูกหลาน	 จะเกิดความสับสนวุ ่นวาย
เพราะคนที่มาหากู	 ฝากตัวเป็นศิษย์
มีมากมายหลายประเภท	 มีทั้งดีทั้งเลว	
ละโมบ	โลภมาก	มาแสวงหาประโยชน์

ต่าง	ๆ	นานา	โดยไม่กลัวบาปกรรม......
กูจึงขอให้โรงพยาบาลมารับเอาศพไป
ภายใน	๒๔	ชั่วโมง	และหลังจากสิ้นสุด
การศึกษาค้นคว้าแล้ว	ก็ให้จดัพธิบี�าเพญ็
กศุลศพเช่นเดยีวกบัศพของอาจารย์ใหญ่
ท่านอื่น	ๆ....”

[ 2๑ ]



		 	 	 	 	 วันที่	 ๖	 มกราคม	๒๕๓๖		
หลวงพ่อคูณในวัย	๗๐	ปี	 พร้อมคณะ	
ลูกศิษย์	 เดินทางจากวัดบ้านไร ่ด ้วย	
รถยนต์ไปจงัหวดัขอนแก่น	ด้วยจดุประสงค์	
ท่ีแน่วแน่จะบริจาคร่างกายเป็นครูใหญ่		
ที่ ภาควิชากายวิภาคศาสตร ์ 	 คณะ
แพทยศาสตร์	มหาวิทยาลยัขอนแก่น	โดยมี
หัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์	ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์	(ปัจจบัุนรองศาสตราจารย์)	
ดอกเตอร์กติตศิกัดิ	์ศรพีานชิกลุชยั	พร้อม
คณาจารย์ให้การต้อนรบั	และน�าหลวงพ่อ
เดินชมห้องปฏิบัติการการเรียนการสอน
จากร่างกายครูใหญ่	ซึ่งหลวงพ่อได้ตัดสิน
ใจว่า	“กูจะขอเป็นครูใหญ่แบบให้ผ่า”	
(ไม่เลือกแบบเป็นโครงกระดูก)	จากน้ัน
หลวงพ่อได้ให้เขียนพินัยกรรมครั้งแรก	
(รหัสหมายเลข	๓๖/๐๐๖)	หลังจากลง
ลายมือชื่อในพินัยกรรม	หลวงพ่อได้เปล่ง
วาจาว่า	“ส�าเร็จแล้ว”	ถึง	๓	ครั้ง	

	 	 พินัยกรรมฉบับนี้ต ่อมามีการ
แก้ไขเล็กน้อย	 เมื่อวันที่	 ๒๕	มิถุนายน	
พ.ศ.	๒๕๔๓	
		 การตัดสินใจท�าพินัยกรรมยก
สรีรสังขารของท่านให้เป็นครูใหญ่ไม่ได้
หมายความว่าหลวงพ่อจะไม่คิดถึงความ
รู ้สึกของญาติพี่น ้อง	 ลูกศิษย ์ลูกหา	
ทั้งหลาย	ท่านกล่าวว่า	
		 “ลูกหลานเอ๊ย	 ให้เขาไปเถอะ	
เขาจะได้เอาไปใช้เป็นประโยชน์....อย่าได้
พิรี้พิไรเหนี่ยวรั้งไว้เลย..........”	
	 วาจาทีท่่านเปล่งออกมานีเ้ป็นสิง่
ทีท่่านได้ขออนญุาตต่อญาตพ่ีิน้องลกูหลาน
วงศ์ตระกลูของท่าน	แสดงถงึความเมตตา
อย่างลึกซ้ึงและเคารพต่อความรู้สึกของ
ทุกคน	 ไม่ได้ตัดรอนต่อความรู้สึกอาลัย
อาวรณ์ของญาติพี่น้องและลูกหลานแต่
อย่างใด

[ 22 ]



รวมภาพแหงความทรงจํา

วันมรณภาพหลวงพอคูณ

ยินพ่อคูณละสังขารดวงมานทรุด
ปมจะหยุดหายใจไปแรงสิ้น

โอ้หลวงพ่อพระคุณล้นท้นแดนดิน
อัสสุรินจะผินหน้าพึ่งพาใคร

ไม่มีแล้วเกจิกล้าวาจาซื่อ
หยัดยืนคือแรงศรัทธาพลาดิศัย
ต่อท่านผู้เปียมเมตตาประชาไทย
โรงพยาบาลโรงเรียนใหม่ได้ร่มบุญ

สาธุชนภิกษุมาทุกสารทิศ
มาลัยประดิษฐ์บูชิตท่านรังสรรค์หนุน

ส�ารวมจิตอธิษฐานกรานเทพจุน
ดล พอคูณ สงบ	สง่า	สวรรคาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนงค์	รุ่งแจ้ง	 	ประพันธ์

[ 2๓ ]



	 วันเสาร์ที่	๑๖	พฤษภาคม	๒๕๕๘	เวลา	๒๐.๐๐	น.	 ได้เคล่ือนสรีรสังขาร

ของหลวงพ่อคณู	ออกจากโรงพยาบาลมหาราช	นครราชสมีา	ตามเส้นทางถนนมติรภาพ	

ตลอดสองฟากทางมีประชาชนนั่งรอส่งสรีรสังขารของท่านโดยจุดธูปเทียนส่องสว่าง

เป็นการสักการะต่อดวงวิญญาณของหลวงพ่อ	

[ 24 ]



		 เวลาประมาณ	๒๒.๐๐	น.	ขบวนรถถึงอาคาร	๒๕	ปี	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	

มีผู้บริหาร	บุคลากร	จ�านวนมากคอยต้อนรับ

	 เน่ืองจากอาคาร	๒๕	ปีฯ	นัน้คับแคบไม่สามารถรองรับพทุธศาสนกิชนจ�านวน

มหาศาลที่จะเดินทางมาสักการะสังขารได้	

	 	 ดังนั้น	 วันอาทิตย์ที่	 ๑๗	พฤษภาคม	๒๕๕๘	 เวลาประมาณ	๑๔.๐๐	น.	

จึงได้เคลื่อนสรีรสังขารหลวงพ่อคูณ	ไปยังศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก

มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 เพ่ือบ�าเพ็ญกุศลและสวดพระอภิธรรม	เป็นเวลา	๗	 วัน

(๑๗	พฤษภาคม	–	๒๓	สิงหาคม	๒๕๕๘	)	ตามที่ระบุไว้ในพินัยกรรม	

[ 2๕ ]



กราบอาลัยพระเทพวิทยาคม หลวงพอคูณ ปริสุทฺโธ

ในพระเมตตาอุทิศสรีระกายา เปนวิทยาทาน 

แก มหาวิทยาลัยขอนแกน

**********

	 	 	 	 	 	 กราบ	 แทบเท้า	ด้วยเคารพ	น้อมนบท่าน
อาลัย		 	 ดาล	เทวษโศก	วิโยคสูญ
พระเทพ			 จร	สู่สวรรค์	พลันอาดูร
วิทยาคม		 เบื้องบูรพ์	พูนร�าลึก
					 หลวง		 ราษฎร์	พร้อมพรัก	ด้วยรักเทิด
พ่อคูณ			 เปรื่อง	เวทประเสริฐ	เลิศรู้สึก
ปริ	 		 วาร	ใกล้ไกล	ได้ส�านึก
สุทฺโธ 				 ผลึก	สอนสั่ง	ลุกนั่งยืน
				 ใน				 นอกเขต	ขอบขัณฑ์	ท่านไม่เว้น
พระเมตตา  	 โดดเด่น	เป็นแผ่นผืน
อุทิศสรีระกายา			อ่าองค์ครืน
เป็นวิทยาทาน				ลูกหลานชื่น	ได้เรียนรู้
	 	 	 	 	 แก่ 			 กล้า	วิชาชาญ	“อาจารย์ใหญ่”
มหาวิทยาลัย			 หญิงชายศิษย์	 	ตั้งจิตสู้
ขอน				 	 คานใด	ไปแกร่ง	แรงท่านครู
แก่น		 	 ด�ารู	“แก่นพ่อคูณ”	เนาพูนนาน

**********

ผูชวยศาสตราจารยอนงค รุงแจง  ประพันธ

[ 2๖ ]



		 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 รัชกาลที่	 ๙	สมเด็จ	

พระนางเจ้าสริกิติิพ์ระบรมราชนินีาถในรัชกาลที	่๙	สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัมหาวชริาลงกรณ์

บดินทรเทพยวรางกูร	 ในหลวงรัชกาลที่	๑๐	และพระบรมวงศานุวงศ์	พระราชทาน

พวงมาลาวางหน้าหีบศพ

[ 2๗ ]



		 ในระหว่าง	๑	ปีแรก	ร่างกายของครใูหญ่หลวงพ่อคณูได้ถูกเกบ็รกัษาไว้ท่ีห้อง

เก็บสรีรสังขารพระเทพวิทยาคม	 (หลวงพ่อคูณปริสุทฺโท)	อาคารเรียนรวม	 ช้ัน	๗	

ของคณะแพทยศาสตร์	เพื่อรอเวลาที่เหมาะสมในการประกอบการเรียนการสอน	และได้

เปดให้บุคลากร	ญาติ	และศิษยานศิุษย์ประกอบพธิที�าบุญอทุศิส่วนกศุลเดือนละ	๑	ครัง้

ในวันพระ	และวันส�าคัญอื่น	ๆ	ที่เกี่ยวกับหลวงพ่อ	เช่น	วันคล้ายวันเกิด	วันมรณภาพ	

เป็นต้น

[ 2๘ ]



		 ในระหว่างที่ร ่างกายของครูใหญ่หลวงพ่อคูณได้รับการเก็บรักษาไว้ท่ี	

คณะแพทยศาสตร์เพื่อประกอบการเรียนการสอนนักศึกษานั้น	 ถือเป็นภารกิจท่ีไม่

สามารถเปดให้บุคคลทั่วไปเข้าคาราวะหลวงพ่อได้	

	 	 ดังน้ันเพื่อเป็นการอ�านวยความสะดวก	คณะแพทยศาสตร์จึงได้จัดเตรียม

สถานทีพ่เิศษด้านหน้าโรงพยาบาลบริเวณใต้ตกึผูป้วย	๒	จ	ไว้ให้แก่ประชาชนผูม้จีติศรทัธา

ซึ่งมีจ�านวนมากได้มากราบคารวะหลวงพ่อโดยไม่เป็นการรบกวนการเรียนการสอน

[ 29 ]



การเรียนการสอนจากรางครูใหญหลวงพอคูณ

		 การเตรียมสรีรสังขารหลวงพ่อคูณเป็นครูใหญ่หลวงพ่อคูณ	หลังจากท�าพิธี

ขอขมาต่อสรรีสงัขารของหลวงพ่อท่ีอาคาร	๒๕	ปีฯ	เมือ่วนัที	่๑๖	พฤษภาคม	๒๕๕๘	แล้ว	

อาจารย์และเจ้าหน้าที่ของภาควิชากายวิภาคศาสตร์ได้ท�ากระบวนการเตรียมร่างครู

ใหญ่และบรรจุสรีรสังขารหลวงพ่อไว้ในโลงเย็นเพื่อบ�าเพ็ญกุศลในช่วง	๗	วัน	 ท่ีศูนย์

ประชมุอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก	จากนัน้ได้เปลีย่นไปใช้น�า้ยาทีจั่ดท�าขึน้เฉพาะจน

ครบก�าหนดระยะเวลา	๑	ปี	

	 	 วันที่	๑๖	พฤษภาคม	๒๕๕๙	ภาควิชากายวิภาคศาสตร์และศิษยานุศิษย์	

รวมทัง้ประชาชนทัว่ไปได้จดัท�าบญุครบรอบ	๑	ปีการมรณภาพของหลวงพ่อ	และเป็นวนั

ที่ได้น�าร่างของท่านขึ้นโตะผ่าตัดเพื่อเตรียมการให้นักศึกษาได้เรียนรู้ต่อไป

[ ๓๐ ]



	 	 เพื่อให้เกิดประโยชน์

สูงสุดจากการเรียนการสอน

โดยร่างของหลวงพ่อ	ภาควิชา	

กายวิภาคศาสตร์จึงเห็นสมควร

ใช้ร ่างของหลวงพ่อเป็นร่าง

สาธิตโดยอาจารย์ผู ้เช่ียวชาญ	

และมีประสบการณ ์ เป ็นผู ้

ท� าการผ ่ า ตัดร ่ างของท ่าน	

ให้เห็นโครงสร้างอวัยวะต่าง	ๆ	

มหาเถเร	ปะมาเทนะ	ทวาระตะเยนะ	กะตัง	สัพพัง	อะปะราธัง	ขะมะตุเม	ภันเต

มหาเถเร	ปะมาเทนะ	ทวาระตะเยนะ	กะตัง	สัพพัง	อะปะราธัง	ขะมะตุเม	ภันเต

มหาเถเร	ปะมาเทนะ	ทวาระตะเยนะ	กะตัง	สัพพัง	อะปะราธัง	ขะมะตุเม	ภันเต

ข้าพเจ้า	กราบขอขมา	พระเดชพระคุณ	พระเทพวิทยาคม	(หลวงพ่อคูณ	ปริสุทฺโธ)	หากมี

สิ่งใดที่ข้าพเจ้า	 เคยประมาท	พลาดพลั้งไป	ด้วยกาย	ด้วยวาจา	ด้วยใจ	ด้วยความขาดสติ	

รู้เท่าไม่ถึงการณ์	ระลึกได้ก็ดี	ระลึกไม่ได้ก็ดี	

ทั้งในอดีต	ปัจจุบัน	และในอนาคต	ก็ดี	

ขอพระเดชพระคุณ	พระเทพวิทยาคม	(หลวงพ่อคูณ	ปริสุทฺโธ)	

โปรดอโหสิกรรม	และงดโทษล่วงเกินนั้น	ให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเทอญ...

ภายในร่างกาย	และนักศึกษาคณะต่างๆ	ในมหาวิทยาลัยขอนแก่นและสถาบันใกล้เคียง	

จะได้มาใช้ร่างของหลวงพ่อในการศึกษา	โดยจะจัดใหน้ักศึกษาหมุนเวียนเข้ามาศึกษา

ตามเวลาที่ก�าหนดเป็นเวลา	๒	ปี	มีนักศึกษาที่ได้ประโยชน์เรียนรู้จากร่างกายหลวง

พ่อจ�านวนมากกว่า	๑,๐๐๐	คน

		 ก่อนจะเร่ิมการเรียนการสอนทุกคร้ัง	นักศึกษาทุกคนจะกล่าวค�าขอขมา	

ต่อครูใหญ่	ดังนี้	

[ ๓๑ ]



 	 ด้วยวัยถึง	๙๑	ปี	 ร่างของหลวงพ่อสามารถแสดงให้เห็นโครงสร้างต่าง	ๆ	

ที่มนุษย์มีอยู่ได้อย่างชัดเจน	หลวงพ่อได้มอบส่ิงที่ท่านมีอยู่เป็นสิ่งสุดท้ายให้กับมวล

มนุษยชาติผ่านนักศึกษาผู้เป็นลูกศิษย์ของท่าน	จึงกล่าวได้ว่าท่านเป็นครูผู้ให้

อย่างแท้จริง

		 เมือ่ส้ินสุดกระบวนการเรยีนการสอนในเดอืนธนัวาคม	๒๕๖๑	ระหว่างรอท�า

พิธีพระราชทานเพลิงครูใหญ่เป็นกรณีพิเศษวันที่	๒๑-๓๐	มกราคม	๒๕๖๒	ภาควิชา

กายวภิาคศาสตร์	และศิษยานุศิษย์ได้ร่วมกนัสวดมนต์และนัง่สมาธเิพือ่ปฏบิติับชูาถวาย

แด่หลวงพ่อทุกเย็นวันพฤหัสบดีตั้งแต่เดือนตุลาคม	๒๕๖๑	เป็นต้นมา	

		 งานพิธีพระราชทานเพลิงครูใหญ่ได้จัดข้ึนตามความประสงค์ของหลวงพ่อที่

เขียนไว้ในพินัยกรรม	คือ	

		 “.. . . เมื่อสิ้นสุดการศึกษาค ้นคว ้าของภาควิชากายวิภาคศาสตร ์	

คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้ว	ให้จัดโดยเรียบง่าย	ละเว้นการพิธี

สมโภชใด	ๆ	และห้ามมิให้ขอพระราชทานเพลิงศพ	โกฏิ	และหรือพระราชพิธีอื่น	ๆ	

เป็นกรณีพิเศษ	 เป็นการเฉพาะ	โดยให้คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	

กระท�าเช่นเดยีวกบัการจัดพธิศีพของอาจารย์ใหญ่นกัศกึษาแพทย์ประจ�าปี	ร่วมกบั

อาจารย์ใหญ่ท่านอื่น	แล้วเผา	ณ	ฌาปณสถาน	วัดหนองแวงพระอารามหลวง	

ต.ในเมือง	อ.เมือง	จ.	ขอนแก่น	หรือวัดอ่ืนใดที่คณะแพทยศาสตร์เห็นสมควร	

และเหมาะสม	 โดยท�าพิธีเผาให้เสร็จสิ้นที่	 จ.ขอนแก่น	แล้วอัฐิเถ้าถ่านและเศษ

อังคารทั้งหมดให้คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	น�าไปลอยที่แม่น�้าโขง	

จังหวัดหนองคาย	ตามที่เห็นสมควรและเหมาะสม”

[ ๓2 ]



โอวาทธรรม

๑๒ คําสอนที่จะคงอยู ในใจตลอดไป

		 หลวงพ่อเทศนาเป็นค�าพูดตรง	ๆ	แทรก

ธรรมง่าย	ๆ	ที่ประชาชนทั่วไปฟังแล้วเข้าใจได้	

ในทีน่ีไ้ม่สามารถสาธยายได้หมด	จึงขอยกตัวอย่าง

เพียงสังเขป	๑๒	เรื่อง

๑. กอนสอนคนอื่นตองสอนตัวเองกอน 

										“มันต้องสอนตัวเองก่อน	จะแนะน�าอะไรเขา

ตัวเองท�าให้เขาดตูวัอย่างก่อน	เช่น	สอนให้เขาบรจิาคทาน	

ตวัเองต้องบรจิาคเสียก่อนด้วยจงึจะถูก	ใครมันจะไปเช่ือ	เชือ่ไม่ได้	ต้องท�าให้เขาดกู่อน	

สอนตัวเองก่อน	ถึงค่อยไปสอนคนอื่น	จะท�าอะไรทุกอย่างมันต้องท�าให้เขาดกู่อน	

เขาจึงจะเชื่อ...	อย่างพระสงฆ์	อย่าดีแต่ไปสอนคนอื่น	 สอนตัวเองบ้างเถอะน่า	

สอนคนอื่นอย่างน�้าไหลไฟดับ	แต่ตัวเองไม่สอน	บอกให้เขาบริจาคเท่านั้นเท่านี้	

แต่ตัวเองไม่ท�าให้เขาดูก่อน	หรือจะเป็นครูอะไรก็ตาม..	 เป็นครูนาฏศิลปก็ต้อง

ร�าเป็น...	หรือเป็นครูอะไร	ๆ	ก็ต้องท�าเป็นก่อนทั้งนั้น	

											พระพุทธองค์ก็เหมือนกัน	สอนตัวเองได้แล้ว	ท่านเอาชนะตัวเองได้แล้ว	

จึงได้เสด็จออกไปเทศนาโปรดปญจวัคคีย์และเวไนยสัตว์”

๒. ความประมาทเปนบอเกิดแหงความตาย

		 หลวงพ่อมักจะให้ข้อคิดกับคนที่เอารถมาให้ท่านเจิมว่า

			 “การขับรถอย่างระมัดระวังไม่ประมาท	ส�าคัญกว่าการเจิม	อย่างโบราณ

ท่านว่า	วิ่งไม่ดูตาม้าตาเรือก็ชนกันตาย	การขับรถจะต้องดูทาง	ถ้ามันคดโค้งจะ

ต้องระมัดระวัง”

	 	 “ถ้าประมาทเม่ือใดก็ตายเมื่อนั้น	 เพราะฉะนั้นท�าอะไรทุกอย่าง	ท�าให้ดี	

อย่าได้ประมาท	อย่าผัดผ่อน	ถ้าประมาทแล้วนึกได้ทีหลังจะเสียใจ”

[ ๓๓ ]



๓. บานเราจะเจริญได ไมยาก หากคนไทยมีศีล ๕ ประจําใจ

		 หลวงพ่อให้ค�าสอนส�าหรับพุทธศาสนิกชนคนไทยได้ยึดถือปฏิบัติตาม

หลักธรรมค�าสอนของพระพุทธเจ้า	สั้นๆ	เข้าใจง่าย	ๆ	ว่า	

		 “ละท�าชั่ว	ท�าดี	มีศีลธรรมประจ�าใจ” 

		 ซึ่งถือเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนานั่นเอง

		 ท่านมักกล่าวอยู่เสมอว่า	

		 “อยากให้บ้านเราเจริญนะ	 ไม่ยากหรอก	ตั้งอยู่ในองค์ปญจะท้ัง	๕	 คือ

รักษาศีล	๕	ให้บริสุทธ์ิ	 ไม่ให้ขาด	อย่าให้ด่างพร้อย	 เป็นมนุษย์สุดประเสริฐ	หรือ

ใครกต็าม	แม้แต่พระ	เราก็ต้องรกัษาศลี	๕	ถ้าไม่มีศลี	๕	ประจ�าใจ	ไม่ว่าพระรปูใด	

รูปหนึ่งก็เป็นพระไม่ได้เหมือนกัน”

๔. กูหวงหัวมึง 

	 โ คร งการรณรงค ์ 	 ขั บขี่ ปลอดภั ย

สวมหมวกนิรภัย	“หลวงพ่อคูณ	 กูห่วงหัวมึง”	

เป็นการรณรงค์ตามเจตนาของหลวงพ่อที่ท่าน

ได้เคยส่งความห่วงใย	ถึงศิษยานุศิษย์และลกูหลาน

ทีใ่ช้รถจักยานยนต์ทกุคน	โดยท่านมเีมตตานเุคราะห์

ให้ข้อความ	“กูห่วงหัวมึง”	ด้วยลายมือของท่าน

เองแก่มูลนิธิเมาไม่ขับ	เพื่อน�าไปใช้รณรงค์ต่อไป	

	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	ได้ให้ความส�าคัญ

ในเรื่องนี้เป็นอย่างมากเพราะมีนักศึกษาไม่สวม

หมวกนริภัยและได้รบัอุบตัเิหตทุกุปี	จงึได้มีการติด

ปายรณรงคท์ั่วบริเวณมหาวิทยาลัย	รวมทั้งรณรงค์

ผ่านสื่ออื่น	ๆ	ด้วย

[ ๓4 ]



๕. บาปบุญมีจริง 

		 “…กูไม่มีอะไรจะสอนพวกมึงหรอก....	

กูมีแต่ว่าให้ละชั่ว	ท�าดีกันเท่านั้นแหละ	บุญบาป

มีจรงิลกูหลานเอ๊ย	ให้เช่ือว่าบญุมจีรงิ	บาปมจีรงิ	

ให้ละชัว่	ท�าด	ีมศีลีธรรมประจ�าใจ	บุญเห็นกับตา	

บาปเห็นกับตา...	รักตัวกลัวภัยอย่าท�าช่ัว	ให้ตั้ง

อยู่ในเมตตา”

		 “คนนับถอืศาสนาพทุธ	ไม่ต้องเช่ืออะไร	

เชื่อบุญมีจริง	 บาปมีจริง	 ก็ใช้ได้	 เท่านั้นพอ	

ไม่ต้องท�าอะไร”

๖. จงทําหนาที่ตนเองใหดีที่สุด

				 หลวงพ่อมักกล่าวเตอืนสติบคุคลหลาย	ๆ	สาขาอาชพี	ทัง้ข้าราชการ	นกัการเมอืง	

เอาไว้ว่า...

													“ลูกหลานเอย...	การท�าหน้าทีค่อืการปฏบิตัธิรรม	จงท�าหน้าทีข่องตนเอง

ให้ดีที่สุด	อย่าได้ทุจริตต่อหน้าที่เลย”

						 “กูเป็นพระไทย	พ่อแม่ของกูก็เป็นคนไทย	กูก็เป็นเจ้าของแผ่นดินไทย	

คนหนึ่งเหมือนกัน	 กูก็รักแผ่นดินไทยไม่น้อยกว่าคนอื่น	อะไรไม่ดีกูก็ติ	อะไรไม่ถูก

กูก็ว่า	กูจะไม่เฉย	ๆ	เหมือนหลาย	ๆ	คนเฉย	เพราะคิดว่าไม่ใช่เรื่องของตัว”
 	 	“.......ทุกวันนี้ดู	ๆ	แล้วคนชั่วจะมีมากกว่าคนดี	พระอย่างกูอาจจะไม่ดี

กว่าพระองค์อืน่	ๆ	นกั	เพยีงแต่กูไม่เก็บสะสมทรพัย์สนิ	เงนิทองทีญ่าตโิยมถวายมา	

กูก็ไปท�าบุญสร้างสาธารณประโยชน์อีกทอดหนึ่ง”

		 “พ่อแม่อยู่บนบ้าน	มึงไม่ท�าบุญเลย	 มึงควรท�าบุญทุกวันก็จะได้มาก	

มึงอย่ามัวรอท�าบุญ	๑๐๐	วันมึงจะได้สักเท่าไร”

	 “ขึ้นชื่อว่าบุญ	มีอะไรก็ท�าไป	อย่าไปเลือกว่าบุญมากบุญน้อย	ท�าไปก็มากเอง”

[ ๓๕ ]



๗. รูจักพอ 

		 ในวตัรปฏบิติัของหลวงพ่อคูณ	

หลายประการที่เป็นการสอนธรรม

โดยทางอ้อม	 เช่น	การรับเงินจาก

ญาติโยมที่มาบริจาคให้ท่านน�าไป

สร้างสาธารณกศุล	ท่านจะหยบิเพยีง

ใบเดียวและเป็นใบท่ีมีค่าน้อยที่สุด	

หลวงพ่อบอกว่าที่ท�าเช่นนี้เพราะ....

  “กูให้มึงรู ่จั๊กพอ	 เพราะ
ผู้คนหาเงินมาด้วยความยากล�าบาก	 ยิบทั่งหม๊ด	จะเป็นการเอาเปรียบหยาดเหงื่อ

แรงงานของญาติโยม	 เราต้องมีเมตตาแก่เพื่อนมนุษย์	 เกิด	แก่	 เจ๊บ	ตาย	 เขาให่

เท่าไหร่ก็เอาเท่านั่น	 มันเป็นไปไม่ได้	อย่าเอามามากหลาย	หลานเอ๊ย	 โลภของ

คนเรา	ร่อยล้าน	พันล่านก็ไม่พอ	ให่รู่จักว่าพอกันซักทีซิ	 พูดว่า	“พอ”	กันซักที	

การรับบริจาคเพียงส่วนหนึ่งของกูนี่เป็นการเตือนสติและสอนพุทธศาสนิกชน	

ทั่งหลายว่าให่รู่จักพอ	อย่าโลภมากหรือให่ลดความโลภ	ความอยากได้ของคนอ่ืน	

อย่าเบียดเบียนเอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกัน”

๘. การให

		 ด้วยบารมีของหลวงพ่อคูณ	เมื่อตั้งใจจะสร้างอะไร	

สิ่งนั้นย่อมส�าเร็จ	 คือจะมีผู ้บริจาคสมทบอย่างมากมาย	

เคยมผู้ีสอบถามเรือ่งน้ี	หลวงพ่อหวัเราะพร้อมบอกว่า...	“เราต้อง

ให่เขาก่อน	แล่วเขาก็จะให่เราทีหลัง	และเมื่อเราได้รับการ

บริจาคมาแล้ว	 เราควรที่จะท�าตัวให่เป็นประโยชน์ต่อสังคม	

ไม่ใช่หวงัเกบหวงัรวยแต่อย่างเดยีว	มนัไม่ใช่วสิยัของเพศสมณะ	

เมื่อเขาเห็นเราน�าไปท�าประโยชน์	 เขาก็ยิ่งแต่จะมาช่วยเรา	

ถ้าเราไม่น�าไปท�าบุญให่เขาต่อ	เขาจะได้บุญอะไร”

[ ๓๖ ]



๙. กูมีทุกอยางแลว

		 เมื่อหลวงพ่อกลับวัดบ้านไร่	 ในปี	พ.ศ.	๒๕๒๘	วัดมีสภาพทรุดโทรมมาก	

เมื่อหลวงพ่อมาถึงญาติโยมก็กั้นห้องให้หลวงพ่ออยู่ในกุฏิหลังที่ดีที่สุด	แต่หลวงพ่อ

ปฏิเสธและบอกว่าจะอยู่ที่เพิงเล็กๆ	ด้านซ้ายของศาลา	ซึ่งเป็นที่เก็บของ	หลวงพ่อพูดว่า	

 	 “กูจะอยู่ตรงเพิงศาลานี่แหละ	ถ้าใครมาหากูก็ไม่ต้องเดินไกล	ช่วยกัน

เก๊บของให่สะอาดก็แล่วกัน	สมบัติกูมีเสื่อผืน	หมอนใบ” 
		 ลกูศษิย์ถามด้วยความห่วงใยว่า	หลวงพ่อต้องการอะไรอกีไหม	หลวงพ่อตอบว่า

  “กูไม่ต้องการอะไรอี๊กแล่ว	เพราะกูมีทุกอย่างแล่ว”

		 ลูกศิษย์ก็สงสัยเพราะไม่เห็นหลวงพ่อมีอะไร	จึงถามว่า

 	 “หลวงพ่อบอกว่ามีแล้วทุกสิ่งทุกอย่าง	หมายความว่าอย่างไรครับ”

	 หลวงพ่อยิ้มอย่างอารมณ์ดี	แล้วตอบว่า	

  “กูก็มีความเพียร	ความสมถะ	ความศรัทธา	มีเมตตา	มีศีล	มีความรัก

เพื่อนมนุษย์และมีธรรมในหัวใจ”

๑๐. การชนะตนเอง

		 หลวงพ่อให้สัมภาษณ์ภายหลัง

จากกลับจากรักษาอาการอาพาธ	ณ	

โรงพยาบาลรามาธิบดี	

  “กูดีใจที่....ทุกคนมาต้อนรับ

และห่วงมาตลอด	 ทั้งที่ ไปเยี่ยมกูที่

โรงพยาบาล	กูไม่ตายด๊อก	ก็ยังอยู่กับ

พวกมงึได้อยู่	แต่กขูอให้พวกมึงทีห่่วงใย

กูจริง	ๆ	แล้วละก็จงหมั่นสร้างความดี	

รักษาศีล	มีเมตตาธรรม	สร้างบุญกุศล

ให้มาก	 ๆ	 กูช ่วยพวกมึงไม่ได ้ด ๊อก	

อย่างเก่งกูกไ็ปส่งพวกมึงยงัเมรไุด้เท่านัน้

[ ๓๗ ]



ถ้าท�าดีก็ไปสู่สุคติ	 ถ้าไม่ดีก็ไปสู่ทุคติ	 ถ้าบอกให้ท�าดีจะไปสู่สุคติ	 เรื่องหมอห้าม

ไม่ให้สบูบหุรีน่ัน้	ความจรงิกไ็ม่ต้องให้หมอมาพดูด๊อก	เพราะกดูดูยามาแล้วถงึ	๖๒	ปี	

กูจะละก็ได้	ระยะเวลา	๖๒	ปี	กูดูดยาดี	ๆ	มวนโต	ๆ	หมอให้กูละ	กูก็จะละ	แต่ถ้า

ใครมาหากู	จะดูดกูก็ไม่ว่าอะไร	” 
(เดลินิวส์:	๘	มกราคม	๒๕๔๐)

๑๑. การดาลูกเปนอัปมงคล

	 	 หลวงพ่อคูณกล่าวให้พรเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ	พ.ศ.๒๕๔๐	
  “กูเองก็ขอให้เด็กไทยทุกคนจงประพฤติตัวให้เหมาะสมกับท่ีเราเป็น	
ชาตไิทย	พวกลกู	ๆ	หลาน	ๆ	ก็ขอให้ตัง้ใจเล่าเรยีนศกึษาหาความรูใ้ส่ตัวเองเอาไว้	
เมื่อเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ก็จะมีวิชาหากินกับเขา	อย่าได้เป็นเด็กเกเร	 ให้รู้จักรัก
พ่อแม่	 เขาสั่งสอนบอกอะไรก็ให้เชื่อฟง....	”	
  “ทางพวกพ่อแม่ก็สั่งสอนให้ลูก	ๆ	ถ้าจะเอ่ยค�าสอนไหน	ก็อย่าไปพูดว่า	
ลูกคนนี้ดื้อ	ลูกคนนี้มึน	 ลูกคนนี้ซน	ลูกคนนี้บอกยากสอนยาก	 เพราะมึงไปว่ามัน
มาแต่เล็ก	ๆ	 มันเป็นอัปมงคล	และจะส่งเสริมให้ลูกของมึงดื้อจริง	ๆ	พวกมึงต้อง
พูดค�าว่าเป็นคนดี	บอกง่าย	สอนง่าย	ไม่เคยเกเร	ให้พูดกับลูกๆ	แต่สิ่งดีๆ	มันจะได้
เป็นมงคลและมันก็จะได้จดจ�าเอาไว้	มึงท�าตามกูบอกเด้อ	ลูกหลานเอ๊ย”

๑๒. อยางมงาย

  “พวกมงึมาขอโชคพร	กูก็ให้พรและเคาะหัว	แต่เรือ่งเลขเด็ดไม่มีให้ใครด๊อก	
อย่าไปงมงายเอาเงินไปซื้อเลขหวยกันเลย	เก็บเงินไว้ซื้อกับข้าวดีกว่า” 

(เดลินิวส์:	๒๕	กันยายน	๒๕๔๑)	

		 กรณีข่าวเลขเด็ดอายุของหลวงพ่อคูณ	ที่สร้างความสนใจให้กับนักเสี่ยงโชค
ทั่วประเทศ	ท�าให้ผู้สื่อข่าวพยายามติดต่อขอสัมภาษณ์หลวงพ่อตลอดวัน	แต่หลวงพ่อ
ไม่ว่างเพราะรับแขกไม่ขาดสาย	จนไม่ได้พักผ่อน	หลวงพ่อคูณก็ได้พูดเตือนสติไปถึง
นกัเสีย่งโชคเพยีงสัน้	ๆ 	ว่า	“กไูม่อยากพดูอะไรทัง้นัน้	ไม่อยากให้ลูกหลานมนังมงาย

เกินเหตุ	ใครจะโชคดีแล้วแต่โชควาสนา”	
(เดลินิวส์:	๓๑	สิงหาคม	๒๕๔๒)

[ ๓๘ ]



คณะอนุกรรมการฝายจัดทําหนังสือที่ระลึกงานครูใหญ

ที่ปรึกษา     

๑.	พระครูศรีปริยัติวิสุทธิ์(โกวิท)	รองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา	วัดด่านใน
๒.	นายสุนทร	จิตตอ�านวยวัฒนา
๓	.นางสาวจู	ปริสุทธิชาติ
๔.	นายอนันต์	พูลสวาย
๕.	นายธวัช	เรืองหร่าย

๖.	นายนรากร	มหัธนันท์
๗.	นางสาววัชรี	 ไทยพิทักษ์กุล
๘.	นายสมบูรณ์	โสตถิอนันต์
๙.	นางวิภาพรรณ	โสตถิอนันต์

ประธานอนุกรรมการ	 รองศาสตราจารย์ชาญชยั	พานทองวริยิะกลุ
	 	 (คณบดีคณะแพทยศาสตร์)	
รองประธานอนุกรรมการ	 ศาสตราจารย์สมบูรณ์	 เทียนทอง
อนุกรรมการและเลขานุการ นายชุมพร	พารา	
 	 (ผู้อ�านวยการกองสื่อสารองค์กร)
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ	 นางสาววัลยา	ภูงาม

อนุกรรมการ

๑.	รองศาสตราจารย์วรวุฒิ	วรพุทธพร
๒.	รองศาสตราจารย์จรยิา	อ�าคา	เวลบาท
๓.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยรรยง	ทุมแสน
๔.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัทมา	อมาตยคง
๕.	ผูช่้วยศาสตราจารย์นวพร	เตชาทววีรรณ
๖.	ผูช่้วยศาสตราจารย์วนสันนัท์	แปนนางรอง
๗.	นายวันชัย	กาญจนรัตน์
๘.	นางบุษกร	อุสส่าห์กิจ
๙.	นางสาวพัทธ์พิชญา	พิชญวณิชย์
๑๐.	นางสาวลักษิกา	ดาศรี
๑๑.		นางสาวปุณยนุช	ฉัตรเสถียรศักดิ์
๑๒.	นายณัฐชนนท์	ศรีสนาย
๑๓.		นายทวุธ	รัตนทิพย์
๑๔.	นางวิลัยพุด	ชินค�าหาญ
๑๕.	นายถิรวัฒน์	กุญแจทอง
๑๖.	นางสาวฐิติวัลคุ์	บุญจันทร์
๑๗.	นางสาวพรนภา	พันธ์ภักดีวงษ์
๑๘.	นางสาวสุธิมนต์	 เมธาเพิ่มสุข
๑๙.	นางสาวจุฬาลักษณ์	 เครือเพียกุล
๒๐.	นางสาวปริยากร	เกตุภูเขียว

๒๑.	นางสาวภูริชญา	รังสี
๒๒.	นายชูชนะ	อุคหปัญญกุล
๒๓.	นายอภิสิทธิ์	อินทรวงษ์โชติ
๒๔.		นายพีรพัศ	ศรีนิล
๒๕.	นายธีรภัทร	เหลืองธนะผล
๒๖.	นายวุฒิชัย	รักญาติ
๒๗.		นางสาวศศินา	โคตรสมบัติ
๒๘.	นางสาวชุติมณฑน์	ดลนิมิตสกุล
๒๙.	นางสาวสิริกร	กิจกมลเศวต
๓๐.	นางสาวธันยพร	กิติสาธร
๓๑.	นางสาววรัญญา	ทับทิมโกมลกุล
๓๒.	นางสาวชินิมา	ธนเกษมสุขกุล
๓๓.		นางสาวฐิติกานต์	บุญเจริญ
๓๔.		นายกันตพงศ์	ไพบูลย์ศิริจิต
๓๕.		นางสาวนงนภัสม์	วัชรคุปต์
๓๖.		นางสาวกานดา	รุ่งรังสี
๓๗.	 รองศาสตราจารย์สนุย์ี	เลีย่วเพญ็วงษ์
๓๘.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนงค์	รุ่งแจ้ง
๓๙.	 รองศาสตราจารย์วไิลวรรณ	หม้อทอง
๔๐.	 รองศาสตราจารย์พพิฒัน์พงษ์	แคนลา

[ ๓9 ]



          พระ  สถิตแห่งเนื้อ   นาบุญ   
เทพ   อุโฆษสังฆคุณ   แซ่ซ้อง
วิทยา  ประสิทธิจุน     เจือโลก เลิศแฮ
คม   ค่าควรคิดถ้อง  ถ่องแท้ทางธรรม
      หลวงพ่อ  ก�าเนิดด้าว   ขุนทด
คูณ   ค่าศักดิสิทธิ์พจน์     กล่าวถ้อย
ปริ    วารพระสุคต    สาวก เลิศนอ
สุทฺโธ  สุดกิเลสร้อย    สุดสิ้นมลทินเฮย  
      เปรียบรัตนะ เปรยยิ่งแก้ว คือมุนี 
สูงค่า   วิสุทธิ์ดี     ผ่องแผ้ว 
ของ     เกจิบารมี    หลวงพ่อ คูณนา 
ชาวพุทธ  ศรัทธาแล้ว     เพริศแพร้วพิสิษฐพร    
      ค�าสอน  ภิกษุผู้    ดับขันธ์  
หลวงพ่อ ประสิทธิ์สรรพ์    ศาสตร์ชี้ 
ยังสถิต   ปัจจุบัน    ฤาห่อน หายแล 
เป็นสรณะ  ถึงบัดนี้     บัดหน้านิรันดร์เกษม

นศ.พ.ณัฐภพ	ปีนะกาตาโพธิ์		ประพันธ์



	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ภาพจ�าลองฌาปนสถานชั่วคราววัดหนองแวงพระอารามหลวง		

งานพระราชทานเพลงิศพครใูหญ่เป็นกรณพีเิศษ	พระเทพวทิยาคม	(หลวงพ่อคณู	ปรสิทุโฺท)		

ณ	บริเวณใกล้พุทธมณฑลอีสาน	ต�าบลศิลา	อ�าเภอเมือง	จังหวัดขอนแก่น	
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