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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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14ขิปปปัญญานุสรณ์ 

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระราชทานสมณศักดิ์ แก่หลวงพ่อทูล ขิปฺปปญฺโญ เป็น 
พระราชาคณะชั้นสามัญ “พระปัญญาพิศาลเถร” วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๔๗ 



15

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 
ประดิษฐาน ณ พระมหาธาตุเจดีย์เฉลิมพระบารมีพระนวมินทร์ วัดป่าบ้านค้อ วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๔๔ 



16ขิปปปัญญานุสรณ์ 

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงสักการะพระบรมสารีริกธาตุของ 	
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ณ วัดป่าบ้านค้อ วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๑ 



1�

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า
พัชรกิติยาภา ทรงสนทนาธรรม 
กับหลวงพ่อทูล ขิปฺปปญโญ 
วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๑	



18ขิปปปัญญานุสรณ์ 

สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ วัดสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ พระธรรมไตรโลกาจารย์ วัดศรีเมือง จังหวัดหนองคาย 

พระอุดมญาณโมลี วัดโพธิสมภรณ์ จังหวัดอุดรธานี 



1�
หลวงพ่อแสดงธรรมใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ พุทธคยา ประเทศอินเดีย 



20ขิปปปัญญานุสรณ์ 

หลวงพ่อกับครูบาอาจารย์ที่นับถือ

หลวงปู่จันทร์โสม กิตฺติกาโร วัดป่านาสีดา จังหวัดอุดรธานี 

หลวงปู่ท่อน ญาณธโร วัดศรีอภัยวัน จังหวัดเลย 

หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญญบรรพต จังหวัดหนองคาย 



21

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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