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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	

109

•	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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กำเนิดวัดนิวยอร์คธัมมาราม

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 

  

 

 

คณะศรัทธาวัดซานฟรานธัมมาราม 
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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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