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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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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 
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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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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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คุณานุสรณ์

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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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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 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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 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 ี

  

  



248ขิปปปัญญานุสรณ์ 

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 



251

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	
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