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

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

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

•	 คุณธรรมของท่านที่ได้พบความเมตตา	 จะประมาณไม่ได้และกับศิษย์ทุกคน	 โดยไม่เลือก		
ชั้นวรรณะ	ฐานะ	

•	 อดทน	 เจ็บไข้มากขนาดไหน	 จะไม่บอกให้ศิษย์เป็นกังวล	 จนกว่าศิษย์จะสังเกตเห็น	 ถามท่าน		
ท่านจะตอบสั้นๆ		

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

•	 ท่านรู้เหตุการณ์ล่วงหน้า	 รู้อดีต	 อนาคต	 แต่ท่านไม่พูด	 เมื่อเหตุการณ์ต่างๆ	 เกิดขึ้นจริง			
จึงทราบว่าทำไมท่านพูดอย่างนั้น		

•	 ท่านเป็นที่เคารพรักของญาติโยม	 ทุกคนกล่าวถึงคุณธรรม	 ความเมตตาของท่าน	 ท่านไปเยี่ยม
ญาติโยมไม่มีคำว่า	‘อด’	คำว่าลำบากไม่มี	สะดวกสบายทุกอย่าง		

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