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เนื่องในงาน

พระราชทานเพลิงศพครูใหญเปนกรณีพิเศษ



ปฐมบท

 หนังสือ อาจาริยานุสรณ จัดทําขึ้นเนื่องในงานพระราชทานเพลิงศพครูใหญเปนกรณี

พิเศษ ประจําปพุทธศักราช ๒๕๖๑ ซึ่งในปนี้ พระเทพวิทยาคม (หลวงพอคูณ ปริสุทฺโธ) เปน

ครใูหญรางหนึง่ในจาํนวนทัง้หมด ๖๔๗ ราง จากการทีท่านไดมีเจตจํานงอันแนวแนในการบรจิาค

รางกายเปนครูใหญใหแกภาควิชากายวิภาคศาสตร “กูจะขอเปนครูใหญแบบใหผา” และได

เขียนพินัยกรรม รหัสหมายเลข ๓๖ / ๐๐๖ เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๓๖ ซึ่งหลังจากลงลายมือ

ช่ือแลว ทานไดเปลงวาจาวา “สําเร็จแลว” ถึง ๓ ครั้ง โดยในพินัยกรรมนั้นยังไดระบุถึงการ

ประกอบพิธีบําเพ็ญกุศลศพไวดวยวา “... ใหจัดอยางเรียบงาย ... ประกอบพิธีเชนเดียวกับที่วัด

จัดใหแกอาจารยใหญของนักศึกษาแพทยประจําป ...”

 พระเทพวิทยาคม (หลวงพอคูณ ปริสุทฺโธ) อดีตเจาอาวาสวัดบานไร และที่ปรึกษาเจา

คณะภาค ๑๑ ผูเปยมเมตตาตอพทุธศาสนกิชนทกุเพศ ชัน้ วรรณะ อยางเทาเทยีมกนั เปนผูทรง

คุณอันวิเศษทั้งดานคันถธุระ และวิปสสนาธุระครบถวน เปนผูละแลวซึ่งกิเลสทั้งปวง เปนแบบ

อยางของผูประพฤติดีประพฤติชอบ ดังที่ทานไดกลาววา “กูก็มีความเพียร ความสมถะ ความ

ศรทัธา มเีมตตา มีศีล มคีวามรักเพ่ือนมนษุย และมธีรรมะในหวัใจ” และวา “กไูมตองการอะไร

อ๊ีกแลว เพราะกูมีทุกอยางแลว” ซึ่งทานไดปฏิบัติใหเห็นโดยการ “ให” อยางไมมีเงื่อนไข

เสมอมา จวบจนวาระสุดทายที่เหลือเพียงสรีระ ก็ยังไดมอบใหเปนครูใหญ เพื่อการศึกษาวิชา

ดานการแพทยใหเปนประโยชนตอมนุษยชาติตอไป

 ดังนั้น เพ่ือเปนการระลึกถึงคุณธรรมอันงดงามของพระเทพวิทยาคม (หลวงพอคูณ 

ปริสุทฺโธ) คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน จึงไดจัดทําหนังสือ อาจาริยานุสรณ 

ขึ้นเพื่อประมวลเรื่องราวของหลวงพอคูณ ปริสุทฺโธ เปนชีวประวัติ และโดยเฉพาะเรื่องราว

เกี่ยวกับอาการอาพาธ ตลอดจนการปฏิบัติกับรางครูใหญหลวงพอคูณ ปริสุทฺโธ และการ

ดําเนินงานตามพินัยกรรมที่ทานจัดทําไวอยางเครงครัด และเหมาะสมกับคุณงามความดี

ของทานที่มีตอพุทธศาสนาและวงการแพทยอยางแทจริง



สารจากอธิการบดี

 พระเทพวิทยาคม (หลวงพอคูณ ปริสุทฺโธ) อดีตเจาอาวาส

วัดบานไร อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา พระเกจิอาจารย

ผู มีความเมตตาและมีคุณูปการตอประเทศชาติ ทานไดจัดสราง

โรงพยาบาลถึง ๓ แหง ตลอดจนโรงเรียน วิทยาลัย และอื่น ๆ อีก

มากมาย นอกจากนี้ ยังไดบริจาคเงินทองเพื่อชวยเหลือสาธารณสุข

และสาธารณกุศลตางๆ อยางตอเนื่อง แมกระทั่งสรีรสังขารของทาน

ก็เมตตาบริจาคเปนครูใหญใหนักศึกษาแพทยของมหาวิทยาลัย

ขอนแกน ไดทาํการศกึษาคนควาเพือ่เปนองคความรูในการชวยเหลอื

ชีวิตมวลมนุษยชาติ

 ชาวมหาวทิยาลยัขอนแกนในฐานะทีไ่ดรบัอนญุาตใหดาํเนนิตามเจตนารมณของพระเทพวทิยาคม 

(หลวงพอคูณ ปริสุทฺโธ) ท่ีบันทึกไวในพินัยกรรม มีความซาบซึ้งและสํานึกในเมตตาของหลวงพอ

เปนอยางยิ่ง ไดดําเนินตามเจตนารมณของทานทุกขั้นตอน นับตั้งแตเมื่อทานไดมรณภาพเมื่อวันที่ 

๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เปนตนมา ไดประกอบพิธีบําเพ็ญกุศลระหวางวันที่ ๑๗ - ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 

ณ ศูนยประชุมอเนกประสงคกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแกน และไดประกอบพิธีมอบสรีรสังขาร

ใหภาควิชากายวิภาคศาสตร คณะแพทยศาสตร เพ่ือเขาสู กระบวนการศึกษาในฐานะ “ครูใหญ” 

ของนกัศกึษาแพทย เมือ่วนัอาทติยที ่๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ และหลงัจากเสร็จสิน้การศกึษาของนักศกึษา

แพทยแลว ไดจัดพิธีสวดพระอภิธรรมรวมกับครูใหญทานอ่ืน รวมจํานวน ๖๔๗ ราง ณ ศูนยประชุม

อเนกประสงคกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแกน และประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ

เปนกรณีพิเศษ พระเทพวิทยาคม (หลวงพอคูณ ปริสุทฺโธ) ที่ฌาปนสถานชั่วคราววัดหนองแวง พื้นที่

ดานหลังพุทธมณฑลอิสาน ในวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒ และประกอบพิธีลอยอังคารและอัฐิในวันที่ 

๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ ณ แมนํ้าโขง จังหวัดหนองคาย ตามเจตนารมณของหลวงพอตอไป

 แมวันนี้หลวงพอคูณ ปริสุทฺโธ ละสังขารไปแลวแตคําสอนอันเรียบงาย วัตรปฏิบัติที่ดีงาม เมตตา

ที่สูงสงของทานยังคงอยูในใจของพุทธศาสนิกชนคนไทยและชาวมหาวิทยาลัยขอนแกนตลอดไป

 

รองศาสตราจารยกิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน
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 ในสมยัท่ีพระเทพวทิยาคม (หลวงพอคณู ปรสิทฺุโธ) 

พระเกจิอาจารยท่ีเคารพศรัทธาของคนทั้งประเทศ 

เปนเจาอาวาสวัดบานไร ทําใหเปนท่ีรูจักของคนทั่วไป 

เพราะทานเปนพระท่ีเปยมดวยเมตตา เขาถึงชาวบาน

ทุกระดับชั้น ดวยวิธีการสั่งสอนอบรมที่เขาใจไดงาย 

ทําใหวัดบานไร ตําบลกุดพิมาน อําเภอดานขุนทด 

จังหวัดนครราชสีมา ไดรับพระมหากรุณาธิคุณจาก

พระบรมวงศานุวงศหลายพระองค ในการเสด็จพระราชดําเนินมาบําเพ็ญพระราชกรณียกิจ และเสด็จ

พระราชดําเนินมานมัสการหลวงพอคูณตามวาระโอกาสตางๆ ดังเชนครั้งที่วัดบานไรไดสรางพระอุโบสถ

หลังใหม และจะไดบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไวที่บุษบกเหนือพระอุโบสถนั้น ในครั้งนั้นพระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ไดเสด็จ

พระราชดําเนินมาทรงประกอบพิธีบรรจุ และอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุขึ้นประดิษฐาน ณ บุษบกเหนือ

พระอุโบสถ วัดบานไร ณ วันพุธที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๓๘ และไดเสด็จพระราชดําเนินเยี่ยมพสกนิกร

ที่มาเฝารับเสด็จฯ อยูจนพลบคํ่า ยังความปลาบปลื้มแกปวงพสกนิกรเปนอยางยิ่ง และกอนเสด็จ

พระราชดําเนินกลับ พระองคไดประนมหัตถนมัสการลาหลวงพอคูณ ซึ่งตามเสด็จฯ อยูโดยตลอด 

หลวงพอคูณไดรวบพระหัตถของพระองคไวแนน พรอมทั้งกําหนดจิต และอธิษฐานในใจถวายพระพรวา 

สุคโต สุคโต สุคโต

พระมหากรุณาธิคุณ

ในพระบรมราชจักรีวงศ

1



สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ 

ขณะดํารงพระยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 

เสด็จพระราชดําเนินทรงประกอบพิธีตัดลูกนิมิตอุโบสถวัดบานไร 

เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๓๖
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

เสด็จพระราชดําเนินทรงประกอบพิธียกชอฟา เททองหลอพระประธาน

ณ วัดบานไร เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๓๕

พระบรมวงศานุวงศอีกหลายพระองค ไดเสด็จไปนมัสการหลวงพอคูณที่วัดบานไร 

อาทิ พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ 

พระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา 

ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ฯลฯ 
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ชีวประวัติ

พระเทพวิทยาคม (คูณ ปริสุทฺโธ)

พระเกจิอาจารย อดีตเจาอาวาสวัดบานไร และอดีตที่ปรึกษาเจาคณะภาค ๑๑

ชาติกําเนิด

 คูณ ฉัตรพลกรัง (หลวงพอคูณ) เกิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๖๖ ตรงกับแรม ๑๐ คํ่า 

เดือน ๑๐ ปกุน ที่บานไร หมูที่ ๖ ตําบลกุดพิมาน อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา เปนบุตรชาย

คนโตของนายบุญ และ นางขาว ฉัตรพลกรัง ซึ่งประกอบอาชีพเกษตรกรเปนครอบครัวชาวนา มีนองสาว

รวมบิดามารดาสองคน คือ นางคํามั่น วงษกาญจนรัตน และ นางทองหลอ เพ็ญจันทร
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ชีวิตในวัยเด็ก

 โยมแมเสียชีวิตตั้งแตหลวงพออายุได ๑๑ ขวบ โยมพอไดนําไปฝากเปนศิษยวัดบานไรเพื่อให

เรียนหนังสือกับพระสงฆ อาจารยเชื่อม วิธโร พระอาจารยฉาย และ พระอาจารยหลี พระอาจารยที่วัด

ทั้งสามทานตั้งใจสอนอยางจริงจัง ท้ังวิชาภาษาไทย ภาษาขอม ทั้งยังสอนวิชาคาถาอาคม เพื่อปองกัน

ภัยอันตรายตาง ๆ ใหดวย ทําใหหลวงพอตั้งใจเรียนจนไดมีความรูมาตั้งแตบัดนั้น
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ชีวิตในวัยรุน

 ในวัย ๑๖ ป หลวงพอไดออกจากวัดบานไรไปอยูในความอุปการะของนาชายและนาสะใภ

หลวงพออยากเปนนักแสดงเพลงโคราช หรือที่เรียกวา หมอเพลง ตามความนิยมของหนุมสาวโคราช

สมัยนั้น จึงไดเดินทางดวยเทา ๕ วัน ๕ คืน พรอมคนในหมู บานจํานวนหนึ่งไปยังบานมะระ 

ตําบลดอนชมพู อําเภอโนนสูง ฝากตัวเปนลูกศิษยครูสน ไดความรูและบทเพลงเกี้ยวพาราสีจากครู

มาหนึ่งบท จากนั้นไดตัดสินใจลาครูกลับบาน 

 หลวงพออยากคบนักเลงดูบาง นักเลงสมัยนั้นเปนที่เกรงขาม ไดรับการยอมรับและยกยองวา

เปนผูยิ่งใหญ จึงไดลองคบกับนักเลงโตตามหมูบาน นักเลงเหลานั้นนอกจากจะทําตัวเกะกะระรานผูอื่น

แลว ยังลักขโมยสัตวเลี้ยงอยางวัวควายไปฆาชําแหละเนื้อมาแบงปนกันอีกดวย แตเดชะบุญที่หลวงพอมี

จิตสํานึกที่ดีงาม สามารถแยกแยะความดีความเลวได จึงไมไดถลําตัวและรักษาตนใหรอดพนจาก

วัยอันตรายไดอยางปลอดภัย
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 นาชายและนาสะใภมีอาชีพทํานา เปนอาชีพที่ตองใชแรงกายเปนหลัก หลวงพอไดชวยนาทั้งสอง

ทํางานตามกําลังความสามารถโดยตลอด จนวันหนึ่งรางกายที่ปวดระบมไปทั้งตัวจนสุดที่จะทนได จึงได

ทอดกายนอนพาดบนคันนาเปนเวลานาน ไดยินนาสะใภพูดวา “ถาไมไหวก็ไปบวชเสียไป” หลวงพอจึง

ตอบไปวา “นาคอยดเูดอ หากฉนัไดบวชแลว ขอรบัรองวาฉนัจะไมยอมซกึเปนอนัขาด จะบวชจนตายเลย

แหละ”

ชีวิตชาวนา
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อุปสมบท บวชเรียน

 เมื่ออายุได ๒๑ ป ไดอุปสมบท ณ พัทธสีมาวัดถนนหักใหญ 

ตําบลกุดพิมาน อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันศุกรที่ 

๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๗ (บางตําราระบุวา ๒๔๘๖) เดือน ๖ ปวอก 

พระครูวิจารยติกิจ อดีตเจาคณะอําเภอดานขุนทด เปนพระอุปชฌาย 

พระอาจารยสุข วัดโคกรักษ เปนกรรมวาจาจารย พระอุปชฌาย 

(พระครูวิจารยติกิจ) ใหฉายาวา ปริสุทฺโธ หลวงพอไดศึกษาพระธรรม

วินัยจากหลวงพอคง พุทธฺสโร และเปนศิษยหลวงพอแดงที่มีชื่อเสียง

ดานวิปสสนากัมมัฏฐาน ซึ่งหลวงพอไดตั้งใจฝกปฏิบัติเปนอยางดีและ

สมํ่าเสมอ
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 หลงัจากนัน้ ทานไดฝากตวัเปนศษิยหลวงพอแดง 

วดับานหนองโพธ์ิ ตาํบลสาํนกัตะครอ อําเภอดานขนุทด 

ซึ่งเปนพระนักปฏิบัติดานคันถธุระ และวิปสสนาธุระ

อยางเครงครดั และเปนพระเกจอิาจารยทีเ่รอืงวทิยาคม

เปนที่เลื่อมใสศรัทธาทั่วไป หลวงพอคูณไดตั้งใจรํ่าเรียน

พระธรรมวินัย และปรนนิบัติรับใชหลวงพอแดงมานาน 

จนหลวงพอแดงไดนาํทานไปฝากตวัเปนศษิยหลวงพอคง 

พุทธสโร ซ่ึงเปนสหายท่ีมักแลกเปลี่ยนธรรมะและวิชา

อาคมตางๆ กันอยูเสมอ หลวงพอคูณจึงไดเรียนวิชาทั้ง

ทางธรรมและทางไสยศาสตร เปนการสอนพระธรรมคู

กับการปฏิบัติพระกัมมัฏฐาน เนนการมีสติ ระลึกรู  

พจิารณาอารมณตาง ๆ  ทีม่ากระทบและใหเกดิการรูเทา

ทันในอารมณนั้น และสอนพระกัมมัฏฐานโดยใชหมวด

อนสุต ิดวยการกาํหนดความตาย เปนอารมณ (มรณสต)ิ 

เพื่อใหเกิดการรูเทาทัน ไมหลงในอารมณ รูป รส กลิ่น 

เสียง ไมประมาทในความโลภ โกรธ หลง จนมีความรูชํานาญในการปฏิบัติธรรมเปนอยางดี หลวงพอคง

จึงแนะใหหลวงพอคูณออกธุดงคจาริกไปตามปาเขา เพื่อฝกปฏิบัติธรรมขั้นสูงตอไป

 หลวงพอคณูไดเดนิธดุงคจากเขตจงัหวดันครราชสมีา และไกลออกไปเรือ่ย ๆ  จนถงึปาลกึในประเทศ

กัมพูชาและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อทําความเพียรใหหลุดพนจากกิเกส ตัณหาและ

อุปาทานทั้งปวง กอนจะกลับวัดบานไร ในป 

พ.ศ. ๒๔๙๕ และไดเริ่มบูรณะพัฒนาวัด

บานไร จากการชวนชาวบานชวยกันตัดไม

มาสรางอุโบสถ ในป พ.ศ. ๒๔๙๖ (ซึ่งตอมา

ไดรื้อสรางใหม ไดสําเร็จในป พ.ศ. ๒๕๓๘) 

หลังจากน้ันหลวงพอคูณไดมีสวนสําคัญใน

การขดุสระนํา้ สรางกฏุสิงฆ ศาลาการเปรยีญ 

ในวัดบานไร และไดบริจาคทุนทรัพยในการ

สรางโรงพยาบาล โรงเรยีนอกีหลายแหง รวม

ทั้งการบริจาคปจจัยชวยเหลือดานสาธารณ

กุศลและมูลนิธิตาง ๆ อยูเสมอ
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 แตเดิมหลวงพอตั้งใจจะบวชเพียง ๓ พรรษา แตภาพความยากลําบากในอดีตของตนเองและผูคน

ในบานเกิด ทําใหตองครุนคิดอยูตลอดเวลาวา 

“ทําอยางไรจะชวยคนเหลานั้นใหพนทุกขได”

“อันตัวกูก็ตํ่าตอยนอยคาอยางนี้ ถาซึกออกไปจะทําประโยชนอะไรใหคนในแผนดิน 

ลําพังการเลี่ยงตัวเองก็จะเอาตัวไมรอด แตการบวชเรียนถือศีลอยู 

หากมีความรู มีคุณธรรม อาจจะชวยเหลือเกื้อกูลพวกเขาใหพนวิบากกรรมไดมากกวา” 

หลวงพอจึงไดตัดสินใจอยางแนวแนวาจะอุทิศกายถวายชีวิตบวชเพื่อพระพุทธศาสนาตลอดไป
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ปราชญแหงที่ราบสูง

 สิง่ทีท่าํใหหลวงพอคณูเปนท่ีเล่ือมใสศรทัธาของคนทัว่ไป เร่ิมจากการสรางวตัถมุงคล ซ่ึงตามประวัติ

ที่ทานไดเรียนวิชาคาถาอาคมจากพระอาจารยหลาย ๆ ทาน จนมีความชํานาญแกกลา และไดสรางวัตถุ

มงคลรุนแรก ตั้งแตสมัยเมื่อบวชไดเจ็ดพรรษา เริ่มจากตะกรุดโทน ตะกรุดทองคํา เพื่อฝงใตทองแขน 

ณ วัดบานไร ในราวป พ.ศ. ๒๔๙๓ ซึ่งทานกลาวเสมอวา “ใครขอกุก็ให ไมเลือกยากดีมีจน” ปจจุบัน

พระเครือ่งหลวงพอคูณเปนท่ีนยิมของนกัสะสมอยางมาก ทัง้ความแกกลาในวชิาอาคมและความแตกฉาน

ในพุทธศาสนาทําใหหลวงพอคูณไดรับฉายาวา ปราชญแหงที่ราบสูง และแมทาทีการแสดงออกที่ตรงไป

ตรงมา พูดภาษาพ้ืนบานโคราช ใชคํามึงกู แตทุกคนตางทราบดีวาหลวงพอคูณเปนผู มีจิตเมตตา

เปนอยางยิ่ง ทุก ๆ ครั้งที่ทานแสดงออกทานจะมีจิตที่แจมใส หมดสิ้นกิเลสอยางแทจริง

 จนถึงป พ.ศ. ๒๕๑๒ หลวงพอคูณไดไปจําพรรษาท่ีวัดสระแกว จังหวัดนครราชสีมาเพื่อความ

สะดวกในการรักษาอาการอาพาธ หลังจากนั้นหลวงพอไดเมตตาเดินทางไปจําพรรษาในหลายจังหวัด

ทั่วทุกภูมิภาคใหประชาชนทั่วประเทศไดมีโอกาสสรางบุญสรางกุศลอีกดวย กอนที่หลวงพอจะเดินทาง

กลับวัดบานไรอีกครั้งในป พ.ศ. ๒๕๓๘ และจําพรรษาที่วัดบานไรจวบจนมรณภาพ 
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สมณศักดิ์

๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๕  : เปนพระราชาคณะชั้นสามัญฝายวิปสสนาธุระที่ พระญาณวิทยาคมเถร

๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๙  : เปนพระราชาคณะชั้นราชฝายวิปสสนาธุระที่ พระราชวิทยาคม อุดม

กิจจานุกิจจาทรมหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗  : เปนพระราชาคณะช้ันเทพฝายวิปสสนาธุระที่ พระเทพวิทยาคม อุดม

ธรรมสุนทร ปสาทกรวรกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
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เมตตาจิตอันยิ่งใหญ

เมตตา เมตตา และ เมตตา

 ใครขอรองใหหลวงพอชวยทําอะไร ถาทําได

ทานก็เมตตาทําใหทุกคน หลวงพอพูดวา

“มันมาขอรองกูใหกูทําโนนทําน่ี ใหกู

เหยียบ กูก็เหยียบใหมัน จั๊กกูจะคัดใจมันไปทําไม 

มันจะไดสบายใจ.....”

 แมแตวัตถุมงคลหลายประเภท ซ่ึงหลวงพอ

เองไมไดมีเจตนาท่ีจะสนับสนุนในเร่ืองนี้ แตถาหาก

ทําแลวประชาชนอยูดีมีสุข หลวงพอก็ไมขัดใจใคร

 ดังนั้น บอยครั้งท่ีไดเห็นภาพหลวงพอฝง

ตะกรุด เคาะหัว เปากระหมอม เหยียบโฉนดที่ดิน 

เจิมรถยนต เจิมอาคารบานเรือน และอีกมากมาย 

ที่หลวงพอเมตตาทําให (เพื่อความสุขความสบายใจ

ของผูมาขอ)

“คนเรา เมื่อมีเมตตาใหกับผูอื่น ผูอื่นเขาก็

จะใหความเมตตาตอบสนองตอเรา ถาเราโกรธเขา 

เขาก็จะโกรธเราตอบเชนกัน ความเมตตานี่แหละ 

คอือาวธุ ทีจ่ะปกปองตัวเราเอง ใหไปไดตลอดรอด

ฝง เปนอาวธุทีใ่คร ๆ  จะนาํเอาไปใชกไ็ด จัดวาเปน

ของดีนักแล”
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เอกลักษณหลวงพอคูณ

 หลวงพอคูณมีชาติกําเนิดอยูในพื้นที่อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งประชาชนทั่วไป 

ใชภาษาโคราชในการพูดจา ดงันัน้สาํเนยีงภาษาพูดของทานจงึเปนการออกเสยีงตามเสยีงภาษาถิน่โคราช

การนั่งยอง ๆ

 หลวงพอใหคาํตอบวา “การนัง่ยอง ๆ  มนัคลองตวั สะดวก

คลองแคลวรวดเรว็ การเคลือ่นตวัไมวาจะลกุ จะนัง่ เดนิ กส็ะดวก 

และกูก็นั่งมาจนชิน รูซึ๊กมันสบายดี”

 เนือ่งจากในสมยักอน ไมมโีตะเกาอี ้มแีตเสือ่หรอืสาด แต

ถาไมไดปูเสื่อนั่ง ก็จะนั่งยอง ๆ แทน 

 หลวงพอคูณ ทานยังมีเอกลักษณอีกหลายอยาง ซึ่งไม

สามารถนํามาเขียนไวไดทั้งหมด

คําพูด “กู มึง”

 หลวงพอใหเหตุผลของการพูดคําสรรพนามในการสนทนา

ดวยคําพื้นบานนี้วา

 “กูแสดงใหรูวา กูมีความจริงใจกั๊บพวกมึง แสดงความเปน

กันเองรักใคร ซานิ้ดสนม ไมตองมีพิธีรีตอง พูดตรงไปตรงมา อยางกู

เรียกวา ไอนาย กแ็ปลวา กรูกักูเอน็ดเูหมอืนลกูเหมอืนหลาน ไมเกีย่ว

กั๊บยศฐาบรรดาซั๊กอะไร”
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อาการอาพาธของหลวงพอคูณ

 นพ.พนิศิจยั นาคพนัธุ หนึง่ในทมีแพทยทีไ่ดดแูลหลวงพอ เลาวาโรงพยาบาลมหาราชนครราชสมีา

มีโอกาสไดดูแลหลวงพอต้ังแต ป พ.ศ. ๒๕๓๖ โดยชวงแรกรักษาแบบผูปวยนอกเปนครั้งคราว และ

ปลายป ๒๕๓๙ ทานไดเกิดภาวะหลอดเลือดหัวใจตีบตันสงผลใหเกิดกลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน 

(acute myocardial infarction) ไดเขารับการรักษาจนอาการคงที่ และแพทยไดสงตัวหลวงพอไปรักษา

ตอที่โรงพยาบาลศิริราชเพื่อทําบอลลูนหลอดเลือดหัวใจ ในครั้งนั้นทานจึงมีดําริใหกอตั้งศูนยโรคหัวใจ

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาข้ึน เพื่อใหชาวอิสานไดมีโอกาสเขาถึงการรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจ 

โดยทานไดสนบัสนนุเงินกอตัง้ศนูยโรคหวัใจดวยเงนิประเดมิ ๓๐ ลานบาท จากนัน้ทางจงัหวดันครราชสมีา

โดยนายโยธิน เมธชนัน ผู ว าราชการจังหวัดใน

ขณะนั้น ชาวจังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดใกล

เคียงไดรวมแรงรวมใจสานตอจนสามารถตั้งศูนย

โรคหวัใจ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสมีา ขึน้สาํเรจ็

ในป ๒๕๔๒ โดยไดรับพระราชทานพระราชทรัพย

จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช-

กุมารี ซึ่งสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลทูลเกลาฯ 

ประวัติการรักษาหลวงพอคูณ
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ถวาย จํานวน ๖๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท และเงินบริจาค

จากพอคา ประชาชน เงินผาปามหากุศล เงินบริจาคจาก

พระราชวรญาณ (หลวงพอพุธ ฐานิโย) อีกประมาณ 

๑๘ ลานบาท

 ตอมาในป พ.ศ. ๒๕๔๓ หลวงพอไดเกิดอาการ

เจบ็แนนหนาอกอกี ทางโรงพยาบาลมหาราชไดสงตวัทาน

ไปยังโรงพยาบาลศิริราชอีกครั้งและไดตรวจพบวามี

หลอดเลอืดหวัใจตบี ๓ เสน ทางศริริาชไดใหการรกัษาดวยการผาตดับายพาสหลอดเลือดหวัใจ จนอาการ

ดีขึ้น

 ป พ.ศ. ๒๕๔๗ หลวงพอมีอาการซึม และแขนขาซายออนแรงเฉียบพลัน จากภาวะหลอดเลือด

ในสมองแตกและไดรับการผาตัดสมองฉุกเฉินที่โรงพยาบาลศิริราชอีกครั้ง ในครั้งนี้ไดพักรักษาตัวที่

โรงพยาบาลศริริาชนานถงึ ๓ เดอืน หลงัจากกลบัวดับานไรกไ็ดรบัการดแูลอยางตอเนือ่งจากทีมคณะแพทย 

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จากเหตุการณครั้งนี้หลวงพอมีภาวะออนแรงหลงเหลืออยูทําใหทาน

จําเปนตองใชเกาอี้รถเข็นในบางครั้ง

 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ หลวงพอเขาพัก

รกัษาตัวทีโ่รงพยาบาลมหาราชดวยภาวะตดิเชือ้รนุแรง

ในปอด ตองระดมแพทยผูเชี่ยวชาญจากหลายสถาบัน 

อาทิ โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลรามาธิบดี 

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สถาบันโรคทรวงอก ในครั้งนี้

ทานนอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลมหาราชนานถึง 

๙ เดือน และเพื่อใหทานไดรับโภชนาการที่เพียงพอ

จึงจําเปนตองทําการผาตัดเพื่อใสสายยางผานผนัง

หนาทองไปยังกระเพาะอาหารโดยทําการผาตัดที่

โรงพยาบาลศิริราชและกลับมาพักรักษาท่ีโรงพยาบาล

มหาราชอีกครั้งจนถึงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๕ 

ทีมคณะแพทย โรงพยาบาลมหาราชจึงเห็นควรให

ทานกลับไปพักรักษาตัวตอที่วัดบานไร เพื่อใหทานได

รบัการฟนฟทูัง้ทางรางกายและจติใจไดเรว็ขึน้ เนือ่งจาก

ไดใกลชิดญาติโยม โดยทางโรงพยาบาลมหาราช

นครราชสีมาและคณะลูกศิษยไดทําการปรับปรุงกุฏิที่

ทานพักอาศัยใหมีความปลอดภัยและมีความพรอม
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สําหรับการดูแลหลวงพอเสมือนหนึ่งนอนพัก

รักษาตัวที่โรงพยาบาล โดยทําระบบหองปลอด

เ ช้ือควบคุมอุณหภูมิ  เนื่องจากภาวะการ

เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและภาวะติดเชื้อจะ

สงผลตออาการทางปอดของทาน พรอมทั้งมี

ทีมแพทย พยาบาล และทีมสหวิชาชีพ อาทิ 

นกักายภาพบาํบดั แพทยแผนไทยและโภชนากร 

เปนตน ทัง้จากโรงพยาบาลมหาราชนครราชสมีา 

และโรงพยาบาลดานขุนทด ดูแลรวมกันตลอด 

๒๔ ชั่วโมง ในการนี้มีแพทยผู เชี่ยวชาญจาก

สถาบนัตาง ๆ  รวมดแูลเชนกัน อาท ิโรงพยาบาล

ศิริราช โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาล

จุฬาลงกรณ โรงพยาบาลศรีนครินทร สถาบัน

โรคทรวงอก เปนตน โดยทีมแพทยผู ดูแลมี

วัตถุประสงคเดียวกันคือใหหลวงพออยูกับพวก

เราใหนานท่ีสดุ และมคีวามสุขตามอตัภาพ ในวนัทีส่ถานการณอาํนวย หลวงพอก็จะออกมาโปรดญาติโยม

ที่หองกระจกปลอดเชื้อ ซ่ึงมีพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวตางชาติเขากราบนมัสการอยางตอเนื่อง 

โดยทีมแพทยไดจัดสภาวะแวดลอมตาง ๆ ใหอยางเหมาะสมและปลอดภัย และจะสังเกตไดวาทานจะมี

ความปตยินิดท่ีีไดออกมาโปรดญาตโิยม ภาพความทรงจาํทีม่อิาจลมืเลอืนของทมีคณะแพทยผูดแูลคอืภาพ

ความรวมมอืรวมใจของสหวชิาชพีทกุระดบัจากหลายสถาบนั รวมถงึคณะกรรมการวดับานไร ในขณะนัน้ 

และลูกศิษยหลวงพอที่ไดจัดเตรียมอุปกรณสําคัญและจําเปน

ในการดูแลรักษาทานที่วัดบานไร นับเปนความรวมมือกัน

อยางบูรณาการและสมบูรณแบบที่สุด

 หลังจากที่หลวงพอคูณไดกลับวัดบานไร เมื่อวันที่ ๓๐ 

มกราคม ๒๕๕๕ ทีมแพทยก็ใหการดูแลทานอยางตอเนื่องที่วัด

บานไร จนวาระสดุทายของทานเมือ่วนัที ่๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 

ในเชามดืวนันัน้ทานเกดิภาวะลมรัว่ในปอด (tension pneumo-

thorax) อยางเฉียบพลัน สงผลใหปอดและหัวใจหยุดทํางาน 

ทีมแพทยไดปฏิบัติการกูชีพและนําทานเขารับการรักษาตอ

ที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ในเชานั้นหลวงพอคูณ 

ปรสิทุโฺธ ไดมรณภาพอยางสงบเมือ่วนัที ่๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 

เวลา ๑๑.๔๕ น. สิริอายุ ๙๑ ป
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ผูปวยในหองหมายเลข ๘ หอผูปวยวิกฤตระบบการหายใจ 

โรงพยาบาลศิริราช

 รศ.นพ.นิธิพัฒน เจียรกุล อายุรแพทย หัวหนาสาขาอายุรศาสตรโรคระบบการหายใจและภาวะ

วิกฤต โรงพยาบาลศิริราช ไดเลาความรูสึกที่ไดมีโอกาสดูแลหลวงพอคูณ ในระหวางที่หลวงพอพักรักษา

ตัวที่โรงพยาบาลศิริราช ดังนี้...

 ถาไดเปนแพทยประจําในโรงพยาบาลที่เกาและใหญที่สุดในประเทศนี้มาเปนเวลานานพอ โอกาส

ทีจ่ะตองรบัภารกจิดแูลรกัษาคนใหญคนโตหรอืผูทีมี่ชือ่เสียงในสังคมดจูะเปนส่ิงทีห่ลีกเล่ียงไมได ครัง้นีผ้ม

ไดมีโอกาสดูแลรักษาพระภิกษุรูปหนึ่งที่เปนที่สนใจของสาธารณชน เนื่องจากทานมีรูปลักษณที่ติดดิน

กินใจชาวบาน และมีชื่อเสียงในการเคาะศีรษะใหกับคนทั่วไปตั้งแตคนใหญคนโตจนถึงชนชั้นรากหญา 

 ในหองผูปวยหมายเลข ๘ ของหอผูปวยวิกฤตระบบการหายใจ หลวงพอคูณนอนสงบนิ่งหลังการ

ผาตดัสมองท่ีบอบช้ําจากหลอดเลอืดในสมองแตก สองปกอนทานอาพาธดวยโรคกลามเนือ้หวัใจขาดเลอืด 

อันเปนผลจากการสูบบุหรี่พื้นบานมวนโตที่เราเคยคุนตากัน ครั้งนั้นรางกายทานฟนตัวดีมาก และทาน

ประกาศตอสาธารณะวาจะเลิกบุหรี่เพราะมันเปนพิษตอรางกาย แมจะเลิกไดเด็ดขาด แตผลของบุหรี่ตอ

หลอดเลือดสมองคงยังเหลือรองรอยจนถึงการอาพาธครั้งนี้

 ดวยการเอาใจชวยของทุกฝาย และสวนหนึ่งคงมาจากผลบุญอันมหาศาลของทาน การฟนตัวจึง

กลับมาอยางเหลือเชื่อ เริ่มจากการกลับมาหายใจเอง ขยับแขนขาไดดี ฉันอาหารไดเอง ฝกนั่งในรถเข็น 

และท่ีพวกเราปลืม้ใจท่ีสุดคือ การทํากายภาพบาํบดัอยางมปีระสทิธภิาพจนสามารถยนืและเดนิไดเองโดย

การชวยพยุง กอนกลับวัดบานไรยังไดพาทานไปเดินออกกําลังกายเริ่มจากพุทธมณฑล แลวคอย ๆ ไกล

ออกไปทีพ่ระราชวงัสนามจนัทร จนครัง้สดุทายไปทีพ่ระราชวังบางปะอนิ ผมจงึแนใจวาทานแขง็แรงพอที่

จะคืนถิ่นแลว รวมเวลาอยูโรงพยาบาลครั้งนี้ ๑๐๕ วัน กอนกลับวัดทานไดบริจาคเงินใหโรงพยาบาลหนึ่ง

ลานบาท

 ผมติดตามทานอยางใกลชิดในรถนําสง ดูทาทางหลวงพอไมไดตื่นเตนมาก เพราะทานยังสูญเสีย

ความทรงจําระยะใกล โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับวัดที่ทานจําพรรษาอยู ผมไดพยุงหลวงพอเดินเขาสูหองพักที่
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มีการปรับปรุงใหม ผูคนดูพลุกพลานและมีหลายคนท่ีพยายามเขามาเพื่อชื่นชมทานใกล ๆ พอสงบบาง

แลวผมจึงตองออกไปช้ีแจงใหทราบท่ัวกันวา ทานมีสภาพรางกายที่ไมเหมือนเดิมแลว หากอยากใหทาน

ดํารงอยูยาวนานไป ขอใหชวยกันปฏิบัติตามคําสั่งแพทยโดยเครงครัด คือ งดกิจภายนอกวัด จํากัดภาระ

งาน และควบคมุการเขาขอเยีย่ม จากนัน้จงึไดสงมอบผูปวยและแนวทางการดแูลรกัษาตอไปใหกบัทมีงาน

โรงพยาบาลในพื้นที่เพื่อรับผิดชอบดูแลรักษาทานตอ

 แมวาชวงเวลาที่ไดใกลชิดทานจะดูมาก แตโอกาสที่ผมจะไดเขาใจและเรียนรูอะไรจากทานมี

ไมมากนัก สวนหนึ่งอาจเปนเพราะทานอาพาธเก่ียวกับสมอง แตอีกสวนหนึ่งก็คือรอบขางทานจะมีศิษย

ใกลชิดอยูดวยเสมอ ที่ผมพอจะสรุปไดบางก็คือ

๑. ทานเปนคนไขท่ีนารักเหมือนผูสูงอายุทั่วไป ใหความไววางใจและใหความเคารพแพทย 

ตัวอยางเชน หากจะมีการเจาะเลือดหรือเปลี่ยนแปลงยากิน ถามีแพทยอยูชวยอธิบายแลว 

ทานก็จะรีบปฏิบัติตามโดยเร็ว

๒. ทานเปนพระผูใหญที่มีวิถีชีวิตเรียบงายอยางที่เขาวากันจริง

๓. ทานเปนผูที่มีอารมณขัน เปนกันเองกับทุกผูทุกคน 

๔. ทานเปนผูมีคารมที่คมคาย สามารถสอดแทรกแงคิดหรือขอธรรมะในระหวางการสนทนาได

อยางกลมกลืนชวนฟง 

 เมื่อมองยอนกลับไปวันแรกที่ผมเริ่มรับหนาที่เขามาดูแลทาน ความรูสึกก็ไมตางกับการดูแลคนไข

ทั่วไป คือ ทําหนาที่ที่ไดรับมอบหมายใหดีที่สุด และเปนที่พึงพอใจของทุกฝายที่เกี่ยวของ แตพอมาถึงวัน

ที่ภารกิจนี้เสร็จสิ้นแลว ผมกลับมีความรูสึกเพิ่มเติมวา อยากมีโอกาสไดดูแลรักษาทานตอเนื่อง หรืออยาง
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นอยก็อยากรู ความเปนไปของสภาวะสุขภาพและ

การเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ ที่จะเกิดกับทานตอไป 

 ดวยความที่ยังมีความผูกพันในฐานะแพทยกับ

คนไขที่เคยดูแลดานหนึ่ง และภารกิจที่ไดรับมอบหมาย

จากหนวยงานใหเปนผูรับผดิชอบตดิตามผลอกีดานหนึง่ 

ผมจงึไดตดิตามความเคลือ่นไหวสภาวะสุขภาพของทาน

ตอเนื่องเปนระยะ ๆ โดยอาศัยการสื่อสารทางโทรศัพท

ผานลกูศษิยทีป่รนนบิตัใิกลชดิและแพทยในพืน้ที ่รวมไป

ถึงการขึ้นไปตรวจเยี่ยมเปนครั้งคราว เมื่อมีคณะแพทย

และพยาบาลจากโรงพยาบาลของผมขึน้ไปทอดกฐนิทีว่ดั

ของทาน ไมกี่วันลูกศิษยใกลชิดของทานก็โทรศัพท

มาแจง เพือ่ใหผมขึน้ไปรบัเงนิสองลานสามแสนบาทจาก

มอืทาน สาํหรบันาํกลบัมาบรจิาคใหโรงพยาบาลของผม

อีกทอดหนึ่ง ครั้งหนึ่งไดมีโอกาสนอนคางหนาเตียงนอน

ของทานพรอมกับลูกศิษย กอนจําวัดทานสวดมนต

ไหวพระที่หัวนอนไดอยางคลองแคลวไมมีการขาดหาย

หรือขาดชวง ชวงกลางคืนทานก็จําวัดไดสนิทดีไมมี

อาการผิดปกติ ผมพยายามขออนุญาตทานเจาะเลือด

ปลายนิ้วเพื่อตรวจระดับนํ้าตาล ทานก็ไมยอม โดยให

เหตุผลวา “จะเจาะใหเจ็บทําไม ยาก็กินประจําอยูแลว 

และอาหารก็ไมไดฉันอะไรมากมาย” ก็เห็นจะจริงของ

ทาน ในที่สุดผมก็ตองเปนฝายถอย แตทานก็รับปากวา

เมือ่ถงึเวลาจะยอมใหตรวจเลอืดหลาย ๆ  อยางพรอมกัน

ไปทีเดียว กอนกลับผมไปกราบลา ทานพยักหนารับ

พรอมหยิบกลวยนํ้าวาในสํารับอาหารขึ้นมารายคาถา

แลวสงใหผม ไมทราบวาเปนคาถาอาํนวยโชคหรอืจะเปน

คาถาใหไดมีโอกาสมาปรนนิบัติรับใชทานอยางตอเนื่อง

 สบิเดอืนตอมา ดวยปญหาการสาํลกัและเกดิปอด

อักเสบบอย ๆ จึงไดประสานงานกับคณะแพทยในพื้นที่

เพื่อนําทานกลับมาโรงพยาบาลของผมอีกครั้งเพื่อใสสายยางใหอาหารทางหนาทอง ทุกอยางผานไป

ดวยดี ครั้งนี้คณะศิษยไดจัดงานวันเกิดยาง ๘๙ ปใหทาน นิมนตพระผูใหญมา ๙ รูป ทานไดบริจาคเงิน

จากผูมีจิตศรัทธาใหกับโรงพยาบาลหนึ่งลานเจ็ดแสนบาท เนื่องจากเจอวิกฤตนํ้าทวมใหญกรุงเทพฯ 
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จนลามเขามาใกลโรงพยาบาลของผม จึงตองรีบสง

ทานไปพักตอที่โรงพยาบาลในพ้ืนที่อีกหลายเดือน

ทานจึงไดเดินทางกลับวัด

 สามปตอมา แพทยในพื้นที่แจงวาหลวงพอ

หัวใจหยุดเตนชวงเชามืด เปนผลจากเสมหะอุดกั้น

หลอดลมและลมรั่วในชองเยื่อหุมปอด หลังทําการ

ชวยชีวิตขั้นสูงนานกวาหนึ่งชั่วโมง ทานสามารถ

กลับมามีการทํางานของหัวใจและระบบไหลเวียน

โลหิตไดแตยังอยูในขั้นวิกฤต ผมรีบขึ้นไปประชุม

รวมกับทีมแพทยในพ้ืนท่ีที่ทํางานกันอยางแข็งขัน 

หลงัจากสภาพรางกายทานคงทีร่ะดบัหนึง่ภายใตการประคับประคองอวยัวะเตม็ที ่ผมไดกราบลาหลวงพอ

เพื่อเดินทางกลับ ในใจคิดวาทานคงละสังขารในเวลาอันใกลนี้แน ผมไมไดเอยปากชัดเจนตอทีมแพทย

ที่ดูแล เพียงแตใชอวัจนภาษาสื่อความหมายวาอยากใหยอมรับวิถีแหงธรรมชาติ ไมกาวลํ้าเสนไปสูการ

รักษาเพื่อยื้อชีวิตดังเชนท่ีเกิดกับพระผูใหญหลายทานในอดีตที่ผานมา ตอนสายของวันรุงขึ้นจึงไดรับ

โทรศัพทแจงการละสังขารของทาน ผมฟงอยางสงบนิ่งและกําหนดความตั้งใจวาจะพยายามทําความดีให

ไดเศษเสี้ยวหนึ่งของทาน ที่ไดมีคุณูปการตอคนไทยและประเทศไทยมาตลอดชีวิตอันยาวนานของทาน
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จริยวัตรหลวงพอคูณ

การเลิกบุหรี่

 หลวงพอเริ่มสูบบุหรี่ (ยาเสน) ตั้งแตวัยรุ น ตาม

คานิยมในสมัยนั้น ในระยะหลัง ๆ มวนบุหรี่ของหลวงพอ

จะมีขนาดโตจนเปนเอกลักษณเฉพาะตัว หลวงพอเลาวา 

“ขณะสูบ กูจะกําหนดจิ๊ต จนกวาจะโมดมวน”

 ดวยวัย ๗๕ ป และสูบบุหรี่มานาน หลวงพอไดเลิก

สูบบุหรี่ตามคําแนะนําของแพทยตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๔๑ เพื่อ

เปนตัวอยางแสดงใหเห็นวาการเลิกสูบบุหรี่นั้นสําคัญอยูท่ี

จิตใจ “ถาเราตั้งใจ ขมใจเอาชนะตนเองแลว ทุกสิ่งทุกอยาง

ก็จะสําเร็จ การเลิกสูบบุหรี่ใคร ๆ ก็วายาก แตก็สามารถ

เลิกได” 

 (การสูบบุหร่ีเปนระยะเวลานานทําใหเกิดปญหา

สุขภาพตอปอด มีอาการรุนแรงหลายระดับ ตั้งแตเยื่อบุ

ทางเดินหายใจอกัเสบ ถงุลมโปงพอง และมะเรง็ปอด เปนตน) 

บิณฑบาตบุหรี่

 หลวงพอคูณกลาวในโอกาสวันงดสูบบุหรี่โลกวา.....

 “อาตมาอยากจะบอกวาถาเลกิไดเปนสิง่ทีด่ ีแตกเ็ปน

เรื่องของแตละคน วาอยากจะเลิก หรือ อยากจะสูบตอไป 

ถาอาตมาหามไดก็อยากจะหามไปถึงเรื่องยาบาดวย”
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บําเพ็ญทานบารมีที่ยิ่งใหญ

ดวยการตัดสินใจอยางแนวแนที่จะเปนครูใหญและพินัยกรรมอันลํ้าคา

 วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๓๖ หลวงพอคูณในวัย 

๗๐ ป พรอมคณะลูกศิษย เดินทางจากวัดบานไรดวย

รถยนตไปจงัหวดัขอนแกน ดวยจดุประสงคทีแ่นวแนจะ

บริจาครางกายเปนครูใหญที่ภาควิชากายวิภาคศาสตร 

คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยมีผูชวย

ศาสตราจารยกติตศัิกด์ิ ศรพีานชิกลุชยั หัวหนาภาควชิา

กายวิภาคศาสตรในขณะนั้น พรอมคณาจารยใหการ

ตอนรับ และนําหลวงพอเดินชมหองปฏิบัติการการ

เรยีนการสอนจากรางกายครูใหญ ซึง่หลวงพอไดตดัสนิ

ใจวา “กจูะขอเปนครใูหญแบบใหผา” (ไมเลอืกแบบเปนโครงกระดูก) จากนัน้หลวงพอไดใหเขียนพนัิยกรรม

ครั้งแรก (รหัสหมายเลข ๓๖/๐๐๖) หลังจากลงลายมือชื่อในพินัยกรรม หลวงพอไดเปลงวาจาวา “สําเร็จ

แลว” ถึงสามครั้ง พินัยกรรมฉบับนี้ตอมามีการแกไขเล็กนอย เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๓

 การตัดสินใจทําพินัยกรรมยกสรีรสังขารของทานใหเปนครูใหญไมไดหมายความวาหลวงพอจะไม

คิดถึงความรูสึกของญาติพ่ีนอง ลูกศิษยลูกหาทั้งหลาย ทานกลาววา “ ลูกหลานเอย ใหเขาไปเถอะ 

เขาจะไดเอาไปใชเปนประโยชน....อยาไดพิรี้พิไรเหนี่ยวรั้งไวเลย..........” วาจาที่ทานเปลงออกมานี้เปนสิ่ง

ทีท่านไดขออนญุาตตอญาตพิีน่องลกูหลานวงศตระกลูของทาน แสดงถงึความเมตตาอยางลกึซึง้และเคารพ

ตอความรูสึกของทุกคน ไมไดตัดรอนตอความรูสึกอาลัยอาวรณของญาติพี่นองและลูกหลานแตอยางใด
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“เมื่อกูตายแลว กูกลัววาศพของกูนี่แหละจะเปนภาระยุงยากของลูกหลาน จะเกิดความสับสน

วุนวายเพราะคนท่ีมาหากู ฝากตัวเปนศิษยมีมากมายหลายประเภท มีทั้งดีทั้งเลว ละโมบ โลภมาก 

มาแสวงหาประโยชนตาง ๆ นานา โดยไมกลัวบาปกรรม......กูจึงขอใหโรงพยาบาลมารับเอาศพไปภายใน 

๒๔ ช่ัวโมง และหลงัจากสิน้สดุการศึกษาคนควาแลว กใ็หจดัพธิบํีาเพญ็กศุลศพเชนเดยีวกับศพของอาจารย

ใหญทานอื่น ๆ....”

ชีวิตที่ถูกหลอหลอมสูความเปนครู

 ความตั้งใจของหลวงพอในการที่จะเปนครูใหญใหนักศึกษาแพทยไดใชเลาเรียนถูกหลอหลอมมา

จากหลายสวน หลวงพอมาจากครอบครวัทีย่ากจน ทานไมมโีอกาสศกึษาเลาเรยีนเฉกเชนคนทัง้หลายทัว่ไป

สมยัท่ีเดก็ชายคณู ฉตัรพลกรงั มอีายุราว ๖-๗ ขวบ ไดเรยีนหนังสอืกบัพระอาจารยเชือ่ม วริโธ พระอาจารย

ฉาย และพระอาจารยหลี เรียนทั้งภาษาไทยและภาษาขอม เมื่ออายุได ๒๑ ป นายคูณ ฉัตรพลกรัง เขา

อปุสมบท ณ พทัธสมีาวดัถนนหกัใหญ ตาํบลกดุพมิาน อาํเภอดานขนุทด จงัหวดันครราชสมีา เมือ่วนัศกุร

ที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๗ ปวอก โดยมีพระครูวิจารยติกิจ อดีตเจาคณะอําเภอดานขุนทด เปนพระ

อุปชฌาย สวนพระกรรมวาจาจารย คือพระอาจารยสุข วัดโคกรักษ หลังจากที่อุปสมบทเปนพระภิกษุ

เรียบรอยแลวไดรับฉายาวา “ปริสุทฺโธ” และฝากตัวเปนศิษยหลวงพอแดง วัดบานหนองโพธิ์ ตําบลสํานัก
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ตะครอ อาํเภอดานขนุทด จงัหวดันครราชสีมา เม่ือบวชเรยีนทานจงึครํา่เครงกบัคําสอนของครบูาอาจารย 

ทานศึกษาพระธรรมคําสั่งสอนขององคพระสัมมาสัมพุทธเจาตามพระธรรมคัมภีรตาง ๆ ที่พึงจะหาไดใน

สมัยนัน้ ทานไดนาํวชิาความรูเหลานัน้มาศึกษาไตรตรองจนแตกฉานเกดิเปนความรูจรงิแหงธรรมชาตขิอง

สรรพสิ่งทั้งหลาย ทานนําความรูนั้นมาสั่งสอนคน ตลอดชีวิตทานจึงเปนครู ทานไดสั่งสอนคนดวยคําสอน

ที่เปนภาษาพูดงาย ๆ สอนใหคนรูจักศีล รูจักธรรม ทานไดสอนคนใหรูจักทาน ดวยเหตุที่หลวงพอเทศน

ไมเกง ทานจึงปฏิบัติตัวเองใหเปนตัวอยางดวยการทําใหเห็น ทานตระหนักถึงวาระสุดทายแหงชีวิตที่

ทุกคนตองประสบทานจึงอยากใหรางกายตัวเองเปนแหลงวิชาการไดสั่งสอนนักศึกษาแพทย 

บนเสนทางของความเปนครู

 ปฏปิทาท่ีหลวงพอคูณใชดําเนนิชวิีตบนเสนทางเพศ

พรหมจรรยเปนสิ่งที่ประชาชนคนทั่วไปแซซองสรรเสริญ 

หลวงพอคูณไดเขาไปสถิตในหัวใจของผูคน ในทามกลาง

ลาภยศสรรเสริญที่หลั่งไหลเขามา หลวงพอไมมีความหวั่น

ไหวตอส่ิงเหลานั้น ทานตอสูกับความเยายวนแหงกิเลส 

ตัณหา ความโลภโกรธหลง อุปาทานตาง ๆ มานักตอนัก

และเอาชนะตอสิ่งเหลานั้นมาแลว จึงเห็นลาภตาง ๆ ไมวา

เปนแกวแหวนเงินทองเปนของธรรมดา ไมหว่ันไหวใน

อานุภาพของสิ่งเหลานั้นดังที่ทานกลาววา “กูไมเคยยินดี

ยินรายในลาภยศสรรเสริญ” ทานจึงบริจาคทานสิ่งของ

ตาง ๆ เหลานั้นใหกับผูคนและแปรเปนสาธารณประโยชน

แกประชาชนอยางทั่วถึง หลวงพอกลาววา “หลวงพอเปน

คนยากจนมาโดยกําเนิด จึงอยากคิดชวยเหลือคนอื่น 

การนําเงินออกไปชวยคนอื่น ก็จะมีคนบริจาคเรื่อย ๆ ถา

เกบ็ไวจะทาํใหตนตาบอด ใจกบ็อดอกีดวย จงึอยากชวยคนอืน่อยูเรือ่ยไป วนัใดไมมคีนมาขอเงนิ กไ็มคอย

สบายใจ”

 ตลอดชีวิตของหลวงพอคูณ มีแตความผุดผองแจมใสในดวงจิตที่เปยมดวยความมากแหงเมตตา 

ทานไมเคยปฏเิสธผูคนจาํนวนมหาศาลทีม่าเฝารอคอยใหทานไดแผเมตตาจติใหในแตละวนั ดงันัน้ทานจงึ

มากดวยกิจธุระในการตอนรับผูคนที่มากราบนมัสการใหทานเคาะหัว ฝงตะกรุด ประพรมนํ้ามนต ทาน

หวังวาเมื่อทานกระทําสิ่งเหลานี้ใหเขาไปแลวจะเปนสิ่งที่เขาจะใชยึดเหนี่ยว หรือเหนี่ยวรั้งในการตอสูกับ

กิเลสตัณหาอยางที่ทานเคยตอสูมาแลว และชักนําใหเขาเหลานั้นอยูในเสนทางของศีลธรรมอันดีงาม
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 หลวงพอคูณไดสรางพระเครื่อง เหรียญบูชาหลายรุ น โดยเจตนาที่แทจริงแลวทานหวังให 

พระเครื่องหรือเหรียญบูชาตาง ๆ  เปนที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจแกผูที่รับไป ไมใหประพฤติปฏิบัติในสิ่งชั่วราย 

ทานกลาววา “พระไมไดอยูกับคนชั่วแตอยูกับคนดี ใหนึกวาพระมากับเราจะทําชั่วไมได อยาทําตัวผิด

ศีลธรรม ผิดจารีตประเพณี โดยเฉพาะการทําผิดกฎหมายบานเมือง ใหตั้งอยูในความไมประมาท”

 จึงกลาวไดวาหลวงพอคูณเปนครูตลอดชีวิตของทาน ทุกคําพูดที่เปลงออกมาลวนแฝงซึ่งปรัชญา

ของชวีติ แสดงใหเห็นถงึแกนแทหรือกนบึง้แหงความคดิ คําพดูของหลวงพอมกัแทงใจของผูสนทนา ทาํให

ผูสนทนามกัฉงนวาหลวงพอลวงรูความคิดเขาไดอยางไร ถาผูฟงจบัใจความและสงัเกตคาํพดูแตละประโยค

ของหลวงพอไดจะเห็นถึงความตั้งใจดีของหลวงพอที่จะแนะนําสั่งสอนเขาใหอยูในทิศทางที่พึงจะเปนไป

แหงชีวิตของเขา
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วาระสุดทายและพินัยกรรม

 อาการอาพาธคร้ังสดุทายของหลวงพอคณู เริม่ตนเม่ือเวลาประมาณ ๐๕.๔๕ น. ของวนัศกุรที ่๑๕ 

พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ พยาบาลท่ีดแูลหลวงพอคณูทีว่ดับานไร พบวาหลวงพอมีอาการหมดสต ิทมีแพทย

ไดรีบใหการชวยชีวิตอยางสุดความสามารถและเรงนําสงหลวงพอไปรักษาตอที่โรงพยาบาลมหาราช

นครราชสีมา ทีมแพทยไดพยายามชวยชีวิตหลวงพออยางตอเนื่อง ในชวงเวลาทุกเสี้ยววินาทีนั้นมีคาที่สุด 

แตรางกายของหลวงพอลดการตอบสนองลงไปเรือ่ย ๆ  สดุทาย เมือ่เวลา ๑๑.๔๕ น. คณะแพทยไดประกาศ

ใหทราบวา พระเทพวทิยาคม (หลวงพอคณู ปริสทุโฺธ) ไดมรณภาพแลว ทีโ่รงพยาบาลมหาราชนครราชสมีา 

สิริอายุรวม ๙๑ ป พรรษาที่ ๗๑
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ผูชวยศาสตราจารยอนงค รุงแจง (ประพันธ)
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 หลังจากมีประกาศการมรณภาพของหลวงพอคูณ จึงไดมีการเปดเผยพินัยกรรม ซึ่งหลวงพอคูณ

ทําไว เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๓ โดยมีสักขีพยานประกอบดวย รองคณบดีฝายบริหาร 

คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน (ขณะนั้น) ญาติ ไวยาวัจกรวัดบานไร (ขณะนั้น) และนิติกร

ชํานาญการ ของมหาวิทยาลัยขอนแกน ลงนามเปนหลักฐาน 

 ผูมสีวนเกีย่วของในการเปดพินยักรรมมหีลายทาน อาท ิผูวาราชการจงัหวดันครราชสมีา เจาคณะ

จังหวัดนครราชสีมา เจาคณะอําเภอดานขุนทด ผูอํานวยการสํานักพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา 

ผูอํานวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสมีา คณะผูบรหิารจากคณะแพทยศาสตร มหาวทิยาลยัขอนแกน 

ทีมผูบริหารโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา กลุมทีมวัดบานไร และศิษยานุศิษยเปนจํานวนมาก ไดรวม

ประชุมและลงมติใหดําเนินการตามพินัยกรรมฉบับดังกลาวทุกประการ โดยไมมีการนําไปบําเพ็ญกุศล

ที่วัดบานไรกอน ดังที่มีลูกศิษยจํานวนหนึ่งไดรองขอ

 ใจความสําคัญในพินัยกรรมไดระบุไววา....

“ใหมอบสังขารแกมหาวิทยาลัยขอนแกนภายในเวลา ๒๔ ชั่วโมงนับแตมรณภาพ แลวใหทาง

มหาวิทยาลัยมอบใหแกภาควิชากายวิภาคศาสตร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน เพื่อให

นําไปศึกษาคนควาตามวัตถุประสงคของภาควิชาฯ สําหรับพิธีกรรมทางศาสนาและการสวด

พระอภิธรรม ขอใหคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ประกอบพิธีขึ้นที่คณะ เปนเวลา ๗ วัน 

สวนการประกอบพิธีบําเพ็ญกุศลเมื่อสิ้นสุดการศึกษาคนควาของภาควิชากายวิภาคศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกนแลว ใหจัดอยางเรียบงาย ละเวนการพิธีสมโภชใด ๆ ทั้งหามขอพระราชทาน

เพลิงศพ โกศ และพระราชพิธีอื่น ๆ เปนกรณีพิเศษหรือเปนการเฉพาะ โดยใหคณะแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน ประกอบพิธีเชนเดียวกับท่ีจัดใหแกอาจารยใหญของนักศึกษาแพทยประจําป 

รวมกับอาจารยใหญทานอื่น แลวเผาที่ฌาปนสถานวัดหนองแวง (พระอารามหลวง) อําเภอเมือง

ขอนแกน จังหวัดขอนแกน หรือวัดอื่นใดที่คณะแพทยศาสตรเห็นสมควรและเหมะสม โดยเมื่อ

ดาํเนนิการเสรจ็ส้ินแลว ขอใหคณะแพทยศาสตร มหาวทิยาลยัขอนแกน นาํอฐั ิเถาถาน และเศษองัคาร

ทั้งหมด ไปลอยที่แมนํ้าโขง จังหวัดหนองคาย ตามที่เห็นสมควรและเหมาะสม”
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รวมภาพแห่งความทรงจ�า

วันมรณภาพหลวงพ่อคูณ

	 วันเสาร์ที่	 ๑๖	 พฤษภาคม	 ๒๕๕๘	 เวลา	 ๒๐.๐๐น.	 ได้เคลื่อนสรีรสังขารของหลวงพ่อคูณ	

ออกจากโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา	 ตามเส้นทางถนนมิตรภาพ	 ตลอดสองฟากทางมีประชาชน

นั่งรอส่งสรีรสังขารของท่านโดยจุดธูปเทียนส่องสว่างเป็นการสักการะต่อดวงวิญญาณของหลวงพ่อ

	 เวลาประมาณ	๒๒.๐๐	น.	ขบวนรถถึงอาคาร	๒๕	ปี	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	มีผู้บริหาร	บุคลากร	

จ�านวนมากคอยต้อนรับ

30



31



	 เนือ่งจากอาคาร	๒๕	ปีฯ	นัน้คบัแคบไม่สามารถรองรบัพทุธศาสนกิชนจ�านวนมหาศาลทีจ่ะเดนิทาง

มาสักการะสังขารได้	ดังนั้น	วันอาทิตย์ที่	๑๗	พฤษภาคม	๒๕๕๘	เวลาประมาณ	๑๔.๐๐น.	จึงได้เคลื่อน

สรรีสังขารหลวงพ่อคูณ	ไปยงัศูนย์ประชมุอเนกประสงค์กาญจนาภเิษก	มหาวทิยาลยัขอนแก่น	เพือ่บ�าเพญ็

กุศลและสวดพระอภิธรรม	เป็นเวลา	๗	วัน	(๑๗	พฤษภาคม	–	๒๓	พฤษภาคม	๒๕๕๘)	ตามที่ระบุไว้ใน

พินัยกรรม
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	 พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมิูพลอดลุยเดช	รชักาลที	่๙	สมเดจ็พระนางเจ้าสิรกิติิ	์พระบรม

ราชินีนาถ	ในรัชกาลที่	๙	สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ	บดินทรเทพยวรางกูร	ในหลวงรัชกาลที่	

๑๐	 ในขณะด�ารงพระยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฏราชกุมาร	 และพระบรมวงศานุวงศ	์

พระราชทานพวงมาลาวางหน้าหีบศพ
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วันที่ ๑๘ - ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘

ประมวลภาพงานบ�าเพ็ญกุศลและสวดพระอภิธรรม

พระเทพวิทยาคม หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ
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กราบอาลัยพระเทพวิทยาคม หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ

ในพระเมตตาอุทิศสรีรกายา เป็นวิทยาทาน

แก่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

	 กราบ	 แทบเท้า	ด้วยเคารพ	น้อมนบท่าน

อาลัย		 ดาล	เทวษโศก	วิโยคสูญ

พระเทพ		 จร	สู่สวรรค์	พลันอาดูร

วิทยาคม		 เบื้องบูรพ์	พูนร�าลึก

		 หลวง		 ราษฎร์	พร้อมพรัก	ด้วยรักเทิด

พ่อคูณ		 เปรื่อง	เวทประเสริฐ	เลิศรู้สึก

ปริ	 		 วาร	ใกล้ไกล	ได้ส�านึก

สทฺุโธ		 ผลึก	สอนสั่ง	ลุกนั่งยืน

 	 ใน		 นอกเขต	ขอบขัณฑ์	ท่านไม่เว้น

พระเมตตา		 โดดเด่น	เปน็แผ่นผืน

อทุิศสรีรกายา		 อ่าองค์ครืน

เป�นวิทยาทาน		 ลูกหลานชื่น	ได้เรียนรู้

		 แก่		 กล้า	วิชาชาญ	“อาจารย์ใหญ่”

มหาวิทยาลัย		 หญิงชายศิษย์	ตั้งจิตสู้

ขอน			 คานใด	ไป่แกร่ง	แรงท่านครู

แก่น			 ด�ารู	“แก่นพ่อคูณ”	เนาพูนนาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนงค์	รุ่งแจ้ง	(ประพันธ์)
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	 ในระหว่างหนึ่งปีแรกที่ร่างกายของครูใหญ่หลวงพ่อคูณได้ถูกเก็บรักษาไว้ที่ห้องเก็บสรีรสังขาร

พระเทพวิทยาคม	 (หลวงพ่อคูณ	ปริสุทฺโธ)	 อาคารเรียนรวม	ชั้น	๗	ของคณะแพทยศาสตร์	 เพื่อรอเวลา

ที่เหมาะสมในการประกอบการเรียนการสอนนั้น	ได้เปิดให้บุคลากร	ญาติ	และ	ศิษยานุศิษย์ประกอบพิธี

ท�าบุญอุทิศส่วนกุศลเดือนละ	๑	 คร้ังในวันพระและวันส�าคัญอื่น	 ๆ	 ที่เกี่ยวกับหลวงพ่อ	 เช่น	 วันคล้าย 

วันเกิด	วันมรณภาพ	เป็นต้น	
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	 ในระหว่างท่ีร่างกายของครูใหญ่หลวงพ่อคูณถูกเก็บรักษาไว้ที่คณะแพทยศาสตร์เพื่อประกอบ

การเรยีนการสอนนัน้	เป็นภารกจิท่ีไม่สามารถเปิดให้บคุคลทัว่ไปเข้าคาราวะหลวงพ่อได้	ดงันัน้เพ่ือเป็นการ

อ�านวยความสะดวก	 คณะแพทยศาสตร์จึงได้จัดเตรียมสถานท่ีพิเศษด้านหน้าโรงพยาบาลศรีนครินทร์	

บริเวณชั้น	 ๑	 อาคารผู้ป่วยใน	 ตึก	 ก	 ไว้ให้แก่ประชาชนผู้มีจิตศรัทธาได้มากราบคาราวะหลวงพ่อ

โดยไม่เป็นการรบกวนการเรียนการสอน	ซึ่งมีผู้มีจิตศรัทธาได้มากราบคารวะหลวงพ่อคูณเป็นจ�านวนมาก

อย่างต่อเนื่อง
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การเรียนการสอนจากร่างครูใหญ่หลวงพ่อคูณ

	 การเตรียมสรีรสังขารหลวงพ่อคูณเป็นครูใหญ่หลวงพ่อคูณ	หลังจากท�าพิธีขอขมาต่อสรีรสังขาร

ของหลวงพ่อที่อาคาร	 ๒๕	 ปีฯ	 เมื่อวันที่	 ๑๖	 พฤษภาคม	 แล้ว	 อาจารย์และเจ้าหน้าที่ของภาควิชา

กายวภิาคศาสตร์ได้ท�ากระบวนการเตรยีมร่างครใูหญ่และบรรจสุรรีสงัขารหลวงพ่อไว้ในโลงเยน็เพือ่บ�าเพ็ญ

กุศลในช่วง	๗	วัน	

	 หลังจากบ�าเพ็ญกุศลที่ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษกครบ	 ๗	 วันตามพินัยกรรมแล้ว	

ได้เคลื่อนสรีรสังขารหลวงพ่อคูณมายังห้องเก็บสรีรสังขารที่ชั้น	 ๗	 อาคารเรียนรวม	 เป็นเวลา	 ๑	 ปี	

คณะแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดบ�าเพ็ญกุศลเนื่องในวันครบรอบ	 ๑	 ปีแห่งการละสังขาร

ของหลวงพ่อคูณ	ในวันที่	๑๖	พฤษภาคม	พ.ศ.	๒๕๕๙	หลังเสร็จพิธี	ได้น�าสรีรสังขารของหลวงพ่อคูณขึ้น

บนเตยีงผ่าตดัเพือ่เตรยีมพร้อมส�าหรับการสอนสาธติให้แก่นกัศกึษาต่อไป	ทัง้นีไ้ด้ท�าพธิขีอขมาก่อนลงมดี	

ในวันที่	๑๗	มิถุนายน	พ.ศ.	๒๕๕๙	น�าโดยรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย	และ

พระมหารุ่งเรือง	วัดเวฬุวัน	
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	 การเรียนการสอนจากร่างครูใหญ่หลวงพ่อคูณจัดแบบสาธิตโดยแบ่งนักศึกษาเป็นกลุ่มย่อย

เข้าเรียนกลุ่มละประมาณ	๑๐	คน	และมีอาจารย์เป็นผู้บรรยายแสดงโครงสร้างต่าง	ๆ		ทั้งนี้อาจารย์และ

นักศึกษาจะกล่าวค�าขอขมาก่อนเริ่มการเรียนการสอนทุกครั้ง	ร่างครูใหญ่หลวงพ่อคูณนั้นยังประโยชน์

อย่างกว้างขวางแก่นักศึกษาทุกคณะท่ีเรียนวิชามหกายวิภาคศาสตร์	ได้แก่	นักศึกษาคณะแพทยศาสตร	์

คณะทนัตแพทยศาสตร์	คณะพยาบาลศาสตร์	คณะเทคนคิการแพทย์	คณะเภสชัศาสตร์	คณะสาธารณสขุ

ศาสตร์	 	และนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	ตลอดจน 

นักศึกษาจากสถาบันใกล้เคียง	 นับจ�านวนรวมทั้งสิ้นมากกว่า	๑,๐๐๐	คน	สมดังเจตนารมณ์ของ 

หลวงพ่อคูณอย่างแท้จริง	นอกจากนี้ความเมตตาของหลวงพ่อที่มอบสรีรสังขารเป็นครูใหญ่ยังส่งผลให้

ศิษยานุศิษย์และประชาชนผู้ศรัทธาแสดงเจตจ�านงบริจาคร่างกายเป็นครูใหญ่เพิ่มขึ้นเป็น	๓-๔	 เท่า 

จากปกติอีกด้วย
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ค�าขอขมา

มหาเถเร ปะมาเทนะ ทวาระตะเยนะ กะตัง สัพพัง อะปะราธังขะมะตุเม ภันเต

มหาเถเร ปะมาเทนะ ทวาระตะเยนะ กะตัง สัพพัง อะปะราธังขะมะตุเม ภันเต

มหาเถเร ปะมาเทนะ ทวาระตะเยนะ กะตัง สัพพัง อะปะราธังขะมะตุเม ภันเต

	 ข้าพเจ้า	 กราบขอขมา	 พระเดชพระคุณ	 พระเทพวิทยาคม	 (หลวงพ่อคูณ	 ปริสุทฺโธ)	

หากมีสิ่งใดที่ข้าพเจ้า	เคยประมาท	พลาดพลั้งไป	ด้วยกาย	ด้วยวาจา	ด้วยใจ	ด้วยความขาดสติ

รู้เท่าไม่ถึงการณ์	 ระลึกได้ก็ดี	 ระลึกไม่ได้ก็ดี	 ท้ังในอดีต	 ท้ังในปัจจุบันและในอนาคตก็ดี	

ขอพระเดชพระคุณ	พระเทพวิทยาคม	 (หลวงพ่อคูณ	ปริสุทฺโธ)	 โปรดอโหสิกรรม	 และงดโทษ

ล่วงเกินนั้น	ให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเทอญ...
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เมื่อสิ้นสุดกระบวนการเรียนการสอนในเดือนธันวาคม ๒๕๖๑

	 ระหว่างรอพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่เป็นกรณีพิเศษวันที่	 ๒๑-๓๐	 มกราคม	 ๒๕๖๒	

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์และศิษยานุศิษย์ได้ร่วมกันสวดมนต์และนั่งสมาธิเพื่อปฏิบัติบูชาถวายแด่

หลวงพ่อคูณทุกเย็นวันพฤหัสบดีตั้งแต่เดือนตุลาคม	๒๕๖๑	เป็นต้นมา

	 งานพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่ได้จัดขึ้นตามความประสงค์ของหลวงพ่อคูณที่เขียนไว้ใน

พินัยกรรม	คือ	

	 “....เมือ่สิน้สดุการศกึษาค้นคว้าของภาควชิากายวภิาคศาสตร์	คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลยั

ขอนแก่นแล้ว	ให้จดัโดยเรยีบง่าย	ละเว้นการพธิสีมโภชใด	ๆ 	และห้ามมิให้ขอพระราชทานเพลิงศพ	โกศ	

และหรือพระราชพิธีอื่น	 ๆ	 เป็นกรณีพิเศษ	 เป็นการเฉพาะ	 โดยให้คณะแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัย

ขอนแก่น	กระท�าเช่นเดยีวกบัการจัดพิธศีพของอาจารย์ใหญ่นักศกึษาแพทย์ประจ�าปี	ร่วมกบัอาจารย์

ใหญ่ท่านอื่น	แล้วเผา	ณ	ฌาปนสถานวัดหนองแวงพระอารามหลวง	ต.ในเมือง	อ.เมือง	จ.ขอนแก่น	

หรือวัดอื่นใดที่คณะแพทยศาสตร์เห็นสมควรและเหมาะสม	 โดยท�าพิธีเผาให้เสร็จสิ้นที่	 จ.ขอนแก่น	

แล้วอัฐิเถ้าถ่านและเศษอังคารทั้งหมดให้คณะแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 น�าไปลอย

ที่แม่น�้าโขง	จังหวัดหนองคาย	ตามที่เห็นสมควรและเหมาะสม”

 ด้วยวัยถึง ๙๑ ปี ร่างของหลวงพ่อสามารถแสดงให้เห็น

โครงสร้างต่าง ๆ ท่ีมนุษย์มีอยู่ได้อย่างชัดเจน หลวงพ่อได้มอบ

ส่ิงที่ท่านมีอยู่เป็นสิ่งสุดท้ายให้กับมวลมนุษยชาติ ผ่านนักศึกษา

ผู้เป็นลูกศิษย์ของท่าน จึงกล่าวได้ว่าท่านเป็นครูผู้ให้อย่างแท้จริง
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โอวาทธรรม

ค�าสอนของหลวงพ่อคูณที่จะคงอยู่ในใจตลอดไป

	 หลวงพ่อเทศนาเป็นค�าพูดตรง	 ๆ	 แทรกธรรมง่าย	 ๆ	ที่ประชาชนทั่วไปฟังแล้วเข้าใจได้	 ในที่นี้ไม่

สามารถสาธยายได้หมดจึงขอยกตัวอย่างมาเพียงบางส่วนเท่านั้น

ก่อนสอนคนอื่นต้องสอนตัวเองก่อน

	 “มันต้องสอนตัวเองก่อน	 จะแนะน�าอะไรเขาตัวเองท�าให้เขาดูตัวอย่างก่อน	 เช่น	 สอนให้เขา

บริจาคทาน	ตัวเองต้องบริจาคเสียก่อนด้วยจึงจะถูก	 ใครมันจะไปเชื่อ	 เชื่อไม่ได้	ต้องท�าให้เขาดูก่อน

สอนตวัเองก่อน	ถงึค่อยไปสอนคนอืน่	จะท�าอะไรทกุอย่างมนัต้องท�าให้เขาดกู่อน	เขาจงึจะเชือ่	...	อย่าง

พระสงฆ์	 อย่าดีแต่ไปสอนคนอื่น	 สอนตัวเองบ้างเถอะน่า	 สอนคนอ่ืนอย่างน�้าไหลไฟดับ	 แต่ตัวเอง 

ไม่สอน	บอกให้เขาบริจาคเท่านั้นเท่านี้	แต่ตัวเองไม่ท�าให้เขาดูก่อน	หรือจะเป็นครูอะไรก็ตาม	..	เป็น

ครูนาฏศิลป์ก็ต้องร�าเป็น	...	หรือเป็นครูอะไร	ๆ	ก็ต้องท�าเป็นก่อนทั้งนั้น	

	 พระพทุธองค์กเ็หมอืนกนั	สอนตัวเองได้แล้วท่านเอาชนะตวัเองได้แล้ว	จงึได้เสดจ็ออกไปเทศนา

โปรดปัญจวัคคีย์และเวไนยสัตว์”

ความประมาทเป็นบ่อเกิดแห่งความตาย

ถ้าประมาทเมื่อใดก็ตายเมื่อนั้น

	 หลวงพ่อมักจะให้ข้อคิดกับคนที่เอารถมาให้ท่านเจิมว่า

	 “การขับรถอย่างระมัดระวังไม่ประมาท	ส�าคัญกว่าการเจิม	อย่างโบราณท่านว่า	วิ่งไม่ดูตาม้า

ตาเรือก็ชนกันตาย	การขับรถจะต้องดูทาง	ถ้ามันคดโค้งจะต้องระมัดระวัง”

	 “ถ้าประมาทเมื่อใดก็ตายเมื่อนั้น	 เพราะฉะนั้นท�าอะไรทุกอย่าง	ท�าให้ดี	อย่าได้ประมาท	อย่า

ผัดผ่อน	ถ้าประมาทแล้วนึกได้ทีหลังจะเสียใจ”
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บ้านเราจะเจริญได้ไม่ยากหากคนไทยมีศีล ๕ ประจ�าใจ

ละท�าชั่ว ท�าดี มีศีลธรรมประจ�าใจ

	 หลวงพ่อให้ค�าสอนส�าหรับพุทธศาสนิกชนคนไทยได้ยึดถือปฏิบัติตามหลักธรรมค�าสอนของ

พระพุทธเจ้าสั้น	ๆ	เข้าใจง่าย	ๆ	ว่า	

	 “ละท�าชั่ว	ท�าดี	มีศีลธรรมประจ�าใจ”

	 ซึ่งถือเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนานั่นเอง		ท่านมักกล่าวอยู่เสมอว่า	

	 “อยากให้บ้านเราเจริญนะ	ไม่ยากหรอก	ตั้งอยู่ในองค์ปัญจะทั้ง	๕	คือรักษาศีล	๕	ให้บริสุทธิ์	

ไม่ให้ขาด	อย่าให้ด่างพร้อย	 เป็นมนุษย์สุดประเสริฐ	หรือใครก็ตาม	แม้แต่พระ	 เราก็ต้องรักษาศีล	๕	 

ถ้าไม่มีศีล	๕	ประจ�าใจ	ไม่ว่าพระรูปใดรูปหนึ่งก็เป็นพระไม่ได้เหมือนกัน”

กูห่วงหัวมึง

	 โครงการรณรงค์	 ขับขี่ปลอดภัย	 สวมหมวกนิรภัย	“หลวงพ่อคูณ	 กูห่วงหัวมึง”	 มหาวิทยาลัย

ขอนแก่น	เป็นการรณรงค์ตามเจตนาของหลวงพ่อทีท่่านได้เคยส่งความห่วงใย	ถงึศิษยานศุษิย์และลกูหลาน

ทีใ่ช้รถจักรยานยนต์ทกุคน	โดยท่านมเีมตตาอนเุคราะห์มลูนธิเิมาไม่ขบั	โดยได้ให้ข้อความ	“กหู่วงหวัมงึ”	

ด้วยลายมือของท่านเองเพ่ือน�าไปใช้รณรงค์ต่อไป	มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ให้ความส�าคัญในเรื่องนี้เป็น

อย่างมากเพราะมนีกัศึกษาไม่สวมหมวกนริภัยและได้รบัอบุตัเิหตทุกุปี	จงึได้มีการตดิป้ายรณรงค์ทัว่บรเิวณ

มหาวิทยาลัย	รวมทั้งรณรงค์ผ่านสื่ออื่น	ๆ	ด้วย	
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จงท�าหน้าที่ตนเองให้ดีที่สุด

การท�าหน้าที่คือการปฏิบัติธรรม

	 หลวงพ่อมักกล่าวเตือนสติบุคคลหลาย	ๆ	สาขาอาชีพ	ทั้งข้าราชการ	นักการเมือง	เอาไว้ว่า...

	 “ลูกหลานเอ๋ย...การท�าหน้าที่คือการปฏิบัติธรรม	 จงท�าหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด	 อย่าได ้

ทุจริตต่อหน้าที่เลย”

	 “	กูเป็นพระไทย	พ่อแม่ของกูก็เป็นคนไทย	กูก็เป็นเจ้าของแผ่นดินไทยคนหนึ่งเหมือนกัน	กูก็

รกัแผ่นดนิไทยไม่น้อยกว่าคนอืน่	อะไรไม่ดกีกูต็	ิอะไรไม่ถกูกกูว่็า	กจูะไม่เฉย	ๆ 	เหมอืนหลาย	ๆ 	คนเฉย

เพราะคิดว่าไม่ใช่เรื่องของตัว”

	 “	.......ทุกวันนี้ดู	ๆ	แล้วคนชั่วจะมีมากกว่าคนดี	พระอย่างกูอาจจะไม่ดีกว่าพระองค์อื่น	ๆ	นัก	

เพียงแต่กูไม่เก็บสะสมทรัพย์สิน	 เงินทองที่ญาติโยมถวายมากูก็ไปท�าบุญสร้างสาธารณประโยชน์อีก

ทอดหนึ่ง”

รู้จักพอ

“กูให้มึงรู่จั๊กพอ”

	 ในวัตรปฏิบัติของหลวงพ่อคูณหลายประการที่เป็นการสอนธรรมโดยทางอ้อม	 เช่น	 การรับเงิน 

จากญาติโยมที่มาบริจาคให้ท่านน�าไปสร้างสาธารณกุศล	 ท่านจะหยิบเพียงใบเดียวและเป็นใบที่มีค่า 

น้อยที่สุด	หลวงพ่อบอกว่าที่ท�าเช่นนี้เพราะ....

	 “กูให้มึงรู่จั๊กพอ	เพราะผู้คนหาเงินมาด้วยความยากล�าบาก	ยิบทั่งหม๊ด	จะเป็นการเอาเปรียบ

หยาดเหงือ่แรงงานของญาตโิยม	เราต้องมเีมตตาแก่เพือ่นมนษุย์	เกดิ	แก่	เจ๊บตาย	เขาให่เท่าไหร่กเ็อา

เท่านั่น	 มันเป็นไปไม่ได้	 อย่าเอามามากหลาย	 หลานเอ๊ย	 โลภของคนเรา	 ร่อยล้าน	 พันล่านก็ไม่พอ	 

ให่รูจ่กัว่าพอกนัซกัทซี	ิพดูว่า“พอ”กนัซกัท	ีการรบับรจิาคเพยีงส่วนหนึง่ของกนูีเ่ป็นการเตอืนสตแิละ

สอนพุทธศาสนกิชนทัง่หลายว่าให่รูจ่กัพอ	อย่าโลภมากหรอืให่ลดความโลภ	ความอยากได้ของคนอืน่	

อย่าเบียดเบียนเอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกัน”
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การให้

“เราต้องให่เขาก่อน แล่วเขาก็จะให่เราทีหลัง”

	 ด้วยบารมีของหลวงพ่อคูณ	เมื่อตั้งใจจะสร้างอะไร	สิ่งนั้นย่อมส�าเร็จ	คือจะมีผู้บริจาคสมทบอย่าง

มากมาย	 เคยมีผู้สอบถามเรื่องนี้	 หลวงพ่อหัวเราะพร้อมบอกว่า...	“เราต้องให่เขาก่อน	 แล่วเขาก็จะให่

เราทีหลัง	และเมื่อเราได้รับการบริจาคมาแล้ว	เราควรที่จะท�าตัวให่เป็นประโยชน์ต่อสังคม	ไม่ใช่หวัง

เก๊บหวังรวยแต่อย่างเดียว	มันไม่ใช่วิสัยของเพศสมณะ	เมื่อเขาเห็นเราน�าไปท�าประโยชน์	เขาก็ยิ่งแต่

จะมาช่วยเรา	ถ้าเราไม่น�าไปท�าบุญให่เขาต่อ		เขาจะได้บุญอะไร”
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กูมีทุกอย่างแล้ว

	 เมือ่หลวงพ่อ	กลบัวดับ้านไร่	ในปี	พ.ศ.	๒๕๒๘	วดัมีสภาพทรดุโทรมมาก	เม่ือหลวงพ่อมาถงึญาติโยม

ก็กั้นห้องให้หลวงพ่ออยู่ในกุฏิหลังที่ดีที่สุด	แต่หลวงพ่อปฏิเสธและบอกว่าจะอยู่ที่เพิงเล็ก	ๆ	ด้านซ้ายของ

ศาลาซึ่งเป็นที่เก็บของ	หลวงพ่อพูดว่า	

	 “กูจะอยู่ตรงเพิงศาลานี่แหละ	 ถ้าใครมาหากูก็ไม่ต้องเดินไกล	 ช่วยกันเก๊บของให่สะอาด 

ก็แล่วกัน	สมบัติกูมีเสื่อผืน	หมอนใบ”

	 ลูกศิษย์ถามด้วยความห่วงใยว่า	หลวงพ่อต้องการอะไรอีกไหม	หลวงพ่อตอบว่า

	 “กูไม่ต้องการอะไรอี๊กแล่ว	เพราะกูมีทุกอย่างแล่ว”

	 ลูกศิษย์ก็สงสัยเพราะไม่เห็นหลวงพ่อมีอะไร	จึงถามว่า

	 “หลวงพ่อบอกว่ามีแล้วทุกสิ่งทุกอย่าง	หมายความว่าอย่างไรครับ”

	 หลวงพ่อยิ้มอย่างอารมณ์ดี	 แล้วตอบว่า	“กูก็มีความเพียร	ความสมถะ	ความศรัทธา	มีเมตตา	 

มีศีล	มีความรักเพื่อนมนุษย์และมีธรรมะในหัวใจ”

การชนะตนเอง

	 หลวงพ่อให้สมัภาษณ์ภายหลงักลบัจากรกัษาอาการอาพาธ	ณ	โรงพยาบาลรามาธบิด	ี“กูดใีจที.่...

ทุกคนมาต้อนรับและห่วงมาตลอด	ทั้งที่ไปเยี่ยมกูที่โรงพยาบาล	กูไม่ตายด๊อก	ก็ยังอยู่กับพวกมึงได้อยู่	

แต่กขูอให้พวกมงึทีห่่วงใยกจูรงิ	ๆ 	แล้วละกจ็งหม่ันสร้างความดี	รกัษาศีล	มีเมตตาธรรม	สร้างบญุกศุล

ให้มาก	ๆ	กูช่วยพวกมึงไม่ได้ด๊อก	อย่างเก่งกูก็ไปส่งพวกมึงยังเมรุได้เท่านั้น	ถ้าท�าดีก็ไปสู่สุคติ	ถ้าไม่ดี

ก็ไปสู่ทุคติ	 ถ้าบอกให้ท�าดีจะไปสู่สุคติ	 เรื่องหมอห้ามไม่ให้สูบบุหรี่นั้น	 ความจริงก็ไม่ต้องให้หมอมา 

พูดด๊อก	เพราะกูดูดยามาแล้วถึง	๖๒	ปี	กูจะละก็ได้	ระยะเวลา	๖๒	ปี	กูดูดยาดี	ๆ	มวนโต	ๆ	หมอให้

กูละกูก็จะละ	แต่ถ้าใครมาหากู	จะดูดกูก็ไม่ว่าอะไร”	(เดลินิวส์:	๘	มกราคม	๒๕๔๐)
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การด่าลูกเป็นอัปมงคล

พูดกับลูก ๆ แต่สิ่งดี ๆ มันจะได้เป็นมงคล

	 หลวงพ่อคูณให้พรเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ	พ.ศ.๒๕๔๐	

	 “กเูองกข็อให้เดก็ไทยทุกคนจงประพฤติตัวให้เหมาะสมกบัท่ีเราเป็นชาติไทย	พวกลกู	ๆ 	หลาน	ๆ 	

ก็ขอให้ตั้งใจเล่าเรียนศึกษาหาความรู้ใส่ตัวเองเอาไว้	เมื่อเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ก็จะมีวิชาหากินกับเขา	

อย่าได้เป็นเด็กเกเร	ให้รู้จักรักพ่อแม่	เขาสั่งสอนบอกอะไรก็ให้เชื่อฟัง	....	”		“ทางพวกพ่อแม่ก็สั่งสอน

ให้ลูก	ๆ	ถ้าจะเอ่ยค�าสอนไหน	ก็อย่าไปพูดว่า	ลูกคนนี้ดื้อ	ลูกคนนี้มึน	ลูกคนนี้ซน	ลูกคนนี้บอกยาก

สอนยาก	 เพราะมึงไปว่ามันมาแต่เล็ก	 ๆ	 มันเป็นอัปมงคล	 และจะส่งเสริมให้ลูกของมึงด้ือจริง	 ๆ	

พวกมึงต้องพูดค�าว่าเป็นคนดี	บอกง่าย	สอนง่าย	ไม่เคยเกเร	ให้พูดกับลูก	ๆ	แต่สิ่งดี	ๆ	มันจะได้เป็น

มงคลและมันก็จะได้จดจ�าเอาไว้	มึงท�าตามกูบอกเด้อลูกหลานเอ๊ย”

อย่างมงาย

อย่าไปงมงายเอาเงินไปซื้อเลขหวย

 “พวกมึงมาขอโชคพร	กูก็ให้พรและเคาะหัว	แต่เรื่องเลขเด็ดไม่มีให้ใครด๊อก	อย่าไปงมงายเอา

เงินไปซื้อเลขหวยกันเลย	เก็บเงินไว้ซื้อกับข้าวดีกว่า”	(เดลินิวส์:	๒๕	กันยายน	๒๕๔๑)

	 กรณีข่าวเลขเด็ดอายุของหลวงพ่อคูณที่สร้างความสนใจให้กับนักเสี่ยงโชคทั่วประเทศ	ท�าให้ผู้สื่อ

ข่าวพยายามตดิต่อขอสมัภาษณ์หลวงพ่อตลอดวนั	แต่หลวงพ่อไม่ว่างเพราะรบัแขกไม่ขาดสายจนไม่ได้พกั

ผ่อน	หลวงพ่อคูณได้พูดเตือนสติไปถึงนักเสี่ยงโชคเพียงสั้น	ๆ	ว่า	“กูไม่อยากพูดอะไรทั้งนั้น	ไม่อยากให้

ลูกหลานมันงมงายเกินเหตุ	ใครจะโชคดีแล้วแต่โชควาสนา”	(เดลินิวส์:	๓๑	สิงหาคม	๒๕๔๒)
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หลักการท�าบุญ

	 หลวงพ่อเปี ่ยมไปด้วยเมตตาธรรม	 ดังเช่นในคราวมอบเงินเพื่อสร้างโรงพยาบาลอ�าเภอ

ขามสะแกแสง	จังหวัดนครราชสีมา	จ�านวนเงิน	๑๕	ล้านบาท	หลวงพ่อให้จารึกที่ป้ายหน้าโรงพยาบาลว่า	

“หลวงพ่อคณู	ปริสุทโฺธ	สร้างอทุศิส่วนกศุลให้ท่านเจ้าอนุวงศ์	อดีตเจ้าเมอืงเวยีงจนัทน์	(ประเทศลาว)”

	 ท�าให้ผูค้นสงสยัว่าเหตใุดจงึได้อทุศิส่วนกศุลให้กบัเจ้าอนวุงศ์ซึง่มารกุรานชาวโคราช	หลวงพ่อคณู

ไขข้อข้องใจว่า	การท�าบญุนัน้นอกจากอทุศิส่วนบญุกศุลให้กบัผูมี้พระคณุแล้วยงัต้องแผ่ส่วนกศุลให้กบัศตัรู

หมูม่าร	เช่นเจ้ากรรมนายเวร	เจ้าบญุนายคณุด้วย	จงึจะสมบรูณ์	หากไม่มเีจ้าอนวุงศ์กจ็ะไม่มโีอกาสมวีีรสตรี

เช่นท้าวสุรนารี	และ	นางสาวบุญเหลือ

	 พุทธศาสนิกชนที่เคารพเลื่อมใสศรัทธาหลวงพ่อคูณนั้นไม่ได้เกิดจากสาเหตุที่ท่านสามารถเทศนา

สั่งสอนประชาชนด้วยลีลาโวหารอย่างพระนักเทศน์ทั่วไป	 แต่เกิดจากข้อวัตรปฏิบัติและปฏิปทาของ 

หลวงพ่อคณู	ซึง่ประจกัษ์แก่สายตาพทุธศาสนกิชนอย่างชดัเจน	และค�าสอนทีเ่ป็นค�าพดูตรง	ๆ 	แทรกธรรม

ง่าย	ๆ	ที่ประชาชนทั่วไปฟังแล้วเข้าใจโดยง่าย

พระในบ้าน

	 หลวงพ่อคณูแนะน�าสัง่สอนให้รูจ้กับญุคณุ	และตอบแทนบญุคณุต่อผูม้พีระคณุ	พ่อแม่	ครอูาจารย์	

แผ่นดินหรือประเทศชาติอันเป็นท่ีก�าเนิด	 เป็นที่อยู่อาศัย	 และพระเจ้าแผ่นดินท่ีเป็นศูนย์รวมจิตใจ

ของคนทั้งชาติ	หลวงพ่อบอกว่า	ผู้เป็นลูกต้องรู้จักตอบแทนบุญคุณพ่อแม่	
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ยิ่งเอา มันยิ่งอด ยิ่งสละให้หมด มันยิ่งได้

	 หลวงพ่อคูณเป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่องของการบริจาคทานหรือการเสียสละเพื่อให้พุทธศาสนิกชน 

ปฏิบัติตาม	 ท่านได้ด�าเนินชีวิตโดยบ�าเพ็ญทานบารมีอย่างจริงจังมาโดยตลอดตามแนวของพระมหา

เวสสันดร
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ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นตถาคต

ดูพระพุทธรูปเป็นตัวอย่าง

	 หลวงพ่อคูณยกเอาพระพุทธรูปเป็นตัวอย่างของความสงบระงับ	โดยกล่าวว่า	

	 “ดูพระพุทธรูปเป็นตัวอย่าง	 ท่านจะน่ังสง๊บ	 มองดูใจของท่านเอง	 ใครจะยกไปวางบนบ้าน	 

ในวิหาร	ในพระอุโบสถ	ในศาลา	ในป่าดง	ท่านก็ไม่เคยพูด	ไม่เคยบ่น	สบาย	ไม่ร่อน	ไม่หนาว	ไม่มี

อาการหวั่นไหว	ท่านสง๊บจริง	ๆ”

	 พระพุทธศาสนาก็อยู่ที่กาย	วาจา	ใจ	กายเรานี่แหละเป็นศาสนา	ใจของเราที่สงบ	รู้จักหลบหลีก

ละเว้นในความชัว่	แล้วหนัมาประกอบสิง่ทีเ่ป็นบุญเป็นกุศล	มันกจ็ะไม่ตกเป็นทาสของกเิลสตณัหา	ดวงจติ

กเ็ป็นอสิระเหนอือยูอ่ย่างนัน้	อนันีแ้หละเป็นองค์พระพุทธนัง่สงบอยูน่ัน่แหละ	การปฏบิตัธิรรมนัน้อยูท่ีไ่หน

ก็ปฏิบัติได้โดยไม่จ�าเป็นต้องเดินทางไปยังแหล่งนั้น	 ๆ	 โดยตรง	 แม้จะยืน	 เดิน	 นั่ง	 หรือนอน	 ก็สามารถ

ปฏิบัติธรรมได้

อย่าลอดคันนาก็แล้วกัน

	 ญาติโยมถามหลวงพ่อคูณว่าเมื่อให้วัตถุมงคล	 หรือฝังตะกรุดผู้ใดแล้ว	 หลวงพ่อได้ตั้งกฎเกณฑ์ 

ในการปฏิบัติหรือต้อง	 “กร�า”	 ของอย่างไร	 ซึ่งก็หมายถึงข้อห้ามที่จะท�ามิได้	 ในขณะที่มีวัตถุมงคล 

อยู่ในครอบครอง	เพราะเชื่อว่าของขลังเหล่านั้นจะเสื่อมและไม่มีความศักดิ์สิทธิ์อีกต่อไป	

	 ท่านตอบแบบติดตลกว่า

	 ที่หลวงพ่อพูดเช่นนี้มีความหมายว่า	ผู้ที่มีวัตถุมงคลนั้นจะลอดอะไรก็ได้	วัตถุมงคลนั้นไม่เสื่อม	ยัง

ทรงพุทธานุภาพและเป็นสิริมงคลเสมอตราบเท่าที่ผู้นั้นประพฤติตนเป็นคนดี	 มีศีลธรรม	 ไม่ประพฤติช่ัว

ออกนอกลู่นอกทาง	 เหมือนการลอดคันนาที่ไม่มีผู้ใดกระท�า	 เพราะคันนามีไว้ส�าหรับเดิน	 ไม่ใช่ลอด	 

ผู้ที่มีวัตถุมงคลและปฏิบัติตามจึงเกิดสิริมงคลกับชีวิตตลอดไป
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บุญบาปมีจริง

บุญมีจริง บาปมีจริง

	 หลวงพ่อคณูให้ความส�าคญั	และพยายามเน้นสาธชุนในเรือ่งบญุ	เรือ่งบาป	ว่าบญุมจีรงิ	บาปมจีรงิ	

ท�าดีได้ดี	ท�าชั่วได้ชั่ว	

	 “กเูชือ่ว่าบญุมจีรงิ	บาปมจีรงิ	กกูท็�าไป...ไม่ต้องไปดอก	เราปฏบัิติดี	ปฏบัิติชอบ	อยูใ่นขอบเขต

พุทธโอวาททุกอย่าง	ทุกแง่	ทุกมุม	อยู่ในระเบียบค�าสั่งสอน	ไม่ต้องไปหรอก	ท่านมาอยู่กับเอ็งนี่แหละ	

พระพุทธองค์ท่านอยู่ได้หมดทุกตัวตน	ว่าแต่คนหนึ่งคนใดมีศีล	มีธรรม	มีเมตตา	ท่านก็อยู่ด้วย”

หัวใจพระพุทธศาสนา

	 หลวงพ่อคณูได้ให้ค�าสอนส�าหรับพทุธศาสนกิชนยดึถอืปฏบิตัติามหลกัธรรมค�าสอนของพระพทุธเจ้า

สั้น	ๆ	เข้าใจง่าย	ๆ	ซึ่งถือเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาว่า
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ความรู้สึกของตัวแทนนักศึกษา

ต่อครูใหญ่หลวงพ่อคูณ

แม้ลมหายใจจากไป	แต่ได้อุทิศร่างกายไว้	เป็นครูใหญ่ผู้ไร้วิญญาณ

เป็นกายวิทยาทาน	มีคุณูปการต่อวงการศึกษาแพทย์ต่อไป

	 ค�ากล่าวข้างต้นคือเจตนารมณ์ของครูใหญ่ทุกท่าน	 รวมถึงพระเทพวิทยาคมหรือหลวงพ่อคูณ	

ปรสิทุโฺธ	พระเกจอิาจารย์ผูเ้ป่ียมไปด้วยเมตตาธรรม	ผูเ้ป็นครใูหญ่สาธติ	ก่อประโยชน์ต่อการเรยีนการสอน

วิชาแพทย์ในวงกว้าง	 นักศึกษาศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพกว่าพันคนได้มีโอกาสศึกษาโครงสร้างร่างกาย 

ของท่านซึง่ชดัเจนและง่ายต่อการท�าความเข้าใจ	พร้อมกับมีคณาจารย์ภาควชิากายวภิาคศาสตร์ผูม้ทีกัษะ

ความช�านาญสูงเป็นผู้สาธิตและอธิบายให้แก่นักศึกษา	 ท�าให้ได้รับความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบ

อาชีพและดูแลรักษาผู้ป่วยต่อไปในอนาคต	 	 อีกท้ังยังท�าให้ตระหนักว่าสรรพส่ิงท้ังปวงเกิดขึ้น	 ต้ังอยู่	 

และดับไปเป็นธรรมดา	 ไม่ว่าเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่จะยิ่งใหญ่เพียงใด	 แต่ร่างกายของเราก็มีเท่านี้	 อวัยวะ 

ในร่างกายก็เหมือนกัน	 ความดีต่างหากที่พัฒนาคุณค่าความเป็นมนุษย์	 เป็นแบบอย่างให้ชนรุ่นหลัง 

ได้ระลึกถึงและปฏิบัติตาม

	 แม้ว่านักศึกษาแต่ละกลุ่มจะได้เข้าไปศึกษาในช่วงเวลาเพียงสั้น	 ๆ	 แต่สุดซาบซึ้งที่หลวงพ่อคูณ	 

พระเถราจารย์ชัน้ผูใ้หญ่ผูเ้ป็นทีเ่คารพรกัของผูค้น	เป็นปราชญ์แห่งทีร่าบสงู	มจีติเมตตาเป็นทีต่ัง้	ได้กรณุา

สละสรีรสังขารมาเป็นครูใหญ่ให้นักศึกษาอย่างพวกเราได้เรียนรู้	 	 นั่นคือความภาคภูมิใจสูงสุดครั้งหนึ่ง 

ในชีวิตของเหล่านักศึกษาว่าเราได้เป็น	ศิษย์ครูใหญ่หลวงพ่อคูณ
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เหรียญโปรยทาน “ดอกคูณบุญ”

	 เหรียญโปรยทานดอกคูณบุญ	 ออกแบบ 

และประดิษฐ์ข้ึน	 เพ่ือร่วมท�าบุญถวายเป็นกุศลแด่

พระเทพวิทยาคม	 (หลวงพ่อคูณ	 ปริสุทฺโธ)	 เนื่องใน 

พิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่เป ็นกรณีพิ เศษ	

ประจ�าปี	๒๕๖๑	

	 เจ ้ าภาพในการจัดท� า เหรียญโปรยทาน	 

ดอกคูณบุญ	 คือ	 สมาชิกโครงการประสานสุข	 

๒๕๕๒	 เพื่อการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จ 

พระศรีนครินทราบรมราชชนนี	 งานบริการพยาบาล	 

โรงพยาบาลศ รีนค รินทร ์ 	 คณะแพทยศาสตร ์	

มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 ซึ่งประกอบด้วย	 บุคลากร	 

ผู้ป่วยที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลศรีนครินทร์และญาติผู้ป่วย	บริษัทเอกชนในจังหวัดขอนแก่น	 รวมทั้ง 

ผู้ที่มีจิตศรัทธาอื่น	ๆ	ในการร่วมงาน	ร่วมบุญ	เพื่อผู้ที่เราเคารพ	เลื่อมใส	และศรัทธา

	 แนวคิดการออกแบบโดยสมาชิกโครงการประสานสุขฯ	 คือ	 การค�านึงถึงความเชื่อทางศาสนา 

ในพิธีศพ	 ร่วมกับแนวคิดการประสานสุข	 เหรียญโปรยทานชุดนี้	 จึงหมายถึงดอกคูณบุญ	 ดอกไม ้

ที่ประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	 มีความสวยงามด้วยสีเหลืองดอกคูณ	 เพื่อเป็น 

ทีร่ะลกึถึงพระเทพวทิยาคม	(หลวงพ่อคูณ	ปรสิทุโฺธ)	รวมทัง้การช่วยเหลอืเกือ้กลูกนัและกนั	การช่วยเหลือ

ชุมชนและสังคม

 วัสดุอุปกรณ์ ประกอบด้วย 

๑)	 กลีบดอกไม้	 ประดิษฐ์จากกระดาษสา	 มีกลีบขนาดใหญ	่

และกลีบขนาดเล็ก	

๒)	 เกสร	ประดิษฐ์จากลวดเส้นเล็กพันด้วยกระดาษสีเขียว

อ่อน	(ซึ่งชาวบ้านในชุมชนเป็นผู้ร่วมผลิตทั้งกลีบและเกสรดอกไม้)	

๓)	 กาวน�้าชนิดข้น	

๔)	 เหรียญบาท	

๕)	 ไม้กลม	ส�าหรบัใช้พนัลวด	และใช้กดให้ฐานล่างของกลบีเลก็

ติดบนกลีบใหญ่	
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 วิธีท�า

 เกสร:	 ใช้ลวดขนาดเล็ก	 ยาวประมาณ	 ๕	 ซม.	

พันไม้กลมให้เป็นขดลวดเล็ก	 ๆ	 จากนั้นดึงตรงกลาง

ขดลวดเพื่อแบ่งครึ่งและดึงลวดแกนกลางให้ยืดออก	 

ใช้นิว้บบีเส้นลวดทัง้	๒	ชิน้ให้ชิดกนัและหกัลวดแกนกลาง

ให้โค้งงอเล็กน้อยเพื่อใช้เป็นที่ยึดในการติดกาว

 กลบีเลก็พร้อมเกสร:	น�าแกนกลางลวดเกสรทีง่อ

แล้วสอดลงไปในช่องเกสรกลางกลีบเล็ก	พลิกด้านหลัง

กลบีขึน้มาและทากาวเลก็น้อย	เพือ่ยดึลวดเกสรให้ตดิกบั

กลีบเล็ก	วางรอให้กาวแห้ง

 กลีบใหญ่: กลีบใหญ่	๑	ชิ้น	ทากาวบาง	ๆ	บนกลีบ	๓	กลีบ	จากนั้นเลือกกลีบจากกลีบใหญ่ชิ้นที่	

๒	น�ามาประกบลงบนกลีบชิ้นที่	๑	ที่ทากาวไว้แล้วทั้ง	๓	กลีบ	โดยให้รอยหยักของแต่ละกลีบวางตรงกัน	 

จากนั้นจับมุมกลีบทั้งสองด้านบิดสลับกัน	 เพื่อให้กระดาษติดกาวได้แน่นขึ้นและกลีบมีความสวยงาม	 

วางรอให้กาวแห้ง	 หลังจากกลีบแห้งแล้วน�าเหรียญบาทสอดเข้าไปในช่องกลางระหว่างกลีบบนและ 

กลีบล่าง	ทากาวบนกลีบที่เหลือและบิดกลีบเหมือนเช่น	๓	กลีบแรก

 การประกอบดอก:	 น�ากลีบใหญ่วางลงบนพื้นโต๊ะ	 ทากาวเป็นวงกลมส่วนกลางดอก	 จากนั้นน�า 

กลีบเล็กพร้อมเกสรวางลงบนกาวที่ทา	ใช้ไม้กดบริเวณรอบเกสรเพื่อให้กลีบติดกัน	วางรอให้กาวแห้งและ

จัดรูปทรงดอกไม้ให้สวยงามก่อนน�าไปใช้

	 พระเทพวิทยาคม	 (หลวงพ่อคูณ	 ปริสุทฺโธ)	 พระเถราจารย์ผู้เปี่ยมด้วยทานบารมี	 มีจิตใจเมตตา	

โอบอ้อมอาร	ีช่วยเหลอืเพือ่สาธารณประโยชน์	จนเป็นทีเ่ลือ่มใสศรทัธาทัง้ชาวไทยและประเทศเพือ่นบ้าน	

สมาชิกของโครงการประสานสุขฯ	 จึงรังสรรค์เหรียญโปรยทานดอกคูณบุญ	 ขึ้นเพื่อถวายเป็นกุศล	 

และประสงค์ทีจ่ะถ่ายทอดแนวคดิเพ่ือระลึกถงึความเมตตาและการเป็นแบบอย่างทีดี่งามของหลวงพ่อคณู

ตลอดไป	 โดยได้น�าการประดิษฐ์เหรียญโปรยทานดอกคูณบุญ	 ไปใช้ในโครงการแสงทิพย์,	 ๒๕๔๘	

ซึ่งเป็นโครงการหนึ่งของโครงการประสานสุขฯ	 ในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย	 โดยใช้เหรียญโปรยทาน	

ดอกคูณบุญ	 แทนแบบเดิมที่เคยใช้	 ซึ่งท�าจากริบบิ้นสีต่าง	 ๆ	 เพื่อร่วมท�าบุญในพิธีทางศาสนาเมื่อผู้ป่วย 

เสียชีวิต	 เพื่อให้เหรียญโปรยทานดอกคูณบุญเป็นที่รู ้จักของบุคลากรและผู้สนใจและน�าไปใช้ให้เกิด

ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง	 เป็นการระลึกถึงความเมตตาของ	 พระเทพวิทยาคม	 (หลวงพ่อคูณ	 ปริสุทฺโธ)	

ตลอดไป
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ทานบารมี มรรควิธีสู่โพธิญาณ

 ทาน	หมายถึง	การให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจ	โดยไม่หวังผลตอบแทน	ซึ่งจะท�าให้เกิดบุญขึ้นแก่ผู้ให้

ทาน	คือ	จะเป็นที่รักที่พอใจของคนเป็นอันมาก	มีชื่อเสียงดีงาม	มีความองอาจกล้าหาญ	และเมื่อละโลก

ไปแล้วย่อมบงัเกดิในสคุตภิพ		ทาน	จงึเป็นพืน้ฐานของการพฒันาจติใจ	พฒันาคณุภาพชวีติให้มีความเจรญิ

ก้าวหน้า	ทานแบ่งเป็น	๔	ประเภท	คือ

 อามิสทาน	คือ	การให้วัตถุสิ่งของ	ข้าว	น�้า	อาหาร	ที่อยู่อาศัย	 เครื่องหอม	ประทีปโคมไฟ	ยาน

พาหนะ	เป็นต้น

 อภัยทาน	คือ	การให้ชีวิตสัตว์เป็นทาน	เช่น	การปล่อยสัตว์	การไถ่ชีวิตสัตว์	รวมถึงการปล่อยวาง

ความโกรธ	ไม่พยาบาท

 วิทยาทาน คือ	การให้ความรู้เป็นทาน	การให้ค�าแนะน�าสั่งสอนที่ดี	มีประโยชน์ในการด�าเนินชีวิต

 ธรรมทาน	คือ	การให้ความรู้เรื่องธรรม	เช่น	การแนะน�าให้เข้าใจในเรื่องบุญ	บาป	การละชั่ว	ท�าดี	

ท�าใจให้ผ่องใส	ด้วยการท�าสมาธิภาวนา	ซึ่งเป็นทางแห่งความสะอาด	บริสุทธิ์	จนสิ้นอาสวะกิเลสได้

	 ธรรมทานจึงมีอานิสงส์ที่ประเสริฐกว่าทานทั้งปวง
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 ทานบารมี	คือคุณความดีที่บ�าเพ็ญอย่างยิ่งยวดในการให้ทาน	การบ�าเพ็ญทานให้สมบูรณ์	ผู้ที่จะ

ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าได้นั้น	 จะต้องเป็นนักเสียสละอย่างยิ่ง	 ตั้งต้นแต่เสียสละวัตถุสิ่งของภายนอก	 จน

กระทั่งบุตรธิดาภรรยา	และแม้แต่ชีวิตของตนในที่สุด	เพื่อสร้างคุณภาพทางจิตให้สามารถเข้าถึงความรู้ที่

สูงสุด	 อันเป็นฐานะของผู้เป็นท่ีพ่ึงของโลก	 พระพุทธศาสนากล่าวยกย่องพระเวสสันดรโพธิสัตว์	 ว่าเป็น

ตัวอย่างในการบ�าเพ็ญทานบารมี	ทรงพอพระทัยที่จะบริจาคทานทุกอย่างที่มีคนมาขอ	ทั้งวัตถุสิ่งของเงิน

ทอง	ตลอดจนพระโอรสพระธิดาและพระชายา	ซึ่งแสดงถึงการเสียสละประโยชน์ส่วนตน	หรือประโยชน์

ส่วนน้อย	เพ่ือประโยชน์ท่ียิง่ใหญ่กว่า	หรอืประโยชน์ของส่วนรวม	อนัเป็นประโยชน์แก่ชาวโลกทัง้มวล	นัน่

คือการได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า	กล่าวเฉพาะทานบารมีนั้น	พระโพธิสัตว์ก่อนที่จะมาเป็นพระพุทธเจ้า	ได้

ทรงบ�าเพ็ญบารมีมาเป็นอเนกประการนานกว่าสี่อสงไขยแสนกัป	 จึงได้สร้างสมบารมีมาอย่างยิ่งยวด	 ดัง

กล่าวว่า	 ทรงบริจาคโลหิตให้เป็นทานมากกว่าน�้าในมหาสมุทรทั้ง	 ๔	ทรงบริจาคเนื้อให้เป็นทานมากกว่า

มหาปฐพี	 ทรงตัดพระเศียรให้เป็นทานถ้าจะรวบรวมก็สูงกว่าเขาพระสุเมรุราช	และทรงควักดวงเนตรให้

เป็นทานก็มากกว่าดวงดาวบนท้องฟ้า	 เป็นต้น	 และการบ�าเพ็ญบารมีนั้นมีล�าดับความยากง่ายเป็นขั้นต้น	

ขั้นกลาง	ขั้นสูง	เช่น	การบ�าเพ็ญทานบารมี	๓	ขั้น1	ตามล�าดับ	ดังนี้

๑.	 ทานบารมี		 บริจาคทรัพย์สินสิ่งของภายนอก

๒.	 ทานอุปบารมี		 บริจาคอวัยวะ	คือร่างกาย

๓.	 ทานปรมัตถบารมี	 บริจาคชีวิต

	 พระโพธสิตัว์ผูป้รารถนาทีจ่ะตรสัรู้อนตุรสมัมาสมัโพธิญาณเป็นพระสมัมาสมัพทุธเจ้าพระองค์หนึง่

ในอนาคต	 จ�าเป็นต้องบ�าเพ็ญพุทธการกธรรม	 คือธรรมที่จะท�าให้เป็นพระพุทธเจ้า	 ซึ่ง	 คือ	 การบ�าเพ็ญ

บารมีทั้งสิบทัศ	(ทศบารมี)	ดังนี้

ทานบารมี		การให้

ศีลบารมี  การรักษากาย	วาจาให้สะอาด	บริสุทธิ์

เนกขัมมบารมี  การออกบวช	การหลีกออกจากกามทั้งปวง

ปัญญาบารมี  ความรอบรู้	การหยั่งรู้เหตุผล	ความเข้าใจสภาวะของสรรพสิ่งตามความเป็นจริง

วิริยะบารมี  ความเพียรพยายาม	ความแกล้วกล้าไม่เกรงกลัวอุปสรรค

ขันติบารมี  ความอดทน	อดกลั้นต่อความยากล�าบากต่าง	ๆ	อดทนต่อค�านินทา	และค�าสรรเสริญ

สัจจะบารมี  พูดจริง	ท�าจริง	จริงใจจริงจัง	กระท�าให้ส�าเร็จดังค�าพูด

อธิษฐานบารมี		ความตั้งใจมั่นคงเด็ดเดี่ยว	ด�าเนินตามจุดมุ่งหมายอย่างแน่วแน่

เมตตาบารมี  ความรักใคร่	ความปรารถนาดี	เกื้อกูลผู้อื่นให้มีความสุข

อุเบกขาบารมี		การวางใจเป็นกลาง	หยุดนิ่ง	ไม่หวั่นไหวต่ออารมณ์	หรือสิ่งต่าง	ๆ	ที่มากระทบ

1	ขุ.อป.	(ไทย)	๓๓/บทน�า	หน้า	๑๑๖.
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	 ในการบ�าเพ็ญบารมสีบิทัศนัน้	การบ�าเพญ็ทานบารมีเป็นการบ�าเพญ็บารมีทีส่�าคญั	ซึง่พระโพธสิตัว์

ทุกพระองค์จ�าเป็นต้องบ�าเพ็ญก่อนบารมีประการอื่น	 เพราะการต้ังปณิธานอันแน่วแน่ที่จะน�าพาตนเอง	

และสรรพสตัว์ให้หลดุพ้นวฏัสงสารไปสูพ่ระนพิพานนัน้	จะต้องมีหมู่คณะทีจ่ะช่วยให้สามารถบ�าเพญ็บารมี

ได้อย่างเต็มที่	การบ�าเพ็ญทานบารมีจึงเป็นการขัดเกลากิเลส	ให้ก�าจัดความตระหนี่	สร้างนิสัยแห่งการให้

อย่างแท้จริง	ทานบารมีจึงเป็นพื้นฐานในการสร้างบารมีอื่น	ๆ	ต่อไป	ดังนั้น	การให้ทานของพระโพธิสัตว์

จึงเป็นการให้ทุกสิ่งทุกอย่าง	ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สมบัติ	สิ่งของ	ยานพาหนะ	อวัยวะ	เลือดเนื้อ	แม้กระทั่ง

ชีวิตแก่ผู้มาขอ	ไม่เลือกเพศ	ชั้น	วรรณะ

	 การบ�าเพ็ญบารมีของพระพุทธเจ้ามีปรากฏในพระสุตตันตปิฎก	และปิฎกอื่น	 ๆ	 ภายหลังเมื่อต้ัง

ความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้า	 ซึ่งได้พรรณนาประวัติของพระสมณโคดม	 เมื่อครั้งถือก�าเนิดเป็น

สุเมธดาบส	 และตั้งความปรารถนาต่อพระพักตร์พระทีปังกรพุทธเจ้าในการที่จะเป็นพระพุทธเจ้าต่อไป

ในภายภาคหน้า	ดังนี้	

	 ในนครอมรวดี	มีพราหมณ์ชื่อ	สุเมธ	เป็นผู้คงแก่เรียน	เรียนรู้ไตรเทพ	และศาสตร์ต่าง	ๆ	รอบด้าน	

เมื่อบิดามารดาถึงแก่กรรมได้ทิ้งทรัพย์สมบัติไว้ให้มากมาย	 สุเมธบัณฑิต	 คิดว่า	 เมื่อไปปรโลกจะถือเอา

ทรัพย์ไปด้วยแม้แต่น้อยก็ไม่ได้	 จึงให้ทานแก่มหาชน	 แล้วออกบวช	 เพื่อแสวงหาพระนิพพาน	 วันหนึ่ง	

สุเมธดาบส	 ได้พิจารณาถึงเหตุ	 และตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้า	 จึงทอดกายลงนอนเป็นสะพาน

เพื่อพระพุทธเจ้าจะได้ก้าวข้ามไปโดยเท้าไม่เปื ้อนโคลนตม	 เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทีปังกรเสด็จฯ	

มาทรงยืนเบื้องศีรษะของสุเมธดาบส	และทรงด�าริถึงความปรารถนาของสุเมธดาบส	และทรงพยากรณ์ว่า	

“...	ดาบสนีก้ระท�าความปรารถนาอนัยิง่ใหญ่	เพือ่ความเป็นพระพทุธเจ้าจงึได้นอนอยู	่ด้วยว่าในทีส่ดุ

สี่อสงไขยยิ่งด้วยแสนกัป	แต่กัปนี้ไป	ดาบสนี้จักได้เป็นพระพุทธเจ้า	พระนามว่าโคดม”

	 สุเมธดาบสเมื่อได้รับพุทธพยากรณ์จากสมเด็จพระทีปังกรพุทธเจ้าแล้ว	ก็ตรวจตราพิจารณาว่าจะ

ต้องบ�าเพ็ญความดีอะไรบ้างถึงจะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า	 เมื่อเลือกเฟ้นธรรมที่จะท�าให้ได้เป็น

พระพุทธเจ้า	ได้เห็นทานบารมีอันเป็นพุทธการกธรรม ธรรมที่จะท�าให้เป็นพระพุทธเจ้า	ข้อที่	๑	เป็นทาง

ใหญ่	 ที่พระพุทธเจ้าท้ังหลายทรงเลือกเฟ้นแล้ว	 จึงกล่าวสอนตนเองว่า	 การจะสร้างบุญบารมีได้เต็มที	่

ทานบารมี	 เป็นบารมีที่ส�าคัญมาก	 ขาดทานบารมีแล้วจะท�าให้การบ�าเพ็ญบารมีข้ออื่นได้ล�าบาก	 จึงต้อง

บ�าเพ็ญทานบารมีประหนึ่งว่า	“หม้อน�้าที่เต็มด้วยน�้าซึ่งผู้ใดผู้หนึ่งจับคว�่าลงน�้าย่อมไหลออกหมดไม่ขัง

อยูใ่นหม้อน�า้	ฉนัใด	ท่านเห็นผูข้อทัง้ชัน้ต�า่	ชัน้กลาง	และชัน้สงูแล้วจงให้ทานอย่าให้เหลอื	ดจุหม้อน�า้

ที่คว�่าลง	ฉันนั้น”2

2	 	ขุ.พุทฺธ.	(ไทย)	๓๓/๑๑๘-๙/๕๘๓	(สุเมธกถา).

71



ไม่หวั่นไหวในการให้ทาน

	 ในอดีตกาล	สมัยเมื่อพระโพธิสัตว์เกิดเป็นเศรษฐี	ตั้งโรงทาน	๖	แห่ง	คือ	ที่ประตูเมืองทั้ง	๔	ทิศ	

ที่ใจกลางเมือง	๑	แห่ง	และที่บริเวณประตูคฤหาสน์อีก	๑	แห่ง	ได้บริจาคทานทุกวัน	และรักษาอุโบสถศีล

เป็นนิจ	 วันหนึ่งขณะคนรับใช้ก�าลังน�าอาหารเช้ารสเลิศมาให้ท่านเศรษฐี	 พระปัจเจกพุทธเจ้าองค์หนึ่ง 

เพิ่งออกจากนิโรธสมาบัติมาบิณฑบาต	 เศรษฐีเห็นพระปัจเจกพุทธเจ้าแต่ไกล	 จึงปรารถนาจะถวายทาน	

แต่ทนัททีีค่ดิจะท�าความด	ีมารผูม้ใีจบาปทนไม่ได้	ถงึกับสัน่สะท้านคล้ายคนไข้ทีแ่สลงน�า้เยน็	คดิว่า	“พระ

ปัจเจกพุทธเจ้าไม่ได้ฉันอาหารมา	 ๗	 วันแล้ว	 วันนี้หากไม่ได้อาหารก็จะต้องปรินิพพาน	 เราจะท�าให้

พระปัจเจกพุทธเจ้าพินาศให้ได้”	จึงรีบตรงไปบ้านท่านเศรษฐี	และเนรมิตหลุมถ่านเพลิงใหญ่	มีเปลวไฟ

ร้อนแรงแดงฉานลุกโพลงจากใต้พิภพ	น่าหวาดกลัวยิ่งนัก	

	 เศรษฐีจึงคิดว่า	“พญามาร	คือผู้ขัดขวางความดี	ต้องการจะท�าลายทานของเรา	แต่ไม่ว่าอะไร

จะเกิดขึ้น	วันนี้เมื่อเราตั้งใจท�าความดีแล้ว	เราจะต้องท�าให้ส�าเร็จ	แม้ว่าจะมีมารมาเป็นร้อย	เป็นพัน	

หรือเป็นแสนก็ตาม	ก็ขัดขวางการให้ทานของเราไม่ได้”	จึงถือถาดอาหารไปยืนอยู่ที่ปากหลุมถ่านเพลิง	

เห็นมารยืนอยู่ในอากาศจึงถามว่า

	 “ท่านเป็นใคร”

	 “เราคือมาร”

	 “หลุมถ่านเพลิงนี้ท่านเนรมิตขึ้นหรือ”

	 เมื่อมารยอมรับ	จึงถามต่อว่า	“ท่านเนรมิตเพื่ออะไร”

	 มารตอบว่า	“เราต้องการท�าอันตรายต่อทานของท่าน	 และต้องการให้ชีวิตของพระปัจเจก

พุทธเจ้าดับสิ้นไป”

	 เศรษฐกีล่าวด้วยน�า้เสยีงเดด็เดีย่วว่า	“ใครกข็ดัขวางการให้ทานของเราไม่ได้	แม้เราจะต้องตกลง

ไปในหลุมถ่านเพลิง	มีหัวดิ่งลง	เอาเท้าชี้ฟ้า	ร่างกายจะมอดไหม้เป็นเถ้าถ่านก็ตาม	แต่เราก็จะมุ่งมั่น

ท�าความดีให้ส�าเร็จดังที่ได้ตั้งใจไว้”	 ว่าแล้วก็กราบอาราธนาพระปัจเจกพุทธเจ้าว่า	“ขอท่านผู้เจริญได้

โปรดรับภัตตาหารของข้าพเจ้าด้วยเถิด”

	 เศรษฐีส�ารวมจิตมั่นก้าวลงไปในหลุมถ่านเพลิงด้วยความกล้าหาญ	โดยไม่หวาดหวั่นต่อมรณภัย	มี

ใจผ่องใสตั้งม่ันอยู่ในทานนั้น	 และด้วยอานุภาพแห่งความตั้งใจม่ันคงในการท�าทานนั้น	 ดอกบัวใหญ่ก็ผุด

ขึ้นมารองรับเท้าทุกย่างก้าวของเศรษฐี	อีกทั้งมีเกสรดอกบัวหอมฟุ้งกระจาย	โปรยปรายลงใส่ร่างกายของ

ท่านเสมอืนหนึง่พร่างพรมด้วยละอองทองค�า	เปลวเพลงิอนัร้อนแรงนัน้ไม่อาจเผาไหม้กายของท่านเศรษฐ	ี

แม้เพยีงปลายเส้นขนกไ็ม่ระคายเคอืงแต่อย่างใด	ท่านเศรษฐก้ีาวเดนิไปบนดอกบวั	ยนืถวายภตัตาหารอนั

มีรสเลิศลงในบาตรของพระปัจเจกพุทธเจ้าจนส�าเร็จ
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ยิ่งเอามันยิ่งอด ยิ่งสละให้หมดมันยิ่งได้

	 ความแตกฉานในทางพุทธศาสนา	 และความแกร่งกล้าในวิชาคาถาอาคมที่ร�่าเรียนมาอย่างจริงจัง	

ตั้งแต่เริ่มบวชเรียน	 ท�าให้หลวงพ่อคูณ	 ปริสุทฺโธเป็นที่เคารพศรัทธาของคนทั่วไป	 และท่านได้เริ่มสร้าง

ตระกรุดโทน	 และตระกรุดทองค�า	 ฝังใต้ท้องแขนให้แก่ผู้มาขอ	 เมื่อท่านบวชเรียนได้เพียง	 ๗	 พรรษา	

ในปี	 พ.ศ.	 ๒๔๙๓	 ดังท่ีท่านกล่าวเสมอว่า	 “ใครมาขอกูก็ให้	 ไม่เลือกยากดีมีจน”	 ซึ่งมีผู ้มาขอ 

ความช่วยเหลือในด้านต่าง	ๆ 	ท่านก็เมตตาให้ความช่วยเหลือมาโดยตลอด	โดยเฉพาะในการบริจาคปัจจัย

สร้างสาธารณประโยชน์ต่าง	ๆ	ตามค�าบอกเล่าของท่านว่า	

 “ทกุวนันีก้มูเีงนิเพราะพวกมงึช่วยเหลือ	พวกมึงบรจิาคกนัเป็นล้าน	ๆ 	กกูไ็ปให้คนท่ีมันล�าบาก	

แต่ถ้ากูเห็นแก่ได้เก็บเอาไว้คนเดียว	ใครจะมาบริจาคให้กูอีก	 เพราะให้ไปไม่ไปเผื่อแผ่กับคนทุกข์ยาก	

ยิ่งเอามันยิ่งอด	ยิ่งสละให้หมดมันยิ่งได้”3 

	 “...มีคนมาขอก็ดีแล้ว	ท�าให้เราได้สร้างบารมี	ถ้าไม่มีคนขอมาหรือคนมาขอ	เราจะให้ทานใคร

ได้	 สร้างโบสถ์สร้างวิหารไม่ยากเท่าสร้างบารมี	 คนมาขอน้ันดีกับเรา	 ถ้าไม่มาขอเราแย่	 เราจะไม่ได้

สร้างบารมี”

	 เมื่อมีคนถามว่า	“หลวงพ่อไม่กลัวถูกหลอกหรือ”

	 ท่านบอกว่า	“กูไม่กลัว	รู้ว่าหลอกกูให้	ให้ทั้งรู้ว่ากูถูกหลอก	คือการท�าใจ	ท�าบารมี	ทุกวันนี้ถ้า

กูไปปลุกเสกท่ีวัดไหน	 ๆ	 ก็ไม่รับปัจจัยที่วัดนั้น	 ๆ	 ถวายกู	 ใครมานิมนต์กูกูก็ดีใจ	 กูจะได้บริจาค	 

กูบริจาคให้วัดละหมื่นบาททุกครั้ง	 กูจะสร้างความดี	 สร้างบารมีทานไปเรื่อย	 ๆ	 เงินกูไม่หมด	 กูจะ 

ให้ไปอย่างนี้เรื่อย	 ๆ	 จนกว่ากูจะตาย	 กูตายกูก็ยังมีให้	 ไม่เชื่อมึงคอยดูไปก็แล้วกันลูกหลานเอ๊ย”4  

เมื่อมีคนถามว่า	“หลวงพ่อเอาเงินไปสร้างสาธารณกุศลต่าง	ๆ	ไม่เสียดายบ้างหรือ”

	 หลวงพ่อตอบว่า	“ใครบอกว่าเป็นเงินของกู	 มันเป็นของพวกมึง	 ของชาวบ้านเอามาฝากกูไว้

ให้ช่วยท�าบุญต่อ	ๆ	กันไป”5 

	 และถามต่อไปว่า	“หลวงพ่อบริจาคเงินจ�านวนมากมาย	ไม่คิดเสียดายบ้างหรือ”

	 หลวงพ่อคูณรีบตอบอย่างรวดเร็วว่า	 “กูใช้เงินเนี่ย	 กูใช้อย่างทารุณ	 ใช้อย่างอ่ืนมีเมตตา	

แต่ใช้เงินกูไม่มีเมตตาเลย	 ไม่มีบันยะบันยัง	 เงินมาเป็นนายกูไม่ได้ดอก	 ต้องเป็นทาสกู	 ต้องอยู่ใต้

บังคับบัญชากู”6 

3-6		วันชนะ(๒๕๕๒) ,กูมีแต่ธรรมะ กรุงเทพมหานคร ไพลินบุ๊คเน็ต จ�ากัด. หน้า ๓๑, ๘๘, ๑๐๒, ๑๒๖
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	 การท�าบุญคร้ังหนึ่งท่ีหลวงพ่อคูณกล่าวว่า	 “กูรู้สึกดีใจอย่างหาท่ีเปรียบไม่ได้	 ...”	 	 คือการที่ได้ 

ทูลเกล้าถวายเงินจ�านวน	 ๗๓	 ล้านบาทแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 รัชกาลที่	 ๙	 ในคราวเสด็จ

พระราชด�าเนินมาทรงประกอบพิธีบรรจุ	และอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุขึ้นประดิษฐาน	ณ	บุษบกเหนือ

พระอุโบสถ	วัดบ้านไร่	ในวันพุธที่	๑๑	มกราคม	พ.ศ.	๒๕๓๘	ดังค�ากล่าวของหลวงพ่อคูณว่า	“กูรู้สึกดีใจ

หาท่ีเปรยีบไม่ได้	บญุทานอืน่ท�ามามาก	แต่ท�าบญุกบัพระเจ้าอยูห่วัฯ	ยงัไม่ได้ท�า	ท�าบญุกบัท่านยิง่ใหญ่	

ทูลเกล้าฯ	ถวาย	๗๒	ล้านบาท	ภมูใิจมหาศาล	เงนิทีลู่กหลานบรจิาคทีล่ะเล็กทลีะน้อยสะสมรวมไว้เพือ่

ทูลเกล้าฯ	ถวาย	พี่น้องจะได้ร่วมกันรับอานิสงส์ด้วย”7	และในช่วงปลายของชีวิต	หลวงพ่อคูณก็ได้ตั้งใจ

อย่างแน่วแน่ในการบริจาคร่างเพื่อให้เป็นครูใหญ่แก่ภาควิชากายวิภาคศาสตร์	 คณะแพทยศาสตร์	

มหาวทิยาลยัขอนแก่น	ดงัปรากฏข้อความบางตอนจากค�าส่ังเสยีของหลวงพ่อคณูว่า	“...กมูาคดิได้ว่าอยาก

จะสร้างบารมด้ีวยการบรจิาคศพ	ดกีว่าเอาไปเผาทิง้	ให้เขาเอาไปเป็นทาน	ได้เป็นครเูขา	พวกลูกหลาน	

เมื่อถึงเวลาที่กูหมดลมหายใจแล้ว	พวกมึงก็อย่าได้หน่วงเหนี่ยว	และให้เขาไปเถอะ	เพราะมันจะเสีย

เจตนาของกู	ขอให้อนุโมทนากับกู...”

7  วันชนะ(๒๕๕๒) ,กูมีแต่ธรรมะ กรุงเทพมหานคร ไพลินบุ๊คเน็ต จ�ากัด. หน้า ๙๓
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หีบบรรจุสรีรสังขารพระเทพวิทยาคม 

(คูณ ปริสุทฺโธ)

	 การจัดสร้างหีบบรรจุสรีรสังขารพระเทพวิทยาคม	 (หลวงพ่อคูณ	 ปริสุทฺโธ)	 สร้างด้วยไม้โลงเลง	 

ซ่ึงเป็นไม้เนือ้แขง็มกีลิน่หอม	เป็นไม้ทีเ่กดิในพืน้ทีภ่เูขาสงู	มีมากในเขตสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชน

ลาว	 ไม้ชุดนี้ได้มาตั้งแต่ในปี	 ๒๕๕๖	 หีบนี้ช่างชาวเวียดนามซึ่งอาศัยอยู่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาวเป็นผู้ประกอบขึ้นรูป

	 หีบมีลักษณะคล้ายหีบทรงธรรม	 คือ	 ส่วนฝาจะมีลักษณะโค้งนูนขึ้นเล็กน้อย	 ฝาเข้าลิ้นโดยใช้

ไม้แผ่นเดียวจากไม้ต้นเดียว	 จ�านวน	๔	 แผ่น	 แผ่นพื้นล่างกว้าง	 ๗๐	 เซนติเมตร	 ยาว	 ๒๐๐	 เซนติเมตร	

เมื่อประกอบเข้ารูปแล้ว	 หีบจะมีขนาดกว้าง	 ๗๗	 เซนติเมตร	 ยาว	 ๒๐๗	 เซนติเมตร	 ความสูงรวมฝา	 

๗๗	 เซนติเมตร	 ภายในหีบเป็นเนื้อไม้ขัดเรียบ	 ไม่ลงสี	 ไม่ลงลาย	 เพื่อรักษาความหอมของเน้ือไม้เอาไว	้ 

ด้านนอกลงสพ้ืีนทึบ	ลงลายทองค�า	(ลายรดน�า้ปิดทองค�า)	ลวดลายเป็นการผสมผสานศลิปะของภาคอสีาน

และภาคกลาง	
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	 ฝาหีบ	 ๓	 ชิ้น	 ชิ้นบนสุดประกอบด้วยรูปธรรมจักรและเทพเทวดา	 อันมีความหมายถึงธรรม

อันประเสริฐและเทพวิทยาคมตามราชทินนามพระราชทาน	 ชิ้นที่	 ๒	 และชิ้นที่	 ๓	 ประกอบด้วย 

รูปนกในเทพนิยาย	 เครือเถาดอกไม้	 และพรรณพฤกษา	 ตามที่ผู้อุปัฏฐากพระเทพวิทยาคมในปัจฉิมวัย	 

ได้เล่าว่าท่านชื่นชอบกับการดูนกและพรรณไม้ต่าง	ๆ	นานา	

	 ตัวหีบเขียนลวดลายชีวประวัติตอนส�าคัญของพระเทพวิทยาคม	 อาทิ	 ชาติก�าเนิด	 การศึกษา

เพลงโคราช	 การตัดสินใจออกอุปสมบท	 ธุดงควัตรพบธรรมอันประเสริฐ	 เหตุการณ์ตึกถล่มที่มีคนเช่ือว่า

รอดชวีติได้ด้วยบญุบารมพีระเทพวทิยาคม	ปรากฏเป็นทีเ่ลือ่งลอืทัง้ในประเทศและต่างประเทศ	การสร้าง

บญุบารมมีหาทานในกจิสาธารณประโยชน์	การโปรดสรรพสตัว์	และการสละร่างกายเป็นทานบารมใีนการ

ศึกษา	เป็นต้น	

	 ช่วงล่างหีบประกอบด้วยลายรดน�้าปิดทอง	มีฐานลดหลั่นรองรับตัวหีบเสมอปากหีบ

	 หีบบรรจุสรีระสังขารพระเทพวิทยาคมน้ี	 ทีมงานและผู้เกี่ยวข้องได้จัดสร้างอย่างประณีตบรรจง

ให้มีความมั่นคง	 แข็งแรง	 และงดงาม	 ด้วยความเคารพศรัทธายิ่ง	 ในความเป็นสมณะที่ปฏิบัติด	ี 

ปฏิบัติชอบ	บ�าเพ็ญทานบารมีอย่างที่สุด	และเป็นผู้ให้ที่ละแล้วซึ่งกิเลสทั้งปวง	เพื่อถวายเป็นสักการบูชา	

แด่พระเทพวิทยาคม
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เมรุลอย นกหัสดีลิงค์

ฌาปนสถานชั่วคราววัดหนองแวงพระอารามหลวง

 เมรุลอย	 เป็นเมรุท่ีสร้างขึ้นให้เหมาะสมกับฐานะของผู ้ล ่วงลับที่มักจะเป็นบุคคลส�าคัญ	

ซ่ึงการฌาปนกิจในวัดอาจมีพื้นท่ีคับแคบ	 จึงจ�าเป็นต้องสร้างเมรุขึ้นใหม่ในที่กว้างขวาง	 เพื่อรองรับ

ผู้มาร่วมงานให้เหมาะสม	จึงเป็นเมรุที่เคลื่อนย้ายได้	เป็นงานช่างฝีมือที่ประณีตงดงาม	มีรูปลักษณ์ต่าง	ๆ

กันไป	 ซ่ึงส�าหรับงานพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่เป็นกรณีพิเศษ	 หลวงพ่อคูณ	 ปริสุทฺโธ	 ในวันที่	

๒๙	มกราคม	๒๕๖๒	นั้น	ได้จัดท�าเป็นเมรุลอยนกหัสดีลิงค์	

 เมรุลอยนกหัสดีลิงค์	 เป็นการสร้างเมรุส�าหรับศพเจ้านาย	 หรือพระสงฆ์ที่มีสมณศักดิ์ชั้นสูง	

ตามประเพณีในวัฒนธรรมล้านช้างและล้านนา	ซึ่งเชื่อมโยงมาถึงอีสาน	เป็นประเพณีที่เกิดขึ้นตามต�านาน

นกหัสดีลิงค์	 หรือนกกระไดลิงค์	 ซึ่งเป็นสัตว์หิมพานต์	 ตัวเป็นนกขนาดใหญ่	 ส่วนหัวเป็นช้าง	 มีงวง	 มีงา	

มีก�าลังมหาศาล	 ชอบกินสัตว์เป็นอาหาร	 มีเรื่องราวเก่ียวกับเมืองตักกะศิลาเชียงรุ้งแสนหวีมหานคร	

เมื่อกษัตริย์แห่งนครนั้นสวรรคต	พระมหาเทวีได้อัญเชิญพระศพออกไปฌาปนกิจที่ทุ่งหลวง	ในขณะนั้นมี

นกหัสดีลิงค์บินมาจากป่าหิมพานต์โฉบลงมาเอาพระศพไป	เมื่อพระมหาเทวีเห็นเช่นนั้นจึงประกาศให้หา

คนมาต่อสู้เพื่อเอาพระศพคืนมา	 นางสีดา	 ธิดาแห่งพระยาตักกะศิลาจึงอาสาเข้าต่อสู้กับนกหัสดีลิงค	์

โดยใช้ศรอาบยาพิษ	ยงินกหัสดลีงิค์ถงึแก่ความตาย	ตกลงมาพร้อมพระศพ	พระมหาเทวจีงึโปรดให้ช่างท�า

เมรุ	 คือ	 หอแก้วบนหลังนกหัสดีลิงค์	 แล้วถวายพระเพลิงไปพร้อมกัน	 จากนั้นมาจึงได้ถือเอาประเพณี

ท�านกหัสดีลิงค์ประกอบเมรุของชนชั้นเจ้านาย	 ตามความเชื่อที่ว่านกหัสดีลิงค์สามารถน�าดวงวิญญาณ

ของผู้ตายไปสู่สวรรค์ได้
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	 การสร้างเมรลุอยส�าหรบัพระราชทานเพลิงศพพระเทพวทิยาคม	(หลวงพ่อคูณ	ปรสุิทโฺธ)	เป็นกรณี

พเิศษในครัง้นี	้ได้จดัท�าเป็นเมรุลอยนกหัสดลีงิค์	ซึง่ได้มกีารจดัพธีิ	“เบกิฟ้า	ขอขมาแถนไท้”	ตามประเพณี

เมือ่เดอืนเมษายน	พ.ศ.	๒๕๖๑	โดยจะได้สร้างเมรลุอยเป็นรปูนกหสัดลีงิค์เทนิบษุบกสขีาว	ซ่ึงเป็นจนิตนาการ

ถึงสวรรค์	 ตั้งอยู่บนฐาน	๘	 เหลี่ยม	 สูง	๒๒.๖	 เมตร	กว้าง	๑๖	 เมตร	ประดับด้วยสัตว์หิมพานต์จ�าลอง	

ประกอบด้วยนาคที่มีความยาว	๕	เมตร	๑๒	ตน	และรายล้อมด้วยสัตว์หิมพานต์ต่าง	ๆ	๓๒	ตน	จ�าลอง

บรรยากาศเขาพระสุเมรุตามคติในพระพุทธศาสนา	 มีรูปทรงและลวดลายเฉพาะแสดงถึงอัตลักษณ์

วัฒนธรรมอีสาน	งานศิลปะชิ้นนี้ก�าหนดเป็นสีขาวทั้งหมด	นอกจากในส่วนยอดสุดของบุษบกที่จะปิดด้วย

ทองค�าเปลว	 ภายใต้แนวคิดที่สื่อถึงความเรียบง่าย	 สมเกียรติ	 และสง่างาม	 เป็นความสะอาด	 บริสุทธิ์	

ในการส่งสักการหลวงพ่อคูณไปสู่สวรรค์	ตามเจตนารมณ์ของหลวงพ่อคูณที่ให้จัดงานอย่างเรียบง่าย

	 ในการปิดทองค�าเปลวยอดบุษบกและประดับขนนกหัสดีลิงค์นั้น	 คณะกรรมการจัดพระราชพิธี

พระราชทานเพลิงศพครูใหญ่เป็นกรณีพิเศษ	หลวงพ่อคูณ	ปริสุทฺโธ	 เห็นควรให้ศิษยานุศิษย์ได้มีส่วนร่วม

ในการปิดทองค�าเปลวยอดบษุบกและประดบัตกแต่งขนนกหสัดลีงิค์	เพือ่น้อมร�าลกึถงึพระสงฆ์ผูเ้ป่ียมล้น 

ด้วยเมตตาบารมี	 เสริมสิริมงคลแก่ชีวิต	 โดยได้จัดเตรียมอุปกรณ์อย่างเพียงพอในงานสีฐานเฟสติวัล	 

บญุสมมาบชูาน�า้	ประจ�าปี	๒๕๖๑	ในระหว่างวนัที	่๒๐	-	๒๒	พฤศจกิายน	๒๕๖๑	ณ	รมิบึงสฐีานฝ่ังตะวันตก	

มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 และเมื่อเมรุลอยนกหัสดีลิงค ์เสร็จสมบูรณ์	 จะได้เคลื่อนย้ายไปต้ังไว ้	

ณ	ฌาปนสถานชั่วคราววัดหนองแวง	พื้นที่	๑๕	ไร่	ด้านหลังพุทธมณฑลอีสาน	จังหวัดขอนแก่น	สถานที่

ประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่พระเทพวิทยาคม	 (หลวงพ่อคูณ	 ปริสุทฺโธ)	 หลังจากเสร็จพิธี 

สถานที่นี้จะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์	 ซึ่งจะได้สร้างอนุสรณ์สถานครอบไว้	 โดยมีรูปแบบสถาปัตยกรรม 

เป็นรปูแบบประยกุต์	เรยีบง่าย	สมถะ	สนัโดษ	ใช้สขีาวเป็นสญัลกัษณ์ของความบรสิทุธิ	์บรรยากาศภายใน

ใช้แสงธรรมชาติเป็นสัญลักษณ์แห่งนิพพาน	 เพื่อเป็นอนุสรณ์ระลึกถึงคุณงามความดีของหลวงพ่อคูณ	 

ผู้สร้างคุณูปการอเนกอนันต์แก่ประเทศชาติมากเกินกว่าจะคณานับได้	
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อนุสรณ์สถานพระเทพวิทยาคม

(หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ)

	 อนุสรณ์สถานในงานพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่พระเทพวิทยาคม	 (หลวงพ่อคูณ	 ปริสุทฺโธ)	 

เป็นกรณีพิเศษ	 ใช้เป็นสถานที่รวบรวมชีวประวัติ	 เพื่อเผยแพร่ให้แก่อนุชนรุ ่นหลังได้ศึกษาและ 

ระลึกถึงคุณูปการของท่าน	และใช้เป็นสถานที่ส�าหรับประกอบพิธีกรรมอื่น	ๆ 	ที่เกี่ยวข้อง	อนุสรณ์สถานนี้

ออกแบบโดย	 รศ.ดร.ชูพงษ์	 ทองค�าสมุทร	 ผศ.เขมโชต	 ภู่ประเสริฐ	 ผศ.รท.อรรถ	 ชมาฤกษ์	 และคณะ 

ผู้ช่วยออกแบบจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 อาคารอนุสรณ์สถานพระเทพวิทยาคม	 มีลักษณะเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กความสูง	 ๓๒	

เมตร	บนฐาน	๘	 เหลี่ยมด้านเท่า	 ยาวด้านละ	๙	 เมตร	 มีซุ้มจัตุรมุข	 ๔	 ด้าน	 ศาลารายจ�านวน	๓	หลัง 

โดยรอบ	มพ้ืีนท่ีใช้สอยรวม	๑,๐๐๐	ตารางเมตร	ตัง้อยู	่ณ	พทุธมณฑลอสีาน	อ�าเภอเมอืงขอนแก่น	จงัหวดั

ขอนแก่น	 มีลักษณะรูปแบบกึ่งศาสนาคารประยุกต์	 จากรูปแบบของพระธาตุในกลุ่มวัฒนธรรมไต-ลาว	 

ทรงบัวเหลี่ยม	 ท่ีเป็นการจ�าลองลักษณะของเขาพระสุเมรุตามคติไตรภูมิโดยมีการประยุกต์รูปแบบให้มี

ความร่วมสมัยมากขึ้น	 ท้ังยังลดทอนการตกแต่งประดับประดาให้เกิดความเรียบง่าย	 สมถะ	 และสันโดษ	

โดยการใช้สีขาวเป็นสีหลักของอาคาร	 ผนวกเข้ากับการใช้แสงธรรมชาติภายในอาคารเพ่ือสื่อถึงนิพพาน
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และการหลุดพ้น	 อีกทั้งเพื่อให้เข้ากับเทคโนโลยีการก่อสร้างในปัจจุบันที่ผสมผสานวัสดุสมัยใหม่และงาน

ระบบอาคารทีม่ปีระสทิธภิาพ	โดยมแีนวความคดิในการออกแบบอาคารให้สอดคล้องกบัหลกัการออกแบบ	

‘สถาปัตยกรรมเพื่อความยั่งยืน’	(sustainable	architecture)

แนวความคิดในการออกแบบอาคาร

	 ในการออกแบบสถาปัตยกรรมเพือ่ความยัง่ยนื	ซึง่เป็นแนวคดิทีไ่ด้รบัการยอมรบัว่ามกีารพจิารณา

โดยแยบคายถงึผลกระทบต่อสถาปัตยกรรมต่อส่ิงแวดล้อม	มีการส่งเสรมิคุณภาพชวีติของผู้ใช้อาคาร	และ

ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ	 แนวความคิดนี้ได้น�ามาใช้ในกระบวนการออกแบบอนุสรณ์สถาน 

พระเทพวิทยาคมโดยมีสาระส�าคัญดังต่อไปนี้

	 การพจิารณาถงึการออกแบบสถาปัตยกรรมเพือ่ประสิทธภิาพพลังงาน	โดยใช้การออกแบบอาคาร

ที่มีลักษณะช่องเปิดที่ไม่มากจนเกินไป	เพื่อลดความร้อนที่จะถ่ายเทเข้าสู่อาคาร	การเลือกใช้สีภายนอกที่

เป ็นสีขาวเพื่อลดการดูดกลืนความร ้อนในวัสดุเปลือกอาคาร	 เลือกใช ้วัสดุภายในเป ็นสีขาว 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของแสงธรรมชาติที่น�ามาใช้ในอาคารเวลากลางวัน	และสามารถลดพลังงานไฟฟ้า 

ทีต้่องใช้ในระบบแสงประดษิฐ์ในเวลากลางคืนลงได้	นอกจากนีใ้นการออกแบบอาคารยงัเลือกใช้ผงัอาคาร

รูปแปดเหลี่ยมเพ่ือให้เกิดความเป็นเอกลักษณ์	 มีพื้นที่ใช้สอยภายในมากแต่มีพ้ืนท่ีกรอบอาคารน้อย	 

ลดความร้อนและความชื้นจากภายนอกอาคารที่จะถ่ายเทเข้ามาในอาคาร
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	 การออกแบบอาณาบรเิวณทีล่ดพ้ืนทีใ่นการสะสมความร้อน	โดยใช้วสัดทุีล่ดการชะผิวหน้าดนิเพิม่

การดูดซึมน�้า	 การใช้พืชพรรณทางธรรมชาติเพื่อการบังแดดและเพิ่มการระเหยของน�้า	 ท�าให้อุณหภูมิ

ภายนอกอาคารลดลงเพื่อลดปรากฏการณ์เกาะความร้อน	 (heat	 island	 effect)	 ลดภาระการ 

ท�าความเย็นของเครื่องปรับอากาศ	และเพิ่มสภาวะสบายทางด้านอุณหภาพให้แก่ผู้ใช้งานอาคาร

	 การเลือกใช้วัสดุอาคารภายนอกท่ีเน้นความม่ันคงแข็งแรง	 การบ�ารุงรักษาสามารถท�าได้ง่าย	 

วัสดุภายในเน้นการใช้วัสดุท้องถิ่นเพื่อลดการใช้พลังงานในการขนส่ง	 เลือกใช้วัสดุโปร่งแสงคือกระจก 

ที่ยอมให้แสงสว่างท่ีต้องการเข้ามาได้มากแต่มีความร้อนผ่านเข้ามาน้อย	 โครงสร้างอาคารเป็นโครงสร้าง

แบบเสาและคานคอนกรีตเสริมเหล็กที่มีความคงทนถาวร	
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	 การตกแต่งภายในอาคาร	ใช้แนวความคิดในการออกแบบคือมคีวามเรยีบง่าย	เน้นให้เหน็ถงึสจัจะ

แห่งโครงสร้างอาคาร	เลอืกใช้สภีายในเป็นสีขาวทัง้หมดเพือ่ส่ือถงึแนวความคิดในการออกแบบ	และท�าให้

วัตถุจัดแสดง	 ได้แก่	 เครื่องอัฐบริขารต่าง	 ๆ	 มีความเด่นชัดมากยิ่งข้ึน	 การใช้แสงภายในเน้นวัตถ ุ

จัดแสดงเป็นส�าคัญ	ส่วนการให้แสงโดยทั่วไปนั้นเป็นการให้แสงแบบสะท้อน	(indirect	lighting)	เพื่อให้

เกิดความรู้สึกสงบและสบายตาในการมองเห็น	 ส่วนการจัดพื้นที่ภายในสามารถแบ่งออกได้เป็นพ้ืนท่ี 

ปฏิบัติธรรม	 พ้ืนท่ีสัญจร	 พื้นท่ีชมนิทรรศการ	 และพื้นที่ส�าหรับการจัดวางวัตถุแสดง	 ซึ่งการออกแบบ

พิจารณาจากพฤติกรรมการใช้งานของผู้ใช้อาคารเป็นปัจจัยส�าคัญ

85



	 การเลือกใช้ระบบประกอบอาคาร	 เน้นระบบที่มีประสิทธิภาพสูง	 เช่น	 ระบบไฟฟ้า	 แสงสว่าง	 

ทีม่กีารออกแบบร่วมกบัการใช้แสงธรรมชาต	ิเป็นระบบทีใ่ห้ปรมิาณแสงสว่างมากแต่ใช้พลงังานไฟฟ้าน้อย	

และเลือกใช้ระบบปรับอากาศที่มีค่าประสิทธิภาพพลังงานสูง	เสียงรบกวนพื้นหลัง	(background	noise)	

น้อย

	 การออกแบบเพื่อทุกคน	(universal	or	friendly	design)	เนื่องจากอาคารต้องสามารถใช้งานได้

โดยสะดวก	แม้จะเป็นผู้ป่วย	คนชรา	และผู้พิการ	ดังนั้นในการออกแบบอาคารจึงต้องมีการพิจารณาเรื่อง

การเปลี่ยนแปลงค่าระดับ	 ขนาดของพ้ืนที่ใช้สอย	 การใช้ระบบประตูอัตโนมัติ	 รวมไปถึงป้ายและระบบ

สัญญาณต่าง	ๆ	ที่ใช้ในอาคาร	

ขั้นตอนการพัฒนาแบบทางสถาปัตยกรรม

	 ในการออกแบบอนุสรณ์สถานพระเทพวิทยาคมนั้น	 ส่วนที่เป็นสาระส�าคัญคือส่วนที่เกี่ยวข้องกับ

การเลือกรูปแบบและรูปทรงของอาคาร	 ซึ่งรูปแบบที่มีความเป็นไปได้ในการออกแบบได้แก่	 รูปแบบ

ประเพณี	(๑)	รูปแบบกึ่งอาคาร	(๒)	และรูปแบบอาคารร่วมสมัย	(๓)	ดังภาพที่แสดงดังต่อไปนี้	
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	 ในการประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาลักษณะอาคาร	 ที่ประชุมเห็นควรให้อนุสรณ์สถาน 

พระเทพวิทยาคม	 มีลักษณะทั้งสามประการอันได้แก่	 (๑)	 ต้องมีรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม

หรือกึ่งประเพณี	 (๒)	 สามารถใช้พื้นที่ภายในเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานเก็บเครื่องอัฐบริขารของท่าน 

พระเทพวิทยาคมเพื่อการศึกษา	 และ	 (๓)	 มีลักษณะร่วมสมัย	 ซึ่งทางคณะผู้ออกแบบได้ปรับปรุงจนได้

รูปแบบอาคารที่ผสมผสานแนวคิดทั้งสามร่วมกันอย่างแยบคาย
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	 อนุสรณ์สถานพระเทพวิทยาคมจึงเป็นสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานรูปแบบประเพณีประยุกต	์ 

ผ่านองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ท่ีน�ามาใช้ในกระบวนการออกแบบ	 โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อการเป็น

สถาปัตยกรรมแห่งความยั่งยืน	 ควบคู่ไปกับเป็นอนุสรณ์สถานแด่พระเทพวิทยาคม	 เพื่อให้อนุชนรุ่นหลัง 

ได้ศึกษาและเรียนรู้ต่อไป
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๑.	 พระครูศรีปริยัติวิสุทธิ์	(โกวิท)	วัดด่านใน	รองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา

๒.	 นายสุนทร	จิตตอ�านวยวัฒนา	 ๓.	 นางสาวจู	ปริสุทธิชาติ

๔.	 นายอนันต์	พูลสวาย	 ๕.	 นายธวัช	เรืองหร่าย

๖.	 นายนรากร	มหัธนันท์	 ๗.	 นางสาววัชรี	ไทยพิทักษ์กุล

๘.	 นายสมบูรณ์	โสตถิอนันต์	 ๙.	 นางวิภาพรรณ	โสตถิอนันต์

ประธานอนุกรรมการ	 รองศาสตราจารย์ชาญชัย	พานทองวิริยะกุล

	 (คณบดีคณะแพทยศาสตร์)

รองประธานอนุกรรมการ	 ศาสตราจารย์สมบูรณ์	เทียนทอง

อนุกรรมการและเลขานุการ	 นายชุมพร	พารา		(ผู้อ�านวยการกองสื่อสารองค์กร)

อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ	 นางสาววัลยา	ภูงาม

	 ๒๑.	 รองศาสตราจารย์วิไลวรรณ	หม้อทอง
	 ๒๒.	 รองศาสตราจารย์พิพัฒน์พงษ์	แคนลา
	 ๒๓.	 นางสาวจุฬาลักษณ์	เครือเพียกุล
	 ๒๔.	 นางสาวปริยากร	เกตุภูเขียว
	 ๒๕.	 นางสาวภูริชญา	รังสี
	 ๒๖.	 นายชูชนะ	อุคหปัญญากุล
	 ๒๗.	 นายอภิสิทธิ์	อินทรวงษ์โชติ
	 ๒๘.	 นายพีรพัศ	ศรีนิล
	 ๒๙.	 นายธีรภัทร	เหลืองธนะผล
	 ๓๐.	 นายวุฒิชัย	รักญาติ
	 ๓๑.	 นางสาวศศินา	โคตรสมบัติ
	 ๓๒.	 นางสาวชุติมณฑน์	ดลนิมิตสกุล
	 ๓๓.	 นางสาวสิริกร	กิจกมลเศวต
	 ๓๔.	 นางสาวธันยพร	กิติสาธร
	 ๓๕.	 นางสาววรัญญา	ทับทิมโกมลกุล
	 ๓๖.	 นางสาวชินิมา	ธนเกษมสุขกุล
	 ๓๗.	 นางสาวฐิติกานต์	บุญเจริญ
	 ๓๘.	 นายกันตพงศ์	ไพบูลย์ศิริจิต
	 ๓๙.	 นางสาวนงนภัสม์	วัชรคุปต์
	 ๔๐.	 นางสาวกานดา	รุ่งรังสี
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	 พระ		สถิตแหง่เนื้อ	 นาบุญ

เทพ		อุโฆษสังฆคุณ	 แซซ่้อง

วิทยา	ประสิทธิจุน	 เจือโลก		เลิศแล

คม		ค่าควรคิดถ้อง	 ถ่องแท้ทางธรรม

	 หลวงพอ่		ก�าเนิดด้าว	 ขุนทด

คูณ		ค่าศักดิสิทธิ์พจน์	 กล่าวถ้อย

ปร	ิ	วารพระสุคต	 สาวก		เลิศนอ

สุทฺโธ		สุดกิเลสร้อย	 สุดสิ้นมลทินเฮย

	 เปรียบรัตนะ		เปรยยิ่งแก้ว	 คือมุนี

สูงค่า		วิสุทธิ์ดี	 ผอ่งแผ้ว

ของ		เกจิบารมี	 หลวงพอ่		คูณนา

ชาวพุทธ		ศรัทธาแล้ว	 เพริศแพร้วพิสิษฐพร

	 ค�าสอน		ภิกษุผู้	 ดับขันธ์

หลวงพอ่		ประสิทธิ์สรรพ์	 ศาสตร์ชี้

ยังสถิต		ปัจจุบัน	 ฤาหอ่น		หายแล

เป็นสรณะ		ถึงบัดนี้	 บัดหน้านิรันดร์เกษม

นศ.พ.ณัฐภพ	ปีนะกาตาโพธิ์		(ประพันธ์)



 ภาพจ�าลองฌาปนสถานชั่วคราววัดหนองแวงพระอารามหลวง

งานพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่เป็นกรณีพิเศษพระเทพวิทยาคม

(หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ) ณ บริเวณด้านหลังพุทธมณฑลอีสาน

ต�าบลศิลา อ�าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น






