เนื่องในงาน
พระราชทานเพลิงศพครูใหญเปนกรณีพิเศษ

พระเทพวิทยาคม (หลวงพอคูณ ปริสุทฺโธ)
ณ ศูนยประชุมอเนกประสงคกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแกน
และฌาปนสถานชั่วคราว วัดหนองแวง พระอารามหลวง
บริเวณดานหลังพุทธมณฑลอีสาน
(๒๑-๓๐ มกราคม ๒๕๖๒)

ปฐมบท
หนังสือ อาจาริยานุสรณ จัดทําขึ้นเนื่องในงานพระราชทานเพลิงศพครูใหญเปนกรณี
พิเศษ ประจําปพุทธศักราช ๒๕๖๑ ซึ่งในปนี้ พระเทพวิทยาคม (หลวงพอคูณ ปริสุทฺโธ) เปน
ครูใหญรา งหนึง่ ในจํานวนทัง้ หมด ๖๔๗ ราง จากการทีท่ า นไดมเี จตจํานงอันแนวแนในการบริจาค
รางกายเปนครูใหญใหแกภาควิชากายวิภาคศาสตร “กูจะขอเปนครูใหญแบบใหผา” และได
เขียนพินัยกรรม รหัสหมายเลข ๓๖ / ๐๐๖ เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๓๖ ซึ่งหลังจากลงลายมือ
ชื่อแลว ทานไดเปลงวาจาวา “สําเร็จแลว” ถึง ๓ ครั้ง โดยในพินัยกรรมนั้นยังไดระบุถึงการ
ประกอบพิธีบําเพ็ญกุศลศพไวดวยวา “... ใหจัดอยางเรียบงาย ... ประกอบพิธีเชนเดียวกับที่วัด
จัดใหแกอาจารยใหญของนักศึกษาแพทยประจําป ...”
พระเทพวิทยาคม (หลวงพอคูณ ปริสุทฺโธ) อดีตเจาอาวาสวัดบานไร และที่ปรึกษาเจา
คณะภาค ๑๑ ผูเ ปย มเมตตาตอพุทธศาสนิกชนทุกเพศ ชัน้ วรรณะ อยางเทาเทียมกัน เปนผูท รง
คุณอันวิเศษทั้งดานคันถธุระ และวิปสสนาธุระครบถวน เปนผูละแลวซึ่งกิเลสทั้งปวง เปนแบบ
อยางของผูประพฤติดีประพฤติชอบ ดังที่ทานไดกลาววา “กูก็มีความเพียร ความสมถะ ความ
ศรัทธา มีเมตตา มีศลี มีความรักเพือ่ นมนุษย และมีธรรมะในหัวใจ” และวา “กูไมตอ งการอะไร
อี๊กแลว เพราะกูมีทุกอยางแลว” ซึ่งทานไดปฏิบัติใหเห็นโดยการ “ให” อยางไมมีเงื่อนไข
เสมอมา จวบจนวาระสุดทายที่เหลือเพียงสรีระ ก็ยังไดมอบใหเปนครูใหญ เพื่อการศึกษาวิชา
ดานการแพทยใหเปนประโยชนตอมนุษยชาติตอไป
ดังนั้น เพื่อเปนการระลึกถึงคุณธรรมอันงดงามของพระเทพวิทยาคม (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
ผูมีความเมตตาและมีคุณูปการตอประเทศชาติ ทานไดจัดสราง
โรงพยาบาลถึง ๓ แหง ตลอดจนโรงเรียน วิทยาลัย และอื่น ๆ อีก
มากมาย นอกจากนี้ ยังไดบริจาคเงินทองเพื่อชวยเหลือสาธารณสุข
และสาธารณกุศลตางๆ อยางตอเนื่อง แมกระทั่งสรีรสังขารของทาน
ก็เมตตาบริจาคเปนครูใหญใหนักศึกษาแพทยของมหาวิทยาลัย
ขอนแกน ไดทาํ การศึกษาคนควาเพือ่ เปนองคความรูใ นการชวยเหลือ
ชีวิตมวลมนุษยชาติ
ชาวมหาวิทยาลัยขอนแกนในฐานะทีไ่ ดรบั อนุญาตใหดาํ เนินตามเจตนารมณของพระเทพวิทยาคม
(หลวงพอคูณ ปริสุทฺโธ) ที่บันทึกไวในพินัยกรรม มีความซาบซึ้งและสํานึกในเมตตาของหลวงพอ
เปนอยางยิ่ง ไดดําเนินตามเจตนารมณของทานทุกขั้นตอน นับตั้งแตเมื่อทานไดมรณภาพเมื่อวันที่
๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เปนตนมา ไดประกอบพิธีบําเพ็ญกุศลระหวางวันที่ ๑๗ - ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘
ณ ศูนยประชุมอเนกประสงคกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแกน และไดประกอบพิธีมอบสรีรสังขาร
ใหภาควิชากายวิภาคศาสตร คณะแพทยศาสตร เพื่อเขาสูกระบวนการศึกษาในฐานะ “ครูใหญ”
ของนักศึกษาแพทย เมือ่ วันอาทิตยที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ และหลังจากเสร็จสิน้ การศึกษาของนักศึกษา
แพทยแลว ไดจัดพิธีสวดพระอภิธรรมรวมกับครูใหญทานอื่น 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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พระมหากรุณาธิคุณ
ในพระบรมราชจักรีวงศ
ในสมัยทีพ่ ระเทพวิทยาคม (หลวงพอคูณ ปริสทุ โฺ ธ)
พระเกจิ อ าจารย ที่ เ คารพศรั ท ธาของคนทั้ ง ประเทศ
เปนเจาอาวาสวัดบานไร ทําใหเปนที่รูจักของคนทั่วไป
เพราะทานเปนพระที่เปยมดวยเมตตา เขาถึงชาวบาน
ทุ กระดั บ ชั้ น ดวยวิธีการสั่งสอนอบรมที่ เ ข า ใจได ง  า ย
ทํ า ให วั ด บ า นไร ตํ า บลกุ ด พิ ม าน อํ า เภอด า นขุ น ทด
จั ง หวั ด นครราชสี ม า ได รั บ พระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ จาก
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
1

สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐
ขณะดํารงพระยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
เสด็จพระราชดําเนินทรงประกอบพิธีตัดลูกนิมิตอุโบสถวัดบานไร
เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๓๖

2

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดําเนินทรงประกอบพิธียกชอฟา เททองหลอพระประธาน
ณ วัดบานไร เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๓๕
พระบรมวงศานุวงศอีกหลายพระองค ไดเสด็จไปนมัสการหลวงพอคูณที่วัดบานไร
อาทิ พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
พระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา
ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ฯลฯ

3

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
4

ชีวิตในวัยเด็ก

โยมแมเสียชีวิตตั้งแตหลวงพออายุได ๑๑ ขวบ โยมพอไดนําไปฝากเปนศิษยวัดบานไรเพื่อให
เรียนหนังสือกับพระสงฆ อาจารยเชื่อม วิธโร พระอาจารยฉาย และ พระอาจารยหลี พระอาจารยที่วัด
ทั้งสามทานตั้งใจสอนอยางจริงจัง ทั้งวิชาภาษาไทย ภาษาขอม ทั้งยังสอนวิชาคาถาอาคม เพื่อปองกัน
ภัยอันตรายตาง ๆ ใหดวย ทําใหหลวงพอตั้งใจเรียนจนไดมีความรูมาตั้งแตบัดนั้น
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ชีวิตในวัยรุน

ในวัย ๑๖ ป หลวงพอไดออกจากวัดบานไรไปอยูในความอุปการะของนาชายและนาสะใภ
หลวงพออยากเปนนักแสดงเพลงโคราช หรือที่เรียกวา หมอเพลง ตามความนิยมของหนุมสาวโคราช
สมั ย นั้ น จึ ง ได เ ดิ น ทางด ว ยเท า ๕ วั น ๕ คื น พร อ มคนในหมู  บ  า นจํ า นวนหนึ่ ง ไปยั ง บ า นมะระ
ตําบลดอนชมพู อําเภอโนนสูง ฝากตัวเปนลูกศิษยครูสน ไดความรูและบทเพลงเกี้ยวพาราสีจากครู
มาหนึ่งบท จากนั้นไดตัดสินใจลาครูกลับบาน
หลวงพออยากคบนักเลงดูบาง นักเลงสมัยนั้นเปนที่เกรงขาม ไดรับการยอมรับและยกยองวา
เปนผูยิ่งใหญ จึงไดลองคบกับนักเลงโตตามหมูบาน นักเลงเหลานั้นนอกจากจะทําตัวเกะกะระรานผูอื่น
แลว ยังลักขโมยสัตวเลี้ยงอยางวัวควายไปฆาชําแหละเนื้อมาแบงปนกันอีกดวย แตเดชะบุญที่หลวงพอมี
จิตสํานึกที่ดีงาม สามารถแยกแยะความดีความเลวได จึงไมไดถลําตัวและรักษาตนใหรอดพนจาก
วัยอันตรายไดอยางปลอดภัย
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ชีวิตชาวนา

นาชายและนาสะใภมีอาชีพทํานา เปนอาชีพที่ตองใชแรงกายเปนหลัก หลวงพอไดชวยนาทั้งสอง
ทํางานตามกําลังความสามารถโดยตลอด จนวันหนึ่งรางกายที่ปวดระบมไปทั้งตัวจนสุดที่จะทนได จึงได
ทอดกายนอนพาดบนคันนาเปนเวลานาน ไดยินนาสะใภพูดวา “ถาไมไหวก็ไปบวชเสียไป” หลวงพอจึง
ตอบไปวา “นาคอยดูเดอ หากฉันไดบวชแลว ขอรับรองวาฉันจะไมยอมซึกเปนอันขาด จะบวชจนตายเลย
แหละ”
7

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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หลังจากนัน้ ทานไดฝากตัวเปนศิษยหลวงพอแดง
วัดบานหนองโพธิ์ ตําบลสํานักตะครอ อําเภอดานขุนทด
ซึ่งเปนพระนักปฏิบัติดานคันถธุระ และวิปสสนาธุระ
อยางเครงครัด และเปนพระเกจิอาจารยทเี่ รืองวิทยาคม
เปนที่เลื่อมใสศรัทธาทั่วไป หลวงพอคูณไดตั้งใจรํ่าเรียน
พระธรรมวินัย และปรนนิบัติรับใชหลวงพอแดงมานาน
จนหลวงพอแดงไดนาํ ทานไปฝากตัวเปนศิษยหลวงพอคง
พุทธสโร ซึ่งเปนสหายที่มักแลกเปลี่ยนธรรมะและวิชา
อาคมตางๆ กันอยูเสมอ หลวงพอคูณจึงไดเรียนวิชาทั้ง
ทางธรรมและทางไสยศาสตร เปนการสอนพระธรรมคู
กับการปฏิบัติพระกัมมัฏฐาน เนนการมีสติ ระลึกรู
พิจารณาอารมณตา ง ๆ ทีม่ ากระทบและใหเกิดการรูเ ทา
ทันในอารมณนั้น และสอนพระกัมมัฏฐานโดยใชหมวด
อนุสติ ดวยการกําหนดความตาย เปนอารมณ (มรณสติ)
เพื่อใหเกิดการรูเทาทัน ไมหลงในอารมณ รูป รส กลิ่น
เสียง ไมประมาทในความโลภ โกรธ หลง จนมีความรูชํานาญในการปฏิบัติธรรมเปนอยางดี หลวงพอคง
จึงแนะใหหลวงพอคูณออกธุดงคจาริกไปตามปาเขา เพื่อฝกปฏิบัติธรรมขั้นสูงตอไป
หลวงพอคูณไดเดินธุดงคจากเขตจังหวัดนครราชสีมา และไกลออกไปเรือ่ ย ๆ จนถึงปาลึกในประเทศ
กัมพูชาและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อทําความเพียรใหหลุดพนจากกิเกส ตัณหาและ
อุปาทานทั้งปวง กอนจะกลับวัดบานไร ในป
พ.ศ. ๒๔๙๕ และได เ ริ่ ม บู ร ณะพั ฒ นาวั ด
บานไร จากการชวนชาวบานชวยกันตัดไม
มาสรางอุโบสถ ในป พ.ศ. ๒๔๙๖ (ซึ่งตอมา
ไดรื้อสรางใหม ไดสําเร็จในป พ.ศ. ๒๕๓๘)
หลังจากนั้นหลวงพอคูณไดมีสวนสําคัญใน
การขุดสระนํา้ สรางกุฏสิ งฆ ศาลาการเปรียญ
ในวัดบานไร และไดบริจาคทุนทรัพยในการ
สรางโรงพยาบาล โรงเรียนอีกหลายแหง 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

สิง่ ทีท่ าํ ใหหลวงพอคูณเปนทีเ่ ลือ่ มใสศรัทธาของคนทัว่ ไป เริม่ จากการสรางวัตถุมงคล ซึง่ ตามประวัติ
ที่ทานไดเรียนวิชาคาถาอาคมจากพระอาจารยหลาย ๆ ทาน จนมีความชํานาญแกกลา และไดสรางวัตถุ
มงคลรุนแรก ตั้งแตสมัยเมื่อบวชไดเจ็ดพรรษา เริ่มจากตะกรุดโทน ตะกรุดทองคํา เพื่อฝงใตทองแขน
ณ วัดบานไร ในราวป พ.ศ. ๒๔๙๓ ซึ่งทานกลาวเสมอวา “ใครขอกุก็ให ไมเลือกยากดีมีจน” ปจจุบัน
พระเครือ่ งหลวงพอคูณเปนทีน่ ยิ มของนักสะสมอยางมาก ทัง้ ความแกกลาในวิชาอาคมและความแตกฉาน
ในพุทธศาสนาทําใหหลวงพอคูณไดรับฉายาวา ปราชญแหงที่ราบสูง และแมทาทีการแสดงออกที่ตรงไป
ตรงมา พูดภาษาพื้นบานโคราช ใชคํามึงกู แตทุกคนตางทราบดีวาหลวงพอคูณเปนผูมีจิตเมตตา
เปนอยางยิ่ง ทุก ๆ ครั้งที่ทานแสดงออกทานจะมีจิตที่แจมใส หมดสิ้นกิเลสอยางแทจริง
จนถึงป พ.ศ. ๒๕๑๒ หลวงพอคูณไดไปจําพรรษาที่วัดสระแกว 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 : เปนพระราชาคณะชั้นเทพฝายวิปสสนาธุระที่ พระเทพวิทยาคม อุดม
ธรรมสุนทร ปสาทกรวรกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
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เมตตาจิตอันยิ่งใหญ
เมตตา เมตตา และ เมตตา

ใครขอรองใหหลวงพอชวยทําอะไร ถาทําได
ทานก็เมตตาทําใหทุกคน หลวงพอพูดวา
“มั น มาขอร อ งกู ใ ห กู ทํ า โน น ทํ า นี่ ให กู
เหยียบ กูก็เหยียบใหมัน จั๊กกูจะคัดใจมันไปทําไม
มันจะไดสบายใจ.....”
แมแตวัตถุมงคลหลายประเภท ซึ่งหลวงพอ
เองไมไดมีเจตนาที่จะสนับสนุนในเรื่องนี้ แตถาหาก
ทําแลวประชาชนอยูดีมีสุข หลวงพอก็ไมขัดใจใคร
ดังนั้น บอยครั้งที่ไดเห็นภาพหลวงพอฝง
ตะกรุด เคาะหัว เปากระหมอม เหยียบโฉนดที่ดิน
เจิมรถยนต เจิมอาคารบานเรือน และอีกมากมาย
ที่หลวงพอเมตตาทําให (เพื่อความสุขความสบายใจ
ของผูมาขอ)
“คนเรา เมื่อมีเมตตาใหกับผูอื่น ผูอื่นเขาก็
จะใหความเมตตาตอบสนองตอเรา ถาเราโกรธเขา
เขาก็จะโกรธเราตอบเชนกัน ความเมตตานี่แหละ
คืออาวุธ ทีจ่ ะปกปองตัวเราเอง ใหไปไดตลอดรอด
ฝง เปนอาวุธทีใ่ คร ๆ จะนําเอาไปใชกไ็ ด จัดวาเปน
ของดีนักแล”
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เอกลักษณหลวงพอคูณ
หลวงพอคูณมีชาติกําเนิดอยูในพื้นที่อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งประชาชนทั่วไป
ใชภาษาโคราชในการพูดจา ดังนัน้ สําเนียงภาษาพูดของทานจึงเปนการออกเสียงตามเสียงภาษาถิน่ โคราช

คําพูด “กู มึง”
หลวงพอใหเหตุผลของการพูดคําสรรพนามในการสนทนา
ดวยคําพื้นบานนี้วา
“กูแสดงใหรูวา กูมีความจริงใจกั๊บพวกมึง แสดงความเปน
กันเองรักใคร ซานิ้ดสนม ไมตองมีพิธีรีตอง พูดตรงไปตรงมา อยางกู
เรียกวา ไอนาย ก็แปลวา กูรกั กูเอ็นดูเหมือนลูกเหมือนหลาน ไมเกีย่ ว
กั๊บยศฐาบรรดาซั๊กอะไร”

การนั่งยอง ๆ
หลวงพอใหคาํ ตอบวา “การนัง่ ยอง ๆ มันคลองตัว สะดวก
คลองแคลวรวดเร็ว การเคลือ่ นตัวไมวา จะลุก จะนัง่ เดิน ก็สะดวก
และกูก็นั่งมาจนชิน รูซึ๊กมันสบายดี”
เนือ่ งจากในสมัยกอน ไมมโี ตะเกาอี้ มีแตเสือ่ หรือสาด แต
ถาไมไดปูเสื่อนั่ง ก็จะนั่งยอง ๆ แทน
หลวงพอคูณ ทานยังมีเอกลักษณอีกหลายอยาง ซึ่งไม
สามารถนํามาเขียนไวไดทั้งหมด
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ประวัติการรักษาหลวงพอคูณ
อาการอาพาธของหลวงพอคูณ
นพ.พินศิ จัย นาคพันธุ หนึง่ ในทีมแพทยทไี่ ดดแู ลหลวงพอ เลาวาโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
มีโอกาสไดดูแลหลวงพอตั้งแต ป พ.ศ. ๒๕๓๖ โดยชวงแรกรักษาแบบผูปวยนอกเปนครั้งคราว และ
ปลายป ๒๕๓๙ ทานไดเกิดภาวะหลอดเลือดหัวใจตีบตันสงผลใหเกิดกลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน
(acute myocardial infarction) ไดเขารับการรักษาจนอาการคงที่ และแพทยไดสงตัวหลวงพอไปรักษา
ตอที่โรงพยาบาลศิริราชเพื่อทําบอลลูนหลอดเลือดหัวใจ ในครั้งนั้นทานจึงมีดําริใหกอตั้งศูนยโรคหัวใจ
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาขึ้น เพื่อใหชาวอิสานไดมีโอกาสเขาถึงการรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจ
โดยทานไดสนับสนุนเงินกอตัง้ ศูนยโรคหัวใจดวยเงินประเดิม ๓๐ ลานบาท จากนัน้ ทางจังหวัดนครราชสีมา
โดยนายโยธิ น เมธชนั น ผู  ว  า ราชการจั ง หวั ด ใน
ขณะนั้น ชาวจังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดใกล
เคียงไดรวมแรงรวมใจสานตอจนสามารถตั้งศูนย
โรคหัวใจ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ขึน้ สําเร็จ
ในป ๒๕๔๒ โดยไดรับพระราชทานพระราชทรัพย
จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลทูลเกลาฯ
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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
เจ็บแนนหนาอกอีก ทางโรงพยาบาลมหาราชไดสง ตัวทาน
ไปยั ง โรงพยาบาลศิ ริ ร าชอี ก ครั้ ง และได ต รวจพบว า มี
หลอดเลือดหัวใจตีบ ๓ เสน ทางศิรริ าชไดใหการรักษาดวยการผาตัดบายพาสหลอดเลือดหัวใจ จนอาการ
ดีขึ้น
ป พ.ศ. ๒๕๔๗ หลวงพอมีอาการซึม และแขนขาซายออนแรงเฉียบพลัน จากภาวะหลอดเลือด
ในสมองแตกและไดรับการผาตัดสมองฉุกเฉินที่โรงพยาบาลศิริราชอีกครั้ง ในครั้งนี้ไดพักรักษาตัวที่
โรงพยาบาลศิรริ าชนานถึง ๓ เดือน หลังจากกลับวัดบานไรกไ็ ดรบั การดูแลอยางตอเนือ่ งจากทีมคณะแพทย
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จากเหตุการณครั้งนี้หลวงพอมีภาวะออนแรงหลงเหลืออยูทําใหทาน
จําเปนตองใชเกาอี้รถเข็นในบางครั้ง
เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ หลวงพอเขาพัก
รักษาตัวทีโ่ รงพยาบาลมหาราชดวยภาวะติดเชือ้ รุนแรง
ในปอด ตองระดมแพทยผูเชี่ยวชาญจากหลายสถาบัน
อาทิ โรงพยาบาลศิ ริ ร าช โรงพยาบาลรามาธิ บ ดี
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สถาบันโรคทรวงอก ในครั้งนี้
ทานนอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลมหาราชนานถึง
๙ เดือน และเพื่อใหทานไดรับโภชนาการที่เพียงพอ
จึ งจํ าเป นต องทํา การผา ตัดเพื่อใสสายยางผ า นผนั ง
หน า ท อ งไปยั ง กระเพาะอาหารโดยทํ า การผ า ตั ด ที่
โรงพยาบาลศิริราชและกลับมาพักรักษาที่โรงพยาบาล
มหาราชอี ก ครั้ ง จนถึ ง วั น ที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๕
ทีมคณะแพทย โรงพยาบาลมหาราชจึงเห็นควรให
ทานกลับไปพักรักษาตัวตอที่วัดบานไร เพื่อใหทานได
รับการฟน ฟูทงั้ ทางรางกายและจิตใจไดเร็วขึน้ เนือ่ งจาก
ได ใ กล ชิ ด ญาติ โ ยม โดยทางโรงพยาบาลมหาราช
นครราชสีมาและคณะลูกศิษยไดทําการปรับปรุงกุฏิที่
ทานพักอาศัยใหมีความปลอดภัยและมีความพรอม
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สําหรับการดูแลหลวงพอเสมือนหนึ่งนอนพัก
รักษาตัวที่โรงพยาบาล โดยทําระบบหองปลอด
เชื้ อ ควบคุ ม อุ ณ หภู มิ เนื่ อ งจากภาวะการ
เปลี่ ย นแปลงอุ ณ หภู มิ แ ละภาวะติ ด เชื้ อ จะ
สงผลตออาการทางปอดของทาน พรอมทั้งมี
ทีมแพทย พยาบาล และทีมสหวิชาชีพ อาทิ
นักกายภาพบําบัด แพทยแผนไทยและโภชนากร
เปนตน ทัง้ จากโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
และโรงพยาบาลดานขุนทด ดูแลรวมกันตลอด
๒๔ ชั่วโมง ในการนี้มีแพทยผูเชี่ยวชาญจาก
สถาบันตาง ๆ รวมดูแลเชนกัน อาทิ โรงพยาบาล
ศิริราช โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ โรงพยาบาลศรีนครินทร สถาบัน
โรคทรวงอก เป น ต น โดยที ม แพทย ผู  ดู แ ลมี
วัตถุประสงคเดียวกันคือใหหลวงพออยูกับพวก
เราใหนานทีส่ ดุ และมีความสุขตามอัตภาพ ในวันทีส่ ถานการณอาํ นวย หลวงพอก็จะออกมาโปรดญาติโยม
ที่หองกระจกปลอดเชื้อ ซึ่งมีพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวตางชาติเขากราบนมัสการอยางตอเนื่อง
โดยทีมแพทยไดจัดสภาวะแวดลอมตาง ๆ ใหอยางเหมาะสมและปลอดภัย และจะสังเกตไดวาทานจะมี
ความปตยิ นิ ดีทไี่ ดออกมาโปรดญาติโยม ภาพความทรงจําทีม่ อิ าจลืมเลือนของทีมคณะแพทยผดู แู ลคือภาพ
ความรวมมือรวมใจของสหวิชาชีพทุกระดับจากหลายสถาบัน รวมถึงคณะกรรมการวัดบานไร ในขณะนัน้
และลูกศิษยหลวงพอที่ไดจัดเตรียมอุปกรณสําคัญและจําเปน
ในการดูแลรักษาทานที่วัดบานไร นับเปนความรวมมือกัน
อยางบูรณาการและสมบูรณแบบที่สุด
หลังจากที่หลวงพอคูณไดกลับวัดบานไร เมื่อวันที่ ๓๐
มกราคม ๒๕๕๕ ทีมแพทยก็ใหการดูแลทานอยางตอเนื่องที่วัด
บานไร จนวาระสุดทายของทานเมือ่ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘
ในเชามืดวันนัน้ ทานเกิดภาวะลมรัว่ ในปอด (tension pneumothorax) อยางเฉียบพลัน สงผลใหปอดและหัวใจหยุดทํางาน
ทีมแพทยไดปฏิบัติการกูชีพและนําทานเขารับการรักษาตอ
ที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ในเชานั้นหลวงพอคูณ
ปริสทุ โฺ ธ ไดมรณภาพอยางสงบเมือ่ วันที่ 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
ทีจ่ ะตองรับภารกิจดูแลรักษาคนใหญคนโตหรือผูท มี่ ชี อื่ เสียงในสังคมดูจะเปนสิง่ ทีห่ ลีกเลีย่ งไมได ครัง้ นีผ้ ม
ไดมีโอกาสดูแลรักษาพระภิกษุรูปหนึ่งที่เปนที่สนใจของสาธารณชน เนื่องจากทานมีรูปลักษณที่ติดดิน
กินใจชาวบาน และมีชื่อเสียงในการเคาะศีรษะใหกับคนทั่วไปตั้งแตคนใหญคนโตจนถึงชนชั้นรากหญา
ในหองผูปวยหมายเลข ๘ ของหอผูปวยวิกฤตระบบการหายใจ หลวงพอคูณนอนสงบนิ่งหลังการ
ผาตัดสมองทีบ่ อบชํา้ จากหลอดเลือดในสมองแตก สองปกอ นทานอาพาธดวยโรคกลามเนือ้ หัวใจขาดเลือด
อันเปนผลจากการสูบบุหรี่พื้นบานมวนโตที่เราเคยคุนตากัน ครั้งนั้นรางกายทานฟนตัวดีมาก และทาน
ประกาศตอสาธารณะวาจะเลิกบุหรี่เพราะมันเปนพิษตอรางกาย แมจะเลิกไดเด็ดขาด แตผลของบุหรี่ตอ
หลอดเลือดสมองคงยังเหลือรองรอยจนถึงการอาพาธครั้งนี้
ดวยการเอาใจชวยของทุกฝาย และสวนหนึ่งคงมาจากผลบุญอันมหาศาลของทาน การฟนตัวจึง
กลับมาอยางเหลือเชื่อ เริ่มจากการกลับมาหายใจเอง ขยับแขนขาไดดี ฉันอาหารไดเอง ฝกนั่งในรถเข็น
และทีพ่ วกเราปลืม้ ใจทีส่ ดุ คือ การทํากายภาพบําบัดอยางมีประสิทธิภาพจนสามารถยืนและเดินไดเองโดย
การชวยพยุง กอนกลับวัดบานไรยังไดพาทานไปเดินออกกําลังกายเริ่มจากพุทธมณฑล แลวคอย ๆ ไกล
ออกไปทีพ่ ระราชวังสนามจันทร จนครัง้ สุดทายไปทีพ่ ระราชวังบางปะอิน ผมจึงแนใจวาทานแข็งแรงพอที่
จะคืนถิ่นแลว รวมเวลาอยูโรงพยาบาลครั้งนี้ ๑๐๕ วัน กอนกลับวัดทานไดบริจาคเงินใหโรงพยาบาลหนึ่ง
ลานบาท
ผมติดตามทานอยางใกลชิดในรถนําสง ดูทาทางหลวงพอไมไดตื่นเตนมาก เพราะทานยังสูญเสีย
ความทรงจําระยะใกล โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับวัดที่ทานจําพรรษาอยู ผมไดพยุงหลวงพอเดินเขาสูหองพักที่
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มีการปรับปรุงใหม ผูคนดูพลุกพลานและมีหลายคนที่พยายามเขามาเพื่อชื่นชมทานใกล ๆ พอสงบบาง
แลวผมจึงตองออกไปชี้แจงใหทราบทั่วกันวา ทานมีสภาพรางกายที่ไมเหมือนเดิมแลว หากอยากใหทาน
ดํารงอยูยาวนานไป ขอใหชวยกันปฏิบัติตามคําสั่งแพทยโดยเครงครัด คือ งดกิจภายนอกวัด จํากัดภาระ
งาน และควบคุมการเขาขอเยีย่ ม จากนัน้ จึงไดสง มอบผูป ว ยและแนวทางการดูแลรักษาตอไปใหกบั ทีมงาน
โรงพยาบาลในพื้นที่เพื่อรับผิดชอบดูแลรักษาทานตอ
แมวาชวงเวลาที่ไดใกลชิดทานจะดูมาก แตโอกาสที่ผมจะไดเขาใจและเรียนรูอะไรจากทานมี
ไมมากนัก สวนหนึ่งอาจเปนเพราะทานอาพาธเกี่ยวกับสมอง แตอีกสวนหนึ่งก็คือรอบขางทานจะมีศิษย
ใกลชิดอยูดวยเสมอ ที่ผมพอจะสรุปไดบางก็คือ
๑. ทานเปนคนไขที่นารักเหมือนผูสูงอายุทั่วไป 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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น อ ยก็ อ ยากรู  ค วามเป น ไปของสภาวะสุ ข ภาพและ
การเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ ที่จะเกิดกับทานตอไป
ดวยความที่ยังมีความผูกพันในฐานะแพทยกับ
คนไขที่เคยดูแลดานหนึ่ง และภารกิจที่ไดรับมอบหมาย
จากหนวยงานใหเปนผูร บั ผิดชอบติดตามผลอีกดานหนึง่
ผมจึงไดตดิ ตามความเคลือ่ นไหวสภาวะสุขภาพของทาน
ตอเนื่องเปนระยะ ๆ โดยอาศัยการสื่อสารทางโทรศัพท
ผานลูกศิษยทปี่ รนนิบตั ใิ กลชดิ และแพทยในพืน้ ที่ รวมไป
ถึงการขึ้นไปตรวจเยี่ยมเปนครั้งคราว เมื่อมีคณะแพทย
และพยาบาลจากโรงพยาบาลของผมขึน้ ไปทอดกฐินทีว่ ดั
ของทาน ไมกี่วันลูกศิษยใกลชิดของทานก็โทรศัพท
มาแจง เพือ่ ใหผมขึน้ ไปรับเงินสองลานสามแสนบาทจาก
มือทาน สําหรับนํากลับมาบริจาคใหโรงพยาบาลของผม
อีกทอดหนึ่ง ครั้งหนึ่งไดมีโอกาสนอนคางหนาเตียงนอน
ของทานพรอมกับลูกศิษย กอนจําวัดทานสวดมนต
ไหวพระที่หัวนอนไดอยางคลองแคลวไมมีการขาดหาย
หรือขาดชวง ชวงกลางคืนทานก็จําวัดไดสนิทดีไมมี
อาการผิดปกติ ผมพยายามขออนุญาตทานเจาะเลือด
ปลายนิ้วเพื่อตรวจระดับนํ้าตาล ทานก็ไมยอม โดยให
เหตุผลวา “จะเจาะใหเจ็บทําไม ยาก็กินประจําอยูแลว
และอาหารก็ไมไดฉันอะไรมากมาย” ก็เห็นจะจริงของ
ทาน ในที่สุดผมก็ตองเปนฝายถอย แตทานก็รับปากวา
เมือ่ ถึงเวลาจะยอมใหตรวจเลือดหลาย ๆ อยางพรอมกัน
ไปทีเดียว กอนกลับผมไปกราบลา ทานพยักหนารับ
พรอมหยิบกลวยนํ้าวาในสํารับอาหารขึ้นมารายคาถา
แลวสงใหผม ไมทราบวาเปนคาถาอํานวยโชคหรือจะเปน
คาถาใหไดมีโอกาสมาปรนนิบัติรับใชทานอยางตอเนื่อง
สิบเดือนตอมา ดวยปญหาการสําลักและเกิดปอด
อักเสบบอย ๆ จึงไดประสานงานกับคณะแพทยในพื้นที่
เพื่อนําทานกลับมาโรงพยาบาลของผมอีกครั้งเพื่อใสสายยางใหอาหารทางหนาทอง ทุกอยางผานไป
ดวยดี ครั้งนี้คณะศิษยไดจัดงานวันเกิดยาง ๘๙ ปใหทาน นิมนตพระผูใหญมา ๙ รูป ทานไดบริจาคเงิน
จากผูมีจิตศรัทธาใหกับโรงพยาบาลหนึ่งลานเจ็ดแสนบาท เนื่องจากเจอวิกฤตนํ้าทวมใหญกรุงเทพฯ
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จนลามเขามาใกลโรงพยาบาลของผม จึงตองรีบสง
ทานไปพักตอที่โรงพยาบาลในพื้นที่อีกหลายเดือน
ทานจึงไดเดินทางกลับวัด
สามปตอมา แพทยในพื้นที่แจงวาหลวงพอ
หัวใจหยุดเตนชวงเชามืด เปนผลจากเสมหะอุดกั้น
หลอดลมและลมรั่วในชองเยื่อหุมปอด หลังทําการ
ชวยชีวิตขั้นสูงนานกวาหนึ่งชั่วโมง ทานสามารถ
กลับมามีการทํางานของหัวใจและระบบไหลเวียน
โลหิตไดแตยังอยูในขั้นวิกฤต ผมรีบขึ้นไปประชุม
รวมกับทีมแพทยในพื้นที่ที่ทํางานกันอยางแข็งขัน
หลังจากสภาพรางกายทานคงทีร่ ะดับหนึง่ ภายใตการประคับประคองอวัยวะเต็มที่ ผมไดกราบลาหลวงพอ
เพื่อเดินทางกลับ ในใจคิดวาทานคงละสังขารในเวลาอันใกลนี้แน ผมไมไดเอยปากชัดเจนตอทีมแพทย
ที่ดูแล เพียงแตใชอวัจนภาษาสื่อความหมายวาอยากใหยอมรับวิถีแหงธรรมชาติ ไมกาวลํ้าเสนไปสูการ
รักษาเพื่อยื้อชีวิตดังเชนที่เกิดกับพระผูใหญหลายทานในอดีตที่ผานมา ตอนสายของวันรุงขึ้นจึงไดรับ
โทรศัพทแจงการละสังขารของทาน ผมฟงอยางสงบนิ่งและกําหนดความตั้งใจวาจะพยายามทําความดีให
ไดเศษเสี้ยวหนึ่งของทาน ที่ไดมีคุณูปการตอคนไทยและประเทศไทยมาตลอดชีวิตอันยาวนานของทาน
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จริยวัตรหลวงพอคูณ
การเลิกบุหรี่
หลวงพอเริ่มสูบบุหรี่ (ยาเสน) ตั้งแตวัยรุน ตาม
คานิยมในสมัยนั้น ในระยะหลัง ๆ มวนบุหรี่ของหลวงพอ
จะมีขนาดโตจนเปนเอกลักษณเฉพาะตัว หลวงพอเลาวา
“ขณะสูบ กูจะกําหนดจิ๊ต จนกวาจะโมดมวน”
ดวยวัย ๗๕ ป และสูบบุหรี่มานาน หลวงพอไดเลิก
สูบบุหรี่ตามคําแนะนําของแพทยตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๔๑ เพื่อ
เปนตัวอยางแสดงใหเห็นวาการเลิกสูบบุหรี่นั้นสําคัญอยูที่
จิตใจ “ถาเราตั้งใจ ขมใจเอาชนะตนเองแลว ทุกสิ่งทุกอยาง
ก็จะสําเร็จ การเลิกสูบบุหรี่ใคร ๆ ก็วายาก แตก็สามารถ
เลิกได”
(การสูบบุหรี่เปนระยะเวลานานทําใหเกิดปญหา
สุขภาพตอปอด มีอาการรุนแรงหลายระดับ ตั้งแตเยื่อบุ
ทางเดินหายใจอักเสบ ถุงลมโปงพอง และมะเร็งปอด เปนตน)

บิณฑบาตบุหรี่
หลวงพอคูณกลาวในโอกาสวันงดสูบบุหรี่โลกวา.....
“อาตมาอยากจะบอกวาถาเลิกไดเปนสิง่ ทีด่ ี แตกเ็ ปน
เรื่องของแตละคน วาอยากจะเลิก หรือ อยากจะสูบตอไป
ถาอาตมาหามไดก็อยากจะหามไปถึงเรื่องยาบาดวย”
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บําเพ็ญทานบารมีที่ยิ่งใหญ

ดวยการตัดสินใจอยางแนวแนที่จะเปนครูใหญและพินัยกรรมอันลํ้าคา
วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๓๖ หลวงพอคูณในวัย
๗๐ ป พรอมคณะลูกศิษย เดินทางจากวัดบานไรดวย
รถยนตไปจังหวัดขอนแกน ดวยจุดประสงคทแี่ นวแนจะ
บริจาครางกายเปนครูใหญที่ภาควิชากายวิภาคศาสตร
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยมีผูชวย
ศาสตราจารยกติ ติศกั ดิ์ ศรีพานิชกุลชัย หัวหนาภาควิชา
กายวิภาคศาสตรในขณะนั้น พรอมคณาจารยใหการ
ตอนรับ และนําหลวงพอเดินชมหองปฏิบัติการการ
เรียนการสอนจากรางกายครูใหญ ซึง่ หลวงพอไดตดั สิน
ใจวา “กูจะขอเปนครูใหญแบบใหผา ” (ไมเลือกแบบเปนโครงกระดูก) จากนัน้ หลวงพอไดใหเขียนพินยั กรรม
ครั้งแรก (รหัสหมายเลข ๓๖/๐๐๖) หลังจากลงลายมือชื่อในพินัยกรรม หลวงพอไดเปลงวาจาวา “สําเร็จ
แลว” ถึงสามครั้ง พินัยกรรมฉบับนี้ตอมามีการแกไขเล็กนอย เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๓
การตัดสินใจทําพินัยกรรมยกสรีรสังขารของทานใหเปนครูใหญไมไดหมายความวาหลวงพอจะไม
คิดถึงความรูสึกของญาติพี่นอง ลูกศิษยลูกหาทั้งหลาย ทานกลาววา “ ลูกหลานเอย ใหเขาไปเถอะ
เขาจะไดเอาไปใชเปนประโยชน....อยาไดพิรี้พิไรเหนี่ยวรั้งไวเลย..........” วาจาที่ทานเปลงออกมานี้เปนสิ่ง
ทีท่ า นไดขออนุญาตตอญาติพนี่ อ งลูกหลานวงศตระกูลของทาน แสดงถึงความเมตตาอยางลึกซึง้ และเคารพ
ตอความรูสึกของทุกคน ไมไดตัดรอนตอความรูสึกอาลัยอาวรณของญาติพี่นองและลูกหลานแตอยางใด
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“เมื่อกูตายแลว กูกลัววาศพของกูนี่แหละจะเปนภาระยุงยากของลูกหลาน จะเกิดความสับสน
วุนวายเพราะคนที่มาหากู ฝากตัวเปนศิษยมีมากมายหลายประเภท มีทั้งดีทั้งเลว ละโมบ โลภมาก
มาแสวงหาประโยชนตาง ๆ นานา โดยไมกลัวบาปกรรม......กูจึงขอใหโรงพยาบาลมารับเอาศพไปภายใน
๒๔ ชัว่ โมง และหลังจากสิน้ สุดการศึกษาคนควาแลว ก็ใหจดั พิธบี าํ เพ็ญกุศลศพเชนเดียวกับศพของอาจารย
ใหญทานอื่น ๆ....”

ชีวิตที่ถูกหลอหลอมสูความเปนครู
ความตั้งใจของหลวงพอในการที่จะเปนครูใหญใหนักศึกษาแพทยไดใชเลาเรียนถูกหลอหลอมมา
จากหลายสวน หลวงพอมาจากครอบครัวทีย่ ากจน ทานไมมโี อกาสศึกษาเลาเรียนเฉกเชนคนทัง้ หลายทัว่ ไป
สมัยทีเ่ ด็กชายคูณ ฉัตรพลกรัง มีอายุราว ๖-๗ ขวบ ไดเรียนหนังสือกับพระอาจารยเชือ่ ม วิรโธ พระอาจารย
ฉาย และพระอาจารยหลี เรียนทั้งภาษาไทยและภาษาขอม เมื่ออายุได ๒๑ ป นายคูณ ฉัตรพลกรัง เขา
อุปสมบท ณ พัทธสีมาวัดถนนหักใหญ ตําบลกุดพิมาน อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา เมือ่ วันศุกร
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 อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา เมือ่ บวชเรียนทานจึงครํา่ เครงกับคําสอนของครูบาอาจารย
ทานศึกษาพระธรรมคําสั่งสอนขององคพระสัมมาสัมพุทธเจาตามพระธรรมคัมภีรตาง ๆ ที่พึงจะหาไดใน
สมัยนัน้ ทานไดนาํ วิชาความรูเ หลานัน้ มาศึกษาไตรตรองจนแตกฉานเกิดเปนความรูจ ริงแหงธรรมชาติของ
สรรพสิ่งทั้งหลาย ทานนําความรูนั้นมาสั่งสอนคน ตลอดชีวิตทานจึงเปนครู ทานไดสั่งสอนคนดวยคําสอน
ที่เปนภาษาพูดงาย ๆ สอนใหคนรูจักศีล รูจักธรรม ทานไดสอนคนใหรูจักทาน ดวยเหตุที่หลวงพอเทศน
ไมเกง ทานจึงปฏิบัติตัวเองใหเปนตัวอยางดวยการทําใหเห็น ทานตระหนักถึงวาระสุดทายแหงชีวิตที่
ทุกคนตองประสบทานจึงอยากใหรางกายตัวเองเปนแหลงวิชาการไดสั่งสอนนักศึกษาแพทย

บนเสนทางของความเปนครู
ปฏิปทาทีห่ ลวงพอคูณใชดาํ เนินชีวติ บนเสนทางเพศ
พรหมจรรยเปนสิ่งที่ประชาชนคนทั่วไปแซซองสรรเสริญ
หลวงพอคูณไดเขาไปสถิตในหัวใจของผูคน ในทามกลาง
ลาภยศสรรเสริญที่หลั่งไหลเขามา หลวงพอไมมีความหวั่น
ไหวตอสิ่งเหลานั้น ทานตอสูกับความเยายวนแหงกิเลส
ตัณหา ความโลภโกรธหลง อุปาทานตาง ๆ มานักตอนัก
และเอาชนะตอสิ่งเหลานั้นมาแลว จึงเห็นลาภตาง ๆ ไมวา
เปนแกวแหวนเงินทองเปนของธรรมดา ไมหวั่นไหวใน
อานุภาพของสิ่งเหลานั้นดังที่ทานกลาววา “กูไมเคยยินดี
ยินรายในลาภยศสรรเสริญ” ทานจึงบริจาคทานสิ่งของ
ตาง ๆ เหลานั้นใหกับผูคนและแปรเปนสาธารณประโยชน
แกประชาชนอยางทั่วถึง หลวงพอกลาววา “หลวงพอเปน
คนยากจนมาโดยกํ า เนิ ด จึ ง อยากคิ ด ช ว ยเหลื อ คนอื่ น
การนําเงินออกไปชวยคนอื่น ก็จะมีคนบริจาคเรื่อย ๆ ถา
เก็บไวจะทําใหตนตาบอด ใจก็บอดอีกดวย จึงอยากชวยคนอืน่ อยูเ รือ่ ยไป วันใดไมมคี นมาขอเงิน ก็ไมคอ ย
สบายใจ”
ตลอดชีวิตของหลวงพอคูณ มีแตความผุดผองแจมใสในดวงจิตที่เปยมดวยความมากแหงเมตตา
ทานไมเคยปฏิเสธผูค นจํานวนมหาศาลทีม่ าเฝารอคอยใหทา นไดแผเมตตาจิตใหในแตละวัน ดังนัน้ ทานจึง
มากดวยกิจธุระในการตอนรับผูคนที่มากราบนมัสการใหทานเคาะหัว ฝงตะกรุด ประพรมนํ้ามนต ทาน
หวังวาเมื่อทานกระทําสิ่งเหลานี้ใหเขาไปแลวจะเปนสิ่งที่เขาจะใชยึดเหนี่ยว หรือเหนี่ยวรั้งในการตอสูกับ
กิเลสตัณหาอยางที่ทานเคยตอสูมาแลว และชักนําใหเขาเหลานั้นอยูในเสนทางของศีลธรรมอันดีงาม
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หลวงพอคูณไดสรางพระเครื่อง เหรียญบูชาหลายรุน โดยเจตนาที่แทจริงแลวทานหวังให
พระเครื่องหรือเหรียญบูชาตาง ๆ เปนที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจแกผูที่รับไป ไมใหประพฤติปฏิบัติในสิ่งชั่วราย
ทานกลาววา “พระไมไดอยูกับคนชั่วแตอยูกับคนดี ใหนึกวาพระมากับเราจะทําชั่วไมได อยาทําตัวผิด
ศีลธรรม ผิดจารีตประเพณี โดยเฉพาะการทําผิดกฎหมายบานเมือง ใหตั้งอยูในความไมประมาท”
จึงกลาวไดวาหลวงพอคูณเปนครูตลอดชีวิตของทาน ทุกคําพูดที่เปลงออกมาลวนแฝงซึ่งปรัชญา
ของชีวติ แสดงใหเห็นถึงแกนแทหรือกนบึง้ แหงความคิด คําพูดของหลวงพอมักแทงใจของผูส นทนา ทําให
ผูส นทนามักฉงนวาหลวงพอลวงรูค วามคิดเขาไดอยางไร ถาผูฟ ง จับใจความและสังเกตคําพูดแตละประโยค
ของหลวงพอไดจะเห็นถึงความตั้งใจดีของหลวงพอที่จะแนะนําสั่งสอนเขาใหอยูในทิศทางที่พึงจะเปนไป
แหงชีวิตของเขา
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วาระสุดทายและพินัยกรรม
อาการอาพาธครัง้ สุดทายของหลวงพอคูณ เริม่ ตนเมือ่ เวลาประมาณ ๐๕.๔๕ น. ของวันศุกรที่ ๑๕
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ พยาบาลทีด่ แู ลหลวงพอคูณทีว่ ดั บานไร พบวาหลวงพอมีอาการหมดสติ ทีมแพทย
ไดรีบใหการชวยชีวิตอยางสุดความสามารถและเรงนําสงหลวงพอไปรักษาตอที่โรงพยาบาลมหาราช
นครราชสีมา ทีมแพทยไดพยายามชวยชีวิตหลวงพออยางตอเนื่อง ในชวงเวลาทุกเสี้ยววินาทีนั้นมีคาที่สุด
แตรา งกายของหลวงพอลดการตอบสนองลงไปเรือ่ ย ๆ สุดทาย เมือ่ เวลา ๑๑.๔๕ น. คณะแพทยไดประกาศ
ใหทราบวา พระเทพวิทยาคม (หลวงพอคูณ ปริสทุ โฺ ธ) ไดมรณภาพแลว ทีโ่ รงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
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
ผูม สี ว นเกีย่ วของในการเปดพินยั กรรมมีหลายทาน อาทิ ผูว า ราชการจังหวัดนครราชสีมา เจาคณะ
จังหวัดนครราชสีมา เจาคณะอําเภอดานขุนทด ผูอํานวยการสํานักพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา
ผูอ าํ นวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา คณะผูบ ริหารจากคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
ทีมผูบริหารโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา กลุมทีมวัดบานไร และศิษยานุศิษยเปนจํานวนมาก ไดรวม
ประชุมและลงมติใหดําเนินการตามพินัยกรรมฉบับดังกลาวทุกประการ โดยไมมีการนําไปบําเพ็ญกุศล
ที่วัดบานไรกอน ดังที่มีลูกศิษยจํานวนหนึ่งไดรองขอ
ใจความสําคัญในพินัยกรรมไดระบุไววา....
“ใหมอบสังขารแกมหาวิทยาลัยขอนแกนภายในเวลา ๒๔ ชั่วโมงนับแตมรณภาพ แลวใหทาง
มหาวิทยาลัยมอบใหแกภาควิชากายวิภาคศาสตร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน เพื่อให
นํ า ไปศึ ก ษาค น คว า ตามวั ต ถุ ป ระสงค ข องภาควิ ช าฯ สํ า หรั บ พิ ธี ก รรมทางศาสนาและการสวด
พระอภิธรรม ขอใหคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ประกอบพิธีขึ้นที่คณะ เปนเวลา ๗ วัน
ส ว นการประกอบพิ ธี บํ า เพ็ ญ กุ ศ ลเมื่ อ สิ้ น สุ ด การศึ ก ษาค น คว า ของภาควิ ช ากายวิ ภ าคศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกนแลว ใหจัดอยางเรียบงาย ละเวนการพิธีสมโภชใด ๆ ทั้งหามขอพระราชทาน
เพลิงศพ โกศ และพระราชพิธีอื่น ๆ เปนกรณีพิเศษหรือเปนการเฉพาะ โดยใหคณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน ประกอบพิธีเชนเดียวกับที่จัดใหแกอาจารยใหญของนักศึกษาแพทยประจําป
รวมกับอาจารยใหญทานอื่น แลวเผาที่ฌาปนสถานวัดหนองแวง (พระอารามหลวง) อําเภอเมือง
ขอนแกน จังหวัดขอนแกน หรือวัดอื่นใดที่คณะแพทยศาสตรเห็นสมควรและเหมะสม โดยเมื่อ
ดําเนินการเสร็จสิน้ แลว ขอใหคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน นําอัฐิ เถาถาน และเศษอังคาร
ทั้งหมด ไปลอยที่แมนํ้าโขง จังหวัดหนองคาย ตามที่เห็นสมควรและเหมาะสม”
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รวมภาพแห่งความทรงจ�ำ
วันมรณภาพหลวงพ่อคูณ
วันเสาร์ที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๒๐.๐๐น. ได้เคลื่อนสรีรสังขารของหลวงพ่อคูณ
ออกจากโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ตามเส้นทางถนนมิตรภาพ ตลอดสองฟากทางมีประชาชน
นั่งรอส่งสรีรสังขารของท่านโดยจุดธูปเทียนส่องสว่างเป็นการสักการะต่อดวงวิญญาณของหลวงพ่อ
เวลาประมาณ ๒๒.๐๐ น. ขบวนรถถึงอาคาร ๒๕ ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีผู้บริหาร บุคลากร
จ�ำนวนมากคอยต้อนรับ
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เนือ่ งจากอาคาร ๒๕ ปีฯ นัน้ คับแคบไม่สามารถรองรับพุทธศาสนิกชนจ�ำนวนมหาศาลทีจ่ ะเดินทาง
มาสักการะสังขารได้ ดังนั้น วันอาทิตย์ที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลาประมาณ ๑๔.๐๐น. จึงได้เคลื่อน
สรีรสังขารหลวงพ่อคูณ ไปยังศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพือ่ บ�ำเพ็ญ
กุศลและสวดพระอภิธรรม เป็นเวลา ๗ วัน (๑๗ พฤษภาคม – ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘) ตามที่ระบุไว้ใน
พินัยกรรม
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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรม
ราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในหลวงรัชกาลที่
๑๐ ในขณะด�ำรงพระยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฏราชกุมาร และพระบรมวงศานุวงศ์
พระราชทานพวงมาลาวางหน้าหีบศพ
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ประมวลภาพงานบ�ำเพ็ญกุศลและสวดพระอภิธรรม
พระเทพวิทยาคม หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ
วันที่ ๑๘ - ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘
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กราบอาลัยพระเทพวิทยาคม หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ
ในพระเมตตาอุทิศสรีรกายา เป็นวิทยาทาน
แก่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กราบ

อาลัย
พระเทพ
วิทยาคม
หลวง
พ่อคูณ
ปริ
สุทฺโธ
ใน
พระเมตตา
อุทิศสรีรกายา
เป�นวิทยาทาน
แก่
มหาวิทยาลัย
ขอน
แก่น

แทบเท้า ด้วยเคารพ น้อมนบท่าน
ดาล เทวษโศก วิโยคสูญ
จร สู่สวรรค์ พลันอาดูร
เบื้องบูรพ์ พูนร�ำลึก
ราษฎร์ พร้อมพรัก ด้วยรักเทิด
เปรื่อง เวทประเสริฐ เลิศรู้สึก
วาร ใกล้ไกล ได้ส�ำนึก
ผลึก สอนสั่ง ลุกนั่งยืน
นอกเขต ขอบขัณฑ์ ท่านไม่เว้น
โดดเด่น เป็นแผ่นผืน
อ่าองค์ครืน
ลูกหลานชื่น ได้เรียนรู้
กล้า วิชาชาญ “อาจารย์ใหญ่”
หญิงชายศิษย์ ตั้งจิตสู้
คานใด ไป่แกร่ง แรงท่านครู
ด�ำรู “แก่นพ่อคูณ” เนาพูนนาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนงค์ รุ่งแจ้ง (ประพันธ์)
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ในระหว่างหนึ่งปีแรกที่ร่างกายของครูใหญ่หลวงพ่อคูณได้ถูกเก็บรักษาไว้ที่ห้องเก็บสรีรสังขาร
พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ) อาคารเรียนรวม ชั้น ๗ ของคณะแพทยศาสตร์ เพื่อรอเวลา
ที่เหมาะสมในการประกอบการเรียนการสอนนั้น ได้เปิดให้บุคลากร ญาติ และ ศิษยานุศิษย์ประกอบพิธี
ท�ำบุญอุทิศส่วนกุศลเดือนละ ๑ ครั้งในวันพระและวันส�ำคัญอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับหลวงพ่อ เช่น วันคล้าย
วันเกิด วันมรณภาพ เป็นต้น
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ในระหว่างที่ร่างกายของครูใหญ่หลวงพ่อคูณถูกเก็บรักษาไว้ที่คณะแพทยศาสตร์เพื่อประกอบ
การเรียนการสอนนัน้ เป็นภารกิจทีไ่ ม่สามารถเปิดให้บคุ คลทัว่ ไปเข้าคาราวะหลวงพ่อได้ ดังนัน้ เพือ่ เป็นการ
อ�ำนวยความสะดวก คณะแพทยศาสตร์จึงได้จัดเตรียมสถานที่พิเศษด้านหน้าโรงพยาบาลศรีนครินทร์
บริเวณชั้น ๑ อาคารผู้ป่วยใน ตึก ก ไว้ให้แก่ประชาชนผู้มีจิตศรัทธาได้มากราบคาราวะหลวงพ่อ
โดยไม่เป็นการรบกวนการเรียนการสอน ซึ่งมีผู้มีจิตศรัทธาได้มากราบคารวะหลวงพ่อคูณเป็นจ�ำนวนมาก
อย่างต่อเนื่อง
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การเรียนการสอนจากร่างครูใหญ่หลวงพ่อคูณ
การเตรียมสรีรสังขารหลวงพ่อคูณเป็นครูใหญ่หลวงพ่อคูณ หลังจากท�ำพิธีขอขมาต่อสรีรสังขาร
ของหลวงพ่อที่อาคาร ๒๕ ปีฯ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม แล้ว อาจารย์และเจ้าหน้าที่ของภาควิชา
กายวิภาคศาสตร์ได้ทำ� กระบวนการเตรียมร่างครูใหญ่และบรรจุสรีรสังขารหลวงพ่อไว้ในโลงเย็นเพือ่ บ�ำเพ็ญ
กุศลในช่วง ๗ วัน
หลังจากบ�ำเพ็ญกุศลที่ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษกครบ ๗ วันตามพินัยกรรมแล้ว
ได้เคลื่อนสรีรสังขารหลวงพ่อคูณมายังห้องเก็บสรีรสังขารที่ชั้น ๗ อาคารเรียนรวม เป็นเวลา ๑ ปี
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดบ�ำเพ็ญกุศลเนื่องในวันครบรอบ ๑ ปีแห่งการละสังขาร
ของหลวงพ่อคูณ ในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ หลังเสร็จพิธี ได้น�ำสรีรสังขารของหลวงพ่อคูณขึ้น
บนเตียงผ่าตัดเพือ่ เตรียมพร้อมส�ำหรับการสอนสาธิตให้แก่นกั ศึกษาต่อไป ทัง้ นีไ้ ด้ทำ� พิธขี อขมาก่อนลงมีด
ในวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ น�ำโดยรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย และ
พระมหารุ่งเรือง วัดเวฬุวัน
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การเรียนการสอนจากร่างครูใหญ่หลวงพ่อคูณจัดแบบสาธิตโดยแบ่งนักศึกษาเป็นกลุ่มย่อย
เข้าเรียนกลุ่มละประมาณ ๑๐ คน และมีอาจารย์เป็นผู้บรรยายแสดงโครงสร้างต่าง ๆ  ทั้งนี้อาจารย์และ
นักศึกษาจะกล่าวค�ำขอขมาก่อนเริ่มการเรียนการสอนทุกครั้ง ร่างครูใหญ่หลวงพ่อคูณนั้นยังประโยชน์
อย่างกว้างขวางแก่นักศึกษาทุกคณะที่เรียนวิชามหกายวิภาคศาสตร์ ได้แก่ นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์
คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะสาธารณสุข
ศาสตร์   และนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตลอดจน
นั ก ศึ ก ษาจากสถาบันใกล้เคียง นับจ�ำนวนรวมทั้ ง สิ้ น มากกว่ า ๑,๐๐๐ คน สมดั ง เจตนารมณ์ข อง
หลวงพ่อคูณอย่างแท้จริง นอกจากนี้ความเมตตาของหลวงพ่อที่มอบสรีรสังขารเป็นครูใหญ่ยังส่งผลให้
ศิษยานุศิษย์และประชาชนผู้ศรัทธาแสดงเจตจ�ำนงบริจาคร่างกายเป็นครูใหญ่เพิ่มขึ้นเป็น ๓-๔ เท่า
จากปกติอีกด้วย
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ค�ำขอขมา
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 ทั้งในอดีต ทั้งในปัจจุบันและในอนาคตก็ดี
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
“....เมือ่ สิน้ สุดการศึกษาค้นคว้าของภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่นแล้ว ให้จดั โดยเรียบง่าย ละเว้นการพิธสี มโภชใด ๆ และห้ามมิให้ขอพระราชทานเพลิงศพ โกศ
และหรือพระราชพิธีอื่น ๆ เป็นกรณีพิเศษ เป็นการเฉพาะ โดยให้คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น กระท�ำเช่นเดียวกับการจัดพิธศี พของอาจารย์ใหญ่นกั ศึกษาแพทย์ประจ�ำปี ร่วมกับอาจารย์
ใหญ่ท่านอื่น แล้วเผา ณ ฌาปนสถานวัดหนองแวงพระอารามหลวง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
หรือวัดอื่นใดที่คณะแพทยศาสตร์เห็นสมควรและเหมาะสม โดยท�ำพิธีเผาให้เสร็จสิ้นที่ จ.ขอนแก่น
แล้วอัฐิเถ้าถ่านและเศษอังคารทั้งหมดให้คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น น�ำไปลอย
ที่แม่น�้ำโขง จังหวัดหนองคาย ตามที่เห็นสมควรและเหมาะสม”

ด้วยวัยถึง ๙๑ ปี ร่างของหลวงพ่อสามารถแสดงให้เห็น
โครงสร้างต่าง ๆ ที่มนุษย์มีอยู่ได้อย่างชัดเจน หลวงพ่อได้มอบ
สิ่งที่ท่านมีอยู่เป็นสิ่งสุดท้ายให้กับมวลมนุษยชาติ ผ่านนักศึกษา
ผู้เป็นลูกศิษย์ของท่าน จึงกล่าวได้ว่าท่านเป็นครูผู้ให้อย่างแท้จริง
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โอวาทธรรม

ค�ำสอนของหลวงพ่อคูณที่จะคงอยู่ในใจตลอดไป
หลวงพ่อเทศนาเป็นค�ำพูดตรง ๆ แทรกธรรมง่าย ๆ ที่ประชาชนทั่วไปฟังแล้วเข้าใจได้ ในที่นี้ไม่
สามารถสาธยายได้หมดจึงขอยกตัวอย่างมาเพียงบางส่วนเท่านั้น

ก่อนสอนคนอื่นต้องสอนตัวเองก่อน

“มันต้องสอนตัวเองก่อน จะแนะน�ำอะไรเขาตัวเองท�ำให้เขาดูตัวอย่างก่อน เช่น สอนให้เขา
บริจาคทาน ตัวเองต้องบริจาคเสียก่อนด้วยจึงจะถูก ใครมันจะไปเชื่อ เชื่อไม่ได้ ต้องท�ำให้เขาดูก่อน
สอนตัวเองก่อน ถึงค่อยไปสอนคนอืน่ จะท�ำอะไรทุกอย่างมันต้องท�ำให้เขาดูกอ่ น เขาจึงจะเชือ่ ... อย่าง
พระสงฆ์ อย่าดีแต่ไปสอนคนอื่น สอนตัวเองบ้างเถอะน่า สอนคนอื่นอย่างน�้ำไหลไฟดับ แต่ตัวเอง
ไม่สอน บอกให้เขาบริจาคเท่านั้นเท่านี้ แต่ตัวเองไม่ท�ำให้เขาดูก่อน หรือจะเป็นครูอะไรก็ตาม .. เป็น
ครูนาฏศิลป์ก็ต้องร�ำเป็น ... หรือเป็นครูอะไร ๆ ก็ต้องท�ำเป็นก่อนทั้งนั้น
พระพุทธองค์กเ็ หมือนกัน สอนตัวเองได้แล้วท่านเอาชนะตัวเองได้แล้ว จึงได้เสด็จออกไปเทศนา
โปรดปัญจวัคคีย์และเวไนยสัตว์”

ความประมาทเป็นบ่อเกิดแห่งความตาย
ถ้าประมาทเมื่อใดก็ตายเมื่อนั้น
หลวงพ่อมักจะให้ข้อคิดกับคนที่เอารถมาให้ท่านเจิมว่า
“การขับรถอย่างระมัดระวังไม่ประมาท ส�ำคัญกว่าการเจิม อย่างโบราณท่านว่า วิ่งไม่ดูตาม้า
ตาเรือก็ชนกันตาย การขับรถจะต้องดูทาง ถ้ามันคดโค้งจะต้องระมัดระวัง”
“ถ้าประมาทเมื่อใดก็ตายเมื่อนั้น เพราะฉะนั้นท�ำอะไรทุกอย่าง ท�ำให้ดี อย่าได้ประมาท อย่า
ผัดผ่อน ถ้าประมาทแล้วนึกได้ทีหลังจะเสียใจ”
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บ้านเราจะเจริญได้ไม่ยากหากคนไทยมีศีล ๕ ประจ�ำใจ
ละท�ำชั่ว ท�ำดี มีศีลธรรมประจ�ำใจ
หลวงพ่อให้ค�ำสอนส�ำหรับพุทธศาสนิกชนคนไทยได้ยึดถือปฏิบัติตามหลักธรรมค�ำสอนของ
พระพุทธเจ้าสั้น ๆ เข้าใจง่าย ๆ ว่า
“ละท�ำชั่ว ท�ำดี มีศีลธรรมประจ�ำใจ”
ซึ่งถือเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนานั่นเอง  ท่านมักกล่าวอยู่เสมอว่า
“อยากให้บ้านเราเจริญนะ ไม่ยากหรอก ตั้งอยู่ในองค์ปัญจะทั้ง ๕ คือรักษาศีล ๕ ให้บริสุทธิ์
ไม่ให้ขาด อย่าให้ด่างพร้อย เป็นมนุษย์สุดประเสริฐ หรือใครก็ตาม แม้แต่พระ เราก็ต้องรักษาศีล ๕
ถ้าไม่มีศีล ๕ ประจ�ำใจ ไม่ว่าพระรูปใดรูปหนึ่งก็เป็นพระไม่ได้เหมือนกัน”

กูห่วงหัวมึง
โครงการรณรงค์ ขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย “หลวงพ่อคูณ กูห่วงหัวมึง” มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น เป็นการรณรงค์ตามเจตนาของหลวงพ่อทีท่ า่ นได้เคยส่งความห่วงใย ถึงศิษยานุศษิ ย์และลูกหลาน
ทีใ่ ช้รถจักรยานยนต์ทกุ คน โดยท่านมีเมตตาอนุเคราะห์มลู นิธเิ มาไม่ขบั โดยได้ให้ขอ้ ความ “กูหว่ งหัวมึง”
ด้วยลายมือของท่านเองเพื่อน�ำไปใช้รณรงค์ต่อไป มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ให้ความส�ำคัญในเรื่องนี้เป็น
อย่างมากเพราะมีนกั ศึกษาไม่สวมหมวกนิรภัยและได้รบั อุบตั เิ หตุทกุ ปี จึงได้มกี ารติดป้ายรณรงค์ทวั่ บริเวณ
มหาวิทยาลัย รวมทั้งรณรงค์ผ่านสื่ออื่น ๆ ด้วย
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จงท�ำหน้าที่ตนเองให้ดีที่สุด
การท�ำหน้าที่คือการปฏิบัติธรรม
หลวงพ่อมักกล่าวเตือนสติบุคคลหลาย ๆ สาขาอาชีพ ทั้งข้าราชการ นักการเมือง เอาไว้ว่า...
“ลูกหลานเอ๋ย...การท�ำหน้าที่คือการปฏิบัติธรรม จงท�ำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด อย่าได้
ทุจริตต่อหน้าที่เลย”
“ กูเป็นพระไทย พ่อแม่ของกูก็เป็นคนไทย กูก็เป็นเจ้าของแผ่นดินไทยคนหนึ่งเหมือนกัน กูก็
รักแผ่นดินไทยไม่นอ้ ยกว่าคนอืน่ อะไรไม่ดกี กู ต็ ิ อะไรไม่ถกู กูกว็ า่ กูจะไม่เฉย ๆ เหมือนหลาย ๆ คนเฉย
เพราะคิดว่าไม่ใช่เรื่องของตัว”
“ .......ทุกวันนี้ดู ๆ แล้วคนชั่วจะมีมากกว่าคนดี พระอย่างกูอาจจะไม่ดีกว่าพระองค์อื่น ๆ นัก
เพียงแต่กูไม่เก็บสะสมทรัพย์สิน เงินทองที่ญาติโยมถวายมากูก็ไปท�ำบุญสร้างสาธารณประโยชน์อีก
ทอดหนึ่ง”

รู้จักพอ
“กูให้มึงรู่จั๊กพอ”
ในวัตรปฏิบัติของหลวงพ่อคูณหลายประการที่เป็นการสอนธรรมโดยทางอ้อม เช่น การรับเงิน
จากญาติโยมที่มาบริจาคให้ท่านน�ำไปสร้างสาธารณกุศล ท่านจะหยิบเพียงใบเดียวและเป็นใบที่มีค่า
น้อยที่สุด หลวงพ่อบอกว่าที่ท�ำเช่นนี้เพราะ....
“กูให้มึงรู่จั๊กพอ เพราะผู้คนหาเงินมาด้วยความยากล�ำบาก ยิบทั่งหม๊ด จะเป็นการเอาเปรียบ
หยาดเหงือ่ แรงงานของญาติโยม เราต้องมีเมตตาแก่เพือ่ นมนุษย์ เกิด แก่ เจ๊บตาย เขาให่เท่าไหร่กเ็ อา
เท่านั่น มันเป็นไปไม่ได้ อย่าเอามามากหลาย หลานเอ๊ย โลภของคนเรา ร่อยล้าน พันล่านก็ไม่พอ
ให่รจู่ กั ว่าพอกันซักทีซิ พูดว่า“พอ”กันซักที การรับบริจาคเพียงส่วนหนึง่ ของกูนเี่ ป็นการเตือนสติและ
สอนพุทธศาสนิกชนทัง่ หลายว่าให่รจู่ กั พอ อย่าโลภมากหรือให่ลดความโลภ ความอยากได้ของคนอืน่
อย่าเบียดเบียนเอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกัน”
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การให้
“เราต้องให่เขาก่อน แล่วเขาก็จะให่เราทีหลัง”
ด้วยบารมีของหลวงพ่อคูณ เมื่อตั้งใจจะสร้างอะไร สิ่งนั้นย่อมส�ำเร็จ คือจะมีผู้บริจาคสมทบอย่าง
มากมาย เคยมีผู้สอบถามเรื่องนี้ หลวงพ่อหัวเราะพร้อมบอกว่า... “เราต้องให่เขาก่อน แล่วเขาก็จะให่
เราทีหลัง และเมื่อเราได้รับการบริจาคมาแล้ว เราควรที่จะท�ำตัวให่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ไม่ใช่หวัง
เก๊บหวังรวยแต่อย่างเดียว มันไม่ใช่วิสัยของเพศสมณะ เมื่อเขาเห็นเราน�ำไปท�ำประโยชน์ เขาก็ยิ่งแต่
จะมาช่วยเรา ถ้าเราไม่น�ำไปท�ำบุญให่เขาต่อ  เขาจะได้บุญอะไร”
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กูมีทุกอย่างแล้ว
เมือ่ หลวงพ่อ กลับวัดบ้านไร่ ในปี พ.ศ. ๒๕๒๘ วัดมีสภาพทรุดโทรมมาก เมือ่ หลวงพ่อมาถึงญาติโยม
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
หลวงพ่อให้สมั ภาษณ์ภายหลังกลับจากรักษาอาการอาพาธ ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี “กูดใี จที.่ ...
ทุกคนมาต้อนรับและห่วงมาตลอด ทั้งที่ไปเยี่ยมกูที่โรงพยาบาล กูไม่ตายด๊อก ก็ยังอยู่กับพวกมึงได้อยู่
แต่กขู อให้พวกมึงทีห่ ว่ งใยกูจริง ๆ แล้วละก็จงหมัน่ สร้างความดี รักษาศีล มีเมตตาธรรม สร้างบุญกุศล
ให้มาก ๆ กูช่วยพวกมึงไม่ได้ด๊อก อย่างเก่งกูก็ไปส่งพวกมึงยังเมรุได้เท่านั้น ถ้าท�ำดีก็ไปสู่สุคติ ถ้าไม่ดี
ก็ไปสู่ทุคติ ถ้าบอกให้ท�ำดีจะไปสู่สุคติ 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
“กูเองก็ขอให้เด็กไทยทุกคนจงประพฤติตวั ให้เหมาะสมกับทีเ่ ราเป็นชาติไทย พวกลูก ๆ หลาน ๆ
ก็ขอให้ตั้งใจเล่าเรียนศึกษาหาความรู้ใส่ตัวเองเอาไว้ เมื่อเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ก็จะมีวิชาหากินกับเขา
อย่าได้เป็นเด็กเกเร ให้รู้จักรักพ่อแม่ เขาสั่งสอนบอกอะไรก็ให้เชื่อฟัง .... ”  “ทางพวกพ่อแม่ก็สั่งสอน
ให้ลูก ๆ ถ้าจะเอ่ยค�ำสอนไหน ก็อย่าไปพูดว่า ลูกคนนี้ดื้อ ลูกคนนี้มึน ลูกคนนี้ซน ลูกคนนี้บอกยาก
สอนยาก เพราะมึงไปว่ามันมาแต่เล็ก ๆ มันเป็นอัปมงคล และจะส่งเสริมให้ลูกของมึงดื้อจริง ๆ
พวกมึงต้องพูดค�ำว่าเป็นคนดี บอกง่าย สอนง่าย ไม่เคยเกเร ให้พูดกับลูก ๆ แต่สิ่งดี ๆ มันจะได้เป็น
มงคลและมันก็จะได้จดจ�ำเอาไว้ มึงท�ำตามกูบอกเด้อลูกหลานเอ๊ย”

อย่างมงาย
อย่าไปงมงายเอาเงินไปซื้อเลขหวย
“พวกมึงมาขอโชคพร กูก็ให้พรและเคาะหัว แต่เรื่องเลขเด็ดไม่มีให้ใครด๊อก อย่าไปงมงายเอา
เงินไปซื้อเลขหวยกันเลย เก็บเงินไว้ซื้อกับข้าวดีกว่า” (เดลินิวส์: ๒๕ กันยายน ๒๕๔๑)
กรณีข่าวเลขเด็ดอายุของหลวงพ่อคูณที่สร้างความสนใจให้กับนักเสี่ยงโชคทั่วประเทศ ท�ำให้ผู้สื่อ
ข่าวพยายามติดต่อขอสัมภาษณ์หลวงพ่อตลอดวัน แต่หลวงพ่อไม่วา่ งเพราะรับแขกไม่ขาดสายจนไม่ได้พกั
ผ่อน หลวงพ่อคูณได้พูดเตือนสติไปถึงนักเสี่ยงโชคเพียงสั้น ๆ ว่า “กูไม่อยากพูดอะไรทั้งนั้น ไม่อยากให้
ลูกหลานมันงมงายเกินเหตุ ใครจะโชคดีแล้วแต่โชควาสนา” (เดลินิวส์: ๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๒)
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หลักการท�ำบุญ
หลวงพ่ อ เปี ่ ย มไปด้ ว ยเมตตาธรรม ดั ง เช่ น ในคราวมอบเงิ น เพื่ อ สร้ า งโรงพยาบาลอ� ำ เภอ
ขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา จ�ำนวนเงิน ๑๕ ล้านบาท หลวงพ่อให้จารึกที่ป้ายหน้าโรงพยาบาลว่า
“หลวงพ่อคูณ ปริสทุ โฺ ธ สร้างอุทศิ ส่วนกุศลให้ทา่ นเจ้าอนุวงศ์ อดีตเจ้าเมืองเวียงจันทน์ (ประเทศลาว)”
ท�ำให้ผคู้ นสงสัยว่าเหตุใดจึงได้อทุ ศิ ส่วนกุศลให้กบั เจ้าอนุวงศ์ซงึ่ มารุกรานชาวโคราช หลวงพ่อคูณ
ไขข้อข้องใจว่า การท�ำบุญนัน้ นอกจากอุทศิ ส่วนบุญกุศลให้กบั ผูม้ พี ระคุณแล้วยังต้องแผ่สว่ นกุศลให้กบั ศัตรู
หมูม่ าร เช่นเจ้ากรรมนายเวร เจ้าบุญนายคุณด้วย จึงจะสมบูรณ์ หากไม่มเี จ้าอนุวงศ์กจ็ ะไม่มโี อกาสมีวรี สตรี
เช่นท้าวสุรนารี และ นางสาวบุญเหลือ
พุทธศาสนิกชนที่เคารพเลื่อมใสศรัทธาหลวงพ่อคูณนั้นไม่ได้เกิดจากสาเหตุที่ท่านสามารถเทศนา
สั่งสอนประชาชนด้วยลีลาโวหารอย่างพระนักเทศน์ทั่วไป แต่เกิดจากข้อวัตรปฏิบัติและปฏิปทาของ
หลวงพ่อคูณ ซึง่ ประจักษ์แก่สายตาพุทธศาสนิกชนอย่างชัดเจน และค�ำสอนทีเ่ ป็นค�ำพูดตรง ๆ แทรกธรรม
ง่าย ๆ ที่ประชาชนทั่วไปฟังแล้วเข้าใจโดยง่าย

พระในบ้าน
หลวงพ่อคูณแนะน�ำสัง่ สอนให้รจู้ กั บุญคุณ และตอบแทนบุญคุณต่อผูม้ พี ระคุณ พ่อแม่ ครูอาจารย์
แผ่นดินหรือประเทศชาติอันเป็นที่ก�ำเนิด เป็นที่อยู่อาศัย และพระเจ้าแผ่นดินที่เป็นศูนย์รวมจิตใจ
ของคนทั้งชาติ หลวงพ่อบอกว่า ผู้เป็นลูกต้องรู้จักตอบแทนบุญคุณพ่อแม่
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ยิ่งเอา มันยิ่งอด ยิ่งสละให้หมด มันยิ่งได้
หลวงพ่อคูณเป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่องของการบริจาคทานหรือการเสียสละเพื่อให้พุทธศาสนิกชน
ปฏิบัติตาม ท่านได้ด�ำเนินชีวิตโดยบ�ำเพ็ญทานบารมีอย่างจริงจังมาโดยตลอดตามแนวของพระมหา
เวสสันดร
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ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นตถาคต
ดูพระพุทธรูปเป็นตัวอย่าง
หลวงพ่อคูณยกเอาพระพุทธรูปเป็นตัวอย่างของความสงบระงับ โดยกล่าวว่า
“ดูพระพุทธรูปเป็นตัวอย่าง ท่านจะนั่งสง๊บ มองดูใจของท่านเอง ใครจะยกไปวางบนบ้าน
ในวิหาร ในพระอุโบสถ ในศาลา ในป่าดง ท่านก็ไม่เคยพูด ไม่เคยบ่น สบาย ไม่ร่อน ไม่หนาว ไม่มี
อาการหวั่นไหว ท่านสง๊บจริง ๆ”
พระพุทธศาสนาก็อยู่ที่กาย วาจา ใจ กายเรานี่แหละเป็นศาสนา ใจของเราที่สงบ รู้จักหลบหลีก
ละเว้นในความชัว่ แล้วหันมาประกอบสิง่ ทีเ่ ป็นบุญเป็นกุศล มันก็จะไม่ตกเป็นทาสของกิเลสตัณหา ดวงจิต
ก็เป็นอิสระเหนืออยูอ่ ย่างนัน้ อันนีแ้ หละเป็นองค์พระพุทธนัง่ สงบอยูน่ นั่ แหละ การปฏิบตั ธิ รรมนัน้ อยูท่ ไี่ หน
ก็ปฏิบัติได้โดยไม่จ�ำเป็นต้องเดินทางไปยังแหล่งนั้น ๆ โดยตรง แม้จะยืน เดิน นั่ง หรือนอน ก็สามารถ
ปฏิบัติธรรมได้

อย่าลอดคันนาก็แล้วกัน
ญาติโยมถามหลวงพ่อคูณว่าเมื่อให้วัตถุมงคล หรือฝังตะกรุดผู้ใดแล้ว หลวงพ่อได้ตั้งกฎเกณฑ์
ในการปฏิบัติหรือต้อง “กร�ำ” ของอย่างไร ซึ่งก็หมายถึงข้อห้ามที่จะท�ำมิได้ ในขณะที่มีวัตถุมงคล
อยู่ในครอบครอง เพราะเชื่อว่าของขลังเหล่านั้นจะเสื่อมและไม่มีความศักดิ์สิทธิ์อีกต่อไป
ท่านตอบแบบติดตลกว่า

ที่หลวงพ่อพูดเช่นนี้มีความหมายว่า ผู้ที่มีวัตถุมงคลนั้นจะลอดอะไรก็ได้ วัตถุมงคลนั้นไม่เสื่อม ยัง
ทรงพุทธานุภาพและเป็นสิริมงคลเสมอตราบเท่าที่ผู้นั้นประพฤติตนเป็นคนดี มีศีลธรรม ไม่ประพฤติชั่ว
ออกนอกลู่นอกทาง เหมือนการลอดคันนาที่ไม่มีผู้ใดกระท�ำ  เพราะคันนามีไว้ส�ำหรับเดิน ไม่ใช่ลอด
ผู้ที่มีวัตถุมงคลและปฏิบัติตามจึงเกิดสิริมงคลกับชีวิตตลอดไป
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บุญบาปมีจริง
บุญมีจริง บาปมีจริง
หลวงพ่อคูณให้ความส�ำคัญ และพยายามเน้นสาธุชนในเรือ่ งบุญ เรือ่ งบาป ว่าบุญมีจริง บาปมีจริง
ท�ำดีได้ดี ท�ำชั่วได้ชั่ว
“กูเชือ่ ว่าบุญมีจริง บาปมีจริง กูกท็ ำ� ไป...ไม่ตอ้ งไปดอก เราปฏิบตั ดิ ี ปฏิบตั ชิ อบ อยูใ่ นขอบเขต
พุทธโอวาททุกอย่าง ทุกแง่ ทุกมุม อยู่ในระเบียบค�ำสั่งสอน ไม่ต้องไปหรอก ท่านมาอยู่กับเอ็งนี่แหละ
พระพุทธองค์ท่านอยู่ได้หมดทุกตัวตน ว่าแต่คนหนึ่งคนใดมีศีล มีธรรม มีเมตตา ท่านก็อยู่ด้วย”

หัวใจพระพุทธศาสนา
หลวงพ่อคูณได้ให้คำ� สอนส�ำหรับพุทธศาสนิกชนยึดถือปฏิบตั ติ ามหลักธรรมค�ำสอนของพระพุทธเจ้า
สั้น ๆ เข้าใจง่าย ๆ ซึ่งถือเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาว่า

65

ความรู้สึกของตัวแทนนักศึกษา
ต่อครูใหญ่หลวงพ่อคูณ

แม้ลมหายใจจากไป แต่ได้อุทิศร่างกายไว้ เป็นครูใหญ่ผู้ไร้วิญญาณ
เป็นกายวิทยาทาน มีคุณูปการต่อวงการศึกษาแพทย์ต่อไป
ค�ำกล่าวข้างต้นคือเจตนารมณ์ของครูใหญ่ทุกท่าน รวมถึงพระเทพวิทยาคมหรือหลวงพ่อคูณ
ปริสทุ โฺ ธ พระเกจิอาจารย์ผเู้ ปีย่ มไปด้วยเมตตาธรรม ผูเ้ ป็นครูใหญ่สาธิต ก่อประโยชน์ตอ่ การเรียนการสอน
วิชาแพทย์ในวงกว้าง นักศึกษาศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพกว่าพันคนได้มีโอกาสศึกษาโครงสร้างร่างกาย
ของท่านซึง่ ชัดเจนและง่ายต่อการท�ำความเข้าใจ พร้อมกับมีคณาจารย์ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ผมู้ ที กั ษะ
ความช�ำนาญสูงเป็นผู้สาธิตและอธิบายให้แก่นักศึกษา ท�ำให้ได้รับความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบ
อาชีพและดูแลรักษาผู้ป่วยต่อไปในอนาคต   อีกทั้งยังท�ำให้ตระหนักว่าสรรพสิ่งทั้งปวงเกิดขึ้น ตั้งอยู่
และดับไปเป็นธรรมดา ไม่ว่าเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่จะยิ่งใหญ่เพียงใด แต่ร่างกายของเราก็มีเท่านี้ อวัยวะ
ในร่างกายก็เหมือนกัน ความดีต่างหากที่พัฒนาคุณค่าความเป็นมนุษย์ เป็นแบบอย่างให้ชนรุ่นหลัง
ได้ระลึกถึงและปฏิบัติตาม
แม้ว่านักศึกษาแต่ละกลุ่มจะได้เข้าไปศึกษาในช่วงเวลาเพียงสั้น ๆ แต่สุดซาบซึ้งที่หลวงพ่อคูณ
พระเถราจารย์ชนั้ ผูใ้ หญ่ผเู้ ป็นทีเ่ คารพรักของผูค้ น เป็นปราชญ์แห่งทีร่ าบสูง มีจติ เมตตาเป็นทีต่ งั้ ได้กรุณา
สละสรีรสังขารมาเป็นครูใหญ่ให้นักศึกษาอย่างพวกเราได้เรียนรู้   นั่นคือความภาคภูมิใจสูงสุดครั้งหนึ่ง
ในชีวิตของเหล่านักศึกษาว่าเราได้เป็น ศิษย์ครูใหญ่หลวงพ่อคูณ
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เหรียญโปรยทาน “ดอกคูณบุญ”
เหรี ย ญโปรยทานดอกคู ณ บุ ญ ออกแบบ
และประดิษฐ์ขึ้น เพื่อร่วมท�ำบุญถวายเป็นกุศลแด่
พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ) เนื่องใน
พิ ธี พ ระราชทานเพลิ ง ศพครู ใ หญ่ เ ป็ น กรณี พิ เ ศษ
ประจ�ำปี ๒๕๖๑
เจ้ า ภาพในการจั ด ท� ำ เหรี ย ญโปรยทาน
ดอกคู ณ บุ ญ คื อ สมาชิ ก โครงการประสานสุ ข
๒๕๕๒ เพื่ อ การสื บ สานพระราชปณิ ธ านสมเด็ จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี งานบริการพยาบาล
โรงพยาบาลศรี น คริ น ทร์ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย บุ ค ลากร
ผู้ป่วยที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลศรีนครินทร์และญาติผู้ป่วย บริษัทเอกชนในจังหวัดขอนแก่น รวมทั้ง
ผู้ที่มีจิตศรัทธาอื่น ๆ ในการร่วมงาน ร่วมบุญ เพื่อผู้ที่เราเคารพ เลื่อมใส และศรัทธา
แนวคิดการออกแบบโดยสมาชิกโครงการประสานสุขฯ คือ การค�ำนึงถึงความเชื่อทางศาสนา
ในพิธีศพ ร่วมกับแนวคิดการประสานสุข เหรียญโปรยทานชุดนี้ จึงหมายถึงดอกคูณบุญ ดอกไม้
ที่ประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีความสวยงามด้วยสีเหลืองดอกคูณ เพื่อเป็น
ทีร่ ะลึกถึงพระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสทุ โฺ ธ) รวมทัง้ การช่วยเหลือเกือ้ กูลกันและกัน การช่วยเหลือ
ชุมชนและสังคม

วัสดุอุปกรณ์ ประกอบด้วย
๑) กลีบดอกไม้ ประดิษฐ์จากกระดาษสา มีกลีบขนาดใหญ่
และกลีบขนาดเล็ก
๒) เกสร ประดิษฐ์จากลวดเส้นเล็กพันด้วยกระดาษสีเขียว
อ่อน (ซึ่งชาวบ้านในชุมชนเป็นผู้ร่วมผลิตทั้งกลีบและเกสรดอกไม้)
๓) กาวน�้ำชนิดข้น
๔) เหรียญบาท
๕) ไม้กลม ส�ำหรับใช้พนั ลวด และใช้กดให้ฐานล่างของกลีบเล็ก
ติดบนกลีบใหญ่
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เกสร: ใช้ลวดขนาดเล็ก ยาวประมาณ ๕ ซม.
พันไม้กลมให้เป็นขดลวดเล็ก ๆ จากนั้นดึงตรงกลาง
ขดลวดเพื่อแบ่งครึ่งและดึงลวดแกนกลางให้ยืดออก
ใช้นวิ้ บีบเส้นลวดทัง้ ๒ ชิน้ ให้ชดิ กันและหักลวดแกนกลาง
ให้โค้งงอเล็กน้อยเพื่อใช้เป็นที่ยึดในการติดกาว
กลีบเล็กพร้อมเกสร: น�ำแกนกลางลวดเกสรทีง่ อ
แล้วสอดลงไปในช่องเกสรกลางกลีบเล็ก พลิกด้านหลัง
กลีบขึน้ มาและทากาวเล็กน้อย เพือ่ ยึดลวดเกสรให้ตดิ กับ
กลีบเล็ก วางรอให้กาวแห้ง
กลีบใหญ่: กลีบใหญ่ ๑ ชิ้น ทากาวบาง ๆ บนกลีบ ๓ กลีบ จากนั้นเลือกกลีบจากกลีบใหญ่ชิ้นที่
๒ น�ำมาประกบลงบนกลีบชิ้นที่ ๑ ที่ทากาวไว้แล้วทั้ง ๓ กลีบ โดยให้รอยหยักของแต่ละกลีบวางตรงกัน
จากนั้นจับมุมกลีบทั้งสองด้านบิดสลับกัน เพื่อให้กระดาษติดกาวได้แน่นขึ้นและกลีบมีความสวยงาม
วางรอให้กาวแห้ง หลังจากกลีบแห้งแล้วน�ำเหรียญบาทสอดเข้าไปในช่องกลางระหว่างกลีบบนและ
กลีบล่าง ทากาวบนกลีบที่เหลือและบิดกลีบเหมือนเช่น ๓ กลีบแรก
การประกอบดอก: น�ำกลีบใหญ่วางลงบนพื้นโต๊ะ ทากาวเป็นวงกลมส่วนกลางดอก จากนั้นน�ำ
กลีบเล็กพร้อมเกสรวางลงบนกาวที่ทา ใช้ไม้กดบริเวณรอบเกสรเพื่อให้กลีบติดกัน วางรอให้กาวแห้งและ
จัดรูปทรงดอกไม้ให้สวยงามก่อนน�ำไปใช้
พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ) พระเถราจารย์ผู้เปี่ยมด้วยทานบารมี มีจิตใจเมตตา
โอบอ้อมอารี ช่วยเหลือเพือ่ สาธารณประโยชน์ จนเป็นทีเ่ ลือ่ มใสศรัทธาทัง้ ชาวไทยและประเทศเพือ่ นบ้าน
สมาชิกของโครงการประสานสุขฯ จึงรังสรรค์เหรียญโปรยทานดอกคูณบุญ ขึ้นเพื่อถวายเป็นกุศล
และประสงค์ทจี่ ะถ่ายทอดแนวคิดเพือ่ ระลึกถึงความเมตตาและการเป็นแบบอย่างทีด่ งี ามของหลวงพ่อคูณ
ตลอดไป โดยได้น�ำการประดิษฐ์เหรียญโปรยทานดอกคูณบุญ ไปใช้ในโครงการแสงทิพย์, ๒๕๔๘
ซึ่งเป็นโครงการหนึ่งของโครงการประสานสุขฯ ในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย โดยใช้เหรียญโปรยทาน
ดอกคูณบุญ แทนแบบเดิมที่เคยใช้ ซึ่งท�ำจากริบบิ้นสีต่าง ๆ เพื่อร่วมท�ำบุญในพิธีทางศาสนาเมื่อผู้ป่วย
เสียชีวิต เพื่อให้เหรียญโปรยทานดอกคูณบุญเป็นที่รู้จักของบุคลากรและผู้สนใจและน�ำไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง เป็นการระลึกถึงความเมตตาของ พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ)
ตลอดไป
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ทานบารมี มรรควิธีสู่โพธิญาณ
ทาน หมายถึง การให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจ โดยไม่หวังผลตอบแทน ซึ่งจะท�ำให้เกิดบุญขึ้นแก่ผู้ให้
ทาน คือ จะเป็นที่รักที่พอใจของคนเป็นอันมาก มีชื่อเสียงดีงาม มีความองอาจกล้าหาญ และเมื่อละโลก
ไปแล้วย่อมบังเกิดในสุคติภพ  ทาน จึงเป็นพืน้ ฐานของการพัฒนาจิตใจ พัฒนาคุณภาพชีวติ ให้มคี วามเจริญ
ก้าวหน้า ทานแบ่งเป็น ๔ ประเภท คือ
อามิสทาน คือ การให้วัตถุสิ่งของ ข้าว น�้ำ  อาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องหอม ประทีปโคมไฟ ยาน
พาหนะ เป็นต้น
อภัยทาน คือ การให้ชีวิตสัตว์เป็นทาน เช่น การปล่อยสัตว์ การไถ่ชีวิตสัตว์ รวมถึงการปล่อยวาง
ความโกรธ ไม่พยาบาท
วิทยาทาน คือ การให้ความรู้เป็นทาน การให้ค�ำแนะน�ำสั่งสอนที่ดี มีประโยชน์ในการด�ำเนินชีวิต
ธรรมทาน คือ การให้ความรู้เรื่องธรรม เช่น การแนะน�ำให้เข้าใจในเรื่องบุญ บาป การละชั่ว ท�ำดี
ท�ำใจให้ผ่องใส ด้วยการท�ำสมาธิภาวนา ซึ่งเป็นทางแห่งความสะอาด บริสุทธิ์ จนสิ้นอาสวะกิเลสได้
ธรรมทานจึงมีอานิสงส์ที่ประเสริฐกว่าทานทั้งปวง
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ทานบารมี คือคุณความดีที่บ�ำเพ็ญอย่างยิ่งยวดในการให้ทาน การบ�ำเพ็ญทานให้สมบูรณ์ ผู้ที่จะ
ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าได้นั้น จะต้องเป็นนักเสียสละอย่างยิ่ง ตั้งต้นแต่เสียสละวัตถุสิ่งของภายนอก จน
กระทั่งบุตรธิดาภรรยา และแม้แต่ชีวิตของตนในที่สุด เพื่อสร้างคุณภาพทางจิตให้สามารถเข้าถึงความรู้ที่
สูงสุด อันเป็นฐานะของผู้เป็นที่พึ่งของโลก พระพุทธศาสนากล่าวยกย่องพระเวสสันดรโพธิสัตว์ ว่าเป็น
ตัวอย่างในการบ�ำเพ็ญทานบารมี ทรงพอพระทัยที่จะบริจาคทานทุกอย่างที่มีคนมาขอ ทั้งวัตถุสิ่งของเงิน
ทอง ตลอดจนพระโอรสพระธิดาและพระชายา ซึ่งแสดงถึงการเสียสละประโยชน์ส่วนตน หรือประโยชน์
ส่วนน้อย เพือ่ ประโยชน์ทยี่ งิ่ ใหญ่กว่า หรือประโยชน์ของส่วนรวม อันเป็นประโยชน์แก่ชาวโลกทัง้ มวล นัน่
คือการได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า กล่าวเฉพาะทานบารมีนั้น พระโพธิสัตว์ก่อนที่จะมาเป็นพระพุทธเจ้า ได้
ทรงบ�ำเพ็ญบารมีมาเป็นอเนกประการนานกว่าสี่อสงไขยแสนกัป จึงได้สร้างสมบารมีมาอย่างยิ่งยวด ดัง
กล่าวว่า ทรงบริจาคโลหิตให้เป็นทานมากกว่าน�้ำในมหาสมุทรทั้ง ๔ ทรงบริจาคเนื้อให้เป็นทานมากกว่า
มหาปฐพี ทรงตัดพระเศียรให้เป็นทานถ้าจะรวบรวมก็สูงกว่าเขาพระสุเมรุราช และทรงควักดวงเนตรให้
เป็นทานก็มากกว่าดวงดาวบนท้องฟ้า เป็นต้น และการบ�ำเพ็ญบารมีนั้นมีล�ำดับความยากง่ายเป็นขั้นต้น
ขั้นกลาง ขั้นสูง เช่น การบ�ำเพ็ญทานบารมี ๓ ขั้น1 ตามล�ำดับ ดังนี้
๑. ทานบารมี
บริจาคทรัพย์สินสิ่งของภายนอก
๒. ทานอุปบารมี
บริจาคอวัยวะ คือร่างกาย
๓. ทานปรมัตถบารมี
บริจาคชีวิต
พระโพธิสตั ว์ผปู้ รารถนาทีจ่ ะตรัสรูอ้ นุตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึง่
ในอนาคต จ�ำเป็นต้องบ�ำเพ็ญพุทธการกธรรม คือธรรมที่จะท�ำให้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่ง คือ การบ�ำเพ็ญ
บารมีทั้งสิบทัศ (ทศบารมี) ดังนี้
ทานบารมี  การให้
ศีลบารมี การรักษากาย วาจาให้สะอาด บริสุทธิ์
เนกขัมมบารมี การออกบวช การหลีกออกจากกามทั้งปวง
ปัญญาบารมี ความรอบรู้ การหยั่งรู้เหตุผล ความเข้าใจสภาวะของสรรพสิ่งตามความเป็นจริง
วิริยะบารมี ความเพียรพยายาม ความแกล้วกล้าไม่เกรงกลัวอุปสรรค
ขันติบารมี ความอดทน อดกลั้นต่อความยากล�ำบากต่าง ๆ อดทนต่อค�ำนินทา และค�ำสรรเสริญ
สัจจะบารมี พูดจริง ท�ำจริง จริงใจจริงจัง กระท�ำให้ส�ำเร็จดังค�ำพูด
อธิษฐานบารมี  ความตั้งใจมั่นคงเด็ดเดี่ยว ด�ำเนินตามจุดมุ่งหมายอย่างแน่วแน่
เมตตาบารมี ความรักใคร่ ความปรารถนาดี เกื้อกูลผู้อื่นให้มีความสุข
อุเบกขาบารมี  การวางใจเป็นกลาง หยุดนิ่ง ไม่หวั่นไหวต่ออารมณ์ หรือสิ่งต่าง ๆ ที่มากระทบ
1 ขุ.อป. (ไทย) ๓๓/บทน�ำ หน้า ๑๑๖.
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ในการบ�ำเพ็ญบารมีสบิ ทัศนัน้ การบ�ำเพ็ญทานบารมีเป็นการบ�ำเพ็ญบารมีทสี่ ำ� คัญ ซึง่ พระโพธิสตั ว์
ทุกพระองค์จ�ำเป็นต้องบ�ำเพ็ญก่อนบารมีประการอื่น เพราะการตั้งปณิธานอันแน่วแน่ที่จะน�ำพาตนเอง
และสรรพสัตว์ให้หลุดพ้นวัฏสงสารไปสูพ่ ระนิพพานนัน้ จะต้องมีหมูค่ ณะทีจ่ ะช่วยให้สามารถบ�ำเพ็ญบารมี
ได้อย่างเต็มที่ การบ�ำเพ็ญทานบารมีจึงเป็นการขัดเกลากิเลส ให้ก�ำจัดความตระหนี่ สร้างนิสัยแห่งการให้
อย่างแท้จริง ทานบารมีจึงเป็นพื้นฐานในการสร้างบารมีอื่น ๆ ต่อไป ดังนั้น การให้ทานของพระโพธิสัตว์
จึงเป็นการให้ทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สมบัติ สิ่งของ ยานพาหนะ อวัยวะ เลือดเนื้อ แม้กระทั่ง
ชีวิตแก่ผู้มาขอ ไม่เลือกเพศ ชั้น วรรณะ
การบ�ำเพ็ญบารมีของพระพุทธเจ้ามีปรากฏในพระสุตตันตปิฎก และปิฎกอื่น ๆ ภายหลังเมื่อตั้ง
ความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งได้พรรณนาประวัติของพระสมณโคดม เมื่อครั้งถือก�ำเนิดเป็น
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
เพื่อพระพุทธเจ้าจะได้ก้าวข้ามไปโดยเท้าไม่เปื้อนโคลนตม เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทีปังกรเสด็จฯ
มาทรงยืนเบื้องศีรษะของสุเมธดาบส และทรงด�ำริถึงความปรารถนาของสุเมธดาบส และทรงพยากรณ์ว่า
“... ดาบสนีก้ ระท�ำความปรารถนาอันยิง่ ใหญ่ เพือ่ ความเป็นพระพุทธเจ้าจึงได้นอนอยู่ ด้วยว่าในทีส่ ดุ
สี่อสงไขยยิ่งด้วยแสนกัป แต่กัปนี้ไป ดาบสนี้จักได้เป็นพระพุทธเจ้า พระนามว่าโคดม”
สุเมธดาบสเมื่อได้รับพุทธพยากรณ์จากสมเด็จพระทีปังกรพุทธเจ้าแล้ว ก็ตรวจตราพิจารณาว่าจะ
ต้องบ�ำเพ็ญความดีอะไรบ้างถึงจะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อเลือกเฟ้นธรรมที่จะท�ำให้ได้เป็น
พระพุทธเจ้า ได้เห็นทานบารมีอันเป็นพุทธการกธรรม ธรรมที่จะท�ำให้เป็นพระพุทธเจ้า ข้อที่ ๑ เป็นทาง
ใหญ่ ที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงเลือกเฟ้นแล้ว จึงกล่าวสอนตนเองว่า การจะสร้างบุญบารมีได้เต็มที่
ทานบารมี เป็นบารมีที่ส�ำคัญมาก ขาดทานบารมีแล้วจะท�ำให้การบ�ำเพ็ญบารมีข้ออื่นได้ล�ำบาก จึงต้อง
บ�ำเพ็ญทานบารมีประหนึ่งว่า “หม้อน�้ำที่เต็มด้วยน�้ำซึ่งผู้ใดผู้หนึ่งจับคว�่ำลงน�้ำย่อมไหลออกหมดไม่ขัง
อยูใ่ นหม้อน�ำ 
้ ฉันใด ท่านเห็นผูข้ อทัง้ ชัน้ ต�ำ 
่ ชัน้ กลาง และชัน้ สูงแล้วจงให้ทานอย่าให้เหลือ ดุจหม้อน�ำ้
ที่คว�่ำลง ฉันนั้น”2

2 ขุ.พุทฺธ. (ไทย) ๓๓/๑๑๘-๙/๕๘๓ (สุเมธกถา).
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ไม่หวั่นไหวในการให้ทาน
ในอดีตกาล สมัยเมื่อพระโพธิสัตว์เกิดเป็นเศรษฐี ตั้งโรงทาน ๖ แห่ง คือ ที่ประตูเมืองทั้ง ๔ ทิศ
ที่ใจกลางเมือง ๑ แห่ง และที่บริเวณประตูคฤหาสน์อีก ๑ แห่ง ได้บริจาคทานทุกวัน และรักษาอุโบสถศีล
เป็นนิจ วันหนึ่งขณะคนรับใช้ก�ำลังน�ำอาหารเช้ารสเลิศมาให้ท่านเศรษฐี พระปัจเจกพุทธเจ้าองค์หนึ่ง
เพิ่งออกจากนิโรธสมาบัติมาบิณฑบาต เศรษฐีเห็นพระปัจเจกพุทธเจ้าแต่ไกล จึงปรารถนาจะถวายทาน
แต่ทนั ทีทคี่ ดิ จะท�ำความดี มารผูม้ ใี จบาปทนไม่ได้ ถึงกับสัน่ สะท้านคล้ายคนไข้ทแี่ สลงน�ำ้ เย็น คิดว่า “พระ
ปัจเจกพุทธเจ้าไม่ได้ฉันอาหารมา ๗ วันแล้ว วันนี้หากไม่ได้อาหารก็จะต้องปรินิพพาน เราจะท�ำให้
พระปัจเจกพุทธเจ้าพินาศให้ได้” จึงรีบตรงไปบ้านท่านเศรษฐี และเนรมิตหลุมถ่านเพลิงใหญ่ มีเปลวไฟ
ร้อนแรงแดงฉานลุกโพลงจากใต้พิภพ น่าหวาดกลัวยิ่งนัก
เศรษฐีจึงคิดว่า “พญามาร คือผู้ขัดขวางความดี ต้องการจะท�ำลายทานของเรา แต่ไม่ว่าอะไร
จะเกิดขึ้น วันนี้เมื่อเราตั้งใจท�ำความดีแล้ว เราจะต้องท�ำให้ส�ำเร็จ แม้ว่าจะมีมารมาเป็นร้อย เป็นพัน
หรือเป็นแสนก็ตาม ก็ขัดขวางการให้ทานของเราไม่ได้” จึงถือถาดอาหารไปยืนอยู่ที่ปากหลุมถ่านเพลิง
เห็นมารยืนอยู่ในอากาศจึงถามว่า
“ท่านเป็นใคร”
“เราคือมาร”
“หลุมถ่านเพลิงนี้ท่านเนรมิตขึ้นหรือ”
เมื่อมารยอมรับ จึงถามต่อว่า “ท่านเนรมิตเพื่ออะไร”
มารตอบว่า “เราต้องการท�ำอันตรายต่อทานของท่าน และต้องการให้ชีวิตของพระปัจเจก
พุทธเจ้าดับสิ้นไป”
เศรษฐีกล่าวด้วยน�ำ้ เสียงเด็ดเดีย่ วว่า “ใครก็ขดั ขวางการให้ทานของเราไม่ได้ แม้เราจะต้องตกลง
ไปในหลุมถ่านเพลิง มีหัวดิ่งลง เอาเท้าชี้ฟ้า ร่างกายจะมอดไหม้เป็นเถ้าถ่านก็ตาม แต่เราก็จะมุ่งมั่น
ท�ำความดีให้ส�ำเร็จดังที่ได้ตั้งใจไว้” ว่าแล้วก็กราบอาราธนาพระปัจเจกพุทธเจ้าว่า “ขอท่านผู้เจริญได้
โปรดรับภัตตาหารของข้าพเจ้าด้วยเถิด”
เศรษฐีส�ำรวมจิตมั่นก้าวลงไปในหลุมถ่านเพลิงด้วยความกล้าหาญ โดยไม่หวาดหวั่นต่อมรณภัย มี
ใจผ่องใสตั้งมั่นอยู่ในทานนั้น และด้วยอานุภาพแห่งความตั้งใจมั่นคงในการท�ำทานนั้น ดอกบัวใหญ่ก็ผุด
ขึ้นมารองรับเท้าทุกย่างก้าวของเศรษฐี อีกทั้งมีเกสรดอกบัวหอมฟุ้งกระจาย โปรยปรายลงใส่ร่างกายของ
ท่านเสมือนหนึง่ พร่างพรมด้วยละอองทองค�ำ เปลวเพลิงอันร้อนแรงนัน้ ไม่อาจเผาไหม้กายของท่านเศรษฐี
แม้เพียงปลายเส้นขนก็ไม่ระคายเคืองแต่อย่างใด ท่านเศรษฐีกา้ วเดินไปบนดอกบัว ยืนถวายภัตตาหารอัน
มีรสเลิศลงในบาตรของพระปัจเจกพุทธเจ้าจนส�ำเร็จ
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ยิ่งเอามันยิ่งอด ยิ่งสละให้หมดมันยิ่งได้
ความแตกฉานในทางพุทธศาสนา และความแกร่งกล้าในวิชาคาถาอาคมที่ร�่ำเรียนมาอย่างจริงจัง
ตั้งแต่เริ่มบวชเรียน ท�ำให้หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธเป็นที่เคารพศรัทธาของคนทั่วไป และท่านได้เริ่มสร้าง
ตระกรุดโทน และตระกรุดทองค�ำ  ฝังใต้ท้องแขนให้แก่ผู้มาขอ เมื่อท่านบวชเรียนได้เพียง ๗ พรรษา
ในปี พ.ศ. ๒๔๙๓ ดังที่ท่านกล่าวเสมอว่า “ใครมาขอกู ก็ ใ ห้ ไม่ เ ลื อ กยากดี มี จ น” ซึ่งมีผู้มาขอ
ความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ท่านก็เมตตาให้ความช่วยเหลือมาโดยตลอด โดยเฉพาะในการบริจาคปัจจัย
สร้างสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ ตามค�ำบอกเล่าของท่านว่า
“ทุกวันนีก้ มู เี งินเพราะพวกมึงช่วยเหลือ พวกมึงบริจาคกันเป็นล้าน ๆ กูกไ็ ปให้คนทีม่ นั ล�ำบาก
แต่ถ้ากูเห็นแก่ได้เก็บเอาไว้คนเดียว ใครจะมาบริจาคให้กูอีก เพราะให้ไปไม่ไปเผื่อแผ่กับคนทุกข์ยาก
ยิ่งเอามันยิ่งอด ยิ่งสละให้หมดมันยิ่งได้”3
“...มีคนมาขอก็ดีแล้ว ท�ำให้เราได้สร้างบารมี ถ้าไม่มีคนขอมาหรือคนมาขอ เราจะให้ทานใคร
ได้ สร้างโบสถ์สร้างวิหารไม่ยากเท่าสร้างบารมี คนมาขอนั้นดีกับเรา ถ้าไม่มาขอเราแย่ เราจะไม่ได้
สร้างบารมี”
เมื่อมีคนถามว่า “หลวงพ่อไม่กลัวถูกหลอกหรือ”
ท่านบอกว่า “กูไม่กลัว รู้ว่าหลอกกูให้ ให้ทั้งรู้ว่ากูถูกหลอก คือการท�ำใจ ท�ำบารมี ทุกวันนี้ถ้า
กูไปปลุกเสกที่วัดไหน 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�ำบุญต่อ ๆ กันไป”5
และถามต่อไปว่า “หลวงพ่อบริจาคเงินจ�ำนวนมากมาย ไม่คิดเสียดายบ้างหรือ”
หลวงพ่อคูณรีบตอบอย่างรวดเร็วว่า “กูใช้เงินเนี่ย กูใช้อย่างทารุณ ใช้อย่างอื่นมีเมตตา
แต่ใช้เงินกูไม่มีเมตตาเลย ไม่มีบันยะบันยัง เงินมาเป็นนายกูไม่ได้ดอก ต้องเป็นทาสกู ต้องอยู่ใต้
บังคับบัญชากู”6
3-6  วันชนะ(๒๕๕๒) ,กูมีแต่ธรรมะ กรุงเทพมหานคร ไพลินบุ๊คเน็ต จ�ำกัด. หน้า ๓๑, ๘๘, ๑๐๒, ๑๒๖
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การท�ำบุญครั้งหนึ่งที่หลวงพ่อคูณกล่าวว่า “กูรู้สึกดีใจอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ ...”   คือการที่ได้
ทูลเกล้าถวายเงินจ�ำนวน ๗๓ ล้านบาทแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ในคราวเสด็จ
พระราชด�ำเนินมาทรงประกอบพิธีบรรจุ และอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุขึ้นประดิษฐาน ณ บุษบกเหนือ
พระอุโบสถ วัดบ้านไร่ ในวันพุธที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๘ ดังค�ำกล่าวของหลวงพ่อคูณว่า “กูรู้สึกดีใจ
หาทีเ่ ปรียบไม่ได้ บุญทานอืน่ ท�ำมามาก แต่ทำ� บุญกับพระเจ้าอยูห่ วั ฯ ยังไม่ได้ทำ 
� ท�ำบุญกับท่านยิง่ ใหญ่
ทูลเกล้าฯ ถวาย ๗๒ ล้านบาท ภูมใิ จมหาศาล เงินทีล่ กู หลานบริจาคทีล่ ะเล็กทีละน้อยสะสมรวมไว้เพือ่
ทูลเกล้าฯ ถวาย พี่น้องจะได้ร่วมกันรับอานิสงส์ด้วย”7 และในช่วงปลายของชีวิต หลวงพ่อคูณก็ได้ตั้งใจ
อย่างแน่วแน่ในการบริจาคร่างเพื่อให้เป็นครูใหญ่แก่ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังปรากฏข้อความบางตอนจากค�ำสัง่ เสียของหลวงพ่อคูณว่า “...กูมาคิดได้วา่ อยาก
จะสร้างบารมีดว้ ยการบริจาคศพ ดีกว่าเอาไปเผาทิง้ ให้เขาเอาไปเป็นทาน ได้เป็นครูเขา พวกลูกหลาน
เมื่อถึงเวลาที่กูหมดลมหายใจแล้ว พวกมึงก็อย่าได้หน่วงเหนี่ยว และให้เขาไปเถอะ เพราะมันจะเสีย
เจตนาของกู ขอให้อนุโมทนากับกู...”
7 วันชนะ(๒๕๕๒) ,กูมีแต่ธรรมะ กรุงเทพมหานคร ไพลินบุ๊คเน็ต จ�ำกัด. หน้า ๙๓
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หีบบรรจุสรีรสังขารพระเทพวิทยาคม
(คูณ ปริสุทฺโธ)
การจัดสร้างหีบบรรจุสรีรสังขารพระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ) สร้างด้วยไม้โลงเลง
ซึง่ เป็นไม้เนือ้ แข็งมีกลิน่ หอม เป็นไม้ทเี่ กิดในพืน้ ทีภ่ เู ขาสูง มีมากในเขตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว ไม้ชุดนี้ได้มาตั้งแต่ในปี ๒๕๕๖ หีบนี้ช่างชาวเวียดนามซึ่งอาศัยอยู่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวเป็นผู้ประกอบขึ้นรูป
หีบมีลักษณะคล้ายหีบทรงธรรม คือ ส่วนฝาจะมีลักษณะโค้งนูนขึ้นเล็กน้อย ฝาเข้าลิ้นโดยใช้
ไม้แผ่นเดียวจากไม้ต้นเดียว จ�ำนวน ๔ แผ่น แผ่นพื้นล่างกว้าง ๗๐ เซนติเมตร ยาว ๒๐๐ เซนติเมตร
เมื่อประกอบเข้ารูปแล้ว หีบจะมีขนาดกว้าง ๗๗ เซนติเมตร ยาว ๒๐๗ เซนติเมตร ความสูงรวมฝา
๗๗ เซนติเมตร ภายในหีบเป็นเนื้อไม้ขัดเรียบ ไม่ลงสี ไม่ลงลาย เพื่อรักษาความหอมของเนื้อไม้เอาไว้
ด้านนอกลงสีพนื้ ทึบ ลงลายทองค�ำ (ลายรดน�ำ้ ปิดทองค�ำ) ลวดลายเป็นการผสมผสานศิลปะของภาคอีสาน
และภาคกลาง
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ฝาหีบ ๓ ชิ้น ชิ้นบนสุดประกอบด้วยรูปธรรมจักรและเทพเทวดา อันมีความหมายถึงธรรม
อั นประเสริ ฐ และเทพวิทยาคมตามราชทิ น นามพระราชทาน ชิ้ น ที่ ๒ และชิ้ น ที่ ๓ ประกอบด้ว ย
รูปนกในเทพนิยาย เครือเถาดอกไม้ และพรรณพฤกษา ตามที่ผู้อุปัฏฐากพระเทพวิทยาคมในปัจฉิมวัย
ได้เล่าว่าท่านชื่นชอบกับการดูนกและพรรณไม้ต่าง ๆ นานา
ตัวหีบเขียนลวดลายชีวประวัติตอนส�ำคัญของพระเทพวิทยาคม อาทิ ชาติก�ำเนิด การศึกษา
เพลงโคราช การตัดสินใจออกอุปสมบท ธุดงควัตรพบธรรมอันประเสริฐ เหตุการณ์ตึกถล่มที่มีคนเชื่อว่า
รอดชีวติ ได้ดว้ ยบุญบารมีพระเทพวิทยาคม ปรากฏเป็นทีเ่ ลือ่ งลือทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ การสร้าง
บุญบารมีมหาทานในกิจสาธารณประโยชน์ การโปรดสรรพสัตว์ และการสละร่างกายเป็นทานบารมีในการ
ศึกษา เป็นต้น
ช่วงล่างหีบประกอบด้วยลายรดน�้ำปิดทอง มีฐานลดหลั่นรองรับตัวหีบเสมอปากหีบ
หีบบรรจุสรีระสังขารพระเทพวิทยาคมนี้ ทีมงานและผู้เกี่ยวข้องได้จัดสร้างอย่างประณีตบรรจง
ให้ มี ค วามมั่ น คง แข็ ง แรง และงดงาม ด้ ว ยความเคารพศรั ท ธายิ่ ง ในความเป็ น สมณะที่ ป ฏิ บั ติ ดี
ปฏิบัติชอบ บ�ำเพ็ญทานบารมีอย่างที่สุด และเป็นผู้ให้ที่ละแล้วซึ่งกิเลสทั้งปวง เพื่อถวายเป็นสักการบูชา
แด่พระเทพวิทยาคม
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เมรุลอย นกหัสดีลิงค์

ฌาปนสถานชั่วคราววัดหนองแวงพระอารามหลวง
เมรุ ล อย เป็ น เมรุ ที่ ส ร้ า งขึ้ น ให้ เ หมาะสมกั บ ฐานะของผู ้ ล ่ ว งลั บ ที่ มั ก จะเป็ น บุ ค คลส� ำ คั ญ
ซึ่งการฌาปนกิจในวัดอาจมีพื้นที่คับแคบ จึงจ�ำเป็นต้องสร้างเมรุขึ้นใหม่ในที่กว้างขวาง เพื่อรองรับ
ผู้มาร่วมงานให้เหมาะสม จึงเป็นเมรุที่เคลื่อนย้ายได้ เป็นงานช่างฝีมือที่ประณีตงดงาม มีรูปลักษณ์ต่าง ๆ
กันไป ซึ่งส�ำหรับงานพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่เป็นกรณีพิเศษ หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ในวันที่
๒๙ มกราคม ๒๕๖๒ นั้น ได้จัดท�ำเป็นเมรุลอยนกหัสดีลิงค์
เมรุลอยนกหัสดีลิงค์ เป็นการสร้างเมรุส�ำหรับศพเจ้านาย หรือพระสงฆ์ที่มีสมณศักดิ์ชั้นสูง
ตามประเพณีในวัฒนธรรมล้านช้างและล้านนา ซึ่งเชื่อมโยงมาถึงอีสาน เป็นประเพณีที่เกิดขึ้นตามต�ำนาน
นกหัสดีลิงค์ หรือนกกระไดลิงค์ ซึ่งเป็นสัตว์หิมพานต์ ตัวเป็นนกขนาดใหญ่ ส่วนหัวเป็นช้าง มีงวง มีงา
มีก�ำลังมหาศาล ชอบกินสัตว์เป็นอาหาร มีเรื่องราวเกี่ยวกับเมืองตักกะศิลาเชียงรุ้งแสนหวีมหานคร
เมื่อกษัตริย์แห่งนครนั้นสวรรคต พระมหาเทวีได้อัญเชิญพระศพออกไปฌาปนกิจที่ทุ่งหลวง ในขณะนั้นมี
นกหัสดีลิงค์บินมาจากป่าหิมพานต์โฉบลงมาเอาพระศพไป เมื่อพระมหาเทวีเห็นเช่นนั้นจึงประกาศให้หา
คนมาต่อสู้เพื่อเอาพระศพคืนมา นางสีดา ธิดาแห่งพระยาตักกะศิลาจึงอาสาเข้าต่อสู้กับนกหัสดีลิงค์
โดยใช้ศรอาบยาพิษ ยิงนกหัสดีลงิ ค์ถงึ แก่ความตาย ตกลงมาพร้อมพระศพ พระมหาเทวีจงึ โปรดให้ชา่ งท�ำ
เมรุ คือ หอแก้วบนหลังนกหัสดีลิงค์ แล้วถวายพระเพลิงไปพร้อมกัน จากนั้นมาจึงได้ถือเอาประเพณี
ท�ำนกหัสดีลิงค์ประกอบเมรุของชนชั้นเจ้านาย ตามความเชื่อที่ว่านกหัสดีลิงค์สามารถน�ำดวงวิญญาณ
ของผู้ตายไปสู่สวรรค์ได้
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การสร้างเมรุลอยส�ำหรับพระราชทานเพลิงศพพระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสทุ โฺ ธ) เป็นกรณี
พิเศษในครัง้ นี้ ได้จดั ท�ำเป็นเมรุลอยนกหัสดีลงิ ค์ ซึง่ ได้มกี ารจัดพิธี “เบิกฟ้า ขอขมาแถนไท้” ตามประเพณี
เมือ่ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยจะได้สร้างเมรุลอยเป็นรูปนกหัสดีลงิ ค์เทินบุษบกสีขาว ซึง่ เป็นจินตนาการ
ถึงสวรรค์ ตั้งอยู่บนฐาน ๘ เหลี่ยม สูง ๒๒.๖ เมตร กว้าง ๑๖ เมตร ประดับด้วยสัตว์หิมพานต์จ�ำลอง
ประกอบด้วยนาคที่มีความยาว ๕ เมตร ๑๒ ตน และรายล้อมด้วยสัตว์หิมพานต์ต่าง ๆ ๓๒ ตน จ�ำลอง
บรรยากาศเขาพระสุเมรุตามคติในพระพุทธศาสนา มีรูปทรงและลวดลายเฉพาะแสดงถึงอัตลักษณ์
วัฒนธรรมอีสาน งานศิลปะชิ้นนี้ก�ำหนดเป็นสีขาวทั้งหมด นอกจากในส่วนยอดสุดของบุษบกที่จะปิดด้วย
ทองค�ำเปลว ภายใต้แนวคิดที่สื่อถึงความเรียบง่าย สมเกียรติ และสง่างาม เป็นความสะอาด บริสุทธิ์
ในการส่งสักการหลวงพ่อคูณไปสู่สวรรค์ ตามเจตนารมณ์ของหลวงพ่อคูณที่ให้จัดงานอย่างเรียบง่าย
ในการปิดทองค�ำเปลวยอดบุษบกและประดับขนนกหัสดีลิงค์นั้น คณะกรรมการจัดพระราชพิธี
พระราชทานเพลิงศพครูใหญ่เป็นกรณีพิเศษ หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ เห็นควรให้ศิษยานุศิษย์ได้มีส่วนร่วม
ในการปิดทองค�ำเปลวยอดบุษบกและประดับตกแต่งขนนกหัสดีลงิ ค์ เพือ่ น้อมร�ำลึกถึงพระสงฆ์ผเู้ ปีย่ มล้น
ด้วยเมตตาบารมี เสริมสิริมงคลแก่ชีวิต โดยได้จัดเตรียมอุปกรณ์อย่างเพียงพอในงานสีฐานเฟสติวัล
บุญสมมาบูชาน�ำ 
้ ประจ�ำปี ๒๕๖๑ ในระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ริมบึงสีฐานฝัง่ ตะวันตก
มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น และเมื่ อ เมรุ ล อยนกหั ส ดี ลิ ง ค์ เ สร็ จ สมบู ร ณ์ จะได้ เ คลื่ อ นย้ า ยไปตั้ ง ไว้
ณ ฌาปนสถานชั่วคราววัดหนองแวง พื้นที่ ๑๕ ไร่ ด้านหลังพุทธมณฑลอีสาน จังหวัดขอนแก่น สถานที่
ประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ) หลังจากเสร็จพิธี
สถานที่นี้จะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งจะได้สร้างอนุสรณ์สถานครอบไว้ โดยมีรูปแบบสถาปัตยกรรม
เป็นรูปแบบประยุกต์ เรียบง่าย สมถะ สันโดษ ใช้สขี าวเป็นสัญลักษณ์ของความบริสทุ ธิ์ บรรยากาศภายใน
ใช้แสงธรรมชาติเป็นสัญลักษณ์แห่งนิพพาน เพื่อเป็นอนุสรณ์ระลึกถึงคุณงามความดีของหลวงพ่อคูณ
ผู้สร้างคุณูปการอเนกอนันต์แก่ประเทศชาติมากเกินกว่าจะคณานับได้
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อนุสรณ์สถานพระเทพวิทยาคม
(หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ)

อนุสรณ์สถานในงานพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ)
เป็ น กรณี พิ เ ศษ ใช้ เ ป็ น สถานที่ ร วบรวมชี ว ประวั ติ เพื่ อ เผยแพร่ ใ ห้ แ ก่ อ นุ ช นรุ ่ น หลั ง ได้ ศึ ก ษาและ
ระลึกถึงคุณูปการของท่าน และใช้เป็นสถานที่ส�ำหรับประกอบพิธีกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อนุสรณ์สถานนี้
ออกแบบโดย รศ.ดร.ชูพงษ์ ทองค�ำสมุทร ผศ.เขมโชต ภู่ประเสริฐ ผศ.รท.อรรถ ชมาฤกษ์ และคณะ
ผู้ช่วยออกแบบจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อาคารอนุสรณ์สถานพระเทพวิทยาคม มีลักษณะเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กความสูง ๓๒
เมตร บนฐาน ๘ เหลี่ยมด้านเท่า ยาวด้านละ ๙ เมตร มีซุ้มจัตุรมุข ๔ ด้าน ศาลารายจ�ำนวน ๓ หลัง
โดยรอบ มีพนื้ ทีใ่ ช้สอยรวม ๑,๐๐๐ ตารางเมตร ตัง้ อยู่ ณ พุทธมณฑลอีสาน อ�ำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัด
ขอนแก่น มีลักษณะรูปแบบกึ่งศาสนาคารประยุกต์ จากรูปแบบของพระธาตุในกลุ่มวัฒนธรรมไต-ลาว
ทรงบัวเหลี่ยม ที่เป็นการจ�ำลองลักษณะของเขาพระสุเมรุตามคติไตรภูมิโดยมีการประยุกต์รูปแบบให้มี
ความร่วมสมัยมากขึ้น ทั้งยังลดทอนการตกแต่งประดับประดาให้เกิดความเรียบง่าย สมถะ และสันโดษ
โดยการใช้สีขาวเป็นสีหลักของอาคาร ผนวกเข้ากับการใช้แสงธรรมชาติภายในอาคารเพื่อสื่อถึงนิพพาน
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และการหลุดพ้น อีกทั้งเพื่อให้เข้ากับเทคโนโลยีการก่อสร้างในปัจจุบันที่ผสมผสานวัสดุสมัยใหม่และงาน
ระบบอาคารทีม่ ปี ระสิทธิภาพ โดยมีแนวความคิดในการออกแบบอาคารให้สอดคล้องกับหลักการออกแบบ
‘สถาปัตยกรรมเพื่อความยั่งยืน’ (sustainable architecture)

แนวความคิดในการออกแบบอาคาร

ในการออกแบบสถาปัตยกรรมเพือ่ ความยัง่ ยืน ซึง่ เป็นแนวคิดทีไ่ ด้รบั การยอมรับว่ามีการพิจารณา
โดยแยบคายถึงผลกระทบต่อสถาปัตยกรรมต่อสิง่ แวดล้อม มีการส่งเสริมคุณภาพชีวติ ของผูใ้ ช้อาคาร และ
ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ แนวความคิดนี้ได้น�ำมาใช้ในกระบวนการออกแบบอนุสรณ์สถาน
พระเทพวิทยาคมโดยมีสาระส�ำคัญดังต่อไปนี้
การพิจารณาถึงการออกแบบสถาปัตยกรรมเพือ่ ประสิทธิภาพพลังงาน โดยใช้การออกแบบอาคาร
ที่มีลักษณะช่องเปิดที่ไม่มากจนเกินไป เพื่อลดความร้อนที่จะถ่ายเทเข้าสู่อาคาร การเลือกใช้สีภายนอกที่
เป็ น สี ข าวเพื่ อ ลดการดู ด กลื น ความร้ อ นในวั ส ดุ เ ปลื อ กอาคาร เลื อ กใช้ วั ส ดุ ภ ายในเป็ น สี ข าว
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของแสงธรรมชาติที่น�ำมาใช้ในอาคารเวลากลางวัน และสามารถลดพลังงานไฟฟ้า
ทีต่ อ้ งใช้ในระบบแสงประดิษฐ์ในเวลากลางคืนลงได้ นอกจากนีใ้ นการออกแบบอาคารยังเลือกใช้ผงั อาคาร
รูปแปดเหลี่ยมเพื่อให้เกิดความเป็นเอกลักษณ์ มีพื้นที่ใช้สอยภายในมากแต่มีพื้นที่กรอบอาคารน้อย
ลดความร้อนและความชื้นจากภายนอกอาคารที่จะถ่ายเทเข้ามาในอาคาร
83

การออกแบบอาณาบริเวณทีล่ ดพืน้ ทีใ่ นการสะสมความร้อน โดยใช้วสั ดุทลี่ ดการชะผิวหน้าดินเพิม่
การดูดซึมน�้ำ  การใช้พืชพรรณทางธรรมชาติเพื่อการบังแดดและเพิ่มการระเหยของน�้ำ  ท�ำให้อุณหภูมิ
ภายนอกอาคารลดลงเพื่ อ ลดปรากฏการณ์ เ กาะความร้ อ น (heat island effect) ลดภาระการ
ท�ำความเย็นของเครื่องปรับอากาศ และเพิ่มสภาวะสบายทางด้านอุณหภาพให้แก่ผู้ใช้งานอาคาร
การเลือกใช้วัสดุอาคารภายนอกที่เน้นความมั่นคงแข็งแรง การบ�ำรุงรักษาสามารถท�ำได้ง่าย
วัสดุภายในเน้นการใช้วัสดุท้องถิ่นเพื่อลดการใช้พลังงานในการขนส่ง เลือกใช้วัสดุโปร่งแสงคือกระจก
ที่ยอมให้แสงสว่างที่ต้องการเข้ามาได้มากแต่มีความร้อนผ่านเข้ามาน้อย โครงสร้างอาคารเป็นโครงสร้าง
แบบเสาและคานคอนกรีตเสริมเหล็กที่มีความคงทนถาวร
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การตกแต่งภายในอาคาร ใช้แนวความคิดในการออกแบบคือมีความเรียบง่าย เน้นให้เห็นถึงสัจจะ
แห่งโครงสร้างอาคาร เลือกใช้สภี ายในเป็นสีขาวทัง้ หมดเพือ่ สือ่ ถึงแนวความคิดในการออกแบบ และท�ำให้
วัตถุจัดแสดง ได้แก่ เครื่องอัฐบริขารต่าง ๆ มีความเด่นชัดมากยิ่งขึ้น การใช้แสงภายในเน้นวัตถุ
จัดแสดงเป็นส�ำคัญ ส่วนการให้แสงโดยทั่วไปนั้นเป็นการให้แสงแบบสะท้อน (indirect lighting) เพื่อให้
เกิดความรู้สึกสงบและสบายตาในการมองเห็น ส่วนการจัดพื้นที่ภายในสามารถแบ่งออกได้เป็นพื้นที่
ปฏิบัติธรรม พื้นที่สัญจร พื้นที่ชมนิทรรศการ และพื้นที่ส�ำหรับการจัดวางวัตถุแสดง ซึ่งการออกแบบ
พิจารณาจากพฤติกรรมการใช้งานของผู้ใช้อาคารเป็นปัจจัยส�ำคัญ
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การเลือกใช้ระบบประกอบอาคาร เน้นระบบที่มีประสิทธิภาพสูง เช่น ระบบไฟฟ้า แสงสว่าง
ทีม่ กี ารออกแบบร่วมกับการใช้แสงธรรมชาติ เป็นระบบทีใ่ ห้ปริมาณแสงสว่างมากแต่ใช้พลังงานไฟฟ้าน้อย
และเลือกใช้ระบบปรับอากาศที่มีค่าประสิทธิภาพพลังงานสูง เสียงรบกวนพื้นหลัง (background noise)
น้อย
การออกแบบเพื่อทุกคน (universal or friendly design) เนื่องจากอาคารต้องสามารถใช้งานได้
โดยสะดวก แม้จะเป็นผู้ป่วย คนชรา และผู้พิการ ดังนั้นในการออกแบบอาคารจึงต้องมีการพิจารณาเรื่อง
การเปลี่ยนแปลงค่าระดับ ขนาดของพื้นที่ใช้สอย การใช้ระบบประตูอัตโนมัติ รวมไปถึงป้ายและระบบ
สัญญาณต่าง ๆ ที่ใช้ในอาคาร

ขั้นตอนการพัฒนาแบบทางสถาปัตยกรรม

ในการออกแบบอนุสรณ์สถานพระเทพวิทยาคมนั้น ส่วนที่เป็นสาระส�ำคัญคือส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
การเลือกรูปแบบและรูปทรงของอาคาร ซึ่งรูปแบบที่มีความเป็นไปได้ในการออกแบบได้แก่ รูปแบบ
ประเพณี (๑) รูปแบบกึ่งอาคาร (๒) และรูปแบบอาคารร่วมสมัย (๓) ดังภาพที่แสดงดังต่อไปนี้
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ในการประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาลักษณะอาคาร ที่ประชุมเห็นควรให้อนุสรณ์สถาน
พระเทพวิทยาคม มีลักษณะทั้งสามประการอันได้แก่ (๑) ต้องมีรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม
หรื อ กึ่ งประเพณี (๒) สามารถใช้พื้นที่ ภ ายในเพื่ อ เป็ น อนุ ส รณ์ ส ถานเก็ บ เครื่ องอั ฐ บริ ข ารของท่าน
พระเทพวิทยาคมเพื่อการศึกษา และ (๓) มีลักษณะร่วมสมัย ซึ่งทางคณะผู้ออกแบบได้ปรับปรุงจนได้
รูปแบบอาคารที่ผสมผสานแนวคิดทั้งสามร่วมกันอย่างแยบคาย
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อนุสรณ์สถานพระเทพวิทยาคมจึงเป็นสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานรูปแบบประเพณีประยุกต์
ผ่านองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่น�ำมาใช้ในกระบวนการออกแบบ โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อการเป็น
สถาปัตยกรรมแห่งความยั่งยืน ควบคู่ไปกับเป็นอนุสรณ์สถานแด่พระเทพวิทยาคม เพื่อให้อนุชนรุ่นหลัง
ได้ศึกษาและเรียนรู้ต่อไป
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนงค์ รุ่งแจ้ง
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รองศาสตราจารย์วิไลวรรณ หม้อทอง
รองศาสตราจารย์พิพัฒน์พงษ์ แคนลา
นางสาวจุฬาลักษณ์ เครือเพียกุล
นางสาวปริยากร เกตุภูเขียว
นางสาวภูริชญา รังสี
นายชูชนะ อุคหปัญญากุล
นายอภิสิทธิ์ อินทรวงษ์โชติ
นายพีรพัศ ศรีนิล
นายธีรภัทร เหลืองธนะผล
นายวุฒิชัย รักญาติ
นางสาวศศินา โคตรสมบัติ
นางสาวชุติมณฑน์ ดลนิมิตสกุล
นางสาวสิริกร กิจกมลเศวต
นางสาวธันยพร กิติสาธร
นางสาววรัญญา ทับทิมโกมลกุล
นางสาวชินิมา ธนเกษมสุขกุล
นางสาวฐิติกานต์ บุญเจริญ
นายกันตพงศ์ ไพบูลย์ศิริจิต
นางสาวนงนภัสม์ วัชรคุปต์
นางสาวกานดา รุ่งรังสี

พระ  สถิตแห่งเนื้อ

นาบุญ

เทพ  อุโฆษสังฆคุณ

แซ่ซ้อง

วิทยา ประสิทธิจุน

เจือโลก  เลิศแล

คม  ค่าควรคิดถ้อง

ถ่องแท้ทางธรรม

หลวงพ่อ  ก�ำเนิดด้าว

ขุนทด

คูณ  ค่าศักดิสิทธิพ
์ จน์

กล่าวถ้อย

ปริ  วารพระสุคต

สาวก  เลิศนอ

สุทฺโธ  สุดกิเลสร้อย

สุดสิน
้ มลทินเฮย

เปรียบรัตนะ  เปรยยิ่งแก้ว

คือมุนี

สูงค่า  วิสุทธิด
์ ี

ผ่องแผ้ว

ของ  เกจิบารมี

หลวงพ่อ  คูณนา

ชาวพุทธ  ศรัทธาแล้ว

เพริศแพร้วพิสิษฐพร

ค�ำสอน  ภิกษุผู้

ดับขันธ์

หลวงพ่อ  ประสิทธิส
์ รรพ์

ศาสตร์ช้ี

ยังสถิต  ปัจจุบัน

ฤาห่อน  หายแล

เป็นสรณะ  ถึงบัดนี้

บัดหน้านิรันดร์เกษม

นศ.พ.ณัฐภพ ปีนะกาตาโพธิ  ์ (ประพันธ์)

ภาพจ�ำลองฌาปนสถานชั่วคราววัดหนองแวงพระอารามหลวง
งานพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่เป็นกรณีพิเศษพระเทพวิทยาคม
(หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ) ณ บริเวณด้านหลังพุทธมณฑลอีสาน
ต�ำบลศิลา อ�ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

