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ขาวประชาสัมพนัธ  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท 0-2649-5005 ภายใน 5666 
โทรศัพท/โทรสาร 0-2258-0311  

                                 

 

พระราชทานน้ําหลวงสรงศพ หลวงพอปญญานันทะวันน้ี 

12 ตุลาคม 2550 08:24 น. 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงรับศพ "หลวงพอปญญา" ไวในพระบรมราชานุเคราะห พระราชทานพระพิธีธรรมสวด
พระอภิธรรม 7 คืน และพระราชทานน้ําหลวงสรงศพ ในวันที่ 12 ต.ค.นี้ วดัชลประทานฯ รับเงินบริจาคแทนพวงหรีด เพื่อ
นําเงินไปบําเพ็ญกุศลและสมทบทุนสรางอุโบสถกลางน้ํา อธิการบดี มศว เผยหลวงพอฝากใหดูแล-พัฒนาโรงพยาบาล
ชลประทานและโรงเรียนชลประทานวิทยา  

บรรยากาศที่โรงพยาบาลชลประทานรังสฤษฏ ตั้งแตชวงเชาวันที่ 11 ตุลาคม ท่ีผานมา เจาหนาที่ของโรงพยาบาล 
รวมถึงผูปวยและญาติผูปวยที่มาพบแพทยตางแตงชดุดําเพื่อไวอาลัยแดพระพรหมมังคลาจารย หรือหลวงพอปญญา
นันทภิกขุ อดีตเจาอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฏ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี นอกจากนี้ ยังมีขาราชการ ประชาชนทยอย
เดินทางมากราบไหวและลงนามไวอาลัยแดหลวงพอปญญาอยางเนืองแนน แมจะมีฝนโปรยปรายลงมาอยางตอเนื่อง 
ซ่ึงโรงพยาบาลเปดโอกาสใหประชาชนเขากราบสักการะสังขารหลวงพอปญญาไดถึงในหองจินดาสงวน ตึก 80 ป 
ปญญานันทะ โดยผูท่ีตองการจะเขาไปกราบสักการะศพจะตองลงชื่อเพื่อเรียงลําดับในการเขาสักการะครั้งละ 5 คน โดย
มีตํารวจคอยดแูลความเรียบรอย อํานวยความสะดวก และรักษาความปลอดภัย  

 ผูส่ือขาวรายงานวา เมื่อเวลา 08.00 น. คุณหญิงโฉมศรี กําภู ณ อยุธยา ภริยาของ ม.ล.ชูชาติ กําภู อดีตอธิบดีกรม
ชลประทาน ผูท่ีถวายที่ดินสรางวัดชลประทานรังสฤษฏ และเปนผูนิมนตหลวงพอปญญามาจําพรรษาเปนเจาอาวาสวัด
ชลประทานฯ ตั้งแตป 2503 มากราบสักการะสังขารหลวงพอปญญา ท่ีหองจินดาสงวน และไดลงนามในสมุดไวอาลัยท่ี
โรงพยาบาลจัดเตรียมไวท่ีบริเวณหองโถง   

 ขณะที่ พล.ต.สนั่น ขจรประศาสน หัวหนาพรรคมหาชน พรอมดวยภรรยา ไปเคารพศพหลวงพอปญญาเมื่อชวงบาย 
หลังจากไปดูความเรียบรอยในการเตรียมสถานที่สําหรับตั้งศพภายในศาลาขจรประศาสน เชนเดียวกับนายเชิดวิทย 
ฤทธิประศาสน ผูวาฯ นนทบุรี พรอมดวยคณะเหลากาชาด และนักการเมืองทองถ่ินใน จ.นนทบุรี เขากราบสักการะศพ
หลวงพอปญญาดวยเชนกัน  

 นายเชิดวิทย กลาววา หลวงพอปญญาเปนพระผูทําประโยชนใหแกพระพุทธศาสนาอยางแทจริง เปนบุคคลตัวอยางที่
ควรยกยอง สรรเสริญ และจะอยูในความทรงจําของพุทธศาสนิกชนตลอดไป การสูญเสียครั้งนี้นับเปนการสูญเสียปูชนีย
บุคคลสําคัญของประเทศ และทางจังหวัดจะปรึกษาหารือ เพื่อดําเนินการสรางรูปปนหลวงพอปญญามาประดิษฐานให
ชาวบานไดกราบสักการบูชาตอไป  

ในหลวงทรงรับศพ “หลวงพอปญญา” ไวในพระบรมราชานุเคราะห  

 นางจุฬารัตน บุณยากร ผอ.สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ (พศ.) กลาววา สํานักพระราชวังไดทําหนังสือแจง
กลับมายัง พศ.แลววา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงรับศพพระพรหมมังคลาจารยไวในพระบรมราชานุเคราะห ดังนี้ 
1.พระราชทานพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม กําหนด 7 คืน 2.การบําเพ็ญพระราชกุศล 7 วัน, 50 วัน, 100 วัน 3.บําเพ็ญพระ
ราชกุศลออกเมรุพระราชทาน พรอมท้ังพระราชทานสิ่งของตางๆ  

 ไดแก หีบพรอมเครื่องสุกรรมศพ พรอมดอกไมประดับศพ เมรุ ดอกไมจันทนแกแขกที่มาพระราชทานเพลิงศพ ผาไตร
พรอมจตุปจจัยถวายพระสงฆบังสุกุลกอนเคลื่อนศพ พระนําศพ พระบังสุกุลกอนพระราชทานเพลิงศพ พระสามหาบ 
(พระเก็บกระดูก) จตุปจจัยถวายพระสงฆหนาไฟ ภัตตาหารถวายบรรจุปนโตถวายพระพระราชทาน ลุงสําหรับใสอังคาร 
น้ําเลี้ยงพระสงฆและแขกที่มารวมงานทั้งหมด โดยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พระราชทานเปนกรณีพิเศษ สวนโกศ

ขาวจากหนังสือพิมพคมชัดลึก  ฉบับประจําวันที่  12 เดือนตุลาคม พ.ศ.2550   หนา   
ศูนยสารสนเทศและการประชาสัมพันธ ไดจัดระบบขาวสื่อสิ่งพิมพ สนใจดูท่ีได   http://news.swu.ac.th/newsclips/ 
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แปดเหลี่ยม น้ําหลวงสรงศพ สวดพระอภิธรรม 3 คืน ไตรครอง 1 ไตร เปนส่ิงท่ีจะตองไดรับพระราชทานตามระดับชัน้ 
และสมณศักดิ์อยูแลว  

 พระเทพปริยัติเมธี ผูชวยเจาอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฏ และเจาคณะภาค 17 กลาวถึงกําหนดการบําเพ็ญกุศลศพ
หลวงพอปญญาวา เวลา 08.30-09.00 น. วันที่ 12 ตุลาคม เคลื่อนศพหลวงพอปญญาจากโรงพยาบาลชลประทานไปยัง
ศาลาขจรประศาสน วัดชลประทานฯ เวลา 09.00-16.45 น. พระเถรานุเถระ ขาราชการ พุทธศาสนิกชน ศิษยานุศิษย 
กราบเคารพศพ สรงน้ํา และวางพวงหรีด เวลา 17.00 น. พระราชทานน้ําสรงศพ และเวลา 19.00 น. พระพิธีธรรมสวด
พระอภิธรรม ถวายเครื่องไทยธรรม พระสงฆอนุโมทนา เสร็จพิธี  

 พระเทพปริยัติเมธี กลาววา ขอใหผูท่ีจะเดินทางมากราบเคารพศพหลวงพอปญญา เปลี่ยนจากรับพวงหรีดเปนเงิน
บริจาค โดยวัดจะเปดบัญชีธนาคารจัดตั้งกองทุนบําเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระพรหมมังคลาจารย เพื่อนําเงินมาบําเพ็ญ
กุศลศพตลอด 100 วันนับจากนี้ เนื่องจากทางวัดยังไมมีเจาอาวาส จึงไมสามารถเบิกเงินวัดมาใชจายได และหากเงิน
เหลือภายหลังเสร็จส้ินงานแลว ก็จะพิจารณานําไปสมทบทุนการจัดสรางอุโบสถกลางน้ํา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย (มจร.) วิทยาเขตวังนอย จ.พระนครศรีอยุธยา ท่ีหลวงพอปญญาเปนประธานจัดหาทุน  

หลวงพอฝากดูแลพัฒนา รพ.-ร.ร.ชลประทานฯ  

 นายวิรุณ ตั้งเจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) กลาววา มีโอกาสไดกราบมนัสการหลวงพอปญญา
เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผานมา กอนที่กฎหมายการโอนโรงพยาบาลชลประทานมาอยูในการกํากับดูแลของ มศว หลวงพอ
ปญญาบอกให มศว ชวยดูแล พัฒนา พรอมสนับสนุนโรงพยาบาลชลประทานและโรงเรียนชลประทานวิทยา สืบเนื่อง
จากทั้งโรงพยาบาลและโรงเรียนเปนแนวคิดของหลวงพอ  

 “จากความสัมพันธสวนตัวที่ไดศึกษาหนังสือธรรมะของหลวงพอ ทําใหเห็นวาธรรมะของหลวงพอปญญาเปนพุทธ
ปลอดจากไสยเวทย เปนเนื้อแทของธรรมะจริงๆ คนที่ศึกษาจะสามารถนํามาใชในชีวิตประจําวันได ทานไมไดเปนเพียง
แคพระภิกษุเทานั้น หากแตทานยังเปนนักการศึกษาผูย่ิงใหญ สามารถเชื่อมโยงธรรมะเขากับทุกเร่ืองราวไดเปนอยางดี 
ไมวาจะเปนเรื่องสังคม การเมือง การศึกษา ส่ิงแวดลอม สุขภาพ สันติภาพ และธรรมชาต ิการที่ทานละสังขารทําให
ประเทศไทยสูญเสียนักการศึกษาผูย่ิงใหญ นอกจากนี้หลวงพอยังทําใหชาวโลกจํานวนมากไดเรียนรูแกนแทของ
ศาสนาพุทธ มศว ไดถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตแดหลวงพอปญญานันทภิกขุ ในสาขาการศึกษาเมื่อป 2532” นายวิรุณ 
กลาว  

 นายวิรุณ กลาวอีกวา ขณะนี้ มศว กําลังดาํเนินการจัดตั้งกองทุนหลวงพอปญญาขึ้น เพื่อระดมทุนพัฒนาโรงพยาบาล
ชลประทาน ซ่ึงตั้งเปาวาจะตองระดมทุนใหถึง 100 ลานบาท นอกจากนี้ จะตั้งศูนยศึกษาเผยแผพุทธธรรมใหชาวพุทธ
เปนพุทธศาสนิกชนที่ปลอดไสยเวทย คาดวาศูนยดังกลาวจะจัดตั้งท่ี มศว องครักษ หรือท่ีโรงพยาบาลชลประทาน 
นอกจากนี้ จะสรางรูปปนเหมือนหลวงพอปญญา ขนาด 50 เซนติเมตร เพื่อใหชาว มศว และคนไขท่ีมารักษาใน
โรงพยาบาลชลประทานและวัดระลึกถึงหลวงพอปญญาอยูเสมอ ท้ังนี้ ไดใหนโยบายกับโรงพยาบาลชลประทานอํานวย
ความสะดวกใหประชาชนไดไปเคารพศพและสรงน้ําศพในวันที่ 12 ตุลาคมนี้  

นสพ.ชาวพุทธ มรดกหลวงพอที่ตองสานตอ  

 พระครูสมุหบุญเลิศ ชยวังโส ผูชวยเจาอาวาสวัดอุโมงค (สวนพุทธธรรม) ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม กลาววา สมัยท่ี
หลวงพอปญญาจําอยูท่ีวัดอุโมงค  หลวงพอปญญาไดริเร่ิมทําหนังสือพิมพชาวพุทธ ซ่ึงเปนเอกสารเผยแผธรรมใหแก
พุทธศาสนิกชนทั่วประเทศและตางประเทศ เนื้อหาในหนังสือพิมพจะเปนงานเขียนของทานพุทธทาสและของหลวงพอ
เอง ปจจุบันหนังสือพิมพชาวพทุธยังคงมีการพิมพจําหนายใหสมาชิกเปนราย 3 เดือน อัตราคาสมาชกิ 100 บาท  ขณะนี้
มีสมาชิกท่ัวประเทศประมาณ 800 ราย และในตางประเทศอีกจํานวนหนึ่ง อยางไรก็ดี แมหลวงพอปญญาจะมรณภาพ 
วัดอุโมงคจะยังคงจัดทําหนังสือพิมพตอไปตามเจตนารมณของหลวงพอ  

 
 


