


ที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงสรีระสังขาร
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ณ เมรุชั่วคราว วัดป่าวิเวกพัฒนาราม อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ



“ร่างกายสังขารเฮา มันบ่คือเก่าแล้วเด๊ 

มันเสื่อมลงไปทุกวันๆ เดินจงกรมภาวนา

เพื่อพิจารณาสังขาร มันเป็นของบ่เที่ยง 

ไม่ว่าหนุ่มหรือแก่ก็ตายได้คือกัน 

ก่อนสิตายให้มีพุทโธติดลมหายใจ”

หลวงปู่สมภาร ปัญญาวโร

วัดป่าวิเวกพัฒนาราม อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ







ค�าน�า

“รัตตัญญู” ผู้รู้ราตรี รู้กาลนานดี รู้จักความพอเหมาะพอดี

หลวงปู่สมภาร องค์ท่านรู้ธรรมถึงธรรมแท้จริงยาวนานสมควรแก่การ 

ยกบชูาว่าเป็น “รัตตญัญ”ู ด้วยด�ารงธาตขุนัธ์ยาวนานถงึเกอืบ ๙๗ ปี ด�ารงพรรษากว่า  

๗๖ พรรษา บนเส้นทางธรรม หลวงปูเ่ดนิตามรอยพระพทุธองค์ ยดึมัน่ในข้อวตัร 

ปฏิปทาของพระป่าธุดงค์กรรมฐานสายพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงปู่ม่ัน ภูริทัตโต 

อย่างแน่วแน่ 

ห้าหกครั้งที่หลวงปู่เข้าออกวัดป่าบ้านหนองผือ มีโอกาสได้ฟังธรรมและ 

มีโอกาสได้รับใช้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ อีกท้ังในบางวาระได้รู้จักมักคุ้นสหธรรมิก

หลายๆ ท่าน ไม่ว่าจะเป็นท่านอาจารย์วัน ท่านหลวงปู่หล้า และแม้แต่ท่าน

อาจารย์หลวงตามหาบัว 

สงัขารของหลวงปูร่่วงโรยลงตามกาล หากท่านมิเคยย่อท้อ ยงัสม�า่เสมอใน

เมตตาและอบรมสอนสั่งหมู่ชนตลอดมา แม้จะนั่งอยู่บนรถเข็นก็ตาม 

“รตัตญัญ”ู เพชรเมด็เอกของบงึกาฬ และภาคอสีาน ท่านเป็นผู้รูโ้ลกรูธ้รรม  

เม่ือละโลกแล้วคงเหลือธรรมวิมุตติ หากความเป็นรัตตัญญูของหลวงปู่จักอยู่

ยาวนาน ให้ความร่มเย็นต่อใจผู้ใฝ่ธรรมทุกๆ ราตรีตลอดไป

คณะศิษยานุศิษย์

5หลวงปู่สมภาร ปัญญาวโร





สารบัญ

สังเขปประวัติ หลวงปู่สมภาร ปัญญาวโร ๙

 	ชาติภูมิ ๑๑

 	วิทยฐานะ ๑๑

 	อุปสมบท ๑๑

 	ความประทับใจในชีวิต ๑๓

 	ปักษ์ใต้ ๑๗

 	ร่วมอุปัฏฐากเฝ้าไข้หลวงปู่ขาวที่วัดถ�้ากลองเพล ๑๙

 	ความเป็นผู้ไม่ติดสถานที่ ๒๓

 	เจ้าอาวาสวัดป่าวิเวกพัฒนาราม ๒๔

 	ล�าดับสมณศักดิ์ ๒๖

 	ด้านสังคมสงเคราะห์ ๒๘

 	อาการอาพาธ ๓๐

 	ฝากศพไว้กับหลวงปู่บุญมา ๓๑

 	เทศน์ให้พระอุปัฏฐากฟัง

  เมื่อคราวองค์หลวงปู่อาพาธหนัก ๓๒

 	ประวัติการอาพาธของหลวงปู่สมภาร ปัญญาวโร ๓๕

 	มรณภาพ ๔๒

ประมวลภาพหลวงปู่กับครูบาอาจารย์ ๕๙

ปัญญาวโรวาท โอวาทธรรมหลวงปู่สมภาร ปัญญาวโร ๗๙

7หลวงปู่สมภาร ปัญญาวโร



“ตอนมีชีวิตอยู่เราไม่อยากให้ท�าประวัติ
เราไม่อยากขายครูบาอาจารย์กิน”

หลวงปู่สมภาร ปัญญาวโร



สังเขปประวัติ

หลวงปู่สมภาร ปัญญาวโร
วัดป่าวิเวกพัฒนาราม อ�าเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ



หลวงปู่สมภาร ปัญญาวโร

10 ปัญญาวโร ผู้ประเสรฐิด้วยปัญญา



ชาติภูมิ

องค์หลวงปูม่นีามเดมิว่า สมภาร อนุาพรหม ท่านเกดิเมือ่วนัที ่๑๒ สงิหาคม 

พ.ศ. ๒๔๖๗ ตรงกับวันขึ้น ๑๓ ค�่า เดือน ๙ ปีชวด ณ ต�าบลชมภูพร อ�าเภอ

บึงกาฬ จังหวัดหนองคาย (ปัจจุบันคือจังหวัดบึงกาฬ) บิดาชื่อ นายลี มารดาชื่อ 

นางปุ อุนาพรหม หลวงปู่เป็นบุตรคนสุดท้องในบรรดาพี่น้อง ๖ คน ครอบครัว

ประกอบอาชีพท�านา  

วิทยฐานะ 

ประถม ๔ 

นักธรรมชั้นเอก

อุปสมบท

เมือ่หลวงปูอ่ายไุด้ ๒๑ ปี ท่านได้เข้ารบัการอปุสมบท เมือ่วนัที ่๕ เมษายน 

พ.ศ. ๒๔๘๘ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ วัดไชยมงคล ต�าบลโพนสูง อ�าเภอสว่างแดนดิน 

จังหวัดสกลนคร พระอุปัชฌาย์ คือ พระอาจารย์ฮวด พระกรรมวาจาจารย์  

คือ พระมหาสิริ ได้รับนามฉายาว่า ปัญญาวโร แปลว่า ผู้ประเสริฐด้วยปัญญา 

สังกัดธรรมยุติกนิกาย 
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หลวงปู่เมตตาเล่าให้โยมฟังถึงความล�าบากในการบวชสมัยก่อนว่า

หลวงปู่ : “เฮาบวชมาตั้งแต่อายุ ๒๑ ปี ตอนสงครามโลกครั้งที่ ๒ เขาจะ

เอาทหารไปญี่ปุ่น เฮากะไปคัดเลือกน�าเขา แต่เสียดายเขาไม่เอา มีติด ๖ คน  

คนที่ ๗ เขาสมัคร ก็เลยพอ ตอนบวชนี้ โอ้ย หาผ้ายาก ผ้าไม่มี มีเงินก็หาซื้อ 

ไม่ได้ ไม่มีผ้าขาย สั่งกรุงเทพฯ ก็ไม่มี สั่งที่ไหนก็ไม่มี มีผ้าดีๆ ก็คือผ้ากฐินเขา  

แล้วบาตรก็บาตรทะลุ โอ้ย ได้เอาขี้ผึ้งติดเอาเลย ทุกวันนี้ โอ้ย มันเยอะ ขนาด

บวช ๓ เดือนได้ผ้าขาดๆ มาปะมาชุนบวช” 

โยม : “หลวงปู่บวชตอนสงครามโลกเด้ครับ มันกะหาผ้ายากแล้ว”

หลวงปู่ : “หาผ้ายากหลายเด้ บ่ได้สบายคือสุมื้อนี้เด้ สุมื้อนี้แล่นเข้าร้าน

ซื้อมาถวายเอาโลด สมัยก่อนกว่าจะได้ผ้าครบบวชได้ ได้มาแล้วก็ต้องมาตัดมา

เย็บมาย้อมอีก”

หนังสือสุทธิเล่มแรกของหลวงปู่

12 ปัญญาวโร ผู้ประเสรฐิด้วยปัญญา



ความประทับใจในชีวิต

ในระหว่างจ�าพรรษาแรกอยู่นั้น หลวงปู่สมภารได้รับฟังเรื่องราวของ 

หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต จากครูบาอาจารย์ท่ีจ�าพรรษาร่วมกัน จนท�าให้ท่านเกิด 

ความเลื่อมใสศรัทธาอยากจะเดินทางไปกราบนมัสการหลวงปู่มั่นสักครั้งใน 

ชีวิตนี้ เพื่อขอฟังอรรถฟังธรรม แล้วจะได้น�ามาประพฤติปฏิบัติต่อไป 

เมื่อออกพรรษาที่ ๑ แล้ว หลวงปู่จึงเดินทางไปกราบนมัสการหลวงปู่มั่น

ที่วัดป่าบ้านหนองผือ อ�าเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร หลวงปู่เมตตาเล่า

ให้พระที่ถามฟังว่า

หลวงปู่ : “บวชใหม่ๆ อยากไปกราบหลวงปูม่ั่นเบิง่ เคยได้ยนิแต่ชือ่แต่เสยีง

เพิ่น กะเลยอยากไปกราบเพิ่นจักเทือหนึ่ง หมู่ครูบาอาจารย์เพิ่นสิไป เลยขอไป

น�าเพิ่น ย่างไปเด้แต่กี้น่ะ ย่างไป เทือนั้นได้พักฟังเทศน์อยู่น�าเพิ่น ๑๕ มื้อนี่บ้อ” 

พระ : “เป็นจัง่ใด๋หลวงปูม่ัน่ เป็นตาย่านบ่ขะน้อย ได้ยนิว่าเพิน่เป็นตาย่าน  

หลวงปู่ย่านเพิ่นบ่”

หลวงปู ่: “โอ๋ย จกัย่านบ่ย่านแหล๋ว เฮด็อหิยงันีป่านว่าบ่มลีมหายใจพุน่แล้ว  

ย่างน�าเดิน่วดันีร่องเท้านีไ่ด้ถอดเอา แล้วกะหย่องไปแหล่วบาดนี ้ย่านมันเสียงดงั 

ย่านมันกระทบเพิ่น วัดมันแฮงเงียบหลาย”

พระ : “เป็นหยังหลวงปู่คือบ่อยู่กับหลวงปู่มั่นโดนๆ คือได้ออกมาไวแท้ 

ขะน้อย”

หลวงปู่ : “หมู่ครูบาอาจารย์เพิ่นว่า หมู่ที่เข้ามาพักฟังเทศน์ฟังธรรมได้ 

พอสมควรแล้วนั้น ให้พากันขยับขยายออกไป เวียนกันออกไป หมู่ซุมอื่นจั่งสิมี

13หลวงปู่สมภาร ปัญญาวโร



โอกาสได้เข้ามาศกึษาบ้าง เพราะทีพ่กัทีอ่าศยัมนักะมจี�ากดั มบ่ีพอกนั ให้เวยีนกนั 

เข้ามาศึกษาเอา เฮาล่ะเข้าใจว่าเพิ่นบอกตัว กะเลยลาเพิ่นออกมาอยู่ข้างนอกพี้ 

น�าส�านักข้างๆ กันนั่นแหละ รอบๆ นั้นมันมีส�านักอยู่ตามหมู่บ้านใกล้ๆ นั่นล่ะ  

เฮากะได้พักอยู่ตามนั่นล่ะ ถึงม้ือลงอุโบสถกะได้เข้ามาร่วมฟังธรรมกับเพิ่น  

แล้วกะออกไป บางเทือกุฏิมันว่างพอดีกะได้พักน�า ๗ มื้อ ๑๕ มื้อ”

พระ : “ได้ยินแต่หลวงตาเพิ่นเทศน์ เวลาถึงวันลงอุโบสถ พระเข้าลงน�า

เป็น ๕๐  ๖๐ กะมี”

หลวงปู่ : “แม่นล่ะ ไผกะอยากเห็นหลวงปู่มั่นเด้ อยากฟังเทศน์เพิ่นเด้”

พระ : “หลวงปู่เข้าไปหาเพิ่นจักเทือขะน้อย”

หลวงปู ่: “แม่น ๕ ๖ เทือนีล่่ะ แต่บ่ได้เข้าตดิๆ กนัดอก ฟังเทศน์ฟังธรรมเพิน่ 

แล้วกะออกมาพักข้างนอก แล้วกะออกเที่ยววิเวกไปตามภูตามผา ไปหาภาวนา  

เทอืหนึง่ต้ังใจไปพกัอยูถ่�า้พระเวส ไปพ้อเพ่ินอาจารย์ศรี (มหาวโีร) อยูห่ัน่ก่อนแล้ว  

จั่งซั่นแหล่วพระแต่กี้มีแต่พากันหาภาวนาเด้ บางเทือกะไปจ�าพรรษาทางอื่น  

ออกพรรษาแล้วกะกลับมากราบหลวงปู่มั่นอีก”

พระ : “หลวงปู่รู้จักไผแหน่อยู่วัดป่าบ้านหนองผือน่ะขะน้อย”

หลวงปู่ :  “กะเห็นหลายองค์อยู ่ หลวงปู ่บ้านตาด อาจารย์ค�าพอง  

อาจารย์วนั อาจารย์หล้า เณรเพง็ จกัไผอกีแหน่ จือ่บ่ได้ มเีทอืหนึง่เข้าพกัน�าเพิน่ 

หลวงปู่มั่นส่ังให้ตัดจีวร กะเลยได้ช่วยเพิ่นเฮ็ดจีวร ผ้าสมัยนั้นมันหายากแท้ๆ  

มันเป็นสมัยสงคราม บ่ได้มีหลายจั่งคือทุกมื้อนี้ หลวงปู่มั่นว่า ให้พากันเย็บจีวร

ให้ท่านองค์นีแ้หน่ จวีรเพิน่ขาดหมดแล้ว หลวงปูบ้่านตาดจัง่ได้พาเฮด็เด้ หลวงปู ่

บ้านตาดเป็นหัวหน้าชุดกะขนาดผ้า ตัดผ้า อาจารย์วันเป็นหัวหน้าชุดเย็บ  
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แล้วกะมชีดุย้อมชุดซกัอีกหมูห่นึง่ เฮานีไ่ด้ช่วยอาจารย์วนัเยบ็ บางเทอืกะได้ช่วย

เพิ่นหาไม้มาเฮ็ดกุฏิหลวงปู่มั่น”

พระ : “หลวงปู่ประทับใจหลวงปู่มั่นหลายบ่ขะน้อย”

หลวงปู่ : “จักหลายบ่หลายแหล่ว ทุกมื้อนี่กะยังคิดฮอดเพิ่นอยู่ ยังกราบ

ยังไหว้เพิ่นอยู่คู่มื้อ” 

ปี พ.ศ. ๒๔๙๒ เมื่อหลวงปู่มั่นอาพาธหนัก หลวงปู่สมภารจึงรีบเดินทาง

มาเพื่อให้ทันกับขบวน และได้ติดตามไปที่วัดป่าสุทธาวาสด้วย เมื่อหลวงปู่มั่น 

ละสังขารแล้ว หลวงปู่สมภารได้อยู่ช่วยงานจนถึงวันถวายเพลิงศพเสร็จสิ้น

กุฏิหลวงปู่มั่นที่วัดป่าบ้านหนองผือ
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ปักษ์ใต้

หลังจากเสร็จงานถวายเพลิงหลวงปู่มั่นแล้ว หลวงปู่สมภารได้ติดตาม 

หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี เดินทางไปเผยแผ่พระศาสนาที่จังหวัดภูเก็ต กระบี่ พังงา 

ในครั้งนั้นมีครูบาอาจารย์ที่ร่วมเดินทางไปด้วยกัน ดังนี้ 

๑.  หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี

๒.  หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ

๓.  หลวงพ่อมหาปิ่น ชลิโต

๔.  หลวงพ่อวัน อุตตโม

๕.  หลวงปู่จันทร์โสม กิตติกาโร

๖.  หลวงปู่ค�าพอง ติสโส

๗.  หลวงปู่หล้า เขมปัตโต

๘.  หลวงปู่สมภาร ปัญญาวโร

๙.  หลวงปู่กัน ธนสาโร (พระครูญาณานุโยค)

๑๐.  หลวงพ่อฉิ่ว

๑๑.  หลวงปู่บุญรักษ์ ฐิตปุญโญ

๑๒.  พระอาจารย์อรุณ อุตตโม

๑๓.  พระอาจารย์บุญ

๑๔.  พระอาจารย์ผัน
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ในระยะแรกหลวงปู่สมภารอยู่ศึกษาและช่วยงานหลวงปู่เทสก์ที่จังหวัด

ภูเก็ต ต่อมาท่านได้ติดตามหลวงปู่ค�าพองย้ายมาจ�าพรรษาอยู่ที่วัดราษฎร์โยธี 

ต�าบลโคกกลอย อ�าเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ซึ่งนับว่าเป็นวัดแห่งแรกของ 

พระฝ่ายธรรมยุตในจังหวัดพังงา สมัยนั้นมีผู้มาถวายอาหารบ้างหรือไม่มีบ้าง  

การเป็นอยู่ล�าบากขัดสนมาก 

หลวงปู่อยู่จ�าพรรษาที่ภาคใต้ประมาณ ๖-๗ ปี ในระหว่างนี้ท่านได้เรียน

นกัธรรมไปด้วย จนสามารถสอบได้นกัธรรมชัน้เอก จากนัน้จงึได้ขอเดนิทางกลับ

มายังภาคอีสาน 

คณะครูบาอาจารย์ที่ลงไปเผยแผ่ศาสนาที่ภาคใต้
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ร่วมอุปัฏฐากเฝ้าไข้หลวงปู่ขาว

ที่วัดถ�้ากลองเพล

หลวงปู่เล่าช่วงที่ไปเฝ้าไข้หลวงปู่ขาวที่วัดถ�้า

กลองเพลในสมัยนั้นให้ญาติโยมฟังว่า

“เราไปเฝ้าไข้หลวงปู่ขาวตอนทีท่่านป่วยหนกั 

ไปถึงอาจารย์เพ็งขาว (หลวงปู่บุญเพ็ง เขมาภิรโต)  

ได้สั่งให้ท�าหีบไว้แล้ว 

เมื่อหลวงปู่จวนมาเห็น ท่านจึงคัดค้านไม่ให้

เอาหลวงปู่ขาวไปโรงพยาบาล และได้กล่าวว่า 

“ไม่เอาไป ถ้าท่านรอดมาได้ก็เป็นบุญกุศล 

รอดไม่รอดก็ควรเอาไว้ หีบศพที่ท�าไว้แล้วนั้นให้เอาซ่อนไว้ก่อน อย่าเอามาโชว์

ที่นี่” 

เราได้ดูแลอุปัฏฐากหลวงปู่ขาว ถึงเวลาที่หลวงปู่ขาวจะฉันยา เรามองด ู

ปากหลวงปู่ขาวขมุบขมิบ เราคิดว่าท่านคงไข้ขึ้นสูงจนปากสั่น เราเลยถาม 

หลวงปู่ขาวว่า “หลวงปู่ไข้ขึ้นหรือครับ ท�าไมปากถึงได้สั่น” 

ท่านตอบเราว่า “ผมสวดมนต์ คิดได้บทไหนก็สวดบทนั้น” 

ท่านปล่อยวางน่ะหลวงปู่ขาว หลังจากนั้นหลวงปู่ขาวท่านก็อาการดีขึ้น

จนหายเป็นปกติ”
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อีกวาระหนึ่ง หลวงปู่ได้เมตตาเล่าต่อถึงเรื่องเณรเข็นหลวงปู่ขาวชนต้นไม้

ให้ฟังอีกว่า

“วนัหนึง่เราอยูท่ี่ศาลา ได้ยนิว่าเณรเขน็หลวงปูข่าวลงเขาชนต้นไม้ แต่ท่าน

กไ็ม่ได้เจบ็มากนะ ไม่เป็นอะไรเลย มแีต่นัง่หวัเราะเณร เณรกตั็วเล็กๆ เขน็ลงทาง

ลาดชนั พอเข็นลงมนักแ็รงขึน้ๆ เอาไม่อยู ่กป็ล่อยเลยเข้าป่า พระต่างพากนัดเุณร

เราเลยว่า “อย่าไปดุแกเลย ดูตัวแกกับรถหน่อย เข็นรถลงภูเขา ท�าไมไม่ดุ 

ผู้ใหญ่ที่ไม่ดูกับแก”

บริเวณวัดถ�้ากลองเพล จ.หนองบัวล�าภู
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หลวงปู่สมภาร ปัญญาวโร
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ความเป็นผู้ไม่ติดสถานที่

 อุปนิสัยของหลวงปู่คือเป็นคนไม่ติดสถานที่ ท่านชอบแสวงหาที่วิเวก 

หลีกเร้นเพื่อประกอบการภาวนา เร่งความเพียร สถานที่ที่หลวงปู่เคยเที่ยววิเวก

ในสมัยนั้น อาทิเช่น

วัดภูลังกา อ�าเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม

วัดป่าดานศรีส�าราญ อ�าเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ

วัดฐิติธรรมาราม (เหวลึก) อ�าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

วัดกุดเรือค�า อ�าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

วัดถ�้าฆ้อง อ�าเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

วัดสว่างอารมณ์ บ้านดอนน้อย อ�าเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ

วัดศิริปัญญาราม อ�าเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร

วัดถ�้าสหาย อ�าเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี

ติดตามคณะครูบาอาจารย์ไปประเทศลาว

วัดเขาแก้ว อ�าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

วัดสารนาถธรรมาราม อ�าเภอแกลง จังหวัดระยอง

วัดถ�้าประทุน อ�าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

ฯลฯ
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เจ้าอาวาสวัดป่าวิเวกพัฒนาราม

 เมือ่อายพุรรษาของหลวงปูม่ากขึน้ ประกอบกบัท่านเคยศกึษาด้านปรยิตัิ

จนจบนกัธรรมชัน้เอก ทางคณะสงฆ์จงึได้แต่งตัง้ให้ท่านด�ารงต�าแหน่งเจ้าอาวาส

วัดป่าวิเวกพัฒนาราม อ�าเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ

องค์หลวงปู่สมภาร ปัญญาวโร ออกเมตตารับบิณฑบาตญาติโยมตั้งแต่ต้นทางจนสุดปลายทาง 

ถึงแม้จะชราภาพแล้ว แต่ข้อวัตรนี้ท่านมิได้ขาดเลย 
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หลวงปู่สมภาร ปัญญาวโร เป็นองค์ประธานในงานทอดกฐิน 

และงานมุทิตาสักการะอายุวัฒนมงคลของท่าน ที่วัดป่าวิเวกพัฒนาราม

หลวงปู่เมตตาสอนตัดจีวร หลวงปู่บอกว่า “บวชมาแล้วเคยตัดจีวรบ่ สมัยผมตัดมาหลายผืน 

ตัดผ้าสังฆาฏิช่วยหลวงตามหาบัว” หลวงปู่ปรารภให้ฟังเพื่อให้เป็นก�าลังใจ หลวงปู่ปรารภว่า 

“เวลาได้เป็นครูบาอาจารย์จะได้พูดให้ลูกศิษย์ลูกหาฟังได้ว่าบวชมาแล้วเราเคยได้ตัดจีวรเอง”

หลวงปู่มักจะเมตตาออกมา

พูดคุยกับเด็กๆ ที่มาบ�าเพ็ญ

ประโยชน์ในวัดเป็นประจ�า

เวลามีสามเณรมาบวชภาค 

ฤดูร ้อนที่วัด หากหลวงปู ่มี

เวลา ท่านก็จะออกมาอบรม 

ส่ังสอน “หัดไว้แต่น้อย โตขึน้มา 

จะได้เป็นนิสัยเป็นปัจจัย”

25หลวงปู่สมภาร ปัญญาวโร



ล�าดับสมณศักดิ์

 พ.ศ. ๒๕๒๐ หลวงปู ่ได้รับพระราชทาน

สมณศักดิ์ เป็นพระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอ�าเภอ 

ช้ันตร ี(จอ.ชต.) มรีาชทินนามท่ี พระครปัูญญาวรากร

 พ.ศ. ๒๕๒๕ หลวงปู่ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระครู 

สัญญาบัตร เจ้าคณะอ�าเภอชั้นโท (จอ.ชท.) ในราชทินนามเดิม

พ.ศ.  ๒๕๓๗ หลวงปู่ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระคร ู

สัญญาบัตร เจ้าคณะอ�าเภอชั้นเอก (จอ.ชอ.) ในราชทินนามเดิม

พ.ศ. ๒๕๔๔ หลวงปู่ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระคร ู

สัญญาบัตร เจ้าคณะอ�าเภอชั้นพิเศษ (จอ.ชพ.) ในราชทินนามเดิม

พ.ศ. ๒๕๕๐ หลวงปู่ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งที่ปรึกษาเจ้าคณะ

อ�าเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ

พระครูปัญญาวรากร (หลวงปู่สมภาร ปัญญาวโร) ที่ปรึกษาเจ้าคณะอ�าเภอพรเจริญ เจ้าอาวาส
วัดป่าวิเวกพัฒนาราม อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ เมตตาเป็นประธานดับเทียนชัยพิธีท�าน�้าอภิเษก 

ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ พระอุโบสถ วัดเซกาเจติยาราม (พระอารามหลวง) จังหวัดบึงกาฬ
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ด้านสังคมสงเคราะห์

	มอบอปุกรณ์ทางการแพทย์ให้กับหลายโรงพยาบาล เช่น โรงพยาบาล

ศรีนครินทร์ ขอนแก่น โรงพยาบาลสังคม และโรงพยาบาลในเขตจังหวัดบึงกาฬ

	มอบรถพยาบาลฉุกเฉิน จ�านวน ๓ คัน ให้แก่โรงพยาบาลบึงกาฬ  

โรงพยาบาลพรเจริญ และโรงพยาบาลศรีวิไล

	มอบทนุการศกึษาให้กบัเด็กผูด้้อยโอกาสทกุปี โดยจะตรงกบัวันท�าบญุ

อายุวัฒนมงคลของท่าน โดยจ�านวนทุนการศึกษาจะมอบให้ตามอายุขององค์

หลวงปู่ในปีนั้นๆ

	สนับสนุนงบก่อสร้างอาคาร สิ่งอ�านวยความสะดวก และอุปกรณ์สื่อ

การสอนของหน่วยงานด้านการศึกษา เช่น โรงเรียนเทศบาลพรเจริญ ศูนย์การ

ศกึษานอกโรงเรยีน (กศน.) อ�าเภอศรวิีไล จงัหวัดบงึกาฬ โรงเรยีนหนองแวงวทิยา 

จังหวัดสกลนคร ฯลฯ

	มอบเงินอนุเคราะห์แก่งานด้านสังคมสงเคราะห์อื่นๆ เรื่อยมาเสมอ
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อาการอาพาธ

เม่ือห ลวงปู่อายุมากข้ึน โรคภัยไข้เจ็บย่อมรุมเร้ามากเป็นธรรมดา  

โรคประจ�าตัวของท่านคือโรคหวัใจ โรคเบาหวาน โรคความดนัสงู โรคกล้ามเนือ้ 

อ่อนแรง มีคณะแพทย์จากโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ขอนแก่น เป็นผู้ถวายการ

รักษาองค์ท่าน

พ.ศ.  ๒๕๖๔ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ ๑๐ ทรงรับหลวงปู่ 

ไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์
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ฝากศพไว้กับหลวงปู่บุญมา

หลวงปูส่มภารเคยปรารภกบัหลวงปู่บญุมา  

คมัภีรธมัโม เมือ่คราวองค์ท่านรกัษาอาการอาพาธ 

ที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ขอนแก่น ไว้ว่า

หลวงปู่บุญมา : “ได้ยินว่าสิเอาฟืนไม้หยัง

กระผม บ่ทันได้ถาม เอาไม้อันได๋ เอาไม้จ�าปา  

เอาไม้จิก หรือสิเอาไม้แดง ไม้แดงบ่เอาหรือแล้ว

แต่สิเอา ไสอย่างดีพู้นบ้อ”

หลวงปู่สมภาร : “ทาแชล็คแฮงดี”

หลวงปู่สมภาร : “ห่าตายมาเฮ็ดศพให้แหน่ ฟืนยาวอยู่บ้อ”

หลวงปู่บุญมา : “บ่รู้แล้ว”

หลวงปู่สมภาร : “สิเฮ็ดแบบอาจารย์แบนบ้อ”

หลวงปู่บุญมา : “ผมบ่ได้ไป”

พระอุปัฏฐาก : “หลวงปูเ่พิน่ไปเบิง่ของหลวงปูแ่บนมาครบัผม เป็นกองฟอน  

ใส่ไม้เหลี่ยม”

 เมื่อหลวงปู่บุญมากลับไปที่วัดป่าสีห์พนมฯ แล้ว ท่านได้สั่งพระที่วัด

เตรียมหาไม้ตามที่หลวงปู่สมภารฝากฝังไว้
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เทศน์ให้พระอุปัฏฐากฟัง

เมื่อคราวองค์หลวงปู่อาพาธหนัก 

“คนเราไม่เหมอืนแต่ก่อนน๊า แต่ก่อน ๕๐-๖๐ ทกุวนันี ้โอ๊ย จะตายอย่างไร

ตายเอา ตอนมีชีวิตอยู่ มีลมหายใจอยู่ ท�าเอาเองบ้าง ใส่บาตรใส่พกเอา อุทิศ 

บุญกุศล ไม่ท�า ใครจะท�าให้เรา แม่ก็ตายแล้ว พ่อก็ตายแล้ว ลูกผัวจะท�าให้เรา

หรือไม่ก็ไม่ทราบ

 อาหารสตัว์ไม่เหมอืนอาหารเรา ไม่ได้ของทานกคื็นมาหาเรา อย่างพ่อแม่

ไปเกิดเป็นวัวเป็นควายเป็นอะไร อาหารสัตว์มันก็กินหญ้ากินอะไรไป ของทาน

เราอุทิศไปให้ก็คืนมาหาเรา ทิ้งไปเปล่าๆ ไม่ได้ ทิ้งไม่ได้ ต้องคืนมาหาเรา บางคน 

เราทานผ้าจีวร ผ้าไตร บวชพระบวชเณร พ่อแม่เราจะได้หรือ มันเป็นของทิพย์

ของเหล่านี้ นึกอันใดได้อันนั้น พ่อแม่ที่อุทิศให้ บางคนไม่มีผ้าถุงไม่มีกางเกงนุ่ง  

มนัเป็นของทพิย์ ได้ของทิพย์ นกึอันใดได้อันนัน้ นกึกนิข้าวกไ็ด้ข้าว นกึถงึผ้าจวีร 

นึกกางเกงก็ได้กางเกง นึกผ้าถุงก็เป็นผ้าถุง”
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แถลงการณ์อาการอาพาธหลวงปู่สมภาร ปัญญาวโร

ฉบับที่ ๑ 

วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๔

กราบนมัสการพระคุณเจ้าและกราบเรียนคณะศิษยานุศิษย์

เนื่องด้วยองค์หลวงปู่สมภาร ปัญญาวโร ได้เข้ารับการรักษาที่หอสงฆ์

อาพาธ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ด้วยเรื่องติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ และมีแผล 

กดทบั เมือ่วนัที ่๑๑/๖/๒๕๖๔ นัน้ ในขณะน้ีทางคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาล

ศรนีครนิทร์ ได้ถวายการรกัษาด้วยยาปฏชิวีนะทางหลอดเลือดด�า และถวายการ

ท�าแผลอย่างต่อเน่ือง ขณะนีอ้าการและสัญญาณชีพโดยรวมขององค์หลวงปู่ยงัอยู่

ในเกณฑ์ด ีแต่อย่างไรกต็าม จ�าเป็นต้องได้รับการรกัษาอย่างใกล้ชดิและต่อเนือ่ง 

จนกว่าอาการอาพาธขององค์ท่านจะดีขึ้น

เนื่องด้วยเป็นนโยบายป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ 

และเป็นการป้องกันไม่ให้องค์หลวงปู่มีการติดเชื้อแทรกซ้อนเพิ่มเติม ทางคณะ

แพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จึงขอประกาศงดเย่ียมองค์หลวงปู่ใน

ทุกกรณีโดยเด็ดขาด

 จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

    คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษา
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แถลงการณ์อาการอาพาธหลวงปู่สมภาร ปัญญาวโร

ฉบับที่ ๒ 

วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ 

กราบนมัสการพระคุณเจ้าและกราบเรียนคณะศิษยานุศิษย์

ด้วยองค์หลวงปู่สมภาร ปัญญาวโร ได้เข้ารับการรักษาที่หอสงฆ์อาพาธ  

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ตั้ งแต่วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔  ด้วยเรื่องติดเชื้อใน 

ทางเดนิปัสสาวะและมีแผลกดทบั ทางคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศรีนครนิทร์  

ได้ถวายการรกัษาด้วยยาปฏชิวีนะทางหลอดเลอืดด�า และถวายการท�าแผลอย่าง

ต่อเนื่อง ขณะให้การรักษา องค์หลวงปู่มีปัญหาน�้าท่วมปอดอันเกิดจากภาวะ 

หัวใจวายเรื้อรังเดิม ซึ่ งได้ท�าการรักษาโดยการให้ยาขับปั สสาวะ อาการและ

สัญญาณชีพโดยรวมขององค์หลวงปู่อยู่ในเกณฑ์ดี

จนกระทั่งเวลา  ๒๓.๕๐ น. วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๔  องค์หลวงปู่มีภาวะ

ออกซเิจนในเลอืดต�า่อย่างรวดเร็ว จากการส�าลกั ท�าให้ระบบหายใจล้มเหลว และ

เกดิภาวะหวัใจหยดุเต้น คณะแพทยศาสตร์ได้ถวายการรกัษาอย่างเตม็ทีต่าม 

มาตรฐานการดูแลผูป่้วยหวัใจหยดุเต้น แต่เนือ่งจากองค์หลวงปูอ่ายมุาก และมโีรค 

ประจ�าตัวหลายโรค อกีทัง้ปรมิาณสารจากกระเพาะอาหารทีส่�าลกัมีปรมิาณมาก 

ท�าให้การช่วยฟ้ืนคนืชพีไม่ประสบผลส�าเรจ็ หลวงปูล่ะสงัขารด้วยอาการสงบ  

ณ เวลา ๐๓.๑๓ น. วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ 

 จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษา
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ประวัติอาการอาพาธของหลวงปู่สมภาร ปัญญาวโร

หออภิบาลสงฆ์อาพาธ มลูนธิหิลวงปูม่ัน่ ภูรทัิตโต โรงพยาบาลศรนีครนิทร์ 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเมตตาจากหลวงปู่สมภาร  

ปัญญาวโร ให้ทมีแพทย์และบคุลากรทางการแพทย์มีโอกาสถวายการดแูลปัญหา

สขุภาพของหลวงปู ่ตัง้แต่วนัที ่๘ เดอืนมถินุายน พ.ศ. ๒๕๕๖  ขณะมอีาย ุ๘๘ ปี  

เบื้องต้นพบว่าหลวงปู่มีพยาธิสภาพรุมเร้ามากกว่าสิบอย่าง ได้แก่ เบาหวาน 

ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ (ซึ่งได้รับการรักษา

โดยท�าบอลลนูขยายหลอดเลอืดหวัใจท่ีโรงพยาบาลโรคทรวงอกประมาณ ๔-๕ ปี 

ก่อนทีจ่ะมาโรงพยาบาลศรนีครนิทร์) โรคหวัใจห้องขวาท�างานหนกัสบืเนือ่งมา

จากภาวะหยดุหายใจขณะหลบั (เป็นเหตใุห้หลวงปูม่อีาการเหนือ่ยหอบเป็น 

บางครัง้ มนึศรีษะ และขาบวมเรือ้รงั) ถุงลมโป่งพอง ไตท�างานบกพร่อง โรคเก๊าต์  

(เป็นสาเหตขุองอาการปวดตาตุม่ทีข้่อเท้า) ภาวะโลหติจางจากการขาดธาตเุหลก็  

ปลายประสาทอักเสบที่ขาทั้งสองข้าง (เป็นเหตุให้หลวงปู่มีอาการหนักขา  

ชาฝ่าเท้า และเดนิเซ) ภาวะไขมนัพอกตบั กระดกูต้นคอและกระดกูเอวเสือ่มร่วม

กบัมท่ีอไขสนัหลงัส่วนเอวตบีแคบ (ท�าให้ปวดกล้ามเนือ้ต้นคอ สะบกั และปวดขา 

เป็นๆ หายๆ) และผิวหนังบริเวณขาทั้งสองข้างอักเสบเป็นๆ หายๆ เรื้อรัง  

ด้วยเหตุที่มีพยาธิสภาพของหลายอวัยวะ ท�าให้การถวายการรักษาหลวงปู่ต้อง

อาศัยผู้เช่ียวชาญหลายสาขา ท้ังแพทย์ พยาบาล เภสชักร และนกักายภาพบ�าบดั 

การถวายยาแต่ละขนานต้องให้ด้วยความระมัดระวงั เพราะยาทีใ่ช้ในการรกัษา

โรคหนึง่อาจส่งผลกระทบต่อโรคอกีโรคหนึง่ได้ และต้องกราบเรยีนให้หลวงปูร่่วม

พิจารณาถึงความเหมาะสมด้วยทุกครั้ง

ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ ทีมแพทย์จะนดัประเมินอาการของหลวงปู่ 

ที่ รพ. ศรีนครินทร์ ทุก ๒ เดือน และนิมนต์ให้นอนพักที่หออภิบาลสงฆ์อาพาธ 
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คราวละ ๓-๔ วนั เพือ่ให้หลวงปูไ่ด้พกัผ่อนเตม็ที ่เนือ่งจากต้องเดนิทางเป็นระยะ

เวลานาน หลวงปู่ต้องฉนัยาหลายขนานมากนบัได้ไม่ต�า่กว่า ๒๐ ชนดิ แม้ทมีแพทย์ 

จะระมัดระวังเต็มที่แล้วในการป้องกันอาการข้างเคียงจากยา หลวงปู่เคยเกิด

เลอืดออกในกระเพาะอาหารรุนแรงจากการฉนัยาแอสไพรนิทีไ่ด้รบัมาตัง้แต่ท�า 

บอลลูนขยายหลอดเลื อด ผลจากการส่องกล้องเข้ากระเพาะอาหาร พบรอย 

เลือดออกเป็นจุดเล็กๆ กระจายทั่วกระเพาะ จึงหยุดยาแอสไพรินและถวายการ

รักษาแผลในกระเพาะอาหารจนหายสนิท

หลังจากปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นมา เมื่อย่างเข้าอายุ ๙๓ ปี หลวงปู่ได้รับ

การนมินต์ให้มา รพ. ถ่ีขึน้ประมาณ ๑-๒ เดอืนครัง้ เนือ่งจากโรคหวัใจเริม่ควบคมุ

ได้ยากขึ้น ตรวจพบภาวะหัวใจล้มเหลว เต้นผิดจังหวะ และมีภาวะความดัน 

หลอดเลือดปอดสูง ซ่ึงเป็นภาวะแทรกซ้อนจากการหยุดหายใจขณะหลับและ

โรคถุงลมโป่งพอง ทีมแพทย์ได้นิมนต์ให้หลวงปู่ใส่เครื่องช่วยหายใจชนิด CPAP 

(เครือ่งอัดอากาศขณะหายใจเข้า) ระหว่างจ�าวดัทกุคนื เพือ่รกัษาระดบัออกซเิจน

ในเลือดไม่ให้ตก (แต่หลวงปูไ่ม่ค่อยชอบใส่ เพราะรูส้กึว่าใส่ CPAP แล้วท�าให้หูอือ้)  

และถวายยาพ่นขยายหลอดลมเพิ่มเติม 

นอกจากนี้ ยังพบมีความผิดปกติของอวัยวะต่างๆ ที่ท�างานลดลง อันเกิด

จากความเสื่อมของอวัยวะนั้นๆ ตามอายุหลวงปู่ที่มากขึ้น อาทิเช่น กรกฎาคม 

๒๕๖๑ ตรวจพบว่ามีต่อมหมวกไตท�างานลดลง สิงหาคม ๒๕๖๑ พบสภาวะหู

ช้ันในเสื่อม จนท�า ให้การได้ยินของหลวงปู่ลดลง จึงนิมนต์ให้หลวงปู่ใส่เครื่อง 

ช่วยฟังท่ีหลวงปู่มกัจะเรยีกว่า “หทิูพย์” กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๒ สภาวะระบบประสาท 

ส่วนปลายเสื่อมรุนแรงขึ้น จนท�าให้อาการหนักขา ชาฝ่าเท้า และเดินเซเป็น

มากขึ้น เมษายน ๒๕๖๒ ตรวจพบว่าไตท�างานลดลงค่อนข้างเร็ว ท�าให้หลวงปู่

มีอาการขาบวม และน�้าหนักเพิ่มขึ้นเร็ว ปัสสาวะออก สาเหตุเกิดจากการดื้อยา 

36 ปัญญาวโร ผู้ประเสรฐิด้วยปัญญา



ขับปัสสาวะท่ีหลวงปู่ต้องฉันต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน จึงเพิ่มยาขับปัสสาวะ

ขนานใหม่ ท�าให้ปัสสาวะออกมากขึ้นและยุบบวม

๒๘ กรกฎาคม – ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เป็นครั้งที่หลวงปู่อาพาธหนักที่สุด

เท่าที่ทีมแพทย์เคยถวายการรักษาหลวงปู่ ขณะอยู่ที่วัดหลวงปู่มีอาการหายใจ 

ไม่ออก เนือ่งจากหัวใจเต้นเร็วและผิดจงัหวะจงึเกิดหวัใจวายขึน้อย่างกระทันหนั 

มีน�้าคั่งปอด ท�าให้หายใจหอบ ความดันโลหิตตก ปากเขียว ไม่รู้สึกตัว หลวงปู่

ไม่ตอบสนองต่อยาพ่นขยายหลอดลม จึงเข้ารับการรักษาเบื้องต้นที่โรงพยาบาล

พรเจริญ และโรงพยาบาลบึงกาฬ จนจ�าเป็นต้องใส่ท่อช่วยหายใจ และน�าส่งเข้า

รบัการรกัษาต่อท่ี ICU โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ในท่านอนคว�า่ ทมีแพทย์ได้ถวาย 

การรกัษาอย่างสดุความสามารถ จนหลวงปูเ่ร่ิมรูสึ้กตวัและถอดท่อช่วยหายใจได้  

แต่เนื่องจากการอาพาธคร้ังนี้หนักมาก หลวงปู่ไม่รู้สึกตัวอยู่หลายวัน ต้องฉัน

อาหารทางสายยาง ท�าให้ร่างกายไม่มีแรง กล้ามเนือ้ฝ่อลบี เกดิแผลกดทบัทีส่ะโพก  

จึงถวายการท�ากายภาพบ�าบัดและฟื้นฟูสภาพร่างกายที่หออภิบาลสงฆ์อาพาธ

ต่อจนดีขึ้น สามารถนั่งและยืนโดยมีคนพยุงตัวได้ และกลับวัดได้ในระยะเวลา 

๒ เดือนครึ่ง 

แม้จะมีโรคประจ�าตวัมากมาย และเคยผ่านการอาพาธทีห่นกัมาแล้ว แต่เมือ่ 

อาการดีขึ้น หลวงปู่เป็นผู้ที่มีความเพียร ยังให้พระอุปัฏฐากพานั่งรถเข็นออกไป 

ตรวจงานภายในวัดอยู่ประจ�า คร้ังหนึ่งเคยเกิดอุบัติเหตุรถเข็นล้มก่อนปีใหม่  

พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงได้นิมนต์ให้เข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล เป็นระยะเวลานาน

เกอืบ ๒ เดอืน (๒๓ ธนัวาคม ๒๕๖๒-๑๒ กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๓) เนือ่งจากมแีผลแตกที่

ข้อศอกด้านขวา และเข่าซ้าย ผวิหนงัท่ีส้นเท้าพอง ผวิหนงัอกัเสบตดิเชือ้ทีข่าซ้าย  

ในช่วงทีมี่แผลหลายต�าแหน่ง หลวงปูไ่ด้รบัการควบคุมเบาหวานด้วยยาฉีด ๒ ขนาน  

และต้องฉีดยาวนัละ ๒ คร้ังนบัแต่นัน้เป็นต้นมา และขณะอยูโ่รงพยาบาล หลวงปู ่
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ยังเกิดโรคแทรกขึ้นอีกหลายอย่าง อาทิเช่น ไข้หวัดใหญ่ ปอดอักเสบติดเชื้อ

แบคทีเรีย หัวใจวายจากหัวใจเต้นผิดจังหวะ แต่ด้วยบุญบารมีและเมตตาของ 

หลวงปู่ ท�าให้ทีมแพทย์มีโอกาสถวายการรักษาหลวงปู่ได้ทันเวลาทุกครั้งจน 

ทเุลาลง แต่หลวงปูป่ระสงค์จะกลบัวดัเพือ่คมุงานต่างๆ ภายในวดั จงึได้ประสาน

กับแพทย์และพยาบาลโรงพยาบาลพรเจริญ เพื่อเฝ้าระวังและติดตามอาการต่อ 

ภายหลงัจากกลับไปได้เพยีง ๑ สปัดาห์ กก็ลบัมาพกัรกัษาอาการอาพาธที่ 

ICU โรงพยาบาลศรนีครินทร์ และหออภบิาลสงฆ์อาพาธ อีกครัง้ (๒๒ กมุภาพนัธ์ –  

๓ มีนาคม ๒๕๖๓) เนื่องจากมีอาการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ แล้วชักน�า

ให้หัวใจเต้นผดิปกต ิหวัใจวาย และซมึลง หลงัจากถวายยาปฏชิวีนะและถวายยา 

เพื่อควบคุมการเต้นของหัวใจ อาการดีขึ้นใน ๒๔ ชั่วโมง จึงย้ายจาก ICU ไปพัก

รักษาตัวต่อที่หออภิบาลสงฆ์อาพาธ รวมอยู่ รพ. ครั้งนี้ ๑๐ วัน 

ปลายเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ เป็นช่วงที่มีการระบาดหนักรอบแรกของเชื้อ

ไวรัสโควิด ๑๙ รัฐบาลได้ประกาศให้ประชาชนเก็บตัวอยู่กับบ้าน ทีมแพทย์ได้

นิมนต์ให้หลวงปู่งดการเดินทางมาโรงพยาบาลในช่วงนี้ และพักรักษาตัวอยู่ที่วัด 

โดยทมีแพทย์ของโรงพยาบาลศรนีครนิทร์ได้ประสานกบัพระอุปัฏฐาก แพทย์ และ 

พยาบาลของโรงพยาบาลพรเจริญ และแพทย์โรงพยาบาลบึงกาฬ เพื่อร่วมกัน

ถวายการรักษาธาตขุนัธ์ของหลวงปู่ โดยการสือ่สารผ่านกลุม่ไลน์ซึง่ประกอบด้วย

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหลายสาขา พยาบาลหออภิบาลสงฆ์อาพาธ พระอุปัฏฐาก 

แพทย์และพยาบาลโรงพยาบาลพรเจริญ และแพทย์โรงพยาบาลบึงกาฬ และ

ด้วยความพร้อมของเครื่องตรวจติดตาม (monitoring) ที่หลวงปู่มีประจ�าวัด 

ท�าให้ทมีแพทย์สามารถตดิตามความดนัโลหิต ชพีจร การหายใจ ค่าความเข้มข้น 

ของออกซเิจน และน�า้ตาลในเลอืดได้ทัง้ตอนเช้าและตอนเย็น หรอืเมือ่เกดิปัญหา

ท่ีต้องตรวจติดตามอย่างต่อเนื่อง ท�าให้สามารถถวายการรักษาได้ทันท่วงที 
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สามารถปรับยาได้วันละ ๒ ครั้ง และแก้ไขปัญหาสุขภาพของหลวงปู่ได้ดีทุกครั้ง

โดยประสานงานกับพยาบาลประจ�าโรงพยาบาลพรเจริญ 

เมื่อการระบาดรอบแรกของเชื้อไวรัสโควิด ๑๙ ลดลง หลวงปู่จึงได้รับการ

นัดหมายให้เข้ารับการตรวจประเมินปัญหาสุขภาพที่หออภิบาลสงฆ์อาพาธอีก

เดือนละ ๑ ครั้ง นับตั้งแต่วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นมา จนถึงวันที่ ๒ 

เมษายน ๒๕๖๔ ทุกครั้งจะเป็นการนัดเพื่อติดตามอาการอาพาธตามปกติ และ

เข้าพักที่หออภิบาลสงฆ์อาพาธเป็นประจ�าครั้งละ ๔-๗ วัน ยกเว้นหากมีการท�า

แผลตามแขนหรือขาที่เกิดจากอุบัติเหตุ ก็จะนิมนต์ให้อยู่ท�าแผลจนกว่าจะดีขึ้น   

อย่างไรก็ตาม ในวันท่ี ๒ เมษายน ๒๕๖๔ หลวงปู่ได้พักอยู่หออภิบาลสงฆ์

อาพาธเพียง ๒ วัน เนื่องจากทีมแพทย์เห็นว่าการอยู่โรงพยาบาลจะเป็นการเพิ่ม

ความเสี่ยงให้กับหลวงปู่เพราะเข้าสู่การระบาดรอบที่ ๒ ของเชื้อไวรัสโควิด ๑๙  

จึงนิมนต์ให้กลับไปพ�านักท่ีวัด โดยท�าการติดตามอาการและถวายการรักษา

ผ่านทางกลุ่มไลน์ เช่นเดียวกันกับระหว่างที่มีการระบาดรอบที่ ๑ ของเชื้อไวรัส

โควิด ๑๙

จากการตดิตามอาการระหว่างหลวงปูพ่�านกัอยูท่ีว่ดัพบว่า หลวงปูม่อีตัรา

การเต้นของหัวใจเร็วขึ้น และค่าความดันโลหิตค่อนข้างต�่า ด้วยเห็นว่าการดูแล

รักษาอยูท่ีว่ดัไม่น่าจะปลอดภยั ดงันัน้ในวนัท่ี ๒๓ เดอืนเมษายน ๒๕๖๔ จงึประสาน 

กับโรงพยาบาลพรเจริญเพื่อนิมนต์หลวงปู่ให้เข้ารับการรักษาท่ีโรงพยาบาลเพื่อ

ให้ยาควบคุมการเต้นของหัวใจทางหลอดเลือดด�า ติดตามค่าความดันโลหิตและ

ชีพจรจนดีขึ้นและสามารถเปล่ียนเป็นยาฉันได้ภายใน ๓ วัน จึงนิมนต์กลับไป 

รักษาต่อที่วัด จากการติดตามต่อเนื่องทางกลุ่มไลน์พบว่า ชีพจรของหลวงปู่ยัง 

ค่อนข้างเร็ว ต้องปรับยาควบคุมการเต้นของหัวใจ ยาความดัน และยาเบาหวาน

ทุกวันจนสามารถควบคุมอาการได้ 
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เดือนพฤษภาคม หลวงปู่มีอาการเปลี่ยนแปลงหลายอย่าง เกิดแผล 

ตามร่างกายหลายต�าแหน่ง และมีผิวหนังฉีกขาด มีอาการปวดเมื่อยตามตัว  

แต่ไม่มีไข้ ระดับน�้าตาลลดลงจนต้องลดยาเบาหวาน ท�าให้สงสัยว่าหลวงปู่อาจ

มกีารตดิเช้ือซ่อนเร้นในระบบทางเดนิปัสสาวะและตามรอยแผล ในระยะแรกได้

ประสานกับแพทย์โรงพยาบาลพรเจริญให้ถวายการรักษาด้วยยาปฏิชีวนะชนิด

ฉันไปก่อน จากการติดตามผลตรวจปัสสาวะอีกครั้งราวต้นเดือนมิถุนายนพบว่า 

ผลการตรวจปัสสาวะไม่ดีขึ้น ตามร่างกายมีแผลหลายแห่งและยังมีแผลพองที่

ส้นเท้า จึงนิมนต์ให้หลวงปู่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ หลวงปู่

ให้ความเมตตารับนิมนต์

วนัที ่๑๐-๒๐ มถินุายน ๒๕๖๔ เป็นการเข้ารบัการรกัษาในหออภบิาลสงฆ์

อาพาธเป็นครัง้สดุท้ายของหลวงปู ่หลวงปูเ่มตตารบันมินต์เข้ารบัการรกัษาทีห่อ

อภบิาลสงฆ์อาพาธ รพ.ศรนีครนิทร์ ทมีแพทย์ประเมินพบว่าหลวงปู่มีการตดิเชือ้

ในทางเดินปัสสาวะ มีแผลหลายแห่งตามร่างกายและมีแผลพองติดเชื้อที่ส้นเท้า 

จึงได้ถวายยาปฏิชีวนะทางหลอดเลือดด�าต่อเนื่องเป็นเวลา ๑๐ วัน ร่วมกับท�า

แผลให้องค์หลวงปู่อย่างต่อเนื่อง ผลการรักษาภาวะติดเชื้อที่ทางเดินปัสสาวะ

ตอบสนองต่อยาปฏชิวีนะและแผลพองทีส้่นเท้าดขีึน้ตามล�าดบั ในระหว่างเข้ารบั

การรกัษา หลวงปู่มปัีญหาน�า้ท่วมปอดอนัเกิดจากภาวะหวัใจวายเรือ้รงัเดมิซ่ึงทมี

แพทย์ได้ถวายการรักษาด้วยการให้ยาขับปัสสาวะ โดยรวมอาการและสัญญาณ

ชีพของหลวงปู่อยู่ในเกณฑ์ดี จนกระทั่งในวันท่ี ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา 

๒๓.๕๐ น. หลวงปู่มีภาวะออกซิเจนลดต�่าลงอย่างรวดเร็ว จากการส�าลัก ท�าให้

ระบบหายใจล้มเหลวเฉียบพลัน และเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้น ทีมแพทย์ได้ถวาย 

การรักษาอย่างเต็มความสามารถตามมาตรฐานการรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจ

หยดุเต้น แต่เนือ่งจากองค์หลวงปูม่อีายมุาก และมีโรคประจ�าตวัหลายโรค อีกทัง้ 
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ปรมิาณสารจากกระเพาะอาหารทีไ่ด้ส�าลกัลงไปในปอดมปีรมิาณมาก ท�าให้การ

ช่วยฟื้นคืนชีพไม่ประสบความส�าเร็จ หลวงปู่ได้ละสังขารด้วยอาการอย่างสงบ  

ณ เวลา ๐๓.๑๓ น. วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ 

รายชื่อทีมแพทย์ที่ถวายการดูแลหลวงปู่สมภาร ปัญญาวโร

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

๑.  ศ.พญ.รัตนวดี ณ นคร  ภาควิชาอายุรศาสตร์

๒.  รศ.นพ.พิศาล ไม้เรียง ภาควิชาอายุรศาสตร์

๓.  ศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า ภาควิชาอายุรศาสตร์

๔. รศ.นพ.เจริญ ชุณหกาญจน์ ภาควิชาอายุรศาสตร์

๕. รศ.พญ.ศิริลักษณ์ อนันต์ณัติศิริ ภาควิชาอายุรศาสตร์

๖. รศ.พญ.อรรจนี มหรรฆานุเคราะห์ ภาควิชาอายุรศาสตร์

๗. ผศ.นพ.อนุพล พาณิชย์โชติ ภาควิชาอายุรศาสตร์

๘. รศ.นพ.ภัทรพงษ์ มกรเวส  ภาควิชาอายุรศาสตร์

๙. ผศ.นพ.สุรณัฐ เจริญศรี ภาควิชาอายุรศาสตร์

๑๐. อ.นพ.สิทธิชัย ค�าไสย์ ภาควิชาอายุรศาสตร์

๑๑. อ.นพ.สมชาย เรืองวรรณศักดิ์ ภาควิชาศัลยศาสตร์

๑๒. ศ.พญ.ขวัญชนก ยิ้มแต้ ภาควิชาโสต ศอ นาสิก

๑๓. รศ.พญ.จิราภรณ์ ศรีนัครินทร์ ภาควิชารังสีวิทยา

๑๔. อ.พญ.พรรณทิพย์ ธรรมโรจน์ ภาควิชารังสีวิทยา

๑๕. อ.นพ.อนุชา อาฮูยา  ภาควิชารังสีวิทยา

๑๖. คุณวิชัย ก้องเกียรตินคร ฝ่ายเภสัชกรรม

๑๗. คุณไพบูลย์ แก้วทองครับ ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
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มรณภาพ

พระครูปัญญาวรากร (หลวงปู่สมภาร ปัญญาวโร) ละสังขารด้วยอาการ

สงบ เมื่อเวลา ๐๓.๑๓ น. ตรงกับวันอาทิตย์ที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ  

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ขอนแก่น 

สิริอายุ ๙๖ ปี ๑๐ เดือน ๘ วัน พรรษา ๗๖
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หลวงปู่บุญมา คัมภีรธัมโม กราบสรีระสังขารหลวงปู่สมภาร

ภายในกุฏิวัดป่าวิเวกพัฒนาราม ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๔
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พิธีเคลื่อนสรีระสังขารหลวงปู่สมภาร ปัญญาวโร 
จากกุฏิไปยังศาลาวัดป่าวิเวกพัฒนาราม ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๔
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พิธีเคลื่อนสรีระสังขารหลวงปู่สมภาร ปัญญาวโร 
จากกุฏิไปยังศาลาวัดป่าวิเวกพัฒนาราม ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

45หลวงปู่สมภาร ปัญญาวโร



หลวงปู่บุญมา คัมภีรธัมโม 
น�าคณะสงฆ์กราบขอขมาสรีระองค์หลวงปู่สมภาร ปัญญาวโร 
๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

46 ปัญญาวโร ผู้ประเสรฐิด้วยปัญญา



47หลวงปู่สมภาร ปัญญาวโร



หลวงปู่บุญมา คัมภีรธัมโม น�าคณะสงฆ์ แม่ชี และญาติโยม

รดน�้าศพองค์หลวงปู่สมภาร ปัญญาวโร 

๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

48 ปัญญาวโร ผู้ประเสรฐิด้วยปัญญา



49หลวงปู่สมภาร ปัญญาวโร



50 ปัญญาวโร ผู้ประเสรฐิด้วยปัญญา



51หลวงปู่สมภาร ปัญญาวโร



52 ปัญญาวโร ผู้ประเสรฐิด้วยปัญญา



53หลวงปู่สมภาร ปัญญาวโร





ก�าหนดการพิธีพระราชทานเพลิงสรีระสังขาร

พระครูปัญญาวรากร (หลวงปู่สมภาร ปัญญาวโร)
ณ เมรุชั่วคราว วัดป่าวิเวกพัฒนาราม อ�าเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ

วันเสาร์ที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ.  ๒๕๖๔

พิธีเคลื่อนสรีระสังขารองค์หลวงปู่ขึ้นสู่เมรุชั่วคราว

วันอาทิตย์ที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ.  ๒๕๖๔

พิธีพระราชทานเพลิงองค์หลวงปู่สมภาร ปัญญาวโร

วันจันทร์ที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ.  ๒๕๖๔

พิธีเก็บอัฐิองค์หลวงปู่สมภาร ปัญญาวโร

55หลวงปู่สมภาร ปัญญาวโร



56 ปัญญาวโร ผู้ประเสรฐิด้วยปัญญา



วันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๙.๐๐ น. 

นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ 

เชิญพวงมาลาพระราชทาน ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

พวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 

และพวงมาลาของเจ้าคุณพระสินีนาฏพิลาสกัลยาณี 

วางที่หน้าหีบสรีระสังขาร หลวงปู่สมภาร ปัญญาวโร 

เจ้าอาวาสวัดป่าวิเวกพัฒนาราม อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ

57หลวงปู่สมภาร ปัญญาวโร





ประมวลภาพ

หลวงปู่กับครบูาอาจารย์



แถวนั่งจากซ้ายไปขวา

 หลวงปู่ค�าพอง ติสโส หลวงปู่จันทร์โสม กิตติกาโร พระอาจารย์วัน อุตตโม 

 พระอาจารย์มหาปิ่น ชลิโต หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี 

 หลวงปู่กัน ธนสาโร (พระครูญาณานุโยค) หลวงพ่อฉิ่ว

แถวยืน  หลวงปู่สมภาร ปัญญาวโร หลวงปู่บุญรักษ์ ฐิตปุญโญ 

 พระอาจารย์อรุณ อุตตโม พระอาจารย์บุญ พระอาจารย์ผัน

(ถ่าย ณ ท่าฉัตรไชย จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. ๒๔๙๓)

60 ปัญญาวโร ผู้ประเสรฐิด้วยปัญญา



“หลังจากหลวงปู่มั่นละสังขารปี พ.ศ. ๒๔๙๒ แล้ว

ท่านได้ลงไปภาคใต้เพื่อไปเผยแผ่ธรรม 

โดยมีหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี เป็นแม่ทัพธรรม”

หลวงปู่สมภาร ปัญญาวโร

วัดป่าวิเวกพัฒนาราม อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ

61หลวงปู่สมภาร ปัญญาวโร



หลวงปู่เหลือง ฉันทาคโม หลวงปู่สมภาร ปัญญาวโร หลวงปู่บุญเกิด ยุตตธัมโม

หลวงปู่สมภาร ปัญญาวโร และหลวงปู่ประสาร สุมโน

หลวงปู่สมภาร ปัญญาวโร หลวงปู่ชูเกียรติ อภโย หลวงปู่หนูเพชร ปัญญาวุโธ

62 ปัญญาวโร ผู้ประเสรฐิด้วยปัญญา



หลวงปู่สมภาร ปัญญาวโร และหลวงปู่บุญมี ปริปุณโณ

หลวงปู่สมภาร ปัญญาวโร หลวงปู่สนั่น จิณณธัมโม หลวงปู่สงวน ยุตตธัมโม

63หลวงปู่สมภาร ปัญญาวโร



หลวงปู่สมภาร ปัญญาวโร และหลวงปู่อุดม ญาณรโต

หลวงปู่สมภาร ปัญญาวโร  หลวงปู่ค�าพันธ์ จันทูปโม หลวงปู่อุดม ญาณรโต

64 ปัญญาวโร ผู้ประเสรฐิด้วยปัญญา



หลวงปู่สมภาร ปัญญาวโร  และหลวงปู่อุดม ญาณรโต

65หลวงปู่สมภาร ปัญญาวโร



หลวงปู่สมภาร ปัญญาวโร และหลวงปู่ท่อน ญาณธโร

66 ปัญญาวโร ผู้ประเสรฐิด้วยปัญญา



หลวงปูส่งิห์ทองมคีวามเคารพและสนทิสนมกบัองค์หลวงปูส่มภารมาก เมือ่ครัง้ธาตขุนัธ์ 

หลวงปูแ่ขง็แรง ท่านจะไปงานมทุติาหลวงปูส่มภารมไิด้ขาด และเมือ่หลวงปูส่มภารไป

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ขอนแก่น ก็จะเข้าเยี่ยมหลวงปู่สิงห์ทองทุกครั้งเช่นกัน

67หลวงปู่สมภาร ปัญญาวโร



หลวงปู่สมภาร ปัญญาวโร หลวงปู่บุญมา คัมภีรธัมโม หลวงปู่ค�าบ่อ ฐิตปุญโญ

หลวงปู่สมภาร ปัญญาวโร  และหลวงปู่บุญมา คัมภีรธัมโม

68 ปัญญาวโร ผู้ประเสรฐิด้วยปัญญา



หลวงปู่สมภาร ปัญญาวโร  และหลวงปู่บุญมา คัมภีรธัมโม

หลวงปู่สมภาร ปัญญาวโร  และหลวงปู่บุญมา คัมภีรธัมโม

69หลวงปู่สมภาร ปัญญาวโร



หลวงปู่สมภาร ปัญญาวโร และหลวงปู่ค�าบ่อ ฐิตปุญโญ

70 ปัญญาวโร ผู้ประเสรฐิด้วยปัญญา



หลวงปู่สมภาร ปัญญาวโร  และหลวงปู่สรวง สิริปุญโญ

71หลวงปู่สมภาร ปัญญาวโร



หลวงปู่สมภาร ปัญญาวโร และหลวงปู่ทองพูล สิริกาโม

72 ปัญญาวโร ผู้ประเสรฐิด้วยปัญญา



 หลวงปู่สมภารเคยคุยกับหลวงปู่ทองพูลถึงเรื่องเก่าตั้งแต่สมัยทอดกฐิน

วดัป่าสามคัคอีปุถมัภ์ ท่านเล่าว่า ท่ีมาของวดัสามคัคอีปุถมัภ์ กค็อืมพ่ีอแม่ครบูา-

อาจารย์มาร่วมกันมาก มีความสามัคคี วัดนี้ก็เลยได้ชื่อว่า “วัดสามัคคีอุปถัมภ์” 

 หลวงปูท่องพูลเล่าว่า หลวงปูส่มภารเป็นช่างไม้แข็งแรงมาก ขึน้บนหลงัคา

ท�าศาลาการเปรียญหลายหลังมาก เช่น ที่วัดบ้านบึงโน ที่วัดกุดเรือค�า ที่ศาลา

การเปรียญ วัดดานศรีส�าราญ เป็นต้น

73หลวงปู่สมภาร ปัญญาวโร



หลวงปู่สมภาร ปัญญาวโร และหลวงปู่แสวง อมโร

หลวงปู่สมภาร ปัญญาวโร และหลวงตาน้อย ปัญญาวุโธ

หลวงปู่สมภาร ปัญญาวโร เยี่ยมหลวงปู่วิไลย์ เขมิโย

74 ปัญญาวโร ผู้ประเสรฐิด้วยปัญญา



หลวงปู่สมภาร ปัญญาวโร และหลวงตาแยง สุขกาโม

หลวงปู่สมภาร ปัญญาวโร และหลวงปู่สวาท ปัญญาธโร

75หลวงปู่สมภาร ปัญญาวโร



76 ปัญญาวโร ผู้ประเสรฐิด้วยปัญญา



 “กบัท่านจันทร์เรียนน่ะถกูอธัยาศัยกนัจ่ังได๋บ ุพ้อกนัเทอืแรกแม่นอยูใ่นงานศพ

หลวงปู่พรหม (จิรปุญโญ) บ้านดงเย็น ต่างฝ่ายต่างมาช่วยงาน มันแม่นปี ๒๕๑๒  

หรือ ๒๕๑๓ นี่แหละ แล้วมาพ้อกันอีกเทืออยู่วัดพระศรีฯ บางเขน งานศพสมเด็จ- 

พระมหาวรีวงศ์ (พิมพ์ ธัมมธโร) ปี ๒๕๑๕ หรือสแิม่น ๒๕๑๖ ผมนัง่อยูจ่ั่งซี ่จกัหน่อย 

กะมีคนมาสะกิดอยู่ด้านหลัง เหลียวกลับมาเบิ่ง ผั่นแม่นท่านจันทร์เรียน 

 ผมมาอยูน่ีแ้ล้ว (วัดป่าวเิวกพฒันาราม) เพิน่กะมาเยีย่มมายามอยูน่ัน่ล่ะ เทอืหนึง่ 

เพิน่มาเยีย่มแล้วเหน็ว่าผมป่วยหลาย เพิน่เลยชวนไปพกัอยู่วดัเพิน่ เพิน่ว่าสเิบ่ิงเอา

ดอกนา หั่งว่าผมบ่ไป ผมสงสารพวกอยู่ทางพี้”

77หลวงปู่สมภาร ปัญญาวโร



“ภาวนาเห็นนั่นเห็นนี่ 
“ใจ” เจ้าของเห็นหรือยัง”

หลวงปู่สมภาร ปัญญาวโร



ปัญญาวโรวาท

โอวาทธรรมหลวงปู่สมภาร ปัญญาวโร
วัดป่าวิเวกพัฒนาราม อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ





เทศน์อบรมพระและโยมที่วัดป่าวิเวกพัฒนาราม 

(กัณฑ์สุดท้าย) ปี พ.ศ. ๒๕๖๔

...ถ้าไม่เฮ็ดเหตุ ผลก็ไม่ค่อยเกิดเท่าไร ถ้าเฮ็ดเหตุแล้วผลมันจึงเกิด ปัจจัย

ความปรุงแต่งอะไรๆ เป็นอย่างนั้น เกิดมาต้องตาย ตายแล้วถมดิน ไม่ว่าพระยา

มหากษัตริย์  ไม่ว่าสัตว์สี่เท้าห้าเท้าที่มีชีวิต เกิดในโลกนี้ต้องตายหมดทุกคนเลย 

ไม่ตายไม่ได้....ต้นไม้ ตาย ไม่ว่าแต่มนุษย์ ตายด้วยกันหมดทุกอย่าง แต่น�้า ดิน 

ไม่มีตาย...เปิดอีกมันก็ออกอีก 

พวกเราเหมอืนกนั ยงัหายใจอยู ่ดมกนัจบูกนั พ่อ แม่เหมือนกนั ชอบมาจบูกนั 

ดมกัน หมดลมกันแล้วเข้าใกล้ไม่ได้ กลัวแล้ว เมียผัว ดมไม่ได้แล้ว ไว้ห้าหกคืน 

ใกล้ไม่ได้แล้ว ถ้าไปใกล้ผัว อัดจมูก...เร่ืองเหล่านี้มัน โอ้ย ในสังขารร่างกายมี

หลายอย่าง จมน�า้ตาย ตาย ให้พิจารณาดู แน่นอนเกดิมา แต่เกดิๆ มาเราท�าบาป

อะไรบ้าง ท�ากรรมอะไรบ้าง ต้องคิด บางทีท�ากรรมหนักไปสู่นรก นรกอยู่ที่ไหน 

อยู่ในใจเรา ถ้างานเบาจิตสู่สวรรค์ สวรรค์อยู่ที่ไหน อยู่ที่ใจของเรา สวรรค์อยู่

ในอกนรกอยู่ในใจ แค่คิดฆ่าเขาไปฟันหัวเขา ติดตะรางแล้ว นรกในเมืองมนุษย์  

ถ้าท�าบุญท�าทาน โอ้ย ร้อยบาท กอ็นโุมทนาน�าเด้อ เกดิขึน้มาแล้ว สาธ ุผูร้บักส็าธุ  

นึกอันใดได้อันนั้น เราผ่านไปเราก็นึก เพื่ออะไร พระใช้แล้ว โยมรับผลทาน เขาก็ 

ได้บุญ สาธุ ...

ความตาย ความเจ็บ ไม่ใช่ว่าแต่เจ็บ อะไรๆ ก็ตายอยู่ แต่น้อยก็ยังตาย 

บางทีนอนอยู่ก็ตาย ทานข้าวตายคากันก็ว่าไม่ได้แล้ว... 

81หลวงปู่สมภาร ปัญญาวโร



82 ปัญญาวโร ผู้ประเสรฐิด้วยปัญญา



โอวาทธรรมแก่พระ

• เมื่อครั้งหลวงปู่สมภาร ปัญญาวโร เดินทางไปเยี่ยมอาการอาพาธของ

หลวงปู่ค�าพันธ์ จันทูปโม ณ วัดศรีวิชัย จ.นครพนม ในครั้งนั้นหลวงปู่สมภารได้

กล่าวให้ก�าลังใจว่า

“พจิารณาอยูบ่่ มันบ่เท่ียง มนักะสงัขารกเ็จบ็นัน่เจบ็นี ่เจบ็ไปเบิด้ ปล่อย

มนัเลยบัดนี ้บ่ต้องเอายดึ เอาแต่ความสขุเลย เอาจติดวงเดียวเลย นกึพทุโธๆ เลย  

เข้าใจบ่” 

• เมื่อครั้งหลวงปู่สมภาร ปัญญาวโร ไปเยี่ยมอาการอาพาธของหลวงปู ่

อุน่หล้า ฐติธมัโม เม่ือวนัที ่๒๕ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ หอสงฆ์อาพาธ โรงพยาบาล  

ศรีนครินทร์ ขอนแก่น

“พิจารณาเบิ่งดีเด้อสังขารร่างกายนี้ สมัยหลวงปู่มั่นเริ่มป่วย  

หลวงปู่หลุยเป็นหัวหน้าหมู่ น�าพระประมาณ ๓๐ รูป ไปนิมนต์หลวงปู่มั่นให้อยู่

โปรดต่อ หลวงปู่มั่นเพิ่นเลยว่า “จิตใจผมสิให้อยู่ฮอดสองร้อยปีกะได้ แต่สังขาร

ร่างกายมนับ่ให้ มันเป็นของแตกของดบั” เพ่ินเลยบ่ได้รบัขนัธ์นมินต์จากหลวงปูห่ลยุ

พิจารณาเด้อ ถ้าบ่อยากตายอย่ามาเกิด พิจารณาคักๆ ไล่ไปหมดนั่นน่ะ  

อย่าลืมกะแล้วกัน ถงึเวลาสหิมดลมแล้ว ลมืบ่ได้เด้อ อย่าไปลมื ท่องให้มันช�านาญ 

เบิง่ไปเบ่ิงมากลับไปกลบัมาอยูน่ัน่น่ะ ถ้าบ่เบิง่จัง่ซัน่บ่ได้เด้ ไปตามกเิลสบ่ได้ กเิลส

มันลากมันแก่ไปไสต่อไส ว่าแม่นสิเป็นเศรษฐีมันกะบ่เป็นเด้ มันลากไปมันกะยัง 

จนอยู ่เห็นบ้อ ญาตโิยมมนัลากไปนัน้ไปนีอ่ยู ่ได้ข่าวแล้วกะฮ่วย เป็นจัง่ได๋อกีห่านว่ิะ  
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แฮ่งหมดเข้าๆ แล้ว แหม ครูบาอาจารย์ ปีนี้ไปจักองค์แล้วแหม สิหมดไปๆ จั่งได๋  

พิจารณาเอาพุทโธเป็นแก่นสารเลย นึกอยู่นั่น เบิ่งสังขารร่างกายเป็นจั่งได๋ๆ ไล่

ไปหมด ขึ้นตามชั้นตามภูมินั่นล่ะ อย่าไปหลงน�าเขาเด้อ กิเลสมันอยากลากไป

ทางชั่วพุ่นเด้ ทางดีมันบ่อยากลากไปเด้ 

ฟังเทศน์ครูบาอาจารย์มาหลายองค์แล้ว หลวงปู่มหาบัว หลวงปู่เทสก์ ปู่ขาว  

ปู่แหวน ได้ฟังมาหมดแล้ว มาพิจารณาเอา ตั้งใจดีๆ เด้อ มาเตือนซื่อๆ ดอกวา

หากหลง อย่าหลงกะแล้วกนั เข้าใจบ่ บ่หลงแล้วกะแล้วไป หากหลงอยูผู่เ้ดยีวแล้ว

คิดไปอันนั้นอันนี้ กิเลสพุ่นน่ะผู้พาไป พิจารณาคักๆ เลย ความตายมีทุกคนเลย  

บ่ว่าเฒ่าบ่ว่าแก่บ่ว่าหนุม่ตายคือกนัหมด เกิดมาใหม่ๆ ยงัตาย พิจารณาคกัๆ เลย

เรื่องความตาย”

• หลวงปู่สมภาร ปัญญาวโร ไปเยี่ยมอาการอาพาธของพระลูกศิษย์ ณ หอ

สงฆ์อาพาธ ชั้น ๑๐ รพ.ศรีนครินทร์ ขอนแก่น

“พจิารณาโลด ถงึคราวมนัแล้วอยูไ่สกะตาย ตายไสกะคอืกนั หมดลมมา 

กะตายคอืกนั อยูเ่รอืนอยูช่านกะตายคอืกนั อยูว่ดักะตายคือกนั อย่าไปย้านย่อท้อ

ต่อมนัความตาย ขัน่ย้านตายน ิโอ้ย อ่อนหมดกระดกูกระเดีย้วน ิบ่ต้องย้าน สู้กบั 

มนัโลด เกดิมาตายพอแฮงแล้ว อยูถ่�า้สหายกะภาวนาพอแฮงแล้ว อย่าไปย้านตาย  

ตายกะตายไปโลด ปัวกะปัวไปซ�าซามือ้ตายซ�าซาหมดลม ถ้าบ่ปัวกะคอืประมาท

โพด ภาวนาพุทโธๆ ไปหมดมื้อหมดคืน บ่แม่นให้ย้านตายเด้ ถึงคราวต้องตาย

แน่นอน อยู่ไสกะตาย อยู่ในน�้ากะตาย แต่ปลาในน�้าเขายังเอามาฆ่ากิน ให้คิด 

เบิง่โลด ถ้าบ่อยากตาย อย่าเกดิ พิจารณาคักๆ เด้อ ภาวนาพทุโธๆ พอมนัสงบแล้ว 

กะพิจารณาเบ่ิงให้มันเปื่อยออกๆ ให้เห็นเป็นผีพุ่นน่ะ เห็นเจ้าของกะเป็นผี  

เห็นผู้อื่นกะเป็นผี พระนอนอยู่นิให้เห็นเป็นผีหมดโลด เอาภาวนาสู้มันโลด 
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สมัยผมไปเฝ้าหลวงปู่ขาวป่วย ฮอดยามสิปลุกเพิ่นฉันยา สังเกตเบิ่งปาก

เพิ่นติงมุบมิบๆ เลยถามเพ่ิน เพ่ินเลยว่าผมสวดมนต์ตั๊ว คิดพ้อบทได๋กะสวด 

บทนั้น เพิ่นบ่ปล่อยให้ว่างเด้”

“...ไปเที่ยวภูนั่นภูนี่แล้ว ผิดภูซั่นแล้ว โอ้ย อย่าไปสึกเด้อ ให้เฮ็ดคักๆ 

ให้ภาวนาเบิง่คกัๆ สิง่ใดมนัสวยมันงาม เอามาภาวนาเบิง่ อย่าไปคดิไปสวยไปงาม  

เฮาคือกันนั่นล่ะ ไปเห็นงามๆ บัดตาย หนอนเจาะหีมัน โอ้ย น่าหน่าย...”

“...มนับ่ตายดอก เบิง่เจ้าของ บ่ไปเบิง่ทางอ่ืน ทกุข์กะเฮา ทกุคน ให้เบ่ิง 

เจ้าของ ผู้หญิงกะเบิ่ง ตายแล้วหนอนเจาะหีมัน ตายหนอนเจาะ ไฟต�าเข้าไป  

ให้เบิ่งเจ้าของ อย่าเบิ่งผู้อื่น

...พทุโธๆ อยู ่ลมส่วยเข้าๆ นอนหลบั ฮูม้อืขึน้พทุโธอกี เดนิจงกรม ทางจงกรม 

บ่อนใดมี ไปเลย...หลวงปู่พรหม โอ้ย เฒ่าเก่งปานนี้ ตีนซอด (เท้าทะลุ) พู้นแล้ว 

แต่ก่อนผู้เฒ่าขนาดนี้ โอ้ย เดินจงกรม กลางคืนมาบ่นอนดอก เอาปานนั้นล่ะ....

ภาวนาเบิ่งคักๆ”

“อย่าไปคดิน�าเขา คดิน�าเฮาดกีว่า คดิน�าคนอืน่ โอ้ย บ่ได้ดอก เฮด็น�าเฮานี่  

ตวัเฮา เอาตวัรอดเป็นยอดคน พิจารณาคกัๆ ตายแล้วบ่ม ีตายแล้วตายเบิด้ หาอ้าย 

หาน้องบ่ม ีพ่อกบัแม่กะบ่ม ีทกุข์ขนาดใด ให้ภาวนาเบ่ิงสงัขารเฮา เบ่ิงสงัขารของ

เฮามันเป็นจั่งได๋ สังขารความปรุงแต่ง ให้เบิ่ง ให้เบิ่งภายใน พิจารณา”
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“วัดเป็นของส่วนกลาง คนรวย คนจน เข้ามาในวัดแล้ว มันกะส�่ากัน 

หมดนั่นละ บ่มีผู้ใดสูงกว่ากัน ต�่ากว่ากันดอก

	 วัดถงึมนัจะน้อยๆ	ส�ำ่เถยีงนำ	แต่มันคือวัด	ผู้ใดท่ีเข้ำมำกะใช้ประโยชน์

ได้คือกนั	แต่บ้ำนโยมทีนี	่ต่อให้มนัใหญ่ส�ำ่ปรำสำทรำชวัง	มนักะคอืของส่วนตัว	 

บ่แม่นของส่วนร่วมคือกันกับวัดเด้	สิเฮ็ดหยงักะบ่คอืเฮ็ดอยูวั่ด	เพรำะมนัเป็น

บ้ำนเขำ	เวลำพระเข้ำห้องน�้ำกะคือกัน	มันบ่สะดวก	มันบ่คือห้องน�้ำพระเด้”

“เรื่องงานหยังกะตามในวัด ให้พิจารณาเบิ่งดีๆ อันได๋พอบอกได ้

กะบอก แต่ว่าให้มนัพอสมมาพาควรเด้ อย่าไปรบกวนโยมหลาย งานทีม่กีะเฮด็ไป

ตามปัจจัยที่มีนี้ละ เกรงใจโยมเพิ่น ให้เขามาฮู้มาเห็นเอง เขามีศรัทธาแล้วกะให้ 

เขาใช้ปัญญาเอง ไปบอกเขาดุ๊หลาย กะเกรงใจโยมเขา”

“พระกะคอืกนั โยมกะคอืกนั บ่แม่นว่าเห็นเขามีศรทัธาๆ กะไปกวนแต่เขา  

ไปบอกไปขอแต่เขาอยูน่ัน้ กะบ่แม่นละเว้ย ฮูจั้กพจิารณาแหน่แหม๊ บ่แม่นว่าเห็น

คนรวยๆ กะไปแล่นใส่เขา อย่าไปเว้าเจ๊าะแจ๊ะกบัเขาหลายความ ถ้าเขาอยากเฮ็ด 

อยากร่วม เขาสมิาหาเองดอก เฮ็ดให้มนัส�า่กันหมด คนจนคนรวยกะเฮ็ดให้ส�า่กนั”

“เฮ็ดอันได๋กะตาม ให้เอาใจเฮ็ด เพียรอดเพียรทน สังขารผมกะเบิ้ดไป

ตามมื้อตามเว็น รักษาแต่จิตบ่ให้เผลอกะพอแล้ว”
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โอวาทธรรมแก่คณะญาติโยม

“ไม่ต้องพากันกลัวตาย คนเราตายทุกวันอยู่แล้ว ตายลงไปทีละเล็ก 

ทลีะน้อย ตายจรงิๆ คือหมดลมหายใจ ความตายในทีน่ีก้ค็อืความแก่ชรา ตายจาก 

ความหนุ่มสาวไปทีละเล็กละน้อย”

“คนเฮาสมูือ้นี ้เมาในกามคุณ เมากเิลสตณัหา กห็นกัเกนิพอแล้ว ยงัเอา 

เหล้าเข้ามาเมาเพิ่มอีก”

“เรื่องไม่ม ีมันก็ปรุงแต่งให้มันมี ท�าให้มันไม่ว่าง พากันท�าบ้าง ๕ นาที 

๑๐ นาทีก่อนนอน ไหว้พระสวดมนต์ นึกพุทโธ พุทโธ เก็บไปเรื่อยๆ ท�าได้ทุกที่”

“ปล่อยไปเลยอันอืน่บ่ต้องเอา “เอาจติ” เอาจติดวงเดยีวพอ นกึพุทโธ  

พุทโธ เลยเด้อ”

“สังขารคนเฮา มันบ่ถ่าวันเวลาเด้ มันตายจากเราไปทุกวัน ตายไปทุก

ลมหายใจ”
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“เข้า-ออก ดลูมหายใจเจ้าของให้ดีๆ ว่ามนัเหลอืน้อยเหลอืหลาย ใจเฮาเป็น  

บ่แม่นไปหัวใจผู้อื่นเด้ เอาพุทโธเป็นเครื่องอยู่ เอาธัมโมเป็นเครื่องอยู่ เอาสังโฆ

เป็นเครื่องอยู่”

“พากันเบิ่งดีๆ กิเลสนี่มันออกหน้าออกตาเฮาตลอดเวลา 

เมื่อมีสิ่งใดมากระทบ จะชอบใจ เสียใจ โกรธ 

กิเลสมันกะเหมือนรังมดแดงส้ม เวลาเฮาไปแหย่มัน มันกะแตกรัง

แม่มันกะรุมกัด ใจคนที่ยังมีกิเลส มันกะเหมือนรังมดแดงดีๆ นี้เอง”

“ศีลมันอยู่ไส มันกะอยู่ในตัวเจ้าของนั่นละ 

รักษาศีลกะคือรักษากาย วาจา ใจ มันกะเป็นตัวศีล

บ่ต้องไปขอศีลน�าพระอยูว่ดักะได้ ขอไปแล้วกะจกัเอากลบัไปน�าบ่ ย่านแต่ 

ถิ่มไว้หน้าประตูวัดนั่นแหล่ว ถ้ารักษาได้เฮ็ดจริง ปฏิบัติจริง มันกะเป็นมงคลต่อ

เจ้าของนั่นล่ะ

เข้าวัดให้มารักษาใจเจ้าของ บ่ได้ไปรักษาใจผู้อื่น บุญบ่ได้อยู่กับพระดอก 

บุญอยู่ที่ใจตัวเองกับการกระท�าตัวเองเจ้าของเด้อคุณโยมเอ้ย”

“ดูจิตดูใจตัวเอง บ่ต้องดูจิตดูใจคนอื่น

พิจารณาตัวเองให้มาก มองดูตัวเองให้มาก แล้วทุกคนจะอยู่เย็นเป็นสุข

เพราะธรรมะอยู่ที่ใจตัวเอง”
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“อยากได้บุญไม่มีขาย อยากได้เราต้องท�าเอง

ใจเป็นบุญท�าอะไรก็เป็นบุญ ใจเป็นบาปท�าอะไรก็เป็นบาป 

ผู้มีศีลมีธรรมอยู่ที่ไหนก็ร่มเย็นสร้างความเจริญให้ที่นั่น”

“คุณโยมเอ้ย ก่อนที่จะบอกว่าคนอื่นผิด 

ให้คุณโยมส�ารวจตัวของคุณโยมให้ดีก่อนว่าท�าดีถึงที่สุดแล้วยัง

ดูกิเลสในใจเจ้าของก่อน อย่าปล่อยมันไปกัดคนอื่น

ดูใจเจ้าของให้มากนะคุณโยม ลองเปลี่ยนจากจับผิดมาจับถูกเขาบ้างซิ

แล้วคุณโยมจะเห็นในสิ่งดีดีของเขา” 

“ธรรมไม่ล่วงเกินธรรม ธรรมเบาก่อนท�าวัตรเช้า

ธรรมก็เปรียบเสมือนกรุ๊ปโลหิตของคนเรา คนเราถ้ากรุ๊ปเดียวกันมันก็ไป

กันได้

แต่บางทีให้คนอื่นได้ทุกอย่าง แต่รับได้เฉพาะกรุ๊ปเดียว

ผู้มีธรรมะย่อมเข้ากับผู้มีธรรม คนไม่มีธรรมย่อมเข้ากับคนไม่มีธรรม”

“ต้องมีความเชื่อก่อนนะ ของมันจังสิดี 

ขั่นบ่เชื่อมันบ่ดี 

ดีปานใด๋ ขั่นบ่เชื่อกะบ่ดี”
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“อย่าลืมพทุโธเด้อ ตัง้มัน่อยูใ่นศลี ๕ มศีลีน�าหน้าประทบัตราประทับใจ  

ไปไหนมาไหนให้ระวังตัวเด้อ อย่าประมาท ให้มีสติตลอด ความประมาทไม่ดี 

อะไรก็ช่าง ถ้าเกิดเผลอหรือประมาทเป็นอะไรมาแล้วมันจะยากเด้ ท�าอะไรก็ให้

มีสติรู้ตัวตลอดเด้อ ท�าอะไรก็ขอให้ส�าเร็จเด้อ”

“คนมันบ่มีเมตตาธรรม ถ้ามีเมตตาธรรม โอ้ย อยู่สบ๊ายสบาย 

คนต้องอยู่ด้วยความฉลาด มันต้องมีปัญญาเด้ 

ของสุ่มนี้ถ้าบ่มีปัญญามันบ่ได้”

“พากนัไปยดึไปหลงแต่ของดีภายนอกหลาย ของดทีีมั่นอยูใ่นตวั

เจ้าของนั้นล่ะ บ่ฮู้จักพารักษา บ่ฮู้จักใช้ พุทโธนี้กะดี เฮ็ดให้คนบ่หลงทาง รักษา

คุ้มครองคนได้คือกัน ไผกะมาลักไปบ่ได้”

“ให้ภาวนาให้จิตใสเหมือนดวงแก้ว อย่าปล่อยให้มันเลยเดี๋ยวจะ

ดึงบ่กลับ ภาวนาพุทโธๆ ให้มันสงบถึงจะเกิดปัญญา ถึงมันจะหลับก็หลับแบบ

มีสติ จิตมันก็รู้”

“เฮ็ดบุญอย่าเฮ็ดผู้เดียว อย่าหวงบุญไว้ผู้เดียว ปันให้ผู้อื่นเขาเฮ็ด 

น�าแหน้ คือกันกับเฮากินข้าว หวงกินผู้เดียว ย้านแต่เขาแย่งกิน บ่ปันผู้อื่นกินน�า 

มันสิแค้น (ส�าลัก) ข้าวเด้”
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“หลวงปู่สมภารเมตตาเล่าปรศินาธรรมทีห่ลวงปู่มัน่ ภูริทตัโต  
เคยเทศน์สอนองค์ท่านไว้ว่า

“ฟานกินหมากขามป้อมไปคาคอก้นขี้มั่ง ม่ังบ่ข้ีสามม้ือกระต่ายตาย 

กระต่ายตายแล้วจอนฟอนผัน่มาเน่า จอนฟอนเน่าแล้วเหนอ้มผัน่เน่าน�า” ซึง่แปล 

ออกมาได้ความหมายดังนี้

“ฟานกนิหมากขามป้อมไปคาคอก้นขีม้ัง่” แปลว่า อเีก้งกนิมะขามป้อมไป

ตดิคอละมัง่ หมายถึง ลูกกระท�าความผิดแล้วไปคาคอพ่อแม่และผูใ้หญ่ทีเ่กีย่วข้อง

ทั้งหมด ซึ่งเป็นผู้ดูแลตามฐานะหน้าที่ทั้งปวง

“ม่ังบ่ขี้สามมื้อกระต่ายตาย” แปลว่า ละม่ังไม่ถ่ายสามวันกระต่ายตาย 

หมายถึง พ่อแม่ช่วยเหลือลูกไม่ได้ ลูกต้องได้รับโทษ ไม่ว่าลูกที่กระท�าไม่ดี หรือ

ลูกที่พลอยโดนผลกระทบอันไม่ดีนั้นๆ

“กระต่ายตายแล้วจอนฟอนผัน่มาเน่า จอนฟอนเน่าแล้วเหนอ้มผัน่เน่าน�า” 

แปลว่า กระต่ายตายแล้วพังพอนก็เน่า พังพอนเน่าเเล้วอีเหนก็เน่าด้วย หมายถึง

พวกพีน้่อง เพือ่นฝงู พ่อแม่ สงัคม ประเทศชาต ิย่อมเสือ่มเสยีช่ือเสยีง เปรยีบเสมือน 

เน่าเหม็นไปด้วย”

“องค์หลวงปูบ่อกปรศินาธรรมของหลวงปูม่ัน่ ภรูทิตัโต ทีห่ลวงปู ่

เคยได้ฟังจากหลวงปู่มั่น โดยมีอุบายธรรมว่าดังนี้

ทุกข์ยากฮ้ายควายหลายโตดึงจ่อง

โตหนึ่งผูกต้นคอม

โตสองผูกต้นขาม
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โตสามผูกต้นมี่

โตสี่ผูกต้นหว่า

โตห้าผูกต้นบก

โตหกผูกต้นแต้

ไผสิมาซ่อยแก้ควายข่อยจั่งสิไป

“เรื่องนิมนต์นี้ มันต้องเบิ่งก่อนว่าสินิมนต์ไปงานหยัง ถ้ามันพอสมมา 

พาควร พอไปได้กะสิไปให้อยู่ แต่ถ้ามันบ่แม่น ต่อให้เอาเงินหมื่นเงินแสนมาตั้ง 

ถวายต่อหน้ากะบ่ไป 

นิมนต์ไปนั่งเล่นซือๆ มันบ่แม่นเด้ บ่แม่นว่าอยากนิมนต์กะนิมนต์โลดเด้  

ให้เพิน่พจิารณาเอง บ่แม่นว่าสิมาลากสังขารเพ่ินไปเอาหน้าเอาตาอวดโชว์กนัซอืๆ  

มันกะบ่ได้ มันสิเป็นบุญหรือเป็นบาปให้พิจารณาเอาเบิ่งดู

ถ้าอยากเฮด็บญุหรอือยากมากราบ กะให้พากนัมากราบอยูว่ดักะได้ มากราบ 

ซือๆ บ่ต้องเฮ็ดบุญกะได้ บ่เป็นหยัง”

“รู้ใจตนคือรู้ธรรม เห็นใจตนคือเห็นธรรม คือพระนิพพาน”

“เฮาบ่มีวิชา บ่มีคาถาอาคม เฮาบ่มีอิทธิฤทธิ์ บ่มีปาฏิหาริย์

มีแต่พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นสรณะ

ภาวนากะใช้แต่ “พุทโธ” บ่มีอันใดสิเกิน “พุทโธ” บ่มี

ถ้าบ่เชื่อข้อย ลองเบิ่งเด้อหมู่เจ้า”
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