
 
 
 

หลวงปูแหวนสุจิณโณ 
 

   หลวงปูแหวน สุจิณฺโณ เดิมชื่อ ญาณ หรือ ยาน รามศิริ เกิดวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2430  
วันจนัทร ขึ้น 3 ค่ํา ปกุน  ณ   บานนาโปงบางก็วา บานหนองบอน ตาํบลหนองใน (ปจจุบัน เปน 
ตําบลนาโปง) อําเภอเมือง จังหวดัเลย ทานเกิดในตระกลูชางตีเหล็ก เปนบุตรคนที่ 2 (คนสุดทอง) 
ของ นายใส หรือ สาย กับ นางแกว รามศริิ มีพี่สาวรวมทองเดียวกัน 1 คน เมื่อหลวงปูอายุประมาณ 
5 ขวบ พอจําความไดบางวา กอนที่มารดาจะเสียชีวิต ไดเรียก ไปสั่งเสียวา "ลูกเอย แมยินดตีอลูก 
สมบัติใด ๆ ในโลกนี ้จะเปนกี่ลานกี่โกฏก็ตาม แมก็ไมยินดี และแมจะยินดีมาก ถาลูกจะบวชใหแม
จนตายในผาเหลือง ไมตองสึกออกมามีเมยีนะลูกนะ" หลัง จากนั้นมารดาไดถึงแกกรรมลง ทานจึง
อยูในความดแูลของตากับยายขุนแกว อนึ่ง ยายของหลวงปูไดฝนวา เห็นหลานชายไปนั่งไปนอน
อยูในดงขมิ้นจนเนื้อตวัเหลือง อรามนาชม จึงไดมารองขอใหบวชเชนเดียวกนั ทานจึงรับปาก แลว
บวชพรอมกับหลานยายอีกคน หนึ่ง ซ่ึงมอีายุรุนราวคราวเดยีวกัน และมีศักดิ์เปนนา ยายไดนํา
หลานทั้ง 2 คน ไปถวายตวัตอ พระอุปชฌายที่ วดัโพธิ์ชัย (มหานกิาย) ในหมูบานนาโปง เพือ่



ฝกหัดขานนาค ทําการบรรพชาเปน สามเณรตอไป ดวยคําพดูของแมในครั้งนัน้ เปนเหมือน
พรสวรรคคอยเตือนสติอยูตลอดเวลา มนัเปนคําส่ัง ที่กองอยูในความทรงจํามิรูเลือน จนในที่สุด
ทานก็ไดบวชตามความประสงคของมารดาและใชชีวิต อยูในผาเหลืองจนตลอดอายขุัย  

 
ชีวิตสมณะ การแสวงหาธรรม และปฏิปทา  

   หลวงปูไดรับการบรรพชาเปนสามเณร เมื่อป พ.ศ. 2439 มีอายุได 9 ป ที่วัดโพธิ์ชัย บาน นาโปง 
ตําบลนาโปง อําเภอเมือง จงัหวัดเลย มีพระอาจารยคํามา เปนพระอุปชฌาย และ พระ อาจารยอวน 
เจาอาวาสวดัโพธิ์ชัย เปนพระพี่เล้ียง  เมื่อบรรพชาเปนสามเณรแลว จึงเปลี่ยนชื่อใหมเปน แหวน 
อยูจําพรรษาทีว่ัดโพธิ์ชัยนั่น เอง พอเขาพรรษาไดประมาณ 2 เดือน สามเณรผูมีศักดิ์เปนนาที่บวช
พรอมกันเกดิอาพาธหนัก ถึงแกมรณภาพไป ทําใหทานสะเทือนใจมาก  

เนื่องจาก วดัโพธ์ิชัย ไมมกีารศึกษาเลาเรียน เพราะขาดครูสอน ทานจึงอยูตามสบาย คือ 
สวดมนตไหวพระบาง เลนบางตามประสาเด็ก ตอมาไดถูกสงไปเรียนมูลกัจจายน ที่ วัดสรางกอ 
อําเภอหวัสะพาน จังหวัดอบุลราชธานี ซ่ึงในสมัยนัน้ จังหวดัอุบลราชธานีมีสํานักเรียนที่มีช่ือเสียง 
มีครูอาจารยสอนกันเปนหลักเปนฐานหลายแหงเชน   สํานักเรียนบานไผใหญ      บานเค็งใหญ 
บานหนองหลัก บานสรางกอทั่วอีสาน 15 จังหวดั (ในสมัยนั้น) ใครตองการศึกษาหาความรู ตองมุง
หนา ไปเรยีนมูลกัจจายน ตามสํานกัดังกลาว ผูเรียนจบหลักสูตรไดช่ือวาเปนปราชญ เพราะเปน
หลักสูตร ที่เรียนยาก มีผูเรียนจบกนันอยมาก ภายหลัง สมเด็จพระมหาสมณเจากรมพระยาวชิร
ญาณวโรรส จึงมาปรับปรุงเปลียนแปลงหลักสูตรใหมดงัเปนอยูในปจจุบัน ทําใหการเรียนมูลกัจ
จายนถูกลืมเลอืน  

ทานไดศึกษาเลาเรียนที่สํานกันี้หลายป จนอายุครบบวชพระ จึงไดอุปสมบทเปนพระภิกษุ 
ฝายมหานกิายที่ วัดสรางกอนอก อําเภอหวัตะพาน จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี พระอาจารยแวน 
เปนพระอุปชฌาย เมื่อประมาณ พ.ศ. 2451 ในระยะที่เรียนหนังสืออยูนั้น ทานเกิดความวาวุนใจ
เพราะ ทานอาจารยออน อาจารยเอี่ยม ครูผูสอนหนังสือเกิดอาพาธดวยโรคนอนไมหลับ ทานจึง
แนะนําใหลาสิกขาบทเผื่อโรคอาจจะหายได หายแลวหากยังอาลัยในสมณเพศ เมื่อไดโอกาสก็ให
กลับมาบวชใหมอีก ทานอาจารยทําตาม ปรากฏ วาโรคหายด ี แตตอมาพระผูเปนอาจารยสอน
หนังสือ คือ อาจารยชม อาจาายชาลี และทานอื่น ๆ ลาสิกขาไปมีครอบครัวกันหมดสํานักเรียนจงึ
ตองหยุดชงกัลง  

  ในที่สุด ทานจงึเกิดความรูสึกขึ้นมาวา บรรดาครูอาจารยเหลานั้น สึกออกไปลวนเพราะ 
อํานาจของกามทั้งส้ิน จึงระลึกนึกถึงคําเตอืนของแมและยาย และเกิดความคิดขึ้นมาวาการออก
ปฏิบัติ เปนทางเดยีวเทานัน้ที่จะทําใหบวชอยูไดตลอดชีวิตเหมือนกบัครูบาอาจารยทั้งหลายทีไ่ด
ออกไป ปฏิบัติอยูกันตามปาเขาไมอาลัยอาวรณอยูกับหมูคณะจึงไดตดัสินใจไปหาอาจารยที่เมือง



สกลนคร ทานไดตั้งสัจจาธิษฐาน ขออุทิศชีวิตพรหมจรรยแด พระพุทธ พระธรรม พระสงฆหลัง 
จากตั้งจิตอธิษฐานแลว ทานมีความรูสึกปลอดโปรง เบากายเบาใจ อยูมา 2 -3 วัน โยมอุปฏฐาก 
ไดมาบอกวา พระอาจารยจวง วดัธาตุเทิง อําเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ไดไปกราบ ญาคูมั่น 
พึ่งกลับมา ทานจึงไดไปนมสัการพระอาจารยจวง เพื่อขอทราบที่อยูของ หลวงปูมั่น ดวยรูสึก
ศรัทธาในกิตตศิัพทความเกงกลาสามารถของหลวงปูมั่นยิ่งนัก จากนั้น ทานก็ไดออกธุดงคมุงสู
สํานักของ หลวงปูมั่น ภูริทตโฺต โดยผานมวงสามสิบ คําเขื่อนแกว ยโสธร เลิงนกทา มุกดาหาร คํา
ชะอี นาแก สกลนคร พรรณานิคม สวางแดนดิน หนองหาน อุดรธานี บานผือ ซ่ึงนับเปนการเดนิ
ทางไกลและยาวนานเปนครัง้แรกจนไดเขาพบ หลวงปูมัน่ ที่ดงมะไฟ บานคอ คําแรกที่หลวงปูมัน่
ส่ังสอนก็คือ "ตอไปนี้ใหภาวนา ความรูที่เรียนมา ใหเอาใสตูไวกอน" ซ่ึงทําใหทานรูสึกยินดีมาก
เพราะไดบรรลุส่ิงที่ตั้งใจ หลังจากอยูกับหลวงปูมั่นได 4 วัน พี่เขยและนาเขยก็มาตามใหกลับไป
เยี่ยมโยมพอที ่ไมไดพบกันมานาน     10 ป    จึงเขาไปกราบลาหลวงปูมั่น และไดรับคําเตือนวา 
"ไปแลวให รีบกลับมา อยาอยูนาน ประเดี๋ยวจะเสียทาเขา ถูกเขามัดไวแลวจะดิ้นไมหลุด"  

ทานไดกลับไปเยี่ยมบานในป พ.ศ. 2461 เปนที่นับถือศรัทธาของประชาชนในแถบบาน 
เกิดมาก หล่ังไหลกันมากราบอยางไมขาดสาย จนทําใหพักผอนไมพอและลมปวยลงตองพัก รักษา
ตัวอยูหนึ่งเดือนเต็ม ดวยจิตที่ระลึกถึงคําส่ังของพระอาจารยวา  อยาอยูนานใหรีบกลับมา   ภาวนา  
กับคําส่ังเสียของแมวา   แมยินดีมากถาลูกจะบวชใหแม แลวก็ใหตายกับผาเหลือง ทําใหทาน
ตัดสินใจรีบเดนิทางกลับไปอยูรับการอบรมภาวนาตอแลวจึงไดแยกไปหาที่วิเวก บําเพ็ญสมาธิ
ภาวนาตามความเหมาะสมกบัจิตของตน เมื่อถึงวันอุโบสถจึงไดถือโอกาสเขา นมัสการถามปญหา
ขอของใจในการปฏิบัติจากหลวงปูมั่นจนเปนที่เขาใจแลว จึงกลับสูที่ปฏิบัติ ของตนดังเดิม โดยยึด
มั่นในคําเตือนของหลวงปูมัน่วา ใหตั้งใจภาวนา อยาไดประมาท ใหม ีสติอยูทุกเมื่อ จงอยาเห็นแก
การพักผอนหลับนอนใหมาก ในระยะแรกออกปฏิบัตินัน้ ทานไมไดรวมทําสังฆกรรมฟงการสวด
ปาติโมกข เพราะ ยังไมไดญัตติเปนธรรมยุต พระมหานิกายทีไ่ดรับการอบรมจากทานหลวงปูมัน่
คร้ังนั้นมีหลาย รูป เมื่ออยูไปนาน ๆ    ไดเหน็ความไมสะดวกในการประกอบสังฆกรรมดังกลาว 
จึงไปกราบขอ อนุญาตใหญัตติเปนธรรมยุต ซ่ึงบางรูปก็ไดรับอนุญาต บางรูปก็ไมไดรับอนุญาต 
โดยหลวงปูมัน่ ใหเหตุผลวา "ถาพากันมาญัตติเห็นพระธรรมยุตเสียหมดแลว ฝายมหานิกายจะไมมี
ใครมาแนะ นําในการปฏิบัติ มรรคผลไมไดขึ้นอยูกบันิกาย แตขึน้อยูกับการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ
ตามธรรม วนิัยที่พระพุทธเจาไดทรงแนะนําส่ังสอนไวแลว ละในสิ่งที่ควรเวน เจริญในสิ่งที่ควร
เจริญ นั่น แหละ คือ ทางดําเนินไปสูมรรคผลนีพพาน      ประมาณ พ .ศ. 2464    ทานไดเดินทางเขา
กรุงเทพฯ เพื่อพํานักและศึกษาธรรม กับ     พระอุบาลีคุณูปมาจารย (จันทร สิริจนโฺท)    แหงวดั
บรมนิวาส กรุงเทพฯ ซ่ึงหลวงปูมั่นยกยอง อยูเสมอวาเชี่ยวชาญทัง้ทางการเทศนและการปฏบิัติ
ธรรม หลังจากที่ทานไดรับฟงธรรมและเรื่องราวเกี่ยวกบัพุทธศาสนาในประเทศอนิเดีย พมา และ



เชียงตุง จากทานเจาคุณพระอุบาลีฯ แลว   ก็ไดจาริกไปพมา อินเดีย โดยผานทาง แมฮอง สอน 
จังหวดัตาก ขามแมน้ําเมย ขึ้นฝงพมาตอไปยังขลุกขลิกมะละแหมง ขามฟากไปถึงเมาะตะมะ ขึ้น
ไปพักที่ดอยศรีกุตระ กลับมามะละแหมง แลวโดยสารเรอืไปเมืองกัลกตัตา ประเทศ อินเดีย แลวตอ
รถไฟไปเมืองพาราณสี เที่ยวนมัสการปูชนียสถานตาง ๆ แลวจึงกลบัโดยเสน ทางเดิม ถึงฝงไทยที่
อําเภอแมสอด เดินเที่ยวอําเภอสามเงา ปตอมา เดือนตลุาคม  ทานไดจาริกธุดงคไปเชียงตุง และ 
เชียงรุง ในเขตพมา โดยออก เดินทางไปดานอําเภอแมสาย  จังหวดัเชียงราย ผานหมูบานชาวเขา 
พักตามปาเขา จาริกผาน เชยีงตุง แลวตอไปทางเหนือ อันเปนถ่ินชาวเขา เชน จีนฮอ ซ่ึงอยูตามเมือง
แสนทวี ฝฝา หนองแส บางเมืองตั้งอยูริมแมน้ําโขง พอฝนตกชุกจวนเขาพรรษากก็ลับเขาเขตไทย 
นับไดวา ทานไดธุดงคจารกิไปตามสถานที่ตาง ๆ ทั่งในและนอกประเทศสวนใหญจะพํานกัอยูใน
เขต จังหวดัอุบลฯ อุดรฯ และตั้งใจจะไปใหถึงสิบสองปนนาสิบสองจุไท แตทหารฝรั่งเศสหาม
เอาไว จึงไปถงึ วัดใตหลวงพระบาง แลวก็กลับพรอมกบัหลวงปูตื้อ อจลธมฺโม  ทางภาคเหนือ 
ทานไดมุงเดินทางไป ค่ําไหนนอนนัน่ จากอําเภอทาล่ี จังหวดัเลยออกไป อําเภอดานซาย ผาน
อําเภอน้ําปาด อําเภอนครไทย อําเภอทาปลา จังหวดัอุตรดิตถ ตัดไปอําเภอ นานอย แพร หมูบาน
ชาวเยา อําเภอสูงเมน อําเภอเดนชัย ลําปาง แลวตอไปยังเชียงใหม เที่ยว ดูภูมิประเทศโดยรอบเขา
ดอยสุเทพ  

ทานไดรับความเมตตาจาก ทานเจาคุณพระอุปาลีคุณูปมาจารย ดวยดตีลอดมา ประมาณ    
ป พ.ศ. 2470 ทานเจาคณุเห็นวา หลวงปูแหวน เปนผูตั้งใจประพฤติปฏิบัติมีวิริยะอุตสาหะปรารภ 
ความเพยีรสม่ําเสมอไมทอถอย มีขอวัตรปฏิบัติดี มีอัธยาศัยไมตรีไมขึ้นลง     คุนเคยกนัมานาน 
เห็นสมควรจะไดญัตติเสีย หลวงปูแหวนจึงตัดสินในเปนพระธรรมยตุ ที่พัทธสีมา วัดเจดยีหลวง 
จังหวดั เชยีงใหม โดยมีทานเจาคุณพระอุบาลีคุณูปมาจารย (จันทร สิริจนฺโท) เปนพระอุปชฌาย ม ี
พระ นพีสิ เปนพระกรรมวาจาจารย ตอมา หลวงปูตื้อ อจลธมฺโม ซ่ึงเคยเปนสหธรรมิกรวมธุดงค
กัน ก็ ไดญัตติเปนธรรายุตเหมือนกนั ในระหวางทีจ่ารกิแสวงหาวิเวกอยูทางภาคเหนือนั้น ทานได
พบกับหลวงปูขาว อนาลโย   และไดแยกยายกันจําพรรษาตามปาเขา ทานเคยไดแยกเดินทางทุง
บวกขาว จนถึงปาเมี่ยงขุนปง พอออกพรรษา หลวงปูมั่น พระอาจารยพร สุมโน ไดมาสมทบที่ปา
เมี่ยงขุนปง ขณะนั้น พระอาจารยเทสก เทสรํสี พระอาจารยออน ญาณสิริ มารวมสมทบอีก    เมื่อ
ทุกทานไดรับโอวาทจาก หลวงปูมั่นแลว  ตางก็แยกยายกนัไป หลวงปูแหวนพรอมหลวงปูขาว 
พระอาจารยพร ไปที่ดอน มะโน หรือ ดอยน้ํามัว สวนหลวงปูมั่นอยูที่กุฏิช่ัวคราวที่ชาวบานสราง
ถวายที่ปาเมีย่บขุนปงนั่นเอง ภายหลังหลวงปูมั่น เดินทางกลับอีสานแลว หลวงปูแหวนยังคงจารกิ
แสวงวเิวกบําเพ็ญ ธรรมอยูปาเมี่ยงแมสาย หลวงปูเลาวา อากาศทางภาคเหนือถูกแกธาตุขันธดี ฉัน
อาหารไดมาก   ไมมีอาการอึดอัด งวงซึม    เวลาภาวนาจิตก็รวมลงสูฐานสมาธิไดเร็ว นับวา
เปนสัปปายะ  



ประมาณป พ.ศ. 2474 ขณะที่หลวงปูแหวนปฏิบัติธรรมอยูที่เชียงใหม  ไดทราบขาววา 
ทานเจาคุณพระอุบาลี ฯ ประสบอุบัติเหตขุณะขึ้นธรรมาสนเพื่อแสดงธรรมถึงขาหักจึงเดินทางจาก 
เชียงใหมมากรุงเทพ ฯ และแวะกราบเรียนใหหลวงปูมัน่ทราบที่อุตรดิตถ แลวเดนิทางโดยรถไฟ 
ถึงโกรกพระ นครสวรรค ลงเดินเลียบแมน้ําเจาพระยามาถึงวัดคุงสําเภา พักคางคืนหนึ่ง  แลวลง 
เรือลองมาถึงกรุงเทพฯ เฝาพยาบาลทานเจาคุณอุบาลีฯ นานหนึ่งเดือน จึงกราบลาไปจําพรรษา ที่
เชียงใหม ป พ.ศ. 2498 ทานจําพรรษาที่ วัดบานปง อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม เกิดอาพาธ แผล
ที่ขาอักเสบทรมานมาก ทานจําพรรษาอยูรูปเดียว ชาวบานไมเอาใจใสได ทานพระอาจารยหน ู 
สุจิตฺโต วัดดอยแมปง อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม พาหมอมาจี้ มาทําการผาตัดโดยไมตองฉีดยาชา 
ใชมีดผาตัดเพยีงเลมเดยีว ทานมีความอดทนใหกระทําจนสําเร็จและหายไดในที่สุด อีกหลายป
ตอมา พระอาจารยหนูเหน็วา หลวงปูแกมากแลว ไมมีผูอุปฏฐาก จึงไดชักชวน ญาติโยมไปนิมนต
ให ทานมาจําพรรษาที่ วัดดอยแมปง ตั้งแตป พ.ศ. 2505 ในฐานะพระผูเฒาทําหนาที่ ปฏิบัติธรรม
อยางเดยีวไมตองเกี่ยงของกบัภาระหนาทีอ่ื่นใด และทานก็ไดตั้งสัจจะวา จะไมรับนิมนต ไมขึ้นรถ 
ไมลงเรือ แมที่สุดจะเกิดอาพาธหนักเพียงใด ก็จะไมยอมเขานอนโรงพยาบาล ถึงธาตุขันธ จะทรง
อยูตอไปไมได ก็จะใหส้ินไปในปาอันเปนที่อยู แลวทานก็ไดปฏิบัติตามที่ตั้งใจไวได  

  นับตั้งแตทานขึ้นไปภาคเหนือแลว   ทานก็ไมเคยไปจําพรรษาที่ภาคอืน่อีกเลย   ทานเคยอยู
บนดอยสูงกับชาวเขาเกือบทกุเผา อยูในปาเขาภาคเหนอืตอนบน เชน เชียงราย เชียงใหม 
แมฮองสอน ลําปาง สวนภาคเหนือตอนลาง เชน แพร นาน ตาก กําแพงเพชร อุตรดิตถ สุโขทัย 
พิษณุโลก ทาน เคยจาริกไปครั้งคราว จึงนับไดวาวดัดอยแมปง เปนสถานที่ซ่ึง หลวงปูอยูจําพรรษา
มาตั้งแตป พ.ศ. 2505 จวบจนมรณภาพ หลวงปูแหวน มีโรคประจําตัวคือ เปนแผลเรื้อรังที่กนกบ
ยาวประมาณ 1 ซม. มีอาการคัน ถาอักเสบก็จะเจ็บปวดมาก และอีกโรคหนึ่งคือ เปนตอกระจก
นัยนตาดานซาย เปนตอหินนัยนตาดาน ขวา หมอไดเขาไปรักษาเปนครั้งแรกเมื่อป พ.ศ. 2518 ซ่ึง
รักษาแลวสุขภาพกย็ังแข็งแรงตามวัย แต ตอมาป 2519 รางกายเริ่มซูบผอม ออนเพลีย ฉันอาหารได
นอย ขาทั้ง 2 เปนตะคริวบอย ตอมา 2520 สุขภาพทรุด คอนขางซูบเหนื่อยออน  เวยีนศีรษะถึงกับเซ
ลมลง และประสบอุบัติเหตขุณะครอง ผาจีวรในวันที่ 26 กุมภาพันธ 2522 ซ่ึงเปนวันที่ทางวัดจัด
งานผูกพัทธสีมา สงผลใหเจบ็บั้นเอวและ กระดูดสนัหลัง ลุกไมได ตองนอนอยูกับที ่รักษาอยูเดือน
หนึ่ง ก็หายเปนปกติ แตเนื่องจากหลวงปูอายุ มากแลว จึงมีอาการอาพาธมาโดยตลอด คณะแพทยก็
คอยใหการรักษาดวยดเีชนกนั จนกระทั่งใน วัน  อังคารที่ 2 กรกฏาคม พ.ศ. 2528  เวลา 21.53 น. 
การหายใจครั้งสุดทายก็มาถึง หลวงปูทานไดละราง อันเปนขันธวิบากไปดวยอาการสงบ สิริรวม
อายุได 98 ป  

 
 



ธรรมโอวาท  
  หลวงปูแหวน สุจิณฺโณ ไดแสดงธรรมโอวาทหลายเรื่อง เชนเรื่อง ของเกาปกปดความจริง 
ที่ทานไดกลาวไววา การพิจารณาตองนอมเขามาสูภายใน พิจารณาใหรูแจงเหน็จริง เมื่อรูแจงเห็น
จริงแลว มัน ก็วางเอง คูบาญาปูมั่น ทานวา   เหตกุ็ของเกานี้แหละ แตไมรูวาของเกา ของเกานี่
แหละมนับังของ จริงอยูนี ่ มันจึงไมรู ถารูวาเปนของเกา มันก็ไมตองไปคุย มแีตของเกาทั้งนั้น
ตา  หู  จมูก ล้ิน  กาย   ก็ของเกา เวลามาปฏิบัติภาวนา ก็พิจารณาอนันี้แหละ ใหมนัรูแจงเห็นจรงิ 
ใหมันรูแจงออกมาจาก ภายใน มันจึงไปนพิพานได นิพพานมันหมกัอยูในของสกปรกนี ่มันจึงไม
เห็น พลิกของสกปรกออก ดูใหเห็นแจง นักปราชญทานไมละความเพียร เอาอยูอยางนั้นแหละ เอา
จนรูจริงรูแจง ทีนี้มันไมมาเลน กับกอนสกปรกนี้อีก พิจารณาไป พิจารณาเอาใหนิพพานใสอยูใน
ภายในนี่ ใหมนัออ นี่เอง ถามันไม ออหนา เอาใหมันถึงออ จึงใชได   คร้ันถึงออแลวสติก็ดี ถามัน
ยังไมถึงแลว เต็มที่สังขารตัวนี้ พิจารณาใหมันรูแจงเห็นจริงใน ของสกปรกเหลานี้แหละ คร้ันรูแจง
เขา รูแจงเขา มันก็เปนผูรูพระนิพพานเทานั้น จําหลักใหแมน ๆ มนัไมไปที่ไหนหละ พระนพิพาน 
คร้ันเห็นนพิพานไดแลว มันจึงเบื่อโลก เวลาทําก็เอาอยูนี่แหละ ใครจะวาไปทีไ่หนก็ตามเขา ละอัน
นี่แหละทําความเบื่อหนายกับอันนี้แหละ ทัง้กอนนีแ่หละ นักปฏิบัติตองพิจารณาอยูนี่แหละ ช้ีเขา
ไปที่ผม  ขน  เล็บ  ฟน  หนงั เนื้อ  ใหพจิารณา  กาย  พิจารณาใจ   ใหเห็นใหเกดิความเบื่อหนาย 
การตอสูกามกเิลส เปนสงครามอันยิ่งใหญ กามกิเลสนีร้ายนัก มันมาทุกทิศทุกทาง หาก พิจารณา
ใหรูแจงเหน็จริง ก็ถอนได กามกิเลสนี้แหละ เปนบอเกดิแหงการฆากนัตาย ชิงดีชิงเดน กิเลสตัว
เดียว ทําใหมกีารตอสู แยงชิงกัน ทั้งความรกัความชัง จะเกิดขึ้นในจิตใจก็เพราะกาม นักปฏิบัติตอง
เอาใหหนักกวาธรรมดา ทําใจของตนใหแนวแน มันจะไปสงสัยที่ไหน ก็ของเกา ปรุงแตงขึ้นเปน
ความพอใจไมพอใจ มันเกิดมันดับอยูนี่ ไมรูเทาทันมัน  ถารูเทาทันมันก็ดับไป ถาจี้มันอยูอยางนี้ 
มันก็คอยลดกาํลังไป ตัดอดตี อนาคตลงใหหมด จิตดิ่งอยูในปจจุบัน รูในปจจุบนั ละในปจจุบนั ทํา
ในปจจุบนั แจงอยูในปจจุบนั  

ปจฉิมบท 
   หลวงปูแหวน สุจิณฺโณ เปนพระมหาเถระ ซ่ึงไดดําเนินชวีิตของทานอยูในเพศของ
บรรพชิต มาตั้งแตอายุเยาววัย เปนพระนักศึกษาและนักปฏิบัติธรรมมาโดยตลอด เปนผูบริบูรณ
ดวยศีลา จารวัตร ทั้งที่เมื่อยังเปนพระสงฆฝายมหานกิาย และเปนฝายธรรมยุตแลว ดงัที่ หลวงปูมั่น 
เคยแสดงเหตผุลวา มรรคผลไมไดขึ้นอยูกับนิกาย หลวงปูแหวน เปนผูเปยมดวยเมตตาบารมีธรรม 
เปนปูชนียบุคคล ชาวพุทธใหความ เคารพสักการะอยางมาก เมตตาบารมีธรรมของทาน ยังผลให
กุลบุตรกุลธิดาใฝใจในการปฏิบตัิ ธรรม สืบสรางความมั่นคงใหแกพระศาสนา ทําใหเกิดมกีาร
กอสรางสิ่งที่เปนสาธารณประโยชน เชน โรงพยาบาล วดั อาคาร ทานไดอํานวยคณุประโยชนตาง 
ๆ แกสังคมสืบมาจนถึงปจจุบัน ชีวิตรางกายของทานไดดับสลายไป แตคุณงามความดีของทานยัง



ตรึงแนนอยูในจิตสํานึกของ พุทธศาสนิกชนอยางไมมวีันเสื่อมคลาย เพราะทานเปนพระผูประพฤติ
ดีปฏิบัติชอบในฐานะ พุทธชิโนรส เปนเนื้อนาบุญของผูตองการบุญในโลกนี ้ 
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