
สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (มานิต ถาวโร ป.ธ.๙) 
(พ.ศ. ๒๔๖๐- ) 

 
ชาติภูม ิ
 สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (มานิต ถาวโร) นามเดิม กงมา นามสกุล ก่อบุญ เกิดวันที่ ๒๙ ธันวาคม 

พ.ศ. ๒๔๖๐ ตรงกับวันเสาร์ แรม ๑ ค่่า เดือนย่ี ปีมะเส็ง ที่บ้านบ่อชะเนง ต่าบลหนองแก้ว อ่าเภอ

อ่านาจเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี (ปัจจุบันเป็นอ่าเภอหัวตะพาน จังหวัดอ่านาจเจริญ) บิดาชื่อ นายช่วย 

มารดาชื่อ นางกา นามสกุล ก่อบุญ เป็นบุตรคนที่ ๔ ในจ่านวนพี่น้อง ๑๑ คน 
 
การศึกษา บรรพชาและอุปสมบท 
 สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ได้รับการศึกษาทั้งทางโลกและทางธรรมดังนี้ 
 พ.ศ. ๒๔๗๐ อายุ ๑๐ ปี ได้เข้าเรียนที่โรงเรียนประชาบาลประจ่าต่าบลหนองแก้ว ซึ่งตั้งอยู่ที่

ศาลาการเปรียญวัดบ้านโคกเลาะ ต่าบลหนองแก้ว อ่าเภออ่านาจเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี ขณะเรียนอยู่

ชั้นประถมปีที่ ๑ เนื่องจากมีเหตุจ่าเป็นบางประการจึงได้หยุดการเรียน 
การบรรพชา 
 พ.ศ. ๒๔๗๒ บิดามารดา และญาติพี่น้องน่าตัวไปบรรพชาเป็นสามเณรพระอุปัชฌาย์ได้เปล่ียนชื่อ

ให้เป็น “มานิต” ที่วัดบ้านบ่อชะเนง ซึ่งเป็นวัดประจ่าหมู่บ้าน พร้อมเพื่อนรุ่นพี่ชื่อชัย โดยมีเจ้าอาวาสชื่อ 

ญาคูโม้ เป็นพระอุปัชฌาย์ โดยที่ไม่ได้เตรียมตัวมาก่อน ทุกอย่างต้องว่าตามพระอุปัชฌาย์ทั้งนั้น เป็น

สามเณรอยู่ ๑ ปี ได้เรียนหนังสือธรรมบ้าง สวดมนต์เวลาค่่าบ้าง นอกจากนั้นก็รดน้่าต้นไม้ มองไม่เห็นทาง

ที่จะก้าวหน้า ถึงแม้จะมีการเปิดสอนนักธรรมตรีที่ วัดนั้น และที่บ้านใกล้เคียงก็มีส่านักเรียน มูลกัจจายน์

ด้วยแต่ยังไม่ศรัทธา ไม่มีอุตสาหะที่จะเรียน หลังจากออกพรรษาแล้วได้เดินธุดงค์ติดตามพระธุดงค์สาย

พระอาจารย์เสาร์กนฺตสีโล พระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต พระอาจารย์สิงห์ ขนฺตยาคโม ไปหลายอ่าเภอในเขต

จังหวัดอุบลราชธานี 
 พ.ศ. ๒๔๗๓ เดินธุดงค์พร้อมกับคณะโดยผ่านจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดมหาสารคามไปยัง

จงัหวัดขอนแก่น จ่าพรรษาที่วัดป่าช้าเหล่างา ปัจจุบันนี้เรียกว่าวัดป่าวิเวกธรรม ต่าบลพระลับ อ่าเภอเมือง

ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ได้ญัตติเป็นสามเณรฝ่ายธรรมยุตที่นี่ โดยมีพระอาจารย์สิงห์ ขนฺตยาคโม เป็น

พระอุปัชฌาย์ ออกพรรษาแล้วเดินธุดงค์ต่อไป หัวหน้าคณะคือ พระอาจารย์อุ่นเนื้อ 
 พ.ศ. ๒๔๗๔ จ่าพรรษาที่วัดป่าสาลวัน อ่าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
 พ.ศ. ๒๔๗๕ ออกพรรษาแล้วเดินทางกลับไปเย่ียมญาติโยม ที่บ้านบ่อชะเนง อ่าเภอ

อ่านาจเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี จากนั้นตั้งใจจะออกธุดงค์ ติดตามอาจารย์และเพื่อนสามเณรที่แยกย้าย

กันไปหลังจากจ่าพรรษาที่วัดป่าสาลวัน ได้ทราบข่าวว่าเพื่อนสามเณร ๒ องค์ ที่เดินธุดงค์ไปล่วงหน้าได้

มรณภาพเพราะไข้ป่า จึงเกิดความคิดว่าเรายังเด็กเกินไปที่จะออกธุดงค์ในวัยนี้ ควรศึกษาเล่าเรียนพระ

ปริยัติธรรมก่อน จึงได้อยู่จ่าพรรษาที่วัดอรัญญิกาวาส (วัดโพนแก้ว) อ่าเภอเมืองนครพนม จังหวัด

นครพนม เพื่อเรียนพระปริยัติธรรมท่ีนั้นเป็นเวลา ๔ ป ี
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 พ.ศ. ๒๔๗๙ พระอาจารย์เกิ่ง อธิมุตฺตโก วัดโพธิ์ชัย ต่าบลสามยง อ่าเภอศรีสงคราม จังหวัด

นครพนม ซึ่งเป็นพระอาจารย์ผู้ชักน่าให้เรียนพระปริยัติธรรม ได้พบกับพระรัชมงคลมุนี (เทศ นิทฺเทสโก) 

เจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ ขณะเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจอยู่ท่ีจังหวัดระยอง พระอาจารย์เกิ่ง ได้

กล่าวฝากสามเณรมานิตกับเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์ เมื่อรับฝากเรียบร้อยแล้วก็ส่งข่าวไปบอกให้ไปอยู่ที่

วัดสัมพันธวงศ์ ดังนั้นจึงออกเดินทางพร้อมกับเพื่อนชื่อสามเณรทองทิพย์ (พระเทพเมธี อดีตเจ้าอาวาสวัด

ศรีโพนเมือง อดีตเจ้าคณะจังหวัดสกลนคร (ธ) ปัจจุบันมรณภาพแล้ว) ไปพักที่จังหวัดสกลนครหนึ่งคืน 

แล้วเดินทางไปขึ้นรถไฟที่จังหวัดอุดรธานี เมื่อลงรถไฟที่สถานีรถไฟหัวล่าโพงกรุงเทพฯแล้ว ได้สอบถาม

ต่ารวจถึงเส้นทางไปวัดสัมพันธวงศ์ จนกระทั่งถึงวัดและพักค้างคืน เช้าวันรุ่งขึ้นจึงไปกราบเจ้า อาวาส ซึ่งให้

ไปพักอยู่ที่กุฏินิตยเกษม และอยู่ในก่ากับดูแลของพระเนกขัมมมุนี (เฉย ยโสธโร) ซึ่งภายหลังได้เล่ือน

สมณศักดิ์เป็นที่พระเทพปัญญามุนี อดีตเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์ จากนั้นก็พ่านักอยู่ศึกษาเล่า เรียนพระ

ปริยัติธรรม ในส่านักเรียนวัดสัมพันธวงศ์ตามท่ีได้ตั้งใจไว ้
การอุปสมบท 
 พ.ศ. ๒๔๘๐ อายุ ๒๐ ปี ได้อุปสมบทโดยมีพระรัชชมงคลมุนี (เทศ นิทฺเทสโก) เจ้าอาวาส

วัดสัมพันธวงศ์ เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูสุวรรณ ชุตินฺธโร เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระครูปลัดเส็ง 

ทินฺนวโร เป็นพระอนุสาวนาจารย์ 
 
การศึกษาพระปริยัติธรรม 
 พ.ศ. ๒๔๗๕ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ได้เริ่มศึกษาพระปริยัติธรรมที่วัดอรัญญิกาวาส (วัดโพน

แก้ว) อ่าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม หลังจากที่บรรพชาเป็นสามเณรมาแล้ว ๓ ปี สอบได้ ดังนี้ 
 พ.ศ. ๒๔๗๖ นักธรรมชั้นตรี 
 พ.ศ. ๒๔๗๘ นักธรรมชั้นโท 
 พ.ศ. ๒๔๗๔ เดินทางไปศึกษาเล่าเรียนต่อที่กรุงเทพมหานครและจ่าพรรษาที่วัดสัมพันธวงศ์

ตลอดมา โดยส่าเร็จการศึกษาปริยัติธรรมท้ังแผนกธรรมและแผนกบาลี ดังนี้  
 พ.ศ. ๒๔๘๐ เปรียญธรรม ๓ ประโยค 
 พ.ศ. ๒๔๘๑ เปรียญธรรม ๔ ประโยคและนักธรรมชั้นเอก 
 พ.ศ. ๒๔๘๔ เปรียญธรรม ๕ ประโยค 
 พ.ศ. ๒๔๘๖ เปรียญธรรม ๖ ประโยค 
 พ.ศ. ๒๔๘๘ เปรียญธรรม ๗ ประโยค 
 พ.ศ. ๒๔๙๒ เปรียญธรรม ๘ ประโยค 
 พ.ศ. ๒๔๙๙ เปรียญธรรม ๙ ประโยค 
 
หน้าที่การงาน 
 งานการศึกษา 
 พ.ศ. ๒๔๘๑ ครูผู้ช่วยสอนบาลีไวยากรณ์ 
 พ.ศ. ๒๔๘๔ ครูสอนบาลีไวยากรณ์ 
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 พ.ศ. ๒๔๘๖ ครูสอนธรรมบทชั้นต้น 
 พ.ศ. ๒๔๘๗ ครูสอนธรรมบทชั้น ป.ธ.๓ 
   กรรมการตรวจสอบบาลีสนามหลวง 
 พ.ศ. ๒๔๘๘ ครูสอน ป.ธ.๔ และเป็นครูสอน ป.ธ. ๕ – ๖ ในปีต่อ ๆ มาจนเป็นครูใหญ่ประจ่า

ส่านักเรียนและเป็นผู้อ่านวยการศึกษาวัดสัมพันธวงศ์  
   กรรมการตรวจสอบธรรมสนามหลวง 
 พ.ศ. ๒๔๘๙ ได้รับตราตั้งเป็นครูสอนพระปริยัติธรรมส่านักเรียนวัดสัมพันธวงศ์ 
   งานการศึกษาปัจจุบัน (๒๕๕๐) 
   กรรมการมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย 
   ประธานคณะกรรมการศึกษาสงเคราะห์ 
   ประธานที่ปรึกษา มูลนิธิโรงเรียนวัดสัมพันธวงศ์ 
   ที่ปรึกษาคณะกรรมการปฏิรูปการศึกษา 
 งานการปกครอง 
 พ.ศ. ๒๔๘๕ เลขานุการเจ้าคณะธรรมยุต จังหวัดธนบุรี-นนทบุรี-ปทุมธานี 
 พ.ศ. ๒๔๙๙ พระวินัยธรจังหวัด 
 พ.ศ. ๒๕๐๓ ผู้ช่วยหัวหน้าพระธรรมธรคณะธรรมยุต 
 พ.ศ. ๒๕๑๑ รองเจ้าคณะภาค ๘ – ๑๐ (ธ) 
   รองเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์ 
 พ.ศ. ๒๕๑๔ เจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์และพระอุปัชฌาย์วิสามัญ 
 พ.ศ. ๒๕๑๖ รองเจ้าคณะภาค ๑๐, ๑๑ (ธ) 
 พ.ศ. ๒๕๑๙ ผู้รักษาการเจ้าคณะภาค ๙, ๑๐, ๑๑ (ธ) 
   เจ้าคณะภาค ๑๑ (ธ) (๑ กรกฎาคม ๒๕๑๙) 
 พ.ศ. ๒๕๒๑ กรรมการมหาเถรสมาคม จนถึงปัจจุบัน 
 พ.ศ. ๒๕๔๓ ประธานเจ้าคณะภาค ๘, ๙, ๑๐, ๑๑ (ธ) 
 พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๑ 
   คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช 
   กรรมการเถรสมาคมธรรมยุต 
   ประธานกรรมการพิจารณาตั้งชื่อวัด 
   ประธานมูลนิธิ สุจิณโณอนุสรณ์ 
   ประธานมูลนิธิ หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ 
   ประธานที่ปรึกษาคณะสงฆ์ธรรมยุตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
   ที่ปรึกษาคณะกรรมการความม่ันคงแห่งพระพุทธศาสนา 
   ฯลฯ 
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งานเผยแผ่และสาธารณูปการ 
 พ.ศ. ๒๕๑๕ ไปนมัสการสังเวชนียสถานทั้ง ๔ ต่าบล ท่ีประเทศอินเดีย 
 พ.ศ. ๒๕๑๘ ไปนมัสการปูชนียวัตถุและปูชนียสถาน มีพระทันตธาตุ เป็นต้น ที่ประเทศ 

                    ศรีลังกา 
 พ.ศ. ๒๕๓๓ เดินทางไปตรวจการคณะสงฆ์ เย่ียมวัดไทย และประชาชนชาวไทยในประเทศ 
   สหรัฐอเมริกา  
   การตรวจช่าระพิมพ์อรรถกถาพระไตรปิฎกถวายสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
    พระบรมราชินีนาถ ครบ ๕ รอบ 
   พระอุปัชฌาย์อุปสมบทพระภิกษุ จ่านวน ๗๐ รูป เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จ 

พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ครบ ๕ รอบ 
   หัวหน้าพระธรรมทูตสายท่ี ๕ 
 พ.ศ. ๒๕๓๗ ประธานด่าเนินการสร้าง  “พระพุทธสันติสุขไพศาล – อุดมมงคลจักรวาล 

ประสิทธิ์” ขนาดหน้าตักกว้าง ๕.๖ เมตร สูง ๑๐.๔๐ เมตร ประดิษฐาน ณ วัด 
บ้านเก่าบ่อ อ่าเภอหัวตะพาน จังหวัดอ่านาจเจริญ จนแล้วเสร็จ จัดให้มีการ 
สมโภชเม่ือวันที่ ๒๘ – ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ ในการนี้สมเด็จพระญาณ 
สังวรสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ทรงประทานพระบรมสารีริกธาตุ 
ไปบรรจุในองค์พระด้วย ปัจจุบันส่วนราชการในจังหวัดอ่านาจเจริญ ใช้บริเวณ 
ลานรอบองค์พระเป็นศูนย์กลางในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาในวันส่าคัญ 
ต่าง ๆ 

 พ.ศ. ๒๕๔๒ พระอุปัชฌาย์บรรพชาอุปสมบท พระภิกษุสามเณร จ่านวน ๔๑ รูป เฉลิมพระ 
เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ในวโรกาสทรง 
เจริญพระชนมายุครบ ๖ รอบ ณ วัดสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 

 พ.ศ. ๒๕๔๓ ประธานเจ้าคณะภาค ๘, ๙, ๑๐, ๑๑ (ธ) และเป็นประธานจัดประชุม พระ 
สังฆาธิการ และตรวจธรรมสนามหลวงชั้นตรี ภาค ๘, ๙, ๑๐, ๑๑ ซึ่งในแต่ละปี 
มีพระสังฆาธิการเข้าร่วม ประชุมประมาณ ๑,๕๐๐ รูป 

 พ.ศ. ๒๕๔๖ ประธานด่าเนินการสร้าง “ถาวรเจติยมหาวิหาร” วัดบ้านเก่าบ่อ อ่าเภอ  
หัวตะพาน จังหวัด อ่านาจเจริญ ฯลฯ 

สมณศักดิ ์
 พ.ศ. ๒๔๙๙ พระราชาคณะชั้นสามัญที่พระอริยเมธี 
 พ.ศ. ๒๕๐๗ พระราชาคณะชั้นราชที่พระราชกวี 
 พ.ศ. ๒๕๑๔ พระราชาคณะชั้นเทพท่ีพระเทพปัญญามุนี 
 พ.ศ. ๒๕๑๕ พระราชาคณะชั้นธรรมท่ีพระธรรมบัณฑิต 
 พ.ศ. ๒๕๓๒ รองสมเด็จพระราชาคณะที่พระอุดมญาณโมลี 
 พ.ศ. ๒๕๔๕ สมเด็จพระราชาคณะที่สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ 
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 สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช กรรมการมหาเถรสมาคม และเจ้า

อาวาสวัดสัมพันธวงศารามวรวิหาร กรุงเทพมหานคร มีอายุครบ ๙๐ ปี ในวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. 

๒๕๕๐ นับเป็นพระมหาเถระซึ่งมีชาติภูมิเป็นชาวอุบลราชธานีโดยก่าเนิด เป็นพระสุปฏิปันโนที่ได้ชื่อว่า “ผู้

ปักธง กัมมัฏฐาน กลางมหานคร” มีวัตรปฏิบัติเรียบง่าย งดงาม น่าเล่ือมใส ดุจเดียวกับพระกัมมัฏฐาน 

ที่ครั้งหนึ่งเคยเดินธุดงค์ไปบนเส้นทางเดียวกับพระกัมมัฏฐานสายหลวงปู่มั่นภูริทตฺโต เน้นการปฏิบัติ

ภาวนาพร้อมกับการปฏิบัติเคร่งครัดตามพระธรรมวินัย ก่อนจะหันเหชีวิตมุ่งหน้าสู่การเรียนพระปริยัติ

ธรรมตามแนวทาง “คันถธุระ” จนประสบผลส่าเร็จสูงสุด ได้เปรียญธรรม ๙ ประโยค และได้น้อมน่า

หลักธรรมค่าสอนของพระพุทธองค์มาสู่การปฏิบัติ อบรมส่ังสอนพุทธบริษัท บริหารการคณะสงฆ์ น่าความ

เจริญรุ่งเรืองให้กับพระพุทธศาสนาโดยรวม 
 การที่สมเด็จพระมหาวีรวงศ์มีความเป็นพระวิปัสสนาธุระและพระคันถธุระไปพร้อมกัน สามารถ

ผสมผสานองค์ความรู้ทางด้านทฤษฎี (คันถธุระ) และองค์ความรู้ด้านปฏิบัติ (วิปัสสนาธุระ) ได้อย่างลง

ตัวและเหมาะสม จนมีการเรียกขานในบรรดาศิษยานุศิษย์และผู้เคารพศรัทธาว่าท่านเป็น “กัมมัฏฐาน

กลางกรุง” ประกอบกับท่านเป็นสมเด็จพระราชาคณะเลือดเนื้อเชื้อไขชาวอุบลราชธานี รูปที่ ๔ และเป็นที่

สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ รูปที่ ๗ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ นับเป็นเกียรติประวัติที่งดงามสูงย่ิงและสมควรได้รับ

การยกย่อง สรรเสริญ เชิดชูเป็น “ปราชญ์” ของชาวอุบลราชธานีอย่างแท้จริง 
 

ตัวอย่างพระธรรมเทศนา คติธรรม และข้อคิดเห็นบางตอน 
ของสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (มานิต ถาวโร) 

 ๑. “มาฆบูชากถา” แสดงทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ช่อง ๙ อ.ส.ม.ท. วันพุธท่ี ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 

๒๕๒๑ ความโดยสรุปดังนี้ 
 วันมาฆปุณณมีเพ็ญเดือน ๓ เป็นวันส่าคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นปฐมโพธิกาล หลังจาก

พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วไม่นาน (ประมาณ ๙ เดือน) ได้มีการประชุมพระสงฆ์สาวกครั้งใหญ่เป็นครั้งแรก มี

พระสาวกจ่านวน ๑,๒๕๐ องค์ ซึ่งล้วนแต่เป็นพระอรหันต์ขีณาสพและเอหิภิกขุอุปสัมปทา (บวชโดย

พระพุทธเจ้า) มาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย พระพุทธองค์ได้แสดงโอวาทปาฏิโมกข์ คือธรรมที่

เป็นประธานและหลักการอันเรียกว่า “หัวใจพระพุทธศาสนา” เป็นหลักธรรมค่าสอนที่พระองค์ได้ตรัสรู้

แจ้งเห็นจริง พร้อมทั้งอบรม ส่ังสอนบรรดาพระสาวกทั้งหลาย ได้รู้แจ้งเห็นจริงจนบรรลุพระอรหั นต์

ขีณาสพแล้ว ก่อนที่พระองค์จะเสด็จดับขันธปรินิพพาน ๓ เดือน หรือเรียกว่า ทรงปลงอายุสังขารก็มีการ

ประชุมพระสงฆ์สาวกลักษณะเดียวกัน 
 พระพุทธองค์ได้ตรัสเรื่อง “บูชา” ในมงคลสูตรว่า “ปูชาจปูชะนียานํ เอตมฺมํคลมุตฺตมํ” การบูช

ชาถือเป็นมงคลสูงสุด ลักษณะบูชามี ๒ ประการคือ “อามิสบูชา” การบูชาหรือสักการะด้วยส่ิงของมี

ดอกไม้ ธูป เทียน ข้าว ปลา อาหาร เสนาสนะ เป็นต้น “ปฏิบัติบูชา” การบูชาหรือสักการะด้วยการปฏิบัติ

ตามหลักธรรมค่าสอนของพระองค์ถือเป็นการบูชาที่ประเสริฐที่สุด ดังนั้น “มาฆบูชา” จึงเป็นการบูชาทั้ง ๒ 

อย่าง 
 ส่าหรับการบูชาในโอวาทปาฏิโมกข์ เป็นหลักการที่ควรบูชาด้วยการปฏิบัติอย่างย่ิง โดยแบ่ง

ความส่าคัญออกเป็น ๓ ตอน คือ 
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 ๑) “ยอดธรรม” หมายถึง ยอดตบะ คือยอดแห่งความอดทนอดกล้ัน และความเป็นสมณะ

บรรพชิต ดังพระพุทธภาษิตว่า “ขนฺตี ปรมํ ตโป ตีติกฺขา นิพฺพานํ ปรมํ วทนฺติ พุทฺธา” แปลว่า ขันติ คือ 

ความอดกลั้นเป็นตบะอย่างย่ิง พระพุทธเจ้าทั้งหลายกล่าวว่าพระนิพพานเป็นธรรมอย่างย่ิง “นหิ ปพฺพชิโต 

ปรูปฆาตี สมโณ โหติ ปรํ วิเหฐยนฺโต” ผู้ท่าร้ายเบียดเบียนผู้อื่น สัตว์อื่นไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิต ไม่ชื่อว่า

เป็นสมณะ 
 ๒) “หัวใจพระพุทธศาสนา” หมายถึง ธรรมที่เป็นหลักของพระพุทธศาสนา คือ การไม่ท่าความ

ช่ัว (บาป) ทุกอย่าง การสร้างความดี (กุศล) ให้ถึงพร้อมและการท่าจิตใจให้ผ่องใส ดังพระพุทธภาษิตว่า 

“สพฺพปาปสฺส อกรณํ กุสล สฺสูปสมฺปทา สจิตฺตปริโยทปนํ เอตํ พุทธาน สาสนํ” 
 ๓) “การวางตน” หมายถึง ธรรมที่พระสาวกจะพึงปฏิบัติในการเที่ยวไปประกาศศาสนาในที่ต่าง 

ๆ โดยยึดหลัก คือ อย่าไปว่าร้ายค่อนขอดลัทธิอื่น อย่าไปรังแกเบียดเบียนศาสดาและศาสนิกชนอื่น รักษา

ความประพฤติตนให้ดี รู้จักประมาณในการบริโภค พักผ่อน หลับนอนในที่สงบ อย่าละทิ้งความเพียรทาง

จิต ดังพระพุทธภาษิตว่า “อนูปวาโท อนูปฆาโต ปาฏิโมกฺเข จสํวโร, มตฺตญญุตา จ ภตฺตสฺสมํ, ปนุตญฺจ 

สยนาสน,ํ อธิจิตฺเต จ อาโยโค, เอตํ พุทฺธาน สาสนํ” 
 สจิตฺตปริโยทปน่ การช่าระจิตใจให้ผ่องใส จิตใจเป็นนามธรรม มีคุณสมบัติพิเศษ สามารถส่ังสม

อารมณ์ต่าง ๆ ที่ผ่านเข้าทางอายตนะภายใน จิตใจเป็นใหญ่ บังคับบัญชาร่างกายส่วนต่าง ๆ ให้ท่าหน้าที่

ได้เช่น ยืน เดิน นั่ง นอน กิน ดื่ม ท่า พูด คิด เป็นต้น จิตใจเป็นศูนย์กลางแห่งความดี ความเลว ความสุข 

และความทุกข์ จิตใจยังท่องเที่ยวไปในกามภูมิ รูปภูมิ อรูปภูมิ และโลกุตรภูมิ จิตใจที่จะเศร้าหมองหรือ

ผ่องใสขึ้นอยู่กับ “กิเลส” ที่เป็นรากเหง้าหรือเค้ามูล ๓ ประการ คือ โลภะ ความอยากได้ในทางทุจริต 

โทสะ ความคิดประทุษร้าย เบียดเบียนคนอื่น สัตว์อื่น และ โมหะ ความหลงไม่รู้จริง รวมเรียกว่า “อกุศล

มูล” คือรากเหง้าแห่งความชั่ว (บาป) 
 การท่าให้กิเลสเบาบางลงหรือหมดไป ก็จะต้องท่าจิตใจให้ถึงพร้อมถึงรากเหง้าของความดี (กุศล) 

๓ ประการ คือ อโลภะ ไม่อยากได้ในทางทุจริต อโทสะ ไม่ประทุษร้าย ไม่เบียดเบียนคนอื่น สัตว์อื่น และ 

อโมหะ ไม่ลุ่มหลงงมงาย รวมเรียกว่า “กุศลมูล” 
 การที่จะขัดเกลา ช่าระกิเลสเหล่านั้นให้หมดส้ินไป ก็ด้วยหลักธรรมดังนี้ “โลภะ” ช่าระล้างด้วย 

การบริจาคทาน “โทสะ” ช่าระล้างด้วย การรักษาศีล เจริญเมตตา กรุณา และ โมหะ ช่าระล้างด้วย การ

เจริญภาวนา ศึกษา อบรม ค่าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ ท้ังในอดีต ปัจจุบัน และจะมีในอนาคต 

มีหลักส่าคัญและจุดประสงค์มุ่งตรงไปสู่การขัดเกลา ช่าระฟอกจิตใจให้บริสุทธิ์ สะอาด ปราศจากความขุ่น

มัว เศร้าหมองเป็นหลักใหญ่ เพราะจิตใจที่ผ่องใสเบิกบานไม่ขุ่นมัวแล้วย่อมจะเป็นประโยชน์สุขอย่างอเนก

อนันต์ต่อทุกชีวิต 
 ๒. “ไม่โกรธ” 
 ทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้ ไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่คงไม่มีใครที่ไม่เคยโกรธ ทุกคนล้วนแต่เคยโกรธ

ด้วยกันมาแล้วทั้งนั้น เวลาโกรธแล้วเป็นอย่างไรทุกคนย่อมรู้ดี เมื่อโกรธแล้วท่าอะไรไว้บ้าง พอหายโกรธ

นึกได้ ละอายใจตนเอง เมื่อโกรธเป็นอย่างนั้นอีก ไฟคือความโกรธ จึงลุกลามไหม้ไม่ยอมดับ ทั้งคน

ธรรมดาสามัญจนถึงสมณพราหมณ์ นักปราชญ์ บัณฑิต เมื่อโกรธแล้วเหมือนกันหมด จะต่างก็เพียงคน

ใหญ่โต คนมีอ่านาจ โกรธเข้าแล้วเหมือนฟ้าผ่า แผ่นดินถล่มทลาย ความเสียหายมีมาก 
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 ฉันไม่โกรธ ฉันจะไม่โกรธ จึงไม่ใช่แต่เพียงความคิดนึกอยู่ในใจ หรือจะภาวนาว่า ฉันไม่โกรธสัก

ร้อยครั้ง พันครั้ง ก็ยังไม่พอ ความโกรธ ความขุ่นเคือง ซึ่งเกิดขึ้นเป็นครั้งแรก หากดับไม่ได้จะกลายเป็น

โทสะและพยาบาททันที ความโกรธเป็นกองไฟที่เผาใจให้เร่าร้อนมาตลอดกาลนาน แม้ปัจจุบันนี้ ก็ยังคุ

กรุ่นอยู่เสมอ ดับได้ยาก เพราะเชื้อที่ก่อให้เกิดไฟลุกโพลงมีอยู่มากมาย ไฟจึงไม่ยอมดับ 
 ความโกรธเกิดจากความรัก คนรัก ส่ิงที่ตนรัก หากใครแสดงความเกลียดชังต่อบุคคลหรือส่ิงของ

เช่นนั้นก็พลอยโกรธผู้นั้น แม้จะไม่เคยรู้จักคุ้นเคยกันก็ตาม และผู้ที่โกรธ หรือส่ิงของที่ไม่พอใจ ใครไป

แสดงความรักใคร่พอใจเข้าก็โกรธทันที หรืออาจจะโกรธตามใจ เพียงนึกว่าไม่ชอบก็พาลคิดสร้างเหตุต่าง 

ๆ มากมายเพื่อโกรธนั่นเอง ให้ความโกรธเผาตนเอง เพื่อเผาผู้อื่นต่อไป การที่จะป้องกันไม่ให้ความโกรธ

เกิดขึ้น อยู่ท่ีความรู้ตัว รู้จักไฟคือความโกรธ 
 ความอดทนจึงเป็นธรรมสมบัติอันประเสริฐ ท่ีไม่ยอมให้ความโกรธมีโอกาสปรากฏ เหมือนไม่รู้ไม่

เห็นว่ามีใครเป็นผู้ท่าร้าย ผู้ที่จะท่าไม่ใช่แต่เพียงคิด จึงเป็นผู้ไม่โกรธ เพราะรู้จักโทษของความโกรธนั้น ๆ 

ได้ดีกว่า ไม่มีประโยชน์อะไร การขาดสติสัมปชัญญะจึงท่าอะไรได้ทุกอย่าง แม้แต่พ่อแม่บังเกิดเกล้าก็กล้า

ท่าร้ายได ้
 ดับโกรธ ไม่เหมือนดับไฟ โกรธแม้ดับไปแล้วก็ตาม ยังมีทางท่ีจะเกิดขึ้นได้เสมอ เพราะเวลาดับไฟ

เองย่อมเก็บเชื้อเอาไว้เสมอ คือ โมหะ ความหลงเราคิดว่าดี ว่าถูก โมหะนี่เองที่แสดงออกมาทางกายและ

วาจา แล้วกลับเป็นโมหะ ซึ่งเหมือนตะกอนที่ตกซับซ้อน จนยึดถือว่าเป็นตัวตนเรา เขาก็เพิ่มโมหะ ความ

หลงให้มากขึ้น แม้บางครั้งแสงสว่างจะลอดเข้าไป ท่าให้เป็นผู้มีเมตตา กรุณาบ้าง แต่ก็ไม่สม่่าเสมอ เพราะ

ความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ ๕ คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ ว่าเป็นตัวตนอยู่ ยังไม่เห็นถึง

ความเปลี่ยนแปลงแห่งไตรลักษณ์ คือ ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ และเป็นของไม่ใช่ตัวตน 
 เวลาโกรธเห็นการกระท่าของตนดีหมด เห็นการกระท่าของผู้อื่นขวางตาหมด เห็นแต่คุณมองไม่

เห็นโทษ เห็นบุญ ไม่เห็นบาป การมีธรรมะอยู่ในใจจึงเหมือนมีผู้ตักเตือนสติสัมปชัญญะ ความเหนี่ยวรั้ง 

อย่าเพิ่งตัดสินใจเร็วนัก ตรวจตราพิจารณาให้รอบคอบ มีเวลาพอได้สังเกตอย่างใกล้ชิด แยกคุณ และโทษ

ออกจากกัน ความโกรธก็จักกลายเป็นความเยือกเย็น เพราะไม่ยอมท่าลายความดีของตน หรือเป็นอย่าง

คนที่ก่าลังร้อนด้วยความโกรธ นั่นแหละคือ ธรรมสังเวชให้เกิดความส่านึก หรือดูคนอื่นโกรธ ลองฟัง

ค่าพูดดูบ้างว่าเป็นเช่นไร เมื่อเราโกรธก็เหมือนกัน คงเป็นยักษ์เป็นมาร กระโดดโลดเต้น โดยไม่รู้สึกตัว 
 ไม่โกรธ เพราะความโกรธไม่มีอะไรดี หรือปล่อยให้คนอื่นโกรธตามล่าพัง อย่าโกรธตอบไม่โกรธ

ได้ จึงเหมือนอยู่ในวรรคคือความสุข โกรธจึงเหมือนตกนรก คือความทุกข์ ผู้ที่ตัดความโกรธได้ ไม่ต้อง

เศร้าโศกเสียใจในภายหลัง ผู้ที่อดทนต่อถ้อยค่าหยาบคายได้ ไม่ต้องโกรธ เป็นผู้มีธรรมอันอุดม 
 นักปราชญ์สรรเสริญคนมีธรรมไม่โกรธบุคคลต่่าทรามกว่าตน ความไม่โกรธเป็นความอดทนอย่าง

สูงสุด การฝึกฝนในทางที่ดี ควรพยายามฝึกเป็นคนไม่โกรธ เมื่อความโกรธเกิดขึ้นก็รู้จักใช้สติสัมปชัญญะ

ระงับ มีความอดทนสร้างจิตให้มั่นคงแน่วแน่ ไม่วู่วามไปตามอารมณ์ ไม่ดุดันเหมือนสัตว์ รู้จักปกครอง

ตนเอง ความไม่โกรธจักท่าให้ทุกท่านเป็นคนได้สมบูรณ์แบบ 
(สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ มานิต ถาวโร, ๒๕๕๐ : ๑๕๕ – ๑๕๖) 
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๓. “พุทธานุสสต”ิ 
 มีนักปฏิบัติหลายส่านักวิพากษ์วิจารณ์ค่อนขอดพระกัมมัฏฐาน สายพระอาจารย์มั่นที่เจริญ

กัมมัฏฐาน ใช้พุทธานุสสติ การร่าลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าว่า “พุทโธ” เป็นบทบริกรรมภาวนา เป็นเพียงสม

รถกัมมัฏฐาน ไม่สามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้ ต้องเจริญวิปัสสนากัมมัฏฐาน ใช้รูปนามหรือขันธ์ ๕ 

เป็นหลักพิจารณาไตรลักษณ์ คือ ทุกขัง อนิจจัง อนัตตา เป็นอารมณ์จึงจะสมปรารถนาเจริญก้าวหน้า และ

ให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้ อาจารย์สุชีพ ปุญญานุภาพ ซึ่งชาวพุทธถือกันว่าเป็น “ตู้พระไตรปิฎกเดินได้” 

ให้ความเห็นว่าคนที่พูดอย่างนั้น หรือมีความเห็นอย่างนั้นเป็นคนค้านพระพุทธพจน์ คือ พระไตรปิฎก ได้

ยกพระบาลีในพระไตรปิฎกเล่ม ๒๐ หน้า ๓๙ ข้อ ๑๗๕ ขึ้นมา ยืนยันว่า เอกธมฺโม ภิกฺขเว ภาวิโต พหุลีก

โต เป็นต้น ความว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ธรรมข้อหนึ่งอันบุคคลเจริญแล้ว ท่าให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อ

ความเบื่อหน่ายโดยส่วนเดียว เพื่อคลายก่าหนัด เพื่อความดับ เพื่อความสงบ เพื่อความรู้ย่ิง เพื่อตรัสรู้ 

เพื่อนิพพาน ธรรมข้อหนึ่งคืออะไร คือพุทธานุสสติ ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ธรรมข้อหนึ่งนี้แล อันบุคคลเจริญ

แล้ว ท่าให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายโดยส่วนเดียว ฯลฯ เพื่อนิพพาน 
 เมื่อพระบาลีพระไตรปิฎกมีปรากฏชัดเจนว่า ผู้เจริญพุทธานุสสติ คือการระลึกถึง พระคุณเจ้า ได้

ผลานิสงส์ถึง ๗ อย่าง มีความเบื่อหน่ายโดยส่วนเดียว เป็นต้น มีนิพพานเป็นที่สุด เช่นนี้ คนที่คัดค้าน

ดีกว่าพระพุทธเจ้า ปล่อยเขาไป และได้ความเห็นต่อไปว่า พระธุดงค์กัมมัฏฐานสายพระอาจารย์มั่นที่

ปฏิบัติกันเจริญแพร่หลายในภาคอีสาน และแผ่ขยายออกไปทุกภาคของประเทศไทยไปถึงต่างประเทศก็มี 

เป็นการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตรงต่อพระพุทธพจน์ คือ พระไตรปิฎกโดยไม่ต้องสงสัย 
 ฉะนั้น ขอให้พุทธศาสนิกชนผู้สนใจในธรรมปฏิบัติรับฟังไว้ ถ้าในพระไตรปิฎกฉบับดังกล่าว มีทั้ง

ภาษาไทยและภาษาบาลี และในที่เดียวกันนั้นหน้าและข้อถัดไปยังปรากฏชัดแจ้งว่า อนุสติ ๙ ข้อต่อไปจาก

พุทธานุสสติ เป็นธรรมข้อหนึ่ง (เป็นธรรมเอก) แต่ละข้อที่บุคคลเจริญแล้วท่าให้มากแล้ว ย่อมได้

ผลานิสงส์ ๗ อย่างเช่นเดียวกัน ทั้งหมดเป็นการยืนยันรับรองอย่างหนักแน่นในวิธีการปฏิบัติสมาธิ

กัมมัฏฐานสายพระอาจารย์มั่น ในที่ทุกสถานในกาลทุกเมื่อ ถ้าไม่เป็นอย่างว่าคงไม่เจริญแพร่หลายมา

จนถึงทุกวันนี้ 
(งานมอบฉลองพระบัญชาฯ, ๒๕๔๖ : ๓๔ – ๓๕) 
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