พระวิทวัฒน์ ถาวโร ( ผานะวงค์ ) ชั้นปี ที่ ๒ เอกพระพุทธศาสนา ภาคพิเศษ
รหัสประจาตัวนิสิต ๔๙๐๕๑๑๐๖๗-๐ เลขที่ ๔๐
สถานะเดิมตามสาเนาทะเบียนบ้ าน ( กาพืดเดิม )
ชื่อ นายวิทวัฒน์ ผานะวงค์ ชาวบ้านแถวนั้นและเพื่อน ๆ เรี ยกชื่อเล่นว่า “กิ้ง”
ลืมตาดูโลกเมื่อวันที่ ๑๕ เดือนธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๗ สัญชาติ ไทย บ้านอากาศ
อาเภออากาศอานวย จังหวัดสกลนคร รหัสไปรษณี ย ์ ๔๗๑๗๐
มารดาผูใ้ ห้กาเนิด ชื่อนางคาตา บิดาผูใ้ ห้กาเนิด ชื่อนายบุญทัน ปัจจุบนั ทั้งสองท่า นได้
ไปสู่สุคติแล้วเลยปล่อยให้กระผมต่อสูก้ บั ชีวิตในโลกธรรมต่อไป
กระผมมีพี่นอ้ งร่ วมท้องเดียวกัน ๑๐ คน มีพี่ชาย ๕ คน มีพี่สาว ๔ คน พี่สาวเสี ยชีวิต
แล้วคนหนึ่ง ปัจจุบนั รวมแล้วทั้งกระผม เป็ น ๙ คน กระผมเป็ นน้องคนสุดท้องเกิดในครอบครัว
ชาวนา ที่เรี ยกว่าพอจะมีกินบ้าง
เมื่อครั้งเยาว์วยั ใช้ทอ้ งนาเป็ นสนามกีฬาชีวิต ต่อจากนั้นก็ทานาช่วยพ่อแม่อยูจ่ นเป็ นหนุ่มเมื่อ
อายุราวๆ ๑๗ - ๑๘ เลยเข้ากรุ งเทพ ฯ หางานทาอยูป่ ระมาณ ๕-๖ ปี จนเกือบรวยแต่เกือบซวย
เพราะเสเพลตามประสาวัยรุ่ น เลยหันหน้ากลับมาบ้านเกิด
เมื่ออายุ ๒๕ ปี หันหน้าเข้าหาผ้ากาสาวพัสตร์ เข้าอุปสมบท เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม
๒๕๔๒ ณ พัทธสี มาวัดกลาง (พระแก้ว ) ตาบลอากาศ อาเภออากาศอานวย จังหวัดสกลนคร
มี
พระอุปัชฌาย์
คือ ท่านพระครู วฒ
ุ ิธรรมานุยตุ
วัดกลาง
พระกรรมวาจาจารย์ คือ ท่านพระครู พิมลธรรมนิเทศก์ วัดทุ่ง
พระอนุสาวนาจารย์ คือ พระสถาพร สทฺธาธิโก
วัดทุ่ง
ปัจจุบัน อยูท่ ี่วดั กลาง (พระแก้ว) ๕๗ หมู่ ๑๖ บ้านอากาศ อาเภออากาศอานวย จังหวัด
สกลนคร
ตาแหน่ ง รองเจ้าอาวาส , เลขานุการรองเจ้าคณะอาเภออากาศอานวย, ครู พระสอนศีลธรรม
ในโรงเรี ยน, คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรี ยนบ้านอากาศ, กรรมการควบคุมห้องสอบ
นักธรรม ประจาหน่วยสอบประจาอาเภอ

การศึกษา เริ่ มที่บา้ นนอกเมื่อโตวัยได้ ๗ ขวบ ก็เข้าเรี ยนที่โรงเรี ยนบ้านอากาศ จนจบ
ชั้น ป.๖, เรี ยน ก.ศ.น.จบวุฒิเทียบ ม.๓, ความรู้ทางธรรม จบนักธรรม
ชั้น ตรี –โท –เอก, จบหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริ หารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) และกาลังศึกษา
ต่อระดับปริ ญญาตรี ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ทาไมถึงมาศึกษาที่นี่ ซึ่งการที่กระผมได้มาศึกษาหาความรู้ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น วัดธาตุ นี้กไ็ ด้คาแนะนาชักชวนจากเพื่อนๆ พระที่อาเภอ
เดียวกันเป็ นรุ่ นพี่ที่เรี ยนจบมาแล้ว บอกว่าการที่เรามาเรี ยนที่นี่คณะคณาจารย์ครู ผบู้ รรยายทุกท่าน
นั้นไม่วา่ จะเป็ นพระเถระหรื ออาจารย์ผเู้ ป็ นโยม
ต่างมีความรู้ความสามารถ เป็ นกันเองให้การช่วยเหลือในการเรี ยนการสอนต่อพระนิสิตทุกรู ป
ถึงแม้วา่ ที่จงั หวัดสกลนคร ( ห้องเรี ยนของ วิทยาเขตหนองคาย ) จะเปิ ดการสอนระดับปริ ญญา
เหมือนกันก็ตามแต่กเ็ ลือกมาเรี ยนที่ขอนแก่น
เมื่อมาศึกษาที่นี่แล้ว เมื่อกระผมได้เดินทางมาเรี ยนที่นี่แล้วก็ไม่ทาให้ผมผิดหวังได้รับความ
อนุเคราะห์ช่วยเหลือต่างๆจากพระเถระครู บาอาจารย์และเพื่อนพระนิสิตด้วยกันหลายต่อหลายรู ปไม่
ว่าจะเป็ นสถานที่พกั จาวัด เรื่ องงาน หรื อการศึกษาต่างๆ เป็ นต้นซึ่งเพื่อนนิสิตทุกคน เห็นใจกระผม
เป็ นอย่างมาก ในเรื่ องการมาเรี ยนที่ขอนแก่นนี้กลัวว่าผมจะลาบากเพราะว่ามีที่พานักนั้นอยูไ่ กล
ต่างจังหวัดมาจากจังหวัดสกลนคร ระยะทางจากวัดที่กระผมอยูแ่ ละมาที่วดั ธาตุ ขอนแก่น มี
ระยะทางเกือบ ๓๐๐ กิโลเมตร นัง่ รถโดยสารประจาทาง ตั้งแต่เช้าวันศุกร์ เวลา ๐๘.๓๐ น. มาถึงวัด
ธาตุ เวลา ๑๔.๐๐ น. นัง่ รถประมาณ ๔ ชัว่ โมงครึ่ ง
ตอนกลับจากขอนแก่นมาสกลนคร ก็
ต้องกลับเช้าวันจันทร์เป็ นอย่างนี้ทุกอาทิตย์ ซึ่งถือว่าลาบากไม่นอ้ ยเหมือนกัน แต่เมื่อกระผม
นึกถึงครั้งที่ยงั อยากเรี ยนอยูต่ อนจบชั้นประถมเค ยบอกพ่อแม่วา่
กระผมอยากเรี ยนหนังสื อต่อ
ท่านทั้งสองบอกกระผมว่า “ครอบครัวเรานั้นมีฐานะยากจนไม่มีเงินส่งเรี ยนหรอก ” คาตอบนั้น ก็ทา
ให้กระผมถึงกับน้ าตาไหลทั้งคืน แม้แต่พี่ชายพี่สาวทั้ง ๘ คน ก็จบแค่ช้ นั ประถมศึกษาแค่น้ นั แต่
ลึกๆแล้วท่านทั้งสอง
ก็คงอยากจะให้ผมได้เรี ยนเหมือนกันนัน่ แหล่ะ กระผมจึงตั้งปณิ ธานว่า “ถ้าชีวิตนี้ยงั ไม่สิ้นและยังมี
แรงที่จะทา และเป็ นคนที่มีคุณค่าเป็ นประโยชน์ต่อพ่อแม่ญาติพี่นอ้ งและต่อคนในสังคมก็จะตั้งใจ
ทาให้สาเร็จ ” และสิ่ งเหล่านี้และประสบการณ์ ก็เป็ นแรงผลักดันให้ต่อสูแ้ ละบ ากบัน่ มาจนถึง
วันที่ผมมีโอกาสมาจนถึงทุกวันนี้

สิ่งที่จะลืมไม่ ได้ เลยตลอดชีวติ ถึงแม้วา่ ปัจจุบนั ท่านทั้งสอง (พ่อแม่) จะจากไปแล้วกระผมก็
ระลึกนึกถึงบุญคุณของท่านอยูเ่ สมอ และครู อุปัชฌาย์อาจารย์ที่ให้โอกาสและช่วยเหลือสนับสนุน
ในการศึกษาในครั้งนี้ ถือว่าท่านเป็ นพ่อแม่คนที่สองเลยที่เดียว
อดีต
นึกถึงคราใดขอบใจโชคชะตาอันคับแค้นที่มีส่วนปลุกปั้นชีวิตให้แข็งแกร่ ง
ปัจจุบัน เป็ นอย่างไรถึงจะดี มีอย่างไรถึงจะสวย ม้วยอย่างไรถึงจะสุข
อนาคต “กาหนดไม่ได้ ทายไม่ออก บอกไม่ถูก”
คติชีวติ
“ยิม้ ได้เมื่อภัยมา ไม่โสกาเมื่อทุกข์มี” ชีวิตไม่สิ้นต้องดิ้นต่อไป
บทเรียนของชีวติ “เจ็บต้องจา , ทุกต้องทน , จนต้องเจียม , รักงามต้องเสงี่ยม”
บทปลุกใจ อุปสรรคปัญหา เป็ นที่มาแห่งความสาเร็จ
อืน่ ๆ ที่ไม่ ได้ เขียนไว้ หมายความว่า “สงวน”
รู้สึกตัวว่ามีประโยชน์ อยู่บ้าง ก็ตรงที่… พูดเป็ น , เขียนได้ , สอนคนได้ คนที่สอนยากที่สุด คือ
“ตัวเอง”
ภูมิ เว สาธุรูปานํ กตญฺญูกตเวทิตา
ความเป็ นผูร้ ู้คุณและตอบสนองคุณผูอ้ ื่น เป็ นพื้นฐานของคนดี พุทธพจน์

