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 ทุกขณะที่ได้อ่านหรือได้ฟังธรรมะของท่านว.วชิรเมธี

จิตใจของข้าพเจ้ารู้สึกชุ่มเย็น และปีติ ยิ่งเมื่อได้อ่านอย่างพินิจ

พิจารณาในฐานะบรรณาธิการต้นฉบับ จิตใจยิ่งเพลิดเพลิน

ดื่มด่ำไปกับข้อธรรมะตรงหน้าธรรมะของท่านอาจารย์เป็นที่

จับใจ และทั้งกระทบใจข้าพเจ้า หลายครั้งที่อ่านในยามดึกจน

ผ่านเวลาไปถึงรุ่งเช้าด้วยใจจดจ่ออย่างมีสมาธิ ราวเวลาหยุดนิ่ง

อยู่กับที่ ความง่วงงุนที่น่าจะเป็นไม่เคยปรากฏ และหลายครั้ง

ที่ข้าพเจ้าต้องร้องไห้ ความงดงามและความรัก ความผูกพัน

ระหว่างท่านอาจารย์กับแม่  ทำให้ข้าพเจ้าในฐานะลูกคนหนึ่ง

หวนตระหนักถึงความรักของพ่อแม่

 ข้าพเจ้าเชื่อม่ันว่าหลายท่านคงน้ำตาคลอมาแล้ว ต่อ

หน้ากัณฑ์เทศน์หรือตัวหนังสือของท่านอาจารย์ นั่นคือหยาด

น้ำตาแห่งความปีติ อาบอิ่มใจ ไม่ว่าวันนี้พ่อแม่จะยังอยู่กับเรา

หรือจากเราไปแล้วก็ตาม นับเป็นพระคุณของท่านอาจารย์ที่

แสดงข้อธรรมให้เราได้ตระหนักถึงคุณค่าความรักอันยิ่งใหญ่

ของบุพการี แม้ลูกคนใดที่เคยหลงลืมพระคุณของพ่อแม่ไป

ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามแต่ ย่อมกลับใจได้เสมอ และหันมา

เป็นลูกกตัญญูของพ่อแม่เป็นคนดีของสังคมได้อย่างน่าภาคภูมิ

 ไม่เพียงเท่านั้น ธรรมะจากกัณฑ์เทศน์ของท่านอาจารย์

ในหลายๆ เรื่อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องโทษของความโกรธ การรู้จัก

ใช้ชีวิตอย่างมีสติ อยู่กับปัจจุบันขณะ ฯลฯ ล้วนกระทบใจเราๆ

ท่านๆ รวมทั้งข้าพเจ้าที่ยังมีสติไม่เท่าทัน หลงก้าวเดินเข้าไปสู่

ไฟโทสะโดยไม่รู้ตัว อ่านทีไรก็กระทบใจเข้าอย่างจัง เม่ือเห็น

โทษภัยของความโกรธ และกิเลสสารพัดมากองอยู่ตรงหน้า

อย่างถึงรากถึงแก่น เป็นเพราะธรรมะของท่านอาจารย์เข้าถึงได้

ง่าย อธิบายได้ตรงจุด และประการสำคัญ คมจนบาดลึก

ราวลูกศรที่พุ่งเสียบทะลุขั้วหัวใจ นอกจากผู้อ่านจะได้มองเห็น

ทบทวนตนเองไดอ้ยา่งซือ่ตรง ขณะเดยีวกนักช็ีช้อ่งใหเ้หน็ทางออก

และรู้สึกถึงความมีกำลังใจ พลังใจในชีวิตที่จะก้าวเดินต่อไปข้าง

หน้าอย่างมีเป้าหมายอย่างผู้ที่รู้หนทางไป
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14 15

วิถีชาวพุทธ 



 ขอเจริญพรท่านกัลยาณมิตรผู้สนใจใฝ่ธรรมะทุกๆ ท่าน

อาตมารู้สึกยินดีมากที่ได้มาพบกับทุกท่าน

 สมัยก่อนเราจะได้ยินว่า คนที่เข้าวัดคือคนที่ทุกข์ คนที่

ไม่มีแต่เดี๋ยวนี้บางทีไม่ทุกข์นะที่มาเข้าวัดทำไมเป็นอย่างนี้ปี

ก่อนนีน้ติยสารไทมส์ขึน้ปกบลิเกตส์กบัภรรยาและนกัรอ้งคนหนึง่

เหตผุลทีเ่ลอืกบุคคลเหล่าน้ีขึน้ปก เปน็เหตุผลทางพระพทุธศาสนา

เพราะว่า3คนนี้ให้ทานคือมีเงินก็ให้เงินเป็นทาน เฉพาะบิล

เกตส์ นี่ให้เงินบริจาคทำการกุศลทั่วโลกเลย รวมทั้งในปีก่อนนี้

บริจาคมากกว่าจีดีพีของประเทศไทย3เท่า

 โดยวิถีชีวิตเขาเป็นชาวพุทธโดยที่ ไม่ต้องมีคำว่าชาว

พุทธมาแตะท้ายชื่อเพราะฉะนั้นนิตยสารไทม์สก็ขึ้นปกสามคนนี้

แทนที่จะเลือกผู้มีอำนาจทางการเมือง ผู้มีอำนาจทางการทหาร

หรือผู้ที่สร้างสีสันให้กับโลกอย่างทุกๆ ปีที่ผ่านมา ปีก่อนหน้านี้

นิตยสารนิวสวีคก็ขึ้นปกเรื่องของคนที่ฝึกสมาธิภาวนา ก่อนหน้า

นั้นก็มีฟาร์อีสเทิร์น อีโคโนมิก รีวิว ถ้าจำไม่ผิดนะ เขาลงเรื่อง

การทำสมาธิ

 อาตมภาพมีลูกศิษย์คนหนึ่ง จบจากฮาร์เวิร์ดและ

มหาวิทยาลัยทัฟฟ์พร้อมกัน ตอนนี้มาขอให้อาตมาเป็นที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก เขาทำเร่ืองวิปัสสนาในญี่ปุ่น ศึกษา

เฉพาะกรณีช่วงเวลาที่ญี่ปุ่นปลอดจากสงคราม งานวิจัยช้ินนี้ถ้า

สำเร็จอาจจะทำให้เกิดองค์ความรู้ใหม่เกิดข้ึนในโลกได้ คือเดิม

ค้นพบว่าหลังจากที่ญี่ปุ่นว่างจากสงครามแล้วเขาอยู่อย่างสันติ

เพราะว่าช่วงนั้นคนญี่ปุ่นสนใจวิปัสสนาอันนี้น่าสนใจมาก

ตัวอย่าง
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16 17

ดูความคิดให้เป็นเป็นนายความคิด 



 ที่อาตมาเอาเรื่องมาบอกเล่า ก็เพื่อจะโยงหาเราท่านทั้ง

หลายวา่ เดีย๋วน้ีกลุม่ทีส่นใจธรรมะน้ันมีความหลากหลายมากขึน้

ไม่ใช่เฉพาะคนที่หลักลอยคอยงาน สังขารโทรม แต่เป็นกลุ่มที่

เป็นปัญญาชน ชนชั้นกลาง และก็ชนยิ่งกว่าชนชั้นกลางคือ

อัพเปอร์ มิดเดิลคลาส สูงยิ่งกว่านั้นก็สนใจธรรมะ อาตมานั่ง

เผยแผ่ธรรมะอยู่ตรงนี้มาสังเกตเห็นชัดเลยว่าคนทุกเพศ ทุกวัย

ทุกศาสนาทุกภาษาสนใจ

 ปีที่แล้วมีนักธุรกิจใหญ่ของหนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่ญี่ปุ่น

มากรงุเทพฯไปทีว่ดัเบญจมบพิตรฯมัคคเุทศก์กม็าแจง้ว่าจะมนีกั

ธุรกิจญี่ปุ่นมาพบท่าน อาตมานึกว่าก็คงเหมือนทั่วๆ ไป มาวัด

เบญจฯ ก็ไปชมโบสถ์หินอ่อน แต่รายนี้ไม่ใช่ มาขอให้พระสอน

วิปัสสนาให้ผมหน่อยผมทุกข์

 อาตมาถามวา่ไปทกุขอ์ะไรมาเขาบอกวา่ผมเขา้นอนผม

ไม่สามารถห้ามความคิดได้ ทุกข์เหลือเกิน อาตมาก็ถามว่าแล้ว

คุณโยมทำอย่างไร เขาบอกว่าไปฝึกกับพระเซ็น ท่านสอนอะไร

คุณ ท่านบอกว่าเราต้องไม่คิดนะ แล้วคุณโยมฝึกอยู่กี่ปี 4 ปี

แลว้คณุโยมหา้มความคดิได้ไหมไม่ไดห้รอกทา่นยิง่หา้มยิง่ทกุข์

 อาตมาก็เลยถามว่าคุณโยมเคยมาเมืองไทยบ่อยใช่ไหม

เคยครับ ผมทำธุรกิจบินไปบินกลับเป็นว่าเล่น รู้จักเจ้าพระยา

ริเวอร์ใช่ไหม เขาบอกว่ารู้จัก อาตมาถามว่าคุณโยมสามารถไป

สร้างเขื่อนกั้นแม่น้ำเจ้าพระยาไม่ให้มันไหลได้ไหม เขาบอกว่า

ไม่ได้ นอกจากเกิดทางน้ำถึงจะทำได้ อาตมาบอกเขาว่าการที่

คุณโยมห้ามไม่ให้ตัวเองคิดน่ะก็พอๆกับคนที่อยากจะกั้นไม่ให้

แม่น้ำเจ้าพระยามันไหล ธรรมชาติของน้ำต้องไหล คุณไปฝึกไม่

ให้ความคิดมันไหลได้อย่างไร ความคิดต้องไหลก็ปล่อยมันไปซิ

แต่เราสามารถอยู่ในภาวะเหนือคิดได้ไม่ต้องห้ามความคิดแต่ดู

ความคิดก็ได้

 ทนีีพ้อเราเหน็ความคดิ เราไมต่อ้งหา้มนะความคดินีถ่า้

เรามีสติไปเห็นมัน มันก็จะรู้เนื้อรู้ตัวของมันเอง ความคิดอะไรที่

เป็นขยะของความคิดมันจะสกัดออกอันนี้อาตมาก็สอนเขาใช้

เวลาครึ่งชั่วโมง ให้เจริญสติหน้าห้อง เขาบอกเดี๋ยวผมบินมาอีก

ผมอยากจะฝึกกับท่าน ก็คือสอนให้เขาอยู่กับปัจจุบันขณะ ให้

รูจ้กัยบุหนอพองหนออาตมาบอกวา่คณุไมต่อ้งฝกึอะไรมากแค่

ฝึกหายใจให้เป็นก็พอเขาบอกว่าขนาดนี้เลยหรือ

ตัวอย่าง
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แล้วคุณโยมหา้มความคดิได้ไหมไม่ไดห้รอกทา่นยิง่หา้มยิง่ทกุข์

 อาตมาก็เลยถามว่าคุณโยมเคยมาเมืองไทยบ่อยใช่ไหม

เคยครับ ผมทำธุรกิจบินไปบินกลับเป็นว่าเล่น รู้จักเจ้าพระยา

ริเวอร์ใช่ไหม เขาบอกว่ารู้จัก อาตมาถามว่าคุณโยมสามารถไป

สร้างเขื่อนกั้นแม่น้ำเจ้าพระยาไม่ให้มันไหลได้ไหม เขาบอกว่า

ไม่ได้ นอกจากเกิดทางน้ำถึงจะทำได้ อาตมาบอกเขาว่าการที่

คุณโยมห้ามไม่ให้ตัวเองคิดน่ะก็พอๆกับคนที่อยากจะกั้นไม่ให้

แม่น้ำเจ้าพระยามันไหล ธรรมชาติของน้ำต้องไหล คุณไปฝึกไม่

ให้ความคิดมันไหลได้อย่างไร ความคิดต้องไหลก็ปล่อยมันไปซิ

แต่เราสามารถอยู่ในภาวะเหนือคิดได้ไม่ต้องห้ามความคิดแต่ดู

ความคิดก็ได้

 ทนีีพ้อเราเหน็ความคดิ เราไม่ตอ้งหา้มนะความคดินีถ่า้

เรามีสติไปเห็นมัน มันก็จะรู้เนื้อรู้ตัวของมันเอง ความคิดอะไรที่

เป็นขยะของความคิดมันจะสกัดออกอันนี้อาตมาก็สอนเขาใช้

เวลาครึ่งชั่วโมง ให้เจริญสติหน้าห้อง เขาบอกเดี๋ยวผมบินมาอีก

ผมอยากจะฝึกกับท่าน ก็คือสอนให้เขาอยู่กับปัจจุบันขณะ ให้

รู้จักยุบหนอพองหนออาตมาบอกวา่คณุไม่ตอ้งฝกึอะไรมากแค่

ฝึกหายใจให้เป็นก็พอเขาบอกว่าขนาดนี้เลยหรือ
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18 19

 อาตมาบอกว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอะไรมาก แค่สอน

ให้หายใจเข้า หายใจออกให้เป็น คุณหายใจให้เป็นนะ แค่นี้สุข

เลยฝึกเขาแล้วก็ให้เขาทำต่อฝึกกันอยู่แป๊บเดียวเดี๋ยวนี้ยิ้มได้

แล้วเลิกทานยาเป็นกำเขาบอกว่ารู้อย่างนี้ผมมาหาท่านตั้งนาน

แล้ว คือเขาเป็นนักธุรกิจ ไปไหนเอาคุณหมอไปด้วย เพราะว่า

เวลาทำธรุกิจแลว้เครยีดปุบ๊นี่เขาจะเปน็คนทีเ่ครยีดแลว้ขาดอากาศ

หายใจเลย เขาจะชอ็คในทีป่ระชมุ ถงึขัน้ทีต่อ้งเอาเขา้โรง

เพราะว่าขาดอากาศเฉียบพลัน

 อันนี้คือปัญหาของคนรวยล้นฟ้า เป็นผู้กำหนดดัชนี

ตลาดหุ้นก็ยังได้ แต่พอมาเจอธรรมะของพระพุทธเจ้า เขาบอก

ว่ารู้อย่างนี้ผมมาหาพระตั้งนานแล้ว คือเขากินยามากๆ มันก็

ดื้อยาพอดื้อยาปุ๊บร่างกายกับยาก็รวมหัวกันเป็นพวกเดียวกัน

ทีนี้รักษาอย่างไรก็ไม่หายไปรักษาแบบผิดๆก็ไม่ดี

 อาตมาบอกนิดเดยีววา่ไม่ต้องหา้มความคดินะ ใหด้คูวาม

คิดให้เป็น ทีนี้เป็นนายความคิด ภาษาพระท่านเรียกคนที่เป็น

นายความคิดว่า จิตตฺวสี จิตตะก็คือจิต วสีคือความเชี่ยวชาญ

จิตตฺวสีนอกจากจะแปลวา่ความเชีย่วชาญแลว้ ยงัแปลวา่ผูม้อีำนาจ

ก็ได้คือผู้มีอำนาจเหนือความคิดคนส่วนใหญ่ไม่มีอำนาจเหนือ

ความคิดนะ พอคิดข้ึนมาเราไม่รู้ ไม่เพียงแต่ไม่สามารถอยู่ใน

ความคิดยังตกหล่มความคิดแล้วไม่รู้เนื้อรู้ตัวบางทีความคิดที่

เราไปรับเขามามันฝังอยู่ในหัวแล้วสลัดไม่ออก

 อาตมาเคยมีลูกศิษย์ถามว่า ทำไมอาทิตย์นี้หน้าไม่ใส

เลยเขาว่าจะให้ใสได้อย่างไรอาร์เซนอลแพ้หมดรูปเลยนี่ดูซิก็

แพ้เป็นเดือนแต่ยังเสียศูนย์อยู่เลยแล้วทีมอาร์เซนอลอยู่อังกฤษ

จะรู้อะไรกับคุณ ที่คุณอยู่เมืองไทยนี่ทำไมคุณถึงได้รู้สึกขนาดนี้

เพราะคุณเข้าไปในโลกของความคิด แล้ววันหนึ่งคุณคิดกี่เรื่อง

สติปัญญาท่ีแท้ๆ ของมนุษย์ที่เอามาใช้งานจริงๆ มีแค่ 10

เปอร์เซ็นต์อีก90เปอร์เซ็นต์ไปไหนมันใสไปหมดเลยคิดเรื่อง

นั้น คิดเรื่องนี้ ตกลงนี่เราใช้ศักยภาพทางปัญญาเราแค่นิดเดียว

ใครที่เอามาใช้ได้มากๆคนนั้นจึงเป็นอัจฉริยะของคน

ตัวอย่าง
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ตัวอย่าง



20 21

อยู่อย่างมีธรรมเป็นที่พึ่ง 



 พระวิปัสสนาจารย์หลายรูปท่านจึงบอกว่าพระอรหันต์

กับคนบ้าอยู่ในคนคนเดียวกัน อัจฉริยะกับคนบ้าอยู่ในคนคน

เดียวกัน นั่นคือถ้าได้รับการฝึก คนบ้าก็เป็นอัจฉริยะได้ แต่ถ้า

ได้รับการฝึก คนอัจฉริยะก็พลิกเป็นคนบ้าได้ แต่ทำไมศักยภาพ

ตรงนี้ของเราไม่เผยตัวออกมา ก็เพราะว่าในชีวิตของเรา เราใช้

ชีวิตโดยหลงระเริงกับการใช้ชีวิตเราทำงานเราหาแต่เงินเราอยู่

ในโลกเราผจญภัยเราทำธุรกิจทำนู่นทำนี่

 พอเราจะประสบความสำเร็จในฐานะนักธุรกิจ ในฐานะ

ศิลปินในฐานะนักการเมืองในฐานะครูบาอาจารย์แต่ในฐานะ

ที่เป็นมนุษย์คนหนึ่ง บางคนล้มเหลวโดยสิ้นเชิง แค่ความโกรธ

เล่นงานก็ห้ามมันไม่อยู่ พอโกรธมันไม่มีที่ลงมันไม่มีอาวุธนำวิถี

ไม่มีอะไรเลย ทั้งที่ความโกรธไม่มีตัวตนด้วยซ้ำไป แต่พอมันขึ้น

มาปุ๊บ เราสู้มันไม่ได้ เห็นไหม มนุษย์นี่อ่อนแอที่สุด ชนะไป

ทุกๆเรื่องแต่แพ้ความโลภโกรธหลงในใจตนเอง

 เหตุนี้เองคนในโลกตะวันตกจึงแสวงหาธรรมะอย่าง

ขนานใหญ่ ในเนชั่นแนล จีโอกราฟิก เล่มหนึ่งก็พูดถึงพุทธ

‘ทิพย์แห่งทะเล’
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ไม่มีอะไรเลย ทั้งที่ความโกรธไม่มีตัวตนด้วยซ้ำไป แต่พอมันขึ้น

มาปุ๊บ เราสู้มันไม่ได้ เห็นไหม มนุษย์นี่อ่อนแอที่สุด ชนะไป

ทุกๆเรื่องแต่แพ้ความโลภโกรธหลงในใจตนเอง

 เหตุนี้เองคนในโลกตะวันตกจึงแสวงหาธรรมะอย่าง

ขนานใหญ่ ในเนชั่นแนล จีโอกราฟิก เล่มหนึ่งก็พูดถึงพุทธ

‘ทิพย์แห่งทะเล’
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ตัวอย่าง



230 231

ประวตัผิูเ้ขยีน 
 

 ว.วชริเมธ ี หรอืพระมหาวฒุชิยั วชริเมธ ี

เปน็ชาวเชยีงรายโดยกำเนดิ และเริม่ครองผา้

เหลอืงตัง้แตเ่รยีนจบชัน้ประถมศกึษาปทีี ่6 โดย

ท่านเป็นผู้ขอแม่บวชเป็นสามเณร ตั้งใจศึกษา

เลา่เรยีนทางธรรมจนจบนกัธรรมเอก และศกึษา

พระปริยัติธรรมแผนกบาลีจนสำเร็จการศึกษา

เปรียญธรรม 6 ประโยค เม่ืออายคุรบ 20 ปกีบ็วชเปน็พระภกิษทุีว่ดัใน

บา้นเกิด ก่อนจะย้ายมาพำนักทีว่ดัเบญจมบพิตรฯ กรงุเทพฯ เพือ่ศกึษา

พระปรยิตัธิรรมแผนกบาลีจนสำเร็จเปรียญธรรม 9 ประโยค ซ่ึงถอืเปน็ 

การศึกษาขั้นสูงสุดของคณะสงฆ์ไทย ท่านยังสำเร็จศึกษาศาสตร์

บณัฑติจากมหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช และสำเรจ็พทุธศาสตรม์หา

บณัฑติจากมหาจุฬาลงกรณร์าชวทิยาลยัดว้ย   

    ความที่รักการอ่านมาตั้งแต่เด็ก ท่านจึงได้กลายเป็นผู้สนใจใฝ่รู้

ความเป็นไปของทั้งทางโลกและทางธรรม ปัจจุบันท่านมีผลงานเขียน

ออกมาแล้วหลายสบิเลม่ รวมถงึเปน็อาจารยพิ์เศษในมหาวทิยาลยัตา่งๆ 

และเปน็คอลัมนสิต์ใหก้บันิตยสารหลายฉบบั 

 

ประวตัผิูว้าดภาพ 
 

 ประเทอืง เอมเจรญิ เกดิทีก่รงุเทพฯ 

เป็นศิลปินอาวุโสที่ได้รับการยอมรับจากทั้งใน

ประเทศ และตา่งประเทศ ทัง้ยงัเปน็ศลิปนิใน

จำนวนน้อยคนที่ไม่ผ่านสถาบันการศึกษาด้าน

ศลิปะใดๆ แตเ่ลอืกทีจ่ะเรยีนรูแ้ละศกึษาศลิปะ

ดว้ยตนเอง ดว้ยใจมุง่มัน่ อดทน เคีย่วกรำตวั

เองอยา่งหนกั ดว้ยการแสวงหาความรูท้ัง้ทางดา้นปรชัญา และศลิปะ

จากอนิเดยี จนี และศกึษาธรรมชาต ิโดยเฉพาะพลงัจากดวงอาทติย ์จน

เกดิมมุมองสรา้งสรรคเ์ปน็งานศลิปะในแบบฉบบัของตวัเอง 

 ท่านได้มุ่งมั่นสร้างสรรค์งานศิลปะในรูปแบบการผสมผสาน

ระหว่างสิ่งที่รับรู้จากธรรมชาติและอารมณ์ความรู้สึกของตนเองด้วยสีสัน

สดใส สรา้งรปูทรงตา่งๆ อยา่งอสิระและทรงพลงัมาอยา่งตอ่เนือ่ง จนได้

รบัการยกยอ่งใหเ้ปน็ศลิปนิแหง่ชาต ิ สาขาทศันศลิป ์ (วจิติรศลิป)์ เมือ่ป ี

2548 

 ปัจจุบันท่านยังเป็นศิลปินอิสระที่มุ่งมั่นสร้างสรรค์งานศิลป์ และ

เพิ่งก่อตั้งหอศิลป์เอมเจริญขึ้น ที่ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี เมื่อไม่นานมา

นี ้เพือ่เผยแพร ่ถา่ยทอดงานศลิปะทีเ่ปน็ประโยชนส์ูส่าธารณชนในวงกวา้ง  
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รบัการยกย่องใหเ้ป็นศิลปนิแหง่ชาต ิ สาขาทศันศิลป ์ (วจิติรศลิป)์ เมือ่ป ี
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 ปัจจุบันท่านยังเป็นศิลปินอิสระที่มุ่งมั่นสร้างสรรค์งานศิลป์ และ

เพิ่งก่อตั้งหอศิลป์เอมเจริญขึ้น ที่ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี เมื่อไม่นานมา

นี ้เพือ่เผยแพร ่ถา่ยทอดงานศิลปะทีเ่ปน็ประโยชน์สูส่าธารณชนในวงกว้าง  
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ประวตัผิูเ้ขยีน 
 

 ว.วชริเมธ ี หรอืพระมหาวฒุชิยั วชริเมธ ี

เปน็ชาวเชยีงรายโดยกำเนิด และเร่ิมครองผา้

เหลอืงตัง้แตเ่รยีนจบชัน้ประถมศกึษาปทีี ่6 โดย

ท่านเป็นผู้ขอแม่บวชเป็นสามเณร ตั้งใจศึกษา

เลา่เรยีนทางธรรมจนจบนกัธรรมเอก และศกึษา

พระปริยัติธรรมแผนกบาลีจนสำเร็จการศึกษา

เปรยีญธรรม 6 ประโยค เม่ืออายคุรบ 20 ปกีบ็วชเปน็พระภิกษุทีว่ดัใน

บา้นเกดิ กอ่นจะยา้ยมาพำนักทีว่ดัเบญจมบพิตรฯ กรงุเทพฯ เพือ่ศกึษา
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บณัฑติจากมหาจฬุาลงกรณร์าชวทิยาลยัดว้ย   

    ความที่รักการอ่านมาตั้งแต่เด็ก ท่านจึงได้กลายเป็นผู้สนใจใฝ่รู้

ความเป็นไปของทั้งทางโลกและทางธรรม ปัจจุบันท่านมีผลงานเขียน

ออกมาแลว้หลายสบิเลม่ รวมถงึเปน็อาจารยพิ์เศษในมหาวทิยาลัยต่างๆ 

และเปน็คอลมันสิต์ใหก้บันิตยสารหลายฉบบั 

 

ประวตัผิูว้าดภาพ 
 

 ประเทอืง เอมเจรญิ เกดิทีก่รงุเทพฯ 

เป็นศิลปินอาวุโสที่ได้รับการยอมรับจากทั้งใน

ประเทศ และต่างประเทศ ทัง้ยงัเปน็ศิลปนิใน

จำนวนน้อยคนที่ไม่ผ่านสถาบันการศึกษาด้าน

ศลิปะใดๆ แต่เลือกทีจ่ะเรยีนรูแ้ละศึกษาศิลปะ

ดว้ยตนเอง ดว้ยใจมุ่งม่ัน อดทน เคีย่วกรำตวั

เองอย่างหนกั ด้วยการแสวงหาความรูท้ัง้ทางดา้นปรชัญา และศลิปะ

จากอนิเดีย จีน และศึกษาธรรมชาต ิโดยเฉพาะพลงัจากดวงอาทติย ์จน

เกดิมมุมองสร้างสรรคเ์ปน็งานศิลปะในแบบฉบบัของตวัเอง 

 ท่านได้มุ่งมั่นสร้างสรรค์งานศิลปะในรูปแบบการผสมผสาน

ระหว่างสิ่งที่รับรู้จากธรรมชาติและอารมณ์ความรู้สึกของตนเองด้วยสีสัน

สดใส สร้างรูปทรงตา่งๆ อยา่งอสิระและทรงพลงัมาอยา่งตอ่เนือ่ง จนได้

รบัการยกย่องใหเ้ป็นศิลปนิแหง่ชาต ิ สาขาทศันศิลป ์ (วจิติรศลิป)์ เมือ่ป ี
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เพิ่งก่อตั้งหอศิลป์เอมเจริญขึ้น ที่ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี เมื่อไม่นานมา
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ตัวอย่าง
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