มหาปญญา
Fang Jei
Yang Min San,
Taipei, Taiwan
R15001

ประวัติ
ฟางเปนชาวไตหวัน ปจจุบันอายุ ๕๐ กวาปแลว ทําธุรกิจหลายอยาง เคยเปน
เจาของคาของเกา ทําธุรกิจเกี่ยวกับอัญมณีเครื่องประดับและหยกจีน ปจจุบันมีธุรกิจ
เกี่ยวกับน้ํามันอยูที่เมืองจีน เคยเปนพิธีกรเผยแพรธรรมะที่ไตหวันดวย
ที่ไตหวันมีศาสนาหลายศาสนา สมัยเด็ก ๆ ฟางเคยเขาไปศึกษาศาสนาคริสต
และศาสนาอื่น ๆ ดวย ครั้งสุดทายก็ไมเชื่อศาสนาที่กลาวถึงพระเจา มีความคิดวา
“กรรมเราทําเอง ทําไมจึงมีพระจามาลางบาปใหเรา และเริ่มสงสัยวาถาเปนพระเจา
ตองมีเมตตาสูง เพราะตองการใหทุกคนมีความสุขเทากันหมด” แตทําไมที่เห็นไมใช
เชนนี้ บางคนตองลําบาก บางคนแย บางคนเลว จึงไมเชื่อพระเจาแนนอน ตอนหลัง
จึงหันไปศึกษาศาสนาพุทธแบบมหายาน
เมื่ออายุ ๑๘ เคยฝน แตไมเหมือนฝน รูสึกเคลิ้ม ๆ วามีเสียงคุยดวย แตไมเห็น
หนาวาเสียงนั้นคือใคร เห็นสวางมากจนลืมตาไมได เสียงนั้นบอกวา “เร็ว ๆ รีบเปนผู
ทรงศีลเร็ว ๆ เพราะชาตินี้จะไดเปนชาติสุดทาย ไมตองกลับมาเกิดอีก” ตื่นขึ้นมารูสึก
วาไมอยากเชื่อ และรูสึกแปลกมาก
ตอมาอายุ ๑๙ ป ก็ฝนอีก มีเสียงพูดวา “ใหเร็ว ๆ หนอย” ตอนนี้เห็นฟาเปด
เหมือนฝนกลางวัน รูสึกวาเห็นชัด บนฟาสวางมาก เห็นเทวดานางฟาลอยอยูบนฟา มี
ดนตรี บนสวรรคเพราะมาก ไดกลิ่นหอมมาก หมอเหมือนดอกไม แตไมเคยไดกลิ่น
เชนนี้มากอน มีเสียงออกมาบอกวา เขาชื่อเจาแมกวนอิม เมื่อตอนเปนคริสตไมเคย
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เชื่อวามีเจาแมกวนอิม ฟางเองก็ไมทราบวาใครคือเจาแมกวนอิม เขาสวยมากและพูด
เสียงดังมากอีกครั้งหนึ่งวา
“ใหเปนผูทรงศีลเร็ว ๆ ตั้งแตอดีตคุณเคยปฏิบัติมาแลว ใหปฏิบัติตอเนื่องกัน
ไมใหเสียชาติเกิด ใหปฏิบัติเร็ว ๆ”
ฟางเห็นดอกไมโปรยลงมาจากฟา มีสีขาวกับสีชมพูลงมาดวยกัน แตพอถึงพื้น
แยกออกเปนสองขาง สีชมพูอยูดานหนึ่ง สีขาวอยูอีกดานหนึ่ง มีกลิ่นหอมดวย ครั้งที่
สองนี้ยังไมเชื่อ ๑๐๐% เชื่อเพียงครึ่งเดียว ยังไมรูวานี่คือศาสนาอะไร ไมเคยรูจักมา
กอน
ครั้งที่สาม อายุ ๒๐ ป ก็ฝนเหมือนกันอีก เสียงบอกวา “ใหเร็ว ๆ เปนผูทรงศีล
เร็ว ๆ” แตครั้งนี้เสียงไมเหมือนเดิม เสียงเขม (serious) มาก เสียงบอกวา “ให
เร็ว ๆ หนอย ใหเปนผูทรงศีล ถาเปนผูทรงศีลแลวคุณจะพบสิ่งตอไปนี้
๑. คุณจะพบกรรมแนนอน แตงงานแลวคุณจะตองใชกรรมและมีปญ
 หามากดวย
พบใครก็ตองใชกรรมเขาอีก ไมเปนไร ไมตองกลัวนะ
๒. คุณตองพบปญญาใหมมาก ๆ ใหอดทน ไมตองกลัว คุณตองเกิดมหาปญญา
แนนอน
๓. ในวันขางหนาคุณตองการทําความดีชวยเหลือผูอื่น ขอนี้จะไมพูดมากเพราะยัง
ไมถึงเวลา บอกไดอยางละเอียด คุณจะไมเชื่อ ตอนนี้ยังไมถึงเวลาที่จะบอกได
เพราะอาจมามารมาทําใหเสียหาย”
เสียงเนนคอย ๆ วา “จําไดนะ เร็ว ๆ นะ” แลวเสียงก็คอย ๆ จางหายไป
ฝนมา ๓ ครั้ง เหมือนกันหมด ตอนนี้ไมเชื่อก็ตองเชื่อแลว แตก็ไมทราบวาจะหา
ที่ปฏิบัติไดที่ไหน ตั้งแตนั้นมา ฟางก็พยายามหาอาจารยเกง ๆ ที่สามารถสอน
ฟางได

ฟาผา
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ฟางเคยสัมผัสกับฟาผาถึง ๒ ครัง้ ครั้งแรกที่ไทเป ไตหวัน ฟาผาลงมาขางหนา
ใกลตัวมาก มีไฟไหมที่พื้น และมีกลิ่นเหม็นไหมดวย มีแสงสวางมาก เปนแสงสีขาว
เสียงดังมาก คิดาตาคงมองไมเห็นแลว แตก็ไมเปนไร ไดแตตกใจ
ครั้งที่สอง ที่กรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา ขณะนั้นเวลาประมาณตีสอง กําลัง
นอนอยูที่โรงแรม รูสึกเคลิ้ม ๆ ครั้งหลับครั้งฝน ไดยินเสียงเหมือนฟาผาฟารอง มีพายุ
ลมแรงมากเหมือนฝนจะตกหนัก เห็นแสงผานมาเหมือนฟาผาที่หนาผาก ฟางตกใจ
สะดุงตกเตียง นึกวาฝน แตไมใช เพราะฟางตกเตียงลงมานอนที่พื้น พอรุงเชาออกไป
ขางนอง เห็นรุงกินน้ําบนทองฟาสวยงามมาก และสวางมา แตถามปาปาทีอ่ ยูขาง ๆ
บอกวาไมเห็น

การปฏิบัติธรรม
เรื่องการปฏิบัติธรรมไดรูมาตั้งแต ๒๐ ปที่แลว ถาพูดถึงธรรมะ ไดรูจักเมื่อ ๓๐
ปที่แลว ฟางมีอาจารยหลายองค อาจารยทุกองคเปนคนเกงมาก
ฟางไดเปนลูกศิษยของอาจารยองคหนึ่ง ทานเปนศิษยรุนเดียวกับองคดาไลลา
มะ ชื่อ กุรุเดวะ ริงโพเช (Gurudeva Ringpoche) อายุ ๙๐ กวาปแลว
ทานเคยอยูที่ประเทศธิเบต อินเดีย เนปาล ขณะนี้อยูที่มองโกเลีย ทานเปนอาจารยที่
เกงมาก ฟางไดมีโอกาสไปฝกสมาธิกับทาน ทานไดตั้งชื่อใหฟางวา ริงชาน โดมา
(Ringchan Doma) เปนชื่อที่มีความหมายวา ใหทุกคนทีไดพบฟางแลวจะ
สบายมาก
ขณะที่ฝกกับอาจารยองคนี้ วันหนึ่งมีเทวดามาพูดดวย จึงไดถามไปวา ฟางจะ
ดีขึ้นไดอยางไร เขาบอกวา คุณมีสมาธิลึกมาก ๆ คุณจะมีจิตสูงมาก และไดถามเขา
ไปอีกวา ตอไปขางหนาฟางจะชวยคนไดบางไหม เขาตอบวา ชวยไดมาก โดยการชวย
ที่จิต ชวยใหจิตเขาเปลี่ยน ใหคิดเปน ตองรูวากรรมของอยูตรงไหน เขาจะตองเปลี่ยน
ชีวิตของเขาเอง ทําใหชีวิตดีขึ้น
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ฟางไดไปทีป่ ระเทศอินเดีย พบอาจารยเกงมากชื่อ ศิริศิริอานันทะมุทิจี (Siri
Siri Ananta Mutigi) ไดไปเรียนฝกสมาธิกับทาน เมื่อเรียนการฝกสมาธิ
จากธิเบตและอินเดีย แลวรูสึกวา การฝกสมาธิแบบนี้ไมถูกกับอัธยาศัย (Spec.)
ของคนจีน แตเหมาะสมกับชาวธิเบตและชาวอินเดีย
ฟางมีความรูสึกวา ตนเองยังไมซาบซึ้งพอ จึงไดเดินทางศึกษาตอไปอีกตาม
ประเทศตาง ๆ ไมนอยกวา ๑๔ ประเทศ ครูอาจารยทั้งหลายที่เคยพบก็รักฟางและ
ชอบใจที่ฟางเปนลูกศิษยที่ดี นอกจากนี้ทานยังรูวาฟางอยากเรียนตอใหลึกซึ้งอีก ทาน
ก็ไมวาอะไร ใหฟางไปหาอาจารยเอง
ฟางเดินทางไปตามวัดตาง ๆ ไดแตทําบุญไหวพระอยางเดียว ไดสนทนากับ
หลวงพอ หลวงพี่ที่วัดก็ไมมีอะไรเปนพิเศษที่จะทําใหเกิดปญญามาก ไมมกี ารปฏิบัติ
ก็มานั่งนึกวาตนเองยังไมกาวหนา อยากไดพบครูอาจารยที่สอนปฏิบัติ

พบหลวงปูแหวน
เมื่อ ๒๐ ปกอน ฟางมาเมืองไทย เกิดอุบัติเหตุที่เชียงใหมตองเขาโรงพยาบาล
ตอนนั้นพูดภาษาไทยไมไดเลย พูดกันไมรูเรื่อง หมอใหยาทานแลวก็นอน รูสึกวาไม
หายไมกลากลับไตหวัน ถามคนที่โรงพยาบาลวา ที่ไหนมีพระเกง ๆ บาง เขาบอกวามี
หลวงปูแหวนเกงมาก หลวงปูแหวนอยูที่ไหนก็ไมทราบ ไปอยางไรก็ไมทราบ แตแท็กซี่
ทราบ
ฟางเหมาแท็กซี่ไปตั้งแตตีสามตีสี่ ไปถึงวัดตอนเกาโมงเชา คนบอกวามาได
อยางไร เปนผูหญิงมีอันตรายมาก ไปหลาหลวงปูแหวนก็ไมพบ แตไปไหวรูปหลวงปู
ฟางนึกในใจวาตองพบหลวงปูใหได มีคนบอกวาหลวงปูอยูหรือไมก็ไมทราบ แตฟาง
ไมสนใจ จะพบหลวงปูอยางเดียว
ในที่สุดก็ทราบวาหลวงปูอยู แตเขาไมใหเขาไป เพราะหลวงปูก ําลังอาพาธ
ตอนเชาไมใหเขา เขาปดประตู จะใหหลวงปูฉันอาหาร ฟางเดินไปเดินมาอยูขางนอก
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ที่ฟางไปตอนนั้นเปนหนาหนาวกลางเดือน ๑๒ เปนวันลอยกระทง หนาวมากจริง ๆ
ลําบากมาก
ฟางเห็นหลวงปูแหวนอยูหองนิดเดียว มีคนคอยดูวาฟางจะมาทําอะไร เห็นคน
สองคนที่นําอาหารมาถวายหลวงปูลุกขึ้นมาจากหลวงปู เขาจะไปขางนอก เขาชวน
ฟางวาจะไปดวยกันไหม แตฟางบอกวาไมไป เขาบอกวาใหรออยูขางนอก
ฟางอธิษฐานขอใหหลวงปูชวยดวย ชีวิตไมมีเดี๋ยวแลว ปวยอยางนี้กลับไตหวัน
ไมไดเลย เพราะวาปาปาจะไมไปตางประเทศคนเดียวอีกแลว ฟางชอบอิสระมากกวา
เปนอาจารยสอน
พอดีคนที่ออกมาจากหองของหลวงปูที่จะไปขางนอกลืมปดประตู ฟางเห็นไมมี
คน ฟางก็เขาไปขางในเลย หองของหลวงปูเล็กนิดเดียว มืด ไมมีไฟ เชาแลวยังมองไม
เห็น ทานนั่งเฉย ๆ มีอาหารอยูตรงหนา คิดวาหลวงปูคงฉันอาหารแลว
ฟางมองหลวงปู หลวงปูก็มองฟาง มองไปมองมา ๔-๕ นาที ไมรูจะพูดอะไร
พูดอังกฤษก็พูดไดนิดเดียว มีความรูสึกวาหลวงปูถามฟางวาเปนใคร มาจากไหน ฟาง
ก็ตอบไปวา มาจากไตหวัน ลูกศิษยของหลวงปูก็พูดวามาจากไตหวัน ออกเสียง
เหมือนกัน สักครูหนึ่งมีพระแตจิ๋วมา ทานพูดฮกเกี้ยน แตจิ๋วได ก็คุยกันกับฟาง
ทานถามวาฟางมาจากไหน มาทําอะไร ฟางก็บอกวา ฟางปวยสาหัสมาก ไป
โรงพยาบาลแลวไมหาย เจ็บมาก ๆ หายใจไมได ทําอะไรก็ไมได หวังวาหลวงปูคงชวย
ฟางและใหฟางกลับไตหวันได ฟางรูสึกวาหลวงปูเกงมาก หลวงปูชวยฟางดวย
พระลูกศิษยบอกใหหลวงปูฉันอาหารกอน ใหออกไปขางนอกกอน เมื่ออก
มาแลวตั้งแตวันนั้นก็ไมไดพบหลวงปูอีกเลย พระลูกศิษยนําน้ํามนตมาใหดื่ม ฟางถาม
วาทําไมไมใหฟางเขาขางใน ทานบอกวา หลวงปูใหอยูที่นี่ แลวก็ใหดื่มน้ํามนตอาง
ใหญ ๆ หนาวก็หนาวมาก ตองมาดื่มน้ํามนต ก็ดื่มไมหมด พระทานจึงนํามาพรมใหที่
ตัว รูสึกหนาวมาก
พระทานใหบุหรี่ของหลวงปูดวย ฟางก็ไมรับ เพราะฟางไมสูบบุหรี่ แลวก็บอก
วาสูบบุหรี่ไมดีนะ ตอนนั้นฟางไมทราบวาหลวงปูสูบบุหรี่ พระทานบอกวา หลวงปูให
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สูบบุหรี่จะไดหายเร็ว ๆ ฟางก็ไมสูบ ทานบอกวา หลวงปูใหคณ
ุ ถาไมสูบก็เก็บใส
กระเปาไว เปนของดี ตอนนี้ฟางรูแลว ไมใชของเลนแลว ทานไมไดใหทุกคน คนมาขอ
อยากไดทานก็ไมให ถามีอะไรทานใหจุดเทียนอธิษฐานถึงหลวงปู ทานคงทราบ
หลังจากนั้นฟางก็หายจริง ๆ และกลับไตหวันได
หลังจากหลวงปูมรณภาพแลว ก็ไมไดมาเมืองไทยอีกเลย เพิ่งจะมาเมื่อสามป
กอน ไดกลับมาเมืองไทยอีก ไดไปเชียงใหม ไปดูวดั ดอยแมปง นึกถึงบุญคุณของ
หลวงปูที่ไดชวยชีวิตฟางไว ตอนนี้เปลี่ยนแปลงไปมาก เมื่อกอนไมไดเปนอยางนี้
ฟางสังเกตตัวเองวา ทําไมตองกลับมาเมืองไทยอีก ตองมีอะไรที่เมืองไทย แต
ฟางไมทราบ มาเมืองไทย ไปเชียงใหม กลับไตหวัน แตไมไดเขากรุงเทพฯ เมื่อ ๒ ป
กอน เลยไปกรุงเทพฯ ดูบาง

พบหลวงพอจรัญ
วันหนึ่งไดไปเที่ยวที่ริเวอรแคว จังหวัดกาญจนบุรี ไปทําบุญที่วัด พบหลวงพี่นั่ง
อยูก็เขาไปถามวา มีใครสอนปฏิบัติเกงบาง หลวงพี่บอกวา หลวงพอจรัญ ไดสอบถาม
วาหลวงพอจรัญเปนใคร อยูที่ไหน ก็ไมทราบ ไปทําบุญอีกวัดหนึ่งจึงไดทราบวา หลวง
พอจรัญอยูที่สิงหบุรี
ถึงเวลาแลวฟางก็มาที่สิงหบุรี มาครั้งแรกไมไดพบหลวงพอ เมื่อ ๓ ปกอนไดมา
อีกเปนครั้งที่สองจึงไดพบ แตไมเห็นมีคนปฏิบัติ เพราะที่วัดเงียบมาก ไมไดเดินเขาไป
ดูขางใน และไมมใี ครพูดถึงดวย ฟางก็พูดภาษาไทยไมได หลวงพอก็ไมไดพูด
ตอมาอีก ๑ ป ฟางมาอีกเปนครั้งที่สาม มาเพื่อทําบุญกับหลวงพอ หลวงพอ
ถามฟางวา “เมื่อไหรจะมาเรียนปฏิบัต”ิ ฟางตกใจ ทําไมหลวงพอรู ถามหลวงพอวา
สอนปฏิบัตดิ วยหรือ สอนที่ไหน ทําไมวัดจึงเงียบมาก ทานบอกวาใหมาปฏิบัติ ๑๕ วัน
ฟางไมกลาสัญญากับหลวงพอ เพราะทําธุรกิจมาก ไดเรียนทานไปวา จะมาปฏิบัติใน
เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔
มหาปญญา

6

หลวงพอบอกวาเพิ่งพบกัน เรียนมาเยอะ อยาเอาแตเรียน เรียน เรียน อยูที่นี่ให
ปฏิบัติอยางเดียว เก็บที่เคยเรียนมาแลวไวกอน ฟางก็ไมสงสัยวา ทําไมหลวงพอให
ปฏิบัติอยางเดียว เพราะฟางเรียนมามากแลว
หลวงพอถามวา มาทีน่ ี่ทําไม ทําไมรูจักที่นี่ ฟางก็บอกวา ไมทราบ เมื่อกอนฟาง
พูดภาษาไทยไมไดเลย หลวงพอบอกวา มาที่นี่ใหพูดภาษาไทยใหได ถาฟางพูด
ภาษาไทยได ฟงไดจะดีมาก
การเรียนที่วัดอัมพวัน ไดฝกปฏิบัติกับอาจารยซูงอ พระธเนศ สอนพูด
ภาษาไทยและสนทนาธรรมบาง พระประกาศิตสอนอานบาลี สวดมนตเปนภาษาบาลี
บางครั้งฟางพูดภาษาไทยไมรูเรื่อง ทานก็ตั้งใจสอนให ฟางสามารถอานออกเสียง
ภาษาบาลีเปนภาษาไทยไดไมเพี้ยน

ผลจากการปฏิบัติ
การฝกปฏิบัติ ถาตั้งใจจริง ๆ ตองมีปญญาเกิด เปนปญญาธรรมดา ยังไมถึง
มหาปญญา แตก็ดีกวาฉลาด

มหาปญญา คือ ปญญาทีร่ ูทันความคิด ทําอะไรก็ไมผิดแนนอน
ทําใหคนนั้นมีบุญวาสนา ไมตองกลับมาเกิดอีกแลว ถามหาปญญาเกิด
จะชวยใครก็ชวยไดจริง
ตอนนี้เริ่มเขาใจคําพูดของเจาแมกวนอิมที่มาครั้งที่สามวา ปฏิบตั ิแลวจะเกิด
ปญญา ขณะนี้รูดวยตนเองแลว มหาปญญาทําอะไรก็ไมตองกลัวแลว ทําอะไรก็ไม
หวง คิดอะไรก็สวาง
ถาจะถามฟางวามีปญ
 ญาเกิดไหม ตองไปถามหลวงพอ ฟางพูดไมได จะเปน
การโฆษณาตัวเอง เหมือนเชนน้ําในขวด ถาน้ําไมเต็มขวด เมื่อเขยาแลวจะมีเสียงดัง
แตถาน้ําเต็มขวดแลว เขยาขวดเทาไรก็ไมเกิดเสียง จะพูดวาตัวเองมีปญญาเกิดก็ไมดี
คนมีปญญาเหมือนมีน้ําเต็ม เขยาแลวไมมีเสียงดัง น้ําใจตองบริสุทธิ์ คิดอะไรก็
เปนจริง ชวยทุก ๆ คนได รูจักวาทุก ๆ คน มีนิสัยไมเหมือนกัน การชวยคนชวยไม
มหาปญญา
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เหมือนกัน บางคนควรพูดดี ๆ ใหเขาฟง บางคนตองพูดมีเหตุผล ไมตองทําอะไรใช
เหตุผลอยางเดียว บางคนนิสัยแข็งตองพูดแข็ง ๆ ใหฟง ถาจะชวยคนตองรูวาคนนั้นมี
กรรมที่ไหน จะไดชวยใหเขาใชกรรมนั้น เขาจะไดมีวาสนา และชีวิตจะเปลี่ยนไป
ในทางที่ดี เชนบางคนลําบากมาก เขามีกรรมมาจากปากราย ปากเสีย ฟางรูก็ชวยให
เขาพูดดี ๆ คิดกอนที่จะพูด ทําใหมีวาสนา
บางคนมีกรรมจากแคนไมมีเหตุผล ฟางจะใหเขาใจเย็น ๆ ฟงเหตุผล ไมเคียด
แคน บางคนมีกรรมมาจากความอยากได คนแบบนี้มาขอของกี่ครั้งตองไมให เพราะ
ถาใหก็อยากไดอีก ตองสอนใหเขารูจักเกรงใจ สอนใหเขาไปทําบุญไปชวยเหลือคนอื่น
นิด ๆ หนอย ๆ ก็ได จะทําใหจิตเขาเปลี่ยนไป ชีวิตเขาก็จะเปลี่ยนไปดวย ถาปฏิบัติถูก
จะเห็นวาเราทํากรรมอะไรไว แลวแผเมตตาให และทําบุญใหดวย
หลวงพอพูดใหฟางสงสารตัวเอง ทําบุญใหตัวเอง ทําบุญที่ดีที่สุดคือทําบุญให
ตัวเอง ไดแกการปฏิบัติเขาขางใน ไปตองไปทําขางนอกแลว ฟางจึงไดหยุดเดินทางไป
ศึกษาหาความรู เมื่อ ๓ ปที่แลวไปที่ไหน ๆ ก็ทําบุญ ทําจนเปนธรรมดาไปแลว แต
ตนเองยังจะตองปฏิบตั ิใหจิตสูงขึ้นไปอีก ยังไมถึงจุดที่ตนเองพอใจ
เมื่อกอนนี้ฟางทําบุญ และเปนผูทรงศีลดวย แตไมไดพูดกับใครวาเปนผูทรงศีล
ทํางานก็ทํางาน ทําบุญก็ทําบุญ และก็เรียน เรียน เรียน และปฏิบัติดวย อาจารยบอก
ฟางวา ไปที่ไหนก็ไปคนเดียวไดเลย จะเปนอาจารยก็ไดไมมีปญหา แตฟางไมอยาก
เปน คิดวาตัวเองยังรูไมพอ ตอนนี้กําลังศึกษาหาทางที่เหมาะสําหรับคนปจจุบันที่จะ
ปฏิบัติได
จากการที่ฟางไดปฏิบตั ิมาทําใหทราบวาคนไหนมีนิสัยเปนอยางไร คนนั้นชอบ
โกหกแตจะไมพูดใหเขารู ใครโกหกเรา ใครจะทํารายเรา หรือใครไมจริงใจกับเรา
สามารถจะรูได แตไมเคยไปพูดวา คนนี้ไมดี เขากันไมได ไมเคยพูดอยางนี้
ขณะที่ทราบวาเขาจะทํารายเราหรือไมจริงใจกับเรา เราก็ยังสามารถเขาใกล
เขาได ถามีโอกาสจะพูดใหเขาฟง พูดใหเขาเขาใจ สอนใหเขารูวา ไมทําราย ไมโกหก
เปนผลดีอยางไร มีโอกาสจะสอนเขา เปดเผยใหเขาปรับตัวได
มหาปญญา
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ฟางเปนคนตางชาติ เห็นวาหลวงพอเปนผูที่อดทนที่สุดแลว พระผูทรง
ศีลเดี๋ยวนีห้ ายาก ฟางหวังวาถาคนปฏิบัติดปี ฏิบัติชอบจะทําใหหลวงพออยู
สอนคนตอไปไดอีกนาน คนที่ทําใหหลวงพอไมสบายใจจะทําใหหลวงพออยู
ที่นี่ไมไดนาน หลวงพออาจจะอายุยืนนานได แตพวกเราตองทําดี ๆ ถวาย
หลวงพอ เชน พูดดี คิดดี ทําดี ไมใสราย ไมนินทา คอยอนุโมทนาบุญกับเขา
เห็นใครทําดีก็อนุโมทนาบุญกับเขา ไมอจิ ฉาเขา โดยเฉพาะผูหญิงสําคัญมาก
ชอบอิจฉา อยากได ทําใหเปนผูทรงศีลไดยาก ปฏิบัติก็ยาก ถาตัดอิจฉา ตัดใส
รายไดแลว ผูหญิงจะเปนผูทรงศีลไดดีมาก
ถาเปนผูทรงศีลจริง ปฏิบัติจริง น้ําใจจะนิ่ง ที่เห็นโนนเห็นนี่เปนเรื่องธรรมดา
การระลึกชาติรูโนนรูนี่เปนสิ่งที่ดี แตใจของเราจะตองสูงขึ้นดวย จิตตองประกอบดวย
เมตตา การสงสารคนสําคัญมาก วาสนาที่สงั่ สมมาไดมาจากการชวยเหลือผูอื่น เห็น
คนอื่นทรมานก็เหมือนเราทรมานดวย ไมใชวา เราไมเกี่ยว คิดวาเขาใชกรรมของเขาอัน
นี้ไมถูกตอง ถาคิดคิดอยางนี้จิตใจจะสูงขึ้นไดยากมาก ถานิสัยไมประกอบดวยเมตตา
มาก จะทําใหจิตสูงขึ้นยาก
การเปนผูทรงศีลตองถูกทดสอบอารมณหลาย ๆ อยาง ไมใชวา ไดตาทิพย
ระลึกชาติได จะเรียกวาปฏิบัติไดแลว ยังไมใช ขั้นนี้เปนขั้นทดสอบ ตองทําตอไป จะ
พบการทดสอบอีกหลายอยาง เราตองดูตัวเองทุกวันวา วันนี้ไดพูดอะไรใหคนไมสบาย
ใจไหม ไมใชพูดเชือดเฉือนใหคนเจ็บใจเหมือนมีดบาด วันนี้เห็นคนอื่นเกงกวาตัวแลว
อิจฉาเขาไหม ถามีเกิดขึ้นนิดหนอยก็ไมได เปนการจองหอง ตองคอยระวังจิตตัวเอง
ใหนึกอนุโมทนากับเขา ขอนี้สําคัญมาก จะทําใหตัวเองเปนคนที่มีเมตตามาก
คนที่เปนผูทรงศีลนั้น พูดอะไรไปแลวคนฟงจะสบายใจมาก คนอื่นเห็นก็สบาย
ใจ ใครเขาใกลจะเปลี่ยนตนเองไปในทางทีด่ ี ผูทรงศีลเปรียบเหมือนดอกบัวที่เกิดจาก
โคลนตมที่สกปรก แตเมื่อตัวเองโตเต็มที่แลวจะสะอาดมาก ไมใชวาจะเกิดมาจากที่
สะอาด ถาคิดวาตัวเองมาจากที่ดีที่สูง ดูถูกคนนั้นดูถูกคนนี้ จะมาเปรียบเทียบกับฉัน
มหาปญญา
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ไมได ไมชวยอะไรคนอื่นเลยก็ไมได ถาใครเปนอยางนี้ไมใชผูทรงศีล เปนการขาดสติ มี
โทษดวยโดยที่ตัวเองไมทราบ
ผูทรงศีลจะไมเลือกใสใจวาใครทําบุญมาก ใครทําบุญนอย แตจะดูวาเขามี
กรรมอะไรจึงไดทําใหเขาเปนอยางนั้น ตองคิดวาทําอยางไรจึงจะชวยใหเขามีจิตใจ
สูงขึ้น และคิดวาจะสอนเขาอยางไรจึงจะทําใหชีวิตตอไปขางหนาของเขาดีขึ้น และ
ทําบุญใหกวางขวางขึ้น ไมเฉพาะเจาะจงทํากับผูที่ตนเองเห็นวาเกง ในเรื่องนี้มรรคมี
องคแปดกลาวไวชัดแจงแลววาทําอยางไรจึงจะทําไมผิด
ยกตัวอยางเชน ผูที่คอยแตจะพึ่งหลวงพอ ก็จะทําบุญกับหลวงพอมาก ๆ เผื่อ
วันขางหนาตนมีปญหา หลวงพอจะไดชวยได แตตนเองจิตไมกาวหนาเลย การทํา
เชนนี้เปนการกระทําที่ผิด ในเมืองไทยมีคนคิดอยางนี้มาก พระพุทธเจาไมไดสอน
อยางนี้ คิดอะไรจึงจะไมมีกรรม พระพุทธเจาไดสอนไวแลวในมรรคมีองคแปด ขอนี้
สําคัญมาก
ผูทรงศีลนั้นถาเห็นคนทําผิดจะสงสารเขา มีโอกาสจะบอกใหเขาทราบวาเขา
ผิดที่ไหน ไมใชวาไมเกี่ยวกับฉัน และไมกลาพูดตอหนา แตพูดลับหลัง ตัวเราเองนั้น
แมผิดนิดหนอยก็ไมได
คนเราคอยแตจะขอบารมีจากคนอื่น ขอจากครูอาจารยที่มีบารมีมาก ทําไมไม
สรางบารมีของตนเอง ทําใหตนเองเปนหนี้บุญคุณเขาอีก ทําไมตัวเองไมปฏิบัติใหมี
บารมีสูงขึ้น ทําอะไรก็คิดกอน สรางพลังของตนเองดวยการชวยเหลือผูอื่น และมักจะ
คิดวาตัวเองเกงที่ขอบารมีจากครูอาจารยหรือพระพุทธเจาได ไมใชคิดวาครูอาจารย
เกงหรือพระพุทธเจาเกง เปนความคิดที่ผิด
ฟางไมเคยพูดวาตนเองเปนผูทรงศีล ไมเคยพูดอยางนั้น จะถูกหาวาขี้โอ ทํา
อะไรก็แปลกมาก คิดอะไรก็แปลกมาก ถาคนไหนมีกรรมแลวมาพบฟาง จะออกมา ๒
อยาง ถาเขาไมกาวหนาก็ตองเลว แตถาเขาทําดีก็ดีขึ้นอยางรวดเร็ว ถาคนไหนไม
พัฒนาตนเอง เขาจะเลวลงกวาเกาอีก ฟางรูสึกแปลกมาก
มหาปญญา
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มีอยูคนหนึ่ง เขารูสึกวาเขาไมมกี รรมอะไร แตพอมาพบกับฟางแลว คนนัน้ มี
กรรมแสดงออกมาเอง ใหเขารูวาเขามีกรรมอะไร เปรียบเทียบใหฟงนะ คนนี้ดีแสนดี
แตพอกรรมออกมาแลว โอโฮเห็นแกตัวมาก อันนี้เปนโลภะ อยากได กรรมก็เลยมา
อาจารยปลอมก็เหมือนกัน กรรมเกิดขึ้นมาอีกอยางไวมาก ถาทานทําไมดีกบั
ฟาง ครั้งสุดทายไมดมี าก ๆ ถาหากใครตั้งใจจะทํารายฟาง ครั้งสุดทายก็เลวมาก ไมดี
ขึ้นจริง ๆ เมื่อกนนี้เคยเห็นหลายเรื่องเกิดขึ้นมาแลว เชนเกิดอุบัติเหตุ หรือเปน
โรคมะเร็ง ถาไมเปนมะเร็งชีวิตจะลําบากมาก
การใสรายสําคัญมาก คนที่คิดใสรายเขา ขอความที่ไมจริง พูดออกมาวาจริง
จะทําใหชีวติ ลําบากมาก คนที่พูดโกหก อยากไดเงิน พูดวาราย เพอเจอ คนนั้นถา
แตงงานครอบครัวจะไมดี สามีไมดี โกหกเปนกรรม ทํางานก็จะไมมีคนชวย ชีวิตจะ
ลําบากมาก
มีอยูครั้งหนึ่ง ฟางเคยโมโห เมื่อกลับถึงบานจะเปดประตู ประตูเปดออกเองเลย
ไฟก็ดับ เหยียบพื้นพื้นก็แตก แปลกมาก เวลาโมโหมันเกิดแรงออกมา จึงไดถาม
อาจารยวาที่เกิดเปนอยางนี้เพราะอะไร อาจารยก็บอกวา เมื่อกอนอาจารยก็เปนอยาง
นี้เหมือนกัน เวลาโมโหจะมีพลังแสดงออกมา ตอนนีท้ านรูแลว และใหฟางเก็บพลังไว
ขางในใหหมด คือไมใหแสดงความโกรธออกมา
ที่ประเทศอินเดีย อาจารยศิริศิริอานันทะมุทิจี ทานเปนอาจารยที่เกงมาก
เมื่อกอนเคยมีผูทํารายอาจารยองคนี้ แตทานใหอภัยเขาได ทานบอกวา เราอภัยให
เขาได แตกฎแหงกรรมไมใหอภัย ตองใชกรรม ตอมาอีกไมนานเขาก็ถูกฆาตาย คนที่
ฆาก็เปนลูกนองของเขาเอง ทั้งตระกูลของเขาก็ถูกฆาตายหมด
ผูใหญตองเปนตัวอยางในการทําที่ดี ถาทําไมดีจะตกถึงลูกหลานเจ็ดชั่วโคตร
มันเกี่ยวของกัน ผูใหญถาทําดี คิดดี มีคุณ ลูกหลานก็ดีหมด เปนความรูที่เกิดขึ้น นี่คือ
ปญญาธรรมดา ไมใชมหาปญญา

ความรูสกึ ที่มีตอหลวงพอจรัญ
มหาปญญา

11

ฟางรูสึกวา หลวงพอจรัญทานเกง ทานเปนคนจริง จิตทานสูงแลว แตหลายคน
ที่อยูใกลหลวงพอไมทราบ ไมรูวา ทานถึงไหน แตทานมีกรรม ทานยอมใชกรรม ยอม
ใหคนที่ใกลชิดใชกรรมกับทาน
บางคนที่เขามาวัดก็มาใชกรรม หรือหลวงพอกําลังใชกรรมกับเขา แตบางคน
ไมใช เขามาเพื่ออยากได อยากไดแลวก็อยากไดอีก ไมรูจักพอ เพราะไมเชื่อกรรมหรือ
บุญบาปมีจริง กลาทําเลวแลวยังกลาทําอีก ก็จะเลวลงไปอีก ตอไปจะเลวมาก
หลวงพออยูที่นี่ ทุกคนมีอาหารทาน มีเสื้อผาใส มีเงินใช ทุกคนมากราบหลวง
พอ ขอหลวงพอ หลวงพอก็ให แตคนนั้นไมชวยหลวงพอ ถาทําใหหลวงพอเสียใจมาก
แลวหลวงพอไมอยูที่นี่ จะมีแตกรรมอยางเดียว ฟางทราบแตพูดไมออก ตางชาติเห็น
หลวงพอไมใชพระธรรมดาแลว แตบางคนยังไมเห็น คนที่มาปฏิบตั ิ บอกวาจะปฏิบัติ
แตไมปฏิบตั ิ เปนการโกหก
ฟางเดินทางไปทั่วโลก แตสุดทายก็ตองมาที่นี่ มาแลวก็ตั้งใจปฏิบัติอยางเดียว
เมื่อกอนเคยเรียนมาก็เก็บไวขางใน เรียนปฏิบัติตามหลวงพออยางเดียว ทําไมเปน
อยางนี้ ตองมีที่มา ตองมีเหตุผล ตองมาที่นี่ ที่ไหนก็ไมไปแลว อันนี้แปลกมาก ฟางมา
บอย ๆ มาแลวมาอีก ตองมีอะไร ทําไมคนอืน่ จึงมองไมเห็น
ฟางทําธุรกิจหลายอยาง ตองเดินทางไปหลายแหง ถามีธุรกิจเรงดวนก็ไปไหน
ไมได แตเมื่อหลวงพอพูดวา ใหฟางมาอยูที่วัด ๗ วัน ฟางก็สัญญากับหลวงพอวาจะ
มา และก็มาอีก ไมมีใครรูวาทําไมฟางตองมา ถาไมมีเหตุผลทําไมฟางจึงตองเชื่อฟง
หลวงพอ แตถาจะวาหลวงพอเปนบุคคลพิเศษ ทุกคนก็พิเศษเหมือนกัน แตหลวงพอ
เปนบุคคลพิเศษมากที่สุด เมื่อไดใกลชิดหลวงพอเขาไมเขาใจ เพราะเขาเห็นแตสังขาร
ขางนอกเหมือนบุคคลธรรมดาทั่วไป เขาจึงไมไดแสดงความเคารพนับถือ แต
ชาวตางชาติมองเห็นความแตกตาง ถาเขาคิดเหมือนฟางนี้จะไมมปี ญหา
สิ่งที่สําคัญมาก ๆ คือ ขอใหหลวงพออยูนานที่สุดเทาที่จะอยูไดในชีวิตนี้ ฟาง
จะไดมีโอกาสเรียนกับหลวงพอมากขึ้น หลวงพอมีเมตตาสูง หลวงพอมีวาสนา หลวง
พอมีอายุยืนจะไดเรียนกับทานมาก ๆ ถาหลวงพอไมอยูที่นี่ มีใครคิดบางวาจะไมมี
มหาปญญา
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อะไรบาง มีแตกรรมอยางเดียว ไมมีใครทราบ อันตรายก็ไมทราบ ชีวิตดีไหมก็ไมทราบ
ชีวิตนี้ใชไดไหมก็ไมทราบ หลวงพอทานมีจิตสูงแลว จะเห็นวาพูดอะไรหลวงพอก็ไม
ถือ คนที่มีกรรมก็ไปวาทาน คิดวาตนเองฉลาดกวาหลวงพอ หลวงพอไมรูหรือ ฟางเอง
ยังรูทําไมหลวงพอจึงจะไมรู นาสงสารจริง ๆ เขาเหมือนคนที่ตายทั้งเปน เปนกรรม
ของเขาเอง และเมื่อตายแลวก็จะไปที่ที่ไมดี

การปฏิบัติที่ผานมากับการปฏิบัติที่วัดอัมพวัน เหมือนกันหรือแตกตาง
กันอยางไรบาง
ที่วัดอัมพวันแตกตางจากที่อื่นคือ ฟรีหมด ๓ อยาง ไดแก ที่อยูฟรี เสื้อผาฟรี
และอาหารฟรี ที่อื่นไมมีอยางนี้ ตางประเทศก็ไมมี การเดินจงกรมแบบที่หลวงพอ

สอนทําใหเกิดสติไดดีมาก และเกิดปญญาเร็ว การปฏิบตั ิตามระเบียบที่กําหนด
ไวเปนสิ่งที่ดี เชนการรักษาศีล ๘ ใหเครงครัดจะทําใหจิตกาวหนาไดเร็วมาก การอยูใน
ที่สงัดเปนสิ่งที่ดี ควรปดเครื่องมือสื่อสาร อยูเงียบ ๆ ไมคุยกัน ถาที่พักอยูหลายคนก็
ไมเปนไร อยูรวมกันแตไมคุยกัน ถามีปญหาก็ปรึกษากับอาจารยได
ที่เมืองไทยมีหลายที่ที่สอนปฏิบัติ ไมมีทไี่ หนเหมือนที่นี่ ฟรีทุกอยาง ใหตั้งใจ
ปฏิบัติอยางเดียว ไมตองหวงเรื่องนอนที่ไหน รับประทานอาหารที่ไหน เสื้อผาก็ฟรี ที่
ตางชาติไมมีอยางนี้ เราตองรักหลวงพอ สงสารหลวงพอ และชวยใหสถานที่ปฏิบัตินี้
คงอยูนาน ๆ
พระที่เมืองไทยเกงกวาหลวงพอก็มี แตแปลกมากที่ไปแลวไมใชที่เราตองการ
ความรูสึกไมมีการเชื่อมโยง (connect) เพียงแตไปเพียงแตเห็นแตไมมีอะไร แต
เราตองกาวหนาตองมีพิเศษกวาปฏิบัติ
หลวงพอทานสอนพระเณรใหปฏิบัติเปนธรรมชาติตามแบบที่พระพุทธเจาทรง
สอน สูงกวาที่สอนกันแบบธรรมดา ไมมีพูดวาเห็นโนนเห็นนี่ ไมเปลี่ยนอยางโนนอยาง
นี้ เปลี่ยนหลาย ๆ อยาง ถาพูดบอย ๆ เปนการขาดสติ คนเดี๋ยวนี้ไมทราบ
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ฟางเรียนมาหลาย ๆ อยาง แตขางในความรูสึกบอกวา ไมใชสิ่งที่เราตองการ
อาจารยบอกฟางปฏิบัติไดแลว แตฟางคิดวาเราตองกาวหนากวานี้ ฟางปฏิบัตไิ ด แต
บางคนไมได (ฟางพูดไมได) วิธีเรียนแบบนี้ไมมีใครนําไปสอน ไมมีใครอยากเรียน
เพราะตองใชเวลาใชเงินทองมาก แตหลวงพอสอนเปนไปตามธรรมชาติ

การปฏิบัติที่มีอานิสงสทําใหมีทรัพยไมขาดกระเปา
จากการที่ไดปฏิบัติธรรม ฟางสังเกตเห็นวา คนเราเดือดรอนก็เพราะกรรมที่
ตนเองไดทําไวแลวทั้งนั้น และเปนกรรมโดยที่ตัวเองไมทราบ ถาจะใหชีวิต
ของเขาดีขึ้นตองชี้ใหเขาเห็นโทษของการทํากรรมนั้น
เขาจะไดเปลี่ยน
พฤติกรรม ชีวิตจะไดดีขึ้น
ทุกคนเดือดรอนเหมือนกันประการหนึ่งคือ การขาดแคลนทรัพย สิ่งนี้เปนผลมา
จากการกระทําของเขาเอง ฟางพบวาสาเหตุที่ทําใหมีทรัพยไวจับจายใชสอยไมขาด
กระเปา ตองปฏิบัติตาม ๕ ประการตอไปนี้
๑. ไมทํารายทุก ๆ อยาง เชน ไมฆาคน ไมฆาสัตวทุกชนิด
๒. มีสัจจะ พูดจานาเชื่อถือ ไมหลอกลวงทุกอยาง
๓. ไมเห็นแกตัว
๔. ทําบุญทุกที่ แมเพียงเล็กนอยก็ทํา ไมเลือกศาสนา ไปตางชาติก็ทําบุญ ชวยเขา
เราก็ไดบุญ
๕. เปนพุทธศาสนิกชนจริง ไมใชปลอม ปฏิบตั ิตามมรรคมีองคแปด ขอนี้สําคัญ
มาก
ถาปฏิบัติได ๕ ประการนี้จะทําใหใจวาง คิดอะไรก็จริง พูดอะไรก็จริง
เปรียบเทียบกับการขายของ คนอื่นขายไมได แตฟางขายได คนอื่นไมเขาใจ ไมใชเงิน
ลอยมาจากฟา ไมใชนั่งเฉย ๆ ถาใครปฏิบตั ิไดจะเกิดอานิสงส
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สรางกุศลถวายหลวงพอจรัญ
ทําบุญเลีย้ งเพล
เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๔๔ ฟางไดทําบุญเลี้ยงเพลพระ สวดธรรมจักร ที่วัด
อัมพวัน มีจุดประสงคเพื่อทําบุญถวายหลวงพอ ใหหลวงพอมีรางกายแข็งแรงอายุยืน
ๆ ใหคนมีโอกาสมาเรียนปฏิบัติกับหลวงพอ และตั้งใจเรียน และหวังวาศาสนาพุทธจะ
ไดสืบทอดตอไปอีกนาน ๆ ถาศาสนาพุทธอายุสั้นอันตรายมาก ถาเปนผูทรงศีลตองไม
ตายเร็ว ควรอยูจรรโลงศาสนาตอไปอีก
ฟางทําบุญถวายหลวงพอ ทําไมไมทําถวายองคอื่น เพราะการปฏิบัติสําคัญ
มาก ปฏิบตั ิไมใชเพื่อใหทุกคนเสียเงิน ปฏิบัติเพื่อใหทุกคนปญญาเกิด เกิดปญญา
ธรรมดาก็ได ก็ยังดีกวาฉลาด มองขางนอกหลวงพอเปนคนไทยธรรมดา แตขางในมี
ตาเห็นไหม ตาไมเห็นไมรูวาธรรมดาไหม ไมธรรมดาทําไมไมรักษา สําหรับฟางปฏิบัติ
สําคัญมาก
ฟางทําบุญใหหลวงพออายุยืน ๆ แผเมตตาใหหลวงพอมีรางกายแข็งแรง ใหคน
มาปฏิบัติกันมากและตั้งใจเรียนดวย คนไหนที่ทําไมดีกับหลวงพอใหมีโอกาสกลับใจ
ใหละอายใจ ทําไมฟางทําอยางนี้ ถาคนไหนมีใจเปนกุศลจะเขาใจ คนที่มีใจเปนอกุศล
จะไมเขาใจ

สรางพระหยกที่พมา
ฟางกําลังสรางพระพุทธรูปทําดวยหยกที่ประเทศพมา ตองเดินทางไปประเทศ
พมาบอย ๆ เพื่อดูวาพระสรางเสร็จหรือยัง สรางเสร็จแลวจะอัญเชิญมาถวายหลวง
พอจรัญ เพื่อนําไปประดิษฐานที่สวนเวฬุวัน จังหวัดขอนแกน
ทําไมฟางตองทําอยางนี้ เสียทั้งเวลา เสียทั้งเงิน ราคาสรางก็แพง คาขนสงจาก
พมามาสิงหบุรีก็ไมใชถูก ไมใชทํากันไดงาย ๆ ที่เมืองไทยมีพระเกงกวาหลวงพอและ
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นับถือมากเหือนกัน แตปฏิบัติสําคัญมาก หลวงพอจรัญสอนปฏิบัติ ก็เปนที่แนนอนวา
ขอใหหลวงพอจรัญอายุยืน ๆ

แตงเพลงถวาย
ฟางเคยแกะสลักหินถวายหลวงพอ แตงเนื้อเพลงถวายหลวงพอ ตองการให
เทวดารักษาพระพุทธศาสนา และรักษาหลวงพอใหอยูดี ขอใหหลวงพอสบายใจ ให
เจากรรมนายเวรของหลวงพออโหสิกรรม มีโอกาสสอนคนปฏิบัติ และใหโอกาส
ชาวตางชาติมาปฏิบัตทิ ี่วัดอัมพวันนี้เร็ว ๆ
คุณแอด คาราบาว เปนคนที่ตรงมาก พูดอะไรก็กลาพูดจริง ฟางตองการคุยกับ
แอด คาราบาว ใหแตงเนื้อเพลงใหหลวงพออายุยืน ใหธรรมะสืบทอดคงอยูตอไป
ตองการพบจะไดคุยกัน
เรียบเรียงจากการสัมภาษณ Fang Jei
โดย ซูงอ แซเอ็ง และ สมพร แมลงภู
๑๘ เมษายน ๒๕๔๔
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