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พระสุพรหมยานเถระ
(ครูบาพรหมมา พรหมจกฺโก)
วัดพระพุทธบาทตากผา อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน
ครูบาพรหมมาขอดูตัวคุณไพศาล แสนไชย
เมื่อประมาณกลางป พ.ศ.๒๕๒๕ พระสุพรหมยานเถระ (ครูบาพรหมมา พรหมจกฺโก) วัดพระพุทธ
บาทตากผา อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน ไดขอดูตัวผม (นายไพศาล แสนชัย) ในฐานะที่เปนเจาของนิมิต
พิศวง โดยทานไดใหลูกศิษยของทานขับรถมาหาผมที่บาน ซึ่งการมาหาผม ในครั้งนั้นทานก็ไมไดบอกกลาว
หรือนัดหมายใหผมทราบลวงหนาแตประการใด
ในวัน นั้นเมื่อลูก ศิษยข องทานมาถึงผมก็อยูบานพอดี หลังจากที่ไดทราบจากลูก ศิษยของทานวา
“ครูบาพรหมอยากขบพบพูดคุยดวยกับผม” ผมก็รูสึกตื่นเตนและยินดีเปนอยางมาก เพราะการที่พระเถระ
ผูใหญผูที่เคารพเลื่อมใสจากสาธุชนทั่วสารทิศ เชน ทานครูบาพรหมมา จะเรียกให ใครเขาพบทานเชน นี้
นับวาไมบอยครั้งนัก โดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับ ชาวบานธรรมดาอยางผมที่จะมีโอกาสเขาไปพบทาน ยิ่งตอง
ถือวาเปนเรื่องที่นาดีใจและเปนมงคล เพราะทานก็เปนพระเถระผูใหญที่ผมและชาวบานทั้งอําเภอปาซางให
ความเคารพเปนอยางยิ่งอยูแลวดวย
ผมจึงตอบตกลงโดยไมชา แมวันนั้นผมเองจะยังไมรูเลยก็ตามวาทานเรียกเขาไปพบดวยเหตุอันใด
ผมเตรียมขึ้นรถไปกับลูกศิษ ยของทานที่มารับผม โดยผมก็ไดบอกใหพอทราบเอาไววากําลังจะไปไหน
แตเมื่อพอผมทราบขาว พอก็ไดขอติดรถเพื่อไปกราบนมัสการทานครูบาดวย
รถยนตมาถึงที่วัดพระพุทธบาทตากผา ก็เปนเวลาประมาณบาย ๓ โมงเย็นแลว พวกผมจึงพากัน
เขาไปกราบทานครูบาที่กุฏิของทาน ในกุฏินั้น ครูบาพรหมมาทานรอผมอยูกอนแลว เมื่อพวกเรามาถึงทาน
ก็เริ่มสนทนากับผมโดยเริ่มจากการไตถามถึงประวัติความเปนมาทั่ว ๆ ไป เชน ผมเปนลูกเตาเหลาใคร
ผมเกิดเมื่อไหร สถานภาพเปนเชนไร (ซึ่งผม ก็ไดตอบทานไปตามนั้น)
แลวทานจึงคอยถามเกี่ยวกับเรื่องนิมิตของผมที่ผานๆ มาโดยทานขอใหผมเลาใหทานฟงสักเรื่อง
หนึ่ง ผมจึงบอกทานวาจะเลาถึงเรื่องของพระเจาคําฟู อดีตกษัตริยเมืองเชียงใหมในราชวงศเม็งราย ซึ่งเปน
เรื่องนิมิตที่ผมมีขึ้นกอนหนาไมนานเทาใดนัก
ครูบาไดยินอยางนั้นก็หัวเราะขึ้นมาเบาๆ แลวบอกวา “ใหเลามาเราไดยินเรื่องนี้จากพระครูบาไฝ
มาบาง แตก็ยังไดยินไมหมด” (ครูบาไฝหรือพระครูศรีปริยัติยานุรักษ เจาอาวาสวัดสวนดอกในขณะนั้นเดิม
อยูวัดพันอนปจจุปนมรณภาพแลว)
ผมจึงเริ่มเลาใหทานฟง ตั้งแตสมัยที่พระเจาคําฟูไดใหสัจจะไวกับเศรษฐีงัวหงสผูเปนสหายรวมน้ํา
สาบาน โดยทั้งสองไดใหคําสาบานไววา “จะมีความซื่อสัตยตอกัน จะไมมีหักหลังกัน หากใครผิดคําสาบาน
นี้ แมอยูบนบกก็ขอใหตายกับคมหอกคมดาบ แมอยูในน้ําก็ใหตายกับเงือก” (จมน้ําตาย)
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แตตอมาพระเจาคําฟูเองไดทําผิดสัจจะที่ใหไวกับเศรษฐีงัวหงส คือทานไดผิดศีลขอ ๓ โดยพระเจา
คําฟูไดใชอํานาจที่ตนมีบังคับเอาเมียของเศรษฐีงัวหงส เหตุวาเมียของเศรษฐีงัวหงสเปนคนงาม เปนหญิง
ผูมีรูปโฉมโนมพรรณงดงาม
เมื่อทานเศรษฐีไดทราบเรื่องนี้จากเมียของตน แกก็มีความเสียใจเปนที่สุดและไดตัดขาดจากพระเจา
คําฟูผูเปนสหายรักกัน ตั้งแตวันนั้นเปนตนมา
การผิดตอสัจจะสาบานนี้ก็สงผลในวันที่ พระเจาคําฟูไปลงเลนน้ําที่แมน้ําคํา อ.แมจัน จ.เชียงราย
และแมน้ํานีเ้ องที่พระเจาคําฟูไดจมน้ําถึงแกสวรรคตไป
นับตั้งแตตาย วิญญาณของพระเจาคําฟูก็ตกระกําลําบากไปเปนเปรตสัมภะเวสี ไดรับทุกขเวทนา
อยางแสนสาหัส ซึ่งพระเจาคําฟูทานก็บอกฝากผมมาถึงเรื่องวิธีแกไข เพื่อชวยใหทานไดหลุดพนออกจาก
ความเปนเปรตนั้น คือ การใหเศรษฐีงัวหงสมาใหอโหสิกรรมแกพระเจาคําฟูและหยาดน้ําลงดิน
พระเจาคําฟูยังไดบอกเรื่องของเศรษฐีงัวหงสอีกวา ปจจุบันนี้เศรษฐีงัวหงสก็ไดมาเกิดอยูในโลก
มนุษยแลวคือ พระครูไฝ (พระครูศรีปริยัติยานุรักษ) ที่อยูที่พระเจาคําฟูไดบอกไวคือ อยูวัดพันอน อ.เมือง
จ.เชียงใหมและนอกจากเศรษฐีงัวหงสแลว ก็ยังขอใหโยมไปบอกกับเสนาผูใกลชิดของพระเจาคําฟูในสมัย
นั้นดวย ใหเขามารับรูรับทราบอีกคนหนึ่ง เสนาผูนั้นคือเสนาคําตัน ซึ่งปจจุบันเสนาคนนี้ก็ไดมาเกิดในโลก
มนุษยแลว โดยเปนทหารมีชื่อวา นาวาอากาศเอกเกษมศักดิ์ เอมเอี่ยม อยูก องบิน ๔๑ เชียงใหม
ซึ่งตอมาผมก็ไดแจงขาวนี้ไปถึงทานพระครูไฝ และคุณเกษมศักดิ์ตามลําดับ แลวไดนัดพากันเพื่อไป
กรวดน้ําลงดินที่วัดแมคํา อ.แมจัน จ.เชียงราย ซึ่งการใหอโหสิกรรมนี้จะชวยใหวิญญาณของพระเจาคําฟูจะ
ไดไปสูสุคติตามที่ทานควรจะไดอยู ตอไป...
ผมเลาเรื่องโดยยอใหทานครูบาฟงดังนี้แลว ทานก็ไดอมยิ้มและหัวเราะเบาๆ กอนพูดวา “นี่แหละ
รูปพรรณสัณฐานของคนก็เปนกิเลสอยางหนึ่ง ซึ่งใครลุมหลงก็เหมือนหนึ่งไดกินน้ําผึ้งแชยาพิษ”
จากนั้นทานก็ไดไตถามผมตอไปถึงเรื่องความเปนไปตางๆ ในที่รอนและที่เย็น ตามที่ผมไดไปรับรู
รับทราบมา ซึ่งทานครูบาก็ฟงดวยสีหนาพอใจในเรื่องราวของผม
ขณะที่การสนทนายังดําเนินตอไปเรื่อยๆ ก็มีผูที่มารวมฟงอยูในกุฏิของทานไดถามขึ้นมาวา “ที่รอน
กับที่เย็นที่พูดถึงนั้น สมควรจะเปนอะไรตามความเห็นของทานครูบา?”
ครูบาอมยิ้มนิดๆ แลวตอบวา “ที่รอนนั้นเห็นสมควรจะเปนหมอนนรก สวนที่เย็นนั้นก็เห็นสมควร
วาจะเปนสวรรค เปนที่เดียวกับนรกสวรรคที่เราเรียกกันนั่นแหละ”
ผมไดพูด คุยกับทานไปเรื่อยๆ เชน นั้น จนถึงเวลาประมาณ ๕ โมงเย็น ทานจึงหัน มาถามผมวา
“นอกจากที่บานแลว เธอเคยไปนอนคางคืนที่อื่นๆ บางไหม?”
“เคยครับ แตไมบอยนัก ปหนึ่งจะไปสักครั้งสองครั้ง” ผมตอบ
“เพราะอะไรละ ทําไมถึงไมไปนอนที่อื่น?” ทานถาม
“เพราะที่บานผมไมมีใคร และไมมีความจําเปนตองไปนอนครับ ที่ไปโดยมากก็จะเปนการไปพัก
เพราะไปเยี่ยมหาญาติพี่นอง เวลามีใครเจ็บปวย” ผมตอบทานไปอยางซื่อๆ
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ทานฟงแลวก็หัวเราะเบาๆ กอนพูดวา “เออ งั้นคืนนี้ ครูบาจะใหเธอนอนที่วัดนี้ไดไหม?”
“ถาครูบาขออยางนั้นก็ไดสิครับ” ผมตอบทาน
“แลวจะนอนที่นี่ เธอไดเตรียมตัวเอาอะไรมาบาง?” ทานถาม
“ไมไดเตรียมอะไรมาเลยครับ เพราะวันนี้เตรียมตัวมาเพียงจะพูดกับทานเทานั้น เลยไมไดเตรียม
อะไรสําหรับมานอนครับ” ผมตอบ
ทานก็หัวเราะเล็กนอย แลวถามย้ําขึ้นอีกวา “เธอไมไดเตรียมอะไรมาจริงหรือ ไมไดเอาอะไรติดเสื้อ
ติด กระเปามาสัก อยางจริงหรือ?” เมื่อพูดแลวทานก็ใ หลูก ศิษ ยที่อยูแถวนั้น ลองตบและลว งเขาไปดูใ น
กระเปาเสื้อและกระเปากางเกงของผม แลวทานก็ถามลูกศิษยวา “มีอะไรหรือเปลา?” ลูกศิษยก็ตอบวา “ไมมี
อะไรสักอยางครับ”
ทานจึงบอกวา “เอา งั้นเธอเลือกเอาเถอะวาอยากพักที่กุฏิหลังไหนก็ใหเลือกเอาเอง”
ผมยังเกๆ กังๆ เพราะที่วัดมีกุฏิหลายหลัง ขณะที่ยังไมรูวาจะเลือกพักที่กุฏิหลังใดดีนั้น ทานครูบา
ก็ชี้มือขึ้นแลวบอกวา “กุฏินี้ไหม? ใกลเราดี” ทานชี้ไปที่กุฏิเล็กๆ ที่อยูหลังกุฏิใหญที่ทานพักอยู ผมจึงเลือก
เอากุฏิหลังที่ทานใหผมอยูนี้ แลวจึงเขาไปอยูขางในนั้น ภายในกุฏิมีคนโทน้ํากัลปแกวสังกะสี เสื่อผืนและ
หมอนอีกหนึ่งใบ ทานยังถามตอไปวา “แลวเย็นนี้ละเธออยากทานอะไร?” ขณะที่ผมคิดอยูทานก็หัวเราะ
เบาๆ แลวถามผมวา “เอาลาบไหม? เอาลูไหม? แลวไมนานนักก็มีคนเอาอาหารมาสงใหผมถึงในกุฏิ
เมื่อทางวัดจัดหาคนไปสงพอผมกลับไปที่บานแลว เวลาก็ลว งเลยมาถึง ๒-๓ ทุม โดยประมาณ
ผมไหวพระสวดมนตแลวจึงเขานอน
รุงสางของเชาวันใหม ประมาณ ๖ โมงเชา ทานครูบาก็ใหคนมาเรียกผมเขาไปคุยกับทาน โดยทาน
ถามผมวา “คืนนี้ฝนอะไรบาง? ไหนเลาใหครูบาฟงซิ” ผมจึงไดเลานิมิตฝนที่เกิดเมื่อคืนที่ผานมาใหทานฟง
ซึ่งเรื่องราวในฝนที่ผมเลาก็จะเกี่ยวกับบุคคล ที่ไดตายไปแลวสั่งเรื่องราวกลับมาหายังญาติพี่นองของตนเอง
วาขณะนี้พวกเขาไดไปอยูสุข สบายหรือตกทุกขไดยากลําบากกันอยางไร โดยผูที่อยูสุข สบายก็จ ะเลาถึง
สาเหตุที่ทําใหเขาไดมาอยูสุขสบาย วาในสมัยที่เขาคงยังมีชีวิตอยูในโลกมนุษยพวกเขาไดพากันสรางบุญ
กุศลอะไรกันไวบาง บุญกุศลที่ไดทําไวถึงสงผลใหเขาไดมาอยูสุขสบายเชนนี้
สวนผูที่ทุกขยากนั้น ก็จะเลาถึงสาเหตุที่ทําใหเขาตองมาทุกขยากวาในสมัยที่อยูในโลกมนุษยนั้น
พวกเขาไดไปสรางบาปกรรมอะไรกันไวเมื่อตายมาแลวจึงตองมารับความทุกขยากลําบากเชนนี้
บรรดาผูที่ทุกขยากลําบากเหลานั้น ยังไดฝากใหผมมาบอกกับญาติพี่นองของเขาอีกดวยวา พวกเขา
เหลานั้นตองการใหญาติพี่นองทําบุญไปหาอยางไร จึงจะสามารถชวยแกไขความทุกขยากลําบาก ที่พวกเขา
ที่ตายไปแลวตองไปประสบอยูในขณะนั้นๆ ไดอยางถูกตองสําหรับเขาที่สุด ซึ่งหากกลาวโดยรวมๆ แลว
ผูที่ลวงลับทั้งหลายเขามักจะบอกวาเมื่อใดก็ตามที่ตองการจะทําบุญอุทิศสวนกุศลไปหาเขา ใหตั้งอกตั้งใจ
เวลาจะทําบุญใหดีอยาไดทะเลาะผิดเถียงกัน และใหไปนิมนตและทําบุญกับพระที่ปฏิบัติดี มีศีลวินัย แลว
กรวดน้ําลงดินดังนี้เปนตน
ในนิมิตนั้น กอนการพูดคุยระหวางผมกับบรรดาผูที่ตายจากโลกมนุษยไปแลวจะเสร็จสิ้น พวกเขา
จะพูดถึงทรัพยสิน เงินทอง ทั้งในบัญชีและที่เขาอาจจะมีเก็บไวแตลูกเมียไมเคยรู หรือเปนที่ดิน สวน ไรนา
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รถยนต ฯลฯ โดยถาเปนทรัพยสินพวกไรนา เขาก็จะบอกผมถึงเลขที่ดินแปลงนั้นๆ หรือถาเปนรถ เขาก็จะ
บอกถึงเลขทะเบียนตางๆ หรือหมายเลขเครื่องมาไมไดรูไมไดทราบ แตครั้นเมื่อตายจากมาแลวพวกเขาถึง
ไดมารู
ในระหวางที่ผมเลาถึงเรื่องราวนิมิตที่ไดไปพบเมื่อคืนที่ผานมาไปเรื่อย ๆ ทานครูบาก็ไดใหลูกศิษย
จดบันทึกรายละเอียดตามที่ผมเลาไปโดยละเอียด
เมื่อสําเร็จ ทานก็ใหผมเขาไปอยูในกุฏิดังเดิม โดยมีผูคนคอยจัดเอาขาวตมขนมน้ํามาให วันนั้นทั้ง
วันสรุปวาทานก็ไมใหผมออกจากบริเวณวัดพระพุทธบาทตากผาไปไหน
ตกเย็น มีก ารทําวัต รเย็น ทานครูบาไดไปเปน ประธานในการทําวัต รเย็นพรอมกับพระเณรและ
ศรัทธาญาติโยมซึ่งรวมกันอยูเต็มที่ศาลาใหญของวัด ครั้นทําวัตรเย็นเสร็จแลว ทานครูบาก็พูดออกลําโพงเลา
ถึงเรื่องนิมิตที่ผมมีใหกับพระเณรและญาติโยมทั้งหลายที่อยูในสถานที่นั้นฟง ซึ่งทานก็ไดเลาไปประมาณ
๓-๔ เรื่อง
เมื่อทานเลาจบในกลุมพระเณรก็มีผูถามทานวา “เรื่องนิมิตอยางนี้ครูบาวาจะเปนเรื่องที่พวกเราควร
จะเชื่อถือไดสักแคไหน?”
ทานก็ตอบวา “ครูบาไดไปติดตามเรื่องนี้มาหมดแลวในวันนี้ปรากฏวาเปนความจริงตามนัน้ ถาใคร
ไมเชื่อก็แลวแต... แตครูบาเชื่อเพราะครูบาไดสงคนไปติดตามและพิสูจนแลว”
ฆราวาสอีกทานหนึ่งไดถามทานดวยวา “เรื่องนี้ทําไมเกิดขึ้นกับนายไพศาลได ทั้งๆ ที่นายไพศาล
ก็ไมใชนักปฏิบัติธรรมอะไร?”
ซึ่งทานครูบาก็ไดใ หคําตอบวา “เรื่องนี้เปนเรื่องของบุปเพจกตปุญญตา เปนเรื่องของเนื้อนาบุญ
เปนเรื่องของบุญกุศลที่นายไพศาลเขาไดทําเอาไวในชาติปางกอนๆ มาแลว และไดมาออกผลใหเราไดทราบ
กันในชาตินี้”
เมื่อทุกคนไดยินครูบากลาวเชนนั้น ทั้งพระเณรและฆราวาสที่ไดฟงตางก็มีความสนใจในเรื่องตางๆ
เกี่ยวกับนิมิตที่เกิดขึ้นกับผม ซึ่งผมก็ไดตอบขอสงสัยใหเปนที่เขาใจแจมแจงกันทุกคน
ทานครูบาไดใหผมพักอยูวัดตออีกหนึ่งคืน รวมเวลาที่ผมพักอยูที่วัดพระพุทธบาทตากผาก็ ๒ วัน
๒ คืน ในตอนเชาผมจะถูกทานครูบาเรียกเพื่อไปไตถามพรอมจดบัน ทึกถึงเรื่องนิมิตที่ผมมีในคืนนั้น ๆ
ซึ่งขอมูลเรื่องนิมิตที่ทานไดไปจากผมนี้ ทานจะใหลูกศิษยออกไปติดตามเพื่อทําการพิสูจนดูวา บุคคลที่มีชื่อ
ปรากฏอยูในนิมิตของผมนั้นมีตัวตนอยูจริงหรือไมอยางไร โดยเฉพาะกับเรื่องของคนที่ตายไปแลวไดสั่งมา
หาลูก หลานวาอยูที่บา นเลขที่เท านั้น / ตํ าบล / อํ าเภอ หรือ จังหวัด นั้น ๆ และได ต ายจากโลกนี้ไปแล ว
เมื่ อ วัน นั้ น เวลานั้ น โดยละทิ้ ง ทรัพ ย ส มบั ติ เ อาไว มี อ ะไรบ าง ถ าเป น ไร น า ก็ อ ยู ที่ไ หน จํ า นวนกี่ ไ ร
เลขทะเบียนอะไร ฯลฯ ลูก ศิษยข องทานก็จะออกไปเพื่อทําการพิสูจ นวาสิ่งตางๆ เหลานี้จะเปนจริงดัง
ที่ผมไดบอกทานครูบาทราบหรือไม

๕
ซึ่งเมื่อลูกศิษยไดพากันออกไปติดตามดูแลว ตางก็กลับมารายงานใหทานครูบา ทราบวา “เปนจริง
ตามนั้น” ทานครูบาจึงหัวเราะขึ้นอยางแชมชื่น และไดพูดออกมาตอหนาผมและลูกศิษยของทานวา “เออ เรา
ไดเรียกคนมา และพูดคุยกับคนไมผิดคน เปนประโยชนทั้งกับตัวครูบา พระเณร และศรัทธาทั้งหลายเปน
อยางมาก” ทานพูดแลวก็หัวเราะตอไปอยางยินดี
ผมไดพักอยูที่วัดเปนเวลา ๒ คืนแลว เห็นสมควรจึงไดลาครูบาเพื่อกลับบานในชวงตอนสายของ
วันที่ ๓ ซึ่งตอนไปลาทานกลับบานนั้นทานก็ไดมอบแสตมปใหกับผม ๒๐๐ ดวง เงินอีก ๒๐๐ บาท และ
เหรียญของทานอีก ๑ องค โดยทานบอกกับผมถึงเหรียญของทานองคนี้วา “เหรียญรุนนี้เปนเหรียญเกากอน
ซึ่งครูบาไดเก็บรักษาไว มีเหรียญเดียวใหเก็บรักษาไวดีๆ” แลวทานก็บอกกับผมวา “ถาสแตมปหมดเมื่อไหร
ก็ใหมาเอาที่ครูบาอีกไดนะ ครูบาจะชวยเปนเจาภาพแสตมปให” จากนั้นทานก็ใหศีลใหพร แลวผมก็ลาทาน
กลับออกมา
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