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ตามปกติ ค นเราเวลานอนหลั บ จะเกิ ด นิ มิต หรื อฝ น อั น เปน การบอกลาง บอกเหตุ หรื อเคา มู ล
ซึ่งเกี่ยวกับตนเองหรือญาติพวกพอง ไดยินเขาพูดกันวากรรมนิมิต จิตอาวรณ เทพสังหรณ ธาตุกําเริบ เรียกวา
อาการฝน สําหรับเรื่องของคุณไพศาล แสนไชย คงจะไมใชเรื่องฝน การฝนคงจะไมซ้ําเรื่องเดียวกันบอยๆ
นี่ถือวาเปนปรากฏการณที่ยากตอคนทั่วไปจะมีได และยังไมเคยไดยินคนไหนพูดถึงเรื่องนี้แตฝนมีกันได
ทุก คน การที่ คุ ณ ไพศาลไปประสบมาในปรภพแล ว นํ า มาเล าเรื่ องเกี่ย วกั บบุ ค คล ในป จ จุบั น วา อดี ต
เปนอยางไร ปจจุบันเปนอยางไร ใครเกี่ยวของกับใครตองแกไขอยางไร เมื่อทําตามที่บอกแลวไดผลสมจริง
คุณไพศาลไมไดเรียกรองคาตอบแทนแตอยางใด พวกหมอสะเดาะเคราะหยังเรียกคาตอบแทน แตละเรื่องที่
คุณ ไพศาล บอกไมใ ชเรื่องเคราะห หากแตเปนเรื่องกรรมในอดีต ที่บุค คลนั้น ทําเองสงผลมาในปจจุบัน
บอกแลว คนเชื่อ ก็มีไ มเ ชื่อก็ มีที่สุ ด แลว ต องเชื่อ บางครั้ งบอกว าถา ทํา ไมสํ าเร็ จ ใหไปหาอาจารย ชุณ ห
วัด วังตะกู ชว ยเหลือจะสําเร็จ และก็เคยทําเชน นั้น มาแลว อาตมาเองก็คิด วาแปลกดีอยูกันคนละจั งหวัด
ไมเคยพบเห็น กัน ไมเคยไดยินชื่อกันดวยซ้ําไปทําไม บอกชื่อ -สกุล ที่อยูไดอยางถูกตองชัด เจนอยูต าม
ธรรมดาใครไปถามแบบหมอดู คุณไพศาลจะบอกไมไดและก็ไมไดเรียนทางทํานายทายทักอะไร คราวใด
ไปไดนิมิ ต มาจึงบอกไดเป น คราว ๆ ไป บางเรื่อ งได นิมิต มาแลว ยังบอกไม ได ตองรอใหถึง กําหนดนี้
ก็นาอัศจรรย บางเรื่องบอกไดเลยเพราะเปนผูเกี่ยวของกันในชาติอดีตและปจจุบันเรื่องตาง ๆ ในตอนแรก ๆ
ไมได เผยแพร ตอเมื่อมีผูสนใจมากขึ้นจึงพิมพเผยแพรใหอานกันทั่วถึง จะเชื่อหรือไมอยางนอยก็ทํา ให
คนเราคิดถึงเรื่องกรรมเวรจะเปนเหตุใหคนเราทําแตกรรมดีมากขึ้น จะเปนประโยชนแตสังคมตอไป
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๒
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คําวา “นิมิต” แปลวา เครื่องหมายหรือลางเปนเครื่องบอกเหตุตาง ๆ ตามหลักพระอภิธรรมกลาวถึง
อารมณ ของผูที่จะไปเกิดในภพตอไป จะมีนิมิตบอกเหตุไว ๓ ประการ คือ กรรม กรรมนิมิต และคตินิมิต
คนที่จะไปเกิดในภพตอไป จะมีนิมิตบอกเหตุ การกระทําที่ตนกําลังทําอยูแลวก็ยึดอารมณนั้นไปเกิดในภพ
ตอไป บางคนจะเห็น อุปกรณเครื่องกระทําที่ต นใชทําความดีค วามชั่ว เชน เห็นจีว รที่ตนเคยถวายพระ
เปนตน เรียกวา กรรมนิมิต บางคนจะเห็นสถานที่จะไปเกิด เชน เห็นวิมานก็จะไปเกิดเปนเทวดา เรียกวา
คตินิมิต
แตคําวา นิมิตพิศวง ที่เกิดขึ้นแก นายไพศาล แสนไชย นี้เปนอีกแบบหนึ่งไมใชนิมิตทั้งสามที่กลาว
แลว ขางตน แตมีลัก ษณะเหมือนกับบุค คลที่อยูใ นภาวะฝน เหตุข องการฝน ก็มีเหตุบอกไว ๔ อยาง คือ
ธาตุวิปริต จิตอาวรณ เทพสังหรณและกรรมบันดาล
อาการของธาตุวิปริต เชน กินอาหารมากหรือนอยเกินไป สุขภาพไมแข็งแรง เจ็บปวยก็สามารถเปน
เหตุใหฝนไดเมื่อยามหลับ ลักษณะของ จิตอาวรณ ก็คือ ในภาวะที่มีจิตใจจดจออยูกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งแลว
ก็สามารถเก็บเอามาฝนได เหตุแหงเทพสังหรณก็คือ เทวดามาดลใจใหทราบถึงสิ่งตาง ๆหรือเหตุการณตาง ๆ
ในเวลาฝน สวนกรรมบันดาล คือ การกระทําที่ทําไวไมวาดีหรือชั่ว ก็เปนเหตุใหฝนไดเชนเดียวกัน
นิมิตพิศวงที่เคยเกิดขึ้นแกคุณไพศาล แสนไชย เปนลักษณะ “เทพสังหรณ” คือ เทวดามาดลใจ สราง
นิมิตใหปรากฏแกคุณไพศาลไดทราบถึงเรื่องราวของบุคคลตางๆ ที่เกิดในอดีตชาติ ซึ่งไดสรางกรรมมา
แตกต า งกั น ทํา ดี บ า ง ทํ าชั่ ว บ า งปะปนกั น ไป กรรมที่ ทํ า นั้ น ก็ สง ผลให ไ ปวนเวี ย นอยู ใ นวั ฏ ฏสงสาร
เวียนวายตายเกิดไปตามภาพตาง ๆ ภูมิอันเปนที่อยูของสัตวทุกจําพวก มีทั้งหมด ๓๑ ภูมิ ไดแก อบายภูมิ ๔
มนุษย ๑ สวรรค ๖ พรหม ๒๐ ตามคัมภีรมาลัยสูตร ผูที่มีบุญวาสนา สามารถทองเที่ยวไปตามภูมิตาง ๆ
ได ถาพบสัตวในอบายภูมิก็จะฝากมากใหบอกญาติ ๆ ไดทําบุญอุทิศไปให ถาทองเที่ยวไปในแดนสวรรค
พบเทวดานางฟาก็จะบอกใหทําทาน รักษาศีล เจริญภาวนาไว จะไดเกิดมาในภพภูมิที่ดี มีความสุขตลอดกาล
คุณไพศาล แสนไชย เปนผูที่มีปุพเพกตปุญญตา คือ ไดทําบุญไวในปางกอนไดบริจาคทาน รักษาศีล
ไดเจริญภาวนามา เมื่อไดสรางบุญ ๓ อยางนี้ไวในอดีตอยางตอเนื่องและอธิษฐานจิต ขอใหรูธรรมเห็นธรรม
ขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา หรืออาจจะขอใหรูความเปนไปของผูที่ยงั เวียนวายตายเกิดก็เปนได
คุณไพศาล แสนไชย เปนบุคคลที่มีจิตเมตตาโอบออมอารี เอื้อเฟอเผื่อแผชวยเหลือผูที่มีความทุกข
มีค วามเดือดรอน ใหลดนอยทุเลาลง และมีค วามสุข ที่สุด ในสังคม ผูใ ดมีค วามทุก ข มีค วามเดือดรอน
คุณไพศาล เปนบุคคลที่สรางบุญมาแตอดีตชาติ และอาศัยบุญในอดีตที่สืบเนื่องมาถึงปจจุบัน ไดบอกใหผูที่
มีความเชื่อเกียวกับนิมิตพิศวง ไดปฏิบัติตามหรือแกไขในสิ่งที่ทําไปแลวใหทุกฝายสบายใจ โดยวิธีใหอภัย
ซึ่งกันและกัน โดยที่คนเราเกิดมาแลวนั้น ธรรมชาติมอบสติปญญามาคลาย ๆ กัน สติปญญาที่ประกอบดวย
ศรั ท ธา รวมกั น เป น เครื่ อ งพิ นิ จ พิ เ คราะห พิ จ ารณาเหตุ ก ารณ ต า ง ๆ อย า ปฏิ เ สธสิ่ ง ที่ ต นยั ง เข า ไม ถึ ง
แตอยาพึ่งเชื่อในสิ่งที่ยังมองไมเห็นตั้งอุเบกขาวางใจเปนกลาง พิจารณาดูตามความเปนไป

๓
ดังนั้น เรื่องราวของคุณไพศาล แสนไชย ที่มีนิมิตเกี่ยวกับบุคคลตาง ๆ หรือเหตุการณในลักษณะ
ตางๆหรือเหตุการณในลักษณะตาง ๆ ในอดีตจึงเปนเรื่องที่ชวยสงเคราะหและชวยประสานใหบุคคลที่เปน
คูเวรกันใหเลิกแลวตอกัน อโหสิกรรมในการกระทําที่เคยลวงเกินกัน นับวาเปนบุญกุศลอยางยิ่ง และถือว า
เปนการชักชวนใหบุคคลตาง ๆ ไดบริจาคทาน รัก ษาศีล เจริญภาวนา อีกทางหนึ่งนับวาเปนเรื่องที่ตองทํา
อยางตอเนื่อง ผลลัพธก็คือ “บริจาคทาน ร่ํารวย รักษาศีล รูปสวย เจริญภาวนา ฉลาด รุงเรื่อง”
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