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คน้พบ “หนงัสอือนิตก-เทพท านาย” โดยยอ่ 

 

หนังสือใบลานสี ได้ถูกตกมาในวดัแห่งหนึ่ง ในจงัหวดัอตัตะบือ (ประเทศลาว) ข้าพเจ้าได้รับรู้จากพระ

อาจารย์ผู้ทรงศีลองค์หนึ่งเผยแผ่ให้เลยเกดิความศรัทธาเสียสละทรัพย์พมิพ์แจกจ่ายมายงัพีน้่องชาวพุทธ

ทั้งหลาย เพือ่เป็นกุศล และเพือ่พจิารณาญาณด้วยตนเองถึงเหตุการณ์มหันตภัยของโลกยุคโลกาภิวฒัน์ ซ่ึง

จะบังเกดิขึน้ตามพุทธท านายไว้ดังนี ้

โลชังชมโทโพโส อนิโตกรุณา 

พระอนิทร์ พรหม ยมราช ได้ส่ังไว้ว่า ถ้าบุคคลใดได้รู้แล้ว จงรีบบอกให้คนอืน่ฟังหรือพมิพ์แจกตามก าลงั

ศรัทธา จะเกดิมหากุศลช่วยให้ท่านได้หลุดพ้นจากมหันตภัยพบิัตทิั้งปวง ถ้าบุคคลจะลงมาเกดิพร้อมทั้ง

หนังสือใบลานฉบับนี ้ถ้าใครไม่มไีว้ในบ้านเรือนจะมภูีตผปีีศาจเข้ามาท าลายอย่างแน่แท้ในปีจอถึงปีกุน เมือ่

เดือนหงายจะมงูีพษิอยู่บนศีรษะ ฉกกดัให้ถึงตาย และผู้คนทั้งหลายจะเกดิความเดือนร้อนหลายประการ  

ทุกข์ยากฮ้อน ย้อนศึกสงครามบ่แล้ว 

ทุกข์ยากฮ้อน ย้อนน า้และไฟ 

ทุกข์ยากฮ้อน ย้อนบ่มไีผสิเบิงไผ 

ทุกข์ยากฮ้อน ย้อนดึงข้าวปลาอาหาร 

ทุกข์ยากฮ้อน ย้อนผวั-บ่เห็นหน้ากนั 

ทุกข์ยากฮ้อน ย้อนมคีนตายตามทุ่งนา 

ทุกข์ยากฮ้อน ย้อนบ่มผีู้เฒ่า 

ทุกข์ยากฮ้อน ย้อนไปต่างประเทศบ่สะดวก 

ทุกข์ยากฮ้อน ย้อนนอนบ่หลบั 

ในปีจอนี ้ในเมอืงจนัทร์จะมฤีษีองค์ทองด า ลกิขาลาเพศออกมาเป็นพ่อค้าในปีจอขึน้ 8 ค า่ ห้ามบ่ให้ตกัน า้

อาบ น า้กนิ ตามหัวยหนองคลองบึงหลงัพระอาทิตย์ตกดิน(ก่อนค า่) พระยายมราชจะน าเอายาพษิพ่นใส่โลก

มนุษย์ 

ในปีจอ เมอืงกรุงเทพ จะแตกพงัหลายตอนเวลาไก่ขัน พระแก้วมรกต หัวเชียงเมีย้งข้าวเมด็ใหญ่จะกลบัสู่

เวยีงจนัทร์ นี่คอื พระคาถาขององค์อนิทร์ พรหม ยมราช ได้เขียนไว้ในใบลาน จงเกบ็รักษาไว้ให้ดีเพือ่ช่วย

หลุดพ้นจากภัยพบิัตไิด้ในยามเกดิเหตุการ์มหันตภัย พระคาถาเขียนไว้ว่า 

ปะโต เมตงั ประระชีมนิัง สุคะโต จุต ิจติตะ เมตตะ นิมะมงั สุคะโต จุต ิ 

พระคาถาบทนีเ้ขียนลงใบลาน แผ่นทองหรือแผ่นผ้ากด็ ีตดิไว้ที่ประตู้บ้านหรือในรถหรือโพกศีรษะ ยามเกดิ



เหตุการณ์จะช่วยให้หลุดพ้นจากภัยอนัตรายในการละเวลานี ้เทพเจ้าเหล่าเทวดาผู้รักษาคุ้มครองโลกได้กราบ

ทูลต่อพระอนิทร์ว่า มนุษย์โลกท ากุศลเพยีง 3 ส่วน และท าบาปกรรมถึง 7 ส่วน เมือ่เป็นเช่นนีอ้งค์อนิทร์จะ

ส่ังลงโทษมนุษย์ผู้ใจบาป ถึง 96 ข้อ นับตั้งแต่ปีจอ ถึงปีกุน ดังนี ้

1. จะให้เกดิพายุลมแรง แผ่นดินไหว 

2. จะให้เกดิอคัคภีัย 

3. จะเกดิอุทกภัย 

4. จะเกดิฟ้าผ่า 

5. จะเกดิร้อนเกนิไป หนาวเกนิไป 

6. จะเกดิสารพษิต่างๆ 

7. จะเกดิกาฬโรคต่าง  ๆ

8. จะเกดิข้าวยากหมากแพง 

9. จะเกดิฆาตพยาบาทเบียดเบียนกนัเอง 

มหันตภัย 9 อย่างนี ้จะหลุดพ้นได้โดยเฉพาะผู้มบุีญ คนที่ปฏิบัตติามค าส่ังสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

เท่านั้น รู้แล้วจงบอกต่อกนัไปให้รีบท าความดีมากๆ ถ้าเลยปีจอ ปีกุน ไปแล้ว ทุกคนพร้องทั้งลูกหลานจะ

ได้รับความสุขกายสบายใจทุกคนให้ทุกคนเคร่งครัดในศีล 5 

นอกจากหนังสืออนิตก ที่ได้กล่าวมาแล้วยงัมพีระผู้ทรงศีลองค์หนึ่ง ได้พบเห็นค าสอนที่จารึกไว้ในแผ่นศิลา

ที่พึง่พบในภูเขาแห่งหนึ่งที่พระพุทธเจ้าได้เดินธุดงค์วปัิสสนากรรมฐานผ่านไป พระผู้ทรงศีลกล่าวว่า พีน้่อง

ทั้งหลาย ถ้าไม่เช่ือกสุ็ดแล้วแต่ดวงจติ เพราะถึงเวลาแล้วที่สวรรค์จะไม่มคีวามลบั ถ้าท่านเช่ือกเ็ป็นกุศล รู้

เพยีงเท่านี ้ข้าพเจ้าจงึบอกเล่าสู่ท่านฟังตามค ากล่าวของพระผู้ทรงศีลรูปนีว่้า ในแผ่นศิลาได้เขียนไว้โดยพระ

มหากสัสะปะว่า ในปีระกา ปีจอ ปีกุน เดือน 7-8 จะเกดิเหตุการณ์ร้ายตามถนนหนทาง ในเดือน 9-10 คนใจ

บาปจะถูกล้างผลาญให้หมดไป มบ้ีานแต่ไม่มคีนอยู่ มข้ีาวแต่ไม่มคีนกนิ มทีางแต่ไม่มคีนเดิน 

สุดท้าย พระผู้ทรงศีลได้กล่าวย า้ถึงความศักดิ์สิทธิ์ของหนังสืออนิทร์ตกเพิม่เตมิว่า ถ้าท่านผู้เคารพบูชาหรือ

บนว่า จะบอกแก่ผู้อืน่หรือพมิพ์แจกจ่ายให้สาธุชนทั้งหลายได้รับรู้แล้วท่านปรารถนาส่ิงใดจะได้สมใจนึก จะ

ปราศจากภัยพบิัตทิั้งปวงตลอดไป ไม่เช่ืออย่าลบหลู ่
 

 

 



พระพทุธเจา้ท านาย 

 

ออกจากศิลาจารึกในมหาวหิารเจคมาหเชตะวนั ณ สวนมฤคทายวนั ประเทศอนิเดีย โดยคณะทูตไทยที่ไป

อญัเชิญพระบรมสารีริกธาตุ เมือ่ปี พ.ศ. 2485 ตามค าแปลเป็นภาษาไทย ว่าดังนี ้

สาธุ อะระหังตา พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงพระเมตตากรุงณาสรรพสัตว์ทั่วโลก ที่เกดิมาแล้วแต่ล าบาก ทั่ว

หน้า ทุกชาต ิทุกศาสนาตามธรรมชาต ิเมือ่อาตมาเข้านิพพานไปแล้วครบห้าพนัปีเป็นที่สุด โลกจะหมุนไป

ใกล้จะถึงจ านวนที ่ตถาคตท านายไว้สองพนัห้าร้อยปีมนุษย์และสัตว์จะได้รับภัยพบิัตเิสียคร้ังหนึ่งในระยะ 

30 ปี ส่ิงที่สาธุชนไม่เคยเจอะจะได้เห็น ไม่เคยพบจะได้พบ ยกัษ์หินที่ถูกสาปให้หลบักลบัตืน่ขึน้มาอาละวาด

ยิง่ขึน้ ใกล้กบั พศ. 2550 ยิง่ทวกีนัใหญ่ขึน้ทุกทิวาราตรี มนุษย์นอกศาสนาจะรบราฆ่าฟันกนัจนถึงเลอืดนอง

เตม็พืน้ดนิ พืน้น า้จะลุกลามเผามนุษย์ไม่ขาดระยะ ต่างฝ่ายต่างท าลายเหมอืนยกัษ์ กระหายเลอืด แผ่นดินจะ

เป็นเปลวไฟจะตายไปอย่างละคร่ึงหนึ่งจงึจะเลกิล้ม ต่างฝ่ายต่างหมดก าลงัด้วยกนั ตามวสัิยยกัษ์ร้ายนอก

ศาสนา ซ่ึงถือก าเนิดจากป่าอ ามหิต ส่วนพุทธศาสนิกชน ผู้ท าแต่บุญ เดินตามทางตถาคต สามารถระงับร้อน

ไม่รุนแรง บ้านใดได้บูชาพระโพธิสัตว์ ผ้ากาวสวพตัร์ กจ็ะรับภัยพบิัตเิบาบาง แต่หนีภัยธรรมชาตไิม่พ้น ไฟ

จะลุกลามมาทางทิศตะวนัออกไหว้วดัวาอาราม สมณะชีพราหมณ์ จะอดอยากยากเข็น ลูกไฟจะตกจากฟ้า

เหลก็กล้าจะผุดจากน า้ สงครามจะเกดิทั่วทิศ พระยานาคจะพ่นพษิเป็นเพลง ทหารจะเป็นเจ้า ข้าวสารจะ

ขาดแคลนทุกแคว้นจะอดอยาก พลูหมากจะหมดเปลอืง สีเหลอืงจะชนะ พระยงัอยู่คู่เมอืงอกีต่อไป สีขาวจะ

แพ้ภัยในที่สุด ครุฑจะบินกบัฐาน คนจะกลบับ ารุงพระพุทธเจ้าว่าดังนี ้

ชา ตะ มะ สะ ละ วา พระพุทธชินลตินีท่้านให้เขียนใส่กระดาษ หรือผ้าขาวตดิไว้หน้าบ้าน หรือหัวนอน ดังนี ้

จะมอีายุยนืยาว จะทันผู้มบุีญช่ือ พระยาธรรมกิราชา เมือ่แรกสถิตอยู่เขตอยุธยา บัดนีท่้านเสด็จอยู่ลานช้าง

(ภาคอสีานในปัจจุบัน) พระธรรมกิราชา เข้ามาปีกุน เดือน 11 เป็นเที่ยงแท้หนักหนาท่านเสด็จมาในปีระกา 

แรม 5 ค า่ มหากษัตริย์มาทางทิศตะวนัตก สมณะชีพราหมณ์ตามมาพอประมาณได้ 76,400 รูป ทั่วอาณาจกัร 

สมเด็จพระบรมนักปราชญ์ได้ประกาศคาถาว่า ดังนี ้นะสัจจงั ทะ คะยงัมะส าค าปัง คอยดูในปีมะโรง คนจะ

เดินโก่งโคง คลาน ผู้ใดอยากพบผู้มบุีญ ช่ือพระยาธรรมกิราชาให้ภาวนา ให้หมัน่รักษาศีล สดับรับฟังพระ

ธรรมเทศนา คอยดูปีมะเส็งตลิง่จะพงั มหาสมุทรจะชอกช ้า อย่าเที่ยวไปกลางแจ้ง ท่านเข้ามาปีกุน เดือน 8 

เป็นเที่ยงแท้ ผู้ใดไม่เช่ือจะรับอนัตราย คอยดูในปีจอ คนจะพ้นภัย สะโรนะกา โทหายะโม พุทธะตะยะ

ภาวนาทุกค า่เช้า ผู้นั้น จะมอีายุยนืนานจะได้เห็นพระธรรมกิราชา(พระโพธิสัตว์ศรีอริยเมตไตย) ในปีกุน 

ท่านจะเข้ามาอกี ถ้าไม่เห็นหนังสือบ้านใด ผู้นั้นจะได้รับอนัตราย รู้แล้วให้บอกต่อกนัด้วย 



ค าเตอืน โลกมนุษย์ก าลงัจะเข้าสู่กาลยีุค จะท าให้เกดิภัยธรรมชาตจิาก ดิน น า้ ไฟ ลม จะเกดิมหาสงครามโลก

คร้ังที่สามตามมา มนุษย์จะตายไปกว่าคร่ึงส าหรับประเทศไทย จะเร่ิมเกดิตั้งแต่ปี 2550 คาดว่าจะได้รับภัย

ทางน า้แล้วไฟโดยเฉพาะจงัหวดัที่ตดิชายทะเลและกรุงเทพฯ แผ่นดินจะยุบตวั คลืน่น า้จะพดัเข้า ถล่มความ

สูง 200 เมตร มนุษย์จะล้มตายมากกว่าคร่ึง น า้จะเข้าช่องแคบสระบุรี และด้านตอนล่างของโคราชบางส่วน 

ภัยพบิัตจิะเกดิขึน้อย่างต่อเนื่องไปเร่ือย ๆ สุดท้ายประเทศไทยเหลอืประชากรประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์ส่วน

ประเทศอืน่ทั่วโลกจะเหลอืเพยีง 10 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น บุคคลที่รอดชีวติส่วนมากกสู็ญเสียสตสัิมปชัญญะไม่

ปลอดภัยเหมอืนเมอืงที่นับถือพระพุทธศาสนาเพราะไม่เข้าใจบ าเพญ็ฌานภาวนา ฉะนั้นอย่าหลงใหลใน

ทรัพย์สินของตนเองให้มากนัก เพราะเมือ่เข้ายุคศิวไิล เงินทอง จะไม่มค่ีาเลย เพราะมนุษย์ยุคนนั้น วดักนัที่

ความดี ศีลธรรม บุญกุศลเท่านั้น ปีมะโรง พศ. 2555 ปีมะเส็ง 2556 ปีระกา พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 ปีกุน พศ.. 

2562 ค านายสมเด็ยพระพุฒาจารย์(โต พรหมรังสี) 

รัชกาลที่ 1 ทายว่า มหากาฬ (ท าลายเพือ่น พีน้่อง) 

รัชกาลที่ 2 ทายว่า ฌานยกัษ์ (ช านาญเวทมนต์) 

รัชกาลที่ 3 ทายว่า รักมติร (มกีารค้าขายกบัต่างชาตมิากมาย)  

รัชกาลที่ 4 ทายว่า สนิทค า (ออกบวช) 

รัชกาลที่ 5 ทายว่า จ าแขนขาด (คอืต้องยอมเสียดินแดนฝ่ังซ้ายแม่น า้โขงและเขมร เพือ่ป้องกนั อธิปไตย) 

รัชกาลที ่6 ทายว่า ราชโจร (เกดิสงครามโลกคร้ังที่ 1 เกดิกลุ่มโจรมากมาย มกีารตั้งกองเสือป่าคร้ังแรกของ

ไทย) 

รัชกาลที่ 7 ทายว่า ชนร้อนทุกข์ (เกดิการเดินขบวนเพือ่เรียกร้องประชาธิปไตย) 

รัชกาลที่ 8 ทายว่า ยุคทมฬิ (พระเจ้าแผ่นดินถูกลอบปลงพระชนม์) 

รัชกาลที่ 9 ทายว่า ถิ่นกาขาว (มฝีร่ังเข้ามามากมาย น าเงินมาซ้ือประเทศไทยเกดิวกิฤตการเงิน) 

รัชกาลที่ 10 ทายว่า ชาวศิวไิลย์ (จะมเีหลอืเฉพาะผู้มบุีญเท่านั้นที่รอดคอย เป็นยุคของพระศรีอาริยเมตไตย) 
 

 

 

 

 

 



พระคาถาบูชาพอ่ ร.5 

 

(ธูป 9 ดอก ต้ัง นะโม 3 จบ) 

พระสยามมิน ทะโร วะโร อัตตัง พุทธะสังมิ อิติ อรหัง  

วะรังพุทโธ นะโมพุทธายะ ปิโยเทวา มนุสานัง  

ปิโย พรหมานะ มุตตะโม ปินัน หริยงั นะมามิหัง 

ข้าพเจ้าได้พบหนังสือแผ่นน้ีเข้าด้วยความบังเอิญ  เม่ืออ่านดูแล้วเกิดความเล่ือมใสศรัทธา จึงได้พิมพ์แจกเป็นกศุลทาน  ซ่ึงใน

ใจความหนังสือมีอยู่ ว่า วันหน่ึงในโบสถ์ของวัดศิริประสุประตินาถ  ได้มีหลวงพ่อองค์หน่ึง ได้น่ังสวดมนต์อยู่ในโบสถ์ของ

วัด ในเวลาน้ันก็มีงูตัวหน่ึงได้เล้ือยออกมาจากหน้าพระพุทธรูปในโบสถ์  หลวงพ่อเม่ือได้เห็นงูตัวน้ันก็เกิดอาการกลัว  

หลังจากน้ันงูก็ได้กลายเป็นมนุษย์ในรูปของพราหมณ์ แล้วก็พูดกับหลวงพ่อว่า “เจ้าไม่ต้องกลัวและตกใจ เจ้าจงฟังข้าพเจ้า 

ข้าพเจ้าคอืพญานาคราชและได้จุติ ณ  วัดแห่งน้ี เพื่อบ าบัดปัดเป่าความช่ัวร้ายและคนบาป  คนที่ท ากรรมไว้มากมายจะให้

พินาศหายไปจากโลกน้ีและเจ้าจงประกาศให้คนได้รู้ทั่วว่า  ผู้ใดน าเร่ืองของข้าพเจ้าไปพิมพ์แจก  1,000 ใบ ภายใน 15-30 วัน 

มันผู้น้ันจะมีโชคลาภ  มีความสุขความเจริญ คดิส่ิงใดสมปรารถนาทุกประการ  และผู้ใดได้รู้ได้อ่านอย่าคดิเป็นการหลอก

หลวง หรือไม่เช่ือ และผู้ใดคดิจะพิมพ์ต้องพิมพ์แจกภายใน 15-30 วัน อย่าคดิพิมพ์ผัดวันประกันพรุ่ง หรืออ่านแล้วฉีกทิ้ง 

มันผู้น้ันจะมีเร่ืองและภัยพิบัติเกิดข้ึนต่อผู้น้ัน  อ่านแล้วอย่าทิ้งให้พิมพ์แจกหรือแจกต่อๆ ไป  (หรือเก็บไว้สวดมนต์เพื่อเป็นศิ

ริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว )จากน้ันมาหลวงพ่อองค์น้ันได้พิมพ์แจก  1,000 ใบ หลังจากน้ันประมาณ 3-4 วัน ท่านได้

ส าเร็จวิชาต่างๆ  และคุณโกบินตะแห่งปราสาทคุปตาได้พิมพ์แจก 1,000 ใบ เข้าก็ได้เงินทองที่หยบิยมืไปคนืมา อีกรายหน่ึงก็

พิมพ์แจก 500 ใบ รายน้ีเป็นชาวนา  วันหน่ึงเขาไปไถนาเขาได้พบไหใบหน่ึงมีเงินทองเต็มไปหมด  ส่วนอีกรายหน่ึงก็ได้พิมพ์

แจก 100 ใบ เขาถูกล็อตเตอร่ี 1 ล้านบาท อีกรายหน่ึงเป็นคนถีบสามล้อก็พิมพ์แจก 650 ใบ เจาก็เจอแจกันทอง อีกรายหน่ึง

เป็นคนตกงานไปสมัครงานที่ไหนก็ไม่มีใครรับ พอเขาพิมพ์แจก 3-4 วัน เขาก็หางานท าได้เป็นงานดี และอีกรายได้อ่านแล้ว

ไม่เช่ือฉีกทิ้ง หลังจากน้ันประมาณ  1-2 วันลูกชายเขาก็ตาย อีกรายหน่ึงได้อ่านแล้วคดิว่าจะพิมพ์แจก  และผัดวันประกันพรุ่ง

จนเลยก าหนด ผู้น้ันเป็นพ่อค้าท าการค้าขายก็ขาดทุนและพ่อเขาก็มาตายจากไปอีกคน  อีกรายหน่ึงก็พิมพ์แจก 1,000 ใบ ไม่ก่ี

วันเขาก็มีเงินทองแบไม่น่าเช่ืออยู่ๆ  ก็มีเงินข้ึนมาเอง เหตุการณ์ที่เกิดข้ึนมาในโบสถ์ในวัดศิริประสุประตินาถน้ี  ต้องคด้ิวย

ความสัตย์จริงและศรัทธา อ่านแล้วต้องพิมพ์แจก อ่านแล้วอย่าฉีกทิ้งให้แจกต่อๆ กันไปด้วยความศรัทธา  และเช่ือถือก็จะเป็น

ผลดีแก่ตนเอง 


