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คนพบ “หนังสืออินทรตก-เทพทํานาย” โดยยอ 

 หนังสือใบลานสีไดถูกตกมาในวัดแหงหนึ่งในจังหวัดอัตตะบือ (ประเทศลาว) 
ขาพเจาไดรับรูจากพระอาจารยผูทรงศีลองคหนึ่งเผยแพรให เลยเกิดความศรัทธา
เสียสละทรัพยพิมพแจกจายมายังพี่นองชาวพุทธทั้งหลาย เพื่อเปนกุศลและเพื่อ
พิจารณาญาณดวยตนเองถึงเหตุการณมหันตภัยของโลกยุคโลกาภิวัฒน ซึ่งจะบังเกิด
ขึ้นตามพุทธทํานายไวดังนี ้
 

โลชังชม โทโพโส อินโตกรุณา 
 พระอินทร พระพรหม ยมราช ไดสั่งไววา ถาบุคคลใดไดรูแจงจงรีบบอกใหคน
อื่นฟง หรือพิมพแจกตามกําลังศรัทธาจะเกิดมหากุศลชวยใหทานไดหลุดพนจาก 
มหันตภัยทั้งปวง ถาบุคคลจะลงมาเกิดพรอมทั้งหนังสือใบลานฉบับนี้ ถาใครไมมีไวใน
บานเรือนจะมีภูตผีปศาจเขามาทําลายอยางถองแท 
 ในปจอถึงปกุน เมื่อคืนเดือนหงายจะมีงูพิษเหนือศีรษะ ฉกกัดใหถึงตายและ
ผูคนทั้งหลายจะเกิดความเดือดรอนหลายประการ 
 
 
 



 ทุกขยากฮอน    ยอนศึกสงครามบแลว  
 ทุกขยากฮอน    ยอนน้ําและไฟ  
 ทุกขยากฮอน    ยอนบมีไผสิเบิ่งไผ  
 ทุกขยากฮอน    ยอนอึดขาวปลาอาหาร  
 ทุกขยากฮอน    ยอนผัวเมียบเห็นหนากัน  
 ทุกขยากฮอน     ยอนมีคนตายตามทุงนา 

ทุกขยากฮอน    ยอนบมีผูเฒา 
 ทุกขยากฮอน    ยอนไปตางประเทศบสะดวก  
 ทุกขยากฮอน    ยอนนอนบหลับ  
 
 ในปจอนี้ในเมืองจันทรจะมีฤาษีองคทองดํา สิขาลาเพศออกมาเปนพอคา  
ในปจอขึ้น 8 ค่ํา หามบใหตักน้ําอาบ น้ํากิน ตามหวย หนอง คลอง บึง         
หลังพระอาทิตยตกดิน (กอนค่ํา) พระยายมราชจะนําเอายาพิษพนใสโลกมนุษย 
 ในปจอเมือกรุงเทพจะแตกพังทลายตอนเวลาไกขัน พระแกวมรกตหัวเชียง
เมี้ยงขาวเม็ดใหญจะกลับสูเวียงจันทร นี่คือคาถาของพระอินทร พรหม ยมราชได
เขียนไวบนใบลาน จงเก็บรักษาไวใหดีเพื่อชวยหลุดพนจากภัยพิบัติไดในยามเกิด
เหตุการณมหันตภัย พระคาถาเขียนไววา 
 



 ปะโต เมตัว ประระชีมินัง สุคะโต จุติ จิตตะ เมตตะ นินะมัง สุคะโต จุติ  
พระคาถาบทนี้เขียนลงในใบลาน แผนทองหรือแผนผาก็ดีติดไวที่ประตูบานหรือในรถ
หรือโพกศีรษะ ยามเกิดเหตุการณจะชวยใหหลุดพนจากภัยอันตราย 
 ในกาลเวลานี้ เทพเจาเหลาเทวดาผูรักษาคุมครองโลกไดกราบทูลตอพระ
อินทรวาโลกมนุษยทํากุศลเพียง 3 สวน ทําบาปกรรมถึง 7 สวน เมื่อเปนเชนนี้องค
อินทรจะสั่งลงโทษมนุษยผูใจบาปถึง 9 ขอ นับแตปจอถึงปกุน ดังนี ้

1. จะเกิดพายุลมแรง แผนดินไหว 
2. จะเกิดอัคคีภัย 
3. จะเกิดอุทกภัย 
4. จะเกิดฟาผา 
5. จะเกิดรอนเกินไป หนาวเกินไป 
6. จะเกิดสารพิษตางๆ 
7. จะเกิดกาฬโรคตางๆ 
8. จะเกิดขาวยาก หมากแพง 
9. จะเกิดอาฆาตพยาบาทเบียดเบียนกันเอง 

 
หากผูใดรูแลวจงบอกตอกันไปใหรีบทําความดีมากๆ ถาเลยปจอ ปกุน ไปแลว

ทุกคนพรอมทั้งลูกลานจะไดรับความสุขกายสบายใจทุกคนใหทุกคนเครงครัดในศีล5 



 นอกจากหนังสืออินทรตกที่ไดกลาวมาแลวยังมีพระผูทรงศีลอีกองคหนึ่งไดพบ
เห็นคําสอนที่จารึกไวบนแผนศิลาที่เพิ่งพบในภูเขาแหงหนึ่งที่พระพุทธเจาไดเดินธุดงค
วิปสสนากรรมฐานผานไป พระผูทรงศีลกลาววา พี่นองทั้งหลายถาไมเชื่อก็สุด
แลวแตดวงจิต เพราะถึงเวลาแลวที่สวรรคจะไมมีความลับ ถาเชื่อก็เปนกุศล รูเพียง
เทานี้ขาพเจาจึงขอบอกเลาสูทานฟงตามคํากลาวของพระผูทรงศีลรูปนี้วา ในแผน
ศิลาเขียนโดยพระมหากัสสะปะวาในประกา ปจอ ปกุน เดือน 7-8 จะเกิดเหตุการณ
รายบนถนนหนทาง ในเดือน 9-10 คนใจบาปจะถูกลางผลาญใหหมดไป มีบานแต
ไมมีคนอยู มีขาวแตไมมีคนกิน มีทางแตไมมีคนเดิน 
 สุดทาย พระผูทรงศีลไดกลาวย้ําถึงความศักดิ์สิทธิ์ของหนังสืออินทรตก
เพิ่มเติมวา ถาทานเคารพบูชาหรือบนวาจะบอกแกผูอ่ืนหรือพิมพแจกจายใหสาธุชน
ทั้งหลายไดรับรูแลวทานปรารถนาสิ่งใดก็จะไดสมใจ จึงปราศจากภัยพิบัติทั้งปวง
ตลอดไป ไมเชื่ออยาลบหลู 
 

พระพุทธเจาทํานาย 
 ออกจากศิลาจารึกในมหาวิหารเจตมหาเชตะวัน ณ สวนหฤคทายวัน ประเทศ
อินเดีย โดยคณะทูตไทยที่ไปอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ เมื่อป พ.ศ. 2485 ตามคํา
แปลเปนภาษาไทยวา ดังนี ้



 สาธุ อะระหังตา พระสัมมาสัมพุทธเจา ทรงพระเมตตากรุณาสรรพสัตวทั่ว
โลก ที่เกิดมาแลวแตลําบากทั่วหนา ทุกชาติ ทุกศาสนาตามธรรมชาติ เมื่ออาตมา
เขาสองพันหารอยป มนุษยและสัตวจะไดรับภัยพิบัติเสียครั้งหนึ่งในระยะ 30 ป 
สิ่งที่สาธุชนเคยเจอจะไดเห็น ไมเคยพาลจะไดพบ ยักษหินที่ถูกสาปใหหลับกลับตื่น
ขึ้นมาอาละวาดยิ่งนัก ใกลกับ พ.ศ. 2550 ยิ่งทวีกันใหญขึ้นทุกทิวาราตรี มนุษย
นอกศาสนาจะรบราฆาฟนกันจนถึงเลือกนองเต็มผิวดิน พื้นน้ําจะลุกลามเผามนุษย
ไมขาดระยะ ตางฝายตางทําลายเหมือนยักษกระหายเลือด แผนดินจะเปนเปลวไฟ 
จะตายไปอยางละครึ่งหนึ่งจึงจะเลิกลม ตางฝายตางหมดกําลังใจตามวิสัยยักษราย
นอกศาสนาซึ่งกําเนิดจากปาอํามหิต สวนพุทธศาสนิกชนผูทําแตบุญ เดินทางอนาคต 
สามารถระงับรอนไมรุนแรง บานใดไดบูชาพระโพธิสัตวผากาวสาวพัตร ก็จะรับภัย
พิบัติเบาบาง แตหนีภัยธรรมชาติไมพน ไฟจะลุมลามมาทางทิศตะวันออกไหมวัดวา
อาราม สมณะชีพพราหมณจะอดอยากยากเข็น ลูกไฟจะตกจากฟาเหล็กกลาจะผุด
จากน้ํา สงครามจะเกิดทั่วทิศ พระยานาคจะพนพิษเปนเพลิง ทหารจะเปนเจา 
ขาวสารจะขาดแคลน ทุกแควันจะอดอยาก พลูหมากจะหมดเปลือง สีเหลืองจะชนะ 
พระยังอยูคูเมืองตอไป สีขาวจะแพภัยในที่สุด ครุฑจะบินกลับฐาน คนจะกลับบํารุง
พระพุทธเจาวาดังนี้ ชา มะ คะ สะ สะ วา พระพุทธชินลิตนี้ทานใหเขียนใสกระดาษ 
หรือผาขาวติดไวหนาบาน หรือหัวนอน ดังนี้จะมีอายุยืนยาว จะทันผูมีบุญชื่อพระ
ธรรมิกราชา เขามาปกุน เดือน 11 เปนเที่ยงแทนักหนา ทานเสด็จมาในประกา แรม 



5 ค่ํามหากษัตริย ทานมาทางทิศตะวันตก สมณะชีพพราหมณตามมาพอประมาณได 
76400 รูปทั่วอาณาจักร สมเด็จพระบรมนักปราชญไดประกาศคาถาวาดังนี้  

นะสัจจังทะ คะยังมะสัมคัมปง  
คอยดูในปมะโรง คนจะเดินโกงโคง คลาน ผูใดอยากพบผูมีบุญชื่อพระธรรมิก

ราชาใหภาวนาใหหมั่นรักษาศีล สดับรับฟงพระธรรมเทศนา คอยดูปมะเส็งตลิ่งจะพัง 
มหาสมุทรจะชอกช้ํา อยาเที่ยวไปกลางแจง ทานเขามาปกุนเดือน 8 เปนเที่ยงแท
ผูใดไมเชื่อจะไดรับอันตราย คอยดูในปจอคนจะพนภัย สะโรนะกา โททายะโม 
พุทธะตะยะ ภาวนาทุกค่ําเชา ผูนั้นจะมีอายุยืนยาวไดเห็นพระธรรมิกราช (พระ
โพธิสัตวศรีอริยเมตไตย) ในปกุนทานจะเขามาอีก ถาไมเห็นหนังสือบานใดผูนั้นจะ
ไดรับอันตรายรูแลวใหบอกตอกันดวย 
 คําเตือน โลกมนุษยกําลังเขาสูการกลียุค จําทําใหเกิดภัยธรรมชาติจาก ดิน 
น้ํา ลม ไฟ จะเกิดมหาสงครามโลกครั้งที่สามตามมา มนุษยจะตายไปกวาครึ่ง 
 สําหรับประเทศไทยจะเริ่มเกิดตั้งแตป 2550 คาดวาจะไดรับภัยทางน้ําและไฟ 
โดยเฉพาะจังหวัดที่ติดชายทัเลกรุงเทพฯ แผนดินจะยุบตัว คลื่นจะพัดเขาถลมความ
สูง 200 เมตร มนุษยจะลมตายไปมากกวาครึ่ง น้ําจะเขาชองแคบสระบุรีและ
ตอนลางของโคราชบางสวน ภัยพิบัติจะเกิดขึ้นอยางตอเนื่องไปเรื่อยๆ สุดทาย
ประเทศไทยจะเหลือประชากรประมาณ 30% 



 สวนประเทศอื่นทั่วโลกจะเหลือเพียง 10% เทานั้น บุคคลที่รอดชีวิตสวนมาก
สูญเสียสติสัมปชัญญะไมปลอดภัยเหมือนเมืองที่นับถือพระพุทธศาสนาเพราะไมเขาใจ
บําเพ็ญญาณภาวนา ฉะนั้นอยาหลงใหลในทรัพยสินของตนเองใหมากนัก เพราะเมื่อ
เขายุคศรีวิไล เงิน ทอง จะไมมีคาเลย เพราะมนุษยยุคนั้นวัดกันที่ความดี ศีลธรรม 
บุญกุศลเทานั้น ปมะโรง พ.ศ. 2555 ปมะเส็ง พ.ศ. 2556 ประกา พ.ศ. 2560  
พ.ศ. 2561 ปกุน พ.ศ. 2562 คําทํานายของสมเด็จพระพุทฒาจารย (โต พรหม
รังสี) 
 รัชกาลที่ 1  ทายวา มหากาฬ (ทําลายเพื่อน พี่นอง)  
 รัชกาลที่  2  ทายวา ณานยักษ (ชํานาญเวทมนต) 
 รัชกาลที่  3  ทายวา รักมิตร (มีการคาขายกับตางชาติมากมาย) 
 รัชกาลที่  4  ทายวา สนิทคํา (ออกบวช) 

รัชกาลท ี5 ทายวา จําแขนขาด (คือ ตองยอมเสียดินแดนฝงซายมือ
แมน้ําโขงและเขมร เพื่อปองกันอธิปไตย) 

รัชกาลที ่6 ทายวา ราชโจร (เกิดสงครามโลกครั้งที1่ เกิดกลุมโจร
มากมาย มีการตั้งกองเสือปาครั้งแรกของไทย) 

รัชกาลที ่7 ทายวา ชนรองทุกข (การเดินตามขบวนเพื่อเรียกรอง
ประชาธิปไตย) 

 รัชกาลที่  8  ทายวา ยุคทมิฬ (พระเจาแผนดินถูกลอบปลงพระชนม) 



รัชกาลที ่9 ทายวา ถิ่นกาขาว (มีฝรั่งเขามามากมาย นําเงินมาซื้อ
ประเทศไทยและเกิดวิกฤติการเงิน) 

รัชกาลที่ 10 ทายวา ชาวศรีวิไล (จะมีเหลือเฉพาะผูมีบุญเทานั้นที่รอด
ตาย เปนยุคของพระศรีอริยะเมตไตย) 

 
พระคาถาบูชา เสด็จพอรัชกาลที่ 5 

(ธุป 9 ดอก ตั้งนะโม 3 จบ) 
พระสยามมินท ทะโร วะโร อัตตัง  พุทธะสังมิ อิติ อะระหัง  
วะรังพุธโธ นะโมพุทธายะ    ปโยเทวา มนุสานัง  
ปโย พรหมมานะ มุตตะโม    ปนัน หะริยัง นะมามิหัง  
 
ขาพเจาไดพบหนังสือเลมนี้ดวยความบังเอิญ เมื่ออานดูแลวเกิดความศรัทธา

จึงไดทําเปนไฟล PDF แจกเปนกุศลทาน ซึ่งในใจความหนังสือมีอยูวาวันหนึ่งใน
โบสถของวัดศิริประสุประตินาถไดมีหลวงพอองคหนึ่งนั่งสวดมนตอยูในโบสถของวัด 
ในเวลานั้นงูตัวหนึ่งไดเลื้อยออกมาจากหนาพระพุทธรูปในโบสถ เมื่อหลวงพอไดเห็นงู
ตัวนั้นก็เกิดความกลัว หลังจากนั้นงูก็ไดกลายเปนมนุษยในรูปของพราหมณ แลวพูด
กับหลวงพอวา “เจาไมตองกลัวและตกใจ เจาจงฟงขาพเจา ขาพเจาคือพญานาค
ราชและไดจุติ ณ วัดแหงนี้เพื่อบําบัดปดเปาความชั่วรายและคนที่ทํากรรมไวมากจะ



ใหพินาศหายไปจากโลกนี้ และเจาจงประกาศใหไดรูทั่ววาผูใดนําเรื่องของขาพเจาไป
พิมพแจก 1000 ใบ ภายใน 15-30 วัน มันผูนั้นจะมีโชคลาภ มีความสุขความ
เจริญ คิดสิ่งใดขอใหสมหวังทุกประการ และผูใดไดรูไดอาน อยาคิดวาเปนการ
หลอกลวงหรือไมเชื่อ และผูใดคิดจะพิมพก็ตองพิมพใน 15-30 วัน อยาคิดพิมพ
พลัดวันประกันพรุง หรืออานแลวฉีกทิ้ง ใหพิมพแจกจายตอๆไป (หรือเก็บไวสวด
มนตเพื่อเปนศิริมงคลแกตนเองและครอบครัว) ”  
 หลังจากนั้นหลวงพอองคนั้นไดพิมพแจก 1000 ใบ หลังจากนั้นประมาณ  
3-4 วันเทานั้น ทานไดสําเร็จวิชาตางๆ และคุณโกบินตะ ปนะสารทคุปตาไดพิมพ
แจก 1000 ใบ เขาก็ไดเงินทองที่ถูกหยิบยืมไปคืนมา อีกรายหนึ่งก็พิมพแจก 500 
ใบ รายนี้เปนชาวนา วันหนึ่งไปไถนาเขาพบไหใบหนึ่งมีเงินทองเต็มไหไปหมด สวนอีก
รายหนึ่งก็ไดพิมพแจก 100 ใบ เขาก็ถูกล็อตเตอรี่ 1 ลานบาท อีกรายหนึ่งเปนคน
ถีบสามลอ ก็พิมพแจก 650 ใบ เขาก็เจอแจกันทอง อีกรายหนึ่งเปนคนตกงานไป
สมัครงานที่ไหนก็ไมมีคนรับ พอพิมพแจก 3-4 วัน เขาก็หางานทําไดเปนงานดี 
เงินเดือนมาก และอีกรายไดอานแลวไมเชื่อจึงฉีกทิ้ง หลังจากนั้นประมาณ 1-2 วัน 
ลูกชายเขาก็ตาย อีกรายหนึ่งคิดจะพิมพแจกและพลัดวันประกันพรุงจนเลยกําหนด 
ผูน้ันเปนพอคาขาย ก็ขาดทุนและพอเขาก็มาตายจากไปอีกคน อีกรายหนึ่งก็พิมพ
แจก 1000 ใบ ไมกี่วันเขาก็มีเงินทองแบบไมนาเชื่ออยูๆก็มีเงินขึ้นมาเอง เหตุการณ
ที่เกิดขึ้นมาในโบสถในวัดศิริประสุนาถนี้ ตองคิดดวยความสัตยจริงและศรัทธาอาน



แลวตองพิมพแจก (หรือสงตอๆ ไปทางอีเมลหรือชองทางอื่น) อานแลวอยาฉีกทิ้ง 
อยาลบ (หรือหากจะลบควรพิมพออกเก็บไวเสียกอนเพื่อเปนศิริมงคล)  ใหแจกตอๆ
กันไปดวยความศรัทธาและเชื่อถือจะเปนผลดีแกตนเองและครอบครัว 

 


