
 
 
 
 
 
 

            



คําปรารภ 
 

 พุทธทํานายในสุบินนิมิตของพระเจาปเสนทิโกศล  ๑๖  ขอ ที่ทานกําลังอาน
อยูในขณะน้ี  ขาพเจาไดอานในตนฉบับเดิมที่นักปราชญเจาในยุคนั้นไดเรียบเรียง 
เอาไว  ในบางจุด    บางขอความ  บางสํานวน  ผูอานในยุคน้ีอาจจะไมเขาใจใน
ความหมาย    ขาพเจาจึงไดเอาจุดนั้น    ขอความน้ันมาเรียบเรียงใหเปนสํานวนท่ี
อานงาย  เขาใจไดงาย  ไมตองตีความ  อานแลวจะเขาใจ ในความหมายนั้นทันที  
สวนเนื้อหาสาระในความหมายเดิมทรงเอาไว  ไมไดแกไขแตอยางใด  เพียงเอา
สํานวนเกาในบางจุด    มาเรียบเรียงใหมใหสอดคลองกันกับยุคสมัยในปจจุบันน้ี
เทานั้น 
 
 ฉะน้ัน    ขอใหทานผูอานไดพิจารณาความจริง  ในพุทธทํานายนี้  ขอทุก
ทานจงวินิจฉัยในคําพุทธทํานายดังจะไดอธิบายตอไปดังนี ้
 
 
 



พุทธทํานาย ๑๖ ขอ  ๑ 
  

พุทธทํานาย  ๑๖  ขอ 
ในครั้งพุทธกาลโนน    พระเจาปเสนทิโกศลทรงสุบินนิมิตท่ีแปลกใจเปน

อยางยิ่ง     ไมทราบวาจะเกิดเหตุดีรายอยางไร    จึงไดนําเรื่องนี้ไปนมัสการ  ทูล
ถามพระพุทธเจา    รวมท้ังหมด  ๑๖  ขอ 
 

สุบินนิมิตขอที่ ๑ 
พระเจาปเสนทิโกศล    ทรงสุบินนิมิตเห็นโคลํ่าสัน ๔ ตัว  วิ่งมาจากทิศทั้ง 

๔ มีลักษณะอาการเกรี้ยวกราดประดุจจะชนกันดวยความโกรธแคนกันมานาน    
พอโคทั้ง ๔ วิ่งเขามาใกลกันแลว    กลับถอยหางออกจากกันไป    ไมชนกันเลย 

พระพุทธเจาใหคําทํานายวา 
อนาคตตอไปในภายภาคหนาโนน    จะเกิดภัยธรรมชาติข้ึน  คือ  ฟาฝนจะ

ไมตกตองตามฤดูกาล    จะมีกอนเมฆขนาดใหญลอยมาจากทิศทั้ง  ๔    เหมือนกับ
ฟาฝนจะตกลงมาในพื้นปฐพีอยางหนัก    เมื่อกอนเมฆทั้ง  ๔  ลอยเขามาใกลกัน
แลวก็ลอยถอยหางออกจากกันไป    ไมมีฝนตกลงมาในพื้นปฐพีเลย    ขาวกลาใน
นา  พืชผลธัญญาหารตางๆ  ก็แหงแลงตาย  มนุษย  และสัตวทั้งหลายก็พากันอด
อยากยากเข็ญลมตายเปนจํานวนมาก    เหตุการณอยางนี้จะเกิดมีในภายภาคหนา
โนน 

สุบินนิมิตขอที่ ๒ 
พระเจาปเสนทิโกศล    ทรงสุบินนิมิตเห็นตนไมนานาชนิดยังไมใหญโต

พอที่จะมีดอกมีผล    แตตนไมนั้นเต็มไปดวยดอกและผลจนกิ่งกานสาขาจะรองรับ
ดอกผลน้ันไมไหว 
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พระพุทธเจาใหคําทํานายวา 
อนาคตตอไปในภายภาคหนาโนน    กุมารีท่ีมีวัยยังไมสมควรจะมีสามี    แต

กุมารีนั้นอยากแตงงานใหเปนครอบครัว  เพราะมีความกระสันใฝฝนไนราคะ  
ตัณหา    ใจมีความกําเริบในกามคุณ  มีความยินดีใน  รูป  เสียง  กล่ิน  รส  
โผฏฐัพพะ  เปนอยางมาก    มีความอยากในกามารมณแหงความรักความใคร  จึง
ไดแตงงานกันเมื่ออายุยังวัยเด็ก  ถูกตองตามประเพณีนิยม    บางคนม่ัวสุมกัน  ไมมี
ความละอาย  เย่ียงสัตวดิรัจฉาน    เมื่อตั้งครรภขึ้นมาก็หาวิธีฆาลูกในทองของตัว
เอง  จึงเปนบาปกรรมตอไปในภายภาคหนายิ่งนัก    เด็กบางคนยังมีพอแมเลี้ยงดูอยู
บาง    เด็กบางคนพอแมเลี้ยงดูไมไหว  จึงไดปลอยปละละเลย    ใหหาขอทานกิน
ตามลําพัง  เปนเด็กเรรอนจรจัด  ไมมีพอแม  ไมมีตระกูล  ไมมีการ ศึกษา  ไมมีท่ี
พึ่งพาอาศัยในบานเรือน   ค่ําที่ไหนนอนที่นั่น  อดบาง  อิ่มบาง  นาเวทนายิ่งนัก    
เหตุการณอยางนี้จะมีในภายภาคหนาโนน    ใครไดไปเกิดในยุคน้ัน  สมัยน้ัน  ก็จะ
ตองพบเหตุการณอยางนี้แล 

สุบินนิมิตขอที่ ๓ 
พระเจาปเสนทิโกศล  ทรงสุบินนิมิตเห็นฝูง  พอแมโคทั้งหลายพากันดูดกิน

นมลูกของตัวเอง 
พระพุทธเจาใหคําทํานายวา 

อนาคตตอไปในภายภาคหนาโนน    พอแมทั้งหลายจะไดอาศัยกินหยาด
เหงื่อแรงงานของลูก    อาศัยขาวปลาอาหารเครื่องอุปโภคบริโภคตาง ๆ  ท่ีลูกแสวง
หามาเลี้ยงด ู    พรอมทั้งเงินทองก็ตองแบงปนใหพอแมไดจับจายใชสอย    ในยุค
น้ันสมัยน้ัน    พอแม ก็ตองเอาอกเอาใจลูกยิ่งนัก    ตองประจบประแจงปะเหลาะ
ลูกอยูเสมอ    ถาพูดตอลูกด ีๆ ลูกก็แบงปน เงินทองใหไดใชบาง    ถาพอแมพูดไม
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ดีก็จะไมไดรับสวนแบงอะไรจากลูกน้ีเลย    เหตุการณอยางนี้จะเกิดมีในภายภาค
หนาโนน 

สุบินนิมิตขอที่ ๔ 
พระเจาปเสนทิโกศล    ทรงสุบินนิมิตเห็นฝูง คนทั้งหลายพากันจับลูกโคตัว

เล็ก ๆ เขามาเทียมแอกเพื่อลากลอเกวียน    เม่ือลากไปไมไหวก็จะพากัน เฆี่ยนต ี
พระพุทธเจาใหคําทํานายวา 

อนาคตตอไปในภายภาคหนาโนน    คนทั้งหลายจะพากันนิยมเอาเด็กที่จบ
ปริญญามาใหม ๆ ไปรับราชการแผนดิน    บริหารการพัฒนาประเทศชาติบานเมือง
อันเปนงานที่หนัก    ถึงจะมีความรูอยูก็ตาม  แตเด็กนั้นยังขาดประสบการณ    ขาด
ความสามารถ  ขาดความรอบรู  ขาดความรอบคอบในการบริหารเศรษฐกิจ  การ
เมืองและสังคม    จึงเกิดความผิดพลาดลาชา  ไมทันตอเหตุการณ    ขาดความรับ
ผิดชอบ  ขาดดุลการคา    ทําใหประเทศชาติเสียหาย    ทําใหถวงความเจริญของ
ประเทศชาต ิ  ทําใหคนดุดาวากลาวนานาประการ    เหตุการณอยางนี้จะเกิดมีใน
ภายภาคหนาโนน 

สุบินนิมิตขอที่ ๕ 
พระเจาปเสนทิโกศล    ทรงสุบินนิมิตเห็นมาตัวเดียว  หัวเดียว  มีสองปาก    

กินหญาไดสองทาง    กินเทาไรก็ไมมีความอ่ิมพอ 
พระพุทธเจาใหคําทํานายวา 

อนาคตตอไปในภายภาคหนาโนน    คนผูมีหนาที่ตัดสินคดีความตาง ๆ    
จะใชอุบายวิธีอันมีเลหเหลี่ยมเพื่อเอาเงินจากคูกรณีทั้งสอง    เอาทั้งฝายโจทกเอา
ทั้งฝายจําเลย    เพื่อเปนคาจางรางวัลในการวินิจฉัยคดีความบาง  เอาคานั้นบาง  เอา
คานี้บาง    ถาไมไดตามความเรียกรองก็จะไมรับเร่ืองท่ีมารองเรียน    ตองการเทา
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ไรก็เรียกรองเอาตามใจชอบ    ถาเรื่อง เล็ก ๆ นอย ๆ ก็เรียกรองเอานอย    ถาเปน
เรื่องใหญ  ก็จะเรียกรองเอาเงินอยางเต็มที่    แลวจึงจะมาวินิจฉัยคดีตัดสินตอไป    
เหตุการณอยางนี้จะเกิดมีในภายภาคหนาทั่วโลก 

สุบินนิมิตขอที่ ๖ 
พระเจาปเสนทิโกศล    ทรงสุบินนิมิตเห็นมีหมูมนุษยถือถาดทองคําอันมีคา

มหาศาลไปวางใหสุนัขจ้ิงจอกถายอุจจาระถายปสสาวะใส 
พระพุทธเจาใหคําทํานายวา 

อนาคตตอไปในภายภาคหนาโนน    กลุมคนที่โงเขลาปญญาทราม    จะเอา
พระธรรมคําสอนของเราตถาคต    ไปใหลัทธิตาง ๆ  เหยียบย่ําทําลาย    แลวถาย
ทอดลัทธิของเขา    เอาคําสอนของเขาท่ีสกปรกโสโครกดวยกิเลสตัณหา    มากลบ
เกลื่อนในคําสอนของเรา    แลวดัดแปลงแกไขคําสอนของเราใหเขากันกับลัทธิ
ของเขา    แลวประกาศวาคําสอนของเราตถาคตเปนสวนหนึ่งในลัทธิของเขา    ให
คนท้ังหลายมีความเขาใจผิดวาคําสอนของเราเขากันไดกับของเขา ถือวาเปนอัน
เดียวกัน    ลัทธิเหลานั้นก็จะไมรูคุณคาของคําสอนของเราตถาคตแตอยางใด    
มนุษยอยางนี ้ก็จะมีในเมื่อเราตถาคตนิพพานไปแลว    และจะมีลัทธิตาง ๆ มาอวด
อางวาเปนศาสนาเปนจํานวนมาก 

สุบินนิมิตขอที่ ๗ 
พระเจาปเสนทิโกศล    ทรงสุบินนิมิตเห็นชายคนหนึ่งเอาหนังเสือมานั่งฟน

ใหเปนเชือกอยูบนมานั่ง    แลวมีสุนัขจ้ิงจอกคอยกัดกินอยู    เมื่อฟนเชือกเสร็จ
สุนัขจ้ิงจอกก็กินหมดทันที 

พระพุทธเจาใหคําทํานายวา 
อนาคตตอไปในภายภาคหนาโนน    คนผูมีจิตใจตํ่าปญญาทราม    จะไดรับ
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สมมุติยกยองข้ึนเปนผูมียศถาบรรดาศักด์ิ    นั่งทํางานอยูในพระราชสํานักระดับสูง    
อาศัยอํานาจพระบารมีของพระมหากษัตริย  วาราชการแผนดินแทนพระองคอยู
เนืองนิตย    โดยความโงเขลาเบาปญญา    พูดจาขาดความสํารวม    กลาวเปดเผย
ความลับตาง ๆ ในพระราชสํานักใหหมูประชาชนไดรู    คนลัทธิตางๆ  ท่ีไมมี
ความหวังดีตอพระมหากษัตริยอยูแลวไดยินเขา    จึงนําเอาไปตีแผโฆษณาใหคน
อ่ืนคลายศรัทธา    หมดความเคารพในวงศพระมหากษัตริย    และหมดความเชื่อถือ
ในพระราชวงศตอไป    เหตุการณอยางนี้จะเกิดมีในภายภาคหนาโนน    คนท่ีไมมี
ความหวังดีตอพระมหากษัตริยจะเปนหนอนบอนไสเสียเอง 

สุบินนิมิตขอที่ ๘ 
พระเจาปเสนทิโกศล    ทรงสุบินนิมิตเห็นโองน้ําใหญและโองน้ําเล็ก    ตั้ง

อยูในที่แหงเดียวกัน    แลวมีคนทั้งหลายแยงกันตักน้ําเทใสโองน้ําใหญจนลนเหลือ    
สวนโองนํ้าเล็กไมมีใครตักนํ้าใสเลย 

พระพุทธเจาใหคําทํานายวา 
อนาคตตอไปในภายภาคหนาโนน    จะมีคนทําบุญโดยเลือกหนา    พระ

องคที่มีอายุมากพรรษามาก  มียศถาบรรดาศักดิ์ในตําแหนงตาง ๆ    จะมีคนให
ความสนใจ    จะพากันถวายเครื่องไทยทานเปนจํานวนมาก    ลวนแลวแตของที่ดี 
ๆ    มีคามีราคา    ขาวปลาอาหารปนโตเถาขนาดใหญตั้งตอหนาจนเหลือเฟอ    
สวนพระเล็กเณรนอยนั่งอยูรอบขาง    ไมมีใครคิดถวายอะไรเลย    มีแตนั่งดูตา
ปริบ ๆ    เหตุการณอยางนี้จะเกิดมีในภายภาคหนาโนน 

สุบินนิมิตขอที่ ๙ 
พระเจาปเสนทิโกศล    ทรงสุบินนิมิตเห็นสระน้ําขนาดใหญ    มีน้ํารอบ

นอกใสสะอาดเยือกเย็น    สวนน้ําในกลางสระขุนขนเปนโคลนตม    แลวมีสัตว
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นอยใหญทั้งหลายพากันแยงชิงกินน้ําในสระที่ขุนขนเปนตมนั้น    สวนน้ํารอบ
นอกท่ีใสสะอาดเยือกเย็นไมมีสัตวตัวใดอยากจะกินเลย 

พระพุทธเจาใหคําทํานายวา 
อนาคตตอไปในภายภาคหนาโนน    คนจะมีความโลภ    ความอยาก    ไม

อิ่มพอในเงินทองมากขึ้น    การงานที่สะอาดบริสุทธิ ์และสุจริตไมอยากทํา    ถือวา
เงินเดือนนอยร่ํารวยชา    ไมพอกับความโลภความอยากของตัวเอง    จึงไดลง
สมัครตัวเขามาในสภาสันนิบาตเพื่อจะมีอํานาจในการบริหารงาน    และบริหาร
เงินของแผนดินไดอยางเต็มที ่    ใชอุบายวิธีอันมีเลหเหลี่ยมทุจริตคิดมิชอบในเงิน
ของแผนดิน    มือใครยาวสาวไดสาวเอา    จะไดเงินมาดวยวิธีสกปรกอยางไร    จะ
ไมมีความละอายแกใจตัวเองเลย    ขอใหไดเงินกอนโตมาก็เปนที่พอใจ    ใน
ลักษณะนี้จะมีกันทั่วโลก     มีท่ัวทุกประเทศเขตแดน    และจะเพิ่มความรุนแรง
มากข้ึน    จะเกิดความยุงเหยิงในสภาสันนิบาตของประเทศนั้น ๆ เพราะการแบง
สันตําแหนงในการดูดกินเงินภายในประเทศนั้นไมลงตัว    ผูนั้นจะไดกินนอย    ผู
นั้นจะไดกินมาก    ผูน้ันจะไมไดกินอะไรเลย    สุดทายก็เกิดงัดขอกันเอง    เหตุ
การณอยางนี้จะเกิดมีในภายภาคหนาโนน 

สุบินนิมิตขอที่ ๑๐ 
พระเจาปเสนทิโกศล    ทรงสุบินนิมิตเห็นหมอหุงขาวหมอเดียวมีความแตก

ตางกัน    ขาวในหมอซีกหน่ึงสุก    ซีกหนึ่งดิบ ๆ สุก ๆ    อีกซีกหน่ึงขาวไมสุกเลย 
พระพุทธเจาใหคําทํานายวา 

อนาคตตอไปในภายภาคหนาโนน    คนในโลกน้ีจะมีความคิดเห็นท่ีแตก
ตางกันไป    อีกกลุมหนึ่งจะมีความเชื่อวา    เราตถาคตเปนที่พึ่งที่เคารพจริง    พระ
ธรรมคําสอนของเราตถาคตเปนสวากขาตธรรม    เมื่อนําไปปฏิบัติใหถึงที่สุดแลว    



พุทธทํานาย ๑๖ ขอ  ๗ 
  
จะพนจากทุกขไดจริง    เชื่อวามีมรรคผลนิพพานจริง    นรกสวรรคมีจริง    กรรมดี
กรรมช่ัวใหผลแกบุคคลท่ีกระทําจริง    ตายแลวเม่ือยังมีกิเลสตัณหาอยู    เชื่อวาได
มาเกิดใหม    อีกกลุมหน่ึงยังไมแนใจวามรรคผลนิพพานในยุคน้ีสมัยน้ีมีจริงหรือ
ไม    เพราะพระพุทธศาสนาไดลวงเลยไปนาน    พระธรรมคําสอนของพระพุทธ
เจามีความสมบูรณอยูหรือไม    พระสงฆท่ีปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไดบรรลุมรรคผล
นิพพานในยุคนี้มีจริงหรือไม    มีแตความสงสัยลังเลไมแนใจ    อีกกลุมหนึ่ง
ปฏิเสธวามรรคผลนิพพานไมมี    นรกสวรรคไมมี    ทําด ี    ทําชั่วไมใหผลในภาย
หนา    ชาติหนาตายแลวไมไดเกิดใหมแตอยางใด    ในชวงปลายพุทธศาสนาโนน    
คนจะเกิดเปนมิจฉาทิฎฐิ    มีความเห็นผิดมากข้ึน ๆ ดังนี้ 

สุบินนิมิตขอที่ ๑๑ 
พระเจาปเสนทิโกศล    ทรงสุบินนิมิตเห็นคนพวกหนึ่งเอาแกนจันทนแดงที่

มีคาราคาแพง    ไปแลกกับนมเปร้ียวหมอเดียว    ซ่ึงไมสมคาราคากันเลย 
พระพุทธเจาใหคําทํานายวา 

อนาคตตอไปในภายภาคหนาโนน    คนพวกหนึ่งจะเอาพระธรรมคําสอน
ของเราตถาคตไปแลกเปลี่ยนเปนเงินตรา    จะเขียนเปนตําราเพื่อออกจําหนายขาย
กินหารายไดเพื่อเลี้ยงชีวิต    เอาพระธรรมคําสอนของเราตถาคตทําเปนการแสดง
แตงกลอนเพื่อผลประโยชนในกัณฑเทศน    แสดงธรรมเพื่อเห็นแกคาจางรางวัล
อันเปนอามิสไมสมคาราคากันเลย    สิ่งเหลานี้จะเกิดขึ้นในชวงปลายศาสนาของ
เราตถาคตโนน 

สุบินนิมิตขอที่ ๑๒ 
พระเจาปเสนทิโกศล    ทรงสุบินนิมิตเห็นน้ําเตาแหงเปลากลวงใน    ตาม

ธรรมดาแลวจะลอยอยูบนน้ํา    แตน้ําเตาเปลานั้นกลับดิ่งจมลงในน้ํานั้นเสีย 



พุทธทํานาย ๑๖ ขอ  ๘ 
  

พระพุทธเจาใหคําทํานายวา 
อนาคตตอไปในภายภาคหนาโนน    คนดีมีความรูดี    มีสติปญญาดี    มี

ความรอบรู    มีความฉลาด    มีความสามารถ    มีทั้งพระและฆราวาส    จะไมได
รับความยกยองเชิดชูในสังคม    จะถูกการขัดขวางจากกลุมคนพาลสันดานชั่วอยู
ตลอดเวลา    ถาเปนฆราวาสก็ไมมีโอกาสไดทํางานในการบริหารประเทศชาติบาน
เมือง    คนมีความรูความสามารถมีความซ่ือสัตยสุจริต    ไมมีโอกาสไดรับเลือกต้ัง
เขามาในสภาสันนิบาต    หรือไดรับเลือกเขามาแลวก็ไมมีโอกาสไดทํางานเพื่อ 
ประเทศชาติไดอยางเต็มที ่    จะมีกลุมทุจริตคิดมิชอบเพื่อหวังผลประโยชนตาง ๆ    
เบียดสีใหตกเกาอ้ีไป    ในสายตาของกลุมมิจฉาชีพเหลานี ้   จะมองเห็นคนด ีๆ วา
เปนตัวกาลกิณีของเขา    ไมยอมท่ีจะใหเขาไปรูเห็นในความทุจริตคิดมิชอบของ
ตน    คนด ีๆ จึงไมมีในสังคมน้ีเลย 

ถาเปนนักบวชก็เปนในลักษณะนี้เชนกัน    ทานองคใดมีใจบริสุทธ์ิผุดผอง
ในพระธรรมวินัย    มีความรูดีปฏิบัติชอบตอมรรคผลนิพพาน    ทานเหลานั้นจะ
ไมมีใครใหความสนใจ    ไมอยากเขาใกล    ไมอยากฟงธรรม    จะมองเห็นวาเปน
พระครํ่าครึลาสมัย    ไมเกิดศรัทธา    ไมอยูในสายตาของเขาแตอยางใด    เพราะใจ
ไมมีความเคารพเชื่อถือในทานเหลานั้น    แมแตจะแบงปนปจจัยท้ังส่ีท่ีมีอยูอยาง
เหลือเฟอก็ไมเต็มใจ    ถึงจะถวายใหก็นิดหนอยพอเปนพิธีเทานั้น    ทานเหลานี้จึง
มีชีวิตอยูดวยความลําบาก    ใครก็ไมอยากบวชเปนพระในลักษณะนี้    ในท่ีสุด
พระด ีๆ มีคุณธรรมก็จะคอยหมดไป ๆ ในศาสนาของเราตถาคต    เรื่องเหลานี้จะ
เกิดมีในภายภาคหนาโนน 

สุบินนิมิตขอที่ ๑๓ 
พระเจาปเสนทิโกศล    ทรงสุบินนิมิตเห็นกอนศิลาแทงทึบขนาดใหญเทา



พุทธทํานาย ๑๖ ขอ  ๙ 
  
เรือนลอยอยูบนผิวน้ํา    เหมือนกับเรือสําเภาเปลา    ตามธรรมดาแลวกอนศิลายอม
จมอยูใตนํ้า    แตกอนศิลานั้นกลับลอยอยูบนผิวน้ํา 

พระพุทธเจาใหคําทํานายวา 
อนาคตตอไปในภายภาคหนาโนน    คนพาลสันดานชั่ว    คนทุศีล    คนทุ

ธรรม    คนข้ีโกง    คนหัวประจบสอพลอ    คนทุจริตคิดมิชอบ    คนไมมีความ
ละอาย    จะไดเปนท่ียกยองเชิดชูในสังคม    เปนผูมีบทบาท    มีอํานาจ    มีช่ือเสียง
เกียรติยศ    มีพวกพองบริวารมาก    ถาเปนฆราวาสก็จะมีแตผูเชิดหนาชูตา    ไป
ไหนมาไหนมีแตคนเคารพยําเกรง    มีฝูงชนใหการตอนรับเอาใจ    เรียกวาเปน
กระจกบานใหญใหแสงสะทอนเงาของประเทศนั้น ๆ    สังคมของประเทศน้ันมี
ความเจริญหรือเส่ือมลงก็ใหดูกระจกบานใหญท่ีต้ังอยูในสภา    จะเปนส่ือบอก
ประตูหนาตางของสังคมไดเปนอยางด ี   ประเทศใดมีตัวแทนในลักษณะใด    จะรู
ไดวาผูที่เลือกเขาเขามาก็เปนลักษณะอยางนั้น    เขาจะเลือกเอาระดับเดียวกัน    
ชนิดเดียวกัน 

ถาเปนนักบวช    นักพรต    ก็เปนลักษณะนี ้ ศาสนาจะมีความเจริญข้ึนหรือ
เส่ือมลงก็ข้ึนอยูกับบริษัทท้ังส่ี    ลําพังพระอยางเดียวจะโดดเดนขึ้นในทามกลาง
ของสังคมน้ันไมได    พระที่จะมีชื่อเสียงโดงดังก็เพราะญาติโยมนําไปออกขาว
โฆษณา    วาองคนั้นมีความขลังอยางนั้น    องคนี้มีความศักดิ์สิทธิ์อยางนี ้    มี
อภินิหารไปทางไหนก็นําไปออกขาว    องคไหนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ    องคไหน
เปนพระอริยะเจา    ฆราวาสก็จะเปนผูคาดการณใหเอง    ในยุคสมัยน้ันพระ
อรหันตจะเกิดจากลูกศิษยยกใหเอง    ศิษยแตละครู    ศิษยแตละสํานักจะผลิตจะ
กําหนดรูปแบบอาจารยของตัวเองใหเปนพระอรหันตขึ้น    เร่ืองขอวัตรปฏิบิตของ
อาจารยมีความเครงครัดอยางไรก็นําไปโฆษณาอยางหยดยอยทีเดียว    นี่เองกอน
ศิลาแทงทึบจึงไดลอยอยูบนผิวน้ํา    มีความโดดเดนเห็นไดอยางชัดเจน    จึงเปน



พุทธทํานาย ๑๖ ขอ  ๑๐ 
  
ธุรกิจในคราบผากาสาวพัสตรบังหนา    เอาศาสนามาแอบอางหากิน    เมื่อชวง
ปลายศาสนาโนน    คนจะหมดความเลื่อมใสในศาสนาของเราตถาคต    คนท่ีมี
ศรัทธาเบาบางก็จะคอยจืดจางไปเพราะเห็นความชั่วรายในพระยุคนั้น ๆ    ผูท่ีมี
ปญญาด ี    มีความม่ันคง    มีเหตุมีผล    เขาจะแสวงหาพระที่เปนพระไดอยางถูก
ตอง    เมื่อปลายศาสนาโนนเรื่องอยางนี้จะตองเกิดขึ้นแนนอน 

สุบินนิมิตขอที่ ๑๔ 
พระเจาปเสนทิโกศล    ทรงสุบินนิมิตเห็นนางเขียดนอยไลกินงูเหาตัวมหึมา    

เม่ือไลทันก็กระโดดคาบกลืนกินทันที 
พระพุทธเจาใหคําทํานายวา 

อนาคตตอไปในภายภาคหนาโนน    นักบวชองคที่มีชื่อเสียงโดงดัง    มีคํา
พูดเปนวาทศิลป    เคยแผพังพานในการแสดงธรรม    มีบทบาทในสังคม    มี
ประชาชนใหความ เคารพเชื่อถือเปนอยางมาก    ไดรับ  ลาภ  ยศ  สรรเสริญจนลืม
ตัว    ไมมีสติ    ไมมีปญญารักษาใจ    ไมมีความฉลาด    จึงขาดในการสํารวม  ตา  
หู  จมูก  ลิ้น  กาย  และใจ    ปลอยใหไปสัมผัสในรูป  เสียง  กล่ิน  รส  โผฏฐัพพะ    
จึงทําใหใจเกิดอิฏฐารมณ  คือ  อารมณแหงความรักความใครในกามคุณ    มีความ
กําหนัดยอมใจ    จึงทําใหอีนางเขียดนอย (สตรี) ไดมองเห็นชองโหว    จึงไดวาง
แผนหวานลอมดวยมารยานานาประการ    มีคําหวานอันหยดยอยเหมือนน้ําออย  
น้ําตาล    ชโลมหัวใจงูเหาจนหนามืดตาลายหายใจไมเต็มปอด    อีนางเขียดนอยได
จังหวะก็กระโดดคาบกลืนกินทันที    เรียบรอยไป 

สุบินนิมิตขอที่ ๑๕ 
พระเจาปเสนทิโกศล    ทรงสุบินนิมิตเห็นหงสสีทองทั้งหลายไปหอมลอม

อีกา    อีกาไปไหนฝูงหงสสีทองทั้งหลายก็หอมลอมเปนบริวาร 



พุทธทํานาย ๑๖ ขอ  ๑๑ 
  

พระพุทธเจาใหคําทํานายวา 
อนาคตตอไปในภายภาคหนาโนน    พระเณรผูบวชใหมใจยังมีความ

บริสุทธ์ิอยูในศีลในธรรม    จะหอมลอมพระท่ีทุศีลทุธรรม    จะยกใหเปนครู
อาจารยเพื่อเคารพกราบไหวอยางเหลือเฟอ    อีกาฉลาด    มีเลหเหล่ียมในการหา
อาหารฉันใด    พระทุศีลทุธรรมเหลานี้ก็ฉลาดมีเลหเหลี่ยมในการหาลาภสักการะ
ไดฉันน้ัน    และแบงลาภสักการะใหแกหงสเล็กหงสใหญไดอยางทั่วถึง    ฝูงหงส
ทั้งหลายจึงใหความสําคัญในอีกาเปนอยางมาก    ในยุคตอไปชวงปลายศาสนาโนน 
การเปล่ียนไปในสังคมของสมณะก็จะเปนอยางน้ี    พระท่ีทุศีลทุธรรมก็จะเพ่ิมมาก
ข้ึน    พระเณรท่ีขาดการศึกษาก็จะไมรูธรรมวินัย    ไมเขาใจวาอะไรควรอะไรไม
ควร    อะไรผิดศีลอะไรผิดธรรม    จะไมรูในหนาที่ของตนเพียงบวชกันตาม
ประเพณีเทานั้น    เหตุการณอยางนี้ก็จะเกิดมีในภายภาคหนาโนน 

สุบินนิมิตขอที่ ๑๖ 
พระเจาปเสนทิโกศล    ทรงสุบินนิมิตเห็นฝูงแพะทั้งหลายพากันไลจับเสือ

มาเปนอาหาร    พากันเคี้ยวกินอยูกรอบ ๆ 
พระพุทธเจาใหคําทํานายวา 

อนาคตตอไปในภายภาคหนาโนน    ประชาชนทั้งหลายไมพอใจในการปก
ครองแบบราชาธิปไตย    จึงไดพากันจับกลุมเพื่อเรียกรองตอตานในการปกครอง
ของพระราชา    เพื่อใหไดมาในการปกครองแบบประชาธิปไตย    เพื่อใหพระราชา
ลดบทบาท    ลดอํานาจลง    ใหอยูในการปกครองภายใตกฎหมายเทาเทียมกัน    
เมื่อพระราชาไมยินยอม    ก็จะพากันปฏิวัติรัฐประหารยึดอํานาจ    ใหเปนไปตาม
ความตองการของประชาชน    ถาพระราชาองคใดขัดขืนก็จะลบลางในพระมหา
กษัตริยผูเปนประมุขของประเทศน้ัน ๆ    พรอมดวยพระราชวงศใหหมดไปจาก



พุทธทํานาย ๑๖ ขอ  ๑๒ 
  
ประเทศชาตินั้นเสีย    มีบางประเทศที่พระราชายินยอมตามคําขอรองของประชา
ชน    ยอมลงจากอํานาจเดิมคือราชาธิปไตย    ประชาราษฎรในบานนั้นเมืองนั้น    
ก็จะพากันใหความเคารพเชื่อถือในองคพระมหากษัตริย    จึงพากันยกยองเชิดชูใน
พระราชวงศนั้นจนสุดชีวิต    เพ่ือใหเปนรมโพธ์ิรมไทร    เปนสมมุติเทพกราบไหว
เทิดทูน    ใหเปนศูนยรวมนํ้าใจของประเทศน้ัน ๆ     ตลอดไปสิ้นกาลนาน    เหตุ
การณอยางนี้ก็จะเกิดมีในภายภาคหนาโนน 
 

เรียบเรียงโดย 
พระอาจารยทูล   ขิปปปญโญ 
วัดปาบานคอ   ต. เขือน้ํา 
อ. บานผือ   จ. อุดรธาน ี


	Thai-16Prop-2x.pdf
	ÊØºÔ¹¹ÔÁÔµ¢éÍ·Õè ñ
	¾ÃÐ¾Ø·¸à¨éÒãËé¤Ó·Ó¹ÒÂÇèÒ
	ÊØºÔ¹¹ÔÁÔµ¢éÍ·Õè ò
	
	
	¾ÃÐ¾Ø·¸à¨éÒãËé¤Ó·Ó¹ÒÂÇèÒ



	ÊØºÔ¹¹ÔÁÔµ¢éÍ·Õè ó
	¾ÃÐ¾Ø·¸à¨éÒãËé¤Ó·Ó¹ÒÂÇèÒ
	ÊØºÔ¹¹ÔÁÔµ¢éÍ·Õè ô
	¾ÃÐ¾Ø·¸à¨éÒãËé¤Ó·Ó¹ÒÂÇèÒ
	ÊØºÔ¹¹ÔÁÔµ¢éÍ·Õè õ
	¾ÃÐ¾Ø·¸à¨éÒãËé¤Ó·Ó¹ÒÂÇèÒ
	ÊØºÔ¹¹ÔÁÔµ¢éÍ·Õè ö
	¾ÃÐ¾Ø·¸à¨éÒãËé¤Ó·Ó¹ÒÂÇèÒ
	ÊØºÔ¹¹ÔÁÔµ¢éÍ·Õè ÷
	¾ÃÐ¾Ø·¸à¨éÒãËé¤Ó·Ó¹ÒÂÇèÒ
	ÊØºÔ¹¹ÔÁÔµ¢éÍ·Õè ø
	¾ÃÐ¾Ø·¸à¨éÒãËé¤Ó·Ó¹ÒÂÇèÒ
	ÊØºÔ¹¹ÔÁÔµ¢éÍ·Õè ù
	¾ÃÐ¾Ø·¸à¨éÒãËé¤Ó·Ó¹ÒÂÇèÒ
	ÊØºÔ¹¹ÔÁÔµ¢éÍ·Õè ñð
	¾ÃÐ¾Ø·¸à¨éÒãËé¤Ó·Ó¹ÒÂÇèÒ
	ÊØºÔ¹¹ÔÁÔµ¢éÍ·Õè ññ
	¾ÃÐ¾Ø·¸à¨éÒãËé¤Ó·Ó¹ÒÂÇèÒ
	ÊØºÔ¹¹ÔÁÔµ¢éÍ·Õè ñò
	¾ÃÐ¾Ø·¸à¨éÒãËé¤Ó·Ó¹ÒÂÇèÒ
	ÊØºÔ¹¹ÔÁÔµ¢éÍ·Õè ñó
	¾ÃÐ¾Ø·¸à¨éÒãËé¤Ó·Ó¹ÒÂÇèÒ
	ÊØºÔ¹¹ÔÁÔµ¢éÍ·Õè ñô
	¾ÃÐ¾Ø·¸à¨éÒãËé¤Ó·Ó¹ÒÂÇèÒ
	ÊØºÔ¹¹ÔÁÔµ¢éÍ·Õè ñõ
	¾ÃÐ¾Ø·¸à¨éÒãËé¤Ó·Ó¹ÒÂÇèÒ
	ÊØºÔ¹¹ÔÁÔµ¢éÍ·Õè ñö
	¾ÃÐ¾Ø·¸à¨éÒãËé¤Ó·Ó¹ÒÂÇèÒ


