พระกรรมฐานแห่ งเมืองสุ พรรณ

คําทํานายทีหลวงปู่ สังวาลย์ เขมโก บอกหลวงพ่ อสนอง กตปุญโญผู้เป็ นศิษย์ ไว้ และ
หลวงพ่ อสนองได้ พูดอีกครั ง* ในสถานีโทรทัศน์ พุทธภูมิ999 ของวัดสังฆทาน
และได้ นํามาลงตีพมิ พ์ ในหนังสือพิมพ์ สังฆทานนิวส์ เป็ นหนังสือพิมพ์ ททางวั
ี
ดจัดทํา
ขึน* เพือเผยแพร่ ธรรมะต่ างๆ แจกฟรี เป็ นธรรมทานทุกเดือน
ข้ อความทีเกียวเนืองกับคําทํานายเรื องภัยพิบัตทิ หลวงปู่
ี
สังวาลย์ เขมโก บอกหลวงพ่ อ
สนอง กตปุญโญ ไว้ มีดังนี *
หนังสือพิมพ์ วัดสังฆทานนิวส์
ฉบับที 87 ประจําวันที 1-31 ธ.ค. 2553
คอลัมน์ "คุยกับหลวงพ่ อ" (หลวงพ่ อสนอง กตปุญโญ)
....อาตมาไม่เคยคิดจะอยูท่ ีเจริญ มาอยู่สงั ฆทานกะว่าอายุ 45 ปี จะเข้ าป่ า วางแผนไว้ อย่างดี
เดี%ยวทําเสร็จยังกับตัวเองเนรมิตได้ อายุ 45 ปี ยังไม่มีอะไร ทํามา 45 ปี วัดเจริญฉันไปแล้ ว มัน
ไปไม่ได้ เราคนหมู่มาก ต้ องสงเคราะห์ญาติ ไปก็ต้องเอากันไปให้ หมด ภัยมาเราไม่ปกป้องคน
เขาลงเราต้ องปกป้อง หลวงปู่ สังวาลย์ท่านพยากรณ์ไว้ ทีจริงอาตมาไม่อยากออกทีวีหรอก
เพราะเดี%ยวคนจะตืนตัว แต่ก็ดีแล้ วพวกทีคนทังหลายมั
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นหลงมันจะได้ เบาลง แต่ว่าบางทีอาจจะ
1

ด่าเราก็ได้ ว่าหลวงพ่อเพ้ อเจ้ อ.. หลวงปู่ สังวาลย์พดู ให้ ฟัง บอก...สนอง...ไม่ช้าพวกเราก็ตาย
แล้ ว แต่โลกนี 2จะเดือดร้ อน แต่ถ้าเราอยู่ถึงก็จะเห็นภัย 3 อย่าง นํ 2าจะท่วมภาคใต้ ฝั งตะวันตก
ตายกันเยอะ ครัง2 ที1 แล้ วก็ตายไม่เท่านํ 2าท่วมกรุงเทพ กรุงเทพนี นํ 2าท่วมมาก ท่วมตึก 4 ชันเลย
2
สนอง...เตรี ยมนํ 2ามันรถไว้ ให้ ดีนะ เตรี ยมรถให้ ดี อย่าใช้ รถเก่านะ ถ้ ามันท่วมกรุงเทพเนีย ฝนจะ
ตก 7 วัน 7คืน ฟ้าจะมืดหมด ไม่มีแสงอาทิตย์ แสงตะวัน แล้ วไฟดับหมด เงินไม่มีค่า เงินไม่มี
ความหมาย เอาข้ าวตากไว้ ดีกว่า ตอน 7วัน 7คืน.. อาตมาอดได้ ไม่ตายหรอก แต่คนอืนจะตาย
หรื อเปล่า เพราะอาตมาเคยอดมาตัง19วั
2 น 15วันอดได้ มีนํ 2าอยู่ได้ เพราะผ่านวิกฤตินี 2มาแล้ ว แต่
พวกคนไม่เคยอดกิน 3มื 2อนีวันจะตายหรื อเปล่า จะท่วมกรุงเทพคนจะตายกันเยอะ ท่านบอกเรา
ทีวัดอีกครัง2 หนึง เวลาฝนตก 7วัน 7คืน ถ้ านํ 2าท่วมมาถึงชลบุรีโกยเลยนะ ไปโน้ นเลย สระบุรีไป
เขาใหญ่เลยจะไม่ตาย...
เราจะโกยไปทําไมคนเดียวล่ะ คลืนยักษ์ มาถึงชลบุรีท่วมภูเขามาเลย ท่วมไปถึงวัดทุ่งน่ะ วัดทุ่ง
นีเรานังพื 2นนํ 2าเปี ยกหัวเรื อเลยนะ นํ 2าไปสุดนครสวรรค์...เราบวชมานานเชือเราสิ

แล้ วก็จะเกิดสงครามพระ สงครามพระจะไปลุกทุกหย่อมหญ้ าเลย สงครามพระจะเกิด เชือเรา
ไหม ก็ยงั ไม่เห็น เชือก็ไม่ได้ จะไม่เชือก็ไม่ได้ นังเฉยก่อน เรากรรมฐานมานาน ท่านบอกว่ามัน
เป็ นกรรมของคนไทย ไปดูสิเดี%ยวเราตาย วัดทุ่งก็เหมือนกับวัดหลวงพ่อสําเภาทีลพบุรีน่ะ เมือ
ตอนหลวงพ่อเภาอยู่นีเจริ ญมาก คนกรุงเทพขึ 2นอุดมสมบูรณ์มาก ทุกวันนี 2วัดเงียบเลย อยู่ที
ลพบุรี เราอยากจะพาพวกลูกศิษย์ไปดู ตอนทีหลวงปู่ สังวาลย์อยู่อดุ มสมบูรณ์ เราอยากจะพา
ไปดู มันจะได้ ร้ ูว่า สิ 2นเราแล้ วเนียสุนขั ก็อดข้ าว...ท่านพูดไว้ นะ (อ่านต่อฉบับที 88...)
ต่ อฉบับที 88 ประจําวันที 1-31 ม.ค. 2554
คอลัมน์ "คุยกับหลวงพ่ อ"
หลวงปู่ สังวาลย์พดู เรื องอนาคตให้ ฟังต่อไปว่าให้ เตรี ยมตัวไว้ นะ เราก็ถามว่า หลวงพ่อแก้ ไม่ได้
เลยเหรอ พอไม่นานนํ 2าก็ท่วม ท่วมภาคใต้ เกิดสึนามิ ตอนนันอาตมากลั
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บมาจากต่างประเทศมี
เงินแค่ 4,000 บาท บอกให้ บญ
ั ชีดเู งินว่ามีเงินพอไหม ไม่ใช่เงินในธนาคารนะ เงินอยู่ในตู้บริจาค
น่ะ มีแค่ 4,000 บาท เอา 4,000 บาทไปซื 2อของเลย เอารถบัสไปเลยซื 2อของ แล้ วซื 2อแก๊ สไปช่วย
ภาคใต้ คลืนสึนามิ บ้ านช่องหายหมดแล้ วคนก็ไม่มีบ้าน บ้ านก็ไม่มีคน บอกกันว่าอยู่ทีวัด บ้ าน
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นํ 2าเค็ม เราก็ส่งของไปอีก ก็หาเอาเงินซื 2อพอไปถึงที ก็จริงอย่างหลวงปู่ ว่า คนจะตายกันเยอะ
เคยเล่าไปแล้ ว ไม่เล่าต่อแล้ ว นีคือคําพยากรณ์ของครูบาอาจารย์
เหลืออีกสองอย่างทียังไม่จริง ยังไม่ถึง ศึกพระ กับนํ 2าท่วมกรุงเทพ คนจะตายกันเยอะตาย
มากกว่าคราวนี 2ท่านไม่บอกปี นะ ท่านเตือนบอกให้ ระวังตัว เตือนเราว่าให้ ดฝู นตก 7วัน 7คืน ฟ้า
มืด ไฟจะดับหมด สงสัยจะมีพายุอย่างแรง ไฟฟ้าสงสัยจะดับหมด แต่อาตมาจะมีวิธีไป เดี%ยว
จะพาไป ไม่ตืนตูม เป็ นคนไม่ตืนตูม เชือก็เชือแต่ไม่ตกใจ จะไปอย่างสวยๆ ถ้ าจะตายก็ตาย
อย่างเตรี ยมตัวตายก่อน ตายยิ 2มตาย อาตมาจะไม่ร้องไห้
เพราะฉะนันคนเรานะมั
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นต้ องตาย วิบตั ิมนั เกิดขึ 2น เราไม่อยากให้ เกิดวิบตั ิ วิบตั ิอย่างนี 2เราไม่
อยากได้ แต่ว่าป้องกันไม่ได้ ................
***********************************************
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