
 1

พระพุทธเจากกสันธะ กับ อานาห  
เนื้อหาโดยยอ 
 บุตรแหงมนุษย หมายถึง พระพุทธเจา และในวาระสุดทายพระพุทธเจาองคแรกนาม กกสันธะ

จะกลับมาเพื่อไขขอคัมภีรและสงไมตอใหกับผูเผยวจนะคนตอไป ผานทางการอวยพรของพระจิตเจา 

ในเอกสารนี้ ไดแสดงวา พระพุทธเจากกสันธะเปนคนไทย โดยความลับนี้ถูกซอนไวในคัมภีรไบเบิล

ภายใตชื่อ อานาห ซึ่งหมายถึง Anagram คือการสลับอักษร และถิ่นเดิมของทานคือ จ.ตาก  
 
1.) บุตรแหงมนุษย 
  

[วิวรณ 20-8] และมันจะออกไปลอลวงบรรดาประชาชาติ ทั้งสีท่ิศของแผนดินโลก คือ โกก(Gog) และ 

มาโกก(Magog) ใหคนมาชมุนุมกนัทําศึกสงคราม จาํนวนคนเหลานัน้มากมายดุจเม็ดทรายในทะเล 

ความหมาย ของ Gog – กก คือ กกสันธะ-นามพระพุทธเจาพระองคแรกที่มาตรัสสอนคําสอน 

(พระพุทธเจาที่เราคุนเคยกันเปนองคที่ส่ี) ทานจะกลับมาอีกครั้ง ดังมีความในพระไตรปฎกกลาวถึง

ทานวา 
[๒๓]  ตอมาจากสมัยของพระเวสสภูพุทธเจา  ก็มีพระสัมพุทธเจาพระนามวา   กกุ

สันธะ   ผูสูงสุดแหงสัตวสองเทา    ผูมีพระคุณหาประมาณมิได  ผูอันใครๆเขาเฝาไดยาก. 
พระองคทรงเพิกถอนภพทั้งปวง     ทรงถึงฝงบําเพ็ญบารมี    ทรงทําลายกรงคือภพ  

เหมือนราชสีห   ทําลายกรงฉะนั้น  ทรงบรรลุพระสัมโพธิญาณอันสูงสุด. 
....... 
ผิวา   พวกเราจักพลาดพระศาสนาของพระโลก-นาถพระองคนี้ไซร   ในอนาคตกาล  

พวกเราก็จักอยู ตอหนาของทานผูนี้. 
มนุษยทั้งหลาย  เมื่อขามแมน้ํา   พลาดทาน้ําขางหนา  ก็ถือเอาทาน้ําขางหลัง   ขาม

แมน้ําใหญ   ฉันใด. เราทุกคน  ผิวา ผานพนพระชินพุทธเจาพระองคนี้ไซร ในอนาคตกาล 
พวกเราก็จักอยูตอหนาของทานผูนี้  ฉันนั้นเหมือนกัน. 

....... 
Gog กก แปลวา คนแรก คือ เปนพระพุทธเจาองคแรก และถารูจักคําสอนของพระเยซูจะรูวา 

“คนแรกจะตองมาเปนคนสุดทาย” 
[ยอหน 6:61-62] “เรื่องนี้ทําใหทานเคลือบแคลงใจเราหรือ แลวถาทานจะเห็นบุตร

แหงมนุษยกลับขึ้นสูสถานที่ที่เคยอยูแตกอนเลา ทานจะวาอยางไร” 
นาม ‘กกสันธะ’ เมื่อเทียบเสียงกับ บุคคลในคริสต คือ ‘กกสันธะ-เกาะสนเทา’ ซึ่งก็คือ ยาโคบ 
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ผูเกาะสนเทาของเอซาวมาเกิด 
[โรม 9:13] ....ยาโคบนั้นเรารัก แตเอซาวเราไดชัง.... 
[โรม 11:26-27] ....พระผูไถจะเสด็จมาจากศิโยน จะทรงขจัดความอธรรมออกไปจาก

ยาโคบ และนี่จะเปนพันธสัญญาของเรากับพวกเขา เมื่อเราจะขจัดบาปของพวกเขาใหสิ้นไป. 
ดังนั้น บุตรแหงมนุษย ที่จะมา คือ พระพุทธเจากกสันธะ หรือ ยาโคบ นั่นเอง จากคัมภีรไบเบลิ

จะรูอีกวา พระผูมีพระภาคเจากกสันธะ ---- > พระผูมีพระภาคเจาเมตไตรย แทจริงคือพระบุตรองค

เดียว คือ คนที่ไดรับพระจิตเจาเพื่อการประกาศศาสนา  (ไมเฉพาะเจาะจงวาตองเปนใคร เปลี่ยนคนได

เพราะเปนสวนของจิต อุปมา จิตคือน้ําชา อยูในถวย ชาม หรือ หกอยูบนพื้น มันก็คือ น้ําชา นั่นเอง 

Tea-cher). 

คัมภีรปฐมกาลและวรสารทัง้ 4 เปนกึง่ประวัติศาสตร กึง่สัญลักษณเหมือนคัมภีรววิรณ.  

ความหมาย ของ Magog – บางมะกอก หรือ บางกอก หรือ กรุงเทพ นี่เอง  

ทุกวนันี้ คนจนีแตจิ๋วยงัเรียกกรุงเทพวา “หมั่งกก”  

 
2. พระพุทธเจากกสนัธะ กับ อานาห 

การไมยึดติด ในที่นี้หมายถึง ชื่อคนในคัมภีรไบเบิลอาจไมไดหมายถึงคนจริงๆ และคําเดียวกัน

ก็อาจแปลดวยความหมายอีกอยางก็ได ดังที่คัมภีรไบเบิลไดซอน พระพุทธเจากกสันธะ ไวในชื่อ อา
นาห 

 

[มัทธิว 11:7-10] “ทานทั้งหลายไปดูอะไรในถิ่นทุรกันดาร ไปดูตนออไหวไปมาตามสายลมหรือ คนที่

สวมเสื้อผาสวยงามอยูในพระราชวัง ถาเชนนั้นทานไปดูอะไร ไปดูประกาศกหรือ ถูกแลวเราบอกทาน

และเหนือกวาประกาศกเสียอีก ผูนี้เองที่พระคัมภีรกลาวถึงวา ‘เราสงทูตของเรานําหนาทาน เพือ่เตรยีม

ทางไวสําหรับทาน’ ” 

ความหมาย 

Reed = ตนกก ตนออ 

กก หมายถึง คนแรก , คําพูดตอนนี้พาดพิงถึงนามของพระพุทธเจา กกสันธะ  

ถิ่นทุรกันดาร อางไปยังคัมภีรปฐมกาล คือ อานาห  
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[ปฐก 36:20-29] บุตรหลานของเสอีร ชาวโฮรี.... บุตรชายของศิเบโอน คือ อัยยาห อานาห อานาหผูนี้

เปนผูพบบอน้าํรอนในถิ่นทรุกันดาร ขณะกําลงัเลี้ยงลาของศิเบโอน 

ความหมาย 

อานาห หมายถึง Anagram = ชื่อที่ผสมข้ึนโดยเอาอักษรในคํามาสลับกันใหม 

เชน in = ใน = ni เปนชื่อเฉพาะของ “พระอินทร” ฯ 

โดยภาษา Anagram ของไบเบิลมักจะตองใชตัว A เพิ่มเขามา นี่คือส่ิงที่พระเจาไดกรุณาบอก

ใบเราไว คือ  

Alla ---- > All – a หมายถึง “ตัวอักษรที่เติมจะเปนตัว A หมายถึง การเปนหนึ่งเดียว”  

ใหสังเกตชื่อ ANA คือ A กับ An และตัว A คือรูปตาที่คว่ําอยู  

เมื่อใช Anagram อยางระมัดระวัง จะทราบขอมูลบางอยาง เชน 

 

ตัวอยางที่ 1.  นาม กกสันธะ อาจเขียนไดเปน A Koksanta = Tak on Kasa หมายถึง จ.ตาก ที่บอน้ํา

รอนแมกาษา คือ ถิ่นเดิมของพระพุทธเจากกสันธะในอดีต (Tak sila)  

ถิ่นทุรกันดาร = จ.ตาก 

บอน้ํารอน = บอน้ํารอนแมกาษา 

ลาของศิเบโอน + จ.ตาก = ตากศิลา (Tak sila) 

คือคําพูดของพระเยซูที่วา 
[ยอหน 6:61-62] “เรื่องนี้ทําใหทานเคลือบแคลงใจเราหรือ แลวถาทานจะเห็นบุตร

แหงมนุษยกลับขึ้นสูสถานที่ที่เคยอยูแตกอนเลา ทานจะวาอยางไร” 
หมายถึง จะมีการเปดเผยวาพระพุทธเจาเปนคนไทยหรือเคยอยูในเขตประเทศไทยปจจุบัน ถา

สนใจลองหาในอินเตอรเนตดูจะพบวา มีนักวิจัยกลุมหนึ่งพบวาพระพุทธเจาเปนคนไทย 

นอกจากนี้ คําพยานอีกอยางวา กกสันธะ คือ อานาห อยูที่แปนคียบอรดไทยอังกฤษ ดังนี้ 

คําวา กก = kok ในแปนพิมพภาษาไทยคือ k=า, o=น, k=า ---- >  “kok = านา” อานวา อานา นั่นเอง 
 
ตัวอยางที่ 2. ในตํานานของอิสลาม เมื่อนบีอีซากลับมาอีกครั้ง ทานจะเปนมิตรกับมุสลิม ทานอาจ

กลาววา  A Christ + Muslim = T chum’s similar. อะไรทํานองนี้ก็เปนได. 
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 อีกประการ ตรา (Seal) ---- > ตา (Eye, Bud) คือ ส่ิงที่จะตองมาพรอมพระพุทธเจา แต

สําหรับพระพุทธเจากกสันธะ ทานกลับตองใช ยาหยอดตา เพราะทานกลับมาในฐานะ พระขี้ตาเจา-

ไมใชพระคริสตเจา ซึ่งยาหยอดตานี้พระพุทธเจาโคดมและพระเยซูเจาไดมอบไวใหแลว ดังความวา 

 

พระไตรปฏก วงศพระกกุสันธพุทธเจาที่  ๒๒ 

สมัยนัน้ เราเปนกษัตริยชื่อ เขมะ ถวายทานจํานวนไมนอยในพระตถาคต  และพระสาวกชโินรส.ถวาย

บาตรและจีวร  ยาหยอดตา  ไมเทาไมมะซาง ถวายสิง่ของทีท่านปรารถนาเหลานี ้ๆ ลวนแตของดี ๆ.   
คัมภีรไบเบิล 

[วิวรณ 3:18-20] ถึงพระศาสนาจักรที่เมืองเลาดิเชีย...เราแนะนําทานใหซื้อทองคําที่หลอมบริสุทธิ์แลว

จากเรา เพื่อทานจะร่ํารวย ซื้อเสื้อขาวเพื่อสวมใสปกปดความเปลือยเปลาที่นาอับอายของทาน ซื้อยา

หยอดตาเพื่อจะแลเห็นไดอีก เราตักเตือนและเฆี่ยนตีสั่งสอนผูที่เรารัก ดังนั้น จงมีความกระตือรือรน

และกลับใจ ดูเถิดเรากําลังยืนเคาะประตู ถาผูใดไดยินเสียงเราและเปดประตู เราจะเขาไปกินอาหาร

รวมกับเขา... 

 
3. เวลาการกลับมาของ พระพุทธเจากกสันธะ หรือ ยาโคบ 
อยูในคัมภีรไบเบิล ดังนี้ 

[ปฐก 31:40-41] ตอนกลางวัน หลานถูกแดดแผดเผา ตอนกลางคืน หลานตองทนความหนาวและตอง

อดหลับอดนอน เปนเชนนี้มาตลอดยี่สิบปที่หลานอยูกับลุง หลานทํางานรับใชลุงเปนเวลาสิบสี่ป

เพื่อไดบุตรหญิงสองคนของลุง และทํางานอีกหกปเพื่อไดฝูงสัตวของลุง....แตพระเจาทรงเห็นความ

ยากลําบาก และงานที่หลานทําดวยความเหน็ดเหนื่อย เมื่อคืนนี้ พระองคจึงทรงตัดสินใหเรา... 

ความหมาย 

ศาสนาที่พระเจาลงทุนไปแลวกําไรที่สุด คือ คริสตและอิสลาม เทียบไดคือ ผลตอบแทนรอยเทา 

จํานวนนี้ใหดูจากอุปมาเรื่องผูหวาน [มัทธิว 13:3-9] “บางเมล็ดตกในที่ดินดี จึงเกิดผลรอยเทาบาง 

หกสิบเทาบาง สามสิบเทาบาง ใครมีหูก็จงฟงเถิด” 

ยี่สิบป ---- > 20 x 100 = 2,000 ป คือ ศาสนาคริสต (พันธสัญญาใหม) 

สิบส่ีป ---- > 14 x 100 = 1,400 ป คือ ศาสนาอิสลาม (ศาสนาที่ถูกยกไปใหชาวตางชาติ) 

(สองศาสนานี้หางกันประมาณ 600 ป ถาตั้งสมการออกมาคือ K*(20-14) = 600 จะไดคา K = 100 ) 

ก็คือชวงเวลาราวๆนี้แหละ. 
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เมื่อกลาวถึงอิสลามจึงขออนุญาตกลาวถึงคัมภีรตอนหนึ่ง ดังนี้ 

[มัทธิว 10:34-36] อยาคิดวาเรามาเพื่อนําสันติภาพมาใหโลก เรามิไดมาเพื่อนําสันติภาพ แตเพื่อนํา

ดาบมาให....ศัตรูของคนก็คือคนที่อยูรวมบานกับเขานั่นเอง 

ความหมาย 

พระเยซูไดกลาวถึงการกําเนิดของศาสนาอิสลามและทํานายถึงความขัดแยงของทั้งสองศาสนา 

ดาบ ในที่นี้คือ “กระบี่ของพระเจา คือ เทวทูตกาเบรียล Gabriel” คือผูชวยเหลือที่พระเยซูขอจากพระ

บิดาใหมาสอนคัมภีรอัลกุลอานใหนบีมุฮํามัด  

Gabriel = Ga-bri –el อานแปรวา กระบี่ของพระเจา 

แทจริงพระเยซูรูเห็นการกําเนิดของทั้งสองศาสนาอยูแลว และรูวา(ในอดีต)คนบานเดียวกันทะเลาะกัน. 

 

 จะเห็นไดวาคัมภีรไบเบิล เปนหนังสือที่พระเจาพยายามบอกบางสิ่งบางอยางแกเรา ความจริง 

คัมภีรอัลกุรอานและไตรปฏก ลวนซอนรหัสขอความลับไว โดยเฉพาะขอคําสอนของพระพุทธเจาและ

พระเยซู ซึ่งยังไมมีผูใดเปดเผยหรือเขาใจได และสิ่งที่เราบอกในเอกสารตางๆนี้ก็ไมใชเนื้อหาที่แทจริง 

แตเปนกุญแจดอกหนึ่งที่เอาไวไขเทานั้น 

 ทําไม กลาวถึงการมาของ พระพุทธเจากกสันธะ ไมใช พระพุทธเจาเมตไตรย ?  

 คําตอบ คือ เพื่อสงไมตอใหกับ ไมตรียา-Maitreya ตามธรรมเนียม  

 พระพุทธเจาแตละคนทําหนาที่ไมเหมือนกัน ไมตรียา คือ ดาวประจํารุง คือผูที่จะมาลางดวย

ไฟ (เปน อัลฟาและโอเมกา ดูที่แปนคียบอรดไทยอังกฤษ โอเมกาคือ w = ไ และอัลฟาคือ a = ฟ ) 

ไมตรียาเกิดจากพระพุทธเจาองคกอน และไมตรียาเปนลูกศิษยของพระเยซู 

 เราขออนุญาตบอกทุกคนวา การเปนพระพุทธเจานั้นไมงายและแทจริงมันก็ไมมีความหมาย

อันใด ความจริงสิ่งที่ยิ่งใหญกวาคือความเขาใจที่วา...ทุกคนทําดีไดตามหนาที่ของตัว ไมสําคัญวา

ตัวเองเปนใครมาจากไหน ชื่ออะไร นี่คือการไมยึดติด เปนคําสอนเบื้องตนของพระพุทธเจาและพระเยซู  

 อยางไรก็ตามคนที่พยากรณไวจะตองมี และเมื่อถึงเวลาเขาจะรูดวยตัวเขาเอง เพราะพระจิต

เจาจะเปนผูแจงเขาเอง แลวเขาจะคนพบและเรียนรู เพื่อเก็บเกี่ยวสิ่งดีๆ เพื่อเผยแผคนอื่นไดตอไป. 

 สุดทายอยากใหทุกคนระลึกถึงอีกดานของ “การดําเนินชีวิต” คือ  

LIVE เขียนยอนกลับได EVIL 

LIVED เขียนยอนกลับได DEVIL 

เราเปนอยางที่เราเปน ขอพระเจาอวยพร 02/03/2012 

เอกสารทัง้หมดอยูที่  http://www.4shared.com/folder/uduRU8Yj/Outworld.html 


