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มีแมชคี นหนึ่ง ชื่อ แมชีกอนทอง นามสกุล ปานเณร แมชีคนนี้เคยไปอยูมาหลาย
สํานัก ไปอยูสํานักปฏิบัติของ หลวงพอออน ทีส่ ิงหบุรี ไปอยูที่เขาถ้ําตะโก วันหนึ่งก็มาขอ
อาตมาวา “พระเดชพระคุณหลวงพอ ดิฉันจะขอมาอยูนั่งกรรมฐานไดไป” “เอ...โยม

วัดนี้ไมมีสํานักชี แลวไมมีกุฏิชีอยู จะอยูไดหรือ” “กลัวผีหรือเปลา ถาไมกลัว อยูบน
ศาลา มันมีหองอยูทางนี้” สมัยนั้นมันเปนปาดงพงไพรมาก แมชีผนู ี้อายุก็ประมาณ ๗๐
กวา ตอนตายก็อายุ ๙๖-๙๗ เพิ่งจะเสียไปเมื่อไมกี่ปนี้เอง อาตมาก็ใหอยูบนศาลา พออยูบน
ศาลาก็ใหเดินจงกรม เดินจงกรมแลวก็นั่ง พองหนอยุบหนอ แลวตั้งสติเขาไว
๑ เดือนผานไป โยมชีก็ใหอาตมาสอบอารมณใหทุกวัน ตอนเชาอาตมาก็ไปสอบ
อารมณให แมชีเลาใหอาตมาฟงวา “หลวงพอฉันจะลําบากเสียแลว เทวดามากวน”

“เทวดามาทําไม” “มาชวนฉันสวดมนต” อาตมาก็ใหกําหนดเห็นหนอ พอมาอีกคืนหนึ่ง
แมชีก็เลาวากําหนดเห็นหนอ ๆ แตเทวดาไมไป ไมยอมไป อาตมาถามวา “เทวดาอยูที่
ไหน ถามเทวดาซิ” “เทวดาบอกวาอยูท ี่ตนพิกุล” “เอ..มาอยูไดอยางไรที่ตนพิกุล
เชื่อไมได” “ถามเทวดาทําไมมาอยูที่ตนพิกุลนี่” เทวดาก็บอกวา “โดนสาปมาจาก
สรวงสวรรค ผิดประเวณีนางฟา” เทวดาโดนสาปแลวใหมาอยูที่ตนพิกุลนี้ ๑๐๐ ปตรงกับ
วันที่เทานั้นเวลา ๙.๔๕ น. ครบ ๑๐๐ ป อาตมาก็จดไว “เทวดามาชวนสวดมนตตอน
ไหน” “ตี ๑๒.๐๑ นาที”
เทวดาจะมาเขาเฝาพระพุทธเจา อาตมาไดตําราเยอะเลยจากเทวดา นี่ถาบานไหนมี
เครื่องสักการบูชา พระพุทธรูปเปรียบเสมือนประติมากรรม แทนองคพระพุทธเจาแลว ถา
หากวาตั้งไวเฉย ๆ เทวดาไมสิง ถาหากวาสวดมนตไหวพระอยูตลอดเวลา เทวดาก็จะมาสิง
เรียกวา เทพ เทวดาบอก แลวบอกวาหลวงพอโสธรนี่ เทพสิงจึงขลังมาก แลวพระพุทธรูปที่
เสาชิงชานี่ เอามาตั้งและสวดมนตทกุ วันก็ยังสิงเลย เทวดาเคาบอกวาจะมาเฝาพระพุทธเจา
ตอน ๒๔ นาฬิกา แลวทีนี้เราไปเชาพระอูทองเชียงแสนมาเปนตุกตา ราคาหลายแสน ถึงเปน
ของเกาก็จริง เจาของไมนําพา ไมสวดมนตบา นนั้นและบานนั้นเอาลูกเด็กเล็กแดงมานอน
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หนาพระ เทวดาบอกหนีหมด ไมสวดมนตให บางบานทําหองพระไวนอนกันเต็มหมด เทวดา
ไมมาสิง ไมมาสวดมนต อาตมานึกวาคงไมมจี ริง แตมันเกิดมีจริงขึ้นมาแลว อาตมาก็จดไว
เดี๋ยวนี้ยังจดไวพรอม
แลวบอกแมชีใหถามเทวดาซิ มาอยูที่ตนพิกุลนี่ลําบากลําบนแคไหน บอกไปเที่ยว
สวดมนตนี่ มาสวดเฉพาะแมชีหรือเปลา เทวดาบอกทั่วไป บานไหนสวดมนตไหวพระนะ เอา
ใจใสสวดมนตดที ั้งครอบครัว บานนัน้ จะมีเทวดาเขาไปสวดมนต สวดอะไร

“มหาเมตตา

ใหญ” บทใหญเลย อาตมาไดแตบทสั้น ไมใชบทยาว เทวดามาชวนสวด ๑ ป แมชีกอนทอง
นี้อานหนังสือไมออก สวดไดหมดเลย เทวดาก็มาบอกแมชี บอกกราบเรียนหลวงพอวัดนี้ดวย
บอกเทวดาอยูตนพิกุล นี่ผิดประเวณีนางฟานะ เอ..เรานึกวาเทวดาจะไมโดนทําโทษ โดนนะ
เทวดามี ๒ อยางคือ เทวดาพาล กับเทวดาตรง เทวดาพาลเปนพวกชอบกินของสังเวย เวลา
โจรจะปลน จะตองมีบวงสรวงมีหัวหมูไป เทวดาพวกนี้ชอบเขาขางพวกโจร เลยอาตมาถาม
วาพวกโจรจะปลนจะทําไง ตองบวงสรวงนะ มีหัวหมู บายศรี เทวดาก็สงทิพยเนตร ไอพวก
เทวดาพาลก็วาพวกเราไปซะหนอย ไปกินเครื่องสังเวยอยางนี้ก็มี เทวดายังมีแบบนี้แลวโลก
มนุษยทําไมจะไมมีแบบนี้ มันตองมี เทวดาตรงไมกินของใคร เทวดาบอกกับแมชีกอ นทอง
อยางนี้
ใกลจะตี ๑๒ อาตมาก็ยองไปที่ใตถุนศาลา สวมบนนัน้ ไมมี มีแตอยูหางไกล กลัวแก
จะปสสาวะรดเราจะตาย เราก็ยองไป พอตี ๑๒.๐๑ น. แกจุดไมขีดแลวจุดธูปเทียน สวนมนต
เมตตาจริงเทวดาสวด ฟงอยูเปนชั่วโมง เทวดาสวดมหาเมตตาใหญ จําไวสวดใหเมตตา
ประชาชนอยูเย็นเปนสุข ถาเทวดาพาลไมสวดบทนี้ เลยใหถามเทวดาวาจะกลับจากตนพิกุล
เมื่อไร เทวดาก็บอกวาพอครบ ๑๐๐ ป ก็จะกลับ อาตมาจดไวหมด ดูซิวา ตนพิกุลจะเกิด
อะไรขึ้นมา เทวดาบอกวา ถาบานใครนะ มีเครื่องบูชาพระพุทธรูป สวดมนตไหวพระเปน
ประจําเทวดาจะไปสิงสถิต
อาตมามีตัวอยางจะเลาใหฟง มีคุณยายคนหนึ่ง ชือ่ แมนาค อายุ ๘๐ กวา ตายไป
นานแลว สมัยเรายังเปนเด็ก แกเปนคนจีน อาตมาชอบไปกินขนมเขงที่เขาไหวเจากันที่บาน
นั้น ยายนาคคนนั้นก็บอกวา “ไอหนูเอย พระอั๊วพูดไดวะ..” “อามา พระองคไหนพูดได

ใหพูดซิ” “มันไมพูดเดี๋ยวนี้วะ” “มันพูดตอนไหน” “มันพูดกลางคืนวะ” แลวบานนี้ไมมี
รั้วเลยนะ มีเรือหมออยู ๒ ลํา เรือใสฟนสําหรับโยงเรือใหเรือขาม บานนี้มี ๓ ลํา แลวมีพระ
สมเด็จวัดระฆัง บานนี้จอดเรือโยงหนาวัดระฆัง ไดพระสมเด็จโตมาเยอะเชียว พอบาย ๓
โมง ก็จุดธูปแลว คนไทยขี้เกียจบูชาไมคอยรวย
เจ็กรวย พอบาย ๓ โมงสวดเลย เรา
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เลยบอกวาอามา “พระอามาพูดไดตอนไหน” “มันพูดกลางคืนไมพูดกลางวัน” “ทําไม

พูดกลางคืนละ” “เวลาขโมยเขามามันพูดวะ” มันสวดมนตอวั๊ ตื่นหมดขโมยเอาอะไรไป
ไมได มันเปนเทวดา ก็ไดความอยางนี้
ในเวลากาลตอมา แมชกี อนทองสวดมนต อาตมาก็ถามสวดยังไง สวดอยางนี้ อาตมา
ไมแนใจ ก็ไปซื้อตํารา ถามที่เสาชิงชาวา มหาเมตตาใหญมไี หม บอกวาไมมี อาตมาเลยเขา
ไปที่วัดสุทัศนฯ ไปหาพระครูปลัด เดี๋ยวนี้เปนเจาคุณไปแลว เจาคุณอะไรจําไมไดเสียแลว
เปนพระครูปลัดของ สมเด็จพุฒาจารย องคเกา (พุฒาจารยโสม) บอกขอยืมหนังสือพุทธา
ภิเษก ฉบับ สมเด็จพระสังฆราชแพ จะเอาไปสอบขอยืมวันเดียวครับ เดี๋ยวเสร็จผมจะ
มาสง เลยใหแมชีกอนทองวาใหฟง ๓ ช.ม. จบ ๓ ช.ม. ตอทายมหาพุทธาภิเษกตัวเดียวไม
ผิดเลย อันนีเ้ ชื่อได ๘๐ เปอรเซ็นตแลว
เมื่อกอนนี้แกอานหนังสือไมออก แลวจะไปทองไดอยางไร อาตมายังไมไดบทนี้นะ
เทวดาสวดบทมหาเมตตาใหญ แผเมตตา อาตมาจําไดแมนยํา แลวรูดวยวาเทวดาสิงไมสิง มี
เคล็ดลับ เทวดายังบอกอีก บอกคนเรามีเทวดาประจําวันเกิดทุกคน เทวดาวันเกิดออกไป
เมื่อไรนะ เทวดาใหมยังไมมา มักจะตาย เห็นหนอมันบอก อาตมาจับไดหลายคนแลว บาง
คนเงาหัวไมมี ตายแน ตายทุกราย เพราะวาเทวดาเรายายไป หากเทวดาองคใหมยังไมมา
ประจําใหระวังนะ ชวงจังหวะนั้นระวังนะ มีพระ ๑๐๐ องคคลองคอก็ตอ งตาย มีเคล็ดลับอันนี้
แนะแนวไวกอ น มันมีวธิ ีพิสูจนวา คนนี่มีเทวดารักษาไหม บางทานไมไดคลองพระเลยปนยิง
ไมออกนะ ถาหากมีคลองพระไวโปงเดียวตายก็มีนะ เทวดาไมไดรักษา เทวดาวันเกิดนี่มีทุก
คนนะ เห็นหนอบอกไดแตยังไมบอกตองแนะแนว อันนี้เรื่องจริง
แลวเวลากาลตอมา แมชีกอนทองยังมีเกร็ดพิเศษอีกหลายอยาง เทวดาบอกไววา
อยากคุยกับเทวดาใหสวดบทเมตตาใหญนี้ แลววันหนึ่งใกลวันที่ สมเด็จพระสังฆราช
จะเสด็จ ประชุมพระสงฆทั่วราชอาณาจักร วัดพัฒนาตัวอยางก็เหลืออีก ๑๐ กวาวันเทานั้น ก็
จะเสด็จแลว ๙.๔๕ น. ตอนเชา อาตมายังอยูที่กุฏิ คนเคยมาชวยทํางานที่นี่อยูใตตนพิกุล
ทั้งนั้น กําลังจะมาปลูกปะรํา เอาผาใบขึง ตนพิกุลเทพสถิตตนนั้นโคนสนั่นหวั่นไหว ไมมีลม
เลย ตอนเชา ๙.๔๕ น.
อาตมาก็เปดสมุดบันทึกครบ ๑๐๐ ปพอดี ตนพิกุลสูงมาก ลมลงไปที่โบสถ คิดวา
โบสถตองพังแน แตไปถึงใกลหลังคาโบสถเกิดลมไปทางอื่น เทวดาชวยผลักไปทางอื่น ไมงั้น
ตองชวยเราสรางอีก เทวดาตองเสียเงินใหเรา เทวดากลัวเสียเงินเลยชวยผลักไปทางอื่น ให
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รั้วกําแพงแกวพังไปแคนั้น
ไมงั้นอาตมาจะไปฟองพระอินทรใหเทวดามาชวยสรางโบสถ
อยากมาทําทําไม เทวดากลัวเหมือนกันนะ
เราก็เลยออนใจ ตายจริงขวางทางรถพระประเทียบตองเขาทางนี้ พระเณรชวยกัน
เลื่อยก็ไมคอยเขา ไมพิกุลเลื่อยยากเลื่อยเปนทอน ๆ เดี๋ยวนี้หายกันหมดแลว มันเกิด
ศักดิ์สิทธิ์เขาวาโคนยังอยู เอาไปทํายาได ใครมาก็ลักเอาไป ๆ เลยเอาไปเรียงไวขางศาลา
เทวดายังบอกอีกวาที่นี่จะเกิดอะไรขึน้ มา ก็จริงตามที่เทวดาบอก ๑. อะไร ๒. อะไร เกิด
หมดแลว ในวัดจะตองเปนอยางนี้ ๑-๒-๓-๔ แลวตรงนี้จะเกิดหอประชุมขึ้นมาจริง จด มัน
เรื่องจริงทั้งนั้น
ตอมาแมชีกอ นทองก็มีสํานักขึ้น ก็ใหแกลงจากศาลา สรางสํานักใหอยู อีกวันหนึ่ง
อาตมาจะตองไปเชียงราย ออกตี ๑ ไมไดบอกแกหรอก แกแกแลว อาตมาก็ไปตี ๑ กะไปฉัน
เพลที่เชียงราย พอตี ๑ ก็ออกจากที่วัด ถึงเชียงรายประมาณ ๙ โมงเชา พอตอนเชามีชีเด็ก
ๆ ก็บอกจะมาลาอาตมา แมชีกอ นทองบอกไมตอ งไปลา หลวงพอไปตัง้ แตเมื่อคืนตี ๑ แลว
ยายรูไดไง เทวดาบอกขา มีประโยชนเห็นไหม แลวทีนี้อาตมาไปจะไปคางเชียงรายสัก ๓ คืน
พอไปคางไดคืนเดียวนึกถึงงานวัดไดตองกลับกอน พอกลับมาถึงนี่ก็ดึกแลว พอตอนเชาแมชี
กอนทองบอกกับแมชอี ีกวา หลวงพอมาตั้งแตเมือ่ คืนแลว จะไปลาก็ซะ ยายรูไดไง เทวดา
บอก คุยกับเทวดาไดก็ดีเหมือนกัน อยาไปพูดคนเดียวนะ คนอื่นเขาจะวาเอา ก็ลําบาก
เหมือนกัน อันนี้หมายถึงเทวดา
อาตมาไดความรูก็สรุปไดวา พุทธกิจ ๕ ประการ* เปนความจริงยังใชได เทวดาก็
จะไปสวดมนตตามบานเวลาตี ๑๒ แนนอน เทวดายังบอกตอไปวา บานไหนเครื่องบูชาพระ
ไมสะอาด แลวหนาโตะหมูพระ คนนอนเกะกะอยู เทวดาจะไมเขาไปในนั้นแนนอน บานไหน
หมั่นสวดมนต เทวดาจะสวดมนตใหพรทุกคืน
• พุทธกิจ ๕ ประการ (งานของพระพุทธเจาประจําวัน)
๑.
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