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ดิฉันชื่อ นางเทพเทวี ปาละวงศ และสามีชื่อ ผูชวยศาสตราจารยบุญมี ปา
ละวงศ ป จ จุ บั น อยู บ า นเลขที่ ๖๙/๕๒ หมู ที่ ๑ ตํ า บลนครชุ ม อํ า เภอเมื อ ง
จังหวัดกําแพงเพชร ไดมาปฏิบัติธรรมทีวัดอัมพวัน อําเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงหบุรี
เปนเวลาติดตอกันหลายปและหลายโอกาสดวยกัน
สิ่งที่ดิฉันจะนําเรียนทานผูเจริญในธรรม ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาก็
คือ ประสบการณชีวิตที่ไดขอคิดจากการใหพรของพระเดชพระคุณหลวงพอ เจา
คุณพระเทพสิงหบุราจารย(หลวงพอจรัญ ฐิตธมฺโม)
เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๔๓ ดิฉันไดชวนสามีมากราบนมัสการหลวง
พอดวยจิตคิดทําบุญกุศลถวายจตุปจจัยรวมสรางเสนาสนะตามอัธยาศัยของหลวง
พ อ ในโอกาสคล า ยวั น เกิ ด ของดิ ฉั น เอง ดิ ฉั น ลื ม บอกไปว า ดิ ฉั น เกิ ด วั น ที่ ๒๐
มีนาคม ๒๔๘๙ แตที่ตองมากราบหลวงพอในวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๔๓ ซึ่งไม
ตรงวั นเกิ ด เพราะสามี ยั ง ไม ว า งจากงานในการเดิ น ทางจากจั ง หวั ด กํ าแพงเพชร
ระยะทางประมาณ ๒๐๐ กว า กิ โลเมตร โดยเริ่มออกเดินทาง เวลาประมาณ
๐๗.๓๐ น. ไดอธิษฐานจิตตลอดเวลาวาขอใหไดพบและมีโอกาสไดสนทนากันหลวง
พอดวย เมื่อดิฉันและสามีมาถึงวัดอัมพวัน ปรากฏวามีรถยนตจอดทั้งดานในและ
ดานนอกวัดเต็มไปหมด เมื่อไปถึงกุฏิหลวงพอไดทราบจากคณะศิษยานุศิษยของ
ทานวาวันนี้คณะนายตํารวจมาปฏิบัติธรรม เมื่อหลวงพอ ฉันเพลเสร็จก็จะไปทําพิธี
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เปด ดิฉันและสามีไปถึงวัดอัมพวันดูเหมือนจะเปนเวลา ๑๑.๐๐ น. พอดี จึงเขาไป
กราบทานพรอมกันคนอื่นๆ ที่เฝารออยูพรอมกับไดถวายจตุปจจัยรวมสรางเสนาสนะ
โดยมอบใหกับไวยาวัจกรของทาน หลวงพอไดถามวามาจากไหน ตอบหลวงพอวา
มาจากจังหวัดกําแพงเพชร หลวงพอมองหนาดิฉันสักพักหนึ่งแลว บอกวาใหรอรับพร
กอนอยาพึ่งกลับ แลวทานก็หันมาบอกอีกวา ไมนานจะไดรวยเปนเศรษฐี ดิฉันก็ได
แตปลื้มใจ จึงตอบหลวงพอวา ขอใหสมปรารถนา
จากวันนั้นเปนตนมาเวลาผานไป ๓ เดือน ประมาณปลายเดือนพฤษภาคม
๒๕๔๓ สามีของดิฉันก็ลมปวยลง จึงพาไปโรงพยาบาลทั้งของเอกชนและของรัฐบาล
ประมาณ ๑ อาทิตย หมอตรวจรักษาใหยาแลวก็ใหกลับบาน แตอาการไมดีขึ้นแลย
๒ อาทิตยตอมา อาการทรุดหนักลงทุกวันๆ สามีเลยพูดกับดิฉันวา เขาคงไมหาย
หรอกใหคุณกลับไปอยูกับนองคุณที่บานจังหวัดยโสธรก็แลวกัน มันคงเปนโรคกรรม
ตามมา
ดิฉันเลยนึกขึ้นได ออ! ที่หลวงพอบอกวาไมนานจะไดรวยเปนเศรษฐีนั้น ก็
เพราะจะไดเงินคาทําศพของสามีนี้เอง ดิฉันก็เลยกับสามีวา ไมตองการเงินของเขา
แมแตบาทเดียว ถาเขาจะตายก็ใหมอบฉันทะทั้งหมดใหแมและนองๆ ของเขา พอ
ตื่นเชามาเลยบอกสามีวา จะมานอนรอความตายอยูทําไม ไปหาหมอที่โรงพยาบาล
พิษณุโลกหรือที่กรุงเทพฯ ใหเลือกเอา ทั้งนี้เพราะดูอาการแลวมันเพียบลงทุกวัน
เลยตัดสินใจไปโรงพยาบาลพิษณุเวช(โรงพยาบาลของเอกชน) จังหวัดพิษณุโลก
โดยขอใหรถของสถาบันราชภัฏกําแพงเพชร ซึ่งเปนที่ทํางานของสามีไปสง ไปถึง
บอกหมอวา ใหตรวจเช็คหมดทุกอยาง เมื่อหมอตรวจเสร็จก็บอกวาตองนอนคางคืน
เพราะอาการที่ปรากฏในชวงนั้น คือ เปนไข ทองอืด ผลการตรวจเลือดหมอแจงวา
มีเม็ดเลือดขาวมากกวาเม็ดเลือดแดง หมอจึงถามวาเคยไปเที่ยวปาใหยุงกันกอน
หนานี้สัก ๒-๓ เดือนไหม ดื่มสุราหรือไม ก็ไมไดเคยไปเที่ยวปาและไมดื่มสุรา
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เวลาประมาณบาย ๕ โมงเย็นของวันที่ ๒ ในการเขาพักรักษาตัว สามีก็บอก
ดิฉันวา คุณบอกใหหลวงพอจรัญ ชวยหนอยเถอะดิฉันก็สวดมนตนั่งสมาธิ อธิษฐาน
จิตบอกหลวงพอใหชวยลูกดวยเถอะ สามีของลูกปวยอยูที่โรงพยาบาลพิษณุเวช หอง
(จําหมายเลยไมได) ชั้น ๗ จังหวัดพิษณุโลก
อาการปวยของสามีดิฉันแทบไมไดนอนเลย ประเดี๋ยวรอน ประเดี๋ยวหนาว
ตลอดทั้งคืน พยาบาลเขาออกทุกระยะ ๔ ชั่วโมง ชวงประมาณตี ๓ – ๔ ดิฉันฝน
ไปวาหลวงพอจรัญไปเยี่ยม แตไมไดเขาไปในหอง ผูที่เขาไปในฝนก็คือ ทานเจาคุณ
พระราชสารโมลี เจาอาวาสวัดนาควัชรโสภณ (วัดชาง) อ.เมือง จ.กําแพงเพชร ซึ่ง
เปนวัดที่เขาไปชวยงานของทานตลอดมา
พอรุงเชาดิฉันก็เลาใหสามีฟงวา หลวงพอจรัญมาแตไมไดเขามาหา ผูที่เขามา
คือหลวงพอวัดชาง ดิฉันก็ใจไมดี เพราะคิดวาหลวงพอทานคงไมชวยแลว ก็ทําใจวา
อะไรจะเกิดมันก็ตองเกิด ก็ไมไดบอกใหนองๆ หรือใครทราบ เพราะคิดวาถึงบอกไป
เขา ก็ ชว ยอะไรเราไม ไ ด ตายก็ ต ายแทนเราไม ไ ด ก็ อยู กั นเพียงสองคน พอเวลา
๑๐.๐๐ น. ของวันที่ ๓ ในการเขารักษาตัวก็มีพระอาจารยจากวัดนาควัชรโสภณ(วัด
ชาง) กําแพงเพชร ไปเยี่ยมจึงถามทานวา รูไดอยางไรวามาอยูโรงพยาบาลนี้ ทาน
บอกวา มาลงทะเบียนเรียนที่มหาวิทยาลัยนเรศวร เลยโทรศัพทเช็คตามโรงพยาบาล
ตางๆ ในจังหวัดพิษณุโลก ทางโรงพยาบาลพิษณุเวช เลยบอกวามีชื่อผูปวยดังกลาว
เขามารักษาที่นี่ ๒ วันแลว ก็เปนเรื่องแปลก หลังจากนั้น พระเดชพระคุณหลวงพอ
พระราชสารโมลี เจาอาวาสวัดนาควัชรโสภณ(วัดชาง) กําแพงเพชร ก็ไปเยี่ยมพรอม
ทั้งพระภิกษุสามเณร จึงทําใหนึกทบทวนถึงความฝนที่พระเดชพระคุณทานเจาคุณ
พระเทพสิงหบุราจารย(หลวงพอจรัญ) ไปเยี่ยมแตไมไดเขาไปในหอง กลายเปนพระ
เดชพระคุณพระราชสารโมลีเขาไปเยี่ยมแทน ก็เปนจริงดังฝนทุกประการ สามีรักษา
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ที่โรงพยาบาลพิษณุเวช ๕ วัน จึงขออนุญาตหมอวาจะกลับบานไดหรือไม หมอ
อนุ ญ าต และออกใบนั ด ให ม าตรวจอี ก ครั้ ง หลั ง จากนั้ น ประมาณ ๗ วั น เมื่ อ
กลับ มาตรวจตามหมอนั ด หมอเห็ น ว า อาการยั ง ไม ดี ขึ้ น จึ งบอกว า อาจารย ย า ย
โรงพยาบาลหรือไม เพราะอยูที่นี่คาใชจายแพงหนอย นั่นคือหมอแนะนําเขารักษาที่
โรงพยาบาลของรัฐ จึงตัดสินใจยายไป โรงพยาบาลพุทธชินราช ซึ่งเปนโรงพยาบาล
ของรัฐ อยูหางจากโรงพยาบาล พิษณุเวชเพียง ๑๐๐ – ๒๐๐ เมตร เทานั้นเอง โดย
หมอจากโรงพยาบาลพิษณุเวช ไดสงตัวไปยังโรงพยาบาลพุทธชินราช หลังจากหมอ
ตรวจเสร็จก็จัดหาหองพิเศษใหทันที่ และโชคดีที่เหลือหองพิเศษเพียงหองเดียวอยูตึก
ไอซียู เมื่อเขาไปคืนแรก ดูเหมือนเจาของหองไมอนุญาต พอคนไข(หมายถึงสามีของ
ดิฉัน) ขึ้นเตียงนอน เขาก็มาโยกเตียงไปมา จนสามีนึกวาเปนดิฉันไปโยกเตียงคนไข
ก็เลยบอกวา ไมไดโยก และใหสามีกําหนดจิตและบอกเจาของหองเขาและอยาลืม
สวดอิติปโส และแผเมตตาใหเขาดวย ในคืนนั้นดิฉันและสามีตางก็สวดมนตบทอิติป
โสและแผเมตตาใหเจาของหอง รวมไปถึงเจากรรมนายเวรดวย จึงไดมีเวลาไดหลับ
นอนบาง
แตในวันที่ ๒ ดิฉันเขาหองน้ําชวงเวลาประมาณ ๕ – ๖ โมงเย็นก็บอกสามีวา
ขออาบน้ํ า ก อ นนะคุ ณ เมื่ อ อาบน้ํ า เสร็ จ เป ด ประตู อ อกมาได พ บกั บ ผู ห ญิ ง นุ ง
กระโปรงชุดสีเทายืนอยูหนาหองน้ํา ดวยความตกใจจึงรอง อุย! สามีซึ่งนอนอยูบน
เตียงคนไขไดยินจึงถามวา ทําไม ก็เลยบอกสามีวา ไมมีอะไร พอแตงตัวเสร็จเลย
บอกสามีวา เจาของหองเปนผูหญิงชื่อนี้นะ (หมายถึงชื่อที่ทางโรงพยาบาลติดไวที่
หนาหองวาเปนผูบริจาคสรางหองพิเศษหองนี้) ถาหายปวยกลับไปตองทําบุญอุทิศ
สวนกุศลใหเขาดวย
สามีพักรักษาอยูโรงพยาบาลพุทธชินราช ประมาณ ๑๗ วัน เราสวดมนตแผ
เมตตาใหทุกวัน เหตุ การณ ต างๆ ก็ไ ม เกิ ดขึ้ น แถมยังช วยเหลื อเราเสี ยด วยซ้ํ า ไป
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เพราะการรักษาของหมอจะตองใหยาทางเสนเลือดครั้งละ ๒๐๐ ซี.ซี. ติดตอกันชวง
หางกันประมาณ ๔ ชั่วโมง ในชวงดึกบางวันก็ออนเพลียหลับไปน้ํายาหมดขวด เขา
ก็มาสะกิดใหเราตื่น เพื่อเรียกพยาบาลเปลี่ยนยาให เปนตน
ประมาณวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๔๓ หมอแจงวาอาการดีขึ้นแลว กลับ
บานไดแลว แตตองตรวจซ้ําอีกครั้ง จึงจะใหกลับบานได ในชวงที่รอหมอเขามา
ตรวจ พอดีมีพระอาจารยมหาสุพิ สิทธิ์ สําเภา ซึ่งอยูวั ดนาควัชรโสภณ(วัดชาง)
กําแพงเพชร เดินทางไปกับนองชายเพื่อจะรับกลับ ทานไปถึงกอน ๑๑.๐๐ น.
เล็กนอย ก็เลยไปซื้ออาหารมาถวายเพลทาน และถือโอกาสทําบุญอุทิศสวนกุศลให
เจาของหองไปเลย
พอสามีหายปวยเปนปกติ ตั้งแตวันออกจากโรงพยาบาล ถึงวันครบรอบวัน
เกิดในป พ.ศ.๒๕๔๕ (สามีเกิดวันที่ ๑ กันยายน ๒๔๘๖) เลยชวนมาทําบุญที่วัด
อัมพวัน ไดถวายจตุปจจัยแดหลวงพอ จํานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท เพราะดิฉันได
อธิษฐานไววา ไมตองการเงินจากเขา ตองการใหเขามีชีวิตอยูดวยกันตลอดไป เลย
ตองมาทําบุญทํากุศลตาม “สัญญาใจ” ดังกลาว
นางเทพเทวี ปาละวงศ
๖๙/๕๒ หมูที่ ๑
ตําบลนครชุม อําเภอเมือง
จ.กําแพงเพชร ๖๒๐๐๐
โทรศัพท ๐-๕๕๗๒-๑๔๖๐
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