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ขาพเจา น.ส. สุดา สุวรรณมณี อายุ ๖๙ ป เคยเปนอาจารยประจําอยูที่โรงเรียน
พยาบาลสภากาชาดไทย ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ในระหวางป พ.ศ. ๒๔๙๐ ถึง พ.ศ.
๒๕๐๗
ประมาณเดือนพฤษภาคม ๒๕๓๖ ขาพเจาลมปวยลงดวยโรคนิ่วในถุงน้ําดี จึงไดมา
ปรึกษาอาจารย น.พ. ประพันธ กิตสิ ิน ทานไดแนะนําใหขาพเจารีบตัดสินใจ เขารับการผาตัด
เพราะอาการอยูในขั้นอันตราย ไมควรปลอยทิง้ ไว ขาพเจาจึงไดปฏิบัติตาม เขาโรงพยาบาล
ใหแพทยผาตัดตามคําแนะนําของทานอาจารยทันที
หนึ่งปตอมา ในเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๓๗ ขาพเจาเริ่มมีเลือดออกในกระเพาะ
อาหาร สาเหตุเนื่องจากไดรับประทานยาแกปวดกระดูกหัวเขา Feldene ติดตอกันมานานถึง
หาป รูตัวเมื่อเย็นวันหนึ่ง ถายออกมาเปนวุนเลือดสด ๆ ในขณะนัน้ นึกถึงชื่อนายแพทยที่
สนิทกันไมได จึงใหหลานพาไปเขาโรงพยาบาลธนบุรี เพือ่ ความสะดวกเพราะใกลบาน หมอ
สั่งใหเขารับการรักษาทันที
ในคืนแรกผลเลือดยังไมต่ํามาก จึงเขานอนพักอยูในหองธรรมดา ตกดึกมีการคลื่นไส
อาเจียนออกมาเปนเลือดสด ๆ เต็มสี่ชามรูปไต หมอสั่งเอาเขาหอง ICU ดวน เพือ่ ลาง
กระเพาะและทํา Endoscope แพทยผูดูแลชื่อ คุณหมออุดม คชินทร เปนผูเชี่ยวชาญดานโรค
กระเพาะ คืนนั้นตองใหเลือดเขาไปถึง ๔ packs รุงขึ้นหมอทํา scope อีก และผูกเสนเลือด
ไว ตองนอนอยูในหอง ICU ถึงเจ็ดวัน จึงไดยายออกมาใน Ward เพือ่ เตรียมตัวกลับบาน แต
คืนนั้นก็อาเจียนเปนเลือดซ้ําออกมาถึงสามชามรูปไต ตองใหเลือดอีกสี่ packs เพราะเลือด
ต่ํา ยังกลับบานไมได นอนรักษาตัวตออีกหนึ่งสัปดาหเต็ม จึงกลับบานได ตอนตนเดือน
มิถุนายน ๒๕๓๗
กลับมาอยูบา นได ๓-๔ วัน ก็เกิดอาการทองอืด มีน้ําในชองทอง กลายเปนโรคตับ
อักเสบ ตองดูดน้ําออก คราวนี้ขาพเจาตองกลับไปหาคุณหมอประพันธ กิติสิน ที่โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณอีกครั้ง คุณหมอตรวจแลววินิจฉัยวา ขาพเจามีอาการ Low Albumin แนนทอง
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ทานอาหารไมได สั่งใหเจาะทองเอาน้ําออก เจาะแลวนอนพักฟนอยูที่โรงพยาบาลไดสองสาม
วัน เริ่มมีอาการแนนหนาอกหายใจไมออก ตองให Oxygen อาการจึงบรรเทาลง
ในตอนเชาตรู ประมาณตีสี่ของวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๓๗ รูสึกอึดอัด หายใจขัด
นอนไมลง ทั้ง ๆ ที่ไดรับ Oxygen แลว จนกระทั่งแปดโมงเศษ จึงใหคนเฝาโทรศัพทไปตาม
นองสาว อําไพวรรณ สุวรรณมณี ใหมาโรงพยาบาลดวน แพทยประจํา Ward ไดมาตรวจ
อาการและเรียนเชิญ น.พ.ประพันธ กิติสิน เพือ่ ขอคําปรึกษา แพทยสั่งใหนําสงหอง ICU
(Med) โดยเร็วที่สุด ขาพเจามีอาการช็อค หายใจไมออก เกือบจะหมดความรูสกึ อยูแลว
ขณะนั้นเปนเวลาประมาณ ๑๓.๓๐ น. นองชาย พลโท น.พ.ศิริชัย และภรรยา หลาน ญาติ
และเพื่อน ๆ ยังเฝาดูอาการอยูพรอมหนา จึงไดเดินตามไปสงคนไขถึงหอง ICU ดวยความ
เงียบสงบ ความรูสึกของตัวเองขณะนั้น ดับวูบไปแลวและนอนหมดสติอยูถึง ๗ วัน ระหวาง
นั้นทุกคนทีม่ าเยี่ยมลงความเหนวา โอกาสรอดชีวิตของขาพเจานอยเต็มที แมแตหลานชาย
น.พ. ธเนศ สุวรรณมณี ถึงกับกลาววา ถาคุณปารอดไปได แปลวา ปาฏิหาริย
ทามกลางความรูสึกของทุกคนที่หมดหวังนั้น สติสัมปชัญญะอีกสวนหนึง่ ของขาพเจา
บอกวา ตัวเองยังไมตาย แมจะหมดความรูสึกทางรางกายไปแลวก็ตาม จําไดแมนวามองเห็น
แสงสวางภายนอกสองดวง พวยพุงมายังตัวขาพเจา ดวงหนึ่งนั้นมาจากหลวงพอจรัญ (พระ
ราชสุทธิญาณมงคล) แหงวัดอัมพวัน สิงหบุรี อีกดวงหนึ่งนั้นมาจาก หลวงพอพุธ ฐานิโย
(พระราชสังวรญาณ) แหงวัดปาสาลวัน จังหวัดนครราชสีมา พระคุณเจาทั้งสองรูปนี้เปนที่
เคารพนับถือของครอบครัวเรามาก ทราบวาระหวางที่ขาพเจาอาการหนักอยูนั้น หมอศิริชัย
นองชายไดไปกราบเรียนอาการใหหลวงพอจรัญทราบเปนระยะ ๆ ทานไดกรุณาแผเมตตา
สวดมนต ใหแกขาพเจาทุกวัน ครั้งละหนึ่งจบ สวนหลวงพอพุธ ฐานิโย นั้น หลานชาย น.อ.
พุฑฒิ มังคละพฤกษ ซึ่งเปนผูบังคับการกองบินอยูที่นครราชสีมา ไดไปกราบเรียนอาการ
ของขาพเจาใหทานทราบ ดวยความเมตตาหวงใยที่หลวงพอมีตอขาพเจา ทานมอบพระให
องคหนึ่ง สั่งวาใหไปติดตังคนไขไวกอนและใหภาวนา พุทโธ พุทโธ ตลอดเวลา หลวงพอเอง
ก็สวดมนต แผเมตตาใหแกขาพเจาดวยเชนกัน
เสมือนปาฏิหาริยจริง ๆ เชาตรูวนั ที่ ๗ ในหอง ICU ขาพเจาเริ่มมีความรูสึกทาง
รางกายกลับคืนมาทีละนอย ๆ นองและหลานที่เฝาอยูพยายามเรียก และพูดกับขาพเจา
“คุณปาไดยินไหม ๆ” ขาพเจาตอบไมได ไมอาจเปลงเสียงออกมา เพราะมีเครือ่ งชวยหายใจ
และอื่น ๆ พันธนาการอยู ทารุณมาก เวลา Bag แตละเครื่องแยที่สุด ยิ่งเวลาดูดเสมหะออก
แตละที เจ็บเหลือเกิน พยายามใหสัญญาณมือติดตอกับพยาบาลพอรูเรื่องกันได คอย ๆ
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ลําดับเหตุการณ ความรูสึกก็ดีขึ้นเรื่อย ๆ ทีละนอย ๆ จนพยาบาลเอากระดาษ ดินสอมาให
จําไดวาเขียนลงไปวา ซาละเปาสองลูก นองสาวถามวา “อยากกินหรือ” เราสายหนา แต
เขียนตอบไปวา มีคนมาขอกิน นองสาวจึงเขาใจ และพูดวา “จะใหใสบาตรใชไหม ๆ” พยัก
หนาตอบ จึงไดรูเรื่องกัน และรีบซือ้ ซาละเปาใสบาตรใหแกผูมาขอสวนบุญ
กอนหนาที่จะฟนคืนสติมานั้น ขาพเจาไดมองเห็นรางเทพยดาทรงเครื่องสวมชฎา
ประทับสงางามราวกับพระอินทร อยูบนศาลาจตุรมุข กวักพระหัตถใหขาพเจาขึ้นไป แลว
ตรัสวา “ขอใหเอ็งกลับไปยังโลกมนุษย ยังทําธุระไมเสร็จใหกลับไปทําเสีย ขามีเวลาใหเจา
สามวัน ไปทําใหเรียบรอย” ขาพเจากมลงหมอบกราบ แลวถอยออกมาเดินลงบันไดไปที่สวน
ซึ่งเต็มไปดวยดอกไมนานาพันธุ เดินไปจนถึงทายสวน มีประตูสีดําคลายอัลลอยด สลับสีทอง
บานประตูคอ ย ๆ แงมเปดออกใหขาพเจาผานออกไป ความรูสึกตอนนั้นตัวเบาหวิว สบาย ๆ
คลายกับเหาะลงสูพื้นดิน จากนั้นก็เริ่มรูสึกดีขึ้น ลําดับความเปนมาตาง ๆ หมอเอาเครื่อง
อุปกรณออกจากลําคอ ใหกินน้ํา ใหกลืนอาหารออน ๆ ไดเอง
พอรูสึกตัวดี บอกกับหมอวา ขอออกจากหอง ICU วันนี้ ทนไมไหวแลว เลาใหญาติ
ฟงวา ถูกรบกวนตลอดเวลาดวยวิญญาณของเหลาสัมภเวสี ที่วนเวียนอยูในหอง ICU นั้น
รวมทั้งวิญญาณของผูมาขอกินซาลาเปา ๒ ลูกดวย เปนผูหญิงจีนมีอายุแลว คอยอยูจนค่ําจึง
ติดตอขอหองพิเศษได ทีต่ ึก ภ.ป.ร. ชั้น ๑๕ จึงยายออกจากหอง ICU ไปอยูหองพิเศษ นอน
พักฟนอยูอกี เกือบสองเดือน หมอจึงอนุญาตใหกลับบานได ในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๓๘
เมื่อกลับมาถึงบานก็รีบทําบุญทันทีดวยการเลี้ยงพระทั้งวัด ถายชีวติ โคกระบือ ใหเงินบํารุง
มูลนิธิเด็กกําพรา และอืน่ ๆ อีกหลายรายการ
ขาพเจาขอบันทึกเหตุการณครั้งนี้ไว เพือ่ ใหญาติมิตรไดทราบถึงความมหัศจรรยที่
เกิดขึ้นกับตนเอง บาป-บุญนั้นมีจริงแน ๆ ใครบําเพ็ญไวก็ไมไปไหนเสีย เปนของตนเอง บุญ
กุศลนั้นเปนเนื้อนาบุญ
ตลอดจนผลานิสงสของพระคุณเจาทั้งสองที่ไดแผเมตตาใหแก
ขาพเจา จนรอดชีวติ กลับมาเลาเรื่องใหฟงเปนประสบการณตอไปได
ขอกราบนมัสการพระคุณเจาทั้งสองดวยความเคารพ
สุดา สุวรรณมณี
๑๐ พฤษภาคม ๒๕๓๘
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