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ดิฉันชื่อ น.ส. รัตนา นาดี (ไก) เกิดเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๑ อายุ ๒๙ ป ที่ ต.กองนาง อ.ทา
บอ จ.หนองคาย ปจจุบนั ทํางานที่นวนคร จ.ปทุมธานี ขอเลาสิ่งมหัศจรรย ปาฏิหาริยที่เกิด
ขึ้นกับชีวติ ของดิฉันใหหลวงพอฟงนะคะ
ชีวิตดิฉันยิ่งกวาหนังยิ่งกวาละคร ตอนคุณพอเปนหนุม คุณพอเจาชูม เี มียหลายคน
ดิฉันมีแม ๒ คน แมทตี่ ั้งทองและใหกําเนิด จากดิฉันไปดวยความจําเปน ตั้งแตดิฉันอายุได ๑
เดือนเทานั้น ทิ้งดิฉันไวใหเมียหลวงเลี้ยง ทานก็รักดิฉันมากเหมือนเลือดในอก เลี้ยงดวย
ความรักมาตลอด ดิฉันจําความไดวา ก็เห็นแมคนนี้เทานั้น พอกับแมไมเคยพูดใหดิฉันฟงเลย
กลัววาดิฉันจะมีปมดอย และดิฉันก็ไมเคยถาม รูจากคนอืน่ ที่แอบพูดใหฟงตอนทีด่ ิฉันเปน
เด็กเล็ก ๆ แตดิฉันก็ไมไดใสใจอะไร
ตลอดระยะเวลาที่ผานมา ๒๙ ป ดิฉันไมเคยไดขาวคราว ไมเคยเห็นหนาแมเลย ไมรู
วาแมอยูที่ไหน มีชีวติ อยูหรือเปลา ดิฉันแทบลืมไปแลววามีแมอีกคน
ดิฉันไดมาปฏิบัติธรรม เขารับกรรมฐานที่วัดอัมพวัน ทําใหไดพบแสงสวางของธรรมะ
เปนเพราะพระเดชพระคุณของหลวงพอ, แมใหญ, แมครู และผูมีพระคุณทุกทาน ที่ทําให
ดิฉันคิดถึงแมที่จากไปโดยที่ไมเคยคิดมากอน ไมเคยรูขาวคราว ดิฉันไดเขาปฏิบัติธรรมที่วัด
อัมพวัน ๖ ครั้งแลวคะ ลาสุดคือวันที่ ๘ – ๑๒ สิงหาคม ๒๕๔๐ ซึ่งตรงกับ “วันแม” และสิ่งที่
ไมคาดคิดก็เกิดขึ้นตอนที่ดิฉันนั่งแผเมตตา วันที่ ๑๒ สิงหาคม เปนวันที่ดิฉันจะเดินทางกลับ
ดิฉันคิดถึงแมที่จากไป แมอยูไหน แมยังมีชีวติ อยูหรือเปลา อยากพบแมเหลือเกิน อยากกอด
แม อยากกราบแม อยากจะตอบแทนพระคุณแมบาง ดิฉนั รองไห นัง่ รถกลับก็คดิ ถึงแตแม
ดิฉันมีความตั้งใจที่จะติดตามหาแม ดิฉันรอนรนทุรนทุรายอยากจะพบแมมาก สวดมนตไหว
พระแผสวนกุศลใหแมทุกคืน รองไหน้ําตาแทบเปนสายเลือด ดิฉันไมเขาใจวาทําไมถึงรอนรน
อยากพบแมถึงขนาดนี้
ดิฉันตัดสินใจกลับบานเกิดที่หนองคาย ตอนเย็นวันที่ ๑๒ สิงหาคม เพื่อจะถามพอ
เกี่ยวกับแมที่จากไป ดิฉันไมเคยถามพอเลย วันนั้นดิฉันตัดสินใจถามพอวา แมนามสกุลอะไร
ตา ยาย ชื่ออะไร มีญาติบางไหม พอรองไห เกิดมาดิฉันไมเคยเห็นพอรองไห แตแลวพอก็ไม
รูอะไรเกี่ยวกับแมเลย รูแตเพียงวาแมจากดิฉันไปไมนาน แมแตงงานใหมกับตํารวจ แลวยาย
มาอยูที่กรุงเทพฯ ดิฉันหมดหวังที่จะตามหาแม แตดิฉันก็ดีใจที่รูวาแมแตงงานใหม คงมี
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ความสุขไปแลว ปานนี้คงเปนคุณหญิง คุณนายไปแลว ดิฉันไปถามหมอตําแยที่ทําคลอด
ดิฉัน ยายหมอตําแยก็รอ งไหแตก็ไมรูอะไรอีก ดิฉันไมกลาที่จะถามแมที่เลี้ยงดิฉันมา กลัววา
แมจะเสียใจ แตในที่สุดแมที่เลี้ยงดิฉันมาก็รูจนได วาดิฉันถามถึงแมทใี่ หกําเนิด แมรองไห
มากเลย คงนึกไมถึงวาดิฉันจะถามจะพูดเรื่องนี้ เพราะเวลาผานมาถึง ๒๙ ปแลว ตางคนก็
ตามลืมเรื่องนี้ไปแลว
ดิฉันกลับจากหนองคายวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๔๐ มาทํางานปกติโดยหมดหวัง และ
ไมติดใจที่จะตามหาแมอกี แลว เพราะไมรูเลยวาแมอยูที่ไหน แตดิฉันก็ดีใจคิดวาแมตองมี
ความสุขแน ๆ เพราะไดแตงงานกับตํารวจ แมคงไมลําบาก
ตั้งแตวันนัน้ เปนตนมา วันที่ ๒๗ –๒๙ สิงหาคม ดิฉันสวดมนตมากขึ้น สวดเชาเย็น
ถึงแมวาดิฉันจะถูกกิเลสมารรังควาน ความขี้เกียจ งวงนอน ทอแท หมดกําลังใจในการทํา
ความดี ความดีทํายากมาก ยากเหลือเกิน ตองฝน ตองอดทน ตองตอสูเพื่อเอาชนะมาร ยาก
มากคะ มารในใจคอยบอกวา สวดมนตทําไม ปฏิบัติทําไม ทําไมตองมาทนเจ็บทนปวด ดูสิ
คนอื่นไมเห็นไดทํา เขาทําผิดศีล เขาทําชั่วเขาก็พากกันมีความสุข นั้นคือใจมาร ในที่สุดดิฉัน
ก็เอาชนะมารนั้นไดอยางทุลักทุเล
ดิฉันสวดมนตพาหุงมหาการุณิโก คาถาชินบัญชร อิติปโสเทาอายุ แลวก็นั่งสมาธิ ๑๕
– ๓๐ นาที ทําไดไมคอยดีนัก ยุบหนอ พองหนอ ก็ไมชัด แตดวยความศรัทธาอยางแรงกลา
ดิฉันก็ตองทํา ทําเพื่อแม แลวแผเมตตาใหแม “แมจา แมใหกําเนิดลูกมา แลวจากลูกไป แม
อยูแหงหนตําบลใด ดิฉันคิดถึงแมเหลือเกิน ดวยอํานาจคุณพระศรีรัตนตรัย พุทธคุณ
ธรรมคุณ สังฆคุณ พรอมทั้งผลทาน ผลศีล ผลภาวนา อานิสงสในการเจริญวิปสสนา
กรรมฐานของขาพเจา ขาพเจาขอแผสวนกุศลนี้ใหแม ขอใหแมจงมีความสุข มีสุขภาพ
แข็งแรงและอบอุน ดวยแรงบุญนี้ชว ยดลบันดาลใจใหคิดถึงลูกคนนี้บาง ลูกที่แมจากไปแลว
ไมเคยสงขาวคราว ใหแมคิดถึงลูกบาง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ชวยดลบันดาลใหแมตามหาดิฉันบาง
ดิฉันคิดถึงแมเหลือเกิน อยากเห็นหนาแม อยากกอดแม อยากกราบแม อยากตอบแทน
พระคุณแมบาง ชวยใหดิฉันไดพบกับแมดวยเทอญ”
หลวงพอคะ เหมือนอานิสงสผลบุญทันตา พอดิฉนั โทรทางไกลมาจากหนองคาย บอก
วาตอนเย็นที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๔๐ มีรถตู ๑ คัน รถปกอัพ ๑ คัน บรรทุกคนเต็ม เขาไปถาม
แมที่เลี้ยงดิฉันมา เขาบอกวามาตามหาพี่สาวชื่อไก ลูกพอพร มีผชู าย ๒ คน คนหนึ่งเปน
หมอ อีกคนหนึ่งเปนนายทหารเรือ และมีผูหญิงตั้งทองอีกคน หลวงพอคะเหมือนปาฏิหาริย
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ทั้ง ๓ คน เปนนองของดิฉันหมดเลย นองที่เกิดจากพอใหม แตแมนั้นไดเสียชีวิตไปแลว
ตั้งแต พ.ศ. ๒๕๒๕ “แมสั่งนอง ๆ ไววา มีพี่สาวอีกคนใหไปตามหาดวย!”
เหมือนฝน เหมือนปาฏิหาริย ดีใจที่สุดที่นองเขาตามหาพี่คนนี้ และเสียใจที่สุดที่ไมมี
แมแลว แมจากดิฉันไปแลว ดิฉันรองไหมากเทาไรบอกไมได แตรอ งมากเหลือเกิน สงสารแม
ความหวังทีจ่ ะไดพบหนาแม กอดแม กลับกลายเปนวาจะตองไปกราบอัฐิของแมเสียแลว แม
ที่เลี้ยงดิฉันมาไดใหรูปของดิฉันพรอมเบอรโทรศัพทใหนองไปดวยคะ
วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๔๐ นองชายที่เปนหมอไดโทรศัพทมาหาดิฉันที่ทํางานแลวคะ
ดิฉันดีใจมาก ดีใจจนรองไห บอกความรูสึกไมไดจริง ๆ คะ ดิฉันจะกลับบานไปพบนอง ๆ จะ
ไปทําบุญใหแม ดิฉันคงจะตองตั้งใจปฏิบัติธรรมใหมากขึ้น เพื่อทีจ่ ะอุทิศสวนกุศลใหแมมี
ความสุข
หลวงพอคะ ละครชีวติ ที่ดิฉันและอีกหลาย ๆ คนแสดงชางรันทดเหลือเกิน เปนละคร
ชีวิตแสนเศรา ไมนึกไมฝนวาจะมีนอ ง ไมคิดวาแรงอธิษฐาน อานิสงสผลบุญจะตอบสนองถึง
เพียงนี้ ทั้ง ๆ ที่หมดความหวังสิ้นหวังแลว
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