ภาคผนวก D
ตัดตอนจากบันทึกประจําวันของซิสเตอรเบนิกญา บีมังสป 1941-1945
บันทึกประจําวันของซิสเตอรเบนิกญา บีมังส เขียนขึ้นในชวงป 1941-1945 บันทึกสวน
ใหญไดสงไปใหครอบครัวของเธอในฮอลแลนดเมื่อป 1947 และตอมาไดรับการตีพิมพเปนจุลสาร
โดยหลานของเธอ และไดทําการแปลจากภาษาดัทช โดยซิสเตอรคารอล มารี คีนนีย และซิสเตอร
ดอลอเรส ยานชัค
ครอบครัวและมิตรสหายที่รัก
ฉันไดเริ่มลงมือเขียนบันทึกเมื่อตนเดือนมกราคม 1941 ขณะที่อยู ณ เชียงใหม ดวยหวัง
ใจวานี่จะเปนโอกาสบอกเลาเรื่องราวตาง ๆ ของชีวิตที่นี่ฉันไมคาดคิดเลยวาชวงเวลาหกปอัน
ยาวนานจะผานพนไปกอนที่จะลงมือเขียนสิ่งเหลานี้ แตการจะบอกเลาถึงรายละเอียดทุกอยางคงจะ
ยืดยาวเกินไป ดังนั้นจึงจะหยิบเอาแตเรื่องราวสําคัญเทานั้นมาบอกเลา...
ฉันเริ่มเขียนตรงหนาสิบสองของสมุดบันทึกเลมนอย เมื่อวันที่ 23 มกราคม 1941
วัน นี้ต อนอาหารเชาคนรับใชนําขาวจากวิทยุมาบอกเลาใหฟงวาพวกคาทอลิก ทั้งหลาย
จะตองระมัดระวังตัว ผูคนเลากันวาฝรั่งเศสซึ่งปกครองอินโดจีนอยูไดทําลายพระพุทธรูป เผาเจดีย
และกระทําการขมเหงย่ํายีพระภิกษุสงฆ ประเทศไทยไดทําการประทวงและกลาววาหากฝรั่งเศส
ไมหยุดการกระทําดังกลาว ก็จะปฏิบัติตอชาวคาทอลิกที่นี่จุดเดียวกับที่ฝรั่งเศสไดกระทําตอชาว
พุทธในอินโดจีน อันไดแกจ ะทําลายโบสถและบังคับพวกคาทอลิก ใหละทิ้งความเชื่อของตน
รายงานขาวดังกลาวบอกวา พวกครูจะตองไดรับอนุญาตใหสอนพุทธศาสนาใหแกเด็ก ๆ ใน
โรงเรียน นั่นเปนจุดเริ่มตนของเรื่องรายที่จะเกิดขึ้น
มกราคม
ครูไทยทั้งหมดถูกเรียกตัวไปประชุม คนยุโรปไมไดรับอนุญาตใหเขารวม ดังนั้นเราจึง
อยากรูเปนอยางยิ่งวาเขาพูดคุยอะไรกัน พอเสร็จจากการประชุมซิสเตอรพื้นเมืองสองคนซึ่งอาศัย
อยูใกล ๆ ก็รีบมาหาเลารายละเอียดทุกอยางใหทราบ การประชุมครั้งนั้นกินเวลาสองชั่งโมงครึ่ง
ที่ประชุมพากันสบประมาทพระผูเปนเจา โดยเฉพาะพระแมมารี รวมถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกประการ
อันเปนที่รักของชาวคาทอลิก ภายในเวลาสองวันคาทอลิกทุกคนจะตองละทิ้งความเชื่อของตน ซึ่ง
ถาหากปฏิเสธใครจะทําอะไรกับคนเหลานั้นก็ไดตามใจชอบ พวกเราลวนตกอยูในความหวาดหวั่น
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พรั่นพรึง มิใชหวงตนเอง แตหวงพวกพระและนักบวชพื้นเมืองโดยเฉพาะพวกคนยากจน เฉพาะ
ชุมชนคาทอลิกทั้งหมดในเชียงใหมลวนเปนคนทุกขยากทั้งสิ้น เราไดแตสวดภาวนา ตกดึก ซิ
สเตอรเหลานี้ก็มาหาอีกครั้งเพื่อขอคําแนะนําและขอใหชวยไปจายตลาดให เพราะไมกลาออกไป
ขางนอก ขณะที่พวกเธอนั่งอยูขางนอกบานพรอมกับคุณแมอธิการและซิสเตอรอื่น ๆ และดู
เหมือนจะกําลังสนทนากันเพลินอยู สวนฉันกับซิสเตอรชาญ ชวยกันเก็บขาวของสําหรับเราทุกคน
เผื่อวาจะไดอพยพไดทันการ ทันใดนั้นก็มีสียงปนดังขึ้นหางไปไมกี่เมตร ทุกคนผลุดลุกขึ้นจนเกาอี้
ลมระเนระนาด เราสองคนเกรงวาจะมีใครถูกยิง เรารีบวิ่งออกมาดู ขณะที่คนอื่น ๆ หนาซีด
เผือดวิ่งเขามาหาเรา ขอบคุณพระเจาที่ไมมีใครไดรับอันตราย แตเราก็เลิกคึกคักกันทันที เรารูแลว
วานี่เปนของจริง เรารอจนกระทั่งดึก กอนที่จะพาซิสเตอรคนไทยกลับไปสงบาน เราพากันเขา
นอนดวยความหวาดวิตกในเชาวันใหมที่จะมาถึง
มกราคม
ฉันกําลังจะไปโบสถเพื่อฟงมิสซาตอนตีหาครึ่ง สวนคนอื่น ๆ จะไปรวมมิสซาที่สองตอน
หกโมงเชา ในความมืดดูนาหวาดหวั่น แตความคิดที่วาไมมีอะไรจะดีกวาการไดตายเพื่อพระคริสต
กลับไดชัยในที่สุด ฉันเขาไปในโบสถซึ่งพวกซิสเตอรพื้นเมืองกําลังสวดภาวนาอยู หลังมิสซา
พระสงฆผูประกอบพิธีหันมามองดูฉัน ฉันเขาใจความนัยนั้นจึงขึ้นไปที่แทนบูชาและเอื้อมมือไป
คุณพอก็แอบเอาถวยบรรจุศีลมหาสนิทหยอนลงในแขนขางขวา และเอาจอกกาลิกซซอนไวในแขน
ซาย ฉันออกจากโบสถพรอมดวยของศักดิ์สิทธิ์ทั้งสองนี้ เดินขามถนนตรงไปยังบานหลังที่เราจะ
ซอนสมบัติล้ําคานี้ไว สวนชาวคาทอลิกก็ยังคงยืนยันความเชื่อของตนไมยอมละทิ้ง พวกเราให
กําลังใจโดยบอกใหเขาเขมแข็งและใหไววางใจในพระผูเปนเจา
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26 มกราคม

พวกคาทอลิกถูกเรียกใหไปยังพระเจดียเพื่อละทิ้งความเชื่อของตน แตไมมีใครยอมไป เรา
นําศีลมหาสนิทออกมาตั้งและสวดภาวนากัน ตอนสิบเอ็ดโมงคุณพอบุญชูมาบอกกับเราวาตัวแทน
ชุมชนชาวไทยสามคนมาสั่งใหนํากางเขนลงจากยอดโบสถภายใน 24 ชั่วโมง หาไมโบสถก็
จะตองถูกทําลาย คุณแมอธิการพรอมกับซิสเตอรสามคนและบราเดอรอีกสองคนพากันไปยัง
กงสุลอังกฤษเพื่อขอความชวยเหลือ ซึ่งก็ไดรับคํามั่นวาจะชวยเหลือหากเกิดเหตุ
27

มกราคม

วันฉลองนักบุญผูกอตั้งคณะ เราสงสัยกันวาวันนี้จะเกิดเหตุรายใดขึ้นบาง ตอน
สิบเอ็ดโมงจะตรงกําหนดเสนตาย โบสถจะถูกเผาหรือไม เมื่อเวลาใกลมาถึง พวกเราทั้งเจ็ดก็พา
กันไปที่นั่นเพื่อปกปองหากจําเปน ศีลมหาสนิทและทุกสิ่งที่พอจะเคลื่อนยายไปถูกนําออกไปเก็บ

ในที่ปลอดภัย เราสวดภาวนาและรอคอย...แตก็ไมมีอะไรเกิดขึ้น หลังเที่ยงเราจึงกลับมาบาน เรา
มาถึงปากประตูขณะที่คุณพอบุญชูมาถึงพรอมกับจดหมายอีกฉบับหนึ่ง กลาววา “กางเขน
จะตองถูกปลดลงมา” แตคุณพอบอกวา “กางเขนจะตองคงอยูที่นั่น” เพราะวันนี้เปนวันฉลอง
ของคณะ เราจึงมีมิสซาที่โบสถนอยของสํานักแตเชาตรู พอตอนหาโมงครึ่งฉันก็ไปยืนอยูที่ใน
สวนทามกลางความมืดมัวของยามเย็นตัวสั่นดวยความหนาวเย็นไปหลบอยูหลังพุมไมใกลประตู
คอยรับตัวพระสงฆเขามาภายในเพื่อจะไดไมตองเดินไปในถนน ซิสเตอรพื้นเมืองก็ตามมาดวย
เดินเทาเปลาหอบขาวหอบของมาเพราะไมกลากลับไปบาน ตางพากันหลบอยูกับพวกเรา เปลี่ยน
ชุดเปนฆราวาสเพื่อจะสามารถหลบหนีไดโดยไมเปนที่สังเกต พอตอนเย็นก็เสี่ยงเดินกลับไปบาน
เพราะไมอยากทิ้งพวกเด็กกําพราใหอยูเพียงลําพัง พวกซิสเตอรอยากจะกลับมาตอนกลางคืนเพื่อ
นอนที่นี่ แตขณะที่ฉันเฝารออยูในความมืดตอนประมาณสองทุม ทันใดนั้นก็มีชายผูหนึ่งมายืนอยู
ขางหนาตรงพุมไม ฉันยืนนิ่งขึ้ง โจเซฟมองเห็นฉันและเรียกขึ้นวา “ซิสเตอรครับ”
“มีอะไรหรือหนุมนอย”
“มีจดหมายครับ รีบดวนดวย”
แลวเขาก็ผลุนผลันจากไป ฉันรีบวิ่งฝาความมืดกลับไปยังตัวเรือน ขณะที่ผานดงกลวย
สุนัขของเราเหาเสียงขรม ฉันไมรูสึกปลอดภัยเลยแตยังคงเรงฝเทาตอไป รีบมอบจดหมายฉบับนั้น
ใหคุณแมอธิการ ทานเปดออกอานทันที พวกซิสเตอรไมอาจออกจากบานไดเพราะมีคนมาแอบ
ซุมคอยดูอยู เราสวดขอเทวดาชวยปกปกรักษาเรา และเขานอนดวยความกลัววาคุณพอกับพวกซิ
สเตอรจะถูกทํารายในตอนกลางคืน
ไมมเี หตุรายใด ๆ เกิดขึ้นจนกระทั่ง 31 มกราคม คุณพอไดจดหมายที่ไมลงชื่ออีกฉบับ
หนึ่ง ระบุวาภายในเจ็ดวันพวกคาทอลิกและนักบวชทั้งหมดจะตองถูกจับเผา พวกเราก็เตรียมตัวรับ
เหตุราย แตฉันหัวเราะเพราะไมเชื่อคําขูนี้ คุณพอบุญชูก็เริ่มทํามิสซาของชวงภาวนาเกาวันเพื่อ
ถวายแดแมพระ คนทั้งเมืองก็ติดตามมา หลังมิสซามีตํารวจมายืนอยูหนาประตู บอกวาทุกคน
จะตองใหรายชื่อไว และทุกคนก็ยินดีทําตาม คุณแมสตานีสลาสบอกกับตํารวจวา “ถาตองการตัว
ก็มาหาเราไดที่บาน แตอยามามัวถกเถียงกันอยูกลางถนนอยางนี”้ ตํารวจก็ตอบวา “คิดวาคงไมมี
ใครไดรับอนุญาตใหไปที่นั่น” ตํารวจก็ตามมาดวย และพวกเราก็เตรียมใสชื่อลงไวใน “บัญชี
รายชื่อมรณสักขี”
3 กุมภาพันธ

วันที่ 3 กุมภาพันธ เกิดเรื่องขึ้น เพราะซิสเตอรพื้นเมืองของเราเอาไมบรรทัดไปตีเด็กเบาๆ
เปนการลงโทษ เด็กคนนั้นกลับไปฟองพอแมที่บาน พอก็โกรธมากไปแจงตํารวจวาซิสเตอรตีเด็ก
จนหัวแตก เด็กคนนั้นมีแผลอยูที่หัวจริง แตก็ไมมีใครรูเห็นเรื่องนี้ มีตํารวจหาคนมาที่โรงเรียน
พวกเพื่อน ๆ ที่โรงเรียนก็ยืนยันวาซิสเตอรไดตีที่ขาจริง มิใชที่หัว ซิสเตอรถูกนําตัวไปที่สถานี

และทําการตรวจสอบแผลของเด็กอีกครั้ง เด็กหญิงเชื้อจีนตัวเล็ก ๆ สองคนยืนยันหนักแนนวาแผล
ที่หัวนั้นไมใ ชฝมือของซิสเตอร เด็กทั้งสองถูก บังคับใหคุก เขาลงตอหนาพระพุทธรูปและให
สารภาพวาซิสเตอรไดตีหัวเด็ก แตทั้งสองยืนกรานปฏิเสธ“นี่ไมใชพระเจาของเรา เราจะไมคุกเขา
ให” สวนซิสเตอรก็ถูกเยยหยันและปฏิบัติอยางหยาบคาย เปนเรื่องเปนราวอยูหลายวันจนคุณแม
อธิการและคุณแมสตานีสลาสตองเทียวไปเทียวมาสถานีตํารวจเพื่อชวยซิสเตอรผูเคราะหราย
กุมภาพันธ
เราไปยังสถานีตํารวจอีก แลวก็พากันกลับมาโดยไมคาดฝน ดวยความชวยเหลือของคุณ
แมอธิการทําใหซิสเตอรหลุดพนจากขอกลาวหา ในขณะเดียวกันคุณพอกาเซตโต (คุณพอคณะซา
เลเซียนชาวอิตาลี) ก็เดินทางมาจากกรุงเทพฯเพื่อชวยเหลือคุณพอบุญชูสะสางเรื่องยุงยากตาง ๆ
ทั้งคูพากันไปพบผูวาราชการจังหวัดและผูบัญชาการตํารวจ ซึ่งทุกคนก็ดูเมตตาและมีความเปนมิตร
ดี จนทําใหเรารูสึกวาเหตุการณคงจะคลี่คลายไปในทางดี
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กุมภาพันธ
มีพิธีมิสซาในเทศกาลปาสกาถวายแดพระแมมารี มีพิธีอวยพรโดยการขับบทสวด
Magnificat และ Te Deum หลังจากพิธีอวยพรการสิ้นสุดลง เราไดทราบขาววาคุณพออาทรได
หายไปเปนเวลาสี่สัปดาหแลว พอวันที่ 12 คุณพอบุญชูก็สงคนไปที่แมริมเพื่อถามขาวคราวของ
คุณพอ
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กุมภาพันธ
ไดพบตัวคุณพออาทร เพียงแคเดินทางไปธุระเทานั้น พอกลับมาถึงโบสถก็พบวาประตู
โบสถถูกใสกุญแจ มีพระพุทธรูปไปตั้งอยูแทนรูปพระเยซู ความตึงเครียดระหวางอินโดจีนและ
ประเทศไทยยังคงมีอยู พอวันที่ 16 เลขา ฯ จากสถานกงสุลอังกฤษก็มาแจงใหคุณแมอธิการทราบ
วาจะเปนการดีกวาหากจะออกไปจากพื้นที่ยิ่งกวาที่จะอยูตอ ชาวอเมริกาก็ไดรับคําเตือนใหอพยพ
แตพวกเราก็ไมมีใครตื่นตกใจ ยังคงทําหนาที่ของเราไปตามปกติ
14

1

มีนาคม
มีการสงบศึกระหวางอินโดจีนกับประเทศไทย
สมุดบันทึกเลมนอยของฉันจึงเงียบเหงาอยูเปนเวลานาน

เรื่องการกําจัดโบสถมีอะไรเกิดขึ้นบางหลังจากนั้น การภาวนาถวายแดแมพระไดกอ ใหเกิด
ปฏิหาริย ผูวาราชการจังหวัดซึ่งมีอคติตอพระเจาและพระแมมารีไดรับโทรเลข เปนคําสั่งยายออก
จากจังหวัดเชียงใหม ครั้น เมื่อพวกผูนําชุมชนเห็นวาพวกฝรั่งไมยอมออนขอให ทั้งยังไปพบ

เจาหนาที่ระดับสูงอีกดวย ก็รูสึกกลัวและยอมปลอยพวกคาทอลิก สองสามสัปดาหผานไปทุก ๆ
คนก็กลับคืนสูความสงบ หลักประหารยังมิไดถูกจุดไฟและใบปาลมที่จะนํามาใชเผามรณสักขีก็ยัง
มีโอกาสเติบโตตอไป รอคอยวันที่จะถูกตัดมาใชงาน ถาพวกเราถูกสังหาร ในกาลภายหนาพวก
เธอก็อาจภาวนาตอฉัน “นักบุญเบนิกญา โปรดภาวนาเพื่อเราดวย” ทวาบัดนี้ฉันสวดอยูทุกวันวา
“ขอพระองคทรงโปรดเมตตาพวกเราดวย” แตพวกเราไมรูจริง ๆ วาสักวันหนึ่งมันอาจจะเกิดขึ้น
ก็ได ตอนเปนเด็กฉันเคยใฝฝนอยากเปนนักบุญมรณสักขี และขอพูดอยางจริงใจวาถาเกิดเหตุขึ้น
จริง ๆ แลวไซร ฉันก็คงจะไมหวาดหวั่น ทวาจะปลอยใหทุกสิ่งเปนไปตามน้ําพระทัยของพระเจา
... ถึงตรงนี้จะขอกลาวถึงเรื่องของพวกญี่ปุนบาง
ธันวาคม
เราไดยินมาวาพวกซิสเตอรที่มาแตรเดอีถูกสั่งใหยายออกไปภายในหนึ่งชั่วโมงครึ่ง ครั้น
ตอมาจึงทราบวาเรื่องนี้ไมเปนความจริง ซิสเตอรชาญกับฉันเริ่มเก็บขาวของจนกระทั่งเที่ยงคืน มี
ขาวลือวาไมนานพวกญี่ปุนจะมาที่นี่และเราก็จะมีชะตากรรมเชนเดียวกับมาแตรเดอี แมวาเราจะ
ยอมใหใชโรงเรียนเปนโรงพยาบาลชั่วคราวแลวก็ตาม
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ธันวาคม
พอตอนเชาคุณแมอธิการเรียกพวกเรามารวมกัน ทานบอกวาไดรับคําแนะนําใหออกจาก
ไทยโดยเร็วที่สุด หาไมอาจมีอันตรายได จะไปไหนดี มีทางเปนไปไดอยูทางหนึ่งคือ ขึ้นรถไฟ
ขบวนบายครึ่งไปลําปางแลวตอรถไปเชียงราย เพื่อเขาพมา แลวหลังจากนั้นเลา ทุกคนไดทราบวา
สายไปเสียแลว และเราคงตองตกอยูในเงื้อมมือญี่ปุนในระหวางการเดินทาง เรารีบจัดเก็บขาวของ
ไวในที่ปลอดภัย ศีลมหาสนิทถูกนําไปเก็บรักษาไว เราเอาขาวของสัมภาระไปเทาที่จําเปน สั่งเสีย
คุณพอบุญชูกับคนใชเรื่องรายละเอียดตาง ๆ พอบายโมงตรง ทั้งหิวทั้งเศรา เราก็รีบไปขึ้นรถที่จะ
พาเราไปสถานีรถไฟ
อยากจะขอเพิ่มเติมไวตรงนี้วา เมื่อสองสามวันกอน ฉันเอาเสบียงเล็กนอยที่มีอยูไปซอน
เอาไว เรามีนมกระปอง แยม เนยและอาหารอื่น ๆ แมจะไมมากแตก็พอใหเราอยูไปไดตาม
อัตภาพ คงจะเปนเรื่องนาเศรามากหากพวกญี่ปุนไดลิ้มรสสิ่งเหลานี้ พอตอนเย็นสลัว ๆ ฉันก็เขา
ไปขุดหลุมในเลาไกซึ่งพวกเด็กผูชายชอบโยนขยะเขาไป ฉันกลิ้งตุมใหญใบหนึ่งใสลงไปในหลุม
(เพราะยกมันไมไหว) และเอาเสบียงเหลานี้ใสลงไป ปดตุมดวยแผนสังกะสีแลวเอาขยะไปกองสุม
ๆ อยูขางบนจนพูน พอทําเสร็จฉันรูสึกภาคภูมิใจกับผลงานนี้ ไมมีใครเห็นและไมคิดวาจะมีใคร
มาคนพบ แตตอนที่พวกเราจะหนีไปนั้นก็จําตองบอกที่ซอนกับคุณพอบุญชู ฉันบอกอยางจะแจงวา
หามเอาของเหลานี้ออกมาจนกวาจะแนใจวาเราจะไมกลับมาแลว แตฉันจะใหอกาธา คนครัวของ
เราเปนผูเลาวาเกิดอะไรขึ้นในวันที่เราจากไป
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มีขาวลือหนาหูวาญี่ปุนจะยึดสํานักของเรา คุณพอตองการจะชวยปกปองเทาที่จะทําไดจึง
ขอแรงชาวบานแถวนั้นมาชวย เขาก็มาชวยขนของตาง ๆ ไปจนเกลี้ยง คุณพอเรียกแมครัวมาถาม
วาซิสเตอรฝงเสบียงไวตรงไหน อกาธาก็งงและบอกวาไมรูเรือ่ งอะไรเลย คุณพอจึงถามอมาตยกับ
โยเซฟ ทั้งสองคนก็ไมรูเชนกัน แตคงจะตองมีคนชวยซิสเตอรขุดสินา ไมมีใครยอมเชื่อวาจะมี
เสบียงฝงอยูใตดิน เพราะไมมีใครไปชวยหรือเห็นซิสเตอรขุดหลุม แตซิสเตอรเปนคนบอกเองวามี
เสบียงฝงอยูและใหดูในเลาไก คุณพอก็ไปยืน บงการใหชวยกันขุด แลวตุมใบนั้นก็ปรากฏแก
สายตาของทุกคนดวยตามประหลาดใจ อกาธาเลาวาคุณพอตกตะลึง เพราะไมคิดวาซิสเตอรจะ
สามารถทําได พวกผูญี่ปุนคงจะไมมีทางหาพบ แตดีที่คุณพอกับพวกคนงานพบมันดังที่เลามา
ขอเลาตอจากตอนที่เราจะไปสถานีรถไฟและจะออกเดินทางโดยรถขบวนบายครึ่ง พวกซิ
สเตอรมีกันเจ็ดคนกับบราเดอรอีกสองคนซึ่งจะไปสงเราจนถึงชายแดนและขามไปอยางปลอดภัย
บราเดอรทั้งสองเปนชาวสเปน ซึ่งรูสึกวาเปนหนาที่ที่จะตองชวยคุมครองเราใหพนจากอันตราย
เราไปถึงลําปางตอนหกโมงเย็น เจาหนาที่ตํารวจตอนรับเราอยางมีอัธยาศัยและชวยนําเราไปพักที่
โรงแรมใกลสถานี เราไดหองพักสองหองซึ่งอยูติดกับหองพักของกงสุลญี่ปุนซึ่งดูเปนมิตรดี
โดยเฉพาะกับบราเดอรทั้งสอง คืนนั้นเรานอนกันไมคอยหลับ พอตีสี่จะมีรถโดยสารมารับเราไป
สงที่เชียงราย แตในชวงกลางคืนรถโดยสารทุกคันถูกเกณฑใหไปบรรทุกทหารญี่ปุน เรารอแลวรอ
เลา แตก็ไมมีรถสักคันโผลมาใหเห็น เจาของโรงแรมรูสึกสงสารและพยายามหาทางชวยเหลือ ใน
ที่สุดตอนหกโมงเชาเขาก็ไปไดรถมาเทียมมาคูมาให เราขนขาวของขึ้นรถมา อากาศยังคงมืดอยู
และมีหมอกหนาตอนที่เราออกจากโรงแรม เราเรียกการเดินทางครั้งนี้วา “การหนีออกจากอียิปต”
ถึงแมฉันจะไมอาจจินตนาการถึงนักบุญโยเซฟที่มีคนในครอบครัวมากขนาดนี้
เราจะไปไหนกันเลา? คงไมอาจไปถึงเชียงรายดวยรถมาคันนี้ไดแน ๆ แตเราก็ไมอาจอยู
ในเมืองสืบไปเพราะอันตรายมาก คุณแมอธิการและบราเดอรตัดสินใจทีจ่ ะไปยังมิสซังลําปาง และ
รออยูที่นั่นจนกวาไดรถ อีกหนึ่งชั่วโมงตอมาเราก็มาถึงมิสซังลําปางที่ยากจน มีบานวางหลังเล็ก ๆ
ซึ่งจะมีคุณพอมาทํามิสซาเปนครั้งคราว พวกคนจนที่อยูแถวนั้นพากันตอนรับเราอยางอบอุนและ
จัดหาอาหารมาให สวนบราเดอรทั้งสองเขาเมืองเพื่อไปหารถ พอเกาโมง เขาก็กลับมาพรอมรถ
โดยสารที่จะพาเราไปยังเชียงราย เราถูกตํารวจเรียกใหหยุดรถเพื่อตรวจคนตลอดทาง กระเปา
เดิน ทางถูก เปด และสํ ารวจดูทุก สิ่ งทุก อยางพูด จาเยยหยัน แดกดัน เปน ระยะ ๆ ซึ่ง นี่เป น
ลักษณะเฉพาะของคนไทย ครั้นแลวเราก็รีบเรงออกเดินทางตอไปยังจุดตรวจขางหนา
พอหกโมงเย็นเราก็มาถึงเชียงราย และไดรับการตอนรับอยางอบอุน แมวาผูวาราชการ
จังหวัดจะไมกลาอนุญาตใหเราออกเดินทางตอไปตอนกลางคืนอันที่จริงแลวตามที่ผูคนที่นั่นบอก
เราอยูหางจากชายแดนพมาเพียงครึ่งชั่วโมงเทานั้น ทานผูวา ฯ บอกคุณแมอธิการวากรุณากลับมา
ใหมในตอนเชาเพื่อจะเซ็นอนุญาตใหเดินทางขามขามแดนได ดังนั้นเราจึงพากันไปพักในโรงแรม

เล็ก ๆ ทานอาหารและไดน อนพัก หนอยหนึ่ง
เรื่องไมคาดคิด

กอนจะถึง ยามเชาที่ ทําใหเราตองพบกั บ

ธันวาคม
ทานผูวา ฯ อนุญาตใหเราออกจากตัวจังหวัดได รถโดยสารจะรอเราอยูตอนสิบโมงเชา
แตบราเดอรทั้งสองไมไดรับอนุญาตใหไปไกลกวานี้ จะมีตํารวจอารักขาเราไปสงที่ชายแดน เมื่อ
รถมาถึงมีผาหมขึงปดกระจกหนาตางไวเพื่อมิใหใครเห็นพวกเรา ทั้งเราก็ไมอาจเห็นความเปนไป
ตรงชายแดนดวย ครั้นพอถึงเวลาที่รถจะออก ทานผูวา ฯ ก็มาแจงวา “เพิ่งไดรับโทรเลขวา
ชายแดนถูกปดแลว” พวกเราพากันงง ทีนี้จะทําอยางไรดี เราพากันคิด “นาจะอยูเสียที่บาน”
สามสิบนาทีตอมามีขาวใหม “ใหออกจากตัวจังหวัด” ดีแลว แตจะไปไหนดี และจะไป
ไดอยางไร
ขณะที่ฉันสับสนงงงวยอยูหนาจวนผูวา ฯ นั้นก็มีชายหนุมรางใหญเดินเขามาหาบราเดอร
พลางพูดวา “สวัสดีครับบราเดอร มาทําอะไรกันที่นี่ จําผมไดหรือเปลา” เผอิญเขาเปนศิษยเกาที่
โรงเรียนของบราเดอรที่กรุงเทพ ฯ บราเดอรรีบเลาเรื่องเดือดรอนใหเขาฟงที่ไมอาจหารถโดยสาร
ได “มากับผมเดี๋ยวจะหารถใหกลับลําปางและตอรถไฟกลับไปเชียงใหม” เขาพูดเสริมขึ้นวา “ผม
เปนนองชายผูวา ฯ และพี่สาวของผมก็เปนครูอยูที่โรงเรียนมาแตรเดอีดวย เราตองชวยซิสเตอรอยู
แลว” ชางโชคดีเสียจริง พวกเราดีใจกันมาก หนุมคนนั้นเรียกคนขับรถมาสั่งวา “กลับรถมารับซิ
สเตอรไปสงที่ลําปางเดีย๋ วนี้”
“ไมไดหรอก เราตองรีบไปสงทหาร” คนขับตอบ
เขาก็เรียกคนขับคันที่สอง และไดรับคําตอบแบบเดียวกัน
“นายไมตองไปรับทหารแลว รับซิสเตอรไปแทน”
“ผมไมมีน้ํามัน”
“ก็ไปซื้อมาเติมซิ”
“ผมไมมีเงิน”
ชายหนุมโกธรมาก เตะคนขับรถพลางสั่งวา “นับหนึ่งถึงสามถาไมยอมจะตองติดคุก”
คนขับไมอยากติดคุก จึงตกลงจะมาสงพวกเราที่ลําปาง กอนรถจะออกเราจับมือกับผูมี
พระคุณของเราดวยความสํานึกตื้นตัน ผูโดยสารในรถคันนั้นมีทั้งนายตํารวจ มีทหารเกาคน ซิ
สเตอรเจ็ด บราเดอรสอง และมีคนไทยอีกหลายคน ชั่วโมงแรกผานไปดวยดี ทันใดนั้นรถเลี้ยว
ซายไปจอดอยูหนายุงขาว
“ทุกคนลงมาจากรถ” คนขับสั่ง
“เรามาทําอะไรที่น”ี่ พวกเราถาม
“มาบรรทุกขาว”
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“กี่กระสอบ”
“สามสิบกระสอบ”
“จะมีที่พอหรือ”
“สบายมาก”
ในไมชาเราก็พบคําตอบ ทุกคนกลับขึ้นไปบนรถและพยายามหาชองวาง สวนใหญตองคุ
คคูอยูขางกระสอบขาว แตคุณแมแบรนาเด็ตกับตัวฉันไมสามารถจัดการกับแขงขาอันเกงกางของ
เราได เพราะดูเหมือนมันจะไมยืดหยุนไดเทาคนอื่น ตรงกลางรถมีกองกระสอบสุมอยูสูงกวาตรง
อื่น ดังนั้นเราจึงปนขึ้นไปนั่งอยูบนกองกระสอบซึ่งพอจะมีที่เหลือใหหัวของเราไมตองโขกกับ
เพดานรถ ถาหากวารถไมวิ่งเร็วเกินไป แตทายที่สุดเราก็ตองเสียใจที่ไมยอมมานั่งขางลาง สวนฉัน
เจอเขาหนักกวาเพื่อนเพราะอยากจะนั่งใหสูงกวาผูอื่น ฉันตองนั่งหลังขดหลังแข็งและตองปวด
เมื่อยอยูนานนับเดือนทีเดียว แตในตอนนั้นไมรูสึกกระไรนัก เพราะการไดกลับบานเปนสิ่งที่คุมคา
เราถูกเรียกใหหยุดเพื่อตรวจอยูบอยครั้ง แตโดยทั่ว ๆ ไปแลวตํารวจก็ดูเปนมิตร เวนแต
คนขับ เขาควรจะรอบคอบใหมากกวานี้ เราควรจะมาถึงลําปางในตอนเย็น แตก็ไมเปนไปตามที่
คาดการณ ครั้นถึงตอนเย็นเราก็มาไดแคหนึ่งในสามของหนทางเทานั้น ผูโดยสารบางคนเริ่มหิวแต
ฉันทองรองมาตั้งครึ่งคอนวันแลว พอตกเย็นเราก็ไปแวะพักที่รานอาหารจีน อยางนอยก็เรียกดังนัน้
แตฉันคิดวาคอกวัวก็ยังมีสภาพดีกวารานนี้ พวกเราสวนใหญหายหิว แตบราเดอร คุณแมแบรนา
เด็ตกับฉันเสี่ยงเขาไปในราน ผูคนในรานปากอาตาคางเมื่อไดเห็นเรา เขาไมเคยเห็นคนแปลก
ประหลาดเยี่ยงนี้มากอนทางภาคเหนือของสยาม ถวยชามและแกวน้ําสกปรกไมเอื้อใหอยากอาหาร
แตเราก็หัวรอและพูดเลนวา“บางทีพรุงนี้เราอาจตองเขาไปกินขาวอยูในคุก ซึ่งมีสภาพแยกวานี”้
ในขณะนั้นสายตาจองเราเหลือบไปเห็นไกยางกับขนมปงปอนดเขาเราตองไปซื้อมาใหได
เพราะไมมีทางรูเลยวารถคันนี้จะพาเราไปถึงไหนและจะจอดใหเรากินขาวอีกหรือเปลา สมัยกอน
เราเคยซื้อของอยางนี้ในราคาสี่บาทหาสิบ ซึ่งก็ถึงวาแพงแลว แตครั้นมาบัดนี้ราคากลับสูงถึงยี่สิบ
หาบาท คนขับรถก็ดูเหมือนจะไมรีบรอน เขานั่งกินขาว พูดคุยหัวเราะรวนและทําประหนึ่งวาเขา
เปน นายของฟาและดิน ในที่สุดเขาก็ข ยับไปขึ้น รถ เราก็ไดกิน จนอิ่มหนําสําราญแถมยังมี
เสบียงติดตัวไปกินระหวางทางดวย
พวกเราตกเปนเปาสายตาของผูคนโดยเฉพาะพวกผูหญิง จึงตองปลุกปลอบกําลังขวัญ ดู
เหมือนเครื่องยนตจะมีปญหาอยูตลอดเวลา บางทีก็สําลักบางทีก็ดับ มาภายหลังเราจึงรูเหตุผลที่
แทจริงของการนี้ คนขับถูกเกณฑใหไปขนสงทหารเขาจึงพยายามหลีกเลี่ยงดวยการไปไมใหทัน
ตามกําหนด
พอเที่ยงคืนเราก็หยุดพักอีกครั้ง พวกเราผละจากกองกระสอบขาวออกไปชื่นชมความเงียบ
สงบยามค่ําคืน อากาศสดชื่นและแสงจันทรแจมกระจางเราเดินไปเดินมาพลางพูดคุยกัน มีรถคัน
หนึ่งแลนมาดวยความเร็วมุงมาทางเรา เปนรถของเจาหนาที่ตํารวจ เขาหยุดรถมาพูดจาถามไถเรา

เรารูไดวาเขาดื่มมาอยางหนัก เขาถามวาเราอยากจะกลับบานที่เชียงใหมหรือไม แนนอน ถาหากวา
ตํารวจที่ลําปางยอมอนุญาต เขาหัวเราะรวนพลางพูดวา “ผมเปนเจานายของพวกนั้นและผมรูจัก
คุณ พรุงนี้เชาผมจะพาพวกคุณไปสงที่รถไฟ เขาย้ําดวยวาไมตองกังวลใจ เพราะเขาควบคุม
สถานการณได เขาขับรถจากไป และพวกเราก็หัวรอกันดวยคิดวานี่เปนเรื่องนาขํา เพราะเขาจะขับ
รถสิบสองชั่วโมงไปเชียงใหมและกลับมาลําปางในตอนเชาไดอยางไร นั่นไมมีทางเปนไปได แต
เขาก็แสดงความมีน้ําใจซึ่งก็มีความหมายตอเรามากในสถานการณเยี่ยงนี้
พอตีหนึ่งรถก็ออกเดินทางตอจนกระทั่งตีสามเราจึงถึงลําปาง เรารูสึกสงสัยวาเขาจะพาเรา
ไปสงทีไ่ หน เขาไปหยุดอยูที่ตูโทรศัพท “ในรถเรามีชาวตางชาติซึ่งพยายามจะไปที่ชายแดนเมื่อ
วาน แตชายแดนปด จึงถูกสงตัวกลับมา เราจะทําอยางไรกับเขาดี ฝรั่งพวกนี้มีทั้งอเมริกัน ดัทช
อังกฤษและชาติอื่น ๆ จะใหเอาตัวพวกเขาไปสงที่ไหน” เจาหนาที่ก็ไมรูวาจะทําอยางไรดีดังนั้น
เราจึงขอใหพาไปสงที่มิสซังลําปาง ซึ่งเจาหนาที่ก็ยอมตามคําขอ พอตีสามครึ่งเรามายืนอยูหนา
ประตูมิสซังซึ่งกําลังหลับใหล ผูคนที่อยูขางในพากันตื่นขึ้นในทันใด และดีใจที่ไดเห็นเราอีก เขา
ชวยเปดบานหลังนอยให พวกบราเดอรไปนอนในหองเล็ก ๆ ที่ใชเปนโบสถ สวนพวกเราไดนอน
ในหองพักของคุณพอ ทุกคนยอมยกเตียงใหคุณแมอุรสุลา สวนเกาอี้ยาวสองตัวยกใหซิสเตอรที่มี
รางเล็ก ที่พื้นวางพอสําหรับซิสเตอรอีกสามคน ยังมีที่วางอยูอีกจุดหนึ่งยาวสักหนึ่งเมตร ผนังเปน
ครึ่งขัดแตะครึ่งกระจก ซึ่งฉันอาจใชเปนที่นอนไดถา หากขดตัวใหเล็กที่สุด ซึ่งเปนภาพที่ทําใหทุก
คนอดไมไดที่จะขบขัน
ทุกคนลวนเหนื่อยลา ไมถึงสิบนาทีฉันก็ฝนวารูสึกเจ็บขา ฉันเหยียดเทาออกและก็ตองตื่น
ขึ้นดวยเสียงเครงครางของประตูกระจกที่ฉันเตะใส เชาวันรุงขึ้นพวกเราทั้งหมดก็รูสึกหายปวด
เมื่อยขึ้นมาทัน ใดเมื่อทราบวาจะมีไกยางกับขนมปงเปนอาหารเชา ผูค นที่นั่นใจดีกับเรามาก
อุตสาหยก “น้ําชา” เขามาให แตคงจะเปนชาชนิดพิเศษ เพราะเราไมเคยไดลิ้มรสเยี่ยงนี้มากอน
เรามีนมผงใสกระปองมาดวยสําหรับคุณแมอธิการ แตทานบอกวา “นมนี้มีรสประหลาดมาก
เปนนมอะไรหรือ” ฉันลองชิมดูก็พบวามีรสชาติพิกล เปนนมรสลูกเหม็นนั่นเอง เรามาถึงบางออ
เมื่อมาทบทวนดูวาตํารวจมาตรวจคนขาวของบนหลังคารถอยูบอยครั้ง จนของหลายอยางหลุดรวง
ออกมา และถูกเก็บยัด ใสเขาไปใหมในกระเปา ดวยเหตุนี้เองลูกเหม็นจึงระเหยเขาไปอยูใ น
กระปองนม
พอเจ็ดโมงเชาหนุมคนหนึ่งซึ่งพวกเรารูจักกันดีที่เรยีนาเชลลี เขามีบานอยูในละแวกมิสซัง
นี้ ก็มาชวยเหลือบริการเรา ฉันไมรูวาเขาทราบไดอยางไรวาเราอยูที่นี่ แตไมถึงครึ่งชั่วโมงเขาก็
กลับมาพรอมกับคนใช นําอาหารมื้อใหญมาเลี้ยง เราซาบซึ้งในพระมหากรุณาของพระผูเปนเจา
เราพูดคุยกันเล็กนอยแลวบราเดอรก็ออกไปขออนุญาตกลับเชียงใหมจากตํารวจ ตอมาเราก็ตอ งไปที่
สถานีตํารวจดวย ผูบังคับการดูเปนมิตรดีและถามบราเดอรวาพวกผูชายประหลาดเหลานี้มาจาก
ไหน พวกบราเดอรตองพยายามอธิบายดวยความยากลําบากวาพวกเราเปนผูหญิงไมใชชาย ซึ่งก็ทํา

ใหเขารูสึกเปนกันเองยิ่งขึ้น เราถามวาเขาจะขัดของหรือไมหากจะขอกลับไปเชียงใหม เขาก็ตอบ
วา “ไมมีปญหากลับไดเลย แลวทําไมตองลําบากลําบนหนีมาดวย พวกคุณกลัววาเราจะขับไล
ไสสงคุณหรือ ไมหรอก ขอใหกลับไปบานได ที่จริงก็ไมนาจะตองจากมาตั้งแตแรก” แลวลอง
ทายซิวาเราไดเจอใครตอนกลับไปที่มิสซัง ก็คือนายตํารวจที่เราพบเมื่อคืนกอนนั่นเอง เขาพูดกับ
เราวา “เปนไงบางละ กําลังจะไดกลับใชไหม ผมบอกแลวไงสัญญาวาจะชวย มาซิจะไปสงที่
รถไฟ” คําพูดของเขาเปนจริงทุกประการ พอบายโมงครึ่งเราก็นั่งอยูบนรถไฟอยางปลอดภัย แลว
รถก็แลนกระชึ่กกระชั่กออกจากสถานี
พอหกโมงเย็นเราก็มาถึงเชียงใหม ผูคนซึ่งไดเห็นเราจากไปเมื่อสามวันกอนมองเราดวย
ความประหลาดใจ มีบางคนพูดวา “ไมใชคนเกาหรอกเพราะตอนขาไปเราใสชุดดําแตตอนนี้เปน
ชุดขาว (อันที่จริงเราไดเปลี่ยนชุด) สวนคนอื่น ๆ พูดวา “ใช ๆ เปนคนเดิมนั่นแหละ ฉันรูจัก
คนหนึ่งในกลุมนี้” ทุกผูคนก็ชวยเราและรองบอกวา “ขอตอนรับ” ภายในหานาทีเราไดนั่งสาม
ลอคันละสองคนกลับมาบาน
เปนเวลาเขาไตเขาไฟแลวขณะที่รถสามลอพาเราผานประตูเขามา ชั่วพริบตานั้นผูคนทั้ง
ละแวกก็มารุมลอมเรา รองบอกกัน กระโดดโลดเตน ซึ่งทําใหเราพลอยตื่นเตนไปดวย มีคนไป
บอกคุณพอ ซึ่งก็รีบมาดูดวยความไมแนใจ แตที่แน ๆ ก็คือเราไดกลับบานแลว แตมันดูแตกตาง
ไปจากเมื่อสามวันกอน มันวางเปลาโดยสิ้นเชิง เพราะคุณพอคิดวา “คงจะดีและปลอดภัยกวาหาก
เราจะชวยดูแลขาวของเหลานี้ แทนที่จะตกไปอยูในมือของพวกญี่ปุน” ทานจึงใหเคลื่อนยายของมี
คาทั้งหมดออกไป จึงไมมีอะไรหลงเหลืออยูเลย แมแตขาวสารสักหยิบมือที่จะหุงกิน เหลือแต
เพียงตูวาง ๆ เทานั้น ฉันไมอาจบรรยายไดวาตัวเองรูสึกอยางไร
ธันวาคม
เราไดกลับมาบานแลว เรานอนหลับอยางเปนสุขและไดกินอะไรเล็ก ๆนอย ๆ เพราะไม
เหลืออะไรอยู หลังจากนั้นก็พยายามไปตามขาวของตาง ๆ กลับมาเทาที่จะทําได พวกขาวสารถูก
นําไปแจกจายใหคนจน และสวนใหญแบงใหคุณพอกับซิสเตอรพื้นเมือง พวกชาวบานที่ชว ยกันมา
ขนของไปบัดนี้ตองนํากลับมาคืน เราไดของกลับคืนมาเพียงบางสวน ตองใชเวลานานกวาสอง
สัปดาหก วาที่เราจะจัดขาวของเขาที่เขาทาง ฉันไมเคยจะคาดการณอะไรผิด เยี่ย งในชวงเวลา
เหลานั้นในอดีตเลย เพราะของทุกสิ่งที่จําเปนไดสูญหายไปอยูที่อื่นสิ้น ครั้นแลวก็มีเรื่องทุกขใจ
ใหมบังเกิดขึ้น คุณแมชาลสซึ่งเปนชาวอเมริกัน ถูกตํารวจเรียกตัวไปสอบสวน
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ธันวาคม
คุณแมชาลส จะตองอยูแยกจากพวกเรา หองพยาบาลในอาคารหลังใหมกลายเปนสถานที่
คุมขังเธอ สวนซิสเตอรที่เปนชาวดัทชอีกสามคนไดรับคําสั่งใหกักตัวในตอนบาย มีการตัดสินใจ
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วาจะเปนการดีกวาที่จะใหนักโทษทั้งสี่พักในตึกเกา สวนอีกสามคนที่ยังเปนอิสระใหใชตึกใหม
เพราะเราไมไดรับอนุญาตใหพบปะพูดคุยกัน เราหยอกลอคุณแมอุรสุลา ซาเวจซึ่งเปนชาวไอริชวา
ไวพบกันในปราสาทเกาเร็ว ๆ นี้ แตคุณแมตอบวา “คงจะไมสําเร็จหรอก เพราะฉันเปนชาว
ไอริช” แลวเราจะไดเห็นกัน
ธันวาคม
นั่นปะไร พวกเขามาตรวจดูเอกสารของคุณแมอธิการ ในที่สุดผลปรากฏวาคุณแมถกู ใส
ชื่อในบัญชีผูตองถูกควบคุมตัวดวย เพราะที่เชียงใหมยังมิไดรับรูวามีประเทศที่เรียกวาไอรแลนดอยู
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ธันวาคม
คุณแมอธิการตองถูกควบคุมตัวอยูกับพวกเรา เราขออนุญาตประกอบพิธีมิสซาใน
บานพัก แตไมไดรับอนุญาต นอกจากตํารวจแลวไมมีผูใดอาจเขาใกลเราได
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ธันวาคม
เปนวันที่สงบเงียบ เรามีโอกาสไดพักผอนหลังจากเหน็ดเหนื่อยมาอยางหนัก เขาบอกวา
เราไมตองกังวล ก็แลวเราจะกลัวไปทําไม ในเมื่อเรามีตํารวจมากกวาผูตองขังเสียอีก!
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22 ธันวาคม

พวกเราเริ่มลงมือทํางานอีกครั้ง แตก็ไมคลองตัวนักเพราะเราตองอยูแยกจากกัน ซิสเตอร
ชาญไปไดดีกับงานของเธอ ทําความสะอาดขัดถู เย็บผา ชวยรักษาคนปวยถามี กับงานอื่น ๆ แต
การทําอาหารเปนเรื่องยากสําหรับฉัน เพราะครัวอยูในตึกใหมซึ่งฉันไมอาจเขาไป รวมทั้งหองซัก
รีดดวย ทั้งสวนก็อยูขางนอก ไมไดรับอนุญาตใหออกไปเชนกัน เวลาไดยินเสียงไกรองกระตากก็
ไมอาจออกไปเก็บไข จะทําอยางไรดีเลา ฉันบอกกับตํารวจที่มาเฝาวา “ฉันออกไปที่ครัวไมได
ดังนั้นคุณชวยไปบอกใหคนที่ครัวจัดของเหลานี้ให เพราะฉันจะทําขนมคริสตมาส” ตํารวจก็นํา
รายการขาวของที่ตองการไป ฉันผสมแปงทําคุกกี้ เอาขนมที่ยังไมไดอบใสถาดใหเขานํากลับไปที่
ครัว แมครัวก็อบขนมและใหตํารวจนํากลับมาใหเรา
พวกตํารวจเริ่มรูสึกสงสารเรา ฉันจึงไดรับอนุญาตใหออกมาขางนอกได แตไมวาจะไป
ตรงไหนก็จะมี “เพื่อน” ตามไปคุมอยูใกล ๆ เสมอ เราออกไปปลูกตนไมในสวน เลี้ยงไกและ
ใหอาหารกระตาย แตฉันก็ฉลาดพอที่จะแอบไปที่หองซักรีดเพียงลําพัง ฉันแอบตกลงกับพวกแม
ครัวของเรา พวกเธอก็แอบเขามาทางอีกดานหนึ่ง และเราก็มีโอกาสปรึกษาหารือกันถึงเรื่องตาง ๆ
โดยที่ตํารวจไมทันไดสังเกตเห็น

ธันวาคม
สถานการณยิ่งเลวราย พอเที่ยงเราก็ไดขาววาเราจะถูกคุมตัวสงไปกรุงเทพ ฯ ในวันที่ 26
พวกเราจะถูกสงตัวเขาคายกักกันกระนั้นหรือ?
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ธันวาคม
เปนคริสตมาสอันยากจนขนแคน วันนั้นทั้งวันผานไปอยางสงบ จนกระทั่งอีกหกนาทีจะ
หาโมงเย็น คุณแมแบรนาเด็ตและคุณแมสตานีสลาส พากันไปโบสถ สวนนักโทษอีกสามคนกําลัง
สวดภาวนาอยูในโบสถนอยของเราฉันอยูขางลางและไดยินเสียงเคาะประตู ฉันลุกไปเปดโดยคิดวา
ตํารวจคงตองการอะไรบางอยาง ซึ่งก็จ ริง มีน ายตําตรวจยศสูงหนาตาขึงขังยืน อยูตรงหนา
เขายกมือทําความเคารพพลางพูดวา “ผมมาบอกทานอยางสุภาพวา พวกทานจะตองออกเดินทาง
ตอนหาโมงเย็น” “ตอนนี้กี่โมงแลว?” “สี่โมงหาสิบสี่นาที”
จะทําอยางไรดี ดวยความกลัวฉันจึงตีระฆังใบใหญซึ่งทําใหทุกคนรีบวิ่งลนลานลงมา
ขางลาง แมแตพวกซิสเตอรที่อยูในโบสถก็ยังไดยินเสียงระฆังและรีบวิ่งกลับมาบานพัก เราจะตอง
ออกเดินทางในทันทีกระนั้นหรือ ทวาเราไมไดเตรียมตัวแมแตนอย ซิสเตอรคนหนึ่งเดินกลับไปยัง
หองของคุณแมอธิการเพื่อขออนุญาตนําศีลมหาสนิทออกจากตูศีล ดวยอาการอันรีบรอน พวกเรา
รับศีลจากมือของคุณแมอธิการเพราะบาทหลวงไมไดรับอนุญาตใหเขามา ทั้งยังคาดวาพวกญี่ปนุ คง
จะเขายึดที่พักของเราในทันที
แมครัวของเราเอาขนมปงใสกระเปา บางคนก็เตรียมนมและเนยใหเรา รถโดยสารวิ่งสง
เสียงเขามาโดยมีทหารญี่ปุนอยูตรงหนาพรอมกับปนซึ่งติดดาบปลายปนพรอม ดุจดังวากําลังจะมา
คุมตัวกลุมโจรราย ทหารเขามาตรวจดูทุกสิ่งทุกอยางและตะโกนสงเสียงซึ่งไมมีใครเขาใจ แตเรา
เขาใจวานี่เปนคําสั่งใหเราออกเดินทางทันที ไมมีเวลาที่จะกลาวคําอําลา เพราะทุกสิ่งเกิดขึ้นอยาง
รวดเร็วจนไมมีเวลาที่จะเตือนใคร เราออกเดินทางโดยมีทหารญี่ปุนนั่งชี้ดาบปลายปนมาที่คุณแม
อธิการ เปนภาพที่นากลัวมาก เขาจะพาเราไปไหน? เขาหยุดกลางทางสองครั้งเพื่อรับตัวสุภาพบุรษุ
ชาวอังกฤษซึ่งประสบชะตากรรมเชนเดียวกับเรา เราแทบจะไมมีเวลาแตงตัวใหเรียบรอยดวยซ้ํา
แลวรถก็ขับออกจากที่พักของชาวอังกฤษ
เรารูสึกสงสัยวาเขาจะทําอยางไรกับเรา เพราะจะไมมีรถไฟจนกระทั่งพรุงนี้เชาตอนสิบ
โมงครึ่ง รถยังวิ่งกึงกังไปอีกชั่วครู กอนที่เราจะถึงสถานีรถไฟ “ลงมาจากรถทิ้งขาวของไวที่
นั่น” เขานําของเหลานั้นมาคืนใหเราในภายหลัง แตไมทั้งหมด ฉันไมไดพบเห็นกระเปาเสบียงอัน
หอมหวานซึ่งพวกแมครัวของเรายัดใสมือให พวกญี่ปุนคงจะรูสึกวามันดูนากินเชนกัน พวกครูที่
โรงเรียนตามมาดูวาเขาจะพาเราไปไหน มีบานเล็ก ๆ หลังหนึ่งอยูใกล ๆ สถานีรถไฟจัดใหเปน
ที่พัก บานนี้มีหองเล็ก ๆ อยูสองหอง หองหนึ่งสําหรับเรา อีกหองของสุภาพบุรุษอังกฤษ มีเตียง
อยูสองเตียงกับหองอาบน้ํา ดูเหมือนคนอังกฤษจะไมตองการสิ่งเหลานี้ เพราะในหองเขาไมมีอะไร
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เลย อาหารเย็นของเราถูกนํามาจากบานพัก ซึ่งใหตํารวจคนไทยนําเขามาให ฉันรูสึกชื่นชมใน
สิ่งที่ตํารวจไทยปฏิบัติตอเรา ตํารวจที่นําตัวเรามาจากเรยีนาเชลลี เขามีน้ําตาซึมพลางพูดวา “ผม
หวังวาทานคงเขาใจวาที่ทานถูกปฏิบัติดวยอาการเยี่ยงนี้มิใชเกิดจากเรา เรารูสึกเสียใจ แตพวก
ญี่ปุนเปนผูออกคําสั่ง” “คะเราเขาใจดี เราไดเห็นดวยตาตนเอง”
พอตกเย็นกระเปาเสื้อผาของเราก็ถูกตรวจอีกครั้ง เรากินอาหารเย็นแมวาจะกลืนไมคอยลง
หลังจากนั้นก็สวดภาวนาสั้น ๆ แลวก็จัดที่นอน นอนดวยกันสามคนในเตียงหนึ่ง สวนอีกเตียง
นอนสองคน อันเปนสิ่งที่ฉันไมเคยทํามากอนในรอบ 19 ป ฉันนอนไมหลับ ไอแลวก็ละเมออยู
ตลอดคืน ตอนที่พยายามจะหนีไปพมาสงผลถึงปอด ซึ่งเปนปญหาอยูนานเกือบป
ธันวาคม
เชาวันรุงขึ้นเขานําอาหารจากบานพักมาใหเราอีก พอสิบโมงเชาเราก็พากันไปที่สถานีซึ่งมี
มิตรสหายใกลชิดยอมเสี่ยงภัยมาสงเรา ถึงแมวาไมอาจพูดคุยกันได แตฉันก็ยังอุตสาหสั่งเสียกับอ
กาธา อดีตคนงานของเราได ฉันบอกใหเธอชวยดูแลลูกไกงวงซึ่งเพิ่งจะฟกออกเปนตัว นี่ออกจะ
ฟงดูไรสาระ แตหัวใจของมนุษยก็เปนเยี่ยงนี้เอง คือเรายอมมีสิ่งที่เรารักและหวงใย แมจะเปนเพียง
เจาไกงวงโง ๆ ก็ตาม ตํารวจรีบมาขวางเราไวและให (พวกเพื่อน ๆ) อยูหาง ๆ เราจะตอง
โดยสารรถไฟในตูชั้นสาม เธอจะตองอยูในสยามเพื่อที่จะรูซึ้งถึงความหมายของมันสุภาพบุรุษ
อังกฤษผูนั้นประทวงวาไมเหมาะที่จะปฏิบัติกับสุภาพสตรีเยี่ยงนั้น แตคําตอบก็ยังคงเปนเชนเดิม
“เราชวยอะไรไมได เปนคําสั่งของญี่ปุน” เรามีตํารวจสี่คนนั่งอารักขาไปดวย แตอยางไรก็นับวา
เปนเพื่อนรวมทางที่ใชได
เสียงหวูดรถไฟดังขึน้ และรถก็คอย ๆ เคลื่อนขบวนออกจากเชียงใหม เราตองแบงปนทีน่ งั่
ใหแกตํารวจ อันที่จริง เขาก็คงไมอาจปฏิเสธได เพราะเปนหนาที่ที่จะตองมากับเรา การเดินทาง
ครั้งนั้นราบรื่น พอตกกลางคืนทุกคนก็พยายามจะหาที่ทางใหคนอื่นไดสบายที่สุดและพยายามที่จะ
หลับ แตฉันไมเคยนอนหลับไดเวลาเดินทาง และครั้งนี้ก็เชนกัน ตํารวจที่นั่งขาง ๆ เริ่มสัปหงก
และสุดทายหัวก็เอียงมาซบไหลฉัน เขาพบที่เหมาะ เพื่อน ๆ ตํารวจก็พากันขํา แมแตหัวหนาผูมี
หนาตาขึงขังอยูต ลอดก็ยังอมยิ้ม ฉัน ปลอยใหพวกเขาหัว รอและใหตํารวจผูนาสงสารคนนั้น
หลับใหลตอไป ครั้นตอมาเมื่อรถไฟกระชากกึก เขาก็งัวเงียตื่นขึ้นมาและอายมาก ฉันปลอบใจ
เขาวาไมเปนไร
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ธันวาคม
มาถึงกรุงเทพ ฯ โดยมีซิสเตอรสองคนจากมาแตรเดอีมายืนรอรับ เราไมรูเลยวาจะเกิด
อะไรขึ้นกับเรา เราจะถูกสงตัวเขาคายกักกันหรือไม ถาหากเราไดรับอนุญาตใหไปอยูกับคณะของ
เราที่มาแตรเดอีคงจะดีไมนอย เราจะไดรับอภิสิทธิ์เชนนั้นละหรือ เราถามผูคุมของเราวา “คุณจะ
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พาเราไปที่ไหน” แตคําตอบก็ยังเหมือนเดิมคือ “ไมทราบ” หลังจากรออยูเนิ่นนานที่สถานีรถไฟ
ก็มีรถโดยสารมารับตัวสุภาพบุรุษชาวอังกฤษเหลานั้นไปเขาคายกักกัน เรารูสึกเปนกังวลและหดหู
มาก ในที่สุดก็มีคนมารับตัวเราไปที่สถานีตํารวจ หลังจากถกกันอยูนาน เราก็ไดทราบวาเราอาจไป
สมทบกับซิสเตอรคนอื่นที่ถูกคุมตัวอยูที่มาแตรเดอี ชางเปนเรื่องที่นายินดี เราขอบพระคุณพระผู
เปนเจาที่ชวยเราในครั้งนี้ ตํารวจไทยโบกมืออําลากับเราอยางมีไมตรีจิต และสัญญาจะสงขาวให
พวกซิสเตอรที่อยูทางเชียงใหมใหทราบขาวดีนี้ และเขาก็ทําตามคําพูด
ทุกคนที่มาแตรเดอีรอคอยเราอยู เราไดรับการตอนรับกลับสูบาน เราตองไปยังโบสถนอย
เพื่อสวดโมทนาคุณพระเปนเจาที่ชวยแกไขสถานการณในครั้งนี้ มีนักบวชจากคณะอื่นตองไปอยู
ในคายกักกันเปนเวลานาน ในขณะที่เราไดอยูอยางสงบสุขในคอนแวนตของเราเอง สามสี่วัน
ตอมา ซิสเตอรสองคนจากมาแตรเดอีก็ขึ้นไปเชียงใหมเพื่อไปรับผิดชอบแทนคนที่ขาดไป
ตํารวจจะเขามาตรวจเช็คเราเปนครั้งคราวเพื่อใหแนใจวาเรามิไดหลบหนีจากที่กักกัน เรา
ไมไดรับอนุญาตใหออกไปขางนอก และจะมีตํารวจสี่คนคอยเฝาอยูเปนประจํา อยางไรก็ดีเราได
ผูกมิตรกับตํารวจเหลานั้นภายในเวลาอัน รวดเร็ว ครั้นเมื่อถึงหนามะมวงในอีกสองเดือนตอมา
ตํารวจก็มาชวยฉันเก็บมะมวงอยูทุกวัน วันหนึ่งคุณแมอธิการเห็นฉันไปเก็บมะมวงกับตํารวจจึงพูด
ลอในชวงพักผอนวา “อะไรกัน ซิสเตอรไปเก็บมะมวงกับตํารวจ” เราไมเคยมีปญหากับตํารวจ
เลยหลังจากนั้น นับไดวาเราโชคดีเมื่อเปรียบกับคนอื่น ๆ
ฉันจะเลาอะไรใหเธอฟงไดอีกเลา นี่เปนชวงเวลาที่เราถูกทิ้งระเบิด ทุกผูคนตองไดยิน
เรื่องราวมากหลายเกี่ยวกับลูกระเบิดที่ตกที่นั่นที่นี่และลูกระเบิดเพลิงซึ่งเผาไหมทุกสิ่ง จนคิดวาไม
จําเปนจะตองเลาเรื่องนี้อีก เราตองทนอุดอูอยูในหลุมหลบภัยนานหลายชั่วโมง ซึ่งทําใหฉันรูสึก
เครียดเวลาคิดถึงเรื่องนี้ นอกจากนี้ การเดินทางตอนกลางคืนผานนาขาวก็เปนเรื่องยากลําบาก
สําหรับฉัน และทันทีที่ประตูหลุมหลบภัยปดฉันก็จะเริ่มไอ เพราะขาดอากาศสดชื่น ดังนั้นสวน
ใหญฉันจึงแอบหลบออกมาอยูขางนอก ใตตนปาลมใกล ๆ ที่หลบภัยนั่นเอง ถาหากมีอันตรายมา
ฉันก็จะวิ่งกลับเขาไปและจะออกมาอีกเมื่อปลอดภัย ฉันทําอยูอยางนี้จนกระทั่งมีลูกระเบิดตกมา
หลังครัว ซึ่งเราเพิ่งออกมาเมื่อครู
สิบวันตอมาพวกเราสวนใหญก็ออกเดินทางไปหัวหินซึ่งอยูชายทะเล เราอยูกันที่นั่นอยาง
สงบสุขเปนเวลาสิบเดือน

