บทที่ 1
ประเทศจีน หรือ สยาม?

ตนฤดูรอนป 1926 คุณแมแองแจล โลเรนซีอุตตี (Angéle Lorenziutti) มหาธิการิณีของ
คณะอุ ร สุลิ น แห งกรุ งโรมไดรั บ จดหมายฉบั บหนึ่ง ซึ่ งทํ า ให ทา นรูสึ ก กัง วลใจ จดหมายนั้ น
ประทับตราไปรษณีย “Bangkok” ลงวันที่ 1 มีนาคมสภาพของคณะอุรสลุ ินที่เพิ่งตั้งสํานักที่ประเทศ
สยาม นาเปนหวงตั้งแตเริ่มตน ซิสเตอรวัยเยาวทั้งสามสามารถปรับตัวใหเขากับวิถีชีวิตที่แตกตาง
ไปอยางสิ้นเชิง สภาพการณก็นาจะดีขึ้น แตขณะที่ทานกําลังอานคํารองที่เต็มไปดวยความวาวุน
ของอธิการิณี ซิสเตอรมารี เทแรส แมรแตนส (Sr. Marie Thérèse Mertens) อยูนี้ คุณแมแองแจลไม
แนใจนัก ซิสเตอรทั้งสามไดอยูที่กรุงเทพ ฯ มา 19 เดือนแลว แตสภาพการณกลับยิ่งดูไมนามั่นใจ
จดหมายฉบับนี้สอแววหดหูสิ้นหวัง ซิสเตอรมารี เทแรสวิงวอนขอใหคุณแมแองแจลสงซิ
สเตอรคนหนึ่งจากกรุงโรมไปเยี่ยมทั้งสามที่กรุงเทพฯ ซิสเตอรมารี เทแรสเขียนวา “ดิฉันไดขอรอง
คุณแมเรื่องนี้มากอนแลว ดิฉันยังบังอาจขอรองคุณแมอีกเพราะดิฉันแนใจวาถามีซิสเตอรคนหนึ่ง
จากกรุงโรมปรากฏตัว ทานสังฆราชก็จะยอมออนลงบาง เราทั้งสามก็จะสามารถจัดการบางอยางได
ลุลวง”
ซิสเตอรมารี เทแรสเขียนจดหมายดวยลายมือตัวเล็ก ๆ เปนระเบียบยาวถึงเจ็ดหนากระดาษ
เธอไดพรรณนาเรื่องความลําบากลําบนตาง ๆ อยางละเอียด ดังเชน งานที่ไมรูจักจบเกี่ยวกับการ
เตรียมอาหารสําหรับเด็กนักเรียน เด็กกําพรา บาทหลวง และสําหรับซิสเตอรทั้งสามดวย การซักผา
สําหรับใชใ นวัด และเสื้อผาสําหรับเด็กกําพราก็ทํากันแบบเกาแกโบราณ แนนอนงานหลักที่ซิ
สเตอรคณะอุรสุลินตองทําคือ งานสอนในโรงเรียนที่มีนักเรียนเพิ่มขึ้นทุกวัน
“เรามีอาหารที่จะตองเตรียมวันละหกครั้ง” ซิสเตอรมารี เทแรสเลาในจดหมาย “ที่จริงงานนี้
หนักเกินไปสําหรับพวกเรา ดิฉันไดขอรองทานสังฆราชแลวสามครั้ง ขอใหมีซิสเตอรชาวพื้นเมือง
สักคนมาชวยทําอาหาร แตการขอรองของดิฉันไมไดรับคําตอบ ยิ่งกวานั้นเด็กกําพราของเรายัง
ไมไดรับการเลี้ยงดูหรือเครื่องนุงหมจากทานสังฆราช แตเด็กเหลานั้นตองทํางานทั้งวันใหทานและ
ทําใหวัด ที่พํานักของเราก็แออัดยัดเยียด เราอยูในที่เล็ก ๆ ไมไดรับอากาศบริสุทธิ์ เพราะเราไมมี
สวน มีแคสนามเล็ก ๆ นั่นคือทั้งหมดที่เรามี
ระเบี ย บการประจํ าวั น ตามที่ ซิส เตอร มารี เทแรสรายงานอยา งละเอี ย ดฟ งดู น าวิ ต ก
โดยเฉพาะในภูมิอากาศอยางกรุงเทพ ฯกลาวคือ ตื่นเวลา 4.30 น. มิสซา 5.30 น. ขณะนั้นซิสเตอร
คนหนึ่งยังอยูในบานเพื่ออาบน้ําแตงตัวใหเด็กกําพราตัวเล็ก ๆ เขาสอน 8.30 น. ถึงเที่ยง แลวเขาครัว

เพื่อเตรียมอาหารสําหรับเด็กนักเรียน สําหรับเด็กกําพรา และสําหรับพระสงฆ มีประเพณีวาบุคคลที่
กลาวขางตนนั้นจะไมรับประทานอาหารดวยกัน ตองแยกกันกินตามกลุมของตน ฝายซิสเตอรเองก็
ถือกฎวินัยของอารามที่จะแยกไปรับประทานตางหาก หลังจากลางถวยลางชามและทําวัตรเย็นเสร็จ
ซิสเตอรก็กลับไปสอนกระทั่งบาย 4.30 น. แลวก็ตองเขาครัวอีกเพื่อเตรียมอาหารเย็นตอน 6.00 น.
...ซิสเตอรมารีเทแรสลงทายจดหมายวา “ชางอัศจรรยจริง ๆ ที่รางกายของเราทนลําบากตรากตรําได
ถึงเพียงนั้น”
ปญหาก็คือ รางกายซิสเตอรเหลานั้นจะทนทานไดนานสักเทาใด ! ถึงกระนั้นในเวลา
เดียวกับที่ซิสเตอรมารี เทแรสกลาวรําพันถึงความลําบากของพวกตน ทานก็อางดวยความเชื่อมั่นวา
ภารกิจทางศาสนามีคุณคามากในสยาม ทานยืนยันวา “มีอนาคตอันกวางไกลมากในสยาม” แตใน
เวลานั้นจะมีอนาคตสําหรับชาวคณะอุรสุลนไหม? ซิสเตอรแองแจลนึกฉงน ถาผูใดไดอานขอความ
ตาง ๆ อยางละเอียดก็ดูเหมือนวามีเหตุผลนับรอยที่ทําใหเห็นวานาจะปดสํานักนี้และสงซิสเตอรวัย
เยาวเหลานี้กลับบานเสีย กระทั่งเมื่อมีเงื่อนไขที่พรอมกวานี้จึงคอยสงพวกซิสเตอรกลับมาใหม
ความสัมพันธครั้งแรกของคณะอุรสุลินกับสยาม เกิดขึ้นในชวงฤดูรอนป 1923 เมื่อทาน
สังฆราชเรอเน แปรโรส (Renษ Perros)2 ซึ่งขณะนั้นเปนประมุขดูแลสังฆมณฑลสยามไดเขียน
จดหมายถึงทานสังฆราชเฟรริ (Freri) ซึ่งเปนผูอํานวยการสํานักแพรธรรม ทานแปรโรสเรียนทาน
เฟรริวา ทานเชื่อวาพระศาสนจักรในสยามจะเติบโตกลาแข็ง ถาจะมีซิสเตอรสักกลุมหนึ่งมาทํางาน
ดานการสอน เพียงหนึ่งปกอนหนานั้น ทานเฟรริก็ไดจัดใหซิสเตอรคณะอุรสุลินกลุมหนึ่งจํานวน
สามคนจากเมืองสแตนสเตด (Stanstead) แคนาดาไปยังสังฆมณฑลซัวเถาทางใตของประเทศจีน
ดังนั้นทานแฟรริจึงสงจดหมายของทานแปรโรสไปยังคุณ แมวินีเฟรด (Winefride) อธิการิณีที่
เมืองสแตนสเตดในทันที ดวยหวังวาทานอธิการิณีจะสามารถจัดสงซิสเตอรกลุมที่สองไปยังเอเชียที่
จริงสํานักที่เมืองสแตนสเตดมีชองทางไมมากนัก ทานอธิการิณีแมจะมีใจโนมเอียงที่จะสงซิสเตอร
ไปชวย แตก็ไมมีบุคลากรเพียงพอ
อยางไรก็ตามคําขอนี้ทําใหทานอธิการิณีสนใจ จึงสงจดหมายของทานแปรโรสไปยังซิ
สเตอรมารี ดู โรแซร (Marie du Rosaire) อธิการิณีคณะอุรสุลินที่เพิ่งกอตั้งใหมในเมืองซัวเถา
ประเทศจีน โดยเขียนขอความสั้น ๆ แนบไปดวยวา “ดิฉันสงเรื่องนี้มาเพื่อใหคุณแมพิจารณา และ
ขอไดโปรดใหมีซิสเตอรไป ณ ที่นั้น” ทานอธิการิณีมิไดคาดหวังวาสังฆมณฑลในประเทศจีนที่
กําลังดิ้นรนอยางหนักจะสามารถสงใครไปยังสยามได ทานรูวาคุณแมโรแซรผูมีจิตใจรอนรนใน
งานแพรธรรมอยางยิ่ง จะสนใจคํารองขอตอชาวคณะอุรสุลินในตะวันออกไกล
คุณแมโรแซรซึ่งไมรูจักเรื่องราวเกี่ยวกับสยามเลย อานจดหมายที่เขียนเลาอยางละเอียดยืด
ยาวดวยความสนใจยิ่ง ทานแปรโรสไดเขียนวา “ในสยามเวลานี้ถือเอาการสรางเยาวชนเปนเรื่อง
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ทานแปรโรส เปนชาวฝรั่งเศส มาสยามตั้งแตยังเปนพระสงฆหนุมและถึงแกกรรมที่นี่

แรก” ทานยังเขียนตอไปวาโรงเรียนที่มีอยูเวลานี้มีไมพอ ยังตองการโรงเรียนอีกมากโดยเฉพาะ
โรงเรียนมัธยมคาทอลิกสําหรับเด็กหญิง เมื่อเปรียบกับโรงเรียนชายที่บราเดอรคณะเซนตคาเบรียล
ตั้งขึ้น ทานเสริมวา “ทั้งนี้เราอาจโนมนาวชนชั้นสูงในสังคมได นับเปนโอกาสดีที่สุดเพราะวา ณ
ที่นี้เราไดรับความนิยมชมชอบมาก มีบิดามารดาจํานวนมากขอใหเรากอตั้งโรงเรียนมัธยมเพื่อสง
บุตรหญิงมาเรียน” ทานอธิบายวา ซิสเตอรคณะภคินีเซนตปอล เดอ ชารตร (St. Paul-de-Chartres) มี
โรงเรียนหลายแหงในกรุงเทพ ฯ แตไมสามารถขยายตัวออกไปไดอีก ทานแปรโรสไดขอรองคุณแม
เดอ ซังตโมร (Dames de Saint-Maur) ที่มลายูแตก็ไมเปนผล ทานเขียนในจดหมายดวยวา “เมื่อไม
สามารถขอรองเรื่องนี้ได ขาพเจาไมมีหนทางอื่น นอกจากตองไปคนหาที่อเมริกา ในสิ่งที่ยุโรปไม
อาจใหได”
อยางไรก็ตาม ขอความตอนสุดทายทําใหคุณแมโรแซรรูสึกจับใจ ตรงที่ทานแปรโรสเขียน
วา “ในสังฆมณฑลกวางตุงและซัวเถามีชาวคณะอุรสุลินที่มาจากประเทศแคนาดา ขาพเจาไมทราบ
วาคณะนี้จะสามารถใหตามที่ขอและจะยอมรับขอเสนอของเราหรือไม ขาพเจาสวดวิงวอนพระ
มหาไถทรงเมตตาชวยใหทานพบทางชวยเหลืออันจําเปนนี้เพื่อหวานเมล็ดพันธุที่ดีในดินแดนซึ่ง
สามารถใหผลอันไพบูลย ในชั่วเวลาอันสั้นเมล็ดพันธุนี้จะกอใหเกิดพืชผลมากมาย ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
เราที่จะหวานเมล็ดพันธุใหดีที่สุดเทาที่จะทําได”
คุณแมโรแซรรออยางจดจอวาทางอเมริกาจะใหความชวยเหลือไดหรือไม เปนเวลาหลาย
เดือนทานจึงทราบวาคําขอของสังฆราชแปรโรสไมไดรับการตอบรับ คุณแมโรแซรจึงเขียนถึงทาน
แปรโรส เรียนแนะนําใหทานลองเขียนจดหมายถึงมหาธิการิณีของคณะอุรสุลินผูซึ่งอาจอยูในฐานะ
ที่จะชวยใหคํารองขอของทานไดรับการพิจารณา
เมื่อทานแปรโรสไดรับจดหมายนี้ ทานก็รีบดําเนินการทันที เมื่อวันที่ 29 มกราคม 1924
เพียงสามสัปดาหหลังจากไดรับจดหมายของคุณแมโรแซร ทานเขียนบรรยายอยางยืดยาวสงถึงคุณ
แมแองแจล เดอ นอเทรอดาม (Angèle de Notre - Dame) ขอความชวงแรกของจดหมายทบทวน
เรื่องที่ทานเขียนถึงสังฆราชเฟรริ ชวงถัดไปเปนรายละเอียดโดยพิสดารเกี่ยวกับภาระที่ซิสเตอรจะ
รับมอบหมายใหทําพรอมกับที่พักและอาหารที่จะจัดให
จดหมายของทานแปรโรสมีขอความดังนี้ :
ในกรุงเทพ ฯ เรามีเขตปกครองวัดอยู 4 แหง3 แหงหนึ่งมีชื่อวา “วัดแมพระลูกประคํา” ซึ่ง
เปนยานของคาทอลิกชาวจีนซึ่งมีจํานวนราว 2,000 คน ซิสเตอรทําหนาที่ดูแลโรงเรียนของ
โบสถซึ่งจะสอนทั้งภาษาจีนและภาษาไทย (ระหวางที่เริ่มงานตอนตน ๆ อาจใชครูคนไทย
ไปพลาง ๆ ในขณะที่ซิสเตอรเหลานี้ฝกฝนภาษาไทยซึ่งไมยากนัก) จะมีชั้นเรียนที่สอน
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1. วัดแมพระลูกประคํา (วัดกาลหวาร) 2. วัดอัสสัมชัญ 3. วัดซางตาครูส (วัดกุฎีจีน) 4. วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร (วัดสามเสน)

ภาษาอังกฤษดวยสําหรับเด็กที่เริ่มเรียนภาษานี้ และมีชั้นเรียนที่สอนการฝมือ เชน วิชาเย็บ
ปกถักรอย การครัว วิชาการเรือน... ทุกวิชาที่จําเปนสําหรับการเปนกุลสตรี แนนอน-สิ่งที่
สําคัญที่สุดคือ การอบรมบมเพาะใหเปนคริสตชนที่ด.ี .. สําหรับงานนี้ผูปฏิบัติงานตองมีทั้ง
จิตศรัทธาและมีความกระตือรือรน
เมื่องานกาวหนา ก็จะรับคนตางศาสนาที่จะมาเรียนภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส วาดเขียน การ
ฝมือ ฯลฯ ซึ่งในขณะเดียวกันเขาจะไดรับการอบรมเรื่องความเชื่อ จะมีเด็กกําพราใหเรา
เลี้ยงดูดวย ลําดับตอไปก็จะมีสถานพยาบาลเพื่อแจกจายยาใหคนปวยที่มาปรึกษาหารือกับ
ซิสเตอร ทั้งนี้จ ะเกิดผลดีมหาศาล มิใชแตอาศัยคําพูด เทานั้น แตเหนืออื่นใดคืออาศัย
แบบอยางอันดีงามทั้งปวง
งานที่ทานสังฆราชแปรโรสบรรยายนั้นฟงดูนาพรั่น แตเทาที่ทานเห็น ก็จะเปนเฉพาะตอน
เริ่มตนเทานั้น ดวยวิสัย ทัศนที่ชัด เจน ทานพรรณนาอยางจะแจงถึงสิ่งที่จ ะทําไดไมเพียงแตใ น
กรุงเทพฯ เทานั้น แตในเมืองอื่นของสยามประเทศ อยางในเขตชนบทซึ่งจะเริ่มขึ้นอยางคอยเปน
คอยไป
สําหรับขอบขายงานอันกวางขวางนี้ ทานแปรโรสรับรองวาซิสเตอรสี่ทานก็พอสําหรับ
เริ่มตนงาน ทานมีที่พักจัดเตรียมไวพรอมสําหรับซิสเตอรเหลานี้ เปนตึกสองชั้น มีหองครัวแยกจาก
ตัวตึก และมีเรือนไมหลังหนึ่งสําหรับเปนโรงเรียนสอนภาษาจีน มีขนาดใหญพอรับนักเรียนไดสัก
รอยคน ทานแปรโรสจะรับภาระออกคาใชจายในการเดินทางของซิสเตอรทั้งสี่และจะอุปถัมภซิ
สเตอรเหลานี้จนกวาจะสามารถชวยตัวเองได ทานอธิบายวา แมโรงเรียนของโบสถไมตองใหเด็ก
เสียคาเลาเรียน ซิสเตอรก็อาจหารายไดโดยการสอนภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส ดนตรี ฯลฯ ทานลงทาย
จดหมายวา “ตามที่เรียนใหทราบนี้ ยอมมีแตผลดีทุกอยางโดยไมมีความเสี่ยง ดวยเหตุที่คาใชจาย
ทั้งหมดจะไดรับการดูแลกระทั่งถึงเวลาที่ซิสเตอรมีรายไดพอจะรับผิดชอบไดเอง”
โดยมิไดรอคําตอบจากกรุงโรม ฤดูใบไมผลิถัดมา ทานแปรโรสไดเขียนจดหมายถึงคุณแม
โรแซรเพื่อขอบคุณที่คุณแมใหคําแนะนําและเรียนวา ถาคุณแมโรแซรถูกขอความคิดเห็น ก็หวังใจ
วาคําขอของทานแปรโ รสจะไดรับการสนับสนุน จากคุณ แมดว ย กอนที่คุณแมโรแซรจ ะไดรับ
จดหมายของทานแปรโรส คุณแมโรแซรไดเขียนถึงคุณแมแองแจลเพื่อสนับสนุนใหคุณแมแองแจ
ลตกลงตามคําขอของทานแปรโรส คุณแมโรแซรเขียนดวยความกระตือรือรนอันเปนลักษณะของ
ทานวา “กรุงเทพฯ เปนเมืองอุดมสมบูรณ ชาวคณะอุรสุลินจะมีงานสอนบุตรหลานผูมีตระกูลและ
ขาราชสํานักฝายใน ฯลฯ ทั้งจะเปนชองทางสําหรับการพระศาสนาในอนาคตดวย... ถานักบุญอัญ
จลาและลูก ๆ ของทานรับงานแพรธรรมนี้”

แมคุณแมแองแจลจะรูสึกประทับใจในเรื่องที่คุณแมโรแซรเรียนทานวาเปนไปไดก็จริง แต
ทานก็ตองพิจารณาอยางรอบคอบ อาศัยคําแนะนําของคณะที่ปรึกษา ทานจึงเขียนตอบสังฆราชแปร
โรสเมื่อวันที่ 10 มีนาคม ความวา “ทุกสิ่งที่ทานแจงใหทราบนั้นนาสนใจที่สุด แตขณะนี้ดิฉันยังมิ
อาจใหคําตอบที่แนนอนแกทานได” คุณแมมิไดนิ่งนอนใจในกิจกรรมที่เกี่ยวกับงานธรรมทูตและ
ไดพยายามอยางสุดความสามารถ โดยสงจดหมายเวียนไปยังทานอธิการิณีสํานักตาง ๆ ของคณะอุร
สุลินพรอมกับแนบคําขอของทานแปรโรสไปดวย คุณแมเรงเราทานเหลานั้นใหสนับสนุนชาวคณะ
อุรสุลินที่รูสึกวาตนมีกระแสเรียกใหไปดําเนินชีวิตเปนธรรมทูตในตางแดน...
พอถึงตนฤดูรอน คุณแมโรแซรไดเขียนจดหมายถึงคุณแมแองแจลอีก ทานย้ําความเชื่อมั่น
ของทานที่มีตอสยามวาจะเปนงานของชาวคณะอุรสุลินในอนาคต ทานเสนอแนะวาเปนไปไดไหม
ที่จะขอตัวซิสเตอรจากประเทศอังกฤษและฝรั่งเศสหรือขอจากสหรัฐอเมริกาและแคนาดา ทานยัง
เสนออยางแข็งขันใหคุณแมแบรนารด มังแซล (Bernard Mancel) ชาวฝรั่งเศสในคณะอุรสุลินที่
ทํางานอยูในประเทศอินโดนีเซีย ใหไปรับหนาที่ดูแลงานในสยามตามที่มุงหวังไว แมทานทั้งสอง
คือคุณแมแบรนารดและคุณแมโรแซรไมเคยพบกัน แตทั้งสองก็เคยติดตอกันทางจดหมายตั้งแตมี
การกอตั้งคณะอุรสุลินในประเทศจีน มิตรภาพระหวางทานทั้งสองซึ่งมีรากฐานอยูบนความนิยม
ชมชอบซึ่งกันและกันก็ไดกอตัวขึ้น
คุณแมแบรนารด มังแซล เกิดที่เมืองมอรแตง (Mortain) ทางภาคตะวันตกของประเทศ
ฝรั่งเศส เมื่อป 1874 ตั้งแตเริ่มดําเนินชีวิตนักบวช ทานรูสึกวามีกระแสเรียกใหไปทํางานเปนธรรม
ทูตในประเทศแถบตะวันออก จิตใจของทานปรารถนาจะไดไปประเทศจีน เนื่องจากคณะอุรสุลิน
ไมมีสํานักของตนในประเทศจีนสมัยป 1910 ทานจึงไดไปอยูที่ชวาซึ่งชาวคณะอุรสุลินที่เปนชาว
ฮอลันดาตั้งสํานักขึ้นในป 1856 ความสนใจของทานที่มีตอประเทศจีนไมเคยเสื่อมคลาย พอถึงป
1922 คุณแมแบรนารดไดขาวสํานักอุรสุลินที่ซัวเถา ทานจึงเขียนจดหมายถึงคุณแมโรแซรในทันที
รับรองวาตัวทานมีค วามสนใจและสนับสนุนคุณแมโ รแซรใ นงานนี้ จดหมายอันเปย มลนดว ย
ความรู สึ ก ของคุ ณ แม แ บร น าร ด ช ว ยจุ ด ประกายไฟให ค วามใฝ ฝ น ของคุ ณ แม โ รแซร เ อง
ประสบการณหลายปในการทํางานของคณะทําใหคุณแมแบรนารดเปยมลนดวยประสบการณและ
วุฒิภ าวะ ทานไมเคยเหน็ดเหนื่อยทั้งที่ทํางานในหนาที่ที่ไดรับมอบหมายมาถึง 15 ป ความ
กระตือรือรนของทานมีแตตั้งใจจะเอาชนะโลกใหมดวยการเผยแพรพระวรสาร จึงไมแปลกที่คุณ
แมโรแซรเสนอแนะคุณแมแบรนารดใหไปเปนผูดูแลงานใหมที่เต็มไปดวยความทาทายนี้
ถึงฤดูรอน ความสนใจของคุณแมโรแซรตอสยามหันเหไปสูเหตุการณอันนายินดีที่เกิดขึ้น
อยางกะทันหัน มีคําสัญญาที่จะสงชาวคณะอุรสุลินเยาววัยสี่ทานมาทํางานที่จีน เวลานั้นงานในสังฆ
มณฑลที่ประเทศจีนไดเริ่มมาเปนปที่สาม โดยมีสํานักของคณะอุรสุลินกอตั้งขึ้นสองแหงที่ซัวเถา
และที่แตจิ๋ว จึงตองการซิสเตอรสมัครมาทํางานที่นี่อยางยิ่ง ทานสังฆราชราอิสซัค (Rayssac)ซึ่งเปน
ผูดูแลสังฆมณฑลและเปนคนเจาอารมณเวลาวิกฤติ หงุดหงิดที่เห็นทางกรุงโรมไมใสใจที่จะชวย

ทานพัฒนาสังฆมณฑลที่ขยายตัวอยางรวดเร็ว ในที่สุดคุณแมโรแซรสามารถยืนยันใหทานสังฆราช
มั่นใจวา ในฤดูใบไมรวงที่จะมาถึง(ป 1924) จะมีนักบวชมาชวยงานอีกสี่คน คุณแมโรแซรเขียนถึง
คุณแมแองแจลเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคมอยางตื่นเตน “โปรดแจงวันเดินทางของชาวคณะอุรสุลินกลุม
ใหมใหดิฉันทราบโดยดวนดวยคะ”
เนื่องจากคุณแมโรแซรไมไดขาวคืบหนาเกี่ยวกับสยามอีก ทานจึงอนุมานวาคําขอของทาน
สังฆราชแปรโรสถูกปฏิเสธไปแลว แตในเดือนกรกฎาคม มีขอความสั้น ๆ คลุมเครือจากคุณแมแอง
แจลสงมาถึงคุณแมโรแซรอยางออม ๆ วา “โปรดเรียนคุณแมโรแซรวา ดิฉันเพิ่งอนุมัติตามคําขอ
จากกรุงเทพ ฯ และกําลังจะสงซิสเตอรไปสี่คน ขอใหคุณแมโรแซรคัดเลือกซิสเตอรที่คุณแมคิดวาดี
ที่สุดเพื่อสงไปกรุงเทพ ฯ”
คุณแมโรแซรคาดการณเอาเองวา ซิสเตอรทั้งสี่ที่คุณแมแองแจลกลาวถึง คือผูที่จะรวมทาง
มากับคณะอีกสี่คนของจีนตามที่สัญญาไว จึงดูประหนึ่งความใฝฝนสองเรื่องกําลังจะเปนจริงพรอม
กันในคราเดียว คือ งานธรรมทูตในสยามก็จะเปนจริงขึ้นมา สวนงานในจีนก็จะไดซิสเตอร ซึ่งเปน
ที่ตองการมาก อยางไรก็ตาม-คณะที่ปรึกษาใหญที่กรุงโรมก็ไดขอสรุปที่ตางออกไป เมื่อไมสามารถ
จัดหาซิสเตอรไปทํางานในจีนและสยามไดเพียงพอ ก็ตองตัดสินใจใหซิสเตอรทั้งสี่ ทาน ที่เดิมตั้งใจ
จะสงไปจีนใหไปเปดสํานักใหมในสยาม แตการตกลงใจเชนนี้มิไดลวงรูถึงคุณแมโรแซร กระทั่ง
กลางเดือนตุลาคม สวนทานแปรโรสไดรับทราบเมื่อกลางเดือนพฤศจิกายน
สวนผูที่สมัครไปทํางานในตางประเทศมารวมตัวกันตอนกลางเดือนสิงหาคมที่อารามของ
คณะอุรสุลิน ณ เมืองทูรเน (Tournai) ทางตะวันตกของประเทศเบลเยียม เพื่อเตรียมตัวเตรียมใจ
สําหรับงานในประเทศจีน 30 วันตอมาเปนเวลาสําหรับสวดภาวนาและเขาเงียบ เปนการปฏิบัติจิต
แบบของนักบุญอิกญาซีโอ อันเปนแนวทางการบมเพาะทางจิตวิญญาณของชาวคณะอุรสุลิน
ผูสมัค รไปทํางานตางประเทศที่ไดรับคัดเลือกทั้งสี่ทานนี้เปนตัวแทนประเทศตาง ๆ 3
ประเทศคือ ประเทศฝรั่งเศส เบลเยียม และยูโกสลาเวียซิสเตอรราฟาแอล วูรนิค (Raphael Vurnik)
และซิสเตอรมารี ซาเวเรีย เปยรซ (Marie Xaveria Pirc) สองทานนี้อยูหางไกลจากประเทศของทาน
อยูแลว ซิสเตอรมารี ซาเวเรีย แหงพระหฤทัยอันศักดิ์สิทธิ์ เดิมชื่ออานนา (ขณะที่อยูในประเทศ
สยาม คนรูจักทานในนามมาแมรมารี ซาวีเอร เปยรซ) ทานเกิดที่เมืองบอรอฟนิกา (Borovnica)
ประเทศยูโกสลาเวียเมื่อป 1894 ไดรับการศึกษาในโรงเรียนของคณะอุรสุลินที่เมืองสคอฟจาโลกา
(Skofja Loka) ครอบครัวเปยรซเปนที่รูจักดีในวงการของคณะอุรสุลิน บุตรสาวทุกคนในครอบครัว
นี้รับการศึกษาในโรงเรียนของคณะอุรสุลิน กอนหนานี้พี่สาวคนหนึ่งของซาเวเรียไดเขาสูอาราม
ของคณะอุรสุลิน เดือนกันยายน 1916 เธอเขาเปนนวกชนของอุรสุลินที่เมืองสคอฟจา ไดปฏิญาณ
ตนตลอดชีวิตที่นี่เมื่อเมษายน 1922 เธอเปนคนมีทาทางดีและกลา เมื่ออายุ 19 สอบขอสอบรัฐบาล
ไดเปนนางพยาบาลประจําโรงพยาบาล ขณะที่ยังเปนนางพยาบาลรุนนองก็สอบไดประกาศนียบัตร

ครูสําหรับโรงเรียนระดับกลางที่เมืองสโลเวเนีย (Slovenia) เห็นไดชัดวาซิสเตอรทานนี้เปนผูมี
คุณคาผูหนึ่งสําหรับงานธรรมทูตในตางประเทศ
บุคคลเชื้อชาติเดียวกับทานคือซิสเตอรมารี ราฟาแอล (Marie Raphael) แหงพระหฤทัยทุกข
ของพระเยซูเจา (Coeur suffrant de Jésus) (เดิมชื่อ มาริจา วูรนิค -Marija Vurnik) เกิดป 1898 เปน
บุตรสุดทองในจํานวนพี่นองแปดคน เกิดที่เมืองราดอฟลจิกา (Radovljica) ยูโกสลาเวีย เชนเดียวกับ
ซิสเตอรซาเวเรีย ครอบครัวของซิสเตอรราฟาแอลติดตอใกลชิดกับคณะอุรสุลิน บิดาของเธอเปน
ประติมากรและจิตรกร เปนผูออกแบบพระแทนในโบสถของคณะอุรสุลินที่เมืองสคอฟจาโลกา
มารดาของเธอหลังจากใหกําเนิดบุตร 10 คน (ซึ่งในจํานวนนี้มีชีวิตรอด 2 คนคือราฟาแอลและอิ
วาน-นองชาย) ก็เจ็บปวยดวยโรคเรื้อรังเมื่อเธออายุ 12 ก็ถูกสงไปเปนนักเรียนประจําในโรงเรียน
ของคณะอุรสุลิน ปตอมาเธอไดรับความเศราโศกอยางยิ่งเมื่อบิดาที่รัก ของเธอถึงแกกรรมโดย
กะทันหัน ในที่สุดเธอก็เรียนจบเมื่ออายุเพิ่งได 16 ป เธอสมัครเปนนวกชนที่เมืองสคอฟจาโลกา ได
ปฏิญาณตนตลอดชีพวันที่ 24 ตุลาคม 1921 ซึ่งเปนวันฉลองนักบุญราฟาแอล
ซิสเตอรกลุมนี้ -ผูที่มีอายุมากที่สุดคือ ซิสเตอรมารี อักแนส (Marie-Agnès) แหงศีลมหา
สนิท (เดิมชื่อ มารี แบธ เดอแลตร -Marie Berthe Delattre) มาจากเมืองโปแลงคอฟ (Polincove)
เปนเมืองเล็ก ๆ ในเขตเมืองซังตโอเม (St. Omer) ประเทศฝรั่งเศส เธอเกิดป 1890 เธอรูสึกถึงกระแส
เรียกใหเปนนักบวชตอนที่เธอรับศีลมหาสนิทครั้งแรก ขณะที่เธอโตขึ้นสงครามโลกครั้งที่ 1 เกิดขึ้น
อยางดุเดือด ประกอบกับความจําเปนของชีวิตครอบครัวทําใหเธอตองหันไปใฝใจเรื่องนี้ กระทั่ง
อายุ 30 เธอจึงไดสมัครเปนนวกชนของคณะอุรสุลินที่ซังตปอล เดอ เลออง (St. Pol-de-Léon)
ปฏิญาณตนชั่วคราวที่โบยังซี เมื่อกันยายน 1921 แมจะมีภูมิหลังดานการศึกษานอยกวาซิสเตอรอื่น
ที่สมัครไปคราวนี้ แตก็ไดอาศัยความชํานาญเรื่องการบานการเรือน และความคลองตัวของซิสเตอร
อักแนสชวยซิสเตอรกลุมนี้ในชวงแรก ๆ
สมาชิกคนที่สี่ของกลุมนี้ เปนผูคุนเคยกับชีวิตในตางแดนอยูแลว คือซิสเตอรมารี เทแรส
(Marie Thérèse) แหงพระกุมารเยซู (เดิมชื่อ จูเลียต แมร -แตนส -Juliette Mertens) เกิดที่เมืองอันต
เวิป (Antwerp) ประเทศเบลเยียมเมื่อป 1895 เมื่อเธอพรอมจะดําเนินชีวิตตามกระแสเรียกเปนชาว
คณะอุรสุลิน เบลเยียมก็ตกอยูในภาวะสงคราม คณะอุรสุลินประเทศอังกฤษไดใหความชวยเหลือ
คนที่ถูกจับกุมในเขตสงคราม ดวยเหตุนี้ ซิสเตอรมารี เทแรสจึงสมัครเปนนักบวชคณะอุรสุลินที่
เมืองกรีนิช (Greenwich) ประเทศอังกฤษเมื่อเดือนมิถุนายน 1915 ตอมาเธอเดินทางไปเมืองชัดเล
(Chudleigh) แควนเดวอน(Devon) ภาคใตที่ซึ่งนวกสถานของเมืองทูรเนไดยายไปอยูที่นั่นโดยการ
นําของนวกจารย คือ คุณแมมารี เดอ แซงตฌอง มารแตง (Marie de St. Jean Martin) แมวาปถัดไป
มณฑลของฝรั่งเศสตะวันตกจะสามารถกอตั้งนวกสถานซังตปอล เดอ เลออง แลวก็ตาม ซิสเตอรมา
รี เทแรสยังอยูที่ประเทศอังกฤษและไดปฏิญาณตนตลอดชีพที่เมืองกรีนิชในเดือนพฤษภาคมป 1921

สรุปวามีซิสเตอรสี่ทานอาสาสมัค รเปนธรรมทูต ในตางประเทศ และจะไดไปอยูที่สังฆ
มณฑลในประเทศจีน ผูที่อาวุโสที่สุดในกลุมนี้คือซิสเตอรอักแนส เดอแลตร อายุ 35 ป ผูที่มีอายุ
นอยที่สุดคือซิสเตอรราฟาแอล วูรนิค อายุ 26ป โดยมีซิสเตอรมารี เทแรส แมรแตนส ไดรับแตงตั้ง
เปนอธิการิณี
ไมปรากฏชัดวาเมื่อใดที่ซิสเตอรทั้งสี่ไดทราบวา ดินแดนที่ทานจะไปทํางานนั้นไดเปลี่ยน
จากประเทศจีนไปเปนสยาม มีเอกสารฉบับหนึ่งระบุวาซิสเตอรทั้งสี่ไดรับทราบชวงเขาเงียบเปน
สัปดาหที่สาม แตจ ากบัน ทึกที่ซิสเตอรอักแนสเดอแลตรลงไว ดูเหมือนเชื่อไดวาเปน วัน ที่ 26
กันยายน คือหนึ่งสัปดาหหลังจากสิ้นสุดการเขาเงียบ และเปนเวลาเพียง 2 สัปดาหกอนที่ซิสเตอร
กลุมนี้จะออกเดินทางจากเมืองทูรเน เหตุผลที่ใหก็ไมชัดเจน ทํานองวาประเทศจีนอยูในภาวะไม
ปกติ และวาคนตางชาติที่เขาไปเปนธรรมทูตอาจจะไดรับอันตราย หรือเปนเพราะซิสเตอรจะทํางาน
ไดผลมากกวาในการประกาศพระวรสารในประเทศที่สงบสุขและเปนมิตร
ซิสเตอรทั้งสี่จะมีความรูสึกหวั่นไหวหรือผิดหวังเพียงไหนไมมีการบันทึกไว มองในแงดี
ถาจีนเปนประเทศในความฝนของทาน นั่นก็ลองลอยดุจเงามายา ซิสเตอรทั้งสี่ไมรูจักประเทศจีน
ชาวจีน ประเพณี หรือแมแตภาษา นอกเหนือไปจากอุดมทัศนที่จะประกาศพระวรสารแกผูที่ไมรูจัก
พระเจาซึ่งมีชีวิตอยูในความมืดมน ซิสเตอรเหลานี้ก็หามีจุดหมายอื่นใดไม สยามประเทศอยูที่ใด
เลา ซิสเตอรเหลานี้ก็ไมรูจัก ทั้งดินฟาอากาศ ภาษา การงานที่จะตองทําลวนไมรูสิ้น! ดังที่ซิสเตอร
คนหนึ่งในกลุมไดกลาวตอภายหลังวา “ไมวาจะไปประเทศจีนหรือสยาม จะตางกันตรงไหน”
ดวยจิตใจที่เสีย สละ ซิสเตอรกลุมนี้ไดเดินทางออกจากเมืองทูรเนในสัปดาหที่สองของ
เดือนตุลาคม เมื่อถึงเมืองมาเซย ไดพักที่นวกสถานของคณะอุรสุลินที่เมืองโบยังซีและที่เกรอโนบ
(Grenoble) วันที่ 23 ตุลาคม เวลาพระอาทิตยตกดิน มีการฉลองผูเปนมรณสักขีชาวคณะอุรส ลุ นิ แหง
เมืองวาลังแซง (Valenciennes) เรือโดยสารชื่อ “แองเกอรส (Angers)” แลนใบออกจากทาเมืองมา
เซยมุงสูสิงคโปร ในจดหมายที่เขียนถึงคุณแมแองแจล เดอ นอเทรอดามนั้น ซิสเตอรมารี เทแร
สบรรยายอยางละเอียดนาจับใจถึงวาระที่กลุมของเธอจากเมืองมาเซย ชาวคณะอุรสุลินกลุมนั้น
คุกเขา ดวงตาจับจองดูดินแดนฝรั่งเศสซึ่งคอย ๆ ลับตา ขอบพระคุณพระเจาที่ประทานพระหรรษ
ทานตาง ๆ และขอพระองคทรงบรรเทาใจชาวคณะที่ยังอยูเบื้องหลัง เย็นนั้นพวกทานก็ปรับตัวได
กับการเดินทางไกล อยูในหองโดยสารเล็ก ๆ หองเดียว ไมมีอากาศถายเท มีกระเปาและสัมภาระใน
การเดินทาง 49 ชิ้น
ในการเดินทางไกลคราวนั้น ซิสเตอรมารี เทแรสบันทึกอยางละเอียด เธอเขียนจดหมายถึง
คุณแมแองแจลที่กรุงโรมทุกสัปดาห กลาวถึงดินฟาอากาศ การหยุดเรือตามเมืองทารายทาง ผาน
ทะเลแดงซึ่งมีอากาศรอนจัด ไปยังเมืองปอรตซาอิด (Port Said) จิบูติ (Djibouti) และตอไปยังโค
ลอมโบ เรื่องราวในจดหมายฟงดูเปนบัน ทึกทางจิตวิญญาณยิ่งกวาจะเปนบันทึกการเดินทาง ซิ

สเตอรมารี เทแรสตั้งตนจดหมายทุกฉบับวา “วิญญาณขา ฯ ถวายสดุดีพระเปนเจา”(Magnificat) 4
เธอเปนผูมีใจกระตือรือรนและศรัทธา มีความปรารถนาอยางเดียวคืออยากจะลืมตัวเองใหสิ้น มีใจ
สุภาพถอมตนอยางลึกซึ้ง มอบถวายทุกสิ่งไวในหัตถของพระผูเปนเจา พูดงาย ๆ ก็คือเธอปรารถนา
จะเปนนักบุญองคหนึ่ง!
ดวยความกระหายที่จะไดสละทุกสิ่งถวายแดพระเจา ในไมชาซิสเตอรเหลานี้ก็มีโอกาส
วันที่ 9 พฤศจิกายน เมื่อเดินทางมาถึงเมืองโคลอมโบก็ไดรับจดหมายฉบับหนึ่งจากคุณแมโรแซร
สงมาจากซัวเถาลงวันที่ 16 ตุลาคม บอกเพียงสั้น ๆ วามีการผิดพลาดเกิดขึ้น ที่จริงซิสเตอรกลุมนี้จะ
ไมไปสยาม แตจะไปประเทศจีนตามแผนการเดิม ที่เมืองสิงคโปร บาทหลวงผูดูแลสังฆมณฑลจะ
มาพบคณะซิสเตอรชวยเตรียมการใหเดินทางไปซัวเถา คุณแมโรแซรกลาวยืนยัน เรื่องนี้นาจะเปน
คําสั่งที่ชวนฉงน สําหรับซิสเตอรทั้งสี่ซึ่งไมรูอะไรเลยนอกจากตองถือความนบนอบตามกฎวินัย
ของคณะ เรื่องนี้จึงเปนเรื่องสับสนวุนวายอยางยิ่ง ซิสเตอรมารี เทแรสรูสึกรอนใจที่ทานไมอาจ
เขาใจคําสั่งของคุณแมโรแซร เมื่อไมอาจปรึกษาผูใดและเกรงวาจะตัดสินใจผิด เธอจึงสงโทรเลข
ฉบับหนึ่งถึงคุณแมแองแจลขอใหทานชวยชี้แนะและสงคําตอบมายังเธอที่สิงคโปร
เจ็ดวันตอมาบนเรือ ซิสเตอรทั้งสี่เหมือนอยูในไฟชําระ ไมแนใจในอนาคตของตน พอ
มาถึงสิงคโปรก็มีโทรเลขฉบับหนึ่งรออยูกอน ในโทรเลขมีขอความวา “กรุงเทพ ฯ” และลงชื่อ
“แองแจล เดอ นอเทรอดาม” เมื่อไดรับคํายืนยัน ซิสเตอรมารี เทแรสจึงเขียนจดหมายถึงคุณแมแอง
แจล ความวา “ความสงสัยของเราหมดไปคะ... คุณแมที่เคารพ ถาคุณแมบอกใหเราไปซัวเถา เราก็
จะไปทันที... พรุงนี้เชา ดิฉันจะเขียนถึงทานอธิการิณีที่ซัวเถาเพื่อเรียนทานวาดิฉันไดสงโทรเลขถึง
คุณแมเพื่อจะขอทราบถึงจุดหมายปลายทางของเรา”
ทางฝายซัวเถาก็เตรียมการกันวุนวาย ฤดูรอนหมดไปกับการเตรียมตอนรับคณะธรรมทูตที่
จะมาใหมสี่ทาน เชน ซื้อเตียงนอน หามุงกันยุง... ทานสังฆราชราอิสซัคเริ่มสรางอารามเล็ก ๆ หลัง
หนึ่งสําหรับสังฆมณฑลที่จะจัดตั้งขึ้นที่เมืองแตจิ๋ว แตพอถึงตนเดือนตุลาคม ก็มีจดหมายฉบับหนึ่ง
จากคุณแมแองแจลลงวันที่ 14 กันยายน ถึงคุณแมโรแซร ซึ่งตองงงงันเมื่อจดหมายฉบับนี้บอกปด
ทุกสิ่งที่ทุกคนที่ซัวเถาไดตั้งความหวังไว จดหมายนั้นมีใจความวา
ดิฉันคิดอยูเสมอวา สํานักที่กรุงเทพ ฯ เปนเรื่องที่เราควรรับเปนธุระ เนื่องจากจดหมายฉบับ
สุดทายของคุณแม ลงวันที่ 29 กรกฎาคม ดิฉันก็ไดสวดภาวนาและครุนคิดอยู และนี่คือสิ่ง
ที่เราตัดสินใจ เราจะกอตั้งคณะที่กรุงเทพ ฯ โดยมีซิสเตอรใหมสี่ทานเปนผูดําเนินงานใน
ฐานะธรรมทูตซึ่งจะออกจากเมืองมาเซยโดยเรือกลไฟในวันที่ 23 ตุลาคม ทั้งสี่จะมาถึง
สิงคโปร ดิฉันหวังวาคุณแมจะอยูที่นั่นเพื่อตอนรับซิสเตอรทั้งสี่ และคอยชวยเหลือใน
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ระยะแรกที่พวกเธออยูที่กรุงเทพ ฯ ดิฉันหวังวาคุณแมจะสามารถปลีกเวลาจากซัวเถาได
สักหนึ่งหรือสองสัปดาห ดิฉันวางใจวาซิสเตอรมารี เทแรส แมรแตนส จะสามารถเริ่มงาน
ที่กรุงเทพ ฯ ไดโดยอาศัยการสนับสนุนและความชวยเหลือของคุณแม
ดิฉันหวังดวยวาคุณแมจะไดรับการสนับสนุนจากประเทศแคนาดา... โปรดสงความเคารพ
และขอบพระคุณมายังพระคุณเจาราอิสซัคดวยคะ ดิฉันมั่นใจวาพระคุณเจาจะเขาใจไดวา
ในการกอตั้งคณะที่กรุงเทพ ฯ นั้น ความประสงคของเราก็คือตองการหาทางสนับสนุนงาน
ของสํานักที่ซัวเถา และสรางโอกาสสําหรับกระแสเรียกอันเปนความหวังในอนาคตดวย
ขอทานนักบุญอัญจลานําคุณแมไปยังสิงคโปร และเดินทางตอไปยังกรุงเทพฯ
คุณแมโรแซรเสียใจ แตทานราอิสซัคโกรธจัด! ทานโกรธเพราะไดรอซิสเตอรเหลานั้นมา
นานถึงหนึ่งป ซึ่งทางคณะเคยสัญญาวาจะสงมาชวยงานทาน ความโกรธของทานไปลงที่คุณแมโร
แซรพอ ๆ กับไปลงที่การตัดสินใจของกรุงโรม เปนเวลาหลายวันกวาคุณแมโรแซรจะเขาหนา
พระคุณเจาไดเพื่ออธิบายเหตุผล เมื่อสามารถพูดคุยกันได ทานก็ชวยกันตัดสินใจ คุณแมโรแซรจะ
เขียนถึงซิสเตอรทั้งสี่อธิบายวาเกิดความผิดพลาดขึ้นและบอกใหซิสเตอรทั้งสี่เดินทางมาซัวเถา ทั้ง
ยังจะเขียนไปทางกรุงโรม อธิบายเหตุผลการกระทําของทานและขอใหคุณแมแองแจลเปลี่ยนการ
ตัดสินใจของทานดวย
คุณแมโรแซรไดเขียนถึงสังฆราชแปรโรส พูดจาโนมนาวอยางแนบเนียน ใหทานมั่นใจวา
จะมีซิสเตอรอื่นที่มีความสามารถเหมาะกับความประสงคของทานตามมาในไมชา คุณแมโรแซร
เขียนวา “ซิสเตอรที่กําลังเดินทางจะไดรับคําแนะนําใหตรงมายังซัวเถา ซึ่งทุกสิ่งไดเตรียมไวพรอม
แลวเพื่อตอนรับซิสเตอรเหลานี”้ คุณแมโรแซรกลาวลงทายวา “ดิฉันหวังเปนอยางยิ่งวา พระคุณเจา
จะเขาใจเหตุผลที่มีการเปลี่ยนแปลงนี้ ซึ่งก็คือการทําตามความตั้งใจเดิม”
ในบรรดาผูคนทั้งหมดนี้ ทานแปรโรสรูสึกสับสนที่สุด ตั้งแตฤดูใบไมผลิที่แลวทานไมได
รับขาวใด ๆ เลยจากคณะอุรสุลินเมื่อคุณแมแองแจลไดรับคํากับทานวาคุณแมก็สนใจ แตออกตัววา
ยังไมสามารถใหคํามัน่ ไดในขณะนั้น พอกลางเดือนพฤศจิกายน ทานแปรโรสก็ไดรับจดหมายจาก
คุณแมโรแซรที่ทําใหทานงงงันเกี่ยวกับซิสเตอรสี่ทานที่มีจุดหมายปลายทางมากรุงเทพ ฯ แตบัดนี้
กลับถูกหันเหไปยังประเทศจีน พอจดหมายของคุณแมโรแซรมาไมทันไร ก็มีจดหมายจากมหาธิกา
ริณีของคณะอุรสุลินตามมาติด ๆ แจงวายอมรับอยางเปนทางการใหมีการตั้งสํานักของคณะอุรสุลิน
ไดที่กรุงเทพ ฯ
ดิฉันมีความยินดีที่จะเรียนใหพระคุณเจาทราบวา ความปรารถนาอันยิ่งใหญของดิฉันที่จะ
สงชาวคณะอุรสุลินมายังกรุงเทพ ฯ นั้นกําลังจะเปนจริง ซิสเตอรคณะอุรสุลินสี่ทานจะ

ออกจากเมืองมาเซยในวันที่ 23 ตุลาคมและจะมาถึงสิงคโปรวันที่ 16 พฤศจิกายน โดยเรือ
กลไฟชื่อเรือ “แองเกอรส” หากเปนไปได ทานอธิการิณีแหงสํานักซัวเถาจะมารับซิสเตอร
ทั้งสี่ที่สิงคโปร และจะชวยนําซิสเตอรที่มาใหมทั้งสี่มายังกรุงเทพ ฯ หากพระคุณเจาไม
ตองการซิสเตอรเหลานี้หมดทั้งสี่คน ทานอธิการิณีจะรับซิสเตอรคนหนึ่งในจํานวนนี้ไปอยู
ที่สํานักซัวเถา ขออภัยคะที่ดิฉันไมสามารถเรียนเรื่องนี้ใหพระคุณเจาไดทราบเร็วกวานี.้ ..
เห็นชัดวาคุณแมแองแจลคาดผิดเกี่ยวกับเวลาจดหมายจะมาถึงกรุงเทพฯ จดหมายนี้สงมา
จากกรุงโรมวันที่ 10 ตุลาคม มาถึงทานแปรโรสชั่วสัปดาหเดียวกอนกําหนดการมาของซิสเตอรทั้ง
สี่ สองสามวันตอมาก็มีโทรเลขฉบับหนึ่งสงมาจากซิสเตอรทั้งสี่ซึ่งเวลานั้นอยูที่สิงคโปร แจงวา
คณะของเธอจะมาถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน
ทานสังฆราชแปรโรสรูสึกสับสนงงงันอยางเห็นไดชัด ทานไมพรอมสําหรับงานบุกเบิกที่
คาดไมถึงนี้ ครั้นวันที่ 1 ธันวาคม หนึ่งสัปดาหหลังจากที่ซิสเตอรทั้งสี่มาถึง ทานแปรโรสไดเขียน
จดหมายถึงสังฆราชเกบริอังต (Guébriant) ประมุขสังฆมณฑล เลาถึงสถานการณอันยากลําบาก
ดวยเหตุที่ทานแปรโรสไมคาดวาจะไดซิสเตอรคณะอุรสุลินมาอยูที่กรุงเทพ ฯ จึงไมไดเตรียมที่ทาง
ไวใหพรอมสําหรับซิสเตอรเหลานั้น เทาที่ทานสามารถจะทําไดคือพยายามกูสถานการณโดยยายซิ
สเตอรคณะภคินีเซนตปอล เดอ ชารตร จากโรงเรียนมิสซังจีนซึ่งรับหนาที่อยูเกือบ 20 ปแลว และ
ชี้แนะใหซิสเตอรคณะนี้เริ่มงานกอตั้งโรงเรียนใหมไกลไปทางเหนือ ดวยเหตุนี้โรงเรียนประถมที่
เคยเปนโรงเรียนจีนก็จะมอบใหชาวคณะอุรสุลินที่มาใหม แนนอน! เรื่องนี้ตองอาศัยเวลา ซึ่ง
ขณะเดีย วกัน ซิสเตอรที่มาใหมก็ตองทุมเทเรีย นภาษา แมทานแปรโ รสจะยินดีที่ไดซิสเตอรมา
ชวยงานเพิ่มขึ้นแตก็ยังรูสึกไมสบายใจตอการเปลี่ยนแปลงอยางกะทันหันนี้
ขณะที่ทานแปรโรสวุนอยูกับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ ทางเมืองซัวเถาคุณแมโรแซรก็เลิก
คาดหวัง ปลายเดือนพฤศจิกายน จดหมายฉบับหนึ่งจากซิสเตอรมารี เทแรสจากสิงคโปร อางโทร
เลขของคุณแมแองแจลซึ่งระบุชดั วาจะไมมีซิสเตอรมาอยูที่ประเทศจีนในปนั้น จิตใจอันเปยมดวย
ความนบนอบของคุณแมโรแซรทําใหทานยอมรับคําตัดสินนั้น แตทานก็คานคําแนะนําของคุณแม
แองแจลที่ใหทานออกจากซัวเถาไปพบกลุมซิสเตอรที่มาใหม และชวยใหเธอเหลานั้นตั้งหลักได
เรื่องนี้เปนไปไมได ซิสเตอรที่มาใหมเหลานี้จะตองหาทางดิ้นรนตอสูดวยตนเอง
ขณะนั้นซิสเตอรทั้งสี่มีเวลาสามวันที่ไดรับการผอนผันใหอยูที่สิงคโปร รอลงเรือลําที่จะ
เขามากรุงเทพ ฯ ซิสเตอรคณะซังตโมรยินดีใหการตอนรับอยางอบอุนเอื้อเฟอ แตความใจดีของชาว
คณะนี้ไมอาจชวยบรรเทาความอึดอัดของภูมิอากาศเขตรอน
ซิสเตอรทั้งสี่คลุมรางดวยเสื้อผาขนสัตวตั้งแตศีรษะจรดเทาอบอยูดวยความรอนระอุของ
เมืองสิงคโปร กระทั่งเธอเหลานั้นรูสึกเหมือนไมมีอากาศหายใจ พวกเธอไดหองนอนในหอพัก
เด็กชายซึ่งวางชั่วคราวเปนที่พัก เตียงนอนก็แตกตางไปจากเตียงที่ใชกันในยุโรป มันสั้นไปสําหรับ

รางสูงใหญของซิสเตอรราฟาแอลและซิสเตอรซาเวเรีย ยุงก็ชุมเปนฝูง บางครั้งก็มีหนูโผลมาให
ตกใจเลน แตซิสเตอรเหลานั้นก็ยังสงบมั่น คง ซิสเตอรมารี เทแรสเลาวา ทุก คนมั่นใจวาจะถึง
จุดหมายปลายทางและปลอดภัยในพระหัตถของพระเจา
อยางไรก็ตาม ความยินดีอยางหนึ่งที่มีขึ้นในสัปดาหนั้นคือซิสเตอรคณะอุรสุลินทั้งสี่ไดรับ
การเยี่ยมเยียนอันไมคาดฝนจากทานเจาคณะใหญแหงมาเลเซีย ทานผูนี้ไดรับจดหมายฉบับหนึ่งจาก
สํานักคณะอุรสุลินที่อยู ณ เมืองนูรดวิก -ปตตาเวีย (ชวา) (Noordwijk-Batavia, Java) ใหคํามั่นใจแก
ซิสเตอรผูมาใหมทั้งสี่วาจะสวดภาวนาสําหรับเธอทุกคนและจะมีการติดตอกันตลอดเวลาที่ซิสเตอร
ทั้งสี่เริ่มชีวิตธรรมทูตในตางแดน ผูเขียนจดหมายนี้คือคุณแมมารี แบรน ารด มังแซล ผูมีใ จ
กระตือรือรนในงานธรรมทูตและไดทํางานนี้ที่ชวามากวา 40 ป (กอนที่คุณแมผูนี้จะถึงแกกรรม
ทานไดดํารงตําแหนงอธิการิณีของสํานักอุรสุลินทั้งที่ประเทศไทยและประเทศจีน)
เมื่อไดกําลังใจใหการสนับสนุนฉันญาติมิตรดังนี้ เชาวันที่ 25 พฤศจิกายน ซิสเตอรทั้งสี่ก็
รวบรวมสัมภาระทั้ง 49 ชิ้นเดินทางไปทาเรือเพื่อเดินทางชวงสุดทาย เรือลํานั้นชื่อกระทง เปนเรือ
บรรทุกสินคาขนาดเล็กที่ขนสงระหวางสิงคโปรกับกรุงเทพ ฯ มีหองโดยสารสองสามหอง เที่ยวนี้มี
ซิสเตอรสี่คนนี้เทานั้นเปนผูโ ดยสาร แมเปนเวลาเพียงหาโมงเย็นเมื่อเรือถอนสมอออกเดิน ทาง
อากาศก็มืดครึ้ม ไมทันจะพนทาก็เกิดพายุหนัก ซิสเตอรซาเวเรียเลาในเวลาตอมาวา “เรือลอยตัวขึ้น
แลวก็โลฮวบลงมา ขึ้น ๆ ลง ๆ เหนือแนวคลื่นลูกมหึมาที่โหมใส นากลัวจริง ๆ เรือจมวูบลงไปอยู
ในหวงน้ําที่มืดตื้อ กระทั่งคลื่นอีกลูกซัดพาเรือถอยขึ้นมาอีก” เปนเวลาสองวันเรือจึงหลุดจากพายุ ซิ
สเตอรทั้งสี่ขังตัวเองอยูในหองพักของตนในเรือ ตองคลานจากตรงนี้ไปตรงนั้น ไมอาจลุกขึ้นยืน
โดยไมลมลุกคลุกคลาน กระเปาเดินทางและสัมภาระกลิ้งไปมาบนพื้นหองโดยสารไมอาจยับยั้งได
วิธีที่ดีที่สุดที่ซิสเตอรจะทําไดคือคอยหลบหลีกไมใหไดรับบาดเจ็บจากหีบหอหนัก ๆ เหลานั้น
บางครั้งซิสเตอรก็พยายามมองตามชองหนาตาง แตไมเห็นอะไรนอกจากคลื่นที่โหมปะทะ
และเรือชูชีพเล็ก ๆ ลําหนึ่ง มองดูแลวเปนภาพที่ไมชวยใหสบายใจนัก ซิสเตอรซาเวเรียเลาวา “ใคร
เลาจะรอดชีวิตไดโดยอาศัยเรือชูชีพลําเล็ก ๆ นั้นกลางทะเลที่ปนปวน”
วันที่สาม ขณะที่ซิสเตอรทั้งสี่อยูใกลชายฝงสยาม พายุก็ออนตัวลง เปนครั้งแรกในเวลา
เกือบสามวันที่ซิสเตอรทั้งสี่รับประทานอาหารไดและยังไดดื่มเหลาองุนแดงที่กัปตันรินสงมาให
ขณะที่รําลึกขอบพระคุณพระเจาที่โปรดใหเธอทั้งสี่รอดชีวิตมาได ซิสเตอรมารี เทแรสผูมีจิตศรัทธา
ไดเขียนวา “นี่ไมใชลางดีดอกหรือ?” นรกพิโรธเพราะชาวคณะอุรสุลินไดมาถึงสยาม!”
ชวงสุดทายของการเดินทาง เรือลองขึ้นตามลําน้ําเจาพระยา ซิสเตอรทั้งสี่พูดจากันนอย ยาม
นั้นเปนเวลาโพลเพล มองเห็นบานหลังเล็ก ๆ ตั้งบนเสาสูง ๆ เห็นไดเพียงลาง ๆ มีควันไฟลอยมวน
ขึ้นไปในทองฟา ผูที่เคยเดินทางโดยเรือกระทงลํานี้เมื่อปที่แลวไดบรรยายภาพไวอยางแจมชัดวา:

จากปากน้ํามาถึงกรุงเทพ ฯ เปนระยะทางประมาณ 25 ไมล เรือแลนเลียบฝงน้ําที่เปนโคลน
เต็มไปดว ยปาชายเลนที่มียุงชุม ปาจากหนาทึบ เบื้องหลังเปนนาขาวเขียวชอุมไกลสุด
สายตา ไมมีอะไรเปลี่ยนแปลงนับตั้งแตมีนัก สํารวจรุนแรกเขามา นี่คือปากทางเขาสู
ประเทศที่มีการปกครองแบสมบูรณาญาสิทธิราชยแหงสุดทายของเอเชียตะวันออกเฉียงใต
มีชุมชนเล็ก ๆ อาศัยอยูในเรือนแพลอยน้ําซึ่งเปนการแกปญหาวิธีเดียวเทานั้นเมื่อเกิดน้ํา
ทวมในฤดูมรสุม บานทั้งหลายสรางบนโปะไมซุงที่ทําใหลอยกระเพื่อมไดตามระลอกคลื่น
ขณะที่มีเรือแลนผาน หนาเรือนแพบางแหงมีชานเรือนอยูเรี่ยผิวน้ํา ที่ชานเรือนนี้เจาบานจะ
วางสินคาตาง ๆ เรียงราย ลูกคาก็พายเรือเล็ก ๆ มาซื้อหากัน บานเล็ก ๆ มีเสายันเปนเรือนใต
ถุนสูงแบบทรงไทยก็เปลี่ยนรูปเปนเรือนไมแข็งแรงเปนหองแถวปลูกติด ๆ กัน เมื่อชายฝง
มีบานเรือนหนาแนนขึ้น ตัวแมน้ําเองก็ดูมีชีวิตชีวาเต็มไปดวยขาวของงานหัตถกรรมนานา
ชนิด จะเห็นเรือรูปแบบตาง ๆ เชน เรือยนตวิ่งแขงกับเรือสําปนลําเพรียว เรือสําเภาจีนที่
วาดรูปดวงตาติดไวที่หัวเรือทอดสมออยูใกลกับเรือกลไฟ
เวลากลางคืนในประเทศตะวันออกมืดเร็วยิ่ง เมื่อเรือกระทงจอดที่ทากรุงเทพ ฯ เพิ่งเปน
เวลาหนึ่งทุม อากาศก็มืดแลว ซิสเตอรทั้งสี่มองจากดาดฟาเรือดวยความรอนใจ หวังจะเห็นใครรอ
รับพวกเธออยู แตไมมีใครสักคน! เธอรออยูกระทั่งขนถายสินคาเสร็จ พวกลูกเรือก็ออกไปจากเรือ
หมดแลว แตก็ยังไมมีใครมารับ มองเลยไปจากทาเรือที่มีแสงสลัว ๆ เธอไมเห็นอะไรเลย ทั้งไมรูวา
จะไปที่ใดดวย เธอไมมีที่อยูของสถานที่ที่จะไปนอกจากตําบลที่อยูของทานสังฆราช ทวาก็ไมรูชื่อ
ดวย ในที่สุดขณะที่ซิสเตอรทั้งสี่กําลังจะไปขอรองกัปตันเพื่อขออยูบนเรือกระทั่งเชา ก็พอดีเห็นสี
ขาว ๆ แวบ ๆ อยูที่เขื่อน แลวก็เห็นชัดวานั่นคือหมวกชุดเครื่องแบบนักบวช นั่นคือซิสเตอรคณะ
ภคินีเซนตปอล เดอ ชารตร คนหนึ่งซึ่งทานสังฆราชสงมาใหชวยพาซิสเตอรทั้งสีไ่ ปยังบานใหมของ
พวกเธอ
ซิสเตอรทั้งสี่ฝากขาวของสัมภาระไวที่เรือกระทั่งเชา แลวตามซิสเตอรคนนั้นไปขึ้นรถเล็ก
ๆ สองคันซึ่งนําเธอไปยังโรงพยาบาลเซนตหลุยส ที่นั่นทานอธิการิณีและซิสเตอรแปดทานกําลังรอ
ตอนรับ ภายใตแสงสลัว ๆ ทุกสิ่งมองดูเหมือนเลือนรางลี้ลบั ซิสเตอรทั้งสี่เดินตามระเบียงไปยังอีก
สวนหนึ่งของโรงพยาบาลซึ่งจัดไวสําหรับคนอนาถา เปนหองเล็ก ๆ มีสี่เตียง ตลอดเวลาสองเดือน
หองนี้จะเปน “อาราม” ของเธอทั้งสี่ เปนทั้งหองนอน หองเรียน เปนกระทั่งหองอาหารที่มีคนมาสง
อาหารให และเปนที่ซึ่งเธอทั้งสี่จะถือปฏิบัติตามกฎวินัยของคณะ
“พวกเราทั้งสี่ไดมาทําหนาที่ของเรา ความฝนของเราไดเปนจริงขึ้นมาแลว” ซิสเตอรซาเว
เรียบันทึกไวดังนี้ในเวลาตอมา เปนเวลาเต็มสองเดือนซึ่งซิสเตอรทั้งสี่ไดรูวาจุดปลายทางของเธอ
ไมใชประเทศจีน แตเปนสยาม!

