บทที่ 2
เราไดสละสิ้นทุกสิ่ง

คงยากที่จะรูไดวา ซิสเตอรคณะอุรสุลินทั้งสี่ทานเขาใจ “ความฝน” นั้นอยางไรในแงที่ตอง
นํามาปฏิบัติ เพราะตางก็ไมรูอะไรเลยเกี่ยวกับบานเมืองที่ตนเขามาอยูนี้ ตั้งแตที่พวกเธอไดรูวา
“จุดหมายปลายทาง” คือสยาม ก็ไมมีเวลาหรือขอมูลใหศึกษาคนควาเพื่อจะไดปรับตัวใหคุนกับ
ประเทศเอกราชเล็ก ๆ แหงนี้ ซึ่งตั้งอยูระหวางประเทศพมาที่ตกอยูภายใตการปกครองของอังกฤษ
และประเทศแถบอินโดจีนอันเปนเขตอิทธิพลของฝรั่งเศส สําหรับนักบวชคณะอื่นที่มีกฎวินัยของ
อารามนอยกวาคงจะใชชวงเวลาในสัปดาหตน ๆ ไปเที่ยวชมตัวเมือง สังเกตเครื่องแตงกายและ
ประเพณีของผูคนในเมืองนั้น สรางสัมพันธกับชาวตะวันตกที่อาจจะชี้แนะใหรูจักชีวิตใหม ทวาชาว
คณะอุรสุลิน ทั้งสี่ไมมีโอกาสทําเชน นั้น เลย ภายใตการนําของซิสเตอรมารี เทแรสซึ่งคอนขาง
เขมงวด ในระยะเวลาที่เปนหัวเลี้ยวหัวตอกลับถือกฎวินัยของคณะเหนือสิ่งอื่น ดวยเหตุนี้ สองเดือน
หลังจากมาถึงสยาม ซิสเตอรทั้งสี่ไมไดรูเห็นอะไรเลยเกี่ยวกับกรุงเทพ ฯ !
แมจะมาอยูในตางแดนแลว ซิสเตอรเหลานี้คงจะไมสามารถเขาใจถึงสิ่งที่พวกเธอไดพบ
เห็น เพราะกรุงเทพ ฯ เปนสวนผสมอันแปลกประหลาดระหวางตะวันออกกับตะวันตก ระหวาง
ความปราดเปรื่องกับความเขลา ระหวางการอะลุมอลวยและความเด็ดขาด สยามเปน หนึ่งใน
จํานวนไมกี่ประเทศที่ยังคงมีการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย มีพระมหากษัตริยเปนจาว
ชีวิต คือทรงมีอํานาจเด็ดขาด เวลานั้นพระเจาอยูหัวคือพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว
รัชกาลที่ 6 ทรงครองราชยเปนปที่ 15 พระองคทรงรับการศึกษาจากประเทศอังกฤษ พวกนักศึกษา
รุน เดียวกันถวายสมญานามวาพระองคคือ “เจาชายสยามแหงยุค วิค ตอเรีย ” ซึ่งฟงดูเหมาะสม
เพราะวาพระองคทรงรับสิ่งตาง ๆ ของตะวันออกผสมกับตะวันตก เพื่อทะนุบํารุงประเทศให
กาวหนา เชนในดานการศึกษา การคมนาคม วิทยาศาสตร และแมแตทางดานการเมือง ขณะเดียวกัน
ก็ทรงตั้งพระทัย ใหสยามประเทศดํารงลักษณะประจําชาติไวอยางเขมแข็งไมเลียนแบบประเพณี
ตะวันตกงาย ๆ อยางไรก็ตาม พระองคทรงรับรูคุณคาของวิทยาการทางตะวันตก ฉะนั้นระหวางรัช
สมัยของพระองคจึงมีการกอสรางมากมาย เชน เสนทางรถไฟ สายโทรเลข ถนน สะพาน และทาเรือ
ที่ไดรับการทํานุบํารุงใหดีขึ้น ตลอดจนการบินทหารและทาอากาศยานพลเรือน พระองคทรงเปน
คนไทยที่ถือขนบธรรมเนียมประเพณี ทรงไมเห็นดวยอยางยิ่งที่จะเลียนแบบตะวันตก ทั้งการแตง
กายและธรรมเนียมปฏิบัติทางสังคม และทรงพยายามสงเสริมใหพสกนิกรยึดมั่นในสิ่งที่เปนมรดก
ของสยาม

พระองคทรงทราบวา ชาวตะวันตกมักมองสยามอยางขําขันกึ่งเยยหยัน พระองคจึงทรง
สรางจิตตารมณใหชาวสยามเกิดความรักชาติและรักบานเกิดเมืองนอน เมื่อไดยินผูวิจารณสยามวา
เปนประเทศที่ “มีชางเผือกมากแตไมมีดีอยางอื่นอีก” จึงเปนโอกาสที่พระองคทรงเปลี่ยนธงชาติเปน
ธงไตรรงค มีแถบสีแดง ขาว น้ําเงิน แทนธงชาติเดิม ซึ่งเปนรูปชางเผือกสีขาวอยูบนพื้นแดง ทั้งนี้
มิไดหมายความวาการเปนชาตินิยมจะตัดสยามออกจากโลกตะวันตก ในการเสด็จขึ้นครองราชย
เปนพระมหากษัตริยก็มีพระราชพิธีราชาภิเษกอยางสมพระเกียรติประกอบดวยพิธีพราหมณตาม
ประเพณีที่สืบทอดมาที่ยึดมั่นวา พระเจาแผนดินทรงไวซึ่งพระราชอํานาจสูงสุด อยางไรก็ตามใน
เวลาเดียวกัน พระองคทรงตองการใหสยามไดรับการยอมรับวาเปนสวนหนึ่งของโลกโดยรวม ดวย
พระประสงคเชนนี้ พระองคทรงเชื้อเชิญผูแทนจากประเทศตาง ๆ ที่สําคัญทางตะวันตก ซึ่งหลาย
ประเทศก็ไดสงทูตานุทูต ผูนานิยมยกยอง มารวมในพระราชพิธีนี้
ในขณะเดียวกัน พระมงกุฎเกลาก็ทรงใชจายพระราชทรัพยเพื่อการปรับปรุงกองทัพสยาม
พระองคได ทรงวาจางที่ปรึก ษาชาวตะวัน ตกมาเปน อัน มาก ที่ปรึก ษาเหลานี้จ ะมีอิทธิพลต อ
สถานภาพทางการเมืองของพระองคอยางไรบางนั้นไมเปนที่ทราบชัด เพราะแมวาพระองคจะเคย
ตรัสไววาปรารถนาจะเปนกษัตริยที่ผูคนสามารถวิพากษวิจารณได (ซึ่งก็เปนจริงดังนั้นอยูหลาย
กรณีดวยกัน) แตขณะเดียวกันก็ทรงปรารถนาจะทรงพระราชอํานาจอันสูงสุดไว แมจะทรงยกเลิก
กฎมนเฑียรบาลซึ่งลงโทษประหารผูใดก็ตามที่แตะตององคพระมหากษัตริย แตก็ทรงถือวาพระองค
ทรงไวซึ่งอาญาสิทธิ์อันสูงสุด
ทวามีสิ่งหนึ่งที่ทรงมั่นพระทัยคือสยามประเทศจะตองไมถูกกลืนโดยอํานาจของตางชาติ
เชนเดียวกับประเทศตาง ๆ ที่อยูรายรอบดังเชน มลายู สิงคโปร พมา ตลอดจนอิทธิพลของตางชาติ
ในประเทศจีน เมื่อเกิดสงครามโลกครั้งแรกขึ้น พระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 6 ทรงประกาศตัวเปนกลาง
เปนเวลานานเทาที่จะเปนไปได กระทั่งสหรัฐอเมริกาประกาศสงครามกับประเทศเยอรมนี พระองค
จึงลงมือกระทําการในทันที โดยสั่งยึดเรือสินคาเยอรมันในอาวสยามและประกาศเขาชวยกับฝาย
สัมพันธมิตร หมากครั้งนี้ใชวาจะดําเนินไปโดยปราศจากผลประโยชนของประเทศ ดังที่ทรงอักษร
ไวในกาลตอภายหลังวา “นี่อาจเปนความหวังวา ในอนาคตเราคงไดรับสิทธิอันชอบธรรมและการ
ปฏิบัติอยางเทาเทียมเฉกเชนนานาประเทศ”
สําหรับนักบวชชาวตางประเทศที่เพิ่งเขามาในสยามนั้น ความสนพระทัยของพระเจาอยูหัว
ทรงมุงดานการศึกษาเปนประเด็นสําคัญ จนถึงปลายศตวรรษที่ 19 การศึกษาของสยามอยูใ นแวดวง
ของวัดวาอารามทางพุทธศาสนา ดวยเหตุนี้สตรีจึงถูกกีดกันออกไปจากวงการศึกษา อยางไรก็ตาม
ในปลายศตวรรษนั้นไดจัดตั้งกระทรวงธรรมการขึ้น โดยการนําของเจาฟาชายพระองคหนึ่งซึ่งเคย
เสด็จไปศึกษาที่ประเทศอังกฤษ ผลก็คือ ความพยายามริเริ่มนี้อยูภายใตการอํานวยการของคณาจารย
กลุมใหญซึ่งสงมาจากประเทศอังกฤษ แมชาวตะวันตกเหลานั้นจะไดรับการยกยองเปนอยางสูง แต

อาชีพครูกลับไมไดรับการยกยองจากชาวสยาม เงินเดือนที่ครูคนไทยไดรับก็นอยมาก จนทําใหคนที่
มีความรูความสามารถนอยคนที่จะสนใจในอาชีพนี้
ในป 1919 มีรายงานวา เด็กชายเพียง 20% เทานั้นมีชื่อในทะเบียนโรงเรียน และเพียง 2%
เทานั้นเปนเด็กหญิง ที่นาเสียดายกวานี้ก็คือเด็กที่จบชั้นประถมแลว มีไมถึง 1% ที่ไปเรียนตอชั้น
มัธยม ทั้งนี้เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจในชนบทเปนสวนสําคัญ ซึ่งพอเขาใจไดวาทําใหการศึกษามี
ลักษณะเชนนัน้ แตสยามก็กําลังมีการเปลี่ยนแปลงแมวาจะเปนไปอยางชา ๆ พระเจาอยูหัวก็ทรง
รําลึกถึงความจําเปนที่จะตองขยายการศึกษาและมีขอบังคับออกเปนกฎหมาย ในป 1921 จึงออก
พระราชบัญญัติวาดวยการศึกษาภาคบังคับ ปถัดมาปรากฏวามีโรงเรียนเพิ่มขึ้นถึง 81% และนักเรียน
เพิ่มขึ้นถึง 96%
ตอนแรก ๆ พลังดานศึกษาสวนมากมาจากหมอสอนศาสนาชาวตะวันตก แมในตอนเริม่ ตน
หมอสอนศาสนานิกายโปรเตสแตนตไดแพรอิทธิพลโดยตั้งสถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลเล็ก ๆ
หลายแหง แตในไมชาก็สํานึกวาสิ่งที่จะประทับลึกซึ้งและจีรังยั่งยืนก็คือการศึกษา ในป 1922 จึงมี
โรงเรียนของมิชชันนารีตางชาติลงทะเบียนตั้งขึ้น 69 แหง เปนโรงเรียนของชาวฝรั่งเศส 40 แหง
อังกฤษ 13 แหง อเมริกัน 10 แหง โปรตุเกส 5 แหง เบลเยียม 1 แหง แมรายงานนี้จะไมเที่ยงตรงนัก
แตก็แ สดงกระแสความสนใจในขณะนั้ น ตามกฎหมายโรงเรียนเหล านี้ต องดํ าเนิ น การตาม
พระราชบั ญ ญั ติข องรั ฐและขึ้ น อยู กั บการตรวจตราของรั ฐบาลเช น เดี ย วกั บ โรงเรี ย นรั ฐ บาล
พระราชบัญญัตินี้เชนเดียวกับเรื่องอื่น ๆ มักเปนเรื่องทางนิตินัยมากกวาทางพฤตินัย อยางนอยที่สุด
ก็ในชวงแรกเริ่ม
แตกับความเปนไปของสยามอัน ซับซอนซอนเรนนี้ ซิสเตอรทั้งสี่ที่มาจากตางแดนไมรู
อะไรเลย เธอมืดแปดดานหรือเรียกไดวาเปนความบริสุทธิ์ไรเดียงสาอันเรืองโรจน ดูพวกเธอไม
สนใจไยดีกับความไมรูและออนประสบการณของตน เธอปลอยทุกอยางไวในพระญาณสอดสอง
ของพระเจา ดวยความมั่นใจวาในแตละชั่วโมงนาที พระองคจะชักนําเธอจะไปสูความสําเร็จใน
จุดหมายที่ตั้งไวดวยเหตุนี้เธอทั้งสี่จึงใชเวลาคืนแรกในหองพักของโรงพยาบาล ครั้นพอรุงเชาก็ไป
รวมพิธีมิสซาที่วัดประจําโรงพยาบาลโดยมิไดพักผอน พระวรสารวันนั้นทําใหเธอทั้งสี่เต็มไปดวย
ความมั่นใจ คือมีขอความตอนหนึ่งวา “เราไดสละทุกสิ่งและไดติดตามพระองคไป”
ตอนสายวันนั้น สังฆราชแปรโรสไดมาเยี่ยมซิสเตอรทั้งสี่ กลาวขออภัยที่ไมมีสํานักเตรียม
ไวให โดยอธิบายวา ความจริงทานไดรับคํากลาวใหเขาใจวาจะไมมีชาวคณะอุรสุลินสงมายังสังฆ
มณฑลของทาน ทานเพิ่งรูวาพวกซิสเตอรจะมาเมื่อไมกี่วันนี้เอง จึงทําไดเพียงเทาที่เปนอยูนี้ ซิ
สเตอรทั้งสี่จะตองพักอยูตอไปที่โรงพยาบาลเซนตหลุยสซึ่งเปนโรงพยาบาลคาทอลิกแหงหนึ่งใน
กรุงเทพฯ
ทานสังฆราชไมไดกลาวถึงลักษณะของงานที่ซิสเตอรจะทํา และยังคลุมเครืออยูวาซิสเตอร
ทั้งสี่จะตองรออีกนานเทาไรจึงจะไดไปอยูที่สํานักของตนเอง สําหรับเวลานั้น ทานแปรโรสได

แนะนําซิสเตอรทั้งสี่ใหใชเวลาศึกษาภาษา แมจะรอนใจเกี่ยวกับโครงการในอนาคต ซิสเตอรทั้งสี่ผู
ไดรับการอบรมมรรยาทของนักบวชมาอยางดี ก็รับคําแนะนําของทานและไมเรียนถามอะไรจาก
ทา นอีก อาจจะเป น การสํา รวมแบบนั ก บวชของทา นแปร โ รสจึง ทํ าให ทา นเว น การอธิ บ าย
สถานการณที่ยากยิ่งนี้เสีย
โรงเรียนและสํานักที่ทานแปรโรสจะกอตั้งสําหรับชาวคณะอุรสุลินเวลานั้นดําเนินงานโดย
ซิสเตอรคณะภคินีเซนตปอล เดอ ชารตร ซึ่งเปนซิสเตอรคณะที่ดูแลโรงพยาบาลเซนตหลุยสดวย
คณะนี้เปนนักบวชหญิงกลุมแรกที่มาทํางานในสยามโดยกอตั้งทั้งโรงเรียนและสถานพยาบาล พวก
เธอมีหนาที่สอนชั้นประถมในยานวัดที่เรียกวา “วัดกาลหวาร” อันเปนงานที่แสดงใหเห็นถึงน้ําใจดี
และศรัทธาของพวกเธอมาเปนเวลาหลายปแลว พวกเธอเปนที่รักของคริสตชนชาวจีนในยานนั้น
เรื่องนี้จึงจําเปนตองใชกุศโลบายอันแยบยลที่จะชี้แนะซิสเตอรก ลุมนั้นใหย กโรงเรีย นนี้ใ หแกซิ
สเตอรคณะอุรสุลินที่มาใหมโดยที่ทานคาดไมถึง ซิสเตอรคณะภคินีเซนตปอล ฯ ก็ยอมออนนอม
ทําตามคําแนะนําของทานแปรโรสที่ใหคณะของเธอขยายงานสอนไปเริ่มตั้งโรงเรียนทางภาคเหนือ
ๆ ซึ่งขาดแคลนโรงเรียนมาก
อยางไรก็ตาม ซิสเตอรคณะอุรสุลินซึ่งไมรูอะไรเลยเกี่ยวกับความซับซอนเหลานี้ ก็เฝารอ
อยูทุกวันวาทานสังฆราชจะแจงโครงการของทานใหซิสเตอรทั้งสี่ทราบบาง ทานมาเยี่ยมซิสเตอร
เหลานี้เปนประจําทุกเชาเพื่อสอนภาษาไทยใหวันละชั่วโมง ตอนบายทานก็ใหครูคนไทยคนหนึ่งซึ่ง
พยายามอยางดีที่สุดที่จะสอนภาษาซับซอนนี้ให คุณครูผูนี้พูดไมไดทั้งภาษาอังกฤษหรือฝรั่งเศส ซิ
สเตอรทั้งสี่ก็พยายามอยางยิ่งที่จะจับคําไทยซึ่งมีเสียงสูง ๆ ต่ํา ๆ ใหคุนหู คุณครูไดใหหนังสือแกซิ
สเตอร เปนหนังสือคําสอนเลมเล็ก ๆ เปนอักษรโรมันเขียนเลียนเสียงคําไทยและหนังสือที่เขียนเปน
ภาษาไทย ซิสเตอรทานหนึ่งเลาในภายหลังวา “เราดูคําแปลก ๆ เหลานี้และตัวอักษรที่เขียนวนไป
วนมาแลวก็ไมรูเรื่องอะไรเลย” ซิสเตอรไดทราบในเวลาตอมาวา ภาษาเขียนของภาษาไทยยากกวา
ภาษาพูด เพราะมีพยัญชนะถึง 44 ตัวและสระ 21 ตัว ออกเสียงตาง ๆ มากมาย และคําตาง ๆ ก็ไม
แยกหางจากกัน แตเขียนติดตอกันยาวไปโดยไมมีวรรคตอน แมจะเรียนอยางคร่ําเครงแตดเู หมือนจะ
ไมกาวหนาในการเรียนภาษาไทยเลย
ลวงเขาสูเทศกาลพระคริสตสมภพ อันเปนชวงเวลาแหงการรอคอย เวลาเหลานั้นดูเหมือน
ยาวนาน ขณะที่พวกเธอเรียนภาษาและรอใหทานสังฆราชบอกใหทราบถึงงานแพรธรรมในอนาคต
ซิสเตอรทุกคนรอจะไดรับจดหมายสักฉบับจากกรุงโรมที่จะเกื้อหนุนและใหกําลังใจ แตก็ไมไดรับ
เลย นอกจากคําสั่งเปนทางการใหซิสเตอรมารี เทแรส รับหนาที่อธิการิณีของซิสเตอรกลุมนี้ การ
ติดตอจากชาวคณะอุรสุลินครั้งหนึ่งที่ซิสเตอรเหลานี้ไดรับ มาจากคุณแมแบรนารด มังแซล ซึ่งสง
คําอวยพรคริสตมาสจากชวามาให พรอมทั้งของขวัญเล็ก ๆ หอหนึ่ง เย็นวันกอนฉลองคริสตมาส
ทําวัตรฉลองเทศกาลโดยสวดบทภาวนาวันสมโภชสมณนาม (In Nativitate Domini) สําหรับฉลอง
เทศกาลนี้ และจัดถ้ําพระกุมารเล็ก ๆ ในหองพัก พิธีกรรมอันขรึมขลังของอารามแบบที่เคยทําใน

บานเมืองของเธอซึ่งกอใหเกิดความชื่นชมโสมนัสในเทศกาลอันยิ่งใหญนี้ไดขาดหายไป ไมมีพิธี
มิสซาเที่ยงคืน ไมมีเพลงสวดสรรเสริญการจุติมาของพระกุมารเยซู แตขณะที่ชั่วโมงแหงความ
โสมนัสยิน ดีมาถึง ซิสเตอรทั้งสี่ก็ขับรองเพลงคริสตมาสที่เธอจําขึ้นใจ ทวาอยางแผวเบาเพื่อ
เสียงเพลงจะไดไมปลุกใหทารกกําพราที่นอน
อยูใกลหองพักของเธอตื่นขึ้น
กอนสิ้น สุด วัน ฉลองคริสตมาส ความชื่นชมโสมนัสซึ่งมีเพีย งเล็ก นอยก็หมดไปเพราะ
สุขภาพของซิสเตอรมารี เทแรสมีอาการนาเปนหว ง เปนเวลาหลายวันแลว ที่เธอมีอาการเหน็ด
เหนื่อยออนเพลียอยางหนัก แตก็คิดวาอาการนี้เกิดจากอาหารที่ไมคุนและอากาศที่รอนผิดปกติ แต
พอตกเย็นวันคริสตมาสก็เห็นชัดวาซิสเตอรมารี เทแรสปวยหนัก มีไขสูงอยางนาตกใจ จนตองพา
เธอเขาโรงพยาบาลเพื่อรับการรักษาอยางถูกตอง วันรุงขึ้นหมอตรวจพบวาเธอเปนไทฟอยด (ไข
รากสาด) และมีอาการเครียดหนักดวย
เห็นไดชัดวาซิสเตอรมารี เทแรสติดโรคนี้ไดอยางไร ในหองถัดจากหองที่ซิสเตอรทั้งสี่อยู
มีคนไขที่เปนโรคนี้หลายคนพักรักษาตัว คนหนึ่งเปนสุภาพสตรีสาวซึ่งไดรับการอุปการะจากเจา
หญิงองคหนึ่งแหงวังหลวง เวลานั้นอาการของเธอทุเลาแลว และมีคนมาเยี่ยมบอย ๆ ผูที่มาเยี่ยม เมื่อ
สนทนาปราศรัยกับเธอแลว จะแวะมาหาซิสเตอรทั้งสี่ซึ่งเปนชาวตะวันตกที่เพิ่งมาสูสยาม นี่เปน
การแสดงน้ําใจไมตรี ทวาไมมีคนใดในกลุมที่มาเยี่ยมเขาใจวาโรคนี้แพรเชื้อติดตอกันไดงายเพียงไร
ภายในเวลาสองสามวัน ซิสเตอรสามคนก็ลมปวย มีแตซิสเตอรอักแนส คนเดียวที่ยังยืน
หยัดอยูได ซิสเตอรเทแรสอาการหนักอยูหลายสัปดาห ไขขึ้นสูง มีอาการเพอ วันที่ 7 มกราคม
อาการหนักดูเหมือนไมมที างรอด ทานสังฆราชแปรโรสไดโปรดศีลสุดทาย ซิสเตอรซาเวเรียและ
ราฟาแอลก็มีอาการปวยเหมือนกัน แตนอยกวา เพราะหมอวินิจฉัยวา ไดรับเชื้อโรคนี้ดวย แตเปน
ประเภทไขรากสาดนอย ซึ่งเปนแบคทีเรียที่บงอาการเหมือนไขรากสาดแตไมรุนแรงเทา ถึงกระนั้น
ไขที่มีเปนประจํา ทําใหเธอทั้งสองมีอาการออนกําลัง เดือนตอไปเธอยิ่งรูสึกออนเพลียและเซื่องซึม
อาการของซิสเตอรเหลานี้ยังไมดีขึ้น กระทั่งวันที่ 22 มกราคม เปนเวลา สองเดือนพอดีที่
มาถึงสยาม ทานแปรโรสไดมาหาเพื่อแจงใหทราบเรื่องสําคัญ วา ไดจัดเตรียมทุก อยางที่จําเปน
สําหรับงานที่พวกเธอจะทําในอนาคตแลว และงานแพรธรรมก็กําลังรออยู ทานแปรโรสอธิบายวา
วันรุงขึ้นจะเปน วันตรุษจีน เปนวัน เหมาะที่สุดที่จ ะแนะนําซิสเตอรใหมเหลานี้ใหชาวจีน ที่เปน
สัตบุรุษวัดกาลหวารไดรูจัก
ชาวจีนเปนชนกลุมใหญที่มีจํานวนมากที่สุดและสําคัญที่สุดในบรรดาชาวตางชาติในสยาม
เปนเวลาเนิ่นนานมาแลวที่ชาวจีนเปนอันมากไดอพยพมาสูสยามที่ซึ่งมีงานใหทํามากมาย และชีวิต
ก็ลําเค็ญนอยกวาในประเทศจีน คนจีนเหลานี้เต็มใจทํางานทุกอยางแมจะเปนงานต่ําตอย ไมชาคน
เหลานี้ก็สามารถขึ้นสูสถานภาพที่มีความสําคัญทางสังคมและเศรษฐกิจ แตงงานกับสตรีชาวสยาม
และกลืนเขากับวัฒนธรรมไทยไดโดยงาย แตอยางไรก็ตาม คนจีนเหลานี้ยังรักษาเอกลักษณทาง

วัฒนธรรมของตนไว ตอนที่ชาวคณะอุรสุลินมาถึงสยามคราวนั้นก็มีโรงเรียนจีนและหนังสือพิมพ
จีนที่มีชื่อเสียงจํานวนหนึ่งแลว คนจีนเหลานั้นสวนมากมาจากหัวเมืองภาคใตของประเทศจีน ที่จริง
ชาวจีน จํานวนมากที่อพยพมานั้น มาจากแถบที่อยูร อบเมืองซัว เถาซึ่งชาวคณะอุรสุลิน ไดก อ
ตั้งสํานักขึ้นเมื่อสองปกอน ดวยเหตุนี้เองทานสังฆราชจึงเห็นความเปนไปไดที่สํานักอุรสุลินทั้งสอง
แหงจะรว มมือชวยเหลือซึ่งกันและกัน พวกซิสเตอรเองก็คงตองรูสึก ประหลาดใจวาจุด หมาย
ปลายทางอัน สับสนในการเดินทางของเธอนั้น ในที่สุดแลว พวกเธอไมไดมาทําหนาที่สอนใน
โรงเรียนไทยแตจะตองสอนโรงเรียนจีน !
อยางไรก็ ต าม ความยิน ดีใ นขาวที่ร อมานานนี้ก็ ถูก บั่น ทอนดว ยความเจ็บ ไขไ ดปว ย
นอกจากซิสเตอรอักแนสซึ่งไมติดโรคไทฟอยด ทุกคนรูสึกออนเพลียเกินกวาจะรับภาระที่ทาน
สังฆราชไดวางแนวไวคราว ๆ แมวาโดยปกติ ทานสังฆราชจะเปนคนมีใจเมตตาเปนปกติวิสัย แต
ทานก็ไมสนใจตอคําคานของซิสเตอร ทานตกลงใจจะใหซิสเตอรกลุมนี้ไปปรากฏเปนการแนะนํา
ตัวที่วัดกาลหวารในวันตรุษจีน ระยะทางจากโรงพยาบาลเซนตหลุยสไปวัดกาลหวารก็ไกลพอดู
เมื่อซิสเตอรซาเวเรียคานทานวาคงเดินไปไกลขนาดนั้นไมไหว ทานสังฆราชจึงสงรถคันหนึ่งมารับ
ถึงกระนั้น ซิสเตอรราฟาแอลก็ยังไมปกติพอจะเดินทาง ซิสเตอรอักแนสและซิสเตอรซาเว
เรียจึงมาเพียงสองคนในตอนเชาวันไหว เพื่อเยี่ยมสํานักที่เธอจะตองมาอยูทํางาน ทานสังฆราชรอ
รับเธอทั้งสอง แนะนําพวกเธอใหรูจักพระสงฆพื้นเมืองสององค และคุณพอกิยู (Fr. Guillou) ชาว
ฝรั่งเศสจากเมืองนองส (Nantes) ทั้งยังไดพบกับอธิการิณีคณะภคินีเซนตปอล เดอ ชารตร ซึ่งพาเธอ
เดินชมสํานักเล็ก ๆ พลางอธิบายถึงงานที่ชาวคณะอุรสุลินตองรับภาระทําตอไปคือ เตรียมอาหาร
สําหรับพระสงฆ ครู และเด็กกําพราในโรงเรียน ทํางานซักรีดใหพระสงฆและโบสถ ทําเทียน และ
ขายเทียน ซึ่งเปนโครงการหารายไดจุนเจือวัด และทายสุดคือการสอนหนังสือ เปนงานที่หนักแม
สําหรับผูที่มีสุขภาพเลอเลิศ
วันรุงขึ้น เปนวันอาทิตยที่ 24 มกราคม ซิสเตอรซาเวเรียและซิสเตอรอักแนสไปวัดกาล
หวารเปนครั้งที่สอง สวนซิสเตอรราฟาแอลยังไปดวยไมไหว คราวนี้เธอทั้งสองไดรวมพิธีมิสซา
ใหญซึ่งเปนการประกอบพิธีสําหรับวันตรุษจีน แลวมีการแนะนําตัวซิสเตอรใหมคณะอุรสุลินที่จะ
มาทําหนาที่แทนซิสเตอรคณะภคินีเซนตปอล เดอ ชารตร เวลานั้นเปนวาระที่ไมสูสบายใจนักทั้ง
ฝายซิสเตอรและชาวจีนที่จองดูซิสเตอรใหมอยางไมเปนมิตร ชาวจีนเหลานั้นรูจักและรูสึกนิย ม
ชมชอบคณะภคินีเซนตปอลฯ มาแลว เพราะซิสเตอรเหลานั้นชวยดูแลเด็ก ๆ ชวยเหลือเมื่อลําบาก
และที่สําคัญคือเธอเขาใจภาษาของเขา สวนซิสเตอรที่มาใหม แตงกายแปลก ไมเขาใจภาษาจีนสักคํา
ซิสเตอรเหลานี้มาจากไหน? ไมใชคนที่เขาตองการที่นี่ ผูคนสงเสียงพึมพําอยางไมพอใจ คุณพอกิยู
ตองใชวิธีพูดจาอะลุมอลวยเพือ่ ใหชาวจีนเหลานั้นสงบลง
ซิสเตอรซาเวเรียและซิสเตอรอักแนสรูถึงขอจํากัดและสถานการณอันกระอักกระอวนนี้ จะ
มองหาซิสเตอรคณะภคินีเซนตปอล ฯ เพื่อใหชวยก็ไมพบสักคน ซิสเตอรเหลานั้นหายหนาไปหมด

ซิสเตอรทั้งสองหารูไมวาซิสเตอรคณะภคินีเซนตปอลฯ มารวมฉลองตรุษจีนและไดกลับไปแลว
ปลอยใหมิสซังอยูในมือของซิสเตอรที่มาใหม การขาดซิสเตอรคณะภคินีเซนตปอล ฯ ทําใหซิ
สเตอรคณะอุรสุลินหมดหนทาง เพราะซิสเตอรคณะอุรสุลินหวังพึ่งคณะภคินีเซนตปอล ฯ ใหชวย
ตอบปญหาตาง ๆ และใหคําแนะนําที่ชัดเจนเกี่ยวกับงานที่ซิสเตอรคณะอุรสุลินตองทํา
ทวาบานหลังเล็กนั้นกลับวางเปลา แมแตเด็กกําพราก็หายหนาไปหมดในที่สุดก็คนหาเด็ก
12 คนพบ อายุตั้งแตสองขวบถึง 18 เด็ก ๆ พากันไปหลบอยูที่ลานบาน รองไหเพราะกลัวจะถูกสง
ตัวไปอยูกับคนแปลกหนา! เด็กคนหนึ่งเดินเขามาอยางขลาด ๆ เพื่อสงกุญ แจบานใหซิสเตอร
อักแนส แตภาษาเปนสิ่งกีดกัน ทําใหแมแตการพูดคุยกันธรรมดา ๆ ก็ไมอาจทําได
เปนครั้งแรกที่ซิสเตอรอักแนสและซิสเตอรซาเวเรียสามารถตรวจดูบานใหมไดละเอียดขึ้น
แตแทนที่ซิสเตอรทั้งสองจะไดชวงเวลาที่เปนสวนตัวและเงียบ ๆ เธอกลับตองสะดุงตกใจ พอเธอ
เปดประตู คนจีนที่มักรูมักเห็นก็ตามเธอเขาไปในหอง ตรวจดูทุกอยาง และคอยเฝากิริยาอาการของ
ซิสเตอรทั้งสองไมวาซิสเตอรอัก แนสและซิสเตอรซาเวเรียจะเขาไปดูอะไร เขาก็จะไปออกันอยู
แนนหนาหองในบานที่จะใชเปนทั้งโรงเรียน หองเด็กกําพรา และสํานักของคณะชั้นลางมีหองเรียน
สามหอง และหองรับแขกหนึ่งหอง ชั้นบนเปนหองทํางานเล็ก ๆ หองนอนหนึ่งหองสําหรับซิสเตอร
และหองนอนรวมของเด็กกําพรา ไมมีหองซักผา ไมมีหองครัว ไมมีวัดนอยประจําบาน หองครัวนั้น
เปนแคเพิงเล็ก ๆ อยูเลยลานบานไป เวลาซักผาก็ตองซักกันกลางแจง สวนวัดนอยประจําบาน ทาน
สังฆราชเห็นวามีโบสถใหญอยูใกลพอที่ซิสเตอรจะไปสวดไดสะดวก เด็กกําพรา 12 คนและซิ
สเตอรสี่คนจะอยูในสภาพเชนนี้ไดอยางไร เปนเรื่องที่ทาทายจินตนาการยิ่ง ซิสเตอรทั้งสี่จะยังยึดถือ
กฎวินัยของคณะอยางเครงครัดดุจดังในอารามไดอยางไร เปนเรื่องที่ตองทดสอบความเชื่อความ
ศรัทธาอันแนวแนของเธอ !
เย็นวันนั้น ซิสเตอรซาเวเรียซึ่งเพิ่งฟนไขก็กลับไปพักที่โรงพยาบาลใหสบายขึ้นเพื่อรับมือ
กับงานที่จะตองทําตอไป สวนซิสเตอรอักแนสคืนนั้นอยูกับเด็กกําพรา วันที่ 27 มกราคม เปนวัน
ฉลองนักบุญอัญจลา ซิสเตอรทั้งสามไดมาอยูรวมกันที่สํานักใหม ซิสเตอรเทแรสยังมีอาการหนัก
มักเพอดวยพิษไข สภาพของเธอยังนาวิตกมาก จนจําเปนตองมีซิสเตอรคนหนึ่งอยูเฝาเธอทุกคืนซึ่ง
เปนงานที่เพิ่มขึ้น
นอกจากจะเกินกําลัง (ซึ่งออนแอไรเรี่ยวแรงในตอนนี้) แลว ยังเกินความสามารถ เกิน
ประสบการณของพวกเธออีกดวย ไมมีใครรูจักงานครัว แมจะมีเด็กกําพราสามคนที่โตพอจะชวยได
แตก็ไมสามารถลงมือทําดวยตนเอง พระสงฆรับประทานอาหารไมลงตอนแรก ๆ ทั้งที่ซิสเตอร
อักแนสก็พยายามทําอาหารในครัวแบบโบราณ ปรุงอาหารที่เธอไมเคยรูจักมากอน
ในสภาพการณเชนนี้ ซิสเตอรทั้งสามมีเวลาเพียงเล็กนอยสําหรับงานที่เธอถือวาเปนงาน
หลัก ของเธอคืองานสอน ชว งหยุด เทอมใกลสิ้นสุดลงแลว โรงเรีย นจะตองเปด เรียนในวัน ที่ 3
กุมภาพันธ วันแรกมีเด็กมาเรียน 23 คน สองสามวันตอมา จํานวนเด็กเพิ่มขึ้นถึง 40 คน ซิสเตอร

ราฟาแอลมีหนาที่สอนคําสอน เปนภาษาไทยอีกตางหาก ซิสเตอรซาเวเรียและซิสเตอรอักแนส ทํา
สิ่งที่เธอสามารถทําได โดยสอนภาษาอังกฤษ เริ่มดวยตัวอักษรตาง ๆ วิชานอกนั้นครูไทยสาว ๆ คน
หนึ่งเปนผูสอน ระหวางสอน ซิสเตอรตองมาทําอาหารสําหรับคุณพอ โดยมีเด็กกําพราโต ๆ มาชวย
ตองซักผารีดผาสําหรับใชในโบสถ และตองหัดทําเทียน
ตอนปลายเดือนมกราคม พวกเธอก็ไดรับจดหมายฉบับหนึ่งจากกรุงโรม มาจากคุณแมแอง
แจล เดอ นอเทรอดาม ซิสเตอรเปดจดหมายดวยความกระตือรือรน หวังจะไดรับคําแนะนําบางอยาง
วาจะทําอยางไรใหดีที่สุดกับความลําบากที่คาดไมถึงนี้ แตจดหมายนั้นลงวันที่ 20 ธันวาคม อันเปน
เวลาที่เขียนมากอนจดหมายของซิสเตอรไปถึงกรุงโรม จดหมายของคุณแมแองแจลไมมีขอความใด
ที่เปนคําแนะนําในดานปฏิบัติที่ซิสเตอรเหลานี้ตองการอยางยิ่ง มันเปนเพียงจดหมายธรรมดา ๆ ที่มี
คําชี้แนะฝายวิญญาณซึ่งมีขอความวา “จงซื่อตรงตอหนาที่ ตอกฎวินัยและตอชีวิตนิรันดรดวยความ
รักฉันพี่นอง” ทานปลุกปลอบใจและใหคํามั่นแกซิสเตอรเหลานี้วาทานจะสวดภาวนาให และมี
ขอความอวยพรปใหมที่กําลังมาถึงดวย
วันที่ 29 มกราคม ซิสเตอรราฟาแอลมีเวลาพอจึงตอบจดหมายของคุณแมแองแจลเสียยาว
เหยียด อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับชีวิตการทํางานแพรธรรมของพวกเธอ เรื่องแรกคือสุขภาพของซิ
สเตอรเทแรส-แมจะมีอาการดีขึ้น ก็ถือวายังไมหายปวย หมอเห็นวาจะตายหรือจะรอดก็ยังเปน
ปญหา ถาเธอยังอยูในภูมิอากาศที่ไมเอื้อตอสุขภาพเชนนี้ ทานสังฆราชแปรโรสไดแนะนําใหสงเธอ
ไปพักที่ซัวเถา และเตือนใหพวกเธอหาคนมาแทนถาจะใหงานดําเนินตอไปเปนไปไมไดที่ซิสเตอร
เพียงสามคนจะทํางานตามที่คาดหวังนี้ ซิสเตอรราฟาแอลชี้ใหเห็นวา การใชแรงงานทําใหสภาพ
ของซิสเตอรลําบากมาก เธอแนะวาถาสงนักบวชที่สมัครทํางานบานมาสักคนหนึ่งก็นาจะชวยพวก
เธอได ที่โรงพยาบาลไดจางผูชายใหมาทํางานนี้ เพราะผูหญิงไมไดรับการฝกใหออกไปทํางานนอก
บาน
เธอเลาตอไปวา วันเวลาของพวกเธอยิ่งลําบากมากขึ้นเกี่ยวกับสภาพความเปนอยู... บานที่
เธออยูถูกทิ้งใหทรุดโทรม ซิสเตอรตองพยายามทําใหเขาทีเ่ ขาทาง ทานสังฆราชก็รับปากวาจะชวย
ซอมแซมและทาสีให การขาดความเปนสวนตัวก็เปนอีกปญหาหนึ่ง พวกเธอตองอยูใจกลางเมืองไม
ไกลจากแมน้ําและอยูชิดถนน มีพื้นที่เล็ก ๆ ไมมีสวนหรือสถานที่สําหรับเดินเลนเปนการพักผอน มี
ดอกไมขึ้นเปนแนวตรงหนาบาน มีรั้วเตีย้ ๆ ขางหลังบาน มีตนกลวยขึ้นเรียงราย ไมดีนักที่มีประตู
เล็ก ๆ บานหนึ่งซึ่งเปดตลอดเวลา เด็กชาวบานใกล ๆ ที่มักรูมักเห็นเขาออกไดสบาย ดวยเหตุนี้
สภาพของซิสเตอรจึงเปนไปไมไดที่จะอยูในเขตพรตจริง ๆ นอกจากจะมีชาวบานเขามาแลว พวก
เธอเองยังตองออกไปซื้อของขางนอกและยังตองไปวัด
ซิสเตอรราฟาแอลเขียนตอไปวา พวกเธอไดพยายามเทาที่จะเปนไปไดที่จะถือซื่อตรงตอ
ชีวิตฝายจิตวิญญาณ แตขณะนี้ งานที่พวกเธอตองทําอยูทําใหเปนไปไมไดที่จะสวดทําวัตรรวมกัน
ทานสังฆราชอยากใหซิสเตอรไปสวดในวัดใหญเพื่อเปนแบบอยางใหคนอื่นทําตาม ซิสเตอรทุกคน

รวมพิธีมิสซาและรับศีลแกบาปทุกวันพฤหัสบดี ซิสเตอรราฟาแอลลงทายจดหมายโดยคานวา เธอ
ไมสามารถจะทําได เพราะตองดูแลซิสเตอรเทแรสที่ลมปวยอยู แตก็ตองทําตามความประสงคของ
ทานสังฆราช
จดหมายฉบับนี้เลาเรื่องอยางชัดเจน ละเอียดลออรอบดาน งดงามดุจดังงานเขียนในสมัย
กลาง นี่เปนจดหมายฉบับแรกในบรรดาจดหมายทั้งหลายที่ซิสเตอรไดเขียนตลอดเวลาหลายป ที่ซิ
สเตอรราฟาแอลไดวิเคราะหแจกแจงสภาพของมิสซังอยางแจมชัดตามความเปนจริง
คําเสนอแนะของเธอไมชวยใหซิสเตอรเทแรสดีขึ้น ที่จริงเธอปวยหนักมากเกินกวาจะยาย
ไปอยูที่อื่น พอตนเดือนมีนาคม อาการของเธอทุเลา เธอจึงไปที่วัดกาลหวารรวมทํางานกับซิสเตอร
ทุกคน แตเห็นชัดทันทีวาจะตองโยกยายเธอใหไปพักฟนที่อื่นแลว เพราะเสียงอึกทึกจากถนนที่
จอแจพอ ๆ กับความวุนวายในบาน เปนความทรมานจริง ๆ สําหรับเธอ จึงตองใหเธอกลับไปอยูที่
โรงพยาบาล
ทานแปรโรสกังวลมากเรื่องอาการปวยของซิสเตอรเทแรส พอวันที่ 3 มีนาคม ทานจึงเขียน
จดหมายถึงคุณแมแองแจล เดอ นอเทรอดาม นี่เปนจดหมายฉบับแรกของทานนับแตไดทราบวาชาว
คณะอุรสุลินใกลจะมาถึง ทานเขียนอธิบายอยางยืดยาววา ทําไมทานไมไดเตรียมการไวสําหรับซิ
สเตอรเหลานี้ และทานไดทําอะไรไปแลว บาง นับแตจัดหาสํานักใหอยูและโรงเรียน ทานไม
สามารถทําไดมากกวานี้สําหรับซิสเตอรที่มาในฐานะธรรมทูตหนาใหม ทานเขียนวา “ขาพเจารูสึก
ปติยินดีในจิตใจอันศรัทธารอนรนของซิสเตอรของทาน ซิสเตอรทั้งสี่เต็มไปดวยน้ําใจดี ราเริง มี
จิตใจสูงสง สมเปนธรรมทูตอันแทจริง เธอเปนนักบวชที่ศรัทธาอุทิศตอพระประสงคของผูเปนเจา
และเปนที่รักของผูที่ไดรูจักเธอ ขาพเจาขอขอบคุณทานอยางเต็มหัวใจสําหรับความชวยเหลืออันมี
คุณคานี”้
ทานแปรโรสเขียนเกี่ยวกับซิสเตอรเทแรสวา แมจะนับวาเธอพนขีดอันตรายแตก็ยังออน
แรง หมอคาดวาจะตองใชเวลานานสําหรับพักฟน แมตัว ทานไดเสนอแนะใหสงเธอไปซัว เถา
หมอปวส (Dr. Poix) ก็แยงเพราะฤดูนั้นเปนชวงที่มีหมอกจัดในประเทศจีนตอนใตซึ่งจะไมดีตอ
สุขภาพของเธอ บางทีอาจจะมีสถานที่ไมไกลนักที่มีสํานักของคณะอุรสุลินใหเธอไปพักที่นั่นก็ได
อาจจะเปนเพราะคําแนะนําของหมอปวส จึงมีโทรเลขดวนฉบับหนึ่งสงไปยังกรุงโรม ขอ
ยายซิสเตอรเทแรสไปพักอยูในที่ที่มีอากาศดีกวา วันที่ 15 มีนาคม มีคําสั่งอนุญาตใหสงซิสเตอรเท
แรสไปอยูที่สํานักของคณะอุรสุลินที่ชวาซิสเตอรเทแรสยังเดินไมคอยไหว ซิสเตอรซาเวเรียจึงตอง
รับหนาที่ไปเปนเพื่อน โดยจองที่ในเรือกระทง เรือลําเล็กที่พาพวกเธอมายังสยามเมื่อสี่เดือนกอน
วันที่ 30 มีนาคม ซิสเตอรทั้งสองก็มาถึงทาเรือเวลาสี่โมง บันไดพาดขึ้นเรือเปนแผนแคบ ๆ เดินขึ้น
ไปไดทีละคน ซิสเตอรซาเวเรียไมสามารถไปประคับประคองซิสเตอรเทแรส ไดแตมองดูซิสเตอร
เทแรสซึ่งออนระโหยเกินจะกาวขึ้นบันไดชันทีละขั้นตองคลานบาง ใชมือยันบาง จนขึ้นเรือได

ซิสเตอรทั้งสองยังจําพายุที่พัดกระหน่ํานากลัวไปอาวสยามได เธอไดเริ่มการเดินทางที่นา
กลัว แตคราวนี้ลมสงบ ทะเลก็ราบเรียบราวกับทะเลสาบ ที่สิงคโปร ซิสเตอรทั้งสองไดขึ้นจากเรือ
ไปคางคืนที่สํานักเดิมเมื่อขามา คราวนี้ไมตองนอนในหอพักเด็กชาย แตไดอยูในหองพยาบาลทีส่ งบ
เงียบ และมีมุงกันยุงดวย
การเดินทางจากสิงคโปรไปยังปตตาเวีย (เวลานี้คือเมืองจาการตา) ราบรื่นมาก เธอไดเดิน
ทางผาน “ทะเลรอยเกาะ” มีปาไมและสวนปาลมของเกาะสุมาตราทางขวามือ มีเกาะเล็ก ๆ งาม
เหมือนภาพวาดอยูทางซายมือ ซิสเตอรเทแรสมิไดเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทาง เมื่อไดรับอากาศสด
ชื่นและมีโอกาสเดินเล็กนอยบนดาดฟาเรือสุขภาพของเธอก็ดีขึ้น พอเรือทอดสมอที่เมืองปตตาเวีย
ซิสเตอรเทแรสก็แข็งแรงขึ้นมาก
คุณแมแบรนารด มังแซล กําลังรอซิสเตอรทั้งสองอยูที่ทาเรือดวยออมแขน ทาทีและจิตใจที่
เปดกวางตอนรับเธอทั้งสอง สํานักของคณะอุรสุลินที่ปตตาเวียสวนใหญมีนักบวชเปนชาวดัชท
(ฮอลันดา) มีชาวฝรั่งเศสไมกี่คน ผูที่เดินทางมาเกือบจะไมมีเวลาพอทําความรูจักกัน เมื่อผูใหญ
กําหนดใหซิสเตอรทั้งสองไปยังเมืองบันดุง ที่ซึ่งมีภูเขา มีอากาศเย็นกวาและชื้นนอยกวา ซิสเตอร
ทั้งสองนั่งไปรถไฟไปสองชั่วโมง ผานปาทึบไปสูที่ราบสูงบันดุง อันเปนสถานที่นาอยูอยางดีเลิศ
เหมาะสําหรับซิสเตอรเทแรสไดพักฟนใหหายจากอาการปวยไข
ในขณะเดียวกันนั้น ที่กรุงเทพ ฯ ซิสเตอรราฟาแอลและซิสเตอรอักแนสก็พยายามอยางยิ่ง
เพื่อทํางานที่กําหนดไวในแตละวัน ทานสังฆราชก็ทราบดีวางานนั้นหนักเกินไปสําหรับซิสเตอรทั้ง
สอง แตทานก็ไมมีทางเลือกในเวลานั้นตัวทานเองก็ไมมีซิสเตอรเหลือพอที่จะไปชวยเธอแกปญหา
ทานรูสึกวาการแกปญหานี้จะตองมีซิสเตอรมาจากกรุงโรม ที่จริงคุณแมแองแจล เดอ นอเทรอดาม
กอนไดรับคําแนะนําของหมอปวสใหสงซิสเตอรเทแรสไปพักผอนที่ชวา คุณแมก็ไดเขียนจดหมาย
ไปที่ ซัว เถา อธิ บายสถานการณแ กคุณ แมโ รแซรและขอรองใหท านมายัง สยามเพื่ อประเมิ น
สถานการณ และทําสิ่งที่ทานสามารถทําไดเพื่อชวยซิสเตอรทั้งสอง ปรากฏวาจดหมายฉบับนี้ซึ่ง
เขียนตอนตน เดือนมีน าคมไมไดมาถึงซัวเถา กระทั่งถึงเดือนเมษายน ซึ่งเปนเวลานานทีเดียว
หลังจากที่ซิสเตอรเทแรสและซิสเตอรซาเวเรียไดไปชวาแลว ทีแรกทานสังฆราชราอิสซัคยังโกรธที่
เสียซิสเตอรซึ่งควรอยูในอาณัติของทานไปอยูเสียที่สยาม จึงปฏิเสธที่จะพิจารณาคําขอนี้ แตในที่สุด
ทานก็ยินยอม กลางเดือนเมษายน คุณแมโรแซรจึงเตรียมการเดินทางมายังกรุงเทพ ฯ การเดินทาง
ซึ่งใชเวลาหกวัน เปนชวงเวลาสงบอันมีคายิ่ง เพราะคุณแมใชชวงเวลานั้นเปนการเขาเงียบประจําป
ของทานไปดวย
วันที่ 25 เมษายน คุณแมโรแซรก็มาถึงกรุงเทพ ฯ หลังจากไดสงโทรเลขฉบับหนึ่งถึงทาน
สังฆราชเรียนใหทราบ ทานไดรับการตอนรับที่ทาเรือ และพามายังสํานักพระสังฆราช ไดพบทาน
แปรโรสซึ่งตอนรับขับสูแสดงออกแบบบิดาตอบุตรดวยน้ําใสใจจริง และกลาวคําชมเชยชาวคณะ
อุรสุลิน ซึ่งอยูไดอยางกลาหาญทรหด ทั้งที่ตองเผชิญกับการทดสอบตาง ๆ เมื่อคุณแมโรแซรอธิบาย

ความมุงหมายของการมาวา เพื่อประเมินสถานการณและใหทานพิจารณาวาจะทําอยางไรกับซิ
สเตอรเทแรส ทานสังฆราชประหลาดใจมาก โดยเรียนคุณแมวา ซิสเตอรเทแรสไดพักที่ชวาพรอม
กับซิสเตอรซาเวเรียแลว คุณแมโรแซรรูสึกฉุนกึก ทานตองเดินทางเสียคาใชจายอยางแพงในชวงหก
วัน ทั้งที่ที่ซัวเถาก็ตองการทานอยางยิ่ง แตแลวคุณแมก็เปลี่ยนอารมณมองไปในแงดีซึ่งเปนปกติ
วิสัยของทาน ทานกลับคิดวาเปนบุญอยางยิ่งที่ทานมาที่นี่ จะไดมีโอกาสไดรูจักซิสเตอรสองคนที่ยัง
อยูที่นี้ พอรับประทานอาหารเชาแลว ทานก็ไดไปยังวัดกาลหวาร ไดพบซิสเตอรราฟาแอลและซิ
สเตอรอักแนสกําลังอยูกลางกลุมเด็ก ทานเขียนรายงานเสนอคุณแมแองแจลในเวลาตอมาวา ลานวัด
เต็มไปดวยเด็กทั้งเล็ก กลาง ใหญ เด็กเหลานั้นเปนลูกของพอแมที่มาจากซัวเถา ขณะที่ฟงเด็ก
เหลานั้นพูด ทานก็ตระหนักวาสามารถพูดภาษาของเขาได สําหรับซิสเตอรราฟาแอลและซิสเตอร
อักแนส เวลานั้นเปนชวงที่เต็มไปดวยความประหลาดใจ โทรเลขที่คุณแมโรแซรแจงการมาของ
ทานเพิ่งมาถึงทานสังฆราชเมื่อเชานี้เองไมมีเวลาจะแจงใหซิสเตอรทั้งสองทราบวาจะมีแขกมาเยี่ยม
เยียน
คุณแมโรแซรพักอยูที่วัดกาลหวารเปนเวลา 3 สัปดาหตามคําเรงเราของทานสังฆราช ซึ่งให
ความมั่นใจแกคุณแมวาซิสเตอรเทแรสมีอาการทุเลามากแลว คาดวาจะกลับมาตอนตน เดือน
พฤษภาคม คุณแมโรแซรจึงมีเวลาสังเกตงานที่จะตองทํา คุณภาพของชีวิต และสภาพจิตใจของซิ
สเตอรที่นี่ สุดทายคุณแมก็ไดแตชมเชยดวยความพิศวงที่เธอทั้งสองสามารถรับภาระนี้ไปได ชั่ว
เวลาสามเดือนที่ซิสเตอรอยูที่วัดกาลหวาร มีนักเรียนเพิ่มขึ้นกวา 100 คน ตองหาที่ทางเพิ่มเติม นี่
เปนการพิสูจนอยางดีใหเห็นความสามารถของซิสเตอรทั้งสองดวย
ทั้งงานบานก็เปนภาระหนักอยางยิ่ง ซิสเตอรอักแนสตองใชเวลาเปนชั่วโมง ๆ วุนอยูกับ
หมอ กระทะในครัวแบบโบราณ ทําอาหารสําหรับคุณพอและเด็กกําพรา แมจะมีเด็กมาชวย ก็ตอง
คอยเฝาดูแลเด็กเหลานั้น มิฉะนั้นเขาจะทําขาวของเสียหาย คุณแมโรแซรเขียนในรายงานที่สงไปยัง
คุณแมแองแจลใหคําแนะนําอยางขันแข็งวา จําเปนจะตองมีซิสเตอรที่ทําหนาที่ดูแลงานบาน เพื่อให
ซิสเตอรอักแนสมีเวลามากพอไปสอนเด็ก ทานไดแจงดวยวา ทําเลที่อยูปจจุบันของซิสเตอรเหลานี้
อึดอัดคับแคบ เพราะถูกหอมลอมทุกดาน ไมมีที่วางพอใหซิสเตอรเดินหรือสูดอากาศบริสุทธิ์ใน
เวลาพักผอน
ทานสังฆราชก็ทราบเรื่องนี้ ทานก็หวังวาในอนาคตจะสามารถหาทําเลที่ดีกวานี้ แมวาจะมี
ที่ดินอยูนอยมากในแถบนั้น ยิ่งกวานั้น ดูเหมือนคุณแมโรแซรจะเห็นวา เพื่อเขากับชาวจีนได อยาง
นอยที่สุดจะตองมีซิสเตอรสักคนพูดภาษาจีนคลองโดยเฉพาะเปนสําเนียงจีนแตจิ๋วที่พูดกันที่ซัวเถา
เนื่องจากเมืองนั้นเปนจุดที่มีการอพยพมากทีส่ ุด และเนื่องจากคุณแมแองแจลเคยใหสัญญาวาคุณแม
โรแซรสามารถจะพาซิสเตอรคนหนึ่งไปอยูที่ซัวเถาสักปสองปก็ได คุณแมโรแซรจึงเห็นวาเรื่องนี้
ไมเพียงมีประโยชนแกซัวเถาเทานั้น แตจะเปนผลดีแกกรุงเทพ ฯ ดวย

คุณแมโรแซรไดเขียนอยางยืดยาว ชมเชยผลงานและจิตใจของซิสเตอร แตเสนอแนะใหมี
การเปลี่ยนแปลงบางอยางที่ทานรูสึกวาสําคัญอยางยิ่ง หากวาสํานักนี้จะยังดําเนินงานตอไปให
ไดรับผลสําเร็จ ขณะนั้นทานกําลังรอดวยความรอนใจใหซิสเตอรเทแรสและซิสเตอรซาเวเรียกลับ
มา แมวาหมอจะแนะนําใหผูปวยพักอยูที่ชวาสักสามเดือน พออยูไดสักหกสัปดาห ซิสเตอรเทแรสก็
ฟนตัวแข็งแรงขึ้น เมื่อโทรเลขของทานสังฆราชมาถึงซิสเตอรทั้งสอง แจงขาววาคุณแมโรแซรมา
สยาม ก็ไมมีอะไรจะสามารถเหนี่ยวรั้งซิสเตอรเทแรสไมใหกลับกรุงเทพ ฯ ได ซิสเตอรทั้งสองรีบ
จองตั๋วเรือกลับกรุงเทพ ฯ โดยเร็วเทาที่จะเปนได 10 วันของการเดินทางที่ราบรื่น ซิสเตอรทั้งสองก็
มาถึงกรุงเทพ ฯ ในตอนเชาวันที่ 14 พฤษภาคม
ทั้งที่ซิสเตอรทุกคนมีความยินดีที่ไดมาอยูดวยกันอีก ก็ยังมีเมฆหมอกบาง ๆ ลอยอยูเหนือ
พวกเธอ ดวยรูวาพวกเธอคนหนึ่งจะตองไปประเทศจีนกับคุณแมโรแซร แมวาในรายงานทีค่ ณ
ุ แมโร
แซรเสนอตอคุณแมแองแจลระบุวาใหซิสเตอรราฟาแอลไปประเทศจีน เพราะเห็นวาซิสเตอรผูนี้มีหู
ไวพอจะเรียนรูภาษาจีนไดเร็วมาก แตในที่สุด ซิสเตอรซาเวเรียเปนผูถูกเลือกใหไป ไมมีหลักฐานใด
เขียนระบุวาเปนเพราะเหตุใด แตอาจเปนไปไดวาตั้งแตแรกเริ่มมาแลวที่ดูเหมือนซิสเตอรเทแรส
และซิสเตอรซาเวเรียจะมีสิ่งที่ขัดแยงกันอยู
ซิสเตอรเทแรสในฐานะที่ไดรับหนาที่เปนผูใหญในกลุมซิสเตอรที่เดินทางมา ไดถือการ
ตัดสินใจของตนเองผูเดียว แตเธอมีนิสัยคอนขางเครงครัดและขี้กังวล จึงไมอาจตัดสินใจอะไรงาย
ๆ เธอจะวิตกกังวลกอนจะตกลงใจ และไมสบายใจเมื่อไดตัดสินใจไปแลว สวนซิสเตอรซาเวเรีย
เปนคนราเริง ไมมีพิธีรีตอง มีความเชื่อมั่น คอนขางทําอะไรรวดเร็ว ไมคอยคิดถึงผลที่จะเกิดตามมา
เห็นชัดวาในวงแคบ ๆ ของชีวิตซิสเตอรทั้งสองที่ตองเผชิญหนากันทุกวัน เมื่อตองมีการตัดสินใจใน
เรื่องราวตาง ๆ แตละวัน ระหวางเธอทั้งสองจึงอาจจะมีเรื่องขัด ๆ กันอยู
ในจดหมายหลายฉบับตอมาชี้ใหเห็นวา ทั้งที่ซิสเตอรทั้งสองมีน้ําใจดีก็ยังมีความตึงเครียด
แฝงอยู บางทีซิสเตอรคนหนึ่งในสองคนนี้ ซึ่งนาจะเปนซิสเตอรเทแรสผูซึ่งอํานาจในการดูแลเกิดมี
ปญหา จึงไดพูดเรื่องนี้แกคุณแมโรแซร บางทีอาจเปนเพราะคุณแมโรแซรผูมีความรูสึกละเอียดออน
มองเห็นสภาพการณ และเห็นทางที่จะแกไข ทานจึงตัดสินใจ พอสัปดาหที่สามของเดือนพฤษภาคม
ซิสเตอรซาเวเรียซึ่งเพิ่งกลับจากชวาก็ตองจัดกระเปาเดินทางอีกครั้งและไดจากไปยังสํานักใหมดวย
ใบหนาที่นองน้ําตา แมจะมีเงื่อนไขเบื้องตนวา เธอจะไปเพียงปเดียวหรือสองป แตแทที่จริงแลวซิ
สเตอรซาเวเรียกลับตองใชเวลาถึงแปดปอยูที่ซัวเถา และไดกลับกรุงเทพ ฯ เมื่อป 1933

