บทที่ 4
สํานักนั้นมีชื่อวา มาแตรเดอี

ไมทันที่น้ําหมึกเขียนคําสั่งแตงตั้งคุณแมแบรนารดจะแหง คุณแมแบรนารดก็เขียนจดหมาย
ถึงทานสังฆราชแปรโรส จุดมุงหมายของทานไมเพียงแตเรีย นใหทานสังฆราชรับทราบถึงการ
เปลี่ยนแปลงที่กําลังเกิดขึ้นในสํานักของคณะอุรสุลินเทานั้น แตเพื่อแสดงความเคารพนับถือฐาน
บุตรของทานสังฆราชดวย จดหมายนั้นมีความวา:
ทานมหาอธิการิณีไดมอบหมายไววางใจใหดิฉันรับหนาที่เปนอธิการิณี ณ สํานักคณะอุรสุ
ลินที่กรุงเทพ ฯ ฯพณฯ ที่เคารพ สิ่งแรกที่ดิฉันอยากจะทําคือ ขอคําอวยพรจาก ฯพณฯ ใน
ฐานะที่ทานเปนบิดา และขอเรียนยืนยันแดทานวา ดิฉันมีความเคารพตอทานอยางเต็มเปยม
ดิฉันมั่นใจวา ฯพณฯ และดิฉันจะทํางานธรรมทูต ณ ที่นี้รวมกันโดยมีวิสัยทัศนและความ
มุงมั่นรวมกันคือเพื่อเผยแผอาณาจักรของพระคริสตเจา
จดหมายฉบับนี้มีจุดหมายมากกวาจะเรียนใหทานสังฆราชทราบเปนทางการเทานั้น แตเปน
ความพยายามทางการทูตที่จะชวยกอบกูสถานการณอันราวฉานที่ผานมา ทางกรุงโรมเห็นชัดวา
ความสัมพันธระหวางสํานักคณะอุรสุลินกับทานสังฆราชไมสูดีนัก ในจดหมายที่เปนทางการเพื่อ
เรียนทานสังฆราชเรื่องคุณแมแซงตฌอง มารแตง ไดรับตําแหนงเปนมหาธิการิณีของคณะอุรสุลิน
เปน จดหมายที่แสดงการขออภัยที่ทําใหทานสังฆราชมีปญหาดว ย ทานสังฆราชไดตอบมาวา
“ตอนทายจดหมายที่เลขานุการของทานไดเขียนขออภัยที่ทําใหขาพเจาเดือดเนื้อรอนใจไปดวยนั้น
กระผมขอเรียนตรง ๆ วา โปรดอยาพูดหรือคิดถึงเรื่องนี้อีกตอไปเลย”
แตสภาพอันราวรานนี้เปนเรื่องที่ซิสเตอรชาวคณะอุรสุลินสามคนในกรุงเทพ ฯ ลืมได
ชั่วคราว พอถึงสัปดาหที่สามของเดือนตุลาคม พวกเธอก็รับทราบวาคุณแมแซงตฌอง มารแตงไดรบั
เลือกเปนมหาธิการิณี และคุณแมแบรนารด มังแซล ซึ่งเปนผูสนับสนุนที่เหนียวแนนของพวกเธอ
ไดรับแตงตั้งเปนอธิการิณีคนใหมของตน พอวันที่ 19 พฤศจิกายน คุณแมแบรนารดไดโดยสารเรือ
จากเมืองมาเซยโดยไมแวะที่ชวา ที่ซึ่งทานไดอยู ณ ที่นั้นนานถึง 17 ปในฐานะธรรมทูต วันที่ 13
ธันวาคม คุณแมแบรนารด และผูรวมทางคือซิสเตอรเทเรซา ซิโต (Teresa Cito) เปนชาวอิตาเลียน
มาทําหนาที่รับงานบาน ไดมาถึงสิงคโปร อีกเกาวันตอมาก็มาถึงกรุงเทพ ฯ ผูบันทึกเหตุการณได
บัน ทึก ไววา“ไมมีคําพูด ใดจะบรรยายความสุขในวันนั้นได! สี่โมงเย็นวันนั้น ซิสเตอรเทแรส

แวดลอมดวยนักเรียนโตกลุมหนึ่งไดไปยังทาเรือเพื่อตอนรับ ‘ทูตที่สวรรคสงมา’ ที่อารามของเรามี
การฉลองกันยกใหญ!”
คริสตมาสครั้งที่สามของชาวอุรสุลินคราวนี้ตางไปจากคริสตมาสครั้งแรกซึ่งเธอติดโรคไข
รากสาดอยางหนัก และตางไปจากคริสตมาสครั้งที่สอง ซึ่งคราวนั้นดูเหมือนวา เสียงที่ร่ํารองขอให
ชวยของพวกเธอไมไดไปถึงหูที่หนวกอื้อเลย!
ในที่สุดซิสเตอรเทแรสสามารถวางมือจากภาระที่ทําใหเธอออนเปลี้ยจนแทบไมอาจทํา
อะไรไดอีก ประสบการณเปนเวลาหลายปในดานธรรมทูตของคุณแมแบรนารดที่ชวา ควบคูกับ
จิตใจกระตือรือรนเปนพิเศษในงานธรรมทูต ทําใหคุณแมแบรนารดเปนผูสืบตําแหนงที่โดดเดนตอ
จากซิสเตอรเทแรส คุณแมแบรนารดรูไดทันทีถึงความยากลําบากตาง ๆ ที่ทําใหทานตื่นตัว และ
ภายในสองสัปดาหที่ทานมาถึงสยาม ทานก็เขียนถึงคุณแมแซงตฌอง มารแตง ประเมินสถานการณ
เท าที่ ม องเห็น ไดอ ย างน าทึ่ ง “ด ว ยการกระทํ าที่ ออกจะเกิน เลย อั น เป น ผลมาจากการขาด
ประสบการณ รวมกับคําแนะนําที่ไมเหมาะสมที่กรุงเทพ ฯ นี้ ทําใหทานสังฆราชแปรโรสเสียใจ
อยางยิ่ง” คุณแมแบรนารดอธิบายวา ทาทีของทานสังฆราชเปนไปเยี่ยงบิดา จนกระทั่งถึงเวลาที่เห็น
ไดชัดวาความเห็นของทานไมไดรับการยอมรับ
ซิสเตอรเทแรสผูมีอายุนอยและขาดประสบการณ ก็เร็ว เกินไปที่รับ “คําแนะนําจาก
ผูอํานวยการสํานักธรรมทูต คือคุณพอโชแรง พระสงฆหนุมผูมีหลักการขัดแยงกับทานสังฆราช” ซิ
สเตอรเทแรสพยายามที่จะปฏิบัติอยางเถรตรงตามกฎวินัยของคณะ เธอถือเอาระเบียบแบบแผนของ
เขตพรตเปนเรื่องสําคัญเหนือเรื่องอื่นใด โดยยืนกรานวาสํานักของเธอตองทําพิธีมิสซาทุกวันแมจะ
มีคําคานตาง ๆ จากทานสังฆราชแปรโรส คุณแมแบรนารดอธิบายวา “คนจีนกําลังคิดวาตนถูกแยง
เอามิสซาสําหรับพวกตนไปเพื่อทําสําหรับซิสเตอรสามคนและเด็กกําพรา 14 คน จึงไมพอใจ และ
ยิ่งไมพอใจมากขึ้นเมื่อซิสเตอรหยุดสอนที่โรงเรียนจีน พวกเราอยูหางจากโบสถเพียงหาเมตร ทาน
สังฆราชบอกวาคนจีนชาวคริสตตั้งหลายรอยคนไมมีโอกาสไดรับศีลดวยเหตุน”ี้
ถึงจะมีเรื่องยุงยากตาง ๆ ซิสเตอรเหลานี้ก็ไดทําสิ่งดี ๆ เปนอันมาก “งานของเราแมจะเล็ก
แตก็เจริญรุดหนา” คุณแมแบรนารดเขียนในจดหมายฉบับเดียวกัน มีสิ่งหนึ่งที่ซิสเตอรเทแรสกลาว
ไดไมผิดพลาดคือ ชาวคณะอุรสุลินตองมีที่ดินสําหรับสํานักมากกวานี้ คุณแมแบรนารดอธิบายวา
“เมื่อนั้นเราก็จะสามารถกอตั้งคณะของเราไดในสยามและทํางานแพรธรรมได” แตคุณแมคิดวา
เรื่องนี้ไมควรทําโดยปดสํานักที่วัดกาลหวาร ชาวคณะอุรสุลินยังตองอยูที่นั่นและดําเนินงานใน
โรงเรียนจีนอันยากไรตอไป ในยามที่งานแพรธรรมของชาวคณะเจริญรุงเรืองขึ้น คุณแมแบรนาร
ดลงทายจดหมายฉบับนี้วา “ดิฉันเรียนขอรองคุณแม ขอใหพวกเราไดอยูในประเทศที่ยังไมรูจักพระ
เจานี้ตอไป ณ ที่นี้ ยังมีงานที่คุมคากับคณะอุรสุลินแหงสหภาพโรมันของเรา และคุมกับดวงใจของ
คุณแมที่เต็มเปยมไปดวยงานธรรมทูต”

ในขณะที่ซิสเตอรเทแรสตองใชเวลาหลายเดือนเพื่อรอคําตอบจากกรุงโรม คุณ แมแบร
นารดโดยการสนับสนุนของผูใหญที่พรอมจะรับฟงและตัดสินใจ กลับใชเวลาเพียงไมกี่สัปดาหเพื่อ
รอรับการอนุมัติครั้งสําคัญ กลางเดือนกุมภาพันธ ทานก็ไดรับอนุมัติใหยืมเงินจํานวนหนึ่งเพื่อซื้อ
ที่ดิน ภายในเวลาไมกี่วัน คุณแมแบรนารดก็ออกสืบหาทําเลที่ดินที่จะใชกอตั้งสํานักใหมของคณะ
อุรสุลิน
ระหวางเทศกาลฉลองปาสกา 5 คณะอุรสุลินก็ไดพบที่ดินซึ่งมีอาคารหลังหนึ่งสรางอยูแลว
มีลักษณะที่เหมาะสมกับความตองการของคณะ แมวาคุณ แมแบรนารดมีประสบการณนอยมาก
เกี่ยวกับการเงิน ตามที่ทานเรียนอธิบายทานมหาธิการิณีคุณแมแซงตฌอง ทานสังฆราชแปรโรสซึ่ง
รูจักกรุงเทพ ฯ เปนอยางดีไดชวยเหลือเปนอันมาก ทานแปรโรสแนะนําใหซื้อที่ดินทั้งหมดที่
ตองการทัน ทีเพื่อเจาของที่ดิน จะไมสามารถขึ้น ราคาตอนหลัง ทานยังแนะนําใหทําการกูเงิน
ในสยาม แมดูเหมือนวาจะตองเสียดอกเบี้ยแพงกวา ทานก็ใหความมั่นใจวาชาวอุรสุลินจะสามารถ
จายดอกเบี้ยได
ความกังวลอีก อยางหนึ่งที่บังคับใหคุณแมแบรนารดตองคิดคือ ปญหาเรื่องบุคลากร ซิ
สเตอรชาวอิตาเลียนที่ทานพามาดวย กําลังพยายามอยางเต็มที่ที่จะเรียนภาษาฝรั่งเศสและภาษาไทย
ซิสเตอรเทเรซา ซิโต ทํางานครัวอยางหนัก แตนาเสีย ดายที่เธอทําครัวไมเปน “อาหารที่เปน
ประโยชนแกรางกายและอรอย เปนสิ่งจําเปนในประเทศที่มีภูมิอากาศอยางนี้” ชาวคณะควรจะอยู
ดีกวานี้มากถามีซิสเตอรอีกคนที่สามารถชวยดูแลงานครัวให
และสิ่งที่สําคัญกวานั้น คือจะตองมีซิสเตอรอีกหลายคนสําหรับงานในโรงเรียน ปนั้นซิ
สเตอรอักแนสดูแลโรงเรียนนักเรียนยากจน มีครูไทยหลายคนเปนผูชวยงานก็ไปไดดีพอ สิ่งที่ยากก็
คือตองหาครูที่จ ะสอนภาษาฝรั่งเศสและอังกฤษ คนไทยมีค วามสนใจเปน พิเศษในการเรีย น
ภาษาอังกฤษ ชั้นที่เรียนภาษาอังกฤษมีนักเรียนเพิ่มขึ้นเปน 49 คน แตชั้นที่สอนภาษาฝรั่งเศสมีคน
นอยกวามาก คือมีนักเรียนสมัครเรียนเพียง 3 คนในเวลานั้น
การที่คนขาดความสนใจในภาษาฝรั่งเศสเปนความกังวลที่ฝงแนนในใจของคุณแมแบร
นารด ขณะที่ทานยอมรับวาความสนใจในภาษาอังกฤษครอบงําอยูในสยาม แตทานก็รูสึกอยางหนัก
แนนวา คณะควรยึดถือวาไดสืบทอดมาจากมิสซังฝรั่งเศส ดวยเหตุนี้แมทานจะรูถึงความจําเปนที่
จะตองมีซิสเตอรที่สามารถสอนภาษาอังกฤษได ทานก็ยังกังวลเกี่ยวกับการผดุงจิต ตารมณแบบ
ฝรั่งเศสของสํานัก ถาหากวาซิสเตอรที่พูดภาษาอังกฤษมีจํานวนมากกวาเสีย คุณแมเห็นวาแนวคิด
สําคัญคือ ควรมีซิสเตอรชาวฝรั่งเศสที่ไดรับการศึกษามาเปนอยางดีในภาษาอังกฤษ ดวยความรูสึก
ในใจเชนนี้ คุณแมจึงเขียนจดหมายเปดผนึกไปยังคณะอุรสุลินแหงเมืองซาเวนเธม (Saventhem) ใน
ประเทศเบลเยียม มีความวา:
5

วันฉลองปาสกา หรือวันฉลองอีสเตอร เปนวันฉลองพระเยซูเจากลับคืนพระชนมชีพ

ดิฉันขอกลาวคําสวัสดีแกชาวคณะที่มีจิตใจแบบชาวฝรั่งเศส ขอเรียนทานวา จงมีแกใจที่จะ
มาชวยสอนภาษาฝรั่งเศสในกรุงเทพ! ยิ่งกวานั้น ขอใหมีแกใจเห็นแกอิทธิพลแบบฝรั่งเศส
ในคณะของเรา ซึ่งในฐานะที่เปนสํานักธรรมทูตฝรั่งเศส ก็ควรจะมีสมาชิกของคณะที่เปน
ชาวฝรั่งเศสเปนสวนใหญ ทวาสํานักของเรามีชาวฝรั่งเศสเพียงสองคน !
ขณะนั้นทั้งที่อากาศรอนแรงในฤดูรอน คุณแมแบรนารดยิ่งเพิ่มความพยายามเปนสองเทา
เพื่อหาทางใหไดเงินเพื่อซื้อที่ดิน เดือนพฤษภาคม ทานไดรับนัดหมายพบเมอรซิเออรโปแลง (M.
Polain) เจาหนาที่ชั้นผูใหญชาวเบลเยียมในสยาม ทานผูนี้มีความสนใจและยินดีสงเสริมคณะอุรสุลิ
นอยางยิ่ง แตไมอาจใหความชวยเหลือที่เปนรูปธรรมได ทานไดเขียนถึงคุณแมแบรนารด หลังจาก
ไดพบปะสัมภาษณกันแลววา “ผมมั่นใจสนิททีเดียววา คุณแมจะตองไดรับความสําเร็จ” คําพูดเชนนี้
เปนเพียงคํายกยอ แตไมอาจชวยอะไรไดจริงจัง อยางไรก็ตาม คุณแมแบรนารดไมยอมแพงาย ๆ
วันที่ 3 พฤษภาคม ทานจึงเขียนจดหมายถึงเพื่อนคนหนึ่งที่ชวาวา “เมื่อไดรับคําอนุมัติดวนของทาน
สังฆราชดิฉันกําลังเขียนถึงบุรุษที่ร่ํารวยที่สุดในโลกคือ เฮนรี ฟอรด ชางบังอาจนี่กระไร! แตบางทีก็
จําเปนตองทําเชนนั้น !” แตคําตอบจากเฮนรี ฟอรดไมมีบันทึกไว
แมวาเมอรซิเออรโปแลงไมอาจชวยเรื่องทุนก็จริง แตก็สามารถใหขอมูลที่สําคัญบางอยาง
ได พอปลายเดือนพฤษภาคม ทานพบอาคารหลังหนึ่งซึ่งเปนของสมาคมอังกฤษที่ตั้งใจจะขายใน
ราคาไมแพง คุณแมแบรนารดเขียนถึงคุณแมแซงตฌองวา บานหลังนี้ตั้งอยูในทําเลที่ดีเยี่ยม อยูใกล
สถานทูต อากาศดี มีที่วางพอขยับขยายได ตัวอาคารเปนไม ไมมีหองใตดิน แตมีเสารับตัวอาคาร
ตามลักษณะของบานคนไทย โชคดีที่บริเวณนั้นมีทั้งน้ําและไฟฟา มีคลองสายหนึ่งอยูใกล ๆ ซึ่งทํา
ใหบริเวณนั้นมีบรรยากาศรื่นรมย
คุณแมแบรนารดผูเต็มไปดวยความกระตือรือรน แทบจะยังไมทันเห็นตัวอาคารละเอียด
ทานก็วางแผนการใชอาคารหลังนั้นแลว คืออาคารดานขวามือ ซึ่งแยกออกไปเปนสวนหนึ่ง ถือเปน
เขตพรตสําหรับคณะอุรสุลิน ทางซายมือเปนเขตสําหรับนักเรียนประจํา แลวจะคอย ๆ สรางเรือน
สําหรับเด็กกําพรา โรงเรียนสําหรับนักเรียนยากจนและแผนกอนุบาล คราวนี้คณะอุรสุลินก็จะตั้ง
โรงเรีย นมั ธยมไดต ามที่ท านสัง ฆราชอยากให ทํา ถ ามี ค รู เพิ่ มอี ก สั ก 2-3 คนสํ าหรับ สอน
ภาษาอังกฤษและฝรั่งเศส งานนี้จะตองคอยเปนคอยไปตามกําลังของคณะซึ่งไมมีนักบวชคณะใด
ที่นี่จะทํางานแบบนี้ คุณแมแบรนารดแนใจวานี่เปนโอกาสของคณะอุรสุลิน ขอไดโปรดอนุมัติ
เทานั้น ในเดือนสิงหาคมจะเริ่มเจรจาตอรอง จะตกลงซื้อขายกันใหแลวเสร็จในเดือนธันวาคม และ
อาจเริ่มเปดสอนไดเมื่อเปดเทอมใหมในเดือนกุมภาพันธ
การดําเนิน งานดวยความกระตือรือรน แทบไมไดหายใจของคุณแมแบรน ารด นั้น ทาน
สังฆราชแปรโรสไดก ลาวสนับสนุนอยางเต็มที่ โดยไดเขีย นถึงคุณแมแซงตฌอง เมื่อวันที่ 30

พฤษภาคม กลาวถึงขอดีของสถานที่นี้วา“สถานที่นี้ตั้งอยูในทําเลดี ใกลตัวเมือง ชิดถนน เปนทําเลที่
มีบานเรือนอยูหาง ๆ กัน ไปมาไดโดยอาศัยรถรางโดยสารซึ่งอยูหางไปราว 400 เมตร” ในจดหมาย
ฉบับนี้ ทานสังฆราชย้ําถึงความกังวลใจของคุณแมแบรนารดที่ตองการหาครูที่มีความสามารถใน
การสอนดวย ทานอธิบายถึงความจําเปนสําหรับซิสเตอรที่จะตองมีประกาศนียบัตรครูดวยวา “การ
ที่ขาพเจาเนนเรื่องที่ครูตองมีประกาศนียบัตรครูนั้นนาจะทําใหทานหัวเราะ แตเราอยูในประเทศ
ตะวันออกเปนถิ่นใหม ที่ซึ่งประชาชนรูสึกวาสําคัญมากในเรื่องการแสดงตัววาเปนผูมีคุณสมบัติ
บุคลากรจะตองแสดงออกใหพวกเขาเกิดความเชื่อถือตั้งแตแรก”
ความกังวลใจเรื่องตอไปคือ อนาคตของโรงเรียนจีนที่วัดกาลหวาร วันที่ 21 สิงหาคม ซิ
สเตอรอักแนสไดเขียนถึงกรุงโรม กลาวย้ําถึงความจําเปนที่จะตองคงโรงเรียนจีนที่วัดกาลหวารไว
โดยเฉพาะตองเลี้ยงดูเด็กกําพราที่นั่น ดีกวาจะยายเด็กเหลานี้ไปอยูที่ใหม เด็กพวกนี้ยากจนยังไมได
ถูกอบรมใหมีระเบียบเรียบรอย แตก็หยิ่งในตัวเอง เด็กเหลานี้จะรูสึกราวรานใจ หากวาจะตองอยูใน
สถานที่ที่เขาไมรูสึกวารูสึกเปนบานของตน คุณแมแบรนารดก็ย้ําความเห็นของซิสเตอรอักแนส แต
ดวยน้ําเสียงที่แตกตางออกไป “ถาเราเอาเด็กกําพราเหลานี้ไปยังบานใหม เราก็จะมีเด็กตัวนอย ๆ วิ่ง
เพนพานอยูทุกแหง ซึ่งจะทําใหการตั้งโรงเรียนประจําในถิ่นของคนชั้นสูงในถิ่นที่เปนศูนยกลาง
ของสถานทูตตาง ๆ ทั้งไมไกลจากวังหลวงตองจบสิ้นลง !”
มิใชวาคุณแมแบรนารดจะไมไยดีถึงความจําเปนตาง ๆ ของพวกเด็กคนยาก แตวิสัยทัศน
ของทานเกี่ยวกับกระแสเรียกของคณะอุรสุลิน คือการกอตั้งโรงเรียนชั้นเยี่ยม เพื่อจะดึงนักเรียนมา
จากคนชั้นสูงในสังคม อยางไรก็ตามสําหรับซิสเตอรอักแนส ความอยูดีมีสุขของเด็กกําพราเปนสิ่ง
แรกที่เธอเปนหวง แมวาการรักษาโรงเรียนที่วัดกาลหวารใหคงอยู ทําใหเธอจําเปนตองสละการอยู
รวมคณะกับซิสเตอรอื่น ๆ คือตองแยกกันอยูเมื่อโรงเรียนแหงใหมเปดทําการสอน ซิสเตอรสอง
ทานจะยังคงอยูที่วัดกาลหวารเพื่อดูแลเด็ก ๆ เห็นไดชัดวาหัวใจของซิสเตอรอักแนสฝกใฝที่จะอยู
ในบานหลังนอยที่ซึ่งเธอไดเริ่มตนชีวิตของเธอในฐานะธรรมทูต
หนึ่งเดือนตอมา เธอไดเขียนจดหมายถึงกรุงโรมอีก บรรยายความหวังของเธอวา วันหนึ่ง
งานของพวกเธอจะขยายขอบเขตออกไป และเปดโรงเรียนอนุบาลขึ้น เธอเขียนไปวา “สํานักใหม
ของเรากําลังเจริญรุงเรือง เด็กกําพรานอย ๆ ของเราก็เรียบรอยขึ้น แตเด็กโต ๆ อบรมไดยากที่สุด
เพราะเขาอายุมากแลวเมื่อมาอยูกับเรา ระเบียบวินัยเปนเรื่องที่ทําใหเขาลําบากใจ แตเขาก็มีโอกาส
ปรับตัวได”
การตัดสินใจที่จะรักษาโรงเรียนที่วัดกาลหวารไวเปนเรื่องลําบากใจ เพราะชาวคณะอุรสุลิ
นตองแยกกันอยู แตชาวคณะก็มีอิสระที่จะเสี่ยงทําแบบนี้เพื่อใหงานเปนรูปรางมากขึ้น ทางกรุงโรม
เมื่ออนุมัติใหกอตั้งสํานักได ก็ดําเนินการตอไปเรื่องหาซิสเตอรเปนธรรมทูตเพิ่มเติม ในเดือน
กันยายน คุณแมแบรนารดไดรับทราบวาซิสเตอรจํานวนสี่หรือหาทานจะมารวมงานกอนปใหม คุณ
แมแบรนารดรอนใจใครจะรูชื่อของซิสเตอรเหลานั้น ดวยหวังวาอยางนอยที่สุดจะมีซิสเตอรคน

หนึ่งหรือสองคนเปนชาวฝรั่งเศส แตเรื่องนี้ไมเปนไปตามคาดเพราะธรรมทูตที่มาใหมเปนรุนแรก
นั้นสองคนเปนชาวอิตาลี คนหนึ่งเปนชาวฮอลันดา คนหนึ่งเปนชาวเบลเยียม และอีกคนหนึ่งเปน
ชาวอเมริกัน
วันที่ 20 กันยายน 1927 ไมทันครบหนึ่งปหลังจากที่คุณแมแบรนารดมาสูสยาม ก็มีจดหมาย
ฉบับหนึ่งจากสํานักมหาธิการิณีซึ่งไดยืนยันเปนทางการตอคํารองขอหลายครั้งของคุณแมแบรนารด
ใหโรงเรียนที่จะสรางขึ้นใหมนี้เปนโรงเรียนที่อุทิศถวายแดแมพระโดยใชชื่อวา ‘มาแตร เดอี’ สวน
โรงเรียนที่วัดกาลหวารใหเปดตอไปโดยซิสเตอรสองหรือสามทานดูแล เครื่องแบบคณะอุรสุลินให
เปลี่ยนผาคลุมศีรษะเปนผาสีขาว เพราะสยามเปนประเทศที่มีอากาศรอน และใหใชภาษาฝรั่งเศส
เปนภาษาสําหรับคณะ
เวลานั้ น ที่ก รุง ปารีส ชาวคณะอุรสุ ลิน หกท านไดม ารวมตัว กัน เพื่อเตรี ย มเดิน ทางมา
ตะวันออก ทานเหลานั้น ไดแก ซิสเตอรมารี กาบริแอล วาน นิลิยุกต (Marie Gabrielle van
Niewkuyk) มาจากสํานักเมืองกรุบเบนเวอรส (Grubbenvorst) ประเทศฮอลันดา ซิสเตอรมารี เดอ
ลูรด ไซมอนส (Marie de Lourdes Simons) จากสํานัก เมืองนิว โรแชล (New Rochelle)
สหรัฐอเมริกา ซิสเตอรมาเรีย ลูอิซา เยมินาติ (Maria Luisa Geminati) จากสํานักเมืองคาลวิ (Calvi)
อิตาลี ซิสเตอรลอเรนซินา เบลอทติ (Lorenzina Belotti) จากสํานักเมืองคาลวิเหมือนกัน ซิสเตอร
มารี ชาญ แตรราส (Marie Jeanne Terrace) จากสํานักเมืองซาเวนเธม ประเทศเบลเยียม และซิ
สเตอรกูนิกุนเด เบคซาร (Kunigunde Bajczar) จากสํานักเมืองบูดาเปสท ซึ่งมีปลายทางจะไปยัง
สํานักในประเทศจีน การเดินทางจากเมืองมาเซยมายังกรุงเทพ ฯ นั้นไดเลาไวอยางละเอียดใน
จดหมายที่ซิสเตอรมารี เดอ ลูรดไดเขียนไปถึงครอบครัวของเธอ ถึงสํานักเดิมของเธอที่เมืองนิวโร
แชล และถึงคุณแมแซงตฌอง มารแตง ผูซึ่งเคยเปนนวกาจารยของเธอที่เมืองโบยังซี วันที่ 21
ตุลาคม คณะอุรสุลินกลุมนี้ออกจากเมืองมาเซยโดยสารเรือโปล เลอคารด (Paul Lecat) พรอมกับ
นักบวชอื่น ๆ อีก 49 ทาน ซึ่งลวนมีจุดหมายปลายทางที่ตะวันออกไกล เรือแลนไปตามชายฝง
ประเทศอิตาลี ผานเกาะคอรซิกา ซาดิเนีย และสตรอมโบลิ สูปอรตซาอิด และโคลอมโบ เรือมาถึง
สิงคโปรวันที่ 16 พฤศจิกายน ชาวคณะนักบวชที่รวมเดินทางมาก็กลาวอําลาซิสเตอรกูนิกุนเดซึ่งจะ
เดินทางตอไปยังฮองกงและตอไปยังซัวเถา ตอนบายวันที่ 17 พฤศจิกายน ชาวอุรสุลินก็ลงเรือตอ
การเดินทางโดยเรือกิสนา (Kistna) ซึ่งเปนเรือกลไฟของบริษัทบริติชอินเดียการเดินเรือ เปนชวง
สุดทายของการเดินทาง ชาวคณะอุรสุลินเปนผูโดยสารกลุมเดียวที่เหลืออยู และไดรับความเอาใจใส
อยางดีจากกัปตันเรือชาวสกอต อีกสี่วันตอมา ตอนเชาวันที่ 21 พฤศจิกายน ชาวคณะอุรสุลินก็มาถึง
กรุงเทพ ฯ นับไดหนึ่งเดือนเต็มตั้งแตพวกเธอเดินทางจากเมืองมาเซย
ผูที่กําลังรออยูที่ทาเรือเพื่อตอนรับชาวคณะที่มาใหมคือคุณแมแบรนารด ซิสเตอรเทแรส
และคุณพอโชแรง ผูอํานวยการสํานัก ธรรมทูต แลว คณะทั้งหมดก็ลงเรือยนตลองไปตามลําน้ํา
เจาพระยาสูอาสนวิหารของทานสังฆราช รับศีลมหาสนิท แลวก็ลงเรือยนตตอไปยังสํานักของคณะ

อุรสุลินที่วัดกาลหวาร ซิสเตอรมารี เดอ ลูรด ไมยอมเสียเวลาเลย เธอไดเขียนจดหมายถึงสํานักของ
เธอที่เมืองนอก บรรยายสิ่งที่เธอไดพบเห็นดวยความสนเทหวาลวนแลวแต “ดี” ทั้งนั้น ในจดหมาย
นั้นเลาวา:
ตัวบานใหญกวาและนาอยูกวาที่ดิฉันคาดคิด หองเรียนก็นาดูมาก โบสถก็ใหญมีขนาดราว
หองสมุดบลู ไลบรารี (Blue Library) ที่คาสเซิล (อารามของสํานักอุรสุลินที่เมืองนิวโร
แชล) หองนอนของเราก็สบายทีเดียว พวกเราอยูกันหาคน มีเตียงใหญและมุงกันยุง เตียง
นอนไมมีสปริงมีแตไมกระดานรองรับที่นอนบาง ๆ ซึ่งหนาราว 2 นิ้ว
จดหมายที่เธอเขียนถึงบิดามารดาของเธอและถึงคุณแมแซงตฌอง มารแตงมีขอความอยาง
เดียวกัน ที่อานแลวทําใหรูสึกสะดุดคือตอนที่เธอกลาววา “ตัวบานดีกวาที่ดิฉันคาดคิดไว แตสาํ หรับ
คนอื่น ๆ แลวอาจถือวาแย” ซิสเตอรมารี เดอ ลูรด คุนกับการนอนในหองนอนรวมที่แออัด และมี
เตียงนอนขนาดเตียงสนามที่เมืองนิว โรแชลมาแลว เธอจึงเห็นวาสภาพความเปน อยูใ นสยาม
ขณะนั้นดีเกินพอ “เทาที่ดิฉันเห็นก็ไมมีอะไรขาดตกบกพรอง” เธอเขียนถึงคุณแมแซงตฌอง มาร
แตง ดังกลาว...
คุณ แม แบรน าร ด รู สึก ยิน ดีม ากที่มี ซิส เตอร มาใหม ทา นไดเ ขีย นถึ งกรุง โรมทั น ที ว า
“ขอขอบพระคุณคุณแมที่ไดมอบซิสเตอรชาวคณะอุรสุลินที่นารักกลุมนี้ที่ทานไดคัดเลือกแลวมาให
พวกเราคะ ที่จริงยังขาดซิสเตอรชาวฝรั่งเศส แตดิฉันหวังวาจะมีเมื่อถึงเวลา” คุณแมแบรนารดมอบ
หมายงานใหซิสเตอรเหลานั้นทันทีคือ ซิสเตอรมารี ชาญ ดูแลการครัว ซิสเตอรกาบริแอล ชวยซิ
สเตอรอัก แนสดูแลเด็ก กําพราและโรงเรียนเด็ก ยากจน ซิสเตอรมารี เดอ ลูรด สอนแผนก
ภาษาอังกฤษ ซิสเตอรมาเรีย ลูอิซา รับหนาที่ดูแลโบสถนอย เปนอาจารยฝายปกครองและสอน
เปยโน ซิสเตอรลอเรนซินาซึ่งไมรูภาษาอังกฤษหรือฝรั่งเศส จะทํางานบานชวยซิสเตอรเทแรส
ธันวาคมมักจะเปนเดือนที่วุนอยูกับการเตรียมฉลองคริสตมาส ป 1927 ธันวาคมจึงเปน
เดือนที่มีภาระเปนสองเทา เพราะคุณแมแบรนารดไดเตรียมการเคลื่อนยายไปยังบานใหมดวย มัน
เปนภาระที่ตองขวนขวาย แมคุณแมแบรนารดมีพลังใจไมยอหยอนก็ยังมีความรูสึกลําบากใจ เงินที่
จะใชซื้ออาคารใหมเปนความกังวลอยางตอเนื่อง ธนาคารหลายแหงบอกปดในชั้นแรก สุดทาย
ธนาคารอินโดจีนยอมใหเงินกู แตแลวโดยไมมีวี่แวว ในวันที่ 12 ธันวาคม เพียง 15 วันกอนถึงวัน
สิ้นกําหนดนัดซื้อขายอาคารและที่ดิน ธนาคารเกิดเปลี่ยนใจ คุณแมแบรนารดแทบหมดกําลัง เกรง
วาจะเสียที่ดินซึ่งในใจของเธอไดถือเปนสมบัติของคณะไปเรียบรอยแลว เมื่อรูสึกหมดทาง คุณแม
จึงเรียนขอความชวยเหลือจากทานสังฆราชแปรโรส คุณแมรออยูเปนเวลาสองสัปดาห แลวในที่สุด
เชาวันคริสตมาส ทานแปรโรสก็มาหาคุณแมพรอม “ปาฏิหาริย” คือผูอํานวยการสํานักธรรมทูตตาง

แดนแหงปารีส (Paris Foreign Missions) ที่ประจําอยูที่ฮอ งกงไดอนุมัติเงิน กูต ามจํานวนที่
จําเปนตองใช โรงเรียนมาแตรเดอีรอดแลว
คุณแมแบรนารดมีความเปนนักการทูต และรูวารัฐมนตรีกระทรวงตางประเทศของฝรั่งเศส
ใชเอกสิทธิ์คอยชวยเหลือ คุณแมจึงนัดหมายขอพบทานหลังวันปใหมเพื่อแสดงความขอบคุณและ
ใหกําลังใจทานในนามของคณะอุรสุลินดวย ในจดหมายที่คุณแมแบรนารดเขียนถึงคุณแมแซงตฌ
อง เธอไดเรียนคุณแมแซงตฌองวา ระหวางที่ไปเยี่ยมทาน เธอไดเรียนทานวา “สํานักของเราเปน
สํานักมิชชันนารีฝรั่งเศส จึงมีหนาที่รับผิดชอบใหฝรั่งเศสมีอิทธิพลดวยรัฐบาลฝรั่งเศสควรจะยินดี
ชวยเหลือเราเชนเดียวกับประเทศอื่น” นี่แสดงวาคุณแมแบรนารดไมปลอยใหโอกาสเสียไปเปลาใน
ความพยายามเต็มที่เพื่อกอตั้งคณะอุรสุลินจนสําเร็จในสยาม และเพื่อคงความเปนมิชชันนารีฝรั่งเศส
ไว
สัปดาหเดียวกันนี้ ซิสเตอรมารี เดอ ลูรด ไดเขียนจดหมายยืดยาวถึงครอบครัวของเธอ เลา
ความประทับใจตอสยาม หลังจากที่เธออยูใ นสยามไดหก สัปดาห เธอยังมองทุก อยางโดย
เปรียบเทียบกับบานเมืองที่เธอจากมา เธอเขียนบรรยายอยางไมมีการปอยอวา:
ดิฉันคาดวา พวกคุณกําลังคิดวากรุงเทพ ฯ เปนเมืองหลวงแบบนครนิวยอรก พอคุณมองดู
ถนนสายเอกแวบหนึ่ง ความคิดฝนของคุณก็จะเตลิดไป มีหางรานใหญ ๆ ไมกี่แหง เปน
ของชาวอังกฤษ แตรานรวงอื่น ๆ ไมอาจเทียบไดกับรานซักรีดของชาวจีนในบานเราดวย
ซ้ํา มีรถรางไฟฟา แตก็มีเพียงรางเดียว ตองสับสวิตชเปลี่ยนหัวตอทุกรางหลีก...
นี่เปนความเห็นที่ออกจะกระดางและคับแคบ ตามทัศนะของชาวตะวันตก ซึ่งถือเอาระบบ
คุณคาในวัฒนธรรมของตนเปนใหญ ถึงกระนั้นนี่ก็เปนความคิดเห็นจากจิตใจที่มีทั้งรักและสงสาร
ซึ่งเห็นไดในจดหมายฉบับเดียวกันที่ซิสเตอรมารี เดอ ลูรด แสดงความเห็นใจในสภาพของคนจน
และยินดีที่ไดทํางานกับเด็กกําพรา 16 คน
คริสตมาสปนั้นเปนวันฉลองครั้งแรกในสยามสําหรับซิสเตอรทั้งหาที่มาใหม ซิสเตอรมารี
เดอ ลูรด ไดเลาไวอยางละเอีย ดในจดหมายที่เธอสงไปยังสํานักเดิมของเธอที่นิวโรแชล พวกซิ
สเตอรชวยกันทําหอของขวัญเล็ก ๆ ใหเด็กกําพราแตละคน ในหอนั้นมีดินสอ สมุด สบู รูป แผน
เลนเกม และเสื้อผาเด็ก ๆ เลนกันจนถึงสามทุม แลวซิสเตอรก็ไปสวดภาวนา แลวก็ถึงพิธีมิสซา
เที่ยงคืน โบสถตกแตงอยางสวยงาม มีดอกไมเต็ม มีผาแถบสีตาง ๆ ที่สัตบุรุษผูมีอันจะกินไดบริจาค
ใหแตงวัด ดนตรีก็ฟงเพราะดี แตนาฉงน ซิสเตอรมารีเดอ ลูรด สังเกตวาสวนใหญเปนทวงทํานอง
เพลงแบบเกรกอเรียน แตก็มีบางอยางฟงแปรง ๆ คนเลน ออรแกนซึ่งไมรูภาษาอังกฤษเลย แต
ประทับใจในทวงทํานองเพลง ไดนําบทขับที่ไมเขากับเทศกาลมาเลนอยางภาคภูมิใจ เชน เพลง

“นี่คือเดือนของพระมารดา เดือนพฤษภาคมที่งดงามและแจมใส” พอคุณพอบาทหลวงยกศีลแลว
นักออรแกนคนนั้นก็เลนเพลง “นี่คือบานเกาของฉันที่เมืองเคนทักกี!” (My Old Kentucky Home!)
คริสตมาสเปนเวลาที่ไดพัก ผอนเปน ครั้งสุดทายกอนที่จ ะตองเจองานหนัก คือการยาย
สถานที่ แมวาอาคารที่ซื้อหามาใหมนี้จะงดงามนาอยู แตก็ตองมีการทําความสะอาดซอมแซมและ
ปรับปรุงใหเหมาะกับความตองการของโรงเรียนทุกวัน ซิสเตอรเทแรสกับผูชว ยกลุมหนึ่งตอง
เดินทางไปที่นั่นเพื่อจัดบานและทําความสะอาด สวนซิสเตอรที่วัดกาลหวารก็จัดการรวบรวมเก็บ
ขาวของ เครื่องเรือน ฯลฯ ซึ่งที่สํานักใหมซึ่งใหญกวาเดิมจําเปนตองมี เรื่องนี้เปนโชคดีสําหรับคณะ
อุรสุลินคือ พี่สาวซิสเตอรเทแรสที่ประเทศเบลเยียมตองการทําบุญเพื่อใหลูกสาวของเธอหายปวย
จากอาการที่นาวิตก เธอจัดหาใหตามที่คณะอุรสุลินตองการคือ เตียงนอน 50 เตียง พรอมฟูก ผาปู
หมอน ผาคลุมเตียง ผาเช็ดตัว เครื่องครัว ผาเช็ดมือ เหยือกน้ํา อางน้ํา เตาใหญสําหรับหองครัว และ
รูปปนสําหรับประดับวัดนอยประจําสํานัก สวนขอเสนอของคุณแมแบรนารดนอกจากรายการที่
กลาว ทานตองการหมวกฟางขลิบสีฟา ปกเสื้อสีฟาและขอมือเสื้อซึ่งมีคํา มาแตรเดอี สําหรับเปน
เครื่องแบบนักเรียนประจํา ทั้งที่คุณแมอยูในสํานักตางแดนหลายปแลว ทานก็ยังมีแนวคิดแบบชาว
ยุโรป
ระยะนั้นซิสเตอรราฟาแอลและซิสเตอรมารี เดอ ลูรด ก็เตรียมหลักสูตรภาษาอังกฤษและ
ฝรั่งเศสที่จะใชสอน เพราะคุณแมแบรนารดตองการใหมาแตรเดอีเปนโรงเรียนระดับเยี่ยมตั้งแต
แรกเริ่ม เนื่องจากซิสเตอรราฟาแอลสอบผานวิชาภาษาไทยเมื่อสัปดาหที่แลว จึงอาจใชชื่อของเธอ
เปนผูอํานวยการโรงเรียนวันที่ 14 มกราคม คณะอุรสุลินจึงไดรับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการให
โรงเรียนมาแตรเดอีเปดสอนได
การดําเนินงานขั้นสุดทายคือมีพิธีมิสซาสําหรับการเปดโรงเรียนในวันที่ 2 กุมภาพันธ และ
โรงเรียนจะเปดทําการสอนหลังจากนั้นสี่วัน คือเปดสอนในวันที่ 6 กุมภาพันธ สําหรับการเตรียม
งานในระยะสุดทาย ผูบันทึกเหตุการณไดบันทึกไววา:
ไมมีเวลามากนักสําหรับการโยกยายและจัดสถานที่ทั้งหมดไดเรียบรอยเราตองใหเปนไป
อยางเรียบงาย ตั้งแตวันที่ 25 มกราคม ทุกคนตองไป ๆ มา ๆ ชวยกันเต็มกําลังกายกําลังใจ
เราไมมีกําลังเงินมากพอจะจางคนงานสักกลุมหนึ่งซึ่งเขาจะทํางานขนยายขาวของไดอยาง
รวดเร็ว ทุกเชาพวกเราตองไปมาที่มาแตรเดอี จนเย็นจึงกลับมา เหนื่อย แตสบายใจที่ได
ทํางานขยายอาณาจักรของพระคริสตเจา!
วันที่ 1 กุมภาพันธ เปนวันที่เราแยกกัน เราทั้ง 2 กลุมรูสึกเสียใจแตก็ยอมรับสภาพนี้ ซิ
สเตอรอักแนสและซิสเตอรกาบริแอลยังอยูที่วัดกาลหวารสวนซิสเตอรนอกนั้นไปอยูที่มา

แตรมาเดอี... ทุกคนตองเสียสละดวยการแยกกันอยู สวนผูที่ดําเนินงานกอตั้งโรงเรียนใหม
ก็ตองเสียสละเพิ่มขึ้นดวยการที่ตองสละงานชิ้นแรกของตน
วันที่ 2 กุมภาพันธ เปนวันฉลองแมพระถวายพระกุมารแดพระบิดาเจา(Purification) และ
เปนวันเสกเทียนดวย ทานสังฆราชแปรโรสมาถึงสํานักใหมของคณะอุรสุลินเวลา 6 นาฬิกา เพื่อเริ่ม
พิธีเสกตัวอาคารและที่ดินของคณะ ทานสังฆราชเขาไป “ทุกซอกทุกมุมเพื่อขับไลวิญญาณและสิ่ง
เลวรายทุกอยางไปใหพน เพื่อใหสถานที่นี้เปนศูนยกลางแหงแสงสวาง” ตอมามีการเสกเทียนและ
แจกเทียนเหลานั้นแกผูรวมชุมนุมอันเปนหลักสําคัญของการฉลอง สุดทาย ทานสังฆราชขึ้นบนพระ
แทนประกอบพิธีมิสซาแรกที่มาแตรเดอี
ถาหากวาวันที่ 2 กุมภาพันธ เปนวันแหงพิธีกรรมทางศาสนา อีกสามวันตอมาเปนวันที่ซิ
สเตอรตองทํางานกัน หัว ปน ซิสเตอรตองทํางานเยี่ย งกุลีเพื่อจัดทุก สิ่งทุกอยางใหเขาที่เขาทาง
สําหรับตอนรับเด็กนักเรียนในวันที่ 6 กุมภาพันธผูบันทึกเหตุการณไดบันทึกวา “หลังจากที่พวกเรา
ตองทํางานกันแบบซุปเปอรแมน โดยอาศัยพละกําลังค้ําจุนจากพระบิดาเจา ทุกอยางก็เสร็จเรียบรอย
... พรอมที่จะตอนรับเด็กนักเรียนแลว”
เชาวันที่ 6 กุมภาพันธ ชาวคณะอุรสุลิน ทั้งแปดทานยืน ที่หนาประตูใหญของโรงเรีย น
มาแตรเดอี รอรับนักเรียนที่มาเรียน 45 คน

