บทที่ 6
เคหาสนแหงพระมารดาผูนิรมล

ค.ศ. 1931 เริ่มปดวยความหวังอันชื่นชมเนื่องจากคณะอุรสุลินไดเตรียมตอนรับสาวไทยคนแรก
ผูมีกระแสเรียก สมัครเปนชาวคณะอุรสุลินคือ คุณลูซี ทรรทรานนท เธอเกิดที่กรุงเทพ ฯ เมือ่ ป 1912 ใน
ครอบครัวคาทอลิกที่มีความศรัทธาลึกซึ้งและเปนนักเรียนที่โรงเรียนมาแตรเดอีตั้งแตโรงเรียนเริ่มเปด
เวลานั้นแมวาเธอมีอายุเพียง 18 ป เธอก็ไมลังเลใจที่จะถือตามกระแสเรียกเพื่อเปนนักบวช และทางคณะ
อุรสุ ลิน ก็ไม ลัง เลใจที่ จ ะรั บเธอเปน สมาชิก ของคณะ คุณ “ลูซีน อย” (Little Lucie) ตามที่ ผูบัน ทึ ก
เหตุการณของคณะฯ เรียกเธอ จึงไดรับอนุมัติโดยไมมีเงื่อนไข เรื่องที่รั้งรออยูก็ตรงมีปญหาวาจะสงเธอ
เขาสูนวกสถาน ณ ที่ใด
นี่คือปญหาซึ่งเคยปรากฏขึ้นที่ซัวเถามาแลว แตที่นั่น คํา สนับสนุนจากกรุงโรมใหสงนวกชน
ไปยังนวกสถานทางภาคเหนือของประเทศฝรั่งเศส ณ เมืองโบยังซี ไดถูกคัดคานอยางขันแข็ง มีการ
โตแยงวา ชาวพื้นเมืองที่ไดรับกระแสเรียกเปนนักบวชของคณะควรใหไดรับการอบรมอยางดีที่สุดใน
รูปแบบวัฒนธรรมของชาวเมืองนั้น เสียงของชาวคณะที่นั่นเปนเอกฉันท และที่สุดผูโตแยงก็ชนะใหมี
สิทธิกอตั้งนวกสถานของตนเองไดในประเทศจีน
อยางไรก็ตาม ในสยามมีความเห็นพองตองกันวา คุณลูซีตองไปฝกชีวิตนักบวชในตางประเทศ
คุณ แม แ บรน าร ด เห็น ชอบจะให เ ธอไปที่ โบยั งซี ส ว นซิ ส เตอร เจมมะซึ่ งมี ค วามรู สึ ก ถื อ เอาความ
เหมาะสมเปนหลักคิดวา เธอควรไปยังประเทศที่มีอากาศอบอุน เธอจะไดไมรูสึกวา อยูลําบากระหวา ง
ฤดูหนาวในประเทศฝรั่งเศส เสียงสนับสนุนอยางแข็งขันที่สุดใหสงคุณลูซีไปยังโบยังซีคือเสียงของซิ
สเตอรมารี เดอ ลูรด ผูซึ่งไดเขียนจดหมายอยางยืดยาวเกลี้ยกลอมคุณแมแซงตฌอง มารแตง เธอโตแยง
ระหวา งผลที่จะไดทางฝา ยจิตซึ่งมีมากเกิน จะเทียบกับผลเสียอันเกิดจากดินฟาอากาศ คุณลูซีรูภาษา
ฝรั่งเศสนอยมาก เรื่องนี้เปนความสําคัญอยางยิ่งสําหรับเธอที่จะเปนชาวอุรสุลิน “เพราะภาษาฝรั่งเศส
เทานั้น สามารถทําใหผูสมัค รเปนสมาชิกของคณะ ฯ เขาใจขอ เขียนตา ง ๆ ของคณะ ฯ ไดชัดเจน”
เนื่องจากซิสเตอรมารี เดอ ลูรดเองก็ไดรับการอบรมเปนนวกชนที่โบยังซี ดวยความชืน่ ชมในนวกสถาน
แหงนั้น เธอจึงสรุปจดหมายดวยสํานวนแบบกําปนทุบดินวา “ทุกคนรูว า นวกสถานของฝรัง่ เศสถือไดวา
ดีที่สุด”

กลางเดือนมกราคม จึงไดขอสรุป วันที่ 21 มีนาคม คุณลูซีซึ่งจะรูจกั เธอกันในนาม “ซิสเตอรมา
รี โยเซฟ” (Marie Joseph) ก็อ อกเดิน ทางทางเรื อไปยั งประเทศฝรั่งเศส รวมทางไปกับครอบครั ว
โปรเตสแตนตครอบครัวหนึ่งซึ่งชาวคณะอุรสุลินรูจักดี ในจดหมายที่เขียนสงมายังมาแตรเดอี คุณลูซี
เลาวามีชายคนหนึ่งในเรือโดยสารลํานั้นไดพยายามพูดชักชวนเธอใหหันเหไปจากกระแสเรียก แตคณ
ุ ลู
ซีตัดสินใจแนวแนแลว เธอเลาวาเธอใหอภัยบุรุษผูนั้นที่ตั้งคําถามอยางไรสาระ เพราะ “เขาไมรูจักพระ
เจา!”
วันเดียวกับที่คุณลูซี ทรรทรานนท ลงเรือเดินทางไปประเทศฝรั่งเศสนั้นเอง คุณแมแบรนารด
ไดรับจดหมายฉบับหนึ่งจากกรุงโรม ซึ่งจะทําใหสํานักของคณะอุรสุลินในสยามเกิดการเปลี่ยนแปลง
ขึ้น เมื่อเจ็ดสัปดาหกอน คือวัน ที่ 2 กุมภาพันธ เปนวันครบรอบปที่ส ามของโรงเรียนมาแตรเดอี ทา น
สังฆราชแปรโรสไดมาเยี่ยมคุณแมแบรนารด มังแซล มีพระสงฆหนุมองคหนึ่งติดตามมาดวยคือคุณพอ
ยอรจ มิราแบล (George Mirabel) ซึ่งเปนบาทหลวงชาวคณะสํานักธรรมทูตตางประเทศแหงกรุงปารีส
เหมือนกัน เวลานั้นทานรับหนาที่ดูแลการประกาศพระวรสารทางภาคเหนือของสยาม ทานแปรโรสแจง
จุดประสงคของการมาเยี่ยมคราวนี้อยา งชัด แจงและตรงไปตรงมาวา คณะอุรสุลินจะรับขอเสนอของ
ทานใหกอตั้งสํานักอีกแหงที่เชียงใหมอันเปนเมืองสําคัญทางภาคเหนือของสยามจะไดหรือไม
แตเดิมมา เชียงใหมซึ่งเปนอาณาจักรอิสระ เคยมีธรรมทูตคาทอลิกมาเยี่ยมเยือนเมื่อป 1843 แต
ความพยายามของคณะธรรมทูตครั้งนั้นไมไดรับผล ในไมชาคณะนั้นก็ตองกลับกรุงเทพ ฯ 24 ปตอมา
คือในป 1867 มิชชันนารีอเมริกันนิกายเพรสไบทีเรียนไดมายังเชียงใหม เริ่มงานแพรพระวรสารดวยการ
ตั้งสถานพยาบาลและศูนยสอนศาสนาเล็ก ๆ หลายแหง กิจการของบุคคลเหลานี้แมเต็มไปดวยความ
ยากลําบากนานาประการแตก็ไดรับผลสําเร็จ จนบัดนี้มิชชันนารีโปรเตสแตนตกต็ ง้ั มัน่ อยูไ ดทงั้ โรงเรียน
และโรงพยาบาล ดินแดนแหงนี้จึงดูเหมือนเปนเขตอิทธิพลของโปรเตสแตนต แตธรรมทูตคาทอลิก
กลับมีความพยายามนอยมาก หลายเดือนกอนดวยการสงเสริมของทานสังฆราชเกบริองั ต จากกรุงปารีส
ทานสังฆราชแปรโรสจึงสงธรรมทูตสองทานไปสํารวจดินแดนทางภาคเหนือแหงนี้
รายงานของทา นธรรมทูตซึ่งมีแ ตเรื่องดี ๆ และนาสนใจอยางยิ่ง ชวนใหทา นแปรโรสคิดวา
บัดนี้ภาคเหนือเปนดินแดนอันอุดมสมบูรณสําหรับงานแพรพระวรสาร อยา งไรก็ตาม ทานตระหนัก ดี
แบบเดียวกับคุณพอมิราแบลวาอาศัยการศึกษาเทานั้น งานธรรมทูตจึงจะไดรับความสํา เร็จ ดวยเหตุนี้
ทานจึงสนับสนุนใหภราดาคณะเซนตคาเบรียลและคณะอุรสุลินซึ่งไดรับความสําเร็จในการตัง้ โรงเรียน
ที่กรุงเทพ ฯ แลวใหไปตั้งโรงเรียนที่เชียงใหม แมวาคณะเซนตคาเบรียลจะรูสึกลังเลในตอนแรกเพราะ
ไมมั่นใจในดานงบประมาณ แตคุณแมแบรนารดกลับเห็นวา คณะอุรสุลินมีทางทําใหเปนไปได แมวา
มาแตรเ ดอี ยังมี ค นร ว มงานไม พอและยั งมี หนี้สิ น ติ ด ค า งอยู คุ ณ แม ก็ไม คิ ด ว า นี่ เ ป น อุ ปสรรคที่ จ ะ

กอ ตั้งสํา นักใหม ไมมีสิ่งใดเปนไปไมไดใ นอาณาจัก รของพระเจา! ดวยความมั่นใจวาพวกตนกําลัง
ทํา งานของพระเจา อยู คุณแมไมเคยสงสัยวา พระเจาจะไมทรงชว ยใหทํางานไดสํา เร็จ! คุณแมเชื่อวา
จะตองมีปาฏิหาริยเกิดขึ้นอยางไมตองสงสัย!
ทานแปรโรสซึ่งไดกําลังใจจากความกระตือรือรนของคุณแมแบรนารดไดเขียนจดหมายถึงคุณ
แมแซงตฌอง มารแตง อยา งยืด ยาวเมื่อวัน ที่ 5 กุมภาพันธ อธิบายแผนการคราว ๆ ที่ทา นหวังจะได
ดินแดนแพรพระวรสารแหงใหมมีความวา:
วัน นี้ ขา พเจา อยากจะขอความชว ยเหลื อ จากคุ ณแมเ พื่อดํ าเนิน งานตามโครงการซึ่ งข าพเจ า
ปรารถนาอยางรอนรนนานมาแลว บัดนี้โครงการนั้นกําลังจะปรากฏเปนจริงขึ้น นั่นคือการตั้ง
ศูนย คริ ส ตชนแหงใหมขึ้ นทางภาคเหนือ ของสยาม คือ ที่เ ชียงใหม อั นเปนเมือ งใหญ ซึ่ง มี
มิชชันนารีชาวอเมริกันนิกายโปรเตสแตนตจากพมาเขามาดําเนินการในเมืองนีม้ านานแลว และ
ที่นี่ก็เปนที่ซึ่งมิสซังคาทอลิกจะไดรับการตอนรับดวย ตามที่ไดสังเกตเห็นระหวางทีเ่ ดินทางไป
สํารวจ เพื่อใหไดรับผลสําเร็จในงานแพรธรรม เราตองสรางโรงเรียนเพื่อ จะไดเปนที่รูจักและ
เปนที่นับถือ ภราดาคณะเซนตคาเบรียลจะเปดโรงเรียนสําหรับเด็กชาย ชื่อเสียงและความสําเร็จ
ของภราดาคณะนี้ในกรุงเทพ ฯ จะเปนที่สนใจแกผูที่เคยรูจักคณะนี้ตั้งแตเริ่มงาน สวนเด็กหญิง
ขาพเจาตองการใหซิสเตอรคณะอุรสุลินกอตัง้ โรงเรียนขึ้นแหงหนึ่ง งานของซิสเตอรจะมั่นใจ
ไดวาตองไดรับความสําเร็จดวยดี...
คณะอุรสุลินจะเริ่มงานอยางเรียบงาย ทานแปรโรสอธิบาย งานนี้จะตองใชซสิ เตอรสามทานซึง่
อยูในสยามมาแลวชั่วระยะหนึ่งและรูภาษาบาง คือใหซิสเตอรคนหนึ่งรูภาษาฝรั่งเศส อีกคนใหคลอ ง
ภาษาอังกฤษ (จะเปนชาวอังกฤษหรือ อเมริกัน ก็ได) และมีซิสเตอรที่ดูแลงานบานคนหนึ่ง สําหรับ
คาใชจายทางสังฆมณฑลจะซื้อที่ดินให จนกวาจะถึงเวลาที่คณะอุรส ลุ นิ ตัง้ ตัวไดมนั่ คงแลว คณะอุรส ลุ นิ
ก็จะรับภาระดวยตนเองตอไป
เพื่อกระตุนใหดูนาสนใจ ทานไดบรรยายถึงดินแดนทางเหนือวาเปนดินแดนอันนารื่นรมย เชน
เชียงใหมเป นเมือ งที่สงบเงียบกวา กรุ งเทพ ฯ เปนเมื อ งที่ส ะอาดกวา และผูคนก็ มีนิสัยเรียบง า ยกว า
เชียงใหมมีบรรยากาศที่ชวนใหนึกถึงยุโรป เปนสถานที่อันวิเศษสุดสําหรับซิส เตอรใชเปนที่พักผอน
หรือพักฟน ถนนหนทางก็ดี มีรถไฟแลนตรงจากกรุงเทพ ฯ สัปดาหล ะสองครั้ง โดยใชเวลาเดินทาง
เพียง 26 ชั่วโมง ทานลงทายจดหมายวา “ขาพเจาคงไมจําเปนตองเรียนวา ยินดีจะชวยเหลือรับใชในทุก
วิถีทางจนสุดกําลังความสามารถ”

วันรุงขึ้น 6 กุมภาพันธ คุณแมแบรนารดไดเขียนไปถึงกรุงโรม เปนคําขอรอ งของทา นเอง คุณ
แมอธิบายวา ทานแปรโรสก็มีสวนในจดหมายรองขอนี้ดวย คุณแมเห็น พองทุกอยา งที่ทานสังฆราช
กลาว เมื่อเทียบกับคําขอและคําอธิบายของทา นสังฆราช จะเห็นวา จดหมายของคุณแมแบรนารดเปน
การแสดงความคิดเห็นที่นาจับใจ ตามแบบฉบับของผูที่มีจิตใจเปนธรรมทูต
จดหมายของทานมีความวา:
โปรดอนุญาตใหลูก ๆ ของคุณแมในสยามไดคุกเขาตอหนาทา น คุณแมที่เคารพ เพื่อขอใหคํา
เสนออันออนนอมของลูก ๆ ไดรับอนุมัติ เพื่อตอบสนองกระแสเรียกของพระเจา อีกครั้งหนึ่ง
ภาคเหนือของสยามประเทศยังใหมตอคําสอนคาทอลิก เราตองนําพระวรสารไปสูดนิ แดนแหง
นั้น นี่เปนความปรารถนาที่บริสุทธิ์ใ จแบบธรรมทูต ที่ข ออนุมัติจากคุณแมใ หเราไดนบนอบ
ตามพระกระแสเรียกของพระเจาและของพระศาสนจักร
นี่เปนคํารองขอที่เด็ดเดี่ยวอยางยิ่งและยากที่จะปฏิเสธ คุณแมแบรนารดทราบวาสํานักธรรมทูต
ใหญ (General Curia) ตองรอบคอบในการเสี่ยงตองานใหมซึ่งเกี่ยวกับการเงิน และบุคลากร ดวยเหตุนี้
เพื่อพยายามใหไดรับการสนับสนุน คุณแมจงึ เขียนจดหมายเลารายละเอียดวาสํานักแหงใหมแหงนีจ้ ะอยู
รอดไดอยางไร สวนบุคลากรทานก็ตองการเพิ่มขึ้นโดยชี้ใหเห็นความจําเปนอันเปนลักษณะเฉพาะของ
สํานักทั้ง 2 แหง
ปรากฏวาคํา อธิบายของคุณแมแบรนารด ประกอบกับเหตุผลของทา นสังฆราชแปรโรส มี
น้ําหนักพอที่จะทําใหสํานักธรรมทูตใหญเชื่อถือ วันที่ 21มีนาคม จึงมีจดหมายจากกรุงโรมสงมายังทาน
สังฆราชแปรโรสและคุณแมแบรน ารด อนุมัติใหตั้งสํานักใหมได คุณแมแซงตฌอง มารแ ตง เขียนถึง
ทานสังฆราชแปรโรสวา “ดิฉันมิไดตอบขอเสนอของพระคุณเจาโดยทันที เพราะบรรดาที่ปรึก ษาและ
ดิฉันประสงคจะใชเวลาเพื่อ สวดภาวนาและตรึก ตรอง ณ วัน นี้ ดิฉันยิน ดีที่จะเรียนพระคุณเจา วา เรา
ยอมรับโครงการของทานเปนเอกฉันท เราหวังวาการทําใหโครงการนี้เปนจริงขึ้นมาก็เพื่อพระสิริโรจน
อันยิ่งใหญของพระผูเปนเจา”
เสียงเดียวเทานั้นที่คัดคานการอนุมัตินี้คือเสียงของคุณแมชาลส บริโยด (Charles Brillaud) ซึ่ง
เปนเจาคณะทางภาคเหนือฝรั่งเศส ทานไมพอใจเพราะทานไมไดรับการปรึกษาหารือหรือไดรับรูงานที่
ตองเสี่ยงชิ้นลาสุดนี้ แมวาสํานักธรรมทูตในสยามเวลานั้นรวมอยูในแขวงที่ขึ้นอยูในการดูแลของทา น
วันที่ 29 มีนาคม ไมกี่วนั หลังจากสํานักธรรมทูตใหญตัดสินใจอนุมัตใิ หตง้ั สํานักใหมคณ
ุ แมสตานีสลาส
แปรรอง (Stanislas Perron) เวลานั้นเปนเลขาธิการ ไดเขียนถึงคุณแมชาลส แจง “ขา วที่ทํา ใหคุณแม
งงงวย” วาทางสํานักใหญไดสงจดหมายอนุมัติใหตั้งสํานักใหมที่เชียงใหมแลว

วันอาทิตยที่ 19 เมษายน ซึ่งเปนวันฉลองพระชุมพาบาล 8 คุณแมแ บรนารดจึงไดรับจดหมาย
อนุมัติ ทานรูสึกวาจดหมายฉบับนี้เปนสัญญาณแสดงการอภิบาลของพระเจาอยางสมบูรณ จดหมายนัน้
มีความวา:
จดหมายนี้นํามาซึ่งความยินดีอันแทจริงแกชาวคณะลูก ๆ ที่รักซึ่งอยูในสยาม คือการอนุมัติใ ห
ตั้งสํานักใหมตามที่ไดเสนอขอไป คณะที่ปรึกษาและแมยินดีอยางลึกซึ้งที่ส ามารถสนองตอบ
พระกระแสเรียกของพระเจาใหลูก ๆ ทํางานแพรธรรม และเปนการชว ยพระองคโดยอาศัย
ธรรมทูตณ ตางแดน ผูมีความกลาหาญที่จะแพรพระราชัยของพระเจาในอาณาจักรอัน ไพศาล
ของพระองค
เมื่อมีเอกสารอันทรงคุณคาฉบับนี้อยูใ นมือ คุณแมแบรนารดไมยอมใหเสียเวลาเลย วันที่ 26
เมษายน เวลาสี่โมงเย็น ทานก็ขนึ้ รถไฟไปเชียงใหม ซิสเตอรเทแรส แมรแ ตนสรว มทางไปดวย สว นซิ
สเตอรเจมมะ ฟนีซึ่งไดรับการแตงตั้งเปนรองอธิการิณีเมื่อไมนาน ก็อยูดูแลสํานักมาแตรเดอี รถไฟแลน
มาอยางเรียบรอยสมคําบอกกลาว ถึงเชียงใหมเวลา 6 โมงเย็น ใชเวลา 26 ชั่วโมงพอดีหลังจากออกจาก
กรุงเทพ ฯ ที่สถานีรถไฟ ทานไดพบคุณพอ มิราแบลและเมอรซิเออรปลิออง (M. Plion) ซึ่งเปนกงสุล
ฝรั่งเศสประจําภาคเหนือ บุคคลทั้งสองไดนําคุณแมและซิสเตอรไปยังบานเล็ก ๆ ของซิสเตอรพื้นเมือ ง
คณะหนึ่งคือคณะรักกางเขน (Amantes de la Croix) คณะนี้เพิ่งเริ่มตั้งสํานักที่นี่เมื่อไมกี่เดือน ทวาถึงแม
จะขัดสนจนยากก็ยังตอนรับอาคันตุกะอยางอบอุนยิ่ง
วันรุงขึ้น คุณพอมิราแบลไดพาคุณแมไปดูที่ดินที่จะจัดหามาเปนสํานักของคณะอุรสุลิน ทีแรก
คุณพอชี้ตรงจุดที่ทานหวังวา ภราดาคณะเซนตคาเบรียลจะสรางโรงเรียน แลวก็มายังอีกแหงหนึ่งซึง่ คุณ
แมแบรนารดมองเห็นทันทีวาตรงนั้นเหมาะจะตั้งสํานักใหมข องอุรสุลิน ที่ดินนั้นกวางขวางพอขยับ
ขยายไดอีก มีทิวทัศนเปนภูเขาลอมรอบ อยูใกลถนนซึ่งทําใหมีความสะดวก มีบานไมเล็ก ๆ หลังหนึ่ง
อยูแลว ซึ่งสามารถใชเปนที่พํานักของซิสเตอรได คุณแมแบร -นารดตัดสินใจทันทีวา “ตรงนี้แ หละจะ
เปนสํานักของ - พระมารดาผูนิรมล ราชินีแหงสวรรค” (Regina Coeli) นี่คือขอความที่คุณแมไดบัน ทึก
ไวในรายงานประจําปของคณะ
มิใชวาคุณแมจะไมคํานึงถึงอุปสรรคตาง ๆ เชน การเงิน ชาวเมืองนี้ยังยากจนอาจจายคาเรียนได
ไมมาก ทั้งหมอสอนศาสนานิกายโปรเตสแตนตก็เขามาตั้งหลักในเมืองนี้อยูนานและมีอิทธิพลมาก แต
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ฉลองพระเยซูเจาซึ่งเปนองคชมุ พาบาล อาทิตยทสี่ อง หลังวันอีสเตอร

คุณแมไมหวาดกลัวงาย ๆ เมื่อรถไฟเคลื่อนออกจากสถานีเดินทางกลับกรุงเทพ ฯ ทานก็สัญญาวา “เรา
จะกลับมาอีก!”
อาศัยความชวยเหลือของซิสเตอรเจมมะ ซึ่งเคยรูงานมาแลว คุณแมแบรนารดเริ่มวางแผนงาน
สําหรับโรงเรียนแหงใหมในทันที บริษัทวิศวกรรมสหรัฐ (Company of United Engineers) รับงานสราง
ตอ เติมอาคารเดิมออกไปเปน 2 ปก ปก หนึ่งเปนตัวโรงเรียน อีกปกหนึ่งเปน หอพักนักเรียนประจํา
คุณพอไบออตโต (Fr. Biotteau) ผูอํานวยการสํานักธรรมทูตตางแดนแหงปารีสประจําฮองกง ตกลงให
คณะอุรสุลินยืมเงินที่จําเปนตองใช ทางกรุงโรมก็อนุมัติใหคณะอุรสุลินยืมเงิน 6,000 ปอนดสเตอลิงค
ได เดือนตุลาคม ป 1931 คณะอุรสุลินก็จัดการซื้อที่ดินแปลงนั้นและเริ่มการกอสราง
ในเดือนเดียวกันนั้นเอง ภราดาคณะเซนตคาเบรียลสองทานไดไปเยี่ยมเชียงใหม กลับมาในอีก
10 วันใหหลัง พรอ มดวยคํา ตอบรับอยา งกระตือ รือรน การตัดสินใจของคณะภราดาเซนตค าเบรียล
เป น ไปตามที่คุ ณ พอ มิ ร าแบลสวดขอ เพราะคุ ณพ อ เชื่อ มั่ น วา การตั้ งโรงเรีย นสํ าหรั บเด็ ก ชายและ
โรงเรียนสํ าหรับเด็ก หญิงคู กันไป เปนเรื่องสํ าคัญ อยา งยิ่งสํา หรับพระศาสนจั ก ร ถึง กระนั้ น คณะ
เซนตคาเบรียลยังรี ๆ รอ ๆ อยูเพราะ “ตองเสี่ยงเกินไปและมีความลําบากในเรื่องตาง ๆ” ที่ทําใหคณ
ุ พอ
มิราแบลไมสบายใจ ในรายงานที่คุณพอเสนอทานสังฆราชแปรโรสในเดือนกรกฎาคมปนั้น ทานกลาว
วา “คณะอุรสุลินไดแสดงออกใหเห็นจิตใจอันรอนรนและเต็มเปยมดว ยความเชื่อมั่นในการตั้งสํา นัก
ใหม การปรึกษาหารือกับคณะอุรสุลินก็เปนไปอยางรวดเร็วและงายดาย กระผมเสียใจที่ไมสามารถพูด
ถึงภราดาคณะเซนตคาเบรียลไดเยี่ยงเดียวกัน ที่จริงอุปสรรคในงานนี้มาจากคณะภราดาเอง”
อยางไรก็ตาม บัดนี้อุปสรรคตาง ๆ ก็ถูกปดเปาไปแลว คุณพอมิราแบลเขียนอยา งยินดีวา “เมื่อ
กระผมกลาววา โรงเรียนของภราดาและโรงเรียนของคณะอุรสุลินเปนที่มั่นหมายวาจะประสบผลสําเร็จ
นั้น กระผมมิไดพูดเกินจริง!” โครงการของคุณพอตองการใหโรงเรียนใหมสองแหงนี้เปดทําการสอน
พรอมกันในเดือนพฤษภาคม ป 1932 เสนตายนี้คอนขางเรงรัดอยู คือมีเวลาเตรียมการตาง ๆ ใหเสร็จใน
เวลาเพียงหกเดือน ซึ่งมีทั้งการกอสรางอาคาร หาเครื่อ งใชไมส อยที่จําเปนของโรงเรียน ตอตูโตะ รา ง
หลักสูตรที่จะใชสอน รวบรวมตําราเรียน และที่ไมใ ชเรื่องเล็ก ๆ ก็คือหาเงินกองทุนใหไดพอสําหรับ
ความจําเปนพื้นฐานในการเริ่มงานระยะตน ๆ
คุณแมแบรนารดไดรางโครงการไวแลว และไดสงรายละเอียดเกี่ยวกับซิสเตอรที่ทา นคิดวา
จําเปนสําหรับสํานักที่ตั้งใหม วันที่ 1 พฤศจิกายน ทานไดรับจดหมายเปนทางการฉบับหนึง่ ซึง่ ระบุชอ่ื ซิ
สเตอรที่จะไปยังเชียงใหม ผูดําเนินการตั้งสํานักที่เรยีนาเชลีคือ คุณแมแ บรนารด มังแซล ซิสเตอรมารี
เดอ ลูรด ไซมอนส ซิสเตอรแบรนาเด็ต ฟารเจต ซิสเตอรชาญ แตรราส และยังมีซิสเตอรอีกคนหนึ่งซึ่ง
จะมาจากอเมริกาวันที่ 24 พฤศจิกายน ซิสเตอรมารี เดอ ลูรดไดเขียนจดหมายถึงเพื่อนคนหนึ่งของทา น

ที่นิวยอรก คือคุณพอกิล (Fr. Gill) วา “ป 1932 นี้ ภารกิจที่มอบหมายใหดิฉันทํา ดิฉันถูก กําหนดใหไป
เชียงใหมซึ่งอยูทางเหนือไกล 400 ไมล แมจะยินดีแตดิฉันก็ตองการคํา ภาวนาเปนพิเศษสําหรับการนี้
เพราะมันเปนเรื่องที่ออกจะยากสักหนอยสําหรับการดําเนินงานกอตั้ง...”
แมวาโครงการกอตั้งสํา นักใหมนี้กํา ลังรุดหนา อยา งรวดเร็ว คุณแมชาลส บริโยดยังมีความ
สงสัยเกี่ยวกับความรอบคอบของโครงการนี้ ในฐานะที่ทานมีความสามารถในการเปนผูอ าํ นวยการ คุณ
แมบริโยดถือวาคุณแมแบรนารดมีการตัดสินที่ออกจะรีบรอนและผิดพลาดไป คุณแมบริโยดเขียนถึง
คุณแมแซงตฌอง มารแตงวา “คุณแมแบรนารดทําใหดิฉันรูสึกอึดอัด บางครัง้ ดิฉนั ถามตัวเองวา เธอเปน
บุคคลที่เหมาะสมสําหรับการเปนอธิการิณีหรือไม” คุณแมบริโยดเห็นวา การตัดสินใจของคุณแมแบร
นารดเปนไปอยางรวดเร็ว แลวก็กลับเปลี่ยนไปอยางรวดเร็ว เวลาหนึ่งเห็นอยางนี้ดีแลวทันทีกก็ ลายเปน
สิ่งที่เธอเห็นวาไมดีเสียแลว คุณแมแบรนารดเรียกรองตองการซิสเตอรเปนธรรมทูตมากขึ้นเรื่อย ๆ ทํา
ใหคุณแมชาลสเขียนจดหมายยืดยาวดวยความไมพอใจถึงคุณแมแซงตฌอง มารแตง มีความวา:
ดูเหมือนดิฉันไมสามารถทําใหอธิการิณีผูนี้เขาใจไดวา เราไมมีซิสเตอรซึ่งเธอกํา ลังวิ่งเตนหา
เพิ่มเติมไมหยุดหยอน เดี๋ยวนี้ดิฉันมั่นใจวา เธอไมเขาใจถึงสภาพการณของเรา สํานักใหมทคี่ ณ
ุ
แมตกลงใจใหดําเนินงานไปแลวนั้นจะไมสามารถหยุดยั้ง ณ บัดนี้หรือ? อยางนอยเลือ่ นเวลาไป
อีกสัก 3 หรือ 4 ป หรือมอบใหคณะอื่น ดําเนินงานตอ ไปจะไดหรือไม? ดิฉัน ไดคิด อยา งแจม
แจงวา ดิฉันมีหนาที่จะตองนําเสนอความคิดนี้ตอคุณแมดวยความเคารพยิ่งในทุกสิ่ง ดิฉันยอม
สละความคิด เห็ นของตนเองด ว ยใจจริง ไม วา สิ่งใดที่คุณแมตัดสินใจทําคุ ณแมแบรนารด ก็
ยืนยันอยูร่ําไปวาจะตองมีซิสเตอรเพิ่มขึ้น แตเรื่องนี้ไมอาจจะจัดหาใหได เงินอาจจะไดมาโดย
ไมคาดฝน แตสํา หรับนัก บวชยอมแตกตา งออกไป เพราะนักบวชตองไดรับการอบรม รั บ
การศึกษาใหพรอมจะทํางาน ซึ่งสิ่งเหลานี้จําเปนตองใชเวลาหลายป หากมีแตสาํ นักทีก่ รุงเทพฯ
เทานั้น เราก็สามารถบํารุงสํานักนี้ไดโดยสงผูสมัครใจไปให เพื่อเปนหลักประกันสําหรับชีวิต
อันเปนปกติสุขของนักบวช และเพื่อพัฒนากระแสเรียกดังที่คุณแมแ บรนารดอางถึง นั่นยอ ม
เปนชวงเวลาอันเหมาะสําหรับตั้งสํานักใหม แตขณะนี้ดิฉันรูสึกวายังไมถึงเวลาอันควร
ในจดหมายตอบดูเหมือนคุณแมแซงตฌอง มารแตง โอนเอียงไปทางเห็นดวยกับการประเมิน
ของคุณแมชาลส ทานใหความมั่นใจแกคุณแมชาลสวา เรื่องที่คุณแมชาลสหวั่นเกรงเกี่ยวกับคุณแมแบร
นารดนั้น มิใชวาจะปราศจากมูล คุณแมแซงตฌองเองก็ไดสังเกตเห็นการตัดสินใจอันหละหลวมนี้ แต
ทานก็ชี้แจงใหคุณแมชาลสเห็นวา ในชวงเวลานั้นทานยังไมมีใครจะทํางานแทนคุณแมแบรนารดได แม
จะมีคําคานของคุณแมชาลสตอเนื่องไปอีก โครงการสําหรับสํานักใหมแหงนี้ก็ยังคงดําเนินตอเนื่องไป

ความร อนใจของคุ ณ แม ชาลส ใ ชว า จะไร เหตุ ผล เมื่ อ ซิ สเตอร สี่ทา นที่ ไ ดรับเลื อ กไปอยู ที่
เชียงใหม ก็จะมีซิสเตอรที่ดําเนินงานทั้งสองโรงเรียนเหลืออยู 12 ทาน แมจะมีซิสเตอรชาวอเมริกันอีก
สามทานที่จะเดินทางมาสมทบ ภาระตาง ๆ ก็ยังหนักอยู โดยเฉพาะสํานักอุรสุลินทั้งสองแหงกลายเปน
บอเกิดแหงความกังวลที่กําลังเพิ่มขึ้น เมื่อซิสเตอรฟรังซิส จอหน สัน มาถึงสยาม เธอก็ไมสบายใจ ไม
สามารถทํางานที่มอบให ขณะที่เธอยังเปนนวกชน เธอเชื่อมั่นอยางเต็มที่วากระแสเรียกของเธอคือการ
เปนธรรมทูตในตางแดน ซิสเตอรผูใหญที่ดูแลอบรมเธออาจจะเห็นงามตามคําขอของเธอ จึงสงเธอมา
สยามในเวลาไมกี่สัปดาหหลังจากเธอเขา พิธีปฏิญาณตนครั้งแรก อยางไรก็ตาม ตั้งแตเริ่มแรกเธอก็
กระวนกระวายและไมพอใจ คุณแมแบรนารดตอ งเผชิญกับการตัดสินใจที่ลําบากวา ซิสเตอรผูนี้ควร
ไดรับอนุมัติใหเขาพิธีปฏิญาณตนตลอดชีวิตหรือไมมิใชวาซิสเตอรฟรังซิสขาดฤทธิ์กุศล คุณแมแบร
นารดรูวาเธอเปนผู “มีความสามารถ เอื้อเฟอ นบนอบ และเปนที่รักของทุกคน” แตดูเหมือนวาไมมงี าน
ใดในสํานักซึ่งทําความพอใจใหเธอ เธอเกลียดการสอน เมื่อถามเธอวามีงานอะไรที่ทําใหเธอมีความสุข
ดูแลคนปวย ดูแลหองเด็กหรือสวดรําพึงภาวนา เธอเองก็ดูเหมือนไมรูวาเธออยากทําอะไร เธอไมอยาก
กลับยุโรป เธอบอกวาถาเธอถูกสงกลับ เธอก็จะออกจากคณะ มีคํา แนะนําใหเธอยา ยไปอยูที่สํานักใน
ประเทศจีน แตนี่ก็ดูเหมือนไมทําใหเธอสบายใจ สิ่งเหลานี้ยิ่งทําใหคุณแมแบรนารดสงสัยกระแสเรียก
ของซิสเตอรฟรังซิส
ปญหาอีกประการหนึ่งคือปญหาของซิส เตอรมาเรีย ลูอิซา เยมินาติ เธอดูไมมีค วามสุขและ
ทอแทใจ กินไมได นอนไมหลับจนนาเปนหวง เชนเดียวกับซิสเตอรฟรังซิส เธอไมสามารถอธิบายไดวา
จะมีสิ่ งใดชว ยระงับความไมส บายใจของเธอได และยิ่งที ยิ่งมากขึ้น จนแสดงออกอยางรุ นแรงทาง
อารมณ ทําใหเห็ นวา สํานัก ในสยามมีแ รงกดดันมากเกินกวา ที่เธอจะสามารถรับได แม ก ารทํางาน
ที่วัดกาลหวารกับซิสเตอรอักแนสผูสงบเงียบและศรัทธาก็ไมอาจชวยเธอได เดือนพฤศจิกายน ซิสเตอร
อักแนสจึงเขียนจดหมายถึงกรุงโรมกลาววา “ดิฉันเสียใจอยางยิ่งที่ไมสามารถทําใหเพื่อนรวมงานของ
ดิฉันมีความสงบสุขได...”
แมจะเห็นชัดวาไมมีความสุข แตซิสเตอรมาเรีย ลูอิซายังยืนยันวากระแสเรียกของเธออยูที่การ
ทํางานธรรมทูต ในที่สุดจึงมีการเตรียมการใหเธอจากกรุงเทพ ฯ ไปยังประเทศจีน ในตอนกลางเดือน
พฤศจิกายน นี่ไมใชการตัดสินใจที่นาพอใจในความเห็นของคุณแมแบรนารด ถาหากวาสํานักธรรมทูต
ในประเทศจีนเกิดไมลงตัวยิ่งกวา สํา นักในสยาม แตภายใตสถานการณตาง ๆ คุณแมไมสามารถให
คําแนะนําที่ดีกวานี้
ไมตองสงสัยวาซิสเตอรชาวอเมริกันสามทา น ซึ่งมีสุขภาพแข็งแรง เปนผูใ หญสมวัย ไดรับ
การศึกษาอบรมอยางดี มีความรูสึกชื่นชมในสํานักอยางยิ่ง จากจดหมายเวียนของคุณแมแซงตฌอง มาร

แตง ขอผูอ าสาสมัครมาอยูสํา นักตา ง ๆ เดือนมกราคมป 1931 ซิสเตอรเบทรีส แฮนซัน (Beatrice
Hanson) จากกัลเวสตัน เท็ก ซัส ซิส เตอรโคลทิลด อัญจลา แมคแคน (Coltilde Angela McCan) จาก
เมืองกัลเวสตันเหมือนกัน และซิส เตอรมารี ชีแฮน (Mary Sheehan) จากเมืองดีเคเตอร รัฐอิลลินอยส
(Decatur, Illinois) ไดเขียนถึงคุณแมบารบารา คลาโฮลท (Barbara Klaholt) ซึ่งไดรับแตงตั้งเปนเจาคณะ
ภาคกลางของสหรัฐอเมริกา (Central Province) แสดงเจตจํานงอุทิศตนสมัครเปนธรรมทูตในตางแดน
ซิสเตอรเบทรีส แฮนซัน เดิมชื่อ เอดวินา (Edwina) เกิดที่เมืองกัลเวส ตัน รัฐเท็กซัส เมื่อป 1900
สมัค รเปนนวกชนที่เมือ งดัลลัส (Dallas) เท็กซัสเขา พิธีปฏิญาณตนตลอดชีวิตที่เมือ งกัล เวสตันในป
1926 ที่ซึ่งเธอทํางานดานการสอนสืบมา จดหมายของเธอเลาเรื่องแจมแจงและตรงไปตรงมาวา “ดิฉัน
ปรารถนาอุทิศตนเพื่อสํานักในรัฐมอนตานา หรือสํานักสักแหงในตางประเทศ ดิฉนั มิไดรบั พระพรใหมี
ความสามารถพิเศษที่ดีเดน แตดิฉันสามารถและเต็มใจทํางานอยางหนัก”
ซิสเตอรโคลทิลด อัญจลา แมคแคน เดิมชื่อ เจน (Jane) เกิดที่เคานตี เว็กฟอรด (County
Wexford) ประเทศไอรแลนด เมื่อป 1903 สมัครเปนนวกชนที่เมืองดัลลัส และเขาพิธีปฏิญาณตนตลอด
ชีวิตที่เมืองกัลเวสตันเมื่อป 1927 คําสนองกระแสเรียกเปนธรรมทูตซึ่งตรงกับบุคลิกลักษณะของเธอ คือ
งายและเบิกบาน เธอกลาววา “คุณแมโปรดเติมชื่อของดิฉันในบัญชีผูสมัครเปน ธรรมทูตตางแดนดว ย
นะคะ ดิฉันอายุ 27 ไดรับพระพรใหมีสุข ภาพดี ฟนดี สายตาดี สามารถรับประทานอะไรก็ได... ดิฉัน
สบายใจมาก และคลองแคลวพรอมจะกระโดดไปที่ไหนก็ไดตามรับสั่งของพระเจา ดิฉันยินดีทองไป
ทุกแหงเหมือนคนพเนจร หากวาดิฉันทําอะไรไดแมแตนอยเพื่อพระเจา ณ ที่นั่น”
ซิสเตอรมารี ชีแฮน เดิมชื่อ มากาเรต (Margaret) เกิดที่เมืองดีเคเตอร รัฐอิลลินอยส เมื่อ ป 1901
สมัครเปนนวกชนที่เมืองอัลตัน (Alton) ในรัฐ อิลลิน อยส เขาพิธีปฏิญาณตนตลอดชีวิตที่บา นเกิดของ
เธอที่เมือ งดีเคเตอร เมื่อป 1925 ในจํานวนซิสเตอรทั้งสามนี้ ดูเหมือนเธอเปนคนเงียบที่สุด และมี
อารมณมั่นคงที่สุด มีประสบการณในดานการสอนอยูหลายป ในรายงานของอธิการิณีกลาวถึงเธอวา
“เธอเปนคนกระตือรือรนและไวใจได ละเอียดออ น มีจิตสํานึกในหนา ที่ที่เธอไดรับมอบหมาย และมี
ศรัทธามั่นคง”
เดือนมิถุนายนปนั้น ซิสเตอรทั้งสามก็ไดรับทราบวาเธอไดเปนธรรมทูตไปตางประเทศ และ
ทราบวาจุดหมายปลายทางของเธอคือสยาม ฤดูรอนปนั้นจึงเปนชว งเวลาที่เธอเตรียมตัว ไปสูชีวิตใหม
เดือนตุลาคม ซิสเตอรริตา บัทเตล (Rita Buttell) จากเนบราสกา ซึ่งมีปลายทางที่เมืองฮารบิน (Harbin)
อันเปนสํานักธรรมทูตแหงใหมที่ประเทศจีนตอนเหนือไดรวมทางมาดวย เธอกลาวลากันดวยน้าํ ตานอง
หนา และขึ้นรถไฟมาที่เมืองซีแอทเติล รัฐวอชิงตัน ถึงที่นั่นในวันที่ 15 ตุลาคม สองวันตอมาไดลงเรือ
โดยสารชื่อ SS President Taft เพื่อเดินทางเปนเวลาแรมเดือน ซิสเตอรเบทรีส แฮนซัน ถูกแตงตัง้ ใหเปน

ผูจดบันทึกสําหรับคณะเดินทางนี้ วันกอนจากมา ซิสเตอรเบทรีสไดเขียนจดหมายฉบับแรกในจํานวน
หลายสิบฉบับ เปนจดหมายที่อานสนุกและมองเห็นภาพ ความวา:
พรุงนี้เชาตรู พอสวาง เราจะเริ่มรวบรวมกลอง 7 ใบที่ใสลูกกวาด คุกกี้ 4 กลอง ผลไม 3 ถุง รม
3 คัน กระเปา ถือ 2 ใบ พิมพดีดกระเปาหิ้วเครื่อ งหนึ่ง กลองโกดัก 3 ตัว กระติกน้ํา 1 ใบ เสื้อ
คลุมยาว 3 ตัว ผาคลุมไหล 1 ผืน และกระเปาสัมภาระตาง ๆ อีก 1 ใบ โชคดีที่กระเปา เดินทาง
ใบใหญของเราหลายใบไดสงไปลวงหนาแลว เราจะตอ งหอบหิ้วขา วของสัมภาระเหลานี้ไต
ขามสะพานที่ทอดขึ้นเรือโดยสาร ซึ่งถาเรือไมจมเพราะน้ําหนักสิ่งของของเราเสียกอน เราก็จะ
ออกเรือไปเหนือนานน้ําอันกวางใหญของมหาสมุทรแปซิฟก ซึ่งมองไมเห็นขอบเขต
การเดินทางคราวนี้ราบรื่นและปราศจากอุปสรรค จนกระทั่งถึงฮองกง ก็ประสบความวุนวาย
อยางหนึ่งในบรรดาความวุนวายทั้งหลายซึ่งไมอาจอธิบายได เรื่องแบบนี้มักเกิดขึน้ เสมอในการเดินทาง
ทางตะวันออก เมื่อคณะของซิสเตอรมาถึงทาเรือเพื่อจะลงเรืออีกลําเดินทางตอไปชวงสุดทายก็ไดรบั คํา
บอกเลาวาเธอมาชาไป เพราะเรือเล็ก ที่จะลําเลียงเธอไปขึ้นเรือใหญชื่อ อัญชัญ (Anshun) ออกไปแลว
สัมภาระตาง ๆ ก็ขนใสเรือไปหมดโดยไมมีกลุมของเธอตามไปดวย ซิส เตอรจึงรองขอใหตัวแทนของ
American Express ชวย ชั่วไมกี่นาที ตัวแทนผูนั้นก็สงสัญญาณเรียกเรือยนตลําหนึ่ง เรงใหซิสเตอรรีบ
ลงเรือลํานั้น ซึ่งแลนฉิวฝาคลื่นไปถึงเรืออัญชัญ ซึ่งบันไดสําหรับปนขึ้นเรือยังหอยอยู วันรุง ขึน้ ซิสเตอร
ก็มาถึงซัวเถา ไดพบปะกับพวกซิสเตอรและไดเห็นการทํางานของสํานักในประเทศจีนอยูวันหนึ่ง แลว
ทั้งสามก็เดินทางตอมายังสยาม สวนซิสเตอรริตา บัทเตลก็เดินทางตอไปยังภาคเหนือของประเทศจีน
ตลอดสี่วันที่เหลือ ซิสเตอรทั้งสามเดินทางเลียบฝงทะเลจีนเขา สูอา วสยาม ไดพบเห็นความ
รุนแรงนาสะพรึงกลัว อันเกิดจากควันหลงของไตฝุน ในที่สุด วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิก ายน ก็เขา สู
แมน้ําเจาพระยาซึ่งมีน้ําขุนคลั่ก เพื่อเขามากรุงเทพ ฯ ซิสเตอรเบทรีสเขียนไววา “พวกเราใชเวลาตลอด
เชาลองมาตามแมน้ําอยางตื่นตาตื่นใจ” เธอเลาวา:
ผานดงมะพราวหนาทึบ ทุงนาสีเขียวมรกต เต็มไปดวยวัดทางพุทธศาสนาซึ่งจะเห็นยอดแหลม
ๆ ของวัดคาทอลิกเล็ก ๆ สองแหงสูงเดนแทรกอยูพรอมไมกางเขน ราว 10 โมงเชาเราก็ถงึ อูเ รือ
ที่นั่น ‘หัวใจเราเตนแรง’ ทามกลางคนแตงตัวแปลก ๆ บางคนก็ไมสวมเสื้อ เราไดเห็นคนแตง
ชุดสีดําขาว อันเปนเครื่องแบบของชาวคณะอุรสุลินของเรา เมื่อทัก ทายกันแลว คุณแมอ ธิการ
ไดพาเราไปยังอาสนวิหาร เพราะเราเตรียมอดอาหารไวแลวเพื่อรับศีล มหาสนิท กอนอื่น เราก็
เขาเยี่ยมคารวะทานสังฆราช ซึ่งไดกรุณาใหบาทหลวงทานหนึ่งมาโปรดศีลมหาสนิทแกพวก

เราเปนครั้งแรกในดินแดนแหงพันธสัญญา แลวเราก็เดินทางมาสํานักมาแตรเดอีเปนคอนแวนต
เล็ก ๆ ที่งดงาม อยูทามกลางสนามกวางใหญสีเขียวชอุมและตนไมดอกมากมาย ซิสเตอรกําลัง
รอตอนรับเรา “สูเหยา”
ธรรมทูตใหมใชเวลาวางสามวันเพื่อทําความคุนเคยกับชีวิตใหม รื้อสัมภาระที่ติดตัวมา ปรับตัว
ใหเขากับความเปนอยู และเขียนจดหมายถึงบา น ครอบครัว และเพื่อ น พอมาถึงสยาม ซิส เตอรมารี ชี
แฮนไดเขียนถึงสํานักเดิมของเธอที่เมืองดีเคเตอรวา:
มาแตรเดอีเปนบา นที่งดงาม เรามีหอ งนอนที่อยูส บาย และมีหอ งสํา หรับชุมนุมกัน อันที่จริง
บานหลังนี้นาอยูมาก สวนก็เขียวชอุม เพราะเพิ่งสิ้นฤดูฝน ในบริเวณบานยังมีค ลอง ซึ่งทําให
มองดูเหมือนเรามีทะเลสาบเล็ก ๆ ดวย
พอถึงวันจันทร ซิสเตอรเหลานี้ไดกาวเขาหองเรียนเปนครั้งแรกอยางตื่นเตน และไดพบวาการ
สอนของเธอไมคอยหนักอยางที่คาดคิดไว เพราะเธอสอนเด็กเพียงกลุมเล็ก ๆ ซึ่งรูภาษาอังกฤษดีแลว ซิ
สเตอรมารี ชีแฮน สังเกตเห็นวา นักเรียนของเธอนั่งเรียนเงียบ ๆ เชื่อฟงดี วา งา ย เรื่องวินัยที่โรงเรียน
มาแตรเดอีไมมีปญหา อยางไรก็ตาม ซิสเตอรทั้งสามไดรับคําแนะนําจากซิสเตอรราฟาแอลซึ่งเปน
อาจารยใหญของโรงเรียนวา ตอ งการใหงานของเธอเบามือ เพื่อ ใหเธอมีเวลาวางมาก ๆ สํา หรับเรียน
ภาษาไทย นี่เปนสิ่งสําคัญเพราะซิสเตอรตองสอบภาษาไทยใหไดเร็วที่สุด เทา ที่เปนไปไดเพื่อจะไดรับ
การรับรองจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ แมวาเรื่อ งนี้ถือ วาเปน เรื่อ งแรกที่ ตอ งคํา นึงถึ ง
สําหรับซิสเตอร ทวาบัดนี้เรื่องนี้กลายเปนเรื่องสําคัญอยางยิ่ง เนื่องจากมีกระแสชาตินิยมกําลังแผขยาย
ในสยาม เพื่ อ กระตุ น ให ส ยามเป น ไทจากประเพณี แ ละวั ฒ นธรรมแบบยุ โ รป แมว า คนไทยยั ง
กระตือรือรนทีจ่ ะเรียนภาษาอังกฤษ แตก็ยังพยายามบมเพาะความภาคภูมิใจในภาษาของตนดวย ใน
จดหมายที่ซิสเตอรเจมมะ ฟนี เขียนถึงคุณแมแซงตฌอง มารแตง บรรยายไววา:
คนไทยหลักแหลมมากที่จะรักษาภาษาของตนใหคงอยูกับกาลสมัย นี่เปนเรื่อ งที่เขา ใจได คน
ไทยเรียนรูความเจริญและวิทยาการจากชาวยุโรป แตบัดนี้คนไทยรอนใจที่จะไมยอมสูญเสีย
สถานภาพของการเปนชาติไป และภาษาก็เปนปจจัยสํา คัญในการสรางชาตินิยม ดิฉันมั่นใจ
มากวาถาโรงเรียนของเราจะพัฒนา เราตองทําใหมาตรฐานของภาษาไทยขึน้ สูร ะดับเดียวกันกับ
ภาษาอังกฤษและฝรั่งเศส ดิฉันคิดวามันคอนขางจะเปนอุปสรรคหากเราจะเนนใหสองภาษานี้
เดนเทานั้น แมทานสังฆราชและทานอธิการิณีจะเห็นแตกตาง

แมจะยังไมเดนชัดนักในเวลานั้น แตสยามกําลังเขาสูศักราชใหมที่ทําใหมีภาระในโรงเรียนมาก
ขึ้น โดยเฉพาะโรงเรียนที่ดําเนินงานโดยชาวตางชาติ แตไมมีอ ะไรเหนี่ยวรั้งความกระตือรือรนของซิ
สเตอรไดขณะที่เตรียมเปดสํานักที่สอง การเยี่ยมจากทานสังฆราชเกบริอังตซึ่งเปนผูอํานวยการสํา นัก
ธรรมทูตตางแดนแหงกรุงปารีสยิ่งชว ยเสริมกําลังใจ เมื่อทา นแสดงความยินดีที่ค ณะอุรสุลินรับภาระ
การงานที่มีคุณคาสําหรับพระศาสนจักร อยางไรก็ตาม คํายกยองก็ไมทําใหภาระทางการเงินของคณะอุร
สุลินบรรเทาลง ชวงหลายสัปดาหแรกในเดือนมกราคมดูเหมือนคณะอุรส ลุ นิ ไมสามารถหาเงินจํานวนที่
ตองจายได ซิสเตอรมารี เดอ ลูรดเขียนจดหมายฉบับหนึ่งถึงเพื่อนของเธอที่นิวยอรก พูดเปนเชิงปรัชญา
วา “การเริ่มตนก็เปนอยางนี้แหละ! ดังนั้นเราจึงตองอยูดวยความเชื่อไมใชอยูดวยความกังวล ถาพระเจา
ทรงตองการโรงเรียนเรยีนาเชลี ดิฉันก็มั่นใจวาพระองคจะทรงพาเราไปตลอดรอดฝง”
ความกังวลที่ไมขาดสาย พอ ๆ กับเรื่องนี้คือเรื่องบุคลากร เมื่อซิสเตอรมาเรีย ลูอิซา จากไป ซิ
สเตอรฟรังซิส จอหนสัน ก็ถูกยายไปทํางานที่วัดกาลหวารกับซิส เตอรอัก แนส แตเรื่อ งนี้ไมชวยทําให
เธอคลายความซึมเศราและความกังวลใจ เดือนมกราคม คุณแมแบรนารดไดรับทราบจากกรุงโรมวา ซิ
สเตอรฟรัง ซิสยัง ไมอ าจเขา พิธีปฏิ ญาณตนตลอดชีวิ ตในเมื่อเธอยังคงมีจิตใจไมส งบแนวแน เดือ น
กุมภาพันธ เธอจึงเดินทางไปปารีสรวมกับธรรมทูตบางทานที่กําลังเดินทางกลับ แลวก็เดินทางตอไปยัง
อังกฤษ เธอจะไดพบชีวิตแบบยูโทเปย ดังที่เธอหวังไวหรือไม เราไมอาจรูได เพราะขาวคราวไดเงียบ
หายไปพรอมกับการจากไปของเธอ
ความผิดหวังเรื่องตอไปคือเรื่องของซิสเตอรกูนิกุนเด เบคซาร ซึ่งมาจากประเทศจีน เมื่อ เดือน
พฤศจิกายนที่แลว โดยพื้นฐานแลวเธอเปนครูสอนดนตรี แตมิไดพรอมที่จะสอนวิชาในชั้น เรียนดังที่
คุณแมแบรนารดกะการณไว คุณแมแบรนารดเขียนจดหมายดวยความผิดหวังวา “เธอรูจักแตดนตรี เธอ
รูจักภาษาฝรั่งเศสงู ๆ ปลา ๆ และไมรูภาษาอังกฤษ” เพราะฉะนั้น จึงเปนเสมือนการหวดกระหน่ําซ้าํ เติม
เมื่อคุณแมแบรนารดไดรับจดหมายจากคุณแมชาลส บริโยด ตอนปลายเดือ นกุมภาพันธวาจะไมมีซิ
สเตอรคนใดจากภาคเหนือของฝรั่งเศสถูกสงมา คุณแมแบรนารดเขียนถึงคุณแมแซงตฌอง มารแตง วา
“นี่เหมือนกับถูกสายฟาฟาด -ถอยคํานี้คงไมแรงเกินไปสําหรับสภาพการณที่เราเปนอยู คุณแมชาลสให
ดิฉันเลื่อนวันเปดสํานักใหมใหเปนวันหลังการประชุมใหญ ซึ่งเปนไปไมไดคะ! สํานักใหมไดกําหนด
จะทําพิธีเปดในวันเดียวกันนั้น ทานสังฆราชจะมาอวยพรอยางเปนพิธีสงา เพื่อเปดสํานักแพรธรรมแหง
นี้ เราไมอาจเลื่อนกําหนดได”
แมจะมีความยากลําบากตาง ๆ คุณแมแบรนารดก็มีพรพิเศษที่จะนําประชาคมของเธอใหรดุ ไป
เบื้องหนา ใหมองไปสูอนาคต ใหชื่นชม ทั้งที่คณะตองกระเบียดกระเสียรเพราะตองใชจา ยเงินในการ

กอสราง ใหยินดีที่ซิสเตอรมารี เดอ ลูรด และ ซิสเตอรอักแนส สอบภาษาไทยได และขอบคุณคุณพอ
มิราแบลที่ตองทํ างานหนักเพื่อประโยชนของชาวคณะที่เชียงใหม แตขณะที่คุณแม แบรน ารด ยังยึ ด
วิสัยทัศนของทานสําหรับอนาคต ซิสเตอรเจมมะ ฟนีซึ่งเวลานั้นรับมอบใหอํานวยการโรงเรียนมาแตร
เดอี ไดประเมินผลการดําเนินงานในปจจุบันปรากฏวา มีนักเรียน 198 คน แตมีซิสเตอรทาํ การสอนเพียง
เจ็ดคน !
ทั้งที่มีงานรออยูขางหนา แตก็ดูจะงายกวาสําหรับคนที่กําลังจะไปอยูที่นั่น ความรูสกึ ทีว่ า นีเ่ ปน
การเริ่มตนใหม ความรูสึก วาตนถูกคัดเลือกใหไปรับงานสํา คัญนี้ ทําใหจิตใจของพวกซิสเตอรรา เริง
วันที่ 13 มีนาคม ซิสเตอรโคลทิลด อัญจลา ไดเขียนจดหมายดวยอารมณสนุกสนานวา...
อีก เพียง 3 สัปดาหกับ 3 วัน เราก็จะขึ้นรถไฟเดินทางไปเชียงใหม ดิฉันรอแทบไมไหว รถ
ขบวนที่บรรทุกเครื่องเรือนและสิ่งอื่น ๆ ลวงหนาไปแลว ซิสเตอรมารี เดอ ลูรด เขียนโครงการ
แตละวิชาสํา หรับปนั้น รางระเบียบวินัยสําหรับนักเรียนและครูไวเรียบรอยแลว แมแตเวลา
ชั่วโมงนี้ชั่วโมงนั้น ก็กําหนดไวหมด เราตองเดินไปตามเสนที่ขีดไว ที่เรยีนาเชลี
วันที่ 21 มีนาคม เริ่มวันหยุด ภาคเรียนชว งฤดูใบไมผลิ ซิสเตอรมีการเขา เงียบประจํา ป ซึ่งจะ
สิ้นสุดเมื่อมีการฉลองปาสกา 10 วันตอมา วันที่ 6 เมษายน เปนวันเดินทางไปเชียงใหม เปนโอกาสที่มี
การทําพิธีอยางเต็มรูปแบบ ซิสเตอรแตงกายสวมผาคลุมศีรษะยาวและเสื้อคลุมยาวซึง่ เปนชุดสําหรับรับ
ศีลมหาสนิททั้งที่อากาศรอน ชาวคณะทุกคนมาประชุมกันในวัดนอยประจําสํานัก คุณแมแบรนารดอาน
ประกาศของคณะอยางเปนทางการ แตงตั้งใหคุณแมราฟาแอล วูรนิค เปนอธิการิณีของโรงเรียนมาแตร
เดอี ซิสเตอรแตละคนที่รับทราบวาตนอยูที่มาแตรเดอีแสดงความนบนอบวา จะปฏิบัติตาม ตอไปชาว
คณะขับบท Te Deum แลวมีการประกาศแตงตั้งอื่น ๆ ใหซิสเตอรอักแนสเปนรองอธิการิณี ซิสเตอรเจม
มะ ฟนี เปนที่ปรึกษาและเปนอาจารยใหญข องโรงเรียน สวนซิสเตอรเทแรส แมรแ ตนส เปนผูดูแล
ทั่วไป
ตอจากจารีตพิธีนี้ คุณแมแบรนารดเและคุณแมราฟาแอลไดไปเยี่ยมทานสังฆราชแปรโรส เรียน
ทานเรื่องอธิการิณีคนใหมของสํานักมาแตรเดอี เมื่อคุณแมทั้งสองกลับมา ชาวคณะอุรสลุ นิ ทีก่ าํ หนดตัว
ไวสําหรับสองสํานัก ก็รวมประชุมอีกครั้งในวัดนอ ย คราวนี้คุณแมราฟาแอลเปนผูอานประกาศเปน
ทางการแตงตั้งคุณแมแบรนารดเปนอธิการิณีที่เรยีนาเชลี เมื่อรับประทานอาหารกลางวันแลว ทุกคนมี
เวลาเพียงกลาวลากันเทานั้น บาย 3 โมง เมื่อสวดขอพระเจาคุมครองผูเดินทางแลว ชาวคณะอุรสุลิน รุน
บุกเบิกสํานักใหมทั้งหาทานก็เดินทางไปสถานีรถไฟ ผูติดตามไปสงคือ ซิสเตอรอักแนส ซิส เตอรเท
แรส และซิสเตอรมารเกอริต มารี

ที่สถานีรถไฟ ซิสเตอรทั้งหามีเด็กนักเรียนหอ มลอมพรอมดวยบิดามารดาของเด็กและมิตร
สหายโดยเฉพาะครอบครัวของคุณ “ลูซีนอย” ซึ่งเวลานั้นคือ ซิสเตอรมารี โยเซฟ กําลังเปนนวกชนอยูท ี่
เมืองโบยังซี มีดอกไม ผลไม และของขวัญตา ง ๆ นํามามอบให เมื่อ รับพรจากทานสังฆราชแปรโรส
แลวซิสเตอรที่มาสงก็ร่ําลากันเปนครั้งสุดทาย ชาวคณะอุรสุลินทั้งหา ทานก็ขึ้นรถไฟไปภาคเหนือเมื่อ
เวลาบาย 4 โมงตรง ณ วันที่ 6 เมษายน 1932

