บทที่ 10
อยูเพื่อถวายตัวแดพระเจา

เหตุการณที่ลึกซึ้งที่สุด แมไมถือวาเปนสิ่งที่นาทึ่งที่สุดสําหรับชาวคณะอุรสุลินในป 1936
คือ ซิสเตอรทั้งสองสํานักมีการเขาเงียบรวมกันเปนเวลา 30 วันที่มาแตรเดอี การเขาเงียบเชนนี้เปน
เรื่องปกติซึ่งจัดเปนสวนหนึ่งของพิธีตรียัมพรรษา หรือเรียกวา การทดสอบจิตครั้งที่ 3 ซึ่งจะทําที่
กรุงโรมตอนปลายปที่ 10 ที่ซิสเตอรไดปฏิญาณตน แตกรุงโรมอยูไกล และซิสเตอรในสยามก็นาจะ
ไดรับการยกเวนไมตองไปถึงกรุงโรมสําหรับพิธีการนี้ คุณแมมารี เดอ ลูรดผูซึ่งไดรับพระหรรษา
ทานลนเหลือจากการเขาพิธีนี้เมื่อปกอน ๆ และตระหนักดีถึงความสําคัญของการเขาเงียบระยะยาว
นี้ไดพยายามอยูหลายเดือนเพื่อหาผูเทศนอบรม ซึ่งในที่สุดก็หาได
เนื่องจากการเขาเงียบฟนฟูจิตใจในระยะยาวถึง 30 วันเปนสวนหนึ่งของการปฏิบัติตาม
หลักของทานนักบุญอิกญาซีโอ ผูเทศนอบรมจึงตองเปนพระสงฆคณะเยสุอิต นอกจากนี้ทานตอง
พูดภาษาฝรั่งเศสไดคลอง เพราะภาษานี้ถือเปนภาษาหลักของคณะอุรสุลิน ในที่สุดคุณพอแวนเดน
บุสเก (Vandenbussche) คณะเยสุอิตจากประเทศศรีลังกา ตกลงมายังสยามเปนเวลาสองเดือน ตั้งแต
กลางเดือนเมษายนถึงกลางเดือนมิถุนายน 45 วันภายในระยะเวลาที่กําหนดนี้ ทานไดเทศนไม
เพียงแตสําหรับชาวคณะอุรสุลินเทานั้น แตสําหรับสํานักคาร แมล (Carmelites) ที่เพิ่งตั้งไดไมนาน
และสํา หรับ ภราดาคณะเซนตค าเบรี ย ลด ว ย ทา นสั งฆราชแปร โ รสได บัน ทึ ก ไว ใ นรายงาน
ประจําเดือนของทานวา “จิตใจอันกระตือรือรนในการแพรธรรมและความอดทนทางกายของทานผู
เทศน นับวานาสรรเสริญยิ่ง”
ชาวคณะอุรสุลินก็ไดรับคําชมพอ ๆ กัน ซิสเตอรมารี ชีแฮนไดเขียนถึงคุณแมบารบารา คลา
โฮลท อธิการิณีเจาคณะแขวงกลางในสหรัฐยืนยัน วา หนึ่งเดือนนี้เปนเดือนที่สําคัญที่สุดและมี
ความสุ ข ที่สุด ในชีวิ ต ของเธอ แม วาตลอดการประชุม คุณ พ อใชภ าษาฝรั่งเศสแตท านก็พู ด
ภาษาอังกฤษไดบางซึ่งทําใหการสารภาพบาปและการปรึกษาเรื่องที่เปนสวนบุคคลทําไดงายขึ้น
สําหรับซิสเตอรชาวอเมริกัน การเขาเงียบฟนฟูจิตใจสิ้นสุดในวันที่ 18 เมษายน พรอมกับเปนธรรม
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เนียมมีการขับบท “ถวายตัวแดพระเจา” อันเปนบทภาวนาของนักบุญอิกญาซีโอ ใหถวายทุกสิ่ง
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บทเพลง “ถวายตัวแดพระเจา”
1.

โปรดรับ
สิ่งที่ขาไดรับจากพระสรรพ ขอกลับถวายแดองคพระฤาสายพระเจาแหงสัจ(ะ)ธรรม
สิ่งไรไมมีเวน ถวายเปนของกํานัล “น้ําจิต” “ความคิด” นั้นขอถวายแดพระองค

แดพระเจาดวยการยินยอมเต็มใจ วันตอมาซิสเตอรจ ากเชีย งใหมก็ขึ้น รถไฟขบวนเชากลับไป
เชียงใหม พรอมดวยอุดมคติ “อยูเพื่อถวายตัวแดพระเจา...” ซึ่งเปนการแสดงออกใหเห็นถึงการ
เสียสละตน... อันเปนขอความที่เธอกลาวซ้ํา ๆ ในเวลาตอมา เพราะป 1936 เปนปที่ทดสอบจิต
วิญญาณของเธอทุกคน
เดือนถัดจากการเขาเงียบระยะยาวนี้เริ่มดวยดีโดยมีซิสเตอรใหม ๆ มาชวยงาน วันที่ 6
มิถุนายน ซิสเตอรโยเซฟ ดูวิล (Joseph Douville) มาจากประเทศจีน เธอเปนชาวแคนาดาซึ่งสมัคร
เปนชาวคณะอุรสุลินมาอยูที่ซัวเถาเมื่อป 1923 เธอเขาพิธีปฏิญาณตนชั่วคราวป 1925 อีกสามปตอมา
จึงเขาพิธีปฏิญาณตนตลอดชีวิต นอกจากมีระยะเวลาศึกษาที่เมืองแซงตโซลฟ (St. Saulve) ทาง
ภาคเหนือของประเทศฝรั่งเศส เธอไดอยูที่สํานักธรรมทูตประเทศจีนเปนเวลา 13 ป คุนกับความ
ลําบากของสํานักและพูดภาษาจีนแตจิ๋วไดคลอง เธอไดรับการตอนรับดวยความยินดีจากชาวคณะ
อุรสุลินในกรุงเทพ ฯ ตอมาอีกหนึ่งเดือนก็ไดตอนรับสมาชิกใหมอีกคนคือ นักเรียนเกามาแตรเดอี
มารเกอริต ตัน ซึ่งไปรับการอบรมที่นวกสถานเมืองโบยังซีเมื่อป 1934 ตอมาอีกสองป เธอได
กลายเปนซิสเตอรแอนเจลา เดอ นอเทรอดาม ตัน เขาพิธีปฏิญาณตนชั่วคราวที่โบยังซีในเดือน
เมษายน และไดเดินทางกลับมายังมาแตรเดอีในทันที เธอเปนชาวสยามคนที่ 2 ซึ่งไดรับกระแสเรียก
เปนชาวคณะอุรสุลิน คณะยินดีมากที่ไดเห็นสัญญาณที่แสดงวา สํานักธรรมทูตของคณะอุรสุลิน
กําลังโชติชวง
ตอนตนป สมาชิกเกาสองทานซึ่งไดไปอยูประเทศจีนไดกลับสูสยามในสภาพที่ไมสูดีนัก
คือซิสเตอรมาเรีย ลูอิซา เยมินาติ ซึ่งไดไปประเทศจีนตั้งแตป 1931 บัดนี้เธอเองขอกลับมากรุงเทพ
ฯ ทั้งที่เธอก็คุนกับบรรยากาศของมาแตรเดอี ก็ดูเหมือนเธอไมมีความสุขนัก ตามที่คุณแมมารี เดอ
ลูรดเขียนถึงกรุงโรม ทานกลาววาซิสเตอรขอกลับไปประเทศอิตาลีอยูไมหยุดหยอน เธอไดอยูใน
สํานักตาง ๆ มาเปนเวลา 9 ป อันเปนระยะเวลายาวสําหรับซิสเตอร ซึ่งรูสึกวานี่เปนชีวิตอันอางวาง
และผิดหวังมาตั้งแตตน เมื่อเธอกลับมากรุงเทพ ฯ ไดไมกี่เดือน เธอก็ไดรับอนุญาตตามคําขอของ
เธอที่ขอซ้ําแลวซ้ําเลา เธอจึงกลับไปบานเกิดเมืองนอนของตน
ซิสเตอรคนที่สองที่กลับมาจากประเทศจีนคือซิสเตอรลอเรนซินา เบลอทติซึ่งเดิมมาพรอม
กับซิสเตอรลูอิซาในป 1927 และไปอยูประเทศจีนเมื่อป 1928เพราะเธอมีปญหาทางอารมณ ไมอาจ
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ขาไมมีละเวนสิ่งใดเปนที่จํานง เฉพาะตนประสงค ถวายตรงเจาพระคุณ
ไมขอรับกลับคืน ใจไมฝนขอพระคุณ ขอพระทรงเกื้อหนุน โปรดรับคืนของประทาน
ขานี้ยอมทําตามพระประสงค ของพระองค มิเอยคัดคานขาน
ขอขาฯ มีแตชีวิตในหรรษาทาน รักพระองคแนวนานไมขาดเลย
เพียงเทานี้ขาฯ ก็มีความสุข พระทรงปลุกในวิญญาณขาฯ มิเฉย
นี่คือ ความมั่งคั่ง ชางเสบย ขาฯ ขอเอย เจาพระคุณการุญเทอญ

คุณพอโมลิ่ง เอส.เจ. ผูประพันธคํารองและทํานอง

ปรับตัวไดกับดินฟาอากาศ กับความโดดเดี่ยว และความแปลกประหลาดของสํานักทางตะวันออก
ไกล เธอไมสามารถปรับตัว ใหคุนกับสํานัก ทั้งสามแหงในประเทศจีน เธอจะรูสึกเกรี้ยวกราบ
ควบคุมตัวเองไมได มิฉะนั้นก็ซึมเศรา เธอมีความรูทางภาษานอย ไมสามารถฝกใหเขาใจ คงไมตอง
บอกวาการอยูรวมกันทําใหคณะเล็ก ๆ ที่ตองดิ้นรนอยูแลว ตองสิ้นเปลืองพลังความอดทนไปมาก
เดือนมิถุนายน 1935 ซิสเตอรลอเรนซินาก็มาถึงจุดวิกฤต...เธอเริ่มเกิดอาการมีภาพหลอน ไดยิน
เสียงตาง ๆ เกิดความกลัววาจะมีคนวางยา เปนสภาพที่สุดทนทั้งกับตัวซิสเตอรลอเรนซินาเองและ
คณะที่มีภาระลนตัวอยูแลว คณะตองดิ้นรนจัดการกับความยุงยากภายในสํานัก บานเมืองก็ยังไม
สงบ รายไดเพื่อชวยใหสํานักทรงตัวอยูไดก็มีจํานวนไมแนนอน การอยูของซิสเตอรลอเรนซินาที่มี
อาการเกรี้ยวกราดนากลัวและความรูสึกหวาดหวั่นของเธอ เกินความสามารถที่ชาวคณะจะรับมือได
คุณแมมารี ดู โรแซร ซึ่งเปนอธิการิณีที่ประเทศจีนขณะนั้นจึงเขียนถึงคุณแมมารี เดอ ลูรดที่กรุงเทพ
ฯ ดวยความหมดอาลัย ขอใหคุณแมมารี เดอ ลูรดชวย กวาจะไดคําตอบก็ชา คุณแมดู โรแซรเกรงวา
ซิสเตอรลอเรนซินาจะมีอันตรายทางรางกายดวย กระทั่งเวลาผานไปหนึ่งป จึงไดรับอนุญาตใหซิ
สเตอรลอเรนซินากลับไปกรุงเทพ ฯ ซิสเตอรลอเรนซินาอยูที่นี่อีกหนึ่งป ในที่สุดเธอก็กลับไป
ประเทศอิตาลีเมื่อเดือนเมษายน ป 1937
เดือนกรกฎาคมป 1936 วาระที่คุณแมมารี เดอ ลูรด ไดรับตําแหนงอธิการิณีของสํานักทาง
ตะวันออกกําลังจะสิ้นสุด มาแตรเดอีตกที่นั่งลําบากเพราะหนาที่รับผิดชอบสองอยางพรอมกันของ
คุณแมมารี เดอ ลูรด ทําใหทานตองจากโรงเรียนไปในขณะที่โรงเรียนตองการความคิดเห็นและพลัง
ใจจากอธิการิณีผูสามารถ การที่คุณแมไมไดอยูสํานักบอยครั้ง ทําใหซิสเตอรอักแนส เดอแลตร ซึ่ง
ทําหนาที่รองอธิการตองรับภาระรับผิดชอบประจําวัน จนตองเขาโรงพยาบาลเพราะปวยเปนไข
รากสาด พออาการทุเลาก็ไปพักฟนที่เชียงใหม ดวยเหตุนี้มาแตรเดอีจึงมักขาดผูนําอยูเสมอ เปน
ชองวางที่ทําใหซิสเตอรที่มีบุคลิกครอบงําอยางซิสเตอรเจมมะ ฟนีและซิสเตอรซาวีเอร เปยรซ เขา
มาสวมบทบาทอยางรวดเร็ว
แมจะดูเหมือนเปนความรอบคอบที่จะแตงตั้งซิสเตอรคนหนึ่งใหดําเนินบทบาทอธิการิณี
ของมาแตรเดอีก็ตาม แตในเดือนกรกฎาคมนั้นเองมีคําสั่งจากกรุงโรมใหคุณแมมารี เดอ ลูรดรับ
หนาที่สองอยางพรอมกันอยางเดิมตอไปอีก สิ่งที่คณะไมรูและสิ่งที่จ ะทําใหสถานการณยุงยาก
ตอไปอีกคือ ในไมชาคุณแมจะยิ่งจากไปไกลจากชาวคณะที่มาแตรเดอี เดือนเมษายน คุณแมมารี
เดอ ลูรด ไดเขียนถึงคุณพอคุณแมของทานวา:
คุณแมแซงตฌอง มารแตง มีคําสั่งเรียกลูกไปกรุงโรมเพื่อชวยงานฟนฟูจิตใจ กอนไปที่นั่น
ลูกตองไปเยี่ยมสํานักที่ประเทศจีนและชวา แลวจึงจะไปพบทานที่ฝรั่งเศส ลูกไมทราบวา
จะไดกลับมายังสํานักตาง ๆ อีกเมื่อไร ลูกอาจจะตองอยูที่กรุงโรมเปนเวลาหลายเดือนหรือ
อาจจะหลายปก็ไดคะ

คุณ แมมารี เดอ ลูรดรูดีวาจะมีปญหาตาง ๆ เกิด ขึ้น ขณะที่ไมมีทานอยูดว ย วันที่ 5
พฤษภาคม ทานจึงเขียนถึงคุณแมแซงตฌอง มารแตงวา ทานกําลังทําอยางดีที่สุดจะมอบหมาย
สะสางงานตาง ๆ ใหดีที่สุดเทาที่จะทําไดกอนจากไป ทั้งที่รูวาการจากไปคราวนี้มาแตรเดอีจะมี
ความลําบากเพียงไรเมื่อไมมีอธิการิณี ทานไดเขียนลงทายวา “ดิฉันหาใครไมไดที่จะทําหนาทีน่ ที้ นี่ ”ี่
ในจดหมายนั้นทานอาจจะเสนอวา คุณแมแบรนารด มังแซล อาจจะตองถูกขอตัวมาจากประเทศจีน
สักสองสามเดือนจะไดจัดเรื่องตาง ๆ ใหเรียบรอย คุณแมมั่นใจเพราะรูดีวา คุณแมแบรนารดรูถึง
วิธีการเด็ดขาดของกระทรวงศึกษาธิการ และทานมีคุณสมบัติที่จะติดตอกับบุคคลที่วางอํานาจไดดี
ไมมีทางจะทราบวาขอเสนอนี้ไดไปถึงคุณแมแบรนารดหรือไม แตไมวาในกรณีใด ๆ เรื่องนี้ไมได
รับการสนับสนุน พอปลายเดือนมิถุน ายน ปญหาเรื่องอธิก าริณีของมาแตรเดอีเปน เรื่องที่ตอง
พิจารณากันอีก คราวนี้คุณแมมารี เดอ ลูรดเสนอซิสเตอรเจมมะ ฟนี การแตงตั้งนี้คุณแมรูวาเปน
เรื่องที่จะทําความประหลาดใจแกชาวคณะ แตทานก็กลาวสรุปวา ทานไมมีทางเลือก
ไมตองสงสัยเลยวาปญหาเรื่องบุคลากรเปนปญหาแบบเดียวกับที่มีในประเทศจีน ซึ่งทําให
คุณแมมารี เดอ ลูรดคิดที่จะจัดการใหมหมด ทั้งสํานักที่ประเทศจีนและสยาม ในจดหมายฉบับ
เดียวกับที่ทานเสนอซิสเตอรเจมมะเปนอธิการิณีมาแตรเดอี ทานไดเขีย นวา “วันกอนดิฉันเกิด
ความคิดขึ้นวา จะงายกวาไหม หากเอาสํานักสองแหงในสยามไปสมทบกับชวา ซึ่งมีนวกสถาน มียุ
วลัย ฯลฯ ทั้งนี้จะทําใหการโยกยายซิสเตอรในสังกัดไปมางายเขา”
ทานรับวา ทานและคุณแมราฟาแอลเคยปรึกษากันถึงเรื่องความเปนไปไดที่จะเอาสํานัก
ของคณะอุรสุลินในประเทศจีนมอบใหนักบวชอีกคณะหนึ่งดําเนินงาน เพราะดูเหมือนเปนไปไมได
ที่จะจัดหาซิสเตอรใหพอสําหรับการทําภารกิจใหสําเร็จในสํานักทั้งสองประเทศ ทวาในชวงเวลา
เดียวกันนั้นเองคุณแมแบรนารด มังแซลก็เขียนถึงคุณแมแซงตฌอง มารแตง เสนอวา คณะอุรสุลิน
อาจจําเปน ตองสละสํานักในสยามเพื่อจะไดนําบุคลากรและทุน รอนมาจุน เจือคณะอุรสุลิน ใน
ประเทศจีนที่กําลังดิ้นรนตองการอยู นี่เปนขอเสนอแนะที่นาคิดจากคุณแมแบรนารดผูใชเวลาถึง 9
ปทุมเททั้งกายและใจใหสํานักในสยาม ผูใหญในกรุงโรมอาจจะตกใจสุดขีดในคําเสนอของทาน
ทานกลาวงาย ๆ วา แมทานยังรัก สยาม แตเวลานี้สํานักในจีน เปนสิ่งที่ทานตองเอาใจใสเปน
เบื้องแรก
อยางไรก็ตาม แมมีความกังวลใจอยูมาก โรงเรียนทั้งสองแหงที่กรุงเทพ ฯ และเชียงใหมก็
กําลังดําเนินไปไดดี ฤดูรอนปนั้น มาแตรเดอีมีเด็กสมัครเรียนถึง 300 คน ตามเปาหมายที่กําหนดไว
วัน ที่ 30 กรกฎาคม ทานสังฆราชแปรโ รสไดประกอบพิธีมิสซาขอบคุณ พระเจาที่ประทาน
ความสําเร็จแกชาวคณะอุรสุลินซึ่งทานใหขอสังเกตวา “ใหการศึกษาซึ่งไมเพียงกาวหนาเทานั้น แต
เหนือสิ่งใดคือเปนบรรยากาศของคริสตศาสนาใหเด็กดวย”

ในฤดูรอนปนั้นมีอยูชั่วระยะหนึ่ง เรยีนาเชลีประสบเคราะห ดวยมีเจาหนาที่ผูหนึ่งทําการ
ตอตานชาวคณะอุรสุลิน โดยเฉพาะมีการโฆษณาชวนเชื่อเกี่ยวกับเรื่องศาสนา ตามที่คุณแมราฟาแอ
ลกลาว เด็กนักเรียนโรงเรียนนี้ถูกอิทธิพลของการเสนอขาวผิด ๆ ไดลาออกไปเขาโรงเรียนรัฐบาล
อยางไรก็ต าม พอถึงเดือนกรกฎาคม เด็ก ไดก ลับมาสมัค รเรีย นใหมถึง 153 คน นัก เรียน
ประจําก็เพิ่มขึ้น ทานสังฆราชแปรโรสไดบันทึกไวในรายงานเดือนนั้นอยางมีความหวัง
เด็กชายเด็กหญิงยังมาสมัครเรียนในโรงเรียนที่ดําเนินงานโดยภราดาคณะเซนตคาเบรียล ซิ
สเตอรคณะภคินีเซนตปอล เดอ ชารตร และซิสเตอรคณะอุรสุลินแหงสหภาพโรมัน บิดา
มารดาของเด็กไดตระหนักไมเพียงแตคุณคาของการสอนของเราเทานั้น แตเหนืออืน่ ใดคือรู
คุณคาของการศึกษาแบบคาทอลิก
สัปดาหสุดทายของเดือนกรกฎาคม ความชื่นชมยินดีในความสําเร็จของชาวคณะอุรสุลินก็
หอเหี่ยวดวยอาการปวยหนักของซิสเตอรแบรนาเด็ต ฟารเจต ซึ่งเปนหลักสําคัญของโรงเรียนตั้งแต
เริ่มตั้งแตในป 1932 หากขาดเธอผูซึ่งทํางานไมรูจักเหน็ดเหนื่อย เปยมดวยความสามารถ โรงเรียน
จะลําบากเพียงไรเธอสังเกตวามีการบวมที่ทรวงอกมาชั่วระยะหนึ่งแลว เมื่อประคบดวยความรอน
อาการไมดีขึ้น เธอจึงไปหาหมอที่โรงพยาบาลแมคคอรมิค ซึ่งดําเนินงานโดยโปรเตสแตนตนิกาย
เพรสไบทีเรียนของสํานักสอนศาสนาอเมริกัน ปรากฏวาเธอเปนมะเร็ง ปลายเดือนกรกฎาคมเธอจึง
เขามากรุงเทพ ฯ เขาโรงพยาบาลเซนตหลุยสซึ่งมีการตรวจรักษาที่ทันสมัยกวาที่เชียงใหม วันที่ 4
สิงหาคม ซิสเตอรแบรนาเด็ตรับการผาตัด แมหมอจะยิน ดีที่อาการของเธอทุเลาก็ตาม คุณแม
ราฟาแอลก็ก ลาววา “ซิสเตอรแบนาเด็ต ตองเผชิญกับอนาคตที่ไมแนน อน” ขณะที่รอผลการ
ตรวจสอบตัวอยางชิ้นเนื้อที่สงไปที่กรุงปารีสเพื่อวินิจฉัยโรคใหครบถวน แมวาจะพยายามมองแงดี
เพียงไร แตอาการปวยโดยฉับพลันของซิสเตอรแบนาเด็ตก็เปนสัญญาณบงถึงอาการของเรยีนาเชลี
ซึ่งใกลจะถูกบังคับใหตองปดตัวลง
วันที่ 1 กันยายน หนึ่งเดือนหลังการผาตัดของซิสเตอรแบนาเด็ต เธอมีอาการดีพอที่จะออก
จากโรงพยาบาลไปพักฟนที่มาแตรเดอี ชาวคณะอุรสุลินกําลังเปนทุกขอยูลึก ๆ ในใจที่ทราบวาคุณ
แมมารี เดอ ลูรดตองจากคณะไปโดยไมมีกําหนด ทายที่สุดทานไดแจงใหคณะทราบในสิ่งที่ทานรู
มากอนเกือบเดือนแลว หลังจากไปเยี่ยมชวาและฮารบินแลว ทานจะไมกลับกรุงเทพ ฯ ตามที่คณะ
คาดหวัง แตจะเดินทางตอไปยังกรุงโรมและจะอยูที่นั่นจนสิ้นป ในขณะที่ทานไมอยู ซิสเตอรเจมมะ
ฟนีจะรักษาการเปนอธิการิณี เรื่องนี้ไมเพียงแตนาสนเทหเทานั้น แตเปนความปวดราวใจดวยที่คุณ
แมมารี เดอ ลูรดถูกเอาตัวไป เพราะคุณแมเปนทั้งผูอํานวยการที่แข็งขันและเปนผูใหคําแนะนําทาง
จิต ใจที่ละเอียดออนอีก ดว ย เปน พระพรพิเศษที่ประเมินคามิไดใ นขณะที่ค ณะมีค วามอางวาง
ทางใจ แมแตนักเรียนก็ยังนึกถึงคุณลักษณะของทานและยังคานการจากไปของทาน เด็กคนหนึ่ง

เขียนวา “คุณแมใจดีและสุภาพ ทานเปนแสงสวางของพวกเราคะ หนูเกรงวานักเรียนบางคนจะ
ลาออกจากโรงเรียนนี้ถาคุณแมไมกลับมา...พวกเราเสียใจอยางยิ่งและคิดถึงทานมากคะ”
วันที่ 8 กันยายน ทามกลางการร่ําลาที่เต็มไปดวยน้ําตา ทําใหเราหวนนึกถึงการเสียน้ําตา
เมื่อคุณแมแบรนารดจากไปเมื่อปกอน แลวคุณแมมารี เดอ ลูรด ก็ลงเรือโดยสารไปชวา หนึ่งเดือน
ตอมาทานก็มาถึงซัวเถา รวมเดินทางไปกับคุณแมแบรนารด มังแซล เริ่มเดินทางไกลทั้งทางเรือและ
ทางรถไฟไปยังสํานักของคณะอุรสุลินที่เมืองฮารบินทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศจีนคุณแม
มารี เดอ ลูรดเขียนวา ทีแรกทานลงเรือไปเซี่ยงไฮ เมื่อทานโดยสารรถไฟญี่ปุนไปเมืองไดเรน ใน
ที่สุดทานเขียนวา “รถไฟที่ทันสมัยที่สุดของญี่ปุน” พาทานทั้งสองมายังฮารบิน
จดหมายของคุณแมเกี่ยวกับสภาพในฮารบินกับสถานการณของโลกเปนการมองในแงดี
อยางไรเดียงสา คุณแมมารี เดอ ลูรดเขียนถึงคุณพอคุณแมของทานวา “คาดกันวาการปฏิวัติใน
รัสเซียจะจบสิ้นในหาป ชาวรัสเซียพลัดถิ่นบางคนก็กลับสูบานเกิดเมืองนอนของตนแลว” สวนการ
ที่ญี่ปุนยึดครองแมนจูกัวดังที่กลาวกัน ทานเห็นวานั่นเปนเหมือนปอมปราการที่ปองกันการรุกราน
ของคอมมิวนิสตจีน คุณ แมชมระเบีย บวินัยของญี่ปุนที่ใ ชบังคับซึ่งตางกับความสกปรกและไร
ระเบียบที่ทานพบในประเทศจีน ทานเขียนวา “ญี่ปุนเปนชาติที่เกงชาติหนึ่ง ไมวาอยูที่ใด ระเบียบ
เปนเรื่องใหญ” ความเห็นของคุณแมที่มองเพียงระยะสั้น ๆ ก็ไมผิดนัก เพราะมีคนแหลมคมจํานวน
มากที่เขาใจผิดเชนกัน
งานของซิสเตอรที่ฮารบินดึงดูดใจคุณแมมาก ทานคาดวาจะตองอยูที่นี่นานหนอย แตวันที่
26 พฤศจิกายน ทานก็ไดรับโทรเลขจากกรุงเทพ ฯ วา“ซิสเตอรราฟาแอลปวยหนัก สวดใหดวย!”
คุณแมราฟาแอลมีสุขภาพไมดีมาหลายเดือนแลว วันที่ 7 ตุลาคม ทานไดเขียนถึงคุณแมแซงตฌอง
มารแตงวาการดําเนินงานใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐดูเหมือนเปนเหตุหนึ่งที่ทาํ ใหทานเกิดเปน
นิ่ว หมอเกรงวาจะตองทําการผาตัด อาการของทานทรุดอยางรวดเร็วไมถึงสัปดาหทานก็ขึ้นรถไฟ
มากรุงเทพ ฯ เขาโรงพยาบาลเซนตหลุยส ทิ้งใหซิสเตอรอักแนส เดอแลตรเปนวาที่อธิการิณีแทน
ขณะที่คุณแมราฟาแอลไมอยู
เรื่องนี้เปนการตีกระหน่ําเรยีนาเชลี ซิสเตอรอักแนสซึ่งสงบมั่นคงและมีความสามารถ ยัง
ไมฟนตัวมีสุขภาพดีนัก ซิสเตอรแบรนาเด็ตก็ยังพักอยูที่มาแตรเดอี ซิสเตอรมารี ชีแฮนก็ไดรับ
คําแนะนําใหไปผาตัดไสติ่งอักเสบ ซิสเตอรสตานีสลาสก็มีอาการโรคปอดกําเริบ ซิสเตอรทั้งหลาย
ถูกทดสอบความศรัทธาจนแทบจะถึงจุดวิกฤต ชาวคณะที่เหลืออยูก็ตองทํางานที่เกินขีดจํากัดของ
มนุษยเพื่อใหโรงเรียนสามารถดําเนินการไดตอไป
วันที่ 24 ตุลาคม คุณแมราฟาแอลไดเขารับการผาตัด ไมใชโรคนิ่วธรรมดาในไต แตเปนนิ่ว
ในถุงน้ําดี ขณะดําเนินการผาตัดซึ่งถือวาไมมีอันตราย แตเมื่อสิ้นสุดฤทธิ์ยาสลบหัวใจของคุณแม
ราฟาแอลกลับไมตอบสนอง ดูเหมือนวาทานจะไมรอด ตลอดคืนนั้นและรุงขึ้นกลางวัน หมอและซิ
สเตอรเจมมะเฝาอยูขางเตียงตลอดเวลา กระทั่งในที่สุดหัวใจของคุณแมราฟาแอลเริ่มเตนเปนจังหวะ

ปกติ ซิสเตอรเจมมะจึงสงโทรเลขฉบับที่สองไปฮารบินสงขาวที่ทําใหเบาใจวา คุณแมราฟาแอลแม
ยังมีอาการหนักแตก็พนขีดอันตรายแลว
ความเจ็บปวยของคุณแมราฟาแอลทําใหคุณแมมารี เดอ ลูรดตองเปลี่ยนแผนการเดินทาง
ของตน เมื่อมาถึงซัวเถาแลวทานตัดสินใจวาจะไมตรงยุโรปทันทีตามที่กําหนดไว แตจะกลับมา
กรุงเทพ ฯ ทานมาถึงกรุงเทพ ฯ เย็นวันที่ 3 ธันวาคม ไดรับการตอนรับอยางยินดีปรีดาจากผูที่เมื่อ
สองเดือนกอนไดกลาวอําลากันอยางยืดยาว หลายสัปดาหผานไปและทานไดสังเกตเห็นวา สํานัก
ธรรมทูตที่ชวาเปนระเบียบเรียบรอยเปนหลักเปนฐานดี ตางไปจากสํานักธรรมทูตประเทศจีนซึ่งไม
ยากจนขนแคน มีซิสเตอรไมพอทํางาน ทําใหทานนึกไดวา ทั้งสํานักในจีนและในสยามไดพยายาม
เกินขอบเขตกําลังความสามารถของตนปญหาที่เพิ่มขึ้นในเรื่องการเจ็บไขไดปวยของซิสเตอรใน
สยามทําใหทานเสนอแนะเรื่องใหสํานักในสยามมาผูกพันรวมเปนบานพี่บานนองกับสํานักในชวา
หรือยกเลิกสํานักธรรมทูตทั้งหมดในประเทศจีนเปนทางออกของปญหาเฉพาะหนา
ชวงหนึ่งสัปดาหที่ทานอยูที่ซัวเถา คุณแมมารี เดอ ลูรดไดพูดถึงความยากลําบากเหลานี้กับ
ทานสังฆราชโวเยล ซึ่งเพิ่งใหทานสังฆราชราอิสซัคทําหนาที่แทนที่ซัวเถาเมื่อไมนานมานี้ การ
สนทนาคราวนี้ซึ่งคุณแมไดร ายงานอยางละเอียดถึงคุณ แมแซงตฌอง มารแตง ยังมีขอความไม
กระจาง คุณแมมารี เดอ ลูรดรูสึกประหลาดใจที่ตอนแรกทานโวเยลไมคัดคานขอเสนอใหยกงาน
ของคณะอุรสุลิน ใหนัก บวชคณะอื่น ทําแทน เวลานั้นดูเหมือนทานสังฆราชไมคอยสนใจเรื่อง
ทะนุบํารุงโรงเรียน ทานอยากไดคณะนักบวชซึ่งงานเบื้องตนคือการรักษาคนเจ็บไขหรือดูแลคน
ยากจนและทํางานใหกับโบสถ ทานกลาวเสริมวา “สิ่งที่ผมอยากไดมากกวาคือคณะนักบวชซึ่งมี
สํานักอยูแลวในประเทศจีน และเปนแบบที่มีซิสเตอรพื้นเมือง เพราะเรากําลังเตรียมมอบหนาที่
ปกครองใหแกพระสงฆพื้น เมือง” เมื่อคุณแมมารี เดอ ลูรด ชี้แจงวา คณะอุรสุลินก็มั่น หมาย
ไวแลวใหหญิงสาวชาวจีนเปนชาวคณะพื้นเมืองและมีนวกสถานแลวที่เมืองโฮโป ทานสังฆราชสั่น
ศีรษะกลาววา “นี่ไมใชคณะนักบวช พวกพระสงฆกําลังสงสัยวาหญิงสาวที่เดินไปเดินมาโดยมีผา
คลุมศีรษะเหลานั้นคือใคร หญิงสาวเหลานั้นไมมีกฎวินัยปกครอง” คุณแมมารี เดอ ลูรดจะอธิบาย
อยางไรก็ดูเหมือนไมทําใหทานพอใจ การสนทนาจึงสิ้นสุดลงโดยไมมีขอยุติ
สองสามวันตอมา เมื่อคุณแมมารี เดอ ลูรด ไปกลาวอําลาทานสังฆราช น้ําเสียงของทาน
เปลี่ยนไป ดูเหมือนทานกลับกระตือรือรนที่จะใหชาวคณะอุรสุลินอยูที่ซัวเถาตอไป ทานกลาววา
“ใหเราสวดขอใหทุกอยางเปนไปเพื่อพระสิริโรจนยิ่งใหญของพระเจา จีนเปนประเทศที่สําคัญที่สุด
ทางตะวันออกไกล และสําคัญที่สุดสําหรับคณะของคุณแมดวย” ทานกลาวในตอนทายวา ทานจะ
เขียนถึงคุณแมแซงตฌอง มารแตงเกี่ยวกับเรื่องนี้ ทานจะวางใจบอกเลาถึงแผนการเหลานี้ใหซิ
สเตอรคนใดในสยามหรือประเทศจีนรับรู ไมอาจทราบได วันที่ 8 ธันวาคม คุณแมมารี เดอ ลูร
ดออกจากกรุงเทพ ฯ เดินทางโดยรถไฟสายใตไปสูมาเลเซีย ตอไปยังปนัง ลงเรือโดยสารไปยุโรป

ทว า สํา นั ก ธรรมทู ต ของคณะอุ ร สุลิ น ในประเทศทั้ งสอง ทั้ง ในสยามและจี น ก็ ยั งไม มีอ ะไร
เปลี่ยนแปลง
บรรดาซิ ส เตอร ทั้ ง หลายคงสงสั ย วา ตนจะตกอยูใ นสภาพเช น นี้ต อ ไปอี ก นานเท า ไร
ธันวาคมป 1936 มาแตรเดอีตองขาดชาวคณะไปสองทานซึ่งถูกยายไปยังประเทศจีน คือซิสเตอรฟ
รังซัวส รูยัคเกอรส (Franวois Rooyakkers) ที่มาจากประเทศฮอลันดาเมื่อสามปกอน และซิสเตอร
อันนันซิอาตา โวเกอเรอ ซึ่งมาหลังจากพิธีตรียัมพรรษาเมื่อ 18 เดือนกอน ที่เรยีนาเชลีความเจ็บไข
ไดปวยก็ยังคงรุมเรา ซิสเตอรสตานีสลาส โบชนาก ยังมีไขรุมออนเพลียอยูเรื่อย หมอแนะนําใหเธอ
ไปยุโรปซึ่งดินฟาอากาศที่นั่นจะชวยใหอาการโรคปอดคอยทุเลา สวนซิสเตอรเทโอฟน เวสเตอร
มัน ทั้งที่เชียงใหมมีอากาศดี ก็มีอาการออนเพลียมีไขอยูตลอดเวลา ซิสเตอรแบรนาเด็ต ฟารเจต
กลับจากโรงพยาบาลแลวแตยังตองพักฟนหลังการผาตัด กลางเดือนธันวาคมก็เห็นชัดวาซิสเตอรมา
รี ชีแฮน อาจารยใหญผูขยันขันแข็งจะเลื่อนการผาตัดไสติ่งอักเสบตอไปอีกไมได
วันที่ 26 ธันวาคม ซิสเตอรมารี ชีแฮนจึงเขาโรงพยาบาลแมคคอรมิคซึ่งนายแพทยโคลลิ
เออร (Dr. Collier) เปนผูเตรียมการผาตัดและใชการวางยาสลบแบบธรรมดา ๆ ที่ใชในทองถิ่น แม
ไมมีคําอธิบายที่หมอตัดสินใจทําเชนนั้น อาจเปนเพราะนึกถึงคุณแมราฟาแอลซึ่งมีประสบการณแพ
ยาสลบอยางรุนแรงถึงกับหัวใจไมทํางานอยูระยะหนึ่งจากฤทธิ์ยาสลบ สิ่งที่ดูเหมือนเปนขั้นตอน
งาย ๆ แตไมชาก็กลับกลายเปนเรื่องซับซอนกวาที่คิด การผาตัดพบวาไสติ่งของซิสเตอรมารี ชีแฮ
นอยูในสภาพปกติ สาเหตุแทจริงคือมีเนื้องอกสองกอนที่ลําไสใหญซึ่งมีอาการรุนแรง แมเธอจะถูก
วางยาสลบแบบธรรมดาแตก็จําเปนตองทําการผาตัดเนื้องอกนั้นในทันที แตการทําการผาตัดกลับ
ยุงยากเกี่ยวกับโลหิตของเธอขาดเกล็ดเลือดซึ่งทําใหเลือดแข็งตัว กับเรื่องยาสลบซึ่งเธอไดรับเพียง
แคใหไมรูสึกตัวชั่วโมงเดียวเทานั้น
การผาตัดใชเวลา 65 นาที และใชเวลาอีกชั่วโมงครึ่งกอนที่ซิสเตอรมารี ชีแฮนจะถูกนํา
กลับไปยังหองของเธอ ซิสเตอรคนหนึ่งเลาในเวลาตอมาวา สีหนาของหมอแสดงวาซิสเตอรมารี ชี
แฮน มีอาการหนัก คืนตอมาเธอมีอาการเสียเลือดซึ่งตองมีการถายเลือดใหเธอ ซิสเตอรหลายทานได
ใหตรวจกลุมเลือดของตนวาจะใชเลือดถายใหซิสเตอรมารี ชีแฮนไดหรือไม ซิสเตอรชาญ แตรราส
ชาวเบลเยียมซึ่งมาอยูในประเทศสยามตั้งแตป 1927 มีเลือดกลุมเดียวกับซิสเตอรมารี ชีแฮน ซิ
สเตอรชาญจึงเปนผูบริจาคโลหิต ซิสเตอรมารี ชีแฮนจึงมีอาการดีขึ้นพอมีกําลัง วันที่ 29 ธันวาคม
สามวันหลังจากการผาตัด เธอก็แข็งแรงขึ้นนิดหนอยและพอจะรับประทานอาหารได หมอก็พอใจ
และยืนยันวา ถาเธอมีอาการเชนนี้ตอไป ก็หวังไดวาเธอตองฟนตัวหายปวย พอถึงวันที่หา เธอมี
อาการดีขึ้นมาก การเสียโลหิตก็ควบคุมได แมเธอยังมีอาการออนระโหย เธอก็รูสึกตัวและมีสติ
แจมใส
อยางไรก็ตาม วันที่ 1 มกราคม อาการปวยอีกอยางหนึ่งก็ปรากฏออกมา “ซิสเตอรมารี ชี
แฮนมีอาการเจ็บมากเพราะตอมน้ําลายในปากบวม” ผูบันทึกเหตุการณประจําอารามบันทึกไว “ทํา

ใหรับประทานอาหารลําบาก” วัน รุงขึ้น อาการบวมที่ขากรรไกรบนดานขวาลามไปที่ใ บหนา
ดานขวาทั้งซีก ความปวดราวขึ้นไปถึงศีรษะจนเธอดิ้นรนกระสับกระสาย หมอพยายามระงับอาการ
ของเธอโดยการเจาะเอาหนองออกแตไมไดผล ยังมีอาการบวมเปง และความพยายามที่จะลดไขก็ไม
สําเร็จ
หาวันตอมาเปนชวงเวลาที่ความทรมานของเธอไมลดลง เธอยังรูสึกตัวดีตลอดเวลา วันที่ 5
มกราคม แมอาการของเธอทรุดลง เธอก็มีกําลังพอบอกซิสเตอรคนหนึ่งใหเขียนตามคําของเธอถึง
นองชายที่ชื่อเลโอ ครอบครัวของเธอไดสงจดหมายและของขวัญคริสตมาสมาให เธอจึงตองเขียน
ถึงคนเหลานั้นจดหมายนั้นมีความวา:
เลโอ นองทีร่ ักยิ่ง
เวลานี้พี่อยูที่โรงพยาบาลแมคคอรมิคหลังจากการผาตัดไสติ่งและเนื้องอกแลว การผาตัด
ไปไดดี แตเวลานี้มีอาการตอมน้ําลายบวมที่ขากรรไกร ทําใหตองอยูในโรงพยาบาลตอไป
พี่ไดรับจดหมายของลูซิลเลาเรื่องลูก ๆ ของเธอแลว เวลานี้ถานองจะบอกขาวของพี่ใหคุณ
แมรูก็ไดนะเพราะนองรูจักคุณแมดีกวาพี่ วาทานมีความกังวลใจเพียงไร โรงพยาบาลนี้เปน
ของโปรเตสแตนตนิกายเพรสไบทีเรียน แตทุกคนนารัก ซึ่งดูแลพี่อยางดียิ่ง พี่จะเขียนถึง
เธออีกเมื่อพี่มีแรงมากขึ้น
ซิสเตอรมารี ชีแฮน พยายามเปนครั้งสุดทายบอกใหเขียนสัน้ ๆ ถึงคุณแมของเธอมีความวา:
คุณแมที่เคารพรัก
ลูกไดรับเคกผลไมแลวคะ มาถึงเรียบรอย อรอยมากคะ ขอบคุณคุณแมนะคะที่สงมาพรอม
ลูกกวาดดวย ลูกจะเขียนถึงคุณแมอีกเมื่อจัดการโรงเรียนใหเปนระเบียบเรียบรอยแลว

O.S.U.”

เธอพยายามเขียนดวยลายมือเธอเองลงทายจดหมายวา “จากลูกนอยที่นารักของคุณแมมารี

เชาวันที่ 6 มกราคม ฝที่ขากรรไกรแตก เชื้อติดตอลามถึงสมอง ทั้งที่ใชแอลกอฮอลทาตัวก็
ระงับอาการไขไมได หมอเกรงวาจะเกิดอาการชัก บายวันนั้นเธอไดรับศีลเจิม ซิสเตอรทั้งหลายหวัง
วาศีลศักดิ์สิทธิ์จะชวยใหเธอมีกําลังขึ้น เย็นนั้นอาการเธอทรุดอยางรวดเร็ว อาการแสดงชัดวาเธอคง
อยูไมพนคืนนั้น เธอสิ้นสติ อาการของเธอไมสนองตอบคําภาวนาของบรรดาซิสเตอรที่หอมลอม
เธอ เธอสิ้นชีวิตกอนเที่ยงคืนวันที่ 6 มกราคม ตรงกับวันฉลองพระยาสามองค วันประกาศใหโลก
รูจักรัศมีอันรุงโรจนของพระเจา หลังจากการดิ้นรนตอสูเปนเวลายาวนาน เธอก็หลุดพนจากความ

มืด รัศมีอันรุงเรืองเจิดจาของพระเจาไดฉายสวางบนรางของเธอ ดังที่ประกาศกอิสยาหไดประกาศ
วา:
เยรูซาเลมเอย
จงรีบลุกขึ้นมา
หมกายดวยภูษาอันเรืองแสง
ใหสวางเจิดจํารัสทะมัดทะแมง
รังสีจาแหงพระแจงกระจางตน
ถึงแมโลกถูกคลุมดวยความมืด
ทุกชาติจืดจางแสงทุกแหงหน
พระจะทรงสองสวางกลางสกล
ทั่วทุกคนมีแสงสวางพรางเหนือกาย
ขณะที่ทางเรยีนาเชลีเห็น ชัด เจนวา ซิสเตอรมารี ชีแฮนไมมีทางฟน จึงสงโทรเลขมา
กรุงเทพ ฯ มีขอความสั้น ๆ วา “ติดเชื้อในสมอง หมดหวัง” คุณแมราฟาแอลซึ่งมีซิสเตอรโคลทิลด
อัญจลารวมทาง รีบจับรถไฟมาเชียงใหม แตสายเสียแลว เมื่อมาถึงสถานีรถไฟ ซิสเตอรอักแนสและ
ซิสเตอรแบรนาเด็ตมารับพรอมกับขาววาซิสเตอรมารี ชีแฮนจากไปเสียแลวเมื่อคืนนี้ จึงรีบตรงไป
อารามซึ่งตั้งศพซิสเตอรและผูเฝาสวดอยู
ซิสเตอรโคลทิลด อัญจลา ไดเขียนถึงคุณแมของซิสเตอรมารี ชีแฮนบรรยายสภาพเมื่อเธอ
จากไปวา:
เราตั้งรางคุณแมมารี ชีแฮนในวัดนอยของเรา เธอมีใบหนาหนาแยมยิ้ม รางผอมบางขาว
เหมือนสีผึ้ง แตริมฝปากเผยอ เห็นไรฟน ทําใหดูคลายดั่งเธอมีสันติอันแสนสุข ซึ่งหลายคน
กลาววา ลักษณาการนี้ปรากฏตั้งแตเธอสิ้นลม แทนใบหนาที่ทรมานดวยความเจ็บปวดใน
เวลานั้น
มิตรสหายและนักเรียนคุกเขารอบรางเธอ นักเรียนพระหฤทัยคอนแวนตสวดดัง ๆ พระ
แทนประดับดวยผาสีดํา มีเทียนหกดวงจุดสวาง รอบหีบศพมีพวงหรีดสวยงามที่สงมาจาก
หมอและมิตรสหาย อีกหนึ่งชั่วโมงตอมา เมื่อใคร ๆ กลับกันแลว พวกเราซิสเตอรก็เขามา
พิจารณาดูคุณแมมารีชีแฮน เปนครั้งสุดทาย คูวิญญาณพระคริสตเจาสวมมงกุฎกุหลาบขาว
มีคําถวายตัวและยังสวมแหวน เพราะถอดจากนิ้วเธอไมได แลวเราเอาผาคลุมรางของเธอ

ปดฝาโลง สวดบท “จากเหวลึก” ตามดวยบท “วิญญาณขา ฯ ถวายสดุดีพระเปนเจา” คุณ
แมมารี ชีแฮน เปนคนแรกในคณะของเราที่ไดสิ้นชีวิตอยางมีสุขในสํานักธรรมทูต
พิธีศพงดงาม ทุก อยางงามสงา สงบ จับใจ เด็กนัก เรีย นเดินแถวถือธงโรงเรียน แตง
กระโปรงสีดํานําหนาขบวน ที่โบสถมีชาวยุโรป อเมริกัน และแนนอนมีคนไทยดวย มีพิธี
มิสซาขับอยางสงา ที่สุสานแสงแดดสองผานกิ่งไม ทําใหทุกอยางดูสดใสไมมืดมัว คุณแม
ราฟาแอล อธิการิณีพรมน้ําเสกเปนคนแรก โปรยดินเหนือรางคุณแมมารี ชีแฮนที่รักของเรา
เดือนนั้นทานสังฆราชแปรโรสไดบันทึกไวในรายงานของทานวา “นักบวชคนแรกของ
คณะอุรสุลินแหงสหภาพโรมันเพิ่งถึงแกกรรมที่เชียงใหม คือคุณแมมารี โยเซฟ แหงพระหฤทัยอัน
ศักดิ์สิทธิ์ เธอมีกําเนิดเปนชาวอเมริกัน เมื่อสิ้นชีวิต มีอายุ 35 ป เพิ่งเขามาอยูในสยามไดหาป”
แมวาซิสเตอรทั้งหลาย แมแตตัวคุณแมมารี ชีแฮนเอง ก็สรรเสริญความเอาใจใสที่ไดรับจาก
โรงพยาบาล ถึงกระนั้นก็ยังมีความรูสึกงง ๆ อยู เพราะการผาตัดที่ดูเปนเรื่องธรรมดา ทําใหคุณแม
มารี ชีแฮนถึงแกชีวิตไปได ตั้งแตเริ่มแรก การวินิจฉัยโรคก็ผิดพลาด ผลก็คือ การผาตัดจึงมิได
จัดเตรียมอยางเหมาะสม ไมควรวางยาสลบแบบธรรมดาถาหากรูอาการจริง ๆ ของคุณแมมารี ชี
แฮนที่เปนอยูขณะนั้น แมการถายเลือดก็ทําอยางทุลักทุเล ที่อัศจรรยที่สุดคือ อาการที่เกิดตามมาเปน
เหตุใหเธอสิ้นชีวิต อะไรเปนเหตุใหเกิดหนองที่ขากรรไกรซึ่งสุดทายลุกลามถึงสมอง สิ่งเหลานี้เปน
ปญหาที่หาคําตอบไมได อยางไรก็ตาม หมอโคลลิเออรก็พยายามเขียนปลอบใจครอบครัวของคุณ
แมมารี ชีแฮน ที่อิลลินอยส หมอเขียนไดอยางยืด ยาวถึงนองชายของคุณแม อธิบายลักษณะ
ของเนื้องอก อาการสนองตอบการผาตัด ฯลฯ ในขอความตอนหนึ่งกลาวถึงการสิ้น ชีวิต ที่
เนื่องมาจากการผาตัด หมอวิจารณอยางตรงไปตรงมาถึงการดํารงชีวิตที่หมอเห็นวาไมเหมาะควร
แมหมอจะรับรูวาคณะไดทําสิ่งดี ๆ สําเร็จไปมากและชมเชยจิตใจที่มีความศรัทธา แตหมอก็ไมเห็น
ดวยกับสิ่งที่ดูเหมือนวานั่นเปนแบบอยางที่ลมเหลวของการดํารงชีวิต จดหมายของหมอมีความวา:
ยากสักหนอยที่จะตัดสินวาการผาตัดมีสวนในการสิ้นชีวิตของเธอ การผาตัดตองทําอยาง
เรงดวน และแมไมทําการผาตัด ก็อาจเกิดการอักเสบที่ตอมน้ําลายและหนองแตกออกจนทํา
ใหเสียชีวิตไดเชนกัน เธอเคยไปหาหมอฟนคนหนึ่งที่กรุงเทพ ฯ เกี่ยวกับฟนซี่นั้น ไดถอน
ฟนหลายซี่ ผมเองก็ถอนฟนใหเธอสองสามซี่ อยางไรก็ตาม ไมมีอะไรผิดปกติเกี่ยวกับ
ฟนกอนการผาตัด และไมมีเหตุผลที่จะเลื่อนออกไป ความรูสึกของผมเองก็คือ ถาเธอมี
สุขภาพทางกายดีกวานี้ เธอก็จะฟนจากอาการผาตัดไดงายขึ้น และหนองในโพรงฟนทั้ง
ลาง-บนนั้น ก็อาจจะไมเกิดขึน้

ชีวิตแบบที่ซิสเตอรคาทอลิกดําเนินอยู ณ ที่นี้ เปนชีวิตที่เครงเครียดเหน็ดเหนื่อย ทํางาน
นานเกินควรสําหรับผูที่อยูในเขตรอน อาหารก็จํากัดจําเขี่ย งานรับผิดชอบก็หนัก ปญหา
สุขภาพของธรรมทูตที่ไดตีพิมพเมื่อเร็ว ๆ นี้ และรายงานเกี่ยวกับสุขภาพของผูที่อยูใน
วงการตาง ๆ เชนสถานทูตอเมริกัน บริษัทน้ํามัน Standard Oil ฯลฯ แสดงใหเห็นวา ในศา
สนจักรคาทอลิกมีผูเสียชีวิต 44 คน จากจํานวนทั้งหมด 1,000 คน ซึ่งตรงขามกับคริสตจักร
โปรเตสแตนตที่เสียชีวิตเพียง 4 คน และอีก 3 คน สําหรับคนในวงการพาณิชย ผมคิดวาไม
มีขอสงสัยถึงสาเหตุหลักที่ทําใหคุณแมมารี ชีแฮนถึงแกชีวิต คือการดําเนินชีวิตที่เครงครัด
เหน็ดเหนื่อยในประเทศเขตรอน มีการพักผอนและอาหารไมพอเพียง และผมอาจจะกลาว
ไดวา เธอขาดการพักผอนหรือขาดการไปเปลี่ยนอากาศที่อื่นใหมีการผอนคลายบาง
นี่เปนขอกลาวหาอันหนักหนวงและใกลเคียงความเปน จริงมาก แตตามที่ชาวคณะอุรสุ
ลินตองเผชิญในปตอ ๆ ไปก็ยังไมเห็นทางบรรเทา นอกจากตองเสียสละโรงเรีย นหนึ่งซึ่งเปน
แผนการที่ไมนาคิดถึง...
เราชาวคณะอุรสุลินไมรูวาคุณแมมารี เดอ ลูรด ซึ่งขณะนั้นกําลังเดินทางไปกรุงโรม กําลัง
หมกหมุนอยูกับการจัดระบบของสํานักธรรมทูตเสียใหม เพราะทานถือเปนเรื่องใหญ

