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แผนดินที่ฉนั ไดเรียนรูที่จะรัก

แมวาตอนตนป 1940 สงครามยังอยูหางไกล บรรดาซิสเตอรก็เริ่มรูสึกถึงผลกระทบ และยิ่ง
ยากขึ้นทุกทีที่จะไดรับจดหมายที่มาจากยุโรป ถึงแมวาคุณแมแซงตฌอง มารแตง และคุณแมมารี
เดอ ลูรดจะอยูอยางปลอดภัยในอเมริกา ก็ไมงายนักที่จะใหทานไดรับทราบขาวสถานการณใ น
ประเทศไทย ตนฤดูรอนปนั้น คุณแมอุรสุลา ซาเวจไดเขียนมาจากเชียงใหมวา “ยากมากที่จดหมาย
จะมาถึงคุณแมในชวงเวลานี้คะ คุณแมที่เคารพ จดหมายหลายฉบับหายไปหรือไมก็สงผิดที่เพราะ
เกิดสงคราม ผูค นก็เลยไมอยากเขียนจดหมายจนกวาเรื่องตาง ๆ จะเรียบรอยเขาที่เขาทาง” ใน
จดหมายฉบับนั้นคุณ แมแซงตฌ องตระหนัก วาทั้งที่ประเทศไทยอยูไกลจากยุโ รป ก็เริ่มไดรับ
ผลกระทบจากสงครามแลว
ในยุโรปสิ่งตาง ๆ ดูมืดมนทีเดียวในขณะนี้ แมแตที่นี่เราก็ไมคิดวาจะปลอดภัย ตะวันออก
ไกลดูเหมือนตองระวังตัว แตพระเจาทรงพระทัยดี เราถวายความไวใจทุกอยางในพระองค
และทํางานของเราไปตามปกติ
แมกอนที่เ ยอรมนีแ ละประเทศพัน ธมิ ต รจะประกาศสงครามกัน อยางเป น ทางการ ซิ
สเตอรเฟเบียน วอเตอรสไดกลาวถึงสภาพการเตรียมพรอมในประเทศไทย แมวาเธอบรรยายเรื่อง
การเตรียมพรอมนี้ไปทํานองนาขันมากกวานาหนักใจ จดหมายที่เธอเขียนถึงคุณแมโยนออฟอารค
โครแนง (Joan of Arc Cronin) อธิการิณีเจาคณะแขวงตะวันออกของสหรัฐ ความวา:
แมแตสยามก็ยังตื่นสงครามไปกับเขาดวย ถึงขนาดที่เมื่อสัปดาหที่แลวเราไดซอมรับมือกับ
การโจมตีทางอากาศ เนื่องจากเชียงใหมไมมีเครื่องบิน ไมมีระเบิด ไมมีหลุมหลบภัย ไมมี
หนากากปองกันแกสพิษ ไมมีอะไรเลย การซอมคราวนี้จึงเปนเรื่องขบขันไป สิ่งที่เราทําได
คือ สวดบทสําหรับผูลว งลับ จุดเทียนโดยปดประตูและปดชองทุกแหงใหมิด ชิด สว น
ลูกเสือขางนอกก็เปานกหวีดกันสนุก และทําเสียงที่สมมุติวาเปนเสียงเครื่องบิน
แมวาสงครามกําลังกระหึ่ม ความพยายามของซิสเตอรที่จะประคับประคองโรงเรียน ซึ่งอัน
ที่จริงคือพยายามขยายใหใหญขึ้น ยังดําเนินตอไปไมลดนอย ในเดือนมกราคม 1940 คุณแมอิลดิฟ

องส เดอ จอง มาเยี่ยมประเทศไทยเปนครั้งที่ 2 คราวนี้ทานพาซิสเตอรที่จะมาทํางานเปนผูชวยสอง
ทานคือ ซิสเตอรเบนิกญา บีมังส ซึ่งจะอยูที่มาแตรเดอี และซิสเตอรชาญ มารี วาน เดอ อาลสท
(Jeanne Marie van der Aalst) ซึ่งจะไปอยูที่เรยีนาเชลี เปนความชวยเหลือที่ทรงคุณคาสําหรับ
ประเทศไทย ซิสเตอรเบนิกญาเดิมชื่ออังริกา (Henrika) บีมังส เกิดที่ประเทศฮอลันดาป 1904 เขา
คณะอุรสุลินป 1923 เจ็ดปตอมาเธอถูกสงไปอยูที่ชวาและอยูที่นั่น 10 ป ซิสเตอรชาญ มารีเดิมชื่อเปา
ลีน (Pauline) วาน เดอ อาลสท เปนชาวฮอลันดาเหมือนกัน เกิดที่เมืองไอนโดเวน (Eindhoven) ป
1909 อายุ 23 เขาคณะอุรสุลินไมทันถึงหนึ่งเดือนก็ถูกสงตัวมาชวาเมื่อพฤศจิกายน 1932 ซิสเตอร
สองทานนี้เปนธรรมทูตผูมีประสบการณซึ่งจะชวยคณะระหวางปตอ ๆ ไปที่เกิดความยุงยากตาง ๆ
คุณแมอิลดิฟองสไดใหความชวยเหลือในเรื่องอื่นดวย ระหวางที่ทานไปเยี่ยมเชียงใหม
ทานไดอนุมัติใหตอเติมอาคารเพื่อระบายความแออัดที่ชาวคณะตองทนอยูและทํางานอยางไมนา
เปนไปได บรรดาซิสเตอรตองมีหองอาหารใหมสําหรับตนหองหนึ่ง และสําหรับเด็กประจําอีกหอง
หนึ่ง หองพักผอนของเด็กประจําหองหนึ่ง ครัวใหมและอีกหองหนึ่งที่จะใชเปนหองหนังสือสําหรับ
ซิสเตอรหองที่สรางเพิ่มเติมนี้จะตองเชื่อมโยงใหติดตอถึงกัน เวลาอากาศไมดี จะชวยใหเดินจากที่นี่
ไปที่นั่นไดสะดวกขึ้น คุณแมอุรสุลาเขียนวา “เรามีความสุขและขอบพระคุณอยางยิ่ง! เราสามารถ
เดิน มาที่ตัวโรงเรียนและหองครัวไดสบายโดยไมตองลุยน้ําเวลาน้ําทวม! ขอบคุณ พระเจาและ
ขอบคุณซิสเตอรที่อยูในสวนตาง ๆ ทั่วโลกที่ไดเสียสละใหญหลวงเชนนี้เพื่อสงเงินมาใหเราสราง
ตอเติมอาคารเหลานี้ขึ้นมา”
คุณแมอุรสุลาก็เตรียมที่จะทําใหทุกอยางดีขึ้นเหมือนกัน เชน ดูแลสุสานของคุณแมมารี ชี
แฮน ทานตกใจมากเมื่อเห็นที่นั่นรกเรื้อ ไมนาดู ทานเขียนจดหมายถึงคุณแมบารบารา คลาโฮลท อธิ
การิณีเจาคณะแขวงกลาง มีความวา:
คุณแมคงยินดีที่ทราบวา เราไดจัดการตกแตงสุสานของคุณแมมารี ชีแฮน ที่รักของเราแลว
ดิฉันไมเคยพบทานผูนี้ แตดิฉันมีความรูสึกเหมือนวาไดรูจักทานมาตลอดชีวิต ดิฉันไมอาจ
เรียนคุณแมวารูสึกอยางไรเมื่อไดเห็นสุสานที่อางวางของทานเปนครั้งแรก กางเขนสีดํามี
ตัวหนังสือสีขาว นั่นคือคุณแมมารี ชีแฮน ไดบอกแกหัวใจไอริชของดิฉันมากทีเดียว เรื่อง
แรกที่ดิฉันพูดกับซิสเตอรแบรนารเด็ต คือ “เราจะไปอยูที่นั่นไดอยางไร?” ที่นั่นเคยเปน
และยังเปนที่อางวางรกชัฏ สุสานของชาวโปรเตสแตนตมองดูสะอาดและประณีต สวน
ของเรารกรางและถูกทอดทิ้ง ชาวโปรเตสแตนตมีเงินมากพอที่จะจัดการสุสานของตนให
นาดู แตชาวคาทอลิกยากจนมากคุณแมมารี ชีแฮน ที่รักของเราตองอยูในที่พักผอนสุดทาย
ของทานทามกลางความยากจนที่สุดในบรรดาความยากจนทั้งหลาย เราจะทําใหสุสานของ
ทานนาดู แตจะจัดการอยางเรียบงาย โดยมีกางเขนใหม ตัดหญาและถอนวัชพืชรก ๆ ให
หมด

มาแตรเดอีก็กําลังวางแผนกอสรางอาคารใหมหลังหนึ่งซึ่งจะใชเปนแผนกบูรณศึกษาที่ซิ
สเตอรเจมมะ ฟนี เปนผูอํานวยการ แตเดือนกรกฎาคมปนั้นซิสเตอรเจมมะมีอาการเสนเลือดอุดตัน
ใกลหัวใจโดยไมมีอาการเตือนใหรูลวงหนา ตามที่ซิสเตอรเบทรีสเลา เธอมีอาการหนักมาก หาก
หมอไมเร็ว พอและเกงพอคณะอุรสุลิน คงสูญ เสียเธอไปแลว ในเดือนเดียวกัน ก็ตองกลาวอําลา
ชั่วคราวกับซิสเตอรซาวีเอร เปยรซ ซึ่งจะโดยสารเรือไปชวา เพื่อรื้อฟนพลังกายหลังจากเธอไดปวย
เปนไขรากสาดจนอาการหนักอยูพักหนึ่ง
ตอนตนปนั้น คณะอุรสุลินก็ขาดธรรมทูตอีกทานหนึ่ง ซิสเตอรเฟเบียนไดลงเรือไปอเมริกา
ในเดือนกุมภาพันธ เพราะสุขภาพไมดีอยูร ะยะหนึ่ง เธอหมดกําลังเพราะอากาศรอน และงาน
โรงเรียนที่ทวมทนทําใหเกิดแผลในกระเพาะทีแรกมีคําแนะนําใหเธอไปชวา แตสุดทาย ก็ใหเธอ
กลับไปบานเกิดของเธอซึ่งจะปลอดภัยและสมเหตุสมผลกวา นี่เปนการขาดบุคลากรที่นาเสียดาย
อยางยิ่งสําหรับเรยีนาเชลี คุณแมอุรสุลาเขียนอยางเสียใจวา “ซิสเตอรเฟเบียนสามารถเขาไดกับทุก
คน เราคิดถึงเธออยางยิ่ง นาเสียดายจริง ๆ ที่เธอตองจากไป เธอเปนบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
กับงานที่ทํา”
มีเหตุการณเล็กนอยมากที่ใหกําลังใจแกชาวคณะอุรสุลินในชวงเวลาที่มืดมนของป 1940 ซิ
สเตอรอักแนส เดอแลตรไดกลับประเทศของเธอเพื่อเขาพิธีตรียัมพรรษาในฤดูใบไมผลิปนั้น เพื่อรื้อ
ฟนอบรมจิตใจ แตเธอเกิดความหดหูทอแทและกังวลใจในสิ่งที่เธอไดเห็นในยุโรป และก็ยังไมมี
ขาวอะไรที่เล็ด ลอดมาถึงชาวคณะจนกระทั่งถึงปลายเดือนพฤษภาคม ทั้งที่แนวปอมมายิโ นต
(Maginot Line) ที่ขึ้นชื่อวาไมมีใครสามารถตีแตกได แนวปองกันนี้ชวยปกปองชายแดนฝรั่งเศส
ทางตะวันออก แตกองทัพเยอรมนีก็บุก เบลเยียมไดสําเร็จและเคลื่อนทัพเขาฝรั่งเศส เครื่องจัก ร
สงครามของเยอรมนีทรงอานุภาพ วันที่ 14 มิถุนายน ซิสเตอรก็รูวาเยอรมนีเขาถึงปารีสแลว ซิ
สเตอรที่เปนชาวฝรั่งเศสเชน ซิสเตอรแบรนาเด็ต ฟารเจต ซิสเตอรเวโรนิก ปูแทรง ซิสเตอรเซนตฌ
อง รืเอกค ซิสเตอรอักแนส เดอแลตร ตางมีความรูสึกเหมือน “โลกาวินาศ” ยิ่งกวานั้น ความทุกข
ใหญหลวงที่สุดของเธอเปนความอางวางและความหวงกังวลถึงผูเปนที่รัก ปลายปนั้น เงื้อมหัตถ
ของสงครามจะเอื้อมมาถึงพวกเธอดวยความรุนแรงยิ่ง
ความรูสึก เปนอริรุน แรงขึ้นทุก ฝาย ในฤดูรอนป 1940 ประเทศไทยเริ่มเคลื่อนตัวเขาสู
สงคราม ทวานาแปลกที่ศัตรูของประเทศไทยกลับเปนประเทศฝรั่งเศส ทั้งที่ความจริง สํานักธรรม
ทูตคาทอลิกในประเทศไทยเริม่ โดยชาวฝรั่งเศส และถือวาเปนสถาบันของฝรั่งเศส แตความสัมพันธ
ระหวางฝรั่งเศสกับไทยกลับไมเคยอบอุนเปนมิตร มหาอํานาจตะวันตกเชน เยอรมนี อังกฤษ และ
สหรัฐ มีอิทธิพลทั้งในดานเศรษฐกิจ การเมือง ยิ่งกวาที่ประเทศฝรั่งเศสมี ความมึนตึงอาจจะมี
รากฐานตอเนื่องมาตัง้ แตปลายศตวรรษที่ 19 เมื่อฝรั่งเศสไดยึดดินแดนที่ไทยถือวาเปนสิทธิของตน
โดยชอบธรรม บัดนี้เรื่องราวในอดีตไดยอนกลับมา ไทยรูวาฝรั่งเศสออนแอลงเพราะสงครามใน

ยุโรปและเกรงวาญี่ปุนจะสงกําลังทหารเขามาในอินโดจีนอันเปนดินแดนที่ไทยหวังจะเอาคืนมา จึง
เริ่มสงทหารไปตอตานฝรั่งเศส
การกระทํานี้ไดถูกเตรียมการไวลวงหนาแลวโดยมีการปลุกกระแสชาตินิยมซึ่งจอมพล ป.
พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี สนับสนุนมาตั้งแตป 1938พรอมกับพัฒ นากําลังทหารและออก
กฎหมายสนับสนุนคนไทย เดือนพฤศจิกายน 1940 สงครามอินโดจีนที่ไมไดประกาศเริ่มทําให
ธรรมทูตชาวฝรั่งเศสในประเทศไทยรูสึกถูกกระทบกระเทือนไปดวย กระแสรักชาติขึ้นสูงและ
หลีกเลี่ยงไมไดที่ชาวฝรั่งเศสจะถูกมองวาเปนศัตรู ในสถานการณเชนนี้ ยอมเกิดกลุมหัวรุนแรงขึ้น
โดยเรียกกลุมของตนวา “พรรคเลือดไทย” บทความในหนังสือพิมพฉบับหนึ่งผูเขียนใชชื่อวา “ผูรัก
ชาติ” บรรยายจุดยืนของพรรคนี้อยางชัดแจงหาวาศาสนาคาทอลิกซึ่งธรรมทูตชาวฝรั่งเศสเปนผูแพร
ธรรม เปนเครื่องมืออันหนึ่งที่ใชบอนทําลายประเทศไทย
ศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิกเปนศาสนาทางการเมืองของประเทศฝรั่งเศสโดยเฉพาะ
เมื่อชาวฝรั่งเศสนําศาสนานี้เขามา ก็มีจุดหมายทางการเมืองเต็มตัว คือเพื่อทําลายลางศาสนา
พุทธไปจากประเทศไทย เพื่อจะไดมีอิทธิพลเหนือประชาชน เปนความจริงที่ไมอาจปฏิเสธ
ไดวา มิชชันนารีฝรั่งเศสใชศาสนาโรมันคาทอลิกเพื่อทําลายชนชาติไทย
นี่เปนขอกลาวหาอันรายแรงซึ่งสงผลถึงผูคนรอบขาง เพราะไมเพียงแตชาวฝรั่งเศสเทานั้น
ที่ถูกถือวาเปนศัตรูของประเทศไทย แตคนที่เปนคาทอลิกและผูที่เขาขางคนคาทอลิกก็ถูกลาวหาไป
ดวย คนไทยมีลักษณะเปนคนออนวางายตามธรรมชาติ เวลานี้กําลังเผชิญกับขอกลาวหาที่วาการ
เปนคาทอลิกเปนการทรยศตอบานเกิดเมืองนอนของตน แมแตบาทหลวงคนไทยก็ไดรับผลกระทบ
จากการนี้ บาทหลวงโกศล อุปสุวรรณ ซึ่งอยูที่พนัสนิคม ไดรับจดหมายขูจากพรรคเลือดไทย มี
ขอความวา:
พรรคเลือดไทยสาขาพนัสนิคม มีความเห็น เปนเอกฉันทวา กางเขนที่ตั้งอยูบนหลังคา
โบสถและสถานที่ตาง ๆ ที่เปนของศาสนาคาทอลิกที่ทานรับผิดชอบดูแลเปนภาพที่ไม
เจริญตาของพรรคเลือดไทย ฉะนั้นใหเอากางเขนเหลานั้นออกไปทันทีตามที่ทานสามารถ
ทําได ถาไมปฏิบัติตามนี้พรรคเลือดไทยจะจัดการเรื่องนี้เองตามที่เห็นสมควร
เมื่อคุณพอไดรับจดหมายฉบับนี้ ก็นําความไปแจงตํารวจเพื่อขอความคุมครอง ทานก็ไดรับ
คํายืนยันวาจะไมมีอะไรเกิดขึ้น แตความจริง บริเวณวัดถูกกอกวน กางเขนและรูปปนถูกรื้อถอน ถูก
ทุบทําลายเปนชิ้นเล็กชิ้นนอย ตัววัดก็เกือบถูกเผา

คําขูพรอมกับมีผลที่รายกาจตามมาเชนนี้เปนเรื่องยากที่จะทนได เรื่องที่เดือดรอนมากกวา
นั้นคือ ถูกกลาวหาวาเปนผูทรยศตอประเทศชาติ บาทหลวงชาวไทย (เปนพระสงฆพื้นเมือง) ตอง
เลือกวาจะซื่อสัตยตอประเทศหรือซื่อสัตยตอศาสนาคริสต จําตองเลือกเอาอยางแรก ผลที่ไดรับคือ
พระสงฆพากันสึกหมดสิ้น ตามที่คุณพอโชแรงไดกลาวในรายงานที่ทานเขียนอยางยืดยาวถึงพระ
สมณทูต เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 1941 ที่วัดคอนเซ็ปชัญ ที่ซึ่งทานสังฆราชแปรโรสไดไปเปน
ประธานโปรดศีลกําลัง ประตูวัดถูกกั้น และทานถูกหามไมใหเขา แมจะใหบาทหลวงชาวเยอรมัน
คนหนึ่งเขาไปทําหนาที่แทนทาน แตเหตุการณรายก็ยังไมจบ ตอมาบาทหลวงชาวฝรั่งเศสสองทาน
ถูกขวางปาดวยกอนหินขณะที่ทานออกจากโบสถระหวางที่มีการเดินขบวนตอตานชาวฝรั่งเศส คุณ
พอโชแรงไดบันทึกไวดว ยความเศราใจวาคนไทยบางคนที่แสดงการกระทํานี้ออกมาเพื่อแสดงวารัก
ชาตินั้น ก็คือคนที่เคยเปนบาทหลวงมากอนนั่นเอง
คําโฆษณาชวนเชื่อของพรรคเลือดไทยแพรไปทุก หนทุกแหงและพยายามเขาไปขูเข็ญ
ประชาชน ในกรุงเทพ ฯ มีใบปลิวแจกตามถนนออกคําสั่งโดยเฉพาะใหทํากับชาวคาทอลิกดังนี:้
อยาเกี่ยวของกับผูใดไมวาชายหรือหญิงที่ฝกใฝกับคนคาทอลิก
อยาขายสินคาใหคนคาทอลิก
ใหระวังคนพวกนี้ใหมาก
แนวที่หา (จารชน) มาจากคนกลุมนี้
อยาบอกความลับ หรือขาวใด ๆ แกคนพวกนี้
วิทยุกระจายเสียงจัดชองเพิ่มสําหรับโฆษณาชวนเชื่อตอตานฝรั่งเศสมีรายการออกชื่อยก
ยองคริสตชนที่ทิ้งศาสนามากลาวชมเชย
ทางภาคเหนือ การตอตานฝรั่งเศสเปนไปอยางแรงกลา เชียงใหมก็เดือดรอนพอ ๆ กับ
กรุงเทพ ฯ ดวยบรรยากาศที่เปนศัตรูกัน ซิสเตอรเทโอฟน เวสเตอรมัน เขียนถึงคุณแมมารี เดอ ลูรด
วา “เวลานี้เลวรายมาก” ชาวตางชาติทั้งหมดไมมีใครชอบ ผูคนรังเกียจครูและนักเรียนที่ไปอยูกับ
โรงเรียนคนตางชาติ มิใชโรงเรียนพุทธ ขอหลังนี้เปนที่นาสังเกต ความกลัววาจะถูกรังแกใชวาจะ
ไมมีมูล
ขาวการเบียดเบียนรังแกเกิดขึ้น ตอนปลายเดือนพฤศจิก ายน มีขาวลือวาพระสงฆชาว
ฝรั่งเศสจํานวนหนึ่งถูกสั่งใหออกนอกประเทศภายใน 48 ชั่วโมงแมคําสั่งนี้ตอมาไดถูก ถอน ผู

บันทึกเหตุการณของมาแตรเดอีไดบันทึกไววา “สถานภาพของชาวฝรั่งเศสที่อยูในประเทศไทยตก
อยูในภาวะที่นากลัวยิ่งขึ้น”
ไมกี่วันตอมา ซิสเตอรเบทรีส แฮนซันซึ่งหวังวาจะใหจดหมายฉบับหนึ่งสงออกไปไดถึง
สหรัฐ ไดเขียนถึงคุณแมบารบารา คลาโฮลทวา:
เวลานี้เปนชวงเวลาที่สําคัญยิ่งสําหรับสํานักธรรมทูตของเราพอ ๆ กับประเทศไทย อันเปน
ดินแดนที่ดิฉันไดเรียนรูที่จะรัก เราไมรูวาอนาคตจะเปนอยางไร แตการเขาเงียบประจําปซงึ่
เริ่มเย็นนี้จะเปนการเตรียมตัวที่เหมาะสมไมวาอะไรจะเกิดตามมา ไมวาจะเปนชีวิตที่เหน็ด
เหนื่อยตรากตรําเหมือนเชนเคย หรือจะตองปลงทําใจใหไดเมื่อเห็นทุกอยางแหลกละเอียด
เปนผุยผง อยางไรก็ตาม เรารูวาเราอยูในพระหัตถของพระผูเปนเจา
กอนหนานี้ วันที่ 6 พฤศจิกายน คุณแมราฟาแอลไดเขียนจดหมายถึงคุณแมแซงตฌอง มาร
แตง ซึ่งเวลานั้นทานอยูที่ Mt. St. Ursula ในนครนิวยอรก อธิบายใหทานทราบวา สํานักอุรสุลิน
“ถูกมองวาเปนตัวการทางการเมืองของฝรั่งเศส” ความขัดแยงในปจจุบันอาจจะ “มีผลเสียตองานที่
เรากําลังทําอยูที่นี่ ”คุณ แมร าฟาแอลหว งใยถึงอนาคตของโรงเรีย นถาถึงจุดที่ชาวตางชาติถูก ให
ออกไปจากประเทศไทย คุณแมกําลังมองหาทางที่จะโยกยายทรัพยสินของโรงเรียนไปเปนของซิ
สเตอรคนไทย (คือซิสเตอรมารี โยเซฟ ทรรทรานนทและซิสเตอรแอนเจลา เดอ นอเทรอดาม ตัน)
เพื่อวาเมื่อเกิด เหตุการณเชน นั้นขึ้น จริง ๆ ทรัพยสินของคณะจะไดไมสูญ คุณ แมกลาววาทาน
สังฆราชก็เห็นชอบดวยวาการทําเชนนี้ก็รอบคอบดี บิดาของซิสเตอรมารี โยเซฟก็รับธุระหารือกับ
ทนายใหชวยเรื่องนี้
ตั้งแตเริ่มป 1941 เหตุรายที่ทุกคนหวาดกลัวในที่สุดก็เกิดขึ้น วันที่ 7 มกราคม ชาวฝรั่งเศส
ทุกคนตองเขารายงานตัวตอรัฐบาล แมเหตุการณนี้ไมใชวิธีรุนแรง ทานสังฆราชก็เกรงวากาวตอไป
ของรัฐบาลจะทําใหลําบากยิ่งขึ้น จึงแนะนําใหซิสเตอรชาวฝรั่งเศสออกนอกประเทศโดยเร็วที่สุดที่
จะทําได คุณแมราฟาแอลจึงสั่งใหซิสเตอรแบรนาเด็ตลงมากรุงเทพ ฯ ในทันที เรยีนาเชลีไดรับ
คําสั่งใหมของรัฐบาลแลว วันที่ 6 มกราคม เวลา 9.30 น. เปนเวลาที่ซิสเตอรกําลังพักผอน ก็มีคําสั่ง
วาชาวฝรั่งเศสตองออกนอกประเทศภายในเที่ยงคืนของวันนั้น ซิสเตอรเทโอฟน เวสเตอรมัน กลาว
ในจดหมายถึงคุณแมมารี เดอ ลูรด ไดบรรยายอยางมองเห็นภาพเวลาที่ยุงเหยิงนั้นวา:
รถดวนจะออกก็ตอเมื่อถึงพรุงนี้ เราคิดวาไมตองสงสัยแลว ซิสเตอรแบรนาเด็ตคงจะตอง
ถูกขังในคุกตลอดคืนเปนแน เธอรีบเปลี่ยนเปนแตงชุดสีดํา รีบจัดกระเปาเดินทางกอน
ตํารวจจะมา ทุกอยางเสร็จภายในหนึ่ง ชั่วโมง รถตํารวจแลนกระหึ่มมาหยุดที่หนาบานพัก
ของคุณพอ แลวแลนตอไปยังโรงเรียนมงฟอรต แลวยอนกลับมาอีก ตํารวจแปดคนเขามา

ในบาน เราแทบจะเปนลม ถาไมกลัววาจะไมไดเห็นเหตุการณ อยางไรก็ตาม ตํารวจกวาด
ตาดูกระเปาเดินทางอยางประหลาดใจ พลางบอกเราวาซิสเตอรแบรนาเด็ตตองไปกรุงเทพ
ฯ โดยรถดวนพรุงนี้เทานั้น เราก็โลงใจ ซิสเตอรสตานีสลาสรับจะติดตามซิสเตอรแบรนา
เด็ตไปดวย... ที่สถานีรถไฟ กระเปาเดินทางถูกเปดตรวจคน... ผูคนทั้งเด็ก ผูใหญที่มาสง
ชาวฝรั่งเศสกลับบานถูกตํารวจจดชื่อ เขาเอาจริงถึงขนาดนั้น
ซิสเตอรแบรนาเด็ตและซิสเตอรสตานีสลาสมาถึงกรุงเทพ ฯ วันที่ 9 มกราคม วันที่ 11 ชาว
ฝรั่งเศสทั้งสี่ทานคือซิสเตอรแบรนาเด็ต ฟารเจต ซิสเตอรเวโรนิก ปูแทรง ซิสเตอรเซนตฌอง รืเอกค
และซิสเตอรอักแนส เดอแลตร ก็ลงเรือไปชวา ผูที่ถูกทิ้งอยูเบื้องหลังลวนรูสึกสับสน และเศรา
เสียใจที่ตองกลาวลาจากซิสเตอรทั้งหลายโดยไมแนใจวาจะไดกลับมาพบกันอีกหรือไม มีความ
หวั่นใจวาหนทางไปสูชวาจะไมปลอดภัย เพราะนานน้ําสวนใหญถูกวางทุนระเบิดไว ทั้งหนวงหนัก
ดวยความกังวลใจวาทางโรงเรีย นจะสามารถดําเนินงานตอไปอยางไรเมื่อจํานวนซิสเตอรลดลง
หลายคนเชนนี้!
ภายในเวลาไมกี่วัน ธรรมทูตชาวฝรั่งเศสถูกบังคับใหออกจากประเทศ ตอมาในเดือน
เดียวกัน บาทหลวงชาวฝรั่งเศส 13 ทานไดเดินทางไปฮองกง เหลือพระสงฆไมกี่ทานที่ดําเนินงาน
ตอไป พระสงฆที่เปนคนไทยบางทานถูกกลาวหาวาฝกใฝกับฝรั่งเศส ถูกจับกุมคุมขังชั่วคราว
แมซิสเตอรที่เปน ชาวฝรั่งเศสจะจากไปแล ว ก็ไมอาจระงับความเดือดรอนจากการถู ก
กอกวนได เชาวันหนึ่ง ซิสเตอรพบปายอันหนึ่งติดอยูหนาประตูโรงเรียนมีขอความวา “ระวัง! ที่นี่มี
แนวที่หา!” อยางไรก็ตาม ยังถือวาโชคดีเพราะโรงเรียนชาวตะวันตกสวนใหญมีผูอํานวยการเปน
คนสัญชาติตาง ๆ ทั้งอังกฤษ ฝรั่งเศส อเมริกา บุคคลเหลานี้เวลานี้ตองออกจากตําแหนง แลวแตงตั้ง
คนไทยมาแทน ทําใหรัฐบาลกวดขันควบคุมไดผลขึ้น อยางไรก็ตาม ที่มาแตรเดอี ทั้งผูอํานวยการ
คือคุณแมราฟาแอล และอาจารยใหญคือซิสเตอรซาวีเอร เปยรซ ทั้งสองทานเปนชาวยูโกสลาเวีย ซึ่ง
เปนประเทศที่ไมไดรวมสงคราม ทานทั้งสองจึงดําเนินงานในหนาที่ไดตอไป
ขณะที่ซิสเตอรทั้งหลายตั้งใจทํางานตามตารางสอนของโรงเรียน แตชีวิตความเปนอยูของ
เธอเหลานั้นยิ่งลําบากขึ้น เงินทุนที่มีอยูเพียงเล็กนอยของคณะตองจายเปนคาเดินทางทางเรือไปชวา
สําหรับซิสเตอรชาวฝรั่งเศส เงินตราสกุลอื่น หากแมนวาสามารถสงมาถึงมือ ก็ไมอาจเอามาใชใน
เมืองไทยไดอีกตอไป ชาวตางชาติถูกจัดเขาเปนผูเสื่อมเสียชื่อเสียงทุกแหง ตามตลาดคนไทยไมกลา
ขายของใหคนตางชาติ คนถีบสามลอที่เคยเปนมิตรดีกับซิสเตอรพากันเบือนหนาหนี ซิสเตอรเทโอ
ฟนเขียนมาจากเชียงใหมวา “แมแตผูวาราชการจังหวัด แมถูกขอรองใหชวยบาทหลวงชาวฝรัง่ เศส ก็
ไมยอมกระดิกนิ้วเลย” ตอนตนเดือนกุมภาพันธ แมจะเกิดมีกําลังใจขึ้นมาบางที่วิทยุกระจายเสียง
ออกขาววารัฐบาลประณามพรรคเลือดไทยและพรรครักชาติ และเตือนประชาชนใหปฏิบัติดวยดี

ตอชาวตางชาติ ถึงกระนั้นชาวตางชาติก็ยังถูกรบกวน ทําใหเห็นชัดวาการออกประกาศเชนนั้นไม
เปนผล
โบสถคาทอลิกที่เชียงใหมกําลังไดรับทุกขจากการเบียดเบียนขมเหง วันที่ 24 มกราคม ครู
ไทยทุกคนถูกเรียกไปประชุม แตครูชาวยุโรปไมไดรับเชิญ หลังการประชุม ซิสเตอรไทยสองคน
แอบเขามาบอกพวกซิสเตอรตางชาติถึงสิ่งที่เกิดขึ้น เปนเวลากวาสองชั่วโมง ผูเขาประชุมนั่งฟงเขา
พูดกลาวประณามศาสนาคาทอลิก เขาบอกวาภายในสองวัน คนคาทอลิกตองทิ้งศาสนา หากวาไม
ยอมทิ้ง “ใครจะทําอะไรกับคนคาทอลิกเหลานั้นก็ไดตามตองการ” นี่เปนคําขูที่นาตกใจกลัว เย็นวัน
นั้นซิสเตอรไทยก็แอบมาหาอีกเพื่อขอคําแนะนํา จะทําอยางไรดี ขณะที่กําลังนั่งพูดวางแผนกัน
สําหรับอนาคต ก็ไดยินเสียงปนนัดหนึ่งใกล ๆ เปนกระสุนที่ยิงสงเดชไมมีใครเปนอันตราย แต
ตามที่ซิสเตอรเบนิกญาจดในบันทึกของเธอ กลาวไววา “เรารูเดี๋ยวนี้วา จะเกิดเรื่องเดือดรอน”
เหตุการณในเชาวันรุงขึน้ ซิสเตอรเบนิกญาเขียนไวอยางละเอียดวา:
ดิฉันกําลังเดินไปโบสถฟงมิสซาตอนตี 5 ครึ่ง คนอื่น ๆ จะไปมิสซาที่สองตอน 6 โมงเชา
ทองฟายังมืดนากลัว แตความคิดที่วา ไมมีอะไรดีกวายอมตายเพื่อพระคริสต เอาชนะใจ
ดิฉันได ดิฉันเขาไปในโบสถที่ซิสเตอรพื้นเมืองกําลังสวดอยู หลังมิสซาคุณพอหันมาจอง
ดิฉัน ดิฉันเขาใจความหมาย จึงลุกไปที่พระแทน ยื่นมือทั้งสองไปขางหนา คุณพอเอาตลับ
ศีลสอดในแขนเสื้อขางขวาและจอกกาลิกซใสในแขนเสื้อซายของดิฉัน ดิฉันเดินออกจาก
โบสถ เอาสมบัติสองชิ้นนี้เดินขามถนนตรงไปบานซอนของสองสิ่งนี้ไว
วันรุงขึ้น คุณพอบุญชูถูกคนสําคัญในเมืองขูใหเอากางเขนบนหลังคาโบสถออกไปภายใน
24 ชั่วโมง ไมเชนนั้นโบสถจะถูกเผา วันรุงขึ้น 27 มกราคม เปนวันฉลองนักบุญอัญจลา แตปนี้
ไมไดจัดงานฉลอง เชามืดมีมิสซาธรรมดา ตลอดวันนั้นซิสเตอรและชาวคาทอลิกที่หวาดกลัว รอ
เหตุการณดวยความรอนใจ เมื่อถูกขูเปนครั้งที่สอง คุณพอบุญชูจึงพูดอยางแข็งกราววากางเขนตอง
อยูอยางเดิม ดวยเหตุนี้ เวลาผานไป เราก็รอดูวาเขาจะทําตามคําขูหรือไม
ขณะที่เวลากําหนดเสนตายมาถึง ซิสเตอรคณะอุรสุลินเจ็ดทานออกจากอารามไปโบสถ
“เพื่อปกปองโบสถ ถาจําเปน” ทุกคนพรอมแลววาจะไดจดชื่อในบัญชีมรณสักขี ตามที่ซิสเตอรเบ
นิกญาบันทึกไว แตทั้งที่มีบัตรสนเทหและคําขูดวยวาจาวาชาวคาทอลิกจะถูกเผาทั้งเปนเวนแตจะ
ยอมทิ้งศาสนา แตไมมีอะไรเกิดขึ้นในวันนั้นหรือวันตอไป ตลอดเดือนมกราคมและกุมภาพันธ
บรรยากาศอันมุงรายหมายขวัญยังมีตอไป ดวยความเปนหวงซิสเตอรพื้นเมืองมากกวาตนเอง ซิ
สเตอรคณะอุรสุลิน ไดปลอบโยนและใหกําลังใจแกเธอเหลานั้น ขณะเดียวกันก็รวบรวมสิ่งของ
พรอมจะอพยพไดทันทีที่มีเหตุจําเปน

ที่มาแตรเดอี แมสถานการณไมสูดี แตก็มีเรื่องราวนอยกวา อาศัยการอํานวยการอยางสุขุม
รอบคอบของคุณ แมร าฟาแอล ซิสเตอรทั้งหลายก็ดําเนิน ชีวิต เปน ปกติอยางดีที่สุด ที่จ ะทําได
โรงเรียนที่วัดกาลหวารถูกปดอีกครั้งทําใหซิสเตอรอักแนส เดอแลตรปวดราวใจยิ่งนัก เธอเสนอคํา
รองตอกระทรวงศึก ษา ฯแตไมไดผล เมื่อซิสเตอรชาวฝรั่งเศสตองออกไปจากประเทศไทย
หลักสูตรที่มาแตรเดอีตองปรับปรุง จึงไมสามารถจะสอนภาษาฝรั่งเศสไดเต็มที่ไดทุกชั้น
พรอมกับความไมสะดวกตาง ๆ ที่เกิดขึ้นอยางรุนแรงเวลานี้ ก็ตองเผชิญกับคําสั่งอันนาขัน
ใหคนไทยแตงกายที่ใหดู “ศิวิไลซ” นั่นคือทุกคนตองสวมหมวกโดยไมมีการยกเวน แมแตรถไฟก็
ไมยอมรับผูโ ดยสารที่ไมส วมหมวก ผู บัน ทึก เหตุก ารณไดเขียนอยางสิ้น หวังว า “คําสั่งจาก
กระทรวงศึกษาธิการ วาใหนักเรียนเขารวมขบวนสวนสนามฉลองการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
โดยทุ ก คนต อ งสวมหมวก! เราจะหาหมวกได ที่ ไ หนในเวลาชั่ ว ห า วั น ? น า ขั น ! เรื่ อ งนี้
ในไมชาก็จะผานเลยไป”
เดือนมีนาคม มีการเตรียมการเขาเงียบประจําปของคณะอุรสุลิน และจะตามมาดวยการเขา
เงียบของนักเรียนเกาที่เปนคาทอลิก ดวยความเชื่อมั่น มีนักเรียนเกา 40 คนมารวมเขาเงียบทั้งที่
สิ่งแวดลอมอยูในสภาพเปนอริความรุนแรงในอินโดจีนยังดําเนินไปดวยคํากลาวหาอยางรุนแรง
ดุเดือดของฝรั่งเศสซึ่งเวลานั้นอยูภายใตรัฐบาลวิคชี (Vichy) ซึ่งเปนรัฐบาลหุนของเยอรมนี โดย
กลาวหาวาทหารไทยไดทําลายและลบหลูสถานที่ตาง ๆ ของศาสนาคริสต ฝายไทยโตตอบทันที ขู
แกเผ็ดโดยบังคับใหคาทอลิกในประเทศไทยกลับไปถือพุทธหรือถอนรากถอนโคนคริสตชนใหสิ้น
ซาก เมื่อมีเหตุการณเชนนี้ สหรัฐอเมริกาจึงแนะนําใหสตรีและเด็กชาวอเมริกันออกไปจากประเทศ
ไทยทันที แตซิสเตอรที่เปนชาวอเมริกันคือซิสเตอรเบทรีส แฮนซัน ซิสเตอรโคลทิลด อัญจลา แมค
แคน ซิสเตอรเทโอฟน เวสเตอรมัน และซิสเตอรชาลส โรเบิรตส ตอบไปวา ทานเหลานี้ตองการอยู
ในประเทศไทยมากกวาจะออกไป แมจะรูดีวาอนาคตจะมีอันตราย
หลังจากนั้นไมนาน ซิสเตอรโคลทิลด อัญจลา ไดเขียนขอสังเกตอันละเอียดออนบางอยาง
ถึงคุณแมแซงตฌอง มารแตง มีความวา:
เมฆหมอกสงครามปกคลุมพวกเราที่อยูทางตะวันออกไกลดวย ขอเท็จจริงวาเราเปนชนชาติ
ผิวขาว อาจเปนเหตุใหการทํางานของเราตอไปเปนไปไมได! เพราะจิตใจของชาวเอเชียถูก
ทําใหเจ็บช้ําโดยรัฐบาลของประเทศตาง ๆ ซึ่งเราไมวาจะตองการหรือไมก็ตามตองเปน
ตัวแทนอยางหลีกเลี่ยงไมได เราสามารถเปลี่ยนภาษา วัฒนธรรม และประเพณีได แต
อนิจจา เราไมอาจเปลี่ยนหนาตาของเราได ซึ่งถาสามารถทําได ดิฉันจะยอมเปลี่ยนเปนคน
ผิวเหลือง

ในที่สุดเดือนพฤษภาคมป 1941 ความเปนศัตรูกันในอินโดจีนก็สิ้นสุดดวยสัญญาสงบศึก
ซึ่งญี่ปุนออกหนา และทั้งสองฝายไดลงนามที่กรุงโตเกียวในวันที่ 9 พฤษภาคม ขาวนี้ทําใหซิสเตอร
ชาวฝรั่งเศสมีหวังกลับมาประเทศไทย และทานไดกลับมาทางเรือวันที่ 26 กรกฎาคม แตซิสเตอรเว
โรนิก ปูแทรง ยังอยูที่ชวาตอไปเพื่อเขาพิธีตรียัมพรรษาในฤดูใบไมรวงถัดไป
เมื่อซิสเตอรกลับมาจากชวาแลว ก็มีการเปลี่ยนแปลงบางอยางระหวาง สองโรงเรียน ซิ
สเตอรแบรนาเด็ตยังอยูตอไปที่มาแตรเดอี เพราะรัฐบาลไมยอมใหชาวฝรั่งเศสเดินทางออกนอก
กรุงเทพ ฯ ซิสเตอรมารเซลลีน เดอ นิจส (Marcelline de Nijs) ซึ่งมาจากชวาในฤดูใบไมผลิป 1939
จะไปอยูที่เรยีนาเชลี ซิสเตอรโคลทิลด อัญจลาไดยายไปอยูที่นั่นแลว สวนซิสเตอรเทโอฟน เว
สเตอรมันจะมาอยูแทนที่กรุงเทพ ฯ
สุขภาพของซิสเตอรโคลทิลด อัญจลา เปนเรื่องที่นาเปนหวงมาโดยตลอด เธอตองอยูใน
ความดูแลของหมอเปนครั้งคราว เธอมีอาการออนเพลียมากจากโรคบิดที่เปน ๆ หาย ๆ อาการของ
โรคนี้ทําใหเธอเสียกําลังใจ ตามปกติเธอเปนคนมีอารมณราเริง สรางสรรค เธอกลับหมดอารมณ
เหลานั้น ความเจ็บปวดและความเหนื่อยออนที่มีอยูเสมอ ทําใหเธอขาดความกระปรี้กระเปราที่จะ
ดําเนินชีวิตที่ยากลําบากของธรรมทูต ตนเดือนมีนาคม 1941 เธอไดเขียนจดหมายยาวถึงคุณแม
แซงตฌอง มารแตงขอยายจากมาแตรเดอีหรือขอกลับอเมริการสักปเพื่อใหสุขภาพดีขึ้น เธอเห็นวา
เปนเรื่องยากยิ่งขึ้นที่จะทํางานใหไดดั่งใจของซิสเตอรเจมมะ ฟนีหรือซิสเตอรซาวีเอร เปยรซ แมแต
ของคุณแมราฟาแอลเองซึ่งเปนผูสามารถใหความบรรเทาใจซิสเตอรทั้งหลายได เรื่องนี้ยิ่งทําใหรูสกึ
วาเหวและเสมือนหนึ่งไรความสามารถ
ชีวิตที่เรยีนาเชลีไมใชยาแกความเจ็บไขไดปวย งานที่ซิสเตอรตองทําเปนงานหนักกวาที่มา
แตรเดอี คุณแมอุรสุลา ซาเวจซึ่งอยูที่นี่กวาสองปก็ลมปวยตอนฤดูรอนดวยการตกโลหิต ตองเขา
โรงพยาบาลกวาหนึ่งสัปดาห ความกังวลของทานเพิ่มขึ้นในเรื่องการเงิน แมก ารกอสรางจะมี
คาใชจายคงที่ ก็ไมมีทางเปนไปไดที่จะไดเงินจากชวา รายไดก็ยอบแยบ ไมมีแมแตจะจายใหหมอ ซิ
สเตอรสตานีสลาสเขียนถึงคุณแมแซงตฌอง มารแตงวา “หมอก็ใจดี แตก็รู ๆ อยูวาเงินก็เปนเรื่อง
สําคัญสําหรับหมอเหมือนกัน”
พอมาเชียงใหมไดหนึ่งเดือน ซิสเตอรโคลทิลด อัญจลาก็ปวยหนัก เปนเนื้องอกในมดลูก
อาการของเธอหมอไมแนะนําใหผาตัด แตใหรักษาดวยการฉายรังสีที่กรุงเทพ ฯ ถาจะใหดีกวานั้น
หมอแนะนําอยางแข็งขันใหสงเธอกลับอเมริกา ซิสเตอรโคลทิลดจึงเขียนจดหมายดวนถึงคุณแม
แซงตฌอง มารแตง อีกฉบับหนึ่งวา:
เมื่อคุณแมไดทราบขาวเรื่องดิฉันมีโรคเนื้องอกแลว คุณแมอาจจะทบทวนคําขอรองของ
ดิฉันที่ขอกลับบานอีกครั้ง ที่จริงเหตุผลที่ดิฉันขอรองนี้ก็คือเพื่อดิฉันจะมีสุขภาพดีจะได
กลับมาทํางานธรรมทูต ตอไปที่ประเทศนี้ ถาเปน ไปไดดิฉันขอรองคุณ แมดว ยใหสงซิ

สเตอรค นหนึ่งหรือสองคนมาแทนดิฉัน การเดิน ทางทางเรือในมหาสมุทรแปซิฟก ยัง
ปลอดภัยพอสมควรชาวอเมริกันเดินทางไปมาเปนประจํา โปรดสงเงินเปนคาโดยสารเรือ
ดวยนะคะเพราะที่นี่ไมมีเงิน คุณแมร าฟาแอลก็ไดบอกแลว วาที่กรุงเทพ ฯ ก็ไมมีเงิน
เหมือนกัน
ฤดูรอนที่ผานไปโดยไมมีคําตอบจากอเมริกา ในฤดูใบไมรวง ซิสเตอรโคลทิลดไดยายไป
อยูบนดอยอันเปนสถานที่เล็ก ๆ บนภูเขาเพื่อเธอจะไดพักผอนเต็มที่ เมื่อกลับลงมาก็ดูเธอแข็งแรง
ขึ้น วันที่ 19 กันยายน คุณแมอุรสุลา ซาเวจไดเขียนถึงคุณแมอิลดิฟองส เดอ จองที่ชวาวา “เวลานี้เรา
ขาดซิสเตอรโคลทิลดไมได ถาเธอเจ็บหนัก แนนอนเราจะเสียดายเธอมาก แตขอบพระคุณพระเปน
เจาที่อาการของเธอไมหนักหนา ถาเธอยังสามารถอยูตอไปไดกระทั่งสิ้นเดือนมกราคม เราก็จ ะ
พยายามสูตอไปกระทั่งปลายมีนาคม”
ตอนตนเดือนตุลาคม ซิสเตอรโคลทิลด อัญจลา มีอาการเจ็บปวดรุนแรงจนหมอแนะนําให
สงเธอไปเขาโรงพยาบาลเพื่อทําการตรวจโรคโดยละเอียด วันที่ 10 ตุลาคม เมื่อคุณแมอุรสุลาฟงคํา
หมอบอกอาการ จึงเขียนจดหมายถึงคุณแมแซงตฌอง มารแตง มีความวา:
หมอบอกวาใหสงเธอไปอเมริกาโดยเร็วที่สุดจะดีกวา สาเหตุของอาการปวยของเธอคือเนื้อ
งอก ซึ่งจะตองจัดการรักษาทันทีที่เธอไปถึงอเมริกา หมอแนะนําใหดิฉันหาเรืออเมริกันที่
ไปทางสิงคโปรและชวา เพราะเสนทางนี้เปนทางที่งายที่สุดและปลอดภัยที่สุดที่จะเดินทาง
ในปจจุบัน หมอบอกดวยวา ใหมีใครสักคนรวมทางไปถึงสิงคโปร เพื่อดูแลและจัดการทุก
อยาง หมอคิดวา เธอออนเพลียมากเกินจะเดินทางคนเดียวในชวงนั้น พอเธอขึ้นเรืออเมริกนั
แลวทุกอยางจะเรียบรอย เพราะระหวางนั้นเธอไมตองเปลี่ยนเรือกระทั่งถึงสหรัฐ
วันที่ 16 ตุลาคม จึงมีจดหมายอนุญาตใหซิสเตอรโคลทิลดไปอเมริกาพรอมกับสงเงินมา
600 ดอลลาร เปนคาโดยสารเรือ จึงมีการวางแผนใหเธอเดินทางไปชวาแลวขึ้นเครื่องบินไปอเมริกา
ตกลงวาจะไมทําการผาตัดที่โรงพยาบาลแมคคอรมิค โดยนึกไปถึงอาการแทรกซอนรุนแรงของซิ
สเตอรมารี ชีแฮนที่เกิดตามมาหลังผาตัด ซิสเตอรไดจองที่นั่งสองที่บนเครื่องบินจากเชียงใหมเขา
กรุงเทพ ฯ ในวันที่ 22 ตุลาคม และวันเดียวกันก็จองที่บนเครื่องที่จะไปชวา
แตเชาวันที่ 20 ตุลาคม คุณแมอุรสุลาถูกเรียกตัวดวนจากหมอคอรท แจงวาอาการของซิ
สเตอรโคลทิลดกลับทรุดลง และจําเปนตองไดรับการผาตัดโดยดวน หาไมอาจจะถึงแกชีวิต หมอใช
เวลาสองชั่วโมงตัดเนื้องอกซึ่งมีข นาดเทากับผลสม ตามที่คุณแมอุรสุลาเลา แตคนปวยมีอาการ
ตอบสนองดี ซึ่งทําใหหมอคาดวาเธอจะหายปวยแน

สี่วันตอมา คุณแมอุรสุลาเขียนถึงคุณแมอิลดิฟองสอีกฉบับแสดงความรูสึกในแงดีวา “ซิ
สเตอรโคลทิลดกําลังจะหายปวย” ทั้งที่ซิสเตอรโคลทิลดยังมีความเจ็บปวดสาหัสซึ่งจะตองมีหลัง
การผาตัด คุณแมราฟาแอลอยูเฝาซิสเตอรโคลทิลดเกือบตลอดเวลา ทานมีเลือดกลุมเดียวกับของซิ
สเตอรโคลทิลด ทานตองการอยูที่นั่นดวย หากวาเวลานั้นจําเปนตองมีการถายเลือดใหซิสเตอร
โคลทิลด แมเวลานั้นหมดโอกาสที่จะทําได เพราะคนปวยมีไขสูง
วันที่ 28 ตุลาคม ไขขึ้นสูงถึง 105 องศา ความพยายามถายเลือดไมไดผล ในจดหมายที่
บรรยายอาการปวยและมรณกรรมของซิสเตอรโคลทิลดนั้น ซิสเตอรเบทรีส แฮนซันซึ่งเปนเพื่อน
ของเธอมาตลอดชั่วชีวิตไดเขียนในเวลาตอมาวา “มีจดหมายหลายฉบับมาจากคุณแมราฟาแอล ซึ่ง
บอกขาวไมคอยดีมากขึ้นทุกที ดิฉันคิดวาจะเวนรายละเอียดเรื่องความทุกขทรมานสาหัสของซิ
สเตอรโ คลทิลดต ลอดสี่สัปดาหไวกอน เธอทรมานมากกวาหนึ่งสัปดาหกอนผาตัด นับวาเธอ
เจ็บปวดรวดราวทรมานมาตลอดหนึ่งเดือน”
เย็นวันที่ 5 พฤศจิกายน อาการของเธอทรุดลงอยางรวดเร็ว กอนนั้น หมอฉีดมอรฟนเพื่อ
ระงับความเจ็บปวดสาหัสของเธอ หลัง 4 ทุมเล็กนอย เปนชวงเวลาที่เธอหายอาการปวดที่เธอมีอยู
ตลอดหลายสัปดาห เธอก็สิ้นลมไปอยางสงบ หมอ บาทหลวง นางพยาบาลที่เฝาอยูอยางเอาใจใส
และชาวคณะอุรสุลินอยูกับเธอรอบขาง พอรุงเชาจึงสามารถสงโทรเลขมาที่มาแตรเดอี ซิสเตอร
เบทรีส แฮนซัน ซึ่งรอฟงขาวอยูที่กรุงเทพ ฯ เขียนบรรยายวา:
เปนไปไมไดที่จะสงโทรเลขในคืนนั้น ทุกคนในเชียงใหมหลับกันแลว จึงตองรอกระทั่ง 8
โมงเชาจึงสงโทรเลขได แตสิ่งที่ดิฉันเปนหวงกังวลนั้นไมจําเปนแลว คืนนั้นดิฉันเห็นซิ
สเตอรโคลทิลดชัด เจนทีเดีย ว เธอแตงชุด ดํา หนาเศรา ๆ เธอบอกวาเธอกําลังจะเดิน
ทางไกลและมาที่นี่เพื่อเก็บขาวของ ดิฉันสะดุงตื่นผุดลุกขึ้น และรูสึกไดวาเธอจากไปแลว!
ดิฉันสวดใหเธอแทบตลอดคืน วันรุงขึ้นก็สวดอุทิศใหเธอตลอด ดังนั้นเมื่อซิสเตอรซาวีเอร
วิ่งขึ้นมาที่ชั้นมัธยม 6 เพื่อบอกดิฉันวาซิสเตอรโคลทิลดจากไปแลว ดิฉันไมพิศวงสงสัย
ดิฉันตองพยายามหักหามความรูสึกของดิฉันตลอดเชานั้น แตเมื่อเด็กนักเรียนรองไหกัน
ดิฉันก็พลอยรองไหไปดวย...
เปนที่นาสังเกตวา ชาวคณะอุรสุลินสองทานซึ่งถึงแกกรรมในประเทศไทยไดจากเราไป
ขณะที่ทานอยูเชียงใหม ทั้งสองทานเปนชาวอเมริกัน ทั้งสอง ทานสิ้นลมในโรงพยาบาล
ของชาวอเมริกันหลังการผาตัด และทั้งสองทานยังมีอายุนอย วันพุธที่ 12 พฤศจิกายน จะ
เปนวันครบรอบ 10 ปที่เรามาสูประเทศไทย ใครเลาจะคิดวา ขณะที่เรานั่งเรือยนตมาตามลํา
น้ําเจาพระยาตอนเชาวัน ที่อยูใ นความทรงจําของเรา จะมีดิฉัน เหลืออยูเพียงคนเดีย ว
ในจํานวนสามคน ที่ไดอยูฉลองปที่ 10 ที่เรามาอยูในประเทศไทย

