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คณะซิสเตอรที่เหน็ดเหนื่อยเดินทางมาถึงหัวหินวันที่ 10 มิถุนายน ไดพบหัวหินเปลี่ยน
สภาพไปแลว หัวหินที่เคยเห็นเงียบสงบ ที่เธอเคยมาพักผอนระหวางโรงเรียนหยุดเมื่อสองสามป
กอนกลายเปนโรงเรียนที่มีเสียงเด็กอื้ออึงเพราะมีเด็กประจํา 50 คน และนักเรียนไปกลับ 150 คน
ทุกชั้นวัย นอกจากเด็กประจําที่สวนใหญมาจากมาแตรเดอีกรุงเทพ ฯ ก็มีครูจํานวนหนึ่งจากกรุง
เทพฯ มารวมงานสอนดวย ทายที่สุดยังมีเด็กทารกอีก 2 คนอายุไมถึง 2 ขวบถูกแมทอดทิ้ง ไดอยูใน
ความดูแลอยางรักใครของซิสเตอรชาญ มารี วาน เดอ อาลสท หัวหินจึงเปนคนกลุมใหญที่จะตอง
ดูแล หลังจากคณะแรกที่มาถึงเดือนพฤษภาคม ก็ไดเชาบังกาโลเพิ่มอีก 6 หลัง โรงเรียนตองการ
พื้นที่เพิ่มเติมเพราะมีนักเรียนจํานวนมากกวาที่คาดคิดไวแตเดิม
ซิสเตอรเทแรส แมรแตนสซึ่งมีฝมือในทางจัดระบบ ไดจัดแจงแบงที่ทางไวสําหรับสวน
ตาง ๆ บังกาโลแตละหลังเธอไดตั้งชื่อตามฉายาของแมพระ และกําหนดไวเพื่อการนี้การนั้น
โดยเฉพาะ เชน
บังกาโลชื่อ ราชินีแหงสันติ เปนที่ทํางานของทานอธิการิณี
พระมารดาของพระเยซูเจา เปนสวนของชาวคณะอุรสุลิน
ดาวประกายพรึก เปนสวนโรงเรียน
ดาราสมุทร เปนสวนเด็กประจํา
ราชินีแหงเทวดา เปนสวนคายเด็ก
พระแมทรงเยี่ยมเยียน เปนสวนสําหรับครู
ปลายเดือนมิถุนายน คุณแมราฟาแอลไดเดินทางอยางลําบากยากเย็นจากกรุงเทพฯ เพื่อ
ประเมินสถานภาพของโรงเรียนที่หัวหิน ใหคําแนะนําที่จะใชสถานที่และบุคลากรใหมีประโยชน
ที่สุด ทั้งมาแจงขาวของซิสเตอรที่ยังอยูกรุงเทพ ฯ ใหซิสเตอรที่หัวหินทราบ ทานเลาวาไดพยายาม
ซอมแซมสวนที่เสียหายมากที่สุด แตหาคนทํางานยาก แตหาวัสดุที่ใชในการซอมแซมยิ่งยากกวา
คาครองชีพก็สูงขึ้นมาก วัสดุกอสรางก็ถูกกะเกณฑไปซอมสถานที่ที่เปนสาธารณประโยชนและ
สาธารณูปโภคที่ไดรับความเสียหาย แมไมสามารถหากระเบื้องมุงหลังคาใหมได ก็มุงหลังคาดวย
ใบจากหนา ๆ ซึ่งอยางนอยก็ปองกันฝนได

ความกังวลเรื่องวัสดุกอสรางซอมแซมโรงเรียนเปนเรื่องเล็กเมื่อเทียบกับความหนักใจใน
อาการปวยของซิสเตอรอักแนส แมจะไดรับทราบผลการวินิจฉัยของเธอตั้งแตพฤษภาคมวาไมมที าง
รักษา ทวาการไดเห็นความเจ็บปวดทรมานของเธอซึ่งไมมีทางบรรเทายิ่งทําใหจิตใจของซิสเตอร
ทั้งหลายหนักอึ้งตั้งแตซิสเตอรอักแนสเริ่มชีวิตธรรมทูต เธอไมเคยขอสิ่งใดสําหรับตัวเธอเองเลย
ความหวงกังวลทั้งหมดของเธออยูที่ผูคนที่เธอทํางานให โดยเฉพาะโรงเรียนเด็กยากจนที่วัดกาล
หวารที่เธอใฝฝนจะตองเปนสถานเลี้ยงเด็กกําพรา ซิสเตอรทานหนึ่งไดบันทึกวา “ยากจะหาใครที่
ปลอยวางยิ่งกวาซิสเตอรอักแนส” แมแตขณะนั้นเธอมีอาการหนัก แตก็ไมเคยบนคร่ําครวญ แตคุณ
แมราฟาแอลก็รูวาเธอเจ็บปวดทรมานอยางหนัก เธอมีอาการบวมทั้งราง ไมมีทางใดที่จะชวยให
เธอทุเลาลง
วันที่ 26 มิถุนายน ซิสเตอรอักแนสไดเขียนจดหมายฉบับสุดทายถึงนองสาวของเธอที่นอร
มังดีวา:
พี่ยังมีกําลังพอจับปากกา จึงสงขาวถึงนองวา ชีวิตของพี่กําลังจะจากไป พี่รูแตไมไดกังวล
ขอกลาวแตวา “Fiat” จงเปนไปตามน้ําพระทัย ตามแตพระเยซูเจาจะทรงประสงค พี่วางใจ
ในพระองคและในพระแมแหงสวรรค นองกําลังสงสัยวาความเจ็บปวดของพี่รุนแรง
หรือไม พี่บวมทั้งตัวตั้งแตเทาถึงหนาอกจนนอนไมถนัด หลังและสีขางเปนสวนที่เจ็บมาก
ที่สุด จนบางครั้งตองนอนที่เกาอี้ยาวหรือนั่งบนโซฟา กลางคืนตองฉีดยาซึ่งชวยใหนอน
หลับ เปนพระหรรษทานเหลือลนที่รูวาตนกําลังจะตาย พี่ขอถวายบทเพลงสรรเสริญพระ
เปนเจา ขอบพระคุณทุกอยางที่พี่ไดรับ พี่ไดพยายามทําทุกอยางมาแลวอยางดีที่สุด โปรด
สวดใหพี่ พี่หวังพึ่งเธอชวยพูดปลอบใจครอบครัวของเรา... พี่รูวาจดหมายนี้จะมาถึงเธอชา
อาจจะถึงเธอหลังสงครามก็ได...
คุณแมราฟาแอลออกจากหัวหินมากรุงเทพ ฯ ทันเวลาไดฟงคําแนะนําของหมอ จากวันนั้น
ซิสเตอรสี่ทานที่ยังอยูในกรุงเทพ ฯ จัดแบงเวลาไปเฝาขางเตียงซิสเตอรอักแนสเพื่อจะไดมีคนอยู
ขางเธอเสมอ วันที่ 7 กรกฎาคม เธอเขียนเติมในจดหมายที่เขียนถึงนองสาว แตคราวนี้เธอไมมีแรง
เขียนเอง จึงบอกใหซิสเตอรค นหนึ่งที่อยูเฝาเขียนใหตามคําบอกของเธอวา “สวัสดี นองรัก
พระเจายังไมสงเทวทูตมารับพี่ พระองคยังปลอยใหพี่อยูบนกางเขน! พี่ก็ขอใหเปน ไปตามน้ํา
พระทัยและยอมเปนไปตามนั้นเสมอ พี่คิดถึงนอรมังดีของเรามากเหลือเกิน คิดถึงพี่นองชายหญิง
ของเราทุกคน โชคดีที่ผูดูแลพวกเราคือพระบิดาเจาสวรรค พี่ยกพวกเธอทุกคนถวายแดพระองค”
นี่คือคําสุดทายของซิสเตอรอักแนส หลังจากทรมานอยูอีกสองสัปดาห เธอก็สิ้นชีพที่มา
แตรเดอีในวันที่ 24 กรกฎาคม อายุ 54 ป เปนธรรมทูตมา 20ป เธอเปนผูที่มีอายุมากที่สุดในจํานวนซิ
สเตอรที่เปนธรรมทูตผูเริ่มกอตั้งคณะสี่ทานและเปนผูที่ทํางานจริง ๆ ไดมากที่สุด ตั้งแตเริ่มงาน ซิ
สเตอรตองรับผิดชอบเรื่องทําอาหารใหพระสงฆ ซักรีดเครื่องผาสําหรับพระแทน และทํางานอื่นอีก

สารพัด ซิสเตอรอักแนสไมเคยบน แตทําอยางดีที่สุดในสิ่งที่ตองทําทั้งที่ไมเคยทํา เด็กจน ๆ ของวัด
กาลหวารชนะใจเธอ เมื่อรัฐบาลสั่งใหโรงเรียนจีนปดสอน ซิสเตอรอักแนสก็เปนผูตอสูอยางหัวชน
ฝาเพื่อใหโรงเรียนเปดสอนอีก เธอมักจะทํางานโดยไมไดรับความชวยเหลือ เธอสละไมเพียงแต
กําลังกาย แตเสียสละชีวิตที่จะไดอยูรวมคณะซึ่งเธอถือวามีคาสูงสุด ไปอยูในที่ที่เธอรูสึกวามีคน
ตองการเธอ... “อักแนสตายอยางนักบุญ 24 กรกฎาคม 1944 มะเร็ง” นี่คือโทรเลขที่คุณแมราฟาแอ
ลสงผานทางกองการกาชาดสากลถึงคุณแมแซงตฌอง มารแตง ซึ่งอยูในสหรัฐ
นับเปนครั้งแรกที่มีการสิ้นชีวิตที่กรุงเทพ ฯ ทั้งซิสเตอรมารี ชีแฮนและซิสเตอรโคลทิลด
อัญจลา แมคแคนไดสิ้นชีวิตและฝงที่เชียงใหม เมื่อพิธีศพซิสเตอรอักแนสสิ้นสุดลง ซิสเตอรทั้งสี่
กลับมายังมาแตรเดอีที่ยังปรักหักพังดวยความรูสึกวาการสูญเสียซิสเตอรอักแนสทําใหพลังของพวก
เธอเหือดแหงไป ซิสเตอรอักแนสผูมีความอดทนเงียบ ๆ ฝงใจพวกเธอมากเกินคาด... บัดนี้ขณะ
ที่สดับฟงเสียงการโจมตีทางอากาศที่กระหึ่มอยู และไดเห็นสิ่งปรักหักพังอยูรอบขางเชนนี้ คงทําให
พวกเธอสงสัยวายังมีอนาคตสําหรับพวกเธออยูหรือไมในกรุงเทพ ฯ
ถึงแมมาแตรเดอีจะไมถูกลูกระเบิดอีกอยางเมื่อเดือนมิถุนายน แตการโจมตีทางอากาศยังมี
ตอไปยิ่งกระชั้นถี่และรุนแรง เนื่องจากไมมีทางที่จะเปดโรงเรียนไดอีก จึงมีเหตุผลพอที่จะปด
สถานที่นั้นเสียแลวยายไปหัวหิน แตก็ยังลังเลอยู ดวยเกรงวาถาซิสเตอรยายไปหมด ทหารญี่ปุนจะ
เขามาอยูในบริเวณโรงเรียน เพราะมาแตรเดอีเปนทําเลที่มีคามากสําหรับญี่ปุน เมื่อคุณแมราฟาแอล
ไปหารือเรื่องนี้กับทานสังฆราชแปรโรส ทานใหความมั่นใจวา มาแตรเดอีจะอยูในความคุมครอง
ของสํานักธรรมทูต และตัวทานเองจะไปดูแลที่นั่นทุกสัปดาห นอกจากนั้นตํารวจไทยสองนายซึ่ง
เคยเปน “ยาม” เฝาซิสเตอรที่เปนพลเมืองของชาติศัตรู จะมาเปนผูดูแลไมใหบริเวณโรงเรียนถูกบุก
รุก คนสวนที่อยูเปนประจําและคนยามที่ซื่อสัตยของโรงเรียนก็ยังอยู นายนูร อาลัม (Noor Alam)
ซึ่งเปน มุสลิมชาวอัฟกานิสถานและจงรัก ภัก ดีตอซิสเตอรมาก เขาถือวาซิสเตอรเปนบุค คลใน
ครอบครัวของเขา เมื่อซิสเตอรจากไป เขาจึงรูสึกกังวลมาก เขาเปนคนเครงศาสนา เมื่อเห็นความ
ตายรอบขางและซิสเตอรกําลังเตรียมตัวจากไป นายนูร อาลัมไดเขียนจดหมายฉบับหนึ่งถึงซิสเตอร
เปนการสั่งเสียสุดทาย หากไมมีโอกาสไดพบกันอีก จดหมายนั้นมีความวา:
คุณแมอธิการและซิสเตอรที่เคารพ
ทานกําลังจะจากไปกันหมด สวนผมก็ถูกทิ้งใหอยูลําพังที่นี่ ไมทราบวาอะไรจะเกิดแกผม
ในยามคับขันเชนนี้ ผมไดทํางานใหทานมา 16 ปแลว โปรดใหอภัยที่ผมไดทําผิดพลาดใน
ระหวางเวลาเหลานี้ ซึ่งการกระทําที่ไมดีบางอยาง ทานอาจจะไมทราบ แตไดโปรดใหอภัย
ดวย หากมีเหตุถึงตายโดยลูกระเบิด ผมก็ตองไปใหการตอพระเจา อาศัยการใหอภัยของ
ทาน ผมจะไดสิ้นใจอยางมีสุข

ผูรับใชที่ซื่อสัตยของทาน
นูร อาลัม - คนยามเฝาโรงเรียนเวลากลางคืน
ปลายเดือนกันยายนตอกับตุลาคม เปนเวลาเตรียมจัดของอพยพไปจากมาแตรเดอี มีเครื่อง
เรือนหลายชิ้นตองขนยายไปหัวหิน ทั้งมีของชิ้นเล็ก ๆ อีกมากมายที่จะตองหอเก็บเอาไว ตองเตรียม
ใชเรือบรรทุกของหนัก ๆ เชน โตะ มายาว เกาอี้ ฯลฯ ไปหัวหิน กระทรวงศึกษา ฯ ก็ใหความ
ชวยเหลือตามแตจะชวยได แมวาเริ่มสงครามซิสเตอรที่ “เปนฝายศัตรู” จะถูกคุมตัวไวในโรงเรียน
เวลานี้รัฐบาลก็ไมทําใหลําบาก ไดยอมใหซิสเตอรเหลานี้ยายจากกรุงเทพฯ ไปหัวหินได
ซิสเตอรพรอมจะจากกรุงเทพ ฯ ไปวันที่ 14 ตุลาคม แตเรือไมมา จึงตองรอถึงวันที่ 25
ตุลาคมจึงขนของบรรทุกเรือได สามวันตอมาซิสเตอรจึงไดเดินทางจากมาแตรเดอี “วันแหงการ
เสียสละอันยิ่งใหญมาถึง!” ผูบันทึกเหตุการณเขียนไว “ดูเหมือนสวรรคพลอยเศราไปกับเราดวย
เพราะมีฝนตกลงมาอยางหนัก เราตื่นนอนเมื่อตี 4 เขามิสซาตอนตี 5 รถยนตหลายคันของบรรดา
มิตรสหายและศิษยเกามารับซิสเตอรไปสถานีรถไฟ มีนักเรียนมากมายมารอเพื่อร่ําลากัน รถไฟมี
คนแนนเหมือนเชนเคย แตซิสเตอรก็สามารถหาที่นั่งไดเกือบตลอดการเดินทาง แทนที่รถไฟจะหยุด
ไมกี่แหงตามปกติ ตองหยุดถึง 30 แหง กอนจะเขาเทียบสถานีหัวหินตอนเย็น 5 โมงครึ่ง
ชีวิตจึงตองมาตั้งหลักอยูที่มาแตรเดอี ชายทะเลหัวหิน ดวยประการฉะนี้ มีขาวคราวจาก
กรุงเทพ ฯ มาเปนครั้งคราว การทิ้งระเบิดมีตอไปไมลดละ บางครั้งกวาจะสิ้นสุดการโจมตีก็เปน
เวลานานถึง 6 ชั่วโมง มาแตรเดอียังปลอดภัย ความเปนหวงอยางยิ่งก็คือเรยีนาเชลี เพราะไมมีขาว
คราวจากทางเหนือมาถึงซิสเตอรที่หัวหิน โทรเลขก็ใชไมไดเพราะทหารญี่ปุนควบคุมไวใชทาง
การทหาร แมหัวหินอยูไกลจากบริเวณที่เปนเปาหมายโจมตี แมแตในสถานที่อันหางไกลเยี่ยงนี้
พวกซิสเตอรก็ยังรูสึกไดถึงอันตรายของสงคราม มีบอยครั้งเครื่องบินทิ้งระเบิดเปนฝูง ๆ บินผานหัว
หิน บางทีตอนกลางคืนมองเห็นทองฟาแดงฉานดวยแสงอัคคีในระยะไกล ๆ “เครื่องบินกําลังไป
ไหน? พรุงนี้จะเกิดอะไรขึ้น?แลวมะรืนนี้ละ?” ผูบันทึกเหตุการณบันทึกไวดวยความวิตกเพราะดู
เหมือนญี่ปุน ชนะแลวชนะเลาไมรูสิ้นสุด การเตรีย มฉลองคริสตมาสก็จัด อยางเรียบงายในปนั้น
เพราะมีสิ่งของเพียงเล็ก นอยเปน ของขวัญที่จ ะมอบแกนัก เรียน แตค ริสตมาสปนั้น ก็ใ ชวาจะ
ปราศจากความราเริงยินดีเสียเลย เพราะในเย็นวันคริสตมาสมีพิธีโปรดศีลลางบาปสี่คน เปนเด็ก
ประจําสองคน บุตรสาวชางไมของโรงเรียนหนึ่งคน และอีกคนเปนสตรีที่ทํางานที่โรงเรียนของ
มิสคอลฟลด
ตนปใหมป 1945 มีปญหาเกี่ยวกับสุขภาพเกิดขึ้นเปนครั้งแรก ที่หัวหินไมมีที่ใดที่จะให
ความชวยเหลือในเรื่องการรักษาพยาบาล แตโชคดีที่นักเรียนหรือซิสเตอรไมมีการเจ็บปวยรุนแรง
แตในเดือนมกราคม ก็มีคนไขหนัก คือกอนหนานั้นทางการในกรุงเทพ ฯ ขอใหโรงเรียนรับคุณเจมิ

สัน (Jamison) สตรีชาวสก็อตซึ่งสามีถูก กัก กัน อยูในคายกัก กัน ในกรุงเทพ ฯ คุณเจมิสัน เปน
โรคเบาหวาน ทางคายกักกันก็เขมงวด ทั้งไมมีอาหารหรือยาพอเพียง ทําใหเกิดปญหาหนักเรื่อง
สุขภาพ ดวยความหวงใยผูบัญชาการคาย ฯ จึงแนะนําใหยายคุณเจมิสันไปอยูในที่ที่มีบรรยากาศ
ดีกวาในคาย ฯ คุณเจมิสันเปนโปรเตสแตนตนิกายเพรสไบทีเรียน เธอรูสึกชื่นชมตอซิสเตอรและ
บรรยากาศที่สุขสบายที่หัวหิน ซึ่งตางจากบรรยากาศในคายกักกันที่มีบรรยากาศไมเปนมิตร สุขภาพ
ของเธอดีขึ้น มีความสุขกับอากาศทะเลในตําบลเงียบ ๆ และไดเดินเลนทุกวัน
แตแลววันหนึ่ง เธอก็ลุกจากเตียงไมไหว ภายในเวลา 2-3 ชั่วโมงอาการทรุดลงอยางรวดเร็ว
พวกซิสเตอรจะรูโรคที่เธอเปนอยูหรือไมก็ไมอาจทราบได ซิสเตอรเจมมะซึ่งเคยมีประสบการณ
ดานพยาบาลเขาใจลักษณะของอาการวานี่เปนเรื่องฉุกเฉิน เมื่อไมสามารถหาหมอได เธอจึงหาผูที่
อยูใกลที่สุด เธอไดตัวหมอฟนในทองถิ่นคนหนึ่งมาดูอาการคุณเจมิสัน เมื่อหมอคนนั้นมาถึงพรอม
กับภรรยาของเขา ก็ไดแตสายหนา หมอไมมีความรูทางดานพยาธิวิทยาและไมกลารับผิดชอบใน
การรัก ษา จึงบอกซิสเตอรวามีหมอไทยคนหนึ่งในหัว หิน ซิสเตอรเจมมะผู ก ลาหาญรีบขึ้ น
รถสามลอไปพาหมอคนนั้นมา แมหมอไมสามารถลงความเห็นไดวาเปนโรคอะไร ก็ฉีดยาใหคุณเจ
มิสันหนึ่งเข็มใหเธอมีอาการสงบและใหความมั่นใจแกซิสเตอรวาเธออาจจะมีอาการดีขึ้นในตอน
เชา
รุงขึ้นเธอหมดสติ เวลานั้นซิสเตอรรูวามีหมอชาวอังกฤษสูงวัยคนหนึ่งอยูที่หัวหิน ซิสเตอร
เจมมะก็รีบตามหมอผูนั้น หมอสายหนาปฏิเสธ เพราะเขาถูกควบคุมบริเวณใหอยูแตในบาน ไป
ไหนไมไดโดยไมไดรับอนุญ าตจากตํารวจ นอกจากนั้นเขาก็ไมมีหยูก ยาเลย แตถาซิสเตอรข อ
อนุญาตตํารวจได เขายินดีไปดูอาการคนปวย เมื่อหมอมาถึง ก็รูอาการของคุณเจมิสันไดในทันที รู
วาเปนอาการโคมาจากโรคเบาหวาน เมื่อไมมียา ก็ไมมีทางชวยได
คุณเจมิสันมีอาการเพียบหนัก มีเวลาเหลืออยูเพียงเล็กนอยพอรับศีลลางบาปอยางยนยอ ได
ทําพิธีฝงศพในวันที่เธอสิ้นชีวิตที่สุสานคาทอลิก หัวหินมีบาทหลวงคณะซาเลเซียนประกอบพิธีเต็ม
จารีตแบบคาทอลิกสําหรับเธอ
สองสามวันตอมา มิตรผูหนึ่งของซิสเตอรกําลังจะเขากรุงเทพ ฯ สามารถสงขาวสิ้นชีวิต
ของคุณเจมิสันใหสามีของเธอทราบได ซิสเตอรเจมมะไดเอาเครื่องประดับสองสามชิ้นของคุณเจมิ
สันผูภรรยาใสกลองเล็ก ๆ พรอมกับปอยผมปอยหนึ่งผูกริบบิ้นสีเขียวอันเปนสีที่เธอชอบ และมี
จดหมายเลาอาการปวยและการสิ้นชีวิตของภรรยา ฝากไปใหคุณเจมิสันผูเปนสามีดวย
กลางเดือนมีนาคม สิ้นปการศึกษาตามทางการ แตมีนักเรียนประจํา 15 คนเทานั้นที่กลับ
บานระหวางปดภาคเรียน ที่เหลือนอกนั้นอยูตอไปกระทั่งถึงวันฉลองปาสกา วันที่ 2 เมษายน
พยายามหาที่บนรถไฟซึ่งแนนขนัด ผูโดยสารบางคนขึ้นไปนั่งบนหลังคารถไฟ สัปดาหนั้นคุณแม
ราฟาแอลไดขาวที่ทําใหทุกคนตะลึงงัน ยามที่มาแตรเดอีมาสงขาววา อีกไมกี่วันญี่ปุนจะเขามายึด
ครองโรงเรียนมาแตรเดอี คุณแมราฟาแอลตองกลับไปกรุงเทพ ฯ ทันที แตจะไปอยางไร ไมมีทางจะ

หาที่นั่งบนรถไฟ จะไปทางเรือที่ยังเขากรุงเทพ ฯ เปนครั้งคราวก็หวังไมได ไมไกลจากมาแตรเดอี
หัวหินมีตําหนักเจานายหลายหลังซึ่งพวกซิสเตอรไดเยี่ยมเยียนองคยุพราชและพระราชมารดาเปน
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ครั้งคราว ในยามจําเปนเจานายองคหนึ่ง ไดประทานรถยนตใหขับไปสงคุณแมราฟาแอลที่สถานี
เพชรบุรีเมืองที่อยูเหนือหัวหิน หางจากกรุงเทพ ฯ 60 ไมลทางตะวันออกเฉียงใต จากเพชรบุรีก็หวัง
วาคุณแมจะขึ้นรถไฟเขากรุงเทพ ฯ ได
รุงขึ้น 6.30 น.คุณแมราฟาแอลออกเดินทางไปเพชรบุรี ซิสเตอรมารีโยเซฟไดรวมทางไป
ดวย แมจะไดรับความชวยเหลือเชนนี้ การเดินทางก็ไมไดตรงเขากรุงเทพ ฯ ทันที ตองคางคืนที่
สํานักของซิสเตอรซาเลเซียนที่บางนกแขวก แตนี่เปนการเสียเวลาที่จัดวาดี เพราะทานไดพบทาน
เจาคณะแขวงของคณะซาเลเซียน ไดขอคําแนะนําเรื่องยอมยกมาแตรเดอีใหญี่ปุน ทานเจาคณะได
แนะนําวาใหยอมโอนออนผอนตาม ทานเตือนวาถาไมยอมยกมาแตรเดอีให ญี่ปุนอาจจะใชการ
บังคับซึ่งจะทําใหยุงยากมากขึ้นในที่สุด เย็นวันที่ 7 เมษายน คุณแมราฟาแอลและซิสเตอรมารี โย
เซฟก็มาถึงสถานีกรุงเทพ ฯ พบคนยามซึ่งเรียนใหทานทราบวา ทานสังฆราชแปรโรสไดตกลงยก
มาแตรเดอีใหญี่ปุนแลว คุณแมตกตะลึงที่ไดขาวนี้โดยไมคาดฝน ทานตรงไปสํานักพระสังฆราช
เพื่อขอพบทานทันที คุณแมตกใจสุดขีดที่ทานสังฆราชทําเชนนี้โดยไมไดปรึกษาหารือ หรืออยาง
นอยควรแจงใหคุณแมทราบกอน เมื่อคุณแมมาถึง ทานสังฆราชก็หยิบโทรเลขที่ทานเตรียมจะสง
ขอใหคุณแมมากรุงเทพ ฯ ทันที ใหคุณแมดู ทานอธิบายวาไมมีทางสงโทรเลขเพราะการติดตอถูก
ตัดขาดโดยสิ้นเชิง
เมื่ออารมณคอยสงบ คุณแมก็สามารถฟงคําอธิบายของทาน ตัวทานเองก็มีความกดดันอยาง
หนึ่ ง ที่ จ ะต อ งยกทรั พ ย สิน ของสํ า นั ก ธรรมทู ต ให แ ก ญี่ ปุ น ซึ่ ง โดยเฉพาะต อ งการมาแตร เ ดอี
และอัสสัมชัญซึ่งอยูในความดูแลของบราเดอรคณะเซนตคาเบรียล อัสสัมชัญนับวาเปนแกนกลาง
ของสํานักธรรมทูตเพราะมีทั้งโบสถ สํานักพระสังฆราช และที่ทําการของผูอํานวยการสํานักธรรม
ทูต ดวยเหตุนี้เพื่อชวยใหอัสสัมชัญปลอดภัย ทั้งโรงเรียนเซนตโยเซฟซึ่งซิสเตอรคณะภคินีเซนต
ปอล เดอ ชารตร ดําเนินงานอยู ทานสังฆราชจึงตอรองกับญี่ปุนโดยยกมาแตรเดอีใหแทน คุณแม
ราฟาแอลเห็นวาการตัดสินใจของทานแบบนี้ออกจะนาตระหนก มาแตรเอดีตองถูกพลีไปดวยวิธีนี้
หรือ ขณะที่คุณแมพยายามระงับความโกรธ ทานหวนนึกถึงจดหมายฉบับหนึ่งที่ไดรับจากทานเจา
คณะแขวงชวาตอนตนสงคราม “หากคุณแมถูกขอรองใหมาแตรเดอีเปนโรงพยาบาลสนาม ก็อยา
ลังเลเลย” คุณแมอิลดิฟองสเคยแนะนําไวดังนี้ ขอความนั้นชัดเจน ในเวลาอันยากลําบากเชน นี้
จําเปนตองยอมเสียสละ บัดนี้ ตามที่ทานสังฆราชอธิบาย คณะอุรสุลินกําลังถูกขอรองใหสละมาแตร
เดอีเพื่อชวยรักษาสวนรวมเอาไว ตามเหตุผล คําตอบอัน เดียวที่จ ะทําไดคือ ยอมตกลงตามการ
ตัดสินใจของทานสังฆราช
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เย็นวันนั้น เมื่อคุณแมราฟาแอลและซิสเตอรมารี โยเซฟมาถึงมาแตรเดอี ก็พบทหารญี่ปุน
สองคนเตรียมยายของไปจากโรงเรียน คุณแมราฟาแอลยืนกรานไมใหขน ทหารจึงตองรอ วันรุงขึ้น
เปน วัน อาทิต ย มีมิสซาในวัด นอยของโรงเรีย น วันจันทร คุณแมไปพบทางการญี่ปุน ที่สํานัก
พระสังฆราช แตขอตกลงอยางชัดเจนตองเลื่อนไปวันรุงขึ้น จะพบกันใหมที่มาแตรเดอี คราวนี้
เรื่องสัญญาเชาเปนเรื่องที่ตองเจรจากัน คุณแมราฟาแอลเรียกคาเชาเดือนละ 7,000 บาทเปนเวลา 6
เดือน ตองจายเงินงวดละ 3 เดือน ญี่ปุนเกี่ยงวาคาเชาสูงไป ตองปรึกษาผูใหญกอน สามวันตอมา
วันที่ 11 ถึงวันที่ 14 เมษายน คุณแมและซิสเตอรยังอยูที่มาแตรเดอีรอรับเอกสารสุดทาย ขณะที่ยังอยู
ที่นั่น ไดจัดการถอดถอนบางอยางที่ยังอยูที่มาแตรเดอีไปขาย เชน ตู มายาวที่นั่งสวดในวัด เอาของ
ตาง ๆ ใหวัดกาลหวาร ในที่สุด เชาวันเสาร หนึ่งสัปดาหหลังจากทานมากรุงเทพ ฯ ทานสังฆราช
แปรโรสก็นําเอกสารของทางการซึ่งลงชื่อญี่ปุนและทานสังฆราชมามอบใหคุณแม
คุณแมราฟาแอลและซิสเตอรมีเวลาไมกี่นาทีทําความเขาใจความหมายในหนังสือสําคัญ
เพราะกองทหารญี่ปุนเขามาในบริเวณทัน ทีและเตรีย มเขาตั้งกอง ในเวลาที่ฉุก ละหุก เชนนั้น ผู
บันทึกเหตุการณไดเขียนไววา:
พอหนังสือสัญญาอยูในมือคุณแมไมทันไร ทหารญี่ปุนก็เขามาในโรงเรียนเริ่มตั้งกอง ดวย
หัวใจที่แตกสลายและจิตใจที่ถูกบดขยี้ แตยังรูสึกชื่นชมในวิถีทางที่พระเจาทรงจัดไว คุณ
แมเขาไปในวัดนอย สวดบทเพลงสรรเสริญพระเปนเจาของพระนางมารีอา สัปดาหที่ผาน
ไปนี้เรียกไดวาเปนสัปดาหมหาทรมานสําหรับมาแตรเดอีอันเปนที่รักของเรา ถึงกระนั้น
ทั้งที่แสดงออกใหเห็นความรักความใจกวางเชนนี้ ในน้ําตาและในความขมขื่นใจแหงการ
เสียสละก็ยังมีความเชื่อและความบรรเทาใจเบงบานอยู ในการที่ไดเสียสละทุกอยางเพื่อ
สํานักธรรมทูต ซึ่งเราไดมีสวนชวยสนับสนุน และไดทํางานใหแกสํานักนี้มาแลวถึง 20 ป
ในที่สุด คุณแมก็ตกลงรายละเอียดกับพวกญี่ปุนได กางเขนอันใหญในหองอาหารถูกนําไป
ไวในวัด รูปปนนักบุญเทเรซาหนักเกินจะเคลื่อนยายก็ตั้งไวที่เดิม นายทหารญี่ปุนดูเหมือนเขาใจ
ความสําคัญของบริเวณที่ถือเปนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ไดใหคํามั่นกับคุณแมราฟาแอลวาจะไมเขาไปใช
สถานที่นั้น ซิสเตอรคณะซาเลเซียนก็ใจดีชวยใหที่เก็บหนังสือตาง ๆ ที่เหลืออยู ทหารญี่ปุนก็ขอใช
โตะเกาอี้บาง ระหวางที่มีการเจรจากันก็มีเสียงสัญญาณภัยทางอากาศ ไมกี่นาทีก็มีการทิ้งระเบิดลง
มาตรงบริเวณโรงไฟฟาและโรงผลิตน้ําประปา กรุงเทพ ฯ เกิดความชุลมุน กระทั่งเย็น กวาที่คุณแม
และซิสเตอรจะหาทางไปใหถึงวัดกาลหวารซึ่งจะอาศัยพักคืนนั้น รถสามลอคนหนึ่งพาทานไปตาม
ถนนที่เวิ้งวางไรผูค น บานเมืองโศกสลดอยูใ นความเงียบงัน ของความตาย หากทานทั้งสอง
หันกลับไปมองขางหลังก็จะมองไมเห็นสิ่งใด เพราะมาแตรเดอีกําลังตกอยูทามกลางความมืดมน

วันจันทรที่ 16 เมษายน คุณแมราฟาแอลมีงานที่ทานจะตองทําใหเสร็จอีกอยางหนึง่ แมทา น
เต็มใจเสียสละมาแตรเดอีเพื่อสํานักธรรมทูตจะอยูไดดวยดี ก็ยังมีเรื่องราวกับความยุติธรรมที่คุณแม
ประสงคจ ะหารือกับทานสังฆราชแปรโรส เวลานั้นคณะอุรสุลินยังติดหนี้กับสํานักธรรมทูตอยู
22,350 บาท คุณแมเสนอวา ถามาแตรเดอีถูกลูกระเบิด สํานักธรรมทูตตองยกหนี้ที่ยังคางอยูทั้งหมด
ทานแปรโรสแมจะยินยอมตามคําขอของคุณแม ทานก็บอกวาทานจะตองปรึกษาเรื่องนี้กับคณะที่
ปรึกษาของทานกอน อยางไรก็ตาม คณะที่ปรึกษาก็ไมใจกวางพอ ในเอกสารที่รางขึ้นวันนั้นมี
เงื่อนไขวา ถาคณะอุรสุลินไดรับเงินคาเชาจากญี่ปุนงวดที่สอง (21,000 บาท) จะถือวาเงินจํานวนนี้
เปนเงินหักหนี้ของสํานักธรรมทูต ถามาแตรเดอีถูกระเบิดหลังจากนี้ คณะที่ปรึกษาจะไมถือวามี
หนี้สินตกคางตอไป นี่เปนสิ่งที่ทานไดนอยกวาที่ขอ แตอีกครั้งหนึ่งที่คุณแมทําอะไรไมได นอกจาก
ทานตองยอมตามคําตัดสินของคณะที่ปรึกษา
เชาวันรุงขึ้น ดวยดวงใจอันหนักอึ้ง คุณแมราฟาแอลและซิสเตอรมารีโยเซฟเริ่มเดินทางอัน
ยืดยาวไรหวังเพื่อกลับหัวหิน กรุงเทพ ฯ ยังขาดไฟฟา ขาดน้ําประปา ไมมีการคมนาคมขนสง บาย
วันนั้นทานทั้งสองไดรับความเอื้อเฟอของซิสเตอรคณะซาเลเซียนรับเก็บหีบหอจากมาแตรเดอีไว
ใหในระหวางสงครามตกบายอันสงบเงียบ มีเครื่องบินทิ้งระเบิด 74 ลํา บินอยูเหนือศีรษะราว 100
เมตร คุณแมและซิสเตอรวิ่งตรงไปที่หลบภัยที่สรางไวในสุสาน ขณะทานวิ่งไป คุณแมกลับเปลี่ยน
ทางไปหลบในดงมะพราว เห็นชัดทีเดียววานี่เปนการดลบันดาลจากเบื้องบน พริบตาเดียว ลูกระเบิด
ลูกหนึ่งตกลงพอดีตรงที่หลบภัยแหงนั้นที่ทานทั้งสองจะเขาไปในตอนแรก
ชั่วขณะที่ทานปลอดภัยและรออยู ยังมีระเบิดรุนแรงยิ่งขึ้น ทานเจาคณะซาเลเซียนทําทา
บอกใหทานกระโดดลงไปในคลองที่อยูใกล ๆ ทานก็ทําตามกระโดดลงไป ตรงนั้นมีระดับน้ําสูง
เพียงเขา เฝาดูการทิ้งระเบิดอันนาหวาดเสียวทําใหกรุงเทพ ฯ พินาศและเกิดความปนปวนยิ่งขึ้น ทั้ง
ที่เปยกโชกและมีโคลนเต็มตัว ทานลุยน้ําขึ้นจากคลองอยางทุลักทุเล แตการที่ตองตะเกียกตะกาย
แบบนี้ไมสําคัญเทากับอันตรายที่ทานกําลังหลบหนี
วันที่ 17 เมษายน คุณแมราฟาแอลและซิสเตอรมารี โยเซฟเดินทางไปราชบุรีโดยหวังวาจะ
เดินทางจากที่นั่นไปเพชรบุรีแลวตอไปหัวหิน พอมาถึงเพชรบุรี ก็รูวาไมมีรถไฟออกเพราะเย็นวาน
มีลูกระเบิดลง ยิ่งเปนเวลาเย็นเขา ความพยายามจะหาพาหนะยิ่งไรผล ในที่สุดก็ไมมีทางเลือก ทาน
ตองคางคืนที่บานของหมอสอนศาสนาโปรเตสแตนต รุงขึ้นก็ยังไมมีหวังหาพาหนะเดินทาง ขณะที่
ทานเดินอยูในตัวเมืองก็มีสัญญาณเตือนภัยทางอากาศ ผูบันทึกไดบันทึกตามคําบอกเลาของคุณแม
ราฟาแอล ทําใหมองเห็นภาพอันนาหวาดเสียวไดอยางชัดเจน:
ผูคนทั้งไทย จีน อินเดีย ลาว วิ่งวุนไปทางเดียวกันทั้งที่ไมรูวาจะวิ่งไปไหน คิดแตอยาง
เดียววาจะหนีไปใหพนลูกระเบิด ในกลุมผูคนเหลานี้ขาง ๆพระสงฆหมจีวรเหลืองมีซิ

สเตอรคณะอุรสุลินในชุดดําวิ่งไปดวย เพราะเครื่องบินที่ทิ้งระเบิดอยูเหนือศีรษะ และเสียง
เครื่องบินก็ไมนาไวใจ!
อยางไรก็ตาม - ทานทั้งสองไดรับความคุมครองจากเบื้องบนอีกครั้งหนึ่ง เครื่องบินผานไป
โดยไมมีการทําลายลาง
ในที่สุ ด ตอนกลางวั น คุณ แม ได ป รึก ษาชาวเดนมาร ก คนหนึ่ งซึ่ งต องการไปหัว หิ น
เหมือนกัน ค่ําวันนั้นราว 2 ทุมครึ่ง คุณแม ซิสเตอรและชาวเดนมารกผูนั้นก็ออกเดินทางโดยมั่นใจ
วาจะถึงหัวหินภายใน 3 ชั่วโมง ตอน 4 ทุมรถเกิดเสียกะทันหัน คนขับไมสามารถแกไขใหรถวิ่งได
พวกผูชายชวยกันเข็นเพื่อใหเครื่องติดแตไมสําเร็จ ทุกคนรอนใจยิ่งขึ้นเพราะตรงนั้นไมไกลจากคาย
ทหารอากาศของญี่ปุน ขณะที่รอใหเครื่องยนตติด ก็ไดยินเสียงเครื่องบินดังกระหึ่ม คณะเดินทางทํา
อะไรไมได นอกจากนั่งรออยูกลางความมืดบนถนนที่เปลี่ยวและมีฝนปรอย ๆ กระทั่งรุงเชาพอแสง
เงินแสงทองจับขอบฟา จึงมีรถโดยสารคันหนึ่งรับคณะเดินทางไป
เชา 8.30 น. 12 ชั่วโมงเต็มหลังจากออกจากเพชรบุรี คุณแมและซิสเตอรจึงเดินทางมาถึง
มาแตรเดอีหัวหิน “ชางเปนภาพอันนาเวทนายิ่ง” ผูบันทึกเหตุการณเขียน คุณแมและซิสเตอรเปยก
โชกทั้งตัว เครื่องคลุมศีรษะที่ลงแปงแข็งกลับหลุบไมเปนรูปเปนราง รองเทามีแตน้ําและโคลน แต
ทานทั้งสองปลอดภัยไดมาถึงบาน ขณะรับประทานอาหารพรอมกัน คุณแมเลาวา “มีแตน้ําตา เปน
สัปดาหแหงความเจ็บปวดรวดราวของมาแตรเดอีอันเปนที่รักของเรา แตถึงกระนั้น ทั้งน้ําตา เราก็
สามารถพูดวา “ขอใหเปนไปตามน้ําพระทัย...ขอบพระคุณพระเจา”
รุงขึ้น 22 เมษายน คณะอุรสุลินเริ่มเขาเงียบประจําป ถึงวันที่ 1 พฤษภาคม ชาวคณะเพิ่งได
พบเปนครั้งแรกในชวงเวลาสามปครึ่งวาอาจมีหวังที่สงครามจะสิ้นสุดลง มุสโสลินีถูกยิงตาย อิตาลี
วางอาวุธ รางกุงซึ่งอยูชายแดนทางใตของพมาใกลกับประเทศไทยตกเปนของอังกฤษ ที่สําคัญที่สุด
คือ คณะอุรสุลินรูวากรุงเบอรลินตกอยูในมือของฝายสัมพันธมิต รแลว ชาวคณะรูสึก วาจิตใจมี
ความหวัง วันที่ 6 พฤษภาคมไดมีการฉลองครบรอบหนึ่งปของมาแตรเดอีหัวหิน อีกสองสามวันจึง
ไดขาวที่ซิสเตอรสวดขอ คือ เยอรมนียอมแพสงครามในยุโรปสิ้นสุด มิสซาวันฉลองพระจิตเจาเต็ม
ไปดว ยความเบิก บานและขอบพระคุณพระเจา แตเร็ว เกินกวาที่จ ะทํานายวาจะเกิด อะไรทาง
ตะวันออก จิตใจของทุกคนดีขึ้นที่รูวาอยางนอยที่สุดยุโรปไดหลุดพนความหฤโหดของสงคราม
โรงเรียนเริ่มเปดสอนวันที่ 25 พฤษภาคม มีนักเรียน 99 คน สัปดาหถัดไปมีพิธีฉลองพระ
คริสตกายาซึ่งมีการแหศีลภายนอกวัดดวย “เปนครั้งแรกที่มีขบวนแหศีลที่ตําบลเล็ก ๆ แหงหนึ่งใน
ประเทศไทย” ผูบันทึกเหตุการณเขียนไวอยางภาคภูมิ วันแลววันเลา คณะอุรสุลินรอฟงขาวคืบหนา
ของสงคราม มีสัญญาณบางอยางแสดงวาในไมช าตะวัน ออกอาจจะหลุด พน จากการสูญเสี ย
ชีวิตและความพินาศ วันที่ 11 สิงหาคม มีขาววาญี่ปุนยอมแพแลว! คณะอุรสุลินพากันเขาวัดทันที
เพื่อขับบทขอบพระคุณพระเจา แตกลับมีขาววาขาวนั้นไมมีหลักฐาน “เรารอดวยความปวดราวใจ”

ผูบันทึกเหตุการณเขียนไว... เปนเวลาถึงสามวัน ชาวคณะไดแตคาดวาจะอยางนั้นอยางนี้ กระทั่งใน
ที่สุด “มีขาวใหญประกาศอกมาวาญี่ปุนยอมแพโดยไมมีเงื่อนไข สันติสุขไดกลับคืนมาสูตะวันออก
ไกลแลว!”
ไมนานหลังจากประกาศสงบศึก ทหารญี่ปุน 50 คนที่ตั้งกองอยูในบริเวณใกลโรงเรียน
มาแตรเดอีหัวหิน ไดมาขอพักในโรงเรียนสักสองสามวันคุณแมอธิการอธิบายวาโรงเรียนเปดเทอม
ยังสอนอยูคงจะไมสะดวก แตยอมใหใชบังกาโลหลังที่วางอยู ซึ่งพวกทหารญี่ปุนยินดีรับดวยความ
ขอบคุณ ทหารญี่ปุนพักอยูสี่วันกอนถูกสงตัวกลับกรุงเทพ ฯ เพื่อปลดอาวุธ ระหวางพักที่นั่น ทหาร
ญี่ปุนขอฟงวิทยุเพื่อฟงขาวจาก BBC เรื่องที่ประเทศของตนยอมแพ และขาวที่ทําใหปวดราวใจกวา
นั้นคือ ประเทศญี่ปุนพินาศลมจมดวยระเบิดปรมาณูที่ทหารอเมริกันทิ้งลงที่เมืองฮิโรชิมา
พวกซิสเตอรแมวาจะยินดีปรีดาที่สงครามสิ้นสุด แตก็รูสึกสงสารทหารญี่ปุนหนุม ๆ ที่มา
รบดวยความจงรักภักดีและเชื่อฟงตอประเทศชาติของตนทวาบัดนี้ตองเผชิญกับความพายแพและ
ความสูญเสียอันโหดราย “นาสงสาร!”ผูบันทึกเหตุการณเขียน “ทหารเหลานั้นออนลา ทอแท และ
อับเฉา มีน้ําตาอาบหนา เมื่อไดฟงขาวรายที่ฮิโรชิมา... เขาไมใ ชศัตรูอีก ตอไป แตเปน พี่นอง
ของเราที่กําลังมีทุกข” คุณแมราฟาแอลผูมีจิตใจเต็มเปยมดวยความสงสารไดเชิญทหารญี่ปุนบางคน
มา “ดื่มน้ําชา” ใหรับประทานผลไมกับขนมและกลวยทอดที่ทําไวสําหรับนักเรียนประจํา “สีหนา
ของเขาแสดงความยินดีทั้งที่ไมไดพูดอะไร เพราะเขาพูดไดแตภาษาญี่ปุนเทานั้น”
เมื่ อ มี ข า วสงบศึ ก ครอบครั ว ที่ อ พยพมาหั ว หิ น ก็ เ ริ่ ม ย า ยกลั บ กรุ ง เทพ ฯ
นักเรียนประจําหลายคนกลับไปสมทบกับครอบครัวของตน วันที่ 23 สิงหาคม คุณแมอธิการไดรับ
จดหมายฉบับหนึ่งจากทานสังฆราชแปรโรสวา ทหารญี่ปุนกําลังเตรียมออกจากมาแตรเดอี คาดวา
จะไปในวันที่ 15 กันยายน อยางไรก็ตามคณะอุรสุลินตั้งใจใหโรงเรียนที่หัวหินเปดสอนตลอดป
การศึกษา ขอใหซิสเตอร สี่ทานยังอยูที่หัวหิน คือ ซิสเตอรมารเซลลีน ซิสเตอรมารี โยเซฟ ซิ
สเตอรเจมมะ และซิสเตอรชาญ มารี สวนคนอื่นเริ่มมีภาระเก็บรวบรวมสิ่งของตาง ๆ ทันที คราวนี้
ตางกวาคราวกอนมาก เมื่อซิสเตอรมาถึงหัวหินครั้งแรกเมื่อพฤษภาคม 1944 ไมแนใจวาจะตั้ง
โรงเรียนที่หัวหินสําเร็จเพียงไร และหวาดเกรงวาจะไมไดกลับไปมาแตรเดอีกรุงเทพ ฯ อีก ความ
หวาดกลัวนี้มีมากทีเดียวในเดือนมิถุนายนเมื่อมีการโจมตีทางอากาศ มาแตรเดอีถูกระเบิดทําลาย
หลายแหงในบริเวณโรงเรียน อยางไรก็ตาม บัดนี้ความกลัวไดหายไป โลกกลับคืนสูสันติ และคณะ
อุรสุลินจะไดกลับบาน
วันที่ 1 กันยายน ก็เสร็จสิ้นการขนของใสเรือสองลําแรก มีเครื่องเรือนหนัก ๆ ซึ่งเณรของ
คณะซาเลเซีย นชวยขนจากโรงเรีย นไปใสเรือ ตองใชเวลาอยางนอยหนึ่งสัปดาหกวาเรือจะถึง
กรุงเทพ ฯ แตไมจําเปนตองเรงรอนเพราะทหารญี่ปุนจะอยูที่มาแตรเดอีถึงกลางเดือนกันยายน วันที่
3 กันยายน คุณแมราฟาแอลและซิสเตอรเจมมะจะเดินทางเขากรุงเทพ ฯ แตรถราในการขนสงยัง
ไมงาย คุณแมจึงวางแผนจะมาทางเรือประมงลําเล็ก ๆ ที่จอดอยูแถวหนาโรงเรียน เรือมีหองเคบิน

เล็ก ๆ เพียงอาศัยนั่งกันแดด และเล็กมากจนเวลาเขาตองคลานมุดเขาไป และมีแตกลิ่นคาวจนทน
ไมได ความพยายามขั้นตอไปคือ หาซื้อตั๋วรถไฟที่ขนนักโทษซึ่งคาดวาจะออกจากหัวหินตอนบาย
แตจน 2 ทุมก็ไมมีรถไฟมา คุณแมเกือบจะเลิกรอ ก็ไดยินวามีเรือยนตลําหนึ่งที่ทาเรือกําลังจะมุง
เขากรุงเทพ ฯ 2 ทุมครึ่งคุณแมและซิสเตอรจงึ ลงเรือถึงกรุงเทพ ฯ ตอนเชาวันรุงขึ้น
หกวันตอมา คนงานคนหนึ่งที่มาแตรเดอีมาที่หัวหินพรอมกับจดหมายของคุณแมราฟาแอล
เพราะการไปรษณียยังใชไมได ทานสงขาววาเรือบรรทุกของสี่ลํามาถึงโดยปลอดภัย ของหนัก ๆ
เอาขึ้นจากเรือโดยทหารญี่ปุน 30 คนชวยขนขึ้นรถบรรทุกของญี่ปุนเอาไปลงที่มาแตรเดอี ทหาร
ญี่ปุนออกไปจากมาแตรเดอีวันที่ 8 กันยายน หนึ่งสัปดาหกอนกําหนด จายคาเชาใหเต็มจํานวน
สําหรับหกเดือนที่เขามาครอบครองมาแตรเดอี ขณะที่ญี่ปุนจากไป นายทหารคนหนึ่งไดมอบ
จดหมายฉบับหนึ่งใหคนยาม จดหมายนั้นมีใจความวา:
ยามทีร่ ัก
เรายายเสร็จแลว ขอบใจยามที่มีน้ําใจเอื้อเฟอ นายของเราบอกเราใหฝากความระลึกถึงของ
เราใหคุณแม (คุณแมราฟาแอล) ดวย เราคืนกุญแจหองทั้งหมดมาให
รอยโทซุกุอิระ
สิ้นสุดสงครามดวยประการฉะนี้ สิ่งที่ชาวคณะอุรสุลินหวาดกลัวก็ไมไดเกิด มาแตรเดอี
ไมไดถูกลูกระเบิดอีก ทหารญี่ปุนดูแลทรัพยสินของโรงเรียนอยางดี แถมยังขัดโตะใหสะอาดกอน
จากไป ทั้งยังทิ้งขาวสารหลายกระสอบไวให พรอมกับไมกองหนึ่งที่มีประโยชนในการซอมแซม
ญี่ปุนใหเกียรติบริเวณวัดที่นับวาเปนสถานศักดิ์สิทธิ์ คาเชาที่ญี่ปุนจายใหก็พอชําระหนี้สินที่คณะ
อุรสุลินเปนหนี้สํานักธรรมทูต วันที่ 15 กันยายน มาแตรเดอีกรุงเทพ ฯ และมาแตรเดอีหัวหินมี
มิสซาฉลองแมพระมหาทุกข และขอบพระคุณพระเจาที่ทรงคุมครองระหวางเวลาที่เต็มไปดว ย
ความทุกขเดือดรอน เปนเวลาที่ปรีดาปราโมทยซึ่งทุกคนมีสวนรําลึกรวมกันถึงสิ่งซึ่งตนตองทน
และทุกสิ่งที่ตนไดรอดพนมา
แมยั งไม มีใ ครสามารถเดิ น ทางไปทางเหนื อเพื่ อเยี่ ย มโรงเรีย นที่เ ชียงใหม แต ก าร
ติดตอสื่อสารก็ทํากันไดแลว อยางนอยซิสเตอรก็รูวาซิสเตอรทั้งสี่ที่เรยีนาเชลีไดรับผลกระทบจาก
สงครามไมรุนแรงนัก แมเรยีนาเชลีไมไดรับความเสียหายจากการทิ้งระเบิดอยางมาแตรเดอีกรุงเทพ
ฯ ซิสเตอรก็ประสบกับความทุกขของตนเอง ชวงเวลาสงครามสวนใหญ ซิสเตอรตองอยูอยางโดด
เดี่ย ว มีโอกาสนอยมากที่จะไดขาวคราวจากมาแตรเดอีกรุงเทพ ฯ หรือสงขาวของตนใหทาง
กรุงเทพ ฯ ทราบ ซิสเตอรที่เชียงใหมอยูอยางไมแนใจ เชียงใหมอยูใกลกับชายแดนพมาจึงไดขาว
ความโหดรายของญี่ปุนที่ผูอพยพกลับมาเลาใหฟง ทหารญี่ปุนอยูทุกแหงในเมือง แมซิสเตอรไมได
รับความเดือดรอนโดยตรง เธอก็มีชีวิตอยูในบรรยากาศที่ไมเปนมิตร เธอทําอยางดีที่สุดเพื่อรักษา

โรงเรียนใหรอดตลอดปการศึกษา แตก็มีความไมแนนอนอยูเสมอ จํานวนนักเรียนที่ลดลงทําใหตัด
ทอนรายไดของโรงเรียนอยางนึกไมถึง
ในที่สุด บัด นี้การแยกตัวกันก็สิ้นสุด คณะอุรสุลิน ทั้งสองกลุมฝนถึงวันที่จะไดกลับมา
รวมกันอีกครั้ง แตวันนั้นยังอยูในอนาคต จะมีเวลาทีร่ วมรําลึก รื้อฟนพันธะแหงความรักซึ่งกันและ
กัน ซึ่งจะมั่นคงยิ่งขึ้นดวยการที่ตองพลัดพรากจากกัน อยางไรก็ตาม บัดนี้มีงานที่จะตองทํา การ
ขอบพระคุณพระเจาผูทรงคุมครองก็ดวยการลงมือทํางานที่พระองคทรงมอบใหทําตอไป ดวยเวลา
พักผอนที่มีเพียงเล็กนอยและโดยไมรีรอ บรรดาซิสเตอรเริ่มเตรียมตัวสําหรับการเรียนการสอนใน
ฤดูใบไมรวง ซึ่งไดประกาศอยางเปนทางการแลว
โรงเรียนมาแตรเดอี ภายใตความอํานวยการของคณะอุรสุลนิ
จะเปดทําการสอนในวันที่ 1 ตุลาคม 1945

