บทที่ 376
รำลึกถึง 22 ปี แห่งกำรเป็ นลูกของพระเจ้ำ
ข้าแต่พระเป็ นเจ้า และแล้วในวันที่ 24 มิถุนายน 2018 ทีผ่ ่านมา ลูกก็ได้ทาในสิง่ ที่ลูกไม่คดิ ว่าลูกจะทาหรือ
ทาได้
ลูกพร้อมกับซิสเตอร์ 2 ท่าน ทัง้ คุณแม่อธิการิณีเจ้าคณะฯ ท่านปัจจุบนั และอดีตของโรงเรียนเก่าของลูกและ
ลูกสาวคนเล็กก็ได้เดินทางข้ามน้ าข้ามทะเลไปถึงนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา ใช้เวลาบิน 24 ชั ่วโมงครึ่ง เพื่อไปเยีย่ ม
บุคคลคนหนึ่ง อดีดคุณแม่อธิการิณีอกี ท่านหนึ่งของโรงเรียนเก่าของลูกทีไ่ ด้สอนลูกและเป็ นครูประจาชัน้ ของห้องของ
ลูกตอนมัธยมปลาย ผูซ้ ง่ึ เป็ นผูป้ ลูกฝั งเมล็ดแห่งความเชื่อในใจของลูกเมื่อครึง่ ศตวรรษก่อน และเป็ นทัง้ แม่ทนู หัวของ
ลูก เมื่อลูกตัดสินใจรับศีลล้างบาปเป็ นลูกของพระองค์อย่างสมบูรณ์ เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 1996
เป็ นเวลาเกือบ 3 ปี แล้ว ทีท่ ่านได้ถูกย้ายไปอยูใ่ นสถานที่ดูแลคนชรา แทนที่จะอยู่ในคอนแวนต์เหมือนเดิม
เพราะขณะนี้ท่านก็มอี ายุ 91 ปี แล้ว และเริม่ เข้าสู่สภาวะช่วยตัวเองไม่ได้เมื่อ 2-3 ปี ก่อนตลอดเวลา 2 ทศวรรษที่
ผ่านมา ลูกสื่อกับ “มาแมร์” ท่านนี้อยูเ่ สมอ อาจเป็ นลูกศิษย์คนเดียวในห้องทีต่ ดิ ต่อกับท่านตลอดมา ทัง้ ทางโทรศัพท์
อีเมล์ และจดหมาย (ในสมัยโน้น) และตอนหนึ่งทีท่ ่านหกล้ม สะโพกหักและต้องไปอยูโ่ รงพยาบาล บังเอิญลูกโทรไป
หา จึงทราบเรื่องและได้โทรไปหามาแมร์ทห่ี อ้ งทีโ่ รงพยาบาล ซึ่งเป็ นการเซอร์ไพรส์มาแมร์มาก มาแมร์ร้องไห้ด้วย
ความดีใจและลูกได้โ ทรไปหามาแมร์ทุกวัน ตลอดระยะเวลาที่ท่ านต้องพักรักษาตัวอยู่ท่โี รงพยาบาล จนถึงวัน ที่
กลับไปอยูท่ ค่ี อนแวนต์อกี
ก่อนไปครัง้ นี้ ลูกก็ได้โทรไปหามาแมร์และเรียนท่านล่วงหน้าแล้ว แต่การคุยโทรศัพท์ครัง้ หลัง ก่อนเดินทางนี้
ทาให้ลกู ทราบถึงภาวะทางความทรงจาของมาแมร์วา่ เริม่ หลงลืมแล้ว
เมื่อพวกเราทัง้ 4 คนไปถึงสถานที่พกั คนชราที่มาแมร์พกั อยู่ พบว่าเจ้าหน้าที่ได้เข็นรถให้ท่านนั ่งรออยู่ท่ี
ประตูของบ้านพักอยูแ่ ล้ว ทราบว่าท่านตัง้ หน้าตัง้ ตารอพวกเราเข้ามาข้ามวัน พวกเราทัง้ 4 คนเข้าไปสวมกอดท่าน
พยายามกลัน้ น้าตาไม่ให้ไหลออกจากเบ้าตา
ครัง้ สุดท้ายทีล่ กู ได้พบและอยูก่ บั มาแมร์คอื ในปี 2004 ทีป่ ระเทศไทย และมาแมร์ได้ขอให้ลกู สร้างวัดน้อยบน
ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ แทนเรือนเดิมที่สร้างด้วยไม้ไผ่ ในปี นนั ้ มาแมร์กลับมาประเทศไทยภายใต้โปรแกรม
แลกเปลีย่ น และก่อนกลับได้ขอให้ลูกทาสิง่ หนึ่งให้ท่าน โดยลูกตอบว่าคาว่า “Yes” 3 ครัง้ ก่อนจะถามท่านว่าให้ทา
อะไรเสียอีก
14 ปี ผ่านไป บุคลิกของมาแมร์ยงั คงเค้าเดิม แต่ความคมความเฉียบในคาพูดได้ถูกแทนที่ด้วยความเชื่องช้า
และคาพูดวกวน แม้กระนัน้ ตลอดในช่วงเวลาทัง้ บ่ายที่พวกเราอยู่กบั ท่าน พวกเราอยู่ด้วยความเข้าใจและความรัก
เต็มเปี่ ยม

เมื่อได้เวลาทีท่ ่านต้องกลับห้องพัก พวกเราทุกคนไปส่งท่านถึงห้อง บนโต๊ะข้างเตียงนอนปรากฏมีหนังสือ
“Moving the Mountain” ของลูกฉบับพิมพ์ดว้ ย A4 วางอยู่ นางพยาบาลทีด่ แู ลถามว่าลูกคือคนเขียนหนังสือเล่มนี้ใช่
ไหม ลูกตอบว่าใช่ เธอบอกว่าเธอทราบเรื่องราวของลูกหมดแล้ว เพราะมาแมร์ได้เล่าให้เธอฟั งมาตลอด คราวนี้ลูกได้
นาหนังสือของลูกฉบับภาษาอังกฤษทีพ่ มิ พ์เป็ นรูปเล่มไปด้วย เพราะมาแมร์ได้ถามมาตลอดว่าจะมีวนั หนึ่งไหมที่ลูก
จะพิมพ์หนังสือในรูปเล่มของหนังสือ เป็ นทีน่ ่าเสียดายว่า กว่าลูกจะนาเอารูปเล่มหนังสือไปในทีส่ ุด มาแมร์อาจจะไม่
ตื่นเต้นหรือไม่รบั รูเ้ ลยก็ได้
ลูกจากมาแมร์มาด้วยความรูส้ กึ ทีอ่ ธิบายไม่ถูก นี่คงจะเป็ นครัง้ สุดท้ายทีล่ กู ได้พบมาแมร์ คงจะไม่มโี อกาสบิน
ไปอีกครัง้ เพียงเพื่อไปพบท่าน ครัง้ นี้เมื่อมาแมร์ทราบว่าลูกจะบินไปนิวยอร์ค ใช้เวลา 24 ชม.ครึ่งในการบินเพราะ
วัตถุประสงค์หลักคือการไปเยีย่ มท่านนัน้ ท่านก็พูดตามความรู้สกึ จริ งกับลูกว่า “You are crazy!” แต่ลูกก็ดใี จที่ลูก
ตัดสินใจบิน ไปครัง้ นี้ หัวใจของลูกเต็ม เปี่ ยมไปด้วยความรักความกตัญญูท่มี ี ต่อมาแมร์ผู้น้ี ผู้ซ่งึ ได้เปิ ดประตูจิต
วิญญาณของลูกให้รจู้ กั พระเจ้า จนได้มาเป็ นลูกของพระองค์คนหนึ่งในทุกวันนี้
แม้วา่ มาแมร์จะจาเหตุการณ์ทส่ี าคัญที่สุด 2 เรื่องในชีวติ ของลูกที่มาแมร์มสี ่วนร่วมไม่ได้ คือการรับศีลล้าง
บาปของลูกที่ Chapel ของคณะของมาแมร์ และทีม่ าแมร์เป็ นแม่ทนู หัวของลูกในวันที่ 2 มิ.ย. 1996 และการขอให้ลูก
สร้างวัดนักบุญ ยอเซฟ (วัดน้อยดอยสะเก็ด) ที่จงั หวัดเชียงใหม่กต็ าม แต่สาหรับลูกแล้ว มาแมร์จะเป็ น “Mother,
Mentor, and Godmother” ของลูกตลอดไปจนกว่าลูกเองจะไม่อยูบ่ นโลกนี้
ขอพระผูเ้ ป็ นเจ้าและพระแม่มารีย์ โปรดประทานพระพรให้มาแมร์ แม่ทนู หัวของลูกผูน้ ้ี ให้มสี ุขะพลานามัยที่
แข็งแรงอีกนานแสนนานเทอญ
“มีมิตรมากไว้เป็ นการดี แต่จงมีทีป่ รึกษาเพียงคนเดียวในพันคน” บุตรสิ รา 6:5
อาแมน

