บทที่ 411
แด่มาแมร์ ... ด้วยดวงใจ
ข้าแต่พระเป็ นเจ้า ในชีวติ ของลูกถึงวัยขณะนี้ ถ้ามองย้อนหลัง จะเห็นสิง่ ต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ มากมายในหลายทศวรรษที่
ผ่านมา หลายๆ เรือ่ งดังเรื
่ อ่ งราวในนวนิยายหรือบทละครในโทรทัศน์ แต่มนั เป็ นเรื่องราวจริงในชีวติ ของลูก มีอยู่เรื่องหนึ่งที่
ลูกขอหยิบยกขึน้ มาเพือ่ ถวายพระเกียรติและขอบพระคุณพระองค์ในบทสวดบทนี้ของลูก
หากเปรียบเทียบชีวติ ของลูกเป็ นลาน้ า มีคน 2 คนทีม่ อี ทิ ธิพลต่อลาน้ าชีวติ ของลูกอย่างน่ าอัศจรรย์ยงิ่ คนหนึ่งเป็ น
ต้นน้า อีกคนเป็ นปลายน้า
ผูใ้ หญ่ทใ่ี ห้โอกาสลูกเป็ นกรรมการผูจ้ ดั การบริษทั เงินทุ นหลักทรัพย์ในวัยเพียง 25 ปี เป็ นการเริม่ ต้นลาน้ าทีแ่ สน
บริสุทธิ ์ แต่ต่ อมามีคนใจร้า ยเทยาพิษ และสีเ ลอะเทอะลงในลาน้ า บริสุทธิน์ ัน้ กลายเป็ นล าน้ าที่เ ปรอะเปื้ อน มิอาจเป็ น
ประโยชน์แก่ปลาหรือสิง่ อื่นใดเลย และแล้วก็มตี วั ละครสาคัญอีกคนหนึ่งที่ เข้ามาเยียวยาลาน้ าทีร่ บั ยาพิษนี้ดว้ ยเครื่องกรอง
ขนาดใหญ่ จนในทีส่ ุด ลาน้ าทีผ่ ่านเครื่องกรองขนาดยักษ์น้ีกส็ ามารถไหลรินออกมาเป็ นลาน้ าทีบ่ ริสุทธิ ์อีกครัง้ หนึ่ง ก่อนจะ
ไหลลงมหาสมุทรในทีส่ ดุ ต่อไป
ใช่แล้ว ลูกกาลังเขียนถึงผูท้ ม่ี บี ทบาทในการรักษาเยียวยาแผลในจิตใจของลูก ตลอดจนเป็ นผูท้ เ่ี ปิ ดจิตวิญญาณของ
ลูกให้รจู้ กั พระองค์ จนในทีส่ ุดลูกได้กลายมาเป็ นลูกของพระองค์ คนหนึ่งอย่างเต็มภาคภูมแิ ละรักพระองค์อย่างสุดจิตสุดใจ
จนบาดแผลในหัวใจลูกได้อนั ตรธานไปอย่างไร้รอ่ งรอยและอย่างน่าอัศจรรย์ นามาซึง่ ความสุขในใจลูกจนถึงทุกวัน นี้
บุคคลผูน้ นั ้ คือ มาแมร์ประจาชัน้ ของลูกตอนมส.4-5 ผูไ้ ด้หว่านเมล็ดแห่งความเชื่อในใจลูกตัง้ แต่ตอนนัน้ แต่ได้มา
เบ่งบานอีก 3 ทศวรรษต่อมา
เพราะมาแมร์ท่านนี้ ลูกจึงได้มารูจ้ กั พระองค์ แต่ในตอนนัน้ คาสอนคือ นอกพระศาสนจักรไม่มคี วามรอด ซึง่ ลูกได้
บอกมาแมร์ว่าลูกไม่เห็นด้วย เหตุผลของลูกคือ หากคนๆ หนึ่งเป็ นคนดี ประพฤติปฏิบตั ติ นอยู่ในศีลในธรรมทัง้ ชีวติ แต่ดว้ ย
ไม่เคยมีโอกาสได้ทราบเรือ่ งเกีย่ วกับพระเจ้าเลยตลอดชีวติ ของเขา ดังเช่
่ นคนเป็ นจานวนมากทีอ่ ยู่ในประเทศทีศ่ าสนาคริสต์
ไม่ใช่เป็ นศาสนาหลัก เช่น ประเทศไทย เป็ นต้น กับอีก คนนับถือศาสนาคริสต์ แต่ประพฤติตนเหลวแหลกทัง้ ชีวติ ทัง้ สอง
หากตายลง จะมาบอกว่าคนแรกไม่มสี ทิ ธิ ์เข้าอาณาจักรสวรรค์ และคนหลังมี เช่นนี้หรือ ลูกรับไม่ได้ ประกอบกับครอบครัว
ของลูกคัดค้านการเปลีย่ นศาสนาอย่างจริงจัง ลูกจึงไม่ได้เปลีย่ นศาสนา แต่เพราะมาแมร์ทา่ นนี้ ลูกจึงได้สวดบทวันทามารีอา
3 บทก่อนนอนตัง้ แต่นนั ้ เป็ นต้นมา
ต่อมาช่วงทีช่ วี ติ ของลูกต้องหกคะเมนตีลงั กา ลูกได้ไปใช้ชวี ติ พักหนึ่งกับมาแมร์ อาศัยอยู่ใน Trailer Home กับซิ
สเตอร์อกี ท่านหนึ่ง เป็ นชีวติ ทีเ่ รียบง่ายของนักบวช ลูกค่อยๆ ซึมซับและลูกค่อยๆ ค้นหา บทความทุกข์ทแ่ี สนสาหัส มาแมร์
ให้การปลอบประโลม บทความเจ็บปวดทีล่ กึ ร้าว มาแมร์ให้ความรัก บนความดูแคลนจากสังคมและการไม่เหลียวแลของ
คูช่ วี ติ มาแมร์ให้กาลังใจ ...มองย้อนหลัง นัน่ คือ พระพรของพระองค์ทป่ี ระทานให้แก่ลูก ในช่วงนัน้ ของชีวติ รอยเท้าคู่เดียว
บนหาดทรายคือของพระองค์ทท่ี รงอุม้ ลูกอยูโ่ ดยลูกไม่ทราบ ...........
คดีอาญาหมดอายุความแล้ว ลูกกลับมาประเทศไทยแล้ว คดีแพ่งยังคงดาเนินต่อ มาแมร์ทา่ นนี้อกี นันแหละ
่
เป็ นหลักศิลาให้ลกู ได้พกั พิงและอิงแอบ และวันที่ 2 มิ.ย. 1996 เป็ นวันทีล่ กู ได้มชี วี ติ ใหม่

ลูกบินไป New Rochelle N.Y. ทีม่ าแมร์ทา่ นนี้อยู่ และรับศีลล้างบาปเป็ นลูกของพระองค์อย่างสมบูรณ์ มาแมร์เป็ นแม่ ทนู หัว
ให้ พีช่ ายมาแมร์และลูกสาวมาร่วมพิธีในฐานะ “ครอบครัว” ของ Mary Sarindhorn เช้าวันนัน้ ที่ Chapel of the Ursuline
Sisters มาแมร์ให้ Theme มิสซาบูชาขอบพระคุณว่า “Baptism of Mary Sarindhorn from Thailand”
จากวันนัน้ ถึงวันนี้ ลูกได้เดินทางบนเส้นทางแห่งความเชือ่ มายาวไกล (My Journey of Faith) ลูกได้คน้ พบพระองค์
แล้ว ปลายน้าในลาน้าชีวติ ของลูกในขณะนี้ใสยิง่ กว่าตอนเริม่ ต้นชีวติ การทางานเมือ่ ครึง่ ศตวรรษก่อนซะอีก
พระสังฆราชองค์ทล่ี กู เคารพรักมาก ชอบพูดประโยคนี้กบั ลูกว่า “ย้อนรอยเท้าจึงเข้าใจ” ใช่เลยค่ะ พระคุณเจ้า!
ลูกเรียกมาแมร์ท่านนี้ว่า “My 2nd Mother” และลูกคิดว่าความสัมพันธ์ระหว่างอดีตคุณครูและลู กศิษย์ค่นู ้ี คงเป็ น
ความสัมพันธ์ทห่ี ายากบนโลกนี้ มันลึกซึง้ และผูกพันดังแม่
่ กบั ลูกจริงๆ
และในด้านของมาแมร์เล่า ลูกก็เป็ นดังศิ
่ ลาให้ท่านได้พง่ึ พิงเช่นเดียวกัน ลูก โทรไปหามาแมร์เป็ นประจาและตอน
หนึ่งทีท่ า่ นหกล้มกระดูกสะโพกหัก ลูกก็ได้โทรตามไปถึงโรงพยาบาลทุกวัน ให้กาลังใจจนท่านกลับอารามได้ ตอนมาแมร์ก
ลับมาประเทศไทยโดย Exchange program ทัง้ 2 ครัง้ ลูกเป็ นคนไปรับท่านทีส่ นามบิน ดูแลจนท่านไปถึงเชียงใหม่อย่าง
ปลอดภัย ตอนถึงใหม่ๆ มาแมร์ต้องปรับตัวในความเป็ นอยู่ ลูกรับโทรศัพท์จากมาแมร์ทุกคืน และครัง้ สุดท้ายก่อนท่านจะ
กลับสหรัฐอเมริกา ลูกบินไปทีเ่ ชียงใหม่ ตัง้ ใจจะพามาแมร์ไปเทีย่ วในสถานทีต่ ่างๆ กลับเป็ นว่า ท่านเป็ นผูพ้ าลูกไปดูสถานที่
ทีท่ า่ นอยากให้ลกู ไปสัมผัสคือ สถานเลีย้ งเด็กอนาถา เด็กพิเศษ และทีห่ มูบ่ า้ นเล็กๆ แห่งหนึ่งบนดอยทีช่ าวบ้านเป็ นคาทอลิก
ทัง้ หมด ท่นได้ข อให้ลูกช่วยสร้า งโบสถ์ให้พ วกเขาแทนอาคารเดิม ที่สร้างด้วยไม้ไผ่ และต่อมาเมื่อการก่อสร้างได้เ สร็จ
เรียบร้อย วัดน้อยบนดอยนี้ได้รบั การตัง้ ชือ่ ว่า “วัดนักบุญโยเซฟ” ตามชือ่ นักบุญองค์อปุ ถัมภ์ของท่าน
มีอยู่ครัง้ หนึ่ง แม้ในช่วงทีล่ ูกยังตกระกาลาบาก มาแมร์ได้พดู กับลูกว่า อยากให้ลูกดารงชีวติ อย่าง Melinda Gates
ในการช่วยเหลือเพื่อนมนุ ษย์ Melinda Gates เป็ นคาทอลิกและได้รบั การอบรมศึกษาจากซิสเตอร์คณะอุร์สุลนิ ลูกตอบ
มาแมร์ไปว่า แต่ Melinda Gates มีสามีทร่ี วยทีส่ ุดในโลกคือ Bill Gates ท่านตอบลูกว่า “You can give. Give yourself.”
ประโยคนัน้ คือวิ ถีชีวิตที่ ลูกยึดปฏิ บตั ิ ในทุกวันนี้
เดือนมิ. ย. 2018 ลูกกับลูกสาวพร้อมด้ว ยคุณแม่อธิการอดีตและปั จ จุบ ันของคณะอุร์สุลินบินไปเยี่ยมมาแมร์ท่ี
บ้านพักคนชราที่ New Rochelle ท่านจาเรื่องราวชีวติ ของลูกไม่ได้ แม้ว่าทรัพย์สมบัตชิ น้ิ เดียวในห้องของท่านคือ หนังสือ
Moving the Mountain ของลูกเวอร์ชนภาษาอั
ั่
งกฤษ
วันที่ 30 เม.ย. 2020 ลูกทราบข่าวว่าพระองค์ทรงรับ My 2nd Mother ไปอยูก่ บั พระองค์บนสวรรค์แล้วในวัย 94 ปี
ลูกไม่มบี ทสรุปสาหรับบทสวดบทนี้เพราะสาหรับลูกแล้ว เป็ นเพียงการจากกันชัวคราว
่
วันหนึ่งลูกจะไปอยู่กบั
มาแมร์อกี ต่อพระพักตร์พระองค์บนสวรรค์ ...........
“พระเจ้าทรงแต่งตัง้ บางคนให้ทาหน้ าที ต่ ่างๆ ในพระศาสนาจักรคือ
หนึ ง่ ให้เป็ นอัครสาวก สองให้เป็ นประกาศก และสามให้เป็ นครูอาจารย์” 1 โคริ นธ์ 12:28
อาแมน

www.moving-themountain.com
ป.ล. เพือ่ เป็ นการรักษ์โลก ขอให้ท่านผูอ้ ่านทีร่ บั “บทสวดของฉัน” เป็ นจดหมาย กรุณาส่งอีเมล์ของท่าน พร้อมทัง้ หมายเลขบนซอง
มายังอีเมล์ของผูเ้ ขียน sarindhorn@showerking.co.th เพือ่ จะได้ลดการใช้กระดาษและซองจดหมาย ขอบคุณค่ะ

