
 
 
 
 

บทท่ี 411 
แด่มาแมร ์... ด้วยดวงใจ 

 
 ขา้แต่พระเป็นเจา้ ในชวีติของลกูถงึวยัขณะนี้ ถา้มองยอ้นหลงั จะเหน็สิง่ต่างๆ ทีเ่กดิขึน้มากมายในหลายทศวรรษที่
ผา่นมา หลายๆ เรือ่งดัง่เรือ่งราวในนวนิยายหรอืบทละครในโทรทศัน์ แต่มนัเป็นเรื่องราวจรงิในชวีติของลูก มอียู่เรื่องหนึ่งที่
ลกูขอหยบิยกขึน้มาเพือ่ถวายพระเกยีรตแิละขอบพระคณุพระองคใ์นบทสวดบทนี้ของลกู 
 หากเปรยีบเทยีบชวีติของลกูเป็นล าน ้า มคีน 2 คนทีม่อีทิธพิลต่อล าน ้าชวีติของลูกอย่างน่าอศัจรรยย์ิง่ คนหนึ่งเป็น
ตน้น ้า อกีคนเป็นปลายน ้า 
 ผูใ้หญ่ทีใ่หโ้อกาสลูกเป็นกรรมการผูจ้ดัการบรษิทัเงนิทุนหลกัทรพัยใ์นวยัเพยีง 25 ปี เป็นการเริม่ตน้ล าน ้าทีแ่สน
บริสุทธิ ์แต่ต่อมามีคนใจร้ายเทยาพษิและสีเลอะเทอะลงในล าน ้าบริสุทธิน์ัน้ กลายเป็นล าน ้าที่เปรอะเป้ือน มิอาจเป็น
ประโยชน์แก่ปลาหรอืสิง่อื่นใดเลย และแลว้กม็ตีวัละครส าคญัอกีคนหนึ่งที่เขา้มาเยยีวยาล าน ้าทีร่บัยาพษินี้ดว้ยเครื่องกรอง
ขนาดใหญ่ จนในทีสุ่ด ล าน ้าทีผ่่านเครื่องกรองขนาดยกัษ์นี้กส็ามารถไหลรนิออกมาเป็นล าน ้าทีบ่รสิุทธิอ์กีครัง้หนึ่ง ก่อนจะ
ไหลลงมหาสมทุรในทีส่ดุต่อไป 
 ใชแ่ลว้ ลกูก าลงัเขยีนถงึผูท้ีม่บีทบาทในการรกัษาเยยีวยาแผลในจติใจของลูก ตลอดจนเป็นผูท้ีเ่ปิดจติวญิญาณของ
ลูกใหรู้จ้กัพระองค ์จนในทีสุ่ดลูกไดก้ลายมาเป็นลูกของพระองค์คนหนึ่งอย่างเต็มภาคภูมแิละรกัพระองคอ์ย่างสุดจติสุดใจ 
จนบาดแผลในหวัใจลกูไดอ้นัตรธานไปอยา่งไรร้อ่งรอยและอยา่งน่าอศัจรรย ์น ามาซึง่ความสขุในใจลกูจนถงึทกุวนันี้ 
 บุคคลผูน้ัน้คอื มาแมร์ประจ าชัน้ของลูกตอนมส.4-5 ผูไ้ดห้ว่านเมลด็แห่งความเชื่อในใจลูกตัง้แต่ตอนนัน้ แต่ไดม้า
เบ่งบานอกี 3 ทศวรรษต่อมา 
 เพราะมาแมรท์่านนี้ ลูกจงึไดม้ารูจ้กัพระองค ์แต่ในตอนนัน้ค าสอนคอื นอกพระศาสนจกัรไม่มคีวามรอด ซึง่ลูกได้
บอกมาแมรว์่าลกูไมเ่หน็ดว้ย เหตุผลของลกูคอื หากคนๆ หนึ่งเป็นคนด ีประพฤตปิฏบิตัตินอยู่ในศลีในธรรมทัง้ชวีติ แต่ดว้ย
ไมเ่คยมโีอกาสไดท้ราบเรือ่งเกีย่วกบัพระเจา้เลยตลอดชวีติของเขา ดัง่เช่นคนเป็นจ านวนมากทีอ่ยู่ในประเทศทีศ่าสนาครสิต์
ไม่ใช่เป็นศาสนาหลกั เช่น ประเทศไทย เป็นต้น กบัอกีคนนับถอืศาสนาครสิต์ แต่ประพฤตตินเหลวแหลกทัง้ชวีติ ทัง้สอง
หากตายลง จะมาบอกว่าคนแรกไม่มสีทิธิเ์ขา้อาณาจกัรสวรรค ์และคนหลงัม ีเช่นนี้หรอื ลูกรบัไม่ได ้ประกอบกบัครอบครวั
ของลกูคดัคา้นการเปลีย่นศาสนาอยา่งจรงิจงั ลกูจงึไมไ่ดเ้ปลีย่นศาสนา แต่เพราะมาแมรท์า่นนี้ ลกูจงึไดส้วดบทวนัทามารอีา 
3 บทกอ่นนอนตัง้แต่นัน้เป็นตน้มา 
 ต่อมาช่วงทีช่วีติของลูกตอ้งหกคะเมนตลีงักา ลูกไดไ้ปใชช้วีติพกัหนึ่งกบัมาแมร ์อาศยัอยู่ใน Trailer Home กบัซิ
สเตอรอ์กีทา่นหนึ่ง เป็นชวีติทีเ่รยีบงา่ยของนกับวช ลกูคอ่ยๆ ซมึซบัและลกูคอ่ยๆ คน้หา บทความทุกข์ทีแ่สนสาหสั มาแมร์
ใหก้ารปลอบประโลม บทความเจ็บปวดทีล่กึรา้ว มาแมร์ใหค้วามรกั บนความดูแคลนจากสงัคมและการไม่เหลยีวแลของ
คูช่วีติ มาแมรใ์หก้ าลงัใจ ...มองยอ้นหลงั นัน่คอื พระพรของพระองคท์ีป่ระทานใหแ้ก่ลูก ในช่วงนัน้ของชวีติ  รอยเทา้คู่เดยีว
บนหาดทรายคอืของพระองคท์ีท่รงอุม้ลกูอยูโ่ดยลกูไมท่ราบ ........... 
 คดอีาญาหมดอายคุวามแลว้ ลกูกลบัมาประเทศไทยแลว้ คดแีพง่ยงัคงด าเนินต่อ มาแมรท์า่นนี้อกีนัน่แหละ  
เป็นหลกัศลิาใหล้กูไดพ้กัพงิและองิแอบ และวนัที ่2 ม.ิย. 1996 เป็นวนัทีล่กูไดม้ชีวีติใหม ่ 



ลกูบนิไป New Rochelle N.Y. ทีม่าแมรท์า่นนี้อยู ่และรบัศลีลา้งบาปเป็นลกูของพระองคอ์ย่างสมบูรณ์ มาแมรเ์ป็นแม่ทนูหวั
ให ้พีช่ายมาแมรแ์ละลูกสาวมาร่วมพธิีในฐานะ “ครอบครวั” ของ Mary Sarindhorn เชา้วนันัน้ที ่Chapel of the Ursuline 
Sisters มาแมรใ์ห ้Theme มสิซาบชูาขอบพระคณุว่า “Baptism of Mary Sarindhorn from Thailand”  
 จากวนันัน้ถงึวนันี้ ลกูไดเ้ดนิทางบนเสน้ทางแหง่ความเชือ่มายาวไกล (My Journey of Faith) ลูกไดค้น้พบพระองค์
แลว้ ปลายน ้าในล าน ้าชวีติของลกูในขณะนี้ใสยิง่กว่าตอนเริม่ตน้ชวีติการท างานเมือ่ครึง่ศตวรรษกอ่นซะอกี 
 พระสงัฆราชองคท์ีล่กูเคารพรกัมาก ชอบพดูประโยคนี้กบัลกูว่า “ยอ้นรอยเทา้จงึเขา้ใจ” ใชเ่ลยคะ่ พระคณุเจา้! 
 ลูกเรยีกมาแมรท์่านนี้ว่า “My 2nd Mother” และลูกคดิว่าความสมัพนัธ์ระหว่างอดตีคุณครแูละลูกศษิยค์ู่นี้ คงเป็น
ความสมัพนัธท์ีห่ายากบนโลกนี้ มนัลกึซึง้และผกูพนัดัง่แมก่บัลกูจรงิๆ 
 และในด้านของมาแมร์เล่า ลูกกเ็ป็นดัง่ศลิาใหท้่านได้พึง่พงิเช่นเดยีวกนั ลูกโทรไปหามาแมรเ์ป็นประจ าและตอน
หนึ่งทีท่า่นหกลม้กระดูกสะโพกหกั ลูกกไ็ดโ้ทรตามไปถงึโรงพยาบาลทุกวนั ใหก้ าลงัใจจนท่านกลบัอารามได้ ตอนมาแมรก์
ลบัมาประเทศไทยโดย Exchange program ทัง้ 2 ครัง้ ลูกเป็นคนไปรบัท่านทีส่นามบนิ ดูแลจนท่านไปถงึเชยีงใหม่อย่าง
ปลอดภยั ตอนถงึใหม่ๆ มาแมร์ต้องปรบัตวัในความเป็นอยู่ ลูกรบัโทรศพัท์จากมาแมรท์ุกคนื และครัง้สุดทา้ยก่อนท่านจะ
กลบัสหรฐัอเมรกิา ลกูบนิไปทีเ่ชยีงใหม ่ตัง้ใจจะพามาแมรไ์ปเทีย่วในสถานทีต่่างๆ กลบัเป็นว่าท่านเป็นผูพ้าลูกไปดูสถานที่
ทีท่า่นอยากใหล้กูไปสมัผสัคอื สถานเลีย้งเดก็อนาถา เดก็พเิศษ และทีห่มูบ่า้นเลก็ๆ แหง่หนึ่งบนดอยทีช่าวบา้นเป็นคาทอลกิ
ทัง้หมด ท่นได้ขอให้ลูกช่วยสร้างโบสถ์ให้พวกเขาแทนอาคารเดิมที่สร้างด้วยไม้ไผ่ และต่อมาเมื่อการก่อสร้างได้เสร็จ
เรยีบรอ้ย วดัน้อยบนดอยนี้ไดร้บัการตัง้ชือ่ว่า “วดันกับุญโยเซฟ” ตามชือ่นกับุญองคอ์ปุถมัภข์องทา่น 
 มอียู่ครัง้หนึ่ง แมใ้นช่วงทีลู่กยงัตกระก าล าบาก มาแมรไ์ดพ้ดูกบัลูกว่า อยากใหลู้กด ารงชวีติอย่าง Melinda Gates 
ในการช่วยเหลอืเพื่อนมนุษย์ Melinda Gates เป็นคาทอลกิและได้รบัการอบรมศกึษาจากซสิเตอร์คณะอุร์สุลนิ ลูกตอบ
มาแมรไ์ปว่า แต่ Melinda Gates มสีามทีีร่วยทีสุ่ดในโลกคอื Bill Gates ท่านตอบลูกว่า “You can give.  Give yourself.” 
ประโยคนัน้คือวิถีชีวิตท่ีลูกยึดปฏิบติัในทุกวนัน้ี 
 เดือนม.ิย. 2018 ลูกกบัลูกสาวพร้อมด้วยคุณแม่อธิการอดีตและปัจจุบันของคณะอุร์สุลินบินไปเยี่ยมมาแมร์ที่
บา้นพกัคนชราที ่New Rochelle ท่านจ าเรื่องราวชวีติของลูกไม่ได ้แมว้่าทรพัยส์มบตัชิิน้เดยีวในหอ้งของท่านคอื หนังสอื 
Moving the Mountain ของลกูเวอรช์ัน่ภาษาองักฤษ 
 วนัที ่30 เม.ย. 2020 ลกูทราบขา่วว่าพระองคท์รงรบั My 2nd Mother ไปอยูก่บัพระองคบ์นสวรรคแ์ลว้ในวยั 94 ปี 
 ลูกไม่มบีทสรุปส าหรบับทสวดบทนี้เพราะส าหรบัลูกแล้ว เป็นเพยีงการจากกนัชัว่คราว วนัหนึ่งลูกจะไปอยู่กบั
มาแมรอ์กี ต่อพระพกัตรพ์ระองคบ์นสวรรค ์........... 

“พระเจ้าทรงแต่งตัง้บางคนให้ท าหน้าทีต่่างๆ ในพระศาสนาจกัรคือ  
หนึง่ให้เป็นอคัรสาวก สองให้เป็นประกาศก และสามให้เป็นครอูาจารย์” 1 โครินธ์ 12:28 

 
         อาแมน 

www.moving-themountain.com 
 
ป.ล. เพือ่เป็นการรกัษ์โลก ขอใหท้่านผูอ้่านทีร่บั “บทสวดของฉัน” เป็นจดหมาย กรุณาส่งอเีมลข์องท่าน พรอ้มทัง้หมายเลขบนซอง
มายงัอเีมลข์องผูเ้ขยีน sarindhorn@showerking.co.th เพือ่จะไดล้ดการใชก้ระดาษและซองจดหมาย ขอบคุณค่ะ 

http://www.moving-themountain.com/
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