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คุณพ่อ มาทอืแรง ฟรังซัว (มารี) เกโก 

        คุณพอ่ มาทือแรง ฟรังซวั  (มารี) เกโก เกิดวนัท่ี 12 พฤษภาคม ค .ศ. 1843 ณ เมือง แลงแฟงซ์ แขวงโก๊ตส์ดือ
นอรด ์คุณพอ่เขา้เรียนอยูใ่นบา้นเณรเล็กและบา้นเณรใหญ่ท่ีแวรซายส์ และเขา้สังกดัอยูใ่นสังฆมณฑลน้ี เขา้บา้นเณร
คณะมิสซงัต่างประเทศ วนัท่ี 15 กรกฎาคม ค .ศ.1867 ขั้นแรก คุณพอ่ไดรั้บมอบหมายใ หไ้ปอยูท่ี่แปดร้ิว ภายใตก้าร
ดูแลของคุณพอ่ชมิตต ์หลงัจากนั้นไม่นาน พระสังฆราชดือปองด ์มอบหมายใหคุ้ณพอ่ปกครองดูแลเขตวดับางปลา
สร้อย 
บางปลาสร้อย ปี ค.ศ. 1868 
        เป็นภาระหนกัส าหรับมิชชนันารีผูม้าไดย้งัไม่ถึงหน่ึงปี เพราะวา่จะตอ้งต่อสู้กบัผูว้า่ราชการชาวพุทธ  ซ่ึงมีทั้ง
เจตนาร้ายและอ านาจ ขา้ราชการชั้นสูงผูน้ี้ท  าการสู้รบกบัพระคริสตเจา้และผูแ้ทนของพระองคจ์นตลอดชีวติของเขา 
ดว้ยวา่เขาอุดมไปดว้ยเล่ห์กล จึงคิดคน้หาวธีิการใหม่ในการข่มเหงรังแกไดทุ้กๆ วนั เขาเปล่ียนวธีิการต่างๆ ไดอ้ยา่ง
ง่ายดาย ทั้งน้ีเพราะเขาเป็นเจา้คนน ายคน ดว้ยวา่ในกรุงสยามเหมือนกบัท่ีอ่ืนๆ คนท่ีมีอ านาจมากท่ีสุดจะหาคนมา
สมคัรช่วยไดเ้สมอๆ เม่ือเป็นเร่ืองรังแกคนอ่อนแอและเบียดเบียนข่มเหงคนมีคุณธรรม ดงันั้น จึงตอ้งคอยระวงัทุกส่ิง
ทุกอยา่ง เน่ืองดว้ยเขารู้สึกเจบ็ใจเม่ือยงัเห็นมิชชนันารีอยู ่เขาจะพยายามทุกวถีิท างขดัขวางมิใหมิ้ชชนันารีอยูใ่กลเ้ขา 
จะตอ้งขดัขวางแผนการต่างๆ ของคุณพอ่ใหไ้ด ้และตอ้งท าใหคุ้ณพอ่ไปใหไ้กลเสียพน้ๆ แต่จะท าอยา่งไร และจะใช้
วธีิการอะไรบา้ง เขายงัไม่รู้เลย ประสบการณ์อนัยาวนานสอนเขาวา่ มิชชนันารีคาทอลิกไม่เคยยอ่ทอ้เลย เม่ือเขาไล่
คุณพอ่ คุณพอ่ก็ก ลบัมาอีก เม่ือปิดประตูใส่คุณพอ่  คุณพอ่ก็จะเขา้ทางหนา้ต่าง เม่ือบีบคอคุณพอ่ตาย คนอ่ืนก็จะมา
แทนท่ีทนัที และเม่ือคุณพอ่ตกลงใจจะปักกางเขนไวท่ี้ใดท่ีหน่ึงแลว้ คุณพอ่จะตอ้งปักใหไ้ดจ้ริงๆ ดว้ยวา่ ท่ีบางปลา
สร้อย ท่ีพระศาสนจกัรตอ้งการนั้น  มิใช่กางเขน  มิใช่วดัสาขา  (เพราะมีอยูแ่ลว้) แต่ตอ้งการบา้นพกัพระสงฆ์
เรียบๆ  หลงัหน่ึง  สถานท่ีสอนค าสอนกวา้งๆ สักแห่งหน่ึงและโรงเรียนกวา้งๆ หลายหลงั 
        คุณพอ่ส่งเร่ืองขออนุญาตท าการก่อสร้างต่างๆ เหล่าน้ีอยา่งลบัๆ ต่อรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการ
ต่างประเทศซ่ึงพิจารณาอยูน่าน ขอค าปรึกษา ท าการคดัคา้น แต่ท่ีสุด ก็ยอมตามค าของคุณพอ่ และยงัแสดงท่ีดินท่ีจะ
ใชด้ าเนินการใหด้ว้ย ทุกอยา่งดูเหมือนด าเนินไปดว้ยดี เราหวงัวา่จะรอดพน้จากปัญหายุง่ยากทั้งหมดไปแลว้ หาเป็น
เช่นนั้นไม่เลย ท่านผูว้า่ฯ โกรธท่ีมีการตดัสินใจเช่นน้ี จึงเขา้ยดึพื้นท่ีท่ีมอบให ้และใชข้อ้อา้งเก่าต่อตา้นศาสนาคริสตงั 
และบอกวา่ การก่อสร้างทั้งหลายท่ีวางแผนไวน้ั้น จะเป็นอนัตรายต่อความมัน่คงของชาติ 



        คุณพอ่เกโก จึงตอ้งไปร้องเรียนต่อบรรดาผูใ้หญ่อีกคร้ังหน่ึง และบอกซ ้ าเร่ืองท่ีไดพ้ิสูจน์แลว้เป็นพนัๆ คร้ัง
วา่ ศาสนาคริสตงัท าดีกบัทุกคน ไม่ เคยท าร้ายใครเลย ชยัชนะ  ตกเป็นของผูมี้เหตุผลดีและมีความจริง ท่านผูว้า่ฯ เม่ือ
แพแ้ลว้ก็รามือ แลว้การก่อสร้างต่างๆ ก็ด าเนินไปอยา่งรวดเร็ว  
        มิชชนันารีผูน้ี้ไม่ยอมถอยหลงัใหก้บัความเหน็ดเหน่ือยใดๆ เลย หลงัจากนั้นอีกสองสามปี คุณพอ่รวม
ครอบครัวเกษตรกรหลายครอบครัวมาอยูร่อบๆ คุณพอ่ท่ีบางปลาสร้อย คุณพอ่สร้างวดัท่ีเหมาะสมมากข้ึน มาแทนท่ี
กระท่อมเรียบๆ หลงัหน่ึงซ่ึงใชเ้ป็นวดัตั้งแต่แรก ปัจจุบนัวดัน้ีมีคาทอลิกอยู ่600 คน 
พนัส ปี ค.ศ. 1868-1877-1894 

ผลส าเร็จคร้ังแรกน้ีท าใหห้า้วหาญ มิชชนันารีผูข้ยนัขนัแขง็น้ี ไม่เพียงแต่ตอ้งการมุ่งท่ีอาคารเหล่าน้ี ซ่ึงจะ
ส าเร็จในไม่ชา้เท่านั้น เขตวดัของคุณพอ่กวา้งใหญ่ ประกอบไปดว้ยสองเขต เขตบางปลาสร้อย ไดส้ร้างอาคารต่างๆ 
ท่ีจะใชไ้ดอ้ยูน่าน ส่วนเขตพนสั ยงัไม่มีอะไรเลยกระนั้นก็ดี พนสัน้ีมีครอบครัวคริสตงัทั้งครอบครัวอยูห่ลายครัวแลว้  
และยงัมีคนอ่ืนๆ จ านวนมากท่ีดูเหมือนวา่มีใจโนม้เอียงมาจะรับพระวรสาร คุณพอ่เกโกไปเยีย่มเขาเป็นประจ า  
       เพื่อเป็นการส่งเสริมใหมี้คนกลบัใจตามท่ีมีแนวโนม้ และเสริมสร้างพวกคริสตงัใหเ้ขม้แขง็ข้ึนในความเช่ือ 
ฉะนั้น ท่ีพนสัจึงตอ้งมีวดั บา้นพกัพระสงฆ ์สถานท่ีสอนค าสอน โรงเรียนก าลงัลงมือด าเนินการเร็วๆ น้ี  
        ปี ค .ศ. 1877 มีการเลือกสถานท่ีตั้งเหมาะดีแห่งหน่ึงอยูห่่างจากท่ีผูค้นอาศยัอยูบ่า้ง บริเวณป่าทึบ หกัร้างถาง
พงยากมาก และอยูน่อกเหนือสิทธิของรัฐบาลหรือเอกชน คุณพอ่วางแผนงาน ออกค าสั่ง ใชอ้าสาสมคัรทุกคน ตอน
เชา้คุณพอ่จะเป็นคนแรกท่ีลงมือท างาน และจะเลิกตอนเยน็เป็นคนสุดทา้ย พวกคริสตงัและคนต่างศาสนาแข่งกนั
ท างานดว้ยความร้อนรน ตน้ไมต่้างๆ ถูกโค่นลงมา พื้นท่ีปรับระดบัเสมอกนั และดว้ยความรวดเร็วซ่ึงดูเหมือนกบัวา่
เป็นเร่ืองอศัจรรย์ อาคารต่างๆ ก็ถูกสร้างข้ึนมาอยา่งแขง็แรง สง่าและเก๋ดี 
        ท่ีเมืองพนสั คุณพอ่เกโก ยงัไดส้ร้างวดัหลงัหน่ึงดว้ย   ใหช่ื้อวา่ วดัแม่พระเสด็จเยีย่มนกับุญเอลีซาแบธ็   มีพิธี
เสก วนัท่ี 3 กรกฎาคม ค .ศ. 1879  แลว้ต่อมาภายหลงั  ก็มีการสร้างวดัอ่ืนข้ึนมาแทนอีกหลงัหน่ึง  ซ่ึงใหญ่กวา่และ
แขง็แรกกวา่หลงัเก่า  และใหช่ื้อวา่ วดันกับุญยอแซฟ 
        งานทั้งหมดน้ี มีการคิดวางแผนและด าเนินการแลว้เสร็จภายในเวลา 4 ปี ผลงานแบบน้ีท่ีน่าพิศวงในตวั คง
จะไม่มีเร่ืองอยา่งอ่ืนใหเ้ราประหลาดใจ มิชชนันารีผูน้ี้ท  างานเพื่อพระเป็นเจา้ การรับใชเ้จา้นายเช่นพระองคน้ี์ ท าให้
ก าลงัมนุษยเ์พิ่มข้ึนสิบเท่าตวั ความเหน็ดเหน่ือยเบาบางลง ไม่ตอ้งไปพดูกบัคุณพอ่เร่ืองท างานวนัละ 8 ชัว่โมง 
หลีกเล่ียงไม่หกัโหมท างานหนกัเกินตวั ตอ้งรู้จกัพกัผอ่น การพกัผอ่นของคุณพอ่ คือ เปล่ียนจากงานหน่ึงไปอีกงาน
หน่ึง วนัน้ีเป็นสถาปนิก พรุ่งน้ีเป็นนกัเทศน์ 
        น่ีแหละ คือ คุณพอ่เกโก ในระหวา่ง 4 ปี ท่ีคุณพอ่ด าเนินงานก่อสร้างต่างๆท่ีบางปลาสร้อย และท่ีเมืองพนสั 
คุณพอ่ยงัมีเวลาเดินทางไปตามท่ีต่างๆ ในเขตวดัของคุณพอ่ เพิ่มการสอนค าสอน และหวา่นเมล็ดพืชแห่งความรอด
และความจริงทัว่ไป ค าเทศนาของคุณพอ่  จะไม่บงัเกิดผลทนัทีเสมอไปอยา่งไม่ตอ้งสงสัย การปลูกฝังคุณธรรมใน
วญิญาณดวงหน่ึงนั้น ยากกวา่การสร้างอนุ สาวรียใ์หญ่มหึมา แต่พระเป็นเจา้มิไดข้อผลส าเร็จจากผูรั้บใชข้องพระองค ์
พระองคท์รงปูนบ าเหน็จรางวลัใหพ้วกเขาตามกิจการแต่ละอยา่งท่ีท า มิใช่ตามผลส าเร็จท่ีปรากฏ แต่ตามความเพียร
พยายามท่ีพวกเขาให ้ค วามตั้งใจดีและความรักซ่ึงพวกเขาแสดง เป็นเคร่ืองพิสูจน์ ดว้ยความมัน่ใจในความจริงอนัน่า



บรรเทาใจน้ี มิชชนันารีผูร้้อนรนน้ี จึงด าเนินงานไปโดยไม่ยอ่ทอ้เลย ณ ท่ีน้ี คุณพอ่ตระเตรียมจิตใจและสามารถท า
ใหมี้คนกลบัใจได ้ท่ีนัน่ คุณพอ่รับวญิญาณบางดวงท่ีเพียบพร้อมดีข้ึนเ ขา้มาในพระศาสนจกัร และเปิดประตูสวรรค์
แก่ผูต้ายทั้งหลาย ท่ีโน่น คุณพอ่ด าเนินงานจดัตั้งกลุ่มคริสตงัใหม่ๆ  
โคกกระเหร่ียง ปี ค.ศ. 1870 
        ดงันั้น วนัหน่ึง ขณะเดินทางจากหมู่บา้นหน่ึงไปอีกหมู่บา้นหน่ึง คุณพอ่รู้สึกประหลาดใจในสภาพพื้นดินท่ี
คุณพอ่เดินทางเหยยีบย  ่าไป คุณพอ่ถามชาวพื้นบา้นคนหน่ึงวา่ ท าไม ภูมิภาคน้ีทั้งหมดซ่ึงดูเหมือนวา่อุดมสมบูรณ์ดียิง่ 
จึงไม่มีการเพาะปลูก และไม่มีผูค้นอาศยัอยู ่เขาตอบคุณพอ่วา่ เพราะวา่ภูมิภาคน้ีมีจิตชัว่ร้ายสิงสถิตอยูเ่ป็นจ าน วน
มาก คุณพอ่จึงพดูในใจวา่ ดีล่ะ การท่ีคนซ่ือง่ายพวกน้ีกลวัพวกภูติผนีั้น ก็เป็นเร่ืองของเขา ส่วนฉนัจะไล่พวกมนั
ออกไป และทนัที คุณพอ่ก็เลือกหาท่ีเหมาะๆ บนผนืแผน่ดินท่ีไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์ทั้งหมดน้ี แลว้ก็ถือกรรมสิทธ์ิเป็น
เจา้ของเลย สองสามวนัต่อมาจากนั้น คุณพอ่ก็ เร่ิมด าเนินงานก่อสร้างต่างๆ อยา่งสวยงาม และหมู่บา้นหน่ึงก็เกิด
ข้ึนมา เหมือนกบัวา่เสกสรรเอามาจากทุ่งราบน้ี ซ่ึงแต่ก่อนน้ียงัรกร้างอยู ่ผนืดินก็ไดรั้บการขดุพรวนและหวา่นเมล็ด
ขา้วเป็นคร้ังแรก รอการเก็บเก่ียวพืชผลอนัอุดมสมบูรณ์ พวกคนต่างศาสนาประหลาดใจมากท่ีเห็น วา่ พวกภูมิผมิีได้
ท าอะไรกบัพวกท่ีบุกรุก พวกเขาจากไปโดยมิไดแ้สดงความโกรธแคน้ 
        หมู่บา้นใหม่น้ี มีช่ือวา่  โคกกะเหร่ียง ประกอบเฉพาะดว้ยเด็กก าพร้าทั้งชายและหญิงซ่ึงคุณพอ่รับมาเล้ียงดู 
และหลงัจากโตเป็นหนุ่มเป็นสาวกนัแลว้ เม่ือไม่นานมาน้ี พวกเขาก็แต่งงานกนั  โดยมีพวกทาสท่ีไดรั้บการไถ่ตวัจาก
การกดข่ีทารุณของพวกเจา้นาย ท่ีใจร้ายป่าเถ่ือน ดว้ยการจ่ายเงินจ านวนมากมาอยูร่วมกบัพวกเขาเหล่านั้น อนิจจา 
สภาพทอ้งท่ีของหมู่บา้นน้ีมีระดบัต ่ากวา่ท าเลใกลเ้คียง จึงถูกน ้าท่วม ท าใหคุ้ณพอ่ผดิหวงั ดว้ยเหตุน้ี หลงัจากนั้นไม่
นาน คุณพอ่เกโกจึงแบ่งกลุ่มของคุณพอ่ และยา้ยคนหมู่บา้นน้ีส่วนมากไปอยูท่ี่อ่ืน 
หัวไผ่ ปี ค.ศ. 1872 

อนัท่ีจริง ระหวา่งท่ีคุณพอ่ออกเดินทางแพร่ธรรมไปตามท่ีต่างๆ คุณพอ่ก็ไดพ้บทุ่งราบใหญ่อีกแห่งหน่ึง 
ดีกวา่ท่ีก่อนในทุกดา้น แมว้า่มนัจะอุดมสมบูรณ์น่าพิศวงก็ตาม ก็ไม่มีใครถื อกรรมสิทธ์ิเป็นเจา้ของทุ่งราบน้ี อยา่งไร
ก็ดี ตอ้งท าการจบัจอง เพราะวา่มนัมีเจา้ของถ่ิน คือฝงูชา้ง  ท่ีอาศยัอยูท่ี่นัน่ตั้งนานมาแลว้ พวกมนัคอยดูและเขตแดน
ดว้ยความหวงแหน และจะฆ่า ไม่วา่ใครก็ตามท่ีล ้าแดนเขา้ไป เป็นไปไม่ไดท่ี้จะอยูใ่กลก้บัสัตวร้์ายพวกน้ี แลว้จะขั บ
ไล่พวกมนัหนีไปไดอ้ยา่งไรเล่า ปัญหาน้ีแกไ้ดไ้ม่ง่ายนกั ขั้นแรก คงไม่ตอ้งหวงัพึ่งพวกคนต่างศาสนา เพราะศาสนา
ของพวกเขาหา้มล่าสัตวจ์  าพวกน้ี ศาสนานั้นสอนพวกเขาวา่ มนัเป็นการอวตารคร้ังล่าสุดของพระพุทธเจา้ เม่ือมีการ
เวยีนวา่ยตายเกิดจนถึงขั้นสมบูรณ์ ล่าสุดเป็นเหมื อนสัตว ์และมนัคอยใหถึ้งเวลาท่ีจะไดก้ลายเป็นพระเป็นเจา้ 
ยิง่กวา่นั้น ชา้งเป็นอนัตรายมากเม่ือมีคนท าใหม้นัโกรธ พวกคนท่ีไปล่ามนัทราบดีวา่ ในกรณีเช่นน้ี อนัตรายนั้นมีมาก
ง่ายและร้ายแรงดว้ย เหตุฉะน้ี เราจึงตดัสินใจกระท าดว้ยความรอบคอบเป็นอยา่งมาก และไม่รีบเร่งร้อน เลย ทีละเล็ก
ทีละนอ้ย ความตกใจกลวัค่อยๆ แผ ่ไปถึงศตัรูพวกน้ี พวกมนัยา้ยท่ีอยูแ่ละหายเขา้ไปในป่าขา้งเคียงตลอดไปเลย  หวั
ไผจึ่งไดรั้บการจดัตั้ง คุณพอ่สร้างวดัชัว่คราวก่อน 
         น่ีแหละ มิชชนันารีท่ีไม่รู้จกัเหน็ดเหน่ือยของเรา กบัศูนยป์ฏิบติังานส าคญั 4 แห่ง คื อ บางปลาสร้อย เมือง
พนสั โคกกะเหร่ียง และหวัไผ ่



        ก่อนท่ีจะบรรลุถึงเป้าหมายน้ี ตอ้งเพียรพยายามไม่หยดุหยอ่น ตอ้งต่อสู้ไม่หยดุ และอยา่งไม่ปรานี
ปราศรัย โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ท่ีดินท่ีจบัจองไดผ้นืล่าสุด คุณพอ่ตอ้งต่อสู้ทุกอยา่งกา้ว แมพ้วกคนต่างศาสนายอมจ านน
และข้ีขลาดเวลาท่ียงัมีฝงูชา้งอยู ่เม่ือพวกชา้งหายไปแลว้ พวกเขากลบัพยายามมาถือสิทธ์ิและอวดเก่ง พวกเขาบุกเขา้
ไปในทุ่งนาท่ีพวกคริสตงัจบัจองไวก่้อนแลว้ ดว้ยความโลภอยากได ้เพื่อท าการขบัไล่พวกคริสตงัออกไป เขาใชท้ั้งวธีิ
โกหก ใชเ้ล่ห์หลอก และใชก้ าลงัท ารุนแรง เหมือนเช่ นเคย ฉะนั้น มิชชนันารีตอ้งด าเนินการสู้คดี และใชเ้วลาไปมา
มากมายโดยเปล่าประโยชน์ คุณพอ่ทนัต่อเหตุการณ์เสมอ กบัพร้อมท่ีจะเผชิญหนา้กบัศตัรูทุกคน คุณพอ่จึงชนะพวก
เขา เหมือนกบัวา่คุณพอ่ชนะผูว้า่ฯ ท่ีบางปลาสร้อย ในช่วงเวลาท่ีต่อสู้กนัคร้ังแรก  
        เม่ือคุณพอ่ไดรั้บการรับรองกรรมสิทธ์ิอนัแน่ชดัเหนือท่ีดิน  ท่ีคุณพอ่จบัจองมาเพื่อใหพ้วกคริสตงัสุดท่ีรัก
ของคุณพอ่เท่านั้นแลว้ คุณพอ่เกโก จึงสามารถออกเดินทาง แพร่ธรรมไดอี้ก บนเส้นทางท่ีคุณพอ่ไป มีคนกลบัใจเพิ่ม
ทวข้ึีนเป็นจ านวนมาก จนกระทัง่วา่ คุณพอ่ตอ้งแบ่งเขตวดัซ่ึงกวา้งใหญ่เกินไปส าหรับใหค้นๆ เดียวดูแล แมว้า่คุณพอ่
ยงัมีก าลงัเตม็ท่ีอยูก่็ตาม คุณพอ่เก็บไวดู้แลแต่เพียงเขตเมืองพนสั ปี ค.ศ. 1878-1894 และหวัไผ ่ปี ค.ศ. 1872-1897 
        คุณพอ่ใชช่้วงสุดทา้ยของชีวติอยูท่ี่นัน่ จดัสร้างอาคารต่างๆ ท่ีหวัไผ ่พอๆ กบัท่ีเราเห็น คุณพอ่ท าก ารก่อสร้าง
ในท่ีอ่ืนๆ คุณพอ่จึงสร้างวดัไมถ้าวร เป็นเกียรติแด่อคัรสาวก ฟิลิปและยากอบ เสร็จภายในปี ค.ศ. 1880 แต่โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่ คุณพอ่มุ่งดูและเอาใจใส่ใหพ้วกคริสตงัของคุณพอ่ครบครันข้ึน และเสริมสร้างใหพ้วกเขามีคุณธรรมทุกชนิด 
ดว้ยวตัถุประสงคน้ี์ คุณพอ่ด ารงชีวติอยูท่่ามกลางพวกเขาเยีย่งบิดาอยูก่บัลูกๆ ของตน 
        คุณพอ่เป็นบิดาดว้ยการเสียสละ ดว้ยวา่คุณพอ่ท างาน ทุกขท์รมาน และต่อสู้มากมายทีเดียวส าหรับพวกเขา 
คุณพอ่เป็นบิดาดว้ยการปรับปรุงยกฐานะ ซ่ึงคุณพอ่ไดจ้ดัหาเคร่ืองมือหาเล้ียงชีพส าหรับพวกเขา และดว้ยการใหไ้ดมี้
ชีวติแบบธรรมดาซ่ึงคุณพอ่ไดช่้วยไถ่มาจ านวนหน่ึง คุณพอ่เป็นบิดาดว้ยชีวติ ดา้นจิตวญิญาณ ซ่ึงคุณพอ่ไดห้วา่น
เมล็ดลงในวญิญาณของพวกเขาดว้ยการเทศน์บ่อยๆ และแสดงตวัอยา่งร้ือฟ้ืนความเช่ืออยูอ่ยา่งไม่หยดุหยอ่น ใหไ้ม่
เส่ือมเสีย และร้ือฟ้ืนความรักมัน่คงต่อพระแม่มารี 
        พวกคริสตงัเขา้ใจคุณพอ่ดีมากจนกระทัง่วา่ เม่ือพวกเขาสังเกตเห็นวา่สุขภาพของคุณพอ่อ่อนแรงลง พวกเขา
ขอร้องคุณพอ่ใหห้ยดุท างาน และคอยระวงัถนอมสุขภาพ และใหคุ้ณพอ่เขา้ไปท่ีนครหลวง เพื่อท าการรักษาพยาบาล
ตามท่ีสุขภาพตอ้งการ คุณพอ่ยอมท าตามท่ีพวกคริสตงัเขาขอร้อง 
        แต่มนัสายเกินไปเสียแลว้ ร่างกายของคุณพอ่ซ่ึงตรากตร าท างานมากเกินไปมา 30 ปี จึงไม่สามารถรับยาแรง
ได ้วนัท่ี 1 ตุลาคม ค .ศ. 1897 คุณพอ่รับศีลเจิมคนไข ้และคุณพอ่รับดว้ยความศรัทธาน่าประทบัใจ และสติปัญญายงั
ผอ่งใสเตม็ท่ีดี 
        หลงัจากนั้นอีกไม่นาน คุณพอ่ก็ส่งสายตาอ าลาเพื่อนๆ มิชชนันารีทั้งหลาย ซ่ึงคุกเข่าอยูร่อบๆ ท่ีนอนของคุณ
พอ่ แลว้ดูเหมือนวา่ สวรรคเ์ปิดออกเพื่อใหไ้ดย้นิค าสัญญาดงัน้ี   “มาเถิดผูรั้บใชท่ี้ดี มาช่ืนชมยนิดีกบัพระอาจารยข์อง
ท่านเถิด” ริมฝีปากของคุณพอ่เผยอยิม้ออกมาชา้ๆ อยา่งกบัเป็นรอยยิม้ของเทวดา มิสซงักรุงสยามมีคนงานนอ้ยไปอีก
คนหน่ึงบนแผน่ดินน้ี และก็มีผูป้กครองคุม้ครองเพิ่มข้ึนบนสวรรคอี์ก 1 ท่าน 
        วนัท่ี 4 ตุลาคม ค.ศ. 1897 วดักาลหวา่ร์ท่ีกรุงเทพฯ มิอาจบรรจุฝงูชนซ่ึงพยายามเขา้ไปภายในวดั  ท าไมฝงูชน
ถึงแข่งกนัเขา้ไปมากเป็นพิเศษเช่นนั้น ท าไม ทุกใบหนา้ถึงแสดงความเศร้าโศกเช่นน้ี ท าไมถึงมีการส ารวมซ่ึงไม่เคย



เห็นวา่ลึกซ้ึงกวา่น้ี และค าภาวนาอนัไม่หยดุหยอ่นของทุกหวัใจท่ีลอยข้ึนไปถึงเจา้แห่งสรรพส่ิง เพราะวา่ในวนัน้ี 
นครหลวงของกรุงสยามก าลงัท าหนา้ท่ีคร้ังสุดทา้ยต่อนกัแพร่ธรรมคนหน่ึง ต่อคนๆ ห น่ึง ซ่ึงยอมสละทุกอยา่งบน
โลกน้ี ยกเวน้รับใชพ้ระเป็นเจา้ และบรรดาวญิญาณทั้งหลายจึงยอมสมคัรใจเนรเทศตวัเอง รับความทุกขย์ากล าบาก 
และตายอยา่งห่างจากญาติพี่นอ้ง และแผน่ดินถ่ินก าเนิด. 
 


