
 
 
 
 
 
 

 
ประวตัิรูปพระมารดานิจจานุเคราะห 

 

      เหนือพระแทนกลางในวัดนักบุญอัลฟอนโซที่กรุงโรม 
      มีรูปแมพระรูปหนึ่งแขวนอยู รูปนั้นไมคอยจะใหญโตนัก 
      ยาวประมาณยี่สิบนิ้ว กวางประมาณสิบหกนิ้วและตัววัด 
      เองก็ไมใชวัดที่กวางใหญเทาไร แตไมมีรูปแมพระรูปใด 
      ที่มีชื่อเสียง และเปนที่รูจักกันอยางกวางขวางมากไปกวา 
      รูปแมพระรูปนี้  ไมมีรูปใดที่ เปนบอเกิดแหงอัศจรรย 
      มากมายเทากับรูปนี้  แมแตรูปวาดอมตะของศิลปน 
 ลือชื่อหลายทาน ก็ไมอาจจะเอามาเปรียบกับรูปนี้ได ทั้งในทางศิลปะ ฝมือและชื่อเสียงรูปนั้นก็คือรูป    
 “พระมารดานิจจานุเคราะห”          

มีรูปที่เลียนแบบรูนี้อีกเปนจํานวนพันๆ ที่คลายคลึง
กับรูปเดิมทั้งในรูปพรรณสัณฐานและขนาดที่จําลอง
มาที่ในวัดอีกหลายแหงทั้งเล็กและใหญ และพระเปน
เจาก็ดูเหมือนจะไดทรงแบงปนอัศจรรยของรูปเดิม
ใหแกรูปตางๆ เหลานี้ดวย ยังมีอีกหลายรูปที่ไมคอย
จะเหมือนรูปเดิมท่ีแขวนไวบนพระแทน และตามบาน
เปนจํานวนมากมายจนนับไมถวน 
ทานจะเห็นรูปพระมารดานิจจานุเคราะหในประเทศ 
อาบีซีเนียรัสเซีย ทั่วทั้งในอเมริกา ยุโรป แอฟริกา 
และเอเชีย เฉพาะในประเทศฝรั่งเศสเทานั้น ในป
ค.ศ. 1902  มีรูปพระมารดานิจจานุเคราะหตั้งไวให
สัตบุรุษแสดงความเคารพอยางเปดเผยทั้งหมด
ประมาณ 2,000 แหง ทั้งวัดใหญและวัดเล็ก 

   



      
   

  นอกจากรูปใหมแลวก็ยังมีรูปเล็กๆ และเหรียญอีกเปนจํานวนลานๆ แบบที่นําพระมารดา- 
นิจจานุเคราะหเขาไปในบานของสัตบุรุษ มีทั้งหนังสือใหญและเล็กพรอมแม็กกาซีนเกือบทุกภาษา 
ที่เลาถึงประวัติของรูปพระมารดานิจจานุเคราะห แตที่สําคัญที่สุดคือ พระมารดานิจจานุเคราะห
ไดเอาชนะใจเราโดยพระแมเอง โดยอาศัยความเห็นใจ และดวยเหตุท่ีพระนางพรอมเสมอที่จะชวย
เราในยามขัดสน ประวัติของพระรูปนี้นับวา เปนการบันทึกเรื่องประหลาดอัศจรรยมากมายนั่นเอง 
การรักษาทั้งฝายวิญญาณและรางกาย พรสําหรับความตองการทั้งฝายกายและฝายวิญญาณ 
จนนับไมถวน เรื่องนี้มีความจริงมากจนถึงกับวา รูปนี้ 
ดูเหมือนกับวา ยังมีชีวิตชีวาอยูและเปนพยานแสดงใหเห็นวา
พระแมมารียคือ พระมารดาที่แทจริงและเปนผูแจกจาย 
พระหรรทานของพระเปนเจา 
 เ รื่ อ ง ที่ บ ร ร ย ายนี้ คื อ  เ รื่ อ งพ ร ะ รู ป อั ศ จ ร รย ข อ ง 
พระมารดานิจจานุเคราะห นั่นเอง มีเรื่องเลาสืบตอกันมาวา 
นักบุญลูกาผูเขียนพระวรสาร เปนผูวาดรูปแมพระรูปแรก 
ตามตํานานที่ เลาตอกันมามีอยู ว า  นักบุญลูกาวาดรูป 
ของแมพระในขณะเมื่อพระนางยังคงอาศัยอยูบนเขาซีออนในกรุงเยรูซาเล็ม เมื่อพระนางเห็นรูป
อันสวยงามของพระนางกําลังอุมพระบุตรในออมแขน พระนางไดอวยพรทั้งผูวาดและรูปวาด 
พระนางไดตรัสวา “พรของเราจะติดตามรูปนี้ไป” 

  ตามบันทึกเหตุการณนับเปนศตวรรษ แสดงใหเห็นวาพระนางมารียมิไดลืมคําสัญญานี้เลย 
มีอัศจรรยตางๆ เกิดขึ้นมากมาย เนื่องมาจากรูปนี้ 
พระสันตะปาปาอินโนเซนซี โอที่  3 ไดกล าวไว 
ใ นป  ค . ศ .  1 2 0 7  ว า  “ดู เ หมื อน ว า วิญญาณ 
ของพระนางมารียทีเดียวที่เขาไปสิงอยูในรูปของ
พระนาง เพราะวารูปนี้ทั้งสวยและอัศจรรยมาก”  

  หลักฐานรายแรกเกี่ยวกับเรื่องที่เลาตอๆ กันมานี้ 
เ ร าอาจจะพบได ใ นข อบั นทึ กของ เท โอ เดอร 
นักประวัติศาสตรชาวกรีก ทานผูนี้มีชีวิตอยูในราว ค.ศ. 500 แมวาประวัติศาสตรที่ทานเขียนไว 
จะไดหายไปเปนสวนมากก็ตาม แตมีคําจารึกของทาน บางตอนที่นักประวัติศาสตรผูอื่นไดเก็บ
รักษาไว และในจํานวนเอกสารเหลานี้ มีอยูชิ้นหนึ่งในประวัติศาสตรของพระศาสนจักร ซึ่งทาน 
นีเซโฟรัสคาลิสตัส ไดเขียนไวในราวศตวรรษที่ 4 ทานไดบรรยายถึงรูปแมพระที่นักบุญลูกาเปนผู
วาดไวอยางแจมแจง 

  มีตํานานอีกเรื่องหนึ่งที่เลาวา นักบุญลูกาวาดรูปแมพระหลายรูป เมื่ออัครสาวกไดออกไปทําการ
เทศนาเปนครั้งแรกหลังจากทีพ่ระเยซูเจาเสด็จขึ้นสวรรคแลว พวกทานตางก็พากันเลาถึงพระนาง
พรหมจารี ใหพวกทีก่ลับใจใหมไดฟงเปนของธรรมดา 



 
 

 พวกอัครสาวกไดเลาถึงการที่พระเปนเจาไดทรง
เลือกสรรพระนางมารียใหเปนพระมารดาของพระองค
และไดทรงประทานใหพระนางมีสวนในการไถบาป 
ของเรา และไดกลาววาพระมารดาของพระคริสตเจา 
ยังมีชีวิตอยู แนละพวกคริสตชนใหมเหลานี้ก็อยากจะ
พบเห็นพระนางดวยตนเอง และความจริงมีไมกี่คน 

ที่สามารถเดินทางถึงกรุงเยรูซาเล็ม เมืองเอเฟซัส  หรือเมืองอะไรก็แลวแตที่พระนางอาศัยอยูได 
ตอมาบรรดาอัครสาวกไดทราบวานักบุญลูกาไดวาดรูปแมพระกับพระกุมาร พวกเขาจึงไดขอ 
ใหนักบุญลูกาวาดรูปแมพระอีกหลายรูป เพื่อแสดงใหแกผูที่กลับใจไดสมใจที่อยากจะเห็นแมพระ 

 

(คัดลอกบทความบางตอนจากหนังสือประวัติและความหมายของรูปพระมารดานิจจานุเคราะห แปล และเรียบเรียงโดย 
พระคุณเจา ยอด พิมพิสาร, C.Ss.R. จากตนฉบับเดิมของคุณพอ R.J. Spitzer C.Ss.R.) 

       

ภาพวาดพระมารดานิจจานุเคราะหวาดไวบนไมกระดาน รูปเดิม
ของพระมารดานิจจานุเคราะหเปนรูปจําลองรูปหนึ่งในบรรดารปู
โฮเดเยตรีอา (DODEGETRIA) ของนักบุญลูกาที่กลาวถึงนี้ 
เปนรูปของแมพระซึ่งเปนที่เชื่อกันวา นักบุญลูกาเปนผูวาดอยูใน
เมืองคอนสตันติโนเปล เปนที่เคารพนับถือของคริสตังคเปน
เวลานานวา เปนรูปอัศจรรย ถูกพวกเตอรกีทําลาย ในปค.ศ.
1453 แตเปน "รูปเดียว" ที่แมพระเองเปนผูเลือกไวเพื่อประทาน
พรพิเศษใหแกเรามนุษย ถาทานไปกรุงโรมจะเห็นรูปนี้แขวนไว
เหนือพระแทนใหญในวัดของคณะพระมหาไถที่กรุงโรม ชื่อวัด

นักบุญอัลฟอนโซ  
   ตอนปลายศตวรรษที่ 15 พอคาคนหนึ่งขโมยรูปแม

พระ วัดแหงหนึ่งในเกาะครี๊ต (CRETE) เดินทางผานพายุมา
อยางอัศจรรย และในที่สุดก็มาถึงกรุงโรม กอนที่พอคาคนนี้
จะสิ้นใจ เขาไดมอบรูปแมพระนี้ใหแกเพื่อนชาวโรมันคนหนึ่ง 
และขอรองใหเพื่อนชาวโรมันคนนี้ เอารูปแมพระไปตั้งไว 
ในที่ที่เหมาะสม แตเพื่อนไมทําตาม แมพระไดมาเรงให 
ชาวโรมันผูนี้ ทําตามคําขอรองของพอคาที่สิ้นใจตายไป 
และถึงกับขูวา ถาไมทําจะประสบความตายเชนเดียวกัน 
แตเขาไมสนใจในการประจักษของแมพระ แตกลับทําตาม
คําแนะนําของภรรยา ตอจากนั้นไมนาน พอคาคนนั้นก็ถึงแกกรรม ตอมา แมพระประจักษมาแกลูก
สาวของชาวโรมันผูนั้นสั่งหนูนอยวา จงไปบอกแมและยายของหนูวา"สันตะมารีอา นิจจานุเคราะห  



 
 
 เตือนใหเอารูปของพระนางออกไปจากบาน มิฉะนั้นทุกคนจะตองตาย" หนูนอยก็นําเรื่องไปเลา 

ใหแมฟง แมของเด็กตกใจกลัวจนตัวสั่น สัญญาวาจะทําตาม หลังจากนั้น แมพระก็บอกแกหนูนอย
วา พระนางตองการใหเอารูปพระนางไปไวในวัดที่ตั้งอยู "ระหวางวิหารซางตา มารีอา มายอเร 
และวัดนักบุญยอหน ลาเทรัน" ในวันที่  27 มีนาคม 1499 รูปพระมารดานิจจานุเคราะห  
ก็ถูกอัญเชิญเขาขบวนแหอยางสงาไปที่วัดนั้น คือวัดนักบุญมัทธิวอัครสาวก ในวันเดียวกัน 
ก็มีอัศจรรยเกิดข้ึน ผูชายคนหนึ่งแขนหักจนรักษาไมไดแลว กลับหายเปนปกต ิเพราะความชวยเหลือ
จากพระมารดานิจจานุเคราะห 

รูปพระมารดานิจจานุ เคราะห แขวนที่วัดนักบุญมัทธิวนี้ 
เปนเวลา 300 ป เปนที่รูจัก และรักของคนทั่วไปมีชื่อเสียงโดง
ดังในเรื่องการทําอัศจรรย แตแลวเดือนมิถุนายน 1798  
ก็มาถึง นโปเลียน นํ าทัพเขาย่ํ ากรุงโรมวัดนักบุญมัทธิว 
เปนวัดหนึ่งที่ถูกทําลายเสียจนหมดสิ้น และรูปแมพระก็สูญ
หายไป ซอนไวเปนเวลา 64 ป ใคร ๆ ก็เกือบลืมหมดแลว 
จ น ก ร ะ ทั่ ง วั น ห นึ่ ง ที่ ใ น อ า ร า ม นั ก บ ว ชคณะมห า ไ ถ ที ่
กรุงโรม ในระหวางที่บรรดานักบวชกําลังหยอนใจอยู คุณพอ
องคหนึ่งกลาววา ทานไดอานพบวาที่วัดนักบุญอัลฟอนโซตั้งอยูนี้ 
เมื่อกอนนี้เปนวัดนักบุญมัทธิวที่สลักหักพังไปแลว และที่ในวัด
เคยมีรูป "พระมารดานิจจานุเคราะห" ชื่อนั้นทําใหคุณพอ 
มีคาแอล มารซี (MICHAEL MARCHI) ตื่นเตน ทานจําได 

เมื่อตอนที่ยังเปนเด็กนั้น ทานไดเคยชวยมิสซาที่ในวัดเล็กของคณะนักบวช
เอากุสตีเนียนชาวไอริช ชื่อวัด ซางตามารีอา อินโปสเตรูลา ทานไดเห็นรูป
แมพระที่นั่นภราดาแก ๆ องคหนึ่งไดชี้ใหทานดูบอย ๆ ตอมาอีกไมกี่เดือน 
คุณพอฟรัสซิส โบลซีแหงคณะเยซูอิต ไดเทศนที่ในวัด "เยซู" ถึงรูป 
พระมารดานิจจานุเคราะหที่หายไป ทานกลาววา เปนความปรารถนาของ
แมพระที่จะใหรูปนี้ตั้งอยูที่วัด ระหวางพระวิหาร ซางตามารีอา มายอเร 
และวัดนักบุญยอหน ลาเตรัน ขาวนี้ก็ถึงหูพวกนักบวชคณะมหาไถ และพา
กันเอาขอความนี้ไปเสนอคุณพออธิการของคณะ แตทานรอตอไปอีก 3 ป 
ทานตองการใหแนใจเสียกอน ที่สุดในวันที่ 11 ธันวาคม 1865 ทานก็นําเรื่อง
นี้ ไ ปทู ลพร ะสั นตะป าปา  ป โ อที่  9  ใ น วั นที่  1 9  มกร าคม  186 6  
รูปอัศจรรยของพระมารดานิจจานุเคราะห ก็ถูกนํามายังที่ที่เคยไดรับสิริ
มงคลมาแลว อีกครั้งหนึ่ง คือวัดนักบุญอัลฟอนโซ ซึ่งตั้งอยูระหวาง 
พระวิหารทั้งสอง อีก 3 เดือน ตอมารูปนี้ก็ตั้งไวอยางสงา ในวันที่ 23 
มิถุนายน 1867 รูปพระมารดานิจจานุเคราะหก็ไดรับมงกุฏ เพราะเปนรูปอัศจรรย  



 
 
คณะภราดรภาพ เมื่อไดยินถึงเรื่องนี้ คาทอลิก
รอบโลกกวา 5 ลานคน พากันสมัครเขาในคณะ
ภราดรภาพของพระมารดานิจจานุเคราะหและ
นักบุญอัลฟอนโซ การเปนสมาชิกไมมีอะไร
มากมาย นอกจากการเอาชื่อไปลงไวในสมุด
ทางการของสมาคม ณ วัดใดวัดหนึ่งที่มีคณะ
ภราดรภาพนี้ หรือเขียนชื่อสงไปยังวัดคณะพระมหาไถ ทางคณะขอแนะนําสมาชิกทุกคน ใหพึ่ง 
แมพระไมวาความตองการฝายรางกายหรือฝายวิญญาณ และใหถือตามแบบฉบับฤทธิ์กุศล 
ของแมพระ โดยเฉพาะอยางยิ่งความบริสุทธิ์และความสุภาพของพระนาง มีรูปหรือเหรียญ 
ของพระมารดานิจจานุเคราะหติดตัวอยูเสมอไป และสวดบท "วันทามารีอา 3 ครั้ง และบท 
"พระสิริรุงโรจน" หนึ่งบท ทุกเชาค่ํา  

  นพวาร การแสดงความศรัทธาตอพระมารดานิจจานุเคราะห ที่มีชื่อเสียงและมีคนนิยม
มากที่สุดก็คือ "นพวาร" การทํานพวารนี้ ไปทําไดทุกอาทิตยโดยมิขาด ถาไปวัดไมไดก็สวด 
ที่บาน เราเริ่มนพวารนี้เมื่อไรก็ได และทําใหครบ 9 อาทิตยเปนอยางนอย แตผูที่ศรัทธาตอแมพระ
จะทําตอไปเสมอ นพวารนี้ แพรหลายไปทั้วโลก เฉพาะในอเมริกาเทานั้น มีนพวารพระมารดานิจจา
นุเคราะห ตามวัดตาง ๆ ประมาณ 2,000 แหง นพวารที่นับวาใหญที่สุดในโลก ก็คือที่มนิลา 
ในประเทศฟลิปปนส ท่ีวัดคณะพระมหาไถแหงนี้ มีคนมาทํานพวารอาทิตยละประมาณ 90,000 คน 
และที่เมืองอื่น ๆ ก็มีคนไปทํานพวารไมนอยกวาจํานวน ที่กลาวมานี้เทาไรนัก นี่เปนทางหนึ่ง 
ที่เราอาจจะแสดงความรักตอแมพระ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ตอพระมารดานิจจานุเคราะหที่รัก 
ของเรา  
 

 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 



 
        

        ความหมายของรูปพระมารดานิจจานุเคราะห 
      จงมองรูปพระมารดานิจจานุเคราะหของทาน พระเยซูกุมารตกพระทัย 
     ในเมื่อพระองคมองเห็นภาพเครื่องทรมานของพระองค ซึ่งเทวดา 
     สององคเปนผูถือชูใหพระองคเห็น พระองคจึงรีบวิ่งไปหาพระมารดา 
     โดยเร็ว จนกระทั่งรองเทาสานเล็กๆ ของพระองคหลุดออกมาจาก 
     พระบาท แมพระทรงอุมพระองคไวในออมแขนดวยความรัก พรอมท้ัง 
     ปลอบใจใหขวัญพระองค แตจงสังเกตดูดวงตาของแมพระ พระนางมิได 
     มองพระเยซูเจา แตกลับมองดูเรา นี่ไมใชความคิดที่ลึกซึ้งของผูวาด 
     ดอกหรือ เขาจะอธิบายคําขอรองของแมพระ ใหเราหลีกเลี่ยงบาปและ 
     รักพระบุตรของพระนางไดดีไปกวานี้ไมไดแน  พระหัตถของพระเยซ ู
บีบแนนอยูกับพระหัตถของแมพระ เพื่อเตือนเราวาเมื่อพระองคอยูในโลกนี้ พระองคมอบพระองคเองไว 
ในความคุมครองดูแลของแมพระโดยสิ้นเชิง ฉะนั้นในเวลานี้ พระองคจึงมอบพระหรรษทานทั้งหมดในเมือง
สวรรคใหแกพระนาง เพื่อประทานใหแกผูที่วอนขอจากพระนาง  นี่คือความหมายที่สําคัญของรูป แตรูปนี้ 
เปนศิลปะแบบไบแซนติน ซึ่งเต็มไปดวยสัญลักษณตางๆ ตอไปนี้เปนความหมายอันละเอียดลออบางประการ
ของรูปนี ้
 1. ตัวหนังสือกรีก  แปลวา " มารดาพระเปนเจา "  
 2. ดาว   ดาวที่ประดับอยูบนผาคลุมศีรษะพระนาง คือ ดาวสมุทร  
    หมายถึง การนําแสงสวางของพระคริสตเจามายังโลกท่ีมืดมัว 
 3. ตัวหนังสือกรีก  ชื่ออัครเทวดามีคาแอล ทานกําลังถือหอกและฟองน้ําซึ่งเปนเครื่องทรมาน 
    ของพระเยซูเจา  
 4. ปากแมพระเล็ก  ปากแมพระเล็กแสดงใหเห็นวา แมพระรักษาความเงียบและสํารวมใจ พูดนอย  
 5. สีแดง   สีแดงเปนสีที่พรหมจารียใชในสมัยของพระเยซูเจา  
 6. เสื้อคลุมสีน้ําเงิน สีน้ําเงินเปนสีที่พรหมจารียใชในสมัยของพระเยซูเจา 
 7. พื้นของรูป  พื้นของรูปเปนสีทอง ซึ่งเปนสัญญลักษณของสวรรค ซึ่งพระเยซูเจาและแมพระ
    ทรงประทับอยูในขณะนี้ สีทองสองมาจากเสื้อทั้งของแมพระและพระกุมาร  
    แสดงใหเห็นถึงความสุขแหงสวรรค ที่ทั้งสองอาจจะนํามาใหแกใจที่เหน็ดเหนื่อย
    ออนแอของมนุษยได  
 8. พระหัตถพระเยซู  พระหัตถพระเยซูเจาคว่ําอยูบนพระหัตถแมพระ แสดงใหเห็นวา พระหรรษทาน
    แหงการไถบาปมนุษย อยูในความดูแลของพระนาง 
 9. มงกุฏทอง   ซึ่งพระศาสนจักรสั่งใหสวมรูปแมพระรูปนี้ในป 1867 เปนเครื่องยืนยันอัศจรรย  
    ซึ่งแมพระภายใตพระนาม“นิจจานุเคราะห” เปนผูประทานให 
 10. ตัวหนังสือกรีก   ชื่ออัครเทวดาคาเบรียล ทานถือกางเขนและตะปู  
 11. ดวงตาของพระแม  ดวงตาของแมพระกวางใหญสําหรับความทุกขยากของเรา และหันมองทางเราเสมอ  
 12. ตัวหนังสือกรีก  ชื่อของพระเยซูคริสตเจา  
 13. มือซายของแมพระ  มือซายแมพระพยุงพระกุมารเจาอยางหวงแหน แสดงใหเห็นวา  
    พระนางคือพระมารดาของพระองค มือนั้นคือที่บรรเทาทุกข  
    ทุกคนที่เรียกหาพระนาง  
 14. รองเทาท่ีกําลังตก  รองเทาที่กําลังตกอาจจะเปนสัญลักษณของวิญญาณที่ยังติดกับพระเยซูเจาดวย 
    ดายเสนสุดทาย คอื“ความศรัทธาตอแมพระ” 


