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บทที่ 1 “คุณพ่ อผิด”
“นี่น่าสนใจเหลือเกิน” อโดไนแรม คิด “ปริ ศนาในหนังสื อพิมพ์อีก” เขาแอบไปที่มุมเงียบ ๆ ที่
จะไม่มีใครรบกวนเขา แล้วไปคิดจนกระทัง่ ได้คาตอบ “มีรางวัลเสี ยด้วยซิ ” เขาบอกกับตนเอง “และดู
เหมือนว่าฉันจะได้รับรางวัล”
แต่เมื่อเขาบอก คนในบ้านว่า เขาตอบปริ ศนานั้นได้แล้ว คุณพ่อของเขาไม่พอใจเลย นายจัด๊ ซัน
คิดว่าบุตรชายของเขาควรจะใช้เวลาทาสิ่ งอื่นที่สาคัญกว่า ตอบปริ ศนา “ทาโจทย์เลขบ้างซิ ” ท่านออก
คาสั่ง
อโดไนแรม เกิดที่เมืองเมลเดน ในรัฐแมสซาชูเซท ในสหรัฐอเมริ กา เมื่อ ค.ศ. 1788 บิดาของ
เขาเป็ นอนุศาสนาจารย์คริ สเตียนอยูใ่ นเมืองเล็ก ๆ เมือง หนึ่ง เพียง สองสามปี แล้วก็ยา้ ยไปอีกเมืองหนึ่ ง
และย้ายต่อไปอีกเมือง เมืองเหล่านี้อยูใ่ กล้ ๆ กับบอสตัน ซึ่ งเป็ นศูนย์กลางใหญ่แห่งการศึกษาและ
วัฒนธรรม นางจัด๊ ซัน เป็ นผูไ้ ด้รับการศึกษาและวัฒนธรรมมาอย่างดี และเกรงสามีของนาง อยูส่ ัก
หน่อย เพราะในบางครั้งเขาเข้มงวดมาก อโดไนแรม มีนอ้ งสาวอยูค่ นหนึ่ง อายุนอ้ ยกว่าเขาปี ครึ่ ง
น้องชายของเขา เอลนาธาน ก็อ่อนกว่าเขา 6 ปี
ตั้งแต่ อโดไนแรม เป็ นเด็กมาแล้ว บิดาของเขาได้กะโครงการไว้วา่ เขาต้องการให้บุตรชายของ
เขาโตขึ้นเป็ นคนสาคัญ! และ อโดไนแรม อ่านพระคริ สตธรรมคัมภีร์ได้ เมื่อเขามีอายุเพียง 3 ขวบ
เท่านั้น บิดาของเขามีความสุ ขมาก ท่านแน่ใจว่าความหวังของท่านจะเป็ นจริ ง เมื่อบุตรชายของท่านโต
ขึ้นก็จะต้องเป็ นคนที่มีชื่อเสี ยงอย่างแน่นอน
เพื่อที่จะเป็ นคนมีชื่อเสี ยง บุตรชายของท่านก็จะต้องได้รับการศึกษาดี ดังนั้น นายจัด๊ ซัน จึง
จัดหาครู ดีที่สุดที่เขาจะหาได้ เมื่ออโดไนแรม อายุ 10 ขวบ เขาได้เรี ยนการเดินเรื อจากกัปตันนอก
ประจาการผูห้ นึ่ง พออายุ 12 ปี เขารู้ภาษากรี กได้ตลอด พออายุได้ 16 ปี เขาได้เข้าเรี ยนใน
มหาวิทยาลัยเบราน์ ทั้ง ๆ ที่เด็กส่ วนมากยังไม่พร้อมที่จะเข้ามหาวิทยาลัยจนกว่าจะอายุ 17 ปี อโดไน
แรม เองเริ่ มคิดว่าสักวันหนึ่งเขาอาจจะเป็ นคนสาคัญคนหนึ่ง เขาอาจจะเป็ นผูแ้ สดงสุ นทรพจน์ จินตกวี
รัฐบุรุษ สักวันหนึ่งเขาอาจจะมีชื่อเสี ยงยิง่ ใหญ่ และเขาจะมัง่ มีมาก แต่หลังจากนั้นเขาจะทาอะไรดี แม้วา่
เขาจะเป็ นคนสาคัญในขณะที่เขายังมีชีวติ อยู่ แต่หลังจากที่เขาตายไปไม่นาน ประชาชนก็จะพากันลืมเขา
เสี ย สักวันหนึ่งร้อยปี ล่วงไปประชาชนก็พากันลืมเขาหมด บางทีเป็ นผูร้ ับใช้พระเจ้าประกาศพระกิตติ
คุณจะดีกว่า เขาจะไม่เป็ นอย่างคุณพ่อ ซึ่ งเทศนาอยูแ่ ต่ในโบสถ์เล็ก ๆ แต่เขาจะเป็ นนักเทศน์คนสาคัญ
ซึ่งมีชื่อเสี ยง เขาจะเทศนาในโบสถ์ประจาเมืองใหญ่ซ่ ึ งมีคนมากมายมาฟัง เขาจะได้มีรถม้าส่ วนตัว มี
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บ้านสวยงามทาสี ขาว บางทีจะได้อยูใ่ นเมืองบอสตันซึ่ งสาหรับเขาแล้ว เป็ นเมืองวิเศษที่สุดสาหรับหนุ่ม
สาว
แม้วา่ เขาจะคิดถึงสิ่ งเหล่านี้ก็ยงั ดูเหมือนว่า มีอะไรผิดอยู่ ผูร้ ับใช้พระเจ้าซึ่ งออกไปประกาศพระ
กิตติคุณไม่ได้ใฝ่ หาชื่ อเสี ยง ไม่เหมาะที่ผรู ้ ับใช้พระเจ้าจะทาเช่นนั้น เมื่อนึกถึงโครงการนี้แล้ว อโดไน
แรม ยังไม่สุขใจนัก นอกจากนี้เขายังไม่ได้เป็ นคริ สเตียน! และเขายังไม่อยากเป็ นคริ สเตียน สิ่ งเดียวที่เขา
ปรารถนาก็คือ เป็ นคนสาคัญที่มีชื่อเสี ยง !
ในมหาวิทยาลัยต่างกว่าที่ซ่ ึ ง อโดไนแรม เคยอยูม่ าแต่ก่อน ที่นี่เขามีเพื่อนใหม่ เพื่อนเหล่านี้พดู
ถึงสิ่ งแปลก ๆ ใหม่ ๆ ซึ่ ง อโดไนแรม ไม่เคยได้ยนิ มาก่อนเลย เพื่อนเหล่านี้ไม่มีชีวติ ภายในครอบครัว
อย่างที่อโดไนแรมนิยมชมชอบ บางคนมีบิดามารดาที่ไม่เป็ นคริ สเตียน นักเรี ยนแต่ละคนต้องการ
ชื่อเสี ยงสาหรับตน ให้มีชื่อเสี ยงเด่นกว่าคนอื่น ๆ อโดไนแรม ปรับตัวเองให้เข้ากับชี วติ ในมหาวิทยาลัย
ได้เป็ นอย่างดี เขาทางานหนักกว่านักศึกษาส่ วนมาก เขาศึกษาวันละหลายชัว่ โมง เขาไม่เพียงแต่อยากจะ
สอบไล่ได้เท่านั้น แต่อยากจะมีชื่อเสี ยงให้เป็ นที่รู้จกั กันว่าเป็ นนักศึกษาที่เรี ยนเก่งในชั้น เขาเขียนตอบ
ข้อสอบด้วยความคิดรอบคอบ แล้วคอยฟังคะแนน เมื่อประกาศผลสอบปรากฏว่า อโดไนแรมได้
คะแนนสู งสุ ดในชั้น เขาเขียนจดหมายถึงบิดาด้วยความยินดีวา่ “คุณพ่อที่รักของผม! ผมได้คะแนน
สู งสุ ดในชั้น!”
ขณะที่เขาอยูใ่ นมหาวิทยาลัย อโดไนแรม ได้พบนักศึกษาผูห้ นึ่ง ซึ่ งไม่เพียงแต่ไม่เป็ นคริ สเตียน
เท่านั้น ยังพูดว่าเขาไม่เชื่ อว่ามีพระเจ้าด้วย นักศึกษาเช่นนี้ จะมาเป็ นเพื่อนกับอโดไนแรม ได้อย่างไร? แต่
มีหลายอย่างที่คนหนุ่มทั้งสองนี้เหมือนกัน เขาทั้งสองนี้คิดและพูดได้คล่องแคล่วชัดเจน คนทั้งสองรัก
การศึกษาและใฝ่ ฝันที่จะเป็ นบุคคลสาคัญ
อโดไนแรม กับ คุณ ก. เพื่อนคนนี้ ใช้เวลาอยูด่ ว้ ยกันมากขึ้น ๆ เขาถกปั ญหาการเมืองปรัชญา
และศาสนา ไม่ตอ้ งสงสัยเลย ทีแรก อโดไนแรม โต้แย้งกับคุณ ก. เมื่อคุณ ก. พูดว่า ไม่มีพระเจ้า ไม่ตอ้ ง
สงสัยเลย ที่เขาพูดว่า คาสอนของผูท้ ี่วา่ ไม่มีพระเจ้า วอลแตร์ ไม่เป็ นความจริ ง ไม่ตอ้ งสงสัยว่าเขายังจา
คาที่คุณพ่อเทศนาได้ และจะโต้แย้งว่ามีพระเจ้า และพระองค์ทรงรักมนุษย์ พระองค์ทรงส่ งพระบุตร
ของพระองค์เข้ามาในโลกนี้เพื่อตายแทนมนุษย์ มารับการลงโทษแทนมนุษย์ที่ได้ทาบาปลงไป ไม่ตอ้ ง
สงสัยว่าเขาบอกคุณ ก. ว่าคนเหล่านั้นผูไ้ ม่ยอมรับพระเยซูคริ สต์เป็ นพระผูช้ ่วยให้พน้ บาปจะต้องถูก
ลงโทษเพราะบาปของตน แต่อโดไนแรม เองก็ไม่ได้เป็ นคริ สเตียน ข้อโต้แย้งของเขาจึงค่อย ๆ อ่อนลง
และก่อนที่เขาจะออกจากมหาวิทยาลัยไป คุณ ก.ก็ได้ชยั ชนะ ทุกคนในมหาวิทยาลัยทราบว่า อโดไน
แรม ไม่โต้แย้ง คุณ ก. เพื่อนของเขาอีกต่อไป อโดไนแรม จัด๊ ซัน เป็ นผูท้ ี่ไม่มีพระเจ้าไปแล้ว
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ปี ต่อมา อโดไนแรม สอนในโรงเรี ยนแห่งหนึ่ง แล้วเขาก็เลิกสอนกลับบ้าน เพื่อเตรี ยมตัว
เดินทาง เขาอยากจะเดินทางไปตามความพอใจ เขาอยากจะเห็นสถานที่ต่าง ๆ ที่เขาเคยได้ยนิ มา เมื่อเขา
บอกกับบิดามารดาว่า เดี๋ยวนี้ เขาไม่เชื่อพระเจ้าแล้ว ท่านทั้งสองงันไป มารดาของเขาร้องไห้ บิดาโต้แย้ง
ด้วย ท่านพยายามพิสูจน์วา่ บุตรชายเชื่ อในสิ่ งที่ไม่เป็ นความจริ ง ท่านพยายามแสดงว่า ทุกสิ่ งพิสูจน์วา่
คริ สตศาสนาเป็ นความจริ ง แต่ อโดไนแรม ตอบข้อโต้แย้งเหล่านั้นทุก ๆ ข้อ และขณะที่เขาออกจาก
บ้านในตอนบ่ายวันนั้น เขาก็แน่ใจว่า ความคิดของบิดาของเขาครึ และหัวโบราณ และความคิดของเขา
ไม่แต่ใหม่เท่านั้น ยังถูกต้องด้วย
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บทที่ 2 ในทีพ่ กั คนเดินทาง
เดี๋ยวนี้ อโดไนแรม อายุ 21 ปี แล้ว บิดาของเขาเป็ นผูป้ กครองในคริ สตศาสนา ทั้งบิดา มารดา
ของเขารักพระเจ้าจนสุ ดใจ
แต่อโดไนแรมเองกลับเป็ นผูท้ ี่ไม่ยอมเชื่ อถือพระเจ้า
ตั้งแต่อยูใ่ น
มหาวิทยาลัย ไม่เชื่อถือพระเจ้าด้วย และ ตั้งใจที่จะแสวงหาความเพลิดเพลินทั้งสิ้ นในทางโลกเท่าที่จะ
หามาได้
เขาทราบดีวา่ การทาเช่นนี้จะนาความทุกข์โศกมากมายมาสู่ บิดามารดา แต่เขาก็คิดว่า ท่านทั้ง
สองนั้นครึ หัวโบราณ เขาไม่ยอมเชื่อถือในสิ่ งที่ท่านทั้งสองเชื่อ ถึงแม้วา่ จะทาให้บิดามารดาทุกข์โศก
มากมายสักเพียงไรก็ตาม เขาก็ยงั ต้องการทาตามใจตน
เขาเดินทางจาก อัลบานี่ ไปยังเมืองนิวยอร์ค โดยเรื อกลไฟ เป็ นเรื อลาแรกที่เขาเคยเห็น จึง
ตื่นเต้นและชื่นชมในการเดินทางครั้งนี้มาก
เขายิง่ ตื่นเต้นมากยิง่ ขึ้นไปอีก เมื่อไปถึงนครนิวยอร์ ค! แม้วา่ จะเป็ นเวลา 150 ปี มาแล้ว นิวยอร์ค
ก็ยงั คงเป็ นเมืองที่น่าทึ่ง เขาพบกลาสี เรื อมากมาย มาเรื อจากเมืองไกล ๆ พูดภาษาต่าง ๆ กัน มีนกั ธุ รกิจที่
ร่ ารวยมากด้วย ผูซ้ ่ ึ งคิดว่าร้านและสานักงานของเขาเป็ นสิ่ งสาคัญอย่างยิง่ ยวด โรงมหรสพ ภัตตาคาร
และชายหญิงที่เขาพบก็ลว้ นเป็ นของแปลกใหม่ และน่าทึ่งแก่ชายหนุ่ม ที่เคยอยูแ่ ต่ในเมืองเล็ก ๆ ทั้งสิ้ น
อโดไนแรม ได้ร่วมในคณะละคร เขาชอบการตื่นเต้นชนิ ดนี้ ราวปี หนึ่งที่เขาคิดว่าเขาเป็ นคนที่
มีเวลาสุ ขรื่ นเริ งมากที่สุด เพื่อนของเขาเริ่ มพูดกันถึงภาคตะวันตกของประเทศซึ่ งคิดกันว่าจะหาเลี้ยงชีพ
ได้ง่าย อโดไนแรม ตกลงใจจะไปที่นนั่ ซึ่ งเขาเองก็ยงั ไม่เคยเห็น จะได้สนุกสนานในที่น้ นั อีก
เขาขี่มา้ ไป เมื่อนึกถึงที่ที่ เขาจะไปใช้ชีวติ อย่างสนุกสนานนั้นเขาก็ตื่นเต้นมาก พอสิ้ นการ
เดินทางวันแรก เขาก็ไปยังที่พกั คนเดินทาง ถามหาห้องพักเพื่อจะพักสักคืนหนึ่ง เจ้าของที่พกั บอกแก่เขา
ว่า
“ขอโทษเถิดครับ มีห้องเหลืออยูเ่ พียงห้องเดียวเท่านั้น – และคืนนี้ก็จะหนวกหูไปสักหน่อย
เพราะมีชายหนุ่มที่อยูใ่ นห้องถัดไปเจ็บหนัก”
“ฉันเหนื่ อยมาก จนนอนที่ไหน ๆ ก็หลับทั้งนั้น”อโดไนแรม ตอบ “ไม่แปลกอะไรหรอกว่าจะ
หนวกหูสักเท่าไหน”
“แต่คุณหมอบอกว่าชายหนุ่มที่อยูใ่ นห้องถัดไปนั้นอาจตาย คุณคิดว่าจะอยูห่ อ้ งติดกับเขาจะไม่
เป็ นอะไรหรื อ?”
“ไม่เป็ นไรดอก” อโดไนแรม ให้ความมัน่ ใจ “แม้วา่ คนกาลังจะตายในห้องถัดไปก็ไม่รบกวน
ฉัน ขอกุญแจให้ฉนั เถอะ”
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แต่คืนนั้น เขาเต็มไปด้วยความทุกข์หนัก ตั้งแต่ตอนเย็นมีแต่เสี ยงฝี เท้าของหมอ เสี ยงลากเก้าอี้
ครู ดไปบนพื้นกระดาน อโดไนแรม นอนไม่หลับ เสี ยงพึมพาไม่รู้จกั หยุดรบกวนเขา เขาเริ่ มนึกถึง – ผู้
หนึ่งซึ่ งกาลังจะตายในห้องถัดเขาไป เขาพยายามปลอบใจตนเอง โดยนึกว่ามีคนตายกันทุกวัน แล้วเขา
ระลึกได้วา่ เจ้าของห้องว่าเป็ นคนหนุ่ม เขาเกิดสงสัยว่า คนหนุ่มพร้อมที่จะตายหรื อ พอเขาตายไปจะเกิด
อะไรขึ้นแต่เขา? อโดไนแรม พยายามเปลี่ยนไปนึกถึงเรื่ องอื่น เขาคิดว่า เรื่ องกลัวที่เกิดขึ้นในจิตใจของ
เขา เป็ นเรื่ องที่เด็ก ๆ กลัว แต่เขาทราบว่าบิดาของเขาจะต้องพูดว่านี่ไม่ใช่เรื่ องที่ไร้สาระ อโดไนแรม ยิง่
กลัวมากขึ้น แม้วา่ เขาจะไม่ยอมรับก็ตาม
เขาปรารถนาให้คุณ ก. เพื่อนในมหาวิทยาลัยของเขาอยูท่ ี่นี่ดว้ ยเหลือเกิน เขาจะได้ไม่ตอ้ งกลัว
เรื่ องชายหนุ่มกาลังจะตายในห้องถัดไปนั้น! เขาจะให้คาตอบที่มีเหตุผลแก่ความรู ้สึกกลัวซึ่ งวนเวียนอยู่
ในสมองของ อโดไนแรม และ อโดไนแรม ยังคิดอีกว่า คุณพ่อของฉันเข้าใจสิ่ งเหล่านี้ไปอีกทางหนึ่ง
และบางทีชายที่กาลังจะตายนี้อาจมีบิดาที่เป็ นคริ สเตียนเหมือนฉันก็เป็ นได้
เช้าวันรุ่ งขึ้น ขณะที่ อโดไนแรม คืนกุญแจห้องของเขาให้เจ้าของที่พกั ด้วยความเพลีย เจ้าของ
ที่พกั ถามว่า “เมื่อคืนนี้คุณหลับสบายดีหรื อครับ”
“ไม่ค่อยหลับเลย” อโดไนแรมตอบ “ชายหนุ่มที่เจ็บอยูใ่ นห้องต่อไปเป็ นอย่างไรบ้างเล่า?”
“คุณไม่ได้ยนิ เสี ยงเขาหามออกไปหรื อครับ? เขาตายในตอนกลางคืน”
“เสี ยใจด้วย” อโดไนแรมตอบ “คุณคิดว่าเขาเป็ นคนหนุ่มใช่ไหม?”
“ครับ เขายังหนุ่มมาก ผมคิดว่าเขาเพิ่งสาเร็ จจากมหาวิทยาลัยเบราน์”
“มหาวิทยาลัยเบราน์!” อโดไนแรม อุทานออกมาด้วยความประหลาดใจ “ชื่ออะไรนะ? บางที
ฉันอาจรู้จกั บ้าง”
“ชื่อของเขาหรื อครับ? ผมจาไม่ได้ อ้อครับ ผมมีรายชื่ออยูใ่ นสมุดทะเบียน นี่ครับ เขาชื่ อคุณ ก.
ครับ”
อโดไนแรม เกือบไม่เชื่ อหูตนเอง เพื่อนของเขา คุณ ก.ตายเสี ยแล้ว เพื่อนที่พดู ว่า ไม่มีพระเจ้า
เพื่อนที่พดู ว่า คนเราจะทาบาปอย่างไรก็ได้ตามใจชอบไม่จาเป็ นจะต้องกลัวว่าจะต้องถูกลงโทษเพราะ
ความบาปของตน ชายหนุ่มผูซ้ ่ ึ ง หัวเราะเยาะ ทุกสิ่ งที่เป็ นความดีที่ถูกต้องและบริ สุทธิ์ ปั จจุบนั เขาผูน้ ้ ีได้
ตายไปแล้ว เดี๋ยวนี้คุณ ก.จะต้องทราบว่าทุกสิ่ งที่เขาเคยเชื่ อถือมานั้นผิด มนุษย์จะต้องได้รับการลงโทษ
เพราะความผิดบาปของเขา ไม่วา่ ผูน้ ้ นั จะเชื่ อหรื อไม่ก็ตาม นัน่ คือ เขาจะต้องถูกลงโทษ นอกจากจะ
ได้รับการยกโทษบาปของเขาเสี ย คุณ ก. ตายไปแล้ว ตามที่ อโดไนแรม ทราบเขาไม่ได้รอดพ้นจากบาป
ของเขาโดยทางพระเยซูคริ สต์เจ้า ปั จจุบนั นี้เขาไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงไปให้พน้ จากการลงโทษบาป
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ของเขาได้ เวลานี้ อโดไนแรม รู ้แล้วว่า โครงการต่าง ๆ ในชีวติ ของเขาผิด โครงการของเขาก็เหมือนกับ
โครงการที่คุณ ก. เคยมี และเป็ นโครงการตื้น ๆ ไม่ลึกซึ้ ง ทั้งไม่สุจริ ตและผิด
อโดไนแรม ไม่รู้สึกสนใจที่จะเดินทางไปยังส่ วนอื่นของประเทศเสี ยแล้ว เขาไม่สนใจในชีวติ
หรู หรา เขาขึ้นม้ากลับมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออก กลับไปยังเมือง พลีมธั บิดามารดาของเขาประหลาด
ใจเมื่อเห็นเขากลับบ้าน และเราก็รู้วา่ ท่านทั้งสองแปลกใจเมื่อ อโดไนแรม บอกท่านว่าเขาตั้งใจจะเข้า
โรงเรี ยนพระคริ สตธรรม
อโดไนแรมยังไม่ได้เป็ นคริ สเตียน และโดยปกติแล้ว โรงเรี ยนพระคริ สตธรรมไม่รับนักเรี ยนที่
ไม่เป็ นคริ สเตียน ผลสุ ดท้ายเขาก็ยกเว้นรับอโดไนแรม เข้าเรี ยนกับนักเรี ยนอื่น ๆ ขณะที่เขาเรี ยนพระ
คริ สตธรรมคัมภีร์ เขาก็ได้เรี ยนรู ้วา่ ประวัติศาสตร์ อนั มีอยูใ่ นพระคริ สตธรรมเดิม การกลับใจใหม่ของ
เปาโล ผูซ้ ่ ึ งครั้งหนึ่งได้เคยข่มเหงคริ สเตียน และเรื่ องอื่น ๆ จากพระคริ สตธรรมคัมภีร์ น่าทึ่งและตื่นเต้น
ไม่แพ้ละครในนครนิวยอร์ ค! ลัทธิ ของการกลับคืนดีกบั พระเจ้า ตรี เอกานุ ภาพ และการบังเกิดของพระ
เยซูจากหญิงพรหมจารี ผบู ้ ริ สุทธิ์ ก็ทาให้เขาจุใจมากกว่าบทความของบรรดาผูป้ ฏิเสธพระเจ้า ภายใน
สองสามเดือนเขาก็กลายเป็ นคริ สเตียนแท้ ถวายชีวติ ของเขาทั้งหมดแก่พระเยซูคริ สต์ ใน ค.ศ. 1809 เขา
ก็เป็ นสมาชิกในโบสถ์ที่บิดามารดาของเขาเป็ นศิษยาภิบาลอยู่
แน่นอนว่า ปั จจุบนั นี้ อโดไนแรม เป็ นผูท้ ี่ถูกสร้างขึ้นใหม่แล้ว (ดู 2 โคริ นธ์ 5: 17) เขามีผนู้ าคน
ใหม่ และ เขาตั้งใจจะถวายทุกสิ่ งทุกอย่างในชีวติ ของเขา แก่พระองค์ ก่อนที่จะตัดสิ นใจอะไรลงไป เขา
มักถามตนเองว่า “ทาสิ่ งนี้พระเจ้าจะพอพระทัยไหม?”
เย็นวันหนึ่ง มีนกั เรี ยนคนหนึ่งส่ งหนังสื อให้ อโดไนแรม พร้อมทั้งแนะนาว่า เขาควรจะอ่าน
หนังสื อนั้น “เธอหมายความว่า ฉันควรจะอ่านแทนที่จะเตรี ยมตัวสอบหรื อ?” เขาถาม
“ถูกแล้ว นี่เป็ นหนังสื อเล่มเล็ก ๆ ไม่ตอ้ งใช้เวลาอ่านสักเท่าใดดอก เขียนโดย บุค๊ คะแนน
อนุศาสนาจารย์ของบริ ษทั อี๊สท์อินเดีย คุณจะตื่นเต้นมากเมื่อได้อ่านบทความของเขา เขาเขียนถึง
อิทธิ พลของการสอนพระกิตติคุณแห่งพระเยซูคริ สต์ที่มีต่อผูท้ ี่ไม่เป็ นคริ สเตียนในประเทศอินเดีย”
ขณะที่ อโดไนแรม อ่านหนังสื อเล่มเล็กนี้ เขาคิดว่า “ฉันจะต้องไปที่นี่อย่างแน่ ๆ นี่ เป็ นสิ่ งที่ฉนั
จะต้องทา คนเหล่านี้เป็ นผูท้ ี่ฉนั จะต้องไป บอกข่าวดี แห่ ง การรอดพ้นบาปโดยทางพระเยซูคริ สต์” แล้ว
คิดว่า “แต่ฉนั จะไปยังส่ วนนั้นของโลกได้อย่างไร? และถ้าฉันไปถึง บางทีฉนั อาจจะเป็ นไข้ตายก็ได้!”
ภายในจิตใจของ อโดไนแรม เริ่ มเกิดการต่อสู ้ข้ ึน เขาคิดถึงเรื่ องคนที่ไม่เคยได้ยนิ ถึงพระเจ้า หรื อ พระ
บุตรผูซ้ ่ ึ งตายเพื่อให้คนพ้นจากความบาป เขาอธิ ษฐานถึงเรื่ องนี้ และความรับผิดชอบ ของเขาที่มีต่อคน
เหล่านี้ บทความในหนังสื อเล่มเล็ก ๆ นั้น วนเวียนอยูใ่ นสมองของเขา มนุษย์จะรอดพ้นจากความบาป
ผิดและจากการลงโทษความบาปได้ก็ต่อเมื่อมีผนู ้ าข่าวแห่ งความรอดมาบอก เขาเท่านั้น บางทีเขารู ้สึก
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แน่ใจว่า พระเจ้าทรงปรารถนาให้เขาเป็ นผูน้ าข่าวของคริ สตศาสนาไปยังประเทศอินเดีย แต่อีกทีหนึ่ง
เขาก็ไม่รู้วา่ เขาควรจะไปหรื อไม่ การสู ้รบในจิตใจยังคงมีต่อไป โดยไม่มีฝ่ายไหนชนะ
ขณะที่เขาอ่านหนังสื อนั้น อโดไนแรม รู ้สึกเหมือนกับว่า เขาได้ยนิ พระสุ รเสี ยงของพระเจ้า
ทรงตรัสกับเขา “จงเทศนาพระคาของเราในประเทศอินเดีย” แต่ขณะที่เขาพูด คิดและอธิ ษฐานถึงเรื่ องนี้
ก็ดูเหมือนว่าพระเจ้าไม่ได้ตรัสกับเขาเลย เขาไม่รู้วา่ ควรจะทาอย่างไร นานต่อมา ข้อความในพระธรรม
มาระโก 16 : 15 ที่วา่ “ท่านทั้งหลายจงออกไปทัว่ โลกประกาศกิตติคุณแก่มนุษย์ทุกคน” ก็ผดุ ขึ้นในใจ
ของเขา เขาได้ยนิ พระคานี้ชดั เจนเหมือนกับว่า มีคนมายืนพูดกับเขาข้าง ๆ จากนาทีน้ นั เอง อโดไนแรม
ทราบว่า เขาไม่ตอ้ งสงสัยอีกต่อไปแล้ว พระเจ้าทรงตรัสกับเขาในวันนั้น เดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 1810
อโดไนแรม ถวายชีวติ ของเขา ในการประกาศพระกิตติคุณแก่คนทางภาคตะวันออก
แม้วา่ จะตัดสิ นใจแล้วก็ตาม ก็ยงั ไม่ง่ายนักสาหรับอโดไนแรม ประการแรก มีนกั เรี ยนอีกคน
หนึ่ง แซมมูเอลน้อท – ซึ่งดูเหมือนว่าสนใจต่อการออกไปประกาศพระกิตติคุณยังประเทศอื่น ส่ วนคน
อื่น ๆ เตรี ยมตัวประกาศ พระกิตติคุณในโบสถ์ภายในประเทศอเมริ กา แล้วต่อมา คนหนุ่มอีกสี่ คนมา
จากโรงเรี ยนพระคริ สตธรรม อโดไนแรมพบว่า สี่ คนนี้ถวายชีวติ ของเขาในการประกาศพระกิตติคุณแก่
ประเทศอื่นด้วย เดี๋ยวนี้มีอยูท่ ้ งั หมดหกคน แล้วที่มีจุดประสงค์อย่างเดียวกัน เขาเชื่อว่าพระเจ้าทรงเลือก
เขาให้นาข่าวแห่งการรอดพ้นบาปไปยังบรรดาผูท้ ี่ไม่เคยได้ยนิ ได้ฟังมาก่อน
แม้กระนั้นก็ยงั คงมีการทดลองและการต่อสู ้ในจิตใจของเขา เมื่อเขาสาเร็ จจากโรงเรี ยนพระ
คริ สตธรรมในเดือนมิถุนายน ค.ศ. 1810 เขาได้รับเชิ ญให้เข้าร่ วมเป็ นผูท้ าการสอนในมหาวิทยาลัยเบ
ราน์ คุณหมอกริ ฟฟิ น ศิษยาภิบาลของโบสถ์ที่ใหญ่และมัง่ คัง่ ที่สุดแห่งเมืองบอสตัน เชิญเขาให้ไปเป็ น
ผูช้ ่วยของท่าน ที่นนั่ เขามีรถม้า พร้อมทั้งม้าเป็ นของตนเอง มีบา้ นดี ๆ เขาจะได้เข้าร่ วมในวงการ
วัฒนธรรมในอเมริ กา สิ่ งเหล่านี้ลว้ นเป็ นสิ่ งที่ อโดไนแรม ใฝ่ ฝันมาแล้วทั้งสิ้ น คุณแม่ของเขาพยายาม
ชักชวนให้เขาฉวยโอกาสดีอนั นี้โดยพูดว่า “ลูกจะได้อยูใ่ กล้บา้ น” แต่ปัจจุบนั นี้ อโดไนแรม เบื่อชีวติ
เช่นนั้นเสี ยแล้ว สิ่ งที่ครั้งหนึ่ งเขาเคยปรารถนาอยากมีไม่เป็ นที่สนใจแก่เขาอีกต่อไป เขาตอบว่า “ผมจะ
ไม่อยูใ่ นเมืองบอสตัน ผมจะไปไกลกว่านั้น”
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บทที่ 3 ขอให้ เขาส่ งท่ านออกไป
“ฉันรู ้สึกเหมือนว่า” ท่านศาสตราจารย์สจ๊วต พูด “พวกเธอคนหนุ่มมีความคิดมากมายหลาย
อย่างนัก” ท่านพูดกับ อโดไนแรมและเพื่อนทั้งห้าคนของอโดไนแรม ผูซ้ ่ ึ งนัง่ อยูอ่ ีกด้านหนึ่งของห้อง
หันหน้าเข้าหาท่าน อโดไนแรม นัง่ อยูบ่ นเก้าอี้ชะโงกตัวไปถามว่า “ท่านหมายว่าเราโง่เขลา และ ทาไป
โดยไร้จุดประสงค์หรื อครับ เมื่อเราพูดว่า เราต้องการออกไปประกาศพระกิตติคุณแห่ งการรอดพ้นบาป
แก่ผทู ้ ี่อยูส่ ่ วนอื่น ๆ ของโลก?”
“พวกเธอพูดกันมากถึง เรื่ องการประกาศพระกิตติคุณยังประเทศเหล่านั้น นัน่ ก็จริ งอยู่ แต่เธอ
จะต้องไปถึงที่นนั่ เสี ยก่อนที่จะเทศนาที่นนั่ นะ และเธอจะไปได้อย่างไรกัน?”
“เราจะทาอย่างไรดี?” อโดไนแรม บ่นขณะที่เขาเดินกลับไปกลับมาในห้องด้วยความกังวลใจ
“เราไปไม่ได้ ถ้าไม่มีใครอุดหนุนเรา และไม่มีคณะสอนคริ สตศาสนาแม้แต่คณะเดียวในอเมริ กาที่คิดถึง
การส่ งศาสนทูตไปสอนยังต่างประเทศ เขาคิดประกาศพระกิตติคุณอยูแ่ ต่ภายในประเทศเท่านั้น และที่นี่
ก็มีโบสถ์อยูม่ ากแล้วใคร ๆ ที่อยากฟังพระกิตติคุณก็จะไปฟังได้”
“อาจารย์พดู ว่า เราไม่ได้ทาอะไรในการที่จะออกไปยังประเทศอินเดีย และ ประเทศอื่น ๆ เราทา
ครับ ท่านอาจารย์ เราได้เขียนจดหมายไปประเทศอังกฤษ ขอคณะศาสนทูตที่นนั่ ให้ช่วยอุดหนุ นเรา”
“เธอก็กล้าพอที่จะเขียนจดหมาย และ ฝันถึงการออกไปประกาศพระกิตติคุณ แต่ทาไมเธอไม่
ทาอะไรให้เป็ นประโยชน์ยงิ่ กว่านั้นบ้างล่ะ? พรุ่ งนี้ผนู ้ าคริ สตจักรต่าง ๆ ของเราในเมืองนี้จะไปประชุม
กันที่เมืองเบรดฟอร์ ด ห่างจากนี่ 16 กิโลเมตร ไปขอร้องคนเหล่านั้นให้เขาส่ งเธอไปประกาศพระกิตติ
คุณซิ ขอเขาให้ช่วยออกค่าเดินทางให้ ขอเขาให้ช่วยส่ งเสี ย ถ้าเธออยากจะไปประเทศอินเดียจริ ง ๆ ก็
หยุดฝันเสี ยเถิดอย่าให้เวลาเสี ยไปเปล่า ๆ เลย เขียนข้อต้องการของเธอขึ้น แล้วลงนามไว้ขา้ งท้าย เอา
ข้อเสนอนั้นไปยังที่ประชุม”
มีผเู ้ อาปากกามาให้ ศาสตราจารย์ สจ๊วต เอากระดาษมาเขียนคาถามเหล่านี้ “....คนหนุ่มเหล่านี้
ถามท่านผูท้ ี่มาร่ วมประชุมดังนี้ เขาควรจะเลิลม้ ความคิดที่จะออกไปประกาศพระกิตติคุณยังแผ่นดิน
ไกลโพ้นไหม? ความคิดนัน่ เป็ นความคิดที่โง่เขลาหรื อไม่? เป็ นความคิดที่จะทาสาเร็ จไหม? ถ้าท่านคิด
ว่าเป็ นความคิดที่ดี และเป็ นสิ่ งที่เขาควรทา ท่านจะแนะนาเขาว่าอย่างไร? เขาควรจะขอให้คณะ
คริ สตจักรในอเมริ กาอุดหนุนเขาไหม?
อโดไนแรม เป็ นคนแรกที่ลงนามข้างท้ายจดหมาย เพื่อน ๆ ทั้งหมดลงนามต่อจากเขาลงมา
ท่านศาสตราจารย์สจ๊วต อ่านชื่อทั้งหกช้า ๆ ชายหนุ่มทั้งหก ขอให้คณะผูแ้ ทนของคริ สตจักรส่ งเสี ยเขา
ทั้งหมดในคราวเดียวกัน ท่านกลัวว่าจะเป็ นการขอร้องที่มากเกินไป ท่านกลัวว่า ผูท้ ี่อยูใ่ นที่ประชุมจะ
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ปฏิเสธต่อข้อเสนอทั้งหมดนั้นอย่างช้า ๆ และไม่เต็มใจ ท่านได้ขีดชื่อข้างท้ายออกเสี ยสองชื่อ เหลือไว้
เพียงสี่
อโดไนแรม อ่านข้อเสนอนี้ท่ามกลางการประชุมที่เมือง เบรดฟอร์ ด ในวันต่อมา ทุกคนฟังด้วย
ความตั้งใจและนับถือ แล้วเขาพิจารณาปั ญหานั้น คนหนึ่งก็มองในแง่ดี อีกคนหนึ่งก็อธิ บายกับเพื่อน ๆ
ว่า เขาไม่สามารถส่ งเสี ยคนหนุ่มเหล่านี้ได้ ต่างอธิ ษฐานพระเจ้าถึงเรื่ องนี้ แล้วพิจารณากันอีก คน
เหล่านั้นเห็นด้วยว่า คนหนุ่มเหล่านี้ต้ งั ใจจริ ง พระเจ้าทรงเรี ยกคนหนุ่มนี้ไปประกาศพระกิตติคุณ อย่าง
ไม่ตอ้ งสงสัย แต่จะทาอย่างไรกับข้อเสนอเหล่านี้ ?
ในที่สุดที่ประชุมได้จดั ตั้งกรรมการขึ้น คณะหนึ่งเพื่อจัดส่ งศาสนทูตเหล่านี้ไปยังต่างแดน เขา
เลือกกรรมการขึ้นเก้าท่าน แต่กรรมการเหล่านี้ไม่กล้าให้ความช่วยเหลือมาก เขาคิดว่า คริ สตจักรใน
เมืองของเขาเพิ่งตั้งขึ้นใหม่ ไม่มีเงินพอ ที่จะส่ งคนเหล่านั้นไปยังประเทศอินเดีย และไม่มีเงินพอสาหรับ
อุดหนุ นคนเหล่านี้ บางคนก็ออกความเห็นว่า บางทีคริ สตจักรในประเทศอังกฤษจะช่วยเหลือได้บา้ ง
เพราะคริ สตจักรในประเทศอังกฤษเป็ นคริ สตจักรเก่าแก่กว่า ย่อมจะต้องมีเงินพอที่จะทาเช่นนี้ได้ ดังนั้น
เขาจึงตกลงใจส่ งอโดไนแรม ไปประเทศอังกฤษ เพื่อจะขอร้องคริ สตจักรที่นนั่ ให้อุดหนุน อโดไนแรม
และเพื่อน ๆ
ในสมัยนั้น ยังไม่มีเรื อไปประเทศอังกฤษมากนัก อโดไนแรม ต้องคอยอยูน่ านหกเดือนกว่าจะ
ได้ไป หลังจากเรื อแล่นออกจากท่าสัก 2-3 วัน เรื อโจรสลัดฝรั่งเศสก็จบั เขาเอาไปเป็ นเชลย แทนที่จะถึง
ประเทศอังกฤษ อโดไนแรมกลับต้องไปขึ้นบกที่ประเทศฝรั่งเศส ที่นนั่ เขาต้องถูกขับไว้แต่มีคนได้ยนิ
เรื่ องเขาและช่วยเขาออกจากคุก เพื่อนคนเดียวกันนี้ส่งเขาออก จากประเทศฝรั่งเศสมาถึงประเทศอังกฤษ
เขาถึงประเทศอังกฤษสิ้ นเวลา 4 เดือน นับตั้งแต่ออกจากอเมริ กาไป
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บทที่ 4 “เราจะอุดหนุนท่ าน”
อโดไนแรม ไปพบผูอ้ านวยการของสมาคมศาสนทูตแห่งกรุ งลอนดอน เช่นเดียวกับบรรดาผูน้ า
ของคริ สตจักรในประเทศอเมริ กา เขาเหล่านั้นตั้งใจฟัง อโดไนแรมบอกว่า พระเจ้าทรงเรี ยกเขาและ
เพื่อน ๆ ให้ไปประกาศพระกิตติคุณในที่ ๆ ยังไม่เคยมีใครได้ยนิ พระกิตติคุณมาก่อนเลย เขาบอกว่า
คริ สตจักรในอเมริ กายังไม่มนั่ คงพอจึงไม่สามารถช่วยเหลือในสิ่ งที่จาเป็ นทั้งหมดได้ คนเหล่านั้นจึงส่ ง
เขามาประเทศอังกฤษ เพื่อจะขอร้องคริ สตจักรที่นี่จะรับผิดชอบช่วยเหลือออกเงินให้อีกครึ่ งหนึ่งได้
ไหม?
คาตอบครั้งนี้ผิดกัน คนของสมาคมศาสนทูตแห่งกรุ งลอนดอนตอบว่า เขายินดีจดั หาทั้งหมดที่
อโดไนแรมขอมา และยิง่ กว่านั้น เขาจะจัดหาเงินทั้งหมดที่คนเหล่านี้ อโดไนแรม กับเพื่อน ๆ ที่
ต้องการเพื่อเดินทางไปประเทศอินเดีย ทั้งจะอุดหนุนเมื่ออยูป่ ระเทศอินเดียด้วย คนเหล่านี้ประกาศพระ
กิตติคุณได้แล้ว สมาคมศาสนทูตแห่งลอนดอนจะออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้! เขาทั้งหมดขอบคุณพระเจ้า
หลังจากกลับไปถึงอเมริ กา อโดไนแรม กลับไปหาคณะผูแ้ ทนของคริ สตจักรในอเมริ กาอีก เขา
ตื่นเต้นมาก ที่นี่คนเหล่านี้ผซู ้ ่ ึ งพูดว่า เขาไม่สามารถรับผิดชอบทั้งหมดในการส่ งเขาและเพื่อน ๆ ไปยัง
ประเทศอินเดีย และวันนี้ อโดไนแรม ก็จะมาบอกข้อตกลงใจ ซึ่ งเขาได้ตกลงไว้ก่อนกลับมาอเมริ กา คน
เหล่านี้ได้ตกลงจะช่วยเหลือเขาครึ่ งหนึ่ง แต่มาวันนี้ เขาจะมาบอกว่า ถ้าคนเหล่านั้นไม่สามารถ
ช่วยเหลือเขาทั้งหมดโดยไม่ตอ้ งให้คริ สตจักรทางอังกฤษออกแล้ว เขาจะไปเป็ นสมาชิกของคริ สตจักร
อังกฤษ และจะไม่ขอความช่วยเหลือใด ๆ จากคริ สตจักรอเมริ กาเลย!
นี่เป็ นการท้าทายต่อคริ สเตียนเหล่านี้ และนี่เป็ นสิ่ งที่พระเจ้ากระทาเพื่อให้เขารู ้จกั รับผิดชอบใน
สิ่ งที่เขาเคยกลัวกันมาในสมัยต้น ๆ คนหนึ่งหันมาพูดกับ อโดไนแรมว่า “เราเชื่ อว่า คริ สตจักรทาง
ประเทศอังกฤษออกค่าใช้จ่ายให้คุณได้ และเขาส่ งเสี ยคุณไปยังประเทศอินเดียได้ เราก็ทาได้ดว้ ย เราจะ
ออกให้คุณทั้งหมด และจะส่ งเสี ยเพื่อน ๆ ของคุณด้วย คุณจะเป็ นศาสนทูตที่เราส่ งออกไปเป็ น ผูแ้ ทน
ของเราขณะที่คุณประกาศพระกิตติคุณในประเทศอินเดีย” ในที่สุดปั ญหานี้ก็ยตุ ิลง อโดไนแรม ขอบคุณ
พระเจ้าในการทรงนาของพระองค์ และไม่ชา้ เขาก็ลงเรื อไปประเทศอินเดีย
ก่อนนี้สักปี หนึ่ง ณ การประชุมของคณะผูน้ าคริ สตจักรในเมืองเบรดฟอร์ด ซึ่ง อโดไนแรม ได้
ไปร่ วมด้วยเป็ นครั้งแรกนั้น เขาพบธิ ดาของผูป้ กครองแห่งคริ สตจักรแห่งเมืองเบรดฟอร์ ด เธอสวย
สะดุดตาทั้งมีมิตรสหายมาก และเป็ นสตรี สาวที่มีความสุ ขยิง่ ในเมืองเบรดฟอร์ ด อายุรุ่นราวคราว
เดียวกับ อโดไนแรม ไม่นานนักเขาทั้งสองก็เรี ยนรู ้นิสัยกันดี สองสามเดือนต่อมา อโดไนแรมได้ไปหา
ผูป้ กครองคริ สตจักรผูเ้ ป็ นบิดาของเธอพูดว่า “ผมตั้งใจจะไปประกาศพระกิตติคุณยังประเทศอินเดีย อาจ
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มีอนั ตรายขณะที่ผมเดินทางข้ามทะเลในประเทศอินเดีย อากาศก็ร้อนมาก ชาวตะวันตกมักจะป่ วยไข้ลง
เมื่อเข้าไปถึงที่นนั่ จะมีความลาบากมากมายขณะที่ผมอยูป่ ระกาศพระกิตติคุณที่นนั่ บางทีอาจจะตายเสี ย
ที่นนั่ ก็ได้ แต่ผมกับบุตรของคุณรักกันมาก คุณจะอนุ ญาตให้เธอแต่งงานกับผมและไปประกาศพระกิตติ
คุณประเทศอินเดียกับผมไหมครับ?”
ผูป้ กครองคริ สตจักรผูน้ ้ ี นายแฮลเซลทีน รักธิ ดาของเขามาก ธิ ดาของเขาเป็ นคริ สเตียนก่อนที่
เขาจะได้เข้ามาเชื่อวางใจในพระเยซูเสี ยอีก และธิ ดาผูน้ ้ ีเองที่นาเขาและภรรยามาเชื่อวางใจในพระเยซู
คริ สต์เจ้า เดี๋ยวนี้เขาเป็ นคริ สเตียนแล้ว แม้วา่ เขาจะไม่ชอบให้ธิดาของเขาจากบ้านไปก็ตาม เขาก็ยงั เห็น
ด้วยว่า ธิ ดาของเขาควรแต่งงานกับอโดไนแรม จัด๊ ซัน และไปประกาศพระกิตติคุณยังประเทศอินเดีย
ด้วยกัน ดังนั้น หลังจากที่คณะกรรมการคริ สตจักรต่าง ๆ ได้ตกลงจะส่ ง อโดไนแรมกับเพื่อน ๆ ไป
ประเทศอินเดียในฐานะผูแ้ ทนของเขา อโดไนแรม กับ นางสาวแอน ก็ได้เข้าสู่ พิธีสมรสกันที่บา้ นของ
แอนในเมืองเบรดฟอร์ด
วันต่อมา ได้มีการประชุมนมัสการที่โบสถ์ในเมืองซาเล็ม ประชาชนเป็ นอันมากได้เดินทาง
มาร่ วมประชุมด้วย บางคนมาจากระยะทางไกล ชาวนามาจากเมืองที่อยูร่ อบ ๆ มิตรสหายของอโดไน
แรม ก็เดินทางฝ่ าลมหนาวมาจากเมืองบอสตัน นักเรี ยนเดินทางมาจากเมืองแอนโดเว่อร์ เป็ นระยะทาง
ถึง 25 กิโลเมตร เพื่อมาร่ วมประชุมนี้ ไม่มีใครอยากขาดการประชุมครั้งสาคัญแห่งคริ สตจักรของเขา
เพราะที่การประชุมนี้ จะมีการส่ งศาสนาทูตรุ่ นแรกออกไปปฏิบตั ิการรับใช้พระเจ้ายังแดนไกล ในที่ซ่ ึง
ไม่เคยมีใครได้ยนิ พระกิตติคุณเลย
บรรดามิตรสหายทั้งหมดของเขาต้องการอยูร่ ่ วมในการประชุม
นมัสการ ชายคนหนึ่งที่มาในการประชุมนมัสการนี้วางมือบนศีรษะ อโดไนแรม จัด๊ ซัน กล่าว
มอบหมายเขาไว้กบั พระเจ้าในการข้ามน้ า ข้ามทะเลไปรับใช้พระองค์ ชายผูน้ ้ ีคือ ดร.กริ ฟฟิ น ดร.กริ ฟ
ฟิ น ผูน้ ้ ีเอง เมื่อสักปี หนึ่งล่วงไปแล้ว ได้เชิญ อโดไนแรม ไปยังเมืองบอสตันเพื่อรับตาแหน่งผูช้ ่วยใน
โบสถ์ที่มงั่ คัง่ ที่สุดและมีอิทธิ พลที่สุดในเมืองนั้น
ไม่ถึงสองสัปดาห์ต่อมา อโดไนแรมกับแอน ผูภ้ รรยากับเพื่อน ๆ ของอโดไนแรม แซมนูเอล
กับภรรยาชื่ อ แฮเรี ยต ได้โดยสารเรื อชื่อ “คาราวาน” ออกแล่นไปยังประเทศอินเดีย การเดินทางนี้กิน
เวลาเกือบสี่ เดือน เขาจึงมีเวลาศึกษามาก และอโดไนแรม ใช้เวลามากนี้ศึกษาพระคริ สตธรรมคัมภีร์ คน
อื่น ๆ ในชุดของเขาโดยสารเรื ออื่นไปยังประเทศอินเดีย
วันที่ 17 เดือนมิถุนายน ค.ศ. 1812 เรื อแล่นมาถึงเมืองกัลกัตตา จัด๊ ซันและนูเอล อยูใ่ นประเทศ
อินเดียแล้ว! นายวิลเลียม คาเรย์ ศาสนทูตผูอ้ าวุโสซึ่ งอยูใ่ นอินเดียมาหลายปี แล้ว ได้เชื้ อเชิ ญครอบครัว
จัด๊ ซัน และครอบครัวนูเอล ให้พกั อยูใ่ นบ้านของเขาในระหว่างที่ คอยเรื อที่เพื่อน ๆ โดยสารมาถึง เขามี
หนังสื อมาก จึงมีเวลาสาหรับศึกษาอีกครั้งหนึ่ง
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แต่แล้วสิ่ งที่ไม่คาดฝันมาก่อนได้เกิดขึ้น เขาได้ถูกเจ้าหน้าที่ตารวจเชิ ญตัวไปยังที่ทาการรัฐบาล
ที่นนั่ เจ้าหน้าที่ได้อ่านคาสั่งจากรัฐบาลกลางว่า “ศาสนทูตชาวอเมริ กนั จะต้องออกจากประเทศนั้นทันที
เมื่อเรื อ “คาราวาน” แล่นออกไปยังสหรัฐอเมริ กา เขาจะต้องขึ้นเรื อไป!”
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บทที่ 5 ท่ านอยู่ทนี่ ี่ไม่ ได้
อโดไนแรม
ทราบในเวลานั้นเองว่า
ผูค้ วบคุมบริ ษทั อินเดียตะวันออกของอังกฤษเป็ น
ผูป้ กครองประเทศอินเดียในสมัยนั้น คนเหล่านี้สนใจแต่ในทางการค้า และคนเหล่านี้เองเป็ นผูบ้ งั คับ
ศาสนทูตที่มาถึงใหม่ให้ออกจากประเทศอินเดีย
“ถ้าอย่างนั้น คุณจัด๊ ซัน ผมเข้าใจ คุณต้องตัดสิ นใจว่า ทางที่ดีที่สุดสาหรับคุณก็คือ เชื่ อฟังคาสัง่
นี้ กลับไปอเมริ กาเสี ย” คุณคาเรย์ ชายชราผูซ้ ่ ึ งเป็ นศาสนทูตอยูใ่ นประเทศอินเดียมานานแล้วกล่าวขึ้น
“เรายังไม่ได้ตกลงใจจะกลับบ้าน!” อโดไนแรมร้องขึ้น “เรามาที่นี่เพื่อประกาศพระกิตติคุณ
แห่งการรอดพ้นบาป บริ ษทั อินเดียตะวันออกของอังกฤษไม่มีสิทธิ์ ....”
“เขามีสิทธิ์ น้ นั ” คุณคาเรย์อธิ บาย “หรื ออย่างน้อยที่สุดเขาก็คิดว่า เขามีสิทธิ เขาควบคุมกิจการ
ที่นี่ เขาควบคุมรัฐบาลส่ วนมากและไม่ตอ้ งการให้คุณอยูท่ ี่นี่ คุณเป็ นคนหนุ่ม คนไม่รู้จกั ภาษาแขก จะ
เขลามากถ้าคุณจะคิดว่าคุณจะขัดขวางบริ ษทั อินเดียตะวันออกของอังกฤษได้”
“บริ ษทั นี้ควบคุมประเทศต่าง ๆ ในภาค ตะวันออกนี้หรื อ?” อโดไนแรมถาม
“ไม่ครับ” คุณคาเรย์ตอบ “มีอีกสองสามประเทศที่บริ ษทั นี้ไม่ได้ควบคุม เขาไม่ได้ควบคุม
ประเทศพม่า เป็ นอย่างไรถ้าคุณจะไปที่นนั่ ? จริ งอยู่ มีศาสนทูตชาวอังกฤษสองคนไปที่นนั่ นานแล้ว แต่
เขาไม่ได้อยูท่ ี่นนั่ เลย เป็ นความจริ งด้วยว่า ที่นนั่ มีชายคนหนึ่งได้กลับเป็ นคริ สเตียน ได้ถูกข่มเหงมาก
ลูกชายของผมเอง เฟลิกซ์ ไปที่ประเทศพม่าก็ตอ้ งหนี ออกมา แต่เขาก็ได้รับอนุญาตให้กลับไปอยูท่ ี่นนั่
ได้เนื่องจากเขาแต่งงานกับหญิงพม่า”
“หมู่เกาะอื่น ๆ ที่คุณกล่าวถึงล่ะ เป็ นอย่างไร?” อโดไนแรมถาม “สภาพการณ์ที่นนั่ เป็ น
อย่างไร?”
“ผมไม่ได้ยนื ยันให้คุณทราบดอกหรื อว่า คุณกาลังคิดทาในสิ่ งที่เป็ นไปไม่ได้สาหรับตัวคุณ
เอง!”
“เป็ นไปได้นะ “ อโดไนแรม ประกาศ “เราจะไปอยูท่ ี่นนั่ !”
“ประเสริ ฐแท้!” คุณคาเรย์ตอบ “นัน่ เป็ นสิ่ งที่ผมอยากจะให้คุณพูดออกมาละ ให้ผมบอกคุณถึง
เกาะสักแห่งหนึ่ง เรี ยกกันว่าเกาะฝรั่งเศส (มอริ เชียส) อยูใ่ กล้ ๆ กับเกาะใหญ่ มาดากัสการ์ ...”
อาทิตย์น้ นั เอง มีเรื อแล่นไปยังเกาะฝรั่งเศส เนื่ องจากเรื อนี้ รับคนโดยสารได้เพียงสองคนเท่านั้น
นายและนางนูเอล จึงโดยสารไปแต่เพียงสองคน จัด๊ ซัน คอยเรื อลาหลัง เรื อ “คลีโอล” อโดไนแรม ขอ
อนุญาตต่อรัฐบาลกัลกัตตา จะโดยสารเรื อนี้ไปกับภรรยา ด้วยเหตุที่ จัด๊ ซันไม่มีแผนกลับสู่ อเมริ กา
รัฐบาลจึงปฏิเสธไม่ยอมอนุ ญาตให้เขาทั้งสองโดยสารเรื อ “คลีโอล”
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อโดไนแรม จึงถามกัปตันเรื อว่า เขาจะไปด้วยได้ไหม โดยไม่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาล กัปตัน
ตอบว่า “เรื อนี้ เป็ นเรื อของผมเองครับ จงทาตามใจคุณเถอะ!” แต่อโดไนแรมรู ้วา่ ถ้าเจ้าพนักงานมาพบ
เขากาลังขนของไปลงเรื อละก็ เขาจะถูกจับทันที และจะส่ งเขาไปเรื อลาอื่นซึ่ งจะแล่นไปประเทศอังกฤษ
ในไม่ชา้ นี้ เขาจึงคอยอยูจ่ นกลางคืน ตามถนนมืดสนิทประดุจเข้าถ้ า ไม่มีใครเห็นเขาแล้ว เขาทั้งสองจึง
ไปที่ท่าเรื ออย่างเงียบเชียบ มีคนช่วยขนกระเป๋ าให้ เพื่อนชาวอินเดียเปิ ดประตูให้เข้าไปในบริ เวณท่าเรื อ
เมื่อเรื อ “คลีโอล” แล่นออกไปในคืนนั้น จัด๊ ซัน ก็อยูใ่ นเรื อด้วย
แต่สองวันต่อมา เรื อของรัฐบาลก็ตามมาทัน มีจดหมายมาให้กปั ตันว่า “ท่านได้รับคนโดยสาร
ซึ่ งทางรัฐบาลไม่ได้อนุ ญาตให้โดยสารเรื อของท่าน ฉะนั้นเรื อของท่านจะแล่นต่อไปไม่ได้จนกว่าคน
เหล่านั้นจะออกจากเรื อของท่าน” กลาสี ทอดสมอลงในแม่น้ าฮูกลี กัปตันรู ้สึกเสี ยใจด้วย แต่เขาช่วย
อะไรไม่ได้ ศาสนทูตทั้งสองขึ้นจากเรื อ
เขาทั้งสองขึ้นบกไปพักอยูโ่ รงแรมเล็ก ๆ เขาพยายามขอใบผ่านเพื่อจะได้เดินทางต่อ กัปตันเรื อ
ก็จอดเรื อคอยอยูด่ ว้ ย แต่ไม่ได้รับอนุญาต อโดไนแรมและแอน จึงได้แต่เฝ้ าดูเรื อ “คลีโอล” แล่นออกไป
ด้วยความหนักใจ
ขณะที่ จัด๊ ซัน สามีภรรยานัง่ อยูท่ ี่นนั่ เขารู ้สึกเหมือนถูกทอดทิง้ ไว้แต่ลาพัง เจ้าของที่พกั บอก
เขาถึงเรื ออีกลาหนึ่งที่จะมาถึงในสองสามวัน “ผมรู ้จกั กัปตันดี” เจ้าของที่พกั อธิบาย “บางทีเขาจะรับคุณ
ไปด้วย” แต่หลังจากสนทนากับกัปตันแล้ว เจ้าของที่พกั กลับมา เขารู ้สึกกระดากมาก พูดว่ากัปตันเรื อ
ปฏิเสธที่จะรับเขาไปด้วย เนื่ องจากเขาเป็ นศาสนทูตและรัฐบาลอินเดียไม่พอใจในเขาทั้งสอง
คืนนั้น จัด๊ ซัน สามีภรรยา ตกลงใจว่า เขาจะไปหากัปตันเอง เขาอาจขอร้องให้กปั ตันรับเขาไป
ด้วยก็ได้ แต่ขณะที่เขากาลังพูดกันอยู่ มีคาสั่งอีกฉบับหนึ่งมาจากรัฐบาลอินเดียว่า “ศาสนทูตแอน จัด๊ ซัน
อโดไนแรม จัด๊ ซัน และ ลูเตอร์ ไร้ซ์ (ผูซ้ ่ ึ งเดี๋ยวนี้มาถึงกัลกัตตาแล้ว) เดินทางต่อไปกับเรื อ “คลีโอล” ได้
แต่เรื อ “คลีโอล” ออกไปแล้ว! แล่นไปตามลาน้ าได้สักสองวันแล้ว อย่างไรก็ตาม ขณะที่เขาพูด
กันถึงปั ญหานี้ เขาก็ตดั สิ นใจว่า จะพยายามตามเรื อ “คลีโอล” ไปให้ทนั เขาจะว่าจ้างเรื อดีที่สุดเท่าที่จะ
หาได้ แต่ก็ยงั ช้ามาก ขณะที่เขากรรเชียงไปตามลาน้ า กระแสน้ าก็พดั เรื อกลับ ดูเหมือนว่าจะหมดหวัง
เพราะเขาจะเสี ยเวลาไปไม่ได้เลย จะต้องไปให้ทนั เรื อ “คลีโอล” ที่ปากแม่น้ า ที่นนั่ เรื อใหญ่จะแล่น
ออกไปในอ่าวเบงกอลใหญ่ได้เท่านั้น เขาตามไปไม่ได้
ขณะที่เขามาถึงท่าเรื อใหญ่ที่ปากแม่น้ านั้น เขามองดูเรื อใหญ่ดว้ ยความหวาดหวัน่ เรื อหลายลา
ทอดสมออยูท่ ี่ปากแม่น้ า ฮูกลี เป็ นเรื อที่ได้รับความเสี ยหายเพราะถูกพายุมีใบเรื อขาดเปรอะเปรื้ อน เรื อ
เหล่านี้มีธงของชาติต่าง ๆ ทัว่ โลกชักอยู่ แต่เขามองหาเรื ออยูล่ าเดียวเท่านั้น! จะมีอยูท่ ี่นนั่ หรื อ ถูกแล้ว!
ท่ามกลางเรื ออื่น ๆ มีเรื อเพียงลาเดียวเท่านั้นที่สาคัญสาหรับเขา เรื อ “คลีโอล” ยังไม่ได้แล่นข้ามอ่าวไป
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เดือนมกราคม ค.ศ. 1813 เขามาถึง เกาะของฝรั่งเศส เกาะนั้นดูสวยงาม อากาศอบอุ่น ท้องฟ้ าสี
ครามสดใส มีเมฆขาวเป็ นปุยลอยข้ามยอดเขา ดอกไม้สีแดงและสี ฟ้าขึ้นอยูบ่ นหน้าผา ทุกสิ่ งดูสวยงาม
อะไรเช่นนั้น ดูเหมือนว่าทุกสิ่ งทุกอย่างจะสงบสุ ข
แต่แล้ว แซม นูเอล ก็มาพบเขา หน้าเขาผอมเซี ยวตาไม่สดใส เหมือนกับไม่มีชีวติ ชีวา ขอบตา
คล้ า เขาเดินผ่านดาดฟ้ าเรื อมาช้า ๆ คนเหล่านี้ทราบว่ามีอะไรผิดปกติเกิดขึ้นแล้ว เขาทายสิ่ งที่เกิดขึ้น แฮ
เรี ยต ภรรยาสาวสวยของ แซม นูเอล ตายเสี ยแล้ว !
เมื่อ อโดไนแรม ตรองแล้วตรองเล่า เขาสานึกดีวา่ เขาจะต้องไม่ขอให้ แอนอยูท่ ี่เกาะนี้ เกาะนี้
สวยและดูสงบดี เมื่อเขาเข้ามาถึง แต่ไม่ใช่ สถานที่ ๆ เขาจะอยู่ แฮเรี ยตตายไปแล้ว และอโดไนแรม
เกรงว่า ถ้าเขาไม่ออกจากที่นี่ไปเสี ย แอน ก็จะตายเสี ยที่นี่ดว้ ย
เขาจึงลงเรื ออีกครั้งหนึ่ง... ครั้งนี้กะว่าจะไปยังเกาะปริ นซ์ออฟเวลล์ แต่เพื่อที่จะไปยังเกาะนั้น
เขาจะต้องเปลี่ยนเรื อที่มทั ราสซึ่ งอยูท่ างฝั่งทะเลด้านตะวันออกของประเทศอินเดีย ในเมืองมัทราสนี้เขา
ได้พบศัตรู เก่า.....บริ ษทั อินเดียตะวันออกของอังกฤษ! อีกครั้งหนึ่ง เขาได้รับคาสั่งให้ออกจากประเทศ
เขาต้องออกไปทันที! ภายในสองสัปดาห์
แผนการของเขาต้องกลับตาลปั ตรไปอีกครั้งหนึ่ง เรื อลาแรกที่ออกไปเกาะปริ นซ์ออฟเวลล์จะ
ไม่ออกจนกว่าจะเลยสองสัปดาห์ไป และรัฐบาลไม่ยอมให้เขาอยูค่ อย!
แต่ จัด๊ ซัน ได้สัญญากับพระเจ้าว่า เขาจะไปกับเรื อใด ๆ ก็ตามที่แล่นออกจากมัทราส ไม่วา่ เรื อ
นั้นจะแล่นไปที่ไหน ตราบเท่าที่เรื อนั้นไม่แล่นออกไปยังประเทศอังกฤษหรื อประเทศอเมริ กา ไม่วา่ เรื อ
จะแล่นไปยังที่ใด เขาจะไปและจะตั้งต้นงานประกาศคริ สตศาสนาที่นนั่
โดยวิธีน้ ีที่พระเจ้าทรงนาเขามายังเรื อใบเก่า ๆ อโดไนแรม ได้ทราบว่า เรื อจะออกในเร็ ว ๆ นี้
“จะแล่นไปประเทศอะไร” อโดไนแรมถาม “ประเทศพม่าครับ!” เป็ นคาตอบ ประเทศพม่า! ประเทศ
ที่ศาสนทูตสองคนได้พยายามไปประกาศพระกิตติคุณ และ ต้องถูกขับออกไปจากประเทศ ประเทศที่มี
คนกลับใจเป็ นคริ สเตียน และประชาชนโกรธมาก ข่มเหงเขา! ประเทศพม่า! และเขาได้สัญญากับพระ
เจ้าว่า เขาจะไปยังที่ ๆ เรื อจะพาไป ด้วยความหนักใจ แอนและอโนไนแรม ก็ข้ ึนเรื อที่นี่ และอีกครั้งหนึ่ง
เรื อก็ได้พาเขาแล่นไปยังแผ่นดินที่เขาไม่รู้จกั !
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บทที่ 6 ปี แรก ๆ ในย่ างกุ้ง
แอน เป็ นสตรี ชาวตะวันตกคนแรกที่มายังย่างกุง้ ไม่ตอ้ งสงสัยเลย ทุกคนจ้องมองดูเธอ ! แต่
แอน ก็ป่วยมาก... ป่ วยมากจนเดินไม่ไหว เขาได้อยูใ่ นเรื อใบเก่า ๆ ที่นาเขาข้ามมาจากประเทศอินเดียถึง
หกสัปดาห์ ครั้งหนึ่งระหว่างเดินทาง อโดไนแรมคิดว่า ภรรยาของเขาจะสิ้ นชีวิตลงเสี ย ก่อนจะมาถึงฝั่ง
เสี ยแล้ว ขณะนี้เขาเดินอยูข่ า้ ง ๆ เก้าอี้ซ่ ึ งมีคนหามมาตามถนน อโดไนแรม รู ้สึกไม่สบายใจเป็ นอย่างมาก
เขามองเห็นว่า คนเหล่านั้นหัวเราะเขา เพราะเขาเอาใจใส่ ต่อภรรยาของเขามาก !
เดือนกรกฎาคม ค.ศ. 1813 ศาสนทูตทั้งสองนี้เดินทางมากว่าปี ครึ่ งแล้ว ไม่มีใครเชิญเขามาเมือง
ย่างกุง้ ซึ่ งอยูท่ างตะวันตกห่างจากเมืองตากของประเทศไทย 300 กิโลเมตร เขาไม่มีมิตรสหายที่นนั่ ทุก
สิ่ งแปลกและใหม่สาหรับเขา เขาทั้งสองอายุยงั ไม่ถึง 25 ปี ยังไม่สันทันในการประกาศพระกิตติคุณแก่
ชาวตะวันออก เขาไม่รู้จกั ภาษาของชาวตะวันออกสักคาเดียว สิ่ งเดียวเท่านั้นที่เสริ มกาลังใจให้แก่เขาก็
คือ เขามีบา้ นที่จะพักอยูไ่ ด้ เฟลิกซ์ คาเรย์ บุตรชายของคุณ คาเรย์ ในเมืองกัลกัตตาบอกเขาว่า เขาจะอยู่
ในบ้านของเขาได้ในวันแรก ๆ จนกว่าเขาจะย้ายไปอยูบ่ า้ นของตน
หลังจากที่ได้ยา้ ยข้าวของไปในบ้านของตนแล้ว เขาก็รู้สึกว่ามีอยูส่ ิ่ งหนึ่งที่เขาจะต้องทาในทันที
เขาจะต้องเรี ยนภาษาพม่า เขามาเมืองย่างกุง้ เพื่อจะบอกคนเหล่านี้ถึงพระเยซูคริ สต์ผซู ้ ่ ึ งเสด็จมายังโลกนี้
เพื่อช่วยมนุษย์จากความบาป การที่จะทาดังนี้ได้ เขาจะต้องสามารถสนทนากับคนเหล่านี้ได้
แต่การเรี ยนภาษาพม่าก็เป็ นงานยากมาก หนังสื อพม่าทาจากใบลานและเขาเองก็อ่านไม่ออก ไม่
มีปทานุกรม ดูเหมือนจะไม่มีใครเคยคิดจัดทาหนังสื อปทานุกรมหรื อไวยากรณ์ข้ ึน อโดไนแรมกับแอน
ไม่รู้วา่ จะเริ่ มต้นเรี ยนตรงไหนก่อนดี การเรี ยนนั้นดูเหมือนจะสิ้ นหวัง อโดไนแรมกับแอน เกือบจะเกรง
ว่าสานวนต่าง ๆ ในภาษาพม่าเปลี่ยนอยูท่ ุกวัน ดูดงั ว่าเขาจะไม่สามารถเรี ยนได้ถูกต้อง! คาต่าง ๆ ใน
ภาษาพม่าก็ติดกันไปเป็ นพืดหมด ไม่มีทางรู ้ได้วา่ คาหนึ่ ง ๆ ไปหมดลงตรงไหน และคาต่อไปขึ้นต้นที่
ตรงไหนผิดแปลกไปจากภาษาของเขาเอง ซึ่ งพอจบคาหนึ่งก็เว้นระยะไว้หน่อยหนึ่ง มีจุลภาพแบ่งวรรค
ตอน แล้วใส่ จุดเมื่อจบประโยค
การหาครู ที่รู้สองภาษา คือ อังกฤษกับพม่าก็เป็ นไปไม่ได้ทีเดียว ภรรยาของเฟลิกซ์ คาเรย์ เป็ น
หญิงชาวพม่า แต่เธอก็พดู ภาษาอังกฤษไม่ได้ แน่นอน เฟลิกซ์ เองพูดได้ท้ งั สองภาษา แต่เขาทางาน
รัฐบาลและไม่ใคร่ ได้อยูบ่ า้ น สิ่ งเดียวที่เขาทาได้ก็คือ หาครู มาคนหนึ่ง ชี้สิ่งต่าง ๆ แล้วถามครู แต่เมื่อครู
มาสอนครู กลับโกรธมาก และสิ่ งเดียวที่จะทาให้ครู พอใจได้ ก็คือ ขึ้นเงินให้ครู อีก ทาไมครู จึงโกรธ!
เพราะว่าเขามาเพื่อจะสอนคน ๆ หนึ่ง ผูช้ าย แต่กลับได้รับคาขอร้องให้สอนสองคน และคนหนึ่งใน
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สองคนนั้นเป็ นผูห้ ญิง! ใครเคยได้ยนิ บ้างว่า ผูห้ ญิงหัดอ่านเขียนหนังสื อ? ใครเคยได้ยนิ ว่าผูห้ ญิงเรี ยน
อะไรต่าง ๆ บ้าง?
เขาเริ่ มต้นเรี ยนเมื่อ 7 นาฬิกาในตอนเช้า อากาศยังหนาวอยู่ เขาเรี ยนทั้งวัน... แม้แต่ในตอนเที่ยง
เมื่ออากาศร้อนอย่างสุ ดแสน และหยุดเรี ยนในตอนค่าเมื่อพระจันทร์ ข้ ึนมาเหนือยอดเจดียช์ เวดากอง
อโดไนแรม ยังนัง่ อยูบ่ นระเบียงเรี ยนกับครู แอน นัง่ ฟังอยูภ่ ายในบ้าน เธอจ้างเด็กผูช้ ายคนหนึ่งไว้ซ้ื อผัก
และช่วยทางาน เพื่อเธอจะได้มีเวลาเรี ยนมากขึ้น...และบางทีเธอเรี ยนภาษาพม่าจากเด็กคนนั้นมากกว่าที่
เธอเรี ยนจากครู เสี ยอีก! ปี หนึ่งเต็ม ๆ ที่เขาทั้งสองเรี ยนภาษาพม่าด้วยความยากลาบาก ในจดหมายที่อโด
ไนแรม เขียนมายังประเทศอเมริ กามีความว่า “ผมรู ้จกั ภาษาฝรั่งเศสหลังจากเรี ยนมาได้ 2 เดือนมากกว่า
รู ้จกั ภาษาพม่าเดี๋ยวนี้เสี ยอีก!” เขาทั้งสองมาประเทศพม่าเพื่อประกาศพระกิตติคุณ แต่ปีหนึ่งเต็ม ๆ แล้ว
เขายังไม่รู้จกั ภาษาพม่ามากพอที่จะช่วยให้เขาออกไปซื้ อผัก หรื อ ซื้ อเนื้ อซึ่ งเป็ นของจาเป็ นในวันหนึ่ง ๆ
ได้!
ในเดือนมกราคม ค.ศ. 1815 สุ ขภาพของแอน เสื่ อมโทรมลง ในสมัยนั้นเขาไม่มียาซึ่ งจะหาซื้ อ
ได้ง่ายเช่นในสมัยนี้ แพทย์ก็ไม่ทราบว่าทาไมหญิงชาวตะวันตกจึงไม่ถูกกับอากาศในประเทศพม่า มีอยู่
สิ่ งเดียวที่พอจะทาได้ คือ แอนจะต้องล่องทะเลเพื่อหลบร้อน เมื่อเธอกลับมาสามเดือนหลัง อโดไนแรม
ก็ยงั คงต่อสู ้กบั ความยากลาบากเหล่านั้น นัน่ คือ คาในภาษาพม่า
ไม่กี่เดือนต่อมา โรเจอร์ บุตรชายของเขาก็เกิดมา เขาเป็ นเด็กแข็งแรง ทาให้จิตใจของพ่อแม่ชื่น
ชมเป็ นอันมาก แต่แล้วต่อมาเขาก็ค่อย ๆ ยิม้ น้อยลง หลังจากนั้นไม่นาน หนูนอ้ ยก็อ่อนแอจนกระทัง่
ร้องไห้ไม่ไหว เมื่อบุตรคนนี้ มีอายุได้ 8 เดือนก็จากพ่อแม่ไป นี่เป็ นลูกคนที่สองที่เขาได้สูญเสี ยไป คน
แรกตายตั้งแต่เกิด ก่อนที่จดั๊ ซันจะถึงประเทศพม่า
หนึ่งเดือนหลังจากลูกคนที่สองสิ้ นชีวติ ลง อโดไนแรม เริ่ มปวดศีรษะอย่างหนัก ตาของเขาแดง
ก่าเนื่องจากดูหนังสื อมากเกินไปถึงวันละ 15 ชัว่ โมง ตาทั้งสองข้างจึงคันและแดง ศีรษะของเขาเต้น
เหมือนกับเหล็กร้อนเข้าไปแล่นอยูใ่ นสมอง อโดไนแรม นอนอยูใ่ นห้องมืดเป็ นเวลาหนึ่งเดือน แม้จะ
นอนอยูเ่ ขาก็ยงั คงเรี ยน วันที่ 13 กรกฎาคม ค.ศ. 1816 3 ปี หลังจากที่เขามาถึงเมืองย่างกุง้ ทีแรก อโดไน
แรม ก็ทางานประกาศชิ้นแรกสาเร็ จลง เป็ นหนังสื อไวยากรณ์ภาษาพม่า อังกฤษ และในเดือนเดียวกัน
นั้นเอง เขาเขียนหนังสื อคริ สเตียนเล่มเล็ก ๆ เป็ นภาษาพม่าเป็ นเล่มแรก
ในเดือนตุลาคม ปี เดียวกันนั้น จอร์ จ ฮัฟ มาจากประเทศอเมริ กา นายฮัฟ ผูน้ ้ ีเป็ นช่างพิมพ์ที่
ชานาญงานมาก ดังนั้นเมื่อแท่นพิมพ์ และตัวพิมพ์ ภาษาพม่าจากประเทศอังกฤษมาถึง เขาก็พร้อมที่จะ
เริ่ มงานได้ ไม่นานนักเขาก็พิมพ์หนังสื อเล่มเล็กที่เพิ่งเขียนเสร็ จใหม่ ๆ ออกมาหนึ่งพันฉบับ แล้วเขาก็
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จัดพิมพ์หลักข้อเชื่อของคริ สเตียนซึ่ง แอนเขียนออกมาสามพันฉบับ เดี๋ยวนี้ เขามีหนังสื อที่จะให้ชาวพม่า
อ่าน และ เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองว่า ศาสนาคริ สเตียนสอนอะไรแล้ว
ในเดือนมีนาคม ค.ศ. 1817 มีพม่ามาหา อโดไนแรม เขาเป็ นคนแรกที่ซกั ถาม อโดไนแรม
“ผมจะต้องใช้เวลานานสักเท่าใด ที่จะศึกษาเรื่ องคริ สตศาสนา?” เขาถาม
อโดไนแรม ประหลาดใจ “ถ้าไม่มีพระเจ้าช่วยแล้ว คุณจะต้องศึกษาจนตลอดชีวิต แล้วก็ยงั ไม่รู้
อะไรอยูน่ นั่ เอง คุณรู ้ได้อย่างไรว่ามีพระเจ้าผูช้ ่วยให้รอดพ้นบาป ซึ่ งเรี ยกกันว่าพระเยซู? คุณรู้จกั นาม
ของพระองค์จากไหน? คุณเห็นหนังสื อที่กล่าวถึงพระเยซูมาหรื อ?”
“ผมเห็นหนังสื อเล่มเล็ก ๆ สองเล่มครับ”
“ถ้าอย่างนั้นบอกผมซิ พระเยซูเป็ นใคร?”
“พระองค์เป็ นพระบุตรของพระเจ้า พระองค์ทรงเมตตามนุ ษย์ พระองค์เข้ามาในโลกนี้ และตาย
แทนบาปของเรา” ชายนั้นพูดเหมือนกันว่าเขาได้ท่องจาคาตอบไว้จนขึ้นใจ
“ถ้าอย่างนั้นใครเป็ นพระเจ้าเล่า?” อโดไนแรมถาม
“พระเจ้าเป็ นผูท้ ี่ไม่มีเบื้องต้น และ ไม่มีเบื้องปลาย พระองค์ไม่แก่ และไม่ตาย” ชายนั้นพูด
ประดุจท่องจาสิ่ งที่เขาเรี ยนรู ้มาจากหนังสื อ
อโดไนแรม เกือบไม่เชื่อหู วา่ นี่เป็ นความจริ ง เขาส่ งหนังสื อเล่มเล็ก ๆ ที่เขาเขียนให้แก่ชายนั้น
ชายชาวพม่าตอบว่า “ผมอ่านแล้วครับ คุณมีอย่างอื่นอีกไหม?”
“มีเพียงส่ วนหนึ่งเท่านั้น” อโดไนแรม ตอบ “ยังไม่เสร็ จเป็ นเล่ม บางทีจะแล้วในสามเดือน”
“แต่คุณมีหนังสื อเล่มเล็ก ๆ ที่จะให้ผมก่อนไหม?”
ชายพม่าผูน้ ้ นั ยังคงยืนกราน
อโดไนแรม ให้ส่วนที่เขากาลังทาอยู.่ ..หนังสื อพระกิตติคุณมัทธิ วห้าบทแรกที่เขาแปลอยู่
เดี๋ยวนี้ อโดไนแรม ทางานหนักยิง่ ขึ้นกว่าแต่ก่อน เขาแปลพระธรรมมัทธิวสาเร็ จแล้ว สองวัน
ต่อมาเขาเริ่ มจัดทาปทานุกรมพม่า อังกฤษ เดี๋ยวนี้ เขาพูดภาษาพม่าได้แล้ว เขาอ่านและเขียนภาษาพม่าก็
ได้ ชาวพม่าก็กาลังอ่านหนังสื อที่เขาจัดพิมพ์ข้ ึน
แต่สิ่งสาคัญสิ่ งหนึ่งที่เขาทาไม่ได้ เขาไม่สามารถคิดอย่างชาวพม่า! และเขาจะต้องมีผชู ้ ่วยชาว
พม่าที่จะช่วยเขาในประการนี้ เขาจะต้องมีใครซึ่ งจะช่วยไม่ให้เขาเขียนผิดลงในหนังสื อที่พิมพ์ ชาวพม่า
เท่านั้นที่จะทาเช่นนี้ได้
ในจิตตะกอง (ปั จจุบนั อยูใ่ นปากีสถานด้านตะวันออก) อยูห่ ่างออกไปทางเหนือฝั่งทะเลจากย่าง
กุง้ ประมาณ 1,000 กิโลเมตร มีศาสนทูตทาการประกาศอยูท่ ี่นนั่ มาหลายปี แล้ว คริ สเตียนชาวพม่าที่นนั่
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พูดได้ท้ งั ภาษาพม่าและภาษาอังกฤษ อโดไนแรม ตั้งใจว่า เขาจะต้องไปชักชวนคริ สเตียนที่นนั่ สักคน
หนึ่งมาย่างกุง้ มาช่วยเขา
เขาพบเรื อซึ่ งจะแล่นออกไปจากย่างกุง้ ไปยังเมืองจิตตะกอง แล้วแล่นกลับมายังเมืองย่างกุง้ อัน
เป็ นสิ่ งที่เขาต้องการ
“การเดินทางกินเวลาสามเดือนเท่านั้น” เขาบอกกับแอน ผูเ้ ป็ นภรรยา
“ค่ะ” เธอตอบ “แต่ก็เหมือนกับสามปี ทีเดียว แต่ฉนั ก็มีงานทามากพอที่จะทาให้ฉนั ยุง่ อยูส่ ามปี
คุณไปดีกว่า และพาผูช้ ่วยงานนี้มาให้ได้นะ”
แอน ยุง่ มาก เธอดูแลบ้านและต้องเรี ยนภาษาต่อไปอีก เธอจัดเตรี ยมหนังสื อสาหรับจัดพิมพ์
มากขึ้นอีกด้วย ราวปลายเดือนมีนาคม เธอก็เริ่ มคอยดูตาม ลาน้ า อิรวดี ว่าจะมีเรื ออะไรบ้างแล่นกลับ
จากทะเล ในที่สุดมีเรื อลาหนึ่ งกลับมา เรื อลานี้แล่นมาจากเมืองจิตตะกองเมื่อ 12 วันก่อน แต่ไม่มี อโด
ไนแรม อยูบ่ นเรื อนั้น แอน ไปถามกัปตัน กัปตัน ตอบอย่างเศร้า ๆ ว่า “คุณนาย จัด๊ ซัน ครับ ผมไม่
อยากจะบอกกับคุณนายเลยว่า เรื อที่สามีคุณโดยสารไปไม่ได้ไปถึงเมืองจิตตะกอง ไม่มีใครได้ยนิ ข่าว
คราวเรื อลานั้นเลยนับตั้งแต่เรื อนั้นแล่นออกไปจากเมืองย่างกุง้ !”
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บทที่ 7 เขาตัดสิ นใจ
อีกครั้งหนึ่งที่ อโดไนแรม อยูบ่ นเรื อใบ มุ่งหน้าสู่ อ่าวเบงกอล ประเทศอินเดียอยูท่ างด้านซ้าย
คนละฟากอ่าวไกลหนึ่งพันห้าร้อยกิโลเมตร แต่เรื อนี้ ต้ งั ใจจะแล่นไปยังเมืองจิตตะกองซึ่ งอยูท่ างเหนือ
แต่บางทีลมก็ไม่พดั ไปยังทิศทางที่กปั ตันต้องการให้พดั พอเขาออกจากเมืองย่างกุง้ ก็พบกับลมซึ่ งพัดไป
ทางทิศตะวันตกสู่ ประเทศอินเดีย เขาจึงหันเรื อกลับมาทางทิศตะวันออกสู่ ประเทศพม่าแล้วแล่นสลับ
ฟันปลาทิศตะวันออกและทิศตะวันตก กัปตันหวังว่าวิธีน้ ี จะทาให้เขาค่อย ๆ แล่นสู่ เหนือไปยังจิตตะ
กองได้บา้ ง เขาแล่นไปหลายวัน แต่ลมก็ไม่ดีข้ ึนเลย จากวันเป็ นสัปดาห์ จากสัปดาห์เป็ นเดือน แต่เขาก็
ยังถูกลมพัดไปพัดมาอยูใ่ นอ่าวเบงกอลนั้น ทั้งอาหารและน้ าจืดก็หมดลง และเขาต้องขอจากเรื ออื่น ๆ ที่
ผ่านมาพบเข้า
ตา อโดไนแรม เจ็บกลับอีก.....บางทีอาจเนื่องจากแสงสะท้อนของดวงอาทิตย์บนผิวน้ า เขาเป็ น
หวังว่า แอนจะเป็ นอย่างไรบ้าง และเมื่อไรจะได้กลับมาพบกับเธออีก เขาควรจะกลับย่างกุง้ สักเดือน
มาแล้ว! เรื อน้อยค่อย ๆ แล่นเข้าสู่ ท่าเมืองบันดาร์ ...อยูท่ างฝั่งตะวันออกของอินเดีย หลังจากออกมาจาก
ประเทศพม่ามากกว่าสี่ เดือน!
ในสมัยนั้นไม่มีโทรเลขเช่นในปั จจุบนั นี้...ยังไม่มีใครประดิษฐ์เครื่ องบินขึ้น เพื่อจะส่ งจดหมาย
ได้รวดเร็ ว อโดไนแรม หาเรื อที่แล่นกลับไปหาแอน ไม่มีเรื อแล่นจากเมืองบันดาร์ ไปเมืองย่างกุง้ เขา
ต้องไปหาเรื อที่เมืองมัทราส แต่ไม่มีเรื อแล่นจากเมืองบันดาร์ ไปเมืองมัทราสมาปี หนึ่ งแล้ว...เมื่อลาหนึ่ง
แล่นออกไปแล้วก็มกั จะใช้เวลาเป็ นเดือน ๆ กว่าลาใหม่จะออกไป
ที่เมืองย่างกุง้ ได้เกิดอหิ วาตกโรคระบาดขึ้น เกือบจะทุกบ้านมีคนเสี ยชีวติ ลง มีเสี ยงโจษจันกัน
ว่าอาจจะมีสงครามระหว่างประเทศพม่ากับประเทศอังกฤษ นายและนางฮัฟ ก็เป็ นห่วง “เรื ออังกฤษทุก
ลาออกไปจากท่าหมดแล้ว เหลือลาเดียวเท่านั้น คุณนายจัด๊ ซัน ถ้าคุณอยากจะมีชีวติ อยูต่ ่อไปอีก ก็ควร
จะมาลงเรื อไปกับเรา
แอน ไม่อยากจากย่างกุง้ เมื่อ อโดไนแรม กลับมาแล้วเขาจะไปหาเธอที่ไหน จะทราบได้
อย่างไรว่าเธอออกจากเมืองนี้ แล้ว?
“แต่เธอ ก็ไม่รู้วา่ เขาจะกลับมาหรื อไม่ คุณนายจัด๊ ซัน” ฮัฟ สามี ภรรยาขัดขึ้น
ไม่มีใครทราบว่า อโดไนแรม อยูแ่ ห่งหนตาบลใด เขาไม่ทราบแม้แต่วา่ เขามีชีวติ อยูห่ รื อไม่!
ฮัฟ สามีภรรยา ตั้งใจว่าจะไปเรื อลาสุ ดท้ายนั้น และเขาก็ไม่อยากจะทิ้ง แอนไว้ที่เมืองย่างกุง้ เป็ นการ
ขัดขวางความตั้งใจของแอนอย่างมาก ดังนั้น แอนจึงกล่าวลาครู ของเธอและขึ้นเรื อแล่นออกไปจากเมือง
ย่างกุง้
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แต่เรื อบรรทุกของเพียบ ข้างบนหนักเกินไป จะเป็ นอันตรายมากได้ในทะเลจนกว่าจะจัดแจง
ของบรรทุกให้เรี ยบร้อยก่อน กัปตันจึงทิ้งสมอลงที่ปากน้ า ขณะที่เขาจัดแจงของบรรทุกเสี ยใหม่เพื่อให้
เรื อทรงตัวดีข้ ึน การหยุดโดยไม่คาดฝันนี้ให้โอกาสแก่ แอน
“เอากระเป๋ าลงให้หน่อยซิ คะ” เธอพูด “ฉันจะกลับเมืองย่างกุง้ !” เธอทราบดีวา่ สามีของเธอ
จะต้องกลับมาที่นนั่ ถ้าเขายังมีชีวติ อยู่ เธอต้องการอยูท่ ี่นนั่ เพื่อพบเขา เธอกลับไปยังบ้านของเธอ ทักทาย
กับคนใช้และครู และเตรี ยมงานของเธออีก โดยไม่ได้บอกเล่าล่วงหน้ามาก่อน อโดไนแรม ก็เดินเข้ามา!
เขาได้เดินทางข้ามลาธาร ผ่านป่ าไปเป็ นระยะทางราว 500 กิโลเมตรในประเทศอินเดีย จากเมืองบันดาร์
ไปยังเมืองมัทราส จากเมืองมัทราสเขาขึ้นเรื อ เพื่อมาประเทศพม่าเป็ นลาแรก แล่นข้ามอ่าวเบงกอล กว้าง
1,500 กิโลเมตร เขาจากไปนานเจ็ดเดือน และไม่เคยถึงเมืองจิตตะกอง! ถ้าแอนยังคงอยูบ่ นเรื อกับฮัฟ
สามีภรรยา อโดไนแรม จะไปหาเธอที่ไหน?
ก่อนที่อโดไนแรมจะออกจากประเทศพม่า เขากลัวว่าถ้าเขาเทศนาพระกิตติคุณโดยไม่มีคริ ส
เตียนพม่า แนะนาเขาแล้ว เขาจะพูดผิด แต่เดี๋ยวนี้เขาตกลงใจว่า ถึงอย่างไร เขาก็จะประกาศ “ฉันจะไม่
คอยอีกต่อไป” เขาพูด “เราจะสร้างศาลาแบบพม่าและจะเทศนาที่นนั่ ”
ศาลาสร้างเป็ นโรงเรี ยนยาว 27 ฟุต กว้าง 17 ฟุต สร้างจากไม้ไผ่ หลังคามุงแฝก ทุกอย่างเป็ น
แบบพม่า แต่ผทู ้ ี่ใช้ไม่ใช่พม่า เธอจะเป็ นพม่าได้อย่างไร ถ้าพ่อแม่ไม่ได้เป็ นพม่า และเกิดในประเทศ
อเมริ กา? แต่เดี๋ยวนี้เขาพูดภาษาพม่าได้แล้ว ชาวพม่าก็เข้าใจคาพูดที่เขาพูด อโดไนแรม นัง่ ขัดสมาธิ อยู่
บนพื้นโรงเรี ยนพูดกับผูท้ ี่ผา่ นไปมาว่า พระเยซูตรัสว่า “บรรดาผูล้ าบากเหน็ดเหนื่อยจงมาหาเรา” มัทธิว
11:28 “เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลก” ยอห์น 3:16 ในห้องที่สองและที่สาม แอน สอนโรงเรี ยนของเธอ
ผูช้ ายเรี ยนในห้องหนึ่ง ผูห้ ญิงเรี ยนอีกห้องหนึ่ง
แต่แรก อโดไนแรม แปลกใจว่า จะมีใครสนใจและหยุดฟั งเรื่ องศาสนาที่เขาอ่านถึงนี้ไหม? มี มี
ผูฟ้ ังอยู่ หญิงที่ไปจ่ายตลาดหยุดฟังบทที่เขาแปลออกมาจากพระคริ สตธรรมคัมภีร์ พ่อค้าที่มงั่ คัง่ สัง่ ให้
คนใช้หยุดกางกลดให้ในขณะที่เขาหยุดฟัง ต่างก็สนใจในข้อความนั้น เขาไม่เคยได้ยนิ ถึงพระผูซ้ ่ ึงทรง
รักมนุษย์มากจนส่ งพระบุตรมาตายแทนมนุษย์ ทุกวันมีหลายคนมาฟัง ทั้ง ๆ ที่จดั๊ ซัน ไม่ทราบว่าคน
เหล่านั้นเข้าใจความหมายของสิ่ งที่เขาพูดไปหรื อเปล่า
ในสัปดาห์แรกของเดือน พฤษภาคม หม่องนู มาสนทนากับ อโดไนแรม เขาเป็ นที่ทางานในป่ า
ไม้ของพ่อค้าซุ ง เขาไม่มีครอบครัว ไม่มีเงินทอง ไม่ได้รับการศึกษา แต่เขาอยากทราบความจริ ง ไม่ชา้
เขาก็กลับใจเป็ นคริ สเตียน อโดไนแรม ปิ ติยนิ ดีเป็ นอันมาก เขาอยูใ่ นประเทศพม่ามาหกปี แล้ว และชายผู ้
นี้เป็ นคนแรกที่เชื่อในข้อความที่เขาเทศนา ต่อจากนั้นไม่นานก็มีคนที่สองเชื่ อ เขาเป็ นคนมีสติปัญญา
ได้รับการศึกษาอย่างดีแล้ว มีชายคนที่สามมาเชื่อ ครู โรงเรี ยนที่ใคร ๆ รู ้จกั ดีมกั จะหยุดสนทนากับอโด
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ไนแรม และไต่ถามด้วยคาถามแสดงปั ญญา หญิงหลายคนกล่าวว่า นางด้วยจะรับพระเยซูคริ สต์เป็ นพระ
ผูไ้ ถ่บาป เดี๋ยวนี้ อโดไนแรม แน่ใจว่าพระเจ้ากาลังจะนาชาวพม่ามาเชื่อวางใจในพระองค์
มีผไู้ ปบอกเจ้าเมืองย่างกุง้ ว่า มีหลายคนมาถือศาสนาซึ่งฝรั่งสอนศาสนาสอนในโรงเรี ยนของ
เขา เขาพบครู โรงเรี ยนที่ใคร ๆ เคารพนับถือ เข้าไปหาฝรั่งสอนศาสนาด้วย “สื บสวนดูซิ” เจ้าเมืองออก
คาสั่ง ไม่ชา้ ก็มีข่าวแพร่ ออกไปทัว่ เมืองย่างกุง้ ว่า ถ้าใครเปลี่ยนศาสนาจะต้องถูกลงโทษอย่างหนัก และ
ประชาชนกลัวว่าโทษนั้นอาจจะรุ นแรงถึงตายก็ได้
ผูท้ ี่อยากรู ้ และผูท้ ี่คิดว่าเป็ นคริ สเตียนดีก็หยุดไปหาศาสนทูตทั้งสอง อโดไนแรมไม่กล้าบัพติศ
มาผูเ้ ชื่อคนที่สอง และ คนที่สามอย่างเปิ ดเผย เขาพากันไปที่ชายเมือง อโดไนแรม บัพติศมาให้คน
เหล่านั้นยังที่เงียบสงัด ในเวลาพระอาทิตย์ตก คาดว่าจะไม่มีใครเห็น
หลังจากนี้ ชายคนหนึ่งออกคาสั่งให้ อโดไนแรมหยุดกลางถนน “หยุดประกาศเสี ย มิฉะนั้นคุณ
จะต้องเสี ยใจมาก” ทุกคนในเมืองย่างกุง้ แปลกใจว่าเกิดอะไรขึ้น เขาจะข่มเหงพวกคริ สเตียนหรื อ? เขา
จะขับไล่พวกศาสนทูตไปเสี ยหรื อ?
แล้ว อโดไนแรม ก็ตกลงใจจะทาสิ่ งที่กล้าหาญมาก เขาจะไม่ขอร้องเจ้าเมืองย่างกุง้ แต่เขาจะไป
เฝ้ ากษัตริ ยข์ องประเทศพม่า เขาจะขออนุ ญาตอยูใ่ นประเทศนั้นและประกาศศาสนา แปลพระคริ สต
ธรรมคัมภีร์เป็ นภาษาพม่า ถ้าพระมหากษัตริ ยท์ รงประทานพระบรมราชานุ ญาตแล้ว จะไม่มีใครกล้า
ขัดขวางเขาหรื อข่มเหงพวกคริ สเตียนได้ ถ้าพระมหากษัตริ ยไ์ ม่ทรงประทานพระบรมราชานุญาต อโด
ไนแรม จะไม่ให้มีอะไรหนักยิง่ กว่านี้อีก
ดังนั้น อโดไนแรม จึงจาก แอน ในเมืองย่างกุง้ ไป เขานัง่ เรื อเล็ก ๆ แล่นไปตามลาน้ าอิรวดี เรื อ
นั้นยาว 40 ฟุต กว้างเพียง 6 ฟุตเท่านั้น เขาแล่นเรื อฝ่ าแสงแดดไปนานกว่าหนึ่งเดือน ในที่สุดเขาและศา
สนทูตคนใหม่ซ่ ึ งเดินทางไปด้วยก็ได้มาถึงเมืองอังวะ และตรงไปยังพระราชวัง
เขาหยุดที่ประตูพระราชวังเพื่อรับการตรวจ แล้วก็ได้รับอนุญาตให้เข้าไปยังพระลานได้ ท่าน
อัครเสนาบดีออกมาต้อนรับและสนทนากับเขา เขาบอกว่า อโดไนแรม ได้เลือกวันเข้าเฝ้ าผิดไปแล้ว
“วันนี้เป็ นวันพระราชพิธีพิเศษ”
ด้วยความหวังอันลางเลือน อโดไนแรม ยืน่ คาร้องขออนุญาตประกาศศาสนาคริ สเตียนใน
ประเทศพม่าให้แก่ท่านอัครเสนาบดี อโดไนแรม อธิ บายว่า เขากับผูท้ ี่ทาการร่ วมกับเขาเป็ นครู สอน
ศาสนานี้
แล้วคาฎีกาของเขาก็ถูกส่ งกลับในทันที ท่านอัครเสนาบดีรีบจัดแจงเสื้ อผ้าให้เรี ยบร้อย...มีผู ้
ประกาศว่า พระเจ้าแผ่นดินกาลังเสด็จมา ในมือของ อโดไนแรม มีหนังสื อพระคริ สตธรรมคัมภีร์เย็บ
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อย่างดีงดงามถืออยู.่ ..ของขวัญถวายแก่กษัตริ ย ์ ท่านอัครเสนาบดีหนั ไปหา อโดไนแรมพูดว่า “ตามฉัน
มาเถิด ฉันจะแนะนาเธอกับพระมหากษัตริ ย”์
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บทที่ 8 “มีผู้หนึ่งทรงพระชนม์ อยู่”
ขณะที่กษัตริ ยห์ นุ่มทรงดาเนิ นอย่างสง่างามเข้ามายังท้องพระโรงอันมีเพดานสี ทองนั้น ทุกคน
ถวายคานับศีรษะจดพื้น นอกจากอโดไนแรม จัด๊ ซันและ เจมส์ โคลแมน สองคนนี้คุกเข่าลง สองมือของ
ตนประสานกันด้วยความคารวะและเพ่งดูกษัตริ ย ์
“สองคนนี้เป็ นใคร?” พระราชารับสัง่ ถามพลางใช้พระแสงดาบชี้เขาทั้งสอง
“ข้าแต่กษัตริ ยผ์ ยู ้ งิ่ ใหญ่ ข้าพระพุทธเจ้าเป็ นครู ” อโดไนแรม ตอบ
“อะไรนะ! เจ้าพูดภาษาพม่าได้หรื อ?” กษัตริ ยท์ อดพระเนตรดูดว้ ยความฉงน “มาอยูท่ ี่นี่ต้ งั แต่
เมื่อไร? เจ้าเป็ นครู สอนศาสนารึ ?”
อโดไนแรม อธิ บายว่าเขาเป็ นใคร เขาทูลกษัตริ ยว์ า่ เขามาเพื่อเข้าเฝ้ ากษัตริ ย ์ กษัตริ ยป์ ระทับอยู่
เหนื อบัลลังก์ ท่านอัครเสนาบดีคลานเข้าไปใกล้ดว้ ยความเคารพและอ่านฎีกาของ อโดไนแรม อยูด่ ว้ ย
เสี ยงประหม่า
“ครู มาขอเฝ้ าพระมหากษัตริ ยผ์ ยู ้ งิ่ ใหญ่ ผูป้ กครองพื้นแผ่นดินและทะเล เพื่อขอพระราชทาน
พระบรมราชานุญาตให้ได้รับความคุม้ ครองจากกษัตริ ย ์ และเพื่อประกาศศาสนาของข้าพระพุทธเจ้าได้
ในประเทศนี้และเพื่อว่าประชาชนคนใดพอใจในคาเทศนาของข้าพระพุทธเจ้าและปรารถนาจะฟังและมี
ชีวติ ตามคาสอนนี้จะไม่ตอ้ งได้รับการขัดขวางจากรัฐบาล”
โดยไม่ทรงตรัสสักคาเดียว กษัตริ ยท์ รงยืน่ พระหัตถ์ออก ท่านอัครเสนาบดีทรงถวายฎีกานั้น
บนฎีกานั้นเขาวางหนังสื อเล่มเล็ก ๆ ที่ อโดไนแรม พิมพ์ลง
“มีพระผูท้ รงพระชนม์อยู่ ผูซ้ ่ ึ งดารงอยูเ่ ป็ นนิตย์...และนอกจากพระองค์แล้ว ไม่มีพระเจ้าองค์
อื่นเลย...” กษัตริ ยท์ รงทอดพระเนตรเพียงบรรทัดแรกเท่านั้น พระองค์ทรงทิ้งหนังสื อนั้นลงบนพื้น
หน้าต่าง ๆ กระจายออกจากกัน การเข้าเฝ้ าก็สิ้นสุ ดลง
“ในการพิจารณาฎีกาของท่าน สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ไม่ทรงพระวิจารณ์ หนังสื อศักดิ์สิทธิ์ ของ
ท่านสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ไม่ทรงใช้ จงเอาไปเสี ยให้พน้ ” นี่เป็ นคาของท่านอัครเสนาบดี... คาที่ อโดไน
แรม ทราบว่าเป็ นความจริ ง เดี๋ยวนี้เขาเห็นท่าทีและอากัปกิริยาของพระมหากษัตริ ยด์ ว้ ยตนเองแล้ว
บนเรื อที่แล่น กลับมาตามลาน้ าอิรวดีอย่างเหนื่ อยอ่อนท่ามกลางเปลวแดดนั้น อโดไนแรม ได้
เผชิญกับข้อเท็จจริ งแล้ว พระมหากษัตริ ยท์ รงปฏิเสธที่จะประทานพระบรมราชานุ ญาตให้ประกาศพระ
ศาสนาในประเทศพม่า ใครในประเทศนี้ที่เป็ นคริ สเตียน ก็หวังได้วา่ จะต้องถูกจับขับคุก...หรื อถูกฆ่า
คริ สเตียนที่สัตย์ซื่อทั้งสามในเมืองย่างกุง้ รู ้สึกพิศวง เมื่ออโดไนแรม บอกความตั้งใจของเขา
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“ผมจะทิ้งงานนี้ ” เขาอธิบาย “ผมจะไปอยูเ่ มืองจิตตะกองที่ผมจะสอนเป็ นภาษาพม่าได้ และ
กษัตริ ยก์ ็ขดั ขวางผมไม่ได้ อังกฤษเป็ นผูป้ กครองเมืองนั้น “คนที่เป็ นคริ สเตียนก็ไม่ตอ้ งกลัวว่าจะถูกข่ม
เหง!”
แล้วอโดไนแรม ก็กลับเป็ นฝ่ ายฉงน
“ผมจะไปด้วย” หม่องนู ชายพม่าคนแรกที่ อโดไนแรม เห็นว่าเขากลับเป็ นคริ สเตียนพูดขึ้น
“ผมมีภรรยากับลูกอยูท่ ี่นี่ จึงไปกับท่านไม่ได้” อีกคนหนึ่งพูด “แต่ผมอยูใ่ นเมืองย่างกุง้ นี้ผมจะ
สัตย์ซื่อต่อพระเจ้าผูเ้ ที่ยงแท้ แม้วา่ ท่านจะทิ้งผมไป”
“อย่าทิ้งพวกเราไปเลย” ทั้งหมดอ้อนวอน “เดี๋ยวนี้ เป็ นเวลาที่ท่านจะสอนเรา คนกาลังสนใจใน
พระกิตติคุณอยู่ มาหาเรากันทุกวัน เราเองก็ไม่รู้มากพอที่จะสอนความจริ งใหญ่ยงิ่ นี้ให้แก่คนเหล่านั้น
ได้”
“แต่ถา้ ผมอยู่ คุณก็รู้วา่ พวกคุณจะต้องถูกข่มเหงหนัก” อโดไนแรม เตือน
“ครับ แต่อยูจ่ นกว่ามีคนเชื่อสักหมู่เล็ก ๆ ราว 10 คน ให้เรามีครู พม่าสอนเสี ยก่อน เมื่อถึงเวลา
นั้นแล้ว ท่านยังรู ้สึกว่าท่านต้องไปละก็จงไปเถิด ถ้าพวกเรามีสักสิ บคนแล้ว ศาสนาก็จะขยายตัวไปเอง
ไม่มีใครที่จะหยุดยั้งไว้ได้ แม้วา่ จะมีการข่มเหงก็จะทาลายศาสนาลงไม่ได้”
อโดไนแรม กับ แอน ตัดสิ นใจอยูใ่ นเมืองย่างกุง้ ต่อไป เขาจาคาอธิ ษฐานที่เขาเคยได้อธิ ษฐาน
เมื่อนานมาแล้วได้วา่ “พระเจ้าทรงรับว่า เราจะอยูแ่ ละตายกับชาวพม่า แม้แต่งานของเราก็จะเตรี ยมทาง
ไว้ให้ผอู้ ื่น!”
คริ สจักรเล็ก ๆ เจริ ญขึ้น จานวนสมาชิกเพิ่มขึ้น แม้วา่ กษัตริ ยจ์ ะไม่ทรงพอพระทัย ก็ยงั มีคน
มากมายมาเป็ นคริ สเตียน ครู แห่งโรงเรี ยนที่มีชื่อเสี ยงที่ลงั เลใจอยูช่ า้ นาน เดี๋ยวนี้กล้าประกาศว่าเป็ นคริ ส
เตียนแล้ว ผูห้ ญิงหลายคนเชื่อวางใจ ในฤดูร้อนของปี ค.ศ. 1820 มีคริ สเตียนในเมืองย่างกุง้ 10 คน
แต่แอน จัด๊ ซัน ล้มป่ วยลง อโดไนแรม ทราบดีวา่ เธอจะไม่มีวนั หาย นอกจากจะหนีอากาศร้อน
อบอ้าวนี้ไปชัว่ ระยะหนึ่ง ขณะที่ อโดไนแรม ไปส่ งเธอยังเรื ออังกฤษเฝ้ าคอยดูจนเรื อแล่นลับไปนั้น เขา
ทราบดีวา่ เขาจะไม่เห็นเธออีกนาน แต่เขาก็สานึกดีวา่ เขาไปกับเธอไม่ได้ เขามีงานจะต้องทามาก เขา
บันทึกไว้ในสมุดบันทึกประจาตัวของเขาว่า
“ชีวติ นี้ส้ นั นัก มีชาวพม่านับเป็ นจานวนล้านที่ไม่เคยได้ยนิ ถึงการรอดพ้นบาปโดยทางพระเยซู
คริ สต์เจ้า ฉันเกือบจะเป็ นผูเ้ ดียวในโลกที่ได้เรี ยนภาษาพม่าดี พอที่จะอธิ บายข่าวการรอดพ้นบาปให้เขา
ฟัง”
ไม่นานนักหลังจาก แอน ออกจากเมืองย่างกุง้ ศาสนทูตอีก 2 ท่านก็มาถึง หมอไพร้ซกับภรรยา
ห้าเดือนต่อมา ภรรยาของหมอ ไพร้ซ ได้ถึงแก่กรรมลง เขาฝังศพของเธอไว้ขา้ ง ๆ ศพหนูนอ้ ย โรเจอร์
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จัด๊ ซัน หมอไพร้ซ เป็ นศัลยแพทย์ที่ชานาญมาก ในไม่ชา้ ชื่อของเขาก็รู้จกั กันทัว่ เมืองย่างกุง้ เขาชานาญ
ในการผ่าตัดต้อเป็ นพิเศษ คนตาบอดหลายคนกลับเห็นได้ หลังจากได้รับการผ่าตัดแล้ว ดูเป็ นการ
อัศจรรย์เหลือเกินสาหรับผูท้ ี่ไม่เคยได้ยนิ ถึงความสามารถในทางแพทย์อย่างนี้
กษัตริ ยพ์ ม่าซึ่ งอยูถ่ ึงเมืองอังวะไกลออกไป ก็ได้ยนิ เรื่ องประหลาดที่แพทย์ฝรั่งทาอยู่ พระองค์
จึงรับสั่งให้หาหมอไพร้ซ มายังเมืองอังวะทันที หมอไพร้ซ รู ้จกั ภาษาพม่าน้อยเท่านั้น อโดไนแรม จึงไป
ด้วย ในเดือนสิ งหาคม ค.ศ. 1822 เขาทั้งสองก็ละคริ สตจักรเล็ก ๆ ซึ่ งมีสมาชิก 18 คน ไว้ในเมืองย่างกุง้
เดินทางไปตามลาน้ าอิรวดี
กษัตริ ยท์ รงสนพระทัยในฝี มือของหมอไพร้ซ มาก วันแล้ววันเล่า พระองค์ทรงตรัสถามหลาย
ประการ พระองค์ทรงสงสัยว่า หมอไพร้ซ จะยืดพระชนมายุของพระองค์ออกไปได้ไหมเพื่อพระองค์จะ
ได้อยูไ่ ปได้นาน สุ ดท้ายพระองค์หนั พระพักตร์ มาทางชายที่สวมเสื้ อดาซึ่ งกาลังแปลให้หมอไพร้ซอยู่
“เจ้าเป็ นหมอด้วยรึ ?” พระองค์รับสั่งถาม
“ข้าพระพุทธเจ้าไม่ใช่หมอ ข้าพระพุทธเจ้าเป็ นครู สอนศาสนา ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด” อโด
ไนแรมทูล
“ศาสนารึ ? มีใครเชื่อและรับศาสนาของเจ้าบ้าง?”
“ไม่มีใครที่นี่ทาเช่นนั้นพระเจ้าข้า” อโดไนแรมตอบ
“คนในเมืองย่างกุง้ ทาเช่นนั้นไหม?” กษัตริ ยด์ ารัสถาม
“มีพระเจ้าข้า” เป็ นคาตอบ “มีนอ้ ยคน”
“เป็ นฝรั่งรึ ” กษัตริ ยด์ ารัสถาม
อโดไนแรม ตอบทั้ง ๆ ที่กลัวว่า จะทาให้กษัตริ ยท์ รงพระพิโรธสมาชิกทุก ๆ คนในคริ สจักร
เมืองย่างกุง้
“มีฝรั่งบ้าง” เขาทูลกษัตริ ย ์ คิดถึงพวกศาสนทูตเอง “และชาวพม่าบ้างพระเจ้าข้า”
กษัตริ ยน์ ิ่ง อโดไนแรม อธิ ษฐานในใจด้วยความกลัว ไม่มีอะไรเกิดขึ้น กษัตริ ยท์ รงดารัสถาม
สองสามคาถึงเรื่ องเรขาคณิ ตและดาราศาสตร์ การเข้าเฝ้ าก็สิ้นสุ ดลง
สองสามวันต่อมา กษัตริ ยท์ รงเชิญหมอ ไพร้ซ ให้อยูใ่ นเมืองอังวะ รับตาแหน่งเป็ นข้าราชการ
หมอไพร้ซตกลงรับ แล้วสิ่ งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้น กษัตริ ยท์ รงเชิ ญอโดไนแรม ให้อยูด่ ว้ ย! พระองค์ทรง
พระราชทานบรมราชานุญาตให้ซ้ื อที่ดินได้ เพื่อจะได้สร้างบ้านอยูใ่ นที่เหมาะสม...และสอนศาสนา!
ดูเป็ นไปไม่ได้! อโดไนแรม เกือบจะไม่เชื่ อ กษัตริ ยก์ ็ยงั ทรงเชิ ญให้เขาอยูใ่ นเมืองหลวง และ
สอนประชาชนถึงเรื่ องพระเจ้าผูเ้ ที่ยงแท้แต่องค์เดียว! ขณะที่เขาแล่นเรื อกลับไปตามลาน้ าอิรวดีอีกครั้ง
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หนึ่ง เขามีความคิดอยูแ่ ต่อย่างเดียวเท่านั้น เขาจะพบ แอน เมื่อเธอกลับจากพักผ่อนในที่ ๆ มีอากาศเย็น
กว่าแล้วจะย้ายไปเมืองอังวะทันที
แต่แทนที่จะพบ แอนที่เมืองย่างกุง้ เขาได้รับจดหมายฉบับหนึ่งจากเธอ เธอได้จากประเทศ
อังกฤษไปยังประเทศอเมริ กา อีกสิ บเดือนกว่าจะกลับ! อโดไนแรมรู ้สึกผิดหวัง และเขาก็ยงั มีงานอยูม่ าก
ที่จะทาในระหว่างคอยเธออยูก่ ่อนแอนกลับ เขาก็แปลพระคริ สตธรรมใหม่ท้ งั เล่ม เป็ นภาษาพม่าสาเร็ จ
และ แปลพระคริ สตธรรมเดิมไปได้มาก
หลังจากแอน กลับมาได้แปดวัน จัด๊ ซัน สามีภรรยาก็ออกเรื อแล่นไปตามลาน้ า มุ่งหน้าไปยัง
เมืองอังวะ เขารับคาเชิญ ซึ่งกษัตริ ยท์ รงประทานให้ดว้ ยพระทัย กรุ ณา เรื อแล่นไปช้า ๆ แต่ แอนกับอโด
ไนแรมก็มีเรื่ องสนทนากันมาก เขาจากกันมาสองปี แล้ว บางครั้งเขาจะเดินไปด้วยกันตามริ มฝั่งแม่น้ า
พอแดดร้อนมาก หรื อเดินเมื่อยแล้ว ก็จะกลับมาขึ้นเรื อ เขาชื่นชมการเดินทางครั้งนี้มาก
ก่อนที่เขาจะมาถึงท่าเมืองอังวะ เขาพบหมอ ไพร้ซ นัง่ เรื อเล็ก ๆ ล่องมาตามแม่น้ า แทนที่จะมา
ต้อนรับให้ไปทางานด้วยกัน หมอไพร้ซ กลับกาลังจะออกจากเมืองหลวง เขาเล่าว่า ตั้งแต่อโดไนแรม
ออกจากเมืองอังวะไปแล้ว ได้มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ กษัตริ ยท์ รงปลดเสนาบดีที่ปรึ กษาทั้งหมด
ออก ทั้งขุนนางด้วย ทุกคนพ้นตาแหน่งไปแล้ว ตั้งแต่อคั รเสนาบดีลงมาจนถึงสมุหบัญชีที่ไม่สาคัญเลย
และได้ทรงจัดตั้งคณะใหม่แทน คนเหล่านี้ไม่ชอบชนผิวขาว ไม่วา่ จะเป็ นครู หรื อผูป้ ระกาศศาสนาหรื อ
หมอก็ตาม
แต่อโดไนแรม ไม่กลับไปยังเมืองย่างกุง้ เขาตกลงใจจะทาเป็ นว่าไม่ได้ทราบข่าวนี้ เลย กษัตริ ย ์
ทรงเชิญเขาไปเมืองอังวะ เขาก็จะไปยังเมืองอังวะ เขาจะไปสร้างบ้านอยูแ่ ละหาที่สอน เขาจะสอน
ศาสนาทุกวันอาทิตย์ในบ้านของหมอ ไพร้ซ และเขาก็ได้ทาดังนี้ แอนเชิ ญสาวพม่ามาหัดอ่านและเขียน
ที่โรงเรี ยนของเธอ คนเหล่านี้ก็ค่อย ๆ สนใจในพระกิตติคุณทีละน้อย ๆ จนดูเหมือนว่าในไม่ชา้ ที่นี่จะ
มีคริ สเตียนขึ้นสักหมู่หนึ่ง
แล้วโครงการของ อโดไนแรม ก็ลม้ เหลวอย่างฉับพลันและไม่มีใครคาดถึง วันหนึ่ งเป็ นวัน
อาทิตย์เช้า พอการอธิ ษฐานในตอนเช้าสิ้ นสุ ดลง มีผนู ้ าข่าวมาว่า สงครามระหว่างอังกฤษกับพม่าเกิดขึ้น
แล้ว ชาวพม่าถือว่า ชาวตะวันตกทุกคนเป็ นศัตรู แม้วา่ ชาวตะวันตกผูน้ ้ นั จะเป็ นมิตรกับพม่าก็ตาม ไม่กี่
คืนต่อมา ขณะที่ แอนและอโดไนแรมนัง่ รับประทานอาหารค่าอยู่ มีเจ้าหน้าที่ตารวจผลักประตูบา้ นเปิ ด
เข้ามา
“คุณจัด๊ ซัน” เขาตะคอก “มีคาสั่งให้คุณเข้าเฝ้ า” ทุกคนทราบดีวา่ คาพูดประโยคนั้นหมายความ
ว่า “คุณจะต้องถูกจับ”
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บทที่ 9 จับฝรั่งเข้ าคุก
เจ้าหน้าที่ตารวจกับคนของเขาเข้ามาเต็มห้อง ชายคนหนึ่งที่อยูท่ ่ามกลางคนเหล่านี้ อโดไนแรม
จาได้วา่ เป็ นเพชฌฆาต!
ชายผูน้ ้ ีรวบแขน อโดไนแรม ไว้แล้วชกเขาล้มลงไปบนพื้น แอน กรากเข้ามาจับแขนเพชฌฆาต
ผูน้ ้ นั ไว้ตะโกนว่า
“หยุดนะ! ฉันจะให้เงินแก ถ้าแกปล่อยเขาไว้!”
แต่เพชฌฆาตผูน้ ้ นั แข็งแรง เขาผลักแอนออกไป และพูดกับชายอีกคนหนึ่งว่า
“จับเอามันไป มันเป็ นฝรั่งด้วย”
“จะเผาบ้านก็ได้ถา้ แกต้องการ” อโดไนแรม ขอร้อง “ฆ่าฉันเสี ยถ้าแกอยากจะฆ่า แต่ขออย่าแตะ
ต้องภรรยาของฉัน
เพชฌฆาตผูน้ ้ นั ใช้เชือกเหนียวมัด อโดไนแรม ดึงตึงจนกระทัง่ เขาแทบหายใจไม่ออก แอนส่ ง
เงินให้แต่ละคนเหล่านั้นไม่มีเมตตาจิต เขาผลัก อโดไนแรม ออกไปนอกประตู และพาไปยังคุก “เล็ทมา
ยูน” ซึ่ งเป็ นคุกที่ขบั นักโทษทั้งหมดในเมืองอังวะผูซ้ ่ ึ งต้องถูกตัดสิ นประหารชี วติ
สถานที่น้ ีสกปรก กล่าวกันว่าไม่เคยได้ลา้ งหรื อกวาดเลย ตั้งแต่สร้างคุกนี้มา กลิ่นก็เหม็นอย่าง
ร้ายกาจ ไม่มีหน้าต่าง ผูค้ ุมปิ ดประตูคุกแน่นหนา อุณหภูมิหอ้ งสู งถึง 100 องศาฟาเรนไฮต์เกือบทุกวัน มี
ชายและหญิงมากกว่า 100 คนอัดกันแน่นอยูใ่ นห้องนี้ บางคนมือและเท้าถูกจาขื่อไว้ คนอื่น ๆ ถูกโซ่
เหล็กบาดลึกลงไปในแขนและขา
ปลอกเหล็กห้าอันมัดขา อโดไนแรม ไว้แน่น รอยแผลที่เกิดจากปลอกเหล็กนี้ลึกมากจนกระทัง่
จะติดตัวเขาไปจนตาย มีห่วงเหล็กรัดข้อเท้าทั้งสองข้างไว้ และมีโซ่ล่าม โซ่น้ ีส้ นั มากจนเวลาเดินก็กา้ ว
ขา ออกไปได้สักสามสามนิ้วเท่านั้น
เวลานอน อโดไนแรม กับนักโทษอื่น ๆ ต้องนอนบนพื้นสกปรกเหม็น ๆ ผูค้ ุมจะเอาเสาไม้ไผ่
สอดไปที่โซ่ล่ามเท้า แล้วยกขึ้นจนศีรษะและบ่าของ อโดไนแรม ถึงพื้น ตลอดคืน อโดไนแรม เป็ นห่วง
ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับแอน เธอจะถูกตีหรื อเปล่า? หรื อถูกจาคุกไว้? หรื อถูกฆ่า?
พอพวกตารวจและเพชฌฆาตจับ อโดไนแรมไปใส่ คุก แอนรี บเข้าไปในสวนพร้อมกับของมีค่า
ยิง่ ของอโดไนแรม ต้นฉบับแปลพระคริ สตธรรมคัมภีร์ เขาใช้เวลาแปลถึงสิ บปี และมีอยูเ่ พียงฉบับเดียว
เท่านั้นในโลก แม้วา่ เธอจะต้องถูกจับใส่ คุกเพราะซ่อนสิ่ งนี้ก็ตาม ต้นฉบับนี้จะต้องไม่หาย!
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แต่แอนไม่ตอ้ งถูกจาคุก เธอถูกกักไว้ในบ้านของเธอเอง มีคนเฝ้ าไว้ตลอดวันตลอดคืน เมื่อมี
พนักงานมาขนเอาข้าวของ ๆ เธอไป เธอก็ได้ออ้ นวอนขอหนังสื อของอโดไนแรม เครื่ องหยูกยาของเธอ
และโต๊ะทางานของเธอไว้
หลังจากอโดไนแรม ถูกจาคุกสักสองสามวัน พ่อค้าหนุ่มชาวอังกฤษคลานเข้ามาหาเขากระซิ บ
ว่า “ภรรยาของคุณอยูท่ ี่นี่แน่ะ”
ด้วยใบหน้าอันยิม้ แย้ม และถ้อยคาที่สุภาพอ่อนหวาน แอน ขออนุ ญาตเดินเข้าไปในคุก อโดไน
แรมไม่สามารถโกนหนวดเคราออกตั้งแต่เข้ามาในคุกแล้ว ไม่ได้ลา้ งหน้าอาบน้ า เสื้ อผ้าก็สกปรก
ขะมุกขะมอม เมื่อแอนเห็น อโดไนแรม เธอต้องเอามือปิ ดหน้าสะอึกสะอื้น
แอน เริ่ มเขียนจดหมายและไปหาบุคคลที่มีตาแหน่งหน้าที่ในราชการ เธอเขียนจดหมายไปถึง
หรื อไปเยีย่ มเยียนผูท้ ี่มีอิทธิพลทุก ๆ คนที่รู้จกั ในเมืองอังวะ ขอร้องให้เขาช่วยเธอ ทุกวันเธอไปหาผูว้ า่
ราชการ อ้อนวอนเขาให้ช่วยชีวติ ของสามีของเธอ ผูว้ า่ ราชการได้ฟังก็เมตตาเธอ แต่เขาไม่มีอานาจปล่อย
นักโทษได้ สิ่ งเดียวที่เขาทาได้ก็คือ เขาสัญญาว่าจะยืดเวลาประหาร อโดไนแรม ออกไปอีก
สัญญานี้ไม่ได้ปลอบใจ อโดไนแรมมากเท่าไรเลย เวลากลางคืนเขาและหมอไพร้ซ ซึ่ งอยู่
ด้วยกันจะได้ยนิ ผูค้ ุมลับมีดดาบ เพื่อเตรี ยมประหารนักโทษในวันรุ่ งขึ้น และ ใครจะบอกได้วา่ ถึง
กาหนดประหารตนเมื่อไร? เขาได้ยนิ ข่าวโจษจันกันว่า จะมีคนจุดไฟเผานักโทษที่ถูกล่ามไว้ในคุกนี้เพื่อ
จะได้เผาเสี ยพร้อมกันทีเดียวหมด หน้าห้องขังมีสิงโตหนุ่มถูกขังกรงคารามอยู่ จะใช้นกั โทษเหล่านี้ ดบั
ความหิ วของสัตว์ตวั นี้หรื อ?
อโดไนแรม ห่วงใยของมีค่ามากยิง่ ของเขาด้วย ต้นฉบับแปลพระคริ สตธรรมคัมภีร์ของเขา เขา
ทราบว่า แอนเอาไปฝังไว้ แต่หนอนหรื อความชื้นอาจทาให้เสี ยหายไปได้ งานที่ทามาเป็ นเวลานับสิ บปี
จะสู ญสลายไปกลายเป็ นดินในสวนไปเสี ยหรื อ?
ผูค้ ุมอนุญาตให้แอน นาอาหารมาให้สามีได้ และวันหนึ่งเธอได้เอาหมอนมาให้เขาใบหนึ่ง เมื่อ
เธอยิม้ ให้ผคู ้ ุม เขาได้อนุ ญาตให้เธอถือผ่านประตูมา อโดไนแรม ยินดีที่ได้หมอนมา แต่หมอนใบนี้ แน่น
และแข็งมาก! อโดไนแรม รู ้สึกได้ดี จึงถามว่า “แอน เธอหาหมอนนุ่มกว่านี้ไม่ได้หรื อ...”
แต่แอนสั่นศีรษะ และจากแววตาของเธอ อโดไนแรม ได้เห็นความลับ – ความซุกซน และ
ขบขันและ... “ที่เธอพูดหมายความว่าอย่างไรนะ?” อโดไนแรม ร้อง! นัน่ คือ แอนได้ขดุ พระคริ สตธรรม
คัมภีร์ภาษาพม่าอันมีค่ามากขึ้นมา ทาเป็ นหมอนเก่า ๆ หนัก ๆ และเดี๋ยวนี้ อโดไนแรมนอนศีรษะหนุน
งานนับสิ บปี ของเขาทุกคืน! ไม่มีใครขโมยของเขาด้วย มันแน่นและแข็งไม่ทาให้คนหนุนได้รับความ
สบายเลย แต่มนั นาความสุ ขมาสู่ จิตใจของอโดไนแรม ตลอดหกเดือนแห่งความทรมานอันแสนยาวนาน
ที่เขาได้รับในที่คุมขังนี้
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ในเดือนมกราคม แอน ต้องหยุดไปเยีย่ มที่คุกนั้นทันที อโดไนแรม ทราบว่านัน่ เป็ นเพราะเธอ
คลอดบุตรคนที่สาม ต่อมาในเดือนเดียวกันนี้ ผูค้ ุมเห็นคนหนึ่งเดินมาที่ประตู – สตรี สวยผูห้ นึ่งแต่งกาย
แบบพม่า ผมเกล้าไปไว้ขา้ งหลัง แล้วประดับด้วยดอกไม้ขาว สวมเสื้ อกัก๊ สี ส้ม และ ซิ่ นไหมสี แดง เธอดู
งามมาก แน่นอนนัน่ เป็ น แอนในวงแขนของเธอมีหนูนอ้ ย มาเรี ย อุม้ อยู่
เวลาผ่านไปอย่างเชื่ องช้า อโดไนแรม จับไข้ แอนอ้อนวอนผูว้ า่ ราชการขออนุ ญาตปลูกบ้าน เล็ก
ๆ ไว้ในสถานที่ของรัฐบาลใกล้ ๆ คุก ผูว้ า่ ราชการชอบ แอนจึงอนุ ญาตให้ที่นี่เอง อโดไนแรม ได้ใช้เวลา
อยูก่ บั เธอวันละหลายชัว่ โมง เธอสามารถจัดเตรี ยมอาหารและดูแลเขาได้โดยไม่ตอ้ งลาบากเท่าใดนัก
เช้าวันหนึ่งขณะที่ แอน เตรี ยมอาหารเช้าให้ อโดไนแรม มีผนู ้ าข่าวมาว่า ผูว้ า่ ราชการต้องการ
พบแอนทันที พอร่ างของเธอกลับไปเท่านั้น ผูค้ ุมนักโทษก็กรู เข้ามาในบ้านหลังน้อยนั้น เขาทุบสิ่ งทุก
อย่างในบ้านแตกกระจายไป เขากระชากเสื้ อออกจากตัว อโดไนแรม แล้วลากเขาไปข้างนอก ที่นนั่ มี
นักโทษผิวขาวอื่น ๆ รวมกันอยู่ ต่างก็ถูกมัดไว้เป็ นคู่ ๆ อโดไนแรม ถูกมัดคู่กบั ร้อยเอก ลาร์ ด ผูค้ ุม
กระโดดขึ้นม้าและตะโกนสั่ง “เดิน”
อโดไนแรม เกือบจะไม่มีเสื้ อผ้าปกปิ ดกาย เท้าก็ไม่ได้สวมรองเท้า เขาเป็ นไข้เพลีย ทั้งแดดก็
ร้อน เขาร้องถามร้อยเอก ลาร์ ดว่า “นี่จะไปไหนกัน?” แต่ไม่มีผใู ้ ดทราบ บางทีจะเป็ นสถานที่เงียบ ๆ สัก
แห่งหนึ่งที่เขาจะถูกนาไปประหารก็เป็ นได้ แต่แอน เล่าเธอจะเป็ นอย่างไรบ้าง อโดไนแรม เกรงว่า เธอ
จะตามหาว่าเขาหายไปทางไหน “เธอจะต้องไม่ทาเช่นนั้นน่ะ” เขาคิด เดี๋ยวนี้ ไม่มีทางใดที่เธอจะช่วย
สามีของเธอได้
ต้นฉบับของเขาเล่า! เวลานี้ เขาซ่อนไว้ดีแล้ว ผูค้ ุมจะฉี กพระคริ สตธรรมอันมีค่าของเขา ทิ้ง
เกลื่อนสนามคุกหรื อเปล่าหนอ?
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บทที่ 10 การทรมานอันแสนนาน
เชือกที่มดั บาดลึกลงไปในแขนนักโทษ เสื้ อผ้าก็สกปรกขะมุกขะมอม หมวกก็ถูกริ บเอาไปเสี ย
แล้ว แดดส่ องร้อนอย่างสาหัสเนื่องจากอยูใ่ นคุกมาเป็ นเวลานาน ไม่ได้ถูกแดดเลย ต่างคนต่างไม่มี
รองเท้าสวม คนเหล่านี้ถูกโซ่ล่ามไว้ในคุกจนเดินไม่ได้ เดี๋ยวนี้ถูกบังคับให้เดินฝ่ าพื้นถนนทรายอันร้อน
ระอุ เขาเดินไปตามพื้นทรายอันร้อนระอุได้ประมาณหนึ่งกิโลเมตร เท้าของอโดไนแรม ก็พองเลือดไหล
ออก ทั้งยังต้องทรมานเพราะเป็ นไข้อีก เขาไม่ได้รับอนุญาตให้พกั แต่ตอ้ งลากกันไปในขณะที่ผคู ้ ุมขี่มา้
ตัวเดียวตามหลังมา
เมื่อไปได้สัก 5-6 กิโลเมตร อโดไนแรม รู ้สึกว่า เขาเดินต่อไปไม่ไหว เขาเพลียมากจนเกือบทรง
ตัวไม่อยู่ เขาชี้ไปยังเท้าที่เป็ นแผลมีเลือดไหล ขอร้องให้ผคู ้ ุมเมตตาบ้าง แต่ผคู ้ ุมไม่รู้จกั ว่าความเมตตาคือ
อะไร คงบังคับให้เดินต่อไป อโดไนแรมต้องพิงบ่าผูท้ ี่ถูกมัดติดอยูด่ ว้ ย เพื่อผ่อนน้ าหนักตัวจากเท้าพอง
ร้อนทั้งสองเสี ยบ้าง
แต่ผชู ้ ่วยของอโดไนแรม ก็อยูไ่ ม่นานเช่นกัน แม้วา่ เขาจะเคยเป็ นทหารที่แข็งแรง เขาด้วยเคยถูก
จาคุกเป็ นเดือน ๆ ในไม่ชา้ ร้อยเอก ลาร์ ด ก็ทราบว่า เดี๋ยวนี้เขาไม่ได้แข็งแรงเท่าที่คิดเสี ยแล้ว เขาอ่อนแอ
มากเกินกว่าจะช่วยใคร ๆ ได้ ดังนั้น อโดไนแรม จึงต้องพยุงกายไปตามลาพังเท่าที่จะทาได้
พอดีกบั ที่เขารู ้สึกว่าจะก้าวขาต่อไปไม่ได้แม้แต่เพียงก้าวเดียว คนใช้หนุ่มของพ่อค้าชาวอังกฤษ
ก็เข้ามาช่วย เขาเป็ นคนมาจากเบงกอล เป็ นคนแข็งแรงและใจดี เขาแก้ผา้ โพกศีรษะออกฉี กเป็ นสองชิ้น
และขณะที่เดินไป อโดไนแรม ก็ใช้ผา้ ชิ้นหนึ่งพันเท้าขวาที่โลหิ ตไหล อีกชิ้นหนึ่งพันเท้าซ้าย การทา
ดังนี้ไม่ได้ช่วยให้หายปวด แต่ช่วยไม่ให้ทรายเข้าไปบาดแผล ต่อจากนั้น อโดไนแรมก็ได้พิงบ่าคนใช้ผู ้
ใจดีน้ ีเดินกระโผลกกระเผลกไป
เย็นวันนั้น บรรดานักโทษก็ถูกต้อนให้เข้าไปอยูใ่ นบ้านไม้ไผ่เก่า ๆ ประตูถูกปิ ดกลับ อาหาร
เล่า? แน่นอน ผูค้ ุมจะไม่จ่ายอาหารให้! แต่ผคู ้ ุมผูน้ ้ ีมีภรรยา เธอมีเมตตาจิตกว่าชายผูส้ ามี เธอนาน้ าตาล
และผลไม้มาให้ ช่วยขับความเจ็บปวดและความทรมานให้บรรเทาลงได้บา้ ง บ่ายวันรุ่ งขึ้น เขาก็มาถึงคุก
อีกแห่งหนึ่งซึ่ งอยูใ่ นเมือง อองบินเล
เกือบจะทันทีที่เขามาถึง อโดไนแรมได้ยนิ เสี ยงเรี ยกเขา ไม่จาเป็ นจะต้องบอกว่าเป็ นใคร! แอน
ก็มาถึง เธอมาเรื อครึ่ งทางและขึ้นเกวียนต่อ เธอนาหนูมาเรี ยอายุ 2 ขวบ และเด็กหญิงลูกบุญธรรมสอง
คนมาด้วย คนใช้ชาวเบงกอลมาช่วยเขาด้วย เสี ยงไพเราะ และยิม้ ที่แสดงความเป็ นมิตรของเธอช่วยให้
คนทั้งหลายเป็ นมิตรกับเธอไม่วา่ เธอจะไปยังที่ใด แม้แต่ผคู ้ ุมก็เต็มใจให้เธออาศัยอยูใ่ นห้อง ๆ หนึ่ง
ภายในบ้านของเขา
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มีเด็กหญิงพม่าคนหนึ่งเป็ นไข้ทรพิษ แอน เองก็ติดไข้ไปด้วย เธอจึงกลับไปเมืองอังวะเพื่อไป
เอายาแล้วกลับมาเมืองอองบินเลอีกครั้งหนึ่ง เธอป่ วยมากจนเคลื่อนอิริยาบถไม่ได้ราวสองเดือน คนใช้
ต้องทาแทนทั้งหมด
อโดไนแรม อยูใ่ นคุกด้วยความห่วงใย เขาคิดถึงแอนและหนูนอ้ ยมาเรี ย แต่เขาช่วยอะไรไม่ได้
เขาคิดถึงงานที่เขาควรจะทา ตลอดหกเดือน เขาสงสัยว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับพระคริ สตธรรมคัมภีร์ ฉบับ
แปลเป็ นภาษาพม่าอันมีค่ายิง่ นั้นบ้าง
ครั้นแล้วก็มีแสงแห่งความหวังอันเลือนลาง มาสู่ พวกนักโทษ เขาได้ทราบข่าวว่า ชายผูท้ ี่บงั คับ
ให้เขาเดินจากเมืองอังวะมายังคุกนั้นถูกตัดสิ นประหารชีวิตเนื่องจากเป็ นกบฏ นี่หมายความว่า เขาจะได้
เป็ นอิสระหรื อ?
หกเดือนหลังจากที่เขาได้มาถึงคุกนี้ มีผนู ้ าข่าวไปยังประตูบา้ นแอน ในมือของผูส้ ่ งข่าวนั้นมี
จดหมายจากผูว้ า่ ราชการ เขียนว่า อโดไนแรม เป็ นอิสรชนอีกครั้งหนึ่ง เขาทั้งสองได้กลับมายังเมืองอัง
วะซึ่ ง อโดไนแรม จะต้องไปรายงานตัวยังศาล ในขณะที่แอนเดินทางกลับบ้าน นี่เป็ นครั้งแรกในเกือบ
สองปี ที่เขาไม่ตอ้ งกลัวอะไรเลย
แต่ในวันรุ่ งขึ้น อโดไนแรม ไม่ได้กลับบ้าน และเมื่อแอนไปพบเขา เธอก็เห็นว่าเขากลับไปอยู่
ในคุกอีก ผูค้ ุมบอกเธอว่า เธอเข้าใจผิด รัฐบาลต้องการให้ อโดไนแรม ทาหน้าที่ล่ามในระหว่างที่รัฐบาล
พม่ากับรัฐบาลอังกฤษพิจารณาปั ญหาสันติภาพ เมื่อหน้าที่น้ ีเสร็ จสิ้ นลง อโดไนแรม ต้องไปอยูใ่ นคุก
ต่อไปตามเดิม
อโดไนแรม ได้รับอนุญาตสักสองสามนาทีให้กลับไปเอาเสื้ อผ้ามาจากบ้าน แล้วเขาก็ถูกนาตัว
ไปยังสถานที่ ๆ เปิ ดการเจรจาเรื่ องสันติภาพขึ้น ที่นนั่ การพิจารณาดาเนินไปอย่างเชื่องช้า ชัว่ โมงแล้ว
ชัว่ โมงเล่าที่เขานาเอาหัวข้อขึ้นมาพิจารณา ดูเหมือนว่าจะไม่สิ้นสุ ดลงเสี ยเลย อโดไนแรมเพลียมากจน
เกือบจะพูดไปโดยไม่รู้ตวั ในที่สุดเจ้าพนักงานตกลงว่าจะไม่ใช้เขาอีกต่อไป
“เราจะไม่ใช้เขาต่อไปอีก” เขากล่าวขึ้น “เอาเขากลับไปเมืองอังวะ”
ที่เมืองอังวะ เขาต้องถูกจาคุกไว้อีก ครั้งนี้เขาถูกจาไว้ในตึกโดดเดี่ยวในที่เงียบ ๆ ตามลาพัง ที่
นัน่ เอง คริ สเตียนผูห้ นึ่งจากเมืองย่างกุง้ หม่องอิงมาพบเขาในตอนดึก
“แอน เป็ นอย่างไรบ้างล่ะ?” อโดไนแรม ถาม
“เธออยากพบคุณครับ”
“เธอเป็ นอย่างไร?”
“เธอขอให้คุณพูดกับผูว้ า่ ราชการอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้ท่านปล่อยตัวคุณ”
“เธอเป็ นอย่างไรบ้าง?”
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“เธอใคร่ จะพบคุณครับ เหตุน้ ีคุณก็จะทราบได้วา่ เธอเป็ นอย่างไร เหมือนแต่ก่อนแหละครับ”
เมื่อหม่อง อิง กลับไปแล้ว อโดไนแรม รู ้สึกว่า คงมีอะไรเกิดขึ้นกับแอนเสี ยแล้ว เพราะชายคน
นี้ไม่ได้บอกอะไรเขาเลย อโดไนแรม คิดกังวลถึงและอธิ ษฐาน แต่เขาไม่สามารถช่วย แอน ผูซ้ ่ ึ งช่วยเขา
มามากมายแล้วได้ แม้แต่เพียงอย่างเดียว
ผูว้ า่ ราชการกลับเป็ นคนช่วยเหลือเขา ทาให้เขาประหลาดใจมาก วันรุ่ งขึ้นผูว้ า่ ราชการออก
คาสั่งปล่อยตัวเขา แต่เช้าตรู่ อโดไนแรม พยายามรี บเดินไปตามถนนด้วยขาอันอ่อนเพลียและสั่นเทา นี่
เป็ นครั้งแรกใน 21 เดือนที่เขากลับบ้านในลักษณะของอิสรชน
พอเขาย่างเท้าเข้าไปในบ้าน เขาพบ แอน นอนอยูบ่ นเตียง เธอผอมที่สุดเท่าที่เขาเคยเห็นคนผอม
มา แก้มไม่ขาวซี ดเหมือนคนป่ วย ไม่คล้ าเหมือนกับคนที่อยูใ่ นแสงแดด แต่เป็ นสี เทา สี เหมือนคนใกล้
ตาย
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บทที่ 11 เริ่มต้ นใหม่ อกี
แอน จาเรื่ องความป่ วยไข้ของเธอได้ไม่มากนัก เธอพยายามจะเล่าให้ อโดไนแรม ฟัง แต่เธอ
หมดสติไปเป็ นส่ วนมาก เธอทราบแต่วา่ หมอ ไพร้ซ ได้รับการปล่อยตัวออกมาจากคุกในวันที่เธอเจ็บ
หนักมากที่สุด หมอไพร้ซ มาดูแลเธอ เธอแน่ใจว่า ถ้าหมอไพร้ซไม่ได้มา เธอคงต้องตายแน่ โรคไข้สัน
หลังอักเสบเกือบจะคร่ าชีวติ ของเธอไป จนกระทัง่ เดี๋ยวนี้สามีของเธอเป็ นอิสระกลับมาดูแลเธอที่บา้ น
แล้ว เธอก็ยงั เพลียเกินกว่าที่จะพูด เธอชี้นิ้วไปที่ของสิ่ งหนึ่ ง อโดไนแรม สงสัยว่าเป็ นอะไร
อยูน่ นั่ เอง! พบแล้วก็หายไป และกลับมาพบอีก ต้นฉบับของเขา เขารวบรวมหน้าต่าง ๆ มาดู
อย่างละเอียดนับแผ่นดู อยูป่ ลอดภัยดี ไม่ได้ถูกหนอนกิน ไม่ได้เปี ยกชื้นเนื่ องจากถูกฝังไว้ในสวน ไม่ได้
ถูกผูค้ ุมนักโทษฉี กป่ นไม่มีอะไรสู ญหายไปเลย งานที่ใช้เวลานับเป็ นสิ บปี ต้องปวดศีรษะ เพ่งตา อยู่
ปลอดภัยทั้งหมด! สิ่ งที่ประเสริ ฐสุ ดสาหรับเขา พระคริ สตธรรมคัมภีร์ฉบับภาษาพม่า
อโดไนแรม ทราบเรื่ องมาคราวละเล็กละน้อยว่า พอนักโทษออกไปพ้นคุก ผูค้ ุมก็ฉีกหมอนออก
แต่หมอนใบนั้นใช้อะไรไม่ได้ มันเป็ นก้อนแน่นแข็ง เขาจึงโยนทิ้งไปในฝุ่ นด้วยความรังเกียจ รุ่ งขึ้น
หม่องอิง มาดูวา่ เขาจะพบอะไรที่มีค่าสาหรับครู บา้ ง อาจจะมีอะไรเหลืออยูบ่ า้ ง เขาพบแต่หมอนแน่น
แข็งใช้อะไรไม่ได้อยูใ่ บเดียวเท่านั้น เขาจึงถือเอามาให้แอน โดยไม่นึกฝันว่า มันทาจากอะไร พระคริ สต
ธรรมคัมภีร์ภาษาพม่าจึงปลอดภัย!
ได้มีการเซ็นสัญญาสันติภาพระหว่างประเทศอังกฤษกับประเทศพม่าแล้ว รัฐบาลอังกฤษเชิญ
อโดไนแรม เข้ารับราชการในหน้าที่ล่าม งานที่ทานั้นเป็ นงานถาวร เงินเดือนก็สูงจะไม่มีใครข่มเหงเขา
ได้ ครอบครัวของเขาจะมีทุกสิ่ งที่เขาต้องการ จะร่ ารวยทั้งจะปลอดภัยด้วย
แต่ อโดไนแรม กล่าวว่า “สิ่ งเดียวที่ฉนั ทาคือ เทศนาเรื่ องพระเยซูคริ สต์ ฉันไม่มีเวลาหาเงิน”
นานมาแล้วเขาเคยคิดถึงชื่อเสี ยง และทรัพย์สมบัติเมื่อครั้งเขาอยูใ่ นมหาวิทยาลัย เดี๋ยวนี้เขากลับปฏิเสธ
ข้อเสนอ เหล่านั้นจากรัฐบาลอังกฤษ เขามีงานที่จะต้องทาในเมืองย่างกุง้
แต่เมื่อเขากลับไปถึงเมืองย่างกุง้ สิ่ งต่าง ๆ กลับผิดแปลกไป บ้านของเขาปรักหักพังไปหมด
ศาสนทูตอื่น ๆ หนีไปอยูเ่ มืองกัลกัตตาตั้งแต่เกิดสงคราม ทิ้งคริ สตจักรที่มีสมาชิกสิ บแปดคนไป บ้างก็
ถูกฆ่า บ้างก็ยา้ ยไปอยูท่ ี่อื่น เดี๋ยวนี้เขาพบสมาชิกเพียง 4 คนเท่านั้น
อโดไนแรม ตกลงใจว่า แทนที่จะเริ่ มงานในเมืองย่างกุง้ อีก เขาจะย้ายไปเมืองแอมเฮิร์ส ซึ่งเป็ น
เมืองใหม่อยูห่ ่าง 160 กิโลเมตร ไปทางตะวันออกเฉี ยงใต้ของเมืองย่างกุง้ และอยูท่ างทิศใต้ของเมือง มะ
ละแหม่ง เป็ นเมืองชายฝั่งทะเล อากาศที่นนั่ ดีกว่าอากาศเมืองย่างกุง้ เมืองนั้นจะเจริ ญเป็ นเมืองใหญ่ใน
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เวลาอันรวดเร็ ว คริ สเตียน 4 คน จากเมืองย่างกุง้ ก็ไปกับเขาด้วย เขาเริ่ มงานด้วยความมานะเมื่อเขามองดู
กาลภายหน้า เขาก็แน่ใจว่าจะเกิดการอัศจรรย์แก่เมืองแอมเฮิร์สเป็ นแน่
รัฐบาลอังกฤษได้มาขอร้องอีกครั้งหนึ่งให้ อโดไนแรม ทาหน้าที่ล่าม เขาต้องการจัดสัญญา
การค้ากับกษัตริ ยพ์ ม่า เขาจึงต้องการผูท้ ี่พดู ภาษาพม่าได้ดี ครั้งนี้ อโดไนแรมรู ้สึกว่าเขาจะต้องไปช่วยที่
เมืองอังวะ
“ฉันจะไปชัว่ เวลาสามเดือนเท่านั้น” เขาบอกกับแอน “เขาพูดว่าเขาต้องการตัวฉันนานเท่านั้น”
แต่งานนั้นเนิ่ นช้ามาก คล้ายกับว่า ไม่ได้ทาอะไรสาเร็ จลุล่วงไปเลย มีบ่อยครั้งที่ อโดไนแรม
นึกปรารถนาจะอยูท่ ี่แอมเฮิร์ส เพื่อจะแปลพระคัมภีร์เป็ นภาษาพม่าแทนที่จะแปลสัญญาการค้าอันไม่รู้
จบสิ้ นนี้
สามเดือนย่างเข้ามา แล้วก็ผา่ นไป สี่ เดือนล่วงไป แล้ววันหนึ่งจดหมายซองริ มดาก็ส่งมาถึงมือ
อโดไนแรม สี ดาหมายถึงมรณกรรม หนูนอ้ ยมาเรี ยถึงแก่กรรมหรื อ หนูนอ้ ยซึ่ งถือกาเนิดมาเมื่อเขาอยู่
ในคุก เดี๋ยวนี้มีอายุได้ขวบครึ่ งแล้ว เขาอยูใ่ นคุกเสี ยเกือบตลอดอายุของเธอ และเดี๋ยวนี้ หนูนอ้ ยได้ถึงแก่
กรรมลงในระหว่างที่เขาไม่อยูบ่ า้ นหรื อ? เขาเปิ ดจดหมายออก แต่ในจดหมายไม่ได้กล่าวอะไรถึงหนูมา
เรี ย
“นายที่เคารพ” เขาอ่าน “ไม่มีคุณนาย จัด๊ ซันอีกต่อไปแล้ว”
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บทที่ 12 อโดไนแรมประกาศตามลาพัง
ในระยะสองเดือนหลังจากที่ อโดไนแรม จากไปยังเมืองอังวะ แอนได้ทางานหนัก เธอตรวจ
ตราให้คนงานสร้างโรงเรี ยนให้หม่องอิงสอนก่อน แล้วสร้างอีกโรงเรี ยนหนึ่งสาหรับนักเรี ยนชั้นของ
แอน และต่อจากนั้นก็ได้สร้างบ้านขึ้นอีกหลังหนึ่ง
ต้นเดือนตุลาคม แอน ได้กลับเป็ นโรคเก่าอีก เป็ นไข้ และเป็ นบิด วันหนึ่งตัวเธอร้อนราวกับไฟ
รุ่ งขึ้นเธอหนาวสะท้าน แพทย์ชาวอังกฤษพยายามช่วยเธอจนเต็มความสามารถ นางพยาบาลมาจากเรื อ
อังกฤษอยูช่ ่วยพยาบาลเธอ แต่แอนรู ้ต้ งั แต่แรกแล้วว่า เธอจะสิ้ นชีวติ ความเจ็บปวดรุ นแรงมากกว่าที่เธอ
เคยรู ้จกั มา และเธอก็ไม่มีเรี่ ยวแรงมากพอที่จะทนได้ เธอนอนนิ่งไม่ขยับเขยื้อน เปลือกตาปิ ดสนิทมา
เป็ นเวลาสองวัน อย่างหมดเรี่ ยวแรง เธอร้องออกมาเป็ นภาษาพม่า แล้วสิ้ นใจ เธอมีอายุได้ 32 ปี แต่งงาน
กับอโดไนแรม มา 14 ปี
หกเดือนหลังจากมรณกรรมของแอน หนูนอ้ ยมาเรี ยก็ได้สิ้นชีวติ ไปด้วย เหลือ อโดไนแรมไว้
ตามลาพัง คราวนี้เขาจึงตระหนักว่า เขาดาเนินการผิดพลาดไปเสี ยแล้วที่ยา้ ยมาอยูเ่ มืองแอมเฮิร์ส เขาคาด
ว่าพลเมืองจะเพิ่มขึ้นคิดว่า แอมเฮิร์สจะเป็ นเมืองใหญ่ในไม่นานนัก แต่การณ์หาเป็ นดังนั้นไม่ แทนที่จะ
เป็ นเช่นนั้น เมืองมะละแหม่ง ซึ่ งอยูเ่ หนื อขึ้นไป 50 กิโลเมตร กลับเป็ นเมืองใหญ่แทน มีพลเมืองถึงสอง
หมื่นคนในขณะที่เมืองแอมเฮิร์สมีพลเมืองเพียงสองพันคน ดังนั้น อโดไนแรม กับศาสนทูตอื่น ๆ จึง
ย้ายไปอยูเ่ มืองมะละแหม่ง (เมืองนี้ อยูห่ ่างจากจังหวัดตากของประเทศไทย 200 กิโลเมตร)
อโดไนแรม สร้างศาลาเล็ก ๆ สาหรับสอนและประกาศศาสนาในถนนย่านการค้า เขาสอนที่นนั่
ทุกวัน ศาลาแห่งที่สองสร้างให้ หม่องอิง อยูใ่ นเมืองอีกแห่งหนึ่ง และ หลังที่สามสร้างไว้นอกเมือง วัน
หนึ่ง ๆ มีคนมาฟังพระกิตติคุณจากสถานที่เหล่านี้มากมาย นายยอร์ จ บอร์ ดแมน เปิ ดโรงเรี ยนชายขึ้น
นางบอร์ ดแมน และ นางสาวเวด เปิ ดโรงเรี ยนสตรี
ทันทีที่เปิ ดโรงเรี ยนขึ้นก็มีคริ สเตียนหลายคน มีคนหมู่มากมาฟังและอยูถ่ ามปั ญหาต่าง ๆ และ
รับเชื่ อ อโดไนแรมอยูใ่ นประเทศพม่ามาเป็ นเวลา 16 ปี และปั จจุบนั นี้งานในด้านศาสนาเพิ่งจะเริ่ มต้น
รุ่ งเรื องอย่างจริ งจัง
ขณะที่งานดาเนิ นไป อโดไนแรม ได้ใช้เวลาส่ วนมากแปล เขาแปลพระคริ สตธรรมใหม่สาเร็ จ
แล้วแปลพระคริ สตธรรมเดิมไปได้เป็ นส่ วนมาก เขาเขียนใบประกาศพระกิตติคุณสาคัญ ๆ สิ บแผ่นหรื อ
มากกว่านั้น อธิ บายว่าพระเจ้าทรงช่วยมนุษย์จากความผิดบาปอย่างไร แต่เขายังไม่จุใจ เขารู ้สึกว่างานที่
เขามาประเทศพม่านี้ยงั ไม่สมบูรณ์เขามาเพื่อประกาศพระกิตติคุณ เรื่ อง ความรอดพ้นบาปโดยทางพระ
เยซูคริ สต์ และเขาตั้งใจจะทาการประกาศนี้ในใจกลางประเทศพม่า แทนที่จะอยูใ่ นเมืองมะละแหม่งซึ่ ง
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อยูใ่ ต้การปกครองของอังกฤษ แม้วา่ ประชาชนที่นนั่ เป็ นชาวพม่า เขาก็ไม่ได้ลงความเห็นว่า นัน่ เป็ น
ประเทศพม่าแท้ ๆ เลย นอกจากนั้น ยังมีศาสนทูตอื่น ๆ มากมายในเมืองมะละแหม่ง เขารู ้สึกว่า เขาต้อง
กลับไปยังที่เขาเรี ยกว่าพม่าแท้เสี ย
ในระยะเวลาเดียวกันนี้ มีข่าวน่าทึ่งจากเมืองย่างกุง้ มาถึงเขาว่า ทะอี คริ สเตียนผูห้ นึ่ งในคริ ส
เตียน 18 คน แห่งคริ สตจักรแรกในเมืองย่างกุง้ ได้กลับมาอยูใ่ นเมืองอีก เขาพูดว่าเขาได้ประกาศในพระ
กิตติคุณตลอดเวลาเหล่านี้ และ เดี๋ยวนี้เขาได้ประกาศในเมืองย่างกุง้ อีก มีคนเชื่อมากขึ้นจึงได้มีคณะคริ ส
เตียนในเมืองนั้นอีกครั้งหนึ่ง อโดไนแรม รู ้สึกว่าเขาจะต้องกลับไป
เขาส่ ง บอร์ ดแมน สามีภรรยาล่องใต้ไปยังเมืองทะวาย ในไม่ชา้ สองสามีภรรยาก็เห็นคนชาวเขา
เผ่าคะชินเป็ นจานวนมากเป็ นคริ สเตียน นายและนางเวด ไปเมืองย่างกุง้ ไม่นานนัก อโดไนแรม ก็ตาม
ไปด้วย แล้วขึ้นเรื อแล่นไปตามแม่น้ าไปยังเมืองโปรม เมืองนี้เป็ นเมืองใหญ่ที่สุด เมืองหนึ่งของประเทศ
พม่ากล่าวกันว่าตั้งมา นานกว่าสองพันปี แล้ว แต่ยงั ไม่เคยมีใครไปประกาศพระกิตติคุณที่นนั่ เลย
ไม่นานหลังจาก อโดไนแรม ประกาศพระกิตติคุณในศาลาเก่า ๆ และแจกหนังสื อคริ สเตียนเล่ม
เล็ก ๆ ได้สักสามเดือน ประชาชนก็เป็ นมิตรด้วยมากขึ้น บางคนพูดว่า เขาตั้งใจจะเชื่อวางใจในผูท้ ี่ท่าน
เทศนาถึง
เช้าวันหนึ่งศาลานั้นกลับว่างเปล่า ไม่มีใครฟัง อโดไนแรม เทศนา ไม่มีใครรับหนังสื อที่เขาแจก
ให้ มีผกู ้ ล่าวกันว่า กษัตริ ยอ์ งค์ใหม่กริ้ วที่อโดไนแรม เริ่ มมาประกาศที่เมืองโปรม ทุกคนกลัวจึงไม่กล้า
ฟังเขา ดังนั้น อโดไนแรมจึงต้องออกจากเมืองโปรมกลับไปเมืองย่างกุง้
แต่แท้จริ งแล้ว กษัตริ ยไ์ ม่ได้กริ้ วเลย พระองค์ดารัสถามถึง อโดไนแรม และการสอนของเขา
พระองค์ตรัสด้วยว่า
“เขาเป็ นคนดี ทาไมเขาจึงไม่มาสอนที่เมืองอังวะนะ?”
แต่ผรู ้ ับสนองพระราชโองการไม่ตอ้ งการให้ อโดไนแรมไปเมืองอังวะ เขาจึงบอกชาวเมืองโป
รมว่า ถ้าใครฟังอโดไนแรม เทศนาแล้วจะต้องถูกกษัตริ ยล์ งโทษ
เมื่ออโดไนแรม ไปถึงเมืองย่างกุง้ ท่าทีของชาวเมืองนั้นเปลี่ยนแปลงไปหมด เขาไม่กลัวที่จะฟัง
อโดไนแรมเทศนา เขาพากันไต่ถาม คนเหล่านั้นต้องการทราบความจริ ง อโดไนแรม ไม่เคยเห็นคน
มากมายต้องการฟังข่าวประเสริ ฐแห่งการรอดพ้นบาปนี้ หรื อขอรับแจกใบประกาศพระกิตติคุณ คริ ส
เตียนพม่ากล่าวว่า “เดี๋ยวนี้หูของคนเหล่านี้เริ่ มบางแล้ว!”
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บทที่ 13 งานแปลและงานประกาศ
มีคนหนุ่มไปจากประเทศไทยไปหาอโดไนแรม คนจากประเทศจีนไปฟังเขาเล่า เรื่ องพระเจ้าผู ้
ทรงรักมนุษย์คนชาวเขาไปจากภูเขาสนใจในศาสนานี้ เนื่องจากเมืองย่างกุง้ เป็ นเมืองซึ่งมีคนหลายชาติ
ไปที่นนั่ อย่างไรก็ตาม ทุก ๆ คนดูเหมือนจะรู ้เรื่ องครู ที่สอนศาสนาใหม่น้ ี ชัว่ ในเวลาอันสั้น อโดไนแรม
ได้แจกจ่ายหนังสื อเล่มเล็ก ๆ ไปได้มากกว่าหมื่นเล่ม
เดี๋ยวนี้มีศาสนทูตเป็ นจานวนมากในประเทศพม่าแล้ว บางคนทางานในเมืองย่างกุง้ บางคนมี
บ้านเรื อนและสอนอยูใ่ นเมืองมะละแหม่ง เมืองทะวาย และเมืองอื่น ๆ อโดไนแรม ต้องเป็ นผูบ้ ญั ชางาน
เนื่องจากตนมีอาวุโสที่สุด และมีความชัดเจนมากที่สุด นี่ จึงเอาเวลาส่ วนมากของเขาไปเสี ยและเขาต้อง
เดินทางมากด้วย ต่อมานาย บอร์ ดแมนเสี ยชีวิตที่เมืองทะวาย อโดไนแรม สู ญเสี ยผูท้ ี่เขาพึ่งได้มากไป
เสี ยแล้ว
ตลอดเวลางานของเขา ทั้งการเดินทางและความรับผิดชอบต่าง ๆ ก็ดี อโดไนแรม ไม่เคยลืม
งานแปลของเขาเลย หลายคนกลับเป็ นคริ สเตียน ต้องการครู เพิ่มขึ้นอีกหลายคน และอโดไนแรม รักการ
ประกาศ การสอน และ สนทนากับคนอื่น ๆ ศาสนทูตอื่น ๆ สนทนาได้ สอนและประกาศได้ และ
สามารถเขียนหนังสื อได้ดว้ ย อย่างไรก็ตามไม่มีใครเลย ทัว่ ทั้งประเทศพม่าจะสามารถแปลพระคริ สต
ธรรมให้สาเร็ จสมบูรณ์ได้
อโดไนแรม กวดขันเป็ นพิเศษ เขาไม่ได้แปลจากภาษาอังกฤษมาเป็ นภาษาพม่า เขาแปลจาก
ภาษาเดิม พระคริ สตธรรมใหม่แปลตรงจากภาษากรี กมาเป็ นภาษาพม่า พระคริ สตธรรมเดิมแปลจาก
ภาษาฮีบรู มาเป็ นภาษาพม่า ไม่มีศาสนทูตอื่นรู ้จกั ภาษาเหล่านี้หมดดีเท่าเขา ดังนั้นเขาจึงต้องทาเองหมด
และต้องทาคนเดียว เนื่องจากเขาต้องการจะแปลให้ถูกต้อง สมบูรณ์ใช้สานวนในภาษาพม่าให้ถูกต้อง
กับความหมายในภาษาเดิม ฉะนั้นงานนี้จึงช้ามาก ข้อความที่เขียนลงไป เขาอ่านทวนแล้วทวนอีก เขาขัด
เกลาแต่ละประโยคจนกระทัง่ ถ้าจะเปรี ยบแล้วจะดูเหมือนว่าส่ องแสงประดุจเพชรทีเดียว เขาไม่พอใจ
จนกระทัง่ ทุกสิ่ งจะสมบูรณ์เรี ยบร้อยดี
บางที อโดไนแรม ก็หยุดแปล ออกไปประกาศยังนอกเมือง ประการหนึ่ง อาจเป็ นเพราะ เขา
เบื่อหน่ายต่อการนัง่ แปลอยูใ่ นบ้านตลอดเวลา หรื ออีกประการหนึ่ง เขารักการประกาศก็เป็ นได้ บางครั้ง
เขาไปเยีย่ มพวกกะเหรี่ ยงซึ่ งอยูต่ ามภูเขา คนเหล่านี้ฟังพระกิตติคุณดีอะไรเช่นนั้น! ดูเหมือนว่าจะเข้าใจ
ง่ายด้วย หลายร้อยปี มาแล้ว เขามีแต่นิยายเล่าต่อ ๆ กันมาว่า คนผิวขาวข้ามน้ าข้ามทะเลมาสอนเขา และ
เขาเชื่อว่า ศาสนทูตเป็ นบุคคลที่นิยายได้กล่าวถึงนั้น เขาจึงพร้อมที่จะรับฟัง และมีหลายคนได้เชื่อถือ
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นางซารา บอร์ ดแมน ได้ทาการประกาศอยูท่ ่ามกลางคนเหล่านี้ เพื่อนของเธอแนะนาว่า เธอควร
จะพาลูกกลับบ้านเกิดเมืองนอน แต่เธอคงอยูใ่ นประเทศพม่า และไม่ได้อยูใ่ นตัวเมือง เธอออกไปตาม
ภูเขาเดินไปตามทางเล็ก ๆ ในป่ าใหญ่ เธอลุยน้ าข้ามลาธารไปเยีย่ มหมู่บา้ นชาวกะเหรี่ ยงและสอนถึง
ความรักของพระเจ้า
อโดไนแรม ชื่นชมความอดทนเช่นนี้ และชื่นชมในความสัตย์ซื่อต่อองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า เขาอยู่
ตามลาพังมาแปดปี แล้ว เขาจึงขอ ซารา บอร์ ดแมน มาเป็ นภรรยา หลังจากแต่งงานแล้วเขาได้ยา้ ยไปอยู่
เมืองมะละแหม่ง
อโดไนแรม ประกาศและสนทนากับผูท้ ี่สนใจในเวลาก่อนเที่ยง เวลาบ่ายเขาจับงานแปลต่อ เขา
เขียนและแก้ไขขัดเกลาจนพูดได้วา่ พระคริ สตธรรมฉบับภาษาพม่าของเขาเกือบจะสมบูรณ์ ครั้นแล้ว
ความโศกเศร้าก็เข้ามาเยือนเขาอีกครั้งหนึ่ง
ไม่ใช่โรคบิด ไม่ใช่ไข้ หรื อเนื่องจากเพ่งตา ไม่ใช่เพราะถูกจาคุก เขารู ้สึกเจ็บคออย่างรุ นแรงจน
เกือบจะหายใจไม่ออก เขาประกาศไม่ได้ สอนก็ไม่ได้ แม้แต่จะพูดก็จะเกือบจะไม่ได้ เมื่อซาราถาม เขา
ตอบว่า
“ไม่สาคัญนักดอก ไอทาให้คอเจ็บไปเท่านั้น”
“แต่หมอบอกว่าร้ายแรงนะคะ ยาของคุณก็ช่วยคุณไม่ได้เลย” ซาราพูดด้วยความกังวล
“เธอปล่อยให้หมอขู่เสี ยแล้ว” อโดไนแรม ตอบทั้ง ๆ ที่เขาก็กลัวมากด้วย
ซารา ยืนยันให้เขาท่องเที่ยวไปทางเรื อ หวังจะให้อากาศทะเลช่วยให้ปอดของเขาดีข้ ึน
“แต่นี่ไม่ใช่ปอด ฉันก็บอกหมอแล้วว่า คอเจ็บ” อโดไนแรม ยืนยัน
“ถูกต้อง แต่เธอก็รู้แล้วว่า หมอว่าแม้จะเจ็บที่คอ ปอดก็อาจจะเป็ นอะไรไปด้วยได้ อาจจะเป็ น
วัณโรคก็ได้” ไม่ตอ้ งสงสัยว่า ซารา ก็กลัวด้วย
ดังนั้น อโดไนแรม จึงเก็บต้นฉบับที่ยงั แปลไม่ทนั เสร็ จเดินทาง ๆ ทะเลไปเมืองกัลกัตตา เพราะ
หมอว่าไม่มีอะไรจะช่วยชีวติ ของเขาไว้ได้ และเขาก็ไม่แน่ใจว่าการเดินทางไปทางทะเลจะช่วยชีวติ เขา
ไว้ได้
อโดไนแรม จัด๊ ซัน ไม่ปล่อยเวลาให้หมดไปโดยไร้ประโยชน์ เขาอยูใ่ นเมืองย่างกุง้ เพียงสาม
สัปดาห์แล้ว แล่นเรื อกลับไปเมืองมะละแหม่ง บนเรื อลานั้นมีคริ สเตียนพม่าผูห้ นึ่ง อโดไนแรม ชอบ
สนทนากับเขา เช้าวันอาทิตย์ เขาอ่านข้อความจากพระคริ สตธรรมคัมภีร์และอธิ บายให้ชายผูน้ ้ ีฟัง เขา
พักมานานแล้ว และเขาคิดว่าเพียงแต่พดู เช่นนี้จะไม่ทาให้คอของเขาเจ็บ แต่ต่อมาไม่กี่ชวั่ โมงเขากลับไอ
อีก ไข้ข้ ึนสู ง ครั้งนี้ เขาพูดไม่ได้เลย
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บทที่ 14 แปลพระคัมภีร์สาเร็จ
เมื่ออโดไนแรม มาถึงมะละแหม่งก็เห็นว่าเขาไม่ได้มีอาการดีข้ ึนกว่าเมื่อเวลาจากไปเลย เขาไม่
พูดอวดอีกต่อไปว่าเขามีสุขภาพดีหรื อปอดแข็งแรงดีแล้ว ยังมีสิ่งหนึ่งที่เขารู ้สึกว่าจะต้องทาเสี ยเดี๋ยวนี้
นั้นคือ เขาจะต้องแปลให้สาเร็ จ ถ้าเขาเพียงแต่ระงับความปวดร้าวไม่ให้รุนแรงจนเกินไปแล้ว เขาจะ
สามารถบังคับตนให้ทางานต่อไปได้นานอีกหน่อย เขาต้องทาพระคริ สตธรรมคัมภีร์ภาษาพม่าให้สาเร็ จ
เขาประกาศไม่ได้อีกต่อไปแน่นอนเขาสอนไม่ได้ดว้ ย เขาพูดน้อยที่สุดเท่าที่จะพูดได้ เดือนแล้ว
เดือนเล่า เขาดิ้นรนทาไปตามลาพัง เปรี ยบเทียบคาในภาษาฮีบรู กบั คาในภาษาพม่า เขาเปลี่ยนแก้ไขและ
ขัดเกลาสานวนจนกระทัง่ ดูเหมือนว่าหัวจะหมุนเป็ นลูกข่าง เขาอ่านบทแปลแล้วก็อ่านอีก ครั้นแล้ววันที่
4 ตุลาคม ค.ศ. 1840 เขาวางปากกาด้ามขนนกลง บทแปลสาเร็ จแล้ว เขาอยูใ่ นประเทศพม่ามา 27 ปี และ
ใช้เวลา 23 ปี ทางานแปลหนังสื อนี้
หนังสื อพระคริ สตธรรมมัทธิว 2-3 บทที่เขาส่ งให้นกั ศึกษาชาวพม่าเมื่อหลายปี มาแล้วได้
กลายเป็ นหนังสื อที่มีอานาจ ต้นฉบับถูกฝังในสวน ถูกใช้ต่างหมอน ถูกโยนทิ้งไว้ในสนามคุก คริ สเตียน
พม่าเก็บมาด้วยความจงรักภักดี อันช่วยไม่ให้ตน้ ฉบับนั้นสู ญหายไป ถูกขนย้ายไปจากเมืองหนึ่งไปยัง
อีกเมืองหนึ่ง การแปลก็ตอ้ งทาเท่าที่สุขภาพของอโดไนแรมจะอานวยให้ ต้องถูกทอดทิ้งค้างไว้เมื่อเขา
ป่ วยแล้วก็ได้รับการแก้ไขรวบรวมเพื่อจัดพิมพ์และแก้ไขขัดเกลาให้ดีข้ ึน ตลอดระยะนี้ ต้นฉบับแปลก็
ใหญ่ข้ ึน หนาขึ้นเพิ่มหน้าขึ้นทุกที บทต่าง ๆ และฉบับต่าง ๆ ก็เพิ่มขึ้น ในที่สุด อโดไนแรม ก็วางปากกา
ลงกล่าวว่า “พระคริ สตธรรมคัมภีร์ภาษาพม่าสาเร็ จแล้ว”

ตัวอย่างพระคริ สตธรรมคัมภีร์ภาษาพม่า
เดี๋ยวนี้ อโดไนแรม ต้องเผชิ ญกับปั ญหาใหม่อีก หลังจากที่ซารา มาถึงประเทศพม่าไม่นานเธอก็
เป็ นบิด และ ปั จจุบนั นี้เธอกลับเป็ นขึ้นอีกหนักกว่าแต่ก่อน ลูก ๆ หลายคนที่เกิดมาหลังจากที่เธอ
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แต่งงานกับอโดไนแรม ก็ป่วยไปด้วย ในสมัยนั้นแพทย์ยงั ไม่มียาดี ๆ เช่นในปั จจุบนั นี้ คิดกันว่าการ
เดินทางทะเลจะช่วยให้เธอดีข้ ึน ดังนั้นเขาจึงออกเรื อแล่นไปยังเมืองกัลกัตตา ลมเย็นดี ก่อนจะถึงเมือง
กัลกัตตา สุ ขภาพของเขาดีข้ ึน แต่บา้ นที่เขาอยูร่ ้อนมาก ไม่ชา้ ทุกคนก็กลับป่ วยเช่นเดิม เมื่อเขาไปถึงได้
ราวสามสัปดาห์ หนูนอ้ ยเฮนรี่ ซึ่ งยังมีอายุไม่ถึงสองขวบดีก็สิ้นชีวติ ไป
การเดินทางขากลับลาบากมาก พายุพดั แล้วพัดเล่า ทาให้ทะเลเป็ นบ้าเรื อเสี ยหายมาก ผูท้ ี่
โดยสารไปก็เจ็บอยูแ่ ล้ว เมื่อเขาไปถึงเมืองมะละแหม่ง คอของอโดไนแรมกลับเจ็บมาก ขณะที่เขา
ทางานแปลมันทุเลาลงมากแล้ว แต่เดี๋ยวนี้กลับเจ็บอีก แม้แต่จะพูดค่อย ๆ ก็เจ็บมาก เขาทราบดีวา่ เขาไม่
สามารถประกาศพระศาสนาได้อีก
ผูอ้ านวยการของคณะประกาศที่เขาทางานอยูด่ ว้ ย ได้ขอร้องให้เขาทางานที่เขาไม่เต็มใจทา!
“จัดทาปทานุกรมพม่า – อังกฤษหรื อ ฉันจะไม่ทา! ฉันบอกมาหลายปี แล้ว” เขาร้อง - แม้วา่ คอ
จะเจ็บไม่ควรจะขึ้นเสี ยงดังก็ตาม “ฉันจะไม่เสี ยเวลาในเมื่อมีงานอื่น...”
“นัน่ เธอก็ได้พูดมาแล้วนี่คะ” ซารา คล้อยตาม
“ถูกแล้ว! ฉันจาคาพูดที่พดู ออกไปได้ดี เอาธุ ระยุง่ อยูก่ บั ปทานุกรม ฉันไม่เห็นว่าฉันจะทาไปได้
อย่างไร...สิ่ งที่เราต้องการที่นี่ก็คือ ต้องการศาสนทูตมาเทศนา...ซึ่ งสาคัญมากกว่าการจัดทาปทานุกรม”
ซารา ทราบว่า อโดไนแรม ต้องการเทศนามากกว่าทาอย่างอื่น แต่เธอก็ทราบด้วยว่าคอของเขา
เจ็บมากเวลาพูดก็เกือบจะไม่มีใครได้ยนิ
“แต่เดี๋ยวนี้เธอเทศนาไม่ได้นี่คะ แต่ปทานุกรม...”
อโดไนแรม ทราบว่าเป็ นความจริ ง คนอื่น ๆ ต้องเทศนา ไม่มีใครจัดทาปทานุกรมได้ และใน
การจัดเตรี ยมปทานุกรมนั้นจะช่วยให้ศาสนทูตอื่น ๆ เรี ยนภาษาได้
ดังนั้นเขาจึงเริ่ มงาน เขาไม่ชื่นชมในงานนี้ แต่เขาก็จะต้องทาอย่างละเอียดลออ เขาเลือกชาว
พม่าที่มีการศึกษาดีมากมาช่วยเขาสองคน เขารวบรวมความรู ้จากแหล่งต่าง ๆ เท่าที่จะหามาได้ แล้วมา
จัดคาไว้เป็ นพวก ๆ ด้วยความระมัดระวัง ปทานุกรมจัดเป็ นสองตอน พม่า อังกฤษ และ อังกฤษ พม่า
เมื่องานยังอยูอ่ ีกนานกว่าจะสาเร็ จ หมอบอกว่า เขาต้องพาซาราไปให้พน้ ความร้อนของประเทศ
พม่า ถ้าเธอยังขืนอยูต่ ่อไป เธอจะต้องตาย เธออ่อนเพลียมากจนกระทัง่ ต้องหามเธอไปขึ้นเรื อ เมื่อสอง
สามีภรรยา จัด๊ ซัน ออกเรื อไปอเมริ กา พอเรื อแล่นออกไปจากชายฝั่ง ลมเย็นช่วยให้อาการทุเลาลง และ
อโดไนแรม ก็ชื่นชมยินดีเมื่อเขาเห็น ซารา ทุเลาลง เขาดีใจมากที่ได้ตกลงใจหนีความร้อนในประเทศ
พม่าไปชัว่ ระยะหนึ่ง
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บทที่ 15 ลืมภาษาเดิม
ลมหนาวพัดเรื ออ้อมแหลมกู๊ดโฮบไป ซารา รู ้สึกดีข้ ึนมาก เธอรับประทานได้เหมือนกับว่าเธอ
ชอบอาหารนั้น เขามีความสุ ขมาก สักปี หนึ่งหรื อสองปี ในบ้านเกิดเมืองนอนที่มีอากาศเย็นนี้จะช่วยให้
เขาลืมความเจ็บป่ วย บางทีคอของอโดไนแรม ก็จะดีข้ ึนมากจนสามารถเทศนาได้อีก
แต่พอเรื อหันแล่นไปทางเหนื อเพื่อจะไปตามฝั่งทะเลด้านตะวันตก ของประเทศอาฟริ กา ซารา
กลับล้มป่ วยลงอย่างกะทันหัน เธออ่อนแอลงอีกครั้งหนึ่ง ก่อนที่เขาจะถึงเกาะเซนต์เฮเลน่า อโดไนแรม
ทราบว่าเธอไม่ได้เห็นอเมริ กาอีก เธอสิ้ นชีวติ ลงในตอนกลางคืน และบ่ายวันนั้นเขาฝังเธอไว้บนเกาะ
เซนต์เฮเลน่า แล้ววันรุ่ งขึ้นเรื อก็แล่นต่อไป
เขาไปถึงเมืองบอสตัน อโดไนแรม อยูใ่ นโลกใหม่ สิ่ งต่าง ๆ เปลี่ยนแปลงไปมากในระหว่างที่
เขาจากไป ที่ท่าเรื อเต็มไปด้วยเรื อจากประเทศต่าง ๆ ทัว่ โลก ถนนมีผคู ้ นยวดยานมากกว่าถนนในเมือง
นิวยอร์ คเมื่อครั้งที่เขาเคยอยูแ่ ต่ก่อน! รถไฟแล่นจากเมืองหนึ่งไปยังอีกเมืองหนึ่ง และ เขาไม่เคยเห็น
รถไฟมาก่อนเลย
ทันทีน้ นั อโดไนแรม ก็ทราบว่า เขาเป็ นผูม้ ีชื่อเสี ยง! ทุกคนดูเหมือนจะรู้จกั ชื่อเขา! ทุกคนอยาก
ฟังเรื่ องของเขา เขาจากประเทศอเมริ กาไปกว่าสามสิ บปี แต่ข่าวการงานของเขาในประเทศพม่าได้ขา้ ม
มาบ้านก่อนเขาเสี ยอีก
แต่เขาไม่สามารถพูดในที่สาธารณะได้ ถ้าเขาพูดดังกว่าเสี ยงกระซิ บก็จะได้รับความทรมาน
เนื่องจากเจ็บคอ นายแพทย์บอกเขาว่า เขาจะต้องไม่พยายามพูดแม้แต่เพียงครั้งเดียว แต่ยงั มีเหตุอื่นอีกที่
เขาไม่อยากรับเชิ ญพูดในที่ประชุม
หลายปี มาแล้วที่เขาไม่ได้พดู ภาษอังกฤษต่อหน้าที่ประชุม เป็ นเวลาสามสิ บปี ที่เขาพยายามคิด
เป็ นภาษาพม่า และ เดี๋ยวนี้เมื่ออยูต่ ่อหน้าที่ประชุม เขาไม่สามารถพูดเป็ นประโยคที่ถูกต้องได้ ดูคล้าย
กับว่าเขาไม่รู้จกั ภาษาของเขา ฉะนั้น เดี๋ยวนี้ เขาเป็ นพม่ามากกว่าเป็ นชาวอเมริ กนั แล้ว!
แต่เพื่อนของเขายืนยันให้เขา เล่าเรื่ องประเทศพม่า และ งานที่เขาทาที่นนั่ คนเหล่านี้ สนใจใน
งานนี้นานมาแล้ว และเดี๋ยวนี้ อโดไนแรมก็กลับมาแล้ว เขาต้องเล่าให้คนเหล่านี้ฟัง ดังนั้นอโดไนแรม
จึงพูดด้วยเสี ยงกระซิ บเป็ นภาษาพม่า และล่ามแปลให้ที่ประชุมฟังเป็ นภาษาอังกฤษ
ในการประชุมครั้งแรกนี้ ขณะที่เขาตั้งต้นจะพูดกับผูฟ้ ังซึ่ งสนใจมาก มีชายผูห้ นึ่งอายุราว 50 ปี
แต่งตัวดีวงิ่ ขึ้นมาตามช่องทางเดินระหว่างม้านัง่ เขาวิง่ ขึ้นมาที่ธรรมาสน์อโดไนแรม ยกแขนโอบรอบ
คอชายแปลกหน้าผูน้ ้ นั เป็ นเวลาหลายนาทีที่เขาลืมผูท้ ี่มาฟัง เขาพูดไปหัวเราะไปในเวลาเดียวกัน ต่าง
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คนต่างก็เกือบจะไม่ได้ฟังว่าอีกคนหนึ่งพูดว่ากระไร ชายแปลกหน้าผูน้ ้ นั คือ แซมมูเอล น้อท มิตรคน
แรก ซึ่งอโดไนแรม มี ที่สนใจในการนาพระกิตติคุณไปประกาศยังดินแดนไกล ๆ
ครั้งใดที่ อโดไนแรม พูดในประเทศอเมริ กา เขาต้องใช้ล่าม เขาไม่ชอบวิธีน้ ี แต่เสี ยงของเขาไม่
ดังพอให้คนได้ยนิ ทัว่ นอกจากผูท้ ี่อยูใ่ กล้มากเท่านั้น และคนเหล่านี้ก็ไม่เข้าใจภาษาพม่าด้วย!
วันหนึ่ง อโดไนแรม ซื้ อตัว๋ ขึ้นรถไฟไปเมืองบอสตัน เด็กหนุ่มคนหนึ่งส่ งหนังสื อพิมพ์มาให้
อโดไนแรมกล่าว “ขอบคุณ” แล้วหยิบหนังสื อพิมพ์ข้ ึนมาอ่าน เขาไม่ได้สังเกตว่าเด็กผูช้ ายคนนั้นยังยืน
อยูข่ า้ ง ๆ เขา จนสุ ภาพสตรี ผหู ้ นึ่งซึ่ งนัง่ ถัดเขาไปพูดขึ้นว่า
“ขอโทษเถิดค่ะ ดิฉนั คิดว่าเด็กคงคอยรับสตางค์ค่าหนังสื อพิมพ์อยูค่ ่ะ”
แน่นอน อโดไนแรม อายมาก แต่รถไฟเป็ นของใหม่สาหรับเขา! และในประเทศพม่าเขาชินต่อ
การแจกหนังสื อจนเขาไม่รู้สึกว่าเด็กคนนี้ ขายหนังสื อพิมพ์บนรถไฟ!
อีกวันหนึ่ง อโดไนแรม ลืมนึกถึงล่ามไปชัว่ ขณะหนึ่ง เขากาลังฟังการประชุมของคณะจัดส่ ง
ศาสนทูตอยูท่ ุกคนเป็ นกังวลเนื่องจากไม่มีเงินพอจะดาเนินงานประกาศต่อไปได้
ในที่สุดมีผหู ้ นึ่ง
แนะนาว่า เขาจะสามารถดาเนินงานส่ วนมากต่อไปได้ ถ้าเขาถอนคนงานประกาศออกจากแห่งหนึ่งเสี ย
ทาไมไม่หยุดงานทางด้านเมืองอาระกัน (ยะไข่) เล่า?
แต่เมืองอะระกัน อยูท่ างชายฝั่งทะเลของประเทศพม่า! ทันทีน้ นั อโดไนแรม ยืนขึ้นขอร้องให้ที่
ประชุมฟังเขา
“ผมต้องขอกล่าวสักเล็กน้อย” เขาร้องขึ้น ทุกคนประหลาดใจมากจนกระทัง่ นัง่ นิ่งเงียบ
“ผมขอคัดค้านการยุบกองประกาศที่เมืองอาระกัน!”
เขาพูดเป็ นภาษาอังกฤษ แม้วา่ เสี ยงจะห้าวและแตก แต่ทุกคนยังทราบว่าเขาหมายถึงอะไร! และ
เขากล่าวต่อไปเป็ นภาษาพม่า
“ผมคิดว่าคณะของเราทาการประกาศได้โดยไม่ตอ้ งใช้ปทานุกรมที่ผมเตรี ยมจัดทาอยู่ ถ้าทาได้
เช่นนั้นผมจะกลับไปเมืองอาระกันเอง ผมจะไปทันที! ถ้าท่านรู ้สึกว่าท่านต้องการปทานุกรมแล้วผมจะ
กลับไปเมืองอาระกันทันทีที่ทาปทานุกรมเสร็ จ” เสี ยงของเขาแหบลงเมื่อกล่าวจบ เขาจึงต้องกระซิ บต่อ
“ผมหมายถึงว่าผมจะกลับทันทีถา้ ผมมีชีวติ อยูน่ านพอที่จะทาปทานุกรมเสร็ จลง”
นี่เป็ นคากล่าวต่อว่าคณะจัดส่ งศาสนทูต เขาจึงไม่ยบั ยั้งงานประกาศ และก็ไม่จาเป็ นที่ อโดไน
แรม จะหยุดงานของเขาแล้วกลับไปที่นนั่ ด้วย เขาจึงตกลงใจว่า จะหาเงินมาให้พอส่ งคนงานในเมือง
อาระกัน
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บทที่ 16 กลับมาพม่ าอีก
เดือนมิถุนายน ค.ศ. 1864 อโนไดแรม แต่งงานกับเอมมิลี่ ชับบ๊อก ในเดือนกรกฎาคม เขาทั้ง
สองแล่นเรื อไปประเทศพม่า อโดไนแรม ทราบดีวา่ เขาจะไม่ได้กลับมาเห็นบ้านของเขาอีก เขาเห็นว่า
ยากนักที่จะทิ้งเด็ก ๆ ไว้ให้เข้าเรี ยนในประเทศอเมริ กา แต่เขาทราบว่าพระเจ้าทรงเรี ยกเขาให้ไปยัง
ประเทศพม่า และงานของเขาที่นนั่ ยังไม่เสร็ จสิ้ น
เขาทั้งสองอยูท่ ี่เมืองมะละแหม่งเพียงสองเดือนแล้วไปเมืองย่างกุง้ เขาตั้งต้นทาปทานุกรมอีก
ครั้งหนึ่ง ในตอนเย็นมีชาวพม่าที่สนใจมากไต่ถามเรื่ องศาสนาซึ่ ง อโดไนแรมได้เริ่ มเทศนาที่เมืองนี้เมื่อ
นานมาแล้ว แต่ก็เป็ นไปอย่างลาบากยิง่ เอมมิลี่ ไม่เคยอยูป่ ระเทศแถบนี้มาก่อน เธอพบว่าฤดูต่าง ๆ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ฤดูฝนทรมานมาก อาหารก็หาลาบาก ลูกทั้งสองซึ่ งอโดไนแรม ทิ้งไว้ในประเทศพม่า
ตั้งแต่เมื่อครั้งเขาไปประเทศอเมริ กา เดี๋ยวนี้กลับมาอยูก่ บั เขาแล้ว และได้ป่วยลง เอมมิลี่ก็ไม่สบาย เป็ น
เวลาหกอาทิตย์ที่อโดไนแรม เป็ นบิด เขาป่ วยเกินกว่าที่จะทาปทานุกรมได้
กษัตริ ยท์ รงทราบว่าอโดไนแรมกลับมายังเมืองย่างกุง้ อีก พระองค์ไม่พอพระทัย แต่ก็ไม่ทรง
ให้อโดไนแรมออกจากเมืองนี้ พระองค์ทรงส่ งเจ้าหน้าที่ตารวจมาเฝ้ าประตูบา้ นอโดไนแรม เพื่อไม่ให้
คนเข้ามาหาอโดไนแรม ชาวพม่าคนเดียวเท่านั้นที่พระองค์ทรงอนุญาตให้เข้ามาในบ้านได้คือคนใช้ของ
อโดไนแรม นี่เป็ นสิ่ งขัดขวางงานของอโดไนแรม ในเมืองย่างกุง้ อีกครั้งหนึ่ง ซึ่ งครั้งนี้ ได้ทาให้งานของ
เขาในเมืองย่างกุง้ ยุติลง
อโดไนแรม ย้ายกลับไปยังเมืองมะละแหม่งอีกครั้งหนึ่ง คอของเขายังเจ็บมากจนเทศนาไม่ได้
มากเท่าไร ดังนั้น เขาจึงทุ่มเทเวลาทั้งหมดไปในการจัดทาปทานุกรม
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บทที่ 17 ชีวติ นีส้ ้ ั นนัก
เดี๋ยวนี้ อโดไนแรม เริ่ มตระหนักดีกว่า เขาต้องทาปทานุ กรมให้สาเร็ จ เขาตรวจแล้วตรวจอีก
เกือบจะมีสิ่งที่เขาต้องการครบหมดแล้ว แต่ก็มีผบู ้ อกว่า เขาเองเป็ นคนเดียวที่อ่านลายมือหวัด ๆ ของเขา
ออก ดังนั้นเขาจะต้องเขียนขึ้นใหม่อีก หรื อไม่ก็จดั พิมพ์ทนั ที
ปลายปี ค.ศ. 1849 เขาพิมพ์ตอนแรกเสร็ จ ตอนที่เป็ นภาษาอังกฤษ พม่า เป็ นหนังสื อหนา 600
หน้า ใช้เวลามากกว่า 10 ปี ไม่มีใครในสมัยนั้นจัดทาได้ ไม่มีใครตลอดทั้งประเทศพม่า ไม่วา่ จะเป็ นชาว
พม่าหรื อชาวต่างประเทศรู ้จกั ทั้งสองภาษาดีเท่ากับอโดไนแรม
แม้กระนั้นเขาก็ไม่ยอมปลงใจว่าปทานุกรมนี้เกือบจะสาคัญเท่ากับพระคริ สตธรรมคัมภีร์ เขาก็
ยังรู ้วา่ มันเป็ นหนังสื อที่มีคุณค่ามาก เขาทราบว่า ชาวต่างประเทศทุกคนที่ศึกษาภาษาพม่าจะได้รับ
ประโยชน์จากหนังสื อนี้มาก แต่แม้เขาเองก็ไม่ตระหนักว่าหนังสื อนี้ จะเป็ นรากฐานสาหรับผูท้ ี่ศึกษา
ภาษาพม่ามาเป็ นเวลามากกว่าหนึ่งร้อยปี !
พอปทานุกรมตอนแรกเสร็ จลง เขาเริ่ มลงมือทาตอนที่สองภาษาพม่า อังกฤษ เขาคิดว่านี่คงจะ
ไม่เสี ยเวลานานเท่าเล่มแรก เพราะว่าเขามีหวั ข้อส่ วนมากรวบรวมไว้แล้ว แต่เขาเป็ นหวัดไป ต่อมา
อาการมากขึ้น นายแพทย์ทราบว่าเขาเป็ นวัณโรคเมื่อนานมาแล้ว จึงแนะนาให้เขาไปตากอากาศโดยการ
เดินทางทะเล ซึ่ งเป็ นทางแก้ไขวิธีเดียวที่เขารู ้จกั แต่การเดินทางไปเมืองแอมเฮิร์สนั้นไม่ได้ช่วยอะไร
เขาเลย ดังนั้นหมอจึงส่ งเขาไปอีก โดยหวังว่า อากาศทะเลที่สดชื่นและเย็นกว่าจะช่วยให้เขาดีข้ ึนอโดไน
แรมกับเอมมิลี่ จึงเดินทางไปเมืองแอมเฮิร์ส แต่เขากลับยิง่ อ่อนแอมากขึ้นกว่าแข็งแรง จะเดินก็ตอ้ งเกาะ
ไปตามฝาหรื อเครื่ องเรื อน เมื่อเขากลับมาถึงเมืองมะละแหม่งก็อ่อนแอจนเดินไปนอกห้องไม่ได้
เรื่ องนี้เกิดขึ้นเมื่อหนึ่งร้อยปี มาแล้ว ในสมัยนั้นเขาไม่มียาดี ๆ อย่างที่ใช้กนั ในปั จจุบนั นี้ แพทย์
กล่าวว่า การเดินทางเรื ออีกครั้งหนึ่งอาจจะช่วยชีวิตเขาไว้ได้ แต่ถา้ เขาอยูใ่ นประเทศพม่าเขาจะต้องตาย
มิตรสหายชาวพม่าแบกเขาขึ้นเรื อพลางร้องไห้ คนเหล่านี้คาดว่าจะไม่ได้พบเขาอีกหรื อ? เรื อ
กาหนดจะแล่นในตอนเช้าวันรุ่ งขึ้น แต่เนิ่นช้าอยู่ วันหนึ่งก็แล้ว สองวันก็แล้ว สามวันก็แล้ว จนเข้าวันที่
ห้า การที่คอยอยูภ่ ายในห้องในเรื อนี้ทาให้ร่างกายของเขาทนไม่ไหว
ในวันที่เรื อแล่นออกจากท่านั้นเอง อาการของเขาทรุ ดหนักลง วันหนึ่งเขานอนหลับตลอดวัน
เขาไม่อยากรับประทานหรื อดื่ม ในวันที่สามก่อนหน้าที่เขาจะสิ้ นใจ เขาพูดกับคนใช้ชาวพม่าว่า
“ฝากแหม่มด้วย”
ประเทศพม่าได้สูญเสี ยมิตรไปคนหนึ่ง อโดไนแรมยึดประเทศพม่าเป็ นบ้านของเขามา 37 ปี เขา
ได้พบว่าภาษาพม่าเรี ยนยากมาก ไม่มีไวยากรณ์ หรื อ ปทานุกรม หรื อ สิ่ งอื่นใดที่ช่วยในการเรี ยนภาษา
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พม่า เขาได้เรี ยนรู ้ภาษานี้ ดีกว่าชาวต่างประเทศอื่น ๆ เคยทามา เขาได้จดั ทาปทานุกรมขึ้นช่วยชาว
ต่างประเทศทุกคนที่ติดตามเขามายังประเทศนี้
ไม่มีคริ สเตียนในประเทศพม่าเลย เมื่อเขาไปถึงนัน่ ทีแรก แต่เมื่อเขาสิ้ นชีวิตลงแล้วมีคริ สเตียน
หลายพันคน สิ่ งประเสริ ฐที่สุดก็คือ เขาให้พระคาของพระเจ้าแก่ชาวพม่าในภาษาของชาวพม่าเอง หรื อ
อีกนัยหนึ่งเขาใช้ชีวิตส่ วนมากจัดเตรี ยมงานนั้น เดี๋ยวนี้คริ สเตียนชายหญิงชาวพม่าทุกคนเป็ นหนี้บุญคุณ
อโดไนแรม จัด๊ ซัน เมื่ออ่านพระคริ สตธรรมคัมภีร์ทุกครั้ง เพราะอโดไนแรม แปลหนังสื อนั้นแจ่มแจ้ง
เข้าใจง่าย และถูกต้องที่สุด จนไม่มีใครสามารถแก้ไขหนังสื อนั้นมากว่าหนึ่งร้อยปี แล้ว!

พิมพ์ที่กรุ งเทพโฆษณาและการพิมพ์
โทร 31235
501-503 ถนนมหาพฤฒาราม พระนคร
นางสุ พตั ร์ สระแสง ผูพ้ ิมพ์และผูโ้ ฆษณา
10/4/2503
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รายชื่อหนังสื อทีท่ ่ าน
ชอบอ่ าน
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นา้ พระทัยดีเลิศของพระเจ้ า
มีหลายท่านที่ยงั ไม่ทราบว่า พระเจ้าทรงมีแผนการสาหรับชีวิตคริ สเตียนแต่ละคนโดยเฉพาะ
ในหนังสื อเล่มนี้ มร.ไว้ซ จะบอกเราว่า พระเจ้าทรงมีแผนการเช่นนั้น ทั้งจะบอกวิธีที่เราแต่ละคนจะ
เรี ยนรู ้ได้อย่างไรว่า แผนการของพระองค์มีอะไร เขาจะบอกเราด้วยว่า เมื่อเราดาเนินชี วติ ตามแผนการ
ของพระเจ้าแล้ว เราจะทราบว่า “อะไรดี อะไรเป็ นที่ชอบ และอะไรยอมเยีย่ ม” โรม 12:2
เลขที่ 534/1
หนา 220 หน้า

การเป็ นคริสเตียนแท้
จี. คริสเตียน ไว้ ซ
มีหลายคนอยากเป็ นคริ สเตียน แต่เขาไม่ทราบว่าคริ สเตียนแท้ควรจะมีความเป็ นอยูอ่ ย่างไร เมื่อ
เขาเชื่อในพระเยซูคริ สต์เจ้าแล้วชีวติ เขาจะได้รับผลอย่างไร?
หนังสื อนี้จะช่วยแนะแนวทางให้ท่าน
เหมาะสาหรับผูท้ ี่ตอ้ งการจะมีชีวติ อย่างคริ สเตียน มีบทต่าง ๆ กล่าวถึงหัวข้อสาคัญ ๆ
เลขที่ 527/1
หนา 190 หน้า

ชายใจเด็ด
เมื่อสิ บปี กว่ามาแล้วที่คริ สเตียนในประเทศต่าง ๆ ได้รับความช่วยเหลือทางจิตใจด้วยการอ่าน
เรื่ องที่พระเจ้าทรงนาฮัดซัน เทเล่อร์
หนังสื อ ชายใจเด็ด เล่มหนึ่ง เล่าถึงชีวติ ในวัยหนุ่มของฮัตซัน เทเล่อร์ และปี แรก ๆ ที่เขาไปสู่
ประเทศจีน อ่านถึงอันตรายต่าง ๆ ที่เขาได้ผา่ นมาบนผืนแผ่นดินนั้นเมื่อ 100 ปี กว่ามาแล้ว
ชายใจเด็ด เล่ม 2 เกี่ยวกับการงานของคณะสอนคริ สตศาสนาซึ่ งพระเจ้าทรงใช้ให้ชายผูน้ ้ ีก่อตั้ง
ขึ้น และกิจการนี้ก็ทาอยูแ่ ต่เพียงในประเทศจีนเท่านั้น จนกระทัง่ ค.ศ. 1950 คณะนี้ ได้กระจายไปตาม
ประเทศต่าง ๆ ทางอาเซี ยอาคเนย์ ในประเทศไทย เรารู ้จกั คณะนี้ในนามของ โอ.เอ็ม.เอฟ.
หนังสื อทั้งสองเล่มนี้มีภาพประกอบหลายภาพ
เล่ม 1 เลขที่ 501/1 ก
หนา 390 หน้า
เล่ม 2 เลขที่ 501/1 ข
หนา 360 หน้า
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บทเรียนประจาวันจากหนังสื อกิจการ
หนังสื อเล่มนี้สาหรับผูท้ ี่ตอ้ งการศึกษาหนังสื อกิจการอย่างละเอียด แบ่งเป็ น 67 ตอนด้วยกัน
ประกอบไปด้วยข้อความอธิ บายคาถามที่ผอู ้ ่านสงสัย มีแผนที่ 6 แผ่นแสดงให้เห็นที่ต้ งั ตัวเมือง และการ
เดินทางของอัครสาวก
เลขที่ 431/1
หนา 111 หน้า

เฉลยปัญหา
วิถีทางดาเนินชีวิตของมนุษย์ข้ ึนอยูก่ บั สิ่ งที่ตนเชื่ อ หนังสื อเล่มนี้แต่งโดย รอบินซัน และ วิน
เวิร์ด เกี่ยวกับหลักศรัทธาและความเห็นที่คริ สเตียนมัน่ ใจใช้เป็ นหลักยึดถือและปฏิบตั ิ แต่เนื่ องจากได้มี
ข้อยุง่ ยากและขัดแย้งหลายประการเกิดแก่ศาสนาคริ สเตียนเรื่ อย ๆ เราจึงเฉลย เฉพาะปั ญหาที่ปุถุชนทัว่
ๆ ไปสนใจในทุกวันนี้ จะไม่พดู ถึงข้อข้องใจหรื อปั ญหาที่ไม่เป็ นสาระ
เลขที่ 529/1
หนากว่า 200 หน้า

ห้องสมุด โอ.เอ็ม.เอฟ 135 ถนนปั้ น สี ลม กรุ งเทพฯ
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