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พระบรมราชานุญาตสมความประสงค์ งานชิ้นนี้ทาให้ท่านมีชื่อเสี ยงเลื่องลือทัว่ ไป
ยังมีหนังสื อประวัติของท่านชื่อ “กึ่งศตวรรษในหมู่ชนชาติไทยและลาว” ได้กล่าวถึงไมตรี จิต
ของท่านที่มีต่อบรรดาข้าราชการและประชาชนทัว่ ไป กล่าวถึง การสอนศาสนา และการใช้วชิ าแพทย์
ของท่าน และการเดินทางไกลด้วยช้างตลอดภาคพายัพ และขึ้นไปจนถึงเมืองเชียงรุ ้งและหลวงพระบาง
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มีสภาพความเป็ นมาอย่างไร และเรื่ องราวเหล่านั้นยังแสดงถึงความอุตสาหะมานะอดทนของท่าน และ
อุดมคติในทางศาสนาของท่านด้วย
ดร. แมคกิลวารี ไม่ได้เขียนขึ้นเพื่อตาหนิ ติเตียนอย่างใด ตรงข้ามท่านเขียนเรื่ องราวต่าง ๆ ขึ้น
เพื่อชาวไทยที่ท่านเคยอยูร่ ่ วมด้วย โดยที่ท่านรักเขาและเขาก็รักท่านเช่นกัน
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บทที่ 1 ไปเชียงใหม่ ได้ อย่ ำงไร
ข้าพเจ้าเดินทางออกจากอเมริ กนั อย่างรี บร้อนมาถึงที่นี่ เมื่อเช้าวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2401 สิ้ น
เวลาเดินทางเพียง 100 วัน ทาให้เพื่อน ๆ พากันประหลาดใจมาก
ข้าพเจ้ามาอยูใ่ นกรุ งเทพฯ แล้ว ดูราวกับว่าข้าพเจ้าหลับไป แล้วตื่นขึ้นก็มาอยูใ่ นโลกใหม่....ใน
กรุ งเทพฯ ที่ซ่ ึ งข้าพเจ้าหวังจะยึดเป็ นภูมิลาเนาของข้าพเจ้าต่อไป
ภายในระยะเวลาเพียง 6 เดือนที่อยูใ่ นกรุ งเทพฯ ผลเท่าที่ปรากฏก็คือ ก่อนที่ขา้ พเจ้าจะแต่งงาน
ข้าพเจ้ามีโอกาสรู ้จกั กับจ้าวเมืองเชียงใหม่และญาติพี่นอ้ งตลอดจนบริ วาร ซึ่ งเดินทางมากรุ งเทพฯ ด้วย
เรื อขบวนใหญ่ และมักจะพักแรมที่ลานวัดแจ้ง ใกล้ที่พกั ของหมอบรัดเลย์เสมอ ฉะนั้นในบรรดาศาสนทูตทั้งหลายก็มี หมอบรัดเลย์ซ่ ึ งนับว่าเป็ นคนที่สนิทสนมกับบรรดาจ้าวเชียงใหม่เหล่านั้น หมอบรัดเลย์
สนใจเรื่ องราวต่าง ๆ เกี่ยวกับพวกเชียงใหม่และพยายามเป็ นเพื่อนที่ดี เคยเชื้ อเชิ ญให้พวกจ้าวเชียงใหม่
ไปเที่ยวที่โรงพิมพ์และที่บา้ นของท่าน และเล่าเรื่ องกิตติคุณของพระเยซูให้ฟัง คนเหล่านั้นสนใจใน
เรื่ องการปลูกฝี ท่านก็ปลูกฝี ให้เพื่อป้ องกันไข้ทรพิษ ทุก ๆ คนพอใจมาก
ข้าพเจ้าเคยมีโอกาสเข้าเฝ้ าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ไม่เฉพาะแต่ในวันเฉลิมพระ
ชนม์พรรษา ซึ่ งเป็ นธรรมดาที่ชาวต่างประเทศย่อมได้รับเชิญอยูแ่ ล้ว ข้าพเจ้าเคยได้เข้าเฝ้ า ในขณะที่
เสด็จออกขุนนาง เพื่อทรงรับสาสน์ของประธานาธิบดี เจมส์ บิวคานัน แห่งสหรัฐอเมริ กนั มีเรื อหลวง 2
ลา มาที่สถานกงสุ ล เขาเชิญสาสน์ของท่านประธานาธิ บดีลงในเรื อลาแรก วางไว้บนพานทองขนาด
ใหญ่บนบุษบก มีองครักษ์รักษาการณ์ 4 นาย และอีกลาหนึ่งเป็ นเรื อสาหรับคณะทูต
หลังจากที่นงั่ ชมลาน้ าเจ้าพระยาเรื่ อยมา เป็ นระยะทางประมาณ 4 ไมล์ เรื อก็เทียบท่า มีเสลี่ยงมา
คอยรับ ส่ วนสาสน์น้ นั มีเสลี่ยงพิเศษจัดไว้ต่างหาก มีกลดกั้น เสลี่ยงสานสน์นาหน้า มีเสลี่ยงของพวกเรา
นัง่ ตามเข้าไปในพระบรมมหาราชวัง พอถึงประตูพระบรมมหาราชวัง มีเจ้านายพระองค์หนึ่งประทับ
คอยต้อนรับอยู่ และพาเข้าไปเฝ้ าฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ซึ่ งขณะนั้นประทับอยูบ่ นพระราชบัลลังก์ ท่านกงสุ ลได้กราบบังคมทูลพระกรุ ณาเป็ นข้อความสั้น ๆ แล้วก้าวเข้าไปใกล้ นาพระราชสาสน์
ขึ้นทูลเกล้าถวายต่อพระหัตถ์ ทรงรับแล้วพระราชทานเลขานุการ ๆ ก็อ่านสาสน์น้ นั ดัง ๆ พระองค์ทรง
แปลข้อความนั้นให้บรรดาเจ้านายและข้าราชการฟัง เสร็ จแล้วประทับยืน ทรงกระชับพระภูษาคาด
พระองค์ ทรงขัดพระแสงดาบทองคา เสด็จพระราชดาเนิ นมาพระราชทาน พระหัตถ์แก่คณะกงสุ ลทุก
คน และทรงผายพระหัตถ์มีกระแสพระราชดารัสว่า
“เราได้ออกรับราชสาสน์ของประธานาธิบดีบิวคานันเป็ นครั้งแรกที่พระที่นงั่ ใหม่ของเรา เพื่อ
เป็ นเกียรติยศแก่ประธานาธิ บดีบิวคานัน” แล้วเสด็จพระราชดาเนินนาคณะกงสุ ลไปชมรอบ ๆ ท้องพระ
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โรง ทรงชี้ให้ดูรูปยอร์ช วอชิงตัน ประธานาธิบดีเพียร์ ส สมเด็จพระราชนีวกิ ตอเรี ย และเจ้าชายอัล
เบอร์ต แล้วมีพระราชกระแสโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพนักงานที่ตามเสด็จฯ พาพวกเราไปยังห้องข้างเคียง
เพื่อรับประทานอาหารกลางวัน ซึ่ งได้จดั ไว้รับรอง ทรงลาแล้วก็เสด็จขึ้น
บรรดาแคว้นลาวต่าง ๆ ซึ่ งบัดนี้เป็ นส่ วนหนึ่งของไทย ในขณะนั้นยังมีจา้ วผูค้ รองนครอยูแ่ ละ
ต่างฝ่ ายต่างปกครองตนเองอย่างอิสระ เพียงแต่วา่ ใน 3 ปี ก็ตอ้ งลงมากรุ งเทพครั้งหนึ่งเพื่อถวายเครื่ อง
ราชบรรณาการ และถือน้ าพระพิพฒั น์สัตยาต่อพระเจ้าแผ่นดินไทย เจ้าเหนื อหัวของตน มีแคว้นที่สาคัญ
ๆ อยู่ 6 แคว้น 5 แคว้นมีชยั ภูมิอยูบ่ ริ เวณลุ่มน้ าห้าแควใหญ่ของแม่น้ าเจ้าพระยา และมีชื่อตามลาดับจาก
ทิศตะวันตกไปทิศตะวันออกดังนี้ คือ เชียงใหม่ ลาพูน ลาปาง แพร่ และน่าน แคว้นที่หกคือแคว้นหลวง
พระบางซึ่ งอยูบ่ ริ เวณลุ่มแม่น้ าโขงถือเอาแก่งในแควต่าง ๆ เหล่านี้เป็ นเส้นแบ่งเขตภาคเหนือและภาคใต้
ไม่มีการติดต่อทางการค้าหรื อการสื่ อสาส์นทางไปรษณี ยก์ นั เลย การเดินทางจากกรุ งเทพฯ ไปเชียงใหม่
นั้น ดูเหมือนกับว่าเดินทางออกไปนอกโลก
ในบรรดาแคว้นลาวเหล่านี้ เชียงใหม่นบั ว่าสาคัญที่สุด รองลงไปก็คือน่าน หลวงพระบาง (ซึ่ ง
บัดนี้อยูภ่ ายใต้การปกครองของฝรั่งเศส) ลาปาง แพร่ และลาพูน ประชาชนลาวนั้น ไทยถือว่าเป็ นชาติ
นักรบ มีหวั หน้าอยูค่ นหนึ่งที่ข้ ึนชื่อว่าเป็ นนักรบที่เก่งกล้า
หลังจากวันแต่งงานของข้าพเจ้าวันหนึ่ง (6 ธันวาคม 2403) จ้าวเชียงใหม่พร้อมด้วยธิ ดาทั้ง 2
และบริ วารหมู่ใหญ่พากันมาเยีย่ มที่เรื อนหอ เป็ นการตอบแทนที่เราได้ส่งขนมของขวัญวันแต่งงานไป
ให้ นี่เป็ นครั้งแรกที่ขา้ พเจ้ารู ้สึกสนใจในตัวท่านตลอดจนบริ วารของท่านเป็ นอย่างยิ่ง เพราะว่าคน
เหล่านั้นจะเป็ นผูม้ ีความสาคัญในชีวติ ของข้าพเจ้าในอนาคต ชัว่ เวลาอันเล็กน้อยที่ขา้ พเจ้าอยูท่ ี่นนั่ ก็
มักจะไปเยีย่ มจ้าวเชียงใหม่ที่คุม้ บ่อย ๆ และได้สนทนากันถึงเรื่ องการตั้งคณะมิชชัน่ ในเชียงใหม่ ซึ่ งรู ้สึก
ว่าจ้าวก็ไม่ขดั ข้อง
แต่นายวิลสันและข้าพเจ้าไม่รู้จกั หัวเมืองภาคเหนือดีพอ ถึงขนาดที่จะสร้างโครงการสาหรับ
จัดตั้งสถานีมิชชัน่ ที่นนั่ ได้ สิ่ งแรกที่เราควรทาก็คือการออกท่องเที่ยวสารวจดินแดนนั้นเสี ยก่อน
เราก็มุ่งขึ้นไปเมืองเชียงใหม่อนั ไกลโพ้น ในวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2406
หลังจากที่เดินทางรอนแรมมา 49 วันก็ถึงตัวเมืองในวันที่ 7 มกราคม หลานชายของจ้าวเมือง
เชียงใหม่ได้ทาหน้าที่แทนในขณะจ้าวไม่อยู่ เขาก็ไม่รู้วา่ จะรับรองเราสถานใดดี จะทาไม่รับรู ้หนังสื อ
เดินทางและใบบอกจากกรุ งเทพฯก็ไม่ได้ อีกอย่างหนึ่งเขาอาจจะคิดว่าเพราะเหตุใดเราจึงไม่ขอหนังสื อ
จากจ้าวสักฉบับ เพราะเรื่ องที่เราเล่าให้ฟังว่า คลาดกันตอนที่เราเปลี่ยนทางมาตามคลองแทนที่จะออก
แม่น้ าใหญ่น้ นั เขาจะคิดว่าจริ งหรื อไม่จริ งก็ได้ ถ้าเขาเอื้อเฟื้ อเรามากไป จ้าวก็อาจจะตาหนิเขาได้ ลงท้าย
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เขาเลยตัดปมยุง่ ทิ้ง โดยหนีออกไปดูไร่ นาสาโทของเขาเสี ย เราไม่ได้พบเขาอีกเลย จนกระทัง่ เขากลับมา
เพื่อดูแลให้เรากลับได้โดยสวัสดิภาพ
ธิ ดาคนใหญ่ของจ้าวได้ติดตามจ้าวพ่อไปกรุ งเทพฯ ด้วย แต่ธิดาคนรองยังอยูท่ ี่คุม้ เธอเป็ นผูม้ ี
อานาจราชศักดิ์คนหนึ่ง และมีอธั ยาศัยโอบอ้อมอารี เราไม่อาจจะทาอะไรได้ตามความมุ่งหมายของเรา
ให้เป็ นประโยชน์ได้ดีกว่านี้ จ้าวหญิงจาข้าพเจ้าและภริ ยาได้ เพราะเคยไปเยีย่ มเราหลังจากวันแต่งงานที่
กรุ งเทพฯ คราวนี้ เธอได้มาเยีย่ มข้าพเจ้าเองพร้อมกับบริ วารของเธอ หลังจากนั้นแล้วใคร ๆ ก็มาเยีย่ ม
ข้าพเจ้า อันที่จริ งการที่จะถือเอาว่าการรู ้จกั กันมาก่อนนั้น เป็ นการช่วยให้การเดินทางคราวนี้ไม่ตอ้ ง
ล้มเหลว ก็ดูเหมือนจะถูก ศาลาที่เราพักนั้นมีผมู้ าเยีย่ มแน่นอยูเ่ สมอเป็ นปกติ เรามีโอกาสได้รู้จิตใจคน
เหล่านั้นว่ากิริยาที่แสดงภายนอกไม่ละมุนละม่อมแช่มช้อยเช่นชาวไทย แต่รู้สึกว่าจะซื่ อและธัมมะธัม
โมมากกว่า เราพอใจภูมิประเทศ บ้านเมือง และประชาชนมาก ตลอดเวลาที่เราพักอยูเ่ ชียงใหม่เพียง 10
วัน ซึ่ งแม้เพียงวันเดียวเราก็รู้สึกเช่นนั้น ข้าพเจ้าก็ได้กลับจากเชียงใหม่พร้อมด้วยความหวังอันแช่มชื่น
ที่จะถือเอาเอาถิ่นนี้ เป็ นแนวทางสาหรับดาเนินงานแห่งชี วติ
สามปี ล่วงไป ก่อนที่เราจะขึ้นไปภาคเหนื ออีก ทางกงสุ ลอเมริ กนั ได้เขียนหนังสื อฝากเพื่อนเก่า
คนหนึ่งซึ่ งเคยอยูจ่ งั หวัดเพชรบุรี และเพิง่ ได้รับแต่งตั้งเป็ นเสนาบดีกระทรวงต่างประเทศ ให้ช่วยนา
หนังสื อของเราขึ้นทูลเกล้าฯถวายเพื่อขอพระราชทานพระบรมราชานุ ญาตเปิ ดสถานีข้ ึนที่เชียงใหม่
ในเย็นวันศุกร์ เราจึงได้รับคาตอบว่า อานาจในเรื่ องนี้มิได้อยูท่ ี่ในหลวงพระองค์ท่านไม่สามารถ
ที่จะบังคับประชาชนลาวในเรื่ องของมิชชัน่ ได้ จ้าวเชียงใหม่ก็กาลังอยูใ่ นกรุ งเทพฯ ถ้าท่านยินยอม
รัฐบาลไทยก็ไม่ขดั ข้อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงแนะนาให้เราไปเฝ้ าจ้าวเชียงใหม่ ซึ่ งในหลวง
พิจารณาโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพนักงานคนหนึ่ งไปด้วย เพื่อจะได้กลับมากราบบังคมทูลให้ทรงทราบ
โดยตรง
ดังนั้น ในเช้าวันเสาร์ เวลาสิ บโมง เราทั้งหมดก็ไปที่ท่าซึ่ งกระบวนเรื อของจ้าวลาวจอดอยูแ่ ละ
ขอเฝ้ าจ้าวกาวิโลรศ เราได้รับเชิ ญให้ไปรอที่ศาลาท่าน้ าสักครู่ หนึ่งก็ได้พบท่านแต่งกายแบบพื้นเมือง
ตามสบาย คือนุ่งผ้านุ่งไม่สวมเสื้ อแต่มีผา้ ยี่โป้ ของพาดบ่า มือถือหวายอันเล็ก ๆ อันหนึ่ง ท่านจับมือกับ
เราแล้วก็ทรงนัง่ ตามสบายของท่านคือนัง่ ไขว่หา้ ง ท่านถามความประสงค์ของเรา จากคาขอร้องของนาย
ฮูด๊ หมอบรัดเลย์ ได้อธิ บายถึงความประสงค์ของเราซึ่ งจะจัดตั้งสถานีมิชชัน่ ขึ้นที่เชียงใหม่ และใคร่ จะ
มาขออนุมตั ิ จ้าวรู ้สึกเหมือนกับว่าโล่งหัวอกที่ทราบว่าความประสงค์ของเราไม่เกี่ยวกับเรื่ องอะไรที่
สาคัญกว่านี้ เรื่ องสถานีมิชชัน่ มิใช่ปัญหาใหม่สาหรับท่าน เพราะเราเคยพูดเรื่ องนี้กบั ท่านมาหลายครั้ง
แล้ว และทุกครั้งก็ดูท่านจะเห็นด้วย ในบัดนี้ท่านได้ยนิ ยอมตามความประสงค์ของเราทั้งสิ้ นทันที เรา
อาจจะไปปลูกสร้างสถานที่ของเราขึ้นเองที่เชียงใหม่ได้ราคาที่ดินก็ถูก ท่านว่า บางทีจะไม่ตอ้ งซื้ อเสี ย
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ด้วยซ้ า ไม้ก็ถูก จะมีบา้ งที่ตอ้ งใช้จ่ายก็คือค่าจ้างโค่นไม้และขนไป และก็ไม่มีอะไรอีกมากมายนัก เราจะ
สร้างตึกหรื อปลูกบ้านก็ตามใจ เราได้อธิ บายให้ท่านทราบดังที่ท่านเคยได้รู้อยูแ่ ล้วว่าความมุ่งหมายของ
เราก็เพื่อสอนศาสนา ตั้งโรงเรี ยน และรักษาคนป่ วย ราชเลขานุการได้บนั ทึกคาตอบของจ้าวไว้ ท่าน
กงสุ ลได้แสดงความขอบพระคุณต่อจ้าว และขอฝากฝังครอบครัวของข้าพเจ้าไว้กบั ท่านด้วย เราจะตาม
ท่านขึ้นไปเชียงใหม่โดยเร็ วที่สุดที่จะเร็ วได้
เราได้รับความลาบากอย่างยิง่ ในการหาเรื อและคนเรื อที่เหมาะสมสาหรับการเดินทาง ในวันที่
3 มกราคม 2409 เราก็ลงเรื อ
เราถึงระแหงภายใน 4 สัปดาห์ เราได้เปลี่ยนเรื อที่พาเรามาจากกรุ งเทพฯ และหาเรื อลาใหญ่สอง
ลาที่ใช้สาหรับล่องแก่งมาใช้แทน ถ้าหากใช้เรื อขนาดย่อมหน่อยสักสามลา เราจะเดินทางได้สะดวกขึ้น
การเดินทางของเรากินเวลาร่ วมเดือนกว่าจะนาเรื อผ่านแก่ง 32 แห่งไปได้
ในเย็นวันเสาร์ ที่ 1 เมษายน เราได้ผกู เรื อไว้ขา้ งต้นไทรใหญ่ มีกิ่งก้านสาขาแผ่ออกไปกว่าร้อย
ฟุต ไทรต้นนี้อยูต่ รงข้ามเกาะใหญ่ซ่ ึ ง 40 ปี ต่อมา รัฐบาลได้มอบให้หมอแมคเคนแห่งคณะมิชชัน่ ของเรา
จัดตั้งนิ คมโรคเรื้ อน ห่างจากต้นไทรสองสามก้าว มองข้ามท้องทุ่งออกไป เราก็จะเห็นยอดเจดียเ์ มือง
เชียงใหม่ และในวันอาทิตย์รุ่งขึ้น ซึ่ งเป็ นวันอาทิตย์ของสัปดาห์ที่ 13 นับตั้งแต่ที่ได้ออกเดินทาง เราจึง
ได้หยุดพักที่นนั่ เราพร้อมใจกันอธิ ษฐาน แต่ใจยังกังวลไม่รู้วา่ จะมีอะไรรอคอยอยูเ่ บื้องหน้าอีก
(ดร. แมคกิลวารี เชื่ อว่าการเดินทางในวันอาทิตย์น้ นั เป็ นการบาป จึงได้หยุดพักผ่อนตลอดวัน ถึงแม้วา่
จะเห็นเชียงใหม่อยูร่ าไร)
ในเช้าวันจันทร์ที่ 3 เมษายน ภายหลังที่ได้เดินทางมาเป็ นเวลา 3 เดือน เราก็ถึงตัวเมืองเชียงใหม่
จ้าวไปทัพ และกว่าจะกลับก็อีกประมาณเดือนกว่า บ้านพักก็ยงั หาไม่ได้ อย่างไรก็ดี นอกประตูเมืองด้าน
ตะวันออกมีศาลาสาธารณะอยูห่ ลังหนึ่ง
ซึ่ งข้าราชการที่ระแหงได้มาสร้างไว้ให้ชาวบ้านทาบุญตาม
ประเพณี ในพระพุทธศาสนา แต่เจ้าของซึ่ งยังถือสิ ทธิ ครอบครองอยูไ่ ด้ยกไห้เรา พร้อมด้วยความยินยอม
จากตัวแทนจ้าวเชียงใหม่ ศาลาหลังนี้สร้างไว้เรี ยบร้อยดีหลังคามุงกระเบื้อง, พื้นไม้สัก มีฝาสามด้าน
ด้านหน้าเปิ ดโล่งไว้ มีระเบียงต่อออกไป 6 ฟุต มีหอ้ งกว้างประมาณ 12 ฟุต ยาวประมาณ 20 ฟุต เป็ นที่
เก็บสัมภาระทั้งสิ้ นของเรา และเป็ นทั้งห้องนอน ห้องรับแขก ห้องอาหาร และออฟฟิ ศพร้อมเสร็ จ มีโต๊ะ
เก้าอี้ เตียง ออร์ แกน กล่องบ้างหี บบ้างสุ มกันอยู่ เราได้จดั การสร้างครัวและห้องน้ าชัว่ คราวด้วยไม้ไผ่
นัน่ แหละเป็ นบ้านของเราเป็ นเวลากว่าปี
ชาวเมืองได้ข่าวว่ามีคนต่างชาติผวิ ขาวมาอยู่ แต่ไม่ทราบว่าจะอยูน่ านเพียงไร คนเหล่านั้นเกรง
ว่าเราจะกลับไปเสี ยก่อนไม่ทนั ได้เห็น ก็ป่าวร้องไห้ ใคร ๆ พากันมาดูวา่ มีผหู ้ ญิงและเด็กตัวขาว ๆ ด้วย
ต้องไปดูให้ได้ เรารู ้สึกขันและก็น่าราคาญเป็ นที่สุด ไม่อยากให้เขามามุงดูเรา แต่พวกเราก็เป็ นที่เพ่งเล็ง
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ของชาวเมืองอยูแ่ ล้ว ถ้าเราไล่เขาไปก็จะกลายเป็ นคนใจร้ายไม่มีมารยาท เขาเหล่านั้นก็คงพากันกลับไป
และคงไม่กลับมาหาเราอีกเลย ซึ่ งขัดกับความประสงค์ของเรา เพราะในการที่เรามานี้ก็เพื่อจะเป็ นมิตร
กับเขา ดังนั้นในเวลาต่อ ๆ มาคนเหล่านี้ก็ได้กลับมาหาเราอีก เมื่อเขามีเรื่ องเดือดเนื้อร้อนใจต่าง ๆ จึงทา
ให้พวกเขาได้มาเป็ นมิตรกับเรา และคอยช่วยเหลือเราอยูเ่ สมอ
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บทที่ 2 ทำงไกลและคนไข้
เรารอวันรอคืนที่จะได้พบกับเพื่อนร่ วมงานร่ วมใจของเรา คือหมอเฮาส์และนางวิลสัน ทั้ง
ภรรยาข้าพเจ้ากาหนดจะคลอดบุตรในไม่ชา้ และคุณหมอแสนจะดีผนู ้ ้ นั ก็เดินทางมาจากกรุ งเทพ และ
กาลังรอนแรมมาเพื่อให้ทนั เวลาใช้ความชานาญในทางอาชีพของท่านได้ทนั ท่วงที
วันหนึ่งมีชายคนหนึ่งมาหาเรา แต่ไม่ใช่หมอเฮาส์ กลายเป็ นผูช้ ่วยชาวพื้นเมือง นาจดหมายของ
ท่านซึ่ งเขียนมา 2-3 บรรทัด มีใจความว่า ท่านมาไม่ได้เพราะถูกช้างทาร้ายแต่ไม่สาหัส ขณะนี้กาลังป่ วย
อยูใ่ นป่ า ห่างจากเราซึ่ งถ้าจะเดินก็กินเวลาราว 5 วัน ท่านสั่งว่าเราไม่ตอ้ งไปหาท่าน ให้อยูบ่ า้ นคอย
ช่วยเหลือครอบครัวเมื่อจาเป็ นดีกว่า ขอเพียงให้อธิ ษฐานเผือ่ ท่านและช่วยฝากยาและของเบ็ดเตล็ดมาให้
ท่านเท่านั้น
อุบตั ิเหตุที่เกิดขึ้นเนื่องจากขณะที่เดินทาง คุณหมอเดินทางช้าง เพื่อเป็ นการออกกาลังกาย และ
ตั้งใจจะเดินให้ข้ ึนหน้าช้างตัวนั้น แต่ชา้ งตัวนั้นเกิดตกใจที่คุณหมอเดินแซงขึ้นหน้า โดยมันไม่ทนั รู้ตวั
จึงเอาวงฟาดท่านล้มลงและแทงซ้ าเข้าที่ทอ้ ง และทาท่าจะเอาเท้าขยี้ซ้ า หากแต่วา่ ควาญช้างรั้งตัวไว้ได้
ทันท่วงที ประสาทคุณหมอยังดีอยู่ ท่านจึงนอนหงายกับพื้นดิน ใช้กระจกเงาวางไว้ตรงหน้า เพื่อให้เห็น
แผลถนัด จัดการชาระแผล เสร็ จแล้วเย็บบาดแผลของท่านเอง แล้วจึงให้คนไปส่ งข่าวแก่เรา ทั้งให้
คาแนะนาแก่ผชู ้ ่วยของท่านไว้วา่ ควรจะทาอย่างไร ถ้าท่านเป็ นไข้หรื อเพ้อไป เสร็ จแล้วท่านก็พกั ผ่อน
อยูอ่ ย่างสงบ เพื่อรอดูวา่ อาการจะเป็ นอย่างไรต่อไปอีก
เหตุการณ์ดูน่าวิตกมาก เราจะหวังไม่ได้วา่ จะไปถึงท่านทันเวลาที่จะช่วยเหลือท่านให้พน้ จาก
อันตรายได้ และไม่มีใครจะนาท่านมาส่ งได้ ทางดีที่สุด เราก็ตดั สิ นใจไปขอคาสั่งจากจ้าวหลวง ขอเรื อ
ขอคนเรื อพร้อมด้วยคนหามเตรี ยมล่องเรื อไป แล้วก็ได้แต่อธิ ษฐานขอให้พระผูเ้ ป็ นเจ้า จงคุม้ ครองคน
ป่ วยของเราไว้ดว้ ยเท่านั้น เขาจัดการเอาคุณหมอใส่ เปลหามออกมาจากป่ ามาลงเรื อที่ลาแม่ปิง ไม่นานก็
ถึงเชียงใหม่อย่างเรี ยบร้อย อาการของท่านดีข้ ึน และท่านเห็นว่า เด็กที่จะคลอดทั้งสองซึ่ งรอรับการ
ช่วยเหลือจากท่านอยูน่ ้ นั ได้คลอดแล้วโดยปลอดภัย ท่านต้องพักอยูป่ ระมาณเดือนหนึ่งจึงกลับกรุ งเทพฯ
ได้
ในบ้านเมืองที่มีไข้มาลาเรี ยชุ กชุมอย่างนี้
การใช้ยาควินินเพียงอย่างเดียวย่อมได้ผลอย่างพึง
พอใจเกินคาด คนมักจะเป็ นไข้มาลาเรี ยกันทุกฤดู และคนป่ วยก็ซีดเหลืองเหมือนคนเป็ นโรคโลหิ ตจาง
ถ้าไปออกแรงเข้าสักหน่อยก็จะเป็ นไข้จบั สั่นอีก ประชาชนจะหมดความสงสัยในเมื่อเขาได้กินยาชนิด
หนึ่งที่ชาวบ้านเรี ยกกันว่า ยาขาว แม้จะกินเข้าไปอย่างหวัน่ เกรงก็ตดั ไข้ได้ ผิดกับยากลางบ้านซึ่ งกินกัน
เป็ นหม้อ ๆ นับเวลาตั้งเดือนแต่ก็ไม่หาย ในไม่ชา้ ยาควินินไม่กี่ขวด ซึ่ งข้าพเจ้าติดตัวมา และคิดว่าคงจะ
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เพียงพอนั้นก็หมด คราวต่อไปข้าพเจ้าจึงสั่งขวดขนาดบรรจุยา 4 ออนซ์มา 40 ขวด มันก็ยงั ไม่พออยู่
นัน่ เอง จนกระทัง่ คุณหมอของเราสั่งตั้ง 1000 ออนซ์นนั่ แหละ จึงได้มียาไว้ใช้ประจาตลอดเวลา ข้าพเจ้า
เคยไปอยูต่ ามหมู่บา้ นที่มีลูกเล็กเด็กแดง ทั้งหนุ่มและแก่เกือบจะทุกตัวคนเป็ นไข้จบั สั่นจนม้ามย้อยโต
ต้องรักษากันเป็ นเดือน ๆ จึงหาย
ยังมีโรคอีกชนิดหนึ่งที่เป็ นกันแพร่ หลายในขณะนั้นคือโรคคอพอก ซึ่ งหมอพื้นเมืองไม่เคย
รักษาให้หายได้ ในไม่ชา้ ข้าพเจ้าก็พอจะจับเค้าได้วา่ โปรแตซเซี ยมไอโอไดด์ เป็ นยาขนาดเดียวที่ใช้ได้
ในระยะแรกของโรค และโดยเหตุฉะนี้ท้ งั ยาและวิธีบาบัดของข้าพเจ้า จึงเลื่องระบือไปไกลอย่างที่ไม่
เคยมีหมอคนใดเหมือน เพราะเหตุวา่ ประชาชนเชื่ อกันว่า ผูท้ ี่รักษาโรคคอพอกหายก็ตอ้ งรักษาโรคอื่น ๆ
หายทั้งนั้น ฉะนั้นถ้าข้าพเจ้าจะไปคัดค้านว่าข้าพเจ้าไม่ใช่หมอ เขาก็มกั จะตอบอย่างได้ทีวา่ ก็ทาไมที
โรคคอพอกยังรักษาหายได้ มีบ่อย ๆ ครั้งที่ขา้ พเจ้าปฏิเสธไม่รับรักษาโรคบางอย่าง ที่เกินความสามารถ
ของข้าพเจ้าไป คนไข้ก็มกั จะบ่นกะปอดกะแปดกลับไปว่า ผมเชื่อว่าหมอต้องรักษาได้แน่ ถ้าหมอจะ
รักษา
ข้าพเจ้าต้องกล่าวถึงงานแพทย์ของข้าพเจ้าอีกส่ วนหนึ่งไว้ ณ ที่น้ ีดว้ ยเพราะมันจะต้องเกี่ยวกับ
เรื่ องต่อไป ไข้ทรพิษนั้นเป็ นโรคที่ร้ายแรงน่ากลัวนัก บางครั้งเด็ก ๆ ตายจนหมดสิ้ น ในปี ก่อนที่เราจะ
มานั้น เกือบทุกครอบครัวต้องเผชิ ญกับเคราะห์กรรมดังกล่าวแล้ว แทบจะไม่มีครัวเรื อนใดที่จะรอดพ้น
ไปได้ มีหลายครอบครัวทีเดียวที่เด็กตายไม่มีเหลือเลย ข้าพเจ้าสนใจเป็ นพิเศษที่จะป้ องกันและยับยั้ง
โรคอันร้ายแรงนี้ เพราะจ้าวหลวงเองก็ได้ไปเห็นผลของการปลูกฝี หมอบรัดเลย์ได้นามาใช้ในกรุ งเทพฯ
แล้ว ข้าพเจ้าจึงเชื่อว่าผลงานอันนี้ เป็ นเหตุให้จา้ วหลวงยินยอมให้ขา้ พเจ้ามา วิธีหนึ่งที่แน่นอนใจการส่ ง
เชื้อไวรัสมาจากทางไกลก็คือ ส่ งสะเก็ดแห้งจากแผลซึ่ งเจริ ญดีแล้ว เอามาเพาะเชื้ อโรคให้เจริ ญขึ้นดี
แล้วก็ปลูกฝี ที่แขนทุกคน หมอบรัดเลย์ได้ส่งสะเก็ดเชื้อชิ้นแรกมาให้ขา้ พเจ้า และได้เริ่ มปลูกฝี กนั ได้ผล
เป็ นที่เลื่องลือไปทัว่
พวกกะเหรี่ ยงและชาวดอยอื่น ๆ กลัวไข้ทรพิษกันนักหนาถึงกับว่า ถ้าไข้ระบาดมาใกล้หมู่บา้ น
ก็ทิ้งบ้านทิ้งเรื อนอพยพเปิ ดหนีข้ ึนดอยกันไปหมดทั้งหมู่ทีเดียว ถ้าไข้ทรพิษเกิดขึ้นในหมู่บา้ นลาวใกล้
แดนกะเหรี่ ยงใด ถิ่นกะเหรี่ ยงนั้นก็ร้างไปทันที ในขณะเดียวกันนั้นคุณประโยชน์ของการปลูกฝี ก็แพร่
สะพัดไปถึงหมู่บา้ นลาว ชาวบ้านก็ได้ส่งคนมาพร้อมกับช้างหนึ่งเชื อก ขอร้องให้ขา้ พเจ้าไปปลูกฝี ให้แก่
คนทัว่ หมู่บา้ นนั้น มีภิกษุหนุ่ม 2 รู ป มาด้วยจากหมู่บา้ นใกล้เคียงซึ่ งโรคกาลังระบาดอยูแ่ ล้ว ข้าพเจ้าได้
ปลูกฝี ให้ทนั ทีและบอกให้กลับไปก่อน โดยนัดว่าจะตามไปทีหลังตามกาหนดเมื่อฝี ที่แขนขึ้นดีแล้ว
ตั้งแต่น้ นั ข้าพเจ้าก็ปลูกฝี เรื่ อยไปประมาณ 20 คน อาทิตย์ต่อ ๆ มา พวกกะเหรี่ ยงที่อพยพหนีไปก็กลับมา
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หมด และในวันเดียวรวด ข้าพเจ้าก็ปลูกฝี ให้แก่คน 163 คน แปลกดีเหมือนกันที่ได้เห็นคน 4 รุ่ น
นับตั้งแต่รุ่นทวด ที่ยนื่ แขนอันเหี่ ยวแห้งมาให้ปลูกฝี พร้อมกับทารกอายุเดือนเดียว
.............ยิง่ เดินทางไปริ มแม่น้ ากก จะไปเมืองฝางไกลไปทางทิศตะวันตกมากเท่าใด เราก็ได้
ทราบว่าคนในแถบนั้นใช้ฝิ่นกันอย่างมากมายแพร่ หลายมากขึ้นทุกที ไม่นานเราก็มาถึงหมู่บา้ นของ
มูเซอที่ทาไร่ ฝิ่น จนกระทัง่ ไปถึงหมู่บา้ นสุ ดท้าย ก็เห็นว่าทั้งหญิงและชาย ผูใ้ หญ่และเด็ก พากันตกเป็ น
ทาสของฝิ่ น ถึงฤดูฝนก็เป็ นบิดและเป็ นไข้ไปตาม ๆ กัน และเป็ นโรคกระเพาะอาหารกันมาก คนพวกนี้
อัตคัตยารักษาโรคเหลือเกิน และไม่มีวธิ ี ที่จะเหยียวยารักษาโรคเหล่านั้น ดูเหมือนว่าฝิ่ นในบางกรณี ก็ใช้
บาบัดโรคเหล่านั้นได้อย่างชะงัด มีหลายคนบอกข้าพเจ้าว่า คนพวกนั้นเริ่ มต้นใช้ฝิ่นเมื่อมีการเจ็บป่ วย
เมื่อเจ็บป่ วยบ่อย ๆ ต้องใช้ฝิ่นบ่อย ๆ เข้า ก็เลยติดเป็ นนิสัยจนกระทัง่ ถอนตัวไม่ข้ ึน ความจริ งเหล่านี้ ทา
ให้เราตั้งใจกาหนดแนวทางที่จะสอนคนเหล่านั้น จึงทาให้การเดินทางของเรากลายเป็ นการเดินทางแบบ
ต่อต้านการติดฝิ่ นไป
รายที่น่าสนใจและน่าเศร้าที่สุดในขณะเดียวกันที่เราได้พบ ได้แก่ราย นายมูน คาปราย เป็ น
ผูใ้ หญ่บา้ น มีอุปนิสัยใจคออันดีงามฝังใจลูกบ้าน ซึ่ งจะเห็นได้จากความฉลาดและความขยันขันแข็งของ
ลูกบ้านของเขา เขาพยายามที่จะเลิกฝิ่ นที่สุด แต่เมื่อสองสามปี มานี้เอง เขาเริ่ มเจ็บหนักและต้องเริ่ มใช้
ฝิ่ นจนบัดนี้เขารู ้สึกตัวว่ากาลังจะพินาศไปเพราะฝิ่ นแน่ ๆ แต่ก็ไม่มีกาลังใจพอที่จะเลิกเสี ยแล้ว อย่างไร
ก็ตาม เขาสนใจในตัวผูช้ ่วยของเราสองคน ซึ่ งเป็ นคนเผ่าเดียวกับเขาเป็ นอย่างมาก ตัวนายชะวอเป็ น
ตัวอย่างที่ดูเหมือนจะทาให้เขารู ้สึกมีหวังอยูล่ าง ๆ ถ้าเราจะพักอยูท่ ี่นนั่ สักสัปดาห์หนึ่งเพื่อสอนคน
เหล่านั้นและช่วยเหลือเขา บางทีเขาจะพยายามเลิกนิสัยติดฝิ่ นได้ ถ้าเขาเลิกได้สาเร็ จแน่นอนทีเดียวเขา
จะต้องเป็ นคริ สเตียน และแล้วทั้งหมู่บา้ นนั้น ก็จะเป็ นหมู่บา้ นที่เราหวังว่า จะหลุดพ้นจากพันธะเกี่ยวกับ
เผ่าพันธุ์ของพวกกะเหรี่ ยงและเข้าเป็ นคริ สเตียน
การทดลองของเราดูก็น่าสมเพทมาก เขาได้พยายามขจัดสิ่ งล่อใจต่าง ๆ ออกไปเสี ย แล้วเริ่ มต้น
ปฏิบตั ิตนด้วยความมุ่งมัน่ อย่างเด็ดเดี่ยวที่จะเลิกให้สาเร็ จให้ได้ เราได้หนุ นน้ าใจเขาโดยให้ความเห็นอก
เห็นใจ และหวังในพระกาลังช่วยเหลือจากเบื้องบน เราถึงกับกล้าให้เขาใช้ยาซึ่ ง ดร. แมคเคน ได้ให้
ข้าพเจ้าไว้สาหรับคนที่เป็ นเช่นนี้และได้เห็นผลทันตา เขาอดทนได้เป็ นเวลาหลายวัน แต่ในที่สุดเมื่อถึง
ชัว่ โมงอันแสนทรมาน เขาไม่สามารถจะทนต่อไปได้อีก ก่อนที่เราจะทันรู ้เขาได้หนั กลับไปใช้ฝิ่นอีก
เขานอนไม่หลับถึงสองคืน จากคาบอกเล่าของเขาเองเขากล่าวว่า ไม่ใช่นยั น์ตาที่เขาไม่หลับ แต่หวั ใจเขา
ต่างหาก ชายผูน้ ่าสงสาร ความทนทุกข์ทรมานของเขา คงจะคล้ายกับคนตกนรกทั้งเป็ น จนสุ ดที่ร่างกาย
ของเขาจะทนได้ทีเดียว ในที่สุดความรู้สึก จิตใจ และความพยายามของเขาก็กลับต้องพ่ายแพ้ไปและสิ้ น
หวัง
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เมื่อพ้นฤดูฝนแล้วเราก็เตรี ยมออกเดินทางไปเมืองหลวงพระบาง ซึ่ งขณะนั้นเป็ นหัวเมืองใหญ่
เมืองหนึ่งของไทย และเป็ นหัวเมืองที่ไกลที่สุดด้วยเราเริ่ มออกเดินทางเมื่อวันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2415
นี่เป็ นครั้งแรกที่ได้เดินทางไปตามถนนสู่ เชียงราย และต่อจากนั้นข้าพเจ้าก็คุน้ กับถนนสายนั้นเป็ นอย่าง
ดี เมื่อออกจากทุ่งราบนครเชียงใหม่ไปตามถนนลัดเลาะไปตามหว่างเขาของแม่น้ ากวง ต้องลุยข้ามลา
ธารไม่นอ้ ยกว่า 49 แห่ งกว่าจะถึงยอดสู ง ซึ่ งเป็ นสันปั นน้ าระหว่างแม่ปิงและแม่โขง สู งกว่า
ระดับน้ าทะเลประมาณ 100 ฟุต จากนัน่ ก็สู่แม่กกที่จงั หวัดเชียงราย
มองจากปากลาน้ าแม่กกเกือบสุ ดสายตา เป็ นทรากเมืองเชียงแสน ในสมัยหนึ่งเป็ นนครใหญ่
ที่สุดในแคว้นนี้ กาแพงที่สลักหักพังนั้นกั้นขอบเขตยาวยืดไปตามลาน้ า เป็ นระยะทาง 2 ไมล์ ก่อนเรา
มาเมืองไทย 70 ปี นครเชียงแสนถูกกองทัพไทยผสมลาวเข้ายึดไว้ได้
ใต้ตวั เมืองลงไปเล็กน้อย เราผ่านหมู่บา้ นหมู่หนึ่งซึ่ งเพิ่งร้างไปใหม่ ๆ เนื่องจากถูกเสื อรังควาญ
ตั้งแต่ออกจากเชียงแสน 2 วัน เราก็มาถึงเชียงของซึ่ งเป็ นเมืองขึ้นที่ใหญ่ที่สุดเมืองหนึ่งของน่าน เราโชค
ดีที่เจ้าเมืองได้วา่ จ้างเรื อค้าขายว่างลาหนึ่งราคาพอสมควร ให้เราเดินทางต่อไปยังหลวงพระบาง
สาหรับแม่โขงนั้น ข้าพเจ้าขอกล่าวเน้นว่า ถ้าข้าพเจ้าปรารถนาจะล่องเรื อเที่ยวให้สบาย โดยมี
เรื อดี ๆ สักลาหนึ่ง ข้าพเจ้าไม่ตอ้ งมุ่งหาที่ใดในโลกที่จะงามไปกว่านี้อีก เพราะมีทิวทัศน์สวยงามยาว
เหยียดถึง 300 ไมล์
เมืองหลวงพระบางในขณะนั้น จัดว่ามีบา้ นเรื อนอยูห่ นาแน่น และก็มีส่วนคล้ายกรุ งเทพฯอยู่
บางประการ
จ้าวหลวงพระบางไม่อยู่ ไปล่าช้างป่ าซึ่ งมีชุกชุมในแคว้นของท่าน จ้าวอุปราชได้ตอ้ นรับเรา
ด้วยอัธยาศัยไมตรี หลังตัวเมืองออกไปมีถ้ าที่ภูเขา เขาว่าร้ายนักและชาวบ้านถือว่าเป็ นที่สิงสถิตของภูต
ร้าย ไม่ตอ้ งสงสัยเลย ภูตร้ายที่แท้ก็คือเชื้อไข้มาลาเรี ยหรื อไม่ก็เป็ นแก๊สพิษ ซึ่ งต่อมาเราได้พบว่าเป็ น
อันตรายที่คุกคามอยูแ่ ถบถ้ าเชียงดาว ในถ้ านี้เองที่นายมูโฮต์นกั วิทยาศาสตร์ มีชื่อชาวฝรั่งเศล ได้ติดเชื้อ
ไข้ไปป่ วยจนถึงแก่กรรม แต่ชาวบ้านเชื่อกันว่ามรณกรรมของเขา เนื่องมาจากการล่วงล้ าเข้าไปใน
บริ เวณเจ้าที่ทางซึ่ งสิ งสถิตอยูใ่ นถ้ านั้น เราประหลาดใจที่ได้เห็นปลาบางชนิดที่วางขายอยูใ่ นตลาดนั้น
ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเลย
นายแมคคาร์ ที่ได้เล่าให้ฟังถึงเรื่ องที่ได้เคยไปช่วยเขาจับมาได้ตวั หนึ่ง
เรี ยกว่า ปลาบึก ยาว 7 ฟุต วัดรอบตัวได้ 4 ฟุต 2 นิ้ว และหนัก 130 ปอนด์
เราพักอยูท่ ี่หลวงพระบาง 6 วัน และอาลามาเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม ข้าพเจ้าไมค่อยจะเต็มใจ
กลับเร็ วถึงเพียงนั้น ชาวบ้านที่นนั่ อยากได้หนังสื ออ่านพอ ๆ กับยาบาบัดโรคทีเดียว เป็ นแหล่งเดียวที่มี
ผูค้ นพอจะอ่านหนังสื อไทยได้
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จากหลวงพระบางเราก็ลงเรื ออีกครั้งหนึ่งไปยังท่าเดื่อ ใต้หลวงพระบางลงมา 60 ไมล์ ณ ที่น้ นั
เราได้อาลาแม่น้ าสายมหัศจรรย์และบ่ายหน้าสู่ บา้ น ช้างของเราเป็ นช้างที่เดินได้เร็ วที่สุดเท่าที่ได้เคยพบ
มา
มีเรื่ องสนุกเกี่ยวกับจันทรคราสเกิดขึ้น ในขณะที่เราพักอยูเ่ มืองแพร่ ข้าพเจ้าอุตส่ าห์ประกาศให้
ทราบล่วงหน้าถึงกาหนดสุ ริยคราสและจันทรคราส ที่จะเกิดขึ้นทุกคราวไป ข้าพเจ้าก็ได้กระทาเช่นว่านี้
ที่เมืองแพร่ ก่อนกาหนด 1 วัน จันทรคราสจับตั้งแต่ยงั หัวค่า และข้าพเจ้าก็คอยเงี่ยหูฟังว่า ในเมืองคงจะ
กึกก้องไปด้วยเสี ยงปื นและเสี ยงพลุ แต่ทุกสิ่ งทุกอย่างดูเงียบสงัดราวกับงานศพ เขาคงจะเหมาเอาว่าเป็ น
จันทรคราสของเราโดยเฉพาะ การที่เขาสงบสุ ้มเสี ยงนั้น อาจจะเพื่อพิสูจน์ความเชื่ อของเรา ที่วา่ พระราหู
จะคายโดยไม่ตอ้ งใช้เสี ยงขับไล่หรื ออาจจะเป็ นเพราะเขาไม่เต็มใจที่จะรับรองอย่างเปิ ดเผยว่า
ชาว
ต่างประเทศมีสติปัญญาถึงขนาดทานายเหตุการณ์ล่วงหน้าได้
อย่างไรก็ตามเขาต่างทาไม่รู้ไม่ช้ ีเสี ย
ปล่อยให้พระราหูทาไปตามอาเภอใจ
การเดินทางไปเชียงรุ ้งของเราคราวนี้ กินเวลาเกือบห้าเดือนเต็ม ๆ พาหนะที่ใช้ในการเดินทาง
นั้น ตัวข้าพเจ้าใช้ชา้ ง “สี ดอ” ส่ วนนายเออร์ วนิ ใช้มา้ เราขึ้นไปทางทิศตะวันตกของลาน้ าโขง ซึ่ งขณะนี้
เป็ นที่รู้จกั กันดีวา่ เป็ นดินแดนของแคว้นฉานตอนใต้ และล้ าเข้าไปในเขตแดนจีน ไม่วา่ เราจะย่างเหยียบ
ไปที่ไหน ผูค้ นพากันสนใจในช้างของเราเป็ นอันมาก บางครั้งถึงกับมีคนปี นต้นไม้ข้ ึนไปดูให้ถนัดตา
คนพื้นเมืองดั้งเดิมของเมืองยู ้ เมืองลุย และเมืองยอง ปั จจุบนั นี้แตกฉานซ่านเซ็นไปตลอดอาณาเขตของ
เมืองเชียงใหม่และลาพูน
เมื่อเราออกจากเมืองลุงได้สี่วนั ก็มาถึงเมืองเชียงรุ ้ง ภูมิประเทศเมืองนี้สวยงามสดุดตายิง่ นัก
ตั้งอยูบ่ นไหล่เขาชะเงื้อมเหนื อลาน้ าโขง ซึ่ งไหลคดเคี้ยวไปตามเชิงเขา เชียงรุ ้งเป็ นเมืองในอาณาเขตจีน
มีเจ้าฟ้ าได้รับการแต่งตั้งจากยูนานมาปกครอง ขณะนั้นมีขา้ ราชการจากยูนานผูห้ นึ่งกาลังมาเก็บส่ วยอยู่
พอดี เราอยูท่ ่ามกลางอาณาเขตผูค้ นที่พดู ภาษาลาว เขตนี้ขยายออกไปรอบด้าน ข้าพเจ้าได้มอบพระ
คัมภีร์เล่มหนึ่งให้แก่ชาวลื้อผูห้ นึ่ง ซึ่ งตั้งบ้านอยูเ่ หนื อขึ้นไป ต้องเดินทางราวสิ บวันจึงจะถึง และแจกให้
คนอื่น ๆ ซึ่งมาจากไกลจากทางตะวันออกและทางตะวันตกพอ ๆ กันด้วย
เจ้าฟ้ าต้อนรับเราด้วยอัชฌาสัยอันดี พวกเรารู ้สึกเจ้าฟ้ าเป็ นบุคคลที่ไม่ใคร่ เข้มแข็งนัก อายุ
ประมาณ 40 ปี แต่ร่างกายอ่อนแอมากเพราะสู บฝิ่ นเจ้าฟ้ าถามเราว่า ไม่มียาแก้ของเสพย์ติดให้ท่านใช้
บ้างหรื อ เราได้อธิ บายของจุดประสงค์ในการเดินทางมาในครั้งนี้ ดูท่านตั้งใจฟังเป็ นอย่างดีและกล่าวว่า
“พวกท่านตั้งใจมาทาบุญ นับเป็ นกุศลอย่างยิง่ ”
เราไปที่คุม้ ขุนวังได้แนะนาเราถึงการที่จะดาเนินงานให้บรรลุผลตามความมุ่งหมาย ตลอดจน
การวางรากฐานเผยแพร่ ศาสนาอย่างน่าคิด เราแน่ใจว่าคาแนะนาเหล่านี้ ตอ้ งมาจากบุคคลที่สูงกว่าเขา
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เป็ นแน่ หาใช่ความคิดของเขาเองไม่ “ท่านมีชา้ งงามอยูเ่ ชือกหนึ่ง” เขาแนะนา “จงกานัลแก่เจ้าฟ้ าเสี ย
เจ้าฟ้ าจะยินดีเป็ นอันมาก แล้วหนทางของท่านก็จะราบรื่ นดี” ข้าพเจ้าบอกเขาว่า ข้าพเจ้าแก่แล้ว และอยู่
ห่างไกลจากบ้านมาก จาต้องอาศัยช้างตัวนี้ไม่อาจจะพรากมันเสี ยได้ อย่างไรก็ดี ข้าพเจ้าก็ยงั คงได้รับ
คาแนะนาแบบเดิมนี้จากข้าราชการตาแหน่งสู ง ๆ หลายต่อหลายหน จนกระทัง่ ก่อนเราจะออกเดินทาง
กลับ เขาจึงเปลี่ยนจากการแนะนาให้เอาช้างเป็ นของกานัล มาเป็ นการซื้ อขายเสี ย ซึ่ งข้าพเจ้าบอกว่า
ข้าพเจ้าจะมอบสิ่ งอื่น ซึ่ งมีค่ามากกว่าช้างหลายเท่านักให้ นัน่ คือ ยาควินนินสาหรับแก้ไข้มาลาเรี ย
ข้าพเจ้ารู ้สึกโล่งใจมากเมื่อเราจากมาโดยไม่ตอ้ งเสี ยช้างไป
สิ บสามปี ต่อมา ข้าพเจ้าได้ทราบถึงเหตุการณ์เกี่ยวกับการเดินทางครั้งนั้นว่า เรารอดพ้นจากการ
เสี ยชีวติ อย่างอนาถมาได้อย่างน่าอัศจรรย์ยงิ่ กล่าวคือ เมื่อชาวเชียงรุ ้งได้ข่าวว่า จะมีชาวต่างประเทศจาก
ทิศใต้ข้ ึนมายังเมืองของเขาก็มีคนวางแผนการที่จะปล้นฆ่าพวกเรา แต่เมื่อเห็นพวกเราขึ้นช้างมา และมี
พวกลูกหาบติดตามมาด้วย พวกเขาเข้าใจว่าคงเป็ นกองหน้าของทัพหลวงยกมา หากพวกเขาบุกเข้าปล้น
คงไม่เหมาะเป็ นแน่ ยิง่ กว่านั้นข้าราชการผูห้ นึ่งบอกเราว่า ความกรุ ณาปรานีของพวกมิชชันนารี ได้ชนะ
หัวใจของพวกปล้นโดยสิ้ นเชิ ง แผนการปล้นและฆ่าพวกเราจึงเลิกล้มไป
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บทที่ 3 หนำนชัยและน้ อยสั ญญำประสบควำมหมำย
ข้าพเจ้าขอคัดข้อความในจดหมายของนายวิลสัน เขียนเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2412 ว่าดังนี้
“ธิ ดาทั้งสองของจ้าวหลวงเชี ยงใหม่ ก็ได้รับรองกับนายแมคกิลวารี วา่ ผูท้ ี่เข้าเป็ นคริ สเตียนจะ
ไม่ถูกข่มเหงเบียดเบียนแต่ประการใด ด้วยคารับรองดังกล่าวจากปากของธิ ดาผูใ้ หญ่ของบ้านเมือง เราก็
ชื่นชมว่าจ้าวหลวงคงไม่ทรงรังเกียจคริ สตศาสนา บรรดาผูท้ ี่รับนับถือพระเยซูไม่มีใครสะทกสะท้าน
เว้นแต่หนานชัย จึงทาให้เรารู ้สึกว่า จักไม่มีอนั ตรายแก่ชีวิตผูห้ นึ่งผูใ้ ดที่ได้รับบัพติศมา”
“อย่างไรก็ตาม หนานชัยรู ้สึกจะมีกงั วล ประมาณสองสามเดือนก่อนที่เขาจะรับบัพติศมา เขา
ขอร้องให้ขา้ พเจ้าเขียนหนังสื อไปกรุ งเทพฯ และกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต
ประกาศให้ถือศาสนาใด ๆ ได้ก่อนหน้าที่เขาจะได้รับบัพติศมาไม่ถึงเดือน เขาถามข้าพเจ้าว่า “ถ้าจ้าว
หลวงจะเรี ยกผมเข้าไปถามว่า “แกเป็ นสาวกพระเยซูหรื อเปล่า” ดังนี้ ผมจะทูลไปว่าเปล่า อย่างนี้จะผิด
ไหม” ฐานะของเขาในตาแหน่งมัคนายก ทาให้การละจากพุทธศาสนาของเขานั้น เป็ นเรื่ องโด่งดังและ
ย่อมเป็ นเหตุให้ถูกปองร้ายได้ง่ายกว่าคนอื่น ข้าพเจ้าควรจะกล่าวไว้ในที่น้ ีดว้ ยว่า ผูท้ ี่สึกมาจากพระแล้ว
และได้รับแต่งตั้งให้เป็ นมัคนายกของพระอารามนั้น ได้รับการยกเว้นจากการถูกเกณฑ์เป็ นพวกเลก เพื่อ
เป็ นการทดแทน หนานชัยจัดอยูใ่ นพวกนี้ การที่เขาลาออกจากหน้าที่มคั นายกเพื่อมาถือคริ สต์น้ นั เป็ น
เครื่ องพิสูจน์ความเสื่ อมใสอย่างใจจริ งของเขา
งานของน้อยสัญญาก็คือดูแลโคของจ้าวหลวง ซึ่ งถือว่าเป็ นส่ วนราชการด้วย เขาทาไร่ และทั้ง
เป็ นหมอด้วย น้อยสัญญาเป็ นคนสนุกสนานรื่ นเริ งและอารมณ์ดี เป็ นคนมองชีวติ ในด้านที่แจ่มใส เขา
เป็ นสุ ขและเขาก็อยากจะให้คนอื่นสุ ขสบายด้วย จึงเป็ นที่รักใคร่ ของคนทัว่ ๆ ไป รุ่ งขึ้นวันจันทร์ ที่ 6
กันยายน พ.ศ. 2412 ในราวเที่ยงวัน เขาก็รีบเดินข้ามทุ่งระยะทาง 9 ไมล์ไปแม่โพคา ตอนที่เราร่ าลากัน
นั้น เราไม่ได้นึกเสี ยสักนิดเดียวว่าจะไม่เห็นหน้าเขาอีกต่อไป
หนานชัยครู ของเราได้มาหาในวันพฤหัสต่อมาด้วยความเศร้าสร้อย หลังจากที่ได้ลาออกจาก
หน้าที่มคั นายกแล้ว ไม่มีเจ้าขุนมูลนายคุม้ ครอง จึงได้เข้ามาในเมืองเพื่อฝากตัวเป็ นข้าของธิดาองค์รอง
ของจ้าวหลวง ในเช้าวันเสาร์ ที่ 11 เธอก็ได้ออกหนังสื อคุม้ ครองให้เขา เขาได้ทูลตอบธิ ดาถึงความ
เลื่อมใสในคริ สตศาสนาของเขา เมื่อท่านทรงถาม และยังได้เล่าคาอธิ ษฐานให้ฟังด้วย
ในบ่ายวันเสาร์ ที่ 11 นัน่ เอง ก็มีหนังสื อจากผูใ้ หญ่บา้ นให้หนานชัยรี บกลับไปบ้านทันที
หนังสื อฉบับนั้นด่วนมาก ถึงกับเขาตกลงที่จะไม่รออยูใ่ นเช้าวันอาทิตย์ตามปกติ ดูเขาเสี ยอกเสี ยใจมาก
และบอกว่าจ้าวนายคงให้ข่มเหงน้ าใจเขาเสี ยแล้ว คาใด ๆ ที่ขา้ พเจ้าปลอบใจเขา ก็ไม่ทาให้เขาคลาย
ความอัดอั้นตันใจลงไปได้ เขาจากเราไปเวลาประมาณ 22.00 น. เมื่อเราตื่นขึ้นตอนเช้าวันอาทิตย์น้ นั เขา
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ไปแล้ว ภายหลังเรารู ้วา่ หลังจากที่ธิดาจ้าวหลวงออกหนังสื อคุม้ ครองให้เขาเมื่อเช้าวันเสาร์ น้ นั เธอก็ส่ง
คนถือหนังสื อไปสั่งให้ผใู ้ หญ่บา้ นจับหนานชัยทันที ลองหลับตานึกถึงภาพหนานชัยต้องเดินลุยน้ าแค่
เข่าไปเป็ นระยะทาง 10 ไมล์ ในยามเช้าของวันสะบาโตนั้นดูเถิด หนานชัยผูใ้ จดีคงเต็มไปด้วยความ
กังวลและเป็ นทุกข์ใจ
เขาถึงบ้านในราวเที่ยง เมื่อกินข้าวมื้อเย็นแล้วเขาก็ไปหาผูใ้ หญ่บา้ น แต่ไม่มีใครรู ้วา่ พบกันด้วย
เรื่ องอะไร คืนนั้นเขาได้รับอนุญาตให้คา้ งที่บา้ นได้ รุ่ งขึ้นเช้าก็มีคาสั่งมาจากกานันเรี ยกบรรดามัคนายก
และผูท้ ี่ทางานของจ้าวหลวงทั้งหมดไปที่บา้ น คาสั่งนี้ยอ่ มมีผลบังคับแก่พี่นอ้ งของเรา คือน้อยสัญญา
และหนานชัยด้วย แต่เพื่อให้เป็ นที่แน่นอนใจ มีผถู ้ ืออาวุธ มีไม้พลองและหอก ดาบมาคุมไปยังที่นดั
หมายนั้นด้วย น้อยสัญญาจากภรรยาและลูก 6 คนของเขามาด้วยใบหน้าอันนองน้ าตา เขารู ้ดีวา่ การเรี ยก
ตัว และหอกกับไม้พลองนั้น มีความหมายเพียงใด เมื่อถึงบ้านกานันเขาทั้งหลายก็พบคนถืออาวุธหมู่
ใหญ่คอยต้อนรับอยูอ่ ย่างพร้อมเพรี ยง เมื่อตอนที่ถูกจับที่บา้ นเขาถูกล่าวหาว่าปฏิเสธไม่ทางานของจ้าว
หลวง แต่คราวนี้หนานชัยถูกซักว่า “เจ้าเป็ นมัคนายกใช่หรื อไม่” เขาตอบว่า “แต่ก่อนเคยเป็ นแต่เดี๋ยวนี้
ไม่ใช่แล้ว” “เจ้านับถือศาสนาของฝรั่งหรื อเปล่า” “ถือ” หนานชัยตอบ น้อยสัญญาก็ถูกซักอย่างเดียวกัน
และก็ตอบอย่างเดียวกันด้วย
มาถึงตอนนี้ ดร. แมคกิลวารี ได้เขียนต่อไปว่า
ในเย็นวันที่ 13 กันยายน 2412 ใกล้จะพลบ ยามเฝ้ าที่พกั ก็เข้ามาหาบอกว่าต้องขอลาเพราะญาติ
คนหนึ่งกาลังป่ วยจะสิ้ นใจอยูแ่ ล้ว และย้าว่าต้องไปทันที เราพยายามขอร้องไม่ให้ทิ้งเราไปโดย
กระทันหันเช่นนั้น แต่ก็ไร้ผลหนักเข้าเราก็เลยใช้วธิ ี ข่วู า่ ถ้าเช่นนั้นก็จะงดจ่ายเงินเดือน ๆ หนึ่ง แต่ตอน
นั้นเงินเดือนไม่มีค่าสาหรับเขาเสี ยแล้วสมดังที่วา่ “สมบัติที่มนุษย์มี ย่อมสละได้เพื่อแลกชีวติ ตน”
ขณะที่เราพูดกับเขานี้ เขาก็เดินเรื่ อยออกประตูร้ ัวลับหายไปและโดยประการฉะนี้ ทั้งคนครัวและคนงาน
ก็เลยติดตามไปด้วยหมด เหลือแต่เงี้ยวตาบอดคนหนึ่งซึ่ งมาอาศัยอยูก่ บั เรา ไม่เพียงแต่คนใช้ของเราที่
จากไป แต่จานวนแขกเหรื่ อที่เคยมาเยีย่ มก็พลอยซาไปด้วย น้อยรายเต็มทีที่กล้ามาขอยาเพราะกลัวจะถูก
เหมาว่าเป็ นคริ สเตียน
ในระหว่างสัปดาห์ต่อมา นายวิลสันได้ลุยน้ าซึ่ งกาลังท่วมออกไปที่บา้ นหนานชัยครู ของเขา แต่
ลูกเมียหนานชัยหากล้าบอกเล่าอะไรเกี่ยวกับเขาให้ทราบไม่ ถ้าขืนบอกก็หมายถึงชีวติ ของตนเองด้วย
.....นัน่ เป็ นประกาสิ ตที่เจ้าหล่อนได้รับรู ้ นายวิลสันจึงลุยน้ าต่อไปอีก 1 ไมล์ไปที่บา้ นน้อยสัญญาและ
ได้รับผลอย่างเดียวกัน ภรรยาของคนทั้งสองแสร้งพูดประหนึ่งว่า สามีของตนเข้ามาในเมืองเพื่อเยีย่ ม
เยียนเรา นายวิลสันสังเกตเห็นน้ าตาของหญิงนั้นคลอหน่วยขณะที่พดู
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เวลาล่วงไปสองสัปดาห์ ข้อสงสัยของเราก็หมดไป ด้วยข่าวอันเป็ นที่แน่ชดั ว่าคนทั้งสองนั้นถูก
ประหารเสี ยแล้ว ในเช้าวันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน ชาวเงี้ยวที่เป็ นเกลอ และเพื่อนบ้านของวีรชนคริ สเตียน
ทั้งสองมาหาเราที่บา้ น เมื่อได้กวาดสายตาดูรอบ ๆ แล้ว เขาก็ถามถึงคนทั้งสอง ข้าพเจ้าเล่าให้ฟังว่าเรื่ อง
คนคู่น้ ีดูเป็ นเรื่ องลึกลับซึ่ งเรายังค้นไม่พบ แต่เข้าใจว่าคงจะลอบไปหลบภัยอยูท่ ี่ไหนสักแห่งหนึ่ง เมื่อ
เห็นว่าข้าพเจ้าไม่ทราบเรื่ องราวเกี่ยวกับชะตากรรมของคนทั้งสองนั้นแน่ เขาก็ขยับเข้ามาจนชิด แล้ว
มองดูรอบตัวว่าไม่มีใครอยูใ่ กล้แน่แล้วจึงถามว่า “ถ้าผมบอกให้ท่านรู ้แล้ว ท่านรับปากได้ไหมว่าจะไม่
ขายผม” เมื่อข้าพเจ้าคะยั้นคะยอและรับปากคากันแข็งแรง แทบจะเรี ยกว่าสาบานตัวก็ได้แล้ว เขาก็ทาท่า
ยกสันมือขึ้นปาดคอให้ดูและกระซิ บว่า “โดนเข้าอย่างนี้ครับ” ท่าทางที่เขาแสดงนั้น เป็ นที่เข้าใจกันดีใน
ท้องถิ่นโดยไม่ตอ้ งมีขอ้ เคลือบแคลง ชายผูน้ ้ ีได้กรุ ณามาแจ้งข่าวอันสยดสยองเป็ นที่น่าสลดใจด้วยความ
มีใจกรุ ณาโดยแท้ เมื่อรู ้เรื่ องกันดีแล้วเขาก็รีบผละไป โดยที่เกรงไปว่านกหนูมนั อาจจะได้ยนิ เข้า หรื อไม่
พระพายจะพัดพาข่าวเข้าไปในคุม้
ต่อมานายวิลสันได้ทราบข่าวว่ามีอะไรเกิดขึ้น ในวันที่ 13 นั้น
“คาสุ ดท้ายที่หนานชัยสั่งภรรยาของเขาก็คือ บอกท่านมิชชันนารี ดว้ ยว่าเราไม่ได้ตายเพราะเหตุ
อื่น นอกจากเพราะว่าเป็ นคริ สเตียน ผูค้ ุมคนหนึ่งถามอย่างฉุ นเฉี ยวว่าพูดว่ากระไร เจ้าหล่อนเห็นว่าทาง
ที่ดีที่สุดควรจะหลบไปเสี ยและเขาทั้งสองก็จาต้องจากกันไป
เมื่อหลานชายและสหายรู้ตวั ว่าเข้าตาจน เขาก็บอกกับกรมการว่าท่านจะฆ่าเราก็ฆ่าเถิด เรา
เตรี ยมพร้อมอยูแ่ ล้ว แต่ใคร่ จะขอท่านสักอย่างว่าจงอย่าไปฆ่าพวกที่รับจ้างทางานกับพวกมิชชันนารี เลย
ช่างมีศรัทธาแรงกล้าอะไรเช่นนี้ เขาแสดงความไม่เห็นแก่ตวั อย่างน่าสรรเสริ ญยิง่ ที่สุดอุตส่ าห์ร้องขอ
ชีวติ ผูอ้ ื่น
และบัดนี้หลังจากที่ได้ทนทุกข์เวทนากันมาตลอดคืนแล้ว รุ่ งเช้าวันอังคารที่ 14 ใกล้เวลา
ประหารแล้ว เพชฌฆาตก็นาตัวเขาทั้งสองเข้าไปในป่ าเปลี่ยวบังคับให้คุกเข่าลง หนานชัยได้รับคา
ขอร้องให้อธิ ษฐาน เขาจึงได้ต้ งั ต้นอธิ ษฐานจบคาอธิ ษฐานว่า “พระเยซูเจ้าข้า โปรดรับวิญญาณของ
ข้าพเจ้าด้วยเถิด” ภาพอันน่าสลดใจทาให้บรรดาศัตรู ถึงน้ าตาตก เขาถอดขื่อคาที่สวมอยูน่ านถึง 20
ชัว่ โมง ออกจากศีรษะของนักโทษทั้งสอง.....เพชฌฆาตย่างเข้ามาพร้อมกับกระบอง หนานชัยถูกตีที่ใต้
คางร่ างซบกับดินกลายเป็ นศพไปทันที น้อยสัญญาถูกใต้คางห้าหกครั้ง แต่ไม่ตาย เขาจึงเอาหอกแทงซ้ า
ทะลุถึงหัวใจเลือดท่วมร่ าง และวิญญาณล่องลอยไปสมทบกับพี่นอ้ งวีรชนคริ สเตียนของเขา เขารี บ
จัดการฝังศพคนทั้งสองอย่างเร่ งร้อน หลุมศพทั้งสองนี้ เรายังไม่ได้รับอนุ ญาตให้ไปเยีย่ ม
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“ก่อนที่เขาจะตายสองสามวัน นางวิลสันขอร้องให้หนานชัยเขียนหนังสื อลาวบนเศษกระดาษ
เล็ก ๆ ซึ่ งนางวิลสันได้ส่งให้เพื่อนฝูงดูเป็ นตัวอย่างไม่ตอ้ งสงสัยว่านัน่ เป็ นลายมือครั้งสุ ดท้ายของเขา
ปลายบรรทัดสุ ดท้ายมีขอ้ ความดังนี้ หนานชัยยอมเป็ นศิษย์แล้ว รักพระเยซูนกั ”
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บทที่ 4 เจ้ ำชีวติ เชียงใหม่ สิ้นชีพ
เจ้าหลวงยังไม่กลับจากการประพาสตกปลา
ฉะนั้นเราจึงไปเฝ้ าธิ ดาองค์ใหญ่และสวามีซ่ ึ ง
ภายหลังเป็ นเจ้าหลวงอินทนนท์ ตามฐานะทั้งสองพระองค์ก็พดู อะไรไม่ออก แต่ก็ยอมรับว่าที่เจ้าหลวง
ได้ทรงกระทาไปนั้นมิชอบ
โดยเหตุน้ ีจึงบังเกิดมีข่าวนินทาว่าร้ายเกิดขึ้นต่าง ๆ นานา ไม่เป็ นที่น่าสงสัยเลยว่า ความ
ประสงค์ของการนิ นทาใส่ ร้ายเหล่านั้น บางประการมุ่งหมายที่จะให้เรามีความหวาดกลัวและออกไปเสี ย
จากเมืองนั้น เมื่อข่าวการประหารผูเ้ ป็ นคริ สเตียนได้แพร่ ออกไป ไม่มีคนลาวคนใดกล้าที่จะรับจ้างเป็ น
ผูน้ าจดหมายของเราลงมากรุ งเทพฯ เลย แม้จะยอมให้ค่าจ้างเป็ นจานวนสู งสักเท่าใดก็ตาม ทั้งนี้
หมายความว่ากระไร เจ้าหลวงได้วางแผนการไว้ไม่ให้เราหนีไปได้ ถ้าแม้นพระองค์ได้ดาเนินการถึงขั้น
นั้น ก็เป็ นเครื่ องพิสูจน์ให้เห็นเด่นชัดว่า เป็ นพระประสงค์ของพระองค์ ที่จะไม่ให้ทางกรุ งเทพฯทราบ
ข่าวต่อไปอีกว่า เรายังมีชีวิตอยู่ เมื่อเราไม่สามารถที่จะส่ งจดหมายออกไปได้ เราก็ใช้เวลาจดบันทึก
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในระหว่างนั้น ลงในช่องว่างตามหน้าหนังสื อในห้องสมุดของเรา เพื่อว่าเมื่อไม่มีผใู ้ ด
ได้ทราบข่าวคราวของเราต่อไปอีกแล้ว บันทึกเหล่านี้จะเป็ นสิ่ งนาให้เหตุการณ์บางอย่าง ที่ได้เกิดขึ้น
ก่อนวาระสุ ดท้ายของเราได้ประจักษ์แจ้งออกมา บังเอิญมีชาวพม่าผูห้ นึ่งซึ่ งเป็ นคนมีอิทธิ พลไม่นอ้ ยได้รู้
เหตุการณ์ซ่ ึ งเกิดขึ้นแก่เรา จึงได้มีใจเอื้อเฟื้ อที่จะนาจดหมายไปส่ งให้เพื่อนของเราที่กรุ งเทพฯทั้งนี้ทาให้
เราโล่งอกไปไม่นอ้ ย
จดหมายของเราจะบังเกิดผลอย่างไรบ้าง ก็ไม่มีหนทางที่จะทราบได้ มีผถู ้ ามเราอยูเ่ สมอไม่ขาด
ว่า เราจะคิดอ่านประการใด เราก็ได้แต่ตอบว่า เราตั้งใจจะอยูใ่ นเมืองเชียงใหม่ต่อไป
ระหว่างนั้นเราไม่ได้รับข่าวคราวจากคนภายนอกเลย เพราะยังไม่มีการไปรษณี ยโ์ ทรเลขแม้แต่
จดหมายที่เคยได้รับเดือนละครั้งก็ไม่มี จนกระทัง่ วันที่ 26 พฤศจิกายน ที่เราได้รับข่าวเป็ นครั้งแรกว่า ได้
มีผวู ้ งิ่ เต้นช่วยเหลือเราอยู่ เราได้ทราบข่าวนั้นจากผูเ้ ดินหนังสื อ ซึ่ งได้ถูกส่ งล่วงหน้ามารายงานให้เจ้า
พนักงานทราบว่า ข้าหลวงพร้อมด้วยชาวต่างประเทศ 2 คน กับผูต้ ิดตาม 53 คน มีกระบวนช้าง 18 เชือก
ได้มาถึงลาพูนแล้ว และกาหนดจะถึงเชียงใหม่ในวันรุ่ งขึ้น เจ้าพนักงานไม่ได้รับคาชี้แจงเพิ่มเติมว่า
ข้าหลวงเดินทางมาเชียงใหม่ดว้ ยธุ รกิจอันใด แต่ไม่ตอ้ งสงสัยเลยว่าการมาคงจะเกี่ยวด้วยเรื่ องที่สาคัญ
ไม่นอ้ ยเลย
รุ่ งขึ้นเช้าตรู่ วนั ที่ 27 ทุกคนเตรี ยมตัวพร้อม เนื่ องด้วยตามใบบอกที่มีมาล่วงหน้ามีคาสั่งให้จดั
เตรี ยมการรับรองข้าหลวงกับคณะ ฉะนั้นจึงได้มีเจ้าพนักงานปั ดกวาดหมู่หนึ่งภายใต้การควบคุมของ
หัวหน้า ได้ทาการถูลา้ งศาลาเก่า ๆ หลังหนึ่ง ซึ่ งอยูถ่ ดั จากเรื อนที่เราพานักอยู่ เหตุการณ์เหล่านี้ทาให้
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เจ้าชายองค์หนึ่งมากระซิ บถามว่า เรารู ้บา้ งไหมว่าข้าหลวงมาด้วยธุ รกิจอันใดแต่เราก็ไม่ทราบเรื่ องนี้ ดี
ไปกว่าเขาเลย
ตกบ่ายวันนั้นทุกคนพากันตื่นเต้นมาก
เมื่อข้าหลวงกับคณะผูต้ ิดตามซึ่ งประกอบไปด้วย
กระบวนยาวเหยียด นาหน้าโดยท่านข้าหลวงได้มาถึง
ทันใดนั้นข้าหลวงก็ทูลเจ้าชายให้ทราบว่า ได้เป็ นผูน้ าพระราชสาส์นมาและกาลังคอยรับคา
บัญชาอยู่ ความฉงนสนเท่ห์ในการมาของข้าหลวง เป็ นเครื่ องกระตุน้ เตือนเจ้าหลวงไม่ให้ชกั ช้าที่จะ
จัดการตามความประสงค์ของข้าหลวง ฉะนั้นจึงได้มีบญั ชาให้ขา้ หลวงเข้าเฝ้ าเวลา 9 นาฬิกาในวันรุ่ งขึ้น
ข้าหลวงได้บอกให้เราเตรี ยมตัวไว้ให้พร้อม ต่อมาเจ้าหน้าที่ได้จดั วอพร้อมด้วยกลดทองอัญเชิญพระราช
สาส์นเข้าไปยังคุม้ หลวง
นายวิลสัน และข้าพเจ้าจาต้องเข้ากระบวนเข้าเฝ้ าด้วย เมื่ อมาถึงท้องพระโรงในคุม้ หลวง เราก็
ได้ประสบกับการจัดระเบียบและการประดับประดาอันงามสง่า อย่างที่เราไม่เคยเห็นจากที่ใดในลาวมา
ก่อนเลย เจ้าชาย, เจ้าหญิงทุกองค์และเจ้าพนักงานทุกคนที่สามารถเฝ้ าได้ ได้เสด็จและมาชุมนุมอยูพ่ ร้อม
ณ ท้องพระโรงนั้นแล้ว
ข้าพเจ้าขอนาเอาข้อความที่บรรยายการเข้าเฝ้ า ซึ่งนายแมคโดแนลด์ได้บนั ทึกไว้ลงวันที่ 2
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2412 มาเสนอดังต่อไปนี้
“เช้าวันรุ่ งขึ้นถัดจากวันที่เรามาถึง ทางการได้จดั ทาพิธีนาราชสาส์นไปสู่ คุม้ หลวงภายใต้กลด
หลวง แล้วได้จดั ตั้งพานทองซึ่ งรองรับสาส์นนั้นไว้บนฐานกลางห้องโถงใหญ่ในท้องพระโรง เจ้าหลวง
เสด็จออกในไม่ชา้ ด้วยกิริยาอันสงบแช่มช้า แต่ความขุ่นแค้นภายในนั้น ได้ปรากฏออกมาที่พระพักตร์
ซึ่ งดูซีดเผือด เราลุกขึ้นถวายคานับแล้วนัง่ ลงดังเดิม ส่ วนข้าราชบริ พารทั้งหลายังหมอบกราบอยูห่ น้า
พระที่นงั่ เช่นเดียวกับบุคคลอื่น ๆ ซึ่ งเข้าเฝ้ าอยูใ่ นท้องพระโรง ทันใดนั้นเจ้าหลวงได้ทรงเปิ ดผนึกพระ
ราชสาส์นแล้วยืน่ ให้เจ้าพนักงานเป็ นผูอ้ ่านถวาย เมื่อเจ้าหน้าที่อ่านจบลง พระองค์เงยพระพักตร์ ข้ ึน
พลางรับสั่งด้วยความโล่งพระทัยว่า “ก็ไม่มีขอ้ ความอะไรมากนัก นอกจากอนุญาตให้มิชชันนารี จะอยู่
หรื อจะไปก็ได้ตามใจสมัคร”
ในฐานะเป็ นตัวแทนผูห้ นึ่งในคณะข้าหลวง
นายแมคโดแนลด์จึงได้กราบทูลเจ้าหลวง
ท้าวความถึงพระมหากรุ ณาธิ คุณที่ได้ทรงประทาน ในการต้อนรับคณะมิชชันนารี เมื่อมาถึงใหม่ ๆ ซึ่ง
ทั้งนี้เป็ นที่ประจักษ์แจ้งในความเอื้อเฟื้ อต่าง ๆ ที่ได้แสดงต่อชาวคณะมิชชันนารี ขณะที่อยูใ่ นกรุ งเทพฯ
ทั้งยังได้รับการสนับสนุนในกิจการที่มิชชันนารี กระทา
แต่เป็ นที่น่าสลดใจยิ่งที่เหตุการณ์อนั เป็ น
อุปสรรค์เกิดขึ้น ซึ่ งทาให้การอยูข่ องเขาปราศจากความสงบสุ ข ตัวอย่างเช่นคนใช้ของมิชชันนารี ได้ละ
ทิ้งหน้าที่ไปหมด ถึงอย่างไรก็ดีขอ้ ความกราบทูลของนายแมคโดแนลด์ก็ดี ข้อความในพระราชสาส์นก็
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ดี มิได้กล่าวท้าวความถึงการประหารชีวติ ผูเ้ ป็ นคริ สเตียนแม้แต่นอ้ ย นายแมคโดแนลด์ได้จดบันทึก
ต่อไปนี้
“คากราบทูลของข้าพเจ้ามิได้ทาให้เจ้าหลวงแสดงทีท่าผิดปกติเลยแม้แต่นอ้ ย พระองค์พยายาม
กลั้นโทษะไว้ พลางรับสัง่ ว่า พระองค์มิได้เป็ นต้นเหตุแห่งอุปสรรค์ที่เกิดขึ้นในเรื่ องคนใช้ ส่ วนการ
ประหารบุคคล 2 คนนั้นพระองค์ทรงไว้ซ่ ึ งอานาจและสิ ทธิ์ ที่พระองค์พึงกระทาได้ในเมื่อบุคคล 2 คน
นั้นไม่ได้ปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่ทางการได้มอบหมายไว้ อย่างไรก็ดีเรื่ องนี้ เป็ นภาระกิจของพระองค์ท้ งั สิ้ น”
เจ้าหลวงจึงแน่พระทัยว่าเหตุการณ์คงจะเสร็ จลงเพียงนี้ จึงทรงยุติการชุมนุมเข้าเฝ้ าด้วยความ
โล่งพระทัย เพราะในพระราชสาส์นก็ดี ในการชุมนุมเข้าเฝ้ าก็ดี มิได้กล่าวอ้างถึงเหตุร้ายนั้นเลย ถ้าเรื่ อง
มาสิ้ นสุ ดลงแค่น้ ี เราก็จะตกเป็ นฝ่ ายผิดพลาดอย่างให้อภัยไม่ได้ มิใช่แต่ชื่อเสี ยงอันดีของคริ สเตียนจะ
มัวหมอง ชื่อเสี ยงของเราก็จะพลอยเสี ยไปด้วย ในเมื่อดูเหมือนเราเป็ นต้น เหตุแห่งการวุน่ วายครั้งนี้ โดย
ไม่มีเหตุผลอะไรอันควรเลย การเผชิ ญหน้ากับเจ้าหลวงต่อหน้าชุมนุมหน้าพระที่นงั่ และกล่าวหาว่า
พระองค์ตรัสข้อความไม่จริ งนั้นเป็ นสิ่ งยากยิง่
ความจริ งพระองค์เป็ นต้นเหตุบงั คับให้เราต้องกระทา
เช่นนั้น ถ้าพระองค์ไม่ได้ตรัสคาเท็จ เราเองกลับต้องเป็ นผูก้ ล่าวคาเท็จ ข้าพเจ้าได้ทูลว่าข้าพเจ้ามีความ
เสี ยใจที่ตอ้ งกล่าวว่า เจ้าหลวงทรงตระหนักดีวา่ พระองค์เองมิได้ตรัสความจริ ง ไม่มีมนุษย์คนใดทัว่ พื้น
แผ่นดินไทย รวมทั้งที่ได้มาชุ มนุมเข้าเฝ้ าในวันนั้น ที่จะไม่รู้วา่ คน 2 คนถูกประหารเพราะเป็ นคริ สเตียน
ไม่ใช่เพราะเหตุอื่นที่แกล้งปลุกปั่ นขึ้นเลย
เจ้าหลวงจ้องดูขา้ พเจ้าด้วยความประหลาดพระทัยและเคืองแค้นระคนกัน เพราะไม่ทรงคิดเลย
จนกระทัง่ บัดนั้นว่า ข้าพเจ้าได้ล่วงรู ้ขอ้ เท็จจริ งของเหตุการณ์น้ นั โดยละเอียด ยิง่ ไปกว่านั้นพระองค์คาด
ไม่ถึงว่า จะมีหน้าไหนกล้านาความเป็ นจริ งเรื่ องนี้ มาเปิ ดเผยต่อหน้าธาระกานัล แต่เท่าที่ขา้ พเจ้าได้
กล่าวไปแล้วนั้นมีผลเกิดขึ้นตามที่คาดไว้ ทั้งนี้ทาให้ความเป็ นผูย้ งิ่ ใหญ่ของพระองค์ ได้รับความ
กระทบกระเทือนอย่างแรง การโจมตีพระองค์ในเรื่ องนี้ให้สาเร็ จ จาเป็ นต้องนาหลักฐานพยานมา
ประกอบ และผูใ้ ดเล่าในพื้นแผ่นดินไทย จะเป็ นชนชั้นสู งหรื อต่าก็ดี ที่จะกล้าเป็ นพยานกล่าวหาปรับ
ปราพระองค์ได้ ในการที่ขา้ พเจ้าได้นาความเรื่ องนี้ เปิ ดเผยขึ้นมา เป็ นเหตุให้เจ้าหลวงประสบกับภาวะ
สุ ดแสนที่จะทนทานได้ โดยเหตุน้ นั พระองค์จึงตัดสิ นพระทัยสลัดความสุ ขมุ รอบคอบในการตรัสเรื่ อง
นี้เสี ยสิ้ น ไม่พยายามที่จะตรัสคาแก้ตวั บ่ายเบี่ยงต่อไปอีก นายแมคโดแนลด์ได้เล่าต่อไป
“เจ้าหลวงรับสัง่ ว่า เป็ นความจริ งที่วา่ ท่านประหารบุคคล 2 คนนั้น เพราะเขาหันไปนับถือ
ศาสนาคริ สเตียน
และจะประหารทุกคนที่เข้าเป็ นคริ สเตียนต่อไปอีก
คนที่ละทิ้งศาสนาประจา
ประเทศชาติของตัว ได้ชื่อว่าเป็ นผูท้ รยศต่อเจ้าหลวง ฉะนั้นท่านจะต้องกาจัดเสี ย ถ้าคณะมิชชันนารี จะ
อยูท่ าการพยาบาลรักษาคนเจ็บแต่อย่างเดียวก็อยูไ่ ด้ แต่จะต้องไม่ให้คนเป็ นคริ สเตียน ห้ามการสอน
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ศาสนาคริ สต์โดยเด็ดขาด ถ้าขัดขืน ท่านจะขับไล่ออกไปเสี ยจากประเทศ ตอนนั้นข้าพเจ้ารู ้สึกเกรงไปว่า
ท่านจะทรงรั้งสติไว้ไม่อยู่ อาจผลุนผลันทาอันตรายเราก็ได้ ทั้งเจ้าหน้าที่ซ่ ึ งเข้าเฝ้ าอยู่ ณ ที่น้ นั ก็พลอย
ตกใจกลัวว่าเราจะไม่ปลอดภัย”
ข่าวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคุม้ หลวงวันนั้น ได้แพร่ สะพัดออกไปราวกับไฟป่ า เมื่อเรากลับที่พกั
ยังไม่ทนั ถึงประตูบา้ น มีเพื่อนบ้านและมิตรสหายหลายคนได้ส่งข่าวตักเตือนมาว่า จะเป็ นการเขลาเบา
ปัญญาอย่างที่สุดถ้าเราขืนอยูต่ ่อไป สถานะของเจ้าหลวงขณะนี้ เปรี ยบประดุจสิ งห์โตถูกกระตุกหนวด
ในถ้ า เมื่อข้าหลวงเดินทางกลับแล้ว ไม่มีใครอาจล่วงรู ้ได้วา่ ท่านจะเกิดแผลงฤทธิ์ อย่างใดขึ้นมาอีก
ข้าหลวงก็มีความรู ้สึกห่วงใยในความปลอดภัยของเราเป็ นอันมาก จึงต้องการให้เรากลับไปเสี ยพร้อม
กันกับเขา
ข้าพเจ้าไม่ประสงค์จะจากไปโดยปราศจากการเข้าเฝ้ าแต่ลาพัง
ในเรื่ องนี้มีผทู ้ กั ท้วงว่าไม่
บังควร เพราะเจ้าหลวงไม่ทรงพอพระทัยในตัวข้าพเจ้าเป็ นทุนเดิมอยูแ่ ล้ว ความเคืองแค้นก็ได้ทวีคูณ ใน
เมื่อข้าพเจ้าได้เป็ นผูก้ ่อเหตุให้ท่านเกิดโทษะ ตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันก่อน แต่ท้ งั นี้ขา้ พเจ้าหามี
ความหวาดกลัวไม่ สาหรับเรื่ องที่เกิดขึ้นเมื่อวันก่อนนั้น ข้าพเจ้าเชื่ อว่า เป็ นเหตุให้เจ้าหลวงมีความเกรง
ต่อข้าพเจ้ายิง่ ขึ้น ดีกว่าที่จะปล่อยให้ท่านตีหน้าตายหลอกข้าพเจ้าเล่นง่าย ๆ
เหตุฉะนั้น เช้าวันรุ่ งขึ้น ข้าพเจ้าได้ไปยังคุม้ ในเวลาซึ่ งข้าพเจ้ารู ้วา่ เจ้าหลวงทรงอยูก่ บั สนมเอก
ของท่านแต่ลาพัง เป็ นจริ งตามที่ขา้ พเจ้าได้คาดหมาย ท่านได้ตอ้ นรับข้าพเจ้าด้วยอัธยาศัยไมตรี อย่างดียงิ่
กว่าที่เคย ข้าพเจ้าได้ทูลเท้าความถึงสัมพันธภาพอันจีรังระหว่างท่านและพ่อตาของข้าพเจ้าคือ
หมอบรัดเลย์ และกล่าวอ้างถึงกรุ ณาคุณของท่าน ที่ได้อนุ ญาตให้เราเข้ามาทาการสอนศาสนาคริ สต์ และ
ประกอบการเกื้อกูลในด้านอื่น ๆ แก่ประชาราษฎร์ ในประเทศของท่าน ได้กล่าวถึงการที่ท่านทรงกรุ ณา
จัดให้มีการต้อนรับเราเมื่อแรกมาถึง แล้วยังได้โปรดประทานให้เรามีบา้ นช่องที่อยูอ่ ย่างสบาย และได้
พรรณนาถึงพระกรุ ณาคุณของท่านที่มีต่อเราอีกนานาประการ เราได้เข้ามาอาศัยในประเทศฐานมิตร
ฉะนั้นการที่จะจากไปด้วยอาฆาตรมาดร้ายเยีย่ งศัตรู กนั ย่อมเป็ นภาวะขมขื่นเหลือที่ขา้ พเจ้าจะทนได้
ถ้อยคาที่ขา้ พเจ้าได้พรรณนา ทาให้ท่านทรงพอพระทัยมาก ซึ่ งปรากฏชัดในพระอิริยาบถทั้งนี้สมดังที่
ข้าพเจ้าคาดหมายไว้ ท่านจึงได้รับสั่งว่า เป็ นความปรารถนาของท่านเช่นนั้นเหมือนกันแล้วเราก็ได้รับ
อนุญาตให้อยูต่ ่อไป อย่างน้อยที่สุดจนกระทัง่ เจ้าหลวงกลับจากกรุ งเทพฯ แล้ว ต่อจากนั้นข้าพเจ้า
ต้องการจะใช้เวลานานเท่าไรก็ได้ เพื่อที่จะจัดเตรี ยมการจากไปให้มีความราบรื่ นฉันท์มิตร เมื่อข้าพเจ้า
ได้กล่าวขอบพระคุณท่านแล้ว ก็ได้ทูลต่อไปว่า สาหรับนายวิลสันนั้นอาจจะต้องจากไปทันที ครั้นแล้ว
เราก็ได้จบั มืออาลากันด้วยไมตรี จิต เสมือนหนึ่งว่ามิได้มีเหตุการณ์เมื่อวันก่อนเกิดขึ้นในคุม้ เลย แล้วเจ้า
หลวงก็ได้เสด็จไปกรุ งเทพฯ กว่าจะเสด็จกลับก็ตอ้ งกินเวลาไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน
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ตลอดเวลาที่เรายังอยูใ่ นเชียงใหม่ซ่ ึ งห่างออกไปเพียง 500 ไมล์ ไม่ได้ทราบข่าวคราวอะไรจาก
กรุ งเทพฯ เลย ถ้าหากเราจะส่ งคนไปติดต่อยังกรุ งเทพฯ ก็จะต้องกินเวลาไม่นอ้ ยกว่า 3 เดือน กว่าจะนา
ข่าวกลับมาให้เราทราบ ไม่เป็ นที่อุ่นใจสาหรับเรานัก เมื่อได้รับข่าวเป็ นครั้งแรกว่า ได้มีกาหนดเวลา
เสด็จกลับของเจ้าหลวงแล้ว
และท่านได้รับการเลื่อนตาแหน่งขึ้นพร้อมด้วยเกียรติอนั สู งจะกลับมา
พร้อมด้วยอานาจเต็มภาคภูมิ สาแดงถึงการมีชยั ของท่านอย่างงดงาม
ข่าวต่อมารายงานว่าท่านทรงประชวร และได้มีคาสั่งให้กระทาพิธีบวงสรวง เพื่อให้ท่านหาย
จากโรคภัย ต่อมามีข่าวอีกว่าท่านกาลังเสด็จกลับมาแล้วและได้มีรับสั่งให้นาช้าง 100 เชือกไปคอยรับ
เสด็จที่ท่าน้ าซึ่ งอยูท่ างทิศใต้ของแก่ง
ในเรื่ องข่าวการประชวรของท่านนั้น บางคนสันนิษฐานว่าไม่เป็ นความจริ ง แต่เป็ นกลอุบาย
ของท่านเพื่อจะหลบคดีที่พวั พันท่านอยู่ ต่อมาในกลางเดือนมิถุนายนมีข่าวมาว่า ท่านเสด็จถึงท่าแก่งน้ า
แล้วในลักษณะประชวรหนัก ฉะนั้นจึงได้มีคาสั่งเพิ่มเติมมาอีก ให้บรรดาประยูรญาติและวัดวาอาราม
ทัว่ ไป ทาบุญบวงสรวงเทวดาผีสางเพื่อท่าน
เย็นวันที่ 29 ในเดือนมิถุนายน ขณะข้าพเจ้านัง่ รถไปตามถนนในเวียงได้มีผหู ้ นึ่งร้องตะโกน
บอกข้าพเจ้าว่า “เจ้าหลวงสิ้ นชีพแล้ว” ข่าวนี้เป็ นข่าวที่ทาให้ขา้ พเจ้ามึนงงหาที่เปรี ยบมิได้
ความหวัน่ กลัวต่อการเสด็จกลับของท่าน ที่มีอยูใ่ นความรู ้สึกของเรา ตลอดระยะเวลานี้ได้
อันตรธานหายไป พร้อมกับความรู ้สึกสงสารเวทนาได้เข้ามาแทนที่ ในเมื่อเราได้ทราบว่าท่านได้เสด็จ
ล่วงลับไปแล้วโดยไม่มีวนั กลับ เหตุการณ์น้ ีทาให้เราลืมความตลบแตลง และความเหี้ ยมโหดของท่าน
เสี ยสิ้ น เหตุหวนระลึกถึงแต่คุณงามความดีของท่านเท่านั้น นึกถึงภาพการประทานเลี้ยงอาหารและน้ า
ชาแก่เรา และนึกถึงการสนทนาตลกขบขันอย่างแกน ๆ ซึ่ งท่านพอพระทัยมาก ท่านเป็ นเสมือนบิดาที่
น่ารัก ถึงแม้ท่านมีน้ าพระทัยไม่แน่นอนปรวนแปรตามอารมณ์บ่อย ๆ ก็ตาม แต่ท่านก็ยงั เป็ นมิตรที่
ประกอบไปด้วยความเมตตาการุ ญ ในการบริ หารราชการของท่านบ่อยครั้ง ได้พิสูจน์ให้เห็นว่าท่านเป็ น
นักปกครองที่ดีผหู ้ นึ่งท่านเป็ นคนเฉี ยบขาดและเหี้ ยมโหด แต่ถึงกระนั้นก็ดี ในสมัยท่านครองเมืองไม่มี
การลักเล็กขโมยน้อยเลย
ผูใ้ ดที่ไม่รู้สึกสมเพท ที่ท่านมีพระทัยมานะบึกบึนอดทนต่อการเดินทางกลับ โดยทางอันแสน
ธุ ระกันดารในอาการที่จวนจะสิ้ นชีพอยูแ่ ล้ว ก็เป็ นผูท้ ี่มีใจไม้ใส้ระกาเต็มที ท่านทรงอ่อนเพลียมาก จนมิ
สามารถจะทนต่อการกระเทือนของเรื อซึ่ งเกิดขึ้นเพราะใช้ไม้ถ่อได้ จึงจาเป็ นต้องนาเอาเรื ออีกลาหนึ่ง
มาจูงเรื อที่ท่านประทับไป เมื่อรู ้สึกหมดหวังแห่งชี วติ ต่อไปแล้วท่านมีความปรารถนาแต่สิ่งเดียวคือ
ขอให้ไปถึงคุม้ ก่อนลาโลก ขอไปสิ้ นชีพที่คุม้ ของท่าน การเดินทางผ่านแก่งน้ าอันเชี่ ยวจัดนั้นเป็ นสิ่ งที่
เหลือจะทนทาน รู ้สึกว่ามันช้าและเป็ นการทรมานอย่างยิง่ สาหรับผูท้ ี่ใกล้จะสิ้ นใจ การเดินทางด้วยช้างก็
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เหมือนกัน ช้างแสนจะกระเทือนและชักช้า พอเรื อถึงท่า ท่านได้ถูกนาขึ้นคานหาม เพื่อขึ้นฝั่งอย่าง
รวดเร็ วเท่าที่เจ้าพนักงานหามจะผลัดเปลี่ยนกันได้ ท่านถูกหามขึ้นเขาลงห้วยของแม่ปิงไปโดยรี บร้อน
ท่ามกลางแดดอันแผดร้อนและบางคราวก็โดนฝนอย่างหนัก ในที่สุดเย็นวันที่ 28 มิถุนายน ขบวนเสด็จ
ได้หยุดลงที่แห่งหนึ่งบนฝั่งซ้ายของแม่ปิง ตรงเขตแดนอันเป็ นที่ติดต่อกับเมืองของท่าน ซึ่ งอยูบ่ นฝั่ง
แม่น้ าตรงข้าม ท่านรับสั่งว่า “ที่นี่ตาบลอะไร” มีคาทูลตอบว่า “ลาพูน” ท่านรับสั่งต่อไปว่า “จงพาเรา
ข้ามแม่น้ าฟากโน้นโดยเร็ ว” เจ้าหน้าที่ได้ปฏิบตั ิตามคาสั่งทันที แต่อาการของท่านหนักลง เพราะได้รับ
ความอ่อนเพลียลงเป็ นอันมากเนื่องจากการข้ามน้ า ตลอดคืนวันนั้นทรงบรรทมมิได้เลย จิตใจก็เลื่อน
ลอยท่านได้ฝันไปว่าได้ประทับและทาพิธีสวดมนต์ถวายเครื่ องบูชาอยูท่ ี่คุม้ รุ ้งขึ้นเช้าเจ้าหลวงยังมีชีวติ
อยู่ แต่อ่อนเพลียมากจนเจ้าพนักงานผูห้ ามต้องหยุดแทบทุกระยะ 2-3 ก้าว เพื่อมหาดเล็กจะได้พดั วีและ
ประคับประคองชูกาลัง ถึงกระนั้นก็ดี ท่านยังรับสั่งให้รีบไปโดยเร็ ว ในที่สุดการพัดวีและการถวายน้ า,
ยาชูกาลังก็ช่วยให้อาการดีข้ ึนไม่ได้ เจ้าพนักงานจึงได้วางเปลลงภายใต้กลดทอง 2 คันซึ่งบังแสงแดดอัน
แรงกล้าไว้ ทุกคนในคณะซึ่ งมีจานวนไม่กี่คน ได้ยนื ขึ้นก้มศีรษะลงสงบสติอารมณ์ ในขณะที่วญ
ิ ญาณ
ของเจ้าหลวงจะออกจากร่ างไปปรากฏต่อพระพักตร์ พระผูส้ ร้างในขณะเมื่อเกือบจะถึงคุม้ อยูแ่ ล้ว แต่ยงั
ไม่ทนั ถึงทีเดียวก็มาด่วนถึงวาระสุ ดท้ายเสี ย
โดยไม่มีประยูรญาติที่ใกล้ชิดได้มีโอกาสมาเห็นใจเจ้า
พนักงานจึงได้จดั การเอาผ้าคลุมพระศพไว้ แล้วรี บเดินทางต่อไปยังหน่วยที่พกั ถัดไป ซึ่ งอยูห่ ่างจากตัว
เมืองประมาณไม่กี่ไมล์ ขบวนได้หยุด ณ ที่น้ นั ในเวลาเดียวกันกับผูส้ ่ งข่าวการสิ้ นพระชนม์ได้มาถึง
เชียงใหม่
เหตุการณ์แห่งวาระสุ ดท้ายของเจ้ากาวิโลรสสุ ริยวงค์ เจ้าหลวงเชียงใหม่ดงั ที่ได้บรรยายมานั้น
ข้าพเจ้าได้ทราบในวันรุ่ งขึ้นจากเจ้าชายองค์หนึ่งที่ตามเสด็จ เจ้าหลวงสิ้ นพระชนม์วนั ที่ 29 มิถุนายน
พ.ศ. 2413 เวลา 10 นาฬิกา รวมพระชนม์มายุได้ 70 ชันษา นับเป็ นปี ที่ 16 ในรัชกาลของท่าน
เจ้าอินทนนท์ในขณะนั้นแม้ยงั ไม่ได้ถูกสถาปนาตามทางการ ให้เป็ นเจ้าหลวง ได้ให้คามัน่ กับ
ข้าพเจ้า เมื่อพบกันที่ค่ายพักพระศพว่า เราคงจะได้รับอนุ ญาตให้ต้ งั บ้านเรื อนอยู่ และดาเนินการของเรา
ต่อไป โดยมิตอ้ งเสี ยค่าเช่าหรื อถูกขัดขวางแต่อย่างใด เจ้าองค์อื่น ๆ ตลอดจนบรรดาข้าราชการทั้งหลาย
ต่างให้คามัน่ สัญญาเช่นเดียวกันด้วยความยินดี
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บทที่ 5 พระรำชโองกำรเรื่องศำสนำ
ถ้าจะว่ากันไปแล้วชนเชื้อชาติลาวมักจะนิยมการนับถือผีกนั ทั้งสิ้ น เราเคยมีโอกาสพบเห็นอยู่
บ่อย ๆ ว่า นับตั้งแต่คนชั้นสู งลงไปถึงคนชั้นต่า หรื อเรี ยกได้วา่ ทุกชั้นวรรณะ หวาดกลัวเรื่ องผีนกั ตั้งแต่
เกิดจนตายต้องมีการเส้นไหว้บวงสรวงผีบา้ น ผีเรื อน ตลอดจนพระเสื้ อเมือง ทรงเมือง เพราะเชื่ อกันว่า
ถ้าผีโกรธแล้วผูค้ นจะพากันป่ วยไข้ หรื อเดือดร้อนไปตาม ๆ กัน
เมื่อเรามาอยูเ่ ชียงใหม่คราวแรก เราประหลาดใจอยูเ่ สมอ ไม่วา่ ตามหัวเมืองใหญ่นอ้ ย คนที่ถูก
กล่าวหาว่าเป็ นปอบแล้ว เป็ นต้องถูกขับไล่ออกไปจากถิ่นฐานบ้านช่องของตนเป็ นจานวนมิใช่นอ้ ย จะ
ไม่มีใครยอมให้เขาอยูใ่ นบ้านเมืองเลย และการกล่าวหาว่าเป็ นปอบ เป็ นวิธีการอย่างหนึ่งที่ใช้เบียดเบียน
และประหารกัน ชาวเมืองนิยมกันนัก และใช้เป็ นวิธีการกาจัดคู่อริ หรื อเพื่อนบ้านที่ขดั ใจกันได้ผลดี อย่า
ว่าแต่ครอบครัวสามัญชนเลย แม้แต่พวกจ้าว ๆ ก็ยงั รักษาตาแหน่งของตัวไม่ได้ ต้องได้รับการลงโทษ
เช่นเดียวกัน ถ้าใครถูกสงสัยว่าเป็ นปอบ บุคคลนั้นหรื อครอบครัวนั้นต้องรับเคราะห์ เรารู ้สึกเห็นใจพวก
ที่ได้รับเคราะห์กรรมเช่นนั้น โอกาสที่เราจะช่วยคนเหล่านั้นได้ ก็มีทางเดียวเท่านั้นคือ ด้วยวิธีแนะนาสั่ง
สอนเขา
ในที่สุด ในเดือนสิ งหาคม 2421 นับว่าเป็ นโอกาสอันดี จ้าวผูม้ งั่ คัง่ และมีเกียรติผหู ้ นึ่ง ขอร้องให้
ข้าพเจ้าช่วยคุม้ ครองป้ าแสงบุญและครอบครัว เพราะมีผกู ้ ล่าวหาว่าเป็ นปอบ หญิงผูน้ ้ นั เคยเป็ น
อนุภรรยาของจ้าวพ่อผูล้ ่วงลับไปแล้ว และเคยมีชื่อเสี ยงเป็ นที่รู้จกั กันในสมัยของท่าน หญิงนั้นมีลูกชาย
น่ารัก 2 คน เกิดจากสามีคนต่อมา และมีหลานคนหนึ่งกาลังรุ่ นสาว สามีคนที่สองของแกเป็ นพ่อหม้าย
มีผสู ้ งสัยว่าเมียเก่าของแกจะถือไสยศาสตร์ จึงว่ากันว่าผีปอบเข้าสิ งครอบครัวนี้ เพราะลูกชายทั้ง 2 ใน
ฤดูฝนซึ่ งกาลังตกซุ กและน้ ากาลังหลากเช่นนั้น ครอบครัวนี้จะต้องถูกขับไล่ไป คงจะต้องตายกันตาม
ทางบ้างแน่นอน เจ้านายของแกบอกว่า ท่านเองก็ช่วยอะไรไม่ได้ และไม่มีใครในแผ่นดินจะช่วยได้
นอกจากเราเท่านั้น ที่จะคุม้ ครองช่วยเหลือให้พน้ จากเคราะห์กรรมอันนี้ได้ ข้าพเจ้าบอกเขาว่าข้าพเจ้า
เต็มใจที่จะลองดีผี แต่วา่ เราไม่อยากจะขัดขืนอุปาทานของชาวบ้านโดยไม่จาเป็ น เจ้านายของแกก็เต็มใจ
จะรับผิดชอบทางกฎหมาย นอกนั้นให้เราจัดการเรื่ องผีตามความพอใจ หลังจากที่ได้เรี ยนให้ท่าน
ข้าหลวงไทยทราบถึงเรื่ องราวแล้ว ข้าพเจ้าก็รับเอาครอบครัวนั้นมาอยูด่ ว้ ย
ในวันนั้นเองบ้านของแกก็ถูกเผาวินาศสิ้ น และแม้แต่พมุ่ ไม้ ต้นไม้จะเหลือไว้ให้เป็ นปี ศาจสิ ง
อยูส่ ักต้นก็ไม่มี แต่เรื่ องอื้อฉาวก็ยงั สงบลงไม่ได้ เพราะพอดีเกิดไข้ระบาดใหญ่ในหมู่บา้ นนั้น เขาเห็น
พ้องต้องกันว่า เพราะผีสิงอยูใ่ นตัวเด็กนั้นเป็ นต้นเหตุ ด้วยวิสัยความอยากรู ้อยากเห็นของเด็ก เขาทั้งสอง
คนนั้นกลับไปดูสถานที่บา้ นเก่าสองหรื อสามครั้งและก็ประหลาดทีเดียว ทุกครั้งที่เด็กทั้ง 2 ไปเยีย่ มบ้าน
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ของเขา พวกหมู่บา้ นนั้นต้องพากันไม่สบาย จึงเหมาเอาว่าเด็กสองคนนี้ เป็ นตัวการ จะไปชี้แจงว่า
ความคิดอย่างนั้นมันโง่สิ้นดี หรื อจะไปอ้างว่าที่เขามาอาศัยอยูก่ บั เรานั้น ไม่เห็นมีใครเจ็บไข้อะไร ก็ป่วย
การเปล่า ๆ ข้อนี้เขาอธิ บายได้ง่าย ๆ ว่า ผีน้ นั กลัวพระผูเ้ ป็ นเจ้าของเรา และไม่กล้าล่วงล้ าเข้ามาใน
บริ เวณที่เราอยู่ มันจึงไปสิ งอยูท่ ี่ตน้ ไม้ใหญ่นอกบ้าน พอเด็กออกไปข้างนอก มันก็โดดเข้าสิ งเด็กและ
ติดตามไปไหน ๆ ด้วย
ในที่สุดจ้าวองค์น้ นั ก็ส่งข่าวมาบอกให้ขา้ พเจ้าเลิกคุม้ ครองครอบครัวนั้น ท่านทนไม่ได้เมื่อรู ้วา่
ชาวบ้านเกลียดชังท่าน และเมื่อข้าพเจ้าปฏิเสธ กลับขู่วา่ จะนาเรื่ องขึ้นสู่ ศาล ในเรื่ องนี้ขา้ พเจ้าตอบว่า
ยินดีที่จะให้ศาลพิจารณา แต่ไม่ใช่พิจารณาในศาลลาวขอให้พิจารณาต่อหน้าข้าหลวง ถ้าท่านข้าหลวง
ปลงใจเชื่อว่าความป่ วยไข้ที่เกิดขึ้นในหมู่บา้ นนั้น เนื่ องมาแต่แรงผีที่สิงอยูก่ บั ครอบครัวนั้น เราก็จะขับ
ไล่คนเหล่านั้นไปทันที ข้าพเจ้าแถมท้ายว่า แต่ถา้ จะมีเงื่อนไขไว้สักอย่างหนึ่ง ก็จะเป็ นการยุติธรรมดี คือ
ว่าถ้าหากพิสูจน์ไม่ได้ ผูก้ ล่าวหานัน่ แหละควรจะถูกขับไล่ไป ข้อนี้...ข้าพเจ้ารู ้ดีอยูว่ า่ จะเป็ นการตัดเรื่ อง
ยุง่ ยากนี้เสี ยโดยสิ้ นเชิง เราไม่ได้ยนิ ใครกล่าวขวัญถึงเรื่ องนี้อีกเลย นับว่าเป็ นชัยชนะอันยิง่ ใหญ่ในการ
ลองดีกบั ปี ศาจ และต่อมาจะเห็นได้วา่ เราได้ทาคุณประโยชน์ ให้แก่ผเู ้ คราะห์ร้ายในทานองเดียวกันนี้
เป็ นจานวนมาก
เกือบใกล้กลางปี 2421 นี้เอง ลูกสาวคนโตของหนานอินตา กาหนดจะเข้าพิธีสมรสกับชาย
หนุ่มคริ สเตียนผูห้ นึ่ง ซึ่ งกาลังเรี ยนเป็ นศิษยาภิบาลอยูน่ ี่ เป็ นครั้งแรกที่มีพิธีสมรสทางคริ สตศาสนา เรา
จึงได้ตระเตรี ยมการเลี้ยงฉลองวันสมรสกันเล็ก ๆ น้อย ๆ นอกจากพวกคริ สเตียนแล้ว ก็ได้เชิญจ้าวและ
เพื่อนฝูงที่ชอบพอกันเป็ นพิเศษอีกสองสามท่าน ซึ่ งใคร่ จะได้เห็นพิธีแต่งงานของคริ สเตียนด้วย ใน
จานวนแขกที่เชิญมานั้นก็มีจา้ วเทพวงค์ ซึ่ งเป็ นเจ้าขุนมูลนายของหนานอินตา และเป็ นน้องชายของจ้าว
อุปราชรวมอยูด่ ว้ ย
เราได้ทราบว่าพ่อเฒ่าหัวหน้าครอบครัวเจ้าสาว......ซึ่ งเป็ นที่รู้กนั ว่าเกลียดชังคริ สตศาสนายิง่ นัก
....ได้ข่วู า่ จะขัดขวางพิธีสมรส เว้นแต่เราจะยอมจ่ายเงินให้พอ่ เฒ่า ในฐานะที่เขาเป็ นหัวหน้าครอบครัว
เพื่อเป็ นค่าธรรมเนียมเสี ยผี เงินนั้นก็เป็ นเพียงจานวนเล็กน้อย.....สาหรับในหมู่ราษฎรสามัญแล้วก็ไม่
เกินจานวน 6 รู ปี การเสี ยผีน้ ีถือว่าเป็ นการรับรองการสมรสตามกฎหมายโดยไม่ตอ้ งมีพิธีรีตองแต่อย่าง
ใดอีก อันที่จริ ง การจ่ายเงินจานวนนี้ควรจะเรี ยกว่า เป็ นเรื่ องของการทาบุญสุ นทานเสี ยมากกว่า เพราะ
เอาไปทาเพื่อประโยชน์ของผีบา้ นผีเรื อนอะไรทานองนั้น เมื่อเข้ามาถือคริ สตศาสนา ข้อผูกพันนี้ก็ควร
จะหมดไปโดยจารี ตของบ้านเมือง เงินจานวนนั้นตกอยูแ่ ก่พอ่ เฒ่า และแกก็ต้ งั ใจจะเอาไปให้ได้มิฉะนั้น
แกจะทาให้เดือดร้อน ข้าพเจ้าได้อธิบายถึงพิธีสมรสให้บรรดาจ้าวและท่านข้าหลวงฟั ง ข้าพเจ้าทราบดี
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ว่า ข้าหลวงเห็นชอบในความเป็ นธรรมของข้าพเจ้าดีอยู่ และข้าพเจ้าเชื่อว่าทางรัฐบาลก็คงจะช่วยเหลือ
คุม้ ครองเรา ถ้าหากตาพ่อเฒ่านั้นทาวุน่ วายอีก
จริ งดังว่า พอรุ่ งเช้าก็ได้ยนิ เสี ยงแกตะโกนอยูห่ น้าบ้าน ขู่วา่ จะแช่งชักหักกระดูกครอบครัวนั้น
ถ้าหากไม่ยนิ ยอมทาตามคาขอของแก พ่อของเจ้าสาวก็เกิดตกใจขึ้นมา และเห็นว่า เราควรจะขอทาง
บ้านเมืองช่วยเหลือหลังฉาก มิฉะนั้นแล้วแกจะลาบาก บรรดาแขกเหรื่ อก็มากันแล้ว และทุกคนก็กาลัง
เพ่งเล็งดูวา่ ใครจะเป็ นฝ่ ายมีชยั ข้าพเจ้าเข้าไปหาเจ้านายของครอบครัวนั้นเพื่อให้รับรู ้และอนุญาต แต่
ท่านบอกว่ามันเป็ นเรื่ องใหญ่เกินกว่าที่จะอนุ ญาตได้ ข้าพเจ้าควรจะไปหาคนที่ทรงอานาจเหนือ ก็เลย
กลายเป็ นปั ญหาที่ขบไม่แตกในเช้าวันนั้น ดังนั้นเราจึงมิได้ทาอะไรไป นอกจากกล้ ากลืนความรู ้สึกไว้
ขอโทษแขกเหรื่ อ แล้วก็เชิ ญให้รับประทานเลี้ยง และคอยหาทางที่จะให้มนั ถูกต้องตามกฏหมายเอาที
หลัง ดังนั้นเราจึงไปหาจ้าวอุปราช แต่ที่นนั่ มันกลายเป็ นว่าเราวิง่ เข้าไปชนกาแพงดี ๆ นี่เอง จ้าวอุปราช
นึกยิม้ เยาะในใจว่าเรากาลังเข้าตาจน ถ้าคนของเราแต่งงานกันไม่ได้ กิจการของเราก็เป็ นอันต้องหยุดยั้ง
โดยปริ ยายแกกล่าวว่า ไม่มีใครนอกจากพระเจ้าแผ่นดินสยามเท่านั้น ที่จกั ทรงอานาจพอที่จะเข้า
แทรกแทรงในปั ญหาเช่นนี้ได้
ข้าพเจ้าจึงละทุกสิ่ งทุกอย่างไว้ก่อน แล้วตั้งหน้าตั้งตาเขียนคาร้องซึ่ งจะนาขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายใน
หลวงรัชกาลที่ 5 ในนามแห่งคริ สเตียนผูจ้ งรักภักดีต่อพระองค์ ข้าพเจ้าขอพระราชทานพระมหากรุ ณา ที่
ได้ทรงโปรดรับรองในสิ ทธิ ท้ งั ทางฝ่ ายบ้านเมือง และทางศาสนา ซึ่ งราษฎรทั้งหลายของพระองค์
ได้รับรรดาสิ ทธิ เหล่านี้ อยู่ ที่แน่นอนก็คือสิ ทธิ ที่จะเข้าสู่ พิธีสมรสได้ ตามพิธีแห่งศาสนาของตน คาร้อง
อีกประการหนึ่ง ที่ขา้ พเจ้าได้ระบุไว้ดว้ ยความไม่แน่ใจก็คือ...ขอให้บรรดาคริ สเตียนได้รับการผ่อนผัน
จากงานหลวงในวันสะบาโต มิฉะนั้นเมื่อเจ้านายเกิดเกรี้ ยวกราดขึ้นมาก็อาจถือเอาเหตุเล็ก ๆ น้อย ๆ
เช่นนี้เป็ นเครื่ องก่อความยุง่ ยากขึ้นได้
เราได้จดั การส่ งผูถ้ ือสาสน์พิเศษให้ลงเรื อเร็ ว พร้อมด้วยสัง่ ให้เดินทางด่วนที่สุดที่จะทาได้ ผูถ้ ือ
สาสน์กลับมาโดยรวดเร็ วแทบไม่น่าเชื่อ คือถึงเชียงใหม่ในวันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน วันนั้นตอนบ่ายมาก
แล้ว ท่านข้าหลวงได้แจ้งให้ขา้ พเจ้าทราบว่าหนังสื อได้มาถึงแล้ว รุ่ งขึ้นเช้าข้าพเจ้าก็ได้ไปหาท่าน ท่าน
อิ่มเอิบไปด้วยความปิ ติ การขอร้องของท่านได้รับอนุญาตแล้วทุกประการและได้รับสิ ทธิ ยงิ่ ไปกว่านั้น
คือรวมทั้งสิ ทธิ เสรี ภาพในการนับถือศาสนาในหัวเมืองลาวทุกแห่งด้วย
ท่านดูเหมือนจะดีใจใน
ความสาเร็ จของเรา ราวกับเป็ นของท่านทีเดียว ท่านบอกว่าท่านได้แจ้งให้บรรดาจ้าวนายและข้าราชการ
ทั้งปวงให้มาในตอนบ่าย และท่านได้ประกาศสิ ทธิ อนั นี้ให้ทราบทัว่ ถึงกัน เราต่างก็เต็มตื้นไปด้วย
ความรู้สึกกตัญญู
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คาประกาศพระบรมราชโองการอยูก่ บั ท่านข้าหลวง คาแปลพระบรมราชโองการมีขอ้ ความ
ดังต่อไปนี้
“ข้าพเจ้าพระยาเทพวรชุน ผูร้ ับสนองพระบรมราชโองการจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
แห่งประเทศไทย ในเชียงใหม่ ลาพูน ลาปาง ขอประกาศพระบรมราชโองการแก่บรรดาจ้าวผูค้ รองนคร
และข้าราชการทุกชั้น ตลอดจนประชาราษฎร์ ในเมืองและแว่นแคว้นตามที่กล่าวระบุมาแล้วว่า สมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั ได้ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานสาสน์ประทับราชลัญจกรมา และมีพระบรม
ราชโองการในเรื่ องนี้วา่ ”
กิจการทางศาสนาและทางอาณาจักร ย่อมไม่มีการขัดแย้งกัน ผูใ้ ดที่ใคร่ จะนับถือศาสนาใดด้วย
จิตศรัทธา ในเมื่อเห็นว่าศาสนานั้น ๆ เที่ยงแท้ และเหมาะที่จะพึงนับถือได้ ก็อนุมตั ิให้กระทาได้โดยไม่
มีขอ้ ขีดคัน่ ความรับผิดชอบอันจะเกิดแต่การเลือกนับถือศาสนานั้น ขึ้นอยูก่ บั ตัวบุคคลนั้นเองหาได้มี
กฏหมายหรื อประเพณี ใดของเมืองไทย หรื อในสนธิ สัญญากับต่างประเทศ ที่จกั กีดกันการนับถือศาสนา
และพิธีกรรมของผูห้ นึ่งผูใ้ ดไม่
อนึ่ง ประกาศฉบับนี้ บังคับมาอย่างเคร่ งครัดแก่บรรดาจ้าวผูค้ รองนคร และญาติมิตรของผูท้ ี่
ปรารถนาจะเข้าถือคริ สตศาสนา มิให้กระทาการขัดขวางแต่ประการใดประการหนึ่ง และมิให้บงั คับ
บุคคลเหล่านั้น ในการกระทากิจหรื อประกอบพิธีกรรมใด อันเป็ นสิ่ งต้องห้ามในศาสนาของเขา เช่นการ
เส้นไหว้บวงสรวงผี และทางานในวันซะบาโต เว้นไว้แต่จะเกิดราชการสงครามหรื องานอันสาคัญ
ยิง่ ใหญ่ ซึ่ งอย่างไรก็ดี ต้องไม่เป็ นการกลัน่ แกล้ง แต่จะต้องมีความสาคัญอย่างยิง่ ยวด ขอให้พึงตระหนัก
ไว้ดว้ ยว่า บุคคลเหล่านั้นจะต้องมีเสรี และไม่ได้รับการขัดขวางใด ๆ ในการประกอบพิธีในวันซะบาโต
ด้วย
ประกาศมา ณ วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2421 ขึ้น 13 ค่า เดือน 11 เป็ นปี ที่ 11 ในรัชกาลปั จจุบนั
บ้านแป้ นในเขตเมืองลาพูนเกิดไข้ป่าระบาดครั้งใหญ่
บ้านที่มิได้ประสบความโศกเศร้า
เนื่องจากด้วยคนในครอบครัวป่ วยตายด้วยโรคระบาดนี้ มีไม่กี่บา้ นเขาเข้าใจว่าผีเข้าสิ งคนในบ้านนั้น
และทาลายชีวติ คนทั้งหมู่บา้ น ครอบครัวผูม้ ีอนั จะกินครอบครัวหนึ่งถูกหาว่ามีผีอาศัยอยู่ แต่เขาไม่แน่ใจ
ว่าใครมีผสี ิ งแน่เขาจึงสงสัยหมดทุกคนในครอบครัว ยิง่ กว่านั้นยังมีแผนการณ์จะกาจัดอีกด้วย
ครั้งแรกก็มีบตั รสนเท่ห์ทิ้งไว้หน้าบ้าน เตือนให้ครอบครัวนี้หนีไปอยูเ่ สี ยที่อื่น มิฉะนั้นจะต้อง
ตาย เมื่อการขู่ไม่ได้ผล ชาวบ้านก็พากันมาพร้อมกับมีคาสัง่ จากศาล ช่วยกันขับไล่เจ้าของบ้าน พอ
ครอบครัวนั้นย้ายออกไปไม่ทนั ไร ชาวบ้านก็ทาลายบ้านไม้สักขนาดใหญ่สองหลัง ฉางข้าวและอื่น ๆ
ทันที แม้แต่ตน้ ไม้ก็ไม่มีเหลือ ครอบครัวนั้นต้องหนีไปอยูก่ ะต๊อบไม่ใผ่ ซึ่ งสร้างขึ้นอย่างกระทันหันบน
ฝั่งแม่น้ าปิ งห่างจากบ้านเดิมราวแปดสิ บเส้น บังเอิญที่สุดที่เขาได้มาพบกับพวกเรา เขาได้ข่าวว่าพระ
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เจ้าอยูห่ วั ได้ทรงให้ความคุม้ ครองพวกคริ สเตียน และได้ทราบว่าศาสนาคริ สเตียนจะป้ องกันเขาจากผี
ร้าย เขาจึงต้องการทราบความจริ งว่าเป็ นอย่างไร อีกอย่างหนึ่งก็เพื่อจะหาที่หลบซ่อนอยูด่ ว้ ย
เราต้องรี บจัดการช่วยเหลือครอบครัวนี้ อย่างเร็ วที่สุด ไม่ตอ้ งสงสัยเลยว่า ถ้าพวกชาวบ้านที่
ครอบครัวนี้ไปอาศัยอยู่ รู ้เรื่ องเข้า เขาก็ตอ้ งพากันขับไล่ครอบครัวนี้ อีก ด้วยคาขอร้องอย่างจริ งใจจาก
ชายคนนั้น ข้าพเจ้าจึงนาผูอ้ าวุโสคนหนึ่งไปสอบสวนเรื่ องราวด้วยตนเอง ดูเป็ นเรื่ องที่น่าเวทนามาก เข้า
ของที่ติดตัวมา เช่นที่นอน หมอน มุง้ เครื่ องครัว เครื่ องใช้ต่าง ๆ กองรวมกันเป็ นพะเนิ นในกะต๊อบหลัง
เล็ก แทบไม่มีที่นอนอยูแ่ ล้ว มีหญิงคนหนึ่งแก่มากแล้วทาอะไรก็ไม่ค่อยได้ และเด็กเล็ก ๆ ก็นอนกลิ้ง
เกลือกอยูต่ ามพื้นเท่าที่จะนอนลงไปได้ เขาตกอยูใ่ นฐานะที่ไม่มีใครช่วยเหลือได้เลยทีเดียว หนานไชย
วรรณะ ได้ยนื่ คาร้องทุกข์ไปยังศาลและเจ้าเมือง แต่ก็ได้รับคาตอบว่าไม่มีทางใดจะช่วยได้ ทางศาลนั้นก็
ทาอะไรไม่ได้ ส่ วนทางเจ้าเมืองกับพวกเรา ท่านให้ความสนิทสนมดี และไม่รังเกียจชายนั้นแต่อย่างใด
แต่ความหวังที่จะได้รับความช่วยเหลือน้อยเหลือเกินพวกเราได้พร้อมใจกันนมัสการพระเจ้า ที่กะต๊อบ
อันรุ งรังนั้น เป็ นการนมัสการของคริ สเตียนครั้งแรกที่เขาได้ร่วมด้วย เราสัญญากับเขาว่าจะช่วยเหลือ
พวกเขาทุกทางที่จะทาได้ แล้วก็ลาจากไป
วันรุ่ งขึ้น ข้าพเจ้ากับนายมาตินลงไปลาพูนเพื่อพบเจ้าเมือง เจ้าเมืองไม่อยูท่ ี่จวน ไปอยูท่ ี่ทุ่งนา
ห่างจากเมืองออกไปหลายไมล์ เราตามไปหาท่านจนถึงที่ ท่านต้อนรับด้วยอัธยาศัยอันดีแต่ก็บอกเราว่า
“ถึงหากข้าพเจ้าจะออกคาสั่งคุม้ ครองครอบครัวนี้ก็คงไม่ได้ผลอย่างใด เพราะชาวบ้านทุกคนเข้าใจว่าผี
สิ งอยูใ่ นครอบครัวนั้นทาให้พอ่ แม่พี่นอ้ งของเขาตาย หากพวกท่านมีวธิ ี ช่วยเหลือเขาได้ก็ช่วยไปเถิด แต่
ถ้าเขากลับเข้าไปยังหมู่บา้ นอีก ข้าพเจ้าไม่กล้ารับรองว่าจะเกิดอะไรขึ้น เมื่อพวกเราบอกว่าเวลานี้
ครอบครัวนั้นเลิกเชื่ อผี แต่หนั มาเชื่ อพระวิญญาณบริ สุทธิ์ เจ้าเมืองจึงตอบว่า นัน่ ก็ดีแล้ว แต่จะให้
ข้าพเจ้าทาอย่างไร? คนอื่นจึงจะเชื่อว่าเขาปลอดภัย เราจึงขอร้องให้ท่านยกที่น้ นั ให้แก่เรา เพื่อใช้เป็ น
สถานที่สาหรับการเทศนา และให้ครอบครัวคริ สเตียนครอบครัวหนึ่งไปอยูท่ ี่นนั่ แล้วจะใช้ยารักษาเขา
ให้หาย ข้าพเจ้ารับจะดูแลเอง แต่จะต้องขอแรงครอบครัวนั้นให้ช่วยทางานให้ ท่านเจ้าเมืองตกลงตามคา
ขอของเรา เราเชื่อในคาพูดของท่านจึงเดินทางกลับบ้านด้วยความหวัง”
สองสามวันต่อมาข้าพเจ้าออกเดินทางไปบ้านแป้ น พร้อมกับผูเ้ ฒ่าคนหนึ่งกับคริ สเตียนอีกสอง
สามคน การเต็นท์ข้ ึนที่ชายทุ่ง ห่างจากบ้านร้างนั้นประมาณร้อยหลา เพื่อต่อสู ้กบั ผีที่ทาลายชีวติ คนหรื อ
ว่าอีกนัยหนึ่งก็คือ เป็ นการต่อสู ้ระหว่างคริ สตศาสนาและการถือผีนงั่ เอง
เช้าวันรุ่ งขึ้นเราลงมือทางาน โดยให้ผชู ้ ายในครอบครัวที่ถูกขับ ช่วยกันขนไม้ออกจากบ้านพัง
หลังนั้น มาทีละชิ้นสองชิ้น แล้วช่วยกันปลูกบ้านต่อมาชาวบ้านสองสามคนก็อาสามารับจ้างช่วยงาน
พวกผูห้ ญิงก็มาช่วยปรุ งอาหารให้พวกผูช้ าย ไม่นานนักบ้านหลังนั้นก็เสร็ จเรี ยบร้อยตั้งแต่พ้นื ถึงหลังคา
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เราย้ายขึ้นไปอยูบ่ นบ้านใหม่ และเชื้อเชิ ญชาวบ้านมาร่ วมนมัสการในเย็นวันนั้น มีการ้องเพลง
อธิ ษฐานและโมทนาพระคุณพระเจ้า หลายคนขึ้นมาบนบ้าน บางคนนัง่ ฟังใต้ถุน เราแจกยาควินนินให้ผู ้
ที่เป็ นไข้ เขารับไปด้วยความยินดี ที่จะได้หายจากโรคภัยโดยความอารี ยข์ องพวกคริ สเตียน ระยะนั้นไข้
ระบาดก็บางเบาลง ผูค้ นเริ่ มหายกลัว เมื่อถึงเวลาจาเป็ นที่ขา้ พเจ้าจะต้องกลับไปเชียงใหม่ ข้าพเจ้าได้จดั
ให้ผเู ้ ฒ่าอยูต่ ่อไป เพื่อช่วยเหลืออุดหนุนน้ าใจครอบครัวเหล่านั้น ซึ่ งค่อย ๆ ทะยอยกลับมาอยูบ่ า้ นเดิม ที่
นัน่ ก็กลายเป็ นหมู่คริ สเตียนตามที่เราได้ต้ งั ใจไว้ ต่อมาก็เจริ ญขึ้นเป็ นคริ สตจักรเบ็ทเอล
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บทที่ 6 มิตรผู้สบอัธยำศัย
ในบรรดามิตรสหายที่ชอบพอกันตั้งแต่แรก ข้าพเจ้าขอกล่าวถึงเจ้าหญิงบัวคาผูเ้ ป็ นมารดาของ
เจ้าอินทนนท์ ซึ่งเป็ นจ้าวลาวองค์สุดท้ายแต่ได้ล่วงลับไปแล้ว ท่านได้ผกู มิตรสนิทสนมเรื่ อยมา ตั้งแต่
แรกคุน้ เคยกันจนกระทัง่ สิ้ นชีพ ไม่มีเหตุผลอื่นใดที่ทาให้ท่านชอบพอกับเรา นอกจากว่าเราเป็ นครู สอน
ศาสนาได้ทาบุญสุ นทานบารุ งวัดวาอารามอยูเ่ สมอมิได้ขาด จนกระทัง่ ลาโลกไป ข้าพเจ้ารู ้สึกว่าทางรอด
ตามคาสอนของศาสนาคริ สต์ ซึ่ งในพุทธศาสนาไม่มีเป็ นสิ่ งสะดุดใจท่านไม่นอ้ ย พระพุทธเจ้าไม่ได้ให้
ความหวังในเรื่ องประทานอภัยความบาป
ท่านสารภาพว่า ตราบใดที่ท่านยังเป็ นผูเ้ ลื่อมใสในศาสนา ที่ไม่มีหนทางรับการอภัยบาปได้เลย
คาสอนเรื่ องมีการอภัยบาปในคริ สตศาสนา
ถึงแม้จะเป็ นเรื่ องที่ค่อนข้างเข้าใจได้ยากสาหรับผูใ้ ช้
ความคิดตามเหตุผลก็ตาม ก็ยงั ทาให้ท่านรู ้สึกมัน่ ใจ เรื่ องที่ท่านชอบฟังมากคือตอนการลงมาบังเกิด การ
ดารงพระชนม์อยู่ และการประกอบการอัศจรรย์ต่าง ๆ ของพระเยซู ท่านรู ้สึกซาบซึ้ งมาก ในบทความที่
พรรณนาถึงความทุกข์ทรมาน การถูกปลงพระชนม์และสิ้ นพระชนม์ของพระองค์ ท่านเข้าใจเรื่ องอุปมา
ต่าง ๆ อันเกี่ยวด้วยการที่พระองค์ทรงทนทุกข์ทรมานเพื่อมนุษย์ชาติได้เป็ นอย่างดี ท่านถือว่า
พระพุทธเจ้าเป็ นมนุษย์ซ่ ึ งพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด เป็ นผูซ้ ่ ึ งพ้นแล้วจากความทุกข์เวทนา ซึ่ งเรี ยกว่า
บรรลุถึงนิพพาน หลักฐานอันสาคัญที่พระพุทธองค์นามาใช้ยนื ยันในการชี้ทางให้ผอู ้ ื่นนั้นคือ ความจริ ง
ในการที่พระองค์ได้บรรลุถึง ซึ่ งทางตรัสรู ้น้ นั แล้วด้วยพระองค์เอง อย่างไรก็ดี มีขอ้ หนุนใจอยูข่ อ้ หนึ่ง
ซึ่ งเป็ นเหตุให้ท่านรู ้สึกว่าได้รับความเล้าโลมใจมากจากคาสอนทั้งสองศาสนา
ข้อหนุนใจนั้น-เป็ นข้อหนุนใจที่ได้รับความนิยมชมชอบจากบุคคลอื่น ด้วยเป็ นจานวนไม่นอ้ ย
คือว่า เราทั้งหลายต่างนับถือบูชาพระองค์เดียวกัน แต่เรี ยกชื่อต่างกันเท่านั้น เจ้าหญิงเรี ยกพระเจ้าของ
ท่านว่า พระพุทธ และเราเรี ยกพระเจ้าของเราว่าพระเยโฮวาห์ หรื อพระเยซู
เจ้าหญิงมีอธั ยาศัยอ่อนโยน ซึ่ งเป็ นอุปนิสัยตามธรรมชาติของสตรี เพศคาสอนในศาสนาพุทธ
เป็ นเหตุให้ท่านมีใจบุญสุ นทาน จนเกิดเป็ นนิสัยประจาตัวขึ้น เพราะการอบรมจากคาสอนที่กล่าวนั้น
ท่านชอบทาบุญให้ทาน เปรี ยบประดุจการสะสมกุศลกรรมไว้สาหรับภายภาคหน้า ท่านเป็ นผูม้ ีน้ าใจ
กว้างขวางที่สุด เห็นได้จากการให้ของกานัลแก่เราเสมอ ของเหล่านี้ก็ไม่มีราคาค่างวดมากมายนัก เช่น
ข้าวสารสักทะนานส้มแป้ นสองสามผล แตงกวาบ้าง มะพร้าวบ้าง ใส่ ถาดเงินมาให้จนเกือบจะเป็ นกิจ
ประจาถ้าการนาของมาให้น้ ีเว้นว่างไปบ้าง ก็ทาให้เราคิดไปว่า เป็ นเพราะเจ้าหญิงไม่สบาย ส่ วนทางฝ่ าย
ท่านก็เหมือนกัน จะโดยเหตุหนึ่งเหตุใดก็ตามถ้าข้าพเจ้าหายหน้าไปบ้างและไม่ได้แวะไปเยีย่ มท่านเช่น
เคยปฏิบตั ิมา ท่านก็จะส่ งคนมาถามข่าวคราวดูวา่ ข้าพเจ้าเจ็บไข้ไปหรื ออย่างไร
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ข้าพเจ้าได้เคยกล่าวมาแล้ว ถึงธิ ดาองค์ใหญ่ของจ้าวกาวิโลรสว่าเป็ นผูม้ ีใจโอบอ้อมอารี ย ์ ท่าน
เป็ นชายาองค์เดียวของเจ้าหลวงอินทนนท์ ผูค้ รองนครองค์ใหม่ โดยกาเนิ ดท่านมีฐานันดรศักดิ์สูงกว่า
เจ้าหลวง และท่านก็ทรงคุณสมบัติเหมาะสมกับตาแหน่งอันสู ง ที่ท่านดารงอยูข่ ณะนี้ ทุกประการ ท่าน
เป็ นผูม้ ีปฏิภาณเฉี ยบแหลมและมีความตั้งใจมัง่ คง ซึ่ งเป็ นเหตุให้พระสวามีของท่านคือเจ้าหลวงองค์
ใหม่ หลีกเลี่ยงความบกพร่ องและผิดพลาดได้เป็ นอันมาก ซึ่ งมิฉะนั้นเจ้าหลวงอาจจะทาความบกพร่ อง
เหล่านั้นได้ง่าย ๆ ทั้งเจ้าหลวงและเจ้าหญิง ต่างเป็ นผูท้ ี่มีใจซื่ อสัตย์สุจริ ตต่ออุดมคติของตนเสมอ เนื่ อง
ด้วยเจ้าหลวงมีพระทัยประกอบไปด้วยความเมตตาปรานี จึงเป็ นเหตุดึงดูดให้มีผมู้ าพึ่งบารมีเป็ นจานวน
มากอย่างไม่เคยปรากฏในประวัติเจ้าหลวงองค์อื่น ๆ ในแผ่นดิน
วันขึ้นปี ใหม่ของปี พ.ศ. 2419 ข้าพเจ้าได้เข้าไปในเวียงเพื่อเยีย่ มเยียน บางท่านแห่ งแรกที่
ข้าพเจ้าได้ไปคือคุม้ เจ้าหลวง ข้าพเจ้าได้พบกับเจ้าหญิงซึ่ งกาลังนัง่ ปั กลวดลายหมอนอิงสาหรับพระองค์
อยูใ่ นห้องโถงใหญ่แต่ผเู ้ ดียว เธอเป็ นผูม้ ีความชานาญในการฝี มือประเภทนี้ อยูม่ าก ห่ างออกมาจากเธอ
อีกด้านหนึ่งของห้อง มีนางสนมกาลังนัง่ เย็บจีวรอยู่ ส่ วนเจ้าหลวงก็อยูใ่ นห้องเล็ก ๆ อีกห้องหนึ่ง ทรง
เพลิดเพลินอยูก่ บั การกลึงงาช้าง สาหรับทาราวลูกกรงกูบช้างซึ่งเป็ นงานอดิเรกที่ทรงโปรดมาก
ในการสนทนาระหว่างข้าพเจ้ากับเจ้าหญิงนั้น เรามักจะวกมาถึงเรื่ องศาสนาเกือบตลอดเวลา แต่
ข้าพเจ้ารู ้สึกว่า เจ้าหญิงมีความประสงค์จะเอาชนะในการโต้ตอบเรื่ องศาสนานี้ มากกว่าที่จะค้นคว้าเอา
ความจริ ง เธอมีไหวพริ บเหมือนหมอความคอยจับคาพูดที่หละหลวม และด้วยสติปัญญาอันเฉียบแหลม
ของเธอ ทาให้เธอเป็ นนักโต้คารมที่เต็มไปด้วยความครื้ นเครง
เนื่องในโอกาสที่จะมีการทาบุญฉลองวัดอย่างมโหฬาร
เจ้าหญิงและผูท้ ี่อยูใ่ นท้องถิ่นนั้น
ตลอดจนประชาชนทัว่ ทั้งเมือง ได้มีการจัดเตรี ยมงานกันอย่างใหญ่โต คงจะเป็ นด้วยเพราะเธอมีใจจดจ่อ
อยูแ่ ต่ในการจัดเตรี ยมที่กล่าวนี้ จึงเป็ นเหตุให้เธอนาเรื่ องที่น่าสนใจอันเกี่ยวด้วยศาสนาขึ้นมาสนทนา
หรื อจะเป็ นเพราะเธอต้องการสนทนาเรื่ องนั้นตามอารมณ์ของเธอ ในเวลาที่ขา้ พเจ้าไปหาเธอวันนั้น ก็
เหลือที่ขา้ พเจ้าจะทราบได้ ชะรอยอาจจะเป็ นด้วยเหตุผลทั้งสองอย่างดังกล่าวก็ได้ เมื่อเธอหวนคิดถึงการ
ฉลองใหญ่ที่จะมีในไม่ชา้ อันเป็ นเรื่ องที่ทุกผูท้ ุกนามสนทนากันเสมอ เป็ นเหตุให้เธอนาปั ญหาขึ้นมา
ถามโดยฉับไว เธอหยุดการปั กพลางท้าวแขนทั้งสองลงบนขอบสะดึง แล้วถามข้าพเจ้าว่า “ทาไมฝรั่งจึง
ไม่นบั ถือกราบไหว้พระพุทธเจ้าหรื อพระพุทธรู ป และทาไมจึงไม่เชื่อว่า การกระทาเช่นนั้นเป็ นการบุญ
กุศล”
ความมุ่งหมายในการตั้งคาถามนี้ข้ ึน ดูเหมือนเธอต้องการความเห็นในเรื่ องนี้สาหรับตัวเธอเอง
โดยเฉพาะ เธอมีความประสงค์จะทราบว่าใครผิดใครถูกนั แน่ ถ้าเราเป็ นฝ่ ายถูกเธอต้องเป็ นฝ่ ายผิด หลัก
ข้อนี้เราต่างมีความเห็นพ้องกัน ข้าพเจ้าสนับสนุ นเธอ ในการที่เธอเห็นว่าการทาบุญเป็ นสิ่ งสาคัญยิง่
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สาหรับคนทุกคน ทั้งหญิงและชาย ที่ใช้ความคิดหาเหตุผล ถ้าแม้นว่าศาสนาพุทธ เป็ นหนทางนาไปสู่
ความสุ ขในชีวติ ภายภาคหน้าได้โดยแท้จริ งแล้ว ก็นบั ว่าเธอเป็ นผูฉ้ ลาดมาก ที่ได้อุตส่ าห์พยายามปฏิบตั ิ
ตามคาสอนของศาสนานั้น แต่ถา้ ไม่เป็ นหนทางอันแท้จริ งดังว่า ก็จะเป็ นการผิดพลาดอย่างร้ายกาจ เหตุ
ไรเราจึงไม่นบั ถือกราบไหว้พระพุทธเจ้า ก็เพราะว่าท่านเป็ นแต่เพียงมนุษย์คนหนึ่ง เรานับถือท่านใน
ฐานะเป็ นผูม้ ีคุณงามความดี เช่นเดียวกับบุคคลอื่น ๆ ที่ได้กระทาดี และได้พยายามนาเพื่อนมนุษย์
ด้วยกันไปสู่ สิ่งที่ดีงามยิง่ ขึ้น พระพุทธองค์น้ นั ได้พยายามเสาะแสวงหาความจริ ง ด้วยสุ ดชีวติ จิตใจของ
พระองค์ โดยได้ยอมสละราชสมบัติ ตัดกิเลศ และสละความสนุกเพลิดเพลินของโลกหมดสิ้ นเพื่อ
มุ่งหวังจะหลุดพ้นจากความบาป และผลกรรมอันเต็มไปด้วยความทุกข์ในชีวติ ภายภาคหน้า
เหตุที่เรานับถือพระเยโฮวาห์หรื อพระเยซู ก็เพราะว่าพระองค์เป็ นพระเจ้าของมนุษย์ท้ งั หลาย
พระพุทธเจ้าทรงอยูใ่ ต้อานาจของความผิดบาปของพระองค์เอง ผลกรรมแห่งความผิดบาปในสังคม
มนุษย์ ได้ครอบงาชีวติ ของพระองค์ให้เกิดทุกข์เศร้าหมองไปด้วย พระเยซู คริ สต์ได้ทรงท้าทายให้ศตั รู
ของพระองค์กระทาทุกอย่างแก่พระองค์
เพื่อพิสูจน์วา่ พระองค์ก็เป็ นผูป้ ระกอบด้วยความบาปผิด
เหมือนกัน แต่จนกระทัง่ บัดนี้ ศัตรู ของพระองค์ก็ได้ยอมรับว่ามิสามารถจะหาความผิดในพระองค์ได้
เลย พุทธศาสนิกชนมีความเชื่อว่า พระพุทธเจ้าได้เสด็จสู่ ปริ นิพพานภายหลังที่พระองค์ได้เวียนว่ายตาย
เกิด กลับชาติเป็ นสิ งสาราสัตว์ทุกประเภทที่มีอยูใ่ นโลกนี้ เช่นได้ไปเกิดเป็ นสัตว์ทุกชนิ ดในน้ า, บนบก,
และในอากาศ และมีความเชื่อต่อไปว่า ทั้งนี้เป็ นไปตามกฎเกณฑ์ซ่ ึ งมนุษย์ท้ งั หลายรวมทั้งพระองค์มิ
อาจจะหลีกเลี่ยงได้ แต่ตามพระคัมภีร์ของคริ สตศาสนาสอนว่า พระเยโฮวาห์ หรื อ พระเยซูคริ สต์เจ้า
เป็ นพระเจ้าองค์เดียวในจักรภพที่ทรงพระชนม์อยูก่ ่อนสิ่ งสารพัด
พระองค์เป็ นปฐมเหตุของชีวิต
ทั้งหลาย พระองค์เป็ นวิญญาณไม่ปรากฏรู ปร่ าง ไม่มีเบื้องต้นหรื อเบื้องปลาย พระองค์ได้สาแดง
พระองค์แก่มนุษย์โลก โดยได้เสด็จลงมาจากสวรรค์ ทรงเอากาเนิดมามีสภาพเป็ นมนุษย์ธรรมดา ใน
เวลาเดียวกันสภาพของพระเจ้าผูบ้ ริ สุทธิ์ ก็ยงั คงมีอยู่ แต่พระองค์ปราศจากความบาปและกิเลสทั้งมวล
การที่พระองค์ได้ทรงสละสง่าราศีของพระองค์ ลงมามีสภาพร่ วมกับมนุษยชาติเช่นนี้ก็เพราะพระองค์
ทรงกรุ ณาคุณและความรักอย่างใหญ่หลวงต่อมนุษย์ท้ งั หลายที่ได้ล่วงไปในความผิดความบาป
เป็ นที่ประจักษ์แจ้งแก่พระองค์วา่ ไม่มีผใู ้ ดสามารถจะช่วยมนุษย์ได้ พระองค์จึงได้ยอมรับภาระ
เป็ นพระผูช้ ่วยของเราทั้งหลายเสี ยเอง
ลองเอาคาสอนของสองศาสนานี้ มาเปรี ยบเทียบกันดู อย่างไหนจะเป็ นที่น่าเชื่ อถือได้กว่ากัน
ในพระธรรมคาสอนของศาสนาที่เจ้าหญิงนับถือสอนว่าไม่มีพระผูส้ ร้าง ทุกสิ่ งสารพัดเป็ นขึ้นเอง สิ่ ง
ต่าง ๆ ในจักรวาลซึ่ งมีความสลับซับซ้อนและเป็ นไปดังที่เป็ นอยูน่ ้ ี ได้อุบตั ิข้ ึนโดย ปรมาณู ซึ่ งเกิดขึ้น
เองโดยไม่มีผสู ้ ร้าง ความประสงค์ของเรา ก็เพื่อค้นคว้าหาความจริ งด้วยบริ สุทธิ์ ใจ เมื่อเรามองดูรอบ ๆ
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ตัวเรา ทางเบื้องบนก็ดี เบื้องล่างก็ดี ดูเหมือนว่าทุกสิ่ งทุกอย่างสาแดงว่า เป็ นผลของโครงการซึ่ ง
ประกอบด้วยปั ญญาความคิดอย่างเฉี ยบแหลมอยูเ่ บื้องหลัง ดวงอาทิตย์ข้ ึนและตกตามกาหนดเวลา ซึ่งมี
ความเที่ยงตรงยิง่ กว่ากาหนดเวลานาฬิกาของเราตีบอกโมงยามเสี ยอีก ฤดูกาลหมุนเวียนไปตามกาหนด
ความแน่นอนอย่างประหลาดมหัศจรรย์ บรรดาสัตว์ต่าง ๆ เกิดมาแล้วก็ตาย พืชน้อยใหญ่นานาชนิด
งอกขึ้นมาแล้วก็ผพุ งั ทาลายไปตามชนิดของมัน ด้วยกฎเกณฑ์ที่กลมกลืนกับสภาวะที่มนั เป็ นอยูอ่ ย่างน่า
ประหลาด เรามีตาไว้สาหรับดู มีหูไว้สาหรับฟัง อากาศมีไว้สาหรับหายใจ กลางวันมีไว้สาหรับ
ประกอบการงาน ก็จาเป็ นต้องมีแสงสว่าง ส่ วนกลางคืนนั้นเล่าเป็ นเวลาสาหรับหลับนอนพักผ่อน จึงได้
บังเกิดความมืดขึ้น ตัวเมืองนี้ ก็เหมือนกับมีกาแพงล้อมรอบ และมีประตูเมืองสาหรับเข้าออก คุม้ นี้เล่าก็
มีจวั่ มีหลังคา มีประตูหน้าต่างและมีหอ้ งหับแบ่งกั้นหลายชั้น ทั้งหมดนี้ได้ถูกจัดสรรตามแบบแปลนที่
เขาได้วางไว้ เมื่อเจ้าหญิงทรงมีบญั ชา ข้าราชบริ พารของเธอซึ่ งอยูห่ ่างไกลออกไปในหมู่บา้ นนั้น ก็
จะต้องมาเฝ้ าเธอตามคาบัญชา ถ้าเจ้าหลวงจะมีรับสั่งประการใด ประชาชนทัว่ ทั้งแผ่นดินจะต้องปฏิบตั ิ
ตามคารับสั่ง ทั้งนี้ เพราะเหตุวา่ พลเมืองทั้งหมด อยูใ่ ต้อานาจการปกครองของพระองค์ฉนั ใดก็ดีการที่เรา
ปฏิบตั ิพระเยโฮวาห์ ไม่ได้ปฏิบตั ิพระพุทธเจ้า ก็เพราะเหตุวา่ เราเชื่ อว่าพระเยโฮวาห์เป็ นพระเจ้าผูส้ ร้าง
และครอบครองสิ่ งสารพัดในสากลโลกก็ฉนั นั้น
ตามพระธรรมคัมภีร์ของพระองค์ ซึ่ งทรงจัดไว้สาหรับมนุ ษยชาติ พระองค์ทรงตรัสว่า พระองค์
เป็ นพระเจ้าผูท้ รงสร้าง เมื่อเราอ่านพระคาของพระองค์แล้ว เราพิสูจน์ดูโดยพิจารณนาสิ่ งต่าง ๆ รอบตัว
เราว่า จะเป็ นความจริ งดังว่าหรื อไม่ เราก็จะพบหลักฐานในการพิสูจน์เรื่ องนี้ได้ในน้ าและดินฟ้ าอากาศ
ถ้าเราได้รับพระราชสาสน์จากพระเจ้าแผ่นดินแห่งกรุ งสยาม 1 ฉบับจะมีสิ่งใดเป็ นเครื่ องพิสูจน์ได้วา่
พระราชสาสน์ฉบับนั้นมาจากพระเจ้าแผ่นดินโดยแท้จริ ง ต้องมีหลักฐานเป็ นเครื่ องพิสูจน์อย่างแน่นอน
สิ่ งนั้นคือ ตราเครื่ องหมายพระเจ้าแผ่นดิน ฉันใดก็ดี “ฟ้ าสวรรค์เป็ นเครื่ องหมายแสดงถึงสง่าราศีของ
พระเจ้าผูส้ ร้างและท้องฟ้ าก็สาแดงถึงฝี พระหัตถ์ของพระองค์” ก็ฉนั นั้น โดยความเชื่ อ เราแน่ใจว่าพระ
เจ้าเป็ นผูท้ รงสร้างสิ่ งสารพัด ตามที่กล่าวในพระธรรมคัมภีร์ เมื่อเราอ่านเรื่ องราวที่กล่าวด้วยการทรง
สร้าง เรารู ้สึกว่าตัวเราเป็ นสิ่ งประหลาดมหัศจรรย์ พระองค์ได้ทรงสร้างมนุษย์เราตามแบบฉายาของ
พระองค์ พระองค์ได้ทรงประทานให้เรามีสมรรถภาพในตัวเรา และให้มีสิทธิ อานาจเหนือสิ่ งสารพัดใน
โลกนี้
อันเป็ นที่ซ่ ึ งพระองค์ได้ทรงมอบให้เป็ นที่อยูข่ องเราทั้งหลายโปรดให้เราเป็ นผูม้ ีอานาจ
ครอบครองเหนือสัตว์ท้ งั หลายที่อยูบ่ นบก รวมทั้งนกในอากาศและฝูงปลาในน้ า
ทุกครั้งที่พุทธสนิกชนคนใดได้ฆ่าสัตว์ตดั ชีวติ จะเป็ นปลาหรื อเป็ ดไก่ก็ดี ผูน้ ้ นั ได้ทาบาปเพราะ
เขาได้ฝ่าฝื นข้อห้ามที่ได้บญั ญัติไว้ในศาสนาของเขา แต่หาเป็ นเช่นนั้นสาหรับคริ สเตียนไม่ เพราะเหตุวา่
พระเจ้าได้ทรงสร้างบรรดาสัตว์ต่าง ๆ เหล่านั้นไว้ให้ เพื่อเป็ นประโยชน์สาหรับมนุษย์ทุกคน เรา
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รับของประทานเหล่านี้จากพระบิดาเจ้าของเรา ซึ่ งทรงจัดสรรไว้เพื่อความสะดวกสบายของเรา ด้วยใจ
โมทนาคุณอย่างยิง่ การที่ชาวคริ สเตียนมีความเชื่อในหลักความจริ งข้อนี้ ก็ทาให้พน้ จากความนึกคิด ซึ่ ง
พุทธศาสนิกชนทุกคน ย่อมจะต้องรู ้สึกเป็ นภาระกังวลอย่างสาคัญในชีวติ
ถ้าพระเจ้าได้ทรงสร้างมนุษย์ตามแบบฉายาของพระองค์แล้ว เหตุไฉนจึงได้มีความทุกข์เวทนา
เกิดขึ้นดังที่เราได้ผา่ นพบมา คาตอบข้อนี้ได้ประจักษ์แจ้งอยูใ่ นพระธรรมคัมภีร์แล้ว ในการสร้างมนุษย์
นั้น พระเจ้าได้ทรงสร้างให้เป็ นคนบริ สุทธิ์ พระองค์ได้อนุญาตให้มีการทดลองเกิดขึ้นแก่มนุษย์ เขาได้
หลงผิดพลาดไปในการบาป เปรี ยบประดุจข้าแผ่นดินที่ได้ประพฤติฝ่าฝื นกฏหมายบ้านเมือง ย่อมจะไม่
เป็ นที่พอพระทัยแก่พระเจ้าแผ่นดินอย่างยิง่ เขาจะต้องรับความทุกข์ทรมาน ตอบสนองผลของความชัว่
ที่เขาทาไว้ บิดามารดาเดิมของเราได้ฝ่าฝื นบทบัญญัติ จึงเป็ นเหตุให้เราต้องมีความทุกข์ยาก เราเห็นผล
ของกฏข้อนี้ อยูท่ ุกวันเป็ นประจา คนที่มีนิสัยชัว่ และสุ รุ่ยสุ ร่าย ก็ยอ่ มเป็ นผูล้ า้ งผลาญทรัพย์สมบัติของ
ตน บังเกิดผลกระทบกระเทือนถึงลูกหลานซึ่ งเกิดมาต้องผจญกับความจน เจ้าผูค้ รองนครเวียงจันทร์ได้
ทาการเป็ นกบฏต่อพระเจ้าแผ่นดินสยาม
ผลที่ได้รับคือบ้านเมืองของท่านถูกปราบปรามเรี ยบได้รับ
ความเสี ยหายย่อยยับไม่มีชิ้นดี ประชาราษฏร์ ถูกจับเป็ นเชลยและถูกเนรเทศออกจากบ้านเมืองของตน
เป็ นจานวนมาก บรรดาลูกหลานของเชลยเหล่านี้เป็ นจานวนไม่นอ้ ย ตกเป็ นข้าทาสอยูจ่ นบัดนี้ เหตุไรจึง
เป็ นเช่นนั้น เป็ นเพราะความผิดบาปหรื ออกุศลกรรมของบรรพบุรุษของเขา เมื่อเจ้าหลวงแต่งตั้งผูห้ นึ่ง
ผูใ้ ดให้เป็ นเจ้าเมือง ท่านก็ได้สัญญากับผูน้ ้ นั ว่า ถ้าปฏิบตั ิราชการด้วยความจงรักภักดีตลอดไป ท่านจะ
แต่งตั้งให้บุตรของผูน้ ้ นั เป็ นเจ้าเมืองสื บแทนต่อไป แต่ถา้ ผูน้ ้ นั ประพฤติมิชอบก็ตอ้ งถูกถอดจากตาแหน่ง
เจ้าเมือง เหตุฉะนั้นเชื้อสายของเขาก็เกิดมาภายหลังจึงแทนที่จะได้เป็ นเจ้านายปกครองคนอื่น ก็กลับ
เป็ นราษฎรสามัญอยูใ่ ต้อานาจการปกครอง เราทั้งหลายเป็ นมนุษยชาติที่ได้ถูกปลดจากฐานะอันสู ง
“พระสมณโคดมซึ่ งรวมอยูใ่ นหมู่มนุษยชาติที่กล่าวนี้
ก็ตอ้ งอยูใ่ ต้อานาจของความทุกข์ยาก
เจ็บป่ วยเหมือนกัน พระองค์ทรงเห็นมนุษยชาติจมอยูใ่ นกองทุกข์ ศาสนาก็เสื่ อมทรามลงอย่างน่าอนาถ
พระองค์จึงได้ก่อตั้งศาสนาซึ่ งเป็ นคาสอนเกี่ยวกับจรรยาธรรม ที่เป็ นแก่นสารกว่าศาสนาเดิมขึ้นใหม่ แต่
ทั้งนี้พระองค์มิได้อา้ งว่า พระองค์เองเป็ นพระเจ้า หรื อเป็ นพระผูช้ ่วย ศาสนาของพระองค์ไม่มีอิทธิ พล
พอ ที่จะแก้ไขความเสื่ อมทรามได้เลย เช่นมีการบาเพ็ญ สันโดษ และทรมานตนซึ่ งถือว่าเป็ นวิธีดบั ความ
อยากทั้งหลายทั้งฝ่ ายสู งและราคะตัญหาฝ่ ายต่า
อันเป็ นนิสัยสันดานประจาของมนุษย์ต้ งั แต่เกิดมา
ภายหลังได้เวียนว่ายตายเกิดอยูอ่ ย่างไม่รู้จกั จบสิ้ นแล้ว ก็อาจจะมีหวังเข้าถึงนิพพานได้ความสุ ขและ
ความทุกข์ เป็ นสิ่ งที่แยกออกจากกันไม่ได้ เราจะหลีกหนีจากอันหนึ่งอันใดหาได้ไม่ หมายความว่าถ้าเรา
จะหลีกหนีจากความทุกข์ ก็คือการหนีจากความสุ ขด้วย คาสอนนี้เป็ นสิ่ งมืดมนที่ไม่ให้ความหวังอะไร
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ในภายภาคหน้าเลย เหตุน้ ีจึงทาให้พุทธศาสนิกชนเป็ นผูเ้ ห็นแต่แง่ร้าย ในเรื่ องนี้ จา้ วหญิงก็เห็นพ้องด้วย
โดยได้กล่าวออกมาว่า “นัน่ เป็ นความจริ ง”
ทีน้ ีเรามาเทียบดูกบั ศาสนาของพระเยซู พระเจ้าผูซ้ ่ ึ งเป็ นพระบิดาของมนุษย์ท้ งั หลายทรงรัก
บุตรของพระองค์ที่ได้หลงอยูใ่ นความผิดบาป โดยพระปั ญญาอันเหลือที่เราจะเข้าใจได้พระองค์ได้ทรง
จัดวิธีการไว้ให้มนุษย์ได้รับความรอดพ้นจากบาป ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่มนุษย์ตอ้ งการ ตามที่กล่าวไว้ในพระ
คัมภีร์วา่ “พระเจ้าทรงรักโลก จนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ลงมาเพื่อทุกคนที่เชื่อใน
พระบุตรนั้น จะมิได้พินาศแต่จะมีชีวติ นิรันดร์ ” พระผูส้ ร้างได้กลับกลายมาเป็ นผูช้ ่วยของเราโดยได้ยอม
สละสง่าราศีของพระองค์เสี ยเอากาเนิ ดมาเป็ นมนุษย์ พระบุตรนั้นเป็ นผูส้ าแดงความรักของพระเจ้า ซึ่ งมี
ต่อมนุษยชาติ ให้เห็นได้อย่างใกล้เคียงที่สุด พระองค์ได้บาเพ็ญชีวิตของพระองค์ดว้ ยความบริ สุทธิ์
สะอาดปราศจากมลทิน สอดคล้องตามคาสอนของพระองค์ทุกประการ พระองค์เป็ นแบบอย่างอันดีเลิศ
สาหรับเรา ทรงประกอบไปด้วยความเมตตาปรานีต่อผูท้ ี่ตกอยูใ่ นความบาปและทุกข์ยาก แล้วพระองค์
ได้ยอมพลีชีวติ ของพระองค์เอง เป็ นเครื่ องบูชาสาหรับไถ่บาปของมนุษยโลก โดยการตายอย่างทรมาน
และอดสู เพราะเราฝ่ าฝื นกฎพระบัญญัติเราจาจะต้องรับการพิพากษาโทษ พระองค์ได้ปฏิบตั ิตามกฎพระ
บัญญัติทุกประการ กระนั้นก็ดียงั ทรงยอมทนทุกข์ทรมาน ในการรับโทษบาปแทนเรา พระองค์ทรงชนะ
ความตาย โดยการรับเอาความบาปออกไปเสี ย-ความตายก็ปราศจากพิษสง พระองค์ทรงเป็ นขึ้นมาจาก
ความตาย และได้ปรากฏให้คนทั้งหลายเห็นอยูห่ ลายวันก่อนจะเสด็จขึ้นสวรรค์ต่อหน้าสาวกทั้งหลาย
พระองค์ได้มอบหมายให้สานุศิษย์ป่าวประกาศทัว่ ไปว่า พระองค์จะโปรดประทานอภัยความบาปให้แก่
ทุกคนที่ปรารถนา โดยมิตอ้ งมีการตอบแทนประการใดเลย ในปั จจุบนั นี้และต่อไปตลอดกาล พระองค์
เป็ นผูท้ ูลอ้อนวอนต่อพระบิดาในสวรรค์แทนเราทั้งหลายอยูพ่ ระองค์ได้ประทานพระวิญญาณของ
พระองค์ลงมาให้ เพื่อชาระชี วติ จิตใจของเราให้บริ สุทธิ์ เหมาะสมที่จะรับสภาวะแห่งชีวติ ชัว่ นิรันดร์ ซึ่ง
ตั้งต้นเมื่อเราตายจากโลกนี้ แล้วจะไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป มีคนจานวนนับล้านทั้งหญิงและ
ชายที่เป็ นคนดีที่สุดที่โลกนี้ได้พบเห็น ให้คาพยานยืนยันถึงความแท้จริ งของความรอด อันนาไปถึงชีวติ
นิรันดร์ ตามที่กล่าวนี้ โดยไม่รู้สึกหวาดหวัน่ ต่อความตายเลย เพราะมีความเชื่ อมัน่ ว่า ความบาปทุกข์
ทรมานทั้งมวลได้ผา่ นพ้นไปแล้ว
พระเยซูคริ สต์ เป็ นเหตุให้เราพ้นจากการรับทุกข์ทรมานเพราะความบาปของเรา พระองค์ได้
สาแดงให้เป็ นที่ประจักษ์แจ้งถึงชีวติ นิรันดร์ อันเป็ นสิ่ งซึ่ งต้องสู ญเสี ยไปจากเราเพราะความบาปของเรา
เอง บรรดามิชชันนารี (ครู สอนศาสนา) และคณะของเขาได้อุตส่ าห์จากบิดามารดาและบุตรมา เพื่อนา
ข่าวประเสริ ฐนี้มาบอกแก่จา้ วหญิง และบรรดาประชาชนชาวไทยทั้งหลาย
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เรื่ องราวทั้งหมดนี้ จ้าวหญิงได้ต้ งั ใจฟังด้วยความสนใจยิ่ง และได้ขอร้องให้อธิ บายสอนเธอ
ต่อไปในเรื่ องนี้ เมื่อเธอมีคาถาม ก็ถามด้วยความอยากรู ้โดยบริ สุทธิ์ ใจ มิใช่ดว้ ยดูถูกเหยียดหยาม
ในขณะเล่าเรื่ องนี้ ข้าพเจ้ามิได้กล่าวถึงการที่เธอได้แสดงยอมรับรองเห็นพ้องเป็ นครั้งคราวกับข้อความ
ที่ขา้ พเจ้าได้กล่าวไปแล้วนั้น และบางคราวก็แสดงความข้องใจ และสงสัยในบางข้อซึ่ งข้าพเจ้าเองก็มิ
สามารถจะตอบให้เป็ นที่แจ้งชัดเจนได้ตลอด เช่นเธอตั้งปั ญหาถามว่า ในเมื่อพระเจ้าผูซ้ ่ ึ งทรงฤทธิ์
อานาจสู งสุ ด เหตุใดจึงยอมให้มีความบาปเกิดขึ้น แล้วยังยอมให้ความคิดชัว่ มาทดลองเราเหล่านี้เป็ นต้น
รวมทั้งคาถามข้ออื่น ที่เป็ นคาถามอันนามาซึ่ งความเศร้าสลดใจ เช่นถามว่า ทาไมจึงไม่ได้เผยแพร่ พระ
กิตติคุณเรื่ องความรอดนี้ ให้ได้รู้กนั ทัว่ ไป เพื่อว่าประชาชนทั้งปวง จะได้ทราบถึงข่าวประเสริ ฐนี้ต้ งั แต่
ยังเป็ นเด็กอยู่ คาถามนี้ควรจะเป็ นสิ่ งกระตุน้ เตือนท่านทั้งหลาย ที่ได้อ่านหนังสื อนี้รวมทั้งคณะ
มิชชันนารี ให้รู้สึกรับผิดชอบในเรื่ องการเผยแพร่ พระกิตติคุณด้วย
ในที่สุดหลังจากที่ได้นิ่งไปนาน จ้าวหญิงได้กล่าวคาสารภาพอันน่าพิศวง และเป็ นถ้อยคาที่
ข้าพเจ้าจะลืมเสี ยไม่ได้เลย “อันที่จริ ง ฉันรู ้สึกว่าพ่อครู พดู ถูก ฉันเชื่อว่าจะต้องมีพระเป็ นเจ้าอัน
ศักดิ์สิทธิ์ ผไู ้ ด้สร้างโลก ฉันก็เชื่อตามที่พ่อครู กล่าวเหมือนกัน ว่าเราจะพ้นจากการรับโทษบาปได้โดย
พระเยซูคริ สต์” แล้วเธอได้กล่าวต่อไปด้วยความเศร้าสลดใจว่า “แต่ฉนั จะทาอย่างไร การที่จะละทิง้
จารี ตประเพณี เก่าแก่ ซึ่ งสื บเนื่องแต่ด้ งั เดิมมาจากพ่อแม่ปูยา่ ตายายนั้น เป็ นสิ่ งที่ไม่บงั ควรยิง่ นัก”
ที่ซ่ ึ งเราได้นงั่ สนทนากันนั้น อยูภ่ ายในคุม้ หลังใหม่ซ่ ึ งเป็ นตึก นับเป็ นอาคารแห่ งแรกใน
ประเทศที่ได้สร้างขึ้นอย่างนี้ เป็ นห้องโถงมีตกู ้ ระจกใหญ่ฐานทาด้วยหิ นวางอยู่ มีสิ่งของหลายอย่างเป็ น
ของนอกเก็บไว้ในตูน้ ้ นั ของเหล่านี้ส่วนมากขึ้นมาจากกรุ งเทพฯ เพื่อนามาถวายเนื่องในการฉลองวิหาร
ข้าพเจ้าได้ถามจ้าวหญิงว่า “ท่านพ่อหรื อท่านปู่ ของจ้าวหญิง เคยมีคุม้ เป็ นตึกอย่างนี้บา้ งหรื อไม่” เธอมี
ความประหลาดใจในคาถามของข้าพเจ้าเป็ นอันมาก แล้วตอบว่า “เปล่า” ข้าพเจ้ากล่าวต่อไป “ผมเห็น
จ้าวหญิงนัง่ รถที่ทามาจากนอกไปที่ท่าน้ าทุกวัน บรรพบุรุษของจ้าวหญิงเคยใช้รถชนิดนั้นด้วยหรื อ”
ก่อนที่ขา้ พเจ้าจะได้ยกความเรื่ องนี้มาเปรี ยบเทียบข้าพเจ้าเห็นจ้าวหญิงมีสีหน้าแดงด้วยความรู ้สึกว่าเธอ
เป็ นฝ่ ายเสี ยเปรี ยบเสี ยแล้ว ข้าพเจ้าได้กล่าวต่อไปว่า “จ้าวหญิงได้ละทิ้งขนบธรรมเนียมเก่าแก่เสี ย แล้ว
ได้นาเอาประเพณี ใหม่ ๆ มาใช้แทนอยูท่ ุกวัน อันประเพณี แบบนี้ บรรพบุรุษของจ้าวหญิงไม่เคยได้รู้ได้
เห็นมาก่อนเลย แบบแผนการปกครองบ้านเมือง ก็ได้เปลี่ยนแปลงโดยสิ้ นเชิง”
ผ้าจีวรที่นางสนมของจ้าวหญิงกาลังเย็บอยู่ สาหรับถวายพระ เป็ นผ้ามาจากเมืองนอก เป็ นของที่
บรรพบุรุษของจ้าวหญิงไม่เคยรู ้เห็นเลย สิ่ งของเหล่านี้ มาจากประเทศชาติที่ไม่ได้นบั ถือบูชาพระพุทธ
หรื อผีสางเทวดาเลย วัตถุเหล่านี้เปรี ยบเหมือนผลไม้ที่ออกมาจากต้นของมัน ถ้าให้ดีแล้ว เอาต้นไม้มา
ปลูกเสี ยเองเลยทีเดียวมิดีกว่าหรื อ เพราะต้นไม้ที่ดีก็ยอ่ มจะออกผลดีตลอดไป การสนทนาของเราได้ยตุ ิ
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ลงเพียงนั้น เมื่อเจ้าหลวงได้เสด็จเข้ามา ภายหลังที่ทา่ นยุง่ อยูก่ บั งานของท่านจนรู ้สึกเหนื่อยอ่อนไป เจ้า
หลวงจึงได้ตรัสถามว่าจ้าวหญิงได้สนทนากับข้าพเจ้าด้วยเรื่ องอะไร เธอตอบว่าเราได้สนทนากันถึงเรื่ อง
บุญเรื่ องบาป
ตั้งแต่น้ นั มาปั ญหาเรื่ องนี้ มักจะผุดขึ้นในความนึกคิดของจ้าวหญิงเสมอ ถ้าจะพูดกันตาม
ความรู ้สึกแห่งมนุษยธรรมแล้ว อาจจะกล่าวได้วา่ ตามฐานะของเธอนั้น ย่อมไม่อาจจะเป็ นไปได้ ที่เธอ
จะสาแดงตัว ละทิ้งประเพณี ด้ งั เดิมของบ้านเมืองเสี ยอย่างเปิ ดเผย แต่ขา้ พเจ้ารู ้แน่ชดั ว่า ในเช้าวันนั้นจ้าว
หญิงได้เรี ยนรู ้ถึงหลักความจริ ง ซึ่ งจะไม่มีวนั ลืม ทั้งจ้าวหญิงและเจ้าหลวง ได้มีความสัมพันธ์ฉนั ท์
มิตรภาพกับข้าพเจ้า อย่างสนิ ทสนมตลอดมาจนวาระสุ ดท้าย
ที่เมืองพร้าวมีพระภิกษุชราองค์หนึ่งเป็ นชาติเงี้ยว ได้มาเยีย่ มที่เต็นท์ของเราทุกวันพร้อมด้วย
สหายหนุ่มของท่านอีกผูห้ นึ่ง พระภิกษุองค์น้ ีเป็ นผูม้ ีอาวุโสมีท่าทางเป็ นที่น่าเคารพยาเกรง หน้าตาบอก
ลักษณะเป็ นผูม้ ีใจเยือกเย็น สุ ขุม มีสติปัญญา และความคิดหนักแน่น ตลอดอายุกาลของท่านที่ผา่ น
มาแล้ว ท่านได้หมกมุ่นอยูก่ บั การสวดภาวนาและศึกษาเล่าเรี ยน เกี่ยวกับเรื่ องราวเหล่านี้ ท่านได้เล่าให้
ข้าพเจ้าฟังด้วยความภาคภูมิใจอย่างยิง่ แม้ท่านจะไม่ใช่เป็ นคนมีนิสัยกล้าพูดโต้ตอบด้วยคารมคมคาย
แต่ท่านก็มิใช่เป็ นคนนิ่งขรึ มเสี ยทีเดียว ท่านจึงได้อธิ บายถึงเรื่ องความหวัง ความกลัว และหลักคาสอน
ของท่านด้วยความเจนจัด แล้วยังได้ไต่ถามปั ญหา ที่เกี่ยวด้วยหลักคาสอนฝ่ ายศาสนาของข้าพเจ้าอีกด้วย
เมื่อข้าพเจ้าถามว่าอะไรเป็ นความหวังของท่านในชีวติ ภายภาคหน้า ท่านได้ตอบด้วยจริ งใจว่า “อาตมา
ไม่ทราบ จะทราบได้อย่างไร อาตมาได้พยายามรักษาศีล ประกอบกิจภาวนาใช้ลูกประคาด้วยความ
ศรัทธา แต่จะได้ข้ ึนไปบนหรื อลงข้างล่างก็หาทราบไม่ พลางเอานิ้วมือชี้ข้ ึนลงประกอบด้วยคาพูด
อาตมาได้ปฏิบตั ิตามคาสอนในคัมภีร์ แต่แสงแห่งธรรมมิได้ส่องเข้าถึงที่นี่เลย (พลางเอามือชี้ตรงหัวใจ)
คาสอนในศาสนาของครู พอจะให้ความแจ้งกระจ่างแก่อาตมาบ้างไหม?”
ความสนใจกับความหมดหวัง ที่พระองค์น้ ีได้แสดงออกมา เป็ นเหตุจูงใจข้าพเจ้าให้มีความ
สนใจในท่านยิง่ ขึ้น ข้าพเจ้าจึงได้ถามท่านว่า ความพลาดพลั้งผิดบาปซึ่ งได้ทาไปแล้วจะบังเกิดผล
ประการใด ท่านตอบว่า “สิ่ งนั้นเป็ นความมืดมน ตามคาสอนในคัมภีร์อาตมาจะได้รับบาเหน็จสาหรับ
ความดีท้ งั หลายที่อาตมาได้กระทาไว้ สาหรับความพลาดพลั้งผิดบาปทั้งหลาย อาตมาจะต้องได้รับโทษ
ก่อนที่อาตมาจะเข้าถึงนิพพานอันเป็ นขั้นสุ ดท้ายที่วิญญาณจิตของมนุษย์ จะหลุดพ้นจากการเวียนว่าย
ตายเกิด โดยการดับสู ญสิ้ นซึ่ งราคะตัณหาทั้งมวล” ข้าพเจ้าได้ถามต่อไปว่า “จะต้องอยูใ่ นสภาวะที่กล่าว
นั้นนานสักเท่าใด” ท่านได้ให้คาตอบเป็ นจานวนตัวเลข ซึ่ งแม้แต่นกั ดาราศาสตร์ ผชู ้ ่ าชองอยูก่ บั การ
คานวณตัวเลขซึ่ งมิอาจจะนับได้ ก็จะต้องยอมจานน “ถ้าเช่นนั้นก็แสดงว่าจะต้องรับโทษอยูต่ ลอดไปไม่
มีเวลาสิ้ นสุ ด มิใช่หรื อ”
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“ใช่ แต่จะทาอย่างไรได้? ตามคัมภีร์ของอาตมาก็ได้สอนไว้อย่างนั้น”
“แล้ว จะไม่มีโอกาสที่จะได้รับอภัยโทษบาปบ้างเลยหรื อ”
“ไม่มีเลย พระพุทธเจ้าได้แต่ช้ ีทางให้เรา คือทางที่พระองค์ได้ปฏิบตั ิมาแล้ว พระองค์ได้บรรลุ
ถึงจุดหมายปลายทางนั้น อันเป็ นทางที่ยดื ยาวเกือบไม่มีที่สิ้นสุ ด เราหวังที่จะเดินไปตามทางที่ส้ ันกว่า
นั้นหรื อเดินไปอีกทางหนึ่งต่างหากได้อย่างไร?”
“ถ้าสมมุติวา่ มีทางหนึ่ง เจ้าของทางนั้นมีฤทธิ์ อานาจเหนือสากลโลกได้ทรงพระชนม์อยูก่ ่อน
พระพุทธองค์ท้ งั หลาย และทรงสภาวะอยูเ่ หนือพระพุทธเจ้าทุกองค์ ทรงไว้ซ่ ึงสิ ทธิและอานาจที่จะอภัย
ความบาปให้มนุษย ทั้งนี้เกิดจากเมตตาคุณของพระองค์เอง โดยได้ยอมรับโทษและใช้หนี้ของความ
บาปทั้งหมดแทนเรา เช่นนี้ จะไม่เป็ นข่าวที่น่าชื่นชมยินดีเลยหรื อ?”
“แน่นอน ถ้าเป็ นจริ งดังนั้น ก็เป็ นสิ่ งน่าชื่นชม”
ในฤดูหนาวปี พ.ศ. 2448 เมืองเชียงใหม่ได้มีเกียรติตอ้ นรับองค์มงกฎราชกุมารแห่งกรุ งสยาม
(ปัจจุบนั - ขณะเขียนเรื่ องนี้-ทรงเป็ นพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ) ในการเสด็จเยีย่ มเมือง
เชียงใหม่ครั้งนี้ พระองค์ท่านได้ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้ารับคาเชิ ญของคณะมิชชันนารี ให้เสด็จวางศิลา
ฤกษ์ของตึกห้องประชุม วิลเลี่ยม อัลเลน บัดเลอร์ ซึ่ งเป็ นหอประชุมของโรงเรี ยนชายหลังใหญ่ ใน
โอกาสนั้น พระองค์ท่านได้ทรงประทานพระดารัสดังต่อไปนี้
“ท่านสุ ภาพบุรุษและสุ ภาพสตรี ท้ งั หลาย ข้าพเจ้าได้ฟังข้ออภิปรายนันทนาการของท่านเมื่อ
สักครู่ น้ ี ด้วยความพึงพอใจอย่างยิง่ ข้าพเจ้าถือว่าเป็ นสักขีพยานสาแดงความเป็ นมิตรไมตรี ของท่านต่อ
ราชอาณาจักรไทยโดยไม่มีปัญหา
เมื่อคราวที่ขา้ พเจ้าไปเยีย่ มสหปาลีรัฐอเมริ กนั
ประชาชนชาวอเมริ กนั ได้ยนิ ดีตอ้ นรับข้าพเจ้า
อย่างอุ่นหนาฝาคัง่ ข้าพเจ้าจะได้กล่าวถึงการเลี้ยงอันใหญ่โตหรู หราที่คณะกรรมการ (เพรสไบทีเรี ยน
มิชชัน่ ) ต่างประเทศได้จดั ขึ้นต้อนรับข้าพเจ้าทาให้ขา้ พเจ้าเห็นได้อย่างชัดเจนทีเดียวว่าชาวอเมริ กนั ได้
ต้อนรับข้าพเจ้าอย่างเต็มอกเต็มใจ และมิใช่อย่างเสี ยไม่ได้จึงเป็ นที่ประจักษ์แก่ขา้ พเจ้าว่า ชาวอเมริ กนั
ได้มีไมตรี จิตอย่างจริ งใจต่อราชอาณาจักรไทย ข้าพเจ้าได้ทราบซึ้ งและมัน่ ใจในความจริ งข้อนี้ และจะ
ไม่ลืมการไปเยีย่ มประเทศสหปาลีรัฐครั้งนั้นได้ง่าย ๆ”
เมื่อเป็ นดังนั้น ข้าพเจ้าจึงรู ้สึกจาเป็ นเหลือเกิน ที่จะต้องตอบสนองความมีใจดีของท่านอันนี้
อย่างเต็มความสามารถของข้าพเจ้า เช่นเดียวกับที่พระอัยยิกาและพระราชบิดาของข้าพเจ้า ได้ผกู มิตรกับ
คณะมิชชันนารี ข้าพเจ้าเองก็มนั่ ใจว่า จะได้มีโอกาสในวาระอันเหมาะสมที่จะได้ช่วยเหลือท่านทั้งหลาย
ตามขอบเขตอานาจของข้าพเจ้าที่จะทาได้
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“การที่ท่านได้ให้ขา้ พเจ้ามาในวันนี้ เพื่อจะวางศิลาฤกษ์สาหรับตึกโรงเรี ยนใหม่ของท่าน ย่อม
เป็ นประจักษ์พยานถึงความมีไมตรี จิตและสันถวไมตรี อนั ดีของท่านต่อประเทศไทย ข้าพเจ้ามัน่ ใจเต็มที่
ท่านจะได้พยายามทุกประการ ที่จะอบรมสั่งสอนนักเรี ยนทั้งหลายให้ได้ใช้ความรู ้ของเขา เพื่อความ
สวัสดีของประเทศชาติ ดังนั้นข้าพเจ้าจึงมีความยินดีอย่างยิง่ ที่จะปฏิบตั ิตามคาขอร้องของท่าน และ
ขอให้สถานศึกษาใหม่น้ ี จงประสบกับความพิพฒั น์มงคลไพบูลย์พนู ผล ในสิ่ งอันพึงปรารถนาของผู้
ก่อตั้งทุกประการเทอญ”
ในเดือนธันวาคมปี พ.ศ. 2451 น้องชายของนายแมคกิลวารี คือศาสตราจารย์คอร์นีเลียส บี.
บรัดเลย์ แห่งมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์ เนีย ขณะที่ได้เดินทางมาเยีย่ มดินแดนอันเป็ นที่เกิดของเขาและเป็ นที่
ทางานของบิดา ได้ข้ ึนมาเยีย่ มเราที่เมืองเหนื อ ผูท้ ี่มาฟังเขากล่าวปราศรัย ทั้งชาวเมือง และชาว
ต่างประเทศ ต่างพากันประหลาดใจไปตาม ๆ กัน ที่เห็นเขาพูดภาษาไทยได้อย่างคล่องและไม่มีที่
ผิดเพี้ยน ทั้งยังสามารถเทศนาได้ดว้ ย ภายหลังที่ได้จากเมืองไทยไปนานถึง สามสิ บหกปี ในการมาเยี่ยม
ของเขาครั้งนี้เอง เขาได้ศึกษาค้นคว้า และแปลข้อความในหลักศิลาจารึ กครั้งกรุ งสุ โขทัย ซึ่ งนับเป็ น
อนุสาวรี ยอ์ นั แรกที่สุดของภาษาไทย เท่าที่ทราบกัน
เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2453 นางแมคกิลวารี และข้าพเจ้าได้ฉลองวันครบรอบ 50 ปี ของการ
แต่งงานของเรา และพอดีไปตรงกับเวลาที่มีการประชุมประจาปี ของคณะมิชชันนารี จึงมีมิตรสหาย
มิชชันนารี หลายคน รวมทั้งมิตรสหายชาวต่างประเทศอื่น ๆ ที่พานักในประเทศไทยได้มาร่ วมงานด้วย
อย่างไรก็ตามเป็ นเรื่ องน่าเสี ยดายอย่างมาก ที่ดร.วิลสันผูท้ ี่ได้ไปในพิธีแต่งงานของข้าพเจ้า เมื่อห้าสิ บปี
มาแล้วนั้น ไม่แข็งแรงพอที่จะเดินทางมายังเมืองเชียงใหม่ในโอกาสนี้ได้ ของขวัญงดงามจานวนมากที่
ได้รับ เป็ นเครื่ องหมายของความรักใคร่ นบั ถือจากมิตรสหายที่รักของเรา ทั้งที่นี่และที่บา้ นเดิมของเรา
ในบรรดาจดหมายและโทรเลขมากหลายที่ได้รับ มีโทรเลขฉบับหนึ่ง ที่ลูก ๆ ของเราส่ งมาจากอเมริ กา
สิ่ งที่มีค่ามากที่สุดในบรรดาข่าวสารเหล่านั้น คือสาสน์ที่ส่งมาจาก กรมพระยาดารงราชานุภาพ
ผูเ้ ป็ นเสนาบดีมหาดไทย สาสน์น้ นั มีขอ้ ความว่า
“ข้าพเจ้าเพิ่งได้รับทราบจากหนังสื อพิมพ์ ถึงเรื่ องการฉลองวันครบรอบ 50 ปี ของชีวติ วิวาห์
ของท่าน ข้าพเจ้าขอให้ท่านและนางแมคกิลวารี จงได้รับความปิ ติยนิ ดีดว้ ยใจจริ ง และความปรารถนาดี
ทั้งปวงจากข้าพเจ้า เพื่อท่านทั้งสองจะได้มีชีวติ ยืนยาว และกระทากิจการอันสาคัญของท่านต่อไปอีก
หลาย ๆ ปี ........ดารง”
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