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คานา
เรื่ องเบ็นเฮอร์ น้ ีได้จดั ทาเป็ นหนังสื อและภาพยนต์มาหลายครั้งแล้ว แต่รสชาติของเรื่ องหาจืด
จางไปไม่ ในปี 1959 บริ ษทั เมโทร โกลวิน เมเยอร์ ได้ทุ่มเงิน 15,000,000 ดอลล่าร์ เพื่อสร้างภาพยนต์
โดยมีฉากใหญ่ยงิ่ ที่สุดในโลก
หนังสื อเรื่ องเบ็นเฮอร์ ฉบับนี้ มิได้บรรจุรายละเอียดของฉบับเดิมทั้งหมด บางคนอาจประหลาด
ใจว่าทาไมเบ็นเฮอร์ จึงเป็ นคนที่คอยคิดจะแก้แค้นอยูเ่ สมอ แต่ควรจะระลึกว่าเบ็นเฮอร์ ได้เข้าเป็ นคริ ส
เตียนเอาในตอนจบของเรื่ องต่างหาก
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ตอนที่ 1 ยูดา เบ็นเฮอร์
ที่กาแพงเมื่อเยรู ซาเล็มด้านทิศตะวันตกมีช่องว่างและมีป้ายเขียนบอกไว้วา่ “ประตูเบ็ธเลเฮ็ม
หรื อประตูยพั ฟา”
ในสมัยกษัตริ ยซ์ ะโลมีการค้าขายกันคึกคักในตาบลนี้ มีพอ่ ค้าที่ร่ ารวยจากเมืองทุโร, ซี โดนและ
ประเทศอียปิ ต์มาร่ วมด้วย แม้จะเป็ นเวลาล่วงเลยมาเกือบสามพันปี แล้วก็ตาม ก็ยงั คงมีการค้าขายตามเคย
ในปั จจุบนั ผูเ้ ดินทางคนใดต้องการจะซื้ อเข็มหมุด, หรื อปื นพก, แตงกวา, หรื ออูฐ, บ้านหรื อม้า, ถัว่ แขก
หรื อเครื่ องลายคราม, อินทะผาลัมหรื อล่ามนาเที่ยว, แตงโมหรื อคน, นกเขาหรื อลา ก็อาจถามหาซื้ อได้ที่
ประตูยพั ฟานี้ บางทีก็มีคนมากคึกคักแสดงว่าในสมัยกษัตริ ยเ์ ฮโรดผูส้ ร้างก็คงจะเป็ นเช่นเดียวกัน บัดนี้
เราจะนาผูอ้ ่านไปเที่ยวชมตลาดนี้ในสมัยของเฮโรด
ขณะนี้เป็ นเวลาสามโมงเช้า คนจานวนมากได้กลับไปแล้ว แต่การเบียดเสี ยดยังไม่ลดลง ใน
จานวนคนที่มาใหม่มีพวกหนึ่งที่มาทางกาแพงเมืองด้านใต้ มีชายคนหนึ่ง, หญิงคนหนึ่งและลาหนึ่งตัว
ผูช้ ายยืนอยูท่ างหน้าลา มือถือเชือกจูงลา ยืนยันไม่อยูซ่ ่ ึ งดูเหมือนเขาจะเลือกให้ไม้อนั นี้ทา
ประโยชน์สองอย่าง คือเป็ นทั้งปฏักและไม้เท้าเครื่ องแต่งกายของเขาก็เหมือนกับพวกยิวที่อยูร่ อบ ๆ แต่
เป็ นเครื่ องแต่งกายที่ค่อนข้างใหม่ จากลักษณะท่าทางแสดงว่าเขามีอายุหา้ สิ บปี การกะประมาณนี้เป็ น
การถูกต้อง เพราะเคราดาของเขามีสีเทาปะปนอยูด่ ว้ ย
ลาตัวนั้นก้มกินหญ้าเขียวที่ข้ ึนอยูต่ รงหน้าโดยไม่เอาใจใส่ ในตัวผูห้ ญิงที่นงั่ อยูบ่ นหลังของมัน
เธอใช้เสื้ อขนสัตว์สีหม่นคลุมร่ างกายอย่างมิดชิด
“คุณคือโยเซฟชาวนาซาเร็ ธใช่ไหม?” ผูถ้ ามยืนอยูใ่ กล้ ๆ
โยเซฟหันมาแล้วตอบว่า “ใช่ ผมชื่อจริ ง ๆ อ้อ, อาจารย์ซามูเอล, สหายรัก ขอให้คุณมีความสุ ข
เถิด”
“ผมก็ขอให้คุณมีความสุ ขเช่นเดียวกัน” อาจารย์หยุดพูดหันไปมองดูหญิงนั้นแล้วพูดต่อไปว่า
“ขอให้คุณ, ครอบครัวและบรรดาผูร้ ่ วมงานของคุณจงมีสันติสุขเถิด”
เมื่อพูดตอนสุ ดท้ายเขาเอามือแตะที่อกของเขาและก้มหัวคานับหญิงนั้น
อาจารย์ผนู ้ ้ นั พูดอย่างเป็ นกันเองว่า “ตามเสื้ อผ้าของคุณมีฝุ่นติดอยูบ่ า้ ง ผมสันนิษฐานเอาว่าเมื่อ
คืนนี้คุณคงนอนพักในเมืองของบรรพบุรุษพวกเราเป็ นแน่”
โยเซฟตอบ “มิได้, พวกเรามาถึงเมืองเบธาเนียก่อนค่า เราจึงพักอยูท่ ี่โรงแรมในเมืองนั้น พอรุ่ ง
ขึ้นเช้าเราก็ออกเดินทางมาที่นี่”
“ผมคิดว่าคุณคงไม่ใช่มาที่ยพั ฟา ฉะนั้นคุณคงจะต้องเดินทางต่อไปอีกไกล”
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“ไปเพียงแต่เมืองเบ็ธเลเฮ็ม”
อาจารย์ “ถูกแล้ว, ก็คุณเป็ นคนเกิดในเมืองเบ็ธเลเฮ็มนี่ คุณคงจะไปที่เมืองนั้นกับบุตรสาวเพื่อ
สารวจสามะโนครัวเก็บภาษีอากรตามคาสั่งของซี ซาร์ เป็ นแน่”
แต่โยเซฟกล่าวตอบโดยมิได้เปลี่ยนอิริยาบถหรื อสี หน้าแต่ประการใดว่า “หญิงคนนั้นมิใช่เป็ น
บุตรสาวของผม”
แต่อาจารย์คงพูดถึงเรื่ องการบ้านการเมืองต่อไปโดยไม่ฟังคาอธิ บายของโยเซฟว่า “พวกซีลอท
ทางานอะไรบ้างที่เมืองกาลิลี?”
โยเซฟได้ตอบโดยระมัดระวังว่า “ผมเป็ นเพียงช่างไม้ และนาซาเร็ ธก็เป็ นเพียงหมู่บา้ น ถนนที่
ผมตั้งร้านช่างไม้ก็ติดต่อไปยังเมืองต่าง ๆ ไม่ได้ การถากไม้และเลื่อยไม้ ทาให้ผมไม่มีเวลาที่จะเอาใจใส่
กับการโต้เถียงของคณะพรรคต่าง ๆ ได้”
ในตอนนี้หญิงนั้นได้เลิกผ้าคลุมหน้าออกจึงมองเห็นใบหน้าได้ชดั เจน สายตาของอาจารย์ก็มอง
ไปทางนั้น เขาจึงเห็นใบหน้าอันสวยงามเต็มไปด้วยความสนใจยิง่ ครู่ น้ นั แก้มและคิ้วของเธอก็แดงขึ้น
ครั้นแล้วเธอก็กลับเอาผ้าคลุมหน้าตามเดิม
นักการเมืองเลยลืมเรื่ องของตนเสี ยสนิท เขาพูดด้วยเสี ยงแผ่ว ๆ ว่า “บุตรของคุณหน้าตาน่า
เอ็นดู”
โยเฟจึงพูดซ้ าอีกว่า “เธอมิใช่เป็ นบุตรของผม”
อาจารย์ยงิ่ ประหลาดใจมากขึ้นเมื่อเห็นว่าโยเซฟต้องการจะพูดต่อไปว่า “หล่อนเป็ นบุตรของโย
อาคิมและอันนาแห่งเบ็ธเลเฮ็ม หวังว่าคุณคงจะเคยทราบว่าเขาเป็ นผูม้ ีชื่อเสี ยงดีอยู.่ .........”
อาจารย์พดู อย่างเคารพว่า “ครับ, ผมรู ้จกั เขาดี เขาสื บเชื้อสายมาจากกษัตริ ยด์ าวิด”
โยเซฟกล่าวต่อไปว่า “ขณะนี้บิดามารดาของหญิงผูน้ ้ ีได้ตายในเมืองนาซาเร็ ธ โยอาคิมไม่ใช่คน
ร่ ารวย แต่ก็มีบา้ นและสวนเป็ นมรดกที่แบ่งไว้ให้บุตรสาวสองคนคือมาเรี ยนและมาเรี ยผูน้ ้ ีเป็ นบุตรของ
เขา เพื่อจะสงวนมรดกให้คงอยู่ กฎหมายจึงบัญญัติให้เธอสมรสกับญาติสนิท บัดนี้หญิงคนนี้ เป็ นภริ ยา
ของผมแล้ว”
“ฉะนั้นคุณก็เป็ น.........”
“เป็ นอาว์ของเธอ”
“ถูกแล้ว เมื่อคุณทั้งสองเกิดในเมืองเบ็ธเลเฮ็ม กฎหมายโรมันจึงบังคับให้คุณนาภริ ยาไปจด
ทะเบียนสามะโนครัวที่นนั่ ”

6

เมื่อพูดเช่นนั้นแล้วอาจารย์ก็หนั กลับหายแว่บไปทันที คนแปลกหน้าผูย้ นื อยูใ่ กล้ ๆ สังเกตเห็น
ว่าโยเซฟแสดงความประหลาดใจจึงกระซิบเบา ๆ ว่า “อาจารย์ซามูเอลเป็ นพวกซี ลอท ยูดาไม่เป็ นคน
บึกบึนเหมือนท่านผูน้ ้ ี ”
โยเซฟไม่อยากจะสนทนากับผูน้ ้ นั จึงทาเป็ นไม่ได้ยนิ เขาก้มลงเก็บหญ้าที่ลากินตกไว้มารวมเข้า
เป็ นกองเล็ก ๆ ครั้นแล้วก็ลุกขึ้นยืนพิงไม้เท้าคอยเวลาต่อไป
ต่อมาอีกประมาณหนึ่งชัว่ โมง คณะเล็ก ๆ นี้ก็ได้ออกประตูเมืองเลี้ยวไปทางซ้ายเพื่อมุ่งไปสู่
เมืองเบ็ธเลเฮ็มที่ลาดลงไปสู่ หุบผาฆินนม ซึ่ งมีตน้ กระกอกเทศขึ้นอยูห่ ่าง ๆ กัน โยเซฟได้เดินจูงลาที่
ผูห้ ญิงขี่อย่างระมัดระวัง ทางซ้ายมือของเขาเป็ นกาแพงเมืองเหยียดยาวไปทางทิศใต้และทิศตะวันออก
จดภูเขาซี โอน ส่ วนทางขวามือเป็ นโคกเนิ นอันเป็ นเขตของหุบเขาทิศตะวันตก
เขาผ่านบ่อน้ าตื้นกิโฆนไปอย่างช้า ๆ ดวงอาทิตย์กาลังขึ้นสู งทุกขณะ เขาเดินขนานไปกับท่อ
ระบายน้ าจากบ่อซะโลมอนอย่างสบาย ๆ
เขาเดินไปตามริ มของทุ่งกว้าง ในที่สุดได้มาถึงเนินมาร์เอลิอสั เมื่อมองข้ามหุ บผาก็จะแลเห็น
เมืองเบ็ธเลเฮ็ม คลังเสบียงอาหารโบราณกาแพงสี ขาวอยูบ่ นสันเขามองเห็นได้เด่นชัดอยูเ่ หนือต้นไม้สี
น้ าตาลเหี่ ยวแห้งไม่มีใบ เขาทั้งสองได้หยุดพักและโยเซฟได้ช้ ีให้ดูสถานศักดิ์สิทธิ์ ต่าง ๆ แล้วจึงออก
เดินทางลงไปในหุ บผาตรงไปยังบ่อน้ าซึ่ งเป็ นสนามรบของทหารหาญของกษัตริ ยด์ าวิด ในที่น้ ีมีคนและ
สัตว์อยูแ่ น่น โยเซฟจึงเกรงไปว่าถ้าในเมืองมีคนมากอาจไม่มีที่พกั สาหรับนางมาเรี ยก็ได้ เขาจึงรี บเดิน
ทางผ่านเสาหิ นฝังศพของราเฮล แล้วขึ้นไปบนเนิ นสู งโดยมิได้ทาความเคารพบุคคลที่ได้พบปะตามทาง
จนกระทัง่ มาหยุด ณ ที่พกั สัตว์ดา้ นนอกประตูโรงแรมใกล้ชุมทางถนนสายต่าง ๆ
ในหมู่บา้ นเบ็ธเลเฮ็มมีผใู ้ หญ่บา้ นเพียงคนเดียว จึงมีที่พกั สัตว์แต่เพียงแห่งเดียว แม้โยเซฟจะ
เป็ นคนเกิดในหมู่บา้ นนี้ แต่ไปอยูท่ ี่อื่นเสี ยนาน จึงไม่มีสิทธิ ที่จะเรี ยกร้องเอาที่พกั ได้ นอกจากนั้นการ
สารวจสามะโนครัวที่เขามารับตรวจครั้งนี้อาจกินเวลานานหลายเดือนก็ได้ ข้าราชการโรมันตามหัวเมือง
ทางานล่าช้า ฉะนั้นโยเซฟและภริ ยาจะต้องรอรับการสารวจอีกเป็ นเวลานาน ดังนั้นในขณะที่เขากาลัง
เดินทางอยูบ่ นเนิ นสู งจูงลามาด้วยความลาบาก โยเซฟก็มีความวิตกกังวลมากขึ้นว่าจะไม่มีที่พกั เพียงพอ
กัน เมื่อเขาเดินทางเข้ามาใกล้สานักงานสารวจ ความตกใจก็ไม่ลดน้อยลงเมื่อเห็นคนเบียดเสี ยดกันที่
ประตู
โยเซฟพูดขึ้นช้า ๆ ว่า “เราไม่สามารถที่จะไปถึงประตูได้ พักอยูท่ ี่นี่จะดีกว่า แล้วสื บดูวา่
เรื่ องราวเป็ นอย่างไรกัน”
ขณะนี้มีชายคนหนึ่งออกมาจากที่เบียดเสี ยดมาหยุดยืนอยูข่ า้ งลาท่าทางโมโหเนื่องจากคนเบียด
ยัดเยียดกัน โยเซฟจึงถามชายผูน้ ้ ีวา่
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“ทาไมคนถึงเบียดเสี ยดกันมากมายเช่นนี้?”
ขณะนั้นหันหน้ามาด้วยความโกรธ แต่พอเห็นใบหน้าของโยเซฟและสาเนียงถามของเขาอย่าง
สุ ภาพใจเย็น เขาก็ยกมือทาความเคารพและตอบว่า
“ขอความสันติสุขจงมีแก่ท่านอาจารย์, ผมเป็ นบุตรของยูดา และมีภูมิลาเนาอยูห่ มู่บา้ นเบ็ธดา
โกนซึ่ งเป็ นถิ่นฐานของตระกูลดาน”
โยเซฟ “อยูใ่ นถนนสายโมดินไปยัพฟาใช่ไหม?”
ชายคนนั้นตอบด้วยหน้าตายิม้ แย้มว่า “ท่านคงได้ไปหมู่บา้ นเบ็ธดาโกนมาแล้วซิ จึงรู ้จกั ดี การที่
พวกเราชาวยูดามาที่นี่ ก็เพราะว่าเราได้จากเทือกเขาเอฟราธาซึ่งเป็ นสถานที่ของบรรพบุรุษยาโคบไป
เสี ยหลายปี เมื่อทางราชการประกาศสารวจสามะโนครัวพวกฮิบรู ในถิ่นกาเนิด พวกเราจึงได้มารับการ
สารวจที่นี่ครับ, ท่านอาจารย์”
ชายผูน้ ้ ีได้หยุดพูดแล้วมองไปยังนางมาเรี ยซึ่ งกาลังฟังเขาพูดและมองดูเขาด้วย ครั้นแล้วชายผูน้ ้ ี
เอ่ยต่อไปว่า “ท่านอาจารย์ ขอเชิ ญท่านพาภริ ยาของท่านไปพบกับภริ ยาของผม ภริ ยาและบุตรของผมพัก
อยูใ่ ต้ตน้ มะกอกเทศเอนที่ตอนโค้งของถนน” และพูดกับโยเซฟอย่างหนักแน่นว่า “ที่พกั ทุกแห่งเต็ม
หมด อย่าไปสอบถามที่ประตูเลย ไม่ได้ผลดอก”
โยเซฟ “เป็ นความกรุ ณาอย่างยิง่ จะมีที่พกั หรื อไม่ก็ตามที ผมจะต้องไปรู ้จกั กับครอบครัวของ
คุณให้จงได้ ขอให้ผมกับคนเฝ้ าประตูสักประเดี๋ยวแล้วจะกลับมา”
เมื่อโยเซฟได้ส่งบังเหี ยนลาให้ชายคนนั้นถือไว้แล้ว เขาก็เดินเบียดคนเข้าไปยังประตู
คนเฝ้ าประตูนงั่ อยูบ่ นท่อนไม้ใหญ่นอกประตู เขาพิงหอกไว้ที่กาแพงเบื้องหลังเขา มีสุนขั ตัว
หนึ่งนัง่ อยูใ่ กล้เขา
โยเซฟพูดกับคนเฝ้ าประตูวา่ “ขอให้สันติสุขของพระเจ้าสถิตอยูก่ บั ท่าน”
โยเซฟพูดอย่างสุ ภาพต่อไปว่า “ผมเป็ นคนเกิดในเบ็ธเลเฮ็ม มีหอ้ งว่างบ้างไหม?”
“ไม่มีเลย”
“คุณคงจะรู ้ผมชื่ อโยเซฟชาวนาซาเร็ ธ นี่เป็ นเมืองบรรพบุรุษผมเป็ นเชื้อสายของกษัตริ ยด์ าวิด”
การใช้คาพูดเช่นนี้เป็ นการเสริ มความหวังของโยเซฟ การเป็ นบุตรของยูดาถือกันตามตระกูล
รู ้สึกว่าเป็ นเรื่ องสาคัญประการหนึ่ง และการสื บเชื้อสายของกษัตริ ยด์ าวิดก็เป็ นอีกเรื่ องหนึ่ง เพราะพวกยู
ดาถือกันว่าเป็ นการอวดอ้างที่สาคัญยิง่
จริ งอยู่ การสื บเชื้อสายจากวงศ์กษัตริ ยท์ ี่ศกั ดิ์สิทธิ์ อาจทาให้เกิดความเชื่อถือได้ในเมืองเบ็ธเล
เฮ็ม คาพูดของโยเซฟที่กล่าวว่า “นี่เป็ นเมืองบรรพบุรุษของผม” เป็ นการพูดความจริ ง เพราะเคยเป็ น
เมืองของนารู ธภริ ยาของโบอาศทาการปกครอง เป็ นเมืองของยิซยั และบุตรสิ บคน ซึ่งกษัตริ ยด์ าวิดบุตร
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คนสุ ดท้องปกครอง และเป็ นเมืองที่ท่านซามูเอลมาเลือกตั้งกษัตริ ย ์ และเป็ นเมืองที่กษัตริ ยด์ าวิดได้มอบ
ให้แก่บุตรชายของบารศิลลัย
การกล่าวอ้างเช่นนี้บงั เกิดผลเหมือนกัน เพราะทาให้คนเฝ้ าประตูลุกขึ้นยืนเอามือลูบเคราและ
พูดด้วยความเคารพว่า “ท่านอาจารย์, ผมไม่ทราบว่าประตูเมืองนี้เปิ ดออกต้อนรับผูเ้ ดินทางตั้งแต่สมัยใด
แต่ก็ได้เปิ ดออกเป็ นเวลากว่าหนึ่งพันปี มาแล้ว และตลอดเวลาดังกล่าวยังไม่เคยมีตวั อย่างที่ปรากฏว่าได้
ขับไล่คนที่ดีออกไปเลย เว้นเสี ยแต่วา่ ไม่มีสถานที่ให้เขาพักผ่อนเท่านั้น ถ้าต้องทาเช่นนี้กบั คนแปลก
หน้าแล้ว การที่ตอ้ งปฏิเสธต่อเชื้อสายของกษัตริ ยด์ าวิดก็เป็ นเหตุผลอันยุติธรรมที่คนเฝ้ าประตูจะยกเป็ น
ข้อแก้ตวั ได้ ฉะนั้นผมขอแสดงความเคารพต่อท่านอีกครั้งหนึ่ง ขอได้เชิญไปกับผม ๆ จะชี้ให้ท่านดูได้
ว่าไม่มีที่พกั เหลืออยูเ่ ลย ไม่วา่ จะเป็ นห้องโถงหรื อสนามลานบ้าน หรื อแม้แต่บนหลังคา”
โยเซฟมองไปยังฝูงชนแล้วจึงถามว่า “คนเหล่านั้นเป็ นใคร ทาไมจึงมาที่นี่มากมายในขณะนี้?”
“คาสั่งของซี ซาร์ นนั่ แหละที่บงั คับให้ท่านและคนอื่น ๆ ต้องมา”
โยเซฟคงยืนกรานต่อไป “สาหรับตัวผมเองไม่เป็ นไร แต่ภริ ยาของผมมาด้วย กลางคืนหนาวจัด
บนเขานี้หนาวยิง่ กว่าบ้านนาซาเร็ ธเธอจะอยูก่ ลางแจ้งไม่ได้ ไม่มีหอ้ งพักเหลือบ้างหรื อ?
คนเฝ้ าประตูช้ ีไปยังฝูงชนที่เบียดเสี ยดอยูท่ ี่ประตูพลางพูดว่า “พวกเหล่านี้ก็ไปเที่ยวหากันทัว่
เมืองแล้วต่างก็บ่นกันว่าที่พกั เต็มหมด”
โยเซฟก้มหน้าลงพลางบ่นพึมพัมว่า “เธอยังเยาว์อยู่ ถ้าขืนให้เธอนอนบนภูเขา เธอจะต้องหนาว
ตาย”
แล้วจึงหันมาพูดกับคนเฝ้ าประตูอีกว่า “บางทีคุณคงจะรู้จกั บิดามารดาของเธอ โยอาคิมและอัน
นา เป็ นชาวเบ็ธเลเฮ็มเหมือนข้าพเจ้าและเป็ นวงศ์วานของกษัตริ ยด์ าวิด
“ผมรู้จกั เขาดีครับ เขาเป็ นคนดีจริ ง ๆ” ขณะนี้คนประตูมองดูพ้ืนดินกาลังใช้ความคิด ทันใดนั้น
เขาก็เงยหน้าขึ้นแล้วพูดว่า “ผมไม่สามารถหาที่พกั ให้ท่านได้ แต่ก็จะขับไล่ท่านไม่ได้เหมือนกัน จะช่วย
โดยเต็มความสามารถ คณะของท่านมีกี่คน?”
โยเซฟนับในใจแล้วตอบว่า “ภริ ยาของผมคนหนึ่ง และเพื่อนกับครอบครัวมาจากหมู่บา้ น
เบ็ธดาโกนในถนนยัพฟา รวมทั้งหมดหกคน”
“เอาละครับ ท่านไม่ตอ้ งนอนตากลมบนภูเขา รี บไปนาคณะมาทั้งหมด เพราะว่าตะวันบ่ายลง
ไปแล้ว ฤดูน้ ีค่าเร็ ว ตะวันจวนลับภูเขาแล้ว”
“ขอท่านจงได้รับพรจากผูเ้ ดินทางไร้ที่พกั เถิด”
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เมื่อพูดขาดคาแล้วโยเซฟก็ดีใจกลับไปบอกมาเรี ยและพวกชาวหมู่บา้ นเบ็ธดาโกน สักครู่ หนึ่ง
ชายนั้นก็นาครอบครัวของตนมาสมทบพวกสตรี ขี่ลา ภริ ยารู ปร่ างอ้วน พวกลูกสาวก็มีลกั ษณะคล้าย
มารดา เมื่อมาใกล้ประตู คนเฝ้ าก็รู้ได้ทนั ทีวา่ เป็ นพวกคนยากจน
โยเซฟพูด “นี่เป็ นภริ ยาผม ส่ วนพวกเหล่านี้ เป็ นสหาย”
มาเรี ยเปิ ดผ้าคลุมหน้า
คนเฝ้ าประตูบ่นพึมพาว่า “นัยน์ตาสี น้ าเงินและผมสี ทอง เหมือนกับกษัตริ ยห์ นุ่มดาวิดตอนไป
ร้องเพลงให้ซาอูลฟัง”
ครั้นแล้วเขาก็รับบังเหียนลาจากโยเซฟและพูดกับมาเรี ยว่า “โอ้,ราชธิดาของกษัตริ ยด์ าวิด ขอ
ท่านได้มีสันติสุขเถิด” แล้วหันไปพูดกับพวกที่มาด้วยว่า “ขอทุกคนจงมีสันติสุข” แล้วพูดกับโยเซฟว่า
“เชิญท่านอาจารย์เดินตามผมมา”
เขาพากันเดินไปยังที่สูงชันเหนือที่พกั ทางทิศตะวันตก
โยเซฟพูดห้วน ๆ ว่า “เราจะไปเข้าถ้ า”
คนประตูรอให้มาเรี ยเข้ามาใกล้ แล้วเขาอธิ บายว่า “ถ้ าที่เราจะไปนี้ อาจเป็ นที่ประทับของ
กษัตริ ยด์ าวิดองค์บรรพบุรุษของท่านก็ได้ จากทุ่งที่อยูเ่ บื้องล่างเรา และจากบ่อน้ าในหุ บผา ดาวิดเคย
ต้อนฝูงแกะมาเลี้ยงต่อมาเมื่อพระองค์ได้เป็ นกษัตริ ยแ์ ล้ว พระองค์ก็เคยมาพักผ่อนในถิ่นเดิมนี้ และนาเอา
ฝูงสัตว์มาด้วย รางหญ้าก็คงยังเป็ นปกติเหมือนสมัยโบราณ นอนพนพื้นที่ดาวิดเคยนอนดีกว่านอนใน
สนามหรื อริ มถนน นี่แหละเป็ นที่พกั หน้าถ้ าละ”
คาพูดตอนนี้มิใช่เป็ นการขอโทษที่จดั ที่พกั ไม่ดีให้ เพราะไม่จาเป็ นต้องขอโทษ นี่ เป็ นที่ที่ดีที่สุด
เท่าที่มีเหลืออยู่
เมื่อเปิ ดประตูแล้ว คนเฝ้ าก็พดู ว่า “ขอเชิญทุกท่านเข้ามา”
อาคันตุกะได้เข้าไปและมองไปรอบ ๆ ปรากฏว่าบ้านนั้นเป็ นส่ วนนอกของปากถ้ าหรื อคูหา ยาว
ประมาณ 40 ฟุต สู ง 9-10 ฟุต และกว้างประมาณ 12-15 ฟุต แสงสว่างลอดเข้ามาทางประตูส่องไปยังพื้น
ขรุ ขระ, บนกองข้าวและกองหญ้า และบนภาชนะดินและเครื่ องใช้ประจาบ้านซึ่ งอยูก่ ลางห้อง ข้าง ๆ มี
รางหญ้าสู งพอดีกบั ตัวแกะทาด้วยหิ นลาดซี เมนต์ ไม่มีคอกหรื อฝาประจันห้อง ฝุ่ นและแกลบทาให้พ้นื มี
สี เหลืองมีอยูเ่ ต็มทุกซอกทุกมุม ไยแมลงมุมหนาทึบห้อยลงมาจากเพดาน
คนเฝ้ าประตูพดู ต่อไปว่า “เชิญเข้ามาข้างในครับ, ฟางเหล่านี้เชิญท่านหยิบใช้ตามชอบใจ ผม
จะต้องลาท่านไปก่อน ขอความสันติสุขจงมีแก่ท่านทั้งหลาย
เมื่อคนเฝ้ าประตูไปแล้ว เขาก็ช่วยกันทาให้ถ้ านั้นเป็ นที่พกั ผ่อนอย่างสบายต่อไป
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ครั้นเวลาประมาณเที่ยงคืน มีเสี ยงตะโกนบนหลังคาบ้านว่า “พี่นอ้ งทั้งหลาย รี บตื่นขึ้นเร็ ว ๆ
เถิด มีแสงสว่างจ้าอะไรเช่นนี้ ในท้องฟ้ านัน่ แน่ะ จงลุกขึ้นดูเถิด”
ประชาชนต่างลุกขึ้นอย่างงัวเงียนัง่ มองดู สักครู่ จึงหูตาสว่างขึ้นและแปลกใจ ต่อมาได้เกิด
ตื่นเต้นในสนามทัว่ ไป ตามพื้นดินและทุกบ้านทุกเรื อนทัว่ ไปต่างมองดูในท้องฟ้ า
สิ่ งที่เขาเห็นมีลกั ษณะดังนี้ เป็ นแสงสว่างเริ่ มต้นสู งกว่าดวงดาวทั้งหลาย แล้วก็ตกเฉี ยงมายังพื้น
โลกทางตอนบนเล็กลง ทางส่ วนล่างใหญ่กว้างหลายหลา ข้าง ๆ หายไปในความมืด ตอนกลางเป็ นแสง
จ้าปรากฏว่าดาวนั้นมาหยุดที่ภูเขาใกล้ที่สุดทางทิศตะวันออกเฉี ยงใต้ของเมืองทาให้เกิดเป็ นรัศมีสลัวทัว่
ยอดภูเขา ที่ ๆ พักนี้มีแสงสว่างสุ กใสมากจนคนที่อยูบ่ นหลังคามองเห็นหน้ากันได้ ต่างคนต่างงวยงงไป
ด้วยความแปลกใจ
แสงนั้นปรากฏนิ่งคงที่อยูเ่ ป็ นเวลานาน ต่อมาความประหลาดใจได้เปลี่ยนเป็ นความเกรงขาม
และหวาดกลัว คนขลาดตัวสั่น คนกล้าหาญก็กระซิ บกันเงียบ ๆ
คนหนึ่งถาม “ท่านเคยเห็นปรากฏการณ์เช่นนี้ไหม?”
ผูต้ อบ “เหมือนกับมันลอยอยูท่ ี่ขา้ งภูเขานั้น บอกไม่ถูกว่าเป็ นอะไร เกิดมาก็ไม่เคยเห็นเช่นนี้
เลย”
อีกคนหนึ่งถามตะกุกตะกักว่า “ถ้าจะเป็ นดวงดาวระเบิดและตกลงมาก็ได้”
“ถ้าดาวตกตามธรรมดาแสงก็ดบั ไป”
อีกคนหนึ่งตะโกนดังว่า “ผมเคยเห็น พวกเลี้ยงแกะเห็นเป็ นสิ งห์โตและถึงกับสุ มไฟไล่สิงห์โต
มิให้เข้ามาที่ฝงู แกะ”
คนที่ยนื อยูใ่ กล้กบั ผูพ้ ดู ถอนหายใจแล้วพูดว่า “ถูกแล้ว, เป็ นเช่นนั้นจริ ง ๆ วันนี้ก็มีฝงู แกะกิน
หญ้าในหุ บผานั้นด้วย”
คนยืนอยูใ่ กล้กาจัดความโล่งใจโดยกล่าวว่า “ไม่ใช่แน่ แม้จะเอาไม้ท้ งั หมดป่ ายูดามาจุดให้ลุก
โชติช่วง แสงสว่างก็คงไม่แรงและสู งถึงเพียงนั้น”
ภายหลังจากนั้นเสี ยงโต้เถียงบนหลังคาบ้านก็เงียบไป และมีเสี ยงดังอีกในเมื่อความอัศจรรย์น้ นั
คงปรากฏอยู่
ชาวยูดาผูเ้ ป็ นที่นบั ถือคนหนึ่ งได้ร้องตะโกนว่า “สิ่ งที่เราเห็นนี้เป็ นบันไดสวรรค์ที่ยาโคบบรรพ
บุรุษของเราได้ฝันเห็น ขอให้พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของเราจงได้รับความสรรเสริ ญเถิด”
ห่างออกไปทางทิศตะวันออกเฉี ยงใต้ของเมืองเบ็ธเลเฮ็มประมาณ 2 ไมล์ มีทุ่งราบแห่งหนึ่ง
ตั้งอยูโ่ ดยมีเนินเขาเล็กคัน่ อยู่
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ทางด้านไกลที่สุดของเมืองภายใต้เนินสู งชันมีที่เลี้ยงแกะกว้างขวางเก่าแก่โบราณแห่งหนึ่ง มี
กาแพงหินสู งรอบคอกเลี้ยงแกะประมาณท่วมศรี ษะคนธรรมดา แต่ไม่สูงเกินไป เพราะเวลาสิ งห์โต เสื อ
หิ วออกมาจากป่ ากระโดดเข้าไปกินแกะได้
พวกเลี้ยงแกะหมู่หนึ่งชอบพาแกะไปเลี้ยงในทุ่งนี้ และตั้งแต่เช้าตรู่ บริ เวณนี้จะต้องก้องไปด้วย
เสี ยงร้องเรี ยก, เสี ยงขวานตัดไม้, เสี ยงร้องของแพะแกะ, เสี ยงกระดิ่ง, เสี ยงวัว, เสี ยงสุ นขั ครั้นตกเย็นคน
เลี้ยงแกะก็ไล่ฝงู สัตว์เข้าคอกใหญ่น้ ีเพื่อความปลอดภัย
และเขาก็สุมกองไฟใหญ่ไว้ริมประตูคอก
รับประทานอาหาร นัง่ สนทนาและพักผ่อนโดยมียามผูห้ นึ่ งคอยเฝ้ าอยูเ่ สมอ
มีคนเลี้ยงแกะรวมหกคนและยามอีกผูห้ นึ่ง เขาได้มานัง่ รวมข้างกองไฟ บ้างก็นงั่ บ้างก็นอน เขา
เดินเท้าเปล่า ผมแห้งเกราะหยาบตั้งตรงเพราะถูกแดดเผา เครายาวปิ ดคอจนเป็ นพวงถึงหน้าอก, สวน
เสื้ อผ้าที่ทาด้วยหนังลูกแพะและหนังลูกแกะ มีขนปกปุยยาวตั้งแต่คอจดหัวเข่าปล่อยแขนออกมีเข็มขัด
ใหญ่รัดเสื้ อผ้าที่บ้ นั เอว รองเท้าสานก็ทาด้วยวัตถุหยาบ ๆ แขวนถุงอาหารและก้อนหิ นไว้ที่ไหล่ ก้อน
หิ นเหล่านี้ใช้ขว้างเป็ นอาวุธ ข้าง ๆ ตัวมีไม้ตะขอซึ่ งเป็ นเครื่ องหมายของอาชีพเลี้ยงแกะและเป็ นอาวุธ
ด้วย
ในขณะที่สนทนากันอยูน่ ้ นั ก่อนที่จะสิ้ นยามต้นต่างก็หลับม่อยไปทีละคน หลับอยูใ่ นที่ที่ตนนัง่
อยูเ่ ดิม
ในคืนวันนั้นก็เหมือนคืนอื่น ๆ ในฤดูหนาวแห่งชนบทที่มีภูเขา เป็ นคืนแจ่มใส มีดวงดาว
กระจ่าง ไม่มีลมพัด เป็ นคืนที่มีบรรยากาศบริ สุทธิ์ เงียบสงัดคล้ายกับจะเตือนว่าสวรรค์จะลงมาบอกข่าว
ดีแก่ชาวโลกที่กาลังคอยฟังอยู่
คนยามได้เดินไปมาอยูท่ ี่ประตูคอกกอดเสื้ อผ้าแน่นเพราะหนาว บางครั้งก็หยุดเดินเพราะคน
เลี้ยงที่หลับอยูพ่ ลิกดิ้นไปมา บางทีก็ได้ยนิ สุ นขั ป่ าหอนอยูใ่ นภูเขาโน้น เวลาสองยามคืบคลานมาอย่าง
ช้า ๆ พอครบสองยามเขาก็หมดหน้าที่ บัดนี้การนอนหลับสนิทซึ่ งความเหน็ดเหนื่ อยทาให้คนที่หลับไป
แล้วสดชื่นขึ้น คนยามผูน้ ้ ีก็เดินเข้าไปใกล้กบั กองไฟ แต่ตอ้ งหยุดชะงักเพราะแสงสว่างส่ องจ้ามารอบตัว
สว่างสะอาดเหมือนแสงดวงจันทร์ เขาหยุดอย่างไม่หายใจ
แสงนั้นสว่างอย่างไม่เคยเห็นแต่ก่อน
มองเห็นทัว่ คอกและทุกสิ่ งภายในคอก อากาศก็ยงิ่ หนาวเย็นเยือกจับใจมองไปบนฟ้ าบรรดาดวงดาวก็
เลื่อนลับไปหมดแล้ว แสงนี้ฉายลงมาจากท้องฟ้ ายิง่ พิศดูก็ยงิ่ งาม แต่แล้วเขาก็ตอ้ งร้องเอ็ดตะโรด้วย
ความกลัว
“ตื่น ๆ ตื่นเถิดพรรคพวก” สุ นขั กระโดดขึ้นเห่าหอนแล้วก็วงิ่ หนีไป สัตว์ตื่นเต้นอลหม่าน คน
เลี้ยงแกะอื่น ๆ ที่นอนก็ลุกขึ้นจับอาวุธติดมือแล้วก็ร้องถามเป็ นเสี ยงเดียวกันว่า “เกิดอะไรขึ้น?”
คนยามจึงตะโกนว่า “ดูซี, ท้องฟ้ าเป็ นไฟลุกโพลง”
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ทันใดนั้นแสงสว่างจัดยิง่ ขึ้นจนมองไม่ได้ ต้องเอามือปิ ดตาและคุกเข่าลง หัวใจก็หวาดกลัวจึง
ฟุบหน้าลงนิ่ง และแทบว่าจะสิ้ นใจตายถ้าไม่ยนิ เสี ยงร้องมาว่า
“อย่ากลัวเลย”
พวกเขานิ่งเงียบฟัง
“อย่ากลัวเลย เพราะนี่แน่ะ เรานาข่าวดีมาแจ้งแก่ท่านทั้งหมายซึ่ งจะเป็ นที่ชื่นชมยินดีแก่คนทั้ง
ปวง”
เสี ยงนั้นอ่อนหวานยิง่ กว่าเสี ยงมนุษย์ ชัดเจนและซึ มซาบไปทัว่ กายจนมัน่ ใจ เขาจึงเงยหน้าขึ้น
คุกเข่าอยูม่ องดูดว้ ยความเคารพ มองเห็นรู ปร่ างคนที่ตรงกลางรัศมีใหญ่ แต่งกายสี ขาวสะอาด ที่ไหล่มี
ปี กมีแสงและหุ บอยู่ มีดวงดาวสุ กใสที่หน้าผาก ยืน่ มือมาอวยพรพวกเขา หน้าตาสงบและงามยิง่
พวกเขาเคยสนทนาและเคยได้ยนิ เรื่ องทูตสวรรค์มาบ้าง คราวนี้จึงไม่สงสัยและคิดในใจว่า รังสี
ความยิง่ ใหญ่ของพระเจ้าห้อมล้อมพวกเขาไว้- นี่เป็ นทูตที่ในสมัยโบราณเคยปรากฏตัวแก่ผพู ้ ยากรณ์ที่
ริ มฝั่งแม่น้ าอูลยั
ทูตสวรรค์จึงกล่าวต่อไปว่า “เพราะวันนี้พระคริ สต์ พระผูช้ ่วยให้รอดได้ประสู ติท่ามกลางท่าน
ทั้งหลายในเมืองดาวิด” แล้วนิ่งอยูช่ วั่ ครู่ หนึ่งเพื่อให้ถอ้ ยคาเหล่านี้ฝังจิตใจเขาทั้งหลาย
ครั้นแล้วทูตสวรรค์ได้กล่าวต่อไปว่า “และสิ่ งนี้จะเป็ นเครื่ องหมายแก่ท่านทั้งหลาย คือว่าท่าน
จะพบเราทารกนั้นพันด้วยผ้าอ้อมนอนอยูใ่ นรางหญ้า”
เมื่อบอกข่าวประเสริ ฐเสร็ จแล้ว ทูตสวรรค์มิได้พดู อะไรอีก แต่ยงั คงหยุดนิ่งอยูช่ วั่ ครู่ หนึ่ง
ทันใดนั้นแสงสว่างในตัวก็เปล่งออกจ้าและสั่นเทา แล้วกระพือปี กขึ้นไปสู งเท่าที่จะมองเห็นได้ และมี
ทูตสวรรค์อื่น ๆ ได้บินไปมาและร้องเพลงเป็ นเสี ยงเดียวกันว่า
“รัศมีภาพจงมีแก่พระเจ้าสู งสุ ด และบนแผ่นดินโลกจงมีความสุ ขสงบสาราญท่ามกลางมนุษย์
ทั้งปวง”
เสี ยงร้องเช่นนี้ อยูห่ ลายครั้ง
ครั้นแล้วทูตสวรรค์ได้แหงนดูทอ้ งฟ้ าคล้ายกับว่าได้รับความ
เห็นชอบจากท่านผูห้ นึ่งซึ่ งอยูไ่ กลในสวรรค์ แล้วปี กค่อย ๆ ขยับกางออกอย่างสง่าผ่าเผย ด้านบนขาว
เหมือนหิ มะ ส่ งรังสี ออกหลายสี เหมือนไข่มุก ปี กนั้นกางออกห่างจากตัวทูตสวรรค์หลายฟุตแล้วก็บิน
ขึ้นบนฟ้ านาแสงสว่างไปด้วย แม้จะจากไปนานแล้วก็ตามยังคงได้ยนิ เสี ยงร้องเพลงอยูแ่ ต่ไกลว่า “รัศมี
ภาพจงมีแด่พระเจ้าสู งสุ ด และบนแผ่นดินโลกจงมีความสุ ขสงบสาราญท่ามกลางมนุษย์ท้ งั ปวง”
เมื่อพวกเลี้ยงแกะได้สติ เขาก็ต่างจ้องมองดูกนั ด้วยความงุนงง ครั้นแล้วคนหนึ่งได้พดู ว่า “ผูน้ ้ นั
คือฆับรี เอลทูตของพระเจ้าที่ได้ทรงใช้มาประกาศข่าวแก่มนุษย์”
ไม่มีใครตอบว่ากระไร
13

“ท่านประกาศว่าพระคริ สต์องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าเสด็จลงมาบังเกิดมิใช่หรื อ?”
อีกคนหนึ่งซึ่ งพอจะมีเสี ยงพูดได้จึงเสริ มว่า “นัน่ เป็ นสิ่ งที่ทูตสวรรค์ได้ประกาศ”
“และท่านได้ประกาศว่าเราจะพบทารกพันผ้าอ้อมในเมืองดาวิด คือเมืองเบ็ธเลเฮ็มโน้นมิใช่
หรื อ?”
“และนอนอยูใ่ นรางหญ้า”
ผูพ้ ดู คนแรกมองดูกองไฟอย่างใช้ความคิด ในที่สุดจึงตัดสิ นใจโดยกะทันหันและพูดว่า “มี
สถานที่อยูแ่ ห่งเดียวในเมืองเบ็ธเลเฮ็มซึ่ งมีรางหญ้า ที่น้ นั ก็คือในถ้ าใกล้ที่พกั เก่าแก่ พีน่ อ้ งทั้งหลาย ให้
เราไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พวกปุโรหิ ตและนักปราชญ์ได้คอยท่าพระคริ สต์มานานแล้ว บัดนี้พระองค์
ได้ประสู ติแล้ว และพระเจ้าได้ทรงบอกเครื่ องหมายให้แก่เราเพื่อรู ้จกั พระคริ สต์แล้ว ขอให้เราพากันไป
เพื่อนมัสการพระองค์”
“แต่ใครจะเฝ้ าฝูงแกะเล่า?”
“พระเจ้าจะทรงดูแลเอง ให้เรารี บไปกันเถิด”
ว่าแล้วเขาก็ลุกขึ้นและออกจากบริ เวณเลี้ยงสัตว์ไป
เขาพากันเดินอ้อมภูเขาและผ่านเข้าไปในเมือง และได้มาถึงประตูที่พกั ซึ่ งมีคนยามเฝ้ าอยู่
คนยามถาม “มาธุ ระอะไรกัน?”
พวกเลี้ยงแกะตอบ “พวกเราได้เห็นและได้ยนิ เรื่ องสาคัญในคืนนี้ ”
“พวกเราก็เห็นเหตุการณ์สาคัญเหมือนกัน แต่ไม่ได้ยนิ อะไรเลย พวกท่านได้ยนิ ว่าอย่างไร?”
“ให้เราไปที่ถ้ าในบริ เวณนั้นเพื่อเราจะได้แน่ใจ แล้วพวกเราจึงจะบอกให้ ให้เรารี บไปเถิด แล้ว
ท่านจะเห็นเอง”
“เป็ นเรื่ องเหลวไหล”
“ไม่ใช่, พระคริ สต์ประสู ติแล้ว”
“ทาไมจึงรู ้ รู ้ได้อย่างไรว่าเป็ นพระคริ สต์?”
“ไปดูก่อนเถิดน่า”
คนเฝ้ าประตูหวั เราะเยาะ
“ถ้าเป็ นพระคริ สต์จริ ง พวกท่านจะรู ้ได้อย่างไร?”
“พระองค์ประสู ติคืนนี้ และนอนอยูใ่ นรางหญ้า และมีที่แห่งเดียวเท่านั้นในเบ็ธเลเฮ็มที่มีราง
หญ้า นี่ เป็ นข้อความที่เราได้รับบอกเล่า”
“ในถ้ าหรื อ?”
“ใช่ มาดูซิ”
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เขาพากันเดินผ่านสนามไปโดยไม่ได้สังเกตว่าบางคนยังสนทนากันอยูถ่ ึงเรื่ องความสว่าง
มหัศจรรย์ เมื่อเปิ ดประตูถ้ าออก มีตะเกียงดวงหนึ่งจุดอยู่ เขาก็พรวดพราดเข้าไป
คนยามพูดกับโยเซฟและชาวเบ็ธดาโกนว่า “ขอท่านจงมีสันติสุข พวกเลี้ยงแกะเหล่านี้
มาตามหาเด็กที่เกิดคืนนี้ เขาต้องการจะพิสูจน์วา่ มีผา้ อ้อมพันกายและนอนอยูใ่ นรางหญ้าหรื อเปล่า?”
โยเซฟหันหน้าไปและบอกว่า “เด็กอยูท่ ี่น้ นั แน่ะ”
เขาพากันไปที่รางหญ้าก็พบทารก จึงจาเอาตะเกียงมาส่ องดู แล้วพวกเลี้ยงแกะยืนนิ่ง ทารกนั้นก็
ไม่ดิ้นรนเลย คงนอนนิ่งสงบหมือนเด็กเกิดใหม่คนอื่น ๆ
คนยามถามขึ้นว่า “มารดาอยูท่ ี่ไหน?”
หญิงคนหนึ่งอุม้ ทารกไปที่มาเรี ยซึ่ งนอนอยูใ่ กล้ ๆ วางทารกลงในอ้อมแขนของนาง แล้วพวกที่
ยืนอยูห่ ่าง ๆ ก็เข้าไปใกล้มารดาและทารกนั้น
คนเลี้ยงแกะคนหนึ่งร้องขึ้นว่า “นี่แหละพระคริ สต์”
“พระคริ สต์” ทั้งหมดกล่าวซ้ าพร้อมกัน แล้วก็คุกเข่าลงนมัสการคนหนึ่งได้พดู ซ้ า ๆ อยูต่ ้ งั หลาย
ครั้ง
“นี่คือองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า
และรังสี ความยิง่ ใหญ่ของพระองค์อยูเ่ หนื อแผ่นดินโลกและฟ้ า
สวรรค์”
ครั้นแล้วคนเหล่านั้นก็ทาความเคารพมารดาและทารก แล้วก็ลาจากไปด้วยหน้าตาเบิกบาน เขา
ได้บอกเรื่ องราวแก่คนในที่พกั นั้นแล้วเดินเบียดกันกลับออกไป เดินผ่านเมืองตรงไปยังทุ่งเลี้ยงสัตว์ เขา
คงร้องเพลงบนร้องรับของทูตสวรรค์ที่วา่ “รัศมีภาพจงมีแก่พระเจ้าในที่สูงสุ ด และบนแผ่นดินโลกจงมี
ความสุ ขสงบสาราญท่ามกลางมนุษย์ท้ งั ปวง”
เรื่ องนี้ได้แพร่ สะพัดไปโดยเร็ ว และได้รับการยืนยันโดยแสงสว่างที่มีผเู ้ ห็นกันทัว่ ไป นับจาก
วันนั้นเป็ นต้นมา มีฝนู ชนที่อยากรู ้เห็นต่างก็ไปเยีย่ มกันมาก คนที่มาเหล่านี้บางคนก็เชื่อ แต่ส่วนมาก
หัวเราะและเย้ยหยัน
ในวันที่สิบเอ็ดหลังจากการเกิดของทารกในถ้ า เวลาประมาณบ่ายสามโมง พวกนักปราชญ์สาม
คนเดินทางจากเซเค็มมุ่งเข้าสู่ กรุ งเยรู ซาเล็มภายหลังที่ได้ขา้ มลาธารเคดโรนแล้ว นักปราชญ์ได้พบกับ
คนจานวนมากประชาชนต่างก็หยุดและมองดูพวกนักปราชญ์ดว้ ยความประหลาดใจ
แคว้นยูดาเป็ นทางสัญจรไปมาระหว่างประเทศ เป็ นสันเขาแคบ ๆ ซึ่ งเกิดขึ้นโดยความกดดัน
ของทะเลทรายทางภาคตะวันออกและทะเลน้ าทางทิศตะวันตก และธรรมชาติบงั คับต้องให้ใช้สันเขา
เป็ นทางสัญจรไปมาค้าขายระหว่างทิศตะวันออกและทิศใต้ และเหตุน้ ีแหละจึงทาให้แคว้นร่ ารวยขึ้น
หรื อจะพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือกรุ งเยรู ซาเล็มได้เก็บภาษีด่านของสิ นค้าที่ผา่ นไปมา ไม่มีที่ใดนอกจาก
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กรุ งโรมจะมีคนต่างชาติจะมาชุมนุมกันมากเท่ากับเมืองนี้ คนต่างด้าวก็มิใช่คนแปลกหน้าของ
ชาวเมืองนี้ และบริ เวณที่อยูร่ อบ ๆ เมือง กระนั้นก็ตาม นักปราชญ์ท้ งั สามก็ทาให้คนที่พบเห็นที่ประตู
ต่างแปลกใจไปตาม ๆ กัน
ระฆังอูฐนั้นทาด้วยเงิน และตัวอูฐก็ขนาดใหญ่และขาวกว่าปกติและเดินตามกันอย่างมีระเบียบ
และสง่าผ่าเผย เครื่ องประดับตัวอูฐแสดงว่าได้เดินทางผ่านทะเลทรายมานาน และแสดงว่าเจ้าของเป็ น
คนร่ ารวยมาก
กระนั้นก็ดีมีใช่วา่ ระฆังหรื ออูฐหรื อเครื่ องประดับหรื อกิริยาท่าทางของผูข้ ี่ที่ทาให้
ประหลาดใจ แต่คาถามที่คนขี่อูฐนาหน้าถามนั้นแหละทาให้คนประหลาดใจมาก
ทางที่จะเข้ากรุ งเยรู ซาเล็มทางทิศเหนื อนั้นจะต้องผ่านทุ่งใหญ่ซ่ ึ งลาดลงไปทางทิศใต้ ทาให้
ประตูดาเมเซ็กลงไปอยูต่ ่าในหุ บผา ถนนนั้นแคบและเป็ นร่ องลึกเพราะใช้กนั มานาน และบางแห่งก็เดิน
ลาบากเพราะมีกอ้ นหิ นใหญ่ตกอยูเ่ กลื่อนโดยน้ าฝนพัดพาเอามา ทั้งสองข้างของถนนในสมัยโบราณมี
ไร่ มะกอกเทศขึ้นอยูเ่ หยียดยาวงดงามมาก ทาให้ผเู้ ดินทางทะเลทรายมานาน ๆ รู้สึกสดชื่น นักปราชญ์
ทั้งสามได้หยุดถามพวกที่อยูห่ น้าอุโมงค์ฝังศพแห่งหนึ่งในถนนสายนี้
บัลทาซาร์ ยกมือลูบเคราและก้มลงจากที่นงั่ ถามว่า “ท่านสุ ภาพชนนี่ใกล้จะถึงกรุ งเยรู ซาเล็ม
หรื อยัง?”
หญิงคนหนึ่งอุม้ บุตรอยูไ่ ด้ตอบว่า “ใกล้แล้วค่ะ, ถ้าต้นไม้บนโคกนั้นไม่บงั สายตาท่านจะ
มองเห็นหอสังเกตการณ์ในตลาดได้ชดั เจน”
บัลทาซาร์ เหลียวมาดูสหายที่เป็ นชาวกรี กและชาวฮินดูแล้วก็ถามพวกเหล่านั้นต่อไปว่า
“กษัตริ ยข์ องชาติยดู าที่เกิดมานั้นประทับอยูท่ ี่ไหน?”
พวกผูห้ ญิงต่างมองดูหน้ากันโดยมิได้ตอบ
“พวกท่านไม่ได้ข่าวของพระองค์บา้ งหรื อ”
“เปล่าเลย”
“โปรดบอกกันต่อ ๆ ไปว่า พวกเราได้เห็นดวงดาวของพระองค์ในทิศตะวันออก จึงได้เดินทาง
มานมัสการพระองค์”
ครั้นแล้วพวกนักปราชญ์ก็ขี่อูฐต่อไป เมื่อพบพวกอื่น ๆ ก็สอบถาม แต่ไม่มีใครรู ้เรื่ องแบบ
เดียวกัน มีคนหมู่ใหญ่หมู่หนึ่งที่เขาพบกาลังเดินทางไปยังถ้ าอิสริ ยาห์ รู้สึกแปลกใจในคาถามและ
ท่าทางของพวกนักปราชญ์มาก จนเขาต้องหันกลับและสะกดรอยตามพวกนักปราชญ์เข้าไปในเมือง
ในที่สุดเขาก็เข้ามาถึงหอสู งและแข็งแรงซึ่ งตั้งอยูเ่ หนื อประตู ซึ่ งในสมัยโบราณใช้แทนประตู
ดาเมเซ็กปั จจุบนั และเป็ นที่ชุมทางของถนนสามสาย คือจากเมืองเซเค็ม, ยะริ โฮและกิบโอน ทหาร
โรมันเฝ้ ายามอยูท่ ี่ประตูน้ ี
ขณะนี้ฝงู ชนที่ติดตามอูฐมีจานวนมากพอจนทาให้คนที่อยูต่ ามบ้านต้อง
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ออกมาดูตามช่อง ดังนั้นเมืองบัลทาซาร์ หยุดพูดกับทหารยาม นักปราชญ์ท้ งั สามจึงเป็ นจุดกลางของฝูง
ชนที่หอ้ มล้อมอย่างหนาแน่นเพื่อฟังถ้อยคาที่เขาจะพูดต่อไป
นักปราชญ์ชาวอียปิ ต์พดู ด้วยเสี ยงแจ่มใสว่า “ขอให้ท่านมีความสุ ข” ทหารยามไม่ตอบว่ากระไร
“พวกเราเดินทางมาแต่ไกลเพื่อแสวงหากษัตริ ยช์ าติยดู าที่เกิดใหม่โปรดบอกเราได้ไหมว่า
กษัตริ ยอ์ งค์น้ นั อยูท่ ี่ไหน?”
ทหารยกกระบังหมวกขึ้นแล้วตะโกนเสี ยงลัน่ ทันใดนั้นก็มีทหารผูห้ นึ่งปรากฏตัวออกมาจาก
ทางขวามือของทาง
นายทหารได้ออกคาสั่งให้ฝงู ชนที่เบียดเสี ยดกันเข้ามาว่า “จงออกไปให้ห่างอย่างขวางทางเดิน”
เนื่องจากประชาชนไม่ใคร่ จะปฏิบตั ิตามคาสัง่ นายทหารจึงเอาหอกแกว่งไปมาอย่างองอาจทั้งข้างซ้าย
และข้างขวาทาให้พอมีช่องทางพอเดินได้
นายทหารถามบัลทาซาร์ ดว้ ยสาเนียงคาพูดของชาวเมืองว่า “ท่านมีธุระอะไร?”
และบัลทาซาร์ ก็ได้ใช้คาตอบเดิมนั้นเองว่า “กษัตริ ยช์ าติยดู าที่บงั เกิดใหม่อยูท่ ี่ไหน?”
“เฮโรดหรื อ?” นายทหารถามอย่างงง
“เฮโรดได้รับการแต่งตั้งเป็ นกษัตริ ยจ์ ากกายซา มิใช่ตวั เฮโรดแต่งตั้งเอง”
“แต่เราได้เห็นดาวของผูท้ ี่เกิดมาใหม่ เราจึงเดินทางมานมัสการท่านผูน้ ้ นั ”
ชาวโรมันงวยงง ในที่สุดเขาจึงพูดว่า “จงเดินทางต่อไปเถอะ ข้าพเจ้ามิใช่คนยูดา จงไปถามพวก
นักปราชญ์ในโบสถ์หรื ออันนาสปุโรหิ ตหรื อจะให้ดีไปถามตัวเฮโรดดู ถ้ามีกษัตริ ยช์ าวยูดาอื่นเขาจะได้
พบตัว”
ดังนั้นนายทหารจึงเปิ ดทางให้นกั ปราชญ์เข้าประตูไป แต่ก่อนที่จะเลี้ยวเข้าไปในถนน
บัลทาซาร์ หนั มาพูดกับสหายว่า “มีคนรู ้การมาของพวกเรามากแล้ว ในเวลาเที่ยงคืนก็จะรู ้กนั ทัว่
เมืองว่าเรามาธุ ระอะไร ให้เราไปพักผ่อนกันก่อนเถิด”
ในตอนเย็นวันนั้นก่อนอาทิตย์ตกดิน พวกหญิงซักผ้าที่บนั ไดที่จะลงไปบ่อน้ าโอลาม ทุกคนนัง่
อยูต่ รงหน้าอ่างดิน มีเด็กหญิงคอยตักน้ ามาเติมในอ่าง เด็กเหล่านี้ร้องเพลงพลางตักน้ าพลาง ร้องเพลง
เพราะ ๆ ก็เพื่อจะให้เบาแรงในขณะทางาน บางทีเด็กเหล่านี้ก็นงั่ มองดูเนินโอเฟลและทอดสายตาไปยัง
ยอดภูเขาออฟเฟนซึ่ งดวงอาทิตย์ส่องแสงมาต้อง
ในขณะที่พวกผูห้ ญิงซักขยี้ผา้ ในอ่างนั้น มีหญิงอีกสองคนต่างแบกไหเปล่าคนละใบจะมาตักน้ า
ทั้งสองคนพูดว่า “ขอสันติสุขจงมีแด่เธอทั้งหลาย”
พวกซักผ้าหยุดขยี้ผา้ เงยหน้าขึ้นสลัดน้ าจากมือแล้วกล่าวตอบเช่นเดียวกัน
“จวนจะค่าแล้ว ถึงเวลาเลิกแล้ว”
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แต่พวกนั้นตอบว่า “มีงานทาอยูเ่ สมอ ไม่มีวนั หมดลงได้”
“แต่เราก็มีเวลาพักผ่อน และ......”
“มาฟังข่าวเรื่ องราวแปลก ๆ” คนหนึ่งพูด
“เธอมีข่าวอะไรบ้างล่ะ?”
“ไม่ได้ข่าวบ้างหรื อ?”
“ไม่”
ผูท้ ี่มาใหม่คนหนึ่งเล่าว่า “ได้ยนิ เขาลือกันว่าพระคริ สต์เสด็จมาเกิดแล้ว”
พวกที่ทางานอยูก่ ่อนแสดงสี หน้าตื่นเต้น ครั้นแล้วสองคนก็ลดไหลงรองนัง่ ต่างม้านัง่
“พระคริ สต์” ผูฟ้ ังร้องขึ้นพร้อม ๆ กัน
“เขาลือกันว่าอย่างนั้นแหละ”
“ใครลือ”
“ทุกคนพูด พูดกันทัว่ ๆ ไป”
“แล้วมีคนเชื่ อกันไหมล่ะ?”
“เมื่อตอนบ่ายมีคนสามคนข้ามลาธารเค็ดโรนมาจากเมืองเซเค็ม คนหนึ่งขี่อูฐขาวบริ สุทธิ์ ขนาด
ใหญ่กว่าที่พวกเราเคยเห็นในกรุ งเยรู ซาเล็ม” ผูพ้ ดู ต้องการจะให้หมดความสงสัย
พวกที่ฟังต่างก็อา้ งปากค้างและตาลุกโพลง
ผูพ้ ดู เล่าต่อไปว่า “บุคคลทั้งสามนั้นมีท่าทางว่าเป็ นคนสาคัญและร่ ารวยมาก เพราะใช่ร่มแพร
กันแดด สายรัดอูฐทุกตัวก็ทาด้วยทองคา,ระฆังผูกคออูฐก็ทาด้วยเงิน,ส่ งเสี ยงไพเราะเวลาดัง ไม่มีใคร
รู้จกั คนทั้งสามนี้ ท่าทางคล้ายกับว่ามาจากดินแดนที่ไกลมาก มีคนเดียวที่พดู ภาษาของเราได้ เขาเที่ยว
สอบถามทุกคนที่พบในถนนไม่วา่ จะเป็ นเด็กหรื อผูห้ ญิง คาถามของเขาก็คือ “กษัตริ ยข์ องพวกยูดาที่เกิด
ใหม่น้ นั ประทับอยูท่ ี่ไหน?” ไม่มีใครตอบได้ เพราะไม่เข้าใจคาถามของเขา แล้วเขาก็ขี่อูฐเลยไป แต่
คาพูดของพวกนี้ทาให้ประชาชนต้องใช้ความคิดมากที่วา่
“เพราะเราได้เห็นดวงดาวขึ้นทางทิศ
ตะวันออก ฉะนั้นจึงได้เดินทางมากราบนมัสการท่านผูเ้ กิดใหม่” เขาได้ไปสอบถามทหารโรมันที่เฝ้ า
ประตูและทหารนั้นก็ไม่รู้เรื่ องเช่นเดียวกับประชาชน จึงบอกให้พวกขี่อูฐไปถามกษัตริ ยเ์ ฮโรดเอาเอง”
“เดี๋ยวนี้พวกขี่อูฐอยูท่ ี่ไหน?”
“พักอยูใ่ นที่พกั มีประชาชนหลายร้อยต่างกลุม้ รุ มมาดูคนทั้งสามนี้”
“เขาเป็ นใครกันแน่?”
“ไม่มีใครรู จกั , บ้างก็เป็ นชาวเปอร์ เชีย เป็ นนักปราชญ์, ดูดาวเป็ น, เป็ นศาสดาพยากรณ์
เหมือนกับท่านเอลียาและท่านอิสยาห์”
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“เขาหมายถึงใครว่าเป็ นกษัตริ ยข์ องชนชาติยดู า?”
“คือพระคริ สต์และเป็ นผูซ้ ่ ึ งเกิดมาใหม่ ๆ”
หญิงคนหนึ่งหัวเราะแล้วก็กม้ หน้าซักผ้าต่อไปพลางพูดว่า “ต้องเห็นด้วยตาเสี ยก่อนจึงจะเชื่อ”
อีกคนหนึ่งพูดว่า “ต้องให้เขาทาให้คนตายฟื้ นขึ้นมานัน่ แหละจึงจะเชื่อได้”
หญิงคนที่สามพูดว่า “พระเจ้าได้ทรงสัญญาว่าจะให้พระคริ สต์เสด็จมาเป็ นเวลานานแล้ว ถ้า
สามารถรักษาคนโรคเรื้ อนหายได้นนั่ แหละฉันจึงจะเชื่อ”
พวกหญิงเหล่านั้นสนทนากันอยูจ่ นค่า ลมหนาวพัดมาจึงทาให้เขาจาต้องรี บกลับบ้าน
ในคืนนั้นเวลาประมาณสามทุ่ม กษัตริ ยเ์ ฮโรดได้มีคาสั่งให้คนประมาณห้าสิ บคนไปประชุมกัน
ที่วงั บนภูเขาซีโอน เพราะกษัตริ ยต์ อ้ งการจะรู้ความลึกลับของประวัติศาสตร์ และกฎหมายของชนชาติ
ยูดา เป็ นการประชุมของพากนักปราชญ์มหาวิทยาลัยต่าง ๆ พวกปุโรหิต, บรรดาผูน้ าในทางมติ
มหาชน ผูแ้ ทนศาสนาต่าง ๆ ของเจ้านายฝ่ ายซาดูกาย,นักอภิปรายชาวฟาริ สี และนักปราชญ์ปากหวาน
ของพวก
นิกายเอสซีนต์
ห้องที่ประชุมนี้ เป็ นท้องพระโรงชั้นในของวัง พื้นปูดว้ ยหิ นอ่อนมีลาย ไม่มีหน้าต่าง ฝาเป็ นหิ น
สี เหลือง มีเก้าอี้นวมใหญ่อยูต่ รงกลางห้องทาเป็ นรู ปตัว U มีประตูตรง มีช่อระย้าโคมไฟแขวนอยูต่ รง
กลางมีไฟเจ็ดช่อทาด้วยทองคาตามแบบยูดา
พวกที่มาประชุมนัง่ บนเก้าอี้นวมใหญ่ แต่งกายเป็ นเครื่ องแบบเดียวกัน แต่มีสีต่างกัน โดยมาก
เป็ นคนสู งอายุ มีหนวดเครายาว จมูกใหญ่ ตาดา ขนคิ้วดก ท่าทางเคร่ งขรึ ม, สง่า วางอานาจ เป็ นที่
ประชุมตามแบบซัยเฮดริ น ผูเ้ ป็ นประธานนัง่ ตรงกลางเก้าอี้นวมมีพานสามขาวางอยูต่ รงหน้า ส่ วนคน
อื่น ๆ นัง่ อยูท่ างเบื้องซ้างและขวา ผูเ้ ป็ นประธานนี้ศีรษะล้าน มีผมขวาอยูร่ ิ ม ๆ บ้าง หน้าหัวย่น แสงไฟ
สะท้อนกับศีรษะล้านทาให้มนั ยิง่ ขึ้น ขมับลึก หน้าผากย่น ดวงตาหรี่ และซี ดจมูกโด่ง เครายาวรุ งรัว
เหมือนอาโรน นี่คือฮิลเลลชาวบาบุโลน เขาเป็ นเชื้อสายของพวกศาสดาพยากรณ์และนักปราชญ์ แต่เป็ น
ศาสดาพยากรณ์ที่ไม่ได้รับการดลใจจากพระเจ้า ในขณะนี้ เขามีอายุได้ 106 ปี ดารงตาแหน่งอธิ การบดี
มหาวิทยาลัยใหญ่
ที่ตรงหน้าเขามีมว้ นหนังสื อใหญ่เป็ นภาษาฮิบรู เบื้องหลังเขามีมหาดเล็กแต่งตัวสวยงามยืนรับ
ใช้อยู่
ในขณะที่กาลังทาการปรึ กษาหารื อกัน แล้วลงติดตามความคิดเห็นของท่านประธานฮิลเลล
ครั้นแล้วท่านก็เรี ยกมหาดเล็กว่า
“ฮิสท์”
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มหาเล็กผูน้ ้ นั เดินเข้ามายืนตรงหน้า
“จงไปทูลกษัตริ ยเ์ ฮโรดว่าพวกเราพบคาตอบที่จะบอกได้แล้ว”
สักครู่ หนึ่งก็มีนายทหารสองคนมายืนที่ประตูขา้ งละคน ต่อมาก็มีบุคคลสาคัญแต่งตัวสวมเสื้ อ
คลุมแดง มีเข็มขัดทองคารัดเอว ใส่ รองเท้าฝังเพชร สวมมงกุฎทอง สะพายกระบี่ ใช้ไม้เท้ายันแก้กงั เข้า
มา สายตากวาดไปรอบ ๆ คล้ายกับว่ากลัวมีศตั รู แอบคอยทาร้าย ผูน้ ้ นั ก็คือกษัตริ ยเ์ ฮโรดนัน่ เอง ร่ างกาย
เต็มไปด้วยเชื้ อโรค จิตใจสกปรกด้วยความผิดอาชญากรรม, มีความคิดฉลาด มีจิตใจสัมพันธ์ฉนั ท์มิตร
สนิทกับกายะซาขณะนี้มีอายุได้ 67 ปี แล้ว แต่ยงั คอยรักษาบัลลังก์ไว้อย่างระมัดระวังเป็ นผูใ้ ช้อานาจ
เด็ดขาดและทารุ ณโหดร้ายไม่มีใครเหมือน
พอกษัตริ ยเ์ ฮโรดเข้ามา พวกที่นงั่ ประชุมอยูใ่ นห้องก็ลุกขึ้นทาความเคารพ
ครั้นแล้วกษัตริ ยเ์ ฮโรดก็เดินตรงไปยังประธานฮิลเลล
ครัสถามว่า “ได้คาตอบแล้วหรื อ?”
ท่านประธานผูเ้ ฒ่ามองดูกษัตริ ยแ์ ล้วก็ทูลว่า “ขอเดชะพระมหากษัตริ ย ์ ขอให้สันติสุขของพระ
เจ้า, ของอับราฮัม, ของอิศอัดและยาโคบจงสถิตอยูก่ บั พระองค์”
แล้วก็เปลี่ยนเสี ยงทูลตอบว่า “ตามที่พระองค์ได้ทรงถามพวกข้าพเจ้าว่าพระคริ สต์ประสู ติที่ใด
แน่น้ นั ”
กษัตริ ยไ์ ด้ทรงก้มพระเศียร แต่สายตาอันชัว่ ร้ายมองดูหน้านักปราชญ์ผเู ้ ฒ่าพลางตรัสว่า
“เรื่ องนี้แหละเป็ นปั ญหา”
“ข้าแต่พระมหากษัตริ ย ์ ตัวข้าพเจ้าและบรรดาเพื่อนนักปราชญ์ได้เห็นพ้องต้องกันว่าพระคริ สต์
ทรงเกิดในเมืองเบ็ธเลเฮ็มแคว้นยูดาแน่ ๆ”
ฮิลเลลมองดูที่หนังสื อม้วนบนโต๊ะแล้วชี้ ดว้ ยนิ้วมืออันสั่นพลางอธิ บายต่อไปว่า
“เพราะ
ข้อความที่ศาสดาพยากรณ์โบราณได้เขียนไว้พระคริ สต์จะต้องเกิดในเมืองเบ็ธเลเฮ็มแคว้นยูดา” โอ้
เบ็ธเลเฮ็มแห่งแคว้นยูดาเอ๋ ย, เจ้าไม่ใช่เมืองเล็กน้อยที่สุดของแคว้นยูดา และจะมีผปู้ กครอง
ออกมาจากเจ้าซึ่ งจะได้ทาการปกครองพลไพร่ อิสราเอลของเรา”
กษัตริ ยเ์ ฮโรดตกใจมาก ตามองดูหนังสื อในขณะที่นึกคิด คนที่มองดูกษัตริ ยแ์ ทบจะไม่หายใจ
ต่างฝ่ ายต่างไม่พดู อะไร ในที่สุดก็หนั กลับออกจากห้องประชุมไป
ฮิลเลลพูด “พวกเราเลิกประชุมได้” แล้วต่างก็ลุกขึ้นกลับไป
ครั้นแล้วฮิลเลลได้เรี ยก “ซีโมน” ชายอายุ 50 ปี แต่ยงั กระปรี้ กระเปร่ าเข้ามาหา พลางสั่งว่า
“จงม้วนหนังสื อเก็บให้เรี ยบร้อย”
ซี โมนปฏิบตั ิตามคาสั่ง
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“ยืน่ แขนของเจ้ามาซิ เราต้องการไปที่แคร่ ”
คนแข็งแรงผูน้ ้ นั ก็ยนื่ แขนพยุงคนชราไปส่ งที่ประตู
ครั้นแล้วท่านอธิการบดีผมู้ ีชื่อเสี ยงกับซี โมนบุตรของเขาก็แยกทางกันไป บุตรคนนี้จะได้รับ
ตาแหน่งแทนเขาพร้อมทั้งสติปัญญาและความรู ้ในกาลต่อไป
ในตอนค่าวันนั้น พวกนักปราชญ์สามคนที่พกั อยูย่ งั ไม่หลับ เขายังพิงก้อนหิ นมองดูดาวใน
ท้องฟ้ าอยู่ คอยดูวา่ จะมีปรากฏการณ์อะไรเกิดขึ้นในท้องฟ้ าอีก บัดนี้เขามาอยูใ่ นกรุ งเยรู ซาเล็มแล้ว และ
ได้สอบถามคนประตูถึงกษัตริ ยท์ ี่เขาต้องการพบ เขาได้เห็นการเกิดของพระองค์ ยังแต่คอยพบตัว ดังนั้น
เขาจึงวางใจให้พระวิญญาณเป็ นผูน้ า เขาคอยฟังเสี ยงกระซิบของพระเจ้า และคอยดูสัญญาณจากสวรรค์
จึงนอนกันไม่หลับ
ทันใดนั้น เขาได้ยนิ เสี ยงฝี เท้าคนเดินมาข้างล่างที่มืดสนิท เสี ยงคนนั้นพูดว่า “ลุกขึ้นเถอะครับ,
ผมมีข่าวด่วนมาบอกท่าน รอช้าไม่ได้”
เขาทุกคนลุกขึ้น
ชาวอียปิ ต์เป็ นผูถ้ าม “ข่าวมาจากไหน?”
“จากกษัตริ ยเ์ ฮโรดครับ”
ทุกคนใจเต้นแรง
“บัลทาซาร์ “ท่านเป็ นผูจ้ ดั การที่พกั ใช่ไหม?”
“ใช่ครับ”
“กษัตริ ยม์ ีธุระอะไรกับเรา?”
“ผูถ้ ือหนังสื ออยูข่ า้ งล่าง โปรดถามเขาเอาเองเถิดครับ”
“บอกให้เขารอประเดี๋ยวจะลงไป”
“เมื่อผูจ้ ดั การที่พกั ไปแล้ว คนกรี กจึงพูดกับสหายว่า “คุณทาถูกแล้ว คาถามที่ถามต่อประชาชน,
ต่อยามรักษาประตูมนั ทาให้ลือไปไกล ผมรออยูน่ านไม่ได้ ให้เรารี บไปกันเถิด”
เขาพากันสวมรองเท้า ใส่ เสื้ อแล้วก็รีบไป
“ข้าพเจ้าขอเคารพท่าน, ขอให้ท่านมีสันติสุข ประทานโทษเถิดครับ จ้าวนายของผม คือกษัตริ ย ์
ต้องการให้ท่านไปในวังเดี๋ยวนี้ พระองค์ทรงประสงค์จะสนทนากับท่านเป็ นการส่ วนตัว”
เป็ นอันว่าหมดหน้าที่ของผูส้ ื่ อข่าว
เขาต่างคนต่างมองดูหน้ากันในแสงตะเกียง รู ้วา่ พระวิญญาณทรงนาแล้ว ชาวอียปิ ต์จึงสั่งให้คน
จัดการที่พกั ดูแลสิ่ งของและอูฐให้เรี ยบร้อย และให้เตรี ยมพร้อมไว้เพื่อเขาต้องการจะใช้โดยด่วน
ผูจ้ ดั การ “โปรดวางใจผมเถิดครับ”
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บัลทาซาร์ พดู กับผูส้ ื่ อข่าวว่า “กษัตริ ยใ์ จตรงกับเรา เขาจะไปกับท่านเดี๋ยวนี้ ”
ถนนในกรุ งเยรู ซาเล็มแคบ แต่ไม่สกปรกและขรุ ขระนัก เพราะผูส้ ร้างรักษาความสะอาดและ
ความสะดวก เขาได้เดินตามกันไปโดยไม่พดู จา โดยใช้ความสว่างของดวงดาวนาทาง ผ่านมาถึงช่อง
ประตูเห็นทหารยามหลับ เขาผ่านสนาม ขึ้นบันได ลอดประตูซุม้ ไปจนถึงหอสู งคนนาทางจึงชี้ประตูพดู
ว่า
“เชิญท่านเข้าไปเถิด กษัตริ ยท์ รงอยูท่ ี่นนั่ แล้ว”
ในท้องพระโรงหอมฟุ้ งด้วยกลิ่นไม้จนั ทร์ พื้นปูพรมและมีบลั ลังก์ต้ งั อยู่ ผูม้ าได้สังเกตสิ่ ง
ประดับห้อง พัด, เครื่ องใส่ น้ า, เครื่ องดนตรี , เชิงเทียน ริ มฝาผนังเขียนรู ปลามกของกรี ก เล่นเอาพวก
ฟาริ สีไม่กล้ามองเพราะกลัวอาบัติ เฮโรดประทับบนบัลลังก์แต่งองค์เหมือนเมื่อไปประชุมใน
ห้องนักปราชญ์
นักปราชญ์หมอบอยูท่ ี่ชายพรม กษัตริ ยจ์ ึงกดกระดิ่งเรี ยกมหาเล็กให้เอาม้านัง่ มาสามตัว แล้ว
กษัตริ ยก์ ็ทรงเชิ ญให้นงั่
เมื่อนัง่ เรี ยบร้อยแล้ว กษัตริ ยจ์ ึงตรัสว่า “เราได้รับรายงานจากประตูทิศเหนื อเมื่อตอนบ่ายว่ามี
คนแปลกหน้ามาสามคน ขี่อูฐอย่างประหลาดคล้ายกับว่ามาแต่ประเทศไกล คงจะเป็ นพวกท่านใช่
ไหม?”
ชาวอียปิ ต์มองดูหน้าเพื่อนชาวกรี กและฮินดูแล้วทาความเคารพทูลว่า “ถ้าพวกเรามิใช่คนแปลก
หน้าแล้วกษัตริ ยเ์ ฮโรดผูม้ ีชื่อเสี ยงโด่งดังคงจะไม่ไปตามเรามาดอก พวกเราเป็ นคงแปลกหน้าจริ ง ๆ”
กษัตริ ยพ์ ยักพระพักตร์ พร้อมกับโบกพระหัตถ์
“พวกท่านคือใคร? มาจากไหน? ขอให้ทุกคนพูดเอง”
เขาทั้งสามจึงอธิ บายถึงถิ่นเดิม
และทางที่เดินมากรุ งเยรู ซาเล็มครั้นแล้วเฮโรดก็ถามอย่าง
ตรงไปตรงมาว่า
“ท่านถามปั ญหากับคนยามประตูวา่ อย่างไร?”
“เราถามเขาว่ากษัตริ ยข์ องชนชาติยดู าที่เกิดใหม่อยูท่ ี่ไหน?”
“เรารู ้เหตุผลที่พลเมืองประหลาดใจแล้ว ท่านทาให้เราประหลาดใจไม่นอ้ ยเหมือนกัน มีกษัตริ ย ์
ของชาติยดู าองค์ใดอีกหรื อ?”
ชาวไอยคุบต์พดู อย่างตรง ๆ ว่า
“มีกษัตริ ยเ์ พิ่งประสู ติใหม่”
คาพูดนี้ทาให้กษัตริ ยพ์ ระพักตร์ ขมวดคล้ายกับว่ารื้ อฟื้ นความหลังขึ้นมาอีก พระองค์ตรัสว่า
“คงไม่ใช่เกิดจากเรานะ”
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ตอนนี้คล้ายกับว่าราชบุตรที่กษัตริ ยเ์ คยฆ่าตายไปหลายองค์แล้วมากล่าวโทษ เมื่อได้สติแล้วจึง
ถามนักปราชญ์วา่ “กษัตริ ยเ์ กิดใหม่อยูท่ ี่ไหน?”
“นัน่ เป็ นข้อที่ขา้ พเจ้าจะถาม”
“พวกท่านทาให้เราแปลกใจมากขึ้น เป็ นปริ ศนาที่ยากยิง่ กว่าของกษัตริ ยซ์ ะโลมอนเสี ยอีก”
กษัตริ ยไ์ ด้ตรัสต่อไปว่า “ท่านก็คงรู ้แล้วว่าเรามีอายุมากแล้ว เราก็อยากรู ้อยากเห็นเหมือนสมัย
เป็ นเด็ก การเล่น ๆ จะเป็ นการทารุ ณโหดร้าย ขอให้บอกเราต่อไป แล้วเราจะให้เกียรติแก่ท่านอย่าง
กษัตริ ยใ์ ห้เกียรติแก่กนั และกัน ขอได้บอกรายละเอียดเกี่ยวกับกษัตริ ยป์ ระสู ติใหม่ และเราจะได้ร่วมมือ
ค้นหากับท่าน เมื่อพบแล้วเราจะทาตามที่ท่านต้องการ จะนาพระองค์มาสู่ กรุ งเยรู ซาเล็มและฝึ กหัดให้
เป็ นกษัตริ ยต์ ่อไป เราจะใช้อิทธิ พลที่รู้จกั กับกายะซาส่ งเสริ มให้พระองค์มีเกียรติยศและเลื่อนฐานะให้
สู งขึ้นไป สาบานได้วา่ เราจะไม่อิจฉาริ ษยาเป็ นอันขาด ขอบอกหน่อยเถิดว่าทาไมท่านจึงมารู ้เรื่ อง
กษัตริ ยน์ ้ ีแม้ท่านจะอยูห่ ่างไกล”
“พวกข้าพเจ้าจะทูลความจริ ง”
“เชิญเล่าไป” เฮโรดรับสั่ง
บัลทาซาร์ เล่าว่า
“ทั้งนี้เนื่ องจากพระเจ้าผูท้ รงฤทธิ์” เฮโรดสะดุง้ โหยง
“พระเจ้าทรงสัง่ ให้เรามานี่เพื่อจะได้พบพระผูไ้ ถ่บาปของโลก เพื่อเราจะได้นมัสการและเป็ น
พยานว่าพระองค์ได้เสด็จมาแล้ว พระเจ้าได้โปรดให้เราเห็นดวงดาวของพระองค์ พระวิญญาณของพระ
เจ้ายังคงอยูก่ บั พวกเราบัดนี้ ”
ทั้งสามคนรู ้สึกขนลุกซ่า คนกรี กรู ้สึกว่าแทบระงับการตะโกนออกได้ยากเต็มที เฮโรดจ้อง
มองดูคนทั้งสามชักจะสงสัยและไม่พอใจยิง่ กว่าเดิม
เฮโรด “พวกท่านมาเยาะเย้ยเรากระมัง ถ้าไม่ใช่ ขอให้บอกต่อไปว่าเหตุการณ์อะไรจะเกิดขึ้นอีก
ภายหลังกษัตริ ยอ์ งค์น้ ี ”
“มนุษย์จะได้รอด”
“รอดจากอะไรกัน?”
“รอดจากความชัว่ ร้ายของตน”
“ด้วยวิธีใด?”
“โดยอานาจของพระเจ้า คือความเชื่อ ความรักและการทาดี ”
เฮโรดจะคิดในใจอย่างไรไม่มีใครล่วงรู ้ แล้วตรัสว่า “พวกท่านเป็ นผูป้ ระกาศเรื่ องพระคริ สต์น่ะ
ซิ หมดเท่านั้นหรื อ?”
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บัลทาซาร์ คานับแล้วพูดว่า
“พวกเราเป็ นทาสของพระองค์
ครั้นแล้วกษัตริ ยท์ รงกดกระดิ่งเรี ยกมหาดเล็กเข้ามาตรัสสั่งว่า “จงไปเอาของประทานให้ท่าน
เหล่านี้”
สักครู่ หนึ่ง มหาดเล็กก็นาเอามาให้คนทั้งสาม มีเสื้ อคลุมสี แดงและน้ าเงิน, เข็มขัดทอง แล้วเขาก็
แสดงความเคารพต่อกษัตริ ย ์
เมื่อเสร็ จพิธีแล้ว เฮโรดตรัสว่า “ท่านบอกกับคนประตูและเราว่าท่านเห็นดวงดาวในทิศ
ตะวันออก” บัลทาซาร์ “ถูกแล้ว, ดาวประจาตัวผูเ้ กิดใหม่”
ครั้นแล้ว เฮโรดทรงลุกขึ้นเดินตรงมายังคนทั้งสามพูดอย่างสง่าว่า
“ถ้าท่านเป็ นผูป้ ระกาศของพระคริ สต์ผปู ้ ระสู ติใหม่จริ ง ๆ เราขอบอกท่านว่าในตอนค่าวันนี้ เรา
ได้ปรึ กษากับนักปราชญ์ชาวยูดาถึงเรื่ องเบ็ธเลเฮ็ม ขอท่านจงไปแสวงหาที่น้ นั เพื่อพบทารกน้อย และเมื่อ
ท่านพบแล้วส่ งข่าวมาให้เราด้วย เพื่อเราจะได้ไปนมัสการ ขอให้ท่านไปดีมาดีไม่มีอุปสรรคใด ๆ ขอ
สันติสุขจงมีแก่ท่าน”
ครั้นแล้วกษัตริ ยก์ ็เสด็จออกจากห้องไปยังถนน เพื่อนาไปส่ งที่พกั พอถึงประตู คนกรี กก็พดู กับ
สหายว่า “ขอให้เรารี บไปเบ็ธเลเฮ็มตามคาแนะนาของกษัตริ ยเ์ ถิด”
คนฮินดูสนอง “ไปเถิด, พระวิญญาณเร่ งอยูใ่ นใจข้าพเจ้า”
“ดีเหมือนกัน” บัลทาซาร์พดู “เพราะอูฐก็เตรี ยมพร้อมอยูแ่ ล้ว”
เขาให้รางวัลแก่ผจู ้ ดั การ แล้วก็เดินทางตรงไปยังประตูยฟั ฟาประตูได้เปิ ดออกไปยังทุ่งนาที่
โยเซฟและมาเรี ยได้ผา่ นไปก่อน พอมาถึงทุ่งรฟาอีมก็มองเห็นดวงดาวสว่าง ทุกคนใจเต้น ดาว
สว่างมากถึงกับต้องปิ ดตา ครั้นเขามองอีกดาวก็สุกใสเหมือนดวงอื่น ๆ ดาวนาไป เขามีความยินดีมาก
เขาพูดซ้ า ๆ ว่า “พระเจ้าทรงอยูก่ บั เรา” จนดาวไปหยุดอยูท่ ี่บา้ นบนเนิ นภูเขาใกล้เมืองเบ็ธเลเฮ็ม
ขณะนี้เป็ นเวลาประมาณ 4 นาฬิกา และที่เมืองเบ็ธเลเฮ็มนี้ตอนเช้าแสงอาทิตย์ยงั ไม่แรงเพราะ
อยูใ่ นหุ บผา คนยามบนหลังคาที่พกั เก่าแก่สั่นเทาด้วยความหนาว เขามองเห็นแสงสว่างจากภูเขาลอยมา
ตรงบ้านตอนแรกก็เข้าใจว่าคนจุดใต้ แต่ภายหลังรู ้วา่ เป็ นดวงดาว เรากลัวมากจึงร้องขึ้นด้วยเสี ยงดัง ทา
ให้คนในที่พกั ขึ้นมาบนหลังคา ดาวนั้นได้ลอยมาใกล้ทุกทีมองเห็นต้นไม้, ภูเขา, ถนนได้ชดั เพราะสว่าง
จ้า คนขลาดก็กม้ หน้าลงอธิ ษฐานด้วยความกลัว ส่ วนคนกล้าก็ได้แต่ปิดตาไม่มองบางทีก็แอบลืมดูนอ้ ย
ๆ ด้วยอารมณ์กลัว สักครู่ หนึ่ งก็มีแสงสว่างเป็ นรัศมีที่ที่พกั ดวงดาวมาลอยอยูท่ ี่ถ้ าที่ทารกบังเกิด
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ทันทีน้ นั พวกนักปราชญ์ได้มาถึงลงจากอูฐที่ประตู ตะโกนขออนุญาตเข้าไป พอคนเฝ้ าที่พกั
หายกลัวแล้วก็ไปเปิ ดประตู เมื่อเห็นอูฐตัวเป็ นมันและหน้าตาของผูท้ ี่มาสว่างจ้าคนประตูก็ยงิ่ กลัวมาก
ขึ้น จึงรี บหลบเข้ามาอีก ไม่ตอบคาถามของพวกนักปราชญ์ที่วา่
“นี่เมืองเบ็ธเลเฮ็มแคว้นยูดาใช่ไหม?”
แต่เมื่อมีคนอื่น ๆ ตามมาจึงทาให้หายกลัวตอบไปว่า
“นี่เป็ นที่พกั ตัวเมืองอยูถ่ ดั ไปอีกหน่อย”
“มีทารกเกิดใหม่บา้ งหรื อเปล่า?”
คนที่ยนื ประหลาดใจสักครู่ หนึ่งก็มีผตู ้ อบว่า “มี, มี”
คนกรี กกล่าว “ขอให้เราได้ชมทารกหน่อย”
บัลทาซาร์ “ขอให้เราชมทารกเพราะเราได้เห็นดวงดาวของท่านคือดวงดาวที่ท่านเห็นอยูเ่ หนื อ
บ้าน เราต้องการนมัสการทารกนั้น”
ชาวฮินดูพนมมือแล้วพูดว่า “พระเจ้าอยูท่ ี่นี่ รี บไปเถอะ เราพบพระผูช้ ่วยแล้ว พวกเรามีโชค
ดีกว่าคนอื่น ๆ”
คนบนหลังคาก็ได้ตามคนแปลกหน้าไปยังถ้ า แม้แสงดาวจะจางลงแล้วก็ตาม บางคนหันกลับ
เพราะกลัว คนกล้าก็เดินต่อไป เมื่อคนแปลกหน้าเข้ามาใกล้บา้ น รัศมีสูงขึ้น เมื่อเขาถึงประตู รัศมีจึงหาย
ขึ้นไปข้างบน ตามคาพยานแสดงว่าพระเจ้าได้แสดงให้เห็นว่ามีความเกี่ยวข้องระหว่างดวงดาวพวก
นักปราชญ์ ปรากฏให้คนอยูใ่ นถ้ าเห็น พอเปิ ดประตูถ้ า ฝูงชนก็กรู เข้าไป
ภายในถ้ ามีตะเกียงสว่างพอเห็นมารดาและทารกอยูบ่ นตักมารดา
บัลทาซาร์ถามมาเรี ย “บุตรของท่านหรื อ?”
มาเรี ยตอบ “บุตรของฉันเอง” แล้วนักปราชญ์ก็กราบนมัสการทารกนั้น
เขาเห็นว่าทารกนั้นเหมือนเด็กอื่น ๆ ไม่มีรัศมีหรื อมงกุฎที่ศีรษะไม่เปิ ดปาก ถึงจะได้ยนิ เสี ยง
สรรเสริ ญ คาอธิ ษฐาน ก็ไม่แสดงอาการใด ๆ แต่เหมือนกับทารกอื่นทัว่ ไปคือมองดูแสงไฟที่ตะเกียง ยิง่
กว่ามองพวกนักปราชญ์
ครั้นแล้วนักปราชญ์ก็ไปที่อูฐนาเอาของขวัญมาถวาย คือ ทองคา, กายานและมดยอบวางไว้ที่
ทารก ส่ วนปากก็คงร้องเพลงสรรเสริ ญต่อไปเป็ นการนมัสการที่บริ สุทธิ์ จากหัวใจอันบริ สุทธิ์ คือการ
ร้องเพลงที่ได้รับการดลใจในทุกยุคสมัย
เขาได้เดินทางมาไกลเพื่อพบพระผูช้ ่วยให้รอด และเขาได้นมัสการโดยปราศจากความสงสัย
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ตอนที่ 2
บัดนี้จาเป็ นที่จะนาผูอ้ ่านล่วงหน้าไปจากเดิมประมาณยีส่ ิ บเอ็กปี หรื อในตอนต้นของการ
ปกครองของ วาเลอริ อุส เกรตัส เจ้าเมืองคนที่สี่ของแคว้นยูดา
เวลาเที่ยงวันในกลางเดือนกรกฏาคม อากาศร้อนจัด
รอบ ๆ สวนที่ตึก บางแห่งก็เป็ นตึกสองชั้น มีระเบียงยืน่ ออกมาบังประตูและหน้าต่างของตึก
ชั้นล่าง
ไม่ห่างจากน้ าพุมีน้ าเล็กใสสะอาดสาหรับหล่อเลี้ยงพุม่ ไผ่และยีโ่ ถซึ่ งขึ้นอยูต่ ามฝั่งแม่น้ า
เยระเด็นและทะเลตาย มีเด็กชายสองคนนัง่ สนทนากันอยูร่ ะหว่างพุม่ ไม้และบ่อน้ าโดยไม่สนใจ
ต่อความร้อน คนหนึ่งอายุ 19 ปี อีกคนหนึ่งอายุ 17 ปี
เด็กทั้งสองมีรูปร่ างสง่า มองดูทีแรกจะเข้าใจว่าเป็ นพี่นอ้ งกันเพราะต่างคนก็มีผมและตาดาขลับ
ใบหน้าสี น้ าตาลไหม้ เมื่อพิจารณาดูจะเห็นว่ามีขนาดต่างกันตามอายุ
คนโตไม่สวมหมวก นุ่งกระโปรงหลวมทาด้วยขนสัตว์สีเทาที่คอ, ที่แขนเสื้ อ และที่ขอบเป็ นสี
แดง ใช้ผา้ แพรคาดเอวแสดงว่าเป็ นคนโรมันท่าทางเขาพูดกับคนอายุนอ้ ยแสดงวางโตและเหยียดหยาม
คนเล็ก แต่ไม่มีใครถือเพราะเขาเป็ นลูกผูด้ ีกรุ งโรม เขาคือพวกตระกูลเมสซาลา
ส่ วนอีกคนหนึ่งนั้นมีรูปร่ างบอบบาง แต่งตัวด้วยผ้าสี ขาวแบบชาวยูดา มีผา้ คลุมศีรษะ ใช้เชือก
สี เหลืองรัดไว้มิให้ตกปิ ดหน้าผากและยาวลงไปปิ ดคอด้านหลัง คนที่รู้จกั สังเกตเรื่ องเชื้อชาติเมื่อมองดู
รู ปลักษณะจะรู ้ได้ทนั ที่วา่ เขาเป็ นคนยูดา ผูน้ ้ ีคือ ยูดา เบ็นเฮอร์
ยูดา เบ็นเฮอร์ พูดว่า “เมื่อห้าปี มาแล้ว ผมจาได้วา่ เราจากกัน คุณไปกรุ งโรม ผมเห็นคุณตอน
ออกเดินทาง ผมยังร้องไห้เลยเพราะผมรักคุณ เวลานั้นก็ผา่ นไปแล้ว เดี๋ยวนี้คุณได้กลับมาหาผม สาเร็ จ
การอบรมและเป็ นเจ้านาย ผมพูดจริ ง ๆ นะ ผมอยากให้คุณเป็ นเมสซาลาคนเดิม เมสซาลาเมื่อจากไปไม่
มีความขมขื่นในใจเลย เขาไม่มีความรู ้สึกเป็ นภัยแก่มิตรเลย”
ชาวโรมันยิม้ เป็ นเชิงขอบใจแล้วก็เงยหน้าขึ้น
“ยูดาผูเ้ ป็ นทุกข์, หยุดพูดเถอะ ผมทาให้คุณช้ าใจเรื่ องอะไรกันนะ? ผมยังระลึกถึงคุณความดี
ของคุณที่เดินออกจากบ้านเก่าของบิดาไปต้อนรับผม
และรื้ อฟื้ นถึงความรักเมื่อสมัยเรายังเป็ นเด็ก
อาจารย์ของผมสั่งสอนครั้งสุ ดท้ายว่า “จงไปเถิด, ไปดาเนินชี วติ ให้รุ่งโรจน์ จงจาไว้วา่ ...........
หมายความว่าความรักไม่สาคัญ สงครามสาคัญ ในกรุ งโรมเป็ นเช่นนั้นจริ ง ๆ” ผมจะต้องเป็ นนักรบ ยูดา
, ผมสงสารคุณ ๆ จะเป็ นอะไรดี?”
ยูดาเลื่อนเข้าไปใกล้บ่อน้ า คาพูดของเมสซาลาได้ดงั กังวานขึ้นอีกว่า
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“ยูดาที่รัก, ผมสงสารคุณ ชีวิตที่ไม่มีโอกาสดี ขอให้เทพยดาช่วยคุณเถิด แต่สาหรับตัวผม.........”
ยูดามองดูหน้าตาหยิง่ จองหองในขณะที่เขาพูด
“แต่สาหรับตัวผม เรายังมิได้พิชิตโลกทั้งหมด ยังมีเกาะอีกมากมายหลายแห่งที่ยงั มิได้ไปเห็น
ทางทิศเหนื อก็ยงั มีอีกหลายชาติที่ยงั มิได้ไปเยีย่ ม จะต้องเดินทางไปตะวันออกไกล เพื่อให้สาเร็ จดังที่
พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ มหาราชเริ่ มต้นไว้ ดูซี งานของพวกโรมันนั้นมีมาก”
ยูดาตอบอย่างเฉื่ อยชาว่า
“เราควรแยกทางกันดีกว่า ถ้ารู ้อย่างนี้ผมไม่อยากมาเลย ผมต้องการมาหาเพื่อนแต่ก็มาพบ......”
เมสซาลาตอบโดยเร็ ว “พบชาวโรมัน”
ยูดากาหมัดแน่น แต่ร้ ังสติไว้ได้ จึงลุกขึ้นจากไป เมสซาลาลุกขึ้นตามหยิบเสื้ อคลุมจากม้านัง่ เอา
มาคลุมไหล่เดินตามไป พอทันก็เอามือวางบนบ่าเดินไปด้วยกัน
“เราเคยกอดคอเดินด้วยกันเช่นนี้เมื่อยังเป็ นเด็ก ขอให้เรากอดกันจนถึงประตูใหญ่”
เขาทั้งสองมาถึงประตูใหญ่ ยูดาหยุดค่อย ๆ ปลดมือลงจากบ่าของเพื่อน ยืนตรงหน้าเมลซาลา
น้ าตาคลอหน่วย
“ผมเข้าใจคุณเพราะคุณเป็ นโรมัน คุณไม่เข้าใจผม ผมเป็ นชาวอิสราเอล คุณทาให้ผมช้ าใจวันนี้
โดยแสดงว่าเราจะเป็ นเพื่อนกันไม่ได้เหมือนแต่ก่อน ขอจากกันบัดนี้ ขอให้สันติสุขของพระเจ้าแห่ง
บรรพบุรุษของผมสถิตอยูก่ บั คุณ”
เมสซาลายืน่ มือให้จบั ยูดาก็ออกประตูไป เมื่อไปแล้ว ชาวโรมันก็นิ่งอยูค่ รู่ หนึ่ง แล้วก็เดิน
ออกไปพลางพูดอย่างเย่อหยิง่ ว่า
“แล้วแต่เรื่ อง, พระเจ้าแห่งความรักตายไปแล้ว, พระเจ้าสงครามยังครองโลกอยู”่
ที่บา้ นหลังหนึ่ง ซึ่งหันหน้าบ้านออกไปทางทิศเหนือ และตะวันตกยาวประมาณด้านละ 400
ฟุต ลักษณะเหมือนกับอาคารขนาดใหญ่แบบตะวันออก เป็ นตึกสองชั้นเป็ นรู ปสี่ เหลี่ยม ถนนด้าน
ตะวันตกกว้าง 12 ฟุต ทางด้านเหนือกว้าง 10 ฟุต คนที่เดินริ มกาแพงบ้านถ้ามองดูจะเห็นว่าตึกหลังนี้
แข็งแรงมัน่ คง เพราะเป็ นตึกที่ก่อด้วยหิ นเป็ นก้อนใหญ่ ๆ หน้าต่างทั้งหมดนี้ อยูช่ ้ นั บนจึงมองเห็นถนน
ได้ ประตูบา้ นมีอยูช่ ้ นั ล่าง มีบานพับเหล็กฉี กขาดแสดงว่าถูกไม้ใหญ่กระทุง้ บ้านนี้ มีลกั ษณะแสดงให้
เห็นว่าเป็ นบ้านของคนร่ ารวยนิกายและพรรคซาดูกาย
ภายหลังที่ยดู าหนุ่มได้จากชาวโรมันที่วงั ในบริ เวณตลาด ก็มายืนที่ประตูบา้ นตะวันตกและเคาะ
ประตู ๆ ได้เปิ ดออกรับเขาเข้าไป
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เมื่อผ่านทางเดินชั้นในเข้าไปแล้ว เขาก็เข้าไปยังสนามกว้างรู ปสี่ เหลี่ยม มีพมุ่ ไม้และเถาองุ่น
ขึ้นอยูเ่ ขียวสดเพราะมีอ่างน้ าคอยหล่อเลี้ยงจากระเบียงทางด้านเหนือ เขาเดินไปยังประตูดา้ นเหนื อแล้วก็
เข้าไปในห้องเดินไปตามพื้นกระเบื้องไปนัง่ อยูบ่ นเก้าอี้
ขณะนั้นหญิงคนหนึ่งตรงมาที่ประตูเรี ยกชื่อเขา เขาขานตอบหญิงคนนั้นก็เข้าไป
“ขออะไร ๆ รับประทานบ้างซิ ”
“คุณต้องการจะรับประทานอะไรล่ะเจ้าคะ?”
“อะไรก็ได้, อัมรา”
สักครู่ หนึ่งหญิงคนนั้นก็ยกอาหารใส่ ถาดไม้ออกมา มีนมชามหนึ่งขนมปั งสาลี, นกต้ม, น้ าผึ้ง
และเกลือ เหล้าองุ่นหนึ่งแก้ว และตะเกียงทองเหลืองหนึ่งดวง
แสงสว่างทาให้หญิงนั้นมองเห็นได้รอบห้อง นางยกโต๊ะเล็กมาวางข้างเก้าอี้วางถาดอาหารลง
บนโต๊ะ แล้วคุกเข่าลงปฏิบตั ิรับใช้นายของนาง นางเป็ นหญิงมีอายุ 50 ปี ผิวดา นัยน์ตาดา หน้าตาเหมือน
มารดาที่รักบุตร นางใช้ผา้ ขาวโพกศีรษะปล่อยให้ใบหู ท้ งั สองข้างโผล่ออกมาเห็นรู เจาะใบหูได้ชดั เจน
นางเป็ นหญิงทาสชาวอียปิ ต์ แม้จะทาหน้าที่เป็ นทาสมาตั้ง 50 ปี ก็ยงั ไม่ได้เป็ นอิสระ และนางก็ไม่อยาก
เป็ นอิสระ เพราะนางรักเด็กคนที่เป็ นนายของนางอย่างชีวิตจิตใจ นางเลี้ยงเด็กคนนี้มาตั้งแต่เยาว์วยั เลี้ยง
ถนอมราวกับเป็ นลูกแท้และไม่เคยจากไปเลย นางยังคิดว่าเขาเป็ นเด็กอยูเ่ สมอ
ในระหว่างรับประทานอาหาร ยูดาพูดเพียงเรื่ องเดียว
“อัมรา จาเมสซาลาที่เคยมาเยีย่ มฉันบ่อย ๆ ได้ไหม?”
“อ๋ อ ดิฉนั จาเขาได้ดี”
“เขาไปอยูก่ รุ งโรมเสี ยหลายปี เวลานี้เขากลับมาแล้ว วันนี้ ฉนั ไปเยีย่ มเขามา”
เด็กหนุ่มรู ้สึกสะอิดสะเอียนเมื่อกล่าวถึงเมสซาลา
อัมราเอ่ยขึ้นอย่างสนใจว่า “ดิฉนั เคยจาเหตุการณ์ครั้งก่อนได้ดี ดิฉนั ไม่ชอบหน้าเขาเลย คุณเล่า
เรื่ องราวให้ตลอดซิเจ้าคะ”
ยูดานิ่งคิดอยูค่ รู่ หนึ่ง เมื่อถูกทาสขอร้องให้เล่าเรื่ อง ในที่สุดก็ได้แต่พดู ว่า “เขาเปลี่ยนนิสัยไป
มากมาย และฉันจะไม่เกี่ยวข้องกับเขาอีกต่อไป”
เมื่ออัมรายกถาดอาหารออกไปแล้ว ยูดาเดินออกไปนอกบ้านแล้วขึ้นไปบนดาดฟ้ าของตึก
เขาเดินไปตามดาดฟ้ าอย่างช้า ๆ ตรงไปยังหอสังเกตการณ์ซ่ ึ งตั้งอยูท่ างมุมทิศตะวันตกเฉี ยง
เหนื อของอาคาร ทั้งสี่ ดา้ นมีประตูซุม้ มองเห็นดวงดาวในท้องฟ้ าได้อย่างชัดเจน ทางประตูซุม้ ด้านหนึ่ง
เขามองเห็นสตรี ผหู ้ นึ่งนัง่ พิงหมอนอยูบ่ นเก้าอี้นอนยาว เมื่อได้ยนิ เสี ยงฝี เท้าเดินของเขาสตรี ผนู ้ ้ นั ก็หยุด
พัก แสงดาวส่ องมาถูกเพชรบนนิ้วมือของเธอเป็ นประกายวาบ เธอลุกขึ้นนัง่ ตัวตรงและร้องเรี ยกเขาว่า
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“ยูดา, ลูกรักของแม่”
เขาตอบโดยเร็ วว่า “ผมเองครับ, คุณแม่”
เขาเข้าไปใกล้เธอแล้วคุกเข่าลง เธอกอดเขาและจูบแนบเขาไว้กบั ทรวงอกของเธอ
มารดาจับแก้มของเขาพลางพูดว่า “อัมราบอกเรื่ องราวที่เกิดขึ้นกับลูกแล้ว เมื่อลูกยังเยาว์อยูน่ ้ นั
แม่ไม่เคยทาอะไรให้ลูกต้องลาบากเลยแต่เดี๋ยวนี้ลูกโตเติบขึ้นแล้ว ลูกจะต้องไม่ลืมว่าลูกจะต้องเป็ นคน
มีชื่อเสี ยงโด่งดังต่อไป”
ยูดา เบ็นเฮอร์ พูดกับมารดาว่า “คุณแม่ครับ ขณะนี้มีเหตุการณ์ที่ทาให้ผมต้องใช้ความคิดมาก ๆ
ซึ่ งแต่ก่อนไม่คิดเลย ขอได้โปรดบอกมาเถิดครับ, คุณแม่ตอ้ งการจะให้ผมทาอะไร?”
“แม่บอกลูกแล้วไม่ใช่หรื อว่าลูกจะต้องเป็ นคนมีชื่อเสี ยงโด่งดัง?”
เขามองไม่เห็นหน้าของมารดา แต่ก็รู้วา่ เธอพูดอย่างเอาจริ งเอาจังเขาจึงต้องครุ่ นคิดอย่างหนัก
“คุณแม่มีพระคุณและเมตตากรุ ณาต่อผม ไม่มีมนุษย์คนไหนรักผมเท่าคุณแม่เลย”
เขาจูบมือมารดาหลายครั้งแล้วพูดต่อไปว่า “ผมคิดว่าผมเข้าใจเหตุผลที่คุณแม่ให้ผมเลิกปั ญหา
ข้อนี้เสี ยที เท่าที่ล่วงมาแล้ว ชีวติ ของผมเป็ นสมบัติของคุณแม่ คุณแม่ได้ปกครองเลี้ยงดูผมมาด้วยความ
รักและอ่อนโยนที่สุด ผมอยากให้คุณแม่ปกครองชี วติ ผมตลอดไป แต่ไม่อาจทาได้ คุณแม่ก็รู้จกั พระ
บัญญัติดีแล้วว่าบุตรของชาวอิสราเอลจะต้องประกอบอาชีพอย่างใดอย่างหนึ่ง
ผมเองก็มีได้รับการ
ยกเว้น ฉะนั้นผมอยากจะเรี ยนถามคุณแม่วา่ จะให้ผมทาอาชีพอะไรดี?” เป็ นคนเลี้ยงสัตว์หรื อเป็ นชาวไร่
ชาวนา หรื อเป็ นนักปราชญ์? เหล่านี้จะเป็ นอะไรดี คุณแม่ครับ ช่วยตอบคาถามให้แจ่มแจ้งด้วย?”
“ลูกเอ๋ ย, อาชีพที่เจ้าจะต้องกระทาต่อไปก็คือจงเป็ นผูร้ ับใช้ของพระเจ้าแห่งชนชาติอิสราเอล
ไม่ใช่เป็ นคนรับใช้พวกโรมัน สาหรับเด็กที่สืบเชื้อสายจากอับราฮัมไม่มีทางใดจะมีเกียรติยศมากเท่ากับ
ทางพระองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า”
ยูดาถาม “ถ้าเช่นนั้นจะให้ผมเป็ นนักรบหรื อ?”
“ก็ถูกแล้วซี ลูก”
ต่างฝ่ ายต่างนิ่งกันอยูส่ ักครู่ หนึ่ง ในที่สุดมารดาก็บอกเขาว่า “แม่อนุ ญาตให้เจ้าเป็ นทหารของ
พระเจ้า แต่อย่าเป็ นทหารของกายะซา”
ยูดาพอใจในเงื่อนไขข้อนี้ แต่เพียงอีกครู่ ต่อมาเขาก็นงั่ หลับไปมารดาลุกขึ้นเอาหมอนมารอง
ศีรษะของเขา, เอาผ้าห่มของเธอคลุมตัวเขา, จูบเขาเบา ๆ แล้วเธอก็ลุกไปจากที่นนั่
ครั้นเมื่อยูดาตื่นขึ้น ดวงอาทิตย์ข้ ึนสู งถึงยอดเขาแล้ว นกพิราบบินมาเป็ นฝูง ๆ ปี กสี ขาวเป็ น
ประกาย ยูดาลืมตาขึ้นมองไปทางทิศตะวันออกเฉี ยงใต้ เห็นโบสถ์ใหญ่เป็ นสี ทองสู งตระหง่านตัดขอบ
ฟ้ าสี น้ าเงิน ริ มเก้าอี้ของเขามีเด็กหญิงคนหนึ่งอายุยงั ไม่ทนั ถึง 15 ปี ถือพิณนัง่ ร้องเพลงอยูใ่ กล้ ๆ เขา เธอ
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วางพิณไว้บนตักแล้วดีดอย่างไพเราะน่าฟัง ยูดาหันมามองดูนอ้ งสาวของเขาร้องเพลงและดีดพิณ เนื้ อ
เพลงที่เธอร้องว่า
อย่าเพิ่มตื่น.......จงฟังฉันก่อน ที่รัก
จงลอยไป...ลอยไป เหนือทะเลนิทรา
วิญญาณของเธอร่ าร้องจะฟังฉัน
อย่าเพิ่งตื่น.......จงฟังฉันก่อน ที่รัก
มีพรทิพย์จากการหลับนั้น ราชาผูพ้ กั สงบ
ความสุ ขทั้งมวล ความฝันสดหวาน ฉันนามา...
อย่าเพิม่ ตื่น.........จงฟังฉันก่อน ที่รัก
ถ้วนทั้งโลกแห่งความฝันเป็ นของเธอ
นี่เป็ นครั้งแรกที่จะเลือกสวรรค์
จงเลือกเถิด และหลับเสี ย ที่รัก
ต่อไปเธอจะไม่ได้เลือกอีกแล้ว
เว้นแต่วา่ ....เว้นแต่วา่ เธอจะฝันถึงฉัน
เธอวางพิณลงกับพื้น เอามือวางบนตัก ทาท่าคอยฟังพี่ชาย
น้องสาวของเขาผูน้ ้ ีชื่อติรซา ทั้งสองพี่นอ้ งมีรูปร่ างเหมือนกัน มีลกั ษณะเป็ นคนยูดาทั้งสองคน
เธอสวมแหวนที่นิ้ว, มีต่างหู , กาไลข้อเท้า, กาไลข้อมือล้วนแต่เป็ นทองคา, ที่คอของเธอสวม
สร้อยทองคางดงาม มีไข่มุกด์หอ้ ยเป็ นระย้า ขอบตาของเธอทาสี สวย เล็บก็ทาสี ผมของเธอถัดเป็ นหาง
เปี ยคู่ ข้าง ๆ มีผมหยักโศกห้อยลงถึงแก้มทั้งสอง ยิง่ ดูยงิ่ เห็นว่าเธอทั้งสวยและมีเสน่ห์
ยูดาเอ่ยขึ้นก่อนว่า “ติรซา, เพราะดีมาก”
เธอถาม “เพลงหรื อคะ”
“ทั้งเพลงและคนร้องเพลงดีจริ ง ๆ มีท่วงทานองเป็ นเพลงของพวกกรี กมาก น้องไปได้มาจาก
ไหน?”
“พี่คงจาได้วา่ , ชายกรี กคนหนึ่งร้องในโรงละคร เขาลือกันว่าเป็ นนักร้องประจาราชสานักของ
กษัตริ ยเ์ ฮโรดและพระนางซะโลเม่ หลังจากการแสดงมวยปล้ าแล้ว นักร้องผูน้ ้ ี ก็ออกมาร้องเพลง
ขณะนั้นโรงละครมีเสี ยงอึกทึกครึ กโครม พอนักร้องเริ่ มร้องเพลงเท่านั้น เสี ยงก็เงียบกริ บจนน้องจาเนื้ อ
ได้ท้ งั หมด เลยเอามาร้องให้พี่ฟัง”
“ติรซาน้องรัก, น้องจะคิดอย่างไร, ในเมื่อพี่จะต้องจากไปแล้ว?”
เธอทิ้งมือลงด้วยความประหลาดใจ
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“ไปไหนกัน? ไปเมื่อไร? ไปทาอะไร?”
ยูดาหัวเราะลัน่ “ถามตั้งสามอย่างโดยไม่หายใจ น้องนิช่างมีร่างกายแข็งแรงจริ งนะ”
แต่ต่อไปเขาพูดอย่างเคร่ งขรึ มว่า “น้องก็รู้แล้วว่าพระบัญญัติตอ้ งการให้พี่ประกอบอาชีพอย่าง
ใดอย่างหนึ่ง คุณพ่อของเราได้วางแบบอันดีไว้แล้ว ถ้าพี่จะเป็ นคนเกียจคร้านนัง่ กินนอนกินผลที่คุณพ่อ
ได้หามาด้วยความขยันขันแข็งและด้วยความรู ้ความสามารถ น้องก็คงจะดูถูกพี่วา่ เป็ นคนไร่ คุณค่า พี่
จะต้องไปกรุ งโรม”
“ถ้าอย่างนั้นน้องจะไปด้วย”
น้องต้องอยูก่ บั คุณแม่ ถ้าเราทั้งสองทิ้งท่านไป คุณแม่คงเสี ยใจตายแน่”
ใบหน้าของเธอสลดลงทันที
“น้องเข้าใจแล้ว แต่พี่จะต้องไปไกลด้วยหรื อ พี่อาจจะเรี ยนวิชาค้าขายในกรุ งเยรู ซาเล็มก็ได้ ถ้า
ต้องการจะทาการค้า”
“พี่มิได้คิดอย่างนั้น กฎหมายมิได้บงั คับว่าลูกจะต้องเป็ นเหมือนพ่อ”
“ถ้าเช่นนั้นพี่ตอ้ งการจะเป็ นอะไรเล่า?”
เขาตอบอย่างภูมิใจว่า “เป็ นทหาร”
น้ าตาของเธอไหลพราก “พี่คงจะต้องตายแน่”
“ถ้าเป็ นน้ าพระทัยของพระเจ้า, ก็ยอมตาย แต่...ติรซา, ทหารใช่วา่ จะถูกฆ่าตายทุกคน”
เธอโอบแขนกอดคอเขาราวกับว่าจะไม่ยอมให้เขาทิ้งไป
“เรามีความสุ ขกันอยูแ่ ล้วนี่พี่, อยูก่ บั บ้านดีกว่า”
“ครอบครัวของเราจะไม่เป็ นอยูอ่ ย่างนี้ตลอดไป ตัวน้องก็ตอ้ งจากบ้านในไม่ชา้ เหมือนกัน”
“น้องไม่ยอมไปไหนเป็ นอันขาด”
ยูดายิม้ ในความใจเด็ดของเธอ
“จ้าวชาวแห่งยูดาหรื อคนในตระกูลอื่นจะมาเอาตัวน้องไป เพื่อให้นอ้ งไปเป็ นภริ ยาเขา แล้วพี่
จะเป็ นอย่างไร?”
เธอร้องไห้
ยูดาพูดต่อไปว่า “สงครามเป็ นอาชีพชนิดหนึ่ง ถ้าจะให้รู้ดีจะต้องไปศึกษา ไม่มีสถานศึกษาใดดี
เท่ากับค่ายทหารของกรุ งโรม”
เธอถามโดยไม่หายใจว่า “พี่จะต้องไม่รบให้แก่กรุ งโรมนะ?”
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“ตัวน้องเองก็เกลียดกรุ งโรม ทัว่ โลกเกลียดกรุ งโรม ในข้อนี้ขอให้ติรซาจงรู้เหตุผลในคาตอบ
ของพี่ ถูกแล้ว พี่จะต้องรบให้แก่กรุ งโรมถ้ากรุ งโรมสอนวิธีการต่อสู ้กรุ งโรมให้กบั พี่เป็ นการตอบแทน
วันหนึ่งในอนาคต”
“พี่จะไปเมื่อไร?”
ทันใดนั้นก็ได้ยนิ ฝี เท้าอัมราเดินมา
เบ็นเฮอร์ “จุ!๊ จุ๊! อย่าให้อมั รารู ้ความคิดของพี่นะ”
คนใช้ผสู้ ัตย์ซื่อวางถาดอาการเช้าบนม้าเล็กตรงหน้าเขาทั้งสองพลางถือผ้าเช็ดมือไว้เพื่อคอยรับ
ใช้ต่อไป ทั้งสองคนล้างมือในอ่าง ทันใดนั้นก็มีเสี ยงดังขึ้น รู ้ได้ทนั ทีวา่ เป็ นเพลงทหารที่ถนนทางทิศ
เหนือของบ้าน
ยูดาลุกขึ้นจากเก้าอี้เดินออกไปพลางพูดว่า “กองทหารมาจากค่ายพี่จะต้องไปดู”
สักครู่ หนึ่งเขาก็ไปยืนดูที่กาแพงของดาดฟ้ า ทางมุมเหนื อที่สุด เขาสนใจมากจนไม่รู้สึกตัวว่า
ติรซามายืนอยูใ่ กล้ ๆ เอามือหนึ่งจับบ่าของเขา
กองทหารได้เดินเข้ามาใกล้ สายตาของพี่นอ้ งทั้งสองซึ่ งยืนอยูบ่ นดาดฟ้ าของบ้านตระกูลเฮอร์
เห็นขบวนหน้าเป็ นพวกทหารอาวุธเบา เช่นนักธนูและขว้างหิ น เดินเป็ นขบวนห่างทิง้ กันอย่างมีระเบียบ
ถัดไปเป็ นขบวนทหารอาวุธหนักมีโล่และหอก ต่อไปทหารแตรวง ส่ วนแม่ทพั ขี่มา้ ผูเ้ ดียว และมีทหาร
ม้ารักษาการณ์ตามหลังใกล้ ๆ ถัดไปมีทหารราบอาวุธหนัก เดินขบวนเต็มถนนอย่างไม่ขาดสาย
แม่ทพั ที่ขี่มา้ ตอนกลางของขบวนเป็ นเป้ าสายตา เขามิได้สวมหมวกแต่สวมเกราะ สะพายกระบี่
สั้น
เมื่อแม่ทพั อยูแ่ ต่ไกล ยูดาก็สังเกตเห็นว่าการปรากฏตัวของเขาทาให้ประชาชนที่จอ้ งดูเกลียดชัง
มากขึ้น บางคนที่ยนื บนดาดฟ้ าต่างก็ชูกาปั้ นใส่ แม่ทพั ร้องเยาะเย้ย ถ่มน้ าลายในขณะที่ผา่ นสะพาน,
พวกผูห้ ญิงถอดรองเท้าแตะขว้าง บางรายก็ถูกตัว เมื่อเข้ามาใกล้ก็ได้ยนิ เสี ยงคนโห่ร้องว่า “อ้ายโจร, อ้าย
นักกดขี่, อ้ายหมาตามก้นโรมัน”
เมื่อใกล้เข้ามา ยูดาก็เห็นหน้าตาของเขาดาและเคร่ งขรึ ม ขณะที่เขามองไปยังคนด่าแช่งก็รู้สึกมี
ท่าทางไม่สบายใจ และก้มหน้าหันกลับด้วยความละอาย
ขณะนี้ยดู าก็จาได้วา่ คนที่เป็ นแม่ทพั นั้นคืดวาเลอริ อุส เกรตัส เจ้าเมืองแคว้นยูดานัน่ เอง
อันที่จริ ง ชาวโรมันผูน้ ้ ีเมื่อไม่มีเหตุการณ์ยยุ วั่ อะไรก็ได้รับความเห็นอกเห็นใจจากยูดา
เบ็นเฮอร์ ดังนั้นเมื่อเขามาถึงมุมตึกของยูดา ๆ ก็กม้ ชะโงกตัวล้ าออกไปมากเพื่อจะดูเวลาเขา
ผ่านไป เขาเอามือท้าวกระเบื้องที่ชารุ ดแตกร้าวมานานแล้ว แต่ไม่มีใครสังเกตเห็น น้ าหนักที่เขาท้าวไป
นั้นทาให้กระเบื้องแผ่นนอกเลื่อนออกและตกไปข้างล่าง เด็กหนุ่มตกใจ เขารี บเอื้อมลงไปคว้าเลยทาให้
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ดูคล้ายกับว่าเขาได้ขว้างปาสิ่ งหนึ่งลงไปข้างล่าง แต่เคราะห์ร้ายฉวยไว้ไม่ทนั ยิง่ กลับทาให้อนั อื่นตกลง
ไปอีก เขาตะโกนจนสุ ดเสี ยง พวกทหารจึงแหงนมองขึ้นไปพร้อมกับแม่ทพั ทันใดนั้นกระเบื้องแผ่น
ใหญ่ก็ตกใส่ เขาพอดี เขาตกจากหลังม้าสลบ
กองทหารหยุดชะงัก พวกทหารการ์ ดกระโดดหลังม้าเอาโล่มาป้ องกันแม่ทพั ประชาชนที่เห็น
เหตุการณ์พอใจที่เด็กหนุ่มทาร้ายแบบนี้จึงโห่ ร้องชมเชยเด็กหนุ่มที่ยงั คงก้มตัวอยูบ่ นกาแพงเห็นได้ชดั
แต่ตวั เขาเองก็รู้ได้ชดั เจนแล้วว่าผลร้ายอะไรจะตามหลังมา
น้ าใจที่จะก่อการร้ายนี้ได้ระบาดไปอย่างรวดเร็ วไม่น่าเชื่ อไปทัว่ ทุกหลังคาตึก ประชาชนได้ทา
อย่างเดียวกันหมดคือแกะเอากระเบื้องและดินตึกแข็ง ๆ ช่วยกันระดมปาไปยังกองทหารทั้งขบวน ต่อมา
เกิดรบพุง่ กันขนานใหญ่ แน่นอนฝ่ ายที่มีระเบียบวินยั ย่อมชนะ การขับเคี่ยว, การฆ่าฟันและความ
ชานาญของอีกฝ่ ายหนึ่ง และการทนทุกข์ของอีกฝ่ ายหนึ่งเป็ นเรื่ องธรรมดา เราจึงไม่ขอกล่าว ขอให้เรา
มองดูผเู ้ ป็ นต้นเหตุร้ายครั้งนี้
ยูดา เบ็นเฮอร์ ลุกขึ้นจากกาแพงด้วยหน้าซี ด
“โอ ติรซา, ติรซา, พวกเราจะได้รับผลอย่างใด?”
เธอมองไม่เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเบื้องล่าง แต่ได้ยนิ เสี ยงตะโกนและมองไม่เห็นการกระทา
ของคนบนหลังคาตึกอย่างถนัด เหตุร้ายคงดาเนิ นต่อไป เธอรู ้ดี แต่ในเรื่ องที่ตวั ของเธอและคนที่รักของ
เธอจะเป็ นอย่างไรต่อไปนั้นเธอไม่รู้
เธอถามอย่างตกใจว่า “อะไรเกิดขึ้น? หมายความว่าอย่างไรกันนี่?”
“พี่ทากระเบื้องตกลงไปถูกเจ้าเมืองโรมันตาย”
เธอรู ้สึกหน้ามืดไปหมดโถมเข้ากอดพี่ชายไว้มองดูเขาอย่างเศร้าใจแต่ไม่พดู อะไรเลย เธอมองดู
ตาของพี่ชาย ความกลัวได้ผา่ นไปสู่ เธอ ยูดารู ้สึกมีกาลังใจมากขึ้น เขาพูดอย่างใจเย็นว่า
“ติรซา, พี่ไม่ก่อเหตุการณ์น้ ี โดยเจตนาเลย มันเป็ นเหตุบงั เอิญจริ ง ๆ”
เธอถาม “เขาจะจัดการอย่างใดต่อไป?”
ยูดามองดูความวุน่ วายที่เกิดขึ้นในถนนและบนหลังคาทัว่ ไป และคิดไปถึงหน้าตาโกรธแค้น
ของเกรตัส ถ้าเขาไม่ตายเขาจะแก้เผ็ดสักเพียงไร! ถ้าเขาตาย ความโกรธของประชาชนจะทาร้ายกอง
ทหารได้เพียงไร? เพื่อดูให้รู้แน่ เขาจึงมองลงไปทางข้างล่างอีกก็เห็นพวกทหารอุม้ เจ้าเมือง
“เขาไม่ตาย, ติรซา, เขาไม่ตาย, ขอให้พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของเราได้รับความสรรเสริ ญ”
ด้วยการตะโกนเช่นนั้นและหน้าตาแจ่มใสขึ้น เขาถอยหลังไปและตอบคาถามของเธอ
“ติรซา อย่ากลัวเลย พี่จะอธิ บายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และเขาคงระลึกถึงการงานของคุณพ่อเรา
และคงจะไม่ทาร้ายเรา”
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เขาพาเธอไปที่พกั ร้อน ขณะนั้นปรากฏว่าหลังคาบ้านแตกออกได้ยนิ เสี ยงไม้เสาดังโครม และมี
เสี ยงคนร้องอย่างโหยหวน ทางสนามเบื้องล่างเสี ยงร้องซ้ า ๆ แล้วก็ได้ยนิ เสี ยงฝี เท้าคนวิง่ ขึ้นมา เสี ยงคน
โกรธผสมกับเสี ยงอธิ ษฐาน และเสี ยงหญิงร้องครวญครางเจ็บปวด ทหารทาลายประตูทางทิศเหนื อ และ
เข้ายึดบ้านไว้ท้ งั หมด ยูดาจึงรู ้วา่ ตนจะต้องถูกจับ เขาคิดจะหนีไปทางไหน? ต้องมีปีกนกจึงจะหนีพน้
ติรซาตกใจด้วยความกลัวจึงยึดเขาไว้
“โอ, ยูดา นี่มนั อะไรกัน?”
พวกคนใช้ถูกฆ่าฟัน มารดาเล่าก็ไม่ได้ยนิ เสี ยงเธอร้อง เขาจึงพูดกับน้องว่า “จงอยูท่ ี่นี่ ตริ ซา, พี่
จะไปข้างล่าง ไปดูวา่ ใครเป็ นอันตรายบ้างแล้วจะกลับมารับ”
เขาพูดเสี ยงสัน่ ทาให้ติรซาต้องกอดเขาไว้
ทันใดนั้นก็ได้ยนิ เสี ยงมารดาร้องขอความช่วยเหลือ เรารออยูไ่ ม่ได้ จึงรี บออกไป
“รี บไปเร็ ว”
ที่พ้นื ดินและที่เฉลียงเต็มไปด้วยพวกทหาร ทหารถือดาบตรวจดูทุกห้อง ในห้องแห่งหนึ่งพวก
ผูห้ ญิงกอดกันแน่นร้องขอชีวิต มีหญิงคนหนึ่งถูกทหารยึดตัวไว้แน่นเสื้ อผ้าหลุด ผมกระจาย ร้องคราง
ยูดากระโดดไปช่วยโดยเร็ ว เหมือนเหาะไป เขาตะโกน “แม่จ๋า, แม่จ๋า” มารดายืน่ มือออกมาจะ
ให้บุตรจับ แต่พอจะถึงพวกทหารก็ผลักเขากระเด็นออกไป ทันใดนั้นเขาได้ยนิ คนหนึ่ งพูดเสี ยงดัง “นี่
แหละเจ้าตัวการ”
ยูดาหันมาดู เมสซาลานัน่ เอง ทหารสวมเกราะสู งผูห้ นึ่งถามว่านี่หรื อเจ้าตัวคนร้ายฆ่าคน, ดูเป็ น
เด็กหนุ่มแท้ ๆ”
เมสซาลาออกคาสั่ง “จับตัวเขาไว้ นัน่ แม่ของเขา, โน่นน้องสาวจับให้หมดทั้งครอบครัว”
เนื่องจากเป็ นห่ วงมารดาและน้อง ยูดาลืมความโกรธกับเมสซาลา
“โอ, เมสซาลา, โปรดช่วยเขาด้วย ขอให้ระลึกถึงความหลังเมื่อเราเป็ นเด็ก โปรดช่วยเขาด้วย
ผมขอความกรุ ณาจากคุณ”
เมสซาลาทาเป็ นไม่ได้ยนิ เขารี บเดินไปทางอื่นเสี ย ยูดาจึงเข้าใจเขาเจ็บใจมาก ได้แต่อธิ ษฐาน
ขอความช่วยเหลือจากสวรรค์
ยูดาดิ้นรน เขยิบมาใกล้นายทหาร วิงวอนว่า
“ท่านครับ, สตรี ผนู ้ ้ ีเป็ นมารดาผม นัน่ เป็ นน้องผม โปรดช่วยชีวิตเขา พระเจ้าทรงยุติธรรม
พระองค์จะตอบแทนความกรุ ณาของท่านที่แสดงกรุ ณา”

34

นายทหารผูน้ ้ นั รู ้สึกเห็นใจ เขาได้ออกคาสั่งว่า “เอาพวกผูห้ ญิงไปที่หอสังเกตการณ์ อย่าทา
อันตรายเขา เราจะสอบถามจากปากคาของเขา” แล้วหันมาสั่งคนที่จบั ยูดา “เอาเชือกมัดให้แน่น นาลง
ไปที่ถนน จะต้องลงโทษให้สาหัส”
มารดาถูกนาไปแล้ว ส่ วนติรซาทั้งที่ยงั แต่งตัวอยู่ ด้วยความตกใจด้วยความกลัว เธอต้องเดินไป
กับพวกทหารที่คุมตัว ยูดามองดูมารดาและน้องสาวเป็ นครั้งสุ ดท้าย แล้วเอามือปิ ดตา เพื่อจะให้ภาพที่
เห็นจางไป เขาอาจร้องไห้ก็ได้แต่ไม่มีผใู ้ ดเห็น
มารดา, บุตรสาว และคนในบ้านทั้งหมดถูกลากตัวออกไปทางประตูเหนือซึ่งปรักหักพัง
ขวางทางอยู่ เสี ยงคนร้องไห้เพราะบางคนเกิดและเติบโตมาในบ้านนี้ ร้องคร่ าครวญอย่างน่าเวทนาที่สุด
เขาขับและต้อนม้าออกไปต่อหน้ายูดา ๆ จึงรู ้ได้วา่ เจ้าเมืองนี้ได้แก้เผ็ดอย่างร้ายกาจตามคาสัง่ ของเขา ถ้า
ทากันจริ ง ๆ เขาคงจะไม่ให้สิ่งมีชีวติ เหลืออยูภ่ ายในกาแพงบ้านเลย ต่อไปในแคว้นยูดานี้ถา้ จะมีใครคิด
สังหารท่านเจ้าเมืองโรมันแล้ว เรื่ องที่ตระกูลเฮอร์ ได้รับเคราะห์น้ ีจะเป็ นเครื่ องเตือนใจได้อย่างดี การ
ทาลายบ้านช่องจนพินาศก็จะเป็ นเรื่ องที่เตือนใจอย่างดี
นายทหารรออยูข่ า้ งนอกในขณะที่พวกพลทหารซ่อมแซมประตูชวั่ คราว
ส่ วนในถนนนั้นการสู ้รบจวนจะหมดสิ้ นแล้ว ตามบ้านเรื อนทัว่ ๆ ไปยังมีฝนฟุ้
ุ่ งอยูน่ ้ นั แสดงว่า
ยังมีการต่อสู ้กนั อยู่ กองทหารส่ วนใหญ่ยงั คงพักแถวกันอยูก่ ่อน ความสว่างงามและเป็ นระเบียบไม่นอ้ ย
ไป ยูดาเมื่อถูกลากตัวมาก็เฝ้ าแต่มองหามารดาและน้องสาวของตนในท่ามกลางนักโทษทั้งหลายแต่ไม่
พบ
ทันใดนั้นมีหญิงคนหนึ่งลุกขึ้นจากพื้นดินที่ตนนอนอยู่ แล้ววิง่ เข้าไปที่ประตูโดยเร็ ว พวกทหาร
วิง่ ไล่จบั นาง แต่ไม่ทนั จึงร้องเอะอะขึ้น นางวิง่ ไปกอดหัวเข่าของยูดา ผมรุ งรังคลุกฝุ่ นปิ ดหน้าของนาง
เสี ย
ยูดาปลอบโยนว่า “อัมรา, อัมราคนดี, ขอพระเจ้าช่วยเจ้า ฉันช่วยอะไรไม่ได้”
นางพูดไม่ออก
ยูดาก้มลงกระซิ บว่า “เจ้าจงมีชีวติ อยูต่ ่อไป, อัมรา เพื่อแม่และน้องสาวของฉัน เขาจะกลับมา
ที่นี่....”
ทหารคนหนึ่งได้กระชากตัวนางออกไป ทันใดนั้นนางก็วงิ่ เข้าประตูบา้ นตรงไปยังสนามที่วา่ ง
เปล่า
นายทหารสั่ง “ปล่อยผูห้ ญิงนัน่ ไปเถิด เราจะปิ ดบ้านตาย และเขาก็จะอดตายเอง”
พวกทหารทางานอื่นต่อไป เมื่อเสร็ จแล้วเขาก็ผา่ นไปทางทิศตะวันตก ได้ปิดประตูบา้ นอย่าง
มิดชิด และนับแต่น้ นั มาบ้านของตระกูลเฮอร์ ก็ไม่มีใครเปิ ดใช้อีกต่อไป
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ในที่สุดกองทหารก็เดินขบวนกลับไปยังค่ายที่เจ้าเมืองได้พกั รักษาบาดแผลและปลดปล่อย
นักโทษ ต่อมาอีกสิ บวันเขาก็ออกไปเที่ยวที่ตลาดได้
ในวันรุ่ งขึ้น ทหารหมวดหนึ่ งได้ไปยังบ้านร้างของเบ็นเฮอร์ และปิ ดประตูตาย ประทับตราด้วย
ครั่งที่มุมประตูแห่ง และติดป้ ายประกาศเป็ นภาษาละตินไว้ทุกประตูวา่
“นี่เป็ นทรัพย์สมของจักรพรรดิ”
ต่อมาอีกวันหนึ่ง เวลาเที่ยงวัน นายสิ บทหารม้าพร้อมด้วยทหารขี่มา้ ในบังคับบัญชาอีกสิ บคน
ได้เดินทางจากทางใต้มาสู่ หมู่บา้ นนาซาเร็ ธ
นักโทษคนที่พวกทหารม้าคุมตัวมานี้เป็ นเป้ าสายตาของประชาชนมาก เขาไม่สวมรองเท้า, ไม่
สวมหมวก, ไม่สวมเสื้ อ ถูกมัดมือไขว้หลังและมีสายหนังจากข้อมือผูกติดกับคอม้าขณะที่มา้ วิง่ ไปนั้น
ตัวของนักโทษมีฝนสี
ุ่ เหลืองจับแน่น เขาล้มลุกคลุกคลาน เท้าเป็ นแผลและสลบหลายครั้ง ชาวบ้าน
มองเห็นว่าเขาเป็ นเด็กหนุ่มแท้ ๆ
พอถึงบ่อน้ าพวกทหารก็หยุด ทหารลงจากม้า นักโทษล้มลงกับฝุ่ นกลางถนนมึนงง ไม่พอู อะไร
เขาคงจะเกือบสิ้ นใจอยูแ่ ล้ว เมื่อเข้ามาใกล้ชาวบ้านก็มองเห็นว่าเป็ นเด็กหนุ่ม ถ้าชาวบ้านกล้าหาญสัก
หน่อยก็อาจช่วยได้
ในขณะที่ทหารกาลังดื่มน้ ากันอยูน่ ้ นั ก็มองเห็นชายคนหนึ่งเดินมาตามถนนทางเซฟฟอริ ส พอ
มองเห็นเขาผูน้ ้ นั หญิงคนหนึ่ งก็ร้องว่า “นั้นแน่ะ, ช่างไม้เดินมาโน่นแล้ว เราจะได้รู้เรื่ องจากเขา”
บุคคลที่เดินมานี้มีลกั ษณะน่านับถือ ผมของเขาห้องลงมาข้าง ๆ ผ้าโพกหัว มีเคราสี ขาวห้อยมา
ที่หน้าอก เขาเดินมาช้า ๆ แม้จะอายุมากก็ยงั แบกขวาน, เลื่อย, มีดถากไม้ลว้ นแต่หนักทั้งนั้น แสดงว่าเขา
เดินทางไกลมิได้พกั เลย
เขาหยุดอยูใ่ กล้ ๆ เพื่อดูคนที่กาลังอยูก่ บั เป็ นกลุ่ม
หญิงคนหนึ่งวิง่ ไปหาเขาแล้วพูดว่า “ท่านอาจารย์โยเซฟ, มีนกั โทษอยูท่ ี่นี่คนหนึ่ง ขอท่านช่วย
ไปถามทหารดูเพื่อจะได้รู้วา่ เขาคือใคร? ทาผิดอะไรและจะเอาเขาไปทาอย่างไรต่อไป”
อาจารย์ยงั คงเฉย ๆ อยู่ มองดูนกั โทษสักครู่ หนึ่งแล้วจึงเข้าไปที่ทหาร
เขาพูดอย่างหนักแน่นว่า “ขอให้สันติสุขของพระเจ้าสถิตอยูก่ บั ท่าน”
ผูบ้ งั คับหมู่ตอบ “ขอให้สันติสุขทั้งหลายอยูก่ บั ท่านเหมือนกัน”
พวกท่านมาจากกรุ งเยรู ซาเล็มหรื อ?
“ถูกแล้ว”
“นักโทษนั้นยังเยาว์มาก”
“ถูกแล้ว เมื่อพูดถึงอายุ”
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“เขาทาผิดอะไรครับ”
“เขาเป็ นคนร้ายฆ่าคน”
ประชาชนต่างก็แปลกใจ แต่อาจารย์โยเซฟคงสอบถามต่อไป
“เขาเป็ นลูกชาวอิสราเอลหรื อ?”
ทหารโรมันตอบห้วน ๆ ว่า “เขาเป็ นคนยูดา” และเสริ มต่อไปว่า “ข้าพเจ้าไม่รู้จกั พวกยูดา แต่
รู ้จกั ครอบครัวของเขาดี บางทีท่านคงจะได้ยนิ ถึงเจ้าชายแห่งเยรู ซาเล็มชื่อเฮอร์ หรื อบางทีเขาเรี ยกกันว่า
เบ็นเฮอร์ เขาเป็ นคนในสมัยเฮโรด
โยเซฟ “ฉันเคยเห็นเขา”
“นี่แหละเป็ นบุตรของเขา”
คนตะโกนกันโวยวาย ทหารต้องรี บห้าม
“เมื่อวานซื นนี้ เขาเอากระเบื้องแผ่นใหญ่โยนจากหลังคาบ้านของบิดาเขาที่ในกรุ งเยรู ซาเล็มมา
ถูกท่านเจ้าเมืองเกรตัสเกือบทาให้ท่านเสี ยชีวติ เสี ยแล้วละซี ”
เขาหยุดพูดชัว่ ประเดี๋ยว ชาวนาซาเร็ ธจึงต่างจ้องดูเบ็นเฮอร์ หนุ่มเหมือนกับมองดูสัตว์ป่าที่ดุร้าย
อาจารย์ถาม “ถูกลงโทษประหารหรื อเปล่า?”
“เปล่า”
“กาลังเอาตัวไปลงโทษหรื อ?”
“ถูกแล้ว เขาต้องเป็ นทาสฝี พายตลอดชีวติ ”
“ขอให้พระเจ้าช่วยเขา” โยเซฟพูดด้วยใจร้อนรนเป็ นครั้งแรก
ทันใดนั้น มีเด็กหนุ่มคนหนึ่งเดินตามทันโยเซฟ แต่มายืนอยูข่ า้ งหลังโดยไม่มีใครเห็น เอาขวาน
ที่แบกมาวางลง แล้วไปยังก้อนหิ นริ มบ่อน้ าหยิบเอาเหยือกน้ ามาจากก้อนหิ นใหญ่ เขาก้มลงไปที่
นักโทษและเอาน้ าให้ดื่ม การกระทานี้เงียบมากจนพวกทหารไม่ทนั จะเข้าไปขัดขวางไว้
มือของเขาวางลงบนบ่าปลุกยูดาผูเ้ คราะห์ร้ายให้ตื่นขึ้น ยูดาลืมตาขึ้นมองดู เขามองเห็นใบหน้า
ซึ่ งจะลืมไม่ได้ คือหน้าของเด็กหนุ่มอายุรุ่นราวคราวเดียวกัน มีลอนผมสี น้ าตาลบังหน้า นัยน์ตาสี น้ าเงิน
แก่ ใบหน้านั้นนุ่มนวล ตรึ งใจเต็มไปด้วยความกรุ ณาและมุ่งในความบริ สุทธิ์ มีอาดึงดูดและจูงใจ จิตใจ
ของยูดาซึ่ งแข็งกร้าวด้วยความทนทุกข์ทรมานทั้งกลางวันและกลางคืน และขมขื่นด้วยความคิดที่จะแก้
แค้นอยูต่ ลอดเวลาก็กลับละลายหายไปเพราะการมองของคนแปลกหน้าผูน้ ้ ี และหัวใจของเขาได้กลับ
กลายเหมือนเด็ก เขาเอาเหยือกน้ ามาจ่อที่ริมฝี ปากและดื่มเสี ยอึกใหญ่ คนแปลกหน้านั้นไม่พดู อะไร และ
ยูดาก็มิได้พดู อะไรกับผูน้ ้ นั
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ภายหลังที่เขาดื่มน้ าจนอิ่มแล้ว มือที่วางบนบ่าเขาได้เปลี่ยนมาวางบนศีรษะและวางอยูบ่ นลอน
ผมที่เต้มไปด้วยฝุ่ นนานพอที่จะกล่าวคาอวยพรจนเสร็ จ ครั้นแล้วคนแปลกหน้าก็ยกเอาเหยือกน้ าไปวาง
ที่กอ้ นหิ นตามเดิมแบกขวานแล้วเดินไปหาอาจารย์โยเซฟ ทุกคนต่างมองดูเด็กหนุ่มผูน้ ้ ี
นี่เป็ นอันสิ้ นสุ ดเหตุการณ์ที่บ่อน้ า เมื่อคนและม้าดื่มกันจนอิ่มแล้วก็เริ่ มออกเดินทางต่อไป แต่
อารมณ์ของผูบ้ งั คับหมู่ทหารม้าได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เขาช่วยกันพยุงนักโทษขึ้นจากฝุ่ นและช่วย
ให้นงั่ บนหลังม้าข้างหลังทหารอีกคนหนึ่ง พวกชาวนาซาเร็ ธต่างก็กลับบ้านหมด รวมทั้งอาจารย์โยเซฟ
และเด็กหนุ่มผูช้ ่วย
นี่เป็ นครั้งแรกที่ยดู า เบ็นเฮอร์ และบุตรของนางมาเรี ยได้พบกันและจากกันไป
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ตอนที่ 3
เมืองไมเซนุมตั้งอยูบ่ นแหลมที่ยนื่ ลงไปในทะเล อยูห่ ่างจากนครเนเปิ ลไปทางทิศตะวันตกเฉี ยง
ใต้เพียงไม่กี่ไมล์เดี๋ยวนี้มีแต่ซากเมืองปรักหังพังอยู่ แต่ในสมัย ค.ศ. 24 เมืองนี้ เป็ นเมืองสาคัญที่สุดเมือง
หนึ่งทางฝั่งทะเลตะวันตกของประเทศอิตาลี
ในตอนเช้าวันหนึ่งของเดือนกันยายน อากาศเยือกเย็น คนยามบนกาแพงเหนือประตูรู้สึก
ราคาญมีเสี ยงสนทนากับเอะอะมาตามถนน
ในขณะนี้มีคนประมาณ 20 ถึง 30 คนซึ่ งคนส่ วนมากเป็ นพวกทาสถือคบเพลิงซึ่ งมีแสงไฟน้อย
มีควันมากทาให้มีกลิ่นโกฐแบบอินเดียฟุ้ งในอากาศ พวกนายเดินจูงมือกันไปข้างหน้า คนหนึ่งอายุ
ประมาณ 50 ปี ศีรษะล้านเล็กน้อยและสวมมงกุฎ ถ้าสังเกตดูจะเห็นว่ามีพิธีฉลองบุคคลผูน้ ้ ีเขาสวมเสื้ อ
คลุมแบบโรมันสี ขาวขอบสี ม่วง พอมองดูคนยามก็รู้ได้วา่ พวกเหล่านี้เป็ นคนชั้นสู งนาเพื่อนไปส่ งที่เรื อ
ภายหลังที่เลี้ยงกันมาแล้วตลอดคืนการสนทนาของเขาจะทาให้เรารู้เรื่ องได้ดี
คนหนึ่งพูดกับคนสวมมงกุฎว่า “คุณควินตัส, นับว่าเป็ นโชคร้ายที่ทาให้คุณต้องจากพวกเราไป
โดยเร็ ว คุณเพิ่งกลับจากทะเลไกลเมื่อวานนี้ เอง”
ขณะที่พดู เขาก็ผา่ นเข้าประตูไป ตอนเช้าทะเลในอ่าวนั้นสวยงามมาก สาหรับผูช้ านาญทาง
ทะเล เขาจะมองเห็นคลื่นเป็ นเครื่ องต้อนรับเขาสู ดลมหายใจยาวรู้สึกว่ากลิ่นน้ าทะเลหอมกว่ากลิ่นโกฐ
เขายกมือขึ้นสู ง
“ดูซิ ลมมาจากตะวันตก ขอบคุณ โอ โชคดี แม่ของข้า” เขาพูดอย่างเคร่ งขรึ ม
พวกเพื่อน ๆ โห่ร้องตาม และพวกทาสก็แกว่งคบไฟ
“มาโน่นแล้ว” เขาชี้ไปที่เรื อทางด้านนอกของกาแพงหิ นกับคลื่น “ชาวเรื อจะต้องไปหาหญิงอื่น
ทาไม?”
เขามองดูเรื อกาลังแล่นตรงเข้ามา ดูท่าทางภูมิใจมาก ใบสี ขาวได้ลดลง แลเห็นพายจุ่มน้ าแล้ว
ยกขึ้น แล้วก็จุ่มลงอีก ทาพร้อม ๆ กันเหมือนปี กนก
เขายังคงจ้องดูเรื อในขณะที่พูดอย่างใจเย็นว่า “ถูกแล้ว, เทวดาไม่ตอ้ งยุง่ , มันทาให้พวกเรามี
โอกาสดี ถ้าเราทาไม่สาเร็ จก็เป็ นความผิดของพวกเราเอง คุณลืมไปเสี ยแล้วหรื อ, เลนตูลสั พวกกรี กมัน
เป็ นโจรสลัดและผมนี่แหละจะไปปราบมัน การปราบมันชนะเพียงครั้งเดียวมีชื่อเสี ยงดีกว่าชนะพวก
แอฟริ กนั ตั้งร้อยครั้ง”
“จงอ่านหนังสื อนี้ ดูซิ”
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เขาหยิบม้วนกระดาษออกจากเสื้ อคลุม และส่ งให้พวกเพื่อนดู “ผมได้รับหนังสื อนี้ขณะ
รับประทานอาหารเมื่อคืนนี้ จากเสนาบดีเซเจนัส
เจ้าของชื่ อนี้ เป็ นคาสาคัญของพวกโรมัน มีชื่อเสี ยงโด่งดังและไม่เลวร้ายเหมือนในเวลาต่อมา
“เสนาบดีเซเจนัส เขาร้องขึ้นเป็ นเสี ยงเดียวกัน ต่างตั้งใจอ่านดูขอ้ ความที่เสนาบดีเขียน
“จากเสนาบดีเซเจนัสถึงซี. แดซิลิอุส รู ฟัส, เทศาภิบาล”
กรุ งโรม 19 กันยายน
กายซาได้ทราบรายงานเกี่ยวแก่ท่านควินตัส อาริ อุส โดยเฉพาะได้ทราบถึงความกล้าหาญของ
เขาซึ่งได้สาแดงทางทะเลตะวันตก และมีความปรารถนาที่จะให้ควินตัสได้ยา้ ยไปภาคตะวันออกโดยเร็ ว
เป็ นความปรารถนาของกายซาที่จะให้ท่านจัดเรื อรบชั้นที่หนึ่งจานวนร้อยลา มีทุกสิ่ งพร้อมและ
ส่ งไปโดยเร็ วเพื่อปราบโจรสลัดซึ่ งกาลังระบาดอยูใ่ นทะเลอีเจียน และให้ควินตัสเป็ นแม่ทพั เรื อที่จดั ส่ ง
ไป
ส่ วนรายละเอียดนั้นขอให้ท่านจัดเอาเอง, แคซิ ลิอุส
เรื่ องนี้เป็ นการด่วนมาก ได้ส่งรายงานต่าง ๆ เพื่อท่านต้องการรู ้มาพร้อมหนังสื อนี้ และให้ค
วินตัสได้รับทราบไว้ดว้ ย
เซเจนัส, เสนาบดี
เรื อลานี้ยาว, แคบ, กินน้ าตื้น ถูกสร้างขึ้นให้มีความเร็ วและว่องไวในการรบ
ใช้พาย 120 อันยกขึ้นและลงพร้อมกันราวกับคน ๆ เดียว ทาให้เรื อรบนี้แล่นเร็ วเท่ากับเรื อกล
ไฟสมัยใหม่
เรื อลาที่กล่าวถึงนี้แล่นเข้ามาเร็ วอย่างองอาจจนพวกที่อยูบ่ นบกตกใจ พอคนที่อยูห่ วั เรื อยกมือ
ขึ้น พายุทุกอันก็ยกขึ้นตั้งอยูใ่ นอากาศแล้วก็จุ่มลงทาให้น้ าเป็ นฟอง ครั้นแล้วเรื อก็หยุดกึก
เมื่อเรื อจอดที่เขื่อนแล้วก็ใช้สะพานทอดจากดาดฟ้ า แม่ทพั จึงหันมาพูดกับคณะว่า
“ถ้าเรากลับมา เราจะเล่นเอาเงินคืน ถ้าเราไม่ได้ชยั ชนะ เราจะกลับไป”
เขาอ้าแขนออก แล้วพวกที่ไปส่ งก็เข้ากอดเขาทุกคนเพื่ออาลา
ทุกคนอวยพรว่า “ขอให้เทพยดาคุม้ ครองรักษาท่าน ควินตัส”
เขาตอบ “ลาก่อนละ”
พวกทาสแกว่งคบในขณะที่เขาโบกมือ
แล้วเขาก็หนั ไปยังเรื อซึ่ งมีลูกเรื อพร้อมตลอดจน
พวงมาลัย โล่และหอก พอเขาก้าวขึ้นบนสะพานเรื อ แตรสั้นก็กงั วานขึ้น และธงแม่ทพั เรื อถูกชักขึ้นสู่
เสากระโดง
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ท่านแม่ทพั ยืนอยูบ่ นดาดฟ้ าพร้อมด้วยคาสั่งแต่งตั้งเขาให้ดารงตาแหน่งใหม่ถืออยูใ่ นมือ เขาหัน
มาพูดกับหัวหน้าฝี พายว่า
“มีกาลังคนเท่าไหร่ ?”
ฝี พายทั้งหมดมี 252 คน ขอรับ”
“ผลัดเปลี่ยนกันอย่างไร?”
“ผลัดเปลี่ยนกันทุกสองชัว่ โมงขอรับ”
ท่านแม่ทพั คิดอยูส่ ักครู่ หนึ่ง
“การแบ่งปั นกันอย่างนี้ก็นบั ว่าหนักอยูแ่ ล้ว เราจะเปลี่ยนแปลงภายหลัง แต่ไม่ใช่เวลานี้ ฝี พาย
จะต้องไม่หยุดเลยทั้งกลางวันและกลางคืน”
แล้วหันไปสั่งกับนายเรื อว่า
“ลมดีแล้ว ใช้ใบช่วยฝี พายด้วย”
เมื่อสองคนได้รับคาสั่งไปแล้ว จึงหันมาพูดกับหัวหน้าผูน้ าร่ องว่า
“เจ้าทางานมานานเท่าไหร่ แล้ว”
“32 ปี แล้วขอรับ”
“ในทะเลไหนเป็ นส่ วนมาก?”
“ระหว่างกรุ งโรมและภาคตะวันออกขอรับ”
“เจ้าเป็ นคนที่เราต้องการใช้ทีเดียว”
ในตอนเที่ยงของวันนั้น เรื อรบได้แล่นอยูใ่ นทะเลทางฝั่งเมืองเพรสตุม ลมยังคงพัดมาจาก
ตะวันตกทาให้เรื อแล่นไปตามความต้องการของท่านแม่ทพั
ทางตอนท้ายของห้องเรื อมียกพื้น และมีบนั ไดสาหรับไต่ข้ ึนไปได้หวั หน้าฝี พายนัง่ บนยกพื้นนี้
ตรงหน้าเขามีโต๊ะสาหรับคนเคาะจังหวะ และเขาใช้คอ้ นตีบอกจังหวะให้ฝีพาย ทางขวามือมีนาฬิกาน้ า
เพื่อสาหรับเปลี่ยนเวรและยาม ทางยกพื้นสู งเหนือเขาขึ้นไปเป็ นที่มีลูกกรงล้อมรอบเป็ นที่แม่ทพั นัง่
ทางาน สามารถมองเห็นได้ทุกสิ่ ง และมีเครื่ องประดับพร้อม ตามข้าง ๆ ของห้องเรื อติดไว้กบั ไม้ท่อน
ในเรื อมีสิ่งดูคล้ายกับว่าเป็ นม้ายาว ๆ สามแถว เมื่อไปดูใกล้ ๆ จึงเห็นเป็ นชั้น ๆ แรกต่ากว่าชั้นสอง ๆ สู ง
กว่าชั้นแรก ชั้นที่สามสู งกว่าชั้นที่สอง เพื่อให้คนหกสิ บคนนัง่ ได้ขา้ งหนึ่ง ช่องว่างต้องพอให้จดั ได้ 19
ช่อง ๆ หนึ่งห่างหนึ่งหลาส่ วนช่องที่ 20 แบ่งออกเพื่อให้ที่นงั่ ช่องบนอยูส่ ู งตรงในแถวช่องที่หนึ่งพอดี
การจัดเช่นนี้ เพื่อให้ฝีพายทุกคนที่มีวา่ งพอ ถ้าเขาจะเคลื่อนไหวพร้อมกัน พวกคนพายอื่น ๆ ก็เหมือนกับ
จังหวะซอยเท้าตอนที่ทหารจะหยุดแถว
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สาหรับคนพายที่อยูใ่ นม้านัง่ ที่หนึ่งและที่สองนัง่ ส่ วนคนที่อยูใ่ นม้านัง่ ที่สามใช้พายยาวกว่าจึง
จาต้องยืน ที่ดา้ มพายถ่วงด้วยตะกัว่ ตรงกลางมีเชื อกหนังแกว่งได้สองเส้นเพื่อให้จบั พายได้สะดวก แต่
งานนี้ตอ้ งการความชานาญมาก เพราะคลื่นอาจเหวีย่ งคนพายให้ตกจากที่นงั่ ได้ ช่องพายลอดข้างเรื อ
กว้างพอที่จะให้ฝีพายได้รับอากาศสดชื้น แสงสว่างเข้ามาทางดาดฟ้ า ถ้าไม่มีแสงสว่างและอากาศแล้ว
ฝี พายจะต้องทุกข์ทรมานมาก ชีวติ ของพวกฝี พายทารุ ณนัก เพราะเขาจะติดต่อกันไม่ได้เขาทาหน้าที่โดย
พูดจากันไม่ได้ มองไม่เห็นหน้ากันเลยในเวลาประจาหน้าที่ มีเวลาว่างก็ใช้นอนและกินอาหารเท่านั้น
ไม่มีโอกาสสนุกสนานหรื อร้องเพลงเลย ลิ้นที่ทุกคนมีอยู่ ใช้ในการหายใจและร้องครวญครางเวลา
เจ็บปวด ส่ วนคนคิดนั้นเจาอาจมีได้ ชี วติ ความเป็ นอยูข่ องพวกน่าสงสารเหล่านี้ก็เหมือนกับลาธารน้ า
ไหลช้า ๆ ใต้ดินซึ่งไหลไปหาทางออกเมื่อมีโอกาส
งานของพวกฝี พายเป็ นงานชั้นต่าและสามัญไม่มีโอกาสปั ญญาจะฝึ กให้เป็ นศิลปะได้ การโยก
ตัวไปข้างหน้า, การดึงพาย, การยกพาย, การจุ่มพายเหล่านี้เป็ นเหมือนเครื่ องจักรต้องทาพร้อมเพรี ยงกัน
แม้แต่การระมัดระวังซึ่ งเกิดจากน้ าทะเลก็กลายเป็ นสัญชาติญาณแทนที่จะเป็ นความคิด
ฉะนั้นผลที่
ได้รับจากการทางานนาน ๆ ฝี พายเหล่านี้จึงกลายเป็ นสัตว์เดียรัจฉานที่ตอ้ งอดทน, ไม่มีจิตใจ, ทาตาม
คาสัง่ เหมือนกับวัวและควาย มีแต่กล้ามเนื้ อเป็ นมัด ๆ ส่ วนความคิดและสติปัญญาจึงสู ญไปหมด มีแต่
ความจาเรื่ องเก่า ๆ บ้างเล็กน้อย ในที่สุดก็กลายสภาพเป็ นไม่รู้สึกอะไรเลย
ส่ วนท่านแม่ทพั นั้นนัง่ นอนอย่างสบายในเก้าอี้โยก คิดแต่เรื่ องอื่นมิได้สนใจในพวกทาสผูน้ ่า
สงสารเหล่านี้เลย เขามองดูพวกทาสทางานพร้อม ๆ กันเหมือนเครื่ องจักร แล้วสังเกตดูพวกทาสทีละคน
การเอาพวกทาสมาทางานไม่ตอ้ งมีบญั ชีรายชื่อถือเสี ยว่าเป็ นคนตายแล้วก็ได้ มีแต่บญั ชีเลข
ประจาตัวให้รู้วา่ ใครประจาช่องที่เท่าไรเป็ นพอแม่ทพั ทอดสายตาทัว่ ไปทั้งสองกราบเรื อ แล้วก็มาสะดุด
ตาที่หมายเลขที่ 60
ม้านัง่ หมายเลขที่ 60 อยูส่ ู งกว่าพื้นและห่างไปเพียง 2-3 ฟุตความสว่างที่ลอดช่องพายทาให้แม่
ทัพมองเห็นรู ปร่ างฝี พายได้ชดั เจน รู ปร่ างล่าสัน, นุ่งผ้าเตี่ยว เป็ นคนหนุ่มอายุไม่เกิน 20 ปี สู งพอสมควร
มือและเท้าได้ลกั ษณะสมบูรณ์, แขนยาวแต่มีกล้ามเนื้ อขึ้นเป็ นมัด ๆ เหมือนเกลียวเชือกขนาดใหญ่
ซี่ โครงทุกซี่ ข้ ึนเห็นเด่นชัดเหมือนกับพวกฝึ กตนตามสถานที่ฝึกกีฬาต่าง ๆ รวมความว่าเป็ นการทางาน
ของฝี พายผูน้ ้ ีเป็ นที่ถูกสายตาท่านแม่ทพั มากจึงสนใจในตัวเขาเป็ นพิเศษ
เขาจึงคอยโอกาสที่จะดูใบหน้าของทาสผูน้ ้ ีให้ชดั เห็นรู ปศีรษะได้ขนาด ตั้งอยูบ่ นคอได้ส่วน
สัด มีลกั ษณะปราดเปรี ยว รู ปร่ างทางด้านข้างมีลกั ษณะเป็ นชาวตะวันออกซึ่ งมีกาลังกายและกาลังใจ
เข้มแข็ง เมื่อยิง่ สังเกตต่อไปท่านแม่ทพั ก็สนใจในตัวทาสผูน้ ้ ียงิ่ ขึ้น
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แม่ทพั คิดในใจว่า “เจ้าคนนี้ ท่าทางถูกใจเราเหลือเกิน จะต้องสอบถามเอาความให้ละเอียดจน
ได้”
ทันใดนั้น ขณะที่แม่ทพั กาลังจ้องดูทาสผูน้ ้ นั เขาก็หนั หน้าสบตาพอดี
“เจ้านี่เป็ นเด็กมากและเป็ นคนยูดา”
ในขณะนี้เรื อได้มาถึงช่องแคบเมสซิ นา แล่นผ่านเมืองเมสซิ นาไป แล้วมุ่งไปทางทิศตะวันออก
ทาให้มองเห็นยอดภูเขาเอ็ทน่าอยูท่ างท้ายเรื อ
ท่านแม่ทพั เรื อได้มายืนดูทาสผูน้ ้ ีอยูใ่ กล้ ๆ พลางคิดในใจว่า “เจ้าคนนี้มีจิตใจสู ง คน
ยูดาไม่ใช่คนป่ าเถื่อน จะต้องสอบถามให้รู้แจ้ง”
ในวันที่สี่ เรื อลานี้ที่ชื่อว่า “แอสตรี ยา” ได้แล่นไปในทะเลไอโอเนียน อากาศแจ่มใสและลมพัด
ดีคล้ายกับได้รับไมตรี จิตจากเทพยดาทุกสถาน
แม่ทพั นัง่ อยูบ่ นเก้าอี้โยกในห้อง ใจนึกถึงแต่ทาสหมายเลขที่ 60 ตลอดเวลา
ในที่สุดก็ถามนายฝี พายว่า
“เจ้ารู้จกั ทาสคนโน้นไหม?”
เขาถอนหายใจสักครู่
“คนหมายเลขที่ 60 ใช่ไหมครับ?”
“ใช่”
นายฝี พายมองดูทาสผูน้ ้ นั แล้วตอบว่า
“เรื อลานี้เพิ่งต่อเสร็ จได้ประมาณหนึ่งเดือน และฝี พายก็ยงั ใหม่ต่อผมเหมือนกับเรื อ”
แม่ทพั พูดว่า “ทาสผูน้ ้ ีเป็ นคนยูดา”
“ท่านแม่ทพั ฉลาดมาก”
“เขายังหนุ่มอยูม่ าก” แม่ทพั เสริ ม
นายฝี พาย “เขาเป็ นฝี พายที่ดีที่สุด พายสุ ดกาลังจนกรรเซี ยงแทบหัก”
“เป็ นคนมีนิสัยอย่างไร?”
“เป็ นคนเชื่อฟังดี นอกจากนั้นผมไม่รู้ เขาเคยขอร้องครั้งเดียว”
“ขอร้องเรื่ องอะไร?”
“เขาขอร้องให้เปลี่ยนจากนัง่ กราบขวามานัง่ ทางกราบซ้าย”
“ทาไม?”
“เขาบอกว่าคนที่นงั่ ด้านเดียวรู ปร่ างจะไม่ได้ส่วนสัด เขาพูดว่าถ้าเกิดลมพายุหรื อเกิดรบพุง่ กัน
ขึ้นจะทาให้เขาต้องเปลี่ยนที่นงั่ แล้วจะทางานไม่ได้ถนัด”
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“เป็ นแนวความคิดที่ใหม่ดี แล้วเจ้าสังเกตอะไรจากเขาอีก?”
“ไม่ทราบเลยครับ”
แม่ทพั ใช้ความคิดสักครู่ หนึ่งแล้วก็ไปนัง่ เก้าอี้
“ถ้าเราอยูบ่ นดาดฟ้ าในเวลาที่หมดหน้าที่ของเขาแล้ว ส่ งตัวเขามาพบเราแต่ลาพัง”
ต่อมาอีกประมาณ 2 ชัว่ โมง แม่ทพั ก็เห็นทาสผูน้ ้ ีเข้ามาหา
“นายฝี พายบอกว่าท่านคือแม่ทพั อาริ อุส ท่านต้องการพบผม ๆ จึงได้มา”
แม่ทพั มองพิจารณาดูต้ งั แต่หวั ตลอดเท้า เห็นรู ปร่ างเข้มแข็ง, สู งระหง, กาลังดี เหมาะกับจะเป็ น
นักต่อสู ้ในเวที มีกิริยาท่าทางว่าเคยได้รับการอบรมดีมาแล้ว สายตาคมและเปิ ดเผย แสดงว่าเป็ นคนอยาก
รู ้อยากเห็น เมื่อพิจารณาโดยใช้ความคิดแล้วจะเห็นว่ามีลกั ษณะดีทุกประการ มีแต่ท่าทางแสดงว่ามี
ความเสี ยใจมานาน ท่านแม่ทพั ก็เอ่ยพูดกับเขาเหมือนผูใ้ หญ่พดู กับเด็ก แทนที่จะวางตัวเป็ นนายกับทาส
“นายฝี พายบอกว่าเธอเป็ นฝี พายดีที่สุด”
เบ็นเฮอร์ตอบ “นายฝี พายเป็ นผูม้ ีความกรุ ณามาก”
“ทางานมานานแล้วหรื อ?”
“ประมาณสามปี ”
“เป็ นฝี พายตลอดมาหรื อ?”
“ไม่เคยเว้นเลย”
“งานนี้หนักมาก น้อยคนที่จะทนได้โดยไม่ตอ้ งตายภายในหนึ่งปี แต่เจ้ายังเป็ นเด็กแท้ ๆ”
“ท่านแม่ทพั กระมังที่วา่ จิตใจสู งมีส่วนช่วยให้อดทนได้มาก การมีจิตใจสู งทาให้คนอ่อนแอ
เจริ ญขึ้น ส่ วนคนแข็งแรงกลับต้องพินาศ”
“จากคาพูดของเจ้าแสดงว่าเป็ นคนยูดา”
“บรรพบุรุษของผมเป็ นคนฮิบรู เกิดมาก่อนคนโรมันเสี ยอีก”
ท่านแม่ทพั สังเกตเห็นเลือดฉี ดขึ้นหน้าทาสจึงพูดว่า “ความหยิง่ ในเชื้อชาติของเจ้ายังไม่หมดไป
นะ”
“ยิง่ ถูกกดเป็ นทาสก็ยงิ่ หยิง่ มากขึ้น”
“อะไรเป็ นเหตุให้รู้สึกหยิง่ ?”
“ความเป็ นชาติยวิ ”
แม่ทพั ยิม้ แล้วพูดต่อไปว่า
“เราไม่เคยไปเห็นกรุ งเยรู ซาเล็ม แต่รู้จกั พวกเจ้านายชาติยวิ เรารู ้จกั กับเจ้าคนหนึ่งดี เขาเป็ น
พ่อค้าทางเรื อทะเล เขาเหมาะสมที่จะเป็ นกษัตริ ย ์ เจ้าเป็ นคนรุ่ นไหน”
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“ผมจะตอบในฐานะเป็ นทาสในเรื อ บิดาของผมเป็ นเจ้าในกรุ งเยรู ซาเล็ม และเป็ นพ่อค้าทาง
ทะเล ท่านเป็ นผูไ้ ด้รับเกียรติเข้าเฝ้ าจักรพรรดิออคูซะโต”
“ชื่ออะไร?”
“ชื่ออิตามาแห่งตระกูลเฮอร์ ”
แม่ทพั ประหลาดใจ
“เจ้าเป็ นลูกของตระกูลเฮอร์ หรื อ?” ท่านนิ่งสักครู่ จึงถามต่อไป “เหตุใดเจ้าจึงมาเป็ นทาส?”
ยูดาก้มศีรษะลง หัวใจเต้น พอรู ้สึกตัวได้สติจึงตอบท่านแม่ทพั ว่า
“ผมถูกหาว่าพยายามฆ่าท่านวาเลอริ อุส เกรตัส, เจ้าเมือง”
แม่ทพั ยิง่ แปลกใจ “เจ้าน่ะหรื อเป็ นคนร้ายฆ่าคน เขาลือกันทัว่ กรุ งโรมและที่โลดีนมั ที่เรื อของ
เราจอดอยูด่ ว้ ย”
ต่างฝ่ ายต่างมองดูกนั อย่างเงียบ ๆ
แม่ทพั “เราคิดว่าตระกูลเฮอร์ คงศูนย์ไปจากโลก”
เด็กหนุ่มนั้นร้องไห้เมื่อระลึกถึงความหลัง ทาให้เขาหายหยิง่
เขาได้ขอร้องท่านแม่ทพั ว่า “ท่านขอรับ คุณแม่และติรซาน้องสาวของผมยังมีชีวิตอยูห่ รื อไม่?
ถ้าท่านรู ้ กรุ ณาบอกให้ผมทราบทีเถิดว่าเขาอยูแ่ ห่งหนตาบลใด กรุ ณาช่วยบอกผมด้วยว่าเขามีสภาพ
อย่างไร?”
เขาได้กระเถิบเข้ามาใกล้จนมือถูกเสื้ อคลุมท่านแม่ทพั แล้วปรับทุกข์กบั ท่านต่อไปว่า
“วันอันโหดร้ายเมื่อสามปี ล่วงมาแล้ว นับว่าเป็ นเวลาทุกข์ร้อนที่สุด ชีวิตแทบจะสิ้ นไป ผมไม่
เคยว่างเลยต้องทางานตลอดเวลา ไม่มีเสี ยงคนพูดด้วยเลย เหตุการณ์ยงั ติดตามผมอยูเ่ สมอ คือแม่และ
น้องสาวได้ถูกคร่ าเอาตัวไป ผมได้เห็นกับตาเป็ นครั้งสุ ดท้าย ได้พบโรคร้าย, ได้เห็นความสยดสยองของ
สงคราม ได้เห็นทะเลเป็ นบ้า ผมคิดว่าตายเสี ยเท่านั้นจึงจะพ้นทุกข์เหล่านี้ ผมพยายามตีกรรเชียงให้แรง
เพื่อจะได้สิ้นใจลืมเหตุร้ายในวันนั้นเสี ยที โปรดบอกผมทีเถิดครับว่าแม่และน้องสาวผมอยูท่ ี่ไหน เป็ น
อย่างไร? ผมฝันเห็นเขาเดินมาในน้ า ไม่มีความรักใดจะแท้จริ งเท่าความรักของแม่ ผมเศร้าใจมาก ผม
เป็ นต้นเหตุให้แม่และน้องสาวจาต้องพรากจากกันเพราะมือไปถูกกระเบื้องหล่น”
แม่ทพั พูดอย่างเคร่ งขรึ ม “เจ้ารับสารภาพหรื อเปล่า?”
ใบหน้าของเบ็นเฮอร์ เปลี่ยนแปลงทันที เสี ยงแหลมขึ้น, มือกาแน่น, ขนลุกทัว่ ร่ างกาย ตาลุกเป็ น
ไฟ พลางเขาพูดว่า
“ท่านแม่ทพั รู ้สึกสงสารเบ็นเฮอร์ ๆ พูดต่อไปว่า “ท่านชาวโรมันผูม้ ีเกียรติ, ขอได้โปรดเชื่ อ
คาพูดของผม ขอให้ผมได้เห็นแสงสว่างบ้างเพราะชีวติ จะอับเฉาลงทุกวัน”
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ท่านแม่ทพั หันไปทางอื่นแล้วลุกขึ้นยืนไปมาบนดาดฟ้ า
ท่านถามอีก “เจ้ามิได้รับการพิจารณาคดีเรื่ องนี้ ดอกหรื อ?”
“เปล่าเคยครับ”
แม่ทพั แปลกใจ
“เมื่อไม่มีการพิจารณา, ไม่มีพยานแล้ว ใครเป็ นผูพ้ ิพากษาโทษเจ้า?”
“เขาจับผมมัดเชือก ลากตัวผมไปที่ค่ายทหาร ผมไม่เห็นใครไม่มีใครพูดด้วย รุ่ งขึ้นเขาลาดตัว
ผมไปสู่ ทะเล ผมจึงต้องเป็ นทาสอยูใ่ นเรื อนี้ตลอดมา”
“เจ้ามีอะไรเป็ นข้อพิสูจน์วา่ มิได้ทาผิด?”
“ผมเป็ นเด็กไม่สามารถคิดการร้าย ผมไม่รู้จกั เจ้าเมืองเกรตัส ถ้าผมคิดจะฆ่าเขาคงไม่ทาในเวลา
นั้นและสถานที่เช่นนั้น เขาอยูใ่ นขบวนทหารกลางวันแสก ๆ ผมจะหนีไปไหนพ้น ตระกูลของผมชาว
โรมันก็ยกย่องบิดาของผมช่วยราชการของพระเจ้าจักรพรรดิมามาก ตระกูลของผมมีสมบัติมหาศาล
เพราะถ้าขืนไปคิดร้ายก็จะนาความฉิ บหายมาสู่ ตระกูล, มารดาและน้องสาว ผมไม่เคยมีใจคิดร้ายต่อผูใ้ ด
เลย ผมมีสมบัติ, ตระกูล, ชีวติ , ความรู ้สึกผิดชอบ, พระบัญญัติของชนชาติอิสราเอลข้อเตือนใจอยูเ่ สมอ
ผมไม่บา้ พอที่จะทาการเช่นนั้น ผมยอมที่จะตายดีกว่าทาความขายหน้าเช่นนั้น”
“เมื่อวันเกิดเหตุ มีใครอยูก่ บั เจ้าบ้าง?”
“ผมอยูบ่ นหลังคาบ้านกับติรซาน้องสาว
ผมท้าวกาแพงชะโงกมองดูกองทหารข้างล่าง
กระเบื้องบังเอิญตกลงไปถูกท่านเจ้าเมืองเกรตัส ผมตกใจมากนึกว่าท่านคงจะสิ้ นชีวติ ”
“แล้วมารดาล่ะอยูท่ ี่ไหน?”
“อยูใ่ นห้องชั้นล่าง”
“แล้วมารดาเป็ นอย่างไร?”
เบ็นเฮอร์ ถอนหายใจ กามือแน่น
“ผมไม่ทราบ เห็นแต่ถูกลากตัวไป เขาขับต้อนคนและสัตว์ไปหมดบ้าน ตีตราบ้านไว้ที่ประตู
เพื่อมิให้มารดากลับมาอยูอ่ ีก มารดาก็เป็ นผูบ้ ริ สุทธิ์ ผมยอมยกโทษให้แก่คนทั้งหลาย โปรดเถิดครับ
ท่านแม่ทพั คนเป็ นทาสอย่างผมไม่ควรพูดเรื่ องขอโทษหรื อแก้แค้น เพราะต้องเป็ นทาสพายเรื อตลอด
ชีวติ ”
แม่ทพั มาคานึงว่าครอบครัวทั้งหมด ต้องถูกทาลายเพื่อใช้หนี้อุบตั ิเหตุนิดเดียว ความคิดนี้ยงิ่ ทา
ให้ท่านตกใจมาก
อาจเป็ นว่าอาริ อุสรู ้จกั วาเลอริ อุส เกรตัส แต่ไม่รักใคร่ กนั บางทีเขาอาจรู ้จกั บิดาของเบ็นเฮอร์
ในตอนที่เบ็นเฮอร์ ขอร้องเขาก็ได้ระบุไว้แล้ว แต่ท่านแม่ทพั ก็ยงั ไม่ตอบว่ากระไร
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ท่านแม่ทพั ยังคงนิ่งอยูก่ ่อน ท่านมีอานาจ, ท่านเป็ นแม่ทพั เรื อท่านรู ้สึกสงสาร ท่านมีความเชื่อ
แต่ท่านก็เตือนใจตัวเองว่าอย่าทาอะไรเร็ วเกินไป ช้า ๆ ไว้ก่อน จะยังไม่ทาการช่วยเหลือทาสผูน้ ้ ี ต้องรอ
ไว้ก่อน ต้องรู ้ให้มากขึ้น ต้องให้แน่ใจว่าเป็ นเจ้าชายเบ็นเฮอร์ จริ ง ๆ และเป็ นคนมีนิสัยดี เพราะตามปกติ
พวกทาสมักจะพูดเท็จ ท่านพูดดัง ๆ ว่า “เรารู้เรื่ องพอแล้ว, กลับไปประจาหน้าที่ของเจ้าได้”
เบ็นเฮอร์ทาความเคารพ มองหน้านายของตนอีกครั้ง แต่ไมมีหวังอะไร แล้วจึงพูดว่า “ใต้เท้า
ขอรับ, ถ้าใต้เท้านึกถึงผมอีกละก้อ ขอให้นึกถึงข้อที่ผมถามเกี่ยวกับมารดาและน้องสาวของผมด้วย”
เขากลับไปประจาหน้าที่ ท่านแม่ทพั มองตามเขาไปด้วยสายตาที่ชมเชย
พลางคิดในใจว่าเจ้าเด็กคนนี้ ถา้ ได้ฝึกหัดให้ดีแล้วจะเป็ นนักต่อสู ้ในเวที, นักกีฬา, นักรบและ
นักมวยได้อย่างดี จึงตะโกนให้หยุดก่อน เบ็นเฮอร์ หยุด แม่ทพั เดินไปหา
“ถ้าเจ้าเป็ นอิสระแล้วจะทาอาชีพอะไร?”
“ท่านแกล้งเยาะเย้ยผมทาไมครับ?”
“เปล่าเลย, ให้ตายซิ , ไม่ได้เยาะ”
“ถ้าเช่นนั้นผมจะตอบด้วยความเต็มใจ ผมจะอุทิศตัวทาหน้าที่เป็ นประการแรกในชีวติ จะไม่
ยอมรับรู ้อย่างอื่น และจะยังไม่สบายใจจนกว่ามารดาและน้องสาวได้กลับบ้าน ผมจะอุทิศเวลาเพื่อความ
ผาสุ กของมารดาและน้อง ผมจะยอมเป็ นทาสมารดาและน้องอย่างซื่ อสัตย์ เขาต้องสู ญเสี ยสิ่ งต่าง ๆ ไป
มาก แต่โดยเดชพระบารมีของพระเจ้าแห่งบรรพบุรุษ ผมจะหาทรัพย์ให้ได้มากกว่าเดิมเพื่อให้แก่มารดา
และน้อง”
ท่านแม่ทพั ไม่นึกว่าจะได้คาตอบเช่นนี้ สักครู่ หนึ่งท่านจึงลืมความมุ่งหมายเดิม
เมื่อนึกขึ้นได้แล้วจึงพูดขึ้นว่า “เราพูดถึงความทะเยอทะยานของเจ้าถ้ามารดาและน้องเจ้าตาย
หมดแล้ว หรื อตามหาไม่พบ เจ้าจะมีอาชีพอะไร?”
เบ็นเฮอร์ หน้าซี ด มองดูทะเลอยูน่ านแล้วจึงหันมาทางแม่ทพั
“ใต้เท้าหมายถึงอาชีพหรื อขอรับ?”
“ถูแล้ว”
“ใต้เท้า, ผมขอเรี ยนอย่างจริ งใจว่า คือก่อนวันเกิดเหตุร้ายที่ผมเล่าให้ฟัง ผมได้รับอนุญาตให้
เป็ นทหาร ผมยังไม่เปลี่ยนใจ ในโลกนี้มีโรงเรี ยนทหารแห่ งเดียวที่ผมจะไปเรี ยน”
“โรงเรี ยนพละศึกษาหรื อ?”
“มิใช่, ค่ายทหารโรมัน”
“แต่เจ้าจะรู ้จกั วิธีใช้อาวุธเสี ยก่อน กลับไปได้, อย่าเอาเรื่ องที่พดู กันเป็ นความหวังให้มาก บางที
เราเพียงล้อเจ้าเล่นเท่านั้น ถ้าจะหวังจริ ง ๆ จงเลือกเอาระหว่างเป็ นนักฟันดาบกับทหาร นักฟันดาบอาจ
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ได้รับความนิยมจากจักรพรรดิ ส่ วนทหารเจ้าจะไม่ได้บาเหน็จเพราะเจ้ามิได้เป็ นชาวโรมัน จงกลับไป”
ต่อมาสักครู่ เบ็นเฮอร์ ก็กลับไปตีกรรเชียงตามเดิม
งานของมนุษย์เราจะเบาถ้าจิตใจปลอดโปร่ ง ไม่มีทุกข์ร้อนอะไรการตีกรรเชียงสาหรับยูดาถือ
ว่าเป็ นงานสบาย ๆ เขามีหวังมากขึ้น แม้แม่ทพั จะบอกว่าเป็ นการพูดเล่นก็ตาม การที่คนสาคัญเรี ยกเขา
ไปสอบถามประวัติชีวติ ถือว่าเป็ นยาบารุ งหัวใจอย่างดี จะต้องเกิดผลดีแน่ ๆ เขามองเห็นศุภนิมิตอัน
ประเสริ ฐในขณะที่นงั่ ตีกรรเชียง เขาจึงอธิ ษฐานว่า
“ข้าแต่พระเจ้า, ข้าพเจ้าเป็ นคนจริ งใจของชาติอิสราเอลที่พระองค์ทรงรักผูห้ นึ่ง ขอพระองค์
โปรดช่วยข้าพเจ้าด้วย”
พวกโจรสลัดคณะนี้มาจากทางฝั่งทะเลยูซิน มันมีเรื อรบ 60 ลา มีคน, อาวุธและเสบียง
พร้อมสรรพ มีเรื อ 2 ดาดฟ้ า 2-3 ลา นอกนั้นเป็ นเรื อ 3 ดาดฟ้ า ผูบ้ งั คับการเรื อเป็ นคนกรี กและผูน้ าร่ องที่
ชานาญทะเลก็เป็ นกรี ก มันปล้นสะดมอย่างกว้างขวาง มิใช่ปล้นเรื อเท่านั้น เมืองท่าชายทะเลก็ถูกปล้น
ทัว่ ไป ต้องมียามรักษาการณ์ทุกเมือง การไปมาค้าขายติดขัด
แต่วา่ เวลานี้เล่าพวกสลัดไปแอบอยูท่ ี่ไหน? ในที่สุดแม่ทพั ก็ได้รับคาตอบว่า
ภายหลังที่มนั ปล้นเกาะเลมนอสแล้ว พวกโจรสลัดก็ไปหลบอยูใ่ นอ่าวระหว่างยูเบียและเฮลลัส
ถ้าท่านผูอ้ ่านดูแผนที่ระหว่างประเทศกรี กและทะเลอีเจียน จะเห็นเกาะยูเบียตั้งอยูต่ ิดต่อกับทวีป
เอเชีย มีช่องแคบยาวประมาณ 120 ไมล์ส่วนกว้างประมาณ 8 ไมล์ ทางตอนเหนือมีกองทัพเรื อของเมือง
เซอร์ เซส บัดนี้พวกโจรสลัดเข้าไปพักอยู่ เมืองที่ต้ งั อยูใ่ นอ่าวเปลาสกิคและเมลิแอร่ ารวยมาก ชวนให้ทา
การปล้น แม่ทพั โรมันเข้าใจว่าคงจะพบพวกโจรทางใต้เมืองเธอมาพาลี จึงตกลงใจที่จะปิ ดล้อมพวกโจร
ทั้งทางเหนื อและทางใต้ จึงจัดการรี บล้อมโดยเร็ ว
พอให้สัญญาเรื อก็หยุดพักชัว่ คราว แต่พอเริ่ มขบวนเรื อใหม่ แม่ทพั เป็ นผูน้ ากองเรื อรบด้วย
ตนเอง 50 ลาเพื่อแล่นขึ้นไปในช่องแคบ ส่ วนอีก 50 ลาหันกลับออกไปสู่ ทะเลใหญ่แอบไปข้างเกาะโดย
สั่งให้ไปตอนบนตีโอบลงมาสมทบกัน
ขณะนี้เบ็นเฮอร์ คงตีกรรเชียงอยูเ่ ปลี่ยนเวรทุกหกชัว่ โมง การพักอยูใ่ นแอนติโมนาทาให้เขาสด
ชื่น ดังนั้นการตีกรรเชียงจึงไม่รู้สึกเหนื่ อย
พอค่าลง เบ็นเฮอร์ ได้กลิ่นจุดธูปในเรื อ
เขาคิดในใจว่า “แม่ทพั บูชาพระแล้ว หมายความว่าจะเข้ารบกระมัง?”
เขาเคยเข้าสู่ การรบหลายครั้งแล้ว แต่ไม่เคยเห็นด้วยตาเลย
พึงสังเกตว่า การรบจะทาให้ตวั เขาและพวกทาสฝี พายเปลี่ยนแปลงไป คือถ้าแพ้และพวกทาส
ไม่ตาย พวกทาสจะได้เป็ นอิสระหรื อไม่ก็เปลี่ยนนายใหม่ซ่ ึ งอาจมีสภาพดีข้ ึน
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เมื่อจุดตะเกียงสว่างแล้ว แม่ทพั ก็ลงจากดาดฟ้ า สั่งให้ทหารเรื อสวมเกราะ จัดการถือหอกแทง,
หอกพุง่ ลูกธนูเป็ นมัด ๆ เอามาวางไว้บนพื้นพร้อมด้วยโอ่งน้ ามันยาง และกระบุงสาลีมว้ นเป็ นก้อน
เหมืองไล้เทียน ต่อมาเบ็นเฮอร์ เห็นแม่ทพั สวมเกราะ สวมหมวกเหล็กถือโล่เตรี ยมพร้องที่จะทาการรบ
นายฝี พายได้จดั การเองโซ่ร้อนขาทาสทุกคนเพื่อให้ทาสติดอยูก่ บั ที่ทางานของตนไม่มีทางจะ
หนีไปได้ แล้วให้ทาสทุกคนปฏิบตั ิหน้าที่ตีกรรเชียง ทุกคนรู ้สึกละอาย เบ็นเฮอร์ รู้สึกมากกว่าเพื่อน แล้ว
แม่ทพั ได้ออกตรวจจนทัว่
เบ็นเฮอร์ ได้คอยอยูอ่ ย่างกระหายว่าแม่ทพั จะสั่งการอะไรแก่เขาเป็ นพิเศษ
เขาดูในขณะที่แม่ทพั มองมายังเขา แต่ก็ยงั ไม่เห็นสั่งอย่างไร นายฝี พายก็เคาะจังหวะการตี
กรรเชียง เบ็นเฮอร์ ก็ทาหน้าที่อย่างเข้มแข็ง ดึงอย่างแรงจนกรรเชียงแทบหัก
ต่อมานายฝี พายไปรายงานต่อแม่ทพั ถึงทาสหมายเลข 60
แม่ทพั ถามว่า “หมายเลข 60 มีกาลังกาย, กาลังใจเป็ นอย่างไร?”
“ถอดโซ่ออกจะดีกว่า อย่าใส่ เขาอีกต่อไป”
เมื่อสั่งแล้วก็ไปนัง่ เรื อคงแล่นต่อไปอีกหลายชัว่ โมง คนที่ไม่ทาหน้าที่ก็นอนได้ แม่ทพั นอนบน
เก้าอี้ ทหารนอนบนพื้น
ตอนดึกมืดมาก เรื อรบเอสตรี ยาคงแล่นเรื่ อยไป ทันใดนั้นยามคอยเหตุได้วงิ่ ไปยังแม่ทพั โดยเร็ ว
ปลุกท่านลุกขึ้น แม่ทพั ตื่นสวมหมวก, จับดาบ, โล่ ตรงไปยังนายทหาร
ออกคาสั่งว่า “พวกโจรสลักอยูใ่ กล้แล้ว ลุกขึ้นเตรี ยมพร้อม”
เสี ยงตีกรรเชียงทางท้ายเรื อเป็ นที่สนใจแก่เบ็นเฮอร์ มาก เพราะแอสตรี ยาโคลงเหมือนถูกคลื่น
เขารู ้วา่ เรื อโจรสลัดจะเข้าโจมตีแล้ว เขากลับกล้าหาญยิง่ ขึ้น
พอได้สัญญาจากดาดฟ้ าเรื อก็แล่นต่อไปอย่างเงียบเตรี ยมพร้อมที่จะรบ
ในที่สุดแตรก็เป่ าขึ้น นายฝี พายเคาะจังหวะให้ตีกรรเชียงโดยแรงเสี ยงคนร้อง เสี ยงคนตกน้ า
เสี ยงทหารเรื อวิง่ มาบนดาดฟ้ า แสดงว่าเกิดการต่อสู ้กนั แล้ว ทหารจึงเอาสาลีชุบน้ ามันจุดไฟเพื่อเผาเรื อ
โจรสลัด เสี ยงพวกทหารโรมันโห่ ร้องอย่างมีชยั เสี ยงดังโครมครามแสดงว่าเรื อเข้าตะลุมบอนกันอย่าง
รุ นแรง มองเห็นเรื อข้าศึกจมลงทะเลหลายลา
ต่อมาสักครู่ เห็นผูห้ ามทหารโรมันคนหนึ่งลงมาข้างล่าง สวมเกราะมีเลือดอาบ แล้วเอานอนลง
กับพื้น
ทันใดนั้นเห็นไฟลุกที่เรื ออื่น ๆ มีควันเหม็นเนื้ อมนุษย์ไหม้ แสดงว่าพวกทาสในเรื อบางลาถูก
ไฟครอกตายหมดแล้ว

49

เรื อแอสตรี ยาวิง่ พล่านอยูช่ วั่ ขณะแล้วก็หยุดกึก พายหลุดจากมือฝี พายหมด ฝี พายตกจากที่นงั่
เสี ยงวิง่ บนดาดฟ้ า เรื อหลายลาวิง่ เขาชนจนไม่ได้ยนิ เคาะจังหวะ คนในเรื อหนีพล่านในขณะนั้นมีคน
หนึ่งตกลงมาในท้องเรื อตรงหน้าเบ็นเฮอร์ เขามองเห็นว่าเป็ นพวกโจรสลัดผิวขาว เป็ นชาติป่าเถื่อนทาง
ภาคเหนือยุโรปตกลงมาตาย มันกระโดดลงมาในเรื อแอสตรี ยาและต่อสู ้กนั บนเรื อแอสตรี ยา พวกโรมัน
เป็ นฝ่ ายรับ เบ็นเฮอร์ รู้สึกขนลุกซู่ ท่านแม่ทพั กาลังถูกบีบหนัก ท่านต้องต่อสู ้เพื่อป้ องกันตัวเอง ท่าน
จะต้องถูกฆ่าตายกระมัง แต่พระเจ้าของอับราฮัมป้ องกันท่านไว้ เบ็นเฮอร์ หวังจะได้กลับไปเห็นมารดา
และน้องสาวในประเทศของตนไหม? หรื อเป็ นความหวังและความฝันเท่านั้น เสี ยงต่อสู ้กนั อึกทึกบน
ดาดฟ้ า เขามองไปรอบ ๆ เห็นห้องแม่ทพั สับสน ฝี พายทุกคนทางานไม่ได้ พวกทหารหนีเอาตัวรอด นาย
ฝี พายทางานไม่ได้ รอฟังคาสั่งท่านแม่ทพั เท่านั้น
พวกทาสพยายามจะถอดโซ่หนี แต่ถอดไม่ออกร้องโวยวายเหมือนคนบ้า คนยามละทิ้งหน้าที่
ไม่มีวนิ ยั มีแต่จลาจล
เบ็นเฮอร์ ผละออกจากที่นงั่ ของตน ไม่ใช่หนี แต่ไปตามหาแม่ทพั
พื้นเรื อได้พงั ครื่ นลง ในทันใดนั้นตอนท้ายเรื อก็แตกแยกออก น้ าทะเลเค็มและลูกคลื่นได้ซดั เอา
ตัวเบ็นเฮอร์ไปลอยในทะเลกลางความมืด
เขาว่ายน้ าอยูใ่ นทะเลเกาะกระดานแผ่นใหญ่ เกือบจะจมน้ าตายอยูแ่ ล้ว ในทันใดนั้น เขาได้เห็น
หมวกเหล็กผลุบโผล่เป็ นเงา ๆ เหมือนทองคา และเห็นนิ้วมือและมือตะเกียกตะกายเกาะเขาแน่น เบ็น
เฮอร์พยายามจะหนีดว้ ยความกลัว สักครู่ ก็เห็นคนโผล่ข้ ึน แล้วก็เห็นหน้าปากอ้าค้างอยูต่ าลืม แต่มองไม่
เห็น เป็ นหน้าของคนที่จะจมน้ าตาย เขียวซี ด เป็ นภาพที่สยดสยองยิง่ นัก เขาร้องขึ้นด้วยความยินดี แต่
แล้วหน้านั้นก็จมน้ าอีก เบ็นเฮอร์ จึงจับสายรัดคางหมวกเหล็กดึงเอาตัวขึ้นมาบนแผ่นกระดาน
บุคคลผูน้ ้ ีคืออาริ อุส แม่ทพั นัน่ เอง
คลื่นทะเลได้ตีเบ็นเฮอร์ อย่างแรง เขาแทบจะหมดกาลังที่จะช่วยตัวเองและแม่ทพั ให้น้ าพ้นจาก
หน้า เรื อลาหนึ่งได้ผา่ นไป เหลือแจวเพียงสองอัน ไฟไหม้จวนจะหมดลาอยูแ่ ล้ว เรื อลานั้นก็คือ แอสตรี
ยาซึ่ งพวกโจรสลัดทาการแก้แค้นเผาพินาศ
หนึ่งชัว่ โมงผ่านไป เบ็นเฮอร์ กระวนกระวายใจยิง่ ขึ้น ถ้าเขาไม่รีบช่วยเหลือโดยเร็ ว แม่ทพั
จะต้องตายแน่ ๆ เพราะนอนแน่นิ่งไปแล้ว เขาถอดหมวกและเลื้อเกราะออก ปรากฏว่าหัวใจยังเต้นอยู่
เขาจึงประคองแม่ทพั ไว้รอเวลา เพราะเห็นมีหวังจะฟื้ นได้ ขณะนี้เขาได้ทาการอธิ ษฐานอย่างหนัก
ต่อมาสักครู่ ท่านแม่ทพั ก็อา้ ปากพูดได้บา้ งเล็กน้อยทาให้เบ็นเฮอร์ ดีใจมาก
ท่านถาม “เจ้าเป็ นลูกชายตระกูลเฮอร์ ชนชาติยดู าจริ ง ๆ หรื อ?”
“จริ งตามที่เรี ยนใต้เท้าไว้แล้ว”
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“เรารู ้จกั พ่อของเจ้าดี”
เบ็นเฮอร์ กระเถิบเข้าใกล้เพราะเสี ยงท่านแม่ทพั เบามาก เขาสนใจฟังเพราะบางทีจะรู ้เรื่ องทาง
บ้าน
แม่ทพั “เรารู ้จกั พ่อเจ้าและรักใคร่ เขามาก”
นิ่งอยูส่ ักครู่ หนึ่ง ท่านแม่ทพั ก็เปลี่ยนเรื่ องพูด
“ไม่น่าจะเป็ นไปได้เลยที่เจ้าเป็ นบุตรของตระกูลเฮอร์ ไม่ทราบเรื่ องเคโตและบรู ตสั เขาเป็ นคน
สาคัญแม้ตายไปแล้วก็มีชื่อเสี ยงมากเขาได้ต้ งั คติไว้วา่ คนโรมันถ้าสิ้ นโชคหมดก็ควรจะตายดีกว่า เคยได้
ยินไหม?”
“เคยครับ”
“เป็ นธรรมเนียมที่ขุนนางโรมันจะต้องสวมแหวน แหวนในนิ้วมือของเราเจ้าจงถอดเอาไป”
ยืน่ มือให้เบ็นเฮอร์ ๆ ก็ทาตาม
“จงสวมแหวนในมือของเจ้า”
เบ็นเฮอร์ทาตาม
แม่ทพั กล่าวต่อไปว่า “แหวนนี้เป็ นประโยชน์ เรามีเงินและทรัพย์สินอยู่ เราเป็ นคนร่ ารวยใน
กรุ ง เราไม่มีครอบครัว จงเอาแหวนนี้ แสดงแก่ผจู ้ ดั การทรัพย์สินของเรา เขาอยูท่ ี่คฤหาสน์ใหญ่ใกล้เมือง
ท่าไมเซนุม บอกเรื่ องราวแก่เขา แล้วเขาจะมอบทุกสิ่ งให้เจ้า ถ้าเรายังมีชีวติ อยูต่ ่อไป เราจะให้เจ้าเป็ น
อิสระ และส่ งเจ้ากลับบ้านเกิดเมืองนอนหรื อเจ้าจะทางานใด ๆ ก็ได้ตามใจสมัคร เข้าใจไหม?”
“เข้าใจทุกอย่างครับ”
“ฉะนั้นจงสาบานต่อหน้าเทวดาว่า........”
“ผมเป็ นคนยูดาครับ, ท่านแม่ทพั ”
“ถ้าอย่างนั้นจงสาบานตามหลักศาสนาของเจ้า ขอให้สาบานว่าจะทาตามเราบอก เรากาลังรอคา
สาบานของเจ้าอยู”่
“ท่านแม่ทพั , ผมวิตกว่าท่านอาการหนัก โปรดบอกความปรารถนาของท่านก่อนเถิด”
“แล้วเจ้าจะยอมสาบานไหม?”
“ผมยินดีจะสาบาน, คุณพระช่วย มีเรื อแล่นมาหนึ่งลา”
“มาทางไหน?”
“มาจากทิศเหนือ”
“เจ้ารู ้จกั ไหมว่าเป็ นเรื อสัญชาติอะไร?”
“ไม่ทราบ, เพราะผมเป็ นเพียงฝี พาย?
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“เห็นธงไหม”
“ไม่เห็นครับ” แม่ทพั นิ่งคิดสักครู่
“เรื อยังคงมาทางนี้ใช่ไหม?”
“กาลังมาทางนี้ครับ”
“มองดูธงซิ ”
“ไม่มีธงเลย”
“ไม่มีเครื่ องหมายอื่น ๆ หรื อ?”
“เรื อลานี้กางใบ มีดาดฟ้ า 3 ชั้น แล่นเร็ วมาก”
แม่ทพั พูดอย่างเคร่ งเครี ยดว่า “ตามธรรมดาพวกโรมันถ้ามีชยั ชนะจะชักธงจานวนมาก เกรงว่า
จะเป็ นเรื อข้าศึก นี่แน่ะ ขณะที่เรายังมีชีวติ อยู่ ถ้าพวกสลัดมันจะจับเจ้าไปเป็ นทาสอีก แต่จะไม่ฆ่าเจ้า ตัว
เราแก่แล้ว จะไม่ยอมเสี ยเกียรติเป็ นอันขาด ขอให้โลกโรมันรู ้วา่ ควินตัสอาริ อุส ต่อสู ้กบั ข้าศึกจนตัวตาย
ไปกับเรื อรบ ขอให้เจ้าทาดังนี้ ถ้าเรื อนั้นเป็ นพวกโจรสลัด จงกดเราให้จมน้ าตายเสี ย จงสาบานโดยเร็ ว
ว่าเจ้าจะทาเช่นนั้น นี่แหละคือยอดปรารถนาของเรา”
เบ็นเฮอร์ ตอบอย่างเด็ดขาดว่า “สาบานไม่ได้ และทาเช่นนั้นไม่ได้ พระบัญญัติของชาติยดู าห้าม
อย่างเด็ดขาด เพราะต้องทาให้ผมตอบแทนชีวิตของท่าน ขอจงเอาแหวนของท่านกลับคืนไป ตลอดจน
คาสัญญาที่ท่านจะทาคุณแก่ผม ถ้าท่านมีชีวติ รอดไป ผมขอรับโทษเป็ นฝี พายตลอดชีวติ ผมต้องเป็ น
ทาส แต่ผมก็มิใช่ทาสและคนอิสระของท่าน ผมเป็ นลูกอิสราเอล ขอเอาแหนวของท่านกลับคืนไป”
แม่ทพั นิ่งอึ้ง
ยูดาพูดต่อไปว่า “ท่านไม่เอาคืนหรื อ? ผมทาไม่ใช่เพราะโกรธหรื อดูถูก แต่ทาเพราะให้หลุดพ้น
จากพันธกรณี ที่น่าเกลียด ถ้าไม่เอาคืนผมจะโยนทิ้งน้ าทันที”
เขาโยนแหวนทิง้ น้ า ท่านแม่ทพั ได้ยนิ จ๋ อม แต่ไม่ได้มอง
แม่ทพั พูด “เจ้าทาสิ่ งโง่ ๆ ในสภาพที่เจ้าเป็ นอยู่ เราจะไม่ตอ้ งขอให้เจ้าฆ่าเราก็ได้ ชี วติ เปรี ยบ
เหมือนเส้นด้าย เราจะดึงให้ขาดโดยไม่ตอ้ งอาศัยเจ้าก็ได้ ถ้าเราตายเองเจ้าจะเป็ นอย่างใด? มนุษย์ที่อยาก
ตายต้องการให้คนอื่นฆ่าเพราะเหตุผลที่วา่
วิญญาณที่เพลโตให้ไว้จะทุรนทุรายเมื่อคิดถึงการทาลาย
ตัวเอง ถ้าเรื อนี้เป็ นโจรสลัดเราจะฆ่าตัวเราเอง เรามีเจตนาเด็ดเดี่ยว เราเป็ นชาวโรมัน ความสาเร็ จผลและ
เกียรติยศมีค่าเท่ากัน แต่เราอยากจะทาคุณประโยชน์ให้แก่เจ้า ๆ กลับไม่นอม แหวนนี้ เท่ากับเป็ น
พินยั กรรม ในสถานการณ์เช่นนี้ เราทั้งสองสู ญเสี ยทั้งหมด เราจะต้องตายโดยเสี ยใจที่ตอ้ งขาดชัยชนะ
และเกียรติศกั ดิ์ครั้งนี้ เจ้าก็จะต้องตายในภายหลัง และจะต้องเศร้าใจที่ไม่ทาประโยชน์ในครั้งนี้ เพราะ
ความโง่เขลาของเจ้า เราสงสารเจ้ามาก”
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เบ็นเฮอร์ จึงรู ้สึกนึกผลของการกระทาของตนยิง่ กว่าแต่ก่อน แต่เขาก็ไม่ใช่ฝ่ายทาผิด
“ผมเป็ นทาสมาสามปี ท่านเป็ นคนแรกที่กรุ ณาต่อผม, อ้อ ไม่ใช่ยงั มีอีกคนหนึ่ง” เสี ยงของเขา
แผ่วลง คล้ายกับว่าเขาได้มองเห็นหน้าของเด็กหนุ่มที่นาน้ ามาให้เขาดื่มที่หมู่บา้ นนาซาเร็ ธ แล้วเขาพูด
ต่อไปว่า “ท่านเป็ นคนแรกที่ถามประวัติผม เมื่อผมช่วยเหลือท่านตอนจมน้ า ผมก็คิดว่าท่านคงจะช่วยให้
ผมพ้นทุกข์ได้ แต่ผมไม่ได้คิดถึงประโยชน์ส่วนตัวฝ่ ายเดียว ขอได้โปรดเชื่ อคาพูดของผมเถิด ยิง่ กว่านั้น
พระเจ้ายังสอนให้ผมรู ้วา่ ควรแสวงหาความหวังในทางที่ยุติธรรมจะดีกว่า พูดถึงความจริ งใจแล้วผม
อยากตายยิง่ กว่าจะเป็ นผูฆ้ ่าท่าน ใจของผมก็เด็ดเดี่ยวเหมือนกัน แม้ท่านจะยกกรุ งโรมให้ผมทั้งหมด ผม
ก็จะไม่ยอมฆ่าท่านเป็ นอันขาด”
“แต่คาขอร้องของเรา.............”
“คาสั่งของท่านมีน้ าหนักก็จริ ง แต่ผมจะทาตามไม่ได้”
ทั้งสองฝ่ ายต่างนิ่ง เบ็นเฮอร์ มองดูเรื อที่แล่นมา แต่แม่ทพั ไม่เอาใจใส่
เบ็นเฮอร์ ถามขึ้น “ท่านแน่ใจหรื อว่าเป็ นเรื อข้าศึก”
แม่ทพั “คิดว่าเป็ นอย่างนั้น”
“เรื อหยุดแล้ว กาลังลดเรื อบตลง”
“เห็นธงไหม?”
“ไม่มีเครื่ องหมายอื่นที่แสดงว่าเป็ นโรมันบ้างหรื อ?”
“ถ้าเป็ นโรมันก็มีหมวกเหล็กบนยอดเสา”
“ถูกแล้วครับ มีหมวกเหล็ก”
แต่แม่ทพั ยังไม่แน่ใจ
“คนในเรื อบตช่วยคนลอยน้ า พวกโจรสลัดคงไม่มีใจกรุ ณาอย่างนั้น”
แม่ทพั ว่า “เคยเก็บคนตกน้ าเอามาเป็ นทาสต่อไป มันอาจเอาคนตกน้ าไปเป็ นทาสฝี พายก็ได้”
เบ็นเฮอร์ คอยดูความเคลื่อนไหวต่อไป
“เรื อรี บหนีไปแล้วครับ”
“ทางไหน”
“ทางขวามือเรามีเรื ออีกลาหนึ่ง ผมคิดว่าเป็ นเรื อที่เขาสละแล้วเรื อลาใหม่น้ ีมุ่งเข้าหาเรื อลาเดิม
ส่ งคนขึ้นไปบนเรื อ”
แม่ทพั ลืมตา เห็นเรื อหลายลา แม่ทพั พูด “ขอบคุณพระเจ้าของเจ้า เหมือนกับพระเจ้าทั้งหลาย
ของเรา ถ้าเป็ นเรื อสลัดคงทาลายไม่ช่วยเราแน่ ๆ เห็นหมวกโรมันแล้ว ฝ่ ายเราเป็ นฝ่ ายมีชยั โชคดียงั เป็ น
ของพวกเรา โบกมือเรี ยกเขาโดยเร็ ว เราคงจะได้เป็ นเทศภิบาลต่อไปเรายังจาบิดาของเจ้าและชอบพอกับ
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เขา เขาเป็ นเจ้าจริ ง ๆ ได้เคยบอกเราว่าคนยูดามิใช่ชาติป่าเถื่อน เราจะรับเจ้าเป็ นบุตรของเรา ขอบคุณ
พระเจ้าของเจ้า เรี ยกเรื อมาเร็ ว ๆ ตามจับโจรสลัดให้หมด”
เบ็นเฮอร์ ยนื ขึ้นบนแผ่นกระดานเรี ยกเรื อบตมาช่วยโดยเร็ ว
ท่านแม่ทพั ได้รับเกียรติยศบนเรื อตามเดิม ท่านได้ฟังรายงานการต่อสู ้ครั้งสุ ดท้ายเมื่อเก็บคนตก
น้ าได้หมดแล้วก็ชกั ธงแม่ทพั ตามเดิม และรี บแล่นไปทางทิศเหนื อเพื่อสมทบกับขบวนเรื ออีกครั้งหนึ่ง
และทาการปราบให้ราบคาบครั้งสุ ดท้าย
ในทันใดขบวนเรื อทางภาคเหนือ 50 ลาก็ได้แล่นลงมาโจมตีเรื อโจรสลัด จับได้ท้ งั หมดคงเป็ น
เรื อดีใช้การได้ที่จบั ได้จากโจรสลัดยีส่ ิ บลา นอกนั้นจมทะเลหมด
เมื่อกลับมาถึงเขื่อนเมืองไมเซนุม แม่ทพั ได้รับการต้อนรับอย่างมโหฬาร พวกเพื่อน ๆ สนใจใน
ชายหนุ่มผูต้ ิดตามท่านแม่ทพั ๆ จึงเล่าให้ฟังถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยไม่เล่าประวัติเดิมของเบ็นเฮอร์
แล้วก็เอามือตบบ่าเบ็นเฮอร์ พูดว่า
“สหายทั้งหลาย นี่คือบุตรและผูร้ ับมรดกของเราที่จะเป็ นผูร้ ับทรัพย์สินทั้งหมดที่เรามีอยู่ ถ้าจะ
เป็ นความปรารถนาของเทพยดาทั้งหลาย เขาจะได้รับนามของเราต่อไป และท่านจงรักเขาเหมือนกับรัก
เรา”
ครั้นแล้วเขาก็ไปจดทะเบียนการรับเป็ นบุตรบุญธรรมเพื่อให้สมบูรณ์ตามกฎหมาย นับว่าท่าน
แม่ทพั ได้รักษาคามัน่ สัญญาต่อเบ็นเฮอร์ เป็ นการทาให้เขารู ้จกั กับโลกโรมัน การฉลองชัยชนะได้ทาขึ้นที่
โรงละครสกอลรัส ทรัพย์สินที่ยดึ ได้จากข้าศึกมีหวั และท้ายเรื อรบ 20 ลาตัดแล้วนามาแสดงให้คนชม
ด้วย เพื่อให้คน 80,000 คนที่มานัง่ ในโรงละครได้เห็นชัด มีถอ้ ยคาจารึ กว่า:ยึดได้มาจากพวกโจรสลัดที่อ่าวยูริปัส
โดยเทศาภิบาลควินตัส อาริ อุส
แม่ทพั
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ตอนที่ 4
ตอนที่จะกล่าวถึงนี้เป็ นเดือนกรกฏาคม ปี ค.ศ. 29 สถานที่คือ เมืองอันติออ้ ก, ราชิ นีแห่งภาค
ตะวันออก เป็ นเมืองที่เข้มแข็งที่สุดรองจากกรุ งโรม
เรื อขนส่ งลาหนึ่งได้แล่นเข้าสู่ ปากแม่น้ าโอรอนตีส ขณะนี้เป็ นเวลาบ่าย อากาศร้อนจัด
ผูโ้ ดยสารต่างก็มายืนอยูบ่ นดาดฟ้ ารวมทั้งเบ็นเฮอร์
ตลอดระยะเวลา 5 ปี ทาให้เขาเป็ นหนุ่มฉกรรจ์ เสื้ อคลุมขาวที่เขาสวมทาให้เขาสง่ามากขึ้น คน
โดยสารชาติเดียวกันหลายคนอยากสนทนากับเขา แต่ไม่สาเร็ จ เขาตอบเป็ นภาษาละตินสั้น ๆ อย่างมี
มารยาทการพูดไพเราะ, มารยาทอันดีและความนิ่งเฉยยิง่ ทาให้ชาวยูดาอื่น ๆ แปลกใจมากขึ้น
เรื อลานี้ได้หยุดที่เมืองท่าแห่งหนึ่งบนเกาะไซปรัส และรับเอาคนยูดาที่น่านับถือ,สงบเสงี่ยม,
ค่อนข้างถือตัว แต่มีลกั ษณะเป็ นเหมือนบิดาขึ้นมาคนหนึ่ง เบ็นเฮอร์ ได้เข้าไปถามเขาถึงเรื่ องต่าง ๆ
คาตอบของเขาทาให้เบ็นเฮอร์เชื่อใจและเป็ นเหตุให้สนทนากันอย่างกว้างขวางออกไป
คนหนึ่งได้ถามคนยูดาที่น่านับถือผูน้ ้ ีถึงเรื่ องธงบนเรื อค้าขาย
เขาตอบว่า “ข้าพเจ้ารู้จกั ความหมายธงนั้น มันแสดงถึงการเป็ นเจ้าของเรื อ”
“เจ้าของเรื อมีหลายลาหรื อ?”
“มีหลายลา”
“ท่านรู ้จกั เขาซิ ”
“ข้าพเจ้าเคยทาการค้าขายติดต่อกับเขา”
บรรดาผูโ้ ดยสารมองดูผถู ้ าม อยากจะให้เขาถามต่อไป เบ็นเฮอร์ ก็ฟังด้วยความสนใจ
คนฮีบรู ผนู ้ ้ ีเล่าต่อไป “พ่อค้าคนนี้อยูใ่ นเมืองอันติออ๊ ก การที่เขาร่ ารวยมากทาให้เขาเป็ นคนเด่น
และมีคนพูดถึงเขาต่าง ๆ นานา ในกรุ งเยรู ซาเล็มมีเจ้านายองค์หนึ่งสื บเชื้ อสายมาจากองค์เฮอร์ แต่
โบราณกาล”
เบ็นเฮอร์ พยายามนิ่งฟัง แต่หวั ใจเต้นตื้ก ๆ
“เจ้าชายคนที่กล่าวเป็ นพ่อค้า มีสติปัญญาในทางธุ รกิจ เขาทาการค้าขายหลายอย่างทั้งทางภาค
ตะวันออกไกลและภาคตะวันตก เขามีสานักงานสาขาตามเมืองใหญ่ ๆ สาขาในเมืองอันติอ๊อกอยูใ่ น
ความรับผิดชอบของคนใช้ในตระกูลชื่อเป็ นภาษากรี กว่าซี โมนิเดส แต่เป็ นคน
ยูดา ต่อมาพ่อค้าผูน้ ้ ีจมน้ าทะเลตาย กิจการคงดาเนินมาโดยรุ่ งเรื อง ภายหลังเคราะห์กรรมได้
บังเกิดแก่ครอบครัวของเขา คือบุตรชายคนเดียวของเจ้าผูน้ ้ ีพยายามจะฆ่าเจ้าเมืองเกรตัสในถนนสาย
หนึ่งของกรุ งเยรู ซาเล็ม เขาทาพลาดไปนิดเดียว ตั้งแต่น้ นั มาไม่มีใครรู ้เรื่ องบุตรผูน้ ้ ีเลย เจ้าเมืองนั้นโกรธ
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มากเลยยึดบ้านทั้งหลัง คนในตระกูลนี้ไม่มีใครมีชีวติ รอดอยูเ่ ลย บ้านของตระกูลนี้ถูกปิ ดตายเลย
กลายเป็ นรังนกพิราบ ทรัพย์ทุกชิ้นถูกริ บหมด ท่านเจ้าเมืองแก้เผ็ดด้วยการยึดทรัพย์ของตระกูลเฮอร์
ทั้งหมด”
พวกคนโดยสารหัวเราะลัน่
คนหนึ่งเอ่ยขึ้น “นัน่ หมายความว่าเขาเอาทรัพย์สินเป็ นส่ วนตัวใช่ไหม่?”
คนฮิบรู “เขาพูดกันอย่างนั้น, ข้าพเจ้าก็เล่าเท่าที่ได้ยนิ มาสาหรับซิ โมนิ เตสซึ่งเป็ นตัวแทนของ
เจ้าชายในเมืองอันติอ๊อกได้เริ่ มการค้าในนามของตนเอง และในชัว่ ระยะเวลาสั้น ๆ ก็ร่ ารวยขึ้นอย่างมาก
เขาเลียนแบบนายของเขาคือส่ งคนไปค้าทางบกถึงประเทศอินเดีย ส่ วนทางทะเลก็มีเรื อสิ นค้ามากมาย
แทบจะตั้งเป็ นกองทัพเรื อได้ เขาทาการเจริ ญทุกอย่าง อูฐไม่ตายนอกจากแก่ตาย เรื อทะเลไม่เคยจม ไม่
ว่าจะทาอะไรมันช่างร่ ารวยไปหมด”
“เขาเริ่ มทางานแบบนี้มานานสักเท่าไรนะ?”
“ไม่เกินสิ บปี ”
“เขาคงจะได้ทุนมาเริ่ มต้นดีกระมัง?”
“ถูกแล้ว คนลือกันว่าเจ้าเมืองริ บแต่ทรัพย์ที่มองเห็นง่าย ๆ เช่น ม้า, วัว, บ้าน, ที่ดิน, เรื อ, สิ นค้า
ต่าง ๆ ส่ วนเงินเป็ นก่ายกองไม่รู้วา่ หายไปไหนหมด มันเป็ นเรื่ องลึกลับที่ขบไม่แตก”
ผูโ้ ดยสารอีกคนหนึ่งเยาะเย้ยว่า ข้าพเจ้ารู ้ตวั ว่าใครยักยอกเอาเงินไป”
คนฮิบรู ข้าพเจ้าเข้าใจคาพูดของท่านดี คนอื่นก็คิดเหมือนท่านนี่แหละ มันทาให้เชื่อกันว่าเจ้าซิ
โมนิเดสเริ่ มต้นทาการค้าขายได้สบายเจ้าเมืองก็คิดอย่างนั้นเหมือนกัน ฉะนั้นในชัว่ ระยะเวลา 5 ปี เจ้า
เมืองจึงจับตัวเจ้าหมอนี่ไปทรมานเสี ยตั้งสองครั้ง”
เบ็นเฮอร์บีบเชือกเสากระโดงเรื อแทบจะขาด
ผูเ้ ล่า ๆ ต่อไป “เขาพูดกันว่า เจ้าคนถูกทรมานนั้นกระดูกกรอบไปหมด ครั้งสุ ดท้ายที่ขา้ พเจ้าได้
เห็นเขานัง่ อยูบ่ นเก้าอี้ มีรูปร่ างเป็ นคนพิการ ต้องพิงนวมอยูต่ ลอดศก”
ผูฟ้ ังหลายคนร้องเป็ นเสี ยงเดียวกัน “ถ้าจะถูกซ้อมเสี ยงอมทีเดียว”
“โรคภัยไข้เจ็บคงไม่ทาให้เขามีร่างกายพิการเช่นนั้น แต่ก็ไม่เห็นเขาตกใจอะไร เพราะสิ่ งที่เขามี
อยูเ่ ป็ นของเขาตามกฎหมาย และเขาใช้ประโยชน์ถูกต้องตามกฎหมาย พวกเจ้าเมืองจึงรี ดเงินจากเขา
ไม่ได้เลย เดี๋ยวนี้เขาไม่ถูกข่มเหงแล้ว และเดี๋ยวนี้เขาได้รับอนุ ญาตให้ทาการค้าขายจากกษัตริ ยก์ ายะซา
รี อสั เป็ นหลักฐานแล้ว
“ข้าพเจ้าเข้าใจว่าเขาก็ตอ้ งเสี ยสุ ขภาพไปไม่ใช่นอ้ ยในการที่จะได้เงินรายนี้มา”
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ชาวฮิบรู รายกล่าวเรื่ อยไป
“เรื อสิ นค้าเหล่านี้เป็ นของเขาทั้งหมดเป็ นประเพณี ที่พวกลูกเรื อ
ทั้งหมดของเขาจะต้องแสดงความเคารพซึ่ งกันและกันเมื่อพบกันเข้า โดยชักธงเหลืองขึ้นเสากระโดง
แสดงว่า “การเดินเรื อสวัสดิภาพทุกประการ”
การเล่าเรื่ องสิ้ นสุ ดลง
เมื่อเรื อลานั้นได้แล่นเข้าไปในลาแม่น้ า เบ็นเฮอร์ ก็พดู กับคนฮิบรู รายนั้นว่า
“นายของพ่อค้าที่กล่าวชื่ออะไร?”
“ชื่อเบ็นเฮอร์ เจ้าแห่งกรุ งเยรู ซาเล็ม”
“เหตุร้ายอะไรเกิดขึ้นแก่ครอบครัวของเจ้าผูน้ ้ ี?”
“บุตรชายถูกส่ งไปเป็ นฝี พาย, บัดนี้คงตายไปแล้ว เพราะคนที่ถูกลงโทษเช่นนั้นจะมีอายุต่อไป
ได้เพียงปี เดียว ส่ วนภริ ยาและบุตรสาวไม่มีใครรู ้เรื่ อง คนที่รู้เรื่ องก็ไม่กล้าพูด เชื่อว่าคงถูกขังตายใน
ปราสาทร้างในแคว้นยูดา”
เบ็นเฮอร์ เดินไปยังที่พกั ของคนนาร่ อง เขาสนใจในเรื่ องดังกล่าวมากจนมองไม่เห็นฝั่งแม่น้ า
ตั้งแต่ปากอ่าวจนถึงเมืองซึ่งมีสวนผลไม้งามทั้งสองฝั่ง ตามบ้านมีเถาองุ่นเป็ นระย้า งามเหมือนบ้านใน
เมืองที่อโปลิสจริ ง ๆ
เรื อค่อย ๆ แล่นเทียบท่าริ มกาแพงเมืองเบ็นเฮอร์ เข้าไปหาชาวฮิบรู ที่น่านับถือผูน้ ้ นั
“ผมของรบกวนท่านสักหน่อยก่อนที่จะจากกันไป”
เขาพยักหน้า
“เรื่ องพ่อค้าคนนั้นทาให้ผมอยากรู ้จกั กับเขาเหลือเกิน ชื่ อซิ โมนิเดสใช่ไหม?”
“ใช่, เขาเป็ นคนยิว แต่ใช้ชื่อกรี ก”
“บ้านเขาอยูท่ ี่ไหน?”
คนฮิบรู จอ้ งดูหน้าก่อนตอบว่า
“ผมไม่อยากให้ท่านขายหน้า เขาไม่มีเงินให้กดู้ อก”
เบ็นเฮอร์ ยมิ้ ตอบ เพราะผูน้ ้ นั ไหวดีมาก
“ผมไม่ตอ้ งการยืมเงินเขาหรอก”
เขานิ่งประเดี๋ยวเพื่อใช้ความคิด และตอบว่า “บางคนคิดว่าพ่อค้ารวยที่สุดในเมืองนี้คงจะมีที่ทา
การใหญ่สมกับความมัง่ คัง่ ถ้าต้องการพบเขาในเวลากลางวัน จงเดินตามริ มแม่น้ าไปถึงสะพานโน้น
ตรงหน้าประตูมีท่าเรื อใหญ่เต็มไปด้วยสิ นค้าเข้าและสิ นค้าออก เรื อที่จอดอยูเ่ ยอะแยะนั้นแหละเป็ นเรื อ
ของเขาทั้งสิ้ น เดินไปเถิดประเดี๋ยวก็พบตัว”
“ขอบพระคุณท่านมาก”
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“ขอให้สันติสุขของบรรพบุรุษเราจงมีแด่ท่าน”
ครั้นแล้วเขาก็จากกันไป
คนรับจ้างขนของสองคนก็ไปขนของ ๆ เบ็นเฮอร์ ที่ท่าเรื อ เขาสั่งคนขนของว่าเอาไปที่ที่พกั ข้าง
สะพานในถนนสายไปเมืองซะลิวเซีย”
เขาได้มายังที่พกั แบบโบราณแต่แข็งแรง ใกล้กบั สะพานซึ่ งเป็ นที่ทาการของซิ โมนิเดส คืนนั้น
เขาพักนอนชั้นบน คิดอยูใ่ นใจตลอดคืนว่า
“ต่อไปนี้ เราจะรู ้ข่าวทางบ้าน, แม่และน้องสาว ถ้าเขายังมีชีวติ อยูค่ งจะได้พบกัน”
ในวันรุ่ งขึ้น เบ็นเฮอร์ รีบไปถามหาบ้านซิ โมนิ เดสโดยไม่เอาใจใส่ กบั บ้านเมือง
ในที่สุดเขาก็คิดว่าคงจะได้ทราบเรื่ องญาติพี่นอ้ ง ถ้าซิ โมนิเดสเป็ นทาสของบิดาจริ ง ๆ แต่มี
ปั ญหาว่าพ่อค้าคนนั้นจะยืนยันความจริ งหรื อในเมื่อจะเป็ นเหตุให้เขาคืนทรัพย์สินและการค้าทั้งหมดที่มี
อยูท่ ี่ท่าเรื อและในลาแม่น้ าให้แก่เบ็นเฮอร์ ท้ งั หมด ถ้าเบ็นเฮอร์ มีความกล้าพอที่จะพูดว่า “เจ้าเป็ นทาส
ของเรา จงมอบทรัพย์สินและตัวเจ้าให้แก่เรา”
ถ้าเรื่ องนี้เป็ นจริ ง ซิ โมนิเดสและทรัพย์สินทั้งหมดก็จะกลายเป็ นสมบัติของเบ็นเฮอร์ ทนั ที แต่ที่
จริ งเบ็นเฮอร์ ไม่สนใจในเรื่ องทรัพย์สินเลย เมื่อเขาไปถึงประตู ก็สนใจอยูเ่ พียงเรื่ องเดียว “ขอให้เขาบอก
เรื่ องแม่และติรซาเท่านั้น แล้วฉันจะให้เขาเป็ นอิสระแหละไม่คิดบัญชีใด ๆ ทั้งสิ้ น”
เขาตรงไปในบ้านนั้นอย่างกล้าหาญ
ชายคนหนึ่งออกมารับหน้าและถามเขาว่า
“ท่านมีธุระอะไร?”
“ต้องการพบซิ โมนิเดส, พ่อค้า”
“เชิญมาทางนี้ ”
เขาทั้งสองมาหยุดที่ปลายทางมืดตรงหน้ามีผา้ ม่านปิ ดอยูค่ รึ่ งหนึ่งชายคนนั้นจึงตะโกนว่า “มี
แขกมาหานายครับ”
ทันใดนั้นมีเสี ยงพูดออกมาว่า “ในนามพระเจ้า เชิญเขาเข้ามาได้”
ภายในห้องนั้นมีบุคคลสองคน ผูช้ ายนัง่ เก้าอี้นวม พิงพนักอยู่ ทางด้านซ้ายมือของเขามีหญิง
สาวคนหนึ่งนัง่ บนเก้าอี้ พอมองเห็นเบ็นเฮอร์ รู้สึกตื่นเต้น เขาก้มศีรษะลงคานับ แล้วก็นึกในใจว่าจะ
กลับออกไปดีหรื อจะอยูต่ ่อไปดี คนทั้งสองจ้องมองดูเขา
เบ็นเฮอร์ ถามขึ้นก่อนว่า “ถ้าท่านคือซิ โมนิเดสพ่อค้าและคนยูดาขอให้พระเจ้าแห่งพระบิดาอับ
ราฮัมจงสถิตอยูก่ บั ท่านทั้งสอง”
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ฝ่ ายชายจึงตอบอย่างชัดเจนว่า “เราคือซิ โมนิเดส และเป็ นคนยูดาของสนองตอบคาพรของท่าน
และใคร่ จะทราบว่าท่านคือผูใ้ ดที่มาหาเรา”
“เราคือยูดา บุตรชายของอิทามา หัวหน้าแห่งตระกูลเฮอร์ คนที่ล่วงลับไป และเจ้าชายแห่ง
เยรู ซาเล็ม”
“เรายินดีตอ้ นรับเจ้าแห่งกรุ งเยรู ซาเล็มซึ่ งเป็ นวงศ์สูงศักดิ์เสมอเราขอต้อนรับท่าน, เอสเธอร์, จัด
ที่ให้ท่านผูน้ ้ ีนงั่ ”
เด็กสาวนั้นจึงยกเก้าอี้ไปให้เบ็นเฮอร์ เมื่อวางเสร็ จแล้วสายตาของเขาทั้งสองก็สบกัน เด็กสาวจึง
พูดว่า “ขอให้สันติสุขแห่งองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าจงสถิตอยูก่ บั ท่าน เชิญท่านนัง่ ตามสบาย”
เบ็นเฮอร์ มิได้นงั่ แต่พดู อย่างเคารพว่า “ขอโทษ, อย่าถือว่าข้าพเจ้ามารบกวนเลย ท่านซิ โมนิเดส
, เมื่อข้าพเจ้าเดินทางมาตามลาแม่น้ าเมื่อวานนี้ทราบว่าท่านรู ้จกั บิดาข้าพเจ้าดี”
“ข้าพเจ้ารู ้จกั เจ้าชายเฮอร์ เราติดต่อค้าขายหากาไรมาด้วยกันทั้งทางบกและทางทะเล เชิญนัง่
ก่อนซิ , เอสเธอร์ ไปจัดเหล้าองุ่นมาให้ท่านผูน้ ้ ีซิ เชื่อว่าผูส้ ื บสันดานของเฮอร์ จะไม่ปฏิเสธเหล้าองุ่นซึ่ ง
ปลูกตามไหล่เขาทิศใต้ของภูเขาเฮ็บโรน”
เธอผูน้ ้ นั ยกสุ รามาให้ พลางก้มหน้า เขาเอามือแตะหลังมือของเธอเบา ๆ เพื่อให้นาเอากลับไป
ตาต่อตาสบกันอีกครั้งหนึ่ง เขาสังเกตเห็นว่าเธอเป็ นคนร่ างเล็ก สู งไม่ถึงบ่าของเขา แต่งามน่ารัก ใบหน้า
ยิม้ นัยน์ตาดาและนิ่มนวล เธอมีความกรุ ณาและมีเสน่ห์ เขาคิดในใจ และมีลกั ษณะคล้ายติรซา เขาจึง
บอกแก่เธอว่า
“ข้าพเจ้าไม่รับละ ขอให้แก่บิดาของเธอเถอะ” เธอจึงแนะนาตัวขึ้นว่า “ดิฉนั คือเอสเธอร์บุตร
ของซิโมนิเดส”
เบ็นเฮอร์ บอกกับเธอว่า “เอสเธอร์, จงฟังข้าพเจ้าพูดต่อไปโดยเพื่อบิดาของเธอจะได้ไม่เข้าใจ
ผิด ที่ไม่ดื่มเหล้าองุ่น โปรดยืนอยูก่ บั ข้าพเจ้าที่นี่สักประเดี๋ยว”
ทั้งสองคนหันมายังพ่อค้า แล้วเบ็นเฮอร์ พดู ขึ้นว่า “ท่านซิ โมนิเดส, เมื่อบิดาของผมตาย มีทาสที่
วางใจคนหนึ่งชื่อเดียวกับท่าน และบัดนี้ผมรู ้แล้วว่าท่านนั้นและคือทาสผูน้ ้ นั ”
บุคคลผูน้ ้ นั มือเท้าสั่นอยูภ่ ายใต้เสื้ อคลุม เขากามือแน่น
เขาเรี ยกลูกสาวว่า “เอสเธอร์ , เอสเธอร์ มานี่แน่ะ เจ้าเป็ นลูกของเรา มายืนที่นี่”
หญิงนั้นมองดูบิดาที่ดูแขกแปลกหน้าที เมื่อเธอวางถ้วยเหล้าลงบนโต๊ะแล้วก็กลับไปที่เก้าอี้
หน้าของเธอแสดงความประหลาดใจและตกใจมาก
พ่อค้ายกมือซ้ายขึ้นให้บุตรจับแล้ววางบนบ่าของเขาพูดอย่างอารมณ์ไม่ดีวา่
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“ข้าพเจ้าแก่เกินไปที่จะเกี่ยวข้องกับใคร ๆ ทัว่ ไป ก่อนที่ขา้ พเจ้าจะโต้ตอบกับท่านเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ของเจ้าชายเฮอร์ สิ่ งที่จะต้องทาก่อนก็คือขอให้ท่านแสดงหลักฐานว่าท่านคือใคร? มีพยาน
เอกสารไหม? หรื อพยานบุคคล?”
คาเรี ยกร้องนี้ชดั เจนและเป็ นสิ ทธิ ที่โต้แย้งไม่ได้ เบ็นเฮอร์ หน้าแดงประสานมือทั้งสอง พูด
กุกกักหันหน้าไปทางอื่น ซิ โมนิเดสก็บงั คับว่า “โปรดเอาหลักฐานมาพิสูจน์ และนามาส่ งในมือข้าพเจ้า”
แต่เบ็นเฮอร์ ไม่ตอบ เขาไม่นึกว่าจะถูกเรี ยกร้องเช่นนี้ แต่เมื่อถามขึ้นแล้วเขาก็จะต้องเล่าเรื่ องใน
ระหว่างปี ที่ไปเป็ นทาสฝี พาย, หลักฐานพิสูจน์ตวั เขา, มารดาและน้องสาวหายไปหมด ไม่มีใครรู ้วา่ เขา
จะยังมีชีวติ อยูห่ รื อหาไม่ มีคนรู ้จกั เขามาก ถ้ามีแม่ทพั มาปรากฏตัวอยูด่ ว้ ยก็จะเป็ นการยืนยันว่าเขาคือ
บุตรเจ้าชายเฮอร์ แต่บดั นี้แม่ทพั ก็ได้ตายไปแล้วยูดารู ้สึกว้าเหว่ ขณะนี้ยงิ่ รู ้สึกมากขึ้น เขาเอามือจับกัน
หันหน้าไปทางอื่นด้วยความงงงัน ส่ วนซิ โมนิ เดสก็เห็นเขาเป็ นทุกข์จึงยืนรออยู่
ในที่สุดเบ็นเฮอร์พดู ในที่สุดว่า “ซิ โมนิเดส ข้าพเจ้าจะเล่าประวัติของข้าพเจ้าให้ท่านฟัง ขอให้
ระงับการชี้ขาดของท่านไว้ก่อน และขอให้ท่างตั้งใจฟังด้วยดี”
ซิ โมนิเดสเห็นว่าตนเป็ นฝ่ ายได้เปรี ยบจึงพูดว่า “ขอให้ท่านเล่าไป ข้าพเจ้าเต็มใจฟังและยังมิได้
ปฏิเสธว่าท่านไม่ใช่บุตรของเจ้าชายเฮอร์ ”
เบ็นเฮอร์ จึงเล่าโดยเร็ วและอย่างไพเราะ แต่เราได้ทราบถึงความเป็ นไปของเบ็นเฮอร์ ก่อนหน้า
กลับมาถึงเมืองไมเซนัม พร้อมกับท่านแม่ทพั อาริ อุส ภายหลังที่มีชยั ปราบโจรสลัดที่ทะเลอีเจียนมาแล้ว
บัดนี้จะได้เล่าเหตุการณ์ต่อจากที่เบ็นเฮอร์ ได้จดทะเบียนเป็ นบุตรบุญธรรมของท่านแม่ทพั แล้ว
“ผูม้ ีบุญคุณแก่ขา้ พเจ้าเป็ นคนโปรดปรานและวางใจของจักรพรรดิ ๆ จึงบาเหน็จรางวัลแก่ท่าน
อย่างมาก พวกพ่อค้าทางภาคตะวันออกส่ งของขวัญไปให้มากมาย ท่านจึงร่ ารวยยิง่ กว่ามหาเศรษฐีของ
กรุ งโรมท่านผูน้ ้ ีได้จดทะเบียนรักเราเป็ นบุตรบุญธรรมของท่านตามกฎหมาย และข้าพเจ้าพยายามที่จะ
ตอบแทนบุญคุณของท่าน ไม่มีใครจะเป็ นคนกตัญญูต่อท่านเท่าข้าพเจ้า ท่านอาจถามว่าทาไมข้าพเจ้าจึง
รับเอาบุญคุณของคนโรมัน ข้าพเจ้ารักเขา นอกจากนั้นข้าพเจ้าคิดว่าเขาคงจะช่วยเหลือให้ขา้ พเจ้ามี
อิทธิ พลค้นหามารดาและน้องสาวของข้าพเจ้า และนอกจากนั้นยังให้ขา้ พเจ้ามีโอกาสได้เรี ยนรู ้เรื่ องการ
ใช้อาวุธและรู้จกั ใช้วชิ าที่จาเป็ นต้องใช้ในการทาสงคราม ในสถานกรี ฑา ตลอดจนในค่ายทหารต่าง ๆ
ทาให้ขา้ พเจ้ารู ้จกั วิธีต่อสู ้ ข้าพเจ้าได้มงกุฎหลายอันประดับไว้ที่ฝาบ้านในเมืองไมเซนัม ทั้งนี้เป็ นเพราะ
ข้าพเจ้าเป็ นบุตรบุญธรรมของท่านอาริ อุสเทศาภิบาล ชาวโรมันรู ้จกั ข้าพเจ้าดี.........เพื่อที่จะดาเนินตาม
ความมุ่งหมายของข้าพเจ้า ๆ จึงออกจากกรุ งโรมมาสู่ อนั ติอ๊อก และต้องการจะร่ วมกับท่านกงสุ ลแมก
เซนติอุสในการจัดกาลังทัพปราปรามพวกปาร์ เทียนส์ ข้าพเจ้าชานาญในการใช้อาวุธแล้ว ต่อไปนี้จะได้
เรี ยนรู ้วธิ ี จดั การคุมกาลังกองทัพในสนามรบต่อไป แม่ทพั ถือว่าข้าพเจ้าเป็ นทหารผูห้ นึ่ง เมื่อวานนี้เรื อที่
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เราโดยสารเข้ามาในแม่น้ าโอรอนตีส เรื ออีกสองลาแล่นมาพร้อมกันชักธงเหลือง เพื่อนคนโดยสารซึ่ง
เป็ นชาวเกาะไซปรัสบอกว่าเรื อเหล่านี้เป็ นของ
ซิโมนิเนสพ่อค้าใหญ่แห่งเมืองนี้ และบอกว่าคนนี้คือใครร่ ารวยใหญ่โตในการค้าขาย มีท้ งั เรื อ
และอูฐ มีท้ งั สิ นค้าออกและเข้า เขาไม่รู้วา่ ข้าพเจ้ามีผลประโยชน์ในเรื่ องนี้ยงิ่ กว่าคนฟังอื่น ๆ เขาบอกว่า
ซิ โมนิเดสเป็ นยิวและเคยเป็ นทาสของเจ้าเบ็นเฮอร์ เขาเล่าถึงความทารุ ณของเจ้าเมืองเกรตัสและความมุ่ง
หมายของการลงโทษ”
เมื่อเล่ามาถึงตอนนี้ ซิ โมนิเดสก้มหน้าเหมือนจะซ่อนความรู้สึกของตน และความเห็นอกเห็นใจ
ของบุตรสาว ๆ ซ่อนหน้าโดยซบที่คอของพ่อแล้วจึงพูดว่า “ข้าพเจ้ากาลังฟังอยู”่
เบ็นเฮอร์ พดู ต่อไปว่า “ท่านซิ โมนิเดส, ข้าพเจ้าสังเกตว่าท่านยังไม่ใคร่ จะเชื่อคาพูดของข้าพเจ้า”
พ่อค้านั้นยังคงเฉยอยู่
เบ็นเฮอร์ พดู ต่อไป “ข้าพเจ้าตกอยูใ่ นฐานะลาบาก ความสัมพันธ์ทางฝ่ ายโรมันข้าพเจ้าสามารถ
พิสูจน์ได้ อาจขอให้ท่านกงสุ ลซึ่ งเป็ นแขกของเจ้าเมืองในขณะนี้ให้มาพิสูจน์ก็ได้ แต่ขา้ พเจ้าไม่สามารถ
พิสูจน์รายละเอียดที่ท่านต้องการ คือหลักฐานที่วา่ ข้าพเจ้าเป็ นบุตรของบิดาข้าพเจ้าเพราะคนที่จะเป็ น
พยานได้สูญหายล้มตายไปหมด”
เบ็นเฮอร์ เอามือปิ ดหน้า เอสเธอร์ หยิบแก้วเหล้ามาให้กล่าวว่า “เหล้าองุ่นในประเทศของเราเป็ น
ที่นิยมกันมาก ขอท่านได้ดื่มเสี ยเถิด”
เสี ยงนี้ไพเราะจับใจ เบ็นเฮอร์ เห็นเธอน้ าตาไหล เขาจึงดื่มและพูดว่า “บุตรสาวของซิ โมนิเดส
น้ าใจของเธอเต็มไปด้วยความดี และมีความกรุ ณาที่ให้คนแปลกหน้าดื่มกับบิดาของเธอ เราชอบใจเธอ
มาก”
แล้วเขาก็พดู กับพ่อค้าต่อไปว่า “เพราะข้าพเจ้าไม่สามารถพิสูจน์วา่ เป็ นบุตรของบิดาได้ ข้าพเจ้า
จึงของถอนคาเรี ยกร้องจากท่าน ข้าพเจ้าจะไปรบกวนท่านอีกต่อไป ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าจะไม่เอาท่าน
กลับลงเป็ นทาสหรื อเกี่ยวข้องกับทรัพย์ที่ท่านได้ไว้ ถือว่าเป็ นผลงานและความฉลาดของท่าน ขอให้
ท่านรักษาไว้เถิด ข้าพเจ้าไม่ตอ้ งการทรัพย์สินอะไร เพราะบิดาบุญธรรมของข้าพเจ้าคือควินตัสอาริ อุส
ได้ยกทรัพย์มรดกมหาศาลให้แก่ขา้ พเจ้าหมดแล้ว ข้าพเจ้าต้องการทราบอย่างเดียว ท่านทราบไหมว่า
มารดาและติรซาน้องสาวของข้าพเจ้าอยูท่ ี่ไหน? ความประสงค์ของข้าพเจ้าที่มานี้ก็เพื่อตามหามารดา
และน้องสาวเท่านั้น ไม่ตอ้ งการหาอย่างอื่น
น้ าตาไหลอาบแก้มของเอสเธอร์ แต่บิดาของเธอตอบด้วยเหตุผล
“ข้าพเจ้าบอกท่านว่าได้รู้จกั กับเจ้าชายเบ็นเฮอร์ ข้าพเจ้ารู ้วา่ เหตุร้ายได้บงั เกิดแก่ครอบครัวของ
ท่าน ข้าพเจ้ารู ้สึกเศร้าใจ เจ้าเมืองคนที่ก่อการร้ายแก่ครอบครัวของนาย ข้าพเจ้าก็ได้ก่อการร้ายให้แก่
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ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอเรี ยนท่านว่าข้าพเจ้าสื บถามถึงมารดาและน้องสาวของท่าน แต่กไ็ ม่ได้ขา่ วคราว
อะไร” เบ็นเฮอร์ สะอื้น
“ข้าพเจ้าต้องผิดหวังอีกครั้งหนึ่ง ข้าพเจ้าเคยผิดหวังมาหลายครั้งแล้ว ข้าพเจ้าต้องขอโทษที่มา
รบกวนท่านและก่อความราคาญให้ท่านต้องขอโทษมาก ๆ ต่อไปนี้ขา้ พเจ้าจะขอมีชีวิตอยูเ่ พื่อแก้แค้น
อย่างเดียวลาก่อน” ขณะที่แหวกม่านออก เขาก็หนั กลับมาพูดขอบใจแก่คนทั้งสอง
พ่อค้าจึงให้พรขอให้เขามีสันติสุข ส่ วนเอสเธอร์ พูดไม่ออกเพราะสะอื้นตลอดเวลา แล้วเบ็น
เฮอร์ ก็จากไป
พอเบ็นเฮอร์ ออกไปสักครู่ เดียว ซิ โมนิเดสก็ได้สติ หน้าตาค่อยยิม้ แย้มแจ่มใสขึ้น เขาสั่งบุตรสาว
ว่า
“เอสเธอร์ , กดกริ่ งเรี ยกเร็ ว ๆ” เธอลุกไปที่โต๊ะกดกริ่ งเรี ยกคน ทันใดนั้น ชายคนหนึ่งก็เข้ามาทา
ความเคารพพ่อค้า
“มอลลัค, เข้ามาใกล้ ๆ เก้าอี้ เรามีธุระร้อน เมื่อกี้มีชายหนุ่มคนหนึ่งเข้ามาในร้านนี้ รู ปร่ างสู ง
ระหง, แต่งกายแบบอิสราเอล เจ้าจงสะกดรอยตามไป, ท่าทางของเขาไม่สู้จะสุ จริ ตนัก แล้วรายงานเรา
ถึงความเคลื่อนไหวของเขาทุกฝี กา้ ว จงคอยแอบฟังการสนทนาของเขาตลอดจนอุปนิสัย ความประพฤติ
ชีวติ และความเป็ นอยู่ ถ้าเขาออกจากเมืองไป จงติดตามไปทุกแห่ง ถ้าเขาพูดคุยด้วยก็ดี เจ้าอย่าบอกให้
เขารู ้วา่ เจ้าเป็ นนักสื บของเรา จงรี บติดตามไปโดยเร็ ว”
ชายนั้นทาความเคารพแล้วก็ออกไป
เอสเธอร์ นงั่ บนเท้าแขนเก้าอี้ของบิดาเพื่อฟังว่าบิดาจะพูดอะไรต่อไป
“เอสเธอร์ , พ่อสังเกตว่าเมื่อเจ้าหนุ่มนั้นพูด, เจ้าติดใจคาพูดของเขามาก”
เธอก้มหน้าลงและตอบว่า
“ขอเรี ยนคุณพ่อด้วยจริ งใจ ลูกเชื่อคาพูดของเขา”
“ถ้าเช่นนั้นเจ้าก็เชื่ อว่าเขาเป็ นบุตรของเจ้าชายเบ็นเฮอร์ ที่สาบสู ญไปน่ะซี ?”
เธอพูด “ถ้าไม่ใช่........”
“ถ้าไม่ใช่จะว่าอย่างไร?”
“ถ้าไม่ใช่ดงั ที่เขากล่าวอ้างว่าเป็ นบุตรเจ้าชายแล้ว ความพิรุธในคาพูดของเขาจะต้องส่ งออกมา
ให้ลูกเห็นเป็ นแน่”
“ลูกเอ๋ ย, เจ้าพูดหลักแหลมนัก สาหรับตัวพ่อเล่า เจ้าเชื่อว่าเป็ นทาสของบิดาของเขาหรื อเปล่า?”
“ลูกเข้าใจว่าเขาต้องการจะสอบถามตามข้อความที่เขาได้ยนิ มา”
ในขณะนี้ ซิ โมนิเดสตามองดูเรื อที่แล่นไปมา แต่เขาไม่ได้สนใจ
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“เอสเธอร์, เจ้าเป็ นลูกที่ดี เจ้าก็มีความคิดพอที่จะเข้าใจเรื่ องโศกเศร้าได้แล้ว ต่อไปนี้ พอ่ จะเล่า
ประวัติของพ่อให้เจ้าฟัง........พ่อเกิดที่อุโมงค์ในหุ บผาฮินนอม, ทางทิศใต้ของเมืองเยรู ซาเล็ม บิดา
มารดาของพ่อเป็ นทาสขายตัวซึ่ งจะต้องเป็ นทาสตลอดชี วิต ในบริ เวณนั้นมีตน้ มะเดื่อและมะกอกเทศ
ขึ้นอยูง่ ดงาม เถาองุ่นก็ตกอยูใ่ นสวนของกษัตริ ยใ์ กล้บ่อน้ าซี โลอาม เมื่อพ่อยังเล็ก ๆ พ่อได้ช่วยบิดา
มารดาเก็บมะเดื่อ, มะกอกเทศและองุ่น ต่อมาบิดามารดาได้ขายตัวพ่อให้แก่เจ้าชายเฮอร์ ”
พ่อค้าเล่าต่อไปว่า “จนกระทัง่ นายของพ่อได้จมน้ าทะเลตาย ซึ่ งก่อความวิปโยคโศกเศร้าทัว่ ไป
เมื่อเจ้าชายเฮอร์ ตายแล้ว พ่อก็ได้เป็ นผูด้ ูแลทรัพย์สมบัติของท่านในเมืองอันติ
อ๊อกนี้ ท่านเป็ นนายที่กรุ ณาต่อพ่อมาก ต่อมาพ่อได้นาบัญชีทรัพย์สินไปรายงานต่อภริ ยาของ
ท่านซึ่ งเป็ นหม้ายในกรุ งเยรู ซาเล็ม ท่านก็สงั่ ให้พอ่ เป็ นผูจ้ ดั การทรัพย์สินต่อไป พ่อก็ได้เอาใจใส่ ให้
กิจการค้าขายเจริ ญรุ่ งเรื องเรื่ อยมา กิจการนี้ได้ดาเนินตลอดมาเป็ นเวลาสิ บปี ต่อมาเกิดเหตุร้ายดังที่ชาย
หนุ่มได้เล่าให้ฟังแล้วคือเจ้าเมืองเกรตัสถือว่าเป็ นการลอบฆ่าเขา ๆ จึงจัดการยึดทรัพย์สมบัติท้ งั หมด
นับแต่น้ นั มาเป็ นอันว่าตระกูลเฮอร์ สูญไปจากโลกหมดแล้ว ลูกชายคนเดียวของท่านพี่พอ่ เคยเห็นมาแต่
เยาว์ก็ได้ถูกส่ งตัวไปลงโทษเป็ นทาสฝี พาย ส่ วนมารดาและน้องสาวก็ถูกขังทิ้งให้ตายในแคว้นยูดาจน
บัดนี้ก็ไม่มีใครรู ้เห็นอีกเลย” เอสเธอร์ น้ าตาคลอหน่วยตลอดเวลา
“เอสเธอร์ , เจ้ามีน้ าใจดีเหมือนแม่ของเจ้า ขออย่าให้หวั ใจของเจ้าได้รับเคราะห์กรรมที่หวั ใจ
ส่ วนมากได้รับ คือถูกเหยียบย่าจากคนใจร้ายและคนโลภหลง จงฟังพ่อเล่าต่อไป พ่อได้ไปกรุ งเยรู ซาเล็ม
เพื่อช่วยเหลือนายผูห้ ญิง
แต่ก็ได้ถูกจับตัวที่ประตูเมืองและถูกนาไปขังไว้ยงั หอแอนโตเนียโดยไม่รู้
เหตุผล จนเจ้าเมืองเกรตัสมาขู่ขวัญเอาเงินของตระกูลเฮอร์ จากพ่อพ่อปฏิเสธ เจ้าเมืองได้ริบเอาบ้านเรื อน
, ที่ดิน, สิ นค้า, เรื อ และอสังหาริ มทรัพย์ของนายไปจนหมดสิ้ น แต่ไม่ได้ตวั เงินไป พ่อจึงมาคิดว่า ถ้าพ่อ
สัตย์ซื่อต่อพระเจ้า พ่อก็คงสามารถปฏิสังขรณ์ทรัพย์ที่พินาศไปแล้วให้เจริ ญขึ้นอีกได้ พ่อจึงไม่ยอมให้
เงินแก่เจ้าเมือง ๆ ได้เอาตัวพ่อไปทรมานเสี ยสะบัดสะบอม แต่เห็นพ่อใจแข็งไม่ได้อะไรจึงปล่อยตัว พ่อ
จึงกลับเมืองอันติออ๊ กโดยใช้ชื่อซิโมนิเดส พ่อเจริ ญรุ่ งเรื องขึ้นมีเงินหลายล้าน ต่อมาอีกสามปี พ่อไป
เมืองกายซาอีก ถูกเจ้าเมืองเกรตัสจับตัวเป็ นครั้งที่สองเอาไปทรมานอีกเพื่อจะแกล้งริ บทรัพย์สินเงินทอง
ตามคาสั่งของเขา แต่ก็ไม่ได้ ส่ วนพ่อก็มีร่างกายบอบซ้ ากลับมาบ้านก็พบราเฆลแม่ของเจ้าตายด้วยความ
ซ้ าใจและกลัวแทนพ่อ พ่อจึงไปซื้ อสิ นธิ คุม้ ครองและในอนุญาตค้าขายทัว่ โลกมาจากจักรพรรดิ ฉะนั้น
ในปั จจุบนั นี้ ขอสรรเสริ ญองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า พ่อได้จดั การให้ทรัพย์สินที่อยูใ่ นมือให้ทวีคูณขึ้นมากมาย
หลายร้อยล้านแล้ว”
เขาได้ยกศีรษะขึ้นและถามลูกสาวว่า “พ่อจะจัดการกับทรัพย์สินเหล่านี้วธิ ี ใดดี?”
บุตรสาว “เจ้าของอันชอบธรรมจะไม่มาเรี ยกเอาคืนไปหรื อคะ?”
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พ่อยังคงมองดูลูกสาวต่อไป
“จะทาให้พอ่ ปล่อยเจ้าเป็ นขอทานหรื อ?”
“ไม่เป็ นขอทาน แต่ลูกจะต้องเป็ นทาสของเขา เพราะพ่อก็เป็ นทาสของเขาอยูแ่ ล้ว”
สายตาของบิดาแสดงความรักลูกมากขึ้นขณะที่กล่าวว่า “พระเจ้าทรงกรุ ณาต่อพ่อหลายวิธี แต่
ลูกเป็ นที่โปรดปรานเป็ นพิเศษของพระองค์”
บิดากอดบุตรไว้ เล่าต่อไปว่า
“เหตุผลที่พอ่ หัวเราะเมื่อเช้านี้ก็เพราะเห็นชายหนุ่มผูม้ ีรูปร่ างลักษณะเหมือนบิดาของเขา ใจพ่อ
นึกอยากจะแสดงความเคารพเขา รู ้สึกว่าการทนทุกข์ทรมานและการทดลองหมดไปแล้ว พ่อแทบจะ
หลุดปากออกมาว่า “นี่แน่ะ, นาย ทรัพย์สินเหล่านี้เป็ นของท่านทั้งสิ้ น ข้าพเจ้าเป็ นเพียงทาสของท่าน
บัดนี้หมดหน้าที่แล้ว” เกือบทาดังนี้หลายครั้งแต่มีอะไรมายับยั้งใจไว้ก่อน พ่อเชื่ อว่าเขาเป็ นบุตรของ
นายจริ ง ๆ แต่จะต้องดูนิสัยไปก่อน เพราะคนที่เกิดในกองเงินกองทองไม่รู้จกั จัดการทรัพย์สินก็มีถมไป
พ่อได้อดทนต่อการทรมานของพวกเจ้าเมืองมามากมายจนร่ างกายบอบช้ า จนแม่ของเจ้าตายเป็ นผีไป
แล้วเพราะความช้ าใจเหมือนกับพ่อช้ ากาย จงนึกถึงความทุกข์ทรมานของครอบครัวนาย และการถูก
ทรมานจนตายไปมากแล้ว พ่อคิดที่จะแก้แค้นแทนนายอยูเ่ สมอเหมือนกัน คิดว่าจะทาการค้าขายให้
ร่ ารวยมาก ๆ จะมีกาลังจัดกองทัพไปแก้แค้นคนที่ทากรรมชัว่ ไว้ให้ได้ เมื่อฟังเบ็นเฮอร์ พดู ว่าเขาฝึ กซ้อม
ทางอาวุธไว้มากแล้ว เขาก็จะคิดทาการแก้แค้นเหมือนกัน เหตุเช่นนี้แหละพ่อจึงได้นิ่งไว้ก่อน”
เอสเธอร์ จึงพูดกับบิดาว่า “เขาไปเสี ยแล้ว ๆ จะกลับมาอีกไหม?”
“มอลลัคได้ตามไปแล้ว และคงจะนาเขากลับมาเมื่อพ่อเสร็ จธุ ระการเตรี ยมพร้อม”
“เมื่อไรจะเสร็ จคุณพ่อ?”
“ไม่นานหรอกลูก เขาคิดว่าพยานตายหมด แต่มีคนหนึ่งยังมีชีวติ อยู่ รู ้จกั เขามีวา่ เขาจะเป็ นลูก
ของเจ้าชายเฮอร์จริ ง ๆ หรื อไม่”
“มารดาของเขาหรื อ?”
“ไม่ใช่, ลูกรัก พ่อจะนาพยานมาเผชิญหน้าเขา ส่ วนผลของการพิสูจน์น้ นั ขอให้มอบไว้แก่องค์
พระผูเ้ ป็ นเจ้า พ่อเหนื่ อยมาก, เรี ยกอะบีเมเล็คมาซิ ”
เอสเธอร์ จึงออกไปตามคนใช้มา แล้วเขาทั้งสองก็กลับเข้าบ้าน
เมื่อเบ็นเฮอร์ ออกมาจากโรงเก็บสิ นค้า ก็คิดว่าคงจะหมดหวังเหมือนกับความหมดหวังที่เคย
ได้รับมาแต่ก่อน ๆ ในการที่จะสื บหามารดาและน้องสาวของตน
ตรงหน้าที่เบ็นเฮอร์ ยนื อยูน่ ้ นั มีป่าต้นสนสู งตระหง่านและลาต้นตรงเรี ยวเหมือนเสากระโดงเรื อ
เขาตั้งใจจะเข้าไปพักร่ มก็พอดีได้ยนิ เสี ยงแตรเป่ าดังไพเราะ
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มีชายคนหนึ่งลุกขึ้นเดินมาหาเขาพูดกับเบ็นเฮอร์ วา่ “สันติสุขจงมีแก่ท่าน”
“ขอบคุณ, ท่านจะไปไหน?”
“จะไปสนามกีฬา ผมก็ชอบดูกีฬาเหมือนกัน”
“มีสนามกีฬาด้วยหรื อ?”
“มี, เสี ยงเป่ าแตรเรี ยกผูแ้ ข่งขันแล้วเมื่อสักครู่ น้ ี ”
เบ็นเฮอร์ “ผมไม่รู้จกั .........ขอตามไปด้วยคนได้ไหม?”
“ยินดี ผมได้ยนิ เสี ยงเขาแข่งรถกันแล้ว”
เบ็นเฮอร์ จึงแนะนาตัวเองว่า “ผมเป็ นบุตรอาริ อุส, แม่ทพั ท่านล่ะคือใคร?”
“ผมคือมอลลัค พ่อค้าให้อนั ติออ๊ ก”
“เสี ยงแตร, เสี ยงล้อรถและการกีฬาต่าง ๆ ทาให้ผมตื่นเต้นมากผมมีความชานาญทางนี้ และเคย
มีชื่อเสี ยงในสนามกีฬาในกรุ งโรม ขอให้เรารี บไปกันเร็ ว ๆ”
มอลลัคพูด “ท่านแม่ทพั เป็ นชาวโรมัน แต่บุตรของเขาแต่งกายแบบยูดา”
เบ็นเฮอร์ ตอบว่า “ท่านเจ้าคุณอาริ อุสเป็ นบิดาบุญธรรม”
“อ้อ, ทราบแล้ว, ขอโทษเถิด”
เมื่อเดินผ่านป่ ามาแล้วก็มาถึงสนามกีฬา บริ เวณสนามพรมน้ าทาเรี ยบร้อยด้วยลูกกลิ้ง ทางสอง
ข้างมีเชือกกั้นขึงไว้บนปลายหอกที่ปักขึ้น มีที่นงั่ สาหรับผูเ้ ข้าชม มีหลังคากั้นบังแดด ทั้งสองคนได้เข้า
ไปนัง่ ที่อธั จันทร์ แห่งหนึ่ง
เบ็นเฮอร์ นบั รถแข่งเห็นมี 9 คัน
เขาพูด “ผมขอชมผูเ้ ข้าแข่งในภาคตะวันออก ผมว่าเขาจะใช้มา้ เพียงสองตัว แต่เขาทะเยอทะยาน
ใช้มา้ ถึงสี่ ตวั ขอให้เราชมการแข่งต่อไป”
รถแปดคันได้ผา่ นที่ดูไปแล้ว บ้างก็เดิน, บ้างกระโดด, บังคับกันอย่างดี แต่คนั ที่เก้าห้อมาอย่าง
เต็มที่ เบ็นเฮอร์ตะโกน
“ผมเคยทางานในคอกม้าของจักพรรดิ แต่ก็ไม่เคยเห็นม้าเช่นนี้เลย”
ม้าที่กล่าวนี้ผา่ นไปโดยเร็ วเกิดการสับสนขึ้น คนดูผหู ้ นึ่งร้องเสี ยงดัง เบ็นเฮอร์ หนั มาดู เห็นคน
แก่ลุกขึ้นจากที่นงั่ กามือแน่นยกขึ้น ตาลุกโพลง หนวดเคราสี ขาวสั่น คนที่พดู อยูใ่ กล้หวั เราะ
เบ็นเฮอร์ถาม “เขาควรเคารพคนแก่”
“เขาเป็ นคนสาคัญจากทะเลทราย มีอูฐเป็ นฝูง ๆ และม้าพันธุ์ของกษัตริ ยฟ์ าโร เขาชื่ อพ่อเฒ่าอิล
เดอริ ม”
ขณะนี้ผขู ้ บั รถพยายามรั้งม้า แต่ไม่เป็ นผล
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เขาสั่งคนใช้ “ไปให้ทนั รี บขับไปเร็ ว ๆ อ้ายเจ้าโรมันนี่มนั โกงเสี ยแล้ว มันแกล้งชักม้าให้ชา้ เรา
ถูกคนโรมันต้มเอาแล้ว”
เบ็นเฮอร์ ได้ยนิ ก็รู้สึกเห็นใจชายแก่ผนู ้ ้ ี
ม้าทั้งสี่ ตวั เป็ นม้าดี ไม่บกพร่ อง สมบูรณ์ทุกอย่าง หูยาวเรี ยวไปตามหัว หน้ากว้างเต็มบริ บูรณ์
เป็ นม้าที่มีกาลังดี
เบ็นเฮอร์ ได้ยนิ เสี ยงคนชราพูดก็รู้วา่ เขาเลี้ยงม้าเอง และหวังจะชนะพวกโรมันอย่างแน่ ๆ ถ้าได้
คนที่ไว้ใจขับ
ในทันใดนั้นมีรถคันหนึ่งปรากฏผิดกับคันอื่น ๆ คนขับ, รถและม้าคล้ายกับฝึ กซ้อนใหม่ ๆ เสี ยง
คนโห่ ร้องและตบมือทาให้มา้ ตื่น ทาให้คนขับเป็ นที่สนใจแก่เบ็นเฮอร์ ม้านาสองตัวสี ดา ส่ วนม้าตามสี
ขาว
ล้อรถสร้างอย่างประหลาด ดุมรถทาด้วยทองสัมฤทธิ์ ซี่ ลอ้ ทาด้วยงาช้างโค้งออก ให้ทอง
สัมฤทธิ์ หุม้ กงล้อทาด้วยไม้มะเกลือ ส่ วนเพลาล้อทั้งสองมีรูปหัวเรื อทาด้วยทองเหลืองอยูท่ ี่ปลายเพลา
พื้นรถทาด้วยไม้เบากาไหล่ทองคา
การปรากฎของม้าสวยและรถม้าเป็ นประกายทาให้เบ็นเฮอร์สนใจในตัวผูข้ บั มากขึ้น
ผูข้ บั นั้นคือใคร”
เบ็นเฮอร์ยนื ตัวตรง สัญชาติญาณและความทรงจาของเขาบอกได้ไม่พลาด เจ้ าคนขับก็คือเม
สซาลานั้นเอง
การเลือกเอาม้าดี ๆ รถงาม การแสดงตัวและท่าทางของคนขับการแสดงตัวอวดอานาจว่าเป็ น
พวกจักพรรดินิยม ถือว่ามีอานาจครองโลกมาหลายชัว่ อายุคน เบ็นเฮอร์ รู้วา่ เมสซาลาไม่เปลี่ยนแปลง
เป็ นคนหยิง่ , อวดดี, บ้าบินตามเคย
เบ็นเฮอร์ เดินลงไปจากที่นงั่ พ่อเฒ่าอาหรับลุกขึ้นยืนและร้องประกาศว่า
“คนชาวตะวันออกและตะวันตกทั้งหลายโปรดฟังทางนี้
พ่อเฒ่าอิลเดอริ มขอต้อนรับท่าน
ทั้งหลาย ม้าสี่ ตวั ของข้าพเจ้านี้เป็ นม้าดีที่สุด นามาแข่งขันกับม้าเก่ง ๆ แต่ตอ้ งการคนขับที่เข้มแข็ง ใคร
สามารถขับได้อย่างดีจะได้รางวัลอย่างงามตลอดชีวิต ข้าพเจ้าสัญญาต่อหน้าคนสาคัญที่มาประชุมกันใน
ที่น้ ี นี่เป็ นคาสอนของพ่อเฒ่าอิลเดอริ มผูใ้ จกว้าง”
การประกาศนี้ทาให้คนตื่นเต้นมากบนอัฒจันทร์ คนทั้งหลายได้ถกกันตลอดทั้งกลางวันและ
กลางคืนทัว่ เมืองอันติออ๊ ก เบ็นเฮอร์ ได้ยนิ ประกาศจึงหยุดฟัง
การเห็นหน้าอ้ายเมสซาลาทาให้เบ็นเฮอร์ ใช้ความคิดอย่างมากมันเหมือนกับว่ามือเหล็กมา
พรากเขาจากมารดาหยก ๆ เหมือนกับอ้ายพวกโรมันมันตีตราปิ ดบ้านของเขาที่ประตูบา้ น เขาระลึกไป
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ถึงว่าการเป็ นทาสฝี พายลาบากยากแค้น เขาไม่มีอะไรที่จะต้องนึกคิดมากนอกจากรอวันแก้แค้นพวก
โรมันให้จงได้ โดยเฉพาะเจ้าเมสซาลา เขาจึงมีใจเด็ดเดี่ยวช่วย มันกลับเยาะเย้ย เขาจึงคอยวันเวลาที่จะ
แก้แค้น บัดนี้ เวลานั้นก็มาถึงแล้ว เขาจึงอธิ ษฐานขอให้ทาการแก้แค้นให้สาเร็ จ
เมื่อได้มาเผชิญหน้ากันเข้าแล้ว แม้เขาจะรู ้วา่ เมสซาลาเคยทุกข์ยากและคับแค้นมาแล้ว แต่
ความรู ้สึกของเบ็นเฮอร์ ไม่เป็ นเช่นนั้น เขารู ้สึกว่าเจ้าเมสซาลามันรุ่ งเรื องขึ้น เพราะมีรถอะไหล่ทองคาขี่
เขามองไปในถนนชัว่ ขณะ เห็นคนเดินเข้าออกเป็ นหมู่ ๆ มีท้ งั ทหารม้า, ทหารรบ พวกสตรี นงั่
เสลี่ยงคานหามด้วยทาส และมีรถรบวิง่ ไปมาไม่ขาดสาย
ขณะนั้นมีอูฐขาวสู งตัวหนึ่งเดินมา มีทหารม้านา มีกูบขนาดใหญ่บนหลังอูฐเป็ นสี แดงและ
ทองคา มีทหารถือหอกตามหลังขี่มา้ อีกสองคน
คนดูคนหนึ่งเอ่ยขึ้นว่า “แหม, อะไรสวยงามจริ ง ใครกาลังมานัน่ แน่ะ”
อีกคนหนึ่ง “เจ้าเสด็จมาจากเมืองไกลกระมัง”
“บางทีจะเป็ นกษัตริ ย”์
“ถ้าเป็ นช้างละก็เป็ นกษัตริ ยแ์ น่”
คนที่สามมีความเห็นแปลกออกไป
“คนที่ขี่อูฐมานั้นไม่ใช่ท้ งั เจ้าและกษัตริ ย ์ แต่เป็ นผูห้ ญิงสองคน”
อูฐตัวนี้งามมากไม่เคยมีใครเห็นมาแต่ก่อน มันมีระฆังเงินแขวนคอเดินไปอย่างแช่มช้าคล้ายกับ
ว่าไม่มีอะไรบรรทุกอยูบ่ นหลัง
ผูช้ ายและหญิงที่นงั่ มาในกูบนั้นคือใคร?
หญิงนั้นมาตามแบบภาคตะวันออก มีผา้ ม่านโปร่ งปิ ด เธอสวมกาไลแขน กาไลมือ มีสร้อย
ทองคาติอต่อกัน ไม่เช่นนั้นแล้วจะเห็นแขนขาวเหมือนแขนเด็ก มือหนึ่งท้าวข้าง ๆ กูบ เห็นนิ้วเหมือน
ลาเทียนเต็มไปด้วยแหวนเพชร
ใบหน้าของเธองามสาวสดรู ปไข่ ผิวเนื้อไม่ขาว แต่ก็ไม่ดา ผมไม่เป็ นสี ทอง แต่เหมือนกับหญิง
ในลุ่มแม่น้ าไนล์ตอนบน ผิวเนื้อดาแดง ตาโต ขนตาดา ปากเล็กสี แดง ฟันขาว ศีรษะเล็ก คอยาว ก้ม
เล็กน้อยพองาม งามเหมือนพระราชินี
เธอพอใจและสนใจมองดูคนและสถานที่ เธอได้พดู กับคนขับซึ่ งเป็ นชาวอายธิโอปเปี ย ล่าสัน
แต่งตัวครึ่ งท่อนกาลังขับอูฐเข้าสู่ น้ าพุและบังคับให้มนั คุกเข่าลง แล้วเขาก็รับถ้วยจากนางเพื่อไปตักน้ า
ทันใดนั้นมีเสี ยงรถและม้าห้อมาโดยเร็ ว คนที่ยนื ดูอยูร่ ้องโวยวายและแตกกระจายเพื่อหลีกรถม้า
มอลลัคร้องตะโกนบอกเบ็นเฮอร์ ให้รีบหนีวา่ “อ้ายโรมันตั้งใจจะเหยียบพวกเราให้ตายระวังให้
ดี”
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เบ็นเฮอร์ มองไปทางเสี ยงเอะอะก็มองเห็นเมสซาลา ขับรถม้าสี่ ตวั พุง่ เข้าชนฝูงชน
ฝูงชนทาให้อูฐตกใจ แต่มนั ลุกขึ้นไม่ทนั เพราะมันเคี้ยวเอื้องหญ้าอยู่ คนขับก็ตกใจกลัว ผูเ้ ฒ่าซึ่ ง
อยูใ่ นกูบออกไม่ทนั และสตรี น้ นั ก็หนีไม่ทนั เบ็นเฮอร์ เห็นว่าจะมีอนั ตรายจึงกระโดดเข้าไปขวางไว้
และตะโกนบอกเมสซาลาว่า
“หยุด ถอยไป ถอยกลับไป”
เจ้าเมสซาลากลับหัวเราะขบขัน เบ็นเฮอร์ เห็นทางเดียวจะต้องช่วยจึงกระโดดเข้าจับเชือกม้าคู่
หน้าไว้โหนตัวจนสุ ดกาลังร้องว่า “อ้ายชาติหมาโรมัน ไม่เอาใจใส่ ชีวติ มนุษย์บา้ งเลยนะ” ม้าคู่หลังถอย
หลัง ทาให้มา้ คูหน้าหมุมตัว และทาให้รถเอียง เมสซาลาไม่ตก แต่เพื่อนของเขามอติลสั ตกลงไปยัง
พื้นดิน เมื่อเห็นว่าอันตรายผ่านพ้นไปแล้ว คนดูจึงได้หวั เราะอย่างเหยียดหยาม
ความกล้าบ้าบิ่นของเจ้าโรมันนี้ก็เพื่อจะทาอวดประชาชน เขาโยนเชือกแล้วโดดลงไปที่เบ็น
เฮอร์ แล้วก็หนั ไปพูดกับชายชราและสตรี น้ นั ว่า
“ขอโทษเถิด ผมเมสซาลาสาบานได้วา่ ไม่เห็นอูฐของท่านจริ ง ๆ สาหรับประชาชนเหล่านี้ ผม
เชื่อว่าผมสามารถพอที่จะไม่ทบั เขาเป็ นแน่”
ท่าทางหยิง่ จองหอง ไม่เอาใจใส่ ประชาชนสมกับคาพูดของเราประชาชนต้องการฟังเขาพูดจึง
เงียบกริ บ และมัน่ ใจว่าจะมีชยั ชนะเหนือศัตรู เขาจึงบอกให้เพื่อนนารถไปจอดทางที่ปลอดภัย แล้วพูด
กับหญิงนั้นว่า
“เธอมีผใู ้ หญ่มาด้วย ถ้าท่านยังไม่อภัยโทษ เดี๋ยวผมจะพยายามมาขอโทษภายหลัง โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ กับบุตรสาวของท่าน”
เธอเฉย ไม่พดู อะไร
“ให้ตายซี, เธอสวยแท้ ๆ ระวังให้ดีนะ อะโปโลจะหลงผิดไปว่าเธอเป็ นคู่รักของเขา เธอมาจาก
ประเทศไหนหนอ? อย่าหันกลับไปเลยตาของเธอช่างคมคายจริ ง ๆ ปากของเธอก็งาม อียปิ ต์ก็มี
เครื่ องหมายความรักติดไว้ โธ่ อย่าหันไปทางเจ้าทาสนั้นเลย, คนสวย ก่อนที่เธอจะแสดงความเมตตาต่อ
ผูน้ ้ ี โปรดบอกหน่อยเถิดว่าเธออภัยโทษให้แล้ว”
ตอนนี้ เธอหันมาพูดกับเบ็นเฮอร์ ยิม้ และคานับเขาว่า “โปรดมานี่ หน่อยเถิด”
เธอพูดกับเบ็นเฮอร์ วา่ “กรุ ณาเอาถ้วยนี้ไปตักน้ ามาให้เต็ม บิดาของดิฉนั กระหายน้ า”
“ผมยินดีที่จะรับใช้”
เบ็นเฮอร์หนั ไปทาธุระให้ เขาได้เผชิญหน้ากับเมสซาลา สบสายตากัน คนยูดามีลกั ษณะท้าทาย
ส่ วนคนโรมันสวมเกราะเป็ นเงา
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เมสซาลาโบกมือให้หล่อน “เธอผูแ้ ปลกหน้างามจริ ง, แต่ใจร้ายถ้าอะโปโลไม่เอาตัวเธอไป เธอ
จะต้องพบกับผมอีก ผมไม่รู้จกั ประเทศของเธอ จึงไม่รู้วา่ จะฝากเธอไว้กบั พระเจ้าองค์ใด ด้วยเดชเทพย
ดาทั้งหลาย ผมขอมอบเธอไว้กบั ........ตัวผมเอง”
เมสซาลากลับไปยังรถ หญิงนั้นมองดูเขา และทันใดนั้นเธอรับน้ ามาให้บิดาดื่ม และเธอก็ดื่มต่อ
พลางก้มลงมอบให้เบ็นเฮอร์ กิริยาท่าทางของเธองามมาก
“ขอให้ท่านเก็บถ้วยนี้ไว้ มันเต็มไปด้วยพรทั้งหลายที่เป็ นของท่านทั้งสิ้ น”
อูฐลุกขึ้นยืนทาท่าจะออกเดินไป ชายชราจึงตะโกนว่า
“มานี่แน่ะ”
เบ็นเฮอร์เข้าไปหาเขาด้วยความเคารพ
“ในวันนี้ท่านได้ปรนิบตั ิต่อคนแปลกหน้าเป็ นอันดี มีพระเจ้าแต่เพียงองค์เดียวในพระนามอัน
บริ สุทธิ์ ของพระองค์ เราชอบใจท่านมากข้าพเจ้าคือบัลทาซาร์ ชาวอียปิ ต์ เราเป็ นแขกของพ่อเฒ่าอิลเด
อริ มผูใ้ จกว้าง เขาตั้งเต็นท์อยูใ่ นสวนอินทะผาลัมห่างจากหมู่บา้ นดาฟนี่ จงไปหาเราที่นนั่ ท่านจะได้รับ
การต้อนรับอย่างมีไมตรี จิตของผูร้ ู ้จกั กตัญญู”
เบ็นเฮอร์ แปลกใจในถ้อยคาไพเราะและน่านับถือของท่านผูเ้ ฒ่าในขณะที่เขามองผูจ้ ากไป เขาก็
เห็นเจ้าเมสซาลาขับรถไปอย่างสนุกสนานไม่แยแสและหัวเราะเยาะ
เบ็นเฮอร์ถาม “มอลลัค, คนเราจะลืมแม่ของเขาได้หรื อไม่?”
“คุณพ่อของผมเป็ นคนมีชื่อเสี ยงและมีเกียรติสูงในกรุ งเยรู ซาเล็มเมื่อคุณพ่อตาย คุณแม่ก็มีอายุ
มากแล้ว ท่านเป็ นคนดีและมีมารยาทงามคาพูดของท่านล้วนแต่แสดงความเมตตากรุ ณา การงานของ
ท่านเป็ นที่สรรเสริ ญแก่คนทัว่ ไป ท่านเป็ นคนมีอารมณ์ดี ผมมีนอ้ งสาวคนหนึ่ง เราเห็นหน้ากันอยูแ่ ค่
เพียงเท่านี้ เรามีความสุ ขสบายดีจนถึงกับเห็นว่าคาสุ ภาษิตโบราณที่กล่าวว่า “พระเจ้ามิได้ประทับอยูท่ ุก
แห่ง เพราะฉะนั้นพระองค์จึงสร้างมารดาไว้” เป็ นความจริ ง จนกระทัง่ วันหนึ่ง เหตุร้ายได้เกิดแก่เจ้า
พนักงานโรมันในขณะที่เขาขี่มา้ นากองทหารผ่านบ้านเราพวกทหารจึงพังประตูกรู เข้าไปจับพวกเรา
ตั้งแต่น้ นั มาผมไม่พบหน้ามารดาและน้องสาวอีกเลย จึงไม่รู้วา่ เป็ นตายร้ายดีประการใด แต่คุณมอลลัค
เจ้าคนขี่รถโน่นน่ะมันอยูด่ ว้ ยขณะที่ครอบครัวของเราต้องพรากจากกัน มันเป็ นคนจับตัวผมส่ งให้ทหาร
มันได้ยนิ แม่อธิ ษฐานเพื่อลูกและมันหัวเราะเยาะเมื่อทหารลากเอาตัวคุณแม่ไป วันนี้ ผมจึงจามันได้แต่
ไกล, มอลลัค
เบ็นเฮอร์จบั แขนมอลลัค
“มอลลัค, มันเป็ นผูเ้ ก็บความลับที่ผมกาลังแสดงหา มันรู ้ดีวา่ มารดาและน้องสาวของผมอยูท่ ี่
ไหนและเป็ นอย่างไร หรื อถ้าตาย มันก็รู้ที่ตาย และเก็บกระดูกไว้ที่ใด”
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“เขาจะไม่บอกหรื อ?”
“ไม่บอกหรอก”
“ทาไม?”
“ก็เพราะเขาเป็ นคนโรมันน่ะซี ”
มอลลัคเดือดแค้นโพล่งออกมาว่า “ทาไมไม่จดั การเก็บมันเสี ย?”
“การทาเช่นนั้นผมจะไม่ได้รับประโยชน์ตลอดไป ผมจะฆ่ามันเสี ยก็ได้ แต่ความตายรักษา
ความลับไว้แน่นหนากว่าอ้ายเจ้าโรมันที่มีมลทิน”
หยุดไปสักครู่ หนึ่ง เบ็นเฮอร์ เอ่ยขึ้นว่า
“ผมจะไม่ฆ่าเขา เพราะความลับจะพลอยสู ญไปด้วย แต่ผมจะต้องลงโทษเขาอย่างอื่น ขอให้คุณ
ช่วยผมด้วย”
เขาจึงพากันเดินไปตามถนนในทุ่งนา เบ็นเฮอร์ กล่าวว่า
“คุณรู ้จกั พ่อเฒ่าอิลเดอริ มผูใ้ จกว้างไหม?”
“รู้จกั ”
“สวนอินทะผาลัมของเขาอยูท่ ี่ไหน? ห่างจากหมู่บา้ นดาฟนีสักเท่าไร?”
“ส่ วนอินทะผาลัมอยูห่ ่างหมู่บา้ นดังกล่าว ถ้าใช้มา้ ก็ราว 2 ชัว่ โมงถ้าไปอูฐเร็ วก็ชวั่ โมงเดียว”
“ขอบใจที่ให้ความรู ้ต่าง ๆ การแข่งกีฬานั้นประกาศทัว่ ไปหรื อยังและแข่งขันเมื่อใด?”
“วันที่ 6 ถัดจากวันนี้ไปจะมีการแข่งขันกีฬา”
“เวลาสั้นมาก แต่ก็เพียงพอ, มอลลัค” คาพูดตอนหลังนั้นเด็ดขาดมาก “ผมจะเข้าแข่งรกม้า ขอ
แต่เงื่อนไขประการเดียวคือต้องแน่นอนว่าเจ้าเมสซาลาเป็ นผูเ้ ข้าแข่งขันด้วย”
มอลลัคตอบ “เมสซาลาจะเข้าแข่งขันแน่ ๆ เขาทาสัญญาผูกมัดตัวเองที่จะเข้าแข่งขันหลายวิธี
เช่นประกาศตามถนน, ในที่อาบน้ าสาธารณะและโรงละคร, ในวังและโรงทหาร และเพื่อที่จะไม่ให้เขา
บอกเลิกง่าย ๆ ชื่อของเขาปรากฏอยูใ่ นบัญชีพนันขันต่อของพวกนักเลงการพนันเมืองอันติอ๊อกทุกคน
ทีเดียว”
“มีการพนันขันต่อด้วยหรื อ, มอลลัค?”
“ถูกแล้ว, พนันกันจริ งจัง ฉะนั้นเขาจึงฝึ กซ้อมมากดังที่เธอเห็นเธอ”
“อ้อ, นัน่ เองรถและม้าซึ่ งเขาจะเอาเข้าแข่ง ขอบใจมาก มอลลัคคุณช่วยผมมาก, พอใจแล้ว คุณ
โปรดนาทางผมไปยังสวนอินทะผาลัมและแนะนาให้รู้จกั กับผูเ้ ฒ่าอิลเดอริ มผูใ้ จกว้างทีเถิด”
“เมื่อไร?”
“วันนี้แหละ ม้าของเขา.........”
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“คุณชอบม้าเหล่านั้นหรื อ?”
เบ็นเฮอร์ ตอบอย่างตื่นเต้นว่า “ผมเห็นเมื่อไปดูแข่งคราวก่อนประเดี๋ยวเดียวเจ้า
เมสซาลาก็แซงขึ้นมาบังเสี ย จึงมองไม่เห็นอีก ผมจาได้วา่ มันเป็ นม้าพันธุ์ดีที่แปลกประหลาด
และเด่นของทะเลทรายทีเดียว ถ้าเป็ นตามที่พูดกัน ผมสามารถจะนามันไปสู่ ชยั ชนะได้อย่างงาม ผม
สามารถ..........”
“เอาให้ชนะได้เงินมาก ๆ หรื อ?”
เบ็นเฮอร์ ตอบโดยเร็ วว่า “ไม่ใช่เรื่ องเงิน ผมต้องการจะแสดงให้เห็นว่าเรามีความสามารถกว่า
คนโรมัน ผมต้องการจะปราบพยศของศัตรู ต่อหน้าธารกานัล ต้องทามันให้อายเสี ยบ้าง, ไปเถิด เรา
เสี ยเวลาไปมากแล้ว อยากไปถึงเต้นท์พอ่ เฒ่าโดยเร็ วที่สุด”
มอลลัคคิดอยูส่ ักครู่ หนึ่ง
“ให้เราเดินตรงไปยังหมู่บา้ นซึ่ งอยูใ่ กล้ ๆ นี้ แล้วหาเช่าอูฐเร็ วสองตัวจะไปถึงภายในชัว่ โมง
เดียว”
“แล้วขอให้เรา........”
เบ็นเฮอร์ กล่าว “ผมเห็นพ่อเฒ่าดึงหนวดและด่าตัวเองว่าไปหลงเชื่อเจ้าโรมัน ถ้ากายซาได้ยนิ
เข้าก็คงจะพูดว่า “เราไม่ชอบเพื่อนแบบนี้กาจัดเขาเสี ย”
มอลลัคยิม้ ตอบว่า “เป็ นการตัดสิ นใจไม่รอบคอบสักหน่อย อิลเดอริ มไม่ชอบพวกโรมันนัก เขา
มีเรื่ องเจ็บใจ คือเมื่อสามปี ล่วงมาแล้วพวกปาร์เทียนส์ปรากฏตัวบนถนนสายบอสราไปเมืองดาเมเซค
และเขาทาการปล้นกองอูฐซึ่งบรรทุกภาษีอากรจากตาบลต่าง ๆ ในแถบนั้นเข้าไปในเมือง โจรมันฆ่าทุก
คนที่จบั ได้ ซึ่ งเจ้าหน้าที่ทางกรุ งโรมอาจให้อภัยถ้าส่ งแต่ทรัพย์สินไปยังโรม พวกนายอากรถูกบังคับให้
รับใช้การสู ญเสี ยครั้งนี้จึงร้องทุกข์ต่อกายะซา ๆ จึงให้เฮโรดรับใช้ เฮโรดจึงยึดทรัพย์สินของอิลเดอริ ม
อีกต่อหนึ่ง โดยหาว่าพ่อเฒ่านี้ละเลยต่อหน้าที่ พ่อเฒ่าจึงเจ็บใจแต่น้ นั มา และความโกรธแค้นทวีมากขึ้น
เสมอ
มอลลัคกล่าวต่อไป “เมื่อสองสามสัปดาห์ล่วงแล้ว พ่อเฒ่านี้ไปหาซิ โมนิเดสและพบผมอยูพ่ อดี
สังเกตเห็นเขาสนใจในเรื่ องหนึ่ง ผมจึงขอตัวออกมา แต่เขาห้าม เพราะเห็นว่าผมเป็ นชนอิราเอลจึงให้อยู่
ฟังเรื่ องแปลกประหลาด ทาให้ผมแคลงใจที่วา่ ผมเป็ นชนอิสราเอล ต่อไปนี้เป็ นเรื่ องที่เขาเล่าซึ่ งผมตัด
ให้ส้ นั เพราะเราใกล้จะถึงเต้นท์แล้ว ส่ วนรายละเอียดให้พอ่ เฒ่าเล่าเอง คือหลายปี ล่วงมาแล้ว คน 3 คน
ได้แวะมาที่เต็นท์ของอิลเดอริ มในทะเลทราย เขาเป็ นคนต่างประเทศฮินดู, กรี กและอียปิ ต์ ขี่อูฐใหญ่และ
สี ขาว พ่อเฒ่าก็ตอ้ นรับให้พกั นอน, รุ่ งขึ้นเขาลุกขึ้นและอธิ ษฐานอันเป็ นสิ่ งใหม่ต่อพ่อเฒ่า คือคา
อธิ ษฐานที่ทูลต่อพระเจ้าและพระบุตรของพระองค์ซ่ ึ งเป็ นเรื่ องลึกลับมาก ภายหลังที่รับประทานอาหาร
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เช้าแล้ว ชาวอียปิ ต์จึงบอกว่าพวกเขาคือใคร, มาจากไหนทุกคนได้เห็นดาวและมีเสี ยงออกจากดาวสั่งให้
เขาไปกรุ งเยรู ซาเล็มและแสวงหากษัตริ ยข์ องชนชาติยดู าที่เกิดใหม่ พวกเขาก็เชื่อฟั งและทาตามแล้ว
ดวงดาวได้นาเขาออกจากกรุ งเยรู ซาเล็ม จึงเห็นทารกเกิดใหม่ในถ้ า พวกเขาจึงนมัสการและถวาย
ของขวัญอันมีค่า และเป็ นพยานถึงสิ่ งที่ตนได้รู้เห็น แล้วเขาก็ขี่อูฐรี บหนีไป ไปพักอยูก่ บั พ่อเฒ่า เพราะเฮ
โรดกษัตริ ยใ์ นสมัยนั้นจะจับตัวและเอาพวกเขาไปฆ่า พ่อเฒ่าก็ให้ซ่อนตัวอยูก่ บั ตนหนึ่งปี และก่อนจะ
จากกันไปเขาได้ให้ของขวัญราคาสู งแก่พอ่ เฒ่า”
เบ็นเฮอร์ตะโกน “เป็ นเรื่ องประหลาดอัศจรรย์ที่สุด เขาไปถามว่าอย่างไรที่เมืองเยรู ซาเล็ม?”
เขาไปถามว่า “กษัตริ ยข์ องชนชาติยดู าที่เกิดใหม่อยูท่ ี่ไหน?”
“เขาพบเด็กไหม?”
“พบและนมัสการด้วย”
“เป็ นเรื่ องอัศจรรย์, มอลลัค”
“อิลเดอริ มเป็ นคนเคร่ งครัด แม้จะเป็ นคนตื่นเต้นเหมือนพวกแขกอาหรับก็ตาม เขาไม่พดู เท็จ
เป็ นแน่”
มอลลัคพูดอย่างหนักแน่น จนลืมนึกถึงอูฐ ๆ ก็ลืมนึกถึงผูท้ ี่ขี่มนั จึงเลี้ยวเข้าไปกนหญ้าข้างถนน
เบ็นเฮอร์ถาม “อิลเดอริ มไม่รู้วา่ ข่าวคนทั้งสามต่อไปหรื อ? เขาเป็ นอย่างไรในเวลาต่อมา?”
“รู ้ซิ, นัน่ เป็ นเหตุให้เขาไปหาซิ โมนิเดสในวันที่ขา้ พเจ้ากล่าว คือในคืนก่อนของวันนั้นชาว
อียปิ ต์ก็มาปรากฏตัวต่อเขา”
“ที่ไหน?”
“ที่ประตูเต้นท์ที่เรากาลังไป”
“ทาไมเขาจึงรู ้วา่ เป็ นอียปิ ต์”
“รู ้ได้โดยดูลกั ษณะและท่าทางเหมือนคุณรู ้จกั ดูมา้ ในวันนี้ ”
“ขี่อูฐใหญ่สีขาว และมีชื่อเดียวกันคือบัลทาซาร์ คนอียปิ ต์”
“เป็ นสิ่ งอัศจรรย์ของพระเจ้า”
เบ็นเฮอร์พดู อย่างตื่นเต้น
มอลลัคแปลกใจถามว่า “ทาไมจึงอัศจรรย์?”
“คุณว่าบัลซาร์ ใช่ไหม?”
“นัน่ เป็ นชื่ อที่ผเู ้ ฒ่าบอกเราที่บ่อน้ าพุ”
เมื่อได้รับการเตือนใจ มอลลัคก็ตื่นเต้น เขาพูดต่อไป
“จริ ง, เป็ นอูฐตัวเดียวกัน และคุณได้ช่วยชีวติ ผูเ้ ฒ่านั้น”
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เบ็นเฮอร์ “และผูห้ ญิงคนที่พูดกับเขานั้นก็คือบุตรสาวของเขา”
ทันใดนั้นพ่อเฒ่าอิลเดอริ มขี่มา้ มาถึง และมีรถม้าสี่ ตวั ลากตามหลังเขา เขาก้มหน้า แต่พอเห็น
สองคนเขาก็เงยหน้าขึ้นและพูดว่า
“สหาย มอลลัค, ขอให้ท่านมีสันติสุข, ยินดีตอ้ นรับท่าน”
เขาทั้งสองตามพ่อเฒ่าไปที่ประตูเต้นท์ แล้วเขาก็ลงจากหลังม้าพ่อเฒ่าก็คอยต้อนรับเขา
“ในพระนามพระเจ้า เชิญเข้ามาข้างใน”
เมื่อเข้าไปข้างในกันหมดแล้ว มอลลัคจึงเข้าไปพูดกับพ่อเฒ่าเงียบ ๆ เสร็ จแล้วจึงเข้าไปขอโทษ
ต่อเบ็นเฮอร์
“ผมไปบอกเรื่ องคุณแก่พ่อเฒ่า เขาจะให้คุณทดลองม้าของเขาในวันรุ่ งขึ้นตอนเช้า เขาเป็ นมิตร
ดี ผมก็ทาอะไรต่ออะไรให้คุณแล้วคุณควรต้องทาต่อไปให้ตลอด ส่ วนผมจะกลับไปเมืองอันติออ๊ ก
เพราะนัดพบไว้กบั ผูห้ นึ่งที่นนั่ ในคืนนี้ ผมไม่มีทางเลี่ยงได้ จะต้องรี บไป พรุ่ งนี้จึงจะกลับมาตระเตรี ยม
การต่อไป ถ้าทุกสิ่ งเรี ยบร้อยดี ผมจะอยูเ่ ป็ นเพื่อนคุณจนเสร็ จสิ้ นการแข่งขันกีฬา”
เมื่อต่างอวยพรกันแล้ว มอลลัคก็กลับไป
เมื่อกลับมาถึงอันติออ๊ กแล้ว มอลลัคก็รีบไปรายงานเรื่ องกับชิโมนิ เดส โดยกล่าวด้วยความ
เคารพว่า “ขอท่านจงมีสันติสุข และคุณด้วย, เอสเธอร์ ” เมื่อทักทายปราศรัยกันแล้ว ก็พูดถึงเรื่ องงาน
“เจ้าหนุ่มคนนั้นเป็ นอย่างไรบ้าง, มอลลัค?”
เขาได้รายงานเหตุการณ์ในวันนั้นอย่างเงียบ ๆ โดยตลอด
พ่อค้ากล่าวในที่สุดว่า “ขอบใจมาก, มอลลัค เจ้าทางานได้ดีมาก ไม่มีใครเหมือน เจ้าหนุ่มคน
นั้นมีสัญชาติอะไรแน่”
มีสัญชาติอิสราเอล”
“แน่ใจหรื อ?”
“แน่ยงิ่ กว่าแน่ เขาบอกความเป็ นไปแก่คุณน้อยเกินไป”
“เขาเรี ยนรู้วธิ ี รอบคอบมาจากที่อื่น ผมจึงไม่ไว้ใจเขา”
“มอลลัค, ในการกระทาและคาพูดของเขา เจ้าจับจุดหมายสาคัญได้ไหม?”
“จุดหมายสาคัญของเขาก็คือต้องการพบมารดาและน้องสาวเป็ นประการแรก ประการที่สองก็
คือเจ็บใจพวกโรมัน โดยเฉพาะเจ้าเมสซาลาที่ทาผิดต่อเขา เขาจึงต้องการจะปราบพยศมันเสี ย การ
เผชิญหน้ากันที่บ่อน้ าพุเป็ นโอกาสเหมาะ แต่มนั ไม่กว้างขวางพอที่ชาวโลกจะได้รู้เห็น”
ซิ โนนิเดสกล่าว “เจ้าเมสซาลามันมีอิทธิพลมากนะ”
“ต่อไปเขาจะเผชิ ญหน้ากันในสนามแข่งรถ”
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“ผลจะเป็ นอย่างไร?”
“เบ็นเฮอร์ จะต้องชนะแน่ ๆ”
“เจ้ารู ้ได้อย่างไร?”
มอลลัคยิม้ “ผมวินิจฉัยจากคาพูดของเขา”
“เท่านั้นหรื อ?”
“ไม่แต่เพียงเท่านั้น เขามีจิตใจสู งและเด็ดเดี่ยว จิตใจของเขาลุกโพลงขึ้นเมื่อเขาต้องการทราบ
ความรู ้สึกของพ่อเฒ่ากับนักปราชญ์สนทนากันถึงเรื่ องว่า
“กษัตริ ยข์ องชนชาติยดู ายที่เกิดใหม่น้ นั
ประทับอยูท่ ี่ใด?”
ซิโมนิเดสมองดูเรื อสิ นค้าที่แล่นไปมาในแม่น้ า แล้วเขาก็ยุติการสนทนากับมอลลัค
“มอลลัค เราสนทนากันก็นานแล้ว หยุดเสี ยที เจ้าไปหาอาหารรับประทานเสี ยแล้วจะได้เตรี ยม
ตัวไปที่สวนอินทะผาลัม เจ้าต้องช่วยชายหนุ่มในการแข่งขันครั้งนี้ ตอนเช้าแวะมาที่นี่ก่อน เราจะฝาก
จดหมายไปให้อิลเดอริ ม บางทีเราจะไปดูการแข่งรถครั้งนี้ ดว้ ย”
เมื่อมอลลัคกลับไปแล้ว ซิโมนิเดสได้ดื่มน้ านมแก้วใหญ่และรู ้สึกโล่งใจขึ้นมาก
ซี โมนิเดสพูดกับบุตรสาวว่า “กษัตริ ยข์ องชาติยดู าบังเกิดแล้วและบัดนี้คงมีอายุกลางคนแล้ว
เพราะบัลทาซาร์ ได้เห็นกษัตริ ยเ์ กิดใหม่ในขณะอยูบ่ นตักของมารดา และได้ถวายของขวัญและนมัสการ
และอิเดอริ มก็บอกว่าเป็ นเวลา 27 ปี ล่วงมาแล้วในเดือนธันวาคมที่บลั ทาซาร์ และพวกอีกสองคนได้มา
ซ่อนตัวอยูใ่ นเต้นท์ของอิลเดอริ มในสมัยกระโน้นทั้งนี้ เพื่อจะหลีกการจับกุมของกษัตริ ยเ์ ฮโรด ฉะนั้น
กษัตริ ยอ์ งค์น้ ี จะต้องปรากฏตัวในไม่ชา้ ไม่วนั นี้ก็พรุ่ งนี้ ”
เอสเธอร์ นงั่ นิ่งยังไม่พดู อะไร
“เอสเธอร์, ลูกคิดถึงอะไรหรื อ?”
เอสเธอร์ ตอบอย่างเด็กว่า “คุณพ่อค่ะ, โปรดไปตามตัวเขามาโดยเร็ ว อย่าให้เขาแข่งขันเลยค่ะ”
“ทาไมจะไม่ให้เขาแข่งขันล่ะลูก?”
เอสเธอร์ ยงุ่ ใจจนตอบไม่ถูก
บิดาจึงพูดกับบุตรสาวต่อไปว่า “ชายหนุ่มผูน้ ้ ีจะได้ทรัพย์สินกลับคืนรวมทั้งสิ นค้า, เรื อ, เงิน
ทองและทุกสิ่ งที่เป็ นมรดกของบิดาเขา แต่พอ่ ก็ยงั ไม่รู้สึกยากจนลงเพราะยังมีลูกเป็ นของพ่อ ความรัก
ของลูกกับราเฆลแม่ของเจ้า หรื อลูกจะมอบความรักให้เขาอีกด้วย, บอกพ่อหน่อยซิ ”
ลูกซบหน้าลงที่พอ่ เอสเธอร์ เงยหน้าขึ้นและพูดอย่างจริ งใจว่า
“คุณพ่อขา, จงเป็ นสุ ขเถิด ลูกจะไม่ขอละทิ้งคุณพ่อ แม้เขาจะดึงเอาความรักของลูกไปก็ตาม ลูก
จะขอรับใช้พ่อตลอดชีวติ ”
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ลูกก้มลงจูบพ่อ และกล่าวต่อไปว่า “ตามสายตาของลูก เขาเป็ นคนมีเสน่ห์คมคายจริ ง ๆ
เสี ยงพูดของเขาชนะหัวใจลูก ลูกเป็ นทุกข์เหลือเกินว่าเขาจะมีอนั ตราย ขอให้คุณพ่อบอกให้เขามาที่นี่
อีก”
ส่ วนทางด้านสวนอินทะผาลัมนั้นเล่า “พวกเราชาวอาหรับมีสุภาษิตอยูว่ า่ “การรู้สึกอยากอาหาร
เป็ นเครื่ องหมายของการมีอายุยนื , ท่านมีความรู ้สึกอย่างนั้นไหม?”
เบ็นเฮอร์ตอบ “ท่านที่นบั ถือ ถ้าใช้คติน้ ีประจาใจผมจะต้องมีอายุยนื ตั้งร้อยปี ผมจะต้อง
รับประทานอาหารของท่านมาก ประเดี๋ยวท่านก็จะต้องไล่เปิ ดไป”
“ข้าพเจ้าจะไม่ไล่ท่านเป็ นอันขาด แต่จะจัดอาหารที่ดีที่สุดไว้ตอ้ นรับตลอดไป”
อิลเดอริ มจึงถามเบ็นเฮอร์ วา่ “ท่านเป็ นใครกันแน่?”
เบ็นเฮอร์ “ขอเรี ยนด้วยความจริ งใจว่า ผมมิใช่คนโรมัน ตามชื่อที่ท่านทราบ”
อิลเดอริ มลูบเคราอีก และมองจ้องเบ็นเฮอร์ หนักขึ้น
“ผมเป็ นคนชาติอิสราเอล, นอกจากนั้นยังมีความเจ็บใจพวกโรมันมาก ถ้าเปรี ยบกันแล้วความ
เจ็บใจของท่านมีเพียงเล็กน้อยเท่านั้น”
ชายชราดึงเคราแรงขึ้น ดวงตาเป็ นประกาย
“นอกจากนั้น ผมขอสาบานต่อหน้าท่านและต่อพระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของผมว่า ขอให้ผมได้
แก้แค้นอ้ายพวกโรมันครั้งนี้ เถิด ส่ วนชัยชนะชื่อเสี ยงและเงินรางวัลผมขอมอบให้ท่าน”
อิลเดอริ มรู ้สึกสบายใจและยิม้ อย่างชอบใจ
เขาว่า “พ่อละ, เป็ นอันยุติคาสาบานของท่านได้ ข้าพเจ้าเชื่อท่านในความจริ งใจ, แต่ยงั สงสัยใจ
ความสามารถของท่าน ท่านเคยขับรถแข่งมาแล้วหรื อ? ท่านสามารถครบคุมม้าไว้ได้ดีหรื อ? ท่านรู ้จกั ใจ
ม้าและสามารถทาให้มา้ แสดงจนสุ ดกาลังได้หรื อ?
ความสามารถเช่นนี้ เป็ นพรสวรรค์ทุกคนไม่มี
เหมือนกัน”
“ขอให้เราพิจารณาดูมา้ ของข้าพเจ้าเสี ยก่อน”
เขาจึงเปิ ดม่านเต้นท์ดูมา้ หลายตัวที่ยนื อยูข่ า้ ง ๆ
พ่อเฒ่าจึงเรี ยกม้าให้เข้ามาหา แล้วเอามือตบหัวทุกตัว มันมีลกั ษณะตาใหญ่, ตาเหมือนตากวาง
ซ่อนอยูใ่ ต้ขนดก ในหูเล็ก แหลมเรี ยวไปข้างหน้า จมูกใหญ่ ปากอ้า เบ็นเฮอร์ จึงจาได้วา่ เขาเคยเห็นมัน
ในสนามแข่งวันก่อน เขาเอามือลูบคลาม้าเหล่านั้น
พ่อเฒ่าก็ลูบคลาม้า ตบแก้มสางผมด้วยความรัก และป้ อนขนมหวานให้มา้ ทุก ๆ ตัว ทันใดนั้นก็
มีคน 6 คนยกหีบไม้ออกมาวางบนโต๊ะ
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พ่อเฒ่าจึงสั่งให้เปิ ดหี บออกเพื่อเอารายงานประวัติของม้าขึ้นมาดูเป็ นแผ่นทาด้วยงาช้างร้อยลวด
เงินไปเป็ นพวง ๆ แต่ละพวงมีแผ่นงาบาง ๆ หลายร้อยแผ่น
เขาจึงอธิบายให้เบ็นเฮอร์ ฟังว่า ทุกแผ่นงานี้เป็ นชื่อของลูกม้าซึ่ งบรรพบุรุษได้เก็บเอาไว้เป็ น
เวลาตั้งหลายร้อยปี มาแล้ว และมีชื่อของพ่อแม่มา้ ด้วย จะได้เพื่อทราบประวัติสืบมาตามลาดับ จะได้ให้
เบ็นเฮอร์ แน่ใจว่าเป็ นม้าพันธุ์ดี บางแผ่นเก่ามากจนมีสีเหลืองเกือบจะหักอยูแ่ ล้ว ประวัติเหล่านี้ชาว
อาหรับรักษาไว้ทุกชัว่ อายุคน
“ม้าเหล่านี้ฝีเท้าไวและความอดทนดีมาก ถ้าได้ผคู ้ ุมดี ๆ มันจะต้องชนะเสมอ ท่านอาจเป็ นผูค้ ุม
ม้าที่ดี ข้าพเจ้าขอสาบานว่ามันจะนาโชคดีให้ท่านเสมอ ขอให้ท่านอธิ บายความสามารถให้ฟังต่อไป”
เบ็นเฮอร์ “บัติน้ ีผมรู ้เหตุผลแล้วว่าชาวอาหรับรักม้ามากเท่ากับรักบุตรของตน นี่แหละเป็ น
เหตุผลที่ทาให้มา้ อาหรับเป็ นม้าที่ดีที่สุดในโลกแต่ผมจะไม่พดู อะไรมากในเรื่ องความสามารถของผม
เพราะคาพูดของคนอาจเหลวไหลได้ ขอให้ผมทดลองม้าเหล่านี้ในทุ่งบริ เวณนี้ พรุ่ งนี้ผมจะทดลองม้า
เหล่านี้ แล้วท่านจงวินิจฉัยความสามารถเอาเอง”
ชายชรายิม้ และเกือบ ๆ จะพูดอะไรออกมา แต่เบ็นเฮอร์ กล่าวต่อไปว่า “โปรดรอประเดี๋ยวก่อน
ให้ผมพูดจบเสี ยก่อน ผมได้เรี ยนรู ้สิ่งต่าง ๆ จากกรุ มโรม แต่รู้สึกกว่าจะไม่เป็ นประโยชน์เท่าไรในงาน
แข่งขันครั้งนี้ ผมขอเรี ยนว่าแม้มา้ ของท่านจะมีฝีเท้าเร็ วเหมือนนกอินทรี ย ์ และมีกาลังทดทนเหมือน
ราชสี ห์ก็ตาม ถ้าไม่ได้ทดลองซ้อมเข้าเทียมกันดูแล้ว มันจะต้องแพ้แน่ ๆ เพราะในจานวนสี่ ตวั จะต้องมี
ตัวเร็ วที่สุดและตัวช้าที่สุด อ้ายตัวช้าที่สุดเอาเข้าแข่งได้ แต่ตวั ไวที่สุดมันก่อความยุง่ ยาก ฉะนั้นขอให้ผม
ได้เอามันเข้าเทียมกันทั้ง 4 ตัว และใช้กาลังใจของผมบังคับมันให้ทาการสอดคล้องได้จงั หวะกัน
เหมือนกับม้าตัวเดียว ท่านจะต้องได้เงินและมงกุฎ ส่ วนผมก็จะได้หายแค้นใจเสี ยที ท่านจะยอมให้ผม
ซ้อมม้าไหม?”
พ่อเฒ่าสางเคราอยูเ่ รื่ อย ๆ ใช้ความคิดสักครู่ จึงตอบว่า “พรุ่ งนี้เวลาเช้าผมจะมอบม้าให้คุณ
ฝึ กซ้อมตามชอบใจ”
ส่ วนทางทะเลสาบ ใกล้สวนอินทะผาลัมมีหญิงสาวผูห้ นึ่งร้องเพลงเสี ยงหวานจับใจ เสี ยงของ
เธอลอยตามกระแสน้ าไพเราะเหมือนขลุ่ย และค่อย ๆ ดังขึ้น เสี ยงพายจุ่มน้ าเป็ นจังหวะช้า ๆ จากภาษาที่
ใช้จบั ได้วา่ เป็ นภาษากรี กแท้ ๆ ภาษาที่ดีที่สุดที่จะแสดงความรู ้สึกซาบซึ้ งตรึ งใจออกมาได้
เมื่อร้องเพลงจบแล้ว เรื อของนักร้องผูน้ ้ นั ก็ผา่ นสวนอินทะผาลัมไป
เบ็นเฮอร์ถอนหายใจใหญ่พดู ว่า
“เราจาเสี ยงของเธอได้
เธอคือบุตรสาวของบัลทาซาร์
นักปราชญ์ชาวอียปิ ต์ เพลงร้องของเธอไพเราะจับใจ และตัวของเธอก็สวยงามเสี ยนี่กระไร”
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ในทันใดนั้นเอง ในจินตนาการของเขาปรกกฏภาพหญิงสาวสวยละมุนละไมอีกผูห้ นึ่ ง แต่อายุ
น้อยกว่า และอารมณ์ไม่รุนแรงนักได้ข้ ึนมาจากทะเลสาปตรงเข้ามาหา
ในความคิดนั้นเขายิม้ และพูดกับเธอว่า “เอสเธอร์ แหม ราวกับดาวลอยลงมาหาผม คุณมา
เหมือนที่ใจผมคิดถึงทีเดียว”
เขามองไปยังเต้นท์
ชีวติ ของเบ็นเฮอร์เต็มไปด้วยความเคร้าใจ และเตรี ยมการที่จะแก้แค้นจึงไม่มีเวลาพอที่จะมายุง่
กับความรักได้ แต่คราวนี้คงจะเป็ นการเริ่ มต้นชีวติ รัก จะได้เปลี่ยนร้ายกลายเป็ นดีเสี ยที
เอสเธอร์ ยนื่ ถ้วยน้ าให้แก่เขา และหญิงสาวชาวอียปิ ต์ก็ยื่นให้เขาพร้อมกัน เบ็นเฮอร์ จะรับของ
ใครหนอ?

77

ตอนที่ 5
ส่ วนเจ้าเมสซาลานั้นนัง่ อยูใ่ นห้องพัก ขณะนั้นคนใช้สองคนได้เข้ามาหาเขา ๆ จึงส่ งหนังสื อให้
คนละฉบับมีขอ้ ความเหมือนกัน มีตราครั่งผนึกอย่างมิดชิด เขาสั่งให้คนใช้รับนาไปส่ งให้วาเลอริ
อุสเกรตัส, เจ้าเมืองซึ่ งมาพักอยูท่ ี่เมืองกายซาไรอา คนใช้ผหู ้ นึ่งเดินทางบก ส่ วนอีกคนหนึ่งเดินทางทะเล
เขาสัง่ ให้รีบไปเป็ นการด่วนที่สุด
ต่อไปนี้ เป็ นใจความในจดหมายทั้งสองฉบับดังกล่าว:เมืองอันติออ๊ ก
วันที่ 12 กรกฎาคม
ท่านคงจาความได้วา่ เมื่อหลายปี มาแล้ว มีครอบครัวของเจ้าชายองค์หนึ่งในกรุ งเยรู ซาเล็มเก่าแก่
โบราณและร่ ารวยมากชื่อเบ็นเฮอร์ แผลบนศีรษะของท่านคงเตือนให้จาเหตุการณ์ได้ เพื่อที่จะฟื้ นความ
สนใจของท่าน ท่านได้ลงโทษการพยายามทาลายชีวติ ของท่าน ๆ ได้จบั ครอบครัวลงโทษโดยไม่ได้
พิจารณาทั้งหมด ริ บทรัพย์สินทั้งหมด ซึ่ งการกระทานี้ก็ได้รับการเห็นชอบของกายะซา ในการค้นหา
จานวนเงินซึ่งจะยึดด้วย ข้าพเจ้าจึงอดชอบใจท่านไม่ได้ซ่ ึ งข้าพเจ้ามีส่วนได้รับประโยชน์จากการนี้ ดว้ ย
ท่านคงจาได้วา่ ท่านได้ลงโทษมารดาและน้องสาวของอ้ายตัวคนร้ายข้าพเจ้าจึงอยากทราบว่า
บุคคลดังกล่าวนั้นมีชีวติ อยูห่ รื อตายแล้ว เจ้าตัวการได้ถูกส่ งตัวไปเป็ นทาสฝี พายตลอดชีวติ ข้าพเจ้าได้รู้
เห็นในการส่ งตัวการไปลงโทษเป็ นทาสฝี พาย
ตามอายุของทาสฝี พายผูท้ ี่ถูกส่ งตัวไปลงโทษควรตายแล้ว และตามความเห็นของข้าพเจ้าเองก็
คิดว่าเขาต้องตายแน่ ข้าพเจ้าจึงได้ครองทรัพย์สินของเขามาโดยสงบเป็ นเวลา 5 ปี แล้ว
แต่เมื่อคืนนี้ ข้าพเจ้าได้ทราบเรื่ องมาว่า เมื่อท่านแม่ทพั ควินตัสอาริ อุสไปปราบพวกโจรสลัด
ท่านไม่มีครอบครัว เมื่อท่านได้กลับจาการปราบแล้ว ท่านได้นาเอาผูร้ ับมรดกคนนี้ ก็คือคนที่ท่านส่ งตัว
ไปลงโทษเป็ นทาสฝี พาย หรื อเจ้าเบ็นเฮอร์ นนั่ เอง มันควรจะตายคาพายเมื่อ 5 ปี ล่วงมาแล้ว บัดนี้มนั ได้
กลับมามีเกียรติและโชคลาภมหาศาล และเป็ นพลเมืองโรมันด้วย ซึ่ งเรื่ องนี้ ตวั ท่านเองจะต้องตกใจ และ
ข้าพเจ้าก็ตกอยูใ่ นอันตรายด้วย ซึ่ งไม่จาเป็ นจะต้องเรี ยนท่านก็ได้ในข้อนี้
เมื่อท่านแม่ทพั อาริ อุสไปปราบปรามโจรสลัดนั้น เรื อของท่านจมทะเล คนในเรื อจมน้ าหมด
รอดชี วติ มาได้เพียง 2 คน คือตัวท่านแม่ทพั และบุตรบุญธรรมเท่านั้น
พวกทหารที่ช่วยชีวติ ท่านเมื่อลอยมาบนแผ่นกระดานกล่าวว่าสหายคู่ชีวติ ของท่านแม่ทพั ผูม้ ี
โชคดีน้ นั เป็ นคนหนุ่ม เมื่อเอาขึ้นมาบนดาดฟ้ าแล้วปรากฏว่ายังแต่งตัวเป็ นทาสฟี พายอยู่
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เมื่อวานนี้โดยเหตุบงั เอิญแท้ ๆ ข้าพเจ้าได้เผชิญหน้ากับบุตรบุญธรรมของท่านอาริ อุสผูน้ ้ ี ชั้น
แรกก็จาไม่ได้ แต่บดั นี้ขอยืนยันว่าเขาเป็ นตัวเบ็นเฮอร์ ซ่ ึ งเคยเป็ นเพื่อนเล่นของข้าพเจ้ามาเป็ นเวลาหลาย
ปี นั้นเอง ซึ่ งข้าพเจ้าในขณะเขียนจดหมายนี้ เชื่ อแน่เขากาลังเตรี ยมการแก้แค้นถึงกับจะต้องเอาชีวติ เพื่อ
เป็ นการแก้แค้นแทนประเทศของเขา, มารดา, น้องสาว, ตัวเขาเองและทรัพยสิ นที่สูญเสี ยไปหมดอย่าง
ไม่มีปัญหาเลย
ขณะนี้เป็ นเวลาเช้าตรู่ ภายในเวลาอีกหนึ่งชัว่ โมงคนเดินหนังสื อสองคนจะออกจากที่พกั ของ
ข้าพเจ้าเพื่อนาจดหมายมีขอ้ ความตรงกันทั้งสองฉบับนามาส่ งท่าน เป็ นจดหมายปิ ดผนึ กตีตราครั่งอย่าง
มิดชิด คนหนึ่งเดินทางบก อีกคนหนึ่งเดินทางทะเล ข้าพเจ้าถือว่าเรื่ องนี้เป็ นเรื่ องสาคัญที่ท่านต้องทราบ
เกี่ยวกับการปรากฏตัวของศัตรู ตวั สาคัญของพวกเราขณะนี้
เจ้าเบ็นเฮอร์ มนั ปรากฏตัวอยูท่ ี่สวนอินทะผาลัมขณะนี้ อาศัยอยูก่ บั เจ้าแขกอิลเดอริ มตัวทรยศซึ่ ง
ข้าพเจ้าหวังว่ามันคงจะไม่พน้ เงื้อมมือของพวกเราได้
ข้าพเจ้ากาลังสนใจเป็ นพิเศษในการเคลื่อนไหวของเบ็นเฮอร์ เพราะมันมีความสาคัญแก่ท่าน
ด้วย ในเมื่อท่านคิดจะจัดการอย่างไรกับมัน ขอโปรดอย่าได้ชกั ช้าเป็ นอันขาด ขอจงมอบภาระอันนี้ แก่
สหายรักที่สุดของท่านคือข้าพเจ้า
ด้วยความนับถือ
(ลงนาม) เมสซาลา
ในขณะที่คนเดินหนังสื อสองคนเดินทางไปจากที่พกั ของเมสซาลาแล้ว เบ็นเฮอร์ ก็ได้ไปยัง
เต้นท์ของอิลเดอริ ม เขาได้อาบน้ าในทะเลสาบรับประทานอาหารเช้า แต่งตัวใส่ เสื้ อยาวเพียงหัวเข่า
อิลเดอริ มทาความเคารพเขาผูซ้ ่ ึ งขณะนั้นนัง่ อยูบ่ นเก้าอี้นวมยาว
“บุตรของท่านแม่ทพั อาริ อุส, ขอสันติสุขจงมีแก่ท่าน” เขากล่าวในขณะที่เห็นความสมบูรณ์
ของร่ างกายชายหนุ่ม “ข้าพเจ้าได้สงั่ ให้จดั ม้าไว้เรี ยบร้อยแล้ว ท่านล่ะพร้อมหรื อยัง?”
“พร้อมแล้ว”
อิลเดอริ มตบมือ
“เชิญนัง่ , ประเดี๋ยวจะเอาม้าออกมา”
“ใส่ แอกเทียมหมดหรื อ?”
“ยังไม่ได้ใส่ ”
เบ็นเฮอร์ “ขอให้ผมลงมือทางานเดี๋ยวนี้ ผมอยากรู ้จกั ชื่อม้าของท่านทุกตัว และรู ้จกั นิสัยของมัน
ด้วย เพราะจะได้รู้ใจมัน ม้าก็เหมือนคนตัวไหนขี้ขลาดก็ตอ้ งชมเชยและป้ อยอ ขอให้คนใช้นาเครื่ องผูก
ม้ามาด้วย”
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พ่อเฒ่า “ต้องเอารถมาด้วยไหม?”
“วันนี้ยงั ไม่ตอ้ งใช้รถ ขอให้เอาม้ามา 5 ตัว ไม่ตอ้ งใช้อาน แต่ขอให้เป็ นม้าคล่อง ๆ”
พ่อเฒ่าประหลาดใจจึงสั่งคนใช้โดยเร็ ว
“ใส่ เครื่ อง 4 ตัว ส่ วนเจ้าซี รีอสั ใส่ บงั เหี ยนเท่านั้น”
อิลเดอริ มอธิ บายว่า “ซี รีอสั เป็ นตัวโปรดของข้าพเจ้า มันเป็ นม้าคู่ชีวติ ของข้าพเจ้า มันเคยตก
ทุกข์ได้ยาก ผ่านการรบพุง่ ผ่านการลาบากในทะเลทรายมามากแล้ว”
เบ็นเฮอร์พิจารณาม้าตัวพิเศษนี้ มันมีหวั เล็ก ตาวาว คอโค้งเหมือนคันธนู มีหน้าอกใหญ่ มีผม
คออ่อนนุ่ม มันร้องด้วยความยินดีเมื่อพบกับเบ็นเฮอร์
พ่อเฒ่าทักมันว่า “ว่าไง เจ้าม้าตัวดี” พลางลูบหัวและตัวมันด้วยความรักยิง่
“ซีรีอสั เป็ นพ่อม้าทั้ง 4 ตัวนี้ แม่ชื่อมีรา แต่มิได้เอามาด้วย มันเป็ นม้าพันธุ์ดีท้ งั หมด ขอพระเจ้า
จงได้รับความสรรเสริ ญ”
เบ็นเฮอร์ จึงเอ่ยขึ้นว่า “มีรา,ซี รีอสั เหล่านี้ เป็ นชื่ อดวงดาวทั้งนั้น”
พ่อเฒ่า “ถูกแล้ว เป็ นชื่อดวงดาว”
เบ็นเฮอร์ ลงมือสวมเครื่ องม้าด้วยมือของตนเอง เขาจูงออกจากเต้นท์ท้ งั 4 ตัว แล้วเขาจึงสวม
บังเหียนซีรีอสั ภายหลัง
เบ็นเฮอร์ “ท่านครับ ผมพร้อมแล้ว ขอให้คนนาทางไปยังสนามซ้อม แล้วให้คนเตรี ยมตักน้ าไว้
ด้วย”
การเริ่ มต้นได้ดาเนิ นไปด้วยความเรี ยบร้อย ทั้งม้าและคนต่างก็มีความเข้าใจกันดี ต่างฝ่ ายต่างมี
ความเชื่อมัน่ อย่างสนิทสนม เบ็นเฮอร์ ข้ ึนนัง่ บนหลังซี รีอสั พ่อเฒ่าดีใจมากลูบเคราไม่รู้จกั หยุด ยิม้ พลาง
พูดว่า
“ผูข้ ี่คนนี้ไม่ใช่โรมัน เขาเป็ นสง่าราศีของพระเจ้า”
เมื่อไปถึงสนามฝึ กแล้ว เบ็นเฮอร์ ได้ตอ้ นม้าทั้ง 4 ตัวไปช้า ๆ ตอนแรกเดินทางตรง ต่อมาเลี้ยว
เป็ นวงกลมกว้าง ให้วงิ่ ช้าก่อน ต่อไปจึงให้วงิ่ ห้อ แล้วให้หดั เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาสลับกัน แล้วก็วงิ่ ตรง
ไม่ให้หยุดเลย ซ้อมอยูเ่ ป็ นเวลาหนึ่งชัว่ โมงเต็ม แล้วจึงให้มา้ เดินช้า ๆ
เสร็ จแล้วเขาจึงชักม้ามาพูดกับอิลเดอริ มว่า “มันทางานได้ดีมากม้าก็ไม่เหนื่อยเกินไป อย่างไรก็
ตามมันจะต้องนาความมีชยั มาให้ท่าน ขอแต่ให้ได้ฝึกอยูเ่ รื่ อย ๆ”
เขาสังเกตเห็นบัลทาซาร์ ยนื ถือไม้เม้าอยูใ่ กล้กบั อิลเดอริ ม และมีหญิงสองคนคลุมหน้าอยู่ เขา
นึกว่าคนหนึ่งต้องเป็ นหญิงชาวอียปิ ต์เป็ นแน่

80

อิลเดอริ มจึงพูดว่า “เราจะต้องมีชยั และแก้แค้นได้สาเร็ จ ข้าพเจ้าไม่มีความหวัน่ เกรงต่อไปแล้ว
ท่านผูเ้ ป็ นบุตรชายของแม่ทพั อาริ อุส ท่านเป็ นคนเก่งจริ ง ๆ”
เบ็นเฮอร์ ตอบอย่างสุ ภาพว่า “ขอบใจท่านมาก, ให้คนใช้เอาน้ ามาให้มา้ ดื่มเสี ยเถิด”
เบ็นเฮอร์ ได้ช่วยเอาน้ าให้มา้ กินด้วย
สักครู่ หนึ่ง เขาได้กระโดดขึ้นม้าซี รีอสั แล้วเริ่ มต้นฝึ กหัดอีก ทาเหมือนคราวแรก คือให้มา้ เดิน
ก่อน แล้ววิง่ ช้า ๆ แล้ววิง่ ห้อ สุ ดท้ายกวดให้มา้ วิง่ เร็ วจนสุ ดฝี เท้า เขาได้ฝึกวิง่ ตรง, วิง่ อ้อม เลี้ยวซ้ายเลี้ยว
ขวาจนม้าชานาญ โดยไม่ตอ้ งมีการขู่บงั คับแต่ประการใด คล้ายกับว่าม้านั้นรู ้ใจของผูฝ้ ึ กเป็ นอย่างดี
ในขณะที่กาลังฝึ กอยูก่ ็ได้รับ การชมเชยจากผูท้ ี่ยนื ดูอยูน่ ้ นั ว่าเบ็นเฮอร์ เป็ นนายสารถีช้ นั เยีย่ ม ก็
พอดีมอลลัคมาถึงตรงเข้าไปหาพ่อเฒ่า
“ผมนาจดหมายจากซิ โมนิเดส พ่อค้ามาให้ท่านหนึ่งฉบับ เขาฝากความสันติสุขแห่ งพระเจ้า
มายังท่านด้วย เขาขอร้องให้ท่านรี บอ่านจดหมายทันทีที่ได้รับ”
อิลเดอริ มได้รับฉี กจดหมายออกจากห่อผ้า มีจดหมายรวม 2 ฉบับ จึงอ่านทันที
ฉบับที่ 1
จากซิ โมนิเดสถึงพ่อเฒ่าอิลเดอริ ม
สหายรัก,
ในเต้นท์ของท่านมีชายหนุ่มผูห้ นึ่งชื่อว่าบุตรของแม่ทพั อาริ อุส ซึ่ งเป็ นชื่ อบุตรบุญธรรม เขา
เป็ นที่รักของข้าพเจ้า เขามีประวัติที่แปลกประหลาด แล้วข้าพเจ้าจะเล่าให้ท่านฟัง ขอเชิ ญท่านมาหา
ข้าพเจ้าในวันนี้หรื อพรุ่ งนี้ก็ได้ ข้าพเจ้าจะเล่าประวัติของเขาโดยละเอียด และจะได้ปรึ กษาหารื อกัน
ต่อไป
ในขณะนี้ขอให้ท่านรับรองเขาให้สมเกียรติ
ถ้าต้องสิ้ นค่าใช้จ่ายเท่าไรข้าพเจ้าจะชดใช้ให้
ภายหลัง การที่ขา้ พเจ้ามีผลประโยชน์ในชายหนุ่มผูน้ ้ ีขอให้ท่านเก็บไว้เป็ นความลับ
ขอได้โปรดส่ งความคิดถึงของข้าพเจ้าไปยังบรรดาแขกของท่านทุกคน คือนักปราชญ์, บุตรสาว
, ตัวท่านเองและบรรดาคนอื่น ๆ ที่ท่านสนใจ สาหรับการจองที่นงั่ ในวันแข่งรถ ข้าพเจ้าสารองบัตรไว้
อย่างเพียงพอแล้ว
ขอให้ท่านจงมีสันติสุข,
จากสหายรักยิง่ ของท่าน
(ลงนาม) ซิโมนิเดส
ฉบับที่ 2
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จากซิ โมนิเดสถึงพ่อเฒ่าอิลเดอริ ม
สหายรัก,
ข้าพเจ้าขอแจ้งให้ท่านทราบว่า บรรดาคนที่มิใช่เป็ นชาวโรมันที่มีเงินทองและทรัพย์สินมาก ๆ
จงระวังตัว บัดนี้มีเจ้าพนักงานชาวโรมันมีอานาจมาประจาหน้าที่ในเมืองนี้ และจะคอยรี ดเงินทอง
ทรัพย์สิน
คน ๆ นี้ก็คือกงสุ ลแมกเซนติอสั ขอให้พวกเราจงระวังตัวให้มากและขอเตือนอีกหนึ่งข้อคือ มี
ผูค้ นคอยคิดร้ายต่อท่าน มีกษัตริ ยเ์ ฮโรดรวมอยูใ่ นคณะคิดร้ายนี้ดว้ ย เพราะท่านมีทรัพย์สินอยูใ่ นเขตที่
กษัตริ ยเ์ ฮโรดปกครองเป็ นจานวนมาก
เพราะฉะนั้นจงระวังตัวให้ดี ในตอนเช้าวันนี้ ขอให้ส่งคนรักษาเส้นทางของท่านไปคอยอยูท่ าง
ทิศใต้ของเมืองอันติออ๊ ก และสั่งให้ตรวจค้นผูถ้ ือหนังสื อทุกคนที่เดินไปมาเข้าออกในเส้นทาง ถ้ามี
จดหมายหรื อเอกสารใด ๆ ให้รีบยึดออกอ่านทันที
ท่านควรได้รับจดหมายนี้แต่วานนี้แล้ว แต่ยงั ไม่สายเกินไป ขอให้รีบจัดการอย่างด่วนจี๋ จงให้
คนของท่านรี บไปดักตามเส้นทางสายต่าง ๆ โดยเร็ ว แล้วท่านจะพบคนเดินหนังสื อดังกล่าว
จงรี บทาโดยเร็ ว และเมื่ออ่านใจความแล้วรี บเผาเอกสารทันที
จากสหายรักผูส้ ัตย์ซื่อ
(ลงนาม) ซิโมนิเดส
อิลเดอริ มเมื่อทราบความแล้วรี บจัดการโดยด่วน การฝึ กหัดม้าคงดาเนินไปอีกเป็ นเวลาสอง
ชัว่ โมงจึงเลิก
เบ็นเฮอร์ นาม้ามาคืนให้แล้วพูดว่า “ตอนบ่ายขอฝึ กซ้อมอีกครั้งหนึ่ง”
อิลเดอริ มเดินไปหาเบ็นเฮอร์ ในขณะที่ยงั อยูบ่ นหลังม้าซี รีอสั แล้วบอกว่า “ข้าพเจ้าขอมอบม้า
ทั้ง 5 ตัวไว้กบั ท่าน ให้จดั การเอาเองตามชอบใจจนกว่าจะเสร็ จสิ้ นการแข่งขันกีฬาคราวนี้ ท่านทดลอง
ฝึ กเพียงสองชัว่ โมงได้ผลดีกว่าอ้ายพวกโรมันหน้าโกงทาการฝึ กตั้งหลายสัปดาห์ ด้วยพระบารมีพระเจ้า
พวกเราจะต้องชนะมันอย่างแน่ ๆ”
เบ็นเฮอร์ คงพักอยูใ่ นเต็นท์กบั ม้าในขณะที่คนใช้กาลังปรนนิบตั ิมา้ อยู่
ภายหลังที่อาบน้ าใน
ทะเลสาบแล้ว เขาก็แต่งกายแบบยูดาและไปเดินเล่นสนทนากับมอลลัคในสวน
เขาสนทนากันอยูน่ าน มีขอ้ ความตอนหนึ่งที่เบ็นเฮอร์ กล่าวว่า
“ผมขอให้ท่านช่วยไปเอากระเป๋ าเดินทางซึ่ งเก็บไว้ ณ ที่พกั ริ มแม่น้ าใกล้สะพานเซลิวเซี ยนมา
ที่นี่ในวันนี้ หวังว่าท่านคงไม่รังเกียจ”
มอลลัคตอบว่ายินดีทาด้วยความเต็มใจเสมอ
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เบ็นเฮอร์ “ขอบใจ, มอลลัค ผมเชื่อคาพูดของท่าน พวกเราเป็ นคนในเผ่าพันธุ์เดียวกัน และศัตรู
ร่ วมของพวกเราก็คือชาวโรมัน และนอกจากนั้นท่านยังเป็ นนักธุ รกิจที่ดี ส่ วนพ่อเฒ่าอิลเดอริ มผมเกรง
ว่าจะไม่ใช่นกั ธุ รกิจ”
“จริ ง, คนอาหรับมิใช่พอ่ ค้าที่ชานาญนัก”
“นี่แน่ะ คุณมอลลัค เพื่อมิให้เสี ยสิ ทธิ และเกิดอุปสรรคในการแข่งขัน ผมขอร้องให้ท่านไปที่
สานักงานการแข่งขันกีฬา และตรวจดูวา่ พ่อเฒ่านี้ปฏิบตั ิตามกฎข้อบังคับครบถ้วนหรื อเปล่า ถ้าท่านขอ
สาเนากฎข้อบังคับต่าง ๆ ในการแข่งขันทุกอย่างมาให้ผมด้วย ก็จะเป็ นประโยชน์ดียงิ่ เพื่อผมจะได้นอน
ใจได้ ผมอยากจะทราบสี ที่จะใช้สาหรับผม และรายละเอียดเกี่ยวกับช่องที่จะเริ่ มต้น หมายเลขที่เท่าไร
และอยูข่ า้ งซ้ายหรื อข้างขวาเมลซาลา ถ้าไม่เป็ นไปตามนี้ขอท่านช่วยจัดผมเข้าอยูใ่ กล้กบั เมสซาลาด้วย
ขอให้ท่านช่วยจัดการโดยละเอียดด้วย”
“ผมเต็มใจที่จะช่วยเหลืออย่างสุ ดความสามารถไม่ให้เหลวไหลได้เป็ นอันขาด”
“ผมอยากจะให้ท่านไปสื บดูวา่ รถของเมสซาลามีน้ าหนักเท่าไรต้องการตัวเลขที่แน่นอน และ
ขอให้วดั มาด้วยว่าเพลาของรถสู งจากพื้นดินเท่าไร ขอให้ได้มาแน่นอน”
มอลลัค “ผมเข้าใจแล้ว หมายความว่าวัดเส้นดิ่งจากศูนย์กลางเพลาถึงดินใช่ใหม?”
เบ็นเฮอร์ “ถูกแล้ว, ท่านเข้าใจดี ผมขอมอบให้เป็ นภาระ, ให้เรากลับไปยังเต้นท์กนั เถิด”
ในขณะที่เขากาลังสนทนากันในสวนนั้นเอง ก็มีชาวอาหรับคนหนึ่งขี่มา้ มาบอกเขาว่า.
“อีแรส, บุตรสาวของบัลทาซาร์ ให้ผมมาเรี ยนท่าน” ในขณะนั้นเบ็นเฮอร์ นงั่ อยูใ่ นเต็นท์
“ว่าอย่างไร?”
“เธออยากจะเชิ ญท่านให้ไปเที่ยวในทะเลสาปกับเธอ”
“บอกเธอด้วยว่าจะไปตอบด้วยตนเอง”
เบ็นเฮอร์ สวมรองเท้าแล้วก็รีบไปหาหญิงอียปิ ต์น้ นั ขณะนั้นจวนค่าแล้ว เขาได้ยนิ เสี ยงคนเลี้ยง
สัตว์นาฝูงสัตว์กลับเข้าคอก
ตามสายตาของเบ็นเฮอร์ หญิงผูน้ ้ ีสวยทั้งรู ปร่ าง มีเสี ยงไพเราะตาโต, ดา เหมือนลูกอัลมัน
นุ่มนวล ร่ างสู งระหง, ประเปรี ยว, งามจับตาจับใจ เธอสวมเครื่ องแต่งกายอย่างดี ทีแรกเขาก็ไม่นึกรัก แต่
เมื่อได้ชมโฉมใกล้ชิดและติดใจลักษณะแปลกนี้แหละเร้าอารมณ์รักให้เกิดขึ้น
ที่สะพานน้ ามีบนั ได และตรงทางเดินมีโคมไฟ เขาได้มายืนอยูต่ รงบันไดน้ า เมื่อมองไปดูก็เห็น
เรื อใบเล็กลาหนึ่งจอดอยู่ มีแขกดาชาวอายธิ โอปเปี ยผูต้ ีกรรเชียง ตอนท้ายเรื อมีเบาะและพรมงามสี แดง
ปูอยู่ หญิงสาวอียปิ ต์นงั่ ถือหางเสื อด้วยตนเอง ห่มผ้าสะไบแบบอินเดีย มีผา้ คลุมหน้าและผ้าคล้องคอ
ชนิดสวยที่สุด มือแขนบ่าเปิ ดออกให้เห็นชัด รู ปร่ างของเธอได้ส่วนสัดจะหาที่ติมิได้เลย ทาให้เบ็นเฮอร์
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ตลึงมอง กิริยา, ท่าทาง, การแสดงออกทุกส่ วนงามไปหมด ตลอดจนนิ้วมือก็งามและมีความหมาย ทุก
ส่ วนของร่ างกายงามไปหมด แม้จะมีผา้ ห่มปิ ดคอและไหล่ แต่ก็ไม่มิดชิดทั้งหมด ยังคงเห็นผิวอันงาม
แสนงามของเธอได้
เมื่อเธอเห็นเขายืนงงอยูก่ ็บอกว่า “ขอเชิ ญลงมาในเรื อ ไม่เช่นนั้นจะแปลว่าคุณกลัวน้ า”
ทาให้เขาหน้าแดงยิง่ ขึ้น เธอรู้ชีวประวัติทางทะเลของเขาไหมหนอ? เขาได้เดินลงไปที่กราบเรื อ
แล้วก้าวลงไปกลางลา
“ผมกลัวมาก” เขาพูดเมื่อลงไปนัง่ ตรงที่วา่ งข้างหน้าเธอ
“กลัวอะไรกัน?”
เขายิม้ ตอบว่า “กลัวจะทาให้เรื อจม”
“รอให้เรื อแล่นไปในที่ลึกเสี ยก่อน” เธอพูดพร้อมทั้งให้สัญญาณฝี พายตีกรรเชียงออกเรื อ
“ให้ผมถือหางเสื อเถอะ”
“ไม่ได้ ดิฉนั เชิ ญให้คุณมาเที่ยว เพื่อเป็ นการตอบแทนบุญคุณของคุณ คุณมีหน้าที่พูด ดิฉนั มี
หน้าที่จะฟังหรื อจะให้ดิฉนั พูดแล้วคุณฟังก็ได้ ดิฉนั มีหน้าที่จะเลือกทิศทางที่เรื อจะไป จะให้คุณเลือก
ไม่ได้”
“เราจะไปทางไหนกัน?”
“คุณกลัวอีกแล้ว”
“โอ, คุณคนสวย อียปิ ต์เชียน ผมใช้คาถามข้อแรกของผูท้ ี่เป็ นทาสต่างหาก”
“โปรดเรี ยกชื่อดิฉนั ว่าอียปิ ต์”
“ผมอยากเรี ยกคุณว่าอีแรส”
“ชื่อนั้นเก็บไว้ในใจ แต่เรี ยกดิฉนั ว่าอียปิ ต์”
“อียปิ ต์เป็ นชื่อประเทศ หมายถึงพลเมืองจานวนมาก”
“ถูกแล้ว, นัน่ เป็ นประเทศจริ ง ๆ” “ผมเข้าใจแล้ว, คุณจะพาไปประเทศอียปิ ต์”
“ถ้าเป็ นไปได้ ดิฉนั จะยินดี ”
เธอถอนหายใจขณะพูด
เบ็นเฮอร์ “แล้วคุณก็ไม่เอาใจใส่ ผมต่อไป”
“นี่คุณถ้าจะยังไม่เคยไปอียปิ ต์เลย”
“ไม่เคยเลย”
“ดิฉนั จะบอกให้ เป็ นประเทศที่คนไม่มีทุกข์ร้อน, เป็ นยอดปรารถนาของคนทัว่ โลก เป็ นบ่อเกิด
ของพระเจ้าต่าง ๆ ฉะนั้นจึงได้รับพระพรสู งสุ ด โอ, ท่านผูเ้ ป็ นบุตรของแม่ทพั อาริ อุส, ในประเทศนั้น
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คนที่เป็ นสุ ขอยูแ่ ล้วถ้าได้ดื่มน้ าในแม่น้ าศักดิ์สิทธิ์ สักครั้งเดียว ก็จะยิม้ แย้มแจ่มใสร้องเพลงและโสมนัส
ยินดีเหมือนเด็ก ๆ”
เขาได้ไปเที่ยวสนุกสนานด้วยกันเป็ นเวลาสองสามชัว่ โมง พอขึ้นจากเรื อ เธอก็พดู กับเขาว่า
“พรุ่ งนี้เราจะได้เข้าไปในเมือง”
เบ็นเฮอร์ “คุณจะไปดูการแข่งรถด้วยหรื อ?”
“ไปแน่นอน”
“ผมจะได้ส่งธงมาให้คุณ”
แล้วเขาทั้งสองก็จากกันไป
อิลเดอริ มได้กลับไปที่เต็นท์ในวันรุ่ งขึ้นเวลา 3 โมงเช้า เมื่อเขาลงจากหลังม้า ก็มีแขกคนหนึ่งมา
พบและบอกเขาว่า “นายครับ, ผมได้รับคาสั่งให้นาห่อนี้ มาส่ งท่าน ขอให้ท่านได้อ่านโดยเร็ ว ถ้าเผือ่ มี
คาตอบผมจะได้ถือกลับไป”
อิลเดอริ มดูห่อนั้นมีตราประจาครั่งฉี กขาด จ่าหน้าซองว่า “ถึงวาเลอริ อุส เกรตัส เมืองกายซาไร
อา”
เขามมองเห็นว่าเป็ นภาษาละตินจึงบ่นว่าไม่รู้เรื่ อง หากจดหมายนั้นเป็ นภาษากรี กหรื ออาหรับก็
พออ่านได้ เขามองเห็นแต่ลายเซ็นชื่อว่าเป็ นเมสซาลาเท่านั้น
เขาถามคนใช้ “เจ้าหนุ่มยิวไปไหน?”
“เขาไปฝึ กม้าในทุ่ง” คนใช้ตอบ
พ่อเฒ่าเอาจดหมายใส่ ซองแล้วเหน็บไว้ที่บ้ นั เอว แล้วกระโดดขึ้นม้า ในทันใดนั้นมีคนแปลก
หน้าคนหนึ่งมาจากเมืองเข้ามาถามว่า
“ข้าพเจ้าต้องการพบพ่อเฒ่าอิลเดอริ ม, คนใจกว้าง”
ท่าทางแต่งตัวและคาพูดแสดงว่าเป็ นคนโรมัน
พ่อเฒ่าจึงตอบว่า “เรานี่แหละคืออิลเดอริ ม” ชายคนนั้นก้มหน้าพลางพูดว่า “ผมได้ยนิ ว่าท่าน
ต้องการคนขับรถแข่ง”
อิลเดอริ มพูดอย่างดูถูกว่า “ไม่ตอ้ งการหรอก, เรามีคนขับรถแล้ว”
พ่อเฒ่าเตรี ยมจะควบม้าไป แต่ชายนั้นอ้อนวอนว่า “ท่านครับ, ผมเป็ นคนชอบม้า เขาลือกันว่า
ท่านมีมา้ งามที่สุดในโลกมิใช่หรื อ?”
พ่อเฒ่าชักงง เมื่อได้ฟังคาพูดป้ อยอจึงรั้งบังเหี ยนม้าไว้ และพูดว่า “ไม่ใช่วนั นี้, วันหลังจึงจะให้
ชม เรามีธุระร้อนจะรี บไป”
ว่าแล้วพ่อเฒ่าก็ควบม้าออกสู่ ทุ่ง ส่ วนชายนั้นก็รีบเข้าไปในเมืองเขาพอใจที่ทาหน้าที่เสร็ จแล้ว
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นับแต่เริ่ มแรกมาถึงวันแข่งขันมีคน 2-3 คนมาสื บเหตุการณ์ที่สวนอินทะผาลัมของพ่อเฒ่า ทาที
ว่ามารับจ้างขับรถ ความจริ งเป็ นสายลับของเมสซาลามาสื บความเคลื่อนไหวของเบ็นเฮอร์
พ่อเฒ่าคอยดูการฝึ กด้วยความพอใจ จนเบ็นเฮอร์ นาม้าเข้ามาพักในตอนก่อนเที่ยง เขาได้เห็นว่า
ม้าทั้ง 4 ตัวมิใช่วงิ่ ช้าที่สุดตัวหนึ่งและเร็ วที่สุดตัวหนึ่ง แต่ท้ งั 4 ตัววิง่ ได้พร้อมเพรี ยงกันราวกับม้าตัว
เดียว
เบ็นเฮอร์ เอ่ยขึ้นก่อนว่า “ท่านที่รัก บ่ายวันนี้ผมจะต้องคืนม้าซีรีอสั ให้ท่าน และจะต้องนารถ
ออกใช้ซอ้ มละ”
“เอาเดี๋ยวนี้หรื อ?”
“ม้าแบบนี้ฝึกซ้อมวันเดียวก็พอ มันไม่กลัวหรอก มันมีปัญญาเหมือนคน มันชอบการฝึ ก โดย
เฉพาะตัวนี้เป็ นตัวอายุนอ้ ยที่สุดซึ่ งชื่อแอลเดบารัน มันวิง่ เร็ วที่สุด ถ้าให้มนั วิง่ รอบสนามเพียงครั้งเดียว
มันจะนาหน้าตัวอื่น ๆ ชัว่ สามช่วงตัวของมันทีเดียว”
อิลเดอริ มลูบเครา “เจ้าแอลเดบารันวิง่ เร็ วที่สุด แต่ตวั ไหนช้าที่สุดเล่า?
“เจ้าตัวนี้อนั ตาเรส แต่มนั จะต้องชนะแน่ ๆ มันชอบวิง่ ตลอดวัน พอตกเย็นเท่านั้นมันวิง่ ได้เร็ ว
ที่สุด”
“ถูกต้องของท่าน” อิลเดอริ มพูด
“แต่วา่ ท่านที่รัก, ผมมีความกลัวอยูอ่ ย่างเดียว” พ่อเฒ่ายิง่ สนใจมากขึ้น
“ด้วยอารามอยากเอาชนะ พวกโรมันมักจะไม่รักษาเกียรติของนักกีฬา มันมักจะใช้อุบายร้อย
แปด ไม่สิ้นสุ ด โดยเฉพาะการแข่งรถรบความเลวของพวกโรมันขยายไปจนถึงม้า, คนขับและเจ้าของ
ขอให้ท่านรักษาม้าให้ดี นับแต่น้ ีไปจนถึงเสร็ จสิ้ นการแข่งขัน อย่าให้คนแปลกหน้าเข้ามาดูมา้ เป็ นอัน
ขาด ถ้าอยากจะให้ปลอดภัยบริ บูรณ์ ขอให้เฝ้ าระวังม้าโดยใช้อาวุธป้ องกันตัว และเฝ้ าตลอดทั้งกลางวัน
และกลางคืน ถ้าทาได้เช่นนี้ผมถึงจะหายหวาดกลัว”
ครั้นแล้วเมื่อมาถึงประตูเต็นท์ เขาก็พากันลงจากหลังม้า
“สิ่ งที่ท่านเตือนข้าพเจ้าจะทาทุกประการ ด้วยพระมหากรุ ณาคุณของพระเจ้า จะไม่ยอมให้ผใู ้ ด
แตะต้องม้าเป็ นอันขาดนอกจากคนที่ไว้ใจข้าพเจ้าจะวางยามตั้งแต่คืนวันนี้ เป็ นต้นไป” พ่อเฒ่าดึงห่อออก
มาแล้วเปิ ดออกช้า ๆ “นี่แน่ะ ขอท่านช่วยอ่านภาษาละตินหน่อยเถิด”
เขาส่ งจดหมายนั้นให้เบ็นเฮอร์
“กรุ ณาอ่านดัง ๆ แล้วแปลออกเป็ นภาษายูดา ภาษาลาตินข้าพเจ้าฟังไม่รู้เรื่ อง”
เบ็นเฮอร์ มีอารมณ์ดี เขาเริ่ มอ่านตั้งแต่ตน้ ที่วา่ “จากเมสซาลาถึงเกรตัส” ทาให้หวั ใจของเขาเต้น
แรง อิลเดอริ มสังเกตอาการของเขาตลอด
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“ข้าพเจ้ากาลังคอยฟังอยู”่
เบ็นเฮอร์ ขอโทษแล้วก็อธิ บายให้ฟังว่าด้วยความระมัดระวัง เป็ นสาเนาของจดหมายที่เมสซาลา
ส่ งไปยังเกรตัส
พ่อเฒ่านิ่งฟังด้วยความสนใจตลอดโดยเฉพาะอย่างยิง่ ในเมื่อระบุชื่อเขา ในตอนที่วา่ จะพบเบ็น
เฮอร์ได้ที่สวนอินทะผาลัม
“อ๊ะ” เขาอุทานขึ้นด้วยความโกรธ “ที่สวนอินทะผาลัมในเต็นท์ของอิลเดอริ มเจ้าตัวทรยศ”
“เขาว่าเราเป็ นคนทรยศเสี ยแล้วหรื อ?” เขาพูดด้วยความโกรธ
เบ็นเฮอร์ พดู อย่างอ้อนวอนว่า “ประเดี๋ยวก่อน ตอนนั้นเป็ นเพียงความเห็น ต่อไปเขากล่าวว่า
“ภายในเต็นท์ของอิลเดอริ มผูท้ รยศมันคงไม่พน้ เงื้อมมือของพวกเราเป็ นแน่” ตอนนี้แหละเป็ นคาขู่เข็ญ
ท่านละ”
“ขู่เข็ญเรา, อิลเดอริ ม, ผูม้ ีทหารม้าพร้อมด้วยหอกตั้งจานวนหมื่นหรื อ?”
พ่อเฒ่าลุกขึ้นชูกาปั้ นด้วยความโมโหพูดว่า “เมื่อไรการอวดทลึ่งอวดดีน้ ีจะหยุดกันเสี ยที?” เขา
เดินไปเดินมาในเต็นท์แล้วก็จบั บ่าเบ็นเฮอร์ พดู ว่า
“ท่านผูเ้ ป็ นบุตรอาริ อุส ถ้าข้าพเจ้าเป็ นหนุ่มและแข็งแรงเหมือนท่านและฝึ กอาวุธเหมือนท่าน
และมีใจเจ็บแค้นที่จะต้องแก้เผ็ดอยูแ่ ล้วเช่นท่าน ผมเป็ นต้องทาให้ความเกลียดกลายเป็ นสิ่ งศักดิ์สิทธิ์
ขึ้นมาทันที ขอให้เราเลิกปลอมตัวกันเสี ยที ท่านผูเ้ ป็ นบุตรของเฮอร์ ”
คาพูดตอนนี้ทาให้เบ็นเฮอร์ แปลกใจ เขามองดูสายตาของพ่อเฒ่าที่กาลังดุเดือด
“เบ็นเฮอร์ , ถ้ามีคนมาทาให้ขา้ พเจ้าเจ็บใจเท่ากับครึ่ งหนึ่งของท่าน และทาให้ตอ้ งระลึกเสมอ
เช่นท่าน ข้าพเจ้าไม่สามารถจะนิ่งดูดายอยูไ่ ด้เลย จะต้องทาการแก้แค้นให้ได้ ข้าพเจ้าจะไปปลุกมนุษย์
ทุกประเทศให้ลุกเป็ นไฟ ข้าพเจ้าจะเข้าร่ วมสงครามกูเ้ สรี ภาพทุกแห่ง ข้าพเจ้าจะเข้าทาการรบเพื่อต่อสู ้
กับกรุ งโรมทุกครั้ง”
พ่อเฒ่าต้องหยุดพูดเพราะเหนื่อยหอบ นัง่ ลงบิดมือ
“ท่านครับ, ท่านได้จดหมายนี้มาอย่างไร?”
อิลเดอริ มตอบ “คนของข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ักษาถนนระหว่างเมืองต่าง ๆ เขานาเอามาจากคนถือ
หนังสื อ”
“มีคนรู ้ไหมว่าเป็ นพวกของคุณ”
ใครก็คิดว่าเป็ นโจร ซึ่ งคนของข้าพเจ้าจะต้องปราบและฆ่าเสี ย”
“ท่านเรี ยกชื่อผมตามบิดา ผมคิดว่าในโลกไม่มีใครรู ้ ท่านรู ้ได้อย่างไร?”
อิลเดอริ ม “ข้าพเจ้ารู ้จกั ท่านดี แต่ยงั บอกอะไรมากไม่ได้”
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เมื่อพ่อเฒ่ารับจดหมายจากเบ็นเฮอร์ แล้วก็ใส่ ซองไว้ตามเดิม เริ่ มทางานต่อไป
พ่อเฒ่า “ข้าพเจ้าบอกแล้วว่าถ้าข้าพเจ้าเป็ นท่าน ข้าพเจ้าจะทาสิ่ งต่าง ๆ แต่ไม่เห็นท่านบอก
ข้าพเจ้าบ้างเลยจะทาอะไรต่อไป”
เบ็นเฮอร์ตอบ “ผมตั้งใจจะตอบท่าน สิ่ งที่ท่านบอกแล้วผมจะทาโดยเต็มความสามารถ ผมคิด
จะแก้แค้นอยูต่ ลอดเวลา ทุกชัว่ โมง ตลอดเวลาห้าปี ผมมิได้มีชีวติ อยูเ่ พื่ออย่างอื่นเลย ผมไม่เคยหยุดยั้ง
ไม่ยอมหาความสุ ขของคนหนุ่ม การพูดป้ อยอของพวกโรมันผมไม่เอาใจใส่ ผมต้องการให้มนั สอนให้
ผมรู ้จกั วิธีแก้แค้น ผมไปหาครู อาจารย์ที่มีชื่อเสี ยงผมต้องการเรี ยนวิชานักรบ สมาคมกับนักฟันดาบ นัก
ต่อสู ้บนเวที เพื่อให้เขาเป็ นครู สอน ฝึ กหัดตามค่ายต่าง ๆ ผมจะต้องเป็ นนายทหารจึงได้เข้าไปปราบพวก
ปาร์เทียนส์แล้วจะได้เป็ นศัตรู แล้วโรมันจะต้องเสี ยชีวติ ของคนโรมันเอง เพราะความชัว่ ร้ายของตน นี่
แหละเป็ นคาตอบของผม”
อิลเดอริ มกอดและจูบเขา พูดด้วยอารมณ์รุนแรงว่า ท่านจะได้รับการร่ วมมือจากข้าพเจ้าอย่าง
เต็มที่ คน, ม้า, อูฐและทะเลทรายสาหรับการเตรี ยมรบ ท่านจะทราบจากข้าพเจ้าในคืนนี้
ครั้นแล้วอิลเดอริ มรี บเข้าในเมือง
จดหมายที่เบ็นเฮอร์ได้ทราบเรื่ องแล้วเป็ นการเตือนถึงอันตรายที่จะบังเกิดขึ้น พร้อมกับฝ่ ายศัตรู
สารภาพความผิดของมันออกมาด้วย ฉะนั้นเมื่ออิลเดอริ มออกจากเต็นท์ไปแล้ว เบ็นเฮอร์จึงใช้ความคิด
อย่างมากเพื่อดาเนินการโดยเร็ ว เพราะพวกศัตรู มีความว่องไวและมีอิทธิ พลมากตามแบบชาวตะวันออก
ถ้าพวกศัตรู เกรงกลัวเขา ตัวเขาเองจะกลับมีเหตุผลควรเกรงกลัวพวกศัตรู ยงิ่ กว่า
เมื่อรับประทานอาหารกลางวันแล้ว เบ็นเฮอร์ให้เข็นรถออกมาตรวจดูในที่แจ้ง
ต่อไปเขาเอาม้าเข้าเทียมรถเพื่อทาการฝึ กซ้อม และฝึ กอยูห่ ลายชัว่ โมง เมื่อเขาเลิกกลับมาใน
ตอนเย็นรู้สึกมีความหวังยิง่ ขึ้น ทั้งมีใจเด็ดเดี่ยวเข้มแข็งที่จะผัดผ่อนการดาเนินคดี เกี่ยวกับตัวเมสซาลา
จนกว่าจะแพ้หรื อชนะเรื่ องกีฬาเสี ยก่อน เขาไม่อาจทนทานต่อการเผชิญหน้ากับศัตรู ตามแบบตะวันออก
อาจมีคู่แข่งขันอื่น ๆ ที่ไม่รู้จกั ความคิดของเขา เขามัน่ ใจผลของการชนะ เชื่อในความสามารถของตนเอง
และม้า 4 ตัว ก็เป็ นเพื่อนร่ วมเป็ นร่ วมตายในการกีฬาครั้งนี้
“ให้เขาลองมองดูเจ้าแอนตาเรส, แอลเดบรารัน, ริ เกล, อาแตร์ ม้าเหล่านี้ลว้ นเป็ นม้าชั้นดีเยีย่ ม
ทั้งนั้น
ฉะนั้นในระหว่างพัก เขาจึงคุยกับม้าที่มิใช่ฐานะนายแต่ในฐานะเพื่อน
พอค่าลง เบ็นเฮอร์ ได้นงั่ คอยอิลเดอริ มที่ประตูเต็นท์ เพราะยังไม่กลับจากเมือง เขาสบายใจไม่มี
ความระแวงสงสัยประการใด เพราะพ่อเฒ่าคงจะพอใจในการฝึ กม้าทั้ง 4 ตัว และการกินหญ้าอย่างอร่ อย
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ของม้าภายหลังการฝึ ก ความรู ้สึกเหล่านี้ทาให้เบ็นเฮอร์ พอใจ เขารู ้สึกตัวว่าเขาอยูใ่ นความดูแลรักษาของ
พระเจ้า ทันใดนั้นก็มีเสี ยงฝี เท้าม้า มอลลัคโผล่เข้ามา
มอลลัค “ท่านผูเ้ ป็ นบุตรของอาริ อุส ขอแสดงความเคารพแทนพ่อเฒ่าอิลเดอริ ม เขาต้องการให้
คุณไปพบเขาในเมือง เขากาลังคอยอยู”่
เบ็นเฮอร์ ไม่ถามอะไร ตรงไปที่มา้ กินหญ้ากินน้ าอยู่ เจ้าแอลเดบารันมันเข้ามาหาเขาคล้ายกับว่า
จะให้เขาขี่มนั ไปในเมือง แต่เขาเลือกม้าอื่นไม่เอาม้าทั้ง 4 ตัวนั้น เพราะมันเป็ นม้าที่ตอ้ งถอนไว้สาหรับ
การแข่งขันเท่านั้น สักครู่ สองคนก็ควบม้าเข้าไปในเมือง
ก่อนถึงสะพานเซลิวเซี ยน เขาได้ลงเรื อข้ามแม่น้ าอ้อมไปทางฝั่งขวาแล้วก็ขา้ มกลับมาอีกเข้า
เมืองทางตะวันตก การเดินทางอ้อมช้า แต่เบ็นเฮอร์ ยอมทาตามด้วยความระมัดระวังซึ่ งมีเหตุผลดี
เขาควบม้าพากันถึงที่ทาการของซิ โมนิ เดสใต้สะพานจึงหยุด
มอลลัค “ถึงแล้ว, ลงจากม้าได้”
เบ็นเฮอร์ จาสถานที่ได้ ถามว่า “อยูท่ ี่ไหน?”
“เชิญเข้าไป เดี๋ยวจะบอกให้”
คนยามรับเอาม้าไป สักประเดี๋ยวก็มีเสี ยงข้างในพูดว่า “ในนามพระเจ้า เชิญเข้ามาข้างใน”
มอลลัคหยุดที่ประตู เบ็นเฮอร์เข้าไปคนเดียว
ห้องนั้นเป็ นห้องเดียวกับที่เขาเคยสนทนากับซิ โมนิเดส ไม่มีการเปลี่ยนแปลง เว้นแต่ใกล้ ๆ
เก้าอี้มีแท่นตะเกียงตั้งอยู่ มีตะเกียงหลายดวงสว่างพอที่จะเห็นฝาห้องทุกด้าน และลายแกะสลักและ
กระจกเคลือบ
เมื่อเดินเข้าไปสักหน่อย เบ็นเฮอร์ ก็หยุด มีคนสามคนมองดูเขาคือซิ โมนิเดส, อิลเดอริ มและเอส
เธอร์
เขามองไปรอบ ๆ คล้ายกับว่าจะหาคาตอบต่อคาถามที่มีอยูใ่ นใจเขาสงสัยว่าพวกนี้มานัง่ ซุ บซิ บ
กันอยูท่ าไม มีธุระอะไรกับเขา พวกนี้เป็ นศัตรู หรื อมิตรกันแน่
ในที่สุดเขาก็มองดูเอสเธอร์
คนเหล่านี้มองดูเบ็นเฮอร์ ดว้ ยความกรุ ณา แต่ในใบหน้าของเอสเธอร์ มีน้ าใจไมตรี ที่แทงทะลุเข้า
ไปในความรู ้สึกของเขาอย่างบอกไม่ถูกเหมือนกัน
ซิ โมนิเดสกล่าวชื่อเขาหลายครั้ง “เบ็นเฮอร์ , ขอให้สันติสุขของพระเจ้าแห่งบรรพบุรุษอยูก่ บั
ท่าน” เขามองดูอย่างเคารพ แล้วยกมือวางที่อกแสดงความเคารพ
เบ็นเฮอร์ตอบ “ขอน้อมรับพรขอท่านเหมือนพรของบิดาที่มีต่อบุตร ขอให้เรามีความเข้าใจดีต่อ
กัน”
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เขาไม่ตอ้ งการแสดงความรู ้สึกแบบนายกับทาสต่อซิ โมนิ เดส
ซิโมนิเดสหันมาพูด “เอสเธอร์ , จัดเก้าอี้ในนายเจ้านัง่ ซิ ”
เธอทารี รอแล้วจึงหยิบม้าเตี้ยมาตัวหนึ่ง เบ็นเฮอร์ รีบเดินไปรับเอาม้าเตี้ยมาโดยเร็ ว เขาเอาไป
วางใกล้พอ่ ค้า แล้วนัง่ บนม้าเตี้ยนั้น
เขาพูดขึ้นว่า “ผมนัง่ ต่า ๆ ก็ได้”
เขาสบตาเอสเธอร์ ชวั่ อึดใจเดียวเท่านั้นก็มีความเข้าใจดีต่อกัน เขารู ้จกั บุญคุณของเธอและเธอก็
รู้จกั ความอดทนและความมีใจกว้างของเขา
ซิ โมนิเดสพยักหน้ารับ เขาสั่งบุตรสาวว่า “เอสเธอร์ , หยิบกระดาษมาให้พอ่ ที”
เธอไปที่ตูร้ ิ มฝาเปิ ดประตูออกหยิบแผ่นกระดาษให้บิดา
ซิโมนิเดสคลี่บญั ชี ออกพลางว่า “เบ็นเฮอร์ , ตามที่ท่านพูดว่าขอให้เรามีความเข้าใจดีต่อกัน ผมมี
บัญชีรายละเอียดของสิ่ งต่าง ๆ ซึ่งมีสาระคัญ 2 ประการ คือหนึ่งทรัพย์สิน สอง ความสัมพันธ์ของเราขอ
เชิญท่านอ่าน”
เบ็นเฮอร์รับกระดาษแล้วมองอิลเดอริ ม
ซิโมนิเดส “พ่อเฒ่าจะไม่ขดั ขวางการอ่านบัญชี ๆ แบบนี้ตอ้ งมีพยานเซ็นรับรอง ทางตอนท้าย
ท่านจะเห็นชื่ อของพ่อเฒ่าอิลเดอริ มเซ็นเป็ นพยานรับรองว่าถูกต้อง เพราะเขาเป็ นสหายของท่าน”
เบ็นเฮอร์ตอบ “ข้าพเจ้ารู ้วา่ เขาเป็ นเพื่อนดี และข้าพเจ้าจะพิสูจน์ตนเองว่าเป็ นเพื่อนที่ดีของเขา
เอาไว้ก่อนเถิด ซิโมนิเดส ผมจะอ่านโดยถี่ถว้ นในภายหลัง ขอให้ท่านเก็บไว้ก่อน เป็ นแต่แถลงรายการ
ให้ทราบก็แล้วกัน”
ซิโมนิเดสจึงรับเอาบัญชีกลับคืน
“เอสเธอร์ , จงเอาบัญชีมาจัดลาดับให้เรี ยบร้อย มิฉะนั้นมันจะสับสน”
เอสเธอร์ เข้ามาใกล้บิดา เพื่อเวลาบิดาอ่านจะได้ตรงกับที่เขียนรายละเอียดไว้ในบัญชีที่เอสเธอร์
ได้สอบทาน
ซิ โมนิเดสหยิบเอาบัญชีแผ่นแรกออกมาบอกว่า “บัญชี น้ ีแสดงถึงเงินที่เอามาจากบิดาของคุณ,
คือที่พวกโรมันแย่งเอาไปไม่ได้ ได้แต่จานวนเงินไว้เท่านั้น ทรัพย์สินอื่น ๆ ไม่ได้เลย และพวกโจรก็
ปล้นเอาไปแต่เฉพาะตัวเงิน เงินที่เก็บรวบรวมไว้ได้น้ ีถอนจากสาขาการค้าของบิดาคือที่กรุ งโรม, อเล็ก
ซันเดรี ย, ดาเมเซ็ค, ดาเธช, วาเลนเดียและที่อื่น ๆ ที่ทาการค้าติดต่อกับเราคิดเป็ นจานวนเงินยูดา 120 ตะ
ลันต์ (1 ตะลันต์ = 188,000 ดอลล่าร์ )
ครั้นแล้วสั่งให้เอสเธอร์ หยิบบัญชีข้ ึนมาอีกแผ่นหนึ่งอธิ บายว่า “ด้วยจานวนเงินดังกล่าว ผมเอา
ไปลงทุนค้าขายจึงได้เป็ นผลกาไรขึ้นมาดังรายละเอียดต่อไปนี้
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เรื อสิ นค้ารวม
60
ตะลันต์
สิ นค้าในร้าน
110
”
สิ นค้าในระวาง
75
”
อูฐและม้ารวม
20
”
คลังสิ นค้าต่าง ๆ
10
”
ตัวเงินที่ถึงกาหนดชาระ
54
”
เงินสดใจมือถอนได้
224
”
รวม
553
”
“เงินจานวน 553 ตะลันต์น้ ีถือเป็ นกาไรที่เกิดจากเงินลงทุนที่ขา้ พเจ้าได้รับเอามาจากบิดาของ
ท่าน 120 ตะลันต์ เมื่อรวมทั้งทุนและกาไรจึงเป็ นจานวน 673 ตะลันต์ คุณเบ็นเฮอร์ คุณเป็ นเศรษฐี
ยิง่ ใหญ่ที่สุดในโลก”
เขารับเอาบัญชีท้ งั หมดมาจากเอสเธอร์ แล้วม้วนเรี ยบร้อยส่ งให้เบ็นเฮอร์ กิริยาท่าทางแสดงว่า
เขาทางานตามหน้าที่ผจู้ ดั การจริ ง ๆ ทาเพื่อเบ็นเฮอร์ มิใช่ทาเพื่อตนเอง
เขาพูดต่อไปว่า “เงินจานวนนี้มากมายมหาศาล ท่านจะเอาไปทาอะไรต่อไปก็ยอ่ มทาได้”
ขณะนี้ทุกคนต่างพอใจ ซิ โมนิเดสเอามือจับอกอีกครั้ง เอสเธอร์ ใจร้อน อิลเดอริ มกระวน
กระวาย มนุษย์เราเมื่อเห็นเงินมาก ๆ อาจถูกทดลองได้ง่าย
เมื่อรับบัญชีไปแล้ว เบ็นเฮอร์ ลุกขึ้นแสดงความรู ้สึกออกมา
“สิ่ งเหล่านี้เปรี ยบเหมือนความสว่างจากสวรรค์เพื่อไล่ความมืดซึ่ งเดิมผมเกรงว่าจะไม่มีวนั หมด
ไป มืดมากจนผมหมดหวังที่จะมองเห็นอะไร ๆ” เบ็นเฮอร์ ได้กล่าวด้วยเสี ยงห้าวแล้วพูดต่อไปอีก “ก่อน
อื่น ผมขอบคุณพระองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าผูซ้ ่ ึ งไม่ทอดทิ้งข้าพเจ้า และรองลงไปก็ขอบใจท่านซิ โมนิเดส
ความสัตย์ซื่อของท่านมีน้ าหนักมากกว่าความโหดร้ายของคนอื่น และกูส้ ันดานของมนุษย์ไว้ได้”
“ไม่มีอะไรที่ผมจะทาไม่ได้ ขอให้เป็ นดังนั้นเถิด คนมีโชคดีเช่นผมจะมีใจกว้างกว่าผมไหม?
พ่อเฒ่าอิเดอริ ม, จงเป็ นพยานให้ผมด้วย เอสเธอร์ , จงเป็ นพยานในคาพูดของผมด้วย”
เขาส่ งมอบบัญชีท้ งั หมดให้แก่ซิโมนิเดส และกล่าวอย่างจริ งใจว่า
“ทรัพย์สินเงินทองตามบัญชีเหล่านี้ จะเป็ นเรื อ, บ้านเรื อน, สิ นค้า, อูฐ, ม้า, เงินมาน้อยเท่าใด ผม
ขอมอบคืนให้แก่ท่านซิ โมนิเดส ขอให้ลงบัญชีเป็ นหลักฐานว่าเป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของท่านแต่บดั นี้เป็ นต้น
ไป”
เอสเธอร์ ยมิ้ จนน้ าตาไหล, อิลเดอริ มสางเคราเร็ วเข้า ตาลุกโพลงส่ วนซิ โมนิเดสคงสงบอารมณ์
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เบ็นเฮอร์ กล่าวด้วยใจหนักแน่นอีกว่า “ขอให้ถือเป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของท่านโดยมีเงื่อนไขยกเว้นอยู่
ข้อเดียวว่า”
ทุกคนอยากจะฟังเงื่อนไข
“เงินทุก 120 ตะลันต์ซ่ ึ งของบิดาผมนั้นของส่ งคืนให้ผม”
ใบหน้าของอิลเดอริ มดีข้ ึน
“และคุณต้องร่ วมมือกับผมในการค้นหามารดาและน้องสาว
ใช้จ่ายเงินของคุณที่ได้รับ
เหมือนกับที่ผมใช้จ่ายเงินของผมในการค้นหาบุคคลทั้งสอง”
ซิโมนิเดสรู้สึกเห็นใจ ยืน่ มือออกพูดว่า “ผมเห็นน้ าใจของคุณแล้วเบ็นเธอร์ , ขอบพระคุณพระ
เจ้าที่ส่งคุณมาให้พบกับผม ถ้าผมได้รับใช้บิดาของคุณด้วยความสุ จริ ต แม้จะล่วงลับไปแล้วก็ตาม ขอให้
เชื่อใจเถิดว่าผมไม่คิดฉ้อโกงคุณหรอก”
ครั้นแล้วก็หยิบเอาแผ่นกระดาษอีกแผ่นหนึ่งส่ งให้เบ็นเฮอร์ “ท่านยังไม่ได้เห็นบัญชีท้ งั หมด จง
อ่านแผ่นนี้ดงั ๆ”
เบ็นเฮอร์ รับบัญชีแล้วอ่านดัง ๆ
บัญชีรายการทาสของตระกูลเฮอร์, จัดทาโดยซิโมนิเดส ผูจ้ ดั การทรัพย์สิน:1. อัมรา, ชายอียปิ ต์ ผูร้ ักษาวังที่กรุ งเยรู ซาเล็ม
2. ซิโมนิเดส, ผูจ้ ดั การทรัพย์, อันติอ๊อก
3. เอสเธอร์, บุตรซิโมนิเดส
เบ็นเฮอร์ มิได้คิดเลยว่า
บุตรสาวของซิ โมนิเดสจะต้องตกเป็ นทาสตามบิดามารดาด้วย
เด็กผูห้ ญิงคนนี้มีรูปร่ างเป็ นคู่แข่งกับหญิงชาวอียปิ ต์เขาตกใจเมื่อทราบเช่นนี้และมองดูใบหน้าแดงเรื่ อ
ของเธอ ๆ ก้มหน้าลง
เบ็นเฮอร์ กล่าว “คนที่มีเงินตั้ง 600 กว่าตะลันต์ยอ่ มเป็ นคนร่ ารวยและทาการอะไรก็ได้ แต่สิ่งที่
หายากกว่าเงิน และมีค่ายิง่ กว่าทรัพย์สินใด ๆ ก็คือปั ญญาที่ทาทรัพย์ให้ทวีมหาศาล และหัวใจไม่ยอม
เสื่ อมลงเมื่อทรัพย์ทวีข้ ึน ท่านซิ โมนิเดสและเอสเธอร์ คนสวย อย่ากลัวเลย พ่อเฒ่าอิลเดอริ มเป็ นพยานใน
ขณะที่ท่านทั้งสองประกาศตัวเป็ นทาส และในขณะนี้เองข้าพเจ้าก็ขอประกาศว่าท่านทั้งสองเป็ นอิสระ
และสิ่ งที่ขา้ พเจ้าประกาศจะต้องเขียนเป็ นลายลักษณะอักษร พอไหม หรื อจะให้ทามากกว่านี้?”
ซิโมนิเดส “เบ็นเฮอร์ , ท่านช่วยคนทุกข์ยากให้หายทุกข์ ผมพูดผิดไปที่วา่ ท่านทาอะไรได้ทุก
อย่าง แต่ท่านจะทาให้ผมเป็ นอิสระตามกฎหมายไม่ได้ ผมต้องเป็ นทาสของท่านตลอดไป เพราะผมได้
ยอมให้บิดาของท่านเจาะรู ที่ใบหูดงั ปรากฏอยูน่ ้ ี ”
“คุณพ่อของผมทาเช่นนั้นหรื อ?”
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ซิ โมนิเดสร้องโดยเร็ วว่า “อย่าลงโทษคุณพ่อเลย ท่านรับผมเป็ นทาสชั้นนั้นประเภทนั้นเพราะ
ผมขอร้องท่านให้ทาการเจาะหู ผมไม่เสี ยใจเลย เพราะเป็ นสิ่ งตอบแทนที่จะให้ได้ราเฆลมาเป็ นภริ ยา
เพราะถ้าผมไม่ทาตัวเช่นนั้นก็จะได้ได้ราเฆลมาเป็ นภริ ยา”
“ราเฆลเป็ นทาสตลอดไปหรื อ?”
“เป็ นเช่นนั้น”
เบ็นเฮอร์ เดินไปมาเพราะไม่สมความปรารถนาที่มุ่งไว้
เขาพูดขึ้นว่า “ผมร่ ารวยขึ้นเพราะความกรุ ณาของท่านแม่ทพั อาริ อุส บัดนี้ยงิ่ โชคลาภใหญ่ยงิ่ ขึ้น
เพราะบุคคลมีปัญญาได้กระทาให้ทรัพย์งอกงาม เป็ นน้ าพระทัยของพระเจ้าในการนี้ หรื อเปล่า, ท่านซิ
โมนิเดส โปรดช่วยเหลือผมให้ทาสิ่ งที่ถูกต้องด้วย ขอช่วยผมให้ดีสมชื่อ”
ใบหน้าของซิ โมนิเดสยิม้ แย้มขึ้น
“ท่านผูเ้ ป็ นบุตรของนายผูล้ ่วงลับไปแล้ว ผมสามารถทาการต่าง ๆ ได้ยงิ่ กว่าช่วยเหลือเสี ยอีก
ผมจะรับใช้ท่านด้วยกาลังใจและกาลังปั ญญาแม้ร่างกายจะตายไปแล้ว แต่จิตใจและปั ญญาจะรับใช้ท่าน
ต่อไป ผมขอสาบานต่อหน้าพระเจ้า ขอให้ผมเป็ นผูร้ ับใช้ท่านต่อไปเถิด”
“โปรดบอกมาว่าจะเป็ นอะไร?” เบ็นเฮอร์ เอ่ยขึ้น
“ขอให้เป็ นผูจ้ ดั การทรัพย์สินของท่านต่อไป”
“เป็ นอันตกลงว่าเป็ นผูจ้ ดั การทรัพย์สิน จะต้องเขียนเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไหม?”
“คาพูดของท่านก็เชื่ อถือได้เช่นเดียวกับบิดาท่าน ข้าพเจ้าไม่ตอ้ งการอะไรมากกว่านั้นจากท่าน
คือว่าความเข้าใจดีเป็ นอันสมบูรณ์..........”
เบ็นเฮอร์ “ผมก็เข้าใจดีแล้ว”
ซิโมนิเดส “เอสเธอร์, จงพูดซิ ”
เอสเธอร์ ยนื งงอยู่ แล้วก็ตรงเข้าไปพูดกับเบ็นเฮอร์ “ดิฉนั ก็เป็ นทาสเช่นเดียวกับมารดา, บัดนี้
มารดาก็ตายไปแล้ว ฉะนั้นขอให้ดิฉนั รับใช้บิดาต่อไปจนกว่าชีวติ จะหาไม่”
แล้วต่างฝ่ ายต่างก็นิ่งอยูส่ ักครู่
ซิโมนิเดส”เอสเธอร์ , เวลาก็ค่ามากแล้ว จงนาอาหารมาเลี้ยงกันเถิด ทุกคนคงหิ วโหยมาก”
ซิ โมนิเดสเมื่อเห็นว่าทุกคนต่างอิ่มแล้ว พูดต่อไป “ความเข้าใจนั้นผมเห็นว่ายังไม่สมบูรณ์
ต่อไปนี้ผมขอให้ชีวิตของเราทั้งหลายจงดาเนินไปเหมือนกับแม่น้ าซึ่ งทาให้น้ าไปรวมกัน ผมคิดว่าการ
ไหลของแม่น้ าทั้งหลายจะดีข้ ึนถ้าเมฆนาไป ขอให้แม่น้ าทั้งหลายไปตามที่พระเจ้าทรงนา”
นิ่งสักครู่ หนึ่งเขาก็พดู ต่อไป “ผมทราบความจริ งที่วา่ การที่ทรัพย์สินทวีมากขึ้นเป็ นเพราะพระ
เจ้าทรงประทานการช่วยเหลือในกิจการค้าที่ผมได้กระทาอยู”่
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เบ็นเฮอร์ “เป็ นเรื่ องอัศจรรย์มาก”
“นายครับ, พระเจ้าทรงทาการด้วย สาหรับคุ ณก็เช่นเดียวกันสติปัญญาแบบพระเจ้าจะต้องใช้จึง
จะเกิดผล ผมเองก็คอยดูพระประสงค์ของพระเจ้าอยูเ่ สมอ พระองค์จะต้องสาแดงน้ าพระทัยออกมาให้
เห็นวันหนึ่งจนได้ตามวิธีการและเวลาของพระองค์ พระองค์จะแสดงให้เห็นได้ชดั เจน และเป็ นเช่นนั้น
จริ ง ๆ สาหรับผม”
เบ็นเฮอร์ ฟังต่อไป
“หลายปี มาแล้ว ผมได้นงั่ อยูท่ างเหนื อเมืองเยรู ซาเล็ม มีคนขี่อูฐ 3 คน ได้เดินทางผ่านมา เป็ น
คนแปลกหน้าจากเมืองไกล เขาได้หยุดถามผมว่า “กษัตริ ยข์ องชนชาติยดู าที่ประสู ติใหม่ประทับอยูท่ ี่
ไหน? เขาได้เห็นดวงดาวของท่านปรากฏขึ้นทางทิศตะวันออก และตั้งใจจะมานมัสการกษัตริ ยน์ ้ นั ” ผม
ไม่เข้าใจจึงติดตามเข้าไปยังประตูดาเมเซค เขาถามทุกคนที่พบตลอดจนนายประตู ทุกคนต่างก็พากัน
แปลกใจในคาถามนี้ แม้จะมีคาพยากรณ์ไว้แล้วว่า พระผูช้ ่วยโลกจะมาบังเกิด แต่พวกเราทั้งหลาย
รวมทั้งนักปราชญ์ก็ไม่รู้เรื่ อง เมื่อพระเจ้าเข้ามาในโลก พระองค์ตอ้ งใช้เวลานานตั้งหลายศตรววษเพื่อให้
เหตุการณ์ติดต่อกัน คุณรู ้จกั บัลทาซาร์ มิใช่หรื อ?”
เบ็นเฮอร์ “เขาเล่าเรื่ องให้ผมฟังแล้ว”
ซิโมนิเดส “เป็ นเรื่ องมหัศจรรย์ ผมคอยมานานแล้ว พระเจ้าก็ทรงแจ้งให้ผมรู ้พระประสงค์ของ
พระองค์ พระมหากษัตริ ยเ์ สด็จมาอย่างคนยากจน, ไม่มีมิตรสหาย, ไม่มีกองทัพ, ไม่มีเมือง, ไม่มี
ปราสาท แต่จะมาตั้งการปกครองขึ้น กรุ งโรมจะต้องเสื่ อมลงและสู ญไป ท่านมีความรู ้ได้รับการอบรม
อย่างบริ บูรณ์ มีทรัพย์สินมาก ขอให้ถือว่าเป็ นโอกาสที่พระเจ้าประทานให้ ขอให้เป็ นไปตามพระ
ประสงค์ของพระองค์เถิด มนุษย์เราจะไม่มีเกียรติอะไรดียงิ่ กว่านี้แล้ว”
ซิ โมนิเดสขอร้องอย่างหนักหน่วง เบ็นเฮอร์ จึงตอบด้วยใจร้อนรนว่า “บัลทาซาร์ กล่าวว่า การ
ปกครองหรื อแผ่นดินของพระเจ้านั้นเป็ นการปกครองฝ่ ายจิตวิญญาณ”
“ผมต้องเชื่อบรรดาศาสดาพยากรณ์ เอสเธอร์, หยิบพระคัมภีร์มาให้พอ่ ดูซิ”
แล้วเขาพูดต่อไปว่า “ขอให้คาพยานของประชาชนได้เป็ นที่เข้าใจเถิด เอสเธอร์, เปิ ดหนังสื อ
ศาสดาพยากรณ์อิสยาห์ที่ได้เห็นศุภนิมิต”
เขารับเอาม้วนหนังสื อมาเปิ ดตอนที่วา่ “ประชาชนที่เดินอยูใ่ นความมืดได้เห็นความสว่างอัน
ใหญ่ยงิ่
ผูท้ ี่อยูใ่ นดินแดนแห่งเงามรณาได้รับแสงสว่าง......เพราะว่าทารกจะบังเกิดแก่ท่านทั้งหลาย
บุตรชายคนหนึ่งจะถูกประทานให้ และการปกครองจะอยูบ่ นบ่าของเขา.......เมื่อการปกครองของเขาทวี
ขึ้น
สันติสุขจะมีต่อไปไม่สิ้นสุ ดในพระที่นงั่ ของดาวิดและในแผ่นดินของพระองค์จะมีแต่ความ
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ยุติธรรมตลอดไป ท่านเชื่ อคาของบรรดาศาสดาพยากรณ์เหล่านี้ไหม? เอสเธอร์ เปิ ดดูคาพยากรณ์ของ
ท่านมีคาต่อไป
เขาได้อ่านข้อความว่า “เจ้าเมืองเบ็ธเลเฮ็ม เอฟราธา แม้เจ้าจะเป็ นเมืองเล็กน้อยในบรรดาแคว้นยู
ดา ผูป้ กครองแห่งชนชาติอิสราเอลจะบังเกิดขึ้นจากเมืองนี้ นี่แหละเป็ นผูบ้ งั เกิดใหม่ตามที่บลั ทาซาร์ ได้
พบเห็นและได้นมัสการในถ้ า ท่านเชื่อคาของศาสดาพยากรณ์ไหม? เอสเธอร์ , เปิ ดหนังสื อเยเรมีห์ให้พอ่
ดู”
เขาจึงรับเอาหนังสื อเยเรมีห์อ่านว่า “นี่แน่ะ ถึงเวลาแล้ว, องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าได้ตรัสว่า เราจะยกผู ้
ชอบธรรมขึ้นปกครองในเชื้ อสายของดาวิด เขาจะเป็ นกษัตริ ยท์ ี่ปกครองและทาให้เจริ ญรุ่ งเรื อง และจะ
เป็ นผูป้ ระสิ ทธิ์ ประสาทความยุติธรรมทัว่ โลก ในสมัยของท่านผูน้ ้ ี ยูดาจะได้รับความรอด และอิสราเอล
จะได้รับความปลอดภัย
เขาจะเป็ นกษัตริ ยป์ กครองสื บไป........ท่านเชื่ อคาพยากรณ์ของท่านเหล่านี้
ไหม?”
ซิ โมนิเดสถามว่า ถ้ากษัตริ ยเ์ สด็จมาอย่างยากจน ท่านผูม้ ีทรัพย์สินบริ บูรณ์จะไม่ช่วยเหลือ
พระองค์หรื อ?”
“อ๋ อ นัน่ จะต้องช่วยจนหมดเงินและหมดหายใจทีเดียว ทาไมจึงว่าพระองค์ยากจนล่ะ?”
“เอสเธอร์ ดูพระคาของพระเจ้าในหนังสื อเศคาริ ยา”
เธอส่ งหนังสื อให้บิดา ๆ จึงอ่าน มีขอ้ ความว่า “โอ้ บุตรี แห่งซี โอน, จงยินดีเป็ นอันมาก นี่แน่ะ
กษัตริ ยข์ องท่านเสด็จมาหาท่าน มีความชอบธรรมและประกอบด้วยฤทธิ์ ช่วยให้รอด และมีพระทัยอัน
สุ ภาพและเสด็จนัง่ บนหลังลาแลลูกลา”
เบ็นเฮอร์หนั ไปทางอื่น
“ท่านมองอะไร?”
เขาตอบ “มองดูกรุ งโรม”
ซิโมนิเดส “ท่านมองเห็นกษัตริ ยเ์ สด็จมาในฐานะต่าต้อยเพื่อแสวงหาประชากรของพระองค์
กองทหารของซีซาร์จะทาอะไรได้บา้ ง?”
เบ็นเฮอร์ “ซิโมนิเดส, การที่กษัตริ ยเ์ สด็จมาและแผ่นดินของพระองค์จะเหมือนกษัตริ ยซ์ า
โลมอน ข้าพเจ้าพร้อมที่จะสละตัวเองและทรัพย์สินเพื่อพระองค์และความมุ่งหมายของพระองค์ และจะ
ทาตามที่พระเจ้าทรงดลใจให้ขา้ พเจ้าทา และตามที่พระองค์ให้ท่านร่ ารวยขึ้น เราจะหลับตาสร้าง
แผ่นดินของพระองค์หรื อ? เราจะรอให้พระองค์เสด็จมาหรื อ? หรื อให้พระองค์มาตามข้าพเจ้า ท่านมีอายุ
และความเจนจัดมากอยูแ่ ล้ว โปรดตอบให้ทราบบ้าง?”
ซิ โมนิเดสตอบทันทีวา่
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“พวกเราไม่มีทางเลือกอีกแล้ว” เขาหยิบจดหมายของเมสซาลาส่ งให้ดู “จดหมายนี้ เตือนให้เรา
ลงมือทาการทันที จดหมายนี้แสดงว่าการคบคิดของเมสซาลาและเกรตัสเราไม่สามารถจะต่อต้านได้
และเราไม่มีอิทธิ พลในกรุ งโรมหรื อกองทัพที่พอจะต่อสู ้เขาได้ ถ้าท่านรอช้าไป เขาต้องฆ่าท่านแน่ ๆ เขา
ทารุ ณต่อผมมาก ท่านก็คงรู ้และวินิจฉัยเอาเองก็แล้วกัน”
“เราจะต้องเตรี ยมการไว้ก่อนที่กษัตริ ยจ์ ะเสด็จมา จะต้องมีผชู ้ ่วยที่เข้มแข็ง ไม่มีใครนอกจากผูท้ ี่
ได้ฝึกซ้อมไว้ดีแล้ว”
เบ็นเฮอร์ หน้าแดงพูดว่า “ข้าพเจ้าเข้าใจ แต่ทว่าการกระทานั้นอย่างหนึ่ง และวิธีการนั้นอีกอย่าง
หนึ่ง”
ซิโมนิเดส “ท่านและอิลเดอริ มจะต้องเป็ นหัวหน้าลงมือทาการส่ วนผมจะอยูห่ ลังฉากเตรี ยมจัด
สิ่ งต่าง ๆ ให้ ท่านจะต้องไปกรุ งเยรู ซาเล็มแล้วไปยังป่ าจัดกองทัพชาวอิสราเอลให้ได้จานวนหลาย ๆ
พัน จัดนายทหารและฝึ กการรบ และจัดการซ่อนอาวุธไว้ ผมจะเป็ นคนจัดหาให้เริ่ มต้นในแคว้นเบล
เรี ยแล้วไปยังกาลิลี แล้วก็เข้ากรุ งเยรู ซาเล็มทางแคว้นเบอเรี ย อิลเดอริ มจะจัดกาลังไว้คอยเป็ นกองหนุน
เขาจะเป็ นผูร้ ักษาเส้นทาง มีอะไรจะได้ส่งข่าวให้ท่านรู ้ เขาจะช่วยท่านได้หลายทาง จนกว่าจะถึงกาหนด
นัด จะต้องไม่มีใครรู ้แผนการ ส่ วนผมจะเป็ นผูร้ ับจัดหาทุกสิ่ งให้ ผมได้ปรึ กษาเรื่ องนี้ กบั อิลเดอริ มแล้ว
ขอให้ท่านพูดออกมาเร็ ว ๆ”
เบ็นเฮอร์มองดูอิลเดอริ ม
อิลเดอริ มจึงพูดว่า “เป็ นอย่างที่ซิโมนิเดสพูด ผมได้เตรี ยมแผนการไว้แล้ว ท่านจะต้องสาบาน
เพื่อผมจะได้จดั กองทัพพวกอาหรับเข้าสมทบและช่วยเหลือท่านทุกทาง”
คนทั้งสาม คือซิ โมนิ เดส, เอสเธอร์ และอิลเดอริ มต่างจ้องดูเบ็นเฮอร์ ๆ ตอบว่า
“ผมไม่มีทางเลี่ยง ต้องทางานตามที่พวกท่านกาหนดให้ ขืนนิ่งนอนใจจะต้องตายเปล่า ๆ ผมจะ
ลงมือทาการทันที”
“จะต้องให้ผมทาคามัน่ สัญญาเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไหม?” ซิ โมนิเดสถามตามแบบนักธุ รกิจ
เบ็นเฮอร์ “ผมเชื่อคาพูดของคุณ”
อิลเดอริ ม “ผมก็เชื่อเหมือนกัน”
ข้อตกลงเหล่านี้ นบั ว่าเป็ นสัญญาที่จะเปลี่ยนชีวติ ของเบ็นเฮอร์ แต่เขาก็สรุ ปว่า “เป็ นอัน
เรี ยบร้อย”
ซิโมนิเดส “ขอให้พระเจ้าทรงช่วยเรา”
เบ็นเฮอร์ พดู อย่างเบิกบานว่า “ขอตกลงอีกสักหน่อย, ข้าพเจ้าเป็ นอิสระก่อนหน้าการแข่งขันจะ
เสร็ จสิ้ นลง เมสซาลาคงจะไม่ลงมือเล่นงานข้าพเจ้าจนกว่าเมืองจะตอบจดหมายของเขา และคงกินเวลา
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ไม่นอ้ ยกว่าเจ็ดวันนับตั้งแต่เขาส่ งจดหมายไป การพบกับเขาในสนามกีฬาข้าพเจ้าถือว่าเป็ นเรื่ องสนุกแม้
จะต้องเสี่ ยงภัย”
อิลเดอริ มยินดีอนุ ญาตทันที และซิ โมนิเดสซึ่ งมุ่งแต่ธุรกิจกล่าวเพิ่มเติมว่า “เป็ นการดีมากที่
เลื่อนเวลาไปจะทาให้ขา้ พเจ้าทางานได้มาก ข้าพเจ้าเข้าใจว่า ท่านพูดถึงทรัพย์มรดกที่เกิดจากอาริ อุ
สเป็ นอสังหาริ มทรัพย์หรื อ?”
“ก็มีบา้ นหลังใหญ่ในเมืองไมเซนุมและบ้านอีกหลายแห่งในกรุ งโรม”
“ข้าพเจ้าขอแนะนาให้ขายทรัพย์สินเหล่านี้เสี ยและส่ งเงินที่ขายได้กลับมา
โปรดแจ้ง
รายละเอียดเพื่อจะได้จดั การทาหนังสื อมอบฉันทะและส่ งตัวแทนไปทาการโดยเร็ ว เราอาจยับยั้งพวก
โจรโรมันที่จะริ บต่อไป”
“พรุ่ งนี้จะให้รายละเอียด”
ซิโมนิเดส “ถ้าไม่มีงานอื่นอีกต่อไป ขอปิ ดประชุมสาหรับคืนนี้ ”
“ขอให้นาม้ามา” เบ็นเฮอร์ ขอร้อง “ผมจะกลับไปสวนอินทะผาลัมถ้าไปเดี๋ยวนี้พวกศัตรู จะ
ไม่ได้เห็น ม้า 4 ตัวคงอยากเห็นผมเป็ นแน่”
พอรุ่ งสว่าง เบ็นเฮอร์ และมอลลัคก็โดดลงจากม้าตรงหน้าเต๊นท์
ก่อนวันแข่งขันในตอนบ่าย บรรดาอุปกรณ์ที่ใช้แข่งขันของอิลเดอริ มได้ถูกนาเข้าไปในเมือง
และไปเก็บไว้ยงั ที่พกั ใกล้สนามแข่ง เบ็นเฮอร์ ได้จดั การเอาคนใช้, คนติดตามไว้สาหรับอยูย่ าม มีอาวุธ
พร้อม, ม้านา, สัตว์ลากจูง อูฐสาหรับขนส่ งของ เดินทางออกจากสวน
อินทะผาลัมราวกับจะย้ายภูมิลาเนา
เขาจัดการม้วนเต็นท์โยกย้ายภายในสิ บสองชัง่ โมงก็เสร็ จเรี ยบร้อย
และอิลเดอริ มมิได้ประมาทอิทธิ พลของเมสซาลา
เขาเชื่อมัน่ ว่าพวกศัตรู คงจะไม่รบกวน
จนกว่าจะเสร็ จการแข่งขันเสี ยก่อน ถ้าเมสซาลาแพ้มนั อาจลงมือทาร้ายโดยไม่ตอ้ งรอคาสั่งของเจ้าเมือง
เกรตัสก็ได้ ฉะนั้นเขาจึงเตรี ยมการอพยพไว้ล่วงหน้าเพื่อให้พน้ อันตราย เขาเดินทางเข้าเมืองด้วยความ
มัน่ ใจว่าจะต้องมีชยั ชนะในวันรุ่ งขึ้น
เบ็นเฮอร์นากระดาษออกมาให้อิลเดอริ มพลางพูดว่า “ผมได้รับประกาศของผูจ้ ดั การกีฬาซึ่ งเพิ่ม
ออกประกาศม้าของท่าน ลาดับการแข่งจึงขออวยพรให้ท่านชนะ”
มอลลัคพูดกับเบ็นเฮอร์ วา่ “บุตรขออาริ อุส, ขออวยพรท่าน, ไม่มีอุปสรรคใดที่ท่านจะเผชิญกับ
เมสซาลา ผมปฏิบตั ิตามเงื่อนไขทุกประการแล้ว เบ็นเฮอร์ ”
“ขอบใจมาก, มอลลัค”
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มอลลัคจึงกล่าวต่อไป “สี ของคุณขาว ส่ วนของเมสซาลาสี แดงเหลือง การเลือกสี น้ ีเห็นผลได้
ชัด พวกเด็กร้องขายสี ขาวทัว่ ทุกถนน วันพรุ่ งนี้พวกอาหรับและยูดาจะแต่งสี ขาวหมด ในสนามจะเห็น
แต่สีขาว แบ่งพวกกับสี แดงได้ชดั ”
“ถ้าพวกเราชนะพวกขุนนางจะต้องตัวสัน่ เขาจะต้องเล่นพนันขันต่อกันเป็ นแน่ เพราะเขาดูถูก
สิ่ งที่ไม่ใช่เป็ นของพวกโรมัน 2-3-5 ต่อ 1 เอาเมสซาลาชนะ เพราะเขาเป็ นโรมัน ไม่สมควรที่คนยูดาที่
เคร่ งครัดศาสนาจะไปเล่นการพนันขันต่อเช่นนี้ แต่ไม่เป็ นไร ผมมีเพื่อนที่จะไปนัง่ ข้างหลังเจ้าเมือง เพื่อ
ไปรับการเสนอเล่นพนันขันต่อ 3 ต่อ 1, 5 ต่อ 1 หรื อ 10 ต่อ 1 หรื อจะบ้าพนันมากกว่านั้นก็แล้วแต่ ผม
ได้มอบให้เขาไปพนันถึง 6,000 เหรี ยญแล้ว”
เบ็นเฮอร์ วา่ “พวกโรมันคงจะพนันด้วยเงินของโรม ถ้าคุณไปพบเพื่อนและให้เขาพนันด้วยเงิน
ของโรมตามจานวนที่คุณต้องการและให้เขาไปท้าพนันกับเจ้าเมสซาลาและพวกของมันด้วย เพราะม้า
ของอิลเดอริ มจะเข้าแข่งกับม้าของเมสซาลา”
มอลลัคคิดอยูค่ รู่ หนึ่ง
“ความประสงค์ก็เพื่อให้คนสนใจในการที่คุณเข้าแข่งขัน”
“ถูกแล้ว เราต้องการข้อนั้น, มอลลัค”
“ผมเข้าใจแล้ว”
“ขอให้คุณช่วยให้คนสนใจการแข่งขันระหว่างผมกับเจ้าเมสซาลา”
มอลลัค “ผมจะทาให้เรี ยบร้อย”
“ถ้าเสนอให้มีการพนันกันมาก ๆ คนจะสนใจมาก ถ้ามีผรู ้ ับเสนอหมดยิง่ ดี”
มอลลัคหันมามองหน้าเบ็นเฮอร์
เบ็นเฮอร์ “การทาเช่นนี้ เท่ากับสนับสนุนให้เขาเป็ นโจรหนักขึ้นไม่ใช่หรื อ? แต่โอกาสเช่นนี้จะ
ไม่มีอีกแล้ว ถ้าทาลายทรัพย์สินและความหยิง่ จองหองของเขาลงได้ ยาโคบบรรพบุรุษของเราคงไม่
โกรธหรอกนะ”
เขามองอย่างเคร่ งขรึ มเพื่อเป็ นการยืน่ ยัน คาพูดของเขา
“มอลลัค, อย่าหยุดยั้งในการเสนอให้พนันด้วยเงินโรมัน ให้มีคนพนันขนาดจานวนตั้งแสนตั้ง
ล้านก็ได้ จนถึงกับขายตัวเจ้าเมสซาลาก็ได้”
มอลลัค “มันเป็ นจานวนเงินที่มาก ฉะนั้นผมจะต้องมีหลักประกัน”
“ไปหาซิ โมนิเดสบอกความประสงค์ของผมให้ทราบว่า ผมตั้งใจจะให้ศตั รู ลม้ ละลายในคราวนี้
ไปบอกเขาให้ได้ อย่าให้ความลับนี้แพร่ งพรายไปนะ”
มอลลัคเตรี ยมตัวออกไปแล้วก็หนั มาพูดกับเบ็นเฮอร์ วา่
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“ขอประทานโทษ มีอีกเรื่ องหนึ่งที่ผมเข้าไปใกล้รถแข่งของเมสซาลาไม่ได้ แต่ได้ทราบจาก
รายละเอียดว่าดุมล้อรถของเขาสู งกว่าดุมล้อรถของคุณหนึ่งฝ่ ามือ”
เบ็นเฮอร์ “สู งหนึ่งฝ่ ามือแน่หรื อ?”
เขาพูดกับมอลลัคต่อไปว่า “มอลลัค, ท่านก็เป็ นคนยูดา และสัตย์ซื่อต่อพวกเดียวกัน ขอให้ท่าน
ไปนัง่ อยูท่ ี่เหนื อประตูชยั ใกล้กบั เสาใหญ่ และสังเกตเวลาเราเลี้ยวรถว่าผมได้รับความนิยมหรื อเปล่า
อย่าให้ใครรู ้นะ ไปแอบนัง่ เงียบ ๆ”
อิลเดอริ มตะโกนออกมาว่า “นี่หนังสื ออะไรนะ?” เขาชี้ประกาศให้เบ็นเฮอร์ ดู
เบ็นเฮอร์ “คุณอ่านให้ฟังซิ ”
“ไม่เอา, คุณอ่านอีกว่า”
เบ็นเฮอร์รับเอาประกาศมาดู
ปรากฎว่าเป็ นเรื่ องแจ้งให้ประชาชนทราบว่าในตอนแรกจะมี
ขบวนแห่อย่างวิจิตร ต่อไปจะมีการแห่บูชาเทวดาคอนซัส ต่อจากนั้นจึงจะเริ่ มแข่งขันกีฬาต่าง ๆ เช่นวิง่
ไกล, กระโดด, มวยปล้ า, มวย ตามลาดับ มีรายชื่อผูเ้ ข้าแข่งขัน, สัญชาติและสานักฝึ กหัดอบรมต่าง ๆ
เคยแข่งขันมาแล้วกี่ครั้ง, เคยได้รับรางวัลอะไรมาแล้วและรางวัลที่จะได้คราวนี่เป็ นจานวนเงินเท่าใด
เบ็นเฮอร์ อ่านเร็ ว ๆ ในตอนอื่น ๆ ต่อมาถึงตอนแข่งรถเขาอ่านช้า ๆ ชาวเมืองได้ให้เกียรติพิเศษ
แก่ท่านเจ้าเมืองโดยจัดให้รางวัลหนึ่งแสนเหรี ยญและมงกุฎเป็ นพิเศษ มีรายละเอียดแสดงว่ามีผเู ้ ข้าแข่ง 6
รายด้วยกัน แต่ได้รับอนุ ญาตให้ใช้มา้ เพียง 4 ตัว ต่อไปนี้เป็ นรายละเอียดของผูเ้ ข้าแข่งขัน:1. ม้า 4 ตัวของสิ ซิปัส ชาวโคริ นธ์ สี เทาสองตัว, สี น้ าตาลหนึ่ง, สี ดาหนึ่ง เคยเข้าแข่งที่
อะเล็กซันเดรี ยเมื่อปี ก่อนและมีโคริ นธ์ เคยชนะมาแล้ว ผูข้ บั คือสิ ซิปัส เครื่ องหมายเหลือง
2. ม้า 4 ตัวของเมสซาลาแห่งโรม สี ขาวสอง สี ดาสอง ชนะมาแล้วในการแข่งขันสนาม
แมกซิ มสั ปี ก่อน ผูข้ บั คือเมลซาลา เครื่ องม้าสี แดงและทอง
3. ม้า 4 ตัวของพ่อเฒ่าอิลเดอริ มแห่งทะเลทราย เป็ นม้าสี น้ าตาลทั้งหมดเพิ่มเข้าแข่งครั้ง
แรก เบ็นเฮอร์, คนยูดาเป็ นคนขับ เครื่ องหมายสี ขาว
ทาไมจึงใช้เบ็นเฮอร์ คนยูดา ทาไมจึงไม่ใช้อาริ อุส
เบ็นเฮอร์มองหน้าอิลเดอริ ม
มือนั้นที่ทาประกาศเป็ นมือของเมสซาลา
สนามแข่งรถของเมืองอันติอ๊อกตั้งอยูบ่ นฝั่งใต้ของแม่น้ า ตรงข้ามกับเกาะ ไม่มีลกั ษณะผิดแผก
แตกต่างกับอาคารทัว่ ไป
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ตั้งแต่เวลาสองยาม ประตูสนามกีฬาได้เปิ ดออก คนเบียดกันเข้าไปนัง่ ประจาที่ ไม่ยอม
เคลื่อนย้ายไปไหนนอกจากแผ่นดินไหวหรื อทหารเอาหอกมาแทงไล่เท่านั้น เขานัง่ หลับและกินอาหาร
ในสนามกีฬา แม้กีฬาจะเลิก ตาก็ยงั ลุกโพลงอยากจะดูต่อไป
พวกผูด้ ีจองบัตรล่วงหน้าไว้ก่อนก็ทยอยกันเข้ามาในตอนเช้า ส่ วนพวกขุนนางและพวกเศรษฐีก็
นัง่ แคร่ มีคนใช้แต่งเครื่ องแบบติดตามเป็ นโขยง
พอตอนสาย คนในเมืองก็ไหลออกไปสนามกีฬาไม่ขาดสาย
กองทหารสวมเกราะพร้อมด้วยธงทิวลงมาจากภูเขาซัลปี อัส และเมื่อท้ายขบวนของกองทหาร
ผ่านพ้นสนามมาแล้ว คล้ายกับว่าเมืองอันติอ๊อกไม่มีคนเหลืออยูเ่ ลย เพราะประชาชนไปอยูท่ ี่สนามกีฬา
หมด
ประชาชนริ มฝั่งแม่น้ ามองเห็นเจ้าเมืองลงเรื อแห่มาจากเกาะ พอถึงฝั่งกองทัพทหารก็ตอ้ นรับ
พิธีตอ้ นรับทาให้สนามกีฬางดงามยิง่
ต่อจากนั้นเสี ยงแตรเป่ าเพลงนอน สายตาของคนมากกว่าแสนก็มองออกไปที่ทิศตะวันออกของ
อาคาร
ทางทิศตะวันออกมีเสี ยงดนตรี และคนร้องเพลงนาขบวนแห่งมายังสนาม เป็ นขบวนเจ้า
พนักงานเทศบาล, ผูจ้ ดั การกีฬา สวมเสื้ อคลุมใส่ พวงมาลัย มีการแห่ รูปเทพยดาต่าง ๆ บ้างก็ข้ ึนรถ 4 ล้อ
แต่งสวยงามต่อมามีนกั กีฬาแต่งกายที่จะเข้าแข่ง เช่น พวกวิง่ เร็ ว, มวยปล้ า, กระโดดนักมวยและนักแข่ง
รถ
ขบวนแห่ เดินผ่านสนามแล้วก็เดินอ้อมไปตามรู ปสนามแข่งขัน เสี ยงโห่ร้องเหมือนกับเคลื่อน
กับคลื่นเรื อที่กาลังแล่น
รถและม้าที่เข้าแข่งก็แต่งกันอย่างงามวิจิตร คนขับรถก็ช่วยเพิ่มความงามของการแข่ง เพราะนุ่ง
กระโปรงสั้นใส่ เสื้ อไม่มีแขนทาด้วยผ้าขนสัตว์อย่างดี และเครื่ องหมายเป็ นสี ตามกาหนดให้ มีคนขี่มา้
ประจามาด้วย เว้นแต่เบ็นเฮอร์ เพราะเหตุผลที่ไม่ไว้ใจจึงมาแต่ลาพังคนเดียว ผูแ้ ข่งทุกคนสวมหมวก
เหล็กเว้นแต่เบ็นเฮอร์ พอพวกแข่งรถปรากฏตัวคนดูก็ลุกขึ้นยืนหมด และโห่ร้องขนานใหญ่ ถ้าฟังให้ตี
จะได้ยนิ เสี ยงเด็กและพวกผูห้ ญิงโห่ร้องด้วย แต่แม่มา้ ก็พลอยได้รับการสรรเสริ ญ มันก็มีความรู ้สึกเบิก
บานใจเท่า ๆ กับเจ้าของเหมือนกัน
ความรู้สึกของคนดูก็ชอบผูเ้ ข้าแข่งขันและผูข้ บั รถต่าง ๆ กัน ดังจะเห็นได้วา่ คนดูท้ งั หญิงชาย
เด็กผูใ้ หญ่แต่งสี ต่าง ๆ กัน ส่ วนมากติดริ บบิ้นที่หน้าอก หรื อไม่ก็สวมหมวกสี เช่น สี เขียว, เหลือง, น้ า
เงิน แต่ถา้ มองไปทัว่ แล้วจะเห็นสี ขาวและแดงปนทองหนาตา
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ในขณะที่นกั รถเคลื่อนขบวนเป็ นวงโค้ง เกิดตื่นเต้นกันใหญ่โตที่หลักชัย คนดูบนอัฒจันทร์มีสี
ขาวเป็ นส่ วนใหญ่ ประชาชนโยนดอกไม้และตะโกนจนเสี ยงแหบว่า
“เมสซาลา, เมสซาลา”
เบ็นเฮอร์, เบ็นเฮอร์ ”
ดังอยูเ่ ช่นนี้ตลอดเวลา
เสี ยงคนหนึ่งตะโกนออกมาว่า “ร้อยเหรี ยญ, ข้าพเจ้าเอาคนยูดาชนะ”
ทันใดนั้น เสี ยงคนชาวอันติออ๊ กซึ่ งนัง่ อยูท่ ี่มา้ เฉลียงพวกขุนนางตะโกนตอบว่า “มีคนวางเงิน
เดิมพันเพื่อเอาชนะเจ้ายูดาคนนั้นถึง 5 ล้านเหรี ยญ และพนันกัน 6 ต่อหนึ่งเพื่อให้
เมสซาลาชนะ เจ้าไม่รู้ดอกหรื อ? เก็บเงินเหรี ยญของเจ้าเสี ยเถิด ประเดี๋ยวอับราฮัมจะมาหักคอ
เจ้าตายเสี ยเปล่า ๆ?”
“ฮะ, ฮะ, เจ้าลาโง่แห่งเมืองอันติอ๊อก หยุดเสี ยงร้องเอ็ดตะโรของเจ้าเสี ยเถิด เจ้าไม่รู้หรื อว่าเจ้าเม
สซาลามันพนันตัวของมันเอง”
นี่เป็ นเสี ยงโต้ตอบกัน และไม่ใช่เกิดจากอารมณ์ที่ดีนกั โต้กนั เช่นนี้หลายคู่
ในที่สุด เมื่อขบวนแห่ เสร็ จสิ้ นลงแล้ว เบ็นเฮอร์ทาการอธิ ษฐาน
สายตาของคนชาวตะวันออกทั้งหมดจ้องดูเขาที่เขาหาญเข้าแข่งขันกับเมสซาลา
พอเวลาบ่ายสามโมง การแข่งขันอย่างอื่น ๆ ก็เสร็ จสิ้ นลง ยังเหลือแต่การแข่งรถรายการเดียว
บัดนี้ผดู ้ ูช้ นั ที่สาม ซึ่ งประกอบด้วยชาวเมืองอันติออ๊ กต้องการจะดูการแข่งรถเพียงอย่างเดียว
เท่านั้น ก็ฉวยโอกาสที่หยุดพักนี้เข้ามานัง่ ในที่ซ่ ึ งตนได้จองล่วงหน้าไว้แล้ว โดยวิธีน้ ีจะทาให้คนอื่น
สนใจน้อย และทาให้คนอื่นขุ่นเคืองน้อย พวกที่มานี้ มีซิโมเดสและคณะนัง่ ใกล้ประตูใหญ่ทางด้าน
เหนื อตรงข้ามกับเจ้าเมือง
คนใช้ 4 คนหามเก้าอี้ที่เขานัง่ เข้ามา คนเห็นเป็ นของแปลกซึ่ งบางคนก็ช้ ีให้กนั ดู คนที่เห็นแล้วก็
มองไปทางทิศตะวันตก หลายคนชะเง้อขึ้นมองดูเขามากเหมือนกัน
มีผคู ้ นจาอิสเดอริ มได้และต้อนรับเขา แต่ไม่มีใครรู ้จกั บัลทาซาร์ และหญิงคลุมหน้าสองคนที่
ตามหลังเขา
คนทั้งหลายหลีกให้คณะนี้เดินไป ส่ วนพวกคนหามก็นงั่ ที่ราวบันไดมองเห็นที่แข่งขันได้ คณะ
ที่มานี้นงั่ บนเก้าอี้นวมและมีมา้ รองเท้า
ผูห้ ญิงคืออีแรสและเอสเธอร์
เมื่อนัง่ แล้ว เอสเธอร์ ก็มองไปรอบสนามดึงผ้าบังหน้า ส่ วนหญิงอียปิ ต์ถอดผ้าบังหน้าออกมองดู
ทัว่ ๆ ไปโดยไม่รู้วา่ คนเองก็ถูกจ้องดู
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คนที่มาใหม่มองดูเจ้าเมือง, คนใช้และคนงานที่กาลังขึงเชือกตามเสาอยู่
ในขณะนี้มีคน 6 คนยืนอยูห่ น้าคอกของตน-ทุกคน
“ดูซิ, เจ้าสี เขียวนั้นเป็ นกรี ก เป็ นเลขที่ 4 ทางขวา”
“เมสซาลา อยูใ่ นช่องหมายเลข 2”
“คนชาวโคริ นธ์”
“ดูสีขาว เขาข้ามไปอยูห่ มายเลข 1 ทางด้านซ้าย”
“แต่เจ้าหมายสี ดาหยุดตรงนั้น สี ขาวจึงเป็ นหมายเลข 2”
คนเฝ้ าประตูเหล่านี้ นุ่งกระโปรงสี อย่างเดียวกับผูแ้ ข่งขัน ฉะนั้นเมื่อคนเปิ ดประตูประจาที่ ทุก
คนก็รู้คอกที่ตวั โปรดของเขาอยู่
หญิงอียปิ ต์ถามเอสเธอร์ “เธอเคยรู้จกั เมสซาลาหรื อยัง?”
หญิงยูดาบอกว่าไม่เคย
“เขาสวยงามเหมือนเทพเจ้าแห่งความรัก”
ขณะพูด อีแรสตาเป็ นประกาย อวดมือสวมแหวนด้วยการโบกพัดไปมา เอสเธอร์ คิดในใจว่า
“เมสซาลาสวยกว่าเบ็นเฮอร์ หรื อ?”
ทันใดนั้น แซนแบลลัทได้ตรงมายังคณะนี้ เขาโค้งคานับอิลเดอริ มแล้วพูดว่า “ผมไปอยูท่ ี่คอก
ตลอดมา ม้าเป็ นปกติดีทุกตัว”
อิลเดอริ มสางเคราพลางพูดว่า “ถ้าจะให้แพ้ก็ขอให้แพ้ผอู ้ ื่น อย่าให้แพ้เมสซาลาเลย”
แซนแบลลัทดึงแผ่นป้ ายออกมาแล้วพูดกับซิ โมนิเดสว่า “ผมมีข่าวแจ้งให้ทราบ ผมได้ตกลงกับ
เมสซาลาเมื่อคืนนี้ นี่ เป็ นสัญญาซึ่ งทากันเป็ นลายลักษณ์อกั ษร”
ซิ โมนิเดสเอาป้ ายนั้นไปอ่านบันทึกโดยละเอียด
“พวกเขาได้ส่งคนมาสอบถามว่าคุณมีเงินเดิมพันวางไว้กบั ผมหรื อเปล่า ขอให้เก็บแผ่นป้ ายนี้ไว้
ให้ดี ถ้าคุณชนะก็ตอ้ งระวัง อย่าให้ผเู ้ ซ็นสัญญานี้หนีไปได้ ยึดตัวเขาไว้จนกว่าจะได้เงินครบ เพราะเขา
ทาเช่นนั้นกับเราเหมือนกันถ้าเขาชนะ”
“โปรดวางใจผมเถิด” ผูจ้ ดั การพนันตอบ
“เชิญนัง่ ร่ วมกับเราซิ ” ซิ โมนิเดสกล่าว
“ท่านกรุ ณามาก ถ้าผมทิง้ ท่านเจ้าเมืองไว้เจ้าพวกโรมันจะเดือดแค้น ขอสันติสุขมีแก่ท่านทุก
คน”
ทันใดนั้นนักแตรเดียวแต่งตัวอย่างหรู เดินมาที่ผจู ้ ดั การกีฬาพร้อมที่จะเป่ าเริ่ มต้นแข่งขัน ถ้า
ได้รับคาสั่ง ประชาชนต่างเงียบกริ บ ตาทุกคู่มองไปที่ประตูคอกทั้ง 6 แห่งซึ่ งกั้นผูแ้ ข่งขันไว้
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ทั้งซิ โมนิเดสและอิลเดอริ มต่างก็ตื่นเต้นเหมือนกัน
หญิงอียปิ ต์พดู กับเอสเธอร์ ซ่ ึ งกาลังจ้องมองดูเบ็นเฮอร์ วา่ “ดูคนโรมันซิ ”
ทันทีน้ นั เสี ยงแตรเป่ าประตูออกได้เปิ ดโดยเร็ ว
รถม้าทั้ง 6 คันได้พงุ่ ออกเปรี ยบประดุจลูกปื นใหญ่ บรรดาผูท้ ี่ดูต่างก็ลุกขึ้นยืนบนม้านัง่ เสี ยง
โห่ร้องกันลัน่ นี่เป็ นเวลาที่เขาคอยกันมานานแล้วนับแต่ประกาศแข่งขัน
อีแรสมองดูเมสซาลา “เขามาแล้ว ดูโน่นซิ ”
เห็นแล้วละ” เอสเธอร์ ตอบ มองดูเบ็นเฮอร์
เมสซาลาแกว่งแซ่ยาว, หย่อนบังเหี ยนและหมอบตัวลง เสี ยงโห่ร้องลัน่
พวกคนโรมันร้องตะโกนด้วยความยินดีวา่ “เทพยดาอยูก่ บั เรา, เทพยดาอยูก่ บั เรา”
พอเมสซาลาปรากฏตัว หัวสิ งโตที่เพลาก็ไปติดขาหน้าของม้าตัวขวาของคนอะเธเนียน ทาให้
ม้าตัวนั้นถ้อยไปเบียดเพื่อนของมัน และทาให้ตอ้ งล่าช้าถอยหลังไป พวกคนจัดการเอาใจช่วย ทุกคน
หยุดหายใจเกรงว่าจะมีอนั ตราย ที่เจ้าเมืองนัง่ มีเสี ยงตะโกน ตรัสซัสร้องเสี ยงดังว่า “เทพยดาช่วยเรา”
“เมสซาลาชนะแน่ “เมื่อเห็นเมสซาลาแล่นไปแล้ว
แซนแบลลัทถือป้ ายอยูใ่ นมือหันมาดู เสี ยงโครมข้างล่างทาให้เขาหยุดพูด ได้แต่มองไปเท่านั้น”
เมสซาลาได้ผา่ นไป คนโคริ นธ์อยูท่ างขวามือของคนอะเธเนียนและคนอะเธเนียนก็ตอ้ งการขึ้น
ไปทางนั้น แต่เผอิญล้อรถของชาวไบแซนทีนซึ่ งอยูถ่ ดั ไปทางซ้ายไปถูกหางรถของเขา ทาให้เขาเสี ย
หลักจึงมีเสี ยงโครมใหญ่ มีเสี ยงร้องด้วยความโกรธและความกลัว คลีแอนตีสเคราะห์ร้ายจึงกระเด็นไป
และถูกม้าของตนเหนียบ เอสเธอร์ ถึงกับมองดูไม่ได้ตอ้ งปิ ดตา
คนโคริ นธ์ก็ผา่ นไป คนไบแซนทีนก็ผา่ นไป คนไซโดเนียนก็ผา่ นไป
แซนแบลลัทมองหาเบ็นเฮอร์ แล้วก็หนั มาทางดรัสอัสและคณะของเขา
เขาตะโกนว่า “ร้อยเหรี ยญเอาคนยูดาชนะ”
“ตกลง” ตรัสอัสตอบ
แซนแบลลัทตะโกนอีก “อีกร้อยหนึ่งเอาคนยูดาชนะ”
ไม่มีใครได้ยนิ เขา เขาตะโกนอีก แต่คนสนใจกับการแข่งรถข้างล่างเสี ยหมด เสี ยงคนตะโกน
กันลัน่ ว่า “เมสซาลา, เมสซาลา พระเจ้าอยูก่ บั เรา”
เมื่อเอสเธอร์ มองลงไปเห็นคนงานกาลังขนม้าและรถที่สลักหักพังคนอีกพวหนึ่งหามคนขับที่
บาดเจ็บ อัฒจันทร์ ที่พวกกรี กนัง่ มีแต่เสี ยงแสดงความเกลียดชังและอยากจะให้มีการแก้แค้น ทันใดนั้น
เธอก็ลดมือลงจากหน้า เบ็นเฮอร์ ไม่ได้รับบาดเจ็บ กาลังวิง่ ออกหน้าขับไล่เลี่ยไปกับคนโรมัน ข้างหลังมี
แต่คนไซโดเนียน, คนโคริ นธ์และคนไบแซนทีน
103

การแข่งขันกาลังดาเนินไปอย่างสุ ดเหวีย่ ง ผูแ้ ข่งทุม่ เทกาลังจิตใจเข้าสู ้กนั อย่างเต็มที่ คนไบแซ
นทีน, คนโคริ นธ์ก็พยายามแสดงฝี มืออย่างสุ ดเหวีย่ งเพื่อจะหลีกไม่ให้รถของตนคว่าลงฝ่ ายเบ็นเฮอร์ ก็
ขับรถไปคู่คี่กบั เมสซาลา แต่ยงั อยูว่ งนอก คนดูเห็นความสามารถของเขาที่เปลี่ยนทางจากซ้ายสุ ดเข้ามา
สู่ ทางขวามือสุ ด คนดูตบมือกันลัน่ ประหนึ่งว่าอัฒจันทร์ จะทาลายลง เอสเธอร์ บีบมือตัวเองอย่างไม่รู้สึก
ฝ่ ายเจ้าแซนแบลลัทก็เสนอพนันอีกร้อยเหรี ยญเป็ นครั้งที่สอง แต่ไม่มีผรู ้ ับพนันกับเขา เพราะพวกชาว
โรมันชักสงสัย คิดว่าเมสซาลาคงจะเสมอกับชาวอิสราเอล ถึงแม้จะไม่แพ้ก็ตาม
ขณะนี้กาลังคู่คี่กนั ใกล้ ๆ จวนจะถึงหลักชัยอันที่สองแล้ว
ที่ฐานของเสาสามเสา ถ้ามองมาจากทางทิศตะวันตกจะเห็นกาแพงหินเป็ นรู ปครึ่ งวงกลม สนาม
และเฉลียงสาหรับนัง่ ดูตรงกันข้ามจะโค้งคู่กนั ไป การเลี้ยวตอนนี้ ตอ้ งอาศัยความสามารถยิง่ ของผูแ้ ข่ง
รถ ซึ่ งโอเรสเตสแพ้ก็เพราะตอนนี้ คนดูท้ งั สนามเงียบกริ บ ได้ยนิ แต่เสี ยงม้าลากรถดังเท่านั้น เป็ นครั้ง
แรกเมสซาลามองเห็นเบ็นเฮอร์ ก็จาได้ ทาให้เมสซาลากล้าอย่างบ้าบิ่นมากขึ้น
เมสซาลาตะโกนพลางใช้แซ่หวดม้าอย่างสุ ดแรงว่า “พระเจ้าแห่งความรักจงพินาศ พระเจ้าแห่ง
สงครามจงมีชยั ” มันตะโกนสองครั้ง แล้วเอาแซ่หวดม้าของเบ็นเฮอร์ ซึ่ งม้ามันไม่เคยถูกทารุ นแรงเช่นนี้
มีแต่คนเป่ าเสกคาถาอย่างเห็นได้ชดั ดูมหัศจรรย์ทวั่ ไป ความเงียบสงัดมีมากยิง่ ขึ้น คนกล้าหาญ
ที่นงั่ อยูข่ า้ งหลังเจ้าเมืองหยุดหายใจเพื่อรอฟังผล สักครู่ หนึ่งก็มีเสี ยงร้องอย่างเป็ น เป็ นเดือดเป็ นแค้น
ของคนที่อยูใ่ ต้เฉลียงเจ้าเมือง
ม้าทั้งสี่ ได้กระโดดอย่าตกใจ ทั้งนี้เพราะมือแห่งความรักได้กระตุน้ มันให้แสดงจนสุ ดเหวีย่ ง
ม้าทั้งสี่ กระโดดพร้อมกัน รถก็พลอยกระโดดตามไปด้วย ความเจนจัดที่ผา่ นมาแล้วช่วยเหลือ
เขามาก เบ็นเฮอร์ ได้ใช้มือคุมทั้งม้าและรถอย่างแนบเนียน ทั้งนี้เป็ นเพราะมือที่เคยตีกรรเชียงสู ้คลื่นใน
เวลาทะเลเป็ นบ้ามาแล้วเป็ นประโยชน์มาก การกระโดดของรถก็เหมือนกับการกระโดดของเรื อเวลาถูก
คลื่นแรงซัก
ขณะนั้นเขาจึงทาใจเย็นได้เพราะเคยผจญกับอันตรายที่ร้ายแรงมาแล้ว
เขาใช้เสี ยง
อ่อนหวานกับม้าเพื่อเอาใจให้มนั เลี้ยวโค้งที่ยากนี้สาเร็ จ ก่อนหน้าที่คนดูจะรู ้สึกโล่งใจ เขาก็คุม
เหตุการณ์ตอนสาคัญนี้ไว้อยูใ่ นกามือ พอตอนจะถึงหลักชัยอีกที่หนึ่ง เขาก็คู่เคียงไปกับเมสซาลา ทาให้
คนดูท้ งั หมดที่ไม่ใช่โรมันเอาใจช่วยเขาอย่างเต็มที่และทาให้เจ้าเมสซาลารู ้สึกไม่สบายอย่างยิง่
พอรถเลี้ยวหลักชัยไปแล้ว เอสเธอร์ มองดูหน้าเบ็นเฮอร์ ซีดเล็กน้อย
รถวิง่ ไปครบสามรอบสนามแล้ว เมสซาลายังคงอยูใ่ นวงใน เบ็นเฮอร์ ก็คู่เคียงมากับเขา ส่ วนผู ้
แข่งอีก 3 คนนั้นคงตามหลัง ผูจ้ ดั การสนามถึงกับบอกให้คนดูไปนัง่ ตามที่ ไม่ให้ล้ าออกไปในสนาม แต่
ก็หา้ มกันไม่ฟัง
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ต่อไปนี้ท้ งั คนขับและม้าต่างเบ่งกาลังอย่างเต็มความสามารถ เพราะว่าเป็ นรอบที่จะถึงคัน่ แพ้
ชนะอย่างแตกหักแล้ว
นับแต่ตน้ มาความสนใจของคนดูทวั่ เมืองมุ่งอยูต่ ่อคู่แข่งขันระหว่างคนยูดาและคนโรมันเท่านั้น
คนส่ วนมากเอาใจช่วยคนยูดามาก คนดูชะโงกแทบหัวจะคว่าลงไปข้างล่าง
อิลเดอริ มเลิกสางเครา และเอสเธอร์ ก็หายกลัวแล้ว
“อีกร้อยเหรี ยญเอาคนยูดาชนะ”
แซนแบลลัทตะโกนใส่ หน้าเจ้าเมืองอย่างเอ็ดตะโร แต่ก็ไม่มีใครตอบรับพนันกับเขา
“หนึ่งแสน, ห้าแสน, หนึ่งล้านก็เอา ใครจะพนันก็เชิ ญ”
เขาแกว่งแผ่นป้ ายท้าพวกโรมันเหย็ง ๆ เด็กหนุ่มโรมันคนหนึ่ง “ขอพนันกับท่านเพียงร้อยเดียว,
พอเขาจะเซ็นสัญญาเท่านั้น เพื่อนโรมันได้มาห้ามไว้
“ห้ามทาไม?”
“เพราะเมสซาลาหมดฝี เท้าแล้ว, ดูซิหมอบกับขอบรถแล้ว ส่ วนคนยูดากาลังเร็ วยิง่ ขึ้นเรื่ อย ๆ”
เพื่อนที่จะพนันไปมองดู
“วิง่ ไม่ข้ ึนแล้ว, ถ้าเทวดาไม่ช่วยเมสซาลา ต้องแพ้คนอิสราเอลเด็ด ๆ แต่ยงั ไม่แพ้ เทวดา เทวดา
เจ้าข้า ช่วยพวกโรมันด้วย”
แม้จะเป็ นความจริ งว่าเมสซาลาหมดฝี เท้าแล้ว แต่ถา้ เร่ งก็ยงั เร่ งขึ้น ม้าก็ยงั ก้มหัวห้ออย่างเต็ม
เหยียด จมูกแดงเต็มที่ ตอนนี้เพิ่งเข้ารอบที่หกเท่านั้น พอจะถึงหลักชัยที่สองเบ็นเฮอร์ ก็ตามติดเข้ามา
พวกเมสซาลาก็ดีใจเต็มที่ ต่างโห่ร้องและโบกเครื่ องหมายเอาใจให้ชนะ ฝ่ ายเจ้าแซนแบลลัท
เซ็นสัญญากับนักการพนันแทบไม่มีเวลาหายใจ
ส่ วนมอลลัคซึ่ งไปอยูท่ ี่ประตูชยั ก็อดแสดงความดีใจไม่ได้ เขาพอใจที่เบ็นเฮอร์ รู้วา่ จะเกิดเหตุ
อะไรที่ตอนหัวเลี้ยวเสาทิศตะวันตก บัดนี้ได้ล่วงมาถึงรอบที่ 5 แล้ว ก็ยงั ไม่มีอะไรเกิดขึ้น บางทีจะเกิด
ในรอบที่ 6 ก็ได้ แต่เบ็นเฮอร์ ก็ยงั ตามหลังรถศัตรู อยู่
ส่ วนทางที่นงั่ ทิศตะวันออก พวกซิ โมนิเดสนัง่ เงียบ อิลเดอริ มสางเคราต่อไป เอสเธอร์ ก็กลั้น
หายใจ อีแรสก็คงดีใจ
ในรอบที่ 6 เมสซาลายังคงนาอยู่ เบ็นเฮอร์ ตามหลัง
พอตอนที่จะถึงหลักชัยที่หนึ่ งจวนจะเลี้ยว เมสซาลากลัวจะแพ้จึงเข้าติดกาแพงไว้
ซิ โมนิเดส, อิลเดอริ มและเอสเธอร์ ต่างจ้องตาไม่กระพริ บ
เมสซาลาทาการเลี้ยวตอนนี้ได้ยนิ แต่เสี ยงคนโห่ ร้องเอาใจช่วยเบ็นเฮอร์
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เพื่อที่จะขึ้นหน้าเมสซาลา เบ็นเฮอร์ จะต้องเข้าทางเส้นในตอนหัวเลี้ยว และเร่ งม้าของตนให้เร็ ว
ม้าทั้งสี่ เข้าใกล้ลอ้ รถของเมสซาลา ล้อของรถทั้งสองไล่เลี่ยกันมา ทันใดนั้นได้ยนิ เสี ยงดังโครมสนัน่
สนามแข่งเห็นแต่สีขาวและสี เหลืองเป็ นสะเก็ดปลิวว่อน รถของคนโรมันล้มคว่าทางขวามือ รถพัง
กระจาย ตัวเจ้าเมสซาลาถูกบังเหียนพันตัวล้มลงหัวคะมาไปข้างหน้า
เพื่อทาให้การแน่นอนและสยดสยองยิง่ ขึ้น รถของคนซิ โดเนียนก็ไม่หยุดหรื อเลี่ยงออกไปข้าง
นอก กลับทับคนโรมันลงไปอยูข่ า้ งล่าง ส่ วนรถของเบ็นเฮอร์ ออกหน้าเรื่ อยไปไม่หยุดยั้ง และรถของคน
โคริ นธ์และไบแซนทีนตามหลังไป
คนดูโห่ร้องเสี ยงดัง และมองเห็นม้าทั้งสี่ เหยียบย่าเจ้าเมสซาลาอยูซ่ ้ ารถยังทับเขาอีกด้วย เขา
ต้องนอนนิ่ง ใคร ๆ ก็นึกว่าเขาตาย แต่คนส่ วนมากคงดูเบ็นเฮอร์ วงิ่ ต่อไปจนถึงหลักชัยอันที่หนึ่ง ส่ วน
รถของไบแซนทีนและโคริ นธ์ถูกทิ้งห่างไกลลิบ
เป็ นอันว่าเบ็นเฮอร์ ชนะการแข่งขันครั้งนี้
ท่านเจ้าเมืองลุกขึ้น ประชาชนโห่ ร้องจนเสี ยงแหบ ผูจ้ ดั การกีฬาลงมาสวมมงกุฏให้บรรดาผูท้ ี่
แข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ ที่ชนะ
มักมวยที่ชนะเป็ นชาวแซกซอน ทาให้เบ็นเฮอร์ มองดูหลายครั้งจึงจาได้วา่ เป็ นครู ของเขาในกรุ ง
โรม เบ็นเฮอร์มองดูคณะของซิโมนิเดส เขาโบกมือให้เบ็นเฮอร์ เอสเธอร์ นงั่ นิ่ง อีแรสยิม้ และโบกพัดให้
เขา
ต่อมามี ขบวนแห่กลับออกไปทางประตูชยั เป็ นอันว่าเสร็ จการแข่งขันกีฬาในวันนี้
เบ็นเฮอร์ ได้ขา้ มแม่น้ าไปพร้อมกับอิลเดอริ ม และเป็ นเวลาสองยามที่เขาได้เริ่ มออกตามกอง
คาราวานซึ่ งได้เดินทางล่วงหน้าไป 36 ชัว่ โมงแล้ว
อิลเดอริ มดีใจให้ของขวัญแก่เบ็นเฮอร์ เป็ นอันมาก แต่เบ็นเฮอร์ ไม่รับเลย เพราะพอใจที่ศตั รู ได้
พ่ายแพ้ไปแล้ว
อิลเดอริ มว่า “ท่านได้ทาชื่อเสี ยงแก่เรามาก ที่มา้ ของเราได้ชยั ชนะ และคนสรรเสริ ญข้าพเจ้า
ทัว่ ไป ทั้งคนจะมาสมัครเข้าเป็ นพวกของข้าพเจ้าอีกมาก”
เบ็นเฮอร์พดู “ขอให้ท่านเข้าพวกเป็ นผูร้ ับใช้กษัตริ ยผ์ ทู ้ ี่จะเสด็จมาข้าพเจ้าต้องการใช้กาลังของ
พวกท่านทางานให้กษัตริ ย”์
ในขณะที่สนทนากันนั้น มีผถู ้ ือหนังสื อสองคนมา คือมอลลัคกับอีกคนหนึ่งไม่ทราบชื่ อ
มอลลัคแสดงความยินดีในชัยชนะ และกล่าวต่อไปว่า
“มีพวกโรมันบางคณะคัดค้านไม่ยอมให้จ่ายเงินรางวัลในการแข่งขันครั้งนี้ ”
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อิลเดอริ มร้องดัง “ด้วยพระบารมีของพระเจ้า ชาวตะวันออกจะเป็ นผูช้ ้ ีขาดว่าการแข่งขันครั้งนี้
ชนะโดยบริ สุทธิ์ หรื อไม่”
มอลลัค “ผูจ้ ดั การกีฬาจ่ายเงินเรี ยบร้อยแล้ว”
“นัน่ เป็ นการถูกต้องแล้ว”
“เมื่อพวกคัดค้านอ้างว่าเบ็นเฮอร์ ทาให้ลอ้ รถของเมสซาลาเสี ยหายผูจ้ ดั การกีฬาอธิ บายให้ผู ้
คัดค้านฟังว่า ม้าอาหรับของเบ็นเฮอร์ ถูกเมสซาลาดีดว้ ยแซ่ไม่ใช่หรื อ?”
“คนอะเธเนียนเป็ นอย่างไร?”
“ตาย”
“ตายหรื อ?” เบ็นเฮอร์ ร้องขึ้น
อิลเดอริ ม “พวกโรมันรวยไปตาม ๆ กัน เมสซาลารอดตายหรื อ?”
“มันรอดไป ไม่ตาย แต่มนั ก็พิการไปตลอดชีวิต แพทย์บอกว่ามันอาจมีชีวิตอยู่ แต่เดินไม่ได้”
เบ็นเฮอร์ มองดูฟ้า เขามองเห็นเมสซาลาต้องนัง่ เก้าอี้หามเหมือนซิ โมนิ เดส และต้องนัง่ บนบ่า
ของพวกทาสเช่นเขา แต่มนั ต้องทาให้เขาหมดความหยิง่ จองหองและทะเยอทะยาน
มอลลัค “ซิโมนิเดสบอกให้ขา้ พเจ้าเรี ยนว่า แซนแบลลัทได้รับความยุง่ ยาก ดรัสซัสและคนที่
เซ็นสัญญาพนันกับเขานาปั ญหาเรื่ องการพนันแพ้จะต้องชาระเงิน 5 พันเหรี ยญไปฟ้ องเจ้าเมืองแมกเซน
ติอสั ๆ เสนอไปยังกายซา เมสซาลาก็ไม่ยอมใช้หนี้ที่พนันแพ้ แซลแบลลัทจึงปลอมตัวเป็ นดรัสอัสไป
หาท่านเจ้าเมืองเพื่อขอทราบความเห็นในคดีเรื่ องนี้ ”
เบ็นเฮอร์ถาม “ซิ โมนิเดสว่าอย่างไร?”
“ซิ โมนิเดสหัวเราะและพอใจ ถ้าโรมันชาระหนี้มนั ก็ฉิบหาย ถ้ามันปฏิเสธมันก็เสี ยเกียรติ ทาง
กายซาจะเป็ นผูว้ นิ ิจฉัยเอง ขืนทาให้ชาวตะวันออกโกรธก็จะแพ้พวกปาร์เทียนส์ ขืนทาให้อิลเดอริ ม
โกรธก็จะเป็ นปฏิปักษ์กบั พวกอาหรับ ฉะนั้นซิ โมนิเดสจึงสัง่ ให้เรี ยนท่านว่านิ่ง ๆ ไว้เถิด อ้ายเมสซาลา
จะต้องชาระวันยังค่า”
อิลเดอริ มดีใจขึ้นมาก
“ขอให้เราจากกันเถิด การงานคงเรี ยบร้อยดีสาหรับซิ โมนิ เดสชัยชนะเป็ นของพวกเรา ข้าพเจ้า
จะสั่งเขาจัดม้า”
มอลลัคพูด “หยุดประเดี่ยว, มีคนเดินหนังสื ออยูข่ า้ งนอก ท่านจะพบกับเขาไหม?”
“เราลืมไปแล้ว”
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เด็กหนุ่มคนหนึ่งเอาหนังสื อมามอบให้กบั เบ็นเฮอร์ พดู ว่า “อีแรส, บุตรสาวบัลทาซาร์ ซึ่งเป็ นที่
รู ้จกั ดีของท่านพ่อเฒ่าอิลเดอริ มได้มอบหนังสื อกับข้าพเจ้ามาให้ท่านพ่อเฒ่า ขอแสดงความยินดีที่มา้ สี่
ตัวของท่านมีชยั ในการแข่งขัน”
อิลเดอริ ม “บุตรสาวของสหายเราใจกรุ ณามาก เราขอแสดงความยินดีกบั จดหมายของเธอด้วย
แหวนเพชรวงนี้”
ว่าแล้วเขาก็ถอดแหวนออกจากนิ้วส่ งให้คนใช้ถือไป
เด็กรับใช้พดู ต่อไปอีกว่า “ท่านครับ ผมจะจัดการมอบให้ตามที่ท่านสั่ง คุณนายอีแรสสั่งผมมา
อีกว่าขอให้ท่านแก่เบ็นเฮอร์ ดว้ ยว่า บิดาของเธอพักอยูใ่ นวังไอเดอนีชวั่ คราว เขาต้องการพบเบ็นเฮอร์
เวลาสี่ โมงเช้าในวันพรุ่ งนี้ ขอให้ท่านนาคาอวยพรและคาเชิ ญนี้บอกแก่เบ็นเฮอร์ ให้ได้ เธอจะขอบใจ
มาก”
อิลเดอริ มมองดูเบ็นเฮอร์ซ่ ึงใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความยินดี
“จะว่าอย่างไรคุณ?” เขาถาม
“ผมก็ตอ้ งขออนุ ญาตท่านไปพบกับแม่สาวอียปิ ต์”
อิลเดอริ มหัวเราะ “คนหนุ่มจะไม่ลิ้มรสความหนุ่มแน่นบ้างหรื ออย่างไร?”
เบ็นเฮอร์ บอกกับคนสื่ อข่าวว่า “ไปบอกกับนายของเจ้าว่าเราเบ็นเฮอร์ จะไปพบหล่อนที่วงั ไอ
เดอนี่เวลาเที่ยงวันพรุ่ งนี้ ”
เด็กหนุ่มทาความเคารพแล้วจากไป
เวลาเที่ยงคืน อิลเดอริ มออกเดินทาง เพราะได้จดั ม้าและคนนาสาหรับเบ็นเฮอร์ซ่ ึงจะตามไป
ภายหลังแล้ว
รุ่ งขึ้น เบ็นเฮอร์ ไปพบอีแรสตามกาหนดเวลาและสถานที่
วันที่เขาเข้าไปมีรูปสิ งโตและนกขนาดใหญ่ทาด้วยหิ นอ่อนประดับอยูต่ ลอดทาง เป็ นวังโบราณ
แบบอียปิ ต์
เมื่อเดินเข้าไปข้างในเขาก็พบอีแรสคอยอยูเ่ ธอยิม้ แย้มและพูดยัว่ เย้าเบ็นเฮอร์ เธอต้องการชวน
เบ็นเฮอร์ ไปพายเรื อเล่นในทะเลสาบเช่นครั้งก่อน
เบ็นเฮอร์ ได้เดินชมสถานที่ในห้องรับแขกไปมาตั้งหลายเที่ยว เพื่อรออีแรสและคนใช้ที่ไปจัด
สิ่ งของ
ในที่สุดเขารู้สึกว่ามันเงียบสงัดจนทาให้งวยงง เขาไม่สบายใจรู ้สึกกลัวและสงสัย เขาพยายาม
ฟัง แต่ไม่มีเสี ยงอะไร วันนั้นเงียบกริ บเหมือนป่ าช้าฝังศพ
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เขาได้เที่ยวมองดูตามประตูหน้าต่างในห้องโถงนั้น ปรากฏว่าปิ ดใส่ กุญแจหมด เขาจึงรู ้ได้วา่ ถูก
อุบายหลอกเข้ามาในสถานที่น้ ีโดยเจ้าเมสซาลาแน่ ๆ เพราะสถานที่น้ ีทาหลอกลวงไว้ บางส่ วนทาเป็ น
แบบอียปิ ต์ เฉลียงทาเป็ นแบบกรี ก ส่ วนห้องโถงทาเป็ นแบบโรมัน เขารู้สึกกลัวเพราะได้ถูกล่อเข้ามาติด
กับของพวกโรมันแล้ว
เขารู ้ได้วา่ อ้ายเมสซาลามันเป็ นคนทุพพลภาพเหมือนกับซิ โมนิเดสแล้ว มันจะทาร้ายเขาไม่ได้
แต่มนั คงจ้างคนอื่นมาทาร้าย มันหลอกลวงเขามาฆ่าให้ตายแน่ ๆ เขารอคอยอยูป่ ระมาณครึ่ งชัว่ โมงก็มี
คนสองคนเข้ามาแต่งตัวเป็ นนักมวย เขาจาได้วา่ เป็ นคนที่ได้รางวัลสวมมงกุฎในวันแข่งขันกีฬา เพราะ
ชนะทั้งมวยปล้ าและมวยชก
เบ็นเฮอร์ได้เอาผ้าคาดเอวออก ถอดผ้าคลุมศีรษะและถอดเสื้ อคลุมสี ขาวแบบยูดาออก เหลือแต่
เครื่ องแต่งกายชั้นในเหมือนกับศัตรู และเตรี ยมพร้อมทั้งกายและใจ เอามือกอดอกยืนหันหลังเขาพิงเสา
หิ นและคอยทีอยูด่ ว้ ยใจสงบ
ทันใดนั้นคนชาวเหนือได้หนั มาพูดภาษาที่เขาไม่เข้าใจ ทั้งสองมองดูเบ็นเฮอร์ พูดกันสักสอง
สามคาแล้วก็ตรงมาที่เบ็นเฮอร์
เบ็นเฮอร์ถามเป็ นภาษาลาติน “เจ้าเป็ นใครกัน”
คนชาวเหนือแสยะยิม้ หน้าตาดุร้ายไม่ได้คลายลงเลยเมื่อตอบว่า
“พวกเราเป็ นชาติป่าเถื่อน”
“นี่คือวังของไอเดอนี เจ้ามาหาใคร จงยืนอยูก่ บั ที่แล้วตอบมา”
เขาพูดอย่างเด็ดขาด ทาให้ศตั รู ท้ งั สองหยุดชะงัก คนชาวเหนือจึงถาม “เจ้าล่ะคือใคร?”
“ชาวโรมัน”
เจ้าคนร่ างใหญ่พยักหน้า
“ฮ่า, ฮ่า, ฮ่า, เราเคยได้ยินเรื่ องเทวดาแปลงกายมาจากวัวที่เลียก้อนเกลือ แต่เทวดานั้นไม่
สามารถที่จะชุบคนยูดาให้เป็ นคนโรมันได้”
แล้วคนทั้งสองก็เขยิบเข้ามาใกล้เบ็นเฮอร์
เบ็นเฮอร์ ผละจากเสาแล้วสั่งว่า “หยุดนะ, เราต้องการพูดสักคาเดียว”
ทั้งสองคนหยุด
“พูดคาเดียว” เจ้าคนร่ างใหญ่ทวนคาพลางเอามือกอดอก ทาหน้าตาโกรธ “เชิญพูดออกมาคา
เดียว”
“ท่านคือท๊อด คนชาวเหนื อใช่ไหม?”
เจ้าคนร่ างใหญ่มองดูตาโพลง
109

“ท่านเป็ นหัวหน้านักมวยในกรุ งโรม?”
ท๊อดพยักหน้า
“เราเคยเป็ นลูกศิษย์ของท่าน”
เจ้าท๊อดส่ ายหน้า “เป็ นไปไม่ได้ ข้าไม่เคยสอนพวกยูดาให้เป็ นนักมวยเลย”
“แต่เราจะพิสูจน์ให้ท่านเห็นตามคาพูดของเรา”
“จะพิสูจน์วธิ ี ไหนกัน?”
“ท่านมาที่นี่เพื่อจะฆ่าเราใช่ไหม?”
“ใช่ซี”
“ถ้าเช่นนั้นให้เจ้าคนนี้มาต่อสู ้กบั เราตัวต่อตัว แล้วเราจะพิสูจน์ให้เห็นบนตัวของเขาน่ะแหละ”
คนชาวเหนือทาขบขัน เขาพูดกับลูกน้อง ๆ ก็ตอบอย่างเด็ก ๆ ไม่เดียงสาว่า
“รอให้เราพูดเสี ยก่อน”
เขาเอาเท้าเขียเบาะออกมาที่พ้ืนและลงนอนอย่างสบาย พลางก็พดู ว่า
“เอาละ ลงมือต่อสู ้กนั ได้แล้ว”
เบ็นเฮอร์ เดินเข้าไปที่ศตั รู โดยไม่สะทกสะท้าน
เขาเตือนขึ้นว่า “ป้ องกันตัวให้ดีนะ”
เจ้าคนนั้นก็ยกมือขึ้น
เมื่อนักมวยสองต่างตรงเข้าต่อสู ้กนั มีลกั ษณะเท่าเทียมกันทุกอย่างราวกับเป็ นพี่นอ้ งกัน ฝ่ าย
ศัตรู ยมิ้ อย่างภูมิใจ เบ็นเฮอร์ ตา้ นทานอย่างเข้มแข็ง ถ้าศัตรู รู้จกั ฝี มือของเบ็นเฮอร์ ก่อนแล้วมันก็คงจะ
ระวังตัวตามคาเตือน ทั้งสองฝ่ ายรู ้วา่ การต่อสู ้ครั้งนี้เป็ นการเอาเป็ นเอาตายทีเดียว
เบ็นเฮอร์ หลอกล่อศัตรู ดว้ ยมือขวา ศัตรู จึงปั ดและต่อยด้วยมือซ้าย แต่ก่อนที่จะทันป้ องกัน
ตนเองได้ เบ็นเฮอร์ ก็จบั ข้อมือศัตรู แน่นเหมือนปากคีมเหล็ก ศัตรู ตกใจแต่แก้ตวั ไม่ทนั เบ็นเฮอร์ จึงเอา
มือขวารัดคอศัตรู ไว้แน่น เอามือซ้ายต่อยใต้กกหูอย่างแรกครั้งเดียว ไม่ตอ้ งซ้ าสอง ซัตรู ลม้ ฮวบลงโดย
ไม่ได้ร้องนอนแผ่นิ่งอย่างไม่เป็ นท่า
ครั้นแล้วเบ็นเฮอร์ หนั หน้าไปมองดูทอ๊ ด
ท๊อดร้องอย่างประหลาดใจพลางหัวเราะ “ฮ่า,ฮ่า,ฮ่า, แหม, วิธีน้ ีตวั เราเองก็ทาไม่ได้ดีถึงขนาด
นี้”
ท๊อดมองดูเบ็นเฮอร์ ต้ งั แต่หวั ตลอดเท้า แล้วลุกขึ้นชมเชยเขาอย่างจริ งใจ
“นี่เป็ นเคล็ดลับของเรา ๆ ได้ฝึกหัดที่โรงเรี ยนต่อยมวยในกรุ งโรมเป็ นเวลาถึงสิ บปี ท่านไม่ใช่
คนยูดาเสี ยแล้ว ท่านเป็ นคนชาติใดแน่?”
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“ท่านรู ้จกั แม่ทพั อาริ อุสไหม?”
“ท่านควินตัสอาริ อุส? ใช่แล้ว, ท่านเป็ นผูอ้ ุดหนุนเรา”
“ท่านมีลูกชายคนหนึ่ง”
ท๊อด “ถูกแล้ว เรารู ้จกั เด็กหนุ่มคนนั้นดี เขาอาจเป็ นนักฟันดาบอย่างยอดเยีย่ ม, ซี ซาร์ เป็ น
ผูส้ นับสนุนเด็กคนนี้ เราได้สอนเคล็ดลับที่ท่านแสดงต่อเจ้าคนที่นอนแผ่อยูน่ ้ นั เป็ นเคล็ดลับที่ทายาก
นอกจากจะมีแขนและมือที่เข้มแข็งเหมือนเรา เราได้รับมงกุฎมาหลายครั้งแล้วเพราะวิธีน้ ี”
“เราเป็ นบุตรชายของอาริ อุส”
ท๊อดได้เขยิบเข้ามาใกล้และจ้องดูอย่างพินิจพิจารณา แล้วเขาก็แสดงความพอใจยืน่ มือออก
“ฮ่า, ฮ่า, ฮ่า, มันบอกกับข้าพเจ้าว่าข้าพเจ้าจะต้องพบกับคนยูดาหมายูดา การฆ่าคนยูดาก็เท่ากับ
ปรนนิบตั ิเทวดา”
เบ็นเฮอร์จบั มือท๊อดแสดงความยินดี แล้วถามว่า “ใครบอกกันท่านเช่นนั้น?”
“ก็อา้ ยเจ้าเมสซาลาน่ะซี ”
“บอกเมื่อไร?”
“บอกเมื่อคืนนี้ ”
“ข้าพเจ้าคิดว่ามันบาดเจ็บมา”
“มันเดินไม่ได้แล้ว มันนอนร้องครางด้วยความเจ็บปวด และมันบอกเรื่ องนี้แก่ขา้ พเจ้า”
เบ็นเฮอร์ เห็นว่าถ้าขืนปล่อยให้เจ้าเมสซาลามีชีวติ ต่อไป มันก็จะเป็ นภัยแก่ตวั เขา และคงจะ
ติดตามทาร้ายเขาอย่างไม่ลดละ ควรจะแก้แค้นเสี ยในคราวนี้ บัดนี้มนั ก็สูญเสี ยทรัพย์สินเพราะเล่นพนัน
กับแซนแบลลัส ฉะนั้นเขาจึงคิดจะใช้วธิ ี ของเจ้าเมสซาลาตอบแทนมัน มันจ้างคนมาฆ่าเขาเขาต้องจ้าง
คนไปฆ่ามันเป็ นการตอบแทน เขามีเงินมากพอที่จะจ้างได้มากกว่าศัตรู เขามองดูศตั รู คนที่นอนแผ่อยู่
สังเกตเห็นหน้าตาเหมือนเขาจึงถามท๊อดว่า “เจ้าเมสซาลาจ้างท่านมาฆ่าเราเป็ นจานวนเงินเท่าใด?”
“หนึ่งพันเหรี ยญ”
“ท่านก็จะได้เงินจานวนนั้น แล้วข้าพเจ้าจะจ้างท่านอีกสามพันเหรี ยญถ้าท่านทาตามข้าพเจ้า
บอก”
ท๊อดตอบ “วานนี้ขา้ พเจ้าชนะได้เงินห้าพันเหรี ยญ แล้วได้จากเจ้าเมสซาลาอีกหนึ่งพันรวมเป็ น
หกพันเหรี ยญ ข้าพเจ้าขอจากท่านสี่ พนั เหรี ยญ ขอท่านได้ตกลงเถิด ข้าพเจ้าจะจัดการฆ่าเจ้าเมสซาลาให้
เรี ยบร้อย ถ้าท่านตกลง ข้าพเจ้าก็จะได้เอามือปิ ดปากเจ้าเมสซาลาเสี ย”
ครั้นแล้วเขาก็แสดงวิธีเอามือปิ ดปากให้ของเขาให้เบ็นเฮอร์ดู
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เบ็นเฮอร์ “ข้าพเจ้าเข้าใจแล้ว เงินหนึ่งหมื่นเหรี ยญเป็ นเงินก้อนใหญ่ ท่านอาจกลับไปกรุ งโรม
และเปิ ดร้านขายสุ ราใกล้กบั สนามกีฬาและดาเนินอาชีพหัวหน้านักมวยได้อย่างสบาย”
ท๊อดทาท่ายินดี เบ็นเฮอร์ พดู ต่อไป “เราตกลงจะให้ท่านสี่ พนั เหรี ยญ และการที่ท่านจะรับจ้างฆ่า
ครั้งนี้ความผิดบาปก็ไม่ตกอยูก่ บั ท่านท๊อด, เจ้าคนที่นอนแผ่อยูน่ ้ ีหน้าตาเหมือนกับข้าพเจ้ามิใช่หรื อ?”
“ข้าพเจ้ากล้าพูดได้วา่ เขาเหมือนกับท่านทุกอย่าง”
“ถ้าเช่นนั้นแล้ว ข้าพเจ้าจะเอาเสื้ อผ้าของข้าพเจ้าแต่งให้กบั คนตายนี้ แล้วท่านกับข้าพเจ้าไป
ด้วยกัน ปล่อยให้คนนี้นอนตายอยูท่ ี่น้ ี ท่านไปบอกกับมันว่าคนที่นอนตายนั้นคือข้าพเจ้า แล้วท่านจะได้
เงินค่าจ้างจากเจ้าเมสซาลา”
ท๊อดหัวเราะจนน้ าตาไหลเข้าปากเขา
“ฮ่า, ฮ่า, ฮ่า, เงินหนึ่งหมื่นเหรี ยญหาได้ไม่ง่ายนัก คราวนี้จะได้เปิ ดร้านสุ ราที่สนามกีฬาใหญ่ละ
การพูดเท็จโดยไม่มีมลทิน, ขอจับมือท่านบุตรชายของอาริ อุส ต่อไปถ้าท่านมีโอกาสไปกรุ งโรม อย่าลืม
แวะร้านเหล้าของท๊อดคนชาวเหนื อนะ ขอสาบานว่าข้าพเจ้าจะเลี้ยงดูปูเสื่ อท่านอย่างเต็มที่ แม้จะต้องขอ
ยืมมาจากซี ซาร์ ก็ตาม”
เขาจับมือกันอีก แล้วก็ช่วยกันเปลี่ยนเสื้ อผ้ากับคนตาย ตกลงกันว่าจะจัดคนนาเงินสี่ พนั เหรี ยญ
ไปให้ทอ๊ ดยังที่พกั เสร็ จแล้วท๊อดจึงเปิ ดประตูออกไปยังห้องโถงใหญ่ ส่ วนเบ็นเฮอร์ แต่งตัวด้วยเสื้ อผ้า
หยาบ ๆ ของคนที่ตายอย่างเรี ยบร้อย แล้วก็แยกทางกันไป
“อย่าลืมนะ, ท่านผูเ้ ป็ นบุตรของอาริ อุส, ร้านสุ ราใกล้สนามกีฬาใหญ่, ฮ่า, ฮ่า, ฮ่า, โชคลาภต่าง
ๆ มิใช่ได้มาง่าย ๆ นะ ให้ตายซิ , ขอเทวดาปกปั กรักษาท่าน”
เมื่อออกจากห้องโถงแล้ว เบ็นเฮอร์ ก็หนั มามองดูนกั มวยที่นอนตายภายในเครื่ องแต่งกายของ
ชาวยูดาเป็ นครั้งสุ ดท้าย และพอใจที่หน้าตาเหมือนกับเขา ถ้าท๊อดสัตย์ซื่อก็จะรักษาความลับนี้ไว้มิให้
แพร่ พราย
ในคืนวันนั้น ที่บา้ นของซิ โมนิเดส เบ็นเฮอร์ ได้เล่าเรื่ องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวัง
ไอเดอนี อย่างละเอียด และเชื่อกันว่าภายหลังนั้นอีกสักสองสามวันคงจะมีการสื บสวนกันถึง
ความเคลื่อนไหวของบุตรชายของอาริ อุส ในที่สุดเรื่ องก็จะได้นาไปสู ้แมคเอนเชียส ถ้าความลับของ
เรื่ องนี้ไม่รั่วออกมา เจ้า
เมสซาลาและเกรตัสสบายใจและเป็ นสุ ข และเบ็นเฮอร์ ก็คงมีโอกาสเดินทางไปยังกรุ งเยรู ซาเล็ม
เพื่อแสวงหามารดาและน้องสาวต่อไป

112

เมื่อตอนจะลาจากกันไป ซิ โมนิเดสนัง่ อยูท่ ี่สนามริ มแม่น้ าและกล่าวคาอวยพรให้พระเจ้าจงปก
ปั กษ์รักษาเบ็นเฮอร์ ด้วยกิริยาท่าท่างราวกับว่าเป็ นบิดาของเบ็นเฮอร์ ส่ วนเอสเธอร์ ได้เดินไปส่ งชาย
หนุ่มถึงบันได
“เอสเธอร์, ถ้าข้าพเจ้าพบมารดา เธอจะได้ไปหาที่กรุ งเยรู ซาเล็มและเธอจะได้เป็ นพี่สาวของติร
ซาด้วย”
เขาพูดจบก็จูบหล่อน เป็ นการจูบแห่งสันติสุขเท่านั้นหรื อเปล่า?
เบ็นเฮอร์ ขา้ มแม่น้ าไปยังที่พกั ของอิลเดอริ มก็พบกับแขกอาหรับผูห้ นึ่งทาหน้าที่เป็ นผูน้ าทาง
ได้นาเอาม้าออกมาให้
แขกอาหรับ “ตัวนี้เป็ นของท่าน”
เบ็นเฮอร์ มองดูก็รู้วา่ เป็ นม้าเอลเดอบารัน เป็ นม้าตัวเร็ วที่สุดและฉลาดที่สุดของมีรา รองจากซี
รี อสั ซึ่ งเป็ นม้าตัวโปรดของพ่อเฒ่า เขาก็รู้ได้วา่ พ่อเฒ่าได้มอบม้าตัวนี้ให้แก่เขาด้วยน้ าใจจริ ง
สาหรับคนที่ตายนั้นก็ได้จดั การเอาศพไปฝังในตอนกลางคืน ส่ วนเจ้าเมสซาลาก็ได้ส่งคนสื่ อ
ข่าวไปบอกแก่เจ้าเมืองเกรตัสให้นอนใจได้เพราะเบ็นเฮอร์ ได้ถูกฆ่าตายไปแล้วอย่างไม่มีปัญหาสงสัยใด
ๆ
ต่อมาอีกไม่นาน ทางกรุ งโรมก็มีร้านขายสุ ราเปิ ดขึ้นใหม่ใกล้สนามกีฬา-แมกซิมสั มีป้ายชื่อติด
อยูท่ ี่เหนื อประตูหน้าร้านว่า
“ท๊อด คนชาวเหนือ”
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ตอนที่ 6
เรื่ องของเราตอนนี้นบั ว่าเป็ นเวลาล่วงไปแล้ว 30 วันหลังจากเบ็นเฮอร์ ออกจากเมือง
อันติออ๊ กเพื่อไปพบกับอิลเดอริ มในทะเลทราย
เหตุการณ์สาคัญได้เปลี่ยนแปลงไป เป็ นผลดีแก่โชคลาภของพระเอกในเรื่ องของเรา
คือเจ้าเมืองว่าเลอริ อุสเกรตัสถูกย้าย พระยาปนเตียวปี ลาตได้มาแทน
การย้ายครั้งนี้เป็ นเพราะซิ โมนิเดส ผูต้ อ้ งเสี ยเงินสิ นบนถึง 5 แสนเหรี ยญ เพื่อให้ทางกรุ งโรม
จัดการย้าย เพื่อเปิ ดโอกาสให้เบ็นเฮอร์ได้คน้ หามารดาและน้องสาว
แต่พวกยูดาเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงนี้ไม่บงั เกิดผลดีแก่ส่วนรวมประการใด
ความชัว่ ร้ายของมนุษย์น้ นั บางทีก็แสดงออกมา ในรู ปการกระทาดีบา้ งเล็กน้อย ดังเช่น
ปี ลาตได้กระทา คือเขาสัง่ ให้มีการสารวจเรื อนจาทุกแห่ งในแคว้นยูเดีย และทาบัญชีชายชื่อ
นักโทษทั้งหมดที่ยงั ถูกขังอยู่ และให้บอกชนิดของอาชญากรรมที่กระทาด้วย การเปิ ดเผยครั้งนี้นบั ว่า
เป็ นเรื่ องอัจรรย์มาก คือต้องปล่อยนักโทษเสี ยตั้งหลายร้อยคนเพราะไม่มีขอ้ กล่าวหา มีหลายคนที่
ลงบัญชีวา่ ตาย แต่ความจริ งแล้วเจ้าพนักงานขังลืมไว้ก็มี
คาสั่งของท่านเจ้าเมืองใหม่ที่ให้รายงายชื่อนักโทษ ที่มีตวั จริ งอยูน่ ้ นั เมื่อทางป้ อมแอนโตเนีย
ได้รับก็ลงมือปฏิบตั ิทนั ที
ที่ทาการของผูบ้ ญั ชาการเรื อนจากว้างขวางเย็นสบาย และมีเครื่ องประดับไว้สมเกียรติของผู้
บัญชาการเรื อนจา
ขณะนั้นชายคนหนึ่งหิ้วพวงกุญแจเดินมา ลูกกุญแจแต่ละอันหนักเท่าค้อน ผูบ้ ญั ชาการเรื อนจา
เห็นเข้าจึงร้องเรี ยกว่า
“อ้อ, เกรสิ อสั เข้ามาข้างใจก่อนซิ ”
ในขณะที่เขาเดินไปที่โต๊ะซึ่ งท่านหัวหน้านัง่ อยู่ ทุกคนที่อยูใ่ นห้องมองดูเขา เห็นใบหน้าของ
เขาแสดงความตกใจกลัว จึงต่างคนต่างคอยฟังว่าเขาจะพูดอะไรต่อไป
เขาคานับและพูดว่า “ท่านผูบ้ ญั ชาการ ผมเกรงใจที่จะต้องรายงานเรื่ องสาคัญให้ท่านทราบว่า
นับเป็ นเวลา 8 ปี มาแล้วที่ท่านเจ้าเมืองวาเลอริ อุสเกรตัสได้เลือกผมเป็ นผูค้ ุมนักโทษที่ป้อมนี้ ผมจาได้วา่
เมื่อเช้าวันที่เข้ามารับหน้าที่น้ ี ได้เกิดจลาจลและการต่อสู ้ในถนนนี้ ได้มีการฆ่าชาวยูดาหลายคน และ
ฝ่ ายเราก็ตายหลายคน มีข่าวลือกันว่าจะมีการลอบฆ่าเจ้าเมืองเกรตัส โดยใช้กระเบื้องทิ้งลงมาจากหลังคา
บ้านถูกเขาตกจากหลัง และผลได้เห็นตัวท่านนัง่ อยูบ่ นเก้าอี้ มีผา้ พันแผล เขาเลือกให้ผมเป็ นผูค้ ุมและ
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มอบพวงกุญแจนี้ให้มีเลขประจาตามห้องขังและมีเครื่ องหมายประจาสานักงานด้วย ทั้งห้ามมิให้แยก
ออกจากกัน มีมว้ ยหนังสื อบนโต๊ะเขาเรี ยกผมมาดูมว้ นหนังสื อและบอกว่าเป็ นแผนที่หอ้ งขัง”
“เสร็ จแล้วผมจะออกไป เขาเรี ยกให้กลับมาอีก เขาขอเอาแผนที่ของตึกชั้นที่สามไป แล้วเขาชี้
ให้ผมดูหอ้ งขังหมายเลข 5 และบอกว่ามีผชู ้ ายถูกขังอยู่ 3 คน เป็ นนักโทษอุกฉกรรจ์ท้ งั สามคน เป็ น
นักโทษตาบอดและพูดไม่ได้ขงั ไว้ตลอดชีวิต ห้ามมิให้สิ่งใด ๆ นอกจากอาหารและน้ าเท่านั้น โดยส่ งไป
ตามช่องตามฝาซึ่งเลื่อนปิ ดเปิ ดได้ และสั่งกาชับอย่างแน่นหนามิให้เปิ ดประตูห้องขังที่ 5 เป็ นอันขาด ถ้า
นักโทษตายก็ให้ตายอยูใ่ นนั้น”
พวกที่อยูใ่ นห้องนั้นรุ มกันดูแผนที่หอ้ งขังในป้ อมนั้น ปรากฏดังนี้:แผนที่ห้องขัง

“แผนที่น้ ีไม่ใช่อนั จริ ง”
หัวหน้าเงยหน้าขึ้นอย่างแปลกใจ
ผูค้ ุม “ไม่เป็ นความจริ งครับ แสดงไว้เพียงห้าห้อง แต่ความจริ งมีถึงหกห้อง”
“มีหกจริ งหรื อ?”
“ผมจะแสดงให้ท่านดู”
เขาเอาแผ่นกระดาษเขียนแผงผังให้ท่านหัวหน้าดู ดังต่อไปนี้:-

“ดีมาก, เราเข้าใจแล้ว, เราจาทาแผนที่เสี ยใหม่ พรุ่ งนี้มาเอา”
“ท่านหัวหน้าครับ ขอให้ผมเล่าต่อไป ผมได้ปฏิบตั ิตามคาสั่งของท่านเจ้าเมืองเกรตัส
อย่างเคร่ งครัดตลอดเวลา 8 ปี เมื่อวานนี้ผมไปที่ประตูเห็นนักโทษยังมีชีวติ อยู่ จึงไขกุญแจแต่
ไขไม่ออก ก็เลยออกแรงดึงเล็กน้อย ประตูก็พงั เพราะเป็ นสนิมที่บานพับ เมื่อผมเข้าไปเห็นมีชายแก่ตา
บอด พูดไม่ได้, เปลือยกาย, ผมยาวจนนัง่ ทับได้เพียงคนเดียว ผิวหนังหนา เขาชูมือทั้งสองขึ้น เล็บมือยาว
งอหงิกเหมือนเท้านก ผมถามถึงเพื่อนของเขา ๆ ได้แต่สั่นตัว ผมตรวจดูหอ้ งเห็นพื้นและฝาแห้ง ถ้ามี
สามคนขังอยูต่ ายไปสองต้องมีกระดูกกองอยู่ ผมได้จดั การนาชายคนนั้นไปอาบน้ าแต่งตัวตัดผม และ
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ปล่อยเขาเป็ นอิสระ แต่ในวันนี้เขากลับมาอีก เขาได้ทาท่าทางใบ้บอกผม และจูงผมไปยังห้องขังอีก เขา
ชี้ให้ดูช่องเล็ก ๆ ขนาดพอหมวกลอดได้ ซึ่ งเมื่อวานนี้ ผมไม่ทนั สังเกต เขาจูงมือผมไปที่ช่องและร้อง
ตะโกน ก็มีเสี ยงตอบ ผมจึงร้องไปบ้าง แต่ก็เงียบ ผมตะโกนอีก ก็ได้ยนิ เสี ยงตอบว่าดังนี้ “องค์พระผูเ้ ป็ น
เจ้า, เจ้าข้า, ขอพระองค์จงได้รับความสรรเสริ ญ” เป็ นเสี ยงผูห้ ญิง ผมถามไปว่าใครกัน
เสี ยงก็ตอบว่าเป็ นหญิงชาวอิสราเอล ถูกขังอยูก่ บั ลูกสาว ขอให้ช่วยเราโดยเร็ ว, มิฉะนั้นเราต้อง
ตาย” ผมจึงรี บมาบอกท่านโดยด่วนขณะนี้ ”
หัวหน้าลุกขึ้นโดยเร็ ว พูดว่า “เกรซิอสั , เจ้าพูดถูกแล้ว-แผนที่ฉบับเดิมทาไว้เพื่อลวงตา เรื่ อง
นักโทษสามคนก็ลวงตาทั้งนั้น เจ้าวาเลอริ อุส เกรตัสนี้เลวมนุษย์มาก”
ผูค้ ุม “นักโทษชายผูน้ ้ ีได้แบ่งอาหารให้แก่หญิงสองคนทุกวันตลอดระยะเวลา 8 ปี
หัวหน้าจึงบอกพวกในสานักงานให้ไปช่วยกันนาหญิงสองคนออกมาต้องจัดการเจาะกาแพง
เข้าไปเพราะประตูตอนในถูกโบกปูนและหิ นทับไว้แน่น
ผูอ้ ่านคงเดาเรื่ องได้ถูกว่า ผูเ้ คราะห์ร้ายที่ถูกฝังไว้ท้ งั เป็ นนั้นคือมารดาของเบ็นเฮอร์ และติรซา
น้องสาวของเขา
เพราะในตอนเช้าวันที่ถูกจับเมื่อแปดปี ล่วงมาแล้ว เขาทั้งสองถูกนาไปขังไว้ที่ป้อม เจ้าเมือง
เกรตัสเลือกเอาห้องหมายเลข 6 เพราะเป็ นห้องที่คนลืมได้ง่าย ๆ และเต็มไปด้วยเชื้อโรคเรื้ อน เพราะ
นักโทษในห้องนี้มิได้ขงั ไว้เพื่อความปลอดภัยของสังคม แต่ขงั เพื่อให้ตาย ตอนกลางคืนเจ้าเมืองสัง่ ให้
พวกทาสนาสองแม่ลูกนี้ไปไว้ในห้อง ไม่มีใครรู ้เห็น เมื่อขังเรี ยบร้อยแล้วเขาก็ไล่ทาสเหล่านั้นไปอยูท่ ี่
อื่น ไม่มีใครรู ้เห็นอีกต่อไป เกรตัสชอบวิธีทรมานคนให้ตายไปตามธรรมชาติอย่างช้า ๆ เพื่อให้นกั โทษ
ตายช้า ๆ จึงใช้นกั โทษตาบอดและพูดไม่ได้ทาหน้าที่ส่งอาหารและน้ าให้อีกต่อหนึ่ง และเจ้านักโทษคน
นี้ก็บอกเรื่ องราวหรื อจาอะไรไม่ได้เมื่อเจ้าเมสซาลามันยุแหย่เจ้าเมือง ๆ จึงจัดการรับทรัพย์ของตระกูล
เฮอร์ เอาไว้เป็ นส่ วนตัวโดยมิได้ส่งคลังเลย
เพื่อให้แผนการดาเนินไปดังเจตนาไว้ เจ้าเมืองจึงเปลี่ยนตัวผูค้ ุมใหม่ และทาแผนที่หอ้ งขังเสี ย
ใหม่ โดยมิได้ระบุหอ้ งขังที่ 6 แล้วมอบแผนที่ใหม่ให้ผคู ้ ุมคนใหม่
ฉะนั้นห้องที่ 6 จึงเป็ นตามลักษณะที่เกรซิ อสั เขียนขึ้น เป็ นห้องที่มีหินสลักหักพังตกอยูเ่ กลื่อน
หญิงสองคนนี้กอดกันกลมอยูใ่ กล้ ๆ ช่องคนหนึ่งนัง่ คนหนึ่งพิงคนนิ่ง เพราะในห้องนี้ไม่มี
อะไรนอกจากหิ น แสงสว่างเข้ามาทางช่องอาหารเล็กน้อย คนทั้งสองนี้ไม่มีอะไรปิ ดกายเลย
ลักษณะของเขาทั้งสองในสมัยก่อนนั้นมารดามีรูปงาม ส่ วนบุตรนั้นก็ยงั เหมือนเด็ก ๆ แต่มาถูก
ขังอยูน่ านปี ลักษณะจึงเปลี่ยนไปมากผมยาวรุ งรังและขาว ทั้งนี้เพราะใจเป็ นทุกข์ตลอดเวลาจึงทาให้ดู
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แก่ชราลง และยังมิได้รับประทานและดื่มตั้งแต่วนั ที่นกั โทษในห้องถัดไปถูกปล่อยตัวไปแล้วแต่วานนี้
ก็ยงิ่ ทาให้ร่างกายทรุ ดโทรมลงอีกมาก
ติรซาพิงมารดาร้องไห้ครวญครางอยู่
“นิ่งเถิด, ติรซา, เขาจะต้องมา พระเจ้าทรงกรุ ณาเรา เราคิดถึงเขา อย่าลืมอธิ ษฐานทุกครั้งที่ได้ยนิ
เสี ยงแตรเป่ าที่โบสถ์นะลูก เวลานี้เป็ นเวลากลางวันประมาณบ่ายโมง จะต้องมีคนมาหาเรา จงเชื่อมัน่ เถิด
ลูก พระเจ้าทรงกรุ ณาเรา”
“คุณแม่ขา, ลูกจะพยายามและแข็งใจอดทน ลิ้นของลูกแตก ริ มฝี ปากแห้ง พี่ของลูกอยูท่ ี่ไหน
เมื่อไรเขาจึงจะมาถึง” เสี ยงของติรซาแตกพร่ าผิดปกติเพราะโรคเรื้ อน
มารดาจึงพยุงลูกแนบกับทรวงอกและพูดว่า “แม่ฝันเห็นเขาเมื่อคืนที่แล้ว และเห็นใบหน้าเขา
ชัดเจน, ติรซา เหมือนกับเห็นเจ้า ใจของแม่เต้นอยูต่ ลอดเวลา เขาต้องค้นหาเรา แม่ยนื่ มือจะไปจับเขา ๆ
ไม่รู้จกั เราเสี ยแล้ว เขากลับวิง่ หนีไป”
“อาจเป็ นไปได้, คุณแม่ขา เมื่อความฝันนี้กลายเป็ นความจริ งเพราะเรามีรูปร่ างเปลี่ยนไปมาก
เขาคงจาเราไม่ได้”
แม่หน้าเศร้า ปวดร้าวหัวใจ “อาจเป็ นได้อย่างลูกว่า แต่เราจะต้องทาให้เขารู ้จกั เราจนได้”
ติรซาดิ้นรนและร้องไห้ต่อไป “แม่ขา, ขอน้ าหยอดคอลูกสักหน่อยเถิด”
แม่ได้แต่มองดูหน้าลูกเพราะไม่มีน้ าจะให้
“อดทนไปก่อนลูกรักของแม่ เขาจะต้องมา เขามากันแล้วโน่นแน่ะ”
มารดาได้ยนิ เสี ยงคล้ายกับคนมาเคาะฝาห้องขัง และเป็ นความจริ ง ทันใดนั้นก็ได้ยนิ เสี ยง
นักโทษห้องถัดไปเรี ยกตามช่อง ติรซาลุกขึ้นแต่ยงั กอดมารดาอยู่
“ขอพระเจ้าจงได้รับความสรรเสริ ญสื บ ๆ ไปเป็ นนิตย์” มารดาร้องขึ้นด้วยใจร้อนรนอันเต็มไป
ด้วยความเชื่อและความหวัง
ต่อไปก็ได้ยนิ เสี ยง “โอ, ท่านเป็ นใครกัน?”
เป็ นเสี ยงประหลาดที่ได้ยนิ ในระยะเวลา 8 ปี ทาให้เกิดความเปลี่ยนแปลงกะทันหัน จากจวนจะ
ตายเป็ นการมีชีวติ กระปรี้ กระเปร่ าขึ้น
“ผูห้ ญิงชาติอิสราเอล ถูกขังอยูก่ บั ลูกสาว โปรดช่วยเร็ ว จวนตายอยูแ่ ล้ว”
“จงดีใจเถิด ประเดี๋ยวเราจะช่วย”
สองแม่ลูกร้องไห้ต้ืนตันใจที่ได้รับความช่วยเหลือ
ทันใดนั้นทั้งสองก็ได้ยนิ เสี ยงเคาะที่กาแพงดังเสี ยงหนัก ๆ เขานิ่งฟังเพราะนัน่ คือเสี ยงของการ
ช่วยเหลือให้เป็ นอิสระ
117

ติรซาร้องตามภาษาเด็กว่า “พี่มาแล้ว, พี่มาแล้ว, พี่พบเราแล้ว”
“พระเจ้าทรงกรุ ณาเรา”
ประตูได้เปิ ดออก มีคนสองสามคนถือคบเพลิงชูเพื่อให้หวั หน้าเข้าไป แต่สองแม่ลูกถอยหนี แม่
ลูกร้องขึ้นว่า “อย่าเข้ามาใกล้ เราไม่สะอาด เราไม่สะอาด”
คนงานชูคบเพลิงขึ้นสู ง แล้วก็มองดูหน้าซึ่ งกันและกัน เมื่อได้ยนิ เสี ยงร้องโหยหวลว่า “ไม่
สะอาด, ไม่สะอาด”
มารดารู ้สึกว่าอิสรภาพที่เธออธิ ษฐานมาเป็ นเวลานานไม่มีประโยชน์อะไรเสี ยแล้ว เพราะทั้ง
สองคนแม่ลูกได้กลายเป็ นคนโรคเรื้ อนไปเสี ยแล้ว
ในสมัยนั้นถือกันว่าคนเป็ นโรคเรื้ อนเป็ นคนตายแล้ว ต้องถูกไล่ออกนอกเมือง ไปอยูก่ บั พวก
โรคเรื้ อนด้วยกันเท่านั้น ถูกตัดสิ ทธิ ทุกอย่างเข้าร่ วมพิธีในศาสนาไม่ได้ แต่งตัวเสื้ อผ้าขาด ๆ ปิ ดปาก
และต้องตะโกนว่า “ไม่สะอาด, ไม่สะอาด” ต้องไปอาศัยอยูต่ ามป่ าและอุโมงค์ฝังศพที่เลิกใช้แล้ว
“ไม่สะอาด, ไม่สะอาด”
ท่านหัวหน้าได้ยนิ แล้วชักสะดุง้ เหมือนกัน แต่คงยืนอยูก่ บั ที่ไม่หนีโรคเรื้ อน
ท่านถาม “เจ้าทั้งสองคือใครกัน?”
แม่เป็ นผูต้ อบอย่างชัดเจนว่า “เราเป็ นหญิงสองคนที่กาลังจะตายเพราะอดข้าวอดน้ า อย่าเข้ามา
ใกล้, อย่าถูกพื้นหรื อกาแพง ไม่สะอาด, ไม่สะอาด”
“จงเล่าเรื่ องให้เราฟัง บอกชื่ อด้วย, มาถูกขังแต่เมื่อใด? โดยใคร? และเพราะเรื่ องอะไร?”
“ในครั้งก่อนมีเจ้าชายผูห้ นึ่งในกรุ งเยรู ซาเล็มชื่อเบ็นเฮอร์
เป็ นสหายของชาวโรมันผูม้ ีใจ
กว้างขวางหลายคน และมีสหายเป็ นจักรพรรดิดิฉนั เป็ นภริ ยา และผูน้ ้ ีเป็ นบุตร บอกไม่ถูกว่าทาไมจึง
ต้องถูกขัง บอกได้แต่วา่ เขาต้องการจะรี ดเงินจากพวกเราเท่านั้น วาเลอริ อุส เกรตัส จะบอกท่านว่าใคร
เป็ นศัตรู ของเรา และขังแต่เมื่อใด ดิฉนั บอกไม่ได้ ขอได้สงสารดิฉนั บ้างเถิด”
ท่านหัวหน้า “เจ้าจะได้พน้ ทุกข์ จะจัดการส่ งอาหารและน้ ามาช่วย”
“ขอเสื้ อผ้าและน้ าอาบด้วยเถิด ท่านเจ้าข้า”
“เราจะจัดให้ทุกอย่าง”
มารดาให้พรว่า “พระเจ้าทรงกรุ ณา ขอให้สันติสุขของพระองค์สถิตอยูก่ บั ท่านเถิด”
หัวหน้าพูด “เราจะไม่มาพบกับพวกเจ้าอีกต่อไป จงเตรี บมตัวให้พร้อมค่าวันนี้ เราจะให้คนนา
เจ้าไปที่ประตูป้อมเพื่อปล่อยเป็ นอิสระคาสั่งนี้เป็ นกฎหมาย, ลาก่อน”
เมื่อสั่งการเสร็ จแล้ว หัวหน้าก็ออกไป
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ในไม่ชา้ พวกทาสก็นาน้ าใส่ อ่าง, ผ้าเช็ดตัว, เหยือกน้ า อาหารอย่างดี ๆ, เสื้ อผ้าและเครื่ องแต่ง
กายอย่างดีมาให้นกั โทษทั้งสองแล้วก็รีบกลับ ครั้นเวลาประมาณ 2 ทุ่ม เขาก็ปล่อยตัวคนทั้งสองที่ประตู
สองแม่ลูกมองดูดวงดาวในสวรรค์ แล้วก็ปรึ กษากันว่าจะไปทางทิศไหนดี
รุ่ งขึ้นถึงเวลาทางาน เกรซี อสั ผูค้ ุมก็เข้ามาหาหัวหน้าป้ อมแอนโตเนีย คนงานคนหนึ่งขึ้นไปบน
ป้ อมมองดูตามถนนที่เต็มไปด้วยฝุ่ นเพราะฤดูร้อน ทุกสิ่ งแห้งผาก
ขณะนั้น เบ็นเฮอร์ ออกไปนัง่ เล่นบนก้อนหิ นใหญ่ เขาใช้ผา้ เช็ดหน้าคลุมศีรษะมองไปรอบ ๆ
ครั้นเวลาเย็นอาทิตย์จวนตกดิน เบ็นเฮอร์ ก็คิดจะกลับบ้านจึงระลึกขึ้นได้วา่ เขาทราบจากซิ โมนิ
เดสว่าอัมรา, คนใช้ยงั คงมีชีวติ อยู่ ท่านผูอ้ ่านคงจาได้วา่ คนใช้ผนู ้ ้ ีได้พยายามดิ้นรนหลุดจากพวกทหาร
หนีเข้าไปซ่อนตัวอยูใ่ นบ้าน ในวันที่เกิดเหตุร้ายต่อครอบครัวของเบ็นเฮอร์ เมื่อประมาณ 8-9 ปี ล่วง
มาแล้ว นางคงซ่อนอยูใ่ นบ้านนั้นจนกระทัง่ ปั จจุบนั นี้ เจ้าเมืองเกรตัสได้พยายามจะขายทอดตลาดบ้าน
หลังนี้ แต่ไม่มีผใู ้ ดจะบังอาจซื้ อแม้ราคาที่เสนอขายจะต่าสักปานใด ชาวบ้านที่ผา่ นไปมาต่างกระซิ บกัน
ว่าบ้านนี้เป็ นบ้านผีสิง เพราะบางคนเห็นหน้าอัมราโผล่ออกมาทางหน้าต่างสู งของบ้านตามลูกกรงบ้าง
เบ็นเฮอร์ คิดว่า ถ้าพบอัมราคงจะได้ทราบข่าวมารดาของตนบ้าง ดังนั้นเขาจึงตรงไปยังบ้านเก่า
ของเขาเพื่อตามหาอัมรา
เป็ นเวลาพลบค่าแล้วที่เบ็นเฮอร์ เดินเข้าตรอกเล็กไปทางทิศใต้ ที่สุดก็ได้มาถึงบ้านของบิดา
เขามาหยุดอยูท่ ี่ประตูดา้ นเหนือของบ้าน แลเห็นประกาศปิ ดไว้วา่
“นี่เป็ นทรัพย์สินของจักรรพดิ”
ไม่มีใครเข้าออกในบ้านนี้ เลย นับตั้งแต่วนั เกิดเหตุร้ายเมื่อประมาณ 8-9 ปี มาแล้ว ถ้าเขาจะเคาะ
ประตูเหมือนแต่ก่อนก็คงไม่มีประโยชน์อะไร แต่เขาก็อดไม่ได้ เพราะหวังจะให้อมั ราได้ยนิ และโผล่
หน้าต่าง เขาจึงเอาก้อนหิ นเคาะดัง ๆ ตั้งหลายหนก็เงียบ
คืนนั้นเป็ นคืนเดือนหงายในเดือนสิ งหาคม เขามองดูประกาศด้วยความเดือดดาล จึงกระชากมัน
โยนทิ้งไป แล้วนัง่ ลงที่บนั ไดหิ นอธิ ษฐานขอให้กษัตริ ยอ์ งค์ใหม่เสด็จมาเร็ ว ๆ แล้วก็ลม้ ตัวลงนอนหลับ
ไป
พอตอนดึงมีหญิงสองคนเดินมาทางบ้านนั้น ทั้งสองค่อย ๆ ย่องเพราะเกรงคนจะได้ยนิ สองแม่
ลูกกอดกันเดินมา สานึกตัวดีวา่ เป็ นคนโรคเรื้ อนไม่กล้าจะเข้าบ้านของตน เพราะเขาถือว่าเป็ นคนตายไป
แล้ว แต่ก็อุตส่ าห์เดินมาถึงประตูใหญ่พลางร้องไห้คิดถึงความหลัง และได้เหยียบแผ่นประกาศที่เบ็น
เฮอร์ เหวีย่ งไปเมื่อตอนหัวค่าอ่านได้ความว่า “นี่เป็ นทรัพย์สินของจักรพรรดิ”
แม่จึงปรับทุกข์กบั ลูกว่าไม่มีอะไรเหลืออยูแ่ ล้ว พี่ชายก็ตายไปแล้วรัฐบาลโรมันก็ริบทรัพย์ไป
หมด อย่าไปหวังอะไรเลย พรุ่ งนี้เช้าไปนัง่ ขอทานกินตามถนนจนกว่าจะตาย ติรซาจึงซุ กศีรษะเข้าที่อก
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มารดาร้องไห้วา่ “แม่จ๋า, เราตายเสี ยจะดีกว่า ชีวติ ไม่มีหวังอะไรแล้ว” แต่มารดาปลอบว่า “อย่าเลย ลูก
เอ๋ ย, พระเจ้าคงจะให้เรามีโอกาสวันหนึ่ง เพราะเราเชื่อมัน่ ในพระองค์”
ขณะนั้นเองมารดาก็ร้องดังขึ้นว่า “ลูกเอ๋ ย, มาดูนี่แน่ะ มีคนมานอนหลับอยูท่ ี่บนั ไดนี้คนหนึ่ง ดู
หน้าให้ดีซิ”
ทั้งสองพากันเข้าไปดูหน้าปรากฏว่าหลับสนิทเป็ นผูช้ าย มารดาดูหน้าของเขาในแสงจันทร์ จา
ได้วา่ เป็ นเบ็นเฮอร์ จึงบอกให้ติรซารู ้ ติรซาก็ดีใจมากเกือบจะจับตัวพี่ชายปลุกขึ้นหลายครั้งหลายหน แต่
มารดาห้ามไว้ เพราะตัวเป็ นโรคเรื้ อนทั้งสองคน กฎหมายห้ามถูกตัวคนดี
มารดาเองก็อยากจะจูบและกอดบุตรชายของตน แต่กฎหมายห้ามจึงไม่กล้าที่จะแตะต้องเลย ได้
แต่ยนื ดูหน้าเฉย ๆ
ในขณะนั้น เบ็นเฮอร์ กาลังหลับละเมอพูดออกมาว่า
“อัมรา, อัมรา, แม่ของฉันอยูท่ ี่ไหน?”
ครั้นแล้วก็หลับต่อไปอย่างสนิท มารดาอยากจะให้บุตรชายของตนตื่นขึ้น จะได้มีโอกาสพูดกัน
แต่ก็ไม่กล้าปลุก ได้แต่ร้องไห้สอึกสอื้นน้ าตาไหลพรากลงสู่ ถนน
ครั้นแล้วเบ็นเฮอร์ ก็ละเมอออกชื่อน้องสาวของตนหลายครั้ง แต่ก็ยงั ไม่ตื่น ส่ วนแม่และ
น้องสาวก็ได้แต่นงั่ ร้องไห้คอยอยูเ่ ป็ นเวลานาน
ภายหลังอัมราเดินมาพบเบ็นเฮอร์ นอนอยูจ่ ึงปลุกขึ้น เขาตื่นขึ้นจึงเห็นอัมรา แต่อมั ราได้พดู
อะไรเลย ได้แต่ร้องไห้
เบ็นเฮอร์ ขอให้บอกว่ามารดาและติรซาอยูท่ ี่ไหน อัมราก็พดู ไม่ออกเพราะตื้นตันใจไปหมด ติร
ซาอยากจะกระโดดเข้าไปหา แต่มารดาห้ามไว้เพราะเป็ นโรคเรื้ อน
สักครู่ หนึ่ง เบ็นเฮอร์ และอัมราก็ลุกขึ้นเดินเข้าประตูบา้ นไป ปล่อยให้แม่และน้องสาวนัง่ แอบดู
อยูใ่ ต้พมุ่ ไม้
พอรุ่ งเช้า สองแม่ลูกก็หนี เข้าป่ าไปโดยเร็ ว มิฉะนั้นประชาชนจะใช้กอ้ นหิ นขว้างให้ตายเพราะ
เป็ นโรคเรื้ อน
รุ่ งขึ้นเช้า อัมราก็มานัง่ อยูท่ ี่กอ้ นหิ นริ มบ่อน้ าชื่ อเอ็นโรเก็น คิดคานึงถึงการที่ได้พบกับเบ็นเฮอร์
อีกครั้ง แต่ก็ไม่รู้เรื่ องมารดาและติรซาจึงบอกอะไรเบ็นเฮอร์ ไม่ได้
ต่อมาเธอมีโอกาสได้ยนิ คนหนึ่งเล่าเรื่ องมารดาและติรซา เพราะผูเ้ ล่าเป็ นคนถือคบเพลิงที่ไป
ส่ องให้หวั หน้าลงไปค้นนักโทษในห้องขังหมายเลข 6 จึงรู ้เรื่ องดี
เธอคิดจะนาเรื่ องนี้ไปเล่าให้เบ็นเฮอร์ ฟัง
แต่คิดว่าถ้าเบ็นเฮอร์ ได้ทราบแล้วคงจะเสี ยใจตาย
เพราะมารดาและน้องสาวกลายเป็ นคนโรคเรื้ อนแล้ว ถ้าเบ็นเฮอร์ ขืนไปตามหาตามถิ่นโรคเรื้ อนก็คงจะ
120

เป็ นโรคเรื้ อน ด้วยจึงไม่บอก เธอจึงคอยอยูท่ ี่บ่อน้ านั้น ความหิ วและกระหายคงจะทาให้คนโรคเรื้ อนทั้ง
สองมาพบเธอที่บ่อน้ าจึงนัง่ คอยอยู่
เธอคอยอยูจ่ นประชาชนในหมู่บา้ นมาตักน้ าครบถ้วนทุกครัวเรื อนแล้ว
สองแม่ลูกคงจะมา
ภายหลัง
ผลที่สุดจึงเห็นลูกเดินจูงมือและพยุงกันมา ผมหงอกขาว เสื้ อผ้าขาดคล้ายกับว่าไม่เคยเข้ามาใน
ท้องถิ่นนั้นเลย
ทั้งสองเดินมาอย่างช้า ๆ คล้ายกับว่าเจ็บปวดมาก แต่ก็มีเสี ยงคนไล่ให้ออกไปห่าง ๆ หมู่บา้ น
อัมราจาได้วา่ คนที่เป็ นผูใ้ หญ่น้ นั คือนายเก่าแก่ของนางที่เคยรับใช้มา ส่ วนคนสาวนั้นเป็ นบุตร
ที่เคยเลี้ยงดูมาแต่เล็ก ๆ นางรู ้สึกตื้นตันใจอย่างยิง่ ที่ได้เห็นสภาพคนที่รักของนางต้องมาตกกระกา
ลาบาก
พอเข้ามาใกล้ อัมราวิง่ เข้าไปหา แต่สองคนนั้นร้องห้ามมิให้เข้าใกล้เพราะเป็ นโรคเรื้ อน
อัมราเตรี ยมจะเอาอาหารในตะกร้าไปให้ก็ร้องห้าม เพราะเกรงว่าชาวบ้านจะเห็นเข้าจะใช้กอ้ น
หิ นขว้างทาร้ายอัมราฐานที่ไปติดต่อกับคนโรคเรื้ อน เป็ นแต่บอกว่าเจ้าจะกรุ ณาก็เอาอาหารวางไว้แล้ว
จะไปยิบเอาเอง
ฝ่ านชาวบ้านบางคนที่เห็นเหตุการณ์ก็ถามอัมรา ๆ ก็เล่าให้ฟัง แม่ลูกได้แต่พดู อยูไ่ กล ๆ กับอัม
ราว่า เห็นเบ็นเฮอร์ มานอนที่ประตูบา้ น แต่คนทั้งสองขอร้องให้อมั ราปิ ดเป็ นความลับ เพราะถึงรู ้เรื่ องก็
เข้ามาหากันไม่ได้ กฎหมายห้ามคนดีติดต่อกับคนโรคเรื้ อน และขาดการเป็ นพี่นอ้ งหรื อพ่อแม่กนั ต่อไป
ขอให้อมั ราจัดอาหารให้วนั ละน้อย ๆ ก็แล้วกัน และบอกความเป็ นไปของเบ็นเฮอร์ ให้ทราบ อัมราจึงสั่ง
ให้สองแม่ลูกมาใหม่เพื่อรับอาหารในตอนเย็นวันนั้นแล้วก็จากกันไป
นับแต่น้ นั มา อัมราก็นาอาหารมาส่ งที่บ่อน้ าทุกเช้าเย็น เพราะสองแม่ลูกต้องไปซ่อนตัวอยูใ่ น
อุโมงค์ฝังศพตลอดวัน เช้า, เย็นจึงจะออกไปไหน ๆ ได้ แต่ก็ยงั ดีกว่าอยูใ่ นห้องขัง เพราะยังมีอิสรภาพที่
จะเห็นดวงอาทิตย์, ดวงจันทร์, ดวงดาวได้ และมีอิสระที่จะนอนตายที่ใด ๆ ได้เสมอ
ตอนเช้าวันหนึ่งของเดือนตุลาคม
เบ็นเฮอร์ ตื่นจากที่พกั ด้วยความรู้สึกเศร้าใจและรู้สึกเบื่อ
หน่ายต่อโลกเสี ยเหลือเกิน
ส่ วนมอลลัคก็ไปสื บหามารดาและน้องสาวของเบ็นเฮอร์ ที่ป้อมแอนโตเนีย จึงได้ทราบความว่า
ได้ปล่อยตัวเป็ นอิสระไปแล้ว จึงรี บกลับไปหาเบ็นเฮอร์ แต่ไม่ทราบที่อยูจ่ ึงชวนกันไปหาในแดนคน
โรคเรื้ อน เขาทั้งสองพยายามหาอยูต่ ลอดเดือนก็ยงั ไม่ได้ข่าวว่าอยูท่ ี่ใด เป็ นแต่ได้ทราบข่าวบ้างว่ามี
ประชาชนขว้างปาคนโรคเรื้ อนจนล้มตายไปหลายคนแล้ว แต่ไม่รู้วา่ เป็ นใครบ้าง จึงหมดหวังที่จะได้พบ
กันอีก เพราะคนโรคเรื้ อนเดินไปที่ไหนก็มีคนรังเกียจเป็ นเสนียดจัญไร และถูกฆ่าตายโดยเอาหิ นขว้าง
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เสี ยมากมาย หรื อมิฉะนั้นก็หนีคนเข้าไปในป่ าลึก สัตว์ป่ากัดกินตายเสี ยแล้วก็ได้เบ็นเฮอร์ ปรับทุกข์กบั
มอลลัคว่าเป็ นอันว่าหมดหวังแล้วที่พบกัน เบ็นเฮอร์ จึงเหมือนกับมีชีวติ อยูใ่ นโลกนี้แต่เพียงผูเ้ ดียว จะอยู่
ไปเพื่ออะไรอีกเล่า?”
ตลอดฤดูหนาว เขานัง่ ปรับทุกข์กบั ตนเองคนเดียวเป็ นเวลาหลายเดือน
จนกระทัง่ เย็นวันหนึ่ง เบ็นเฮอร์ กาลังนัง่ สนทนากันอยูก่ บั ชาวกาลิลี 2-3 คนที่ปากถ้ าก็พอดีมีคน
ถือหนังสื อชาวอาหรับผูห้ นึ่งขี่มา้ นาหนังสื อมาส่ งให้เปิ ดออกอ่านได้ความดังนี้
กรุ งเยรู ซาเล็ม
วันที่ 6 นิซนั
มีศาสดาพยากรณ์ผหู้ นึ่งปรากฏตัว บางคนก็วา่ เป็ นเอลียา ไปอยูใ่ นป่ าเป็ นเวลาหลายปี เขา
ประกาศว่าจะมีผหู ้ นึ่งใหญ่ยงิ่ กว่าเขา จะเสด็จมาในเร็ ววันนี้ และเขากาลังรอพบท่านผูน้ ้ นั ทางฝั่ง
ตะวันออกของแม่น้ ายาระเด็น ข้าพเจ้าได้ไปฟังคาประกาศของเขามาแล้ว และบุคคลที่เขากาลังรอคอย
อยูน่ ้ นั เป็ นกษัตริ ยท์ ี่คุณกาลังรอคอยอยู่ เชิ ญมาวินิจฉัยด้วยตนเอง
ชาวเมืองเยรู ซาเล็มออกไปหาศาสดาพยากรณ์ผนู ้ ้ ีท้ งั หมด
(ลงนาม) มอลลัค
เบ็นเฮอร์ ดีใจ เวลาที่รอคอยมาถึงแล้ว ผูส้ ื อข่าวของกษัตริ ยป์ รากฏตัวและประกาศเรื่ องกษัตริ ย ์
นั้นแล้ว
คนที่ได้ทราบเรื่ องในจดหมายต่างก็ชื่นชมยินดี
พอตกค่าดวงดาวปรากฏ เขาขี่มา้ ไปกับผูน้ าทางอาหรับมุ่งไปยังแม่น้ ายาระเด็น
ผูน้ าทางคอยระมัดระวังเอาใจใส่ คนแปลกหน้าที่จะตามมาข้างหลังเสมอ
ต่อมาเบ็นเฮอร์ เห็นอูฐใหญ่สีขาวตัวที่ทาให้เขาหวนนึกถึงบัลทาซาร์ และอีแรสบุตรสาวจริ ง ๆ
ต่างก็อวยพรซึ่ งกันและกัน
อีแรสขอให้เบ็นเฮอร์จดั หาที่ ๆ มีบ่อน้ าเพื่อหยุดรับประทานอาหารเมื่อดูสถานที่เหมาะสมให้
แล้ว เบ็นเฮอร์ ไม่รออยูร่ ี บควบม้าไปกับผูน้ าทางชาวอาหรับ
ฝ่ ายบัลทาซาร์และบุตรสาวเมื่อถึงบ่อน้ าใสสะอาด ก็หยุดลงพักและหันหน้าไปทางตะวันออก
เพื่ออธิษฐาน
ภายหลังเมื่อพบเบ็นเฮอร์ อีก บัลทาซาร์ จึงได้ขอบใจเบ็นเฮอร์ ที่ช่วยเหลือจัดที่พกั สบายให้ และ
ปรากฏว่าเป็ นสถานที่ ๆ นักปราชญ์ท้ งั 3 คน ได้มาพบกันโดยการนาของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ เมื่อ 30
กว่าปี ล่วงมาแล้วนัน่ เอง
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บัลทาซาร์ พดู กับเบ็นเฮอร์ วา่ “ข้าพเจ้ารอแทบจะทนไม่ไหวอยูแ่ ล้วเคยฝันเห็นบ่อย ๆ และมี
เสี ยงในฝันเตือนว่าบุคคลที่รอคอยอยูน่ ้ นั มาปรากฏแล้ว คือกษัตริ ยข์ องชนชาติยดู า ครั้นแล้วเบ็นเฮอร์ จึง
เอาจดหมายที่มอลลัคส่ งมาให้บลั ทาซาร์ อ่านดู เขาดีใจว่าเป็ นพระเจ้าที่เขาแสวงหาแน่แล้ว จึงทูลต่อพระ
เจ้าว่าขอให้ได้เห็นพระผูช้ ่วยให้รอดด้วยตาของตนเองเถิด ถึงจะตายก็ไม่วา่
คาอธิ ษฐานง่าย ๆ นี้ตรึ งใจเบ็นเฮอร์ ยงิ่ ทาให้เขารู ้สึกว่าพระเจ้าเหมือนบุคคลจริ ง ๆ ที่อยูใ่ กล้ ๆ
ฟังคาอธิ ษฐานแล้วนึกเหมือนกับว่าพระเจ้าทรงอยูใ่ กล้เขาทั้งหลาย และรู ้สึกว่าพระเจ้าเป็ นมิตรสนิทที่
จะออกปากขอความช่วยเหลือโดยไม่ตอ้ งมีพิธีอะไร เหมือนกับบิดาที่รักบุตรเท่า ๆ กัน พระเจ้าทรงเป็ น
พระบิดาของชาวโลกโดยไม่ตอ้ งมีคนกลาง, หรื ออาจารย์, หรื อปุโรหิ ตและครู และรู ้วา่ พระเจ้าจะส่ ง
พระผูช้ ่วยให้รอดมาให้มนุษย์ยงิ่ กว่าส่ งกษัตริ ยม์ าให้ เบ็นเฮอร์ จึงรู ้แน่ยงิ่ ขึ้น
เขาบอกกับบัลทาซาร์ วา่ พระองค์มาแล้ว มาในฐานะพระผูช้ ่วยให้รอดยิง่ กว่ากษัตริ ย ์
ทีแรกความเชื่ อของคนทั้งสองยังแตกต่างกันก็คือว่า ฝ่ ายเบ็นเฮอร์ เข้าใจว่าพระองค์จะเสด็จมา
ในฐานะกษัตริ ย ์ ส่ วนบัลทาซาร์ เชื่ อว่าพระองค์เสด็จมาในฐานะเป็ นผูช้ ่วยให้รอดของมนุษย์ ช่วยในทาง
จิตวิญญาณ
บัลทาซาร์ อธิ บายว่าชีวติ ปั จจุบนั นี้มีปัญหาหลายประการ และก็มีมนุษย์บางคนรู ้จกั วิธีขบปัญหา
ชีวติ ปัจจุบนั ได้ แต่ปัญหาเกี่ยวกับชีวติ ต่อไปแก้ไม่ได้ แต่พระเจ้าจะทรงแก้ได้ เพราะพระองค์ทรงรับเรา
เป็ นของพระองค์สืบไปชัว่ นิ รันดร์ ความปรารถนาใด ๆ ไม่สาคัญต่อไปแล้ว ความต้องการพระผูช้ ่วยจิต
วิญญาณของมนุษย์ให้รอดนั้นสาคัญยิง่ กว่าความต้องการมีกษัตริ ย ์
นี่เป็ นความเชื่อของบัลทาซาร์
พระองค์ผเู ้ สด็จมามิใช่มาอย่างนักรบที่ตอ้ งใช้ดาบ หรื อเป็ นกษัตริ ยท์ ี่จะต้องมีมงกฏสวม
ลักษณะของผูท้ ี่เป็ นกษัตริ ยอ์ ย่างเฮโรดจะต้องเป็ นผูท้ ี่แต่งกายด้วยผ้าสี ม่วง และมีอานาจอาชญา
สิ ทธิ์ แต่ผทู ้ ี่จะเป็ นพระผูช้ ่วยให้จิตวิญญาณของมนุษย์รอดนั้นจะเป็ นคนยากจน, ถ่อมสุ ภาพ ไม่เด่น
เหมือนกับบุคคลธรรมดา แต่จะมีสัญลักษณ์สาคัญบอกให้รู้ พระองค์จะแสดงให้ขา้ พเจ้าและมนุษย์
ทั้งหลายรู้ถึงชีวติ บริ บูรณ์ คือชีวติ ฝ่ ายจิตวิญญาณที่บริ สุทธิ์ หมดจดงดงาม
หลังจากสนทนากันแล้ว เขาก็รีบเดินทางต่อไปด้วยปรารถนาจะพบพระผูเ้ สด็จมาด้วยตาตนเอง
ในวันที่สามของการเดินทาง คนคณะนี้ได้มารับประทานอาหารกลางวันที่ริมแม่น้ ายาโบค ซึ่ งมี
คนเดินทางและสัตว์พาหนะมาพักอยูแ่ ล้วจานวนหลายร้อย
พอเขาลงจากหลังม้าก็มีชายคนหนึ่งนา
เหยือกน้ าและขันน้ ามาส่ งให้ดื่มพลางพูดว่า “ข้าพเจ้ากลับจากแม่น้ ายาระเด็น มีคนจานวนมากได้เดิน
ทางไกลมาเพื่อฟังศาสดาพยากรณ์ประกาศ” เบ็นเฮอร์ เงยหน้าขึ้นถามว่า
“ประชาชนอยูต่ อนไหนของแม่น้ า?”
“เบธบารา”
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“ตอนนั้นเป็ นที่ลุยน้ าเข้าฟากเปลี่ยว ทาไมคนจึงไปอยูท่ ี่น้ นั กันมาก?”
คนแปลกหน้า “ท่านมาจากเมืองไกลคงไม่ทราบข่าวดีอะไร?”
“ข่าวอะไรกัน?”
“มีผบู ้ ริ สุทธิ์ คนหนึ่งออกมาจากป่ า มีคาพูดแปลกทาให้คนฟังสนใจ ท่านชื่อยอห์น
บัพติศโต บุตรของเศคาริ ยา ท่านบอกว่าเป็ นทูตมาประกาศเรื่ องพระเจ้าผูก้ าลังเสด็จมา”
อีแรสก็สนใจฟังชายผูน้ ้ ี เล่าเรื่ องเหมือนกัน”
“เขาลือกันว่ายอห์นผูน้ ้ ีไปอยูใ่ นถ้ าแต่เล็ก ๆ สวดมนต์ภาวนะและดาเนิ นชีวติ เคร่ งครัดยิง่ กว่า
พวกเอสซี น มีคนไปฟังท่านประกาศ ข้าพเจ้าก็ได้ฟังเหมือนกัน”
ใจความที่ท่านประกาศว่าอย่างไร?”
“เป็ นลัทธิ ใหม่ ไม่มีใครในชาติอิสราเอลสั่งสอนมาก่อน ท่านเตือนให้ประชาชนกลับใจเสี ย
ใหม่และรับบัพติศมา พวกอาจารย์ทางศาสนาก็ไม่เข้าใจ บางคนก็ถามท่านว่าท่านเป็ นพระคริ สต์หรื อ-เอ
ลียา แต่ท่านก็ตอบกับคนทั้งหลายว่า “ข้าพเจ้าเป็ นเสี ยงร้องในป่ า จงจัดแจงทางของพระเจ้า จงทามรรคา
ของพระองค์ให้ตรงไป”
ขณะนั้นบังเอิญเพื่อร้องเรี ยกชายผูน้ ้ ีเสี ย บัลทาซาร์ จึงพูดว่า
“ท่านคนแปลกหน้า ผูป้ ระกาศยังคงอยูท่ ี่เดิมหรื อ?”
“ยังคงอยูท่ ี่เบ็ธบารา”
เบ็นเฮอร์ พดู กับอีแรสว่า “ยอห์น บัพติศโต คนนี้เป็ นใครถ้าไม่ใช่เป็ นผูป้ ระกาศของกษัตริ ย?์ ”
เมื่อเขาเดินทางต่อไปก็เห็นมีคนอยูท่ ี่ริมฝั่งแม่น้ ามาก และอีกพวกหนึ่งอยูท่ างฝั่งตะวันตก จึงรี บ
เข้าไปฟังคาประกาศก็พอดีผปู ้ ระกาศได้เดินมาทางนั้น เขาแต่งตัวง่าย ๆ ไม่พิถีพิถนั ห่ มผ้าหนังสัตว์ ผม
ยาว มีดวงดาวเป็ นประกาย ใส่ เสื้ อขนอูฐยาวถึงหัวเข่า มีเข็มขัดหนังรัดไม่สวมรองเท้า ถือไม้เท้าเป็ นปุ่ ม
ๆ เดินเร็ วว่องไว คอยเอามือปั ดผมยาวมิให้บงั ตา ทาท่าคล้ายกับว่าจะเที่ยวตามหาใครคนหนึ่ง
อีแรสเมื่อเห็นยอห์นเดินมาจึงเปิ ดม่านหลังอูฐถามเบ็นเฮอร์ ซ่ ึ งนัง่ อยูบ่ นหลังม้าว่า
“นัน่ ผูป้ ระกาศพระมหากษัตริ ยใ์ ช่ไหม?”
“นัน่ คือ ยอห์น บัพติศโต”
ความจริ งเบ็นเฮอร์ ไม่ค่อยพอใจนัก แม้เขาเคยเห็นพวกฤาษีในแคว้นเอ็นเกดดีมาแล้ว การ
แต่งตัวของพวกฤาษี การไม่ใยดีต่อความเห็นของชาวโลก การทรมานตน และการแยกตัวออกจากเพื่อน
มนุษย์คล้ายกับว่าไม่ใช่เป็ นมนุษย์ธรรมดาสามัญ และแม้เขาจะได้รับคาบอกเล่าว่า ยอห์น บัพติศโต นี้
เป็ นเพียงเสี ยงร้องในป่ า กระนั้นเบ็นเฮอร์ ก็ยงั มองเห็นสัญลักษณ์ของความดีและความเป็ นเจ้าใหญ่นาย
โตในผูป้ ระกาศนาทางนี้ เพราะจิตใจของเขายังมีอุปทานว่าจะได้พบกษัตริ ย ์
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แต่สาหรับความรู ้สึกของบัลทาซาร์ น้ นั ไปอีกเรื่ องหนึ่ง วิถีของพระเจ้าไม่เหมือนกับความเข้าใจ
ของมนุษย์ เขาได้มองเห็นพระผูช้ ่วยให้รอดในทารกที่นอนอยูใ่ นรางหญ้า และเชื่อว่าพระเจ้าจะต้องมา
ปรากฏอย่างบุคคลธรรมดาไม่หรู หรา ดังนั้นจึงนัง่ นิ่งเอามือกอดอกปากอธิ ษฐานอยูต่ ลอดเวลา เขาไม่
ต้องการเห็นกษัตริ ยแ์ บบเบ็นเฮอร์
ในขณะนั้นมีชายคนหนึ่งนัง่ อยูบ่ นก้อนหิ นริ มฝั่งแม่น้ าแต่ลาพังผูเ้ ดียว แล้วลุกขึ้นเดินจากฝั่งเข้า
มายังฝูงชน
เมื่อคนแปลกหน้าผูน้ ้ นั เดินมาผูป้ ระกาศก็หยุดมอง คนทั้งหลายที่ฟังคาประกาศก็นิ่งเงียบ ต่าง
มองดูคนแปลกหน้าที่เดินมานั้น
เบ็นเฮอร์ และบัลทาซาร์ ก็จอ้ งมองอย่างตาไม่กระพริ บ
คนแปลกหน้าผูน้ ้ นั มีลกั ษณะสู ง
พอประมาณ ผอมเรี ยว กิริยาอาการสุ ขมุ คัมภีรภาพ มีลกั ษณะเป็ นผูใ้ ช้ความคิดลึกซึ้ ง สวมเสื้ อคลุมยาว
เขารู ้สึกจับใจเหมือนกับผูด้ ูท้ งั หลาย
บนศีรษะไม่สวมหมวก ผมยาวเป็ นคลื่นแสกตรงกลาง ผมสี แดงปนน้ าตาลเมื่อถูกแสงอาทิตย์
ส่ องคล้ายกับจะเป็ นสี ทอง หน้าผากกว้าง คิ้วโค้งดา ตาสี น้ าเงินใหญ่ สายตาอ่อนโยน มีลกั ษณะทัว่ ไป
เหมือนกรี กและยิว จมูกและปากสวยงาม มีเคราอ่อนสลวยและเป็ นเป็ นคลื่นปกคลุมคอและหน้าอก
ทหารที่เห็นจะต้องหัวเราะในเวลาต่อสู ้ สตรี เห็นจะต้องเคารพและวางใจ เด็กเห็นจะต้องยืน่ มือและ
วางใจ ใครเห็นก็ตอ้ งชมว่างาม
ลักษณะโดยทัว่ ไปสะท้อนให้เห็นถึงปั ญญา, ความรัก, สงสาร, เสี ยใจ มีลกั ษณะที่จิตใจสะอาด
ไม่มีบาป ไม่มีความอ่อนแอ มีลกั ษณะอดทนต่อความทุกข์ทรมานอันเป็ นลักษณะของคนที่สละชีวติ เพื่อ
ความเชื่อ, ผูภ้ กั ดีและนักบุญทั้งหลายตลอดทุกยุคทุกสมัย
เขาเดินมาใกล้ ยอห์นจึงยกไม้เท้าชี้ไปยังผูน้ ้ ีและร้องด้วยเสี ยงดังว่า “จงดูลูกแกะของพระเจ้าที่
ยกความผิดของโลก”
ทุกคนต่างยืนนิ่งเพราะไม่เข้าใจคาพูดนั้น สาหรับบัลทาซาร์ น้ นั เข้าใจดี เขาได้มาเห็นพระผูไ้ ถ่
มนุษย์อีกครั้งหนึ่ง ตามความเชื่อของเขามีอยูเ่ ดิมแล้วทาให้เข้าใจยิง่ ขึ้น
ยอห์นได้พดู ซ้ าตั้งหลายครั้งว่า “จงดูลูกแกะของพระเจ้าที่ยกความผิดของโลก” ยิง่ ทาให้บลั ทา
ซาร์ มนั่ ใจยิง่ ขึ้น จึงคุกเข่าลงนมัสการ แล้วยอห์นได้กล่าวต่อไปว่า
“ท่านผูน้ ้ ีคือบุคคลที่เราได้ประกาศถึง ซึ่ งจะเป็ นใหญ่กว่าเราเพราะท่านมาอยูก่ ่อนเรา และจะ
ปรากฏแก่ชาวอิสราเอลทั้งหลาย เหตุฉะนั้นเราจึงได้ให้รับบัพติศมาด้วยน้ า เราได้เห็นพระวิญญาณเสด็จ
ลงมาอยูเ่ หนือท่านผูน้ ้ ี เหมือนนกพิราบ พระองค์ผใู ้ ห้เราทาบัพติศมาด้วยน้ าบอกกับเราว่าจะประทานจิต
วิญญาณบริ สุทธิ์ ลงมายังทางผูน้ ้ ี และพระวิญญาณจะประทับอยูก่ บั ท่าน พระองค์น้ นั เป็ นผูท้ ี่จะให้รับบัพ
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ติศมาด้วยพระวิญญาณ์บริ สุทธิ์ ลงมายังท่านผูน้ ้ ี และพระวิญญาณบริ สุทธิ์ จะประทับอยูก่ บั ท่าน พระองค์
นั้นเป็ นผูท้ ี่จะให้รับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ เราจึงเป็ นพยานถึงเรื่ องนี้ เราเป็ นพยานถึงข้อนี้
คือว่าท่านผูน้ ้ ีแหละเป็ นพระบุตรของพระเจ้า”
บัลทาซาร์ ได้ตะโกนเสี ยงดัง น้ าตาไหลพราก “ผูน้ ้ ีใช่แล้ว, ผูน้ ้ ีใช่แล้ว” ครั้นแล้วเขาก็สลบไป
ขณะนี้ เบ็นเฮอร์ ได้พิจารณาลักษณะของคนแปลกหน้า เขารู้สึกในความบริ สุทธิ์ , ความคิด,
ความละมุมละไม, ความถ่อมสุ ภาพและความศักดิ์สิทธิ์ เขาคิดในใจว่าผูน้ ้ ีคือใครหนอ? เป็ นกษัตริ ยห์ รื อ
พระมาโปรดโลกแน่? เมื่อมองดูลกั ษณะสุ ขมุ คัมภีรภาพ, อ่อนโยนแล้ว ความคิดที่จะทาสงคราม,
ปราบปรามหรื อกระหายอาณาจักรก็หมดไปจากจิตใจของเขา เขาคิดในใจว่าบัลทาซาร์ พดู ถูก ส่ วนซิ โม
นิเดสพูดผิด ท่านผูน้ ้ ีมิใช่มากูบ้ ลั ลังก์ของกษัตริ ยซ์ ะโลมอน ไม่มีลกั ษณะของเฮโรด ถึงแม้จะเป็ นกษัตริ ย ์
ก็ไม่ใช้ตอ้ งการแผ่อานาจแบบกรุ งโรม
เขายิง่ มองก็ยงิ่ คิดในใจมากขึ้น เขาเคยได้เห็นหน้าของบุคคลผูน้ ้ ีครั้งหนึ่งมาแล้ว แต่จาไม่ได้วา่
ที่ไหนและเมื่อไร ใบหน้าอันสุ ขมุ , กรุ ณา,น่ารัก ได้ผุดขึ้นในใจของเขาเหมือนกับบัลทาซาร์ ได้รู้สึก
ทันใดนั้นก็นึกขึ้นได้วา่ เขาเห็นหน้าตาของบุคคลผูน้ ้ ีที่บ่อริ มหมู่บา้ นนาซาเร็ ธ เมื่อครั้งพวกทหารโรมัน
ลากตัวเขาไปกับม้าเพื่อจะเอาไปส่ งเป็ นทาสฝี พายเมื่อ 9 ปี ล่วงมาแล้ว เขาจึงรู ้สึกขนกลุกทัว่ ตัว เมื่อเขา
จวนจะตาย มือของท่านผูน้ ้ ีได้ช่วยเหลือเขา ใบหน้าของท่านผูน้ ้ ีเขายังจาได้ตลอดมา ด้วยความคิดนี้เอง
ยิง่ เมื่อได้ยนิ คาของยอห์นประกาศว่า
“ท่านผูน้ ้ ีคือพระบุตรของพระเจ้า” ก็ยงิ่ ทาให้ตื่นเต้นในใจยิง่ ขึ้น
เบ็นเฮอร์ ถึงกับกระโดดลงจาหลังม้าจะลงไปแสดงความเคารพต่อท่านผูม้ ีพระคุณที่เคยให้น้ า
ดื่มและลูบศีรษะเขา แต่อีแรสได้ตะโกนขึ้นว่า “เบ็นเฮอร์ , ช่วยด้วย, เบ็นเฮอร์ , ช่วยด้วย คุณพ่อของดิฉนั
จะตายแล้ว”
เขาจึงหยุดชงักหันไปช่วยเธอ เธอส่ งถ้วยให้ไปตักน้ าในแม่น้ าครั้นกลับมา พระเยซูหายไปทาง
อื่นเสี ยแล้ว
เมื่อบัลทาซาร์ ได้สติจึงถามว่า “ผูน้ ้ นั หายไปไหน?”
อีแรสถาม “ใครกัน?”
“ก็ท่านผูเ้ ป็ นพระบุตรพระเจ้า, พระผูไ้ ถ่บาปซึ่ งเห็นเมื่อกี้อย่างไรเล่า?”
“คุณก็เชื่ออย่างคุณพ่อเหมือนกันหรื อ?” อีแรสถามเบ็นเฮอร์
“เป็ นเหตุการณ์ที่เต็มไปด้วยการมหัศจรรย์ ให้เรารอดูไปก่อน” เขาตอบเธอ
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รุ่ งขึ้นคนทั้งสามมาฟังยอห์นประกาศอีก ยอห์นพูดว่า “จงดูลูกแกะของพระเจ้า......” เมื่อยอห์น
ชี้ไปต่างก็มองไปทุกคน เบ็นเฮอร์ เห็นท่านผูม้ ีลกั ษณะประเปรี ยว, บริ สุทธิ์ งดงาม ใบหน้าแสดงความ
สมเพทและเศร้าซึ้ ง เขาก็เกิดความคิดใหม่
“คาพูดของบัลทาซาร์ และซิ โมนิเดสถูกด้วยกันทั้งสองฝ่ าย พระผูไ้ ถ่เป็ นกษัตริ ยด์ ว้ ยในเวลา
เดียวกัน” เขาจึงถามคนที่ยนื อยูใ่ กล้เขาว่า “ผูท้ ี่เดินมานั้นคือใครกัน?”
คนนั้นตอบว่า “ผูน้ ้ นั เป็ นบุตรของช่างไม้ที่เมืองนาซาเร็ ธ”
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ตอนที่ 7
ขณะนี้เป็ นวันที่ 21 มีนาคมประมาณสามปี ภายหลังที่ยอห์นประกาศถึงพระคริ สต์ที่ตาบลเบ
ธบารา
เบ็นเฮอร์ ทนดูความเปล่าเปลี่ยวอ้างว้างของบ้านเดิมไม่ได้
จึงขอร้องให้มอลลัคจัดการซื้ อ
กลับคืนมาจากปนเตียวปี ลาต และขอให้จดั การซ่ อมแซมสิ่ งปรักหังพัง, ประตู, สนาม, บันไดทางเดิน,
ห้อง, หลังคาและทาความสะอาดให้เรี ยบร้อยดีตามเดิมด้วย
บัลทาซาร์ และอีแรสจึงได้มาพักอยูท่ ี่บา้ นนี้ ความสวยของอีแรสยังคงประทับใจ
เบ็นเฮอร์ อยู่
ส่ วนซิ โมนิเดสและเอสเธอร์ ได้มาจากอันติอ๊อกก่อนหน้าคณะของเบ็นเฮอร์ ประมาณ 2-3 วัน
ขณะนี้เอสเธอร์ โตขึ้นมากแล้ว มีร่างกายสมบูรณ์ มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดกว่าเดิม และเป็ นที่
น่ารักแก่ผไู ้ ด้พบเห็นทัว่ ไป
ซิ โมนิเดสถามบุตรสาวว่า “เบ็นเฮอร์ เขารักลูกใช่ไหม?”
ลูกสาวตอบว่า “ลูกก็ทราบอยูเ่ หมือนกัน”
บิดา “แต่วา่ หญิงอียปิ ต์มนั ต้องการตัวเขา มันมีอุบายร้อยแปดและใช้ความสวยยัว่ ยวนเขา มัน
สวยมาก มันมีอุบายมาก แต่มนั ไม่มีหวั ใจผูห้ ญิงที่ดูหมิ่นบิดาของตนจะทาให้สามีช้ าใจภายหลัง” บิดา
พูดต่อไปว่า”ถ้าเบ็นเฮอร์ได้หญิงชาวอียิปต์เป็ นภริ ยา เขาจะต้องเสี ยใจและคิดถึงลูกเอสเธอร์ภายหลังใน
ที่สุด เขาจาสานึกตัวว่าจะต้องกลายเป็ นทาสของความทะเยอทะยานอันชัว่ ร้ายของหญิงนั้น หญิงนั้นมัน
ต้องการครองกรุ งโรม มันคิดว่าเบ็นเฮอร์ เป็ นบุตรของแม่ทพั
อาริ อุส ไม่ใช่บุตรเจ้าชายเฮอร์ แห่งกรุ งเยรู ซาเล็ม”
เอสเธอร์ ไม่ตอ้ งการจะซ่อนความรู ้สึกสะเทือนใจนี้ไว้อีกต่อไปเธอคร่ าครวญว่า “คุณพ่อขา,
ช่วยเขาไว้ดว้ ย อย่าให้ตกเป็ นทาสของหญิงผูน้ ้ ีได้, ยังไม่สายเกินไป”
บิดาพูดแบบปรัชญาว่า “คนตกน้ าพอจะช่วยได้ แต่คนตกหลุมรักช่วยได้ยากนะลูก”
เอสเธอร์ เอาจดหมายของเบ็นเฮอร์ มาอ่านให้บิดาฟังว่า
“วันที่ 8 เดือนนิซาน บนถนนสายจากกาลิลีไปกรุ งเยรู ซาเล็มชาวนาซารี น (พระเยซู) กาลัง
เดินทางไปด้วย ผมนากองทหารติดตามพระองค์ไปด้วย แต่มิให้พระองค์ทราบ กองทหารที่สองจะตาม
ไปภายหลัง เทศกาลปัสกาจะทาให้ประชาชนไปมามาก พระองค์ตรัสเมื่อเริ่ มออกเดินทางว่า “พวกเราจะ
ขึ้นไปยังกรุ งเยรู ซาเล็ม และบรรดาสิ่ งที่ศาสดาพยากรณ์ได้กล่าวเกี่ยวกับตัวเราจะได้สาเร็ จบริ บูรณ์”
การรอคอยเกือบจะถึงที่สุดแล้วด้วยความรี บด่วน
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ขอสันติสุขจงมีแด่ซิโมนิเดส
เบ็นเฮอร์
อีแรสได้ข้ ึนไปบนหลังคาบ้าน เอสเธอร์ มองเห็นว่าเธอแต่งตัวสวยงามมาก สวมเสื้ อผ้างาม ที่
หน้าผาก ที่คอ ที่แขนประดับเพชรตามแบบอียปิ ต์ เดินอย่างอวดตัว พอเอสเธอร์ เห็นก็รีบเข้าใกล้บิดา
ในขณะที่บลั ทาซาร์ , ซิ โมนิเดส, เอสเธอร์ และอีแรสยืนชมดาวอยูน่ ้ นั เบ็นเฮอร์ ก็ได้เดินขึ้นมา
เขาแปลกใจที่เห็นเอสเธอร์ โตเป็ นผูใ้ หญ่และสวยงามขึ้นมาก
เขาจึงรี บตรงไปหาเอสเธอร์ และพูดว่า “สันติสุขจงมีแก่เธอ, เอสเธอร์ และแก่
ซิโมนิเดสด้วย” ซิ โมนิเดสตอบว่า “บุตรของเฮอร์ , ขอต้อนรับท่านเข้าบ้านของบิดาท่าน โปรด
เล่าถึงการงาน, การเดินทางและเรื่ องพระเยซูให้เราฟัง”
“ผมจะเล่าเรื่ องพระเยซูให้ฟัง ผมได้ติดตามพระองค์อยูห่ ลายวันผมได้เห็นเหตุการณ์ต่าง ๆ รู้สึก
ว่าพระองค์เป็ นเหมือนมนุษย์เรา แต่ทว่ามีสิ่งสาคัญยิง่ กว่ามนุษย์ในพระองค์”
ขณะที่เล่าอยูน่ ้ นั ก็พอดีอมั ราเข้ามา เขาได้ถามเรื่ องราวมารดาและน้องสาวจากอัมรา แต่ไม่ทนั ที่
อัมราจะตอบ เขาก็ร้องไห้เพราะเชื่อว่าคงไม่มีหวังที่จะพบกันอีกแล้ว สักครู่ เขาจึงเล่าเรื่ องต่อไปว่า
“พรุ่ งนี้พระองค์จะมาในเมืองและไปที่โบสถ์ที่พระองค์เรี ยกว่าเป็ นบ้านของพระบิดาพระองค์
และจะประกาศพระองค์ให้โลกรู้”
บัลทาซาร์ ก็บอกว่าจะไปที่โบสถ์ดว้ ย
เบ็นเฮอร์ “พระองค์จะมาพร้อมกับสาวก 12 คน เป็ นคนจับปลาบ้าง, ชาวนาบ้าง, คนเก็บภาษี
ล้วนแต่เป็ นคนงามชั้นต่าทั้งสิ้ น พวกของพระองค์เดินด้วยเท้า ไม่กลัวลม, ไม่กลัวแดด, ฝนและความ
หนาว,
เบ็นเฮอร์ถาม “คนที่สามารถบันดาลก้อนหิ นให้เป็ นทองคาได้แต่กลับเลือกเป็ นคนยากจนเราจะ
เรี ยกว่าเป็ นคนอย่างไร?”
อีแรสตอบ “พวกกรี กจะเรี ยกบุคคลชนิดนี้วา่ เป็ นพวกนักปราชญ์”
บัลทาซาร์ คา้ น “พวกนักปราชญ์ไม่มีฤทธิ์ เดชที่จะทาได้เช่นนั้น”
“ทาไมจึงรู ้วา่ ผูน้ ้ ีมีฤทธิ์ เดช”
เบ็นเฮอร์ “เพราะเห็นการเปลี่ยนน้ าให้เป็ นเหล้าองุ่น”
ซิโมนิเดส “แปลกมาก ๆ แต่อะไรไม่แปลกเท่ากับที่วา่ ท่านรวยแต่ทาเป็ นคนจน”
“พระองค์ไม่มีสิ่งใด และใครจะมีอะไรก็ไม่ทรงอิจฉา ทรงสงสารคนมัง่ มี สามารถทาขนมปั ง 7
ก้อน ปลา 2 ตัวให้พอเลี้ยงคนห้าพันคนได้และยังมีเหลืออีกมากมาย ข้าพเจ้าเห็นด้วยตาตนเอง”
ซิโมนิเดส “เห็นหรื อ?”
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“ได้รับประทานทั้งขนมปั งและปลาด้วย”
“ที่สาคัญยิง่ กว่านั้นก็คือมีอานาจรักษาโรคให้หายได้ โดยคนป่ วยจับเสื้ อผ้าของพระองค์หรื อ
ร้องขอแต่ไกล ๆ ก็ได้ ทรงรักษาคนตาบอด, คนง่อยให้หายได้ แม้แต่คนป่ วยเป็ นโรคเรื้ อนก็รักษาให้
หายได้ ข้าพเจ้าได้เห็นคนโรคเรื้ อน 10 คนมาหาพระองค์ และพระองค์ได้ทรงรักษาให้หายทั้งหมด”
พอถึงตอนนี้ อัมราซึ่ งนัง่ ฟังอยูก่ ็ต้ งั ใจฟังอย่างสนใจ เมื่อได้ยนิ ว่า “คนป่ วยโรคเรื้ อนจานวนมาก
ได้หายอย่างกับปลิดทิ้ง”
ซิโมนิเดส “เรื่ องเช่นนี้ไม่เคยได้ยนิ เลยในประเทศอิสราเอล”
พอถึงตอนนี้ อัมราแอบย่องออกไปข้างนอกแล้วหายไปโดยไม่มีใครรู้เห็น
“สิ่ งเหล่านี้ท้ งั หมดข้าพเจ้าเห็นมาด้วยตาตัวเอง ขอให้ท่านวินิจฉัยเอาเองว่าเป็ นอย่างไร ชาวกาลิ
ลีเบื่อหน่ายเพราะคอยมานาน อยากให้พระองค์ประกาศตัวเป็ นกษัตริ ย ์ ข้าพเจ้าก็คอยมานานแล้ว กอง
ทหารก็พร้อมแล้ว พวกเราเกือบจะบังคับสวมมงกุฎให้พระองค์อยูแ่ ล้ว แต่พระองค์ได้หายไป ปรากฏว่า
ไปอยูใ่ นเรื อห่างจากฝั่ง ความปรารถนาของประชาชน เช่น ความร่ ารวย, การมีอานาจและการเป็ นพระ
เจ้าแผ่นดินอยากจะถวายให้เป็ น แต่ท่านผูน้ ้ ีไม่ยอมรับเลย ท่านจะว่าอย่างไร?”
พ่อค้าฟังแล้วก็พดู ว่า “พระเจ้าทรงพระชนม์อยู่ คาของศาสดาพยากรณ์ยงั มีอยู่ พรุ่ งนี้ เราจะได้รู้
เรื่ องกัน”
เบ็นเฮอร์ “พรุ่ งนี้พบกับใหม่, สวัสดี” แล้วเขาก็ลากลับไปยังบ้านเบธาเนีย
พอรุ่ งขึ้นเช้า ประตูเมืองเปิ ด อัมราก็รีบเอาอาหารใส่ ตะกร้าออกไปโดยเร็ ว เพื่อไปยังอุโมงค์ฝัง
ศพที่นายผูห้ ญิงและบุตรสาวซ่อนตัวอยูท่ างเหนื อบ่อน้ าเอนโรเกล
ขณะนั้น มารดาตื่นขึ้นนัง่ อยูน่ อกอุโมงค์ ส่ วนติรซายังคงหลับอยูภ่ ายในอุโมงค์
ผมของเธอขาวหยาบยามถึงกลางหลัง หนังตา, ริ มฝี ปาก, จมูก, แก้มแฟบลง คอเป็ นเกล็ดแผ่น ๆ
มือมีแต่กระดูก นิ้วหายไปหมดที่ขอ้ มือมีแต่กระดูก
ขณะที่เธอนัง่ อยูน่ ้ นั ก็เห็นหญิงผูห้ นึ่งเดินเข้ามา เธอจึงร้องว่า “ไม่สะอาด, ไม่สะอาด” แต่
กลายเป็ นอัมราเข้าไปที่เท้าของเธอพูดว่า
“ดิฉนั นาข่าวดีมาแจ้งให้ทราบ”
เธอถาม “เรื่ องยูดา เบ็นเฮอร์ หรื อ?”
อัมราจึงบอกว่า “มีมนุษย์ประหลาดผูห้ นึ่งมีฤทธิ์ อานาจที่จะรักษาโรคของคุณนายได้ พอท่าน
พูดเท่านั้น คนป่ วยก็หายทันที ดิฉนั จะนาคุณนายไปหาท่านผูน้ ้ ี ”
ติรซาชักจะไม่เชื่อ แต่อมั ราอธิ บายว่านางพูดจริ ง ขอให้ไปกับนางโดยเร็ ว ท่านผูน้ ้ ี จะผ่านเข้าไป
ในเมืองวันนั้น ขอให้รีบรับอาหารเสี ยจะได้ไปพบพระองค์
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มารดาสนใจฟังเพราะเคยได้ยนิ ชื่อเสี ยงของท่านผูน้ ้ ีมาบ้างแล้ว
อัมราอธิ บายว่า นางทราบถึงท่านผูน้ ้ ีมาจากคาเล่าของเบ็นเฮอร์ เมื่อคืนนี้ และว่าเบ็นเฮอร์ คิดว่า
มารดาและน้องสาวตายไปแล้วจึงไม่นึกถึงเรื่ องที่จะมา
มารดาจึงอธิ บายให้บุตรสาวฟังว่า ในครั้งโบราณก็มีศาสดาพยากรณ์เคยรักษาโรคเรื้ อนให้หาย
ได้ เพราะได้รับฤทธิ์ เดชจากพระเจ้า อัมรายืนยันอีกว่าเบ็นเฮอร์ ได้ติดตามพระเยซูไป ได้เห็นด้วยตา
ตนเองว่าพระองค์ได้รักษาคนป่ วยทุกชนิดให้หายได้มีจานวนมากมาย
มารดาจึงระลึกขึ้นได้วา่ นานมาแล้วมีคนลือกันว่า พระเจ้ามาเกิดในประเทศอิสราเอล เมื่อคิดดู
ก็เข้าใจว่าเวลานี้ก็คงเติบโตเป็ นผูใ้ หญ่แล้ว จึงยอมไปกับอัมรา
มารดาเดินหน้า ส่ วนติรซาขี่หลังอัมราไปเพราะทางเดินทุรกันดาร
ขณะที่พากันเดินทางมา ก็พอดีพบคนเดินทาง ซึ่ งเป็ นผูป้ ระกาศข่าวประเสริ ฐเรื่ องการรักษาโรค
มารดาจึงมัน่ ใจว่าท่านผูน้ ้ ีตอ้ งเป็ นบุตรพระเจ้าแน่จึงมีฤทธิ์ ครั้นมาถึงทางแห่งหนึ่งจึงหยุดอยูเ่ พื่อคอย
ท่านผูน้ ้ ี สักครู่ หนึ่งชายผูน้ ้ นั ก็กลับมาบอกว่าท่านผูม้ ีฤทธิ์ กาลังเดินมาแล้ว เมื่อมาถึงขอให้มารดาตะโกน
ขอร้องให้ช่วยกรุ ณารักษาโรค
พอประมาณสี่ โมงเช้าก็เห็นฝูงชนมามาก สักครู่ หนึ่งท่านผูน้ ้ ีเดินทางมาท่ามกลางฝูงชน มารดา
จึงตะโกนขอให้ท่านรักษาโรค สังเกตเห็นว่าท่านผูน้ ้ ีมีใบหน้างาม, สุ ขมุ และเต็มไปด้วยความกรุ ณา
มารดาจึงพูดว่า “เข้าไปใกล้ ๆ ซิ ลูกเอ๋ ย, มิฉะนั้นพระองค์จะมิได้ยนิ คาพูดของพวกเรา”
ติรซาได้ลุกขึ้นตะเกียบตะกายไปข้างหน้า
เธอได้ชูมืออันน่าเกลียดขึ้นและร้องจนสุ ดเสี ยง
ประชาชนก็มองเห็นเธอ เห็นใบหน้าที่น่าขยะแขยงของเธอ เขาจึงพากันหยุดดูดว้ ยความสดุง้ กลัว รู้สึก
ในใจว่ามนุษย์เรานี้ช่างต้องทนทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสทีเดียวหนอ แล้วก็รู้สึกสลดใจ ส่ วนติรซา
นั้นได้ลม้ ลงข้างหลังมารดาด้วยความอ่อนเปลี้ย และตกใจมากไม่กล้าที่จะเดินต่อไปอีกได้
ประชาชนเหล่านั้นจึงตะโกนว่า “คนโรคเรื้ อน, คนโรคเรื้ อน”
“เอาหิ นขว้างเสี ยให้ตาย”
“ฆ่าเสี ยให้ตาย”
เมื่อมีเหตุขดั ขวางเกิดขึ้นเช่นนี้ พระเยซูจึงทรงขี่ลาเดินเข้าไปและหยุดอยูต่ รงหน้าหญิงผูน้ ้ นั
หญิงนั้นได้มองดูพระพักตร์ พระองค์อนั เต็มไปด้วยความสงบเงียบ” เต็มไปด้วยความสงสารและงดงาม
อย่างยิง่ ดวงพระเนตรนั้นเบิกกว้างเต็มไปด้วยความมุ่งหวังจะช่วยเหลือ หญิงนั้นจึงทูลว่า “โอ, ท่านเจ้า
ข้า, ท่านสามารถทาให้เราสะอาดได้ ขอได้โปรดเมตตาแก่เราเถิด”
พระองค์จึงถามว่า “เจ้าเชื่ อหรื อว่าเราสามารถทาการรักษาได้?”
หญิงนั้นทูลว่า “ท่านคือพระผูเ้ สด็จมาโปรดโลก”
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พระพักตร์ ของพระองค์ยงิ่ เป็ นประกายมากขึ้น และพระอาการของพระองค์ยงิ่ เกิดความเชื่อมัน่
ยิง่ ขึ้น
ครั้นแล้วพระองค์ตรัสว่า “หญิงเอ๋ ย, ความเชื่อของเจ้าใหญ่ยงิ่ นัก ขอจงเป็ นไปตามความ
ปรารถนาของเจ้าเถิด”
ต่อจากนั้น ประชาชนก็โห่ ร้องเดินไปกับพระองค์โบกใบตาลด้วยความยินดี ส่ วนมารดาจึงพูด
กับบุตรสาวว่า “เราได้รับคามัน่ สัญญาจากพระองค์แล้ว พระองค์เป็ นพระเจ้าจริ ง ๆ เราได้รับความรอด
แล้ว” ขณะนั้นเอง สองแม่ลูกก็คุกเข่าก้มหน้าลงขณะที่ขบวนแห่พระองค์เดินไปทางภูเขา
บัดนี้ท้ งั สองแม่ลูกก็หายจากโรคเรื้ อนสะอาดตามเดิมแล้ว
นอกจากอัมรา ผูไ้ ด้มองดูการเปลี่ยนแปลงร่ างกายของสองแม่ลูกนี้แล้ว เบ็นเฮอร์ ซ่ ึ งเดินมากับ
ขบวนแห่ก็ได้เห็นเหตุการณ์โดยตลอด
เขามองดูเห็นผูห้ ญิงยืมก้มหน้าอยูจ่ ึงเดินเข้าไปใกล้ ทันใดนั้นก็ร้องขึ้นว่า “เดชะบารมีของพระ
เจ้า, อัมราใช่ไหม?”
เขาได้เดินผ่านสองแม่ลูกไปเพราะยังจาหน้าไม่ได้ถนัด ตรงเข้าไปหาอัมราก่อน
“อัมรา ๆ มาทาอะไรที่นี่?”
อัมราจึงกระโดดเข้าหาเขา คุกเข่าร้องไห้ดว้ ยความดีใจ
“นายเจ้าข้า พระเจ้าทรงพระกรุ ณาแก่พวกเรามาก” อัมราพูด
เบ็นเฮอร์ ยนื งงอยู่ ตามองไปทางหญิงสองคนที่คุกเข่าอยู่ จึงเห็นคลับคล้ายคลับคลาเข้าใจว่าคง
จะเป็ นมารดาของตนและติรซาน้องสาวซึ่ งได้ถูกพรากจากกันเมื่อถูกพวกโรมันจับตัว ใจของเขาจึงหวน
ไปถึงเหตุการณ์ที่ตนได้ทากระเบื้องหล่นไปถูกศีรษะเจ้าเมืองโรมัน
จึงเกิดเรื่ องใหญ่ถึงกับต้องพลัด
พรากจากกันเป็ นเวลานาน เขาจึงถามอัมราว่า “นัน่ คุณแม่ใช่ไหม? แล้วก็นนั่ น้องติรซาใช่ไหม? เขาไม่
ทันรอให้อมั ราตอบก็อา้ แขนกระโดดเข้ากอดคนทั้งสองไว้พลางตะโกนว่า คุณแม่ ๆ, ติรซา ๆ
มารดาเป็ นคนแรกที่กล่าวขึ้นว่า “ลูกเอ๋ ย, ในท่ามกลางความสุ ขที่ได้พบกันนี้ ขอเราอย่าลืม
ขอบพระคุณพระเจ้า”
ครั้นแล้วคนทั้ง 4 ก็คุกเข่าลง มารดาเป็ นผูน้ ากล่าวคาสดุดีอธิ ษฐาน ทุกคนว่าตามมารดา
พอลุกขึ้นยืน เบ็นเฮอร์ ก็ถาม
“คุณแม่ครับ, ท่านผูว้ เิ ศษนี้ เกิดในเมืองนาซาเร็ ธ เขาว่าเป็ นบุตรช่างไม้ เป็ นใครกันแน่ครับ?”
“ท่านเป็ นองค์พระเจ้า”
“พระองค์ได้ฤทธิ์ เดชมาจากไหน?”
“ลูกเห็นพระองค์ทาความชัว่ ร้ายอะไรบ้างหรื อเปล่า?”
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“ไม่เคยเห็น”
“ถ้าเช่นนั้น พระองค์ตอ้ งได้รับฤทธานุภาพมาจากพระเจ้าแน่ ๆ”
มารดาเป็ นคนแรกที่ได้คิดถึงอนาคตของชีวิต
“ลูกเอ๋ ย, เราจะทาอะไรกันต่อไป เราจะไปอยูท่ ี่ไหนดี?”
เบ็นเฮอร์ สังเกตเห็นว่ามารดาและน้องสาวหายจากโรคเรื้ อนแล้วจึงถอดเสื้ อคลุมของตนโยนให้
น้องสาว
ทั้งสองจึงมองเห็นว่าเบ็นเฮอร์ มีมีดดาบติดอยูท่ ี่เข็มขัด
มารดาถามด้วยใจร้อนรน “ลูกจะไปทาสงครามที่ไหนกัน?”
“มิได้ครับ”
“ถ้าเช่นนั้นเอาอาวุธติดตัวมาทาไม?”
“เพื่อป้ องกันท่านผูว้ ิเศษ”
เบ็นเฮอร์ ไม่บอกความจริ ง แต่มารดาย้อนถามว่า “ทาไม, พระองค์มีศตั รู ดว้ ยหรื อ?”
“คุณแม่ครับ, ศัตรู ของพระองค์มิใช่ชาวโรมันทุกคนหรอกรึ ?”
“พระองค์ไม่ใช่ชาวอิสราเอล มิใช่คนใฝ่ สันติสุขดอกหรื อ?”
“แต่ศตั รู ก็มีอยูม่ าก เพราะพวกปุโรหิ ตถือว่าพระองค์ประกอบอาชญากรรมที่ร้ายแรง”
“ความผิดอะไร?”
“พระองค์ทรงสอนว่ามนุษย์ท้ งั หมดมีความเสนอภาคกัน พระองค์ทรงประกาศคาสอนของพระ
เจ้าแบบใหม่”
เบ็นเฮอร์ ได้ต้ งั เต็นท์สองเต็นท์ไว้ที่ภูเขาใกล้อุโมงค์ฝังศพกษัตริ ยใ์ ห้มารดาและน้องสาวพักอยู่
พร้อมด้วยเสบียงอาหารอย่างบริ บูรณ์ เพื่อรอให้ปุโรหิ ตมาตรวจร่ างกายเสี ยก่อนว่าหายจากโรคเรื้ อนโดย
บริ บูรณ์หรื อไป
เบ็นเฮอร์ลงจากหลังม้าที่ประตูที่พกั ซึ่งนักปราชญ์สามคนได้ลาจากกันไปเมื่อ 30 กว่าปี ล่วง
มาแล้ว เพื่อไปเบ็ธเลเฮ็ม เขาได้มอบม้าให้พวกอาหรับดูแล แล้วก็ได้ไปที่บา้ นของบิดา เขาถามหา
มอลลัคปรากฏว่าไม่อยู่ จึงได้ไปพบกับซิ โมนิเดสและชาวอียปิ ต์
อีแรส “คุณมาพอดี, เบ็นเฮอร์ , ฉันขอขอบใจในที่พกั อันสุ ขสบายของคุณ พรุ่ งนี้บางทีจะไม่มี
โอกาสขอบใจ”
“ฉันได้เห็นพระเจ้าของท่านเสด็จเข้ากรุ งเยรู ซาเล็ม
ท่านบอกว่าพระองค์จะประกาศตัวเป็ น
กษัตริ ยช์ าติยดู าที่บนั ไดโบสถ์ ฉันเห็นประชาชนแห่พระองค์มาจากภูเขา ร้องเพลงโบกใบตาลเสี ยงสนัน่
ฉันมองหากองเกียรติยศสมกับกษัตริ ยท์ วั่ ๆ ไป” เธอพูดอย่างดูหมิ่น
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แต่เบ็นเฮอร์ เอ่ยขึ้นอย่างสง่าผ่าเผยว่า “ท่านบุตรี ของบัลทาซาร์ , เลิกพูกถึงเรื่ องนี้กนั ดีวา่ ผมรู ้วา่
เธอมีความมุ่งหมายอย่างหนึ่ง ขอให้เราแยกทางเดินกันดีกว่า ถือว่าไม่เคยรู ้จกั กันเลยก็ดี”
เธอเหลียวมองดูเขาแล้วว่า “มีคนยูดาคนหนึ่งหนีมาจากการเป็ นทาสฝี พาย และได้ฆ่าคนยูดาคน
หนึ่งที่วงั โอเดอนี ”
เบ็นเฮอร์สะดุง้ เฮือก “คนยูดาผูน้ ้ ีได้ฆ่าทหารโรมันที่ตลาดในกรุ งเยรู ซาเล็ม, คนยูดาคนนี้มี
สมัครพรรคพวกที่จะทาสงครามต่อสู ้กรุ งโรม พ่อเฒ่าอิลเดอริ มเป็ นสหายคบคิดด้วยผูห้ นึ่ง”
อีแรสเข้ามาใกล้ ๆ ว่า เขาแล้วพูดเบา ๆ ว่า “คุณเคยไปอยูก่ รุ งโรมมาแล้ว ถ้าเรื่ องนี้ รู้ไปถึงหูชาว
โรมันแล้วจะเป็ นอย่างไร คุณตกใจใช่ไหมล่ะ?”
เขาถอยหลังห่างออกจากเธอเข้าใจว่าหญิงคนนี้เป็ นลูกแมวแต่เดิมแต่ความจริ งเธอเป็ นแม่เสื อ
ร้ายอยูต่ รงหน้าเขาทีเดียว
เธอพูดกับเขาต่อไปว่า “ท่านรู ้จกั กับท่านเสนาบดีใหญ่แห่ งกรุ งโรมแล้วไม่ใช่หรื อ คือเสนาบดี
เซเจนัส ถ้าเรื่ องนี้รู้ไปถึงหูท่านผูน้ ้ ีโดยทางหนังสื อหรื อทางใด ๆ ก็ตามว่าเจ้ายูดาคนนี้เป็ นเศรษฐีใหญ่ใน
ภาคตะวันออก หรื อเศรษฐีใหญ่ที่สุดในอาณาจักร.........มันจะต้องถูกฆ่าตายและปลาในทะเลจะกินเนื้ อ
มันจนอ้วนดีกว่ากินโคลนใช่ไหมล่ะ?”
เบ็นเฮอร์ ถามอย่างตกใจว่า “ทาไมเธอจึงรู้แผนการลับของเรา?”
อีแรสตอบ “ฉันแอบได้ยนิ พ่อเฒ่าอิลเดอริ มพูดเรื่ องนี้กบั บิดาขณะที่นอนพักอยูใ่ นทะเลทราย
ด้วยกัน เพราะเรื่ องลับนี้รอดออกมาจากเต็นท์บาง ๆ และรู้จากตัวของเบ็นเฮอร์เอง”
เบ็นเฮอร์ทาท่าจะลุกหนีไป แต่อีแรสยึดตัวไว้แล้วพูดต่อไปว่า
“โปรดเชื่อฉันเถิด, เบ็นเฮอร์ ถ้าคุณอธิบายเหตุผลที่ท่านแม่ทพั อาริ อุสรับตัวคุณไว้เป็ นบุตรบุญ
ธรรม ฉันก็เกรงว่าท่านจะต้องตกอยูใ่ นเงื้อมมือของเสนาบดีใจร้ายผูน้ ้ ี เป็ นแน่ ถ้าคุณทาตามฉันบอก ฉัน
จะช่วยคุณไว้”
อีแรสพูดต่อไปว่า “คุณเคยมีเพื่อนคนหนึ่งตั้งแต่ยงั เด็ก ๆ ด้วยกันแต่ได้เกิดทะเลาะวิวาทกัน
แล้วท่านและเข้าก็กลายเป็ นศัตรู กนั เขาทาผิดต่อคุณ ภายหลังจากนั้นหลายปี คุณก็พบเขาที่สนามแข่งรถ
เมืองอันติออ๊ ก”
“อ๋ อ, เจ้าเมสซาลา”
“ถูกแล้ว, เมสซาลา บัดนี้คุณเป็ นเจ้าหนี้เขาขอให้ยกโทษแก่เขาเถิด แล้วกลับเป็ นมิตรสหายหัน
ตามเดิม ขอคืนทรัพย์สินที่เขาเสี ยไปในการพนันแข่งรถในครั้งนั้น โปรดช่วยเขาเถิด เงิน 6 ตะลันต์
(600,000 เหรี ยญกว่า) คงจะไม่ทาให้คุณซึ่ งเป็ นเศรษฐีถึงกับหมดตัวหรอก โธ่, เบ็นเฮอร์ , เดี๋ยวนี้เขามี
ร่ างกายทุพพลภาพ ถ้าคุณพบเขาที่ไหนเขาก็ตอ้ งมองดูคุณจากพื้นดินขึ้นมา เบ็นเฮอร์ คุณผูเ้ ป็ นเจ้าชาย
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แห่งตระกูลเฮอร์ เขาต้องเป็ นขอทานแล้ว ขอทานก็คือใกล้ตายนัน่ เอง ขออย่าให้เขาเป็ นขอทานเลย, คุณ
เบ็นเฮอร์ ”
เบ็นเฮอร์ “นี่เมสซาลาใช้ให้เธอมาขอโทษฉันใช่ไหม? เมื่อเธอเป็ นเพื่อนกับเมสซาลา เธอขอให้
ยกโทษให้ฉนั บ้างได้ไหม ตอบมาเร็ ว ๆ ซิ ”
อีแรส “เขาเป็ นคนโรมัน........”
เบ็นเฮอร์ “เธอว่าเขาเป็ นคนโรมันจะยกโทษให้ใครไม่ได้ ส่ วนฉันเป็ นคนยูดาจะต้องยกโทษเขา
เพราะฉันชนะเขาเช่นนั้นหรื อ? เพราะคนโรมันเป็ นใหญ่กว่าคนยูดา มีอะไรอีกที่จะบอกฉัน ขอให้เธอ
บอกมาให้หมด เธอเป็ นสปายเธอคงจงเกลียดจงชังพวกเรามาก เพราะพวกโรมันเป็ นนายเธอกระนั้น
หรื อ?”
อีแรส “คุณนึกว่าฉันจะรักคุณเพราะเห็นแก่เมสซาลากระนั้นหรื อ? คุณเกิดมาเป็ นผูร้ ับใช้เม
สซาลาตลอดชาติ เขาจะพอใจเมื่อคุณได้คืนเงินให้เขา 6 ตะลันต์ แต่ฉนั ขอพูดว่าต้องบวกเงินเขาไปอีก
20 ตะลันต์ได้ยนิ ไหม? เจ้าพ่อค้าที่พกั อยูท่ ี่นี่เป็ นผูจ้ ดั การเงินของคุณ ถ้าพรุ่ งนี้ เวลาเที่ยงวันเขาไม่จดั การ
จ่ายเงินตามคาสั่งของคุณ เพื่อให้แก่นายเมสซาลาของเราเป็ นจานวน 26 ตะลันต์ให้ครบถ้วน คุณจะต้อง
คิดบัญชีกบั เสนาบดีเซเจนัสอย่างแน่ ๆ คิดให้ดีนะ เราต้องลาไปก่อน”
พอจะไป เบ็นเฮอร์ เข้าขวางทางไว้
“คนอียปิ ต์ชวั่ ร้าย, ไม่วา่ เจ้าจะไปพบกับเจ้าเมสซาลาพรุ่ งนี้หรื อเมื่อไร ที่นี่หรื อที่กรุ งโรมก็ตาม
ขอได้บอกเขาว่า เราได้เงิน 6 ตะลันต์มาแล้ว เขาเป็ นผูป้ ล้นสะดมภ์กองมรดกของบิดา, เรารอดชีวิตจาก
การเป็ นทาสฝี พายที่เขาส่ งไป และเรากลับเป็ นฝ่ ายกาลังได้เห็นความเสื่ อมเสี ยเกียรติและความเป็ นคน
ขอทานของเขา จงบอกเขาให้ทราบว่าความทุพพลภาพของร่ างกายที่เขาได้รับนั้นเป็ นการสาปแช่งของ
พระเจ้าแห่งอิสราเอลลงโทษ เป็ นการสะสมแล้วที่เขาทาอาชญกรรมต่อคนที่ช่วยตัวเองไม่ได้ บอกเขา
ให้ทราบว่ามารดาและน้องสาวของเราที่เขานาไปขังไว้ที่ป้อมอันโตเนีย เพื่อให้เป็ นโรคเรื้ อนตายนั้น ยัง
มีชีวติ อยูอ่ ย่างสุ ขสมบูรณ์ ขอบพระคุณพระเยซูที่เจ้าดูหมิ่น บอกเขาด้วยว่าเพื่อให้เรามีความสุ ขยิง่ ๆ เขา
เหล่านั้นได้กลับคืนมาหาเราหมดแล้ว และได้พบความรักของเขาทั้งหมด และรู ้สึกว่าได้รับสิ่ งตอบ
แทนที่ดีกว่าอารมณ์ชวั่ ร้ายที่เจ้าทิ้งไว้ให้เราเสี ยอีก และบอกเขาด้วยว่าเมื่อเสนาบดีเซเจนัสจะมาลงโทษ
เรา เขาจะไม่พบอะไรเลย เพราะมรดกที่เราได้รับจากแม่ทพั อาริ อุสและบ้านที่ไมเซนัมได้ขายไปเสี ย
หมดแล้ว และเงินที่ขายก็ส่งไปไว้ประเทศอื่นจนหมดเพราะได้กลายเป็ นตัว๋ แลกเงินในตลาดการค้าของ
โลกไปหมดแล้ว ส่ วนบ้านหลังนี้, สิ นค้า, ทรัพย์สิน, เรื อค้าขาย ขบวนอูฐ ซึ่ งซิ โมนิเดสทาการค้าจนได้
กาไรมหาศาลนั้นเล่า ก็มีหนังสื อประกันจากมหาจักรพรรดิอย่างบริ บูรณ์แล้ว เสนาบดีเซเจนัสอยากได้
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ขอขวัญยิง่ กว่ารี ดเอาด้วยเลือดและการทรมานใช่ไหม แม้ทรัพย์สินจะเป็ นของเรา เขาก็ไม่มีโอกาสจะได้
เลยแม้แต่นิดเดียว แม้เขาจะพบตัว๋ เงินของชาติ
ยูดาและทาให้มนั หมดราคา เราก็ยงั มีทางแก้ไขคือหนังสื อค้ าประกันของจักรพรรดิกายซา นาง
กาลีแห่งอียปิ ต์, เรารู ้จกั ความตื้นลึกหนาบางของกรุ งโรมได้ดี จงบอกเขาด้วยว่าเราจะส่ งคาสาปแช่งไป
กับคาท้าทายนี้ แต่เพื่อเป็ นการแสดงความเกลียดชังอันไม่รู้จกั หมดของเรา ๆ ขอส่ งคนผูห้ นึ่งไปให้
พิสูจน์คาสาปแช่งทั้งหมดที่เขาได้รับ และเมื่อเขาได้ฟังคาพูดที่เราฝากไปกับเจ้า ความฉลาดของชาติ
โรมันจะเตือนให้เขาสานึกถึงที่เราพูดฝากเจ้าไป ไปให้พน้ เราจะไปธุระที่อื่น”
ครั้นแล้วเขาก็เปิ ดประตูให้ทางไป
เบ็นเฮอร์ออกจากห้องรับแขกเดินไปช้า ๆ อย่างใช้ความคิด
ต่อมาเบ็นเฮอร์ ได้เดินเข้าไปในห้องที่มีไฟจุดอยู่ เห็นซิ โมนิเดสนัง่ อยูบ่ นเก้าอี้ เขาจึงเดินเข้าไป
อย่างเงียบ ๆ เห็นเอสเธอร์ นงั่ หลับอยูท่ ี่เก้าอี้ตวั หนึ่ง เขาพูดกับซิ โมนิเดสว่า “ผมไม่ตอ้ งการจะปลุกเธอ
เพราะไม่มีเรื่ องอะไรพูดกับเธอ เธอเป็ นคนยูดา สวย แต่ไม่เหมือนกับหญิงอียปิ ต์, เพราะหญิงคนนั้นมี
แต่มารยา ส่ วนเอสเธอร์ มีแต่ความจริ ง หญิงผูน้ ้ นั มีความทะเยอทะยาน แต่เธอผูน้ ้ ีรู้จกั หน้าที่ ผูน้ ้ นั เห็นแก่
ตัว แต่เธอผูน้ ้ ี รู้จกั สละ....... ปั ญหาของผมไม่ใช่อยูท่ ี่ผมรักเธอ แต่เธอจะรักผมไหมหนอ?”
ครั้นแล้วเบ็นเฮอร์ ก็กลับออกไปอย่างเงียบ ๆ
พอรุ่ งเช้า เวลาประมาณ 2 โมง มีคนสองคนควบม้ามายังประตูบา้ นของเบ็นเฮอร์ โดยเร็ ว
เบ็นเฮอร์ กล่าวต่อเขา ผูเ้ ป็ นนายทหารชาวกาลิลีที่วางใจได้วา่ “สันติสุขจงมีแก่ท่าน เชิญมานัง่
ซิ ”
คนหนึ่งพูดว่า “การเข้ามานัง่ โอ้เอ้สนทนากันอย่างสบายจะเป็ นเหตุให้พระเยซูตาย โปรดไป
โดยเร็ ว, เบ็นเฮอร์ เขาตัดสิ นให้พระองค์ตอ้ งถูกตรึ งบนไม้กางเขนแล้ว”
“ตรึ งบนไม้กางเขนหรื อ?”
ชายที่มาเล่าว่า “เมื่อคืนเขาเอาพระองค์ไปพิจารณาตลอดคืนรุ่ งขึ้นนาไปให้พระยาปี ลาต ๆ บอก
ว่าพระองค์ไม่มีความผิดอะไรถึง 2 ครั้ง พระยาปี ลาตไม่ยอมส่ งตัวพระองค์ให้แก่พวกศัตรู ถึงสองครั้ง
แต่ในที่สุดพระยาปี ลาตไม่ยอมเกี่ยวข้องด้วย แล้วแต่พวกประชาชนและพวกปุโรหิ ตจะทาประการใดก็
ตามใจ เหตุฉะนั้นโลหิ ตของพระองค์จึงตกแก่พวกเราและลูกหลานของพวกเรา”
เบ็นเฮอร์ ร้องออกมาว่า “ท่านบิดาอับราฮัมผูบ้ ริ สุทธิ์ คนโรมันยังกรุ ณาต่อพระเยซูยงิ่ กว่าคนยูดา
เสี ยอีก ถ้าพระองค์เป็ นพระบุตรพระเจ้าจริ ง อะไรเล่าที่จะล้างโลหิ ตของพระองค์ให้พน้ จากผูส้ ื บสันดาน
ของพวกยูดา ไม่มีเลย, ถึงเวลาแล้วที่จะต้องรบ
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ใบหน้าของเขาเคร่ งเครี ยดเอาจริ ง ตบมือดัง พลางสั่งคนอาหรับว่า “เตรี ยมม้า เร็ ว ให้อมั ราเอา
เครื่ องแต่งตัวใหม่มาพร้อมทั้งดาบด้วย ถ้าเวลาแล้วที่เราควรตายเพื่อชาติอิสราเอล โปรดไปรออยูข่ า้ ง
นอกประเดี๋ยวเราก็แต่งตัวเสร็ จ”
ทหารถาม “ไปทางไหนดี?”
เบ็นเฮอร์ “ไปรับเอากองทหารมาซี ”
ทหารตอบว่า “พุธโธ่เอ๋ ย พวกทหารกลับใจไปเข้าข้างปุโรหิ ตเป็ นส่ วนมาก มีเหลือที่ซื่อสัตย์
เพียงนิดเดียว”
เบ็นเฮอร์ จึงคิดในใจว่าการสิ้ นของพระเยซูเป็ นสิ่ งที่เลี่ยงไปพ้นเพราะพระองค์รู้วา่ จะต้องตายมา
แต่เมื่อเริ่ มต้นประกาศศาสนาพระองค์แล้ว ถ้าพระองค์สมัครยอมตายเอง ไม่มีใครจะช่วยได้ ความ
ล้มเหลวในโครงการทั้งนี้ เพราะวางใจในพวกกาลิลี
อย่างไรก็ตาม เขาก็บอกให้ไปยังภูเขาโฆละโฆธา
เขาเห็นประชาชนไปยังทิศทางเดียวกันมากมาย คนทางทิศเหนื อของเมืองรู ้สึกตื่นเต้นกันมาก
เบ็นเฮอร์ เห็นคนก็ใช้หามซิ โมนิเดสมาพร้อมกับบุตรสาวเดินข้าง ๆ
เมื่อเบ็นเฮอร์ เห็นก็เข้าไปทักทายปราศรัย และชวนกันเดินทางต่อไปเขาบอกเบ็นเฮอร์ วา่ บัลทา
ซาร์ ก็นงั่ มาในแคร่ ที่คลุมผ้า
เบ็นเฮอร์ เปิ ดม่านเข้าไปดู เห็นชายชราหน้าซี ดจวนจะตายอยูแ่ ล้ว
“เราจะได้เห็นพระเยซูไหม?”
เบ็นเฮอร์ จึงบอกว่าเขาจะนาพระองค์มาใกล้ ๆ ทางนั้น ชายชราร้องว่า “วันนี้นบั ว่าเป็ นวัน
เคราะห์ของชาวโลกอีกครั้งหนึ่ง”
บัลทาซาร์จึงให้คนใช้พยุงออกมาข้างออก เห็นเบ็นเฮอร์, ซิโมนิเดสและเอสเธอร์ สนทนากันอยู่
ซิโมนิเดสถาม “เบ็นเฮอร์ , กองทหารซ่ อนอยูท่ ี่ไหน?”
“พวกปุโรหิ ตเกลี้ยกล่อมเอาไปหมดแล้ว นอกจากสองคนนี้เท่านั้นที่ยงั จงรักภักดีอยู”่
“ก็เป็ นอันหมดหวังและพระเยซูตอ้ งตายแน่ ๆ”
เมื่อคณะบัลทาซาร์, ซิโมนิเดส, เบ็นเฮอร์, เอสเธอร์และทหารที่สัตย์ซื่อสองคนมาถึงที่ตรึ งพระ
เยซู เบ็นเฮอร์ได้เดินออกหน้า
สายตาของทุกคนจ้องดูพระเยซู
เบ็นเฮอร์ รู้สึกสงสารพระองค์แต่เขารู ้สึกว่าภายในใจเขา
เปลี่ยนแปลงไปมาก เพราะเขาได้ยนิ พระองค์ตรัสว่า
“เราเป็ นเหตุให้คนทั้งปวงเป็ นขึ้นและให้มีชีวติ ”
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คาพูดนั้นได้ดงั ก้องอยูใ่ นจิตใจของเขา มีความสว่างและมีความหมายยิง่ ขึ้น เขามองดูร่างกาย
ของพระเยซูที่แขวนอยู่ พลางถามในใจว่าใครเป็ นเหตุให้คนเป็ นขึ้น? ใครให้มีชีวิต? คล้ายกับร่ างกายนั้น
จะพูดว่า :“เราเป็ น”
ให้เขาได้ฟัง เขารู ้สึกว่ามีสันติสุขอย่างที่ไม่เคยมีมาแต่ก่อนเลย คือความสุ ขที่ยตุ ิความสงสัยและ
ความลึกลับให้หมดไป และทาให้เกิดความเชื่ อ, ความรักและความเข้าใจดีอย่างแจ่มแจ้ง
ทันใดนั้นเข้าได้ยนิ เสี ยงเคาะโป๊ ก ๆ เขาได้เห็นทหารเตรี ยมไม้กางเขน เขาได้เห็นไม้ไขว้กนั
สาเร็ จเป็ นรู ปขึ้น
ปุโรหิ ตสัง่ นายทหารให้พวกคนงานทาเร็ ว ๆ เพราะจะต้องตรึ งพระเยซูให้ตายก่อนดวงอาทิตย์
ตกดิน และฝังให้เสร็ จเพื่อแผ่นดินจะไม่เป็ นมลทิน นี้คือบัญญัติ
นายทหารบอกกับปุโรหิ ตว่า “ไม้กางเขนเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว”
ต่อไปจะได้เอานักโทษตอกตะปูติดกับไม้กางเขน พวกทหารจึงจับพระเยซูตรึ งก่อน บรรดาฝูง
ชนที่มาชุมนุมกันนั้นต่างตัวสั่นขวัญหาย บางคนพูดว่าอากาศหนาวเย็นทาให้ตวั สั่น
เอสเธอร์ พดู กับบิดาว่า “ทารุ ณโหดร้ายยิง่ นัก”
บัลทาซาร์ คุกเข่าลง
ซิโมนิเดสพูดกับเบ็นเฮอร์ วา่ เบ็นเฮอร์ พวกเราหมดหวังแล้ว”
เบ็นเฮอร์ จึงตอบว่า “ผมได้ฝันไปว่ามีคนให้เหตุผลว่าทาไมเหตุการณ์เช่นนี้จะต้องเกิดขึ้น และ
จึงต้องดาเนิ นต่อไป เป็ นเพราะความตั้งใจของพระเยซูเอง เป็ นน้ าพระทัยของพระเจ้า ขอให้เราทั้งหลาย
คุกเข่าลงตามแบบบัลทาซาร์ คือสงบสติอารมณ์และทาการอธิ ษฐาน”
ในขณะที่เขามองดูไม้กางเขน
คาพูดเหล่านี้ก็มากระทบกับหูของเขาในขณะที่สงบอารมณ์
อธิ ษฐานอยูว่ า่ :“เราเป็ นเหตุให้คนเป็ นขึ้นจากความตาย และให้มีชีวติ ”
เขาก็กม้ ศีรษะลงคานับท่านผูท้ ี่ตรัสนั้น
ครั้นแล้วพวกทหารก็ยกไม้กางเขนพร้อมทั้งผูท้ ี่ถูกตรึ งไว้แล้วยกขึ้นปั กลงในหลุม ร่ างกายของ
พระเยซูจึงถูกแขวนมือมีโลหิ ตไหล แต่พระองค์ไม่ทรงร้องเลยแต่กล่าวว่า
“ข้าแต่พระบิดา โปรดยกโทษเขา เพราะเขาไม่รู้วา่ เขาทาอะไร”
ขณะนั้นเป็ นเวลาเที่ยงวัน แต่อากาศกลับมืดคลุม้ ทัว่ ท้องฟ้ าและแผ่นดินโลก คล้ายกับเป็ นเวลา
ฟ้ าสาง
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ซิโมนิเดสปลอบใจเอสเธอร์ ซ่ ึงกลัวว่า “คงเป็ นเมฆหมอกซึ่ งกาลังจะผ่านไป ประเดี๋ยวก็คงจะ
สว่าง”
แต่เบ็นเฮอร์ หาคิดเช่นนั้นไม่ เขาพูดว่า “ไม่ใช่เมฆหรื อหมอก, ซิ โมนิเดส, เพราะผูท้ ี่ถูกตรึ งนั้น
คือพระบุตรของพระเจ้า”
เขาปล่อยให้พอ่ ค้างวยงงในคาพูด แล้วเขาก็ไปหาบัลทาซาร์ ซ่ ึ งคุกเข่าอยูพ่ ดู ว่า
“ท่านนักปราชญ์ชาวอียปิ ต์ ท่านพูดถูก ชาวนาซาเร็ ธผูน้ ้ ีคือพระบุตรของพระเจ้า”
บัลทาซาร์ จึงพูดกับเขาว่า “ข้าพเจ้าเห็นตั้งแต่ท่านผูน้ ้ ีประสู ติมาใหม่ ๆ นอนอยูใ่ นรางหญ้า ไม่
เป็ นการประหลาดอะไรที่ขา้ พเจ้ารู ้จกั ท่านผูน้ ้ ีมาก่อนเธอ แต่ขา้ พเจ้ายังมีชีวติ ยาวนานมาจนเห็นท่านผูน้ ้ ี
ตาย ข้าพเจ้าก็อยากจะตายตามมิตรสหายของข้าพเจ้าที่ล่วงลับไปแล้วเสี ยเหลือเกิน”
ทันใดนั้น ทหารก็ยกโจรสองคนซึ่ งถูกตรึ งไว้แล้วขึ้นปั กไว้ในหลุมไม้กางเขนอีก
ทันใดนั้น ความมืดได้ปกคลุกทัว่ โลกเหมือนเวลากลางคืน ทาให้เอสเธอร์ และคนอื่น ๆ ตกใจ
กลัวมาก
เอสเธอร์ ตะโกนลัน่ ตั้งหลายครั้งว่า “พวกเรารี บกลับบ้านเถิด, คุณพ่อขา, พระเจ้าทรงพระพิโรธ
มากแล้ว ต่อไปพระองค์จะบันดาลให้เกิดเหตุร้ายอะไรอีกเรารู ้ไม่ได้, ลูกกลัวเหลือเกิน”
ในทันใดนั้นโจรผูห้ นึ่งหยุดร้องครวญครางพูดกับพระเยซู วา่ “ถ้าท่านเป็ นพระคริ สต์, จงช่วยตัว
ของท่านเองก่อนแล้วจึงช่วยพวกเรา”
แต่โจรอีกพวกหนึ่งพูดกับเพื่อนโจรด้วยกันว่า “เจ้าไม่เกรงกลัวพระเจ้าหรื อ เราได้รับผลแห่ง
การกระทาของเราสมกับความผิด แต่ท่านผูน้ ้ ีมิได้กระทาผิดอะไรเลย”
คนที่ยนื อยูใ่ กล้ ๆ ต่างประหลาดใจเป็ นอันมาก ในท่ามกลางความเงียบสงัด โจรคนที่สองนี้ได้
ทูลพระเยซูวา่ “พระองค์เจ้าข้า, ขอพระองค์ได้โปรดระลึกถึงข้าพเจ้าด้วย เมื่อพระองค์เสด็จไปถึง
แผ่นดินของพระองค์แล้ว”
ซิโมนิเดสสะดุง้ เฮือก “เมื่อพระองค์เสด็จถึงแผ่นดินของพระองค์แล้ว” เพราะเป็ นเรื่ องที่เขา
สงสัยมานานแล้ว และเคยโต้เถียงกับบัลทาซาร์ เสมอ ๆ
เบ็นเฮอร์ จึงพูดกับเขาว่า “ได้ยนิ ไหมเล่า แผ่นดินของท่านผูน้ ้ ีไม่ใช่อยูใ่ นโลกนี้ พยานคนนั้นก็
บอกว่ากษัตริ ยผ์ นู ้ ้ ีกาลังเสด็จไปแผ่นดินของพระองค์ ข้าพเจ้าก็เคยฝันเห็นในเรื่ องนี้มาแล้วเหมือนกัน”
ซิโมนิเดสพูด “ฟังซิ , ดูเหมือนพระเยซูจะทรงตอบคาขอร้องของโจรผูน้ ้ นั ” ขณะที่เขาพูดกันอยู่
นั้นก็ได้ยนิ เสี ยงพระองค์ตรัสอย่างมัน่ ใจว่า
“แท้จริ งเราบอกกับเจ้าว่าวันนี้เจ้าจะได้อยูก่ บั เราในเมืองบรมสุ ขเกษม”
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ซิ โมนิเดสฟังต่อไป แล้วก็พนมมือขึ้นร้องว่า “พระองค์เจ้าข้า, ความมืดได้หายไปแล้ว ข้าพเจ้า
เห็นด้วยตาแห่งความเชื่อเหมือนกับบัลทาซาร์ แล้ว”
ทันใดนั้น ซิ โมนิ เดสรู ้สึกว่าได้รับชีวิตใหม่ คือชีวิตที่อยูเ่ หนือชีวิตปั จจุบนั คือชีวติ ที่อยูใ่ นเมือง
บรมสุ ขเกษม เขาได้พบเมืองและกษัตริ ยท์ ี่เขาใฝ่ ฝันมานานแล้ว เขาได้รับสันติสุขทัว่ สรรพางค์กาย
พระเยซูได้ทรงหายใจแรงขึ้นทุกขณะเมื่อพระองค์อยูบ่ นไม้กางเขนได้ครบสามชัว่ โมงพระองค์
ก็สิ้นพระชนม์
ระหว่างนั้นพวกทหารได้นาเอาอ่างใส่ น้ าและเหล้าองุ่นมาวางไว้ใกล้ ๆ กับเบ็นเฮอร์ ทหารได้
เอาฟองน้ าชุบเหล้าองุ่นกับน้ าแล้วใส่ ไม้ให้ผถู ้ ูกตรึ งดูด เบ็นเฮอร์ ได้ระลึกไปถึงสมัยเมื่อครั้งที่ตนดื่มน้ าที่
บ่อริ มหมู่บา้ นนาซาเร็ ธ รู ้สึกสะเทือนใจ เขาจึงหยิบฟองน้ าจุ่มลงในอ่างแล้วเขาไปที่ไม้กางเขน
ประชาชนร้องตะโกน “ปล่อยเขาตามลาพัง”
เบ็นเฮอร์ จึงวิง่ ไปที่พระเยซูและส่ งฟองน้ าให้ดูด แต่สายเกินไปเสี ยแล้ว
เบ็นเฮอร์ เห็นพระพักตร์ ของพระองค์สว่างเป็ นรัสมี ตามองดูผหู ้ นึ่งในสวรรค์ และรู ้สึกพอใจใน
ชัยชนะครั้งนี้ แล้วพระองค์ก็ร้องว่า
“สาเร็ จแล้ว, สาเร็ จแล้ว”
เป็ นการแสดงความมีชยั ของผูท้ ี่ทางานสาเร็ จผล
ความสว่างที่ดวงตาหมดไป ศีรษะตกลงจรดหน้าอก เบ็นเฮอร์ คิดว่าจบการกระวนกระวายแล้ว
แล้วเขาได้ยนิ พระองค์ตรัสว่า “ข้าแต่พระบิดา ข้าพเจ้าขอมอบจิตวิญญาณไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์”
เบ็นเฮอร์ กลับไปยังพวกเขาพูดว่า “จบเรื่ องกันแล้ว พระองค์สิ้นพระชนม์แล้ว”
ประชาชนได้รับผลสมความปรารถนาของตนแล้ว คือว่าพระองค์ตายแน่แล้ว แต่เขาต่างคนต่าง
มองดูหน้ากันอย่างตระหนกตกใจ พระโลหิ ตของพระองค์เป็ นมลทินแก่ตวั เขา ขณะที่ต่างคนต่างมองดู
หน้ากันนั้นเองได้เกิดแผ่นดินไหวทัว่ ไป
ประชาชนเริ่ มวิง่ หนี โดยสุ ดกาลัง ต่างขึ้นม้าและอูฐของตน ขี่รถม้าและเดินทางเท่าที่ตนมี แต่
แผ่นดินคงไหวทัว่ ทุกแห่ง ทาให้ตวั ของเขาทั้งหลายล้มคว่าทัว่ ไป เสี ยงภูเขาและหิ นก้อนใหญ่กลิ้งตกลง
มาแตกกระจาย เขาพากันร้องไห้และตบอกด้วยความกลัว พระโลหิ ตของพระองค์ตกเป็ นมลทินแก่เขา
แล้ว
เบ็นเฮอร์ ได้เหลียวไปดูบลั ทาซาร์ เห็นเขาหมอบนิ่งอยูจ่ ึงวิง่ ไปหาเขาและเรี ยกชื่อ แต่เขาไม่ขาน
ตอบเพราะเขาสิ้ นใจเสี ยแล้ว
พวกคนใช้ของบัลทาซาร์ ก็หนีเอาตัวรอดหมด ครั้นแผ่นดินหยุดไหวแล้ว ชาวกาลิลีสองคนได้
ยกศพบัลทาซาร์ ใส่ แคร่ หามเข้าเมือง
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เป็ นขบวนอันน่าเศร้าสลดที่เดินเข้าทางประตูทิศใต้ของบ้างเบ็นเฮอร์ ขณะนั้นเป็ นเวลาที่ดวง
อาทิตย์ตกดินในวันสาคัญนี้ ในชัว่ โมงเดียวกันนั้นเอง ทหารก็เอาพระศพของพระคริ สต์ลงจากไม้
กางเขน
ส่ วนศพของบัลทาซาร์ น้ นั ได้จดั ตั้งไว้ในห้องรับแขก พวกคนใช้ได้กลับมาหาศพ ร้องไห้คร่ า
ครวญเพราะบัลทาซาร์ เป็ นคนที่มีใจกรุ ณาต่อมนุษย์ทุกคนที่เขาได้พบปะวิสาสะ ทุกคนได้ดูหน้าของบัล
ทาซาร์ ก็เห็นเขายิม้ ต่างก็พดู ว่า “ขอให้เขาเป็ นสุ ขเถิด, เขามีความสุ ขในตอนเย็นยิ่งกว่าเขาออกไปใน
ตอนเช้าเสี ยอีก”
เบ็นเฮอร์ ไม่ไว้ใจที่จะให้คนใช้ไปบอกอีแรสว่าบิดาของเธอตายเสี ยแล้ว เขาจึงไปหาเธอด้วย
ตนเองและต้องการจะพาเธอให้มาดูศพบิดา เขาคิดว่าเธอคงจะเสี ยใจและรู ้สึกว้าเหว่ในชีวติ และเป็ น
เวลาที่ควรยกโทษและสงสารเธอ
เขาเขย่าม่านที่ประตูห้องของเธอจนกระดิ่งดังกังวานแต่ก็ไม่ได้ยนิ เสี ยงตอบ เขาตะโกนเรี ยกชื่อ
ของเธอ แต่ก็เงียบกริ บ เขาขึ้นไปบนดาดฟ้ าโดยเร็ วเพื่อค้นหาเธอ แต่ก็ไม่พบ สอบถามคนใช้ก็ไม่ได้
ความว่ามีใครรู ้เห็นเธอตลอดวันนั้น เมื่อค้นหาจนอ่อนใจแล้ว เบ็นเฮอร์ ก็กลับมาเยีย่ มศพในห้องรับแขก
คิดคานึงว่าพระคริ สต์ทรงพระมหากรุ ณาธิ คุณต่อบัลทาซาร์ มาก
เมื่อเสร็ จการฝังศพแล้ว มารดาและน้องสาวของเบ็นเฮอร์ ได้รับการตรวจโรคเรื้ อนว่าเป็ นคน
บริ สุทธิ์แล้ว เบ็นเฮอร์ จึงพามารดาและติรซากลับบ้าน นับแต่วนั นั้นก็เคารพนับถือพระนามของพระเจ้า
ดังต่อไปนี้ตลอดกาล:พระเจ้าพระบิดาและพระคริ สต์พระบุตร
ประมาณ 5 ปี ภายหลังการตรึ งพระเยซูบนไม้กางเขนแล้ว เอสเธอร์ ภรรยาของเบ็นเฮอร์ ได้นงั่ อยู่
ในห้องเธอที่คฤหาสน์สวยงามที่เมืองไมเซนุม ขณะนั้นเป็ นเวลาเที่ยงวัน ดวงตะวันในประเทศอิตาลี
ร้อนทาให้องุ่นและดอกกุหลาบงาม ทุกสิ่ งทุกอย่างในห้องนั้นจัดแต่งตามโรมันทุกประการ ส่ วนติรซา
แต่งกายเป็ นแบบยูดา ติรซาและเด็กสองคนนัง่ เล่นกันอยูบ่ นหนังสิ งโตบนพื้นห้องอยูใ่ กล้ ๆ กับเอส
เธอร์ เธอได้เอาใจใส่ เลี้ยงดูบุตรของเธออย่างยิง่
กาลเวลาได้อานวยคุณประโยชน์ให้แก่เอสเธอร์ อย่างมาก
การที่เธอได้มาเป็ นคุณนายของ
คฤหาสน์หลังนี้เพราะเธอได้ใฝ่ ฝันมานานแล้ว
และวันหนึ่งที่บา้ นอันแสนสุ ขอย่างสงบเรี ยบ ๆ นี้ คนใช้ผหู ้ นึ่งมาปรากฏตัวที่ประตูแล้วบอก
เธอว่า
“มีผหู ้ ญิงผูห้ นึ่งมารอในห้องรับแขกเพื่อพบกับคุณนาย”
“บอกให้เขามาที่นี่ ฉันต้องการพบกับเขาที่นี่”
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ทันใดนั้น ผูเ้ ป็ นแขกก็ได้เข้ามา พอเห็นเข้า เอสเธอร์ ก็ลุกขึ้นจะพูดกับผูเ้ ป็ นแขก แต่แล้วก็หยุด
และเปลี่ยนสี หน้า ถอยหลัง พูดว่า “ฉันรู้จกั คุณ, คุณคือ........”
“ฉันคืออีแรสบุตรบัลทาซาร์ ”
เมื่อเอสเธอร์ หายประหลาดใจแล้วก็บอกคนใช้ยกเก้าอี้ให้ชาวอียปิ ต์นงั่
อีแรส “ไม่ตอ้ งก็ได้ จะกลับเดี๋ยวนี้แหละ”
ทั้งสองคนต่างจ้องหน้ากัน ฝ่ ายเอสเธอร์ สวยขึ้น เป็ นมารดาที่มีความสุ ข และเป็ นภริ ยาที่พอใจ
ในฐานะของตน ส่ วนอีแรสนั้นเล่า โชคไม่อานวยให้เธอดีข้ ึนเลย ร่ างกายคงสู งระหง แต่ความชัว่ ร้ายได้
ครอบงาชีวิตของเธอ หน้าตาหยาบลง ตาแดงและเหี่ ยวลง แก้มไม่มีเลือดฝาดเลย ริ มฝี ปากแข็งกระด้าง
เพราะชอบเยาะเย้ยผูอ้ ื่น การไม่เอาใจใส่ ร่างกายทาให้แก่เร็ วเกินอายุ เครื่ องแต่งกายของเธอไม่สมกับวัย
และสกปรกเปรอะเปื้ อน รองเท้าก็มีโคลนติดหนา อีแรสได้พดู ว่า
“เด็กเหล่านี้ เป็ นบุตรของเธอหรื อ?”
เอสเธอร์ มองดูบุตรแล้วยิม้ ตอบ
“ใช่, เธอไม่ลองพูดกับเด็กบ้างหรื อ?”
“อย่าเลย เด็กจะตกใจกลัว” อีแรสตอบ แล้วก็เดินเขาไปใกล้เอสเธอร์ ๆ ตกใจ อีแรสจึงพูดว่า
“อย่ากลัวเลย ช่วยเรี ยนสามีของคุณด้วยว่าศัตรู ของเขาตายเสี ยแล้ว และเพราะเขานาความทุกข์มาให้
ดิฉนั มากนัก ดิฉนั จึงฆ่าเขาเสี ย”
“ศัตรู ของเขา?”
“ก็เจ้าเมสซาลานะซี , และเรี ยนสามีคุณด้วยว่าความทุกข์ท้ งั หมดที่ดิฉนั ตั้งใจจะนามาให้เขา มัน
กลับย้อนมาลงโทษดิฉนั ทั้งหมดจนกระทัง่ เขาสงสารดิฉนั ”
น้ าตาไหลอาบแก้มเอสเธอร์ เขาพยายามจะพูด
อีแรสชิงพูดเสี ยก่อน “ดิฉนั ไม่ตอ้ งการความสงสารหรื อน้ าตาหรอกบอกเขาให้ได้วา่ ดิฉนั ได้พบ
ความจริ งแล้วว่าการเป็ นคนโรมันก็คือเป็ นสัตว์ป่าที่ดุร้ายนัน่ เอง ลาก่อนละคุณ”
อีแรสเดินออกไป เอสเธอร์ตามไปด้วย
“อยูพ่ บกับสามีของดิฉนั เสี ยก่อน เขาไม่มีใจคิดร้ายต่อเธอเลย เขาตามหาเธออยูต่ ลอดเวลา เขา
ต้องการเป็ นมิตรดีของเธอ เราเป็ นคริ สเตียน”
อีแรสยืนกราน “ไม่ตอ้ งพบก็ได้ ดิฉนั เลือกทางเดินผิดไปแล้วแต่ประเดี๋ยวก็จบชีวติ หรอก”
เอสเธอร์ ถามว่า “เธอไม่มีอะไรให้เราช่วยเหลือบ้างหรื อ?”
ใบหน้าของอีแรสสลดลง ทาท่าคล้ายจะยิม้ ออกมา แล้วก็หนั ไปมองดูพวกเด็ก ๆ
“มีอยูอ่ ีกอย่างหนึ่ง”
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เอสเธอร์มองตามสายตาของอีแรสและมีความเข้าใจดีจึงตอบว่า
“ขอให้เธอบอกเถิดเราจะช่วย”
อีแรสกลับไปในห้อง คุกเข่าลงที่หนังสิ งโตและจูบเด็กทั้งสองลุกขึ้นช้า ๆ มองดูเด็กแล้วก็กม้
หน้าออกไปทางประตูไม่พดู อะไร รี บเดินออกไปก่อนที่เอสเธอร์ จะตัดสิ นใจทาอะไรต่อไป
เบ็นเฮอร์ เมื่อได้ทราบว่าอีแรสมาเยีย่ มก็เดาได้วา่ เป็ นเรื่ องอะไร คือในวันที่พระเยซูถูกตรึ ง อี
แรสได้หนีบิดาไปหาเมสซาลา เบ็นเฮอร์ ได้ตามหาจนทัว่ ก็ไม่พบ ตั้งแต่น้ นั มาก็ไม่ได้พบปะกันอีกเลย
และภายหลังปรากฏว่าเธอได้กระโดดน้ าฆ่าตัวตายเสี ยแล้ว
ซิ โมนิเดสได้มีชีวิตอยูม่ าจนแก่เฒ่า ในปี ที่สิบของรัชกาลของจักรพรรดินีโร เขาได้เลิก
ประกอบการค้าขายซึ่ งได้ต้ งั สานักงานอยูท่ ี่คลังสิ นค้าในเมืองอันติอ๊อกมาเป็ นเวลานาน เขาได้ถืออุดม
คติที่วา่ สมองใสใจสะอาดจะประกอบการค้าได้เจริ ญรุ่ งเรื องเสมอ
ในตอนเย็นวันหนึ่งในปี เดียวกันนี้ เขาได้นงั่ อยูบ่ นเก้าอี้ในสนามของคลังสิ นค้า มีเบ็นเฮอร์ , เอส
เธอร์ และบุตรสามคนนัง่ ร่ วมสนทนาอยูด่ ว้ ย
สักครู่ หนึ่ง มอลลัคผูซ้ ่ ึ งยังคงทางานอยูใ่ นบริ ษทั การค้าของซิ โมนิเดสได้เดินเข้ามาและส่ งห่อ ๆ
หนึ่งให้กบั เบ็นเฮอร์
เบ็นเฮอร์ รับมาอ่านแล้วถามว่า “ใครเป็ นคนเอามา?”
“แขกอาหรับผูห้ นึ่ง”
“เดี๋ยวนี้เขาอยูท่ ี่ไหน?”
“เขากลับไปแล้ว”
เบ็นเฮอร์ พดู กับซิ โมนิ เดสว่า “ขอเชิ ญฟังข้อความในจดหมาย ผมจะอ่านให้ฟัง”
“ข้าพเจ้า, อิลเดอริ ม, บุตรของอิลเดอริ มผูใ้ จกว้างและพ่อเฒ่าแห่งพวกตระกูลอิลเดอริ มถึงยูดา
บุตรเบ็นเฮอร์
“ท่านก็รู้แล้วว่าบิดาของเรารักใคร่ ท่านมาก ท่านผูเ้ ป็ นสหายของบิดา ขอได้โปรดอ่านหนังสื อที่
ส่ งมาพร้อมกับจดหมายนี้ แล้วท่านจะรู ้เรื่ องดี
ทุกอย่างที่พวกปาร์ เทียนส์ได้แย่งไปจากเขาในการรบครั้งใหญ่ซ่ ึ งมันได้ฆ่าเขาตาย ข้าพเจ้าได้
แย่งเอากลับคืนมาได้ ทั้งจดหมายนี้และสิ่ งอื่นด้วย และได้แค้นด้วย รวมทั้งพวกเผ่าพันธ์ของแม่มา้ มิรา
ในสมัยของบิดาให้กาเนิดลูกที่ดีเลิศหลายตัว
สันติสุขจงมีแก่ท่านทั้งหลายและบรรดาคนของท่าน
เสี ยงในทะเลทรายคือเสี ยงของ
อิลเดอริ ม, พ่อเฒ่า
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เบ็นเฮอร์ได้คลี่มว้ นกระดาษสี เหลืองเหมือนใบไม้แห้ง แล้วอ่านให้ฟังต่อไปว่า:“อิลเดอริ ม นามสกุลผูใ้ จกว้าง พ่อเฒ่าแห่งตระกูลอิลเดอริ มถึงบุตรชายผูส้ ื อสกุลข้าพเจ้า
บรรดาทรัพย์สมบัติของพ่อจะตกเป็ นของเจ้าในวันที่รับตาแหน่ง เว้นแต่ทรัพย์สินในเมืองอัน
ติอ๊อกซึ่งมีสวนอินทผาลัม ขอยกให้แก่เบ็นเฮอร์ ผซู ้ ่ ึ งนาเกียรติยศอันสู งมาสู่ พอ่ ในการแข่งรถที่สนาม
กีฬาตลอดไป
“ขอลูกจงให้เกียรติยศแก่พอ่ ของลูก”
(ลงนาม) อิลเดอริ ม ผูใ้ จกว้าง, พ่อเฒ่า”
เบ็นเฮอร์ถามซิโมนิเดส “ท่านได้ยนิ แล้วคิดอย่างไร?”
เอสเธอร์ ดีใจรี บรับจดหมายไปอ่านด้วยตนเอง ซิ โมนิ เดสนิ่งเงียบเขาใช้ความคิดในที่สุดจึงเอ่ย
ว่า
“เบ็นเฮอร์ , องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าได้แสดงพระมหากรุ ณาธิ คุณต่อชีวิตของเธอในตอนนี้มากมิใช่
หรื อ?”
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