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คานา
ท่ำนผูอ้ ่ำนที่รัก ข้ำพเจ้ำรู ้สึกยินดีเป็ นอย่ำงยิง่ ที่ได้มีโอกำสแนะนำให้ทำ่ นรู ้จกั กับหนังสื อเล่มนี้
ควำมจริ งแล้ว เรื่ องรำวกำรผจญภัยของเมมโล ได้เป็ นที่รู้จกั กันดีในระหว่ำงมิตรสหำยของข้ำพเจ้ำ เป็ น
เวลำหลำยปี มำแล้ว
เดิมที่ขำ้ พเจ้ำผูกเค้ำโครงเรื่ องนี้ข้ ึน เพื่อเป็ นแนวทำงในกำรสอนในวันคริ สตมำส ที่โบสถ์ชำว
เม็กซิ โกเท่ำนั้น หำได้มีเจตนำที่จะเขียนเป็ นหนังสื อไม่ ดังนั้นเนื้ อเรื่ องจึงสั้นกระทัดรัด แต่เมื่อเขียนเป็ น
หนังสื อ ข้ำพเจ้ำก็จำเป็ นที่จะต้องเติมรำยละเอียดข้อปลีกย่อยต่ำง ๆ ให้สมบูรณ์ยงิ่ ขึ้น จึงออกจะยืดยำว
ไปบ้ำง แต่ขำ้ พเจ้ำก็ยงั เชื่ อว่ำ สำระ ควำมมุ่งหมำยของกำรดำเนินเรื่ อง ยังคงเด่นชัดอยูเ่ ช่นเดิม
ข้ำพเจ้ำเชื่ อว่ำ เรื่ องรำวของเมมโล เท่ำที่ปรำกฏอยูใ่ นหนังสื อเล่มนี้ เป็ นเพียงกำรเริ่ มต้นของ
ชีวติ ซึ่ งมีพระคริ สต์ เป็ นศูนย์กลำง และเป็ นพระผูน้ ำเท่ำนั้น
ด.ร.บี เอช. เพียร์สัน
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บทที่ 1 ทางสายใหม่
“ฉันบอกว่ำไปเสี ยให้พน้ เข้ำใจไหม พ่อตัวดีดูแกช่ำงไม่มีควำมเชื่อถือ ในศำสนำของพ่อและ
แม่เสี ยเลยนี่ แกบอกว่ำ แกพบพระเจ้ำอย่ำงนั้น โธ่ เอ๋ ย นี่ แกเห็นว่ำพ่อและแม่ของแก เป็ นคนโง่เง่ำแล้ว
หรื อ แกกำลังจะทำตัวเป็ นคนโง่เสี ยแล้ว รู ้รึเปล่ำ เมมโล แกคิดว่ำ แกฉลำดล้ ำไปกว่ำโซโรแอสเตอร์ ผู้
เป็ นศำสดำของเรำอย่ำงนั้นหรื อ”
“คุณพ่อครับ....”
“โซโรแอสเตอร์ ได้พบพระเจ้ำของเรำในเทือกเขำนี้ แล้วนี่แกยังจะมำบังอำจกล่ำวอ้ำงว่ำ ภูเขำ
เหล่ำนี้พดู กับแกถึงเรื่ องพระเจ้ำเชียวหรื อ ปำกพล่อย ๆ ของแกจะทำให้ญำติพี่นอ้ งของเรำทั้งหมดในหุ บ
เขำนี้ ถึงแก่ควำมฉิ บหำย รู ้ตวั หรื อเปล่ำ นี่ดีที่ฉนั และแม่แกไม่เชื่อหรอกนะ ดูแต่เนกรำบันผูช้ อบสงสัย
นั้นประไร ก็ชอบทำตนไม่อยูก่ บั ร่ องกับรอย ชอบอ้ำงเช่นเดียวกับแกนัน่ แหละ ผลสุ ดท้ำย ทั้งตัวเขำเอง
และฝูงสัตว์ของเขำ ก็ตอ้ งพบกับควำมพินำศ ในหุ บเขำแห่ งสุ ริยเทพนัน่ เอง”
แม้วำ่ จะถูกดุด่ำ และตักเตือนด้วยถ้อยคำที่รุนแรงแต่เมมโลก็มิได้เปลี่ยนควำมตั้งใจเลย สำยตำ
ของเขำจับจ้องอยูท่ ี่ใบหน้ำของบิดำอย่ำงเคร่ งขรึ ม พร้อมกับเอ่ยถำมอย่ำงเรี ยบ ๆ ว่ำ
“กำรที่โซโรแอสเตอร์ เปลี่ยนควำมเชื่ อถือดั้งเดิมของบรรพบุรุษของเรำ โดยอ้ำงว่ำ เขำได้พบ
สัจธรรมใหม่หรื อพระเจ้ำองค์ใหม่น้ นั มิใช่เป็ นกำรทำลำยขนบธรรมเนียมและควำมเชื่อถือของเรำดอก
หรื อ”
“หยุดเดี๋ยวนี้ นะ แกพูดรำวกับว่ำ แกเคยตำยเพื่อแบกควำมทุกข์ยำกของพ่อแม่ ผูใ้ ห้กำเนิดของ
แกมำอย่ำงงั้นแหละ ไอ้เด็กอวดฉลำด แกจะไปไหนก็ไป ไปเสี ยให้พน้ อย่ำย่ำงกรำยเข้ำมำในหุ บเขำนี้
อีกเป็ นอันขำดจนกว่ำแกจะเปลี่ยนใจมำนับถือพระของพ่อและแม่ ถ้ำแกยังขืนดื้อรั้น ตำมควำมคิดเห็น
ของแกอีกละก็ ขอให้แกต้องคำสำปแช่งของเทพเจ้ำอะหะริ มนั เถิด และขอให้เทพเจ้ำอะฮูระมัสดำ จง
อย่ำได้ประทำนควำมสว่ำงแก่แกเลย”
ถ้อยคำอันรุ นแรงของบิดำ ดูเหมือนจะทำให้บรรยำกำศอันมืดสลัว ในกระท่อมน้อยนั้น มืดทึบ
ยิง่ ขึ้นอีก ทุกคนในครอบครัวนั้นใจหำยไปตำม ๆ กัน ควำมรู ้สึกเย็นเฉี ยบดังหนึ่งว่ำ อยูใ่ นบรรยำกำศ
ของกำรฝังศพกระนั้น แต่สำหรับเมมโลแล้ว เขำรู ้สึกว่ำคำพยำกรณ์ ซึ่ งมีมำแต่ชำ้ นำนแล้วนั้น ได้
กระตุน้ เตือนจิตใจเขำ และประทับใจเขำ เช่นเดียวกับที่บุคคลอื่นในยุคที่แล้ว ๆ มำในหุ บเขำแถบนี้เคย
รู้สึกมำแล้ว
เมมโลนิ่งเงียบมิได้โต้ตอบประกำรใด สำยตำมองดูถ่ำนที่คุแดงในเตำหิ นสำมเส้ำเบื้องหน้ำ
ส่ วนแม่ของเขำใช้ทพั พีคนหม้อหุ งต้มขนำดใหญ่ที่ต้ งั อยูบ่ นเตำนั้น แล้วยกชำยผ้ำคลุมไหล่ อันเก่ำคร่ ำ
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คร่ ำของเธอ ขนซับน้ ำตำบุตรน้อยซึ่ งเป็ นน้องชำยของเมมโล เบียดกำยเข้ำมำแนบชิดเธอ และซ่อนกำย
ไว้ในเสื้ อคลุมของเธอ ด้วยควำมหวำดกลัวในถ้อยคำของบิดำ
เมมโล เด็กหนุ่มวัยสิ บหก ผูม้ ีเรื อนร่ ำงอันสู งโปร่ ง ตัดสิ นใจครั้งยิง่ ใหญ่ในชี วติ ของเขำอย่ำง
เด็ดขำดเขำผุดลุกขึ้นจำกม้ำนัง่ ที่ทำด้วยขอนไม้ เดินไปหยิบเสื้ อคลุมที่ทอขึ้นเองมำสวม และหยิบถุง
หนัง ซึ่ งใช้บรรจุของเวลำไปเลี้ยงแกะขึ้นมำสะพำยไหล่ พร้อมกับรัดเอวด้วยสำยหนังขนำดใหญ่เส้น
หนึ่ง บัดนี้ เขำพร้อมแล้วที่จะจำกบิดำมำรดำที่เคำรพรัก จำกน้อง ๆ ที่แสนจะห่วงใยของเขำและจำกถิ่น
กำเนิด ซึ่ งเคยอำศัยมำตั้งแต่เล็กน้อยไป
แม้เมมโลจะมิได้เอ่ยปำกประกำรใด แต่ท่ำทำงที่เขำแสดงก็ยอ่ มบ่งให้ทรำบว่ำ เขำกำลังทำอะไร
ผูเ้ ป็ นแม่ค่อย ๆ เดินไปที่หิ้งเก็บเนยแข็งและขนมปั ง เลือกเอำเนยแข็งก้อนที่ดีที่สุดมำก่อนหนึ่ง และ
ขนมปังสองก้อนใหญ่ มำซุ กไว้ในถุงหนังของเขำ โดยมิได้เอ่ยว่ำอะไร ภำวะของควำมยำกจน และ
บรรยำกำศอันเคร่ งเครี ยดเช่นนี้ ไม่มีอะไรที่เธอจะแสดงควำมรักที่มีต่อบุตรได้มำกกว่ำนี้
เมื่อเดินไปถึงประตู เมมโลก็หนั มำเผชิ ญกับบิดำมำรดำ และน้อง ๆ ของเขำ พร้อมกับกล่ำวด้วย
ควำมอึดอัดใจ เป็ นกำรอำลำเป็ นครั้งสุ ดท้ำยว่ำ
“ผมมีควำมผิดประกำรใดหรื อ ลองบอกมำซิ พ่อจึงได้เสื อกไสไล่ส่งผมอย่ำงนี้ ตั้งแต่เล็กแต่
น้อยมำ มีครั้งใดบ้ำงไหมที่ผมเกียจคร้ำนในกำรเลี้ยงแกะ และทำให้พอ่ ไม่พอใจ ยำมเมื่อสิ งห์โตไล่กดั
ฝูงแกะ มีบำ้ งไหมที่ผมหนี เอำตัวรอดแต่ผเู ้ ดียว แม้ในยำมค่ำคืน ที่มีพำยุพดั กระหน่ ำจนทำให้แกะ
กระเจิดกระเจิงหลงฝูง มีบำ้ งไหมที่ผมเบิกเฉยไม่ยอมติดตำมค้นหำแกะเหล่ำนั้นจนครบถ้วน
“ยำมเมื่อลูกแกะที่พอ่ ห่วงนักหนำพลัดตกจำกหน้ำผำ ใครเล่ำที่เสี่ ยงชีวติ ลงไปช่วยมัน ไม่ใช่ผม
ดอกหรื อแต่เอำเถอะ ผมจะไม่พดู อะไรอีก เพรำะไหน ๆ ผมก็จะจำกไปแล้ว แต่กำรที่ผมไปนี้ มิใช่เป็ น
เพรำะควำมผิด ในกำรทำงำนของผมหรอกนะ หำกแต่ผมไป เพื่อแสวงหำวิถีทำงที่จะนำไปสู่ พระเจ้ำ
เป็ นทางสายใหม่ ที่จะนำไปสู่ พระองค์ ดังที่เคยมีผแู ้ สวงมำแล้ว ในอดีตกำลก่อนโน้น
“แม้แต่โซโรเอสเตอร์ เอง ก็เคยหลบหนีฝงู ชน ที่กมุ้ รุ มจะประหัตประหำรเขำมำแล้ว กำรที่เขำ
สำมำรถเปลี่ยนแปลงควำมเชื่ อถือของมนุษย์ในสมัยนั้นได้ ก็เพรำะเขำได้พบหลักแห่งควำมจริ งที่ดี และ
มีเหตุผลกว่ำนัน่ เองผมก็เช่นเดียวกัน ผมอำจพบกับหลักควำมจริ งที่ดีกว่ำ และมีเหตุผลดีกว่ำนั้นอีก ด้วย
เหตุน้ ี แหละผมจึงต้องจำกบ้ำนช่องไป ปล่อยให้พ่อแม่อยูก่ บั แท่นบูชำ ซึ่ งพ่อแม่คงสักกำระดัง่ พระเจ้ำ
ต่อไป ผมไม่เข้ำใจเลยว่ำ จะเป็ นพระเจ้ำได้อย่ำงไร ในเมื่อพระเจ้ำทรงเป็ นผูท้ ี่ทรงพระชนม์อยูแ่ ละทรง
สร้ำงทุกสิ่ งทุกอย่ำง โดยไม่มีขีดจำกัด ไม่วำ่ จะเป็ นฟำกฟ้ ำที่ระยิบระยับไปด้วยดวงดำว หรื อท้องทุ่งที่
บำนสะพรั่งไปด้วยดอกไม้นำนำ ๆ ชนิด คงไม่ชำ้ ไม่นำนเท่ำใดนักไฟแห่งควำมหลงผิด คงจะเผำผลำญ
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จิตใจของพ่อแม่ให้กลำยเป็ นเถ้ำถ่ำนไป สำหรับผม ผมจะไปหำพระเจ้ำผูซ้ ่ ึ งประทำนชีวติ ให้แก่มวล
มนุษย์ และผูท้ รงเป็ นชีวิตนั้น”
ถ้อยคำของเมมโลสร้ำงควำมสะเทือนใจ ให้แก่บิดำมำรดำของเขำไม่นอ้ ย บิดำของเขำกระชับ
เสื้ อให้แน่นขึ้น ด้วยควำมรู ้สึกหนำวสั่นดังหนึ่งจะเป็ นไข้ ส่ วนมำรดำนั้นเล่ำ ได้แต่ยนื ก้มหน้ำ มือทั้ง
สองปิ ดหน้ำร้องไห้สะอึกสะอื้นด้วยควำมรักควำมห่ วงใย ในกำรจำกไปของบุตรสุ ดที่รักของเธอ ตำม
วิสัยของมำรดำที่พึงจะมีต่อบุตร
ทุกคนในบ้ำน มองดูเมมโลก้ำวออกจำกบ้ำนไปพร้อมสุ นขั เลี้ยงแกะ สหำยคู่ชีพของเขำ ด้วย
ควำมรู ้สึกที่งงงัน และตื้นตันไปหมดทุกอย่ำง อยำกจะร้องเรี ยกห้ำมปรำมก็พดู ไม่ออก อยำกจะขัดขวำง
ก็ทำไม่ได้ ทุกคนได้แต่นิ่งงัน ดุจตัวละครในนิยำยโศกนำฏกรรม ซึ่ งมิอำจขัดขวำงควำมโศกสลด มิให้
มำบดขยี้จิตใจของเขำได้ หลังจำกที่เงียบงันกันไปชัว่ ขณะหนึ่ง ผูเ้ ป็ นบิดำจึงออกไปทำงประตูหลังตรง
ไปยังคอกแกะ ส่ วนมำรดำของเมมโลและน้อง ๆ ยังคงยืนอยูท่ ี่ประตู เฝ้ ำมองดูบุตรสุ ดที่รัก ซึ่ งกำลังจะ
เดินห่ำงออกไปทุกขณะ เพื่อแสวงหำพระเจ้ำของเขำ
เมมโลเดินทำงมำได้ไม่ไกลนัก ก็มำถึงหุ บเขำแห่งหนึ่ง อันเป็ นทำงด่ำน ที่ผคู ้ นใช้เป็ นทำง
คมนำคมมำนำนนับเป็ นศตวรรษ บำงครั้งก็จะมีผนู ้ ำสัตว์พำหนะ และฝูงแกะอันมำกมำยเดินไปตำม
เส้นทำงอันคดเคี้ยวนี้ เป็ นขบวนอันยำวเหยียด ดูไม่ผิดอะไรกับกำรเลื้อยของงู หรื อกำรไหลของ
กระแสน้ ำ
เมมโลหยุดอยูค่ รู่ หนึ่ง มองดูทศั นียภำพที่เคยเห็นมำแต่เล็กแต่นอ้ ย เป็ นกำรอำลำ เขำทอดสำยตำ
มองดูพ้นื หญ้ำอันเขียวขจี ที่แผ่ไปทัว่ หุ บเขำ ที่รำบแห่งนั้นมองดูคล้ำยกับแอ่ง แวดล้อมไปด้วยภูเขำดุจ
กำแพงรำยยอดเขำอันประดับไปด้วยศิลำหลำกสี เหล่ำนั้น ปกคลุมไปด้วยหิ มะขำวสะพรั่งไปหมด ตัด
กับท้องฟ้ ำสี ครำมเบื้องบน และควำมหนำทึบของแมกไม้เบื้องล่ำงอย่ำงสวยงำม ไม่ผดิ อะไรกับประกำย
เพชรอันบริ สุทธิ์ ที่รุ่งแสงอยูก่ ระนั้น เขำมองดูภำพเหล่ำนั้น เหมือนบันทึกมันไว้ในควำมทรงจำเจ้ำซูม่ำ
สุ นขั แสนรู ้ เมื่อเห็นเมมโลหยุดเดิน มันก็พลอยหยุดไปด้วย ทั้ง ๆ ที่ไม่รู้ควำมในใจของผูเ้ ป็ นนำยเลย
สำยตำเต็มไปด้วยควำมสงสัย จ้องจับอยูท่ ี่ใบหน้ำของเมมโลอยูต่ ลอดเวลำ เหมือนหนึ่งจะถำมว่ำหยุด
ทำไม
สำหรับเมมโลแล้ว กำรจำกไปในครั้งนี้ มิใช่เพียงกำรจำกบ้ำงช่องที่อยูอ่ ำศัยเท่ำนั้น หำกแต่
หมำยถึงกำรจำกโลกที่เขำรู ้จกั มำตั้งแต่เล็กแต่นอ้ ย ไปสู่ โลกอีกโลกหนึ่งทีเดียว ดินแดนแห่งนี้เป็ นทั้ง
แหล่งกำเนิดของเขำ ของบิดำมำรดำ และเป็ นที่ฝังร่ ำงของปู่ ย่ำตำยำย ยิง่ คิดไปยิง่ รู ้สึกว่ำกำลังถูกวิญญำณ
ของบรรพบุรุษ ว่ำกล่ำวตำหนิติเตียน ในกำรที่เป็ นคนขำดควำมเชื่ อในศำสนำของเขำ เขำยืนรำลึกถึงสิ่ ง
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ต่ำง ๆ เหล่ำนั้นอยูค่ รู่ หนึ่ง ก็ตดั สิ นใจเดินไปจำกที่นนั่ อย่ำงรวดเร็ ว เหมือนหนึ่งไม่ใยดีต่อควำมฝังใจ
เหล่ำนั้นเลย เจ้ำซูม่ำออกวิง่ นำหน้ำไปอย่ำงร่ ำเริ ง
เมมโลวิง่ ตำมสุ นขั แสนรู ้ ของเขำ ไปตำมทำงอันคดเคี้ยว และเต็มไปด้วยโขดหิ นได้อย่ำง
ใกล้ชิดทุกย่ำงก้ำวโดยไม่จำเป็ นต้องคอยจับตำดูมนั เลย เขำมีควำมเจนจัดต่อภูมิภำคแถบนี้อย่ำงช่ ำชอง
แม้จะเป็ นเวลำกลำงคืนและพำยุฝนพักกระหน่ ำอย่ำงไร เขำก็สำมำรถเดินในป่ ำทึบนี้ได้อย่ำงสบำย โดย
ไม่หวัน่ กลัวว่ำจะหลงทำง แต่พำยุทำงใจสำยธำรแห่งควำมขัดแย้ง ควำมเชื่ อทำงศำสนำ ที่ผลักดันให้เขำ
ต้องอยำกไปเผชิญกับโลกภำยนอกนี้สิ มันน่ำหวำดหวัน่ มิใช่นอ้ ย นอกจำกหมู่บำ้ นที่อยูอ่ ำศัยและทุ่ง
สำหรับเลี้ยงสัตว์แล้ว เมมโลไม่เคยเดินทำงไปไหนเลย นำน ๆ จึงจะมีผเู ้ ล่ำให้ฟัง ถึงเรื่ องรำวต่ำงแดน
สักครั้งหนึ่งแต่ก็นอ้ ยเต็มที จนกล่ำวได้วำ่ เขำไม่รู้เรื่ องรำวอะไรเกี่ยวกับโลกภำยนอกเลย แต่บดั นี้สิ เขำ
กำลังจะเผชิญกับมันอย่ำงจริ งจัง และกำลังจะเป็ นตัวละครร่ วมบทบำทกับมันอย่ำงแท้จริ ง เขำมองดูทุ่ง
หญ้ำอันเขียวขจีตำมเนินเขำที่เคยนำฝูงแกะมำเลี้ยง อันเป็ นสถำนที่ซ่ ึ งบิดำสอนให้รู้จกั วิธีเลี้ยงแกะเป็ น
ครั้งแรกในชีวติ นึกถึงภำพสุ นขั เลี้ยงแกะและลูก ๆ ของมัน วิง่ เล่นด้วยควำมลิงโลด นึ กถึงสิ่ งเหล่ำนี้แล้ว
ก็ใจหำย เพรำะเหตุกำรณ์เช่นนั้น จะไม่มีวนั หวนกลับมำให้พบเห็นอีกแล้ว
ที่เนินเขำแห่งนั้น มีเทวรู ปหิ นแกะสลักเป็ นภำพต่ำง ๆ ซึ่ งกองทัพของผูช้ นะสงครำมในอดีตได้
สร้ำงไว้ เมื่อหลำยร้อยปี มำแล้ว รู ปสลักเหล่ำนั้นใหญ่โต ดูไม่ผดิ อะไรกับอสุ รกำย ซึ่ งจำหลักอยูช่ วั่ นำตำ
ปี เทวรู ปเหล่ำนี้ได้ก่อให้เกิดควำมคิดใหม่ ๆ ขึ้นในจิตใจของเขำ เขำรี บตั้งปั ญหำถำมตนเองว่ำ เทวรู ป
เหล่ำนี้คืออะไร มีข้ ึนเมื่อใด และมีไว้ทำไม คำสอนของบิดำเกี่ยวกับเทพเจ้ำคู่สงครำมตลอดกำล คือเทพ
เจ้ำอะหะริ มนั และเทพเจ้ำอะฮูระมัสดำ ที่เขำเคยตั้งใจฟังอย่ำงใจจดใจจ่อ เมื่อครั้งยังเป็ นเด็กอยูน่ ้ นั มิได้
ให้ควำมกระจ่ำงเกี่ยวกับดินแดนที่เต็มไปด้วยควำมสุ ขและกอปรด้วยควำมดีงำม เสมอด้วยแดนสุ ขำวดี
แห่งนี้เลย เขำเกิดควำมสงสัยขึ้นมำอีกว่ำ เทพเจ้ำอะหะริ มนั และเทพเจ้ำอะฮูระมัสดำ มีควำมเป็ นมำ
อย่ำงไร ใครเป็ นคนสร้ำงขึ้น หรื อว่ำต่ำงก็สร้ำงซึ่ งกันและกัน หรื อว่ำเป็ นพระเจ้ำที่มีพระชนม์อยูเ่ ป็ นนิ จ
ควำมสงสัยเหล่ำนี้คุกรุ นอยูใ่ นจิตใจของเขำอยูเ่ สมอมำ
เมมโลรี บวิง่ ลงจำกไหล่เขำอย่ำงรวดเร็ ว เพื่อมิให้นึกถึงปั ญหำอันหนักอึ้งเหล่ำนี้ แต่แล้วเขำก็ไม่
อำจข่มใจมิให้พะวงถึงเรื่ องเหล่ำนี้ได้ เมมโลอดสงสัยมิได้วำ่ นอกเหนื อจำกเทพเจ้ำอะหะริ มนั และเทพ
เจ้ำอะฮูระมัสดำแล้วกำรที่บิดำของเขำกรำบไหว้นมัสกำร พวกภูติผปี ี ศำจต่ำง ๆ ด้วยควำมหวำดกลัวนั้น
หมำยควำมว่ำอย่ำงไร กำรมีชีวติ อยูใ่ นสังคมในโลกที่ไม่รู้วำ่ ใครเป็ นผูส้ ร้ำงขึ้น เช่น บิดำของเขำนั้น ดู ๆ
ก็ไม่ผดิ อะไรกับกำรแบมือรับเอำควำมมัง่ คัง่ อันมหำศำล โดยที่ไม่รู้วำ่ ผูใ้ ห้เป็ นใครนัน่ เอง เมมโลเคย
นำเอำข้อสงสัยเหล่ำนี้ ไปถำมผูท้ ี่รู้จกั มักคุน้ หลำยคน ด้วยหวังว่ำคนเหล่ำนั้นคงจะช่วยให้เขำได้พบพระ
เจ้ำผูเ้ ป็ นมิตรกับมวลมนุษย์ แต่เขำก็ผดิ หวัง มิหนำซ้ ำยังถูกหัวเรำะเยำะอีกด้วย
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เมมโลจำได้วำ่ วันหนึ่งขณะที่ปล่อยให้ฝงู แกะกินหญ้ำอยูน่ ้ นั เขำได้ถำมบิดำว่ำ
“คุณพ่อครับ ใครเป็ นคนสร้ำงโลกนี้ข้ ึนมำครับ” บิดำของเขำตอบอย่ำงเคลือบคลุม ไม่กระจ่ำง
ชัดว่ำ ผูส้ ร้ำงโลกมีสองฝ่ ำยคือ วิญญำณแห่งควำมดี และวิญญำณแห่งควำมชัว่ สร้ำงโลกด้วยวัตถุสี่อย่ำง
คือ ดิน น้ ำ ลม ไฟ” เมมโลจึงซักถำมบิดำต่อไปว่ำ
“ถ้ำงั้นเรำก็ไม่รู้ซิครับว่ำ ใครเป็ นคนสร้ำง”
“ลูกจะรู ้ไปทำไมกัน รู ้เฉพำะสิ่ งที่ท่ำนโซโรเอสเตอร์ บรมศำสดำของเรำ สอนไว้ก็แล้วกัน”
บิดำของเขำแก้ตวั อย่ำงเลี่ยง ๆ แต่เมมโลก็ยงั คงถำมต่อไปว่ำ
“แล้วใครเป็ นผูส้ อน โซโรเอสเตอร์ ละครับ.... ท่ำนได้พบกับพระเจ้ำหรื อเปล่ำ มีใครรู ้จกั พระ
เจ้ำหรื อเปล่ำ คุณพ่อละรู ้จกั พระเจ้ำบ้ำงไหม หรื อว่ำคุณพ่อสอนผมตำมที่คุณพ่อได้รับกำรสัง่ สอนมำอีก
ทีหนึ่งเท่ำนั้น”
เมื่อถูกถำมอย่ำงกระทันหัน โดยมิได้คำดหมำยมำก่อนเช่นนั้น ผูเ้ ป็ นบิดำถึงกับนิ่งอึ้งไปชัว่ ขณะ
เมมโลจำได้วำ่ คำถำมของเขำมิได้มีเพียงเท่ำนั้น หำกยังคงพรั่งพรุ ออกไปอีกว่ำ
“ผมเชื่อว่ำจะต้องมีพระเจ้ำอย่ำงแน่นอน พระองค์ทรงเป็ นพระเจ้ำที่แท้จริ ง แต่เรำไม่รู้จกั เท่ำนั้น
ผมจะต้องแสวงหำพระองค์จนพบให้ได้ ผมเชื่อว่ำจะต้องมีทำงที่จะนำไปสู่ พระเจ้ำ นั้นคือทางสายใหม่
ที่เรำยังไม่รู้จกั กันนัน่ เอง”
“ฮืม ลูกละก็ชอบสงสัยเหมือนกับพวกในสมัยก่อนนัน่ เชี ยว คนพวกนั้นเขำค้นคว้ำ ศึกษำกัน
อย่ำงคร่ ำเคร่ ง เขำรู ้เรื่ องเกี่ยวกับพระเจ้ำอย่ำงมำกมำย เพรำะมีตำรำเขียนไว้เยอะ แต่ก็ไม่มีใครเคยรู ้จกั
พระเจ้ำเลย แล้วลูกซึ่ งยังไม่ได้รับกำรศึกษำอะไร จะรู ้ดีถึงกับจะสอนพ่อได้เชียวหรื อ ช่ำงเถอะ จะไป
สนใจทำไม พระเจ้ำจะมีควำมสำคัญอะไรกับเรำนักหนำ หน้ำที่ของลูกคือเลี้ยงแกะ มันมีประโยชน์ต่อ
เรำอย่ำงมำกมำยทีเดียว ให้ท้ งั ขนสำหรับทำเครื่ องนุ่งห่ม และเนื้อก็เป็ นอำหำรด้วย อ้ำวมัวแต่คุยกันถึง
เรื่ องพระเจ้ำเสี ยเพลิน ปล่อยให้แกะเพ่นพ่ำนไปใกล้หน้ำผำแล้วเห็นไหม โธ่เอ๋ ย เจ้ำเด็กเลี้ยงแกะผูใ้ ฝ่ ฝัน
ถึงแต่พระเจ้ำ จนแทบจะปล่อยให้แกะทั้งฝูงพำกันตำยไปตำม ๆ กัน ช่ำงเป็ นนักทำนำยที่ใช้ไม่ได้เลย
จริ ง ๆ”
เมมโลตะเบ็งเรี ยกฝูงแกะของเขำ ให้ถอยห่ำงออกจำกหน้ำผำ และไล่ตอ้ นไปที่อื่น นับตั้งแต่วนั
นั้นมำควำมคิดเกี่ยวกับพระเจ้ำ ก็ฝังอยูใ่ นควำมนึกคิดของเขำอย่ำงแนบแน่น สุ ดที่จะขจัดเสี ยได้ รู ้สึกว่ำ
จิตใจร้อนรุ่ มไปในอันที่จะแสวงหำพระเจ้ำ และเหตุน้ ีเอง เขำจึงต้องออกจำกบ้ำน จำกโลกน้อย ๆ อัน
แสนอบอุ่นของเขำ ไปสู่ แห่งอื่น ซึ่ งเขำไม่เคยรู ้จกั มำก่อนเลย
เมมโลและสุ นขั ของเขำเดินไปตำมเส้นทำงสำยนั้นที่สูงชันขึ้นตำมไหล่เขำ แล้วข้ำมไปยังอีก
ด้ำนหนึ่ง ที่เนินเขำด้ำนนั้น เมมโลรู ้จกั กับเด็กหญิงวัยรุ่ นคนหนึ่ง เธอเป็ นเด็กเลี้ยงแกะเช่นเดียวกับเขำ
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เธอมักใช้เวลำว่ำงขณะที่ปล่อยแกะให้กินหญ้ำอยูน่ ้ นั ปั่ นปุยขนสัตว์ให้เป็ นเส้น แล้วม้วนเข้ำเป็ นกลุ่ม
อย่ำงกลุ่มด้ำย แต่ทำเป็ นกลุ่มโตขนำดลูกฟุตบอลหรื อใหญ่กว่ำนั้นเล็กน้อย เธอสำมำรถใช้นิ้วมืออัน
อ่อนช้อยปั่ น และม้วนขนสัตว์ได้อย่ำงรวดเร็ ว เมมโลชอบมองดูท่ำทำงของเธอ ขณะที่ทำงำนเสมอแต่
วันนี้เขำมิได้พบเธอเช่นเคย เขำอดที่จะคิดถึงเธอตำมประสำคนรู ้จกั กันไม่ได้
“อีกนำนสักเท่ำใดหนอ กว่ำเธอจะรู ้วำ่ ฉันได้จำกที่นี่ไปแล้ว หำกเธอรู ้วำ่ ฉันจำกไป เธอจะมี
ควำมรู ้สึกอย่ำงไรหนอ” คำถำมด้วยควำมอำลัยเหล่ำนี้ กรุ่ นอยูใ่ นจิตใจของเมมโล ทันทีที่เขำมองเห็น
ท้องทุ่งแถบนั้น คิดไปจิตใจก็ยงิ่ เคว้งคว้ำงยิง่ ขึ้น โดยเฉพำะทำงบ้ำนด้วยแล้ว ไม่ทรำบว่ำ ป่ ำนนี้ พ่อ แม่
และน้อง ๆ จะมีควำมรู ้สึกต่อเขำอย่ำงไร ดู ๆ ก็น่ำแปลก และเป็ นกำรอำจหำญมิใช่นอ้ ยที่เขำตัดสิ นใจ
ยึดเอำพระเจ้ำผูท้ รงพระชนม์อยูเ่ ป็ นนิ จ เป็ นที่พ่ งึ ทั้ง ๆ ที่เขำไม่ค่อยรู ้เรื่ องรำว เกี่ยวกับพระองค์เท่ำใด
นัก และออกจะมืดมนสำหรับเขำมำกทีเดียว
เมมโลเดินไกลออกไปทุกขณะ จนกระทัง่ เกือบถึงที่สุดปลำยอีกด้ำนหนึ่งของหุ บเขำอันสู งชัน
จำกที่นนั่ เขำมองเห็นบ้ำนหลังคำมุงด้วยจำก และฝูงแกะของเขำซึ่ งอยูไ่ กลลิบได้ถนัดชัดเจน ทำให้เขำ
หวนคิดไป ถึงถ้อยคำที่เขำได้พดู กับบิดำว่ำ “ภูเขำเหล่ำนี้ ได้เล่ำให้ผมฟังเกี่ยวกับเรื่ องพระเจ้ำ แต่มนั
ซ่อนเร้นพระองค์ไว้ มิให้ผมเห็นมันเล่ำว่ำ มีพระเจ้ำที่เที่ยงแท้ แต่ก็มิได้บอกให้ตลอดว่ำจะพบพระองค์
ได้อย่ำงไร นอกจำกจะชักชวนให้ผมแสวงหำพระองค์ แต่ถำ้ ผมอยูแ่ ต่ในหุ บเขำนี้ ผมก็คงมีสภำพอะไร
ไม่ผดิ กับนักโทษที่ถูกขัง คงไม่ได้พบพระเจ้ำ และถ้ำผมคอยแต่จะฟังเสี ยงพูดของภูเขำอย่ำงเดียว ผมคง
ไม่มีโอกำสได้ยนิ พระสุ รเสี ยงของพระเจ้ำเป็ นแน่ ผมควรจะนมัสกำรภูเขำเหล่ำนั้นไหม ผมจะถวำย
เกียรติยศให้แก่พระเจ้ำได้อย่ำงไร”
เขำจำได้วำ่ บิดำของเขำได้วำ่ กล่ำวเขำอย่ำงโกรธเคืองว่ำ “ทำไมแกถึงพูดดัง่ คนไร้สติเช่นนี้
ภูเขำนี้มีทุกอย่ำงพอแก่ควำมต้องกำรของพ่อแม่ และครอบครัวของเรำอยูแ่ ล้ว เรำมีพระเจ้ำ ยังไม่
เพียงพออีกหรื อ” เรำมีท้ งั คอกปศุสัตว์ เสื้ อผ้ำเครื่ องนุ่งห่ม และอำหำรอย่ำงบริ บูรณ์เช่นนั้น ยังไม่
เพียงพอแก่ควำมต้องกำรของแกอีกหรื อ”
“เอ้อ....คุณพ่อครับ ที่ผมพูดน่ะ ไม่ได้หมำยควำมว่ำ ผมต้องกำรแสวงหำควำมสุ ขฝ่ ำยเนื้อ
หนังมังสำหรอกครับ ผมแสวงหำพระเจ้ำต่ำงหำก ผมจะไม่มีควำมสุ ขเลย หำกไม่ได้พบพระองค์ คุณพ่อ
ก็ทรำบแล้วว่ำ ท่ำนโซโรเอสเตอร์ แสวงหำอะไร ควำมสุ ข หรื อพระเจ้ำ กำรที่ท่ำนต้องทนทุกข์ทรมำน
อย่ำงแสนสำหัสนั้นก็เพื่อพระเจ้ำ และสัจธรรมแห่งควำมจริ งมิใช่หรื อ ผมเองก็จะแสวงหำสัจธรรมนั้น
เช่นเดียวกัน จะยอมเสี ยสละทุกอย่ำง แม้ตอ้ งต่อสู ้กบั ควำมลำบำกเพียงใดก็ตำม เพรำะถ้ำปรำศจำกพระ
เจ้ำเสี ยแล้ว มนุษย์ก็มีสภำพไม่ผดิ จำกสัตว์ป่ำนัน่ เอง”
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คำพูดของเด็กหนุ่มช่ำงร้อนแรง ไม่ผดิ อะไรกับเอำไฟจี้ลงบนจิตใจของผูฟ้ ัง จนสุ ดที่จะทนทำน
ได้ ด้วยเหตุน้ ีเอง บิดำของเขำจึงตัดสิ นใจไล่เขำออกจำกบ้ำนไป หำกเขำยังไม่ยอม เชื่อตำมแนวทำงที่
บรรพบุรุษได้วำงไว้แต่โบรำณกำล “...ถ้ำเช่นนั้น เรำก็มีชีวติ อยูอ่ ย่ำงสัตว์ป่ำและตำยอย่ำงสัตว์ป่ำ ฟังดูซิ
เจ้ำลูกตัวดี มันกำลังด่ำฉันว่ำ เป็ นสัตว์ป่ำ” บิดำของเขำพูดเสี ยงเครี ยด ๆ ในลำคออย่ำงโกรธแค้น
ในขณะเดินผละจำกเขำไป
ขณะนั้นเป็ นเวลำบ่ำยมำกแล้ว เมมโลต้องเดินทำงฝ่ ำไปในควำมมืด เขำมองดูทิวทัศน์อนั เป็ น
โลกน้อย ๆ ของเขำเป็ นครั้งสุ ดท้ำย แล้วก็เดินดุ่มต่อไปข้ำงหน้ำ ลำดลงตำมซอกเขำห่ ำงจำกนั้นไม่ไกล
นัก มีลำธำรไหลเชี่ยวกระแสน้ ำไหลกระทบโขดหิ นและแก่งหิ น ส่ งเสี ยงดังครื นโครมตลอดเวลำ หำก
เขำนำฝูงแกะมำด้วย แกะของเขำคงตกใจเพรำะเสี ยงน้ ำไหลนั้นเป็ นแน่
ระยะช่วงสุ ดท้ำยของหุ บเขำนั้นลำดสู งขึ้น พอที่จะมองเห็นหมู่บำ้ นได้บำ้ ง เมมโลปี ขึ้นไปบน
ก้อนหิ นขนำดใหญ่ จ้องมองไปที่กระท่อมที่อำศัย อันเป็ นเวทีชีวิตส่ วนหนึ่งของเขำเป็ นครู่ ใหญ่ ด้วย
ควำมรักและอำลัยสำมัญสำนึ กเตือนให้เมมโลทรำบว่ำ ฝูงแกะที่ปล่อยให้เล็มหญ้ำที่เนิ นเขำอันไกลโน้น
กำลังแตกฝูง ในควำมรู ้สึกนั้นเขำอดที่จะแปลกใจไม่ได้วำ่ เหตุใดหนอทำงบ้ำนจึงปล่อยปละละเลยฝูง
แกะเช่นนี้ ที่หน้ำกระท่อมของเขำมีผจู ้ บั กลุ่มกันอยู่ แม้วำ่ อำกำศจะเริ่ มมืดสลัว เขำก็รู้ได้วำ่ คนกลุ่มนั้นมี
ใครบ้ำง หนึ่งในจำนวนนั้นยกผ้ำสี ขำวโบกไหว ๆ ไปมำ บุคคลผูน้ ้ นั ต้องเป็ นน้องสำวรองจำกเขำอย่ำง
แน่นอน เธอมีอำยุออ่ นอกว่ำเขำหนึ่งปี ตลอดเวลำที่เติบโตมำ เมมโลรู ้สึกว่ำน้องสำวของเขำคนนั้น เป็ น
เพื่อนเล่นและเป็ นที่ปรึ กษำที่ดีที่สุดของเขำ เธอโบกผ้ำเพื่อให้เขำเลิกล้มควำมตั้งใจกระนั้นหรื อ เธอเรี ยก
เขำให้กลับบ้ำนกระนั้นหรื อ เมมโลจ้องมองด้วยควำมฉงนสนเท่ห์ แล้วก็ถอดหมวก ออกโบกตอบ ทั้ง ๆ
ที่ไม่ทรำบว่ำ เธอจะรู ้ควำมหมำยของเขำหรื อไม่
เมมโลแทบไม่รู้สึกตัวเลยว่ำ ได้ใช้หมวก โบกตอบน้องสำวของเขำ นำนสักเท่ำใด กว่ำจะได้คิด
พระอำทิตย์ก็ลบั เหลี่ยมเขำไปเสี ยแล้ว เงำมืดของขุนเขำต่ำงทอดตัวบิดบังภำพที่กำลังมองเสี ยสิ้ น เพียง
ชัว่ ครู่ ต่อมำภำพน้องสำวที่กำลังโบกผ้ำพันคอไหว ๆ อยูน่ ้ นั ก็เลือนหำยไป รวมทั้งภำพกระท่อมที่ก่อ
ด้วยหิ น หลังคำมุงจำกของเขำก็เลื่อนลับหำยไปด้วย
เมมโลหันมำจ้องมองเจ้ำซูม่ำด้วยควำมรักและสงสำร เขำไม่ประสงค์ที่จะให้มนั ต้องผจญกับ
ควำมลำบำกร่ วมกันกับเขำเลย จึงไล่มนั กลับบ้ำน แต่ก็ดูเหมือนว่ำเจ้ำสุ นขั แสนรู ้น้ นั จะเข้ำใจถึง
ควำมหมำยนั้นดีอยูแ่ ล้ว มันไม่ยอมห่ำงไปไหนเลย กลับกระโจนขึ้นไปยืนเคียงคู่กบั เขำ และเลียมือเขำ
อย่ำงประจบ เมมโลตบหัวเจ้ำซูม่ำอย่ำงเบำ ๆ เป็ นกำรอนุ ญำตให้มนั ติดตำมไปด้วยแล้วทั้งคู่ก็ออก
เดินทำงต่อไป ลัดเลำะควำมมืดไปตำมทำงแคบ ๆ ระหว่ำงหุ บเขำอันลึกนั้น เสี ยงกระแสน้ ำจำกลำธำร
ใกล้ ๆ ดังกล่ำว สำดสัดหิ นผำดังครื นโครม เป็ นที่น่ำหวัน่ กลัวไม่นอ้ ย ไม่เฉพำะแต่แกะของเขำเท่ำนั้น
12

จะต้องสะดุง้ ตกใจต่อบรรยำกำศเช่นนี้ แม้แต่เมมโลเองหำกเขำรู ้สักนิดถึงควำมลำบำกยำกเข็ญ ที่จะต้อง
ผจญบนเส้นทำงอันเก่ำแก่โบรำณกำล ที่เขำกำลังเดินอยูน่ ้ นั แล้ว เขำคงจะตกใจมิใช่นอ้ ย
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บทที่ 2 ทีพ่ กั แห่ งแรกในทะเลทราย
กว่ำเมมโลจะเดินทำงพ้นเทือกเขำ ในประเทศเปอร์ เซี ยมำได้ ก็เป็ นระยะทำงไกลมิใช่นอ้ ย ทั้ง
เมมโลและซูม่ำสุ นขั ของเขำต่ำงเหนื่ อยอ่อนไปตำม ๆ กัน เมื่อขนมปั งและเนยแข็งอันเป็ นเสบียงที่ติดตัว
มำหมดลง เขำก็ตอ้ งรับจ้ำงทำงำน ไปในระหว่ำงทำง เพื่อแลกกับอำหำร เช่นช่วยเลี้ยงแกะบ้ำง รับจ้ำงทำ
อิฐบ้ำง และบำงครั้งก็ตอ้ งอำศัยหลับนอนใต้โขดหิ นหรื อไม่ก็ใต้ร่มไม้ บำงขณะก็ได้ยนิ เสี ยงสิ งห์โต
คำรำมอยูใ่ กล้ ๆ นับว่ำต้องเสี่ ยงต่อภัยอันตรำยอย่ำงยิง่ เขำอดสนเท่ห์อยูไ่ ม่หำยว่ำชีวิตของเขำรอดจำก
ภัย อันน่ำสะพรึ งกลัวเช่นนั้นได้อย่ำงไรกัน
ลำธำรน้ ำที่ไหลจำกเชิงเขำสู งดังกล่ำวในตอนต้นได้เป็ นที่อำศัยอำบและดื่มกินของเมมโล และ
เจ้ำซูม่ำระหว่ำงทำง ก่อนที่จะพ้นเขตแดน ลำธำรนี้ นอกจำกจะให้ควำมชื่นฉ่ ำแก่เขำ ในยำมเหน็ด
เหนื่ อยและหิ วกระหำยแล้ว ยังให้ควำมอบอุ่นในด้ำนจิตใจแก่เขำเป็ นอันมำกทั้งนี้เพรำะเป็ นลำธำรสำย
เดียวกันซึ่ งไหลลงมำ จำกที่เขำเคยนำฝูงแกะลงดื่มกินนั้นเอง หุ บเขำแห่งควำมฝัน ถิ่นเกิดอันสงบสุ ข
ยังคงแนบแน่นอยู่ ในควำมรู ้สึกของเขำตลอดเวลำ เมมโลคิดอยูเ่ สมอว่ำ สักวันหนึ่ง เขำจะต้องกลับไป
ยิง่ ใกล้จะพ้นหุ บเขำที่เขำรอนแรมมำเท่ำใด ถนนหนทำงก็ยงิ่ กว้ำงขวำงขึ้น แต่เต็มไปด้วยฝุ่ น
ละออง จนแทบจะหำยใจไม่ออก และมีผคู ้ นสัญจรไปมำมำกขึ้นตำมลำดับ เท่ำที่เมมโลสังเกตดูรู้สึกว่ำ
ผูค้ นเหล่ำนั้นไม่คอ่ ยพูดจำกันเลย แทบทุกคนล้วยแต่มีใบหน้ำที่เคร่ งเครี ยดและดุดนั ทั้งสิ้ น โอกำสที่จะ
ขอควำมช่วยเหลือจำกผูค้ นดังกล่ำวไม่มีเลย เขำเริ่ มรู ้สึกกังกล ไม่แน่ใจว่ำ กำรเดินทำงของเขำจะนำไปสู่
พระเจ้ำได้
ยิง่ คิดก็ยงิ่ สงสัย บำงทีพระเจ้ำคงจะอยูบ่ นเทือกเขำ ที่เขำเคยอำศัยอยูน่ นั่ เอง ถ้ำเช่นนั้น กำรที่เขำ
จำกมำนี้ จะมิเป็ นกำรทอดทิ้งพระเจ้ำไปหรื อ แต่อย่ำงไรก็ตำมเมมโลยังคงก้มหน้ำก้มตำเดินทำงต่อไป
อย่ำงไม่หยุดยั้ง จนในที่สุดภำพลำธำรที่เคยอำศัยอำบกิน มำตั้งแต่เด็กจนเติบใหญ่ ก็หำยลับไปจำก
สำยตำ เมมโลอดที่จะหวำดหวัน่ มิได้วำ่ กำรไปของเขำครั้งนี้ อำจหมำยถึงชีวติ ของเขำ คงไม่มีโอกำส
หวนกลับสู่ บำ้ นเกิดอีกแน่นอน ไปแล้วคงไปลับ เช่นเดียวกับลำธำร ที่หำยไปจำกสำยตำของเขำนัน่ เอง
ภำพทะเลทรำยที่ทอดตัวยำวเหยียดไปเบื้องหน้ำเสมือนลำงแห่งควำมแห้งแล้ง ควำมลำบำกยำก
เข็ญของชีวติ เมมโลเดินทำงไปกลำงทะเลทรำย อันเวิง้ ว้ำง ประหนึ่งไม่มีที่สิ้นสุ ดนั้น อย่ำงไม่ยน่ ย่อ
จนกระทัง่ คืนหนึ่งจึงได้มำถึงที่พกั แรมของคนเดินทำง แห่งหนึ่งกลำงทะเลทรำยนั้น ตัวเรื อนที่พกั ก่อ
ด้วยอิฐซึ่งทำด้วยดินเหนียวตำกแห้งมิได้เผำไฟ รำยรอบที่พกั นั้นมีกระต๊อบเก่ำ ๆ จวนจะพังอยูห่ ลำย
หลัง ตำมซอกซอยอันสกปรกและคดเคี้ยวระหว่ำงกระต๊อบเหล่ำนั้น พลุกพล่ำนไปด้วยผูค้ นทั้งเด็กและ
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ผูใ้ หญ่ สุ นขั ฝูงใหญ่กระโดดเข้ำจะกัดเมมโลและเจ้ำซูม่ำอย่ำงดุร้ำย แต่เขำก็สำมำรถใช้ไม้เท้ำตีปัดป้ อง
ไว้ได้
เมมโลถำมหญิงคนหนึ่งได้ควำมว่ำ หมู่บำ้ นแห่งนี้ ชื่อหมูบำ้ น เอสเปอร์แรนซำ เป็ นชุมทำงของ
พ่อค้ำที่จะเดินทำงไปค้ำขำยังประเทศอินดีย และเป็ นศูนย์รวมที่พวกพ่อค้ำนำสิ นค้ำ และข่ำวสำรมำจำก
เมืองตุโร ซึ่ งเป็ นเมืองท่ำที่ชำวโรมันเอำสิ นค้ำแปลก ๆ ของตนมำขนถ่ำยแลกเปลี่ยน
ขณะที่เมมโลเดินผ่ำนที่พกั คนเดินทำงนัน่ เอง ชำยผูเ้ ป็ นเจ้ำของสถำนที่น้ นั สังเกตเห็นว่ำกำร
แต่งกำยชุดเลี้ยงแกะของเขำตลอดจนไม้เท้ำเลี้ยงแกะ ซึ่ งผิดแปลกไปจำกลักษณะของเด็กในท้องถิ่นนั้น
จึงร้องถำมถึงควำมเป็ นมำ และจุดมุ่งหมำยของเขำในกำรเดินทำงมำยังหมู่บำ้ นแห่งนั้น เมมโลได้ตอบ
ไปตำมควำมจริ งว่ำ เขำเป็ นเด็กเลี้ยงแกะมำจำก “หุ บเขำแห่งควำมฝัน” และเดินทำงมำเพื่อแสวงหำพระ
เจ้ำ คำบอกเล่ำของเมมโลสร้ำงควำมประหลำดใจให้แก่ชำยผูน้ ้ นั ไม่นอ้ ย ขณะเดียวกัน ก็รู้สึกขบขัน และ
สมเพชในควำมนึกคิดของเด็กหนุ่มอย่ำงยิง่ เขำหัวเรำะจนตัวงอ
“เจ้ำหนูเอ๋ ย เจ้ำว่ำเจ้ำต้องกำรพบพระเจ้ำหรื อ แล้วทำไมเจ้ำจึงไม่อยูบ่ นเทือกเขำเหล่ำนั้นเล่ำ
พระเจ้ำสถิตอยูบ่ นนั้นแหละ นี่เจ้ำคิดว่ำพระเจ้ำสถิตอยูต่ ำมหมู่บำ้ น หรื อในสถำนที่พกั คนเดินทำงของ
ฉันกระนั้นหรื อ เจ้ำคิดผิดเสี ยแล้วล่ะ ที่นี่เจ้ำจะพบได้ทุกอย่ำง ไม่วำ่ เป็ นหญิงร้ำยชำยชัว่ โจรผูร้ ้ำย พ่อค้ำ
เจ้ำเล่ห์ และอบำยมุข นำนำประกำร ยกเว้นแต่พระเจ้ำ ฉันขอรับรองว่ำพระเจ้ำไม่เคยเสด็จมำที่นี่หรอก”
คำพูดของชำยผูน้ ้ นั ทำให้เมมโลงงงวยท้อแท้และมิรู้วำ่ จะตอบประกำรใด จริ งอยูเ่ ขำอำจจะไม่
คุน้ เคยกับกำรใช้ชีวติ ของผูค้ น ในสถำนที่พกั เลยก็ตำม แต่เนื่ องจำกควำมจำเป็ นเกี่ยวกับอำหำร และที่
อำศัยหลับนอน ดังนั้นเมมโลจึงตัดสิ นใจ ที่จะขอทำงำนกับเจ้ำของที่พกั คนเดินทำงแห่ งนั้น เพื่อเป็ นกำร
แลกเปลี่ยนและตั้งใจว่ำรุ่ งเช้ำจะเดินทำงต่อไป ซึ่ งชำยผูน้ ้ นั ก็รับเขำไว้ดว้ ยควำมไม่เต็มใจนัก เขำกล่ำวว่ำ
“เจ้ำจะทำงำนกับฉันก็ได้ ควำมจริ งฉันไม่จำเป็ นจะต้องรับคนงำนเพิ่มเติมเลย แต่ถำ้ เจ้ำคงเป็ น
คนขยันขันแข็งว่องไว ต่อกำรงำน และรู ้จกั เคำรพนบนอบแขกของฉัน ฉันก็ยนิ ดีรับ ฉันจะให้ฟำง
สำหรับปูนอน ส่ วนอำหำรนั้นเก็บเอำเศษที่เหลือของผูม้ ำพักก็คงจะพอ เพรำะโดยปกติแล้ว มีเศษอำหำร
เหลืออยูเ่ สมอ เจ้ำอำจจะไม่เคยชินต่อสภำพควำมเป็ นอยูอ่ ย่ำงนี้ แต่ตอ้ งทนเอำ ฉันช่วยอะไรมำกกว่ำนี้
ไม่ได้
แม้วำ่ ข้อเสนอดังกล่ำว ตลอดจนบรรยำกำศในสถำนที่เช่นนั้น จะเป็ นกำรฝื นต่อควำมรู ้สึกของ
เมมโลสักเพียงใดก็ตำม แต่เมื่อไม่อำจหำที่พกั พิงได้ดีกว่ำนี้เมมโลก็จำต้องยอมตกลงตำม เขำหวังว่ำ
ระหว่ำงที่อยูท่ ี่นี่คงจะมีโอกำสไต่ถำมผูค้ น พอเป็ นแนวทำงให้เสำะแสวงหำพระเจ้ำได้ เขำได้ขอร้องต่อ
เจ้ำของที่พกั ให้เจ้ำซูม่ำได้อำศัยอยูก่ บั เขำด้วย ในตอนแรก ๆ เจ้ำของที่พกั คนเดินทำงปฏิเสธอย่ำงเดือด
ดำลว่ำ
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“อะไรกัน ฉันตั้งสถำนที่พกั นี้ข้ ึนมำเพื่อเลี้ยงสุ นขั ข้ำงถนนของเจ้ำเช่นนั้นรึ ไม่ได้หรอก” แต่
เมื่อเมมโลได้ออ้ นวอน และอธิ บำยว่ำ เจ้ำซูม่ำ เป็ นสุ นขั ที่เขำเลี้ยงมำตั้งแต่เล็ก ๆ เป็ นเพื่อนเล่นที่มี
บุญคุณต่อเขำ มันช่วยเขำเลี้ยงแกะและเคยช่วยชีวติ ของเขำมำแล้ว หำใช่สุนขั ข้ำงถนนไม่ เขำรับรองว่ำ
มันจะทำตำมคำสัง่ ของเขำทุกอย่ำง และจะไม่กดั หรื อก่อควำมรำคำญ ให้แก่แขกหรื อผูม้ ำพักเลย ใน
ที่สุดก็ได้รับคำยินยอมให้มนั อยูด่ ว้ ยเจ้ำของสถำนที่พกั คนเดินทำง ได้เรี ยกเด็กรับใช้ของเขำมำแล้วสั่งว่ำ
“จงพำเด็กเลี้ยงแกะคนนี้ไปที่ลำนเก็บฟำง สำหรับเลี้ยงแกะ ให้เขำหลับนอนข้ำง ๆ กองฟำงนัน่
แหละ หำที่ให้เขำสักมุมหนึ่ง อย่ำเกะกะรบกวนสัตว์ของแขกของเรำ สำหรับเศษอำหำรตำมโต๊ะ
รับประทำนอำหำรของแขก ก็แบ่งให้เขำบ้ำง และถ้ำสุ นขั ของเขำก่อควำมรำคำญให้แก่สัตว์ หรื อใครก็
ตำม ต้องบอกให้ฉนั รู้ทนั ที”
เมมโลเดินทำงตำมเด็กรับใช้สกปรกมอมแมมคนนั้นไป อย่ำงหงอยเหงำ ผ่ำนห้องพักของแขก
ไปยังลำนกว้ำงด้ำนหลังเรื อนพักนั้น ที่ลำนนั้นเต็มไปด้วยสัตว์พำหนะต่ำง ๆ เช่น อูฐ ม้ำ ลำ ผูเ้ ดินทำง
บำงคนก็กำลังให้สัตว์ของตนกินหญ้ำ ดื่มน้ ำ เมื่อเตรี ยมพร้อมในกำรเดินทำงในวันต่อไป ลำนกว้ำงแห่ง
นั้นมีลกั ษณะเป็ นรู ปสี่ เหลี่ยม ล้อมรอบไปด้วยเรื อนยกพื้นสู ง ข้ำงล่ำงเป็ นคอกสัตว์เลี้ยง ส่ วนชั้นบนทำ
เป็ นที่พกั สำหรับแขกผูม้ ำพัก
เด็กรับใช้ผนู ้ ้ นั พำเมมโลเดินลัดเลำะ ผ่ำนฝูงชนและฝูงสัตว์ ไปยังด้ำนหลังของคอกสัตว์แห่ง
หนึ่ง ณ ที่นนั่ มีกองฟำงใหญ่อยูก่ องหนึ่ง เด็กผูน้ ้ นั พูดกับเมมโลว่ำ “นี่แหละที่นอนของเธอละ แผ่ฟำง
ออกแล้ว คืนนี้ เธอก็จะนอนได้อย่ำงสบำยดุจรำชำทีเดียว จำที่ไว้ให้ดีนะ ประเดี๋ยวจะลืมเสี ย แต่เธอจะ
พักผ่อนเดี๋ยวนี้เลยไม่ได้หรอกต้องไปทำงำนเสี ยก่อน ตอนนี้กำลังยุง่ มีคนบอกว่ำผูแ้ ทนต่ำงพระเนตร
พระกรรณ์ของจักรพรรดิ์จะเดินทำงมำที่นี่ ดีไม่ดีเรำจะถูกดุด่ำกันแย่ทีเดียว แต่ไม่เป็ นไรนักหรอกคน
บุญหนักศักดิ์ใหญ่เช่นนี้ มักจะให้เงินค่ำบริ กำรพวกเรำมำก ๆ เสมอ”
เมมโลเดินตำมเด็กผูน้ ้ นั ไปอย่ำงเงียบ ๆ แต่ในใจนั้นปั่ นป่ วนเป็ นที่สุด เขำเดินผ่ำนลำนที่เลี้ยง
สัตว์ ซึ่ งเต็มไปด้วยมูลสัตว์ ส่ งกลิ่นเหม็นจนแทบสำลัก เขำรู ้สึกว่ำ เจ้ำของสถำนที่พกั เป็ นคนที่เห็นแก่
ตัวอย่ำงร้ำยกำจเขำจะใช้แรงงำนของลูกจ้ำงอย่ำงเต็มที่ เพื่อผลประโยชน์ของตนเอง และเมื่อไม่พอใจ
ใคร จะไล่ออกทันที โดยไม่มีเมตตำธรรมใด ๆ ชี วติ ของคนงำนของเขำไม่ผดิ อะไร กับม้ำ ลำ หรื อสุ นขั
ไล่เนื้อ คือจะมีคุณค่ำก็ต่อเมื่อมีกำลังวังชำทำงำนได้เต็มที่เท่ำนั้น ครั้นแก่เฒ่ำก็ถูกทอดทิ้งอย่ำงไม่มี
ควำมหมำยแต่อย่ำงใด
สิ่ งที่เมมโลได้รับเป็ นค่ำตอบแทนจำกกำรทำงำนจึงเป็ นเพียงเศษอำหำร และนอนบนกองฟำง
ท่ำมกลำงควำมสกปรก และควำมไม่เหมำะไม่ควรนำนำประกำรยิง่ คิดก็ยงิ่ ไม่สบำยใจ จนบำงครั้งเขำอด
ไม่ได้ ที่จะคิดว่ำบำงทีบิดำมำรดำของเขำน่ำจะเป็ นฝ่ ำยถูกต้อง ถัดออกไปด้ำนหน้ำสถำนที่พกั คน
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เดินทำง ก็คือถนนซึ่ งนำไปสู่ ภูเขำและลำธำรอันยำวเหยียดแห่งหุ บเขำแห่งควำมฝัน คิดถึงเรื่ องนี้ข้ ึนมำ
ครำวใดก็อดที่จะสะท้อนถอนใจ รำลึกนึกถึงวันคืนที่เขำและเจ้ำซูม่ำเคยเลี้ยงแกะ อย่ำงสงบสุ ขไม่ได้...
ชัว่ ขณะที่ควำมคิดกำลังกระเจิดกระเจิงอยูน่ ้ นั
เสี ยงฝี เท้ำม้ำหลำยตัวก็ควบเข้ำมำในหมู่บำ้ น
ระคนเสี ยงสุ นขั หลำยตัวเห่ำเซ็งแซ่ไปหมด ปลุกให้เขำตื่นตัวพร้อมที่จะลงมือทำงำนทันที
เด็กรับใช้พำกันกุลีกุจอเปิ ดประตูดำ้ นหลังออก พวกที่เดินทำงต่ำงก็พำสัตว์พำหนะของตนเข้ำ
มำในบริ เวณที่พกั ทำให้สถำนที่ซ่ ึ งเบียดยัดเยียดกันอยูแ่ ล้ว แออัดยิง่ ขึ้นเสี ยงคึกคักของผูค้ นระคนเสี ยง
เหยียบย่ำและเสี ยงร้องของม้ำ ทำให้เมมโลตกใจจนตัวสั่น ทันทีที่กองคำรำวำนชุ ดนี้มำถึง คนงำนใน
สถำนที่พกั ต่ำงทำงำนอย่ำงรี บเร่ งเป็ นโกลำหล ห้องหับที่จดั ว่ำดีที่สุด ถูกตบแต่งประดับประดำไว้
ต้อนรับผูม้ ำใหม่อย่ำงเร่ งรี บ เท่ำที่เมมโลทรำบ ผูย้ งิ่ ใหญ่ที่เดินทำงมำนี้คือ ขุนพลกอลลัส แม่ทพั ผู ้
ยิง่ ใหญ่ของโรมัน กล่ำวกันว่ำ ท่ำนผูน้ ้ ีเป็ นพระสหำยของจอมจักรพรรดิ์ซีซำร์ ผูล้ ือนำมไปทัว่ โลก
หน้ำที่ของเมมโลและเฟสดำห์เด็กรับใช้ ซึ่งเป็ นเพื่อนคนแรกของเขำในสถำนที่แห่ งนั้นก็คือ
คอยรับใช้ประจำห้องของท่ำนแม่ทพั และคอยนำคำสั่งของท่ำนไปบอกพวกคนงำนว่ำ ท่ำนต้องกำร
อะไรบ้ำง เช่นอำหำรเครื่ องดื่ม เป็ นต้น เขำต้องวิง่ วุน่ ไปมำระหว่ำงห้องพักของแขกพิเศษผู ้ และที่ซ่ ึ ง
พวกคนใช้เตรี ยมของสำหรับบริ กำรอยูใ่ นลำนดิน ในบริ เวณที่พกั คนเดินทำงนั้น ปรำกฏว่ำสิ่ งที่ตอ้ ง
นำมำบริ กำรอยูเ่ สมอ ก็คือสุ รำ เมื่อท่ำนแม่ทพั ผูน้ ้ นั ม่อยหลับไปแล้ว เฟสดำห์เพื่อนผูร้ ่ วมงำนกับเมมโล
ได้เอ่ยกับเมมโลว่ำ “คืนนี้ขอให้ฉนั นอนกับเธอด้วยนะฉันไม่กล้ำนอนกลำงลำนดิน ที่เต็มไปด้วยฝูงสัตว์
เช่นนั้นหรอก”
เมมโลรี บตอบรับด้วยควำมยินดี เพรำะอย่ำงน้อยก็จะได้มีเพื่อนคุยพอแก้เหงำไปได้บำ้ ง เด็ก
หนุ่มทั้งสองหอบเอำฟำงจำกกองใหญ่ มำปูเป็ นที่นอนยังด้ำนหลังของคอกสัตว์ ท้ำยลำนดิน อันเป็ นที่
กำหนดให้เป็ นที่นอนของเมมโลตั้งแต่แรก แต่เนื่องจำกสัตว์ในที่นนั่ ส่ งเสี ยงรบกวนเด็กหนุ่มทั้งสองจึง
ไม่อำจข่มตำให้หลับได้ชวั่ ขณะ ระหว่ำงนั้นทั้งสองได้ไถ่ถำมเรื่ องรำวของกันและกัน เมื่อเฟสดำห์
ยืนยันที่จะทรำบจุดประสงค์ของเมมโล ในกำรมำยังหมู่บำ้ นแห่งนั้นให้ได้ เมมโลจึงตอบว่ำ “ฉันคิดว่ำ
เพื่อนอำจจะไม่เข้ำใจนักก็ได้ เพรำะว่ำเรื่ องนี้เป็ นเรื่ องส่ วนตัว เป็ นควำมรู้สึกลึกซึ้ ง แม้วำ่ คุณพ่อคุณแม่
ของฉันก็ไม่อำจเข้ำใจ กล่ำวโดยสรุ ปคือ ฉันเดินทำงเพื่อแสวงหำ ทางสายใหม่ ที่จะนำไปสู่ พระเจ้ำ”
“ทำงสำยใหม่ที่จะนำไปสู่ พระเจ้ำรึ ” เพื่อนของเขำทวนคำอย่ำงไม่น่ำเชื่อ
“ก็ในเมื่อเรำมีเทพเจ้ำตั้งมำกอย่ำงนี้ เพื่อนยังจะไปเสำะหำที่ไหนอีก ดูซิ ในกรุ งโรมเพียงแห่ง
เดียว ก็มีเทพเจ้ำตั้งร้อยพันองค์แล้ว เพื่อนไม่เห็นหรื อว่ำ มีโบสถ์วหิ ำรอยูท่ วั่ ทุกแห่งหน ว่ำกันที่จริ งแล้ว
จอมจักรพรรดิ์ซีซำร์ ออกกัสตัสของเรำ ก็เป็ นเทพเจ้ำเหมือนกัน คือเป็ นสมมุติเทพยังไงล่ะ พวกเรำทุก
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คนยังต้องเคำรพนมัสกำรพระองค์ท่ำนนี่นำ ถ้ำเพื่อนอยำกจะพบพระเจ้ำจริ ง ๆ ละก็ ฉันจะขอแนะนำให้
เดินทำงไปกรุ งโรมดีกว่ำ
“แต่ทำงที่ดีกว่ำนั้น ก็ยงั มีอีก กล่ำวคือท่ำนแม่ทพั กอลลัสผูน้ ้ ีแหละ จะสื บรำชบัลลังก์แทนจอม
จักรพรรดิ์ของเรำ
ยิง่ กว่ำนั้นทัว่ ทั้งรำชอำณำจักรโรมันจะถูกยึดครองโอกำสที่เรำจะแสวงหำ
ยศฐำบรรดำศักดิ์ และทรัพย์ศฤงคำรมีมำกทีเดียว ทำสทั้งหมดจะได้รับกำรปลดปล่อยให้ได้รับอิสระ ใน
วำระนั้นพวกบ่ำวไพร่ ก็จะกลับเป็ นนำย ฉันคิดว่ำถ้ำเธอได้ไปสมัครกับคนสนิทของท่ำนแม่ทพั เขำคง
พอใจในตัวเธออย่ำงแน่นอน แต่ถำ้ ขืนทำงำนในที่พกั คนเดินทำงอย่ำงนี้เรื่ อยไปละก็ ไม่มีทำงก้ำวหน้ำ
อย่ำงแน่นอน เพรำะเขำขำดคนเลี้ยงสัตว์พำหนะให้แขก เรำจึงต้องเลี้ยงสัตว์ คลุกคลีอยูก่ บั สัตว์ ไม่มี
โอกำสดีถึงกับได้รับใช้แขกถึงในห้องพักหรอก เพิง่ จะมีเป็ นครั้งแรกตอนที่เธอมำอยูน่ ี่แหละ ไม่มีทำงที่
จะส่ งเสริ มหรื อสนับสนุนคนที่หวังควำมเจริ ญก้ำวหน้ำ ให้สมหวังได้หรอก”
ขณะที่เด็กหนุ่มทั้งสองคุยกันเพลินอยูน่ ้ นั อูฐได้เกิดกัดกัน ทำให้สัตว์อื่น ๆ พลอยตื่นตกใจ และ
ส่ งเสี ยงร้องดังลัน่ ไปหมด เมมโลจึงต้องลุกขึ้น จัดแจงให้สัตว์เหล่ำนั้นสงบเสี ยงลง แล้วจึงกลับมำ
สนทนำ แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นกันต่อไป ตอนหนึ่งเฟสดำห์ได้เอ่ยขึ้นว่ำ “ฉันไม่เข้ำใจเลยว่ำ กำร
แสวงหำพระเจ้ำเช่นนี้ จะทำให้เพื่อนได้อะไรขึ้นมำ แต่ถำ้ เพื่อนตั้งต้นทำงำนให้แก่จอมจักรพรรดิ์ของเรำ
ผลที่ได้รับย่อมเป็ นของจริ งจัง คือรำยได้อย่ำงงำม”
คืนนั้นเมมโลนอนไม่ค่อยหลับ ควำมยำกลำบำกควำมเหน็ดเหนื่ อย ควำมว้ำเหว่ที่ประดังเข้ำมำ
ในควำมรู ้สึก บวกกับกลิ่นเหม็นอันน่ำสะอิดสะเอียนของมูลสัตว์ทำให้เขำไม่อำจข่มตำลงได้ อดคิด
อย่ำงคนท้อแท้ไม่ได้วำ่ เหตุใดเขำจึงต้องเผชิญกับกำรทดลองเช่นนี้ แต่ยงิ่ คิดก็ยงิ่ เห็นจริ งว่ำ ณ สถำนที่
พักคนเดินทำงแห่งนี้ เต็มไปด้วยอบำยมุข และควำมหมกมุ่นตำมโลกียวิสัย หำกเขำใฝ่ ใจหรื อหมกมุ่น
ด้วย ก็อำจทำให้ลืมคิดถึงพระเจ้ำได้โดยง่ำย เมมโลนอนดูกลุ่มดำวอันสุ กสกำวบนท้องฟ้ ำซึ่ งค่อย ๆ
คล้อยเคลื่อนไปทีละน้อย และในหมู่ดำวนั้นเขำเห็นดวงดำวดวงหนึ่ง ส่ องแสงสว่ำงสุ กใสกว่ำเพื่อนทำ
ให้เขำเกิดควำมคลำงแคลงใจขึ้นมำว่ำ อำจเป็ นลำงสังหรณ์อะไรสักอย่ำงหนึ่ง เขำคิดไปมองดูดวงดำว
ไปจนในที่สุดก็ม่อยหลับไป ทั้ง ๆ ที่ดวงตำทั้งคู่ยงั จ้องจับอยูท่ ี่หมู่ดำวเหล่ำนั้น
วันรุ่ งขึ้น เสี ยงสัตว์ในคอกและที่ลำนกว้ำงนั้นปลุกเมมโลให้ตื่นตั้งแต่เช้ำ เขำรู ้สึกสบำยใจขึ้น
เล็กน้อยที่สำมำรถตอบคำข้องใจของตนเองได้บำงประกำร เขำมัน่ ใจว่ำ กำรร่ วมขบวนหรื อร่ วมงำนกับ
นำยพลผูน้ ้ ี จะไม่ทำให้เขำได้พบพระเจ้ำอย่ำงแน่นอน เขำได้ตดั สิ นใจอย่ำงเด็ดขำดว่ำ เมื่อได้ต้ งั ใจว่ำจะ
แสวงหำพระเจ้ำแล้ว ก็จะต้องพยำยำมต่อไป ไม่ควรเลิกเสี ยกลำงคัน ดังนั้นเขำจึงตัดสิ นใจที่จะทำงำน
ในสถำนที่พกั คนเดินทำงนี้ ต่อไป แม้วำ่ กำรละโอกำสอันดีงำม ในกำรที่จะได้ทำงำนกับท่ำนนำยพล
โรมัน เช่นนี้ จะถูกผูอ้ ื่นดูหมิ่นเหยียดหยำมว่ำ โฉดเขลำก็ตำม
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แม้วำ่ เมมโลจะมีควำมตั้งใจที่แรงกล้ำน่ำชมเชย แต่เนื่ องจำกเมมโลเคยได้รับแต่ควำมอบอุ่นจำก
บิดำมำรดำ ไม่เคยใช้ชีวิตอย่ำงตรำกตรำลำบำก และเผชิญกับเล่ห์เหลี่ยมและกำรเอำรัดเอำเปรี ยบของ
มนุษย์ ดังที่ตอ้ งประสบอยูน่ ้ ี มำก่อน ดังนั้นเมมโลจึงอดที่จะหวัน่ ไหว และคิดไปต่ำง ๆ นำนำมิได้ ยิง่ อยู่
ไปนำนวันเข้ำ และได้รับควำมทุกข์ยำกมำกเข้ำ เมมโลก็ยงิ่ เชื่อคล้อยตำมคำพูดของเฟสดำห์มำกขึ้นที่วำ่
มีแต่คนโง่เท่ำนั้น ที่มำทำงำนในที่พกั คนเดินทำงแห่งนี้ เพรำะนอกจำกจะต้องทำงำนอย่ำงเหน็ดเหนื่อย
จนสำยตัวแทบจะขำด จำกเช้ำจดเย็น แทบว่ำจะไม่มีเวลำพักผ่อนแล้ว อำหำรกำรกินก็ได้รับเพียง
เล็กน้อย ไม่คุม้ กับแรงงำนเลย นอกจำกนั้นยังต้องหมกอยูก่ บั กลิ่นเหม็น จำกมูลสัตว์อย่ำงร้ำยกำจอีกด้วย
แต่อย่ำงไรก็ตำม เมมโลไม่อำจละเลยหรื อหลงลืม ต่อกำรสื บเสำะหำพระเจ้ำของเขำได้เลย ทุกคืนเขำ
มักจะจ้องมองดูดวงดำว ดังหนึ่งพยำยำมเสำะหำให้เห็นพระพักตร์ ของพระเจ้ำ จำกดวงดำวเหล่ำนั้น
วันหนึ่งขณะที่เมมโลกำลังนอนพักผ่อนอยูใ่ นห้องรับแขกนัน่ เอง เขำก็ตอ้ งสะดุง้ ตกใจเมื่อเห็น
ชำยผูห้ นึ่งเดินเข้ำมำในห้องนั้น ชำยผูน้ ้ นั แต่งกำยด้วยเสื้ อคลุมสี ฟ้ำปั กดิ้นทองเป็ นมันระยับ และสวม
หมวกสี ขำว ด้วยกำรแต่งกำยและกิริยำอันน่ำเคำรพนับถือของเขำ เมมโลบอกตัวเองว่ำ ชำยผูน้ ้ นั จะเป็ น
ใครอื่นไม่ได้ นอกจำกนักปรำชญ์ หรื อผูค้ งแก่เรี ยนอย่ำงแน่นอน
ชำยแปลกหน้ำผูน้ ้ นั เดินมำหำเมมโล กล่ำวด้วยเสี ยงเรี ยบ ๆ ว่ำ “ฉันต้องกำรห้องพักสักห้อง
หนึ่ง”
เมมโลมิได้ชกั ช้ำ รี บเดินนำแขกของเขำ ตรงไปยังห้องพักพิเศษทันที และรี บจัดกำรหำอำหำร
และน้ ำให้แก่อูฐของชำยผูน้ ้ นั ด้วย บุคคลิกลักษณะของแขกผูม้ ำใหม่สร้ำงควำมฉงนสนเท่ห์ให้แก่เมมโล
เป็ นอันมำกทีเดียว เขำรู ้สึกอุ่นใจ ประหนึ่งว่ำได้มองทัศนี ยภำพอันน่ำประทับใจของหุ บเขำแห่งควำมฝัน
ของเขำทีเดียว หมวกสี ขำว และเสื้ อคลุมสี ฟ้ำ ทำให้เขำนึกถึงปุยหิ มะสี ขำวที่ปกคลุมยอดเขำอันงดงำม
แต่น้ นั ไม่สู้กระไรนัก สิ่ งที่ประทับใจเขำมำกที่สุดก็คือ รู ปร่ ำง หน้ำตำ ท่ำทำง นิสัยใจคอ สุ ้มเสี ยง และ
แม้กระทัง่ รอยยิม้ ทุกอย่ำงล้วนแต่เป็ นลักษณะของควำมสงบสุ ขอย่ำงแท้จริ ง จนกระทัง่ เมมโลถึงกับคิด
ไปว่ำบำงที ชำยผูน้ ้ นั อำจจะเป็ นพระเจ้ำซึ่ งจำแลงพระกำยมำก็ได้
เมื่อเมมโลให้อำหำรและน้ ำแก่อูฐเรี ยบร้อยแล้วเขำจึงขนเอำสัมภำระจำกหลังอูฐขึ้นไปบนที่พกั
แต่ขณะที่เมมโลเดินมำถึงหน้ำห้องพักของแขกพิเศษของเขำนัน่ เองเขำก็ได้ยนิ เสี ยงของแขกของเขำ
กำลังพูดคุยกับใครสักคนหนึ่ง ด้วยท่วงทีวำจำที่แสดงควำมอ่อนน้อมเคำรพ ต่อบุคคลผูน้ ้ นั เป็ นอันมำก
เมมโลไม่ปรำรถนำที่จะได้ชื่อว่ำเป็ นผูแ้ อบฟังอื่นคุยกัน เขำจึงเดินจำกไป แต่ก่อนที่เขำจะเดินพ้นห้อง
นั้นไป เขำก็จบั ใจควำมจำกถ้อยคำของแขกของเขำได้วำ่ คำพูดนั้นแท้จริ งเป็ นคำอธิษฐำน และคำ
อธิ ษฐำนนั้นก็ช่ำงตรงกับควำมรู ้สึกนึกคิดของเขำเหลือเกิน ประหนึ่งว่ำ
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เมมโลได้ยนิ เสี ยงนักปรำชญ์พดู คุยกับใครสักคนหนึ่ง
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เป็ นถ้อยคำที่เขำพูดออกมำเอง ด้วยคำอธิ ษฐำนนั้นมีใจควำมว่ำ “ข้ำแต่พระเจ้ำผูท้ รงสร้ำง
สำรพัดสิ่ ง ทั้งจักรวำลขอพระองค์ทรงโปรดประทำนดวงดำว ตำมที่พระองค์ได้ทรงสัญญำไว้ จำก
แผ่นดินของยำโคบ เป็ นเครื่ องหมำยนำทำงแก่ผทู ้ ี่แสวงหำพระองค์ ขอพระองค์ทรงเปิ ดเผยให้ขำ้ พเจ้ำ
ทรำบ ถึงทำงใหม่แห่งควำมรอดของพระองค์ดว้ ยเถิด.....”
เมื่อคำอธิ ษฐำนสิ้ นสุ ดลง เมมโลจึงเดินมำเคำะที่ประตูและเข้ำไปในห้องพักนั้น เมมโลไม่
อำจจะระงับควำมตื่นเต้นยินดีไว้ได้ เขำคิดว่ำ คำถำมที่เขำต้องกำรนั้น ได้ใกล้เข้ำมำแล้วด้วยควำมมัน่ ใจ
ว่ำ บัดนี้เขำได้พบกับผูท้ ี่มีจุดหมำยในชีวติ เช่นเดียวกันกับเขำ เมมโลจึงตัดสิ นใจพูดกับแขก ซึ่ งเขำคิดว่ำ
เป็ นนักปรำชญ์น้ นั ด้วยท่ำทำงอันสั่นและประหม่ำว่ำ “ผมก็แสวงหำทำงไปสู่ พระเจ้ำเช่นเดียวกันครับ”
ชำยผูน้ ้ นั ยิม้ และเพื่อให้เมมโลคลำยควำมตื่นเต้นเขำจึงเอื้อมมือมำกุมมือของเมมโลไว้ พลำง
เอ่ยถำมอย่ำงปรำณี วำ่ “เธอมำจำกไหน พ่อหนุ่มน้อย”
“บ้ำนผมอยูท่ ี่หุบเขำแห่งควำมฝัน อันไกลโพ้นภูเขำเหล่ำนั้นได้เล่ำให้ผมฟังถึงเรื่ องพระเจ้ำ ทำ
ให้ผมมีควำมกระตือรื อร้นที่จะได้พบพระองค์ จึงได้ออกเดินทำงเพื่อแสวงหำพระองค์ดว้ ย” เมมโล
กล่ำวตอบ
“ฉันก็เช่นเดียวกันกับเธอ” ชำยผูน้ ้ นั กล่ำวกับเมมโลอย่ำงถ่อมตัว และพูดต่อไปว่ำ “เธอได้ทรำบ
ถึงหลักที่สำคัญบ้ำงแล้ว ซึ่ งคนทั้งโลกจำเป็ นจะต้องรู ้ดว้ ยพ่อหนุ่ม จงรู ้ได้เถิดว่ำ กำรที่ภูเขำหรื อสิ่ งของ
ที่เรี ยกว่ำธรรมชำติ กล่ำวถึงพระเจ้ำ แสดงว่ำ พระองค์ทรงเป็ นใหญ่เหนื อสิ่ งเหล่ำนั้น เหนือธรรมชำติท้ งั
ปวง”
จำกกิริยำท่ำทำงและคำพูดของชำยผูน้ ้ นั ทำให้เมมโลรู ้สึกอบอุ่นใจเป็ นอย่ำงยิง่ จึงได้เอ่ยขอ
ติดตำมไปด้วย โดยอำสำว่ำจะเป็ นผูเ้ ลี้ยงอูฐให้ และจะคอยเป็ นยำม เฝ้ ำระวังภัยให้ตลอดเวลำที่ชำยผูน้ ้ นั
พักผ่อนหลับนอน โดยไม่เกรงกลัวต่อภัยอันตรำยใด ๆ ไม่วำ่ จะเป็ นโจรหรื อผูร้ ้ำย หรื อสิ งสำรำสัตว์
เช่นสิ งห์โตก็ตำมตรำบใดที่เขำและเจ้ำซูม่ำสุ นขั แสนรู้ของเขำ ยังมีชีวติ อยูเ่ ขำจะไม่ยอมอันตรำยมำแผ้ว
พำนเลย ส่ วนเรื่ องอำหำรก็ไม่ตอ้ งกลัวจะหมดเปลือง เพรำะว่ำเขำจะกินเพียงแต่นอ้ ยเท่ำนั้น
ชำยผูน้ ้ นั ยิม้ อย่ำงเอำใจ ในควำมกระตือรื อร้นของเมมโล ครั้นแล้วก็กล่ำวเตือนสติดว้ ยถ้อยคำ
สุ ขมุ สมกับควำมเป็ นนักปรำชญ์วำ่ “เส้นทำงกำรแสวงหำพระเจ้ำของฉันและเธอ อำจจะไม่เหมือนกันก็
ได้ กำรที่จะพบพระเจ้ำนั้นไม่จำเป็ นต้องละทิ้งกำรงำนไปเลย พระเจ้ำอำจจะสำแดงพระกำยให้เรำเห็น
ในที่ใดที่หนึ่งก็ได้ พระองค์ก็อำจปรำกฏพระกำยให้เด็กเลี้ยงแกะอย่ำงเธอ เท่ำกับที่ปรำกฏแก่บรรดำ
นักปรำชญ์รำชครู ท้ งั หลำย หำกว่ำเธอยังคงซื่ อสัตย์และจงรักภักดีต่อพระองค์ ส่ วนกำรที่เธอคิดจะ
เปลี่ยนฐำนะเป็ นนักปรำชญ์น้ นั มิใช่วถิ ีชีวติ ที่จะนำเธอไปสู่ พระเจ้ำแต่อย่ำงใด มีนกั ปรำชญ์รำชบัญฑิต
หลำยคนซึ่ งไม่มีวนั จะพบพระเจ้ำได้เลย
เพรำะพวกเขำแสวงหำพระเจ้ำด้วยกำรใช่ควำมรู้
และ
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ควำมสำมำรถของตนเองไม่รู้จกั ถ่อมตัวอยูภ่ ำยใต้กำรนำของพระเจ้ำ ผูท้ รงไว้ซ่ ึ งพระสติปัญญำที่แท้จริ ง
พระองค์ผทู ้ รงเป็ นควำมจริ ง และเป็ นทำงแห่งชีวิต จะเผยถึงควำมจริ งและวิถีทำงแห่งชี วติ ให้แก่เหล่ำผู้
แสวงหำพระองค์ อนึ่งถ้ำพระองค์ทรงเป็ นพระบิดำแล้ว เรำทั้งหลำยก็จะต้องเป็ นบุตร ผูอ้ ยูใ่ นโอวำท
ของพระองค์ แต่ถำ้ หำกบรรดำนักปรำชญ์ท้ งั หลำยขำดควำมสุ ภำพอ่อนน้อม ไม่ยอมเชื่ อฟังพระองค์แล้ว
ฉันเชื่อว่ำเด็กที่มีควำมเชื่อต่อพระองค์อย่ำงเธอนี่แหละ จะได้รับกำรทรงนำ ให้รู้ถึงวิถีทำงที่จะนำไปสู่
พระเจ้ำได้ดี และถูกต้องมำกกว่ำนักปรำชญ์เหล่ำนั้นเสี ยอีก อนึ่งถ้ำหำกเป็ นผูท้ ี่พระเจ้ำทรงเลือกสรรไว้
พระองค์อำจจะปรำกฏพระกำยให้เห็นเร็ วยิง่ กว่ำใคร ๆ แม้แต่เธอก็อำจได้พบพระองค์ก่อนฉัน และ
เพื่อนของฉันอีกก็ได้”
เมมโลรู้สึกสนใจในถ้อยคำของชำยผูน้ ้ นั มำก เขำไต่ถำมคู่สนทนำของเขำอย่ำงกระตือรื อร้นว่ำ
เคยพบพระเจ้ำมำแล้วหรื อยัง เมื่อได้รับคำตอบปฏิเสธว่ำยังไม่เคยพบเลย ก็ถำมถึงควำมหมำยของ
ดวงดำวนั้นต่อไปอีก “แล้วเรื่ องรำวดวงดำวเล่ำครับ หมำยถึงอะไร ผมได้ยนิ ท่ำนเอ่ยถึงดวงดำว เพรำะ
ขณะที่ผมเดินมำถึงหน้ำห้อง เป็ นเวลำที่ท่ำนกำลังอธิ ษฐำนพอดี ผมไม่สู้จะเข้ำใจนัก ทุกคืนเวลำผมนอน
ตรงกองฟำงท้ำยคอกเลี้ยงสัตว์น้ นั ผมสังเกตเห็นดวงดำวหนึ่งส่ องแสงสุ กใสผิดกับดำวดวงอื่น ๆ และดู
เหมือนว่ำ ในแต่ละคืนมันจะส่ องแสงสว่ำงโรจน์ยงิ่ ขึ้นเป็ นลำดับอีกด้วย ท่ำนหมำยถึงดำวดวงนี้ หรื อ
เปล่ำครับ”
“ฉันไม่ทรำบเหมือนกันว่ำ จะใช่หรื อไม่” คู่สนทนำผูอ้ ำวุโสของเมมโลตอบอย่ำงตรงไปตรงมำ
และกล่ำวเพิ่มเติมว่ำ “ฉันและเพื่อนของฉันอีกสองคน ชื่อแกสปำร์ และเมลกอร์ กำลังเดินทำงไป
เพื่อที่จะแสวงหำควำมจริ ง ตำมที่ศำสดำพยำกรณ์ได้ทำนำยไว้แต่โบรำณว่ำจะมีดำวดวงหนึ่งปรำกฏขึ้น
เหนือแผ่นดินของยำโคบ คือประเทศปำเลสไตน์ พร้อมกันนั้น องค์พระเมสิ ยำห์ก็จะเสด็จมำบังเกิดใน
ดินแดนนั้น นับตั้งแต่โบรำณกำลมำ ได้มีนิมิตต่ำง ๆ ตำมที่ทำนำยไว้เกิดขึ้นหลำยอย่ำงแล้ว ฉันเชื่ อแน่
ว่ำ เครื่ องหมำยแห่งกำรเสด็จมำของพระองค์ คงจะไม่ยดึ เยื้อนัก ทั้งฉันและเธอต่ำงก็มีหน้ำที่ที่จะต้องทำ
ถ้ำต่ำงฝ่ ำยต่ำงล้มเหลวเสี ยแล้ว ก็ไม่อำจช่วยให้เรำพบพระเจ้ำได้สมปรำถนำ ฉะนั้นเรำจะต้องร่ วมมือกัน
ฉันจะอธิ ษฐำนเผือ่ เธอ
และในแนวทำงเดียวกันกับเธอ
เพื่อให้เธอได้พบองค์พระเมสิ ยำห์
พระมหำกษัตริ ยข์ องเรำ”
พอพูดจบเขำก็ลุกขึ้นยืน มือหนึ่งลูบศีรษะเมมโลด้วยควำมยินดี ส่ วนอีกมือหนึ่งผำยไปยัง
สวรรค์เบื้องบนแล้วทูลต่อพระเจ้ำว่ำ “ข้ำแต่พระเจ้ำผูไ้ ด้ทรงสัญญำว่ำ จะส่ งดวงดำวมำจำกแผ่นดินของ
ยำโคบ ขอพระองค์ทรงนำเด็กเลี้ยงแกะผูน้ ้ ี ให้รู้ถึงพระประสงค์ของพระองค์ดว้ ยเถิด”
นักปรำชญ์คู่สนทนำของเมมโล ได้ปลอบใจเมมโลว่ำ ในกำรแสวงหำพระเจ้ำนั้น จำต้อง
เสี ยสละทุกสิ่ งทุกอย่ำง และถ้ำถึงครำวจำเป็ น แม้แต่ชีวติ ก็ยอมพลีให้ได้ และเมมโลก็อยูใ่ นสภำพที่
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เตรี ยมพร้อมอยูแ่ ล้ว ไม่จำเป็ นจะต้องพะวงอะไรอีก และบำงทีวถิ ีทำงของเมมโลอำจจะประสบผลสำเร็ จ
มำกว่ำตัวเขำเองก็ได้
ตอนหนึ่งเขำอธิ บำยว่ำ “ในกำรแสวงหำพระเจ้ำนั้น จะต้องดำเนินไปตำมควำมตั้งใจ และควำม
เชื่อของเธอเอง จะหวังพึ่งผูใ้ ดไม่ได้ ถ้ำหำกยังหวังที่จะอำศัยผูอ้ ื่นอยูแ่ ล้ว ก็เท่ำกับเธอหวังพึ่งใน
สติปัญญำของมนุษย์ซ่ ึ งจะทำให้เธอไม่มีโอกำสพบพระเจ้ำได้เลย ในกำรแสวงหำพระเจ้ำนั้น กำรอำศัย
ควำมช่วยเหลือของมนุษย์ดว้ ยกัน จะไม่มีประโยชน์อะไรเลย เธอจะต้องเชื่ อฟังและทำตำมสัจธรรมอัน
สู งสุ ด ที่พระองค์ประทำนแก่เธอเท่ำนั้น จึงจะได้พบพระองค์ในที่สุด แม้วำ่ จะล่ำช้ำไปบ้ำง ก็ไม่ทำให้
ผิดหวัง
เมมโลก้ำวเดินลงบันได ด้วยควำมรู ้สึกอันสับสนกึ่งปิ ติยนิ ดี และกึ่งเศร้ำใจระคนกัน ที่รู้สึกยินดี
ก็เพรำะว่ำถ้อยคำของแขกผูท้ รงควำมรู ้กอปรไปด้วยควำมเมตตำปรำณี ผนู ้ ้ นั
ก่อให้เกิดควำมรู ้ควำม
อบอุ่นใจ และก่อให้เกิดควำมเชื่อมัน่ ในอันที่จะฟันฝ่ ำอุปสรรคต่อไป เพรำะเขำก็รู้แล้วว่ำอย่ำงน้อยที่สุด
ก็มิใช่วำ่ มีเขำเพียงคนเดียวเท่ำนั้น ที่เดินตำมเส้นทำงสำยนี้ แต่ที่น่ำเสี ยใจก็คือ ไม่อำจได้ร่วมทำงไปกับ
ผูซ้ ่ ึ งทำให้เขำเกิดควำมอบอุ่นใจนั้นได้ เมมโลรู ้สึกว่ำกำรพบผูค้ งแก่เรี ยนผูน้ ้ นั ได้ทำให้เขำมีควำมรู ้สึก
ดังหนึ่งว่ำได้อยูใ่ กล้ชิดกับพระเจ้ำ จึงปรำรถนำที่จะร่ วมทำงและมีส่วนในกำรเข้ำเฝ้ ำพระเจ้ำด้วย แต่แล้ว
ก็ถูกปฏิเสธ ปล่อยให้อยูเ่ คว้งคว้ำง ในทะเลทรำยตำมลำพังอย่ำงผิดหวัง
เมื่อเมมโลเดินลงมำถึงชั้นล่ำง เขำก็รีบวิง่ ไปยังคอกสัตว์อนั เป็ นที่พกั ของเขำทันที เจ้ำซูม่ำสุ นขั
แสนรู ้เพื่อนผูส้ ัตย์ซื่อ กระโจนเข้ำเคล้ำเคลียเขำอย่ำงดีใจ เมมโลโอบคอมันไว้ ซบหน้ำลงกับขนอัน
ปุกปุยของมันอย่ำงตื้นตัน ควำมรู ้สึกหลำยอย่ำงประดังเข้ำมำในจิตใจของเขำอย่ำงท่วมท้น เด็กหนุ่มไม่
อำจซ่อนไว้ได้ เขำร้องไห้ โดยมีขนสัตว์เพื่อนคู่ยำก เป็ นที่รองรับและซับน้ ำตำ
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บทที่ 3 เดียวดาย
เหตุกำรณ์ต่ำง ๆ ที่เมมโลเผชิญมำด้วยตนเอง ในสถำนที่พกั คนเดินทำงแห่งนั้น ดูเหมือนว่ำ
นับวันก็จะยิง่ ทำให้เขำผิดหวัง เป็ นที่น่ำเยำะเย้ยของคนอื่นมำกขึ้นตำมลำดับ จริ งอยู่ แม้วำ่ เมมโลจะบอก
ปั ดข้อเสนอ ที่จะทำงำนร่ วมกับท่ำนแม่ทพั ของจอมจักรพรรดิ์แห่งโรมัน ด้วยจิตใจอันเด็ดเดี่ยวแน่วแน่
แต่บำงครั้งเมมโลก็อดที่จะนึ กเสี ยดำยโอกำสอันดีน้ ี ตำมประสำของเด็กหนุ่มมิได้ เพรำะว่ำข้อเสนอ
เช่นนั้น เป็ นบันไดทองที่จะนำไปสู่ อำนำจและทรัพย์สมบัติในภำยหลัง บัดนี้โอกำสอันแสนดี ซึ่ งจะทำ
ให้ชีวติ บรรลุผลสำเร็ จเช่นนั้น คงไม่หวนกลับมำอีกอย่ำงแน่นอน และครั้นเมื่อนักปรำชญ์ผมู ้ ีเป้ ำหมำย
ในชีวติ ตรงกันกับเขำ ผ่ำนเข้ำมำในวงจรของชีวิต ควำมหวังที่จะยึดท่ำนผูน้ ้ นั ไว้เป็ นที่พ่ งึ ก็จำต้องสลำย
ลงอีก เมมโลรู ้สึกว่ำสิ่ งเหล่ำนี้ ช่ำงผลักใสให้เขำต้องพึ่งกำรทรงนำของพระเจ้ำผูอ้ ยูไ่ กลแสนไกลเพียง
องค์เดียวเท่ำนั้น ซึ่ งเขำไม่เคยพบเคยเห็นมำก่อนเลย
ควำมผิดหวังดังกล่ำว ทำให้เมมโลรู ้สึกท้อแท้เปรี ยบดังคนเหนื่ อยอ่อน และกำลังจะตำยใน
ทะเลทรำยอันร้อนระอุ ครั้นเห็นผูน้ ำน้ ำเดินทำงใกล้เข้ำมำ ก็ดีใจใคร่ ที่จะขอดื่มน้ ำอันเย็นฉ่ ำให้ชื่นใจ แต่
แล้วเขำก็มิได้แวะเวียนหรื อเจียดน้ ำให้เลยกลับผ่ำนไปอย่ำงไม่เหลียวแลแม้แต่นอ้ ย
เมมโลต้องตกอยูใ่ นปรักตมแห่งควำมทำรุ ณของชีวิตอย่ำงไม่มีทำงออก ต้องทำงำนอย่ำงหนัก
ตั้งแต่เช้ำจดค่ำ บำงครั้งก็ถูกโขกสับ ด่ำทอ สำรพัด ในฐำนะที่เป็ นคนต่ำงถิ่น และเป็ นคนใช้ เมมโลจึง
ต้องยอมสู ้ทนภำวะเหล่ำนี้ โดยไม่มีทำงหลีกเลี่ยง ต้องกล้ ำกลืนควำมขมขื่นไว้ จิตใจห่อเหี่ ยวหำควำมชื่น
บำนไม่ได้เลย ดังหนึ่งถูกบดเป็ นผุยผงกระนั้น
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เมมโล ต้องทำงำนอย่ำงหนัก ตั้งแต่เช้ำจดค่ำ
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แม้ยำมจะพักผ่อนหลับนอน ก็รู้สึกว่ำร่ ำงกำยเมื่อยล้ำ อ่อนเพลียเกินกว่ำที่จะหลับไปได้อย่ำงมี
ควำมสุ ขได้แต่มองดูดวงดำวต่ำง ๆ ในท้องฟ้ ำ เสมือนหนึ่งว่ำจะให้มนั พูดกับเขำ ถึงเรื่ องรำวที่ปรำกฏ
เหนือแผ่นดินของยำโคบ และหำกว่ำเป็ นเช่นนั้นจริ ง เขำก็คงจะกระเซอะกระเซิ งฝ่ ำเปลวแดดที่แผดเผำ
ระยิบระยับ และทะเลทรำยที่ร้อนระอุด้ นั ด้นไปเสำะหำให้ถึงที่สุด
เมมโลจำต้องอยู่ ณ ที่นนั่ ต่อไปอีก เผือ่ ว่ำมีโอกำสติดตำมขบวนคำรำวำนเดินทำง ไปยังแผ่นดิน
ของยำโคบหรื อประเทศปำเลสไตน์ ที่เขำตั้งใจไว้ เพรำะนักปรำชญ์ได้อำ้ งคำพยำกรณ์ไว้วำ่ องค์พระเมสิ
ยำห์จะทรงปรำกฏพระองค์ในแผ่นดินนั้น
แม้วำ่ จะต้องเผชิ ญกับควำมทุกข์ยำกอย่ำงมำกมำยแต่จิตใจของเมมโล ก็ยงั รุ่ งโรจน์ไปด้วยควำม
เชื่อในพระเจ้ำอย่ำงไม่มีวนั เสื่ อมคลำย
ต่อมำอีกไม่นำน ก็มีกองคำรำวำนเดินทำงมำจำกประเทศปำเลสไตน์ เมมโลรู ้สึกดีใจเป็ นอย่ำง
ยิง่ ที่ได้ทรำบข่ำวครำวเกี่ยวกับประเทศนั้นบ้ำง แต่ก็ตอ้ งแปลกใจเหลือที่จะกล่ำว เพรำะบุคคลเหล่ำนั้น
มิได้ให้ควำมสนใจคำถำมของเขำเลย มิหนำซ้ ำยังรังเกียจที่จะตอบเสี ยอีก เมื่อเมมโลไต่ถำมก็กลับถูก
ตะคอกเอำ ด้วยน้ ำเสี ยงกระด้ำง ซึ่ งเยำะหยันว่ำ
“เชอะ ปำเลสไตน์เรอะ เจ้ำหนูนอ้ ย เจ้ำอยำกจะไปนักหรื อ ประเทศนัน่ แน่ะ มันเป็ นดินแดน
ของคนยำกจน ดินแดนที่ตอ้ งระทมขมขื่นที่สุด เป็ นแหล่งของสุ นขั และทำสจอมโว ที่เที่ยวคุยอวดอ้ำง
ว่ำเป็ นผูท้ ี่มีอิสระเสรี เป็ นดินแดนที่เต็มไปด้วยกำรทะเลำะเบำะแว้ง ทำงกรุ งโรมคิดจะส่ งทหำรออกบด
ขยี้เสี ยหลำยครั้งแล้ว รู ้ไหม
“เรื่ องพระเจ้ำรึ พระมหำกษัตริ ยผ์ ยู ้ งิ่ ใหญ่รึ พระเมสิ ยำห์รึฮะฮ้ำ ได้หนูเอ๊ย พวกยิวทั้งหลำยก็คิด
อย่ำงนี้แหละคือต้องกำรให้พระเจ้ำมำเป็ นพระมหำกษัตริ ยข์ องพวกเขำอย่ำไปหวังเลย ไอ้พวกดื้อรั้นหัว
กบฏพวกนี้น่ะ ตอนที่เจ้ำนำยของพวกข้ำไปเฝ้ ำกษัตริ ยเ์ ฮโรด ได้ยนิ เขำพูดกันว่ำจะส่ งกองทัพออกกวำด
ล้ำง พวกที่คิดจะเป็ นเสี้ ยนหนำมของแผ่นดินให้หมด กษัตริ ยข์ องพวกยิวเรอะ ต่อให้เหำะลงมำจำก
สวรรค์เถอะ อยูไ่ ด้ไม่นำนก็ตอ้ งแจวอ้ำวไปเท่ำนั้นแหละ กษัตริ ยท์ ี่ไม่มีกองทัพ ไม่มีแสนยำนุภำพจะมี
ควำมหมำยอะไร ครองโลกอยูไ่ ด้ไม่นำนนักหรอก เจ้ำจงดูจกั รพรรดิ์ซีซำร์ ออกัสตัสไว้ เป็ นตัวอย่ำง
เถอะ นัน่ แหละจึงจะสมเป็ นกษัตริ ย ์ ใคร ๆ ก็สวำมิภกั ดิ์ต่อพระองค์ท้ งั นั้นแหละ เจ้ำอย่ำไปหลงผิดเชียว
นำ ในประเทศปำเลสไตน์เอง ก็ไม่มีใครสนใจในเรื่ องอย่ำงที่เจ้ำถำมนักหรอก เว้นแต่ได้พวกที่บำ้ คลัง่
ในศำสนำเท่ำนั้นแหละ”
ครั้งแรก คิดว่ำจะได้รับข่ำวดี แต่แล้วเมื่อได้ฟังคำพูดดังกล่ำวเข้ำ กลับกระทบกระเทือนจิตใจ
ของเมมโลมำกยิง่ ขึ้น
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ชนชำติ ข้ำทำส สุ นขั ยำกจน ช่ำงพูดได้ขนำดนี้เชียวหรื อ ก็ดินแดนแห่งนี้มิใช่หรื อ ที่พระเจ้ำจะ
ทรงสำแดงพระองค์ต่อพลไพร่ ของพระองค์ แล้วทำไมจึงไม่เป็ นเช่นนั้นเล่ำ หรื อว่ำชำวยิวดังกล่ำวมี
จิตใจเลวทรำมต่ำช้ำจนจำเป็ นที่จะต้องได้รับควำมช่วยเหลือจำกพระเจ้ำ ยิง่ กว่ำชำติอื่น ๆ หรื อ แต่เมื่อ
พระเจ้ำได้ทรงสำแดงวิถีทำงแห่งชีวติ ที่จะนำไปสู่ พระองค์แก่มนุษย์แล้ว ก็น่ำจะทำลำยล้ำงอำนำจควำม
ชัว่ ร้ำยให้สูญสิ้ นไปมิใช่หรื อ
พระเจ้ำมิได้ทรงครอบครอง
และปกครองดวงจิตของมนุษย์หรื อ
จักรวรรดิ์ที่คงอยูไ่ ด้ ด้วยแสนยำนุภำพ ด้วยอำวุธยุทธภัณฑ์และกำลังทหำรนั้น มิใช่แผ่นดินที่พระเจ้ำพึ่ง
แสวงหำอย่ำงแน่นอน
เช้ำมืดของวันรุ่ งขึ้น ขณะที่เมมโลกำลังสำลวนอยูก่ บั กำรจัดแจงเตรี ยมเอำข้ำวของ บรรทุกอูฐ
ไว้ให้แขกอยูน่ ้ นั เฟสดำห์เพื่อนร่ วมงำนของเขำ ก็มำพูดกับเมมโลว่ำ “ฉันลืมบอกเธอไปว่ำ เรำได้ข่ำวว่ำ
จะมีกองคำรำวำนเดินทำงผ่ำนมำทำงนี้ และมุ่งสู่ กรุ งเยรู ซำเล็ม ถ้ำเธอขี่อูฐให้เขำได้ ฉันคิดว่ำ คงจะขอ
ติดตำมไปกับพวกเขำได้หรอก โดยไม่ตอ้ งเสี ยเงินเสี ยทองอะไรด้วย พวกนี้เป็ นชำวยิวนะ ถ้ำเธอไม่
รังเกียจในเรื่ องชำติพนั ธุ์ละก็ ไปกับเขำก็คงไม่เป็ นไรกระมัง”
เป็ นควำมจริ งดังคำบอกเล่ำนั้น กองคำรำวำนดังกล่ำว กำลังมุ่งไปสู่ กรุ งเยรู ซำเล็ม และพวกเขำ
ต้องกำรคนที่ขี่อูฐด้วย ดังนั้นจึงไม่เป็ นกำรยำกนัก ที่เมมโลจะได้รับอนุ ญำตให้ร่วมขบวนไปด้วย เพรำะ
เขำสำมำรถขี่อูฐได้ดีอยูแ่ ล้ว เขำรู ้สึกดีใจเป็ นอย่ำงยิง่ ที่จะได้จำกสถำนที่แห่งนี้ไป ไม่เพียงแต่เมมโล
เท่ำนั้น แม้แต่เจ้ำซูม่ำเองก็ลิงโลดที่จะได้ผจญภัยต่อไปมิใช่นอ้ ย มันกระโดยโลดเต้นเป็ นกำรใหญ่
กำรเดินทำงในทะเลทรำยอันกว้ำงใหญ่ไพศำลนั้นเต็มไปด้วยควำมเหนื่ อยอ่อน ผ่ำนเปลวแดด
อันร้อนระอุที่ส่องลอดบรรยำกำศแต่ละชั้นลงมำนั้น ทำให้มองเห็นอะไรระยิบระยับไปหมด และ
บำงครั้งก็ดูเหมือนว่ำ ภำพที่ปรำกฏต่อสำยตำสะเทือนไหวไปมำ และบำงครั้งภำพนั้นกลับสะท้อนให้
เห็นลอยเด่นอยูบ่ นท้องฟ้ ำ ยิ่งเดินไปไกลเท่ำใด ผืนทรำยที่ปรำกฏอยูเ่ บื้องหน้ำ ก็ดูเหมือนว่ำจะทอดตัว
ยำวออกไปอย่ำงไม่สิ้นสุ ด มีบ่อยครั้งที่เส้นทำงนำกองคำรำวำนผ่ำนเข้ำไปใกล้ ๆ กับเชิงเขำ ต้นไม้ต่ำง
ๆ มีแต่สีน้ ำตำล หำควำมสดชื่นมิได้เลย พอตกค่ำจะได้ยนิ เสี ยงคำรำมของสิ งห์โต และเสี ยงร้องของ
หมำไนอยูต่ ลอดเวลำ นอกเหนือจำกต้องผจญกับควำมแห้งแล้งของธรรมชำติ และภัยจำกสิ งสำรำสัตว์
นำนำชนิดแล้ว อันตรำยที่พวกกองคำรำวำนมักจะได้รับอยูเ่ สมอ ก็คือกำรปล้นสดมภ์ของโจรผูร้ ้ำย
บำงครั้งตำมเส้นทำงจะพบกองกระดูกของผูเ้ ครำะห์ร้ำยอยูเ่ ป็ นระยะ ๆ เมมโลคอยสอดส่ ำยสำยตำ
สำรวจดูเสื้ อผ้ำตำมกองกระดูกของผูเ้ ครำะห์ร้ำยเหล่ำนั้นว่ำจะมีเครื่ องแต่งกำยดังที่นกั ปรำชญ์ผแู ้ สวงหำ
พระเจ้ำ สวมหรื อไม่ ทั้งนี้ เพรำะควำมห่วงใยนั้นเอง
คืนหนึ่งเมื่อกำรเดินทำงล่วงมำ ถึงเทือกเขำสู งใกล้เขตแดนปำเลสไตน์ ระหว่ำงที่พวกกอง
คำรำวำนกำลังพักผ่อนอยูใ่ นกระโจมรอบ ๆ กองไฟนั้น เมมโลได้รวบรวมควำมกล้ำหำญที่มีอยู่ ถำม
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ชำยผูเ้ ป็ นหัวหน้ำกองคำรำวำนนั้นว่ำ “ท่ำนครับ ข้ำงหน้ำนี่ เป็ นส่ วนไหนของประเทศปำเลสไตน์เล่ำ
ครับ แผ่นดินออกกว้ำงใหญ่ไพศำลหำกจะไปยังเมืองใดเมืองหนึ่งคงต้องใช้เวลำนำน กว่ำจะพบ”
ชำยชรำผูเ้ ป็ นหัวหน้ำกองคำรำวำน หยิบม้วนหนังสื อจำกหี บห่อสัมภำระของเขำมำกำงออก
พลำงพูดกับเมมโลว่ำ “หำกว่ำถึงวำระอันควรตำมที่หนังสื อนี้วำ่ ไว้หนังสื อที่จำรึ กไว้ก็จะเป็ นประโยชน์
แก่ผตู ้ อ้ งกำรมันอย่ำงยิง่ ” เขำหยุดพูดครู่ หนึ่ง แล้วจึงกล่ำวต่อไปว่ำ “บำงทีเจ้ำอำจต้องกำรและกำลัง
แสวงหำสิ่ งต่อไปนี้กระมัง นี่เป็ นส่ วนหนึ่งของคำพยำกรณ์ เกี่ยวกับชนชำติของฉันโดยเฉพำะ และ
บันทึกเอำไว้ในพระคัมภีร์โดยศำสดำพยำกรณ์มีคำห์”
ชำยชรำมองดูขอ้ ควำมในหนังสื อม้วนนั้น อย่ำงพินิจพิจำรณำแล้ว ก็อ่ำนอย่ำง ช้ำ ๆ ว่ำ “แต่ท่ำน
บ้ำนเบธเลเฮ็ม เอฟรำธำ ซึ่ งเป็ นแต่หน่วยชนหมู่นอ้ ยในหมู่บำ้ นจำนวนพันคนแห่งยะฮูดำ จะมีผหู ้ นึ่ง
แทนเรำออกมำจำกท่ำน ซึ่ งเป็ นกษัตริ ยค์ รองอิสรำเอล อันสื บเนื่องมำจำกกำลดึกดำบรรพ์ จำกดั้งเดิม
โน้น”
“ถ้ำหำกว่ำบัดนี้คือกำหนดเวลำดังกล่ำว สถำนที่ซ่ ึ งระบุไว้คือเบธเลเฮ็มนัน่ เอง แต่ถำ้ เจ้ำได้อยู่
ในหมู่บำ้ นนั้นเพียงไม่นำนนัก เจ้ำก็จะต้องได้สำนึกทันทีวำ่ ไม่มีอะไรน่ำสนใจสำหรับเจ้ำเลย ปล่อยสิ่ ง
เหล่ำนั้นไว้ให้เป็ นเรื่ องของพวกศำสดำพยำกรณ์ และนักปรำชญ์ดีกว่ำ เรำยังหนุ่มแน่น ยังมีงำนที่จะต้อง
ทำอีกมำก พระเจ้ำที่เรำต้องกำรนั้น ทรงเป็ นผูท้ ี่มีเดชำนุภำพมำกยิง่ เมื่อถึงกำหนดเวลำของพระองค์
พระองค์ก็จะทรงทำลำยพวกโรมัน ซึ่ งทำตัวเป็ นนำยของเรำให้พินำศไป และจะทรงจัดตั้งกรุ งเยรู ซำเล็ม
ให้เป็ นเมืองหลวงของพระองค์ เมื่อเป็ นเช่นนั้นแล้ว ทำไมจึงต้องไปกังวลใจและดิ้นรนไปเบธเลเฮ็ม
ทำไมเล่ำ พระเจ้ำทรงต้องกำรให้เรำนำเอำพระสัญญำของพระองค์ไปประกำศแก่คนต่ำงเมืองมิใช่หรื อ”
ชำยชรำม้วนหนังสื อเข้ำตำมเดิม ขณะเดียวกันก็ยงั ชี้แจงแก่เมมโลไปเรื่ อย ๆ แต่ท่วงท่ำน้ ำเสี ยง
และอำรมณ์เปลี่ยนไปจำกเดิม เขำกล่ำวต่อไปว่ำ “ฉันรู ้ดีวำ่ ภำวะกำรเป็ นเด็กเลี้ยงสัตว์ และคนขับขี่อูฐ
เช่นเจ้ำเป็ นอย่ำงไร เพรำะฉันเคยเป็ นมำก่อน แต่เมื่อฉันได้ต้ งั เป้ ำหมำยในชีวิตไว้อย่ำงไรแล้ว ฉันไม่เคย
อ่อนไหวเปลี่ยนแปลงได้ง่ำย ดังนั้นภำยในเวลำอันไม่นำนนัก ฉันก็เก็บหอมรอมริ บเงินทองไว้ จน
สำมำรถซื้ ออูฐไว้ใช้ได้เองและเขยิบฐำนะขึ้น เรื่ อย ๆ จนกระทัง่ ฉันไม่เพียงแต่เป็ นเจ้ำของกองคำรำวำน
นี้เท่ำนั้น หำกยังเป็ นเจ้ำของกองคำรำวำนอื่น ๆ ด้วย ซึ่ งทำรำยได้ให้แก่ฉนั มำกมำยทีเดียว สิ่ งที่ฉนั ต้อง
เผชิญในกำลเวลำต่อมำ จึงมิได้เกี่ยวเนื่ องด้วยควำมยำกจนหรื อควำมผิดหวัง ข้อสำคัญคือ เจ้ำจะต้องทำ
ใจให้หนักแน่น จะต้องไม่อ่อนโยนเปลี่ยนแปลงได้ง่ำยดุจหญ้ำหรื อฟำงลอยตำมลม ใครก็ตำมที่ติดตำม
แสวงหำพระเจ้ำ และปรำรถนำจะรู ้จกั พระเจ้ำ เยีย่ งกำรรู ้จกั เพื่อนบ้ำนย่อมได้ชื่อว่ำบ้ำ และโฉดเขลำ
เพรำะไม่รู้จกั ประมำณตน”
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“เด็กเลี้ยงสัตว์อย่ำงเจ้ำ อย่ำหวังเลยว่ำจะได้รู้จกั พระองค์ เพรำะเวลำที่พระองค์เสด็จมำ ก็คือ
เวลำที่พระองค์จะทรงพิพำกษำโลกเท่ำนั้น ในวำระนั้น พระองค์จะทรงใช้กระบองเหล็ก ตีชำวต่ำงชำติ
ให้แตกกระจำยพ่ำยแพ้ไป ไม่ผดิ อะไรกับช่ำงปั้ นหม้อทุบภำชนะของตน และทรัพย์สมบัติควำมมัง่ คัง่
ของชนต่ำงชำติ ก็จะตกเป็ นของพวกเขำ ฉะนั้นเจ้ำจงตั้งมัน่ ไว้ อย่ำพยำยำมออกนอกลู่นอกทำง หนทำง
ที่ฉนั เลือกไว้น้ ี ย่อมเป็ นหนทำงที่จะนำไปสู่ พระเจ้ำหำกพระองค์เสด็จมำจริ ง ว่ำแต่เดี๋ยวนี้เถอะ ฉันกำลัง
จะไปยังเมืองตุโร เพื่อจัดตั้งโรงงำนทำสี ยอ้ มผ้ำขึ้น ซึ่ งจะทำรำยได้ให้แก่ฉนั อย่ำงมหำศำล เจ้ำต้องเชื่อ
ตำมคำสอนของฉันนะ เมมโล อย่ำทำอะไรที่โง่ ๆ เป็ นอันขำด แล้วเจ้ำจะประสบผลสำเร็ จในชีวิต”
ในคืนนั้นมีคนร้ำยแอบเข้ำมำในกระโจมที่พกั ด้วยฝี เท้ำอันแผ่วเบำ แม้แต่เมมโลหรื อเจ้ำซูม่ำ
เองก็ไม่รู้สึกตัว ตรำบจนกระทัง่ คนร้ำยสะดุดเข้ำกับร่ ำงของเมมโล เจ้ำซูม่ำจึงได้รู้สึกตัว และกระโจน
เข้ำงับผูบ้ ุกรุ กอย่ำงดุร้ำยทันที ขณะเดียวกันคนร้ำยก็ชกั มีดออกมำจ้วงแทงอย่ำงไม่ถอยหนีกำรต่อสู ้อย่ำง
เอำเป็ นเอำตำย ระหว่ำงคนกับสัตว์เป็ นไปอย่ำงโกลำหล จนเมมโลสะดุง้ ตื่นด้วยควำมตกใจ เมื่อเมม
โลจุดไฟขึ้นก็พบว่ำทั้งเจ้ำซูม่ำและคนร้ำยตำยทั้งคู่ภำพที่ปรำกฏต่อสำยตำ ก็คือเจ้ำซู ม่ำเพื่อนผูแ้ สนจะ
จงรักภักดีของเขำ ฝังเขี้ยวของมันลงบนลำคอของคนร้ำยโดยไม่ยอมปล่อย ส่ วนตัวมันเองก็ถูกแทงจน
ตำยไปเช่น เลือดแดงฉำนเต็มไปหมด
คืนนั้นเมมโลไม่อำจหลับนอนต่อไปได้ เขำพยำยำมรักษำพยำบำลเจ้ำซูม่ำ ด้วยควำมระมัดระวัง
จนเต็มควำมสำมำรถ และกอดร่ ำงของเจ้ำซูม่ำไว้ ในอ้อมแขนด้วยควำมรัก ควำมสงสำร เหลือที่จะกล่ำว
เช้ำวันรุ่ งขึ้นเมมโลก็ตอ้ งเสี ยใจอย่ำงสุ ดซึ้ ง ที่รู้แน่วำ่ ซูม่ำไม่อำจฟื้ นคืนชี วติ ขึ้นมำได้อีกแล้ว สิ่ ง
อันเป็ นเสมือนเครื่ องเชื่อมโยงควำมคิด ระหว่ำงตัวเขำและบ้ำนต้องขำดสะบั้นลงอย่ำงน่ำใจหำย กำร
สู ญเสี ยเจ้ำซูม่ำในครั้งนี้ ทำให้เมมโลเปล่ำเปลี่ยว อ้ำงว้ำง และเศร้ำใจที่สุดในชีวิต ไม่มีครั้งใดจะ
กระทบกระเทือนใจเขำเท่ำครั้งนี้ เขำเดินทำงติดตำมกองคำรำวำนไปยังกรุ งเยรู ซำเล็มด้วยหัวใจอันหดหู่
เมื่อเดินทำงไปถึงกรุ งเยรู ซำเล็มแล้ว เมมโลได้เอ่ยขอเงินค่ำจ้ำงแรงงำนในกำรขับขี่อูฐ กำรนี้ทำ
ให้หวั หน้ำกองคำรำวำนโกรธเคืองมำก เขำตวำดด้วยเสี ยงอันดังว่ำ “เจ้ำไม่ไปเมืองตุโรกับเรำรึ ”
“ไม่ล่ะครับ ผมจะไปยังเบธเลเฮ็ม” เมมโล ตอบอย่ำงเรี ยบ ๆ
“แกมันเจ้ำงัง่ ชัด ๆ” ชำยผูน้ ้ นั เกรี้ ยวกรำดอย่ำงไม่สบอำรมณ์ “คนโง่เท่ำนั้นที่ปฏิเสธเงินทอง
และหันไปแสวงหำพระเจ้ำแทน เชื่อฉันซี เจ้ำหนู ทอง ทอง เท่ำนั้น ที่เป็ นพระเจ้ำ”
แต่เมมโลยืนกรำนอยูต่ ำมเดิม จนในที่สุดหัวหน้ำกองคำรำวำนต้องเลิกล้มควำมตั้งใจ ที่จะเกลี้ย
กล่อมเมมโลให้ร่วมเดินทำงไปกับเขำ และจ่ำยเงินให้เมมโลเป็ นเหรี ยญทองแดงหนึ่ งกำมือ เป็ น
ค่ำตอบแทน เมมโลกล่ำวคำขอบคุณ แล้วแยกทำงมุ่งไปตำมถนน ซึ่ งนำไปสู่ เบธเลเฮ็มทันที เขำไม่อำจ
ทรำบได้เลยว่ำ ตนจะต้องมีส่วนในบทบำทอันยิง่ ใหญ่ ของประวัติศำสตร์มนุษยชำติอย่ำงไร
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บทที่ 4 เบธเลเฮ็ม
เมื่อแยกทำงจำกกองคำรำวำนแล้ว เมมโลกก็มุ่งหน้ำไปสู่ หมู่บำ้ นเบธเลเฮ็ม ตำมที่ต้ งั ใจไว้ คืน
นั้นเขำอำศัยกระท่อมร้ำงหลังหนึ่งเป็ นที่หลับนอน พอรุ่ งขึ้นก็ออกเดินทำงต่อไป จนในที่สุดก็บรรลุถึง
เนินเขำแห่งหนึ่ง ซึ่ งสำมำรถมองเห็นหมู่บำ้ นเบธเลเฮ็มอย่ำงชัดเจน เมมโลรู ้สึกสะเทือนใจและคิดถึง
บ้ำนไม่นอ้ ย เมื่อได้เห็นฝูงแกะที่คนนำมำเลี้ยงที่เนินเขำนั้น อย่ำงไรก็ตำม ถ้ำหำกว่ำเมมโลได้ทรำบว่ำ
กษัตริ ยด์ ำวิดเอง ครั้งหนึ่งก็เคยเป็ นเด็กเลี้ยงแกะเช่นเดียวกับเขำ เขำคงภูมิใจมำก

เมมโลรู ้สึกสะเทือนใจ และคิดถึงบ้ำนไม่นอ้ ย เมื่อได้เห็นฝูงแกะที่คนนำมำเลี้ยงที่เนินเขำนั้น
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เบธเลเฮ็มเป็ นหมู่บำ้ นเล็ก ๆ ตั้งอยูบ่ นเนินเขำอยูห่ ่ำงไกลควำมเจริ ญรุ่ งเรื องมำก บ้ำนเรื อนทำ
ด้วยหิ นแบบสมัยโบรำณ และเป็ นลักษณะของหมู่บำ้ นคนเลี้ยงแกะทัว่ ไป ทันทีที่เมมโลเหยียบย่ำงเข้ำมำ
ในหมู่บำ้ น สุ นขั ผอมโซหลำยตัวก็เห่ำกระโชก และตรู เข้ำจะกัดเขำ แต่เมมโลใช้ไม้เท้ำเลี้ยงแกะของเขำ
ตีสะกัดและขับไล่ไป เขำเดินไปตำมถนนอันคดเคี้ยวในหมู่บำ้ น
จำกควำมสกปรก และสภำพอันต่ำต้อยของหมู่บำ้ น ทำให้เขำเกิดควำมไม่แน่ใจว่ำ จะพบพระ
เจ้ำในสถำนที่เช่นนี้ได้ เขำเดินคิดต่อไปอีกว่ำ ถ้ำพระเจ้ำจะเสด็จมำจริ งแล้ว ก็น่ำจะเสด็จมำสู่ สถำนที่ที่
เหมำะสมกว่ำนั้นอย่ำงน้อยที่สุด แถบเทือกเขำ หรื อ หุ บเขำแห่งควำมฝันซึ่งมีบรรยำกำศที่สดใส แถว ๆ
บ้ำนเกิดของเขำก็ยงั ดีกว่ำหรื อว่ำบำงทีพระองค์จะทรงปรำกฏพระกำยให้เขำเห็นโดยที่เขำไม่รู้ตวั แล้วก็
ได้
ที่ใจกลำงของหมู่บำ้ น มีถนนปรับพื้นด้วยหิ น ตัดผ่ำนสองสำย และมีที่พกั คนเดินทำงอยูแ่ ห่ง
หนึ่ง ซึ่ งดูเหมือนว่ำจะเป็ นจุดศูนย์กลำงของกำรค้ำ และของสังคมชนบทแห่งนั้น ด้ำนหน้ำที่พกั คน
เดินทำงมีชำยคนหนึ่งแต่งกำยอย่ำงมอซอนัง่ ผึ่งแดดอยู่ ช่ำงน่ำแปลกยิง่ นักที่ชำยผูน้ ้ ี มีรูปร่ ำงเหมือนกับ
เจ้ำของสถำนที่พกั คนเดินทำงซึ่ งเมมโลจำกมำไม่มีผดิ
จะต่ำงกันบ้ำงก็ตรงที่ชำยผูน้ ้ ีคงจะไม่วอ่ งไว
กระฉับกระเฉง และฉลำดเท่ำคนแรกเท่ำนั้นเอง
เมื่อเมมโลเดินตรงเข้ำมำหำ เขำจึงร้องทักขึ้นว่ำ “พ่อหนุ่มน้อย เจ้ำจะไปไหนรึ ” เมมโลอึกอักอยู่
ครู่ หนึ่งจึงตอบไปอย่ำงกระอักกระอ่วนว่ำ “ฉัน...ฉันอ้ำ....จะไปยังเบธเลเฮ็มจ๊ะ”
“โธ่เอ๊ย ก็นี่แหละเบธเลเฮ็มล่ะ ตรงที่เจ้ำยืนอยูน่ ่ะ ใจกลำงหมู่บำ้ นเชียวล่ะ สถำนที่น้ ีแหละที่เขำ
เรี ยกกันว่ำ เมืองของกษัตริ ยด์ ำวิดผูย้ งิ่ ใหญ่”
“โอ พระองค์เสด็จมำที่นี่หรื อ พระองค์มำถึงหรื อยัง พระองค์ประทับอยูท่ ี่ไหนล่ะ” เมมโลถำม
ขึ้นอย่ำงตื่นเต้น
ชำยผูน้ ้ นั รู ้สึกขบขันในคำพูดและกิริยำท่ำทำงของเมมโลเป็ นที่สุด จึงหัวเรำะลัน่ “รู ้สึกว่ำเจ้ำจะ
ไม่ใช่คนแถบนี้ จึงไม่ค่อยรู ้เรื่ องอะไรเสี ยเลย กษัตริ ยด์ ำวิดเคยอยูท่ ี่นี่จริ ง แต่นนั่ มันหลำยร้อยปี มำแล้ว
พระองค์เป็ นคนที่นี่ เป็ นเด็กเลี้ยงแกะ แล้วต่อมำได้เป็ นกษัตริ ย ์ พระองค์เคยนำแกะไปเลี้ยงที่เชิงเขำลูก
โน้นแน่ะ เห็นไหม เจ้ำล่ะมำจำกไหน”
“ฉันมำจำกเปอร์ เซียจ้ะ” เมมโลตอบเรี ยบ ๆ และถำมเกี่ยวกับเรื่ องของดำวิดด้วยควำมสุ ขใจ
ชำยผูน้ ้ นั ก็ได้เล่ำให้ฟังว่ำ “พระองค์ทรงเป็ นวีรบุรุษผูย้ งิ่ ใหญ่ของเรำ ผูถ้ วำยชีวติ จิตใจให้แก่
พระเจ้ำบทเพลงสรรเสริ ญซึ่ งพระองค์ทรงเขียนขึ้น ขณะที่ยงั ทรงเป็ นเด็กเลี้ยงแกะอยู่ พวกเรำชำวยิว
ทั้งหลำย ยังคงใช้ขบั ร้องเรื่ อยมำจนทุกวันนี้ อย่ำงไรก็ดี พระองค์ทรงเป็ นปุถุชนธรรมดำเท่ำนั้น หำใช่
พระเมสิ ยำห์ไม่ พระองค์เพียงแต่พยำกำรณ์ถึงสิ่ งต่ำง ๆ เกี่ยวกับพระเจ้ำ ซึ่ งจะบังเกิดขึ้นในอนำคต”
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เขำพูดด้วยท่ำทำงอันเหนื่อยอ่อน ประหนึ่งผูท้ ี่ได้รอคอยใครสักคนหนึ่ง ตำมคำสัญญำมำเป็ น
เวลำนำนแล้วและคำสัญญำนั้นดูเหมือนจะเลือนลำง จนแทบจะมองไม่เห็นควำมหวังอะไรอีกแล้ว เขำ
ท่องเนื้ อควำมในบทเพลงสดุดี เป็ นจังหวะ ๆ ด้วยท่ำทีของผูม้ องเห็นกำรไกล และดังหนึ่งจะพูดในนำม
ของชำวยิวทั้งชำติ และด้วยจิตใจดื่มด่ำในข่ำวประเสริ ฐขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำ ซึ่ งไม่ประสงค์จะเก็บไว้
เพื่อผลประโยชน์ของตนแต่ผเู ้ ดียวหำกแต่มุ่งจะให้เป็ นมรดกของมนุษย์ทวั่ โลก ข้อควำมเหล่ำนั้น มี
ใจควำมว่ำ
“เรำจะประกำศพระดำริ ที่พระเยโฮวำห์ได้ตรัสแก่เรำว่ำ ท่ำนเป็ นบุตรของเรำ เรำได้ให้กำเนิด
แก่ท่ำนในวันนี้ เป็ นพระบุตรของเรำ ท่ำนจงขอแต่เรำและเรำจะมอบชนชำติต่ำงประเทศ ให้เป็ นมรดก
ทั้งชนที่สุดปลำยแผ่นดินโลก ให้เป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของท่ำนท่ำนจะทำลำยชนเหล่ำนั้นด้วยกระบองเหล็ก ที่
จะตีเขำให้แตก แหลกไปดุจภำชนะของช่ำงปั้ นหม้อ”
ชำยชรำเอ่ยคำพยำกรณ์ดว้ ยควำมรู ้สึกดังว่ำ พระวิญญำณบริ สุทธิ์ สวมทับเขำกระนั้น ใบหน้ำอัน
เหี่ ยวย่นนั้น เต็มไปด้วยแววแห่งควำมตื่นเต้น และขณะที่เมมโลยังไม่คลำยควำมยินดีอยูน่ ้ นั เจ้ำของ
สถำนที่พกั คนเดินทำงผูน้ ้ นั ก็พดู ต่อไปอีกว่ำ
“นี่แหละ คือควำมปรำรถนำของเรำ เรำต้องกำรผูซ้ ่ ึ งสำมำรถตีกระหน่ ำ ผูท้ ี่ข่มเหงคะเนงร้ำย
ประเทศชำติของเรำ เจ้ำรู้แล้วมิใช่หรื อว่ำ ฉันหมำยถึงใครถูกแล้ว ฉันหมำยถึงพวกโรมัน จักรวรรดิ
โรมัน จะต้องแตกพ่ำยดุจภำชนะของช่ำงปั้ นหม้อ ถูกตีแตกเป็ นชิ้นเล็กชิ้นน้อย วันนั้นจะเป็ นวันล้ำง
แค้นที่วเิ ศษยิง่ ของเรำ พวกที่ชิงชังเรำจะต้องพินำศสิ้ น
“พระเมสิ ยำห์จะทรงปฏิสังขรณ์ทุกอย่ำงให้ดีข้ ึนอย่ำงเดิม ฮะ ฮะ ทุกอย่ำงเลย ได้ยนิ ไหม เจ้ำ
หนุ่มน้อย รวมทั้งอำนำจอันเกรี ยงไกรของกษัตริ ยด์ ำวิด และสง่ำรำศีของกษัตริ ยซ์ ำโลมอนด้วย เรำ
ชำวยิวทั้งหลำยต่ำงพร้อมแล้วที่จะต้อนรับกำรเสด็จมำของพระองค์”
ต่อจำกนั้นเขำก็ท่องข้อควำมในบทเพลงสดุดี ด้วยลีลำเช่นเดิมต่อไปว่ำ
“แน่ะประตูท้ งั หลำย จงเปิ ดเผยขึ้น และบำนประตูที่มนั่ คงเป็ นนิ ตย์ จงเผยขึ้นเถิด พระบรมมหำ
กษัตริ ยท์ รงรัศมี จึงจะเสด็จเข้ำมำ พระบรมมหำกษัตริ ยผ์ ทู ้ รงรัศมีน้ นั เป็ นผูใ้ ด คือพระเยโฮวำห์ผทู ้ รง
มหิ ทธิ ฤทธิ์ พระเยโฮวำห์ผทู ้ รงฤทธิ์ ในกำรสงครำมแน่ะประตูท้ งั หลำย จงเปิ ดเผยขึ้น และบำนประตูที่
มัน่ คงเป็ นนิ ตย์ จงเผยขึ้นเถิด พระบรมมหำกษัตริ ยผ์ ทู้ รงรัศมี จึงจะเสด็จเข้ำมำ พระบรมมหำกษัตริ ยผ์ ู้
ทรงรัศมีน้ นั เป็ นผูใ้ ด คือพระเยโฮวำห์แห่งพลโยธำพระองค์เป็ นพระบรมมหำกษัตริ ย ์ ผูท้ รงรัศมี”
เมื่อเขำท่องจบลง เมมโลก็ตอบรับด้วยควำมกังกลตำมประสำเด็กที่ซื่อ ๆว่ำ “นัน่ แหละ พระเจ้ำ
องค์น้ ีแหละที่ฉนั เดินทำงมำเพื่อจะเสำะหำพระองค์ ....ฉันจะได้พบพระองค์บำ้ งไหม พระองค์จะเสด็จ
มำวันนี้หรื อเปล่ำ ฉันจะรอคอยพระองค์อยูท่ ี่นี่ จะมีโอกำสได้พบพระองค์บำ้ งไหม”
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แต่แล้วเมมโลก็ตอ้ งได้รับควำมผิดหวัง เพรำะรู ้สึกว่ำ ควำมกระตือรื อร้น ที่ชำยผูน้ ้ นั มีตอ่ พระ
เจ้ำเมื่อสักครู่ น้ ี จะเหื อดหำยไป เสมือนหนึ่งผูซ้ ่ ึ งตื่นจำกภวังค์ตื่นจำกภำพพจน์อนั บันเจิดที่แสนไกล
เขำจ้องหน้ำเมมโลครู่ หนึ่ง รำวกับว่ำประหลำดใจในคำถำมของเมมโลเป็ นที่สุด จึงถำมว่ำ
“อะไรน่ะ วันนี้นะหรื อ ที่เรำทนอยูก่ นั มำทุกวันนี้ ก็ดว้ ยควำมหวังอย่ำงเจ้ำนี้แหละ เรำต้องสู ้ทนอำบ
เหงื่อต่ำงน้ ำ ทนต่อควำมลำบำก ต้องเสี ยภำษีให้แก่พวกโรมันเสมอมำ แต่ลึกลงไปในควำมรู ้สึกแล้ว เรำ
เป็ นปฏิปักต์ต่อโรมันเสมอ ชนชำติยวิ จะไม่ยอมแพ้เป็ นอันขำด ไม่วำ่ เขำจะติดต่อกับเรำอย่ำงไรก็ตำม
ใครล่ะจะรู ้ได้วำ่ องค์พระมหำกษัตริ ยข์ องเรำจะเสด็จมำวันนี้ หรื อเมื่อใด”
เขำมองดูเด็กหนุ่มและยิม้ อย่ำงไม่มนั่ ใจนัก “ฉันไม่รู้หรอกว่ำ พระองค์จะเสด็จมำเมื่อใด แต่ถำ้
พระองค์มำ ฉันก็จะติดตำมพระองค์ไปอย่ำงแน่นอน พระองค์จะปกครองแผ่นดินจนกระทัง่ ปรำบ
บรรดำศัตรู ท้ งั หลำย ให้พำ่ ยแพ้อย่ำงรำบคำบแทบพระบำทของพระองค์ ประเทศเหล่ำนั้น จะต้องถวำย
เครื่ องรำชบรรณำกำรแก่พระองค์เมืองหลวงของโลกจะต้องเป็ นกรุ งเยรู ซำเล็ม ไม่ใช่กรุ งโรมอย่ำงทุก
วันนี้ ได้ยนิ ไหม เจ้ำหนูเอ๋ ย เวลำนั้น เงินทอง จำกทัว่ โลกจะไหลมำ เทมำอย่ำงไม่หยุดยั้ง พระเจ้ำไม่ได้
เลือกสรรพวกเรำไว้ ร่ วมรับชัยชนะกับพระองค์ดอกหรื อ คำพยำกรณ์ที่มีมำแต่โบรำณ ไม่เป็ นควำมจริ ง
หรอกหรื อ”
“พระเจ้ำเสด็จมำ เพื่อที่จะทำกำรปรำบปรำมชนต่ำงชำติเท่ำนั้นเองหรื อ” เมมโลถำมอย่ำงสงสัย
“ถ้ำหำกว่ำ พระเจ้ำเสด็จมำเพียงเพื่อฆ่ำฟันมนุษย์ และกอบโกยเงินทองเช่นนั้น พระองค์จะเสด็จมำ
ทำไมกัน กำรรบรำฆ่ำฟันเพื่อเอำชนะต่อกันนั้นก็มีมำนำนแล้ว เช่น อเล็กซำนเดอร์ มหำรำช ไซรัส และ
กษัตริ ยอ์ งค์อื่น ๆ อีกได้ยกทัพผ่ำนประเทศเปอร์ เซี ยของฉันมำแล้ว ที่ฉนั เดินทำงมำนี้ก็เพื่อแสวงหำผูซ้ ่ ึ ง
จะช่วยแนะนำวิถีทำง ให้ฉนั ได้พบพระเจ้ำ นี่ แหละคือควำมมุ่งหมำยของฉัน”
คำพูดของเมมโลทำให้เจ้ำของที่พกั คนเดินทำงบันดำลโทสะอย่ำงสุ ดขีด เขำดุวำ่ เมมโลอย่ำง
รุ นแรง โดยที่เมมโลเองก็ไม่เข้ำใจเลยว่ำตนทำผิดอะไร “ไอ้บำ้ เปอร์เซียเจ้ำกล้ำสอนฉัน....กล้ำสอนฉัน
ถึงเรื่ องพระเมสิ ยำห์ของฉันเชียวหรื อ” เขำตะคอกด้วยท่ำที่อนั โกรธจัด
เมมโลรู ้สึกผิดหวังอย่ำงยิง่ ที่ทุกอย่ำงมิได้เป็ นไปตำมที่เขำคิดไว้ สภำพควำมเป็ นอยูข่ อง
หมู่บำ้ นเบธเลเฮ็มสกปรกซอมซ่อ ไม่ก่อให้เกิดควำมประทับใจแต่อย่ำงใดเลย อนึ่งถ้อยคำของชำยชรำผู ้
นี้ก็ช่ำงแปลก และผิดไปจำกควำมบันดำลใจทั้งหลำย ที่ทำให้เขำอุตส่ ำห์บำกบัน่ เดินทำงมำ เป็ น
ระยะทำงอันแสนไกล ตรงกันข้ำมเขำรู ้สึกมืดมนไปหมด มีควำมแน่ใจว่ำ พระเจ้ำผูท้ ี่เขำแสวงหำ มิได้
อยูท่ ี่นนั่ และจำกคำของชำยชรำเอง ก็ชวนให้เข้ำใจเช่นนั้นด้วย
แม้จะผิดหวัง แต่ในยำมนี้ เมมโลก็ไม่อำจคิดอ่ำนหำทำงออกอื่นใดได้ อย่ำงน้อยที่สุด เขำก็
ต้องกำรที่พกั อำศัยชัว่ ครำวไปก่อน ด้วยเหตุน้ ี เขำจึงเอ่ยปำกขอทำงำนกับชำยชรำ เจ้ำของที่พกั คน
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เดินทำงแห่งนั้นว่ำ “ฉันอยำกจะหำงำนทำในหมูบ่ ำ้ นนี้บำ้ ง ลุงมีงำนจะให้ฉนั ทำหรื อเปล่ำ ฉันเป็ นเด็ก
เลี้ยงแกะ และเมื่ออยูใ่ นเปอร์ เซี ย ฉันก็เคยทำงำนเป็ นเด็กเลี้ยงสัตว์มำแล้ว ลุงจะรังเกียจไหม ที่จะรับฉัน
ไว้ทำหน้ำที่น้ ี”
เจ้ำของที่พกั คนเดินทำงมองดูเมมโลอย่ำงสมเพชแต่ไม่อำจช่วยอะไรได้มำกนัก เพรำะตัวเขำเอง
ก็มีชีวติ อยูอ่ ย่ำงแร้นแค้นเช่นเดียวกัน เขำเปิ ดเผยว่ำ เขำไม่มีลูกค้ำ นำน ๆ จึงจะมีผมู ้ ำพักสักรำยสองรำย
จะเอำเงินที่ไหนมำจ้ำง แม้แต่เงินที่จะซื้ ออำหำรกินเอง ก็แทบจะไม่มีอยูแ่ ล้ว แต่เมมโลรับรองว่ำ เขำไม่
ต้องกำรค่ำจ้ำงตอบแทนใด ๆ นอกจำกอำหำรเพียงเล็กน้อย ที่อยูห่ ลับนอนเท่ำนั้น ในที่สุด เจ้ำของที่พกั
คนเดินทำงตกลงรับเขำไว้ อย่ำงไม่สู้จะเต็มใจนัก โดยให้เขำพักอยูช่ ้ นั บนของคอกสัตว์ ทำงด้ำนหลัง
ส่ วนอำหำรก็ให้กินเศษที่เหลือหำกว่ำมี
ระหว่ำงที่เด็กสำววัยรุ่ นซึ่ งเป็ นคนรับใช้ในสถำนที่แห่งนั้น พำเมมโลไปยังที่พกั ของเขำ เมมโล
รู้สึกครับคล้ำยคลับครำว่ำ เขำเคยเห็นหน้ำเด็กสำวผูน้ ้ ีมำก่อน และเมื่อได้สังเกตดูจนถ้วนถี่ ทั้งกำรไว้
ผมเปี ย รอยยิม้ และนัยตำขี้เล่นของหล่อนแล้ว เมมโลก็นึกออกว่ำ เด็กสำวผูน้ ้ ีช่ำงมีรูปร่ ำงคล้ำยคลึง กับ
เด็กเลี้ยงแกะชำวเปอร์ เซี ยซึ่ งเขำเคยพบเป็ นครั้งครำว ในขณะที่พำฝูงแกะไปเลี้ยงนัน่ เอง เป็ นเด็กสำวที่
เขำคิดคำนึงถึงมำกเหลือเกิน เมื่อต้องจำกบ้ำนมำ
“ทำไมเธอจึงหำงำนทำถึงที่นี่ มันลำบำกมำกเธอรู ้ไหม เขำไม่มีค่ำจ้ำงตอบแทนหรอก เธอต้อง
กินเศษอำหำรของเขำ ซึ่ งก็ไม่รู้วำ่ จะพอมีหรื อไม่ แม้แต่พวกมดพวกหนู สัตว์ตวั เล็ก ๆ ก็ยงั แทบจะอด
ตำยไปตำม ๆ กันอยูแ่ ล้ว เธอจะอยูไ่ ด้อย่ำงไร ฉันเองก็เถอะถ้ำไม่ดิ้นรนจนได้ทำหน้ำที่ในครัวแล้ว ฉันก็
ไม่รู้เหมือนกันว่ำจะเป็ นอย่ำงไร” เด็กสำวให้คำแนะนำอย่ำงกังวลใจ และถำมต่อไปว่ำ “เธอเดินทำงมำ
ที่นี่ทำไม แล้วก็เหตุใดจึงมุ่งมำพักในสถำนที่เช่นนี้ เธอรู ้ไหมว่ำที่นี่น่ะ ไม่ค่อยจะมีผคู ้ นมำพักนักหรอก
เว้นแต่เขำจะมีกิจธุ ระจำเป็ นผ่ำนมำเท่ำนั้น และก็ไม่มีใครอยูก่ นั นำน ๆ เลย” เด็กสำวพูดพลำงชำเลืองดู
ข้ำงหลัง ว่ำจะมีใครแอบมองอยูห่ รื อไม่
“เป็ นกำรยำกที่ฉนั อธิ บำยให้เธอเข้ำใจ ได้อย่ำงแจ่มแจ้ง” เมมโลตอบอย่ำงครุ่ นคิด “แต่สรุ ปง่ำย
ๆ ก็คือฉันมำที่นี่ก็เพื่อแสวงหำพระเจ้ำ เพรำะเป็ นควำมเชื่อของฉัน ซึ่ งยำกที่ใครจะเข้ำใจได้”
“แต่ฉนั มีเทพเจ้ำอยูก่ บั ฉันตลอดเวลำนี่ นำ” เด็กสำวเอ่ยขึ้น
“เธอมีพระเจ้ำสถิตอยูด่ ว้ ยงั้นหรื อ” เมมโลถำมด้วยควำมกระตือรื อร้น “ไหนพระองค์อยูท่ ี่ไหน”
เด็กสำวผูน้ ้ นั เอำมือลูบที่ตน้ คอ แล้วดึงเอำรู ปเคำรพเล็ก ๆ ออกมำ “ทุกคนในถิ่นที่อยูข่ องฉันที่
ซี โดนนับถือพระบำละ ซึ่ งพระองค์น้ ี ตอบสนองควำมต้องกำรของเรำเสมอ เธอรู ้ไหม เวลำใดที่ท่ำนไม่
ตอบสนองคำทูลขอของฉัน ฉันก็จบั คว่ำให้ศีรษะปั กพื้น” เธอพูดพลำงอวดรู ปเคำรพ ซึ่งทำด้วยฝี มือ
หยำบ ๆ อย่ำงภำคภูมิใจ
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“เหลวไหลน่ะ” เมมโลพูด ขณะจ้องหน้ำคู่สนทนำ “โซโรแอสเตอร์ เคยสอนพวกฉันไว้ ตั้ง
หลำยร้อยปี แล้วว่ำ ไม่มีรูปเคำรพใด ๆ ที่จะช่วยเรำได้หรอก ถ้ำเธอได้มีโอกำส ไต่ถำมพวกเลี้ยงแกะ
แถวบ้ำนเถิดของฉัน บำงทีเธอจะได้รู้เกี่ยวกับพระเจ้ำมำกกว่ำนี้”
“ญำติพี่นอ้ งของฉันเป็ นคนเลี้ยงแกะเหมือนกันนะ” เด็กสำวพูดและบรรยำยต่อไปว่ำ “ฉันอยำก
กลับไปบ้ำนจังเลย เวลำแกะกินหญ้ำรวมเป็ นฝูง ๆ มันจะอยูก่ นั อย่ำงเงียบกริ บ ไม่ส่งเสี ยงร้องรบกวน
อะไรเลย สุ นขั เลี้ยงแกะของเรำก็ช่ำงแสนรู ้ เพียงแต่เรำผงกหัวเป็ นเชิงชวนมันให้ติดตำมแกะหลงฝูง มัน
ก็รู้ใจ และวิง่ ไปต้อนแกะมำให้ทนั ที ยิง่ กว่ำนั้นเวลำพระอำทิตย์ตกดิน ทิวทัศน์ก็ยงิ่ สวยงำม แสงแดด
อ่อน ส่ องต้องทิวเขำ สะท้อนแสงเป็ นเงำวำววับดุจหุ บเขำทองคำ ถัดจำกเหลี่ยมเขำขึ้นไปยังท้องฟ้ ำ หมู่
เมฆก็ลว้ นแต่สะท้อนแสงสี แดงอย่ำงงดงำม”
“หุ บเขำที่เธอว่ำมำนี่น่ะ คือหุ บเขำแห่งควำมฝันของฉันนี่ ” เมมโลอุทำนออกมำอย่ำงประหลำด
ใจ “ทำไมเธอจึงรู ้เรื่ องรำวอย่ำงละเอียกนักล่ะ ฉันเองก็เป็ นเด็กเลี้ยงแกะอย่ำงที่เธอเล่ำเหมือนกัน”
“เด็กหนุ่มชำวซี โดนเป็ นคนเล่ำให้ฉนั ฟัง เขำมีเพื่อนคนหนึ่งเป็ นเด็กเลี้ยงแกะชำวยิว บำงครั้ง
เขำจะพำกันมำคุยกับฉันที่นี่
นอกจำกนั้นเด็กชำวยิวยังได้เล่ำให้ฉนั ฟัง
ถึงแนวควำมคิดและ
ขนบธรรมเนียมแปลก ๆ ของชนชำติของเขำ หลำยอย่ำงอีกด้วย เขำเล่ำว่ำ พระเจ้ำของชำวยิวต้องกำร
แกะ เป็ นเครื่ องสักกำระบูชำ ปี ละมำก ๆ ดังนั้นในทุก ๆ ปี เมื่อทำพิธีเกี่ยวกับศำสนำยิว จึงมีกำรฆ่ำแกะ
เป็ นเครื่ องบูชำ นับเป็ นพัน ๆ ตัว ด้วยเหตุน้ ี แหละที่นี่จึงได้เลี้ยงแกะกันอย่ำงเป็ นล่ำเป็ นสัน”
“ฉันอยำกจะพบเด็กเลี้ยงแกะชำวยิวคนนั้นเหลือเกิน
ถ้ำเขำมำเธอแนะนำให้ฉนั รู ้จกั บ้ำงได้
ไหม” เมมโลวิงวอน ด้วยควำมหวังว่ำ จะได้รู้เรื่ องพระเจ้ำจำกเด็กผูน้ ้ นั เพิ่มเติมขึ้นบ้ำง ซึ่ งเด็กสำวก็
รับคำ ทั้งสองเดินตัดลำนกว้ำงไปยังด้ำนหลัง ซึ่ งรกรุ งรังไปด้วยกองมูลสัตว์ และเศษฟำงเก่ำ ๆ ริ มลำน
นั้นมีคอกสัตว์ ปลูกเป็ นแถวยำวขนำนกัน ด้ำนหลังจดแนวโขดหิ นของเนินเขำ คอกสัตว์เหล่ำนั้น สร้ำง
ขึ้นอย่ำงหยำบ ๆ ใต้หลังคำของบำงคอก มีไม้ก้ นั ทำเป็ นชั้นเก็บของไว้ดว้ ย มีอยูค่ อกหนึ่ง หลังคำของมัน
จดกับโพรงหิ นที่เว้ำเข้ำไปในโขดหิ นคล้ำย ๆ ถ้ ำ พอที่จะใช้อำศัยได้ชวั่ ครำว เด็กสำววัยรุ่ นชี้ให้เมมโล
มองดูที่โพรงนั้น พร้อมกับบอกว่ำ “นำยจ้ำงเขำสั่งให้พกั ที่นี่ จัดแจงที่พกั เอำเองก็แล้วกัน ถ้ำ
หำกเธอหำโอกำสหลบไปยังครัวได้ ฉันก็จะแบ่งปั นอำหำรให้เธอบ้ำง” เมมโลเหลียวมองดูรอบ ๆ ทุก
อย่ำงล้วนแต่เกะกะ หำควำมเป็ นระเบียบไม่ได้เลย ซึ่ งส่ อให้เห็นถึงกำรขำดควำมเอำใจใส่ และถูกละทิ้ง
เนื่องจำกไม่มีผมู ้ ำพักเป็ นเวลำนำน
ขณะที่เด็กวัยรุ่ นทั้งสองกำลังสนทนำกันอยูน่ ้ นั เจ้ำของที่พกั คนเดินทำงก็โผล่เข้ำมำ โดยที่เขำ
ทั้งสองไม่รู้สึกตัว และดุด่ำอย่ำงไม่พอใจว่ำ “คุยกันทั้งวันเชียวนะ นี่ถำ้ ฉันไม่วำ่ อะไร ก็คงจะคุยกัน
ตั้งแต่เช้ำจดค่ำใช่ไหม ไป ไป ทำงำน เดี๋ยวนี้ ถ้ำคนงำนของฉันเป็ นเสี ยอย่ำงนี้แล้ว ฉันจะดำเนิ นกิจกำร
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อยูไ่ ด้อย่ำงไร เจ้ำหนุ่มน้อยนั้น ทำควำมสะอำดสนำม และเก็บกวำดคอกสัตว์ให้เรี ยบร้อย รู ้ไหมสัปดำห์
หน้ำ จะมีพอ่ ค้ำแกะมำพักที่นี่แล้ว”
เมมโลรี บทำตำมคำสั่งของผูเ้ ป็ นนำย โดยไม่ชกั ช้ำขณะเดียวกัน ก็ไม่มีลืมที่จะนึกถึงกำรมุ่งมัน่
ที่จะแสวงหำพระเจ้ำ ประสบกำรณ์ที่ได้รับ ทำให้เขำมีควำมรอบรู ้เพิม่ ขึ้นพอสมควร แต่ขณะเดียวกัน ก็
มีหลำยอย่ำงที่ยงั คงมืดมนสำหรับเขำอยู่ เมมโลอดฉงนใจไม่ได้วำ่ เหตุใดเหตุกำรณ์จึงเป็ นไปเช่นนั้น
ทำไมมนุษย์จึงได้มีควำมเชื่อถือแตกต่ำงกันเป็ นหลำยศำสนำนัก ขณะที่มนุษย์ศึกษำหำควำมรู ้เกี่ยวกับ
พระเจ้ำอยูน่ ้ นั เขำมีโอกำสได้พบเห็นพระองค์จริ ง ๆ หรื อไม่ ปั ญหำเหล่ำนี้ยำกเกินกว่ำที่เขำจะเข้ำใจได้
และเป็ นสิ่ งที่สิ้นหวังสำหรับเขำ
เมมโลคิดไปถึงนักปรำชญ์ผทู้ ี่เขำได้พบ ณ ที่พกั คนเดินทำงในทะเลทรำย ชำยแดนประเทศ
เปอร์ เซี ย ก่อนที่จะเดินทำงมำนี้ ว่ำบำงทีนกั ปรำชญ์เหล่ำนั้น อำจเป็ นผูท้ ี่บรรลุถึงจุดสุ ดยอด เท่ำที่มนุษย์
จะบรรลุได้ อะไรนะเป็ นสิ่ งสู งสุ ดในโลก ไฟรึ ก็ไม่น่ำจะเป็ นไปได้ เมื่อไฟดับเปลวสว่ำงก็สิ้นแสง ไม่มี
อะไรเหลือ นอกจำกขี้เถ้ำและควำมมืด ไม่มีอะไรยัง่ ยืนอยูไ่ ด้ตลอดไป นอกจำกพระเจ้ำผูท้ รงสร้ำงโลก
สร้ำงทุกสิ่ งทุกอย่ำง แม้แต่ชีวติ จิตใจของเขำ เขำปรำรถนำที่จะพบพระองค์อย่ำงยิง่ จะต้องมีหนทำง แต่
หนทำงนั้น เป็ นอย่ำงไร อยูท่ ี่ไหน เขำไม่รู้เมมโลคิดย้อนไปถึงคำสอนของนักปรำชญ์ผอู ้ ำรี ที่วำ่ เรำจะ
พบพระเจ้ำได้ก็ โดยควำมบำกบัน่ ในภำระกำรงำนของเรำ เรำมุ่งที่จะพบพระเจ้ำ โดยหลีกเลี่ยงจำกภำระ
กำรงำนของเรำนั้นหำได้ไม่ ครั้นแล้วก็ปักใจมัน่ คงว่ำควำมคิดเห็นนี้น่ำจะถูกต้องแล้ว ไม่วำ่ จะเป็ นเด็ก
เลี้ยงแกะอย่ำงเขำ หรื อผูท้ ี่มีควำมรู ้มำกเป็ นนักปรำชญ์ ก็ไม่มีทำงใดที่จะดีไปกว่ำวิธีน้ ี คือต้องซื่ อสัตย์ต่อ
หน้ำที่กำรงำนและเชื่อไว้วำงใจในพระเจ้ำ อย่ำงเสมอต้นเสมอปลำย พระองค์จึงจะสำแดงพระกำยให้
เห็น
เมมโลเริ่ มต้นทำควำมสะอำดลำนเลี้ยงสัตว์ กวำดมูลสัตว์รวมไว้เป็ นกองใกล้ ๆ เนินเขำ และจัด
ให้จดั กำรเผำหญ้ำแห้งและฟำงผุตลอดจนเศษไม้ ให้สะอำด และจัดให้เป็ นระเบียบเรี ยบร้อย
คืนนั้นเมมโลนอนหลับ ด้วยควำมเหนื่ อยอ่อน และว้ำเหว่เป็ นที่สุด เขำคิดถึงเจ้ำซู ม่ำเพื่อนผู ้
แสนภักดีซ่ ึ งยอมตำยเพื่อเขำ ยิง่ คิดก็ยงิ่ อำลัยและอ้ำงว้ำง ในโลกนี้จะมีใครอีกไหมที่ยอมตำยแทนเขำ
เช่นเดียวกับเจ้ำซูม่ำ อำกำศอันหนำวเย็นในคืนนั้น ทำให้เด็กหนุ่มต้องใช้ฟำงปกคลุมตัวต่ำงผ้ำห่ม ถ้ำ
หำกว่ำเจ้ำซูม่ำยังมีชีวติ อยูห่ รื อแม้แต่เมื่อยังอยูก่ บั ฝูงแกะ ไออุ่นของสัตว์คู่ยำกของเขำก็ยงั พอจะให้ควำม
อบอุ่นแก่เขำได้บำ้ ง ด้วยจิตใจที่ยงั ผูกพันอยูก่ บั ควำมสุ ขควำมประทับใจ ในเหตุกำรณ์ในอดีต คืนนั้น
เมมโลจึงฝันไปว่ำ ตนกำลังเลี้ยงแกะอยูใ่ นทุ่งหญ้ำ พร้อมกับเจ้ำซูม่ำ มองเห็นยอดเขำสู งซึ่ งอยูไ่ กลลิบ
ปกคลุมด้วยหิมะสี ขำวบริ สุทธิ์ สะท้อนแสงวำววับดังเปลวไฟ
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คืนต่อมำเด็กเลี้ยงสัตว์ชำวซี โดน และเด็กเลี้ยงสัตว์ชำวยิวได้มำหำเมมโล ตำมที่เด็กสำวสัญญำ
ไว้ แต่เด็กชำวซี โดนแวะไปหำเด็กสำวในโรงครัว ผูซ้ ่ ึ งต่อมำเป็ นที่ทรำบกันว่ำชื่ อจูเนี ย คงปล่อยให้เมม
โลคุยกับเด็กหนุ่มชำวยิวตำมลำพัง
เด็กหนุ่มชำวยิว มิได้มำตัวเปล่ำ แต่มีแกะและสุ นขั ติดตำมมำด้วยอย่ำงละตัว เมื่อเขำเห็นเมมโล
จ้องมองสัตว์ท้ งั คู่ เขำจึงกล่ำวขึ้นว่ำ
“ทั้งแกะและสุ นขั สองตัวนี้เป็ นเพื่อน ที่ใกล้ชิดกับฉันมำกไม่วำ่ ฉันจะไปที่ไหน มักก็คอย
ติดตำมไปด้วยเสมอจนฉันเองก็บอกไม่ถูกเหมือนกันว่ำ รักตัวไหนมำกกว่ำกัน”
“ฉันเองก็เคยมีสุนขั อยูต่ วั หนึ่ ง” เมมโลเอ่ยขึ้นอย่ำงเรี ยบ ๆ
“แล้วมันไปไหนเสี ยล่ะ” อีกฝ่ ำยหนึ่งถำมพร้อมกันมองไปรอบ ๆ
“มันตำยเสี ยแล้ว” เขำตอบอย่ำงเศร้ำ ๆ “มันตำยเพรำะป้ องกันชีวติของฉันเอง”
“คนเลี้ยงแกะเท่ำนั้น ที่รู้ใจคุณค่ำของสุ นขั เธอเป็ นคนเลี้ยงแกะหรื อ” เด็กชำวยิวถำมอย่ำงเห็น
ใจ
ในที่สุดเด็กหนุ่มทั้งสอง ก็สนิทสนมกันในชัว่ ระยะเวลำอันสั้น เมมโลอนุ ญำตให้คู่สนทนำของ
เขำ ขึ้นมำนัง่ เล่นบนโพรงหิ นที่พกั ของเขำได้ ทั้งคู่ต่ำงก็เล่ำประสบกำรณ์ของตนสู่ กนั ฟัง และ
แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นกันบ้ำงตำมสมควร ตนหนึ่งเด็กชำวยิวถำมขึ้นว่ำ
“อะไรทำให้เธอละทิง้ แกะของเธอ และบำกบัน่ มำถึงที่นี่”
“มันก็แปลกเหมือนกัน บำงทีฉนั ก็อดที่จะฉงนไม่ได้วำ่ ทำไมจึงต้องทำเช่นนั้น แต่ที่เหนื อสิ่ ง
อื่นใดก็คือเป็ นเพรำะฉันต้องกำรแสวงหำพระเจ้ำและต้องกำรที่จะปรนนิบตั ิรับใช้พระองค์” เมมโลตอบ
ด้วยควำมจริ งใจ
“อะไรกัน ก็ที่เรำเลี้ยงแกะ เพื่อให้เขำนำไปใช้ในพิธีกำรในโบสถ์ ในกรุ งเยรู ซำเล็มนั้น ไม่ได้
หมำยควำมว่ำ เรำก็ปฏิบตั ิพระเจ้ำดอกหรื อ” คู่สนทนำของเขำแย้งขึ้นด้วยควำมสงสัย
ทั้งคู่ต่ำงเอนกำยนอน และเงียบไปสักครู่ หนึ่งเมมโลจึงเอ่ยขึ้นว่ำ
“เธอคิดหรื อว่ำ หำกผูห้ นึ่งผูใ้ ดเข้ำไปในพระวิหำรแล้ว เขำจะพบพระองค์ที่นนั่ ”
“ข้อนี้ฉนั ก็ไม่ทรำบเหมือนกัน เพรำะนับตั้งแต่สมัยของดำวิดมำแล้ว เรำได้รับกำรสั่งสอนเช่นนี้
เรื่ อยมำแต่จะมีใครได้เห็นพระเจ้ำหรื อไม่น้ นั ยังไม่มีกำรยืนยันให้เป็ นที่แน่ชดั ”
“ข้อนั้นฉันรู ้แล้วล่ะ” เมมโลขัดขึ้น “ในเปอร์ เซี ยพวกที่เคำรพนับถือโซโรแอสเตอร์ ก็ทำ
เช่นเดียวกัน คือสอนกันมำอย่ำงไร ก็ปฏิบตั ิกนั ไปอย่ำงนั้น ด้วยควำมเชื่อว่ำ พระเจ้ำจะสถิตอยูท่ ี่นนั่ ฉัน
เองอดที่จะคิดไม่ได้วำ่ แม้วำ่ เรำจะรู ้วำ่ พระองค์ไม่ได้ประทับอยูใ่ นสถำนที่ซ่ ึ งเรำมุ่งหวัง แต่ถำ้ เรำรู ้วธิ ี
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เรำก็สำมำรถเคำรพนมัสกำรพระองค์ได้อย่ำงถูกต้อง ไม่วำ่ จะอยูท่ ี่ไหน หรื อแม้แต่ในคอกสัตว์เช่นนี้ก็
ตำม”
เด็กหนุ่มชำวยิวมิได้ตอบว่ำกระไร เขำก้มมองไปยังแกะของเขำ ซึ่ งนอนมอบอยูข่ ำ้ งล่ำง พลำง
กล่ำวว่ำ “แกะตัวนี้เป็ นแกะตัวเดียวที่ฉนั รักที่สุด ไม่วำ่ ฉันจะไปไหน มันก็ติดตำมเสมอ ไม่เหมือนแกะ
ตัวใด ๆ ทั้งสิ้ น แต่คงอีกไม่นำนนักหรอก ที่ฉนั จะต้องเดินทำงไปยังกรุ งเยรู ซำเล็มและจำต้องฆ่ำมัน เพื่อ
เป็ นเครื่ องสักกำระบูชำแม้วำ่ มันจะไม่มีค่ำงวดอะไรมำกมำยนัก ในสำยตำผูอ้ ื่นแต่สำหรับฉันมันมีค่ำ
มำก ไม่มีอะไรอีกแล้วที่ฉนั จะเสี ยสละได้มำกกว่ำนี้ พระบัญญัติของเรำกล่ำวว่ำ ถ้ำไม่มีกำรหลัง่ เลือดก็
ไม่มีกำรไถ่บำป”
เมื่อคู่สนทนำพูดถึงตรงนี้ เมมโลก็ถำมขึ้น ด้วยควำมกระตือรื อร้นว่ำ
“พระบัญญัติของเธอ มิได้กล่ำวถึงกำรเสด็จมำของพระเมสิ ยำห์ดอกหรื อ”
“กล่ำวสิ แต่ไม่ใช่เพียงเท่ำนั้นหรอกนะ พระคริ สตธรรมคัมภีร์ของพวกฉันยังกล่ำวถึง เรื่ องอื่น
ๆ อีกมำกมำย ซึ่ งทำให้ฉนั งุ่นงงอยูเ่ สมอ เมื่อฉันเก็บเอำข้อสงสัยเหล่ำนี้ไปถำมผูใ้ หญ่ แทนที่เขำจะ
อธิ บำยให้เข้ำใจ เขำกลับหำว่ำ ฉันเป็ นคนโง่เขลำเสี ยอีก พวกเขำเหล่ำนั้นมุ่งหวังอย่ำงเดียวคือ ต้องกำร
กษัตริ ยท์ ี่เข้มแข็ง สำมำรถขับไล่พวกโรมัน และปลดปล่อยประเทศชำติของเรำให้เป็ นอิสระเท่ำนั้นเป็ น
พอ”
“เธอเล่ำรำยละเอียดให้ฉนั ฟังสักหน่อย จะได้ไหม เพรำะที่ฉนั ดั้นด้นมำนี้ ก็เพื่อแสวงหำทำงที่
จะนำไปสู่ พระเจ้ำโดยตรง” เมมโลขอร้อง
“ได้สิ ฉันจะพูดให้ฟัง แต่ฉนั จำไม่ได้หมดหรอกนะ เอำเฉพำะย่อ ๆ พอเป็ นตัวอย่ำงก็พอ”
จำกนั้นเด็กหนุ่มชำวยิว ก็ท่องเนื้อควำมจำกพระคัมภีร์ มีใจควำมว่ำ
“เขาเป็ นผู้ที่ถกู ดูหมิ่น และไม่ คบหา เป็ นคนเจ้ าทุกข์ และคุ้นเคยกับความเจ็บปวด... เขาผู้นั้นถูก
เจ็บเป็ นบาดแผล ก็เพราะการล่ วงละเมิดของพวกเราการลงโทษเพื่อให้ เกิดความสุขแก่ พวกเรา ไปตกอยู่
กับเขาผู้นั้น และที่พวกเราหายเป็ นปกติได้ ก็เพราะรอยแผลเฆี่ยนของเขาผู้นั้น เราทั้งหลายได้ หลงทาง
ไปเสี ยแล้ วเช่ นเดียวกับแกะ เราต่ างคนก็หันไปตามทางของตนเอง และพระเยโฮวาห์ ทรงให้ บาปผิด
ทั้งหมดของพวกเราตกอยู่กับเขาผู้นั้น...เหมือนดังแกะที่ถกู นาไปฆ่ า เหมือนอย่ างแกะตัวเมียไม่ อ้าปาก
ร้ องต่ อหน้ าของคนตัวขน...” (พระธรรม อิสยาห์ 53:3-7)
“ที่เธอพูดมำนั้น เป็ นคำพยำกรณ์ของชนชำติของเธอหรื อเปล่ำ” เมมโลถำมขึ้นด้วยควำมไม่
มัน่ ใจนัก
“ฉันรู ้สึกว่ำผูท้ ี่เขียนข้อควำมเหล่ำนี้ไว้ คงต้องเป็ นผูเ้ ลี้ยงแกะอย่ำงแน่นอน” เมื่อเห็นเพื่อน
ชำวยิวของเขำพยักหน้ำ เมมโลจึงถำมต่อไปว่ำ
“แล้วผูท้ ี่คำพยำกรณ์กล่ำวถึงนี้ เป็ นใครกันเล่ำ”
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“ก็คงจะเป็ นองค์พระเมสิ ยำห์นนั่ แหละ แต่กำรที่พระองค์จะทรงตำยเยีย่ งลูกแกะ และเป็ นพระ
เมสิ ยำห์ในขณะเดียวกันได้อย่ำงไรนัน่ ฉันไม่รู้ เธอก็คงจะนึกภำพออกว่ำ เวลำที่ฉนั นำแกะของฉันไป
ฆ่ำ เพื่อเป็ นเครื่ องสักกำระบูชำแก่พระเจ้ำนัน่ มันจะไม่มีกำรขัดขืนส่ งเสี ยงร้องเลยเป็ นอันขำด นอกจำก
จะนอนนิ่งบนแท่นบูชำและปล่อยให้ปุโรหิ ตฆ่ำ และพระพรมโลหิ ตของมันบนแท่นนั้นโดยดุษฎี และ
ถ้ำหำกว่ำ องค์พระเมสิ ยำห์ตอ้ งสิ้ นพระชนม์ ในสภำพเดียวกับแกะ ก็หมำยควำมว่ำ พระองค์จะต้องทรง
หลัง่ พระโลหิ ตด้วย”
“เธอพูดเช่นนี้ทำให้ฉนั มีควำมรู ้สึกว่ำ พระเจ้ำประทับอยูท่ ี่นี่เอง นักปรำชญ์เองก็กำลังแสวงหำ
พระองค์อยู่ เขำบอกฉันว่ำ พระองค์จะทรงบังเกิดมำในฐำนะเป็ นกษัตริ ย”์
“ถ้ำพระองค์เสด็จมำบังเกิดในฐำนะของพระมหำกษัตริ ย ์ ก็ตอ้ งหมำยควำมว่ำ จะทรงบังเกิดมำ
ในพระรำชวังอย่ำงกษัตริ ยเ์ ฮโรด หรื อผูย้ งิ่ ใหญ่กว่ำนัน่ ซิ ” เด็กชำวยิวแย้งอย่ำงไม่เห็นด้วย พร้อมกับชี้ให้
เมมโลดูตึกหลังใหญ่ที่อยูต่ รงหุ บเขำด้ำนตรงกันข้ำม พลำงพูดต่อไปว่ำ “ฉันไม่เชื่อว่ำเป็ นเช่นนั้นหรอก
ฉันคิดเอำเองว่ำ พระองค์จะเสด็จมำบังเกิดในฐำนะเด็กเลี้ยงแกะ อย่ำงพวกเรำนี่แหละอย่ำงน้อย เรำก็คง
ต้องมีโอกำสเห็นพระองค์บำ้ ง”
ทั้งคู่ต่ำงเงียบกันไปครู่ ใหญ่ เด็กชำวยิวจึงเปลี่ยนเรื่ องใหม่วำ่ “ฉันได้ข่ำวว่ำภำยในสองวันนี้จะมี
พวกพ่อค้ำแกะเดินทำงมำที่นี่ เธอคงจะต้องทำงำนหนักมำก ระหว่ำงที่พวกเขำอยูท่ ี่นี่ พวกนี้เป็ นคนที่เอำ
ใจยำกมำก ป่ ำเถื่อนและเห็นแก่ตวั อย่ำงร้ำยกำจ เขำกว้ำนซื้ อแกะเอำไปขำยให้ประชำชน ซึ่ งไปทำพิธีใน
โบสถ์ดว้ ยรำคำแพงมำก ด้วยเหตุน้ ี แหละ กำรนมัสกำรจึงเป็ นเรื่ องที่รำคำสู ง จนคนยำกจนแทบจะเอื้อม
ไปไม่ถึง”
สองวันต่อมำ พวกพ่อค้ำซึ่ งจะซื้ อแกะไปขำย ให้แก่ผทู ้ ี่จะนำไปทำพิธีในโบสถ์ก็มำถึง จูเนีย
ได้มำปรับทุกข์กบั เมมโลว่ำ “ทุกวันนี้พอ่ ค้ำพวกนี้ยงิ่ เอำรัดเอำเปรี ยบเรำยิง่ ขึ้นทุกที เธอคิดดูซิ เขำเลือก
ซื้ อแต่แกะตัวงำม ๆ และกดรำคำอย่ำงต่ำที่สุด นอกจำกนั้นผูเ้ ลี้ยงแกะยังต้องเฝ้ ำดูแลแกะของตนให้ดีอีก
ด้วย มิฉะนั้นอำจถูกขโมยหรื อบำงทีอำจจะร้ำย ถึงขนำดแอบต้อนเอำไปทั้งฝูงก็มีอย่ำงนี้ยงั จะเรี ยกว่ำ
เพื่อศำสนำอีกหรื อ”
“ฉันเข้ำใจแล้วละว่ำเธอหมำยถึงอะไร ตลอดเวลำที่ฉนั เฝ้ ำดูแลแกะอยูน่ ้ ี ฉันเองก็พอจะรู ้เรื่ องได้
ดี นี่ถำ้ หำกว่ำพวกพ่อค้ำเหล่ำนี้ เป็ นตัวแทนของพระเจ้ำจริ ง ๆ ละก็ ฉันเห็นจะเลิกล้มควำมตั้งใจ ที่จะ
แสวงหำพระองค์ทนั ที คนพวกนี้ร้ำยกำจมำก ร้ำยยิง่ กว่ำกำรขุดรี ดของพวกโรมันเสี ยด้วยซ้ ำไป เขำจะ
ให้รำงวัลฉันนิ ดหน่อยแต่เขำมักจะดูหมิ่นเยียดหยำมฉัน เรี ยกฉันว่ำ ไอ้เด็กบ้ำเปอร์ เซี ยบ้ำง เจ้ำถ่อย
ต่ำงชำติบำ้ ง จนทำให้ฉนั ไม่มีควำมเลื่อมใสในศำสนำของเขำเลย และถ้ำให้ฉนั เลือกเอำระหว่ำงกำรเป็ น
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นักปรำชญ์ กับกำรติดตำมศำสนำของเขำละก็ ฉันขอเลือกเอำควำมเป็ นนักปรำชญ์มำกว่ำ” เมมโล
ยอมรับอย่ำงเห็นจริ งกับถ้อยคำของจูเนีย
และเมื่อเมมโลยอมรับเช่นนั้น จูเนียก็พดู เตือนสติวำ่ “ก็เมื่อเป็ นเช่นนั้นแล้ว เธอยังจะใฝ่ ฝันถึง
พระเมสิ ยำห์ของเขำอีกหรื อ เธอจะไปหวังอะไรกับพระเจ้ำ ผูซ้ ่ ึ งใช้คนที่ขดุ เลือดขุดเนื้อเรำ เยีย่ งพวก
พ่อค้ำเหล่ำนี้ เป็ นผูด้ ำเนิ นกิจกำรของพระองค์ ทำไมเธอจึงไม่เดินทำงขึ้นไปทำงเหนื อ ซึ่ งเป็ นบ้ำนเกิด
ของฉันเล่ำ ที่นนั่ เรำมีศำสนำที่แท้จริ ง เป็ นศำสนำที่ดี่ที่สุด เรำบูชำไฟเหมือนอย่ำงที่พวกนักปรำชญ์ ผูค้ ง
แก่เรี ยนทั้งหลำยของเธอ เขำกระทำกัน เรำบูชำพระบำละและพระโมล๊อกด้วยไฟ”
เธอพูดต่อไปด้วยน้ ำเสี ยงแผ่วเบำว่ำ “ในสมัยก่อนพวกเขำเคร่ งครัดมำก ถึงขนำดบูชำเทพเจ้ำ
ด้วยกำรเผำทำรกทั้งเป็ น แต่เดี๋ยวนี้พิธีน้ ีเปลี่ยนแปลงไปมำกแล้ว ถ้ำเธอต้องกำรที่จะพบพระเจ้ำจริ ง ๆ
แล้ว ฉันคิดว่ำไปที่หุบเขำอันเป็ นถิ่นที่อยูข่ องฉันจะดีกว่ำ ฉันเชื่อว่ำอย่ำงไรเสี ย คุณพ่อคุณแม่ของฉันคง
ให้กำรต้อนรับเธอเป็ นแน่ที่นนั่ มีอำหำรกำรกินอย่ำงบริ บูรณ์ ทั้งขนม นม เนย และเนื้ อแกะ เรำจะอยูก่ นั
อย่ำงมีควำมสุ ข ฉันเองก็อยำกจะหนีจำกที่นี่ไปเหมือนกัน ฉันถูกผูร้ ้ำยลักตัวมำจำกบ้ำน มำขำยให้
เจ้ำของที่พกั คนเดินทำงที่นี่ เขำบังคับให้ทำงำนทุกอย่ำงให้เขำ ฉันคิดจะหนีกลับไปหลำยครั้งแล้ว แต่ยงั
ไม่กล้ำ ถ้ำเธอตัดสิ นใจตำมคำแนะนำของฉันละก็ เรำจะหนีไปด้วยกัน
เธอไม่ตอ้ งกังกล ถึงเด็กหนุ่มชำวซี โดนนัน่ หรอกจริ งอยู่ แม้วำ่ เขำจะเป็ นคนเผ่ำเดียวกับฉัน มำ
จำกแหล่งเดียวกัน แต่เขำก็เป็ นเพียงเพื่อนคุยแก้เหงำของฉันเท่ำนั้นเอง ฉันไม่ได้สนใจอะไรนักหรอก
ฉันเชื่อว่ำถ้ำไปถึงบ้ำนเกิดเมืองนอนของฉันแล้ว เธอต้องชอบที่นนั่ เป็ นแน่”
คำพูดของจูเนีย ชักนำจิตใจของเมมโลให้คล้อยตำมไปด้วยไม่นอ้ ย เขำรำพึงเบำ ๆ ว่ำ “แล้วฉัน
ก็คงจะมีสุนขั ด้วยใช่ไหมล่ะ”
“แน่ละ เธอคงจะมีควำมสุ ขมำกซิ นะ ที่จะได้เห็นฝูงแกะและเล็มหญ้ำ เห็นเปลวแดดสี ทองทำบ
ขอบฟ้ ำยำมอำทิตย์อศั ดง
จิตใจของเธอคงเปี่ ยมไปด้วยควำมแช่มชื่นในควำมสวยงำมของธรรมชำติ
เช่นนั้น”
เด็กสำวก้มหน้ำยอมรับด้วยเสี ยงสะอื้นว่ำ “ถูกแล้ว นัน่ เป็ นสิ่ งที่ฉนั ปรำรถนำ และหวังว่ำ เรำจะ
มีควำมสุ ขด้วยกันตลอดไป”
เมมโลนิ่งเงียบไปสักครู่ หนึ่ง แล้วจึงยืนขึ้น เขำพูดเสี ยงหนักแน่น ดัง่ หนึ่งยังมีขอ้ ขัดแย้งที่
ยิง่ ใหญ่ อันเป็ นเป้ ำหมำยของเขำ ซึ่ งไม่อำจทำให้เขำกระทำตำมคำชักชวนของจูเนียได้วำ่ “ฉันอยำกจะ
ทำตำมคำแนะนำของเธอเหลือเกิน จูเนีย ขอแต่เพียงให้ฉนั ได้พบพระเจ้ำ ผูซ้ ่ ึ งฉันเฝ้ ำเสำะแสวงหำ
เสี ยก่อน นักปรำชญ์ผทู ้ ี่ฉนั พบ พูดกับฉันว่ำ พระเจ้ำอำจสำแดงพระกำยให้แก่เด็กเลี้ยงสัตว์ที่ต่ำต้อยเช่น
ฉันได้ เช่นเดียวกับที่พระองค์จะทรงสำแดงพระกำยแก่นกั ปรำชญ์ขอ้ สำคัญอยูท่ ี่เรำต้องมีควำมเชื่อมัน่
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ในกำรแสวงหำพระองค์เท่ำนั้น พระเจ้ำอำจจะเสด็จมำยังคอกสัตว์น้ ีในเวลำหนึ่งเวลำใดก็ได้ สุ ดแท้แต่
พระประสงค์ของพระองค์ นักปรำชญ์ผเู ้ ป็ นเพื่อนของฉันกล่ำวว่ำ กำรดิ้นรนเพื่อเปลี่ยนฐำนะจำกเด็ก
เลี้ยงสัตว์ให้เป็ นนักปรำชญ์รำชบัณฑิตย์ จะไม่ช่วยให้ได้พบพระเจ้ำดีไปกว่ำสภำพเดิมได้เลย คำพูดของ
เขำซำบซึ้ งใจมำก ไม่ผดิ อะไรกับคำพยำกรณ์ หน้ำตำของเขำผ่องใสดุจแสงอำทิตย์ ที่ฉำยควำมสว่ำง ทลุ
หลังคำที่พกั คนเดินทำงแห่งนั้น และส่ องสว่ำงไปทัว่
“ฉันตระหนักอย่ำงชัดว่ำ ทุกอย่ำงที่เขำพูดกับฉันนั้น ล้วนแต่เป็ นควำมสัตย์จริ ง ฉันเคยสงสัย
บ่อยครั้งว่ำ ถ้ำพระเจ้ำสำมำรถที่จะสำแดงพระกำย แก่เด็กเลี้ยงสัตว์อย่ำงฉันได้แล้ว เหตุไฉนพระองค์จึง
ไม่ทรงสำแดงเสี ยที ถ้ำพระองค์ยงั ไม่เสด็จมำจริ ง เมื่อไรเล่ำจึงจะเสด็จมำฉันคิดว่ำ ฉันอำจจะต้องปฏิบตั ิ
หน้ำที่ของฉันด้วยควำมซื่ อสัตย์ดงั นี้เรื่ อยไป และเชื่ อว่ำพระเจ้ำคงต้องปฏิบตั ิพระรำชกิจของพระองค์
เช่นเดียวกัน แล้วบำงที่ฉนั คงจะได้พบพระองค์”
“แต่เธอก็รู้แล้วนี่ น่ำว่ำ แขกที่มำพักที่นี่และนำยจ้ำง เขำกระทำต่อเธออย่ำงไร” เด็กสำวพูดอย่ำง
ไม่พอใจ “เธอไม่เห็นหรื อว่ำ พวกพ่อค้ำกว้ำนซื้ อแกะ เพื่อเอำไปขำยในพระวิหำรเหล่ำนี้ ข่มเหงรังแก
และแช่งด่ำเธอย่ำงไร มันไม่เป็ นกำรยุติธรรมเลย ที่เธอจะต้องทนรับภำวะเช่นนั้น เธอคงจะรู ้ได้ดว้ ยว่ำ
อีกในไม่ชำ้ แทบทุกคนจะต้องมำเสี ยภำษีกนั ที่นี่ จักรพรรดิ์ออกัสตัสได้บญั ชำให้รำษฎรทุกคน ที่เคย
อำศัยหรื อมีภูมิลำเนำอยูท่ ี่เบธเลเฮ็มนี่ จะต้องเดินทำงมำที่นี่ หรื อแม้แต่ผทู ้ ี่มีบิดำมำรดำอำศัยอยูท่ ี่นี่ ก็
ต้องเดินทำงมำเช่นเดียวกัน เธอลองหลับตำนึกภำพดูซิวำ่ จะมีคนแออัดยัดเหยียดกันสักเพียงใด เจ้ำของ
ที่พกั ก็จะโก่งรำคำค่ำพักได้ตำมใจชอบส่ วนเธอก็คงต้องวุน่ วำยรับใช้แขก จนหัวซุ กหัวซุ นแทบหำเวลำ
ว่ำงไม่ได้ ไหนจะต้องรับใช้คน ไหนจะต้องดูแลสัตว์พำหนะของเขำอีก อูฐเอย ม้ำเอย ลำเอย เต็มไป
หมด เมื่อเป็ นเช่นนั้น เธอยังไม่คิดอีกหรื อว่ำ สมควรที่เรำจะหลบหนีไป ก่อนที่จะต้องเผชิ ญกับควำม
ลำบำกอันนั้น” เด็กสำวพยำยำมหำเหตุผลมำ ชักจูงเมมโลอย่ำงยืดยำว แต่เขำก็ยงั คงยืนกรำนอยูเ่ ช่นเดิม
“ฉันเคยชินกับงำนหนัก ๆ อย่ำงนี้เสี ยแล้ว” เมมโลพูดอย่ำงภำคภูมิใจ “ที่พกั คนเดินทำงใน
ทะเลทรำย ที่ฉนั เคยทำงำนมำก่อนที่ซ่ ึ งฉันได้พบกับนักปรำชญ์ ดังที่ฉนั ได้เล่ำให้เธอฟัง ก็เช่นเดียวกัน
ฉันคิดว่ำมันไม่ยงิ่ หย่อนไปกว่ำควำมลำบำกที่เธอกล่ำวถึงหรอก เพรำะฉันต้องทำงำนหนัก หำมรุ่ งหำม
ค่ำแทบทุกวัน จนมีเวลำว่ำงก็ต่อเมื่อถึงเวนำนอนเท่ำนั้น ถึงกระนั้นเจ้ำซูม่ำของฉันก็ยงั คงสู ้ทนอยูก่ บั ฉัน
เสมอ”
ในตอนท้ำย ๆ เมมโลพูดด้วยเสี ยงอันเศร้ำ เพรำะควำมคิดถึงสุ นขั ที่สุดแสนสัตย์ซื่อของเขำ แต่จู
เนียไม่ยอมเข้ำใจถึงควำมรู ้สึกของเมมโลเลย กลับพูดประชดประชันอย่ำงไม่พอใจว่ำ “ฮึ รู ้สึกว่ำเธอจะ
รักเจ้ำซูม่ำ มำกกว่ำฉันเชียวนะ”

41

เมมโลไม่ได้ตอบประกำรใด ทั้งคูต่ ำ่ งก็เงียบไปครู่ ใหญ่ แล้วเมมโลจึงขอตัวไปพักผ่อน เขำ
เลื่อนตัวออกมำนอนข้ำงนอก เพื่อจะเห็นดวงดำวต่ำง ๆ บนท้องฟ้ ำได้ชดั เจนยิง่ ขึ้น เขำสังเกตเห็น
ดวงดำวสุ กใสที่เขำเคยเห็นในครั้งแรกนั้นได้ปรำกฏขึ้นอีก ยิง่ ทำให้นึกถึงถ้อยคำของนักปรำชญ์ซ่ ึ งว่ำ
จะมีดำวปรำกฏขึ้นเหนื อแผ่นดินของยำโคบ คิด ๆ แล้วก็ฉงน หรื อว่ำจะเป็ นดำวดวงนี้กระมังแต่คง
เป็ นไปไม่ได้ เพรำะดวงดำวนั้นเล็กถึงพระเมสิ ยำห์ ผูซ้ ่ ึ งจะบังเกิดเป็ นพระมหำกษัตริ ยผ์ ยู ้ งิ่ ใหญ่ของโลก
เขำอดคิดต่อไปไม่ได้วำ่ พระองค์ทรงเป็ นที่รักของคนทัว่ ไป เช่นเดียวกับพระเจ้ำหรื อไม่ ถ้ำประชำชน
ต่ำงรักใคร่ พระองค์แล้ว
พระองค์จะทรงถูกพวกพ่อค้ำซื้ อแกะไปขำยในพระวิหำรปลงพระชนม์
เช่นเดียวกับที่พวกเขำฆ่ำแกะเหล่ำนั้นไหมหนอเมมโลรู ้สึกกังวลด้วยควำมเป็ นห่วง ทั้งนี้เพรำะเขำทรำบ
ว่ำ เมื่อแกะที่เลี้ยงหลงหำยไป พวกเลี้ยงแกะจะพยำยำมซอกซอนติดตำมหำแกะ ที่กำลังถูกต้อนไปยัง
กรุ งเยรู ซำเล็มเสมอนัน่ เอง
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บทที่ 5 องค์ พระผู้เป็ นเจ้ า
ข่ำวกำรที่จกั รพรรดิ ซี ซำร์ ออกัสตัส มีพระบัญชำให้ชำวยิวทุกคนทัว่ ประเทศ เดินทำงกลับยัง
ภูมิลำเนำเดิมของตน เพื่อจัดทำทะเบียนสำมะโนครัว และบัญชีสำหรับเก็บภำษีให้ถูกต้องแน่นอน ได้
แพร่ สะพัดไปอย่ำงรวดเร็ ว ก่อให้เกิดควำมตื่นเต้นและแปลกใจแก่ประชำชนโดยทัว่ หน้ำ ทั้งนี้ เพรำะแต่
ละคนต้องเดินทำงไปรำยงำนตัว และเสี ยภำษีแก่เจ้ำหน้ำที่เป็ นรำยบุคคล ผูห้ นึ่งผูใ้ ดจะกระทำกำรแทน
กันไม่ได้ ด้วยเหตุดงั กล่ำวจึงเป็ นที่คำดหมำยกันว่ำ หมู่บำ้ นเบธเลเฮ็ม คงต้องครำคร่ ำไปด้วยผูค้ นซึ่ ง
เดินทำงมำจำกที่ต่ำง ๆ อย่ำงแน่นอน
อนึ่งเป็ นที่เข้ำใจว่ำ ก่อนเจ้ำหน้ำที่จะกำหนดเวลำตำมหมำยประกำศนั้น ทำงรัฐบำลโรมันคงได้
ส่ งตัวแทนมำเตรี ยมกำร เพื่อดำเนินกำรนี้ เป็ นกำรล่วงหน้ำไว้แล้ว และแท้จริ งแล้ว ตัวแทนเหล่ำนั้นก็
เป็ นชำวยิวด้วยกันนัน่ เอง แม้วำ่ พวกเจ้ำหน้ำที่หรื อตัวแทนเหล่ำนี้ จะเป็ นที่รังเกียจเดียจฉัน และเป็ นที่
ชิงชังของชำวยิวทัว่ ไป ในข้อหำว่ำทรยศต่อประเทศชำติ เอำใจไปฝักใฝ่ กับศัตรู แต่เจ้ำของที่พกั คน
เดินทำง ก็มิได้มีควำมรู ้สึกดังกล่ำวเลย เพรำะเขำรู ้วำ่ อย่ำงไรเสี ยคนเหล่ำนี้คงจ่ำยค่ำที่พกั และค่ำบริ กำร
ให้แก่เขำอย่ำงงำมนัน่ เอง
ผูค้ นที่อยูห่ มู่บำ้ นเบธเลเฮ็ม หรื อที่อยูใ่ นละแวดนั้น แทบจะไม่มีผใู ้ ดกล่ำวขวัญถึงกำรเดินทำง
ของมำเรี ยและโยเซฟ ซึ่ งเป็ นวงศ์วำนของกษัตริ ยด์ ำวิดเลยไม่มีใครให้ควำมสนใจเลยว่ำ บุคคลทั้งสองนี้
เป็ นใคร มำจำกไหน มียศฐำบรรดำศักดิ์อะไร
ณ ที่พกั คนเดินทำง คนงำนทุกคนต้องทำงำนอย่ำงเหน็ดเหนื่อย ตั้งแต่เช้ำจนค่ำมืด ห้องรับแขก
ต่ำง ๆ ถูกจัดไว้อย่ำงเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย เพื่อบริ กำรแขกหรื ออย่ำงเต็มที่ เจ้ำของที่พกั คนเดินทำง หวัง
อย่ำงเต็มที่วำ่ กำรที่ผคู ้ นเดินทำงมำเพื่อเสี ยภำษีและจดทะเบียน ตำมคำบัญชำของจักรพรรดิซีซำร์
ออกัสตัส เป็ นโอกำสที่เขำจะกอบโกยเงินทองให้มำกที่สุดเท่ำที่จะมำกได้ เขำถือว่ำคำบัญชำของ
จักรพรรดิโรมัน เป็ นเครื่ องอำนวยผลประโยชน์ให้เขำ ดุจเหมือนแร่ ทองคำทีเดียว เขำเตรี ยมแผนกำรไว้
ว่ำ จะตั้งรำคำห้องพักไว้อย่ำงสู งลิ่ว เฉพำะคนที่ร่ ำรวย และมียศฐำบรรดำศักดิ์สูง ๆ เท่ำนั้น จึงจะพักได้
คนเห็นแก่ได้ผนู ้ ้ ี ไม่ค่อยจะคำนึงถึงจิตใจใครนัก เขำเคยคิดเสมอว่ำ แม้แต่กษัตริ ยด์ ำวิดเองก็เถอะ หำก
ว่ำพระองค์ยงั ทรงดำรงพระชนม์อยู่ และเสด็จมำพักในสถำนที่ของเขำ เขำก็จะคิดค่ำบริ กำรอย่ำงสู งลิ่ว
โดยไม่มีกำรยกเว้น จิตใจของเขำอิ่มเอิบไปด้วยควำมหวัง ในโชคลำภเหล่ำนั้น
บ่ำยวันหนึ่ง ขณะที่เจ้ำของสถำนที่พกั คนเดินทำงกำลังนัง่ พักผ่อน ด้วยกำรคุยกับคนเลี้ยงแกะ
สองสำมคนตรงประตูทำงเข้ำอยูน่ ้ นั ตอนหนึ่งคนเลี้ยงแกะเอ่ยขึ้นว่ำ “ฉันรู ้สึกคิดถึงคำพูดของท่ำน
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ศำสดำพยำกรณ์มีคำห์ ยังไงชอบกล ในตอนที่วำ่ “บ้ำนเบธเลเฮ็ม ซึ่ งเป็ นหน่วยชนหมูน่ อ้ ย ในหมู่บำ้ น
จำนวนพันคนแห่งดูยำห์ จะมีผหู ้ นึ่งแทนเรำออกมำจำกท่ำน ซึ่ งจะเป็ นกษัตริ ยค์ รองอิสรำเอล”
“เชอะ เขำไม่ได้หมำยถึงคนเลี้ยงแกะอย่ำงเจ้ำหรอก” เจ้ำของที่พกั คนเดินทำงพูดอย่ำงเย้ยหยัน
“อย่ำว่ำแต่ฉนั เลย ลุงก็เหมือนกันนัน่ แหละ” คนเลี้ยงแกะคนหนึ่งย้อนตอบ ขณะที่ท้ งั สองกำลัง
พูดจำทำนองยกตนข่มท่ำนอยูน่ ้ นั หนึ่งในบรรดำผูเ้ ลี้ยงแกะ ซึ่ งร่ วมสนทนำด้วยได้เอ่ยขึ้นว่ำ “ในบท
เพลงสดุดีของเรำนั้น พระเมสิ ยำห์จะเสด็จกลับมำบังเกิดเป็ นเชื้อสำยของกษัตริ ยด์ ำวิด และวงศ์วำนของ
กษัตริ ยด์ ำวิดก็จะเดินทำงมำยังเบธเลเฮ็มด้วย ตำมควำมคิดเห็นของฉัน ถ้ำหำกว่ำองค์พระเมสิ ยำห์บงั เกิด
แล้วจริ ง ๆ พระองค์ก็จะต้องเสด็จมำในครำวนี้เป็ นแน่ นับว่ำเป็ นโอกำสอันประเสริ ฐแล้ว ที่เรำจะได้
เห็นพระองค์”
แต่เจ้ำของที่พกั คนเดินทำง หำได้มองเห็นคุณค่ำในคำพูดนั้นไม่ กลับกล่ำวอย่ำงคนเห็นแก่ตวั ว่ำ
“พระองค์เสด็จมำก็ดีนะซี ฉันจะจัดห้องที่ดีที่สุดไว้ตอ้ นรับพระองค์ ถ้ำพระองค์สำมำรถชำระค่ำบริ กำร
ตำมที่ฉนั เรี ยกร้องได้นนั่ แหละฉันจึงจะยอมยกย่อง ให้เป็ นพระมหำกษัตริ ยผ์ ยู ้ งิ่ ใหญ่”
เมมโลซึ่ งยืนฟังกำรสนทนำอยูด่ ว้ ย รู ้สึกตื่นเต้นยินดีเป็ นอย่ำงยิง่ ที่ได้ยนิ ถึงองค์พระเมสิ ยำห์
จนไม่อำจอดกลั้นต่อไปได้ จึงกล่ำวขึ้นว่ำ “ถ้ำเช่นนั้นฉันก็คงจะมีโอกำสเห็นพระองค์ดว้ ย ท่ำนบำลทำ
ซำ นักปรำชญ์ผเู ้ ป็ นสหำยของฉัน ก็คงจะมำด้วยเช่นกัน เรำจะได้เรี ยนรู ้ถึงวิถีทำง ที่จะนำไปสู่ พระเจ้ำ
ได้ดีกว่ำนี้”
“ไอ้เด็กโง่เปอร์ เซี ย” ชำยชรำเจ้ำของสถำนที่พกั คนเดินทำงตวำดขึ้น อย่ำงเกรี้ ยวกรำด “สิ่ งที่เจ้ำ
ต้องทำขณะนี้คืองำนรู ้ไหม ไม่ใช่เอำเวลำมำฝันถึงองค์พระเมสิ ยำห์ของพวกฉัน รี บไปทำงำนเข้ำ ไปปัด
กวำดหยักไย่แมมมุงต่ำง ให้หมดแล้วเช็ดถูห้องหับต่ำง ๆ ให้เรี ยบร้อย ขัดพื้นให้เป็ นเงำเชียวนะ ถูฝำผนัง
ให้สะอำดด้วย ตลอดจนปั ดกวำดคอกสัตว์เสี ยด้วย รู ้ไหม เมื่อมีโอกำสฉันก็ตอ้ งตักตวงเงินทองไว้ ให้
มำกที่สุดเท่ำที่จะทำได้ จะเอำไว้ชดเชยยำมเมื่อไม่มีแขกมำพัก และไม่มีทำงหำเงินได้ พร้อมกันนั้นก็จะ
ได้เอำไว้เลี้ยงปำกเลี้ยงท้องของเจ้ำเอง และเจ้ำเด็กสำวชำวซี โดนนัน่ อีกคน เข้ำใจหรื อเปล่ำ”
แม้วำ่ เมมโลและจูเนีย จะเคยผจญต่อควำมทุกข์ควำมลำบำกมำมำก แต่เดี๋ยวนี้เด็กหนุ่มสำวทั้ง
สองต้องยอมรับว่ำ เป็ นงำนหนักที่สุดแสนจะทนทำนได้ ยิง่ กว่ำครั้งใด ๆ ไม่วำ่ เขำจะต้องตื่นแต่เช้ำมืด
และทำงำนไปจนค่ำมืดดึกดื่นเพียงใด ไม่วำ่ เขำขยันขันแข็งอย่ำงไร ก็ดูเหมือนว่ำยังไม่เป็ นที่พอใจของ
เจ้ำของเจ้ำของสถำนที่คนเดินทำง อยูน่ นั่ เองยิง่ ตำเฒ่ำผูน้ ้ ี นึกถึงเงินทอง ที่จะหลัง่ ไหลมำมำกเท่ำใด เขำก็
บีบบังคับให้เมมโลและจูเนีย ผูน้ ่ำสงสำร ทำงำนหนักขึ้นเท่ำนั้น ดูเหมือนว่ำควำมละโมภของเขำ ช่ำงไม่
มีขอบเขตจำกัดเสี ยเลย
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เมมโลรู ้ดีวำ่ ในกำลข้ำงหน้ำจะเป็ นอย่ำงไร เขำอำจจะได้รับค่ำตอบแทนควำมเหนื่อยยำก เพียง
เศษขนมปั งแห้งกรังจนแข็งกระด้ำงเพียงไม่กี่ชิ้น หรื ออำจได้แทะเศษอำหำรที่มีแต่เอ็นหรื อเศษเนื้อติด
กระดูก เพียงเล็กน้อยเท่ำนั้น ช่ำงไม่ยตุ ิธรรมเสี ยเลย แต่ก็จำต้องทน เพรำะไม่อำจหำทำงออกที่ดีกว่ำนั้น
ได้ นำน ๆ จะได้รับค่ำบริ กำรพิเศษเล็ก ๆ น้อย ๆ หรื อเสื้ อผ้ำเก่ำ ๆ ที่เจ้ำของไม่ใช้แล้ว สักครั้ง แต่ก็มิใช่
ว่ำจะได้มำด้วยควำมแช่มชื่ นนัก เพรำะกว่ำจะได้มำก็ตอ้ งถูกโขกสับดุด่ำว่ำกล่ำว และอำจถูกลงไม้ลงมือ
ถึงขนำดเตะตีทุบต่อยเอำด้วยก็มี
ก่อนหน้ำที่จะถึงกำหนดที่ทำงรัฐบำลจะทำบัญชีสำรวจสำมะโนครัว และจัดเก็บภำษี ไม่กี่วนั
ผูค้ นก็เริ่ มทยอยมำจำกท้องถิ่นต่ำง ๆ อย่ำงมำกมำย เดินทำงมำของผูค้ นเหล่ำนี้ นอกเหนือจำกจะต้อง
เดินทำงมำตำมคำสัง่ ของจักรพรรดิโรมันแล้ว ก็เท่ำกับเป็ นกำรกลับมำเยีย่ มถิ่นฐำนเดิม และญำติพี่นอ้ ง
ซึ่ งแยกย้ำยกันอยูต่ ำมที่ต่ำง ๆ ไปในตัวอีกด้วย เพียงชัว่ เวลำไม่นำนนักบ้ำนช่องตลอดจนที่พกั คน
เดินทำง ก็แน่นขนัดไปด้วยผูค้ น โดยเฉพำะสถำน
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เพียงชัว่ เวลำไม่นำนนัก บ้ำนช่องตลอดจนที่พกั คนเดินทำงก็แน่นขนัดไปด้วยผูค้ น
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ที่พกั คนเดินทำง ซึ่ งเมมโลและจูเนียทำงำนอยูน่ ้ นั แขกเหรื่ อแออัดยัดเยียด และโกลำหน จนที่สุดจะ
บรรยำยได้มีท้ งั เจ้ำหน้ำที่ของบ้ำนเมือง และประชำชนผูเ้ สี ยภำษีชำยชรำผูเ้ ป็ นเจ้ำของเต็มตื้นไปด้วย
ควำมยินดี ที่ได้มีโอกำสกอบโกยเงินทองไว้ อย่ำงเต็มเม็ดเต็มหน่วย ยิง่ มีแขกมำกเท่ำใด สัตว์พำหนะ
ต่ำง ๆ เช่น อูฐ ม้ำและ ลำ ก็ยอ่ มจะมำกขึ้นเป็ นเงำตำมตัว ถุงย่ำม อำนม้ำ และข้ำวของ ถูกวำง
ระเกะระกะไปหมด
เนื่องจำกผูค้ นหลัง่ ไหลมำอย่ำงไม่ขำดสำยนี่เอง ชำยชรำเจ้ำของที่พกั คนเดินทำง จึงหำทำงเพิ่ม
ทำงรำยได้ให้แก่ตนเองต่อไปมำกขึ้นเรื่ อย ๆ โดยกำรเพิ่มรำคำที่พกั และจัดให้แขกเข้ำไปพักในห้องต่ำง
ๆ มำกขึ้นอีก เช่น เดิมให้พกั ห้องละคน ก็ให้พกั เป็ นห้องละสองคน สี่ คน และแปดคน ดังนั้นเรื่ อยไป
จนกว่ำจะไม่สำมำรถยัดเหยียดให้มำกกว่ำนั้นได้อีกแล้ว จึงจะหยุด ด้วยเหตุน้ ีหอ้ งทุกห้องจึงแน่นขนัด
ไปหมด หำที่วำ่ งไม่ได้เลย แม้แต่หอ้ งรับแขกเองก็ตำม ในภำวะเช่นนี้ไม่มีใครคำนึงถึงควำม
สะดวกสบำยกันนัก ขอให้มีที่หลับนอนเท่ำนั้นก็พอ ดังนั้นเรื่ องเตียงนอนจึงไม่ตอ้ งพูดถึง ทุกคนมีเพียง
เสื่ อทำด้วยฟำงเป็ นเครื่ องปูนอนเท่ำนั้น และนอนล้นออกมำตำมเฉลียงด้วย
ในควำมรู ้สึกของเมมโลแล้ว ไม่มีครั้งใดที่เขำจะเหน็ดเหนื่อยเท่ำกับครั้งนี้เลย เขำต้องวิง่ พล่ำน
บริ กำรแขกเหรื่ อ ตลอดทั้งวัน อย่ำงไม่มีเวลำเป็ นของตัวเองเลยบรรยำกำศภำยในที่พกั คนเดินทำง เต็ม
ไปด้วยควำมอึกทึกครึ กโครม บ้ำงกินอำหำร บ้ำงดื่มสุ รำ บ้ำงร้องเพลง บ้ำงเต้นรำ บ้ำงปรบมือโห่ ร้อง
กันอย่ำงสนุกสนำน ส่ งเสี ยงลัน่ ไปหมด
เมมโลมองเห็นสภำพเหล่ำนั้นก็เกิดควำมสมเพชในตัวเองว่ำ ทั้ง ๆ ที่รู้อยูว่ ำ่ จะต้องเป็ นเช่นนี้
แล้วยังขืนอยูต่ ่อไปอีกทำไม เพื่อคอยเฝ้ ำพระมหำกษัตริ ยผ์ ยู ้ งิ่ ใหญ่ของชนชำติยวิ หรื อ เพื่อคอยเฝ้ ำองค์
พระเมสิ ยำห์หรื อ เพื่อแสวงหำทำงที่จะนำไปสู่ พระเจ้ำหรื อ ควำมน้อยเนื้อต่ำใจชักนำให้เข้ำใจผิด ๆ ไป
ชัว่ ขณะหนึ่งว่ำ ไม่น่ำจะเป็ นไปได้เลยไม่มีทำงที่เขำจะพบพระมหำกษัตริ ย ์ หรื อพระเมสิ ยำห์ได้เลย
สถำนที่อนั สกปรกหมักหมมไปด้วยกลิ่นเหม็น กลิ่นเหงื่อไคล กลิ่นสุ รำ และเสี ยงร้อยกระจองงอแงของ
เด็ก ๆ เช่นนี้ อย่ำว่ำแต่พระเจ้ำผูส้ ู งสุ ดเลย แม้แต่ศำสดำพยำกรณ์ หรื อปุโรหิ ตเอง ก็คงไม่ปรำรถนำที่จะ
ย่ำงกรำยเข้ำมำ
นอกเหนือไปจำกบรรยำกำศ อันคละเคล้ำไปด้วยกลิ่นไอของอบำยมุข และควำมอึกทึกคึก
โครมดังกล่ำวแล้วแขกเหรื่ อบำงกลุ่มก็มีกำรจับกลุ่มกัน
วิพำกษ์วจิ ำรณ์กนั ถึงเรื่ องที่จะต้องเสี ยภำษี
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง และค่ำที่พกั ตลอดจนค่ำบริ กำร ซึ่ งสถำนที่พกั คนเดินทำงแห่งนี้เรี ยกเก็บอย่ำง
สู งลิ่ว แต่ละคนล้วนรู ้สึกไม่พอใจที่ถูกบีบคั้นเช่นนั้น และเมื่อไม่มีทำงที่จะระบำยควำมขุ่นเคืองแก่ใคร
ได้ ผลที่สุดก็มำลงเอยที่เมมโล ซึ่ งต้องกลำยเป็ นแพะรับบำปอย่ำงน่ำสงสำร
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ประสบกำรณ์เหล่ำนี้ทำให้เมมโลรู ้สึกเบื่อหน่ำยกำรงำนของเขำ ขยะแขยงต่อสถำนที่แห่งนั้น
และรู ้สึกรังเกียจเจ้ำของที่พกั คนเดินทำง ซึ่ งเต็มไปด้วยควำมเห็นแก่ตวั วำจำหยำบคำย เต็มไปด้วยกำรดุ
ด่ำและสั่งงำนแต่สิ่งที่ให้เป็ นบำเหน็จตอบแทนควำมขยัยหมัน่ เพียรควำมเหน็ดเหนื่อยของเขำ กลับมีแต่
เศษอำหำรเท่ำนั้นเองหลำยครั้งที่เมมโลต้องหวนไปคิดถึงควำมสุ ขควำมอบอุ่น ที่เคยได้รับจำกพ่อแม่
และน้อง ๆ ก็อดที่จะฉงนได้วำ่ เหตุใดหนอเขำจึงจำกหุ บเขำแห่งควำมฝัน จำกฝูงแกะของเขำและจำก
แผ่นดินอันเป็ นบ้ำนพ่อและเมืองแม่ มำผจญควำมทุกข์ยำกถึงเพียงนี้
เย็นวันนั้นขณะที่เมมโลเดินผ่ำนห้องครัว บังเอิญจูเนียยืนอยูต่ รงทำงผ่ำนพอดี เธอกระซิ บให้
เมมโลตำมเธอเข้ำไปในที่แห่ งหนึ่ง แล้วปรับทุกข์วำ่ “เมมโลฉันคิดว่ำฉันทนอยูท่ ี่นี่ต่อไปไม่ไหวแล้วล่ะ
เธอก็เหมือนกัน เรำจะทนอยูต่ ่อไปทำไม ไม่มีควำมหวังสำหรับเรำเลยตนนิดเดียว ไหนจะต้องทำงำนจน
สำยตัวแทบขำด ไหนจะต้องถูกเขำโขกสับว่ำกล่ำว อำหำรกำรกินก็มีแต่เศษอำหำรนิด ๆ หน่อย ๆ
เท่ำนั้น ฉันคิดว่ำคืนนี้เป็ นโอกำสดีของเรำแล้วล่ะ คนมำกอย่ำงนี้ หลบหนีไปได้ง่ำย ไม่มีใครสังเกตเรำ
หรอก ไปยังบ้ำนเกิดของฉันที่ซีโดน พ่อแม่พี่นอ้ งของฉันคงจะดีใจมำก ที่นนั่ เรำจะมีเวลำพักผ่อนเป็ น
ตัวของตัวเอง มีอำหำรกำรกินอย่ำงบริ บูรณ์ ไม่ตอ้ งทนระกำลำบำกมำกอย่ำงนี้”
เมมโลยอมรับว่ำ งำนหนักและตัวเหน็ดเหนื่อยมำก อย่ำงที่ไม่เคยประสบมำก่อน แต่กำรที่จะให้
หลบหนีไปนั้น เขำไม่เห็นด้วย เพรำะเขำยังคงมีควำมเชื่ อมัน่ ว่ำพระเจ้ำจะเสด็จมำในเวลำหนึ่งเวลำใดก็
ได้
“เธอคิดหรื อว่ำ พระเจ้ำจะเสด็จลงมำ ในสถำนที่พลุกพล่ำนไปด้วยผูค้ นเช่นนี้ ฉันไม่เคยคิดเลย
ว่ำพระองค์จะเสด็จมำ หรื อแม้เพียงจะส่ งผูแ้ ทนมำก็ตำม จงระงับควำมคิดอันเพ้อเจ้อเหลวไหลของเธอ
เสี ยเถิด ฉันคิดว่ำเธอจำเป็ นที่จะต้องแสวงหำทำง ในกำรดำรงชีวติ มำกกว่ำที่จะแสวงหำทำงที่จะนำไปสู่
พระเจ้ำ” จูเนียชักชวนต่อไป ด้วยควำมขุ่นเคืองใจ
แต่เมมโลก็ยงั คงยึดมัน่ ในอุดมคติของเขำอย่ำงไม่เปลี่ยนแปลง เขำกล่ำวตอบเด็กสำวว่ำ “ที่เธอ
พูดนั้นก็มีส่วนถูกมำกอยู่ แต่ถึงอย่ำงไร ฉันก็เชื่ อว่ำ จะได้พบพระองค์ นักปรำชญ์ที่ฉนั พบกำชับฉันว่ำ
บุคคลที่ละทิ้งหน้ำที่กำรงำนของตน จะไม่มีทำงได้พบพระเจ้ำเลย ถ้ำหำกพระองค์ทรงพอพระทัยแล้ว
พระองค์ก็อำจเสด็จมำสู่ คอกสัตว์ก็ได้ ขอเพียงให้ฉนั ซื่ อสัตย์ต่อพระองค์เท่ำนั้นด้วยเหตุน้ ีแหละ ฉันจึง
ไม่อำจละควำมตั้งใจได้ง่ำย ๆ
อีกประกำรหนึ่งฉันก็ได้ให้สัญญำกับเจ้ำของที่พกั คนเดินทำงแล้วว่ำ ฉันจะทำงำนจนกระทัง่
กำรเก็บภำษีครั้งนี้ผำ่ นพ้นไปเสี ยก่อน เมื่อฉันรับปำกกับเขำเช่นนี้ ฉันก็จะต้องทำตำมคำสัญญำนั้น แม้วำ่
เขำจะปฏิบตั ิต่อฉันอย่ำงไม่เป็ นธรรม ก็เป็ นภำวะที่ตอ้ งทนเอำ เธอลองคิดดูเถิดว่ำถ้ำฉันไม่รักษำคำพูด
ของฉันเองแล้ว ฉันจะไปหวังต่อพระสัญญำของพระเจ้ำได้อย่ำงไร”
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ขณะที่เด็กหนุ่มสำวกำลังพูดคุยกันอยูน่ ้ นั ก็มีเสี ยงผิวปำกดังขึ้นเบำ ๆ จูเนียรี บขอตัวออกไปดู
เพรำะคิดว่ำคงเป็ นเด็กเลี้ยงแกะชำวซี โอน เพื่อนของเธอนัน่ เอง ส่ วนเมมโลก็กลับไปทำงำนตำมเดิม
กว่ำงำนจะเสร็ จก็ได้เวลำหลับนอนพอดี เมมโลรู ้สึกว่ำคืนนั้นเขำเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ำ จนแทบ
จะปี นขึ้นไปยังโพรงหิ นอันเป็ นที่นอนของเขำไม่ไหว เขำสังเกตเห็นว่ำดวงดำวที่เขำเคยมองดูอยูแ่ ทบ
ทุกคืนนั้น เคลื่อนใกล้เข้ำมำทุกทีและเปลี่ยนตำแหน่งไปอย่ำงรวดเร็ ว ผิดกับคืนก่อน ๆ เพรำะคืนนี้ดำว
ดวงนั้นมำลอยอยูเ่ หนื อศีรษะของเขำพอดี ด้วยจิตที่ผกู พันกับดวงดำว พระมหำกษัตริ ยผ์ ยู ้ งิ่ ใหญ่ พระเม
สิ ยำห์ เบธเลเฮ็ม กษัตริ ยด์ ำวิด ดังนั้นเมมโลจึงฝันเห็นภำพพจน์เหล่ำนั้นอย่ำงเป็ นสุ ข
เมมโลนอนหลับได้ไม่นำน ก็ตอ้ งสะดุง้ ตื่น เพรำะมีเสี ยงม้ำลำเหยำะย่ำงมำหยุดหน้ำประตู
สักครู่ หนึ่งก็ได้ยนิ เสี ยงเคำะประตูให้เปิ ดรับ อำกำศอันหนำวเย็นทำให้เมมโลงัวเงียตื่นขึ้น ด้วยควำมไม่
พอใจนักใครหนอช่ำงมำเคำะประตูในเวลำดึกดื่นถึงป่ ำนนี้ จะหำที่นอนชัว่ ครำวรอไว้รุ่งสำงเสี ยก่อน
มิได้หรื อ เมมโลครุ่ นคิดด้วยควำมหงุดหงิด เขำปี นลงมำจำกที่นอน เดินลัดเลำะไปตำมเหล่ำสัตว์พำหนะ
และข้ำวของของแขกเหรื่ อ ที่วำงระเกะระกะอย่ำงไม่เป็ นระเบียบ เพื่อไปเปิ ดประตูดูวำ่ เป็ นใคร
ดำวบนท้องฟ้ ำคืนนี้ สว่ำงสุ กใสมำกยิง่ กว่ำคืนใด ๆ เมมโลเดินไปพลำง ก็คิดตำหนิบุรุษในยำม
วิกำลไม่นอ้ ยเพรำะกลัวว่ำเสี ยงเคำะประตูของบุคคลผูน้ ้ นั
รบกวนแขกเหรื่ อทั้งหลำยนัน่ เอง อนึ่ง
สถำนที่แห่งนี้ก็มีผมู ้ ำพักแน่นขนัดอยูแ่ ล้ว ถึงขนำดต้องนอนล้นออกมำตำมทำงเดิน ดังนั้นจึงไม่มี
ประโยชน์อะไรเลย ที่จะมำเคำะประตูเรี ยกยำมนี้ แม้เป็ นเวลำกลำงวันแท้ ๆ ถ้ำไม่มีเงินติดตัวมำก ๆ ก็
อำจไม่ได้รับกำรต้อนรับ จำกเจ้ำของสถำนที่พกั ก็ได้
เมมโลแอบมองลอดแนวรั้วอิฐ เห็นชำยรู ปร่ ำงสู งใหญ่คนหนึ่งยืนอยูห่ น้ำประตู และมีสตรี คน
หนึ่งคลุมหน้ำอยูบ่ นหลังลำ
“ท่ำนครับ ได้โปรดเปิ ดประตูรับเรำด้วยครับ” ชำยผูน้ ้ นั ตะโกนเรี ยก พลำงเคำะประตู “โปรดให้
เรำพักสักคืนเถิด เรำเดินทำงมำไกล” เขำอ้อนวอนด้วยน้ ำเสี ยงละห้อยน่ำสงสำร เมมโลเองก็ได้เพียง
แอบมองดู ด้วยควำมสงสำรและเห็นใจเท่ำนั้นเอง ไม่อำจจะช่วยอะไรได้ เขำคิดว่ำ ถ้ำเขำเป็ นเจ้ำของที่
พักแห่งนี้ เขำก็อำจจัดที่พกั ให้บุคคลคู่น้ ีได้ แม้จะมีคนแน่นแล้วก็ตำม
“ท่ำนครับ ได้โปรดเปิ ดประตูรับเรำด้วยเถิด” ชำยผูน้ ้ นั ทุบประตูพลำงอ้อนวอนอีกชัว่ ครู่ ต่อมำ
เจ้ำของที่พกั คนเดินทำง ก็เดินทำงมำหยุดอยูท่ ี่เฉลียงเหนื อประตูร้ ัว ในมือถือเทียนเล่มหนึ่ง เป็ นเครื่ อง
ส่ องแสงสว่ำง
“ทำไมจึงมำรบกวนเรำดึกดื่นป่ ำนนี้ ” เขำตะคอกด้วยควำมไม่พอใจ พร้อมกับขับไล่ไส่ ส่งว่ำ
“ไป ไปเสี ย ให้พน้ ”
“ได้โปรดเห็นใจ เรำเดินทำงมำไกล” แขกยำมวิกำลขอควำมเห็นใจ
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“ไม่ได้หรอก ห้องพักของเรำเต็มหมดแล้ว” ชำยชรำนำยจ้ำงของเมมโล ตอบด้วยน้ ำเสี ยงแข็ง
กระด้ำง
“ภรรยำของฉัน ไม่สู้จะสบำยนัก ขอได้เห็นใจด้วยเถิด” ชำยผูน้ ้ นั พยำยำมขอควำมเห็นใจ ต่อไป
อย่ำงไม่ลดละ
ชำยชรำเพิ่มสังเกตเห็นว่ำ มีสตรี นงั่ บนหลังลำอยูด่ ว้ ย แต่ก็ไม่วำยที่จะปฏิเสธคำอ้อนวอนนั้น
โดยอ้ำงว่ำแขกของเขำล้วนแต่เป็ นคนมีเงิน และต่ำงก็เหน็ดเหนื่อยอ่อนเพลีย ต้องกำรพักผ่อนให้เต็มที่
เขำไม่อำจทำกำรใด ๆ เป็ นกำรรบกวนได้
แต่แล้วในที่สุด เจ้ำของสถำนที่พกั คนเดินทำงก็ยอมรับชำยหญิงคู่น้ นั ไว้ โดยสั่งให้เมมโลเลือก
เอำคอกสัตว์สักคอกหนึ่ง แล้วไล่ตอ้ นสัตว์ในนั้นไว้ในสนำมข้ำงนอก แล้วทำควำมสะอำดพื้น จัดเป็ นที่
พักให้คนทั้งสองในตอนสุ ดท้ำย เขำกำชับชำยหญิงคู่น้ นั ว่ำ “คืนนี้พกั ผ่อนเสี ย แล้วพรุ่ งนี้อย่ำงลืมชำระ
เงินให้ฉนั ก็แล้วกัน
เมมโลจูงลำเดินนำเขำไปยังคอกสัตว์ เขำรู ้สึกไม่พอใจนัก ที่ตอ้ งทำงำนอย่ำงไม่รู้เวลำหลับนอน
เช่นนี้ เขำคิดถึงควำมเหนื่อยยำกที่ได้รับแล้ว ก็รู้สึกน้อยใจเป็ นอย่ำงยิง่ จนไม่อำจอดกลั้นต่อไปได้อีก
แล้ว เขำตัดสิ นใจในฉับพลันนั้นว่ำ พรุ่ งนี้เขำจะเดินทำงจำกสถำนที่แห่งนี้ ไปแสวงหำพระเจ้ำใน
ดินแดนแห่งอื่นต่อไป แต่บดั นี้เขำต้องทำหน้ำที่ของเขำด้วยควำมซื่ อสัตย์สุจริ ตให้เสร็ จสิ้ นเสี ยก่อน
ชำยหญิงคู่น้ ีก็เป็ นคนยำกจนเช่นเดียวกับเขำ จึงควรที่จะให้ควำมช่วยเหลือให้ดีที่สุดเท่ำที่จะทำ
ได้ เมมโลเดินนำไปหยุดที่คอกสัตว์ใกล้ ๆ ที่เขำพัก และจัดแจงไล่สัตว์ในคอก ออกมำผูกไว้ที่หลักกลำง
ลำน ต่อจำกนั้นก็ใช้ซ่อมโกยฟำงที่สัตว์เหยียบย่ำ และสิ่ งสกปรกออกเสี ย เมื่อปัดกวำดทำควำมสะอำด
เท่ำที่จะทำได้ในขณะนั้นแล้วก็เอำฟำงที่เก็บไว้บนชั้นใต้หลังคำ ลงมำปูพ้นื ต่ำงที่นอนโดยไม่เกรงว่ำผู ้
เป็ นนำยจะดุด่ำอย่ำงไร เพรำะเขำตั้งใจไว้แล้วว่ำ พรุ่ งนี้จะจำกที่นี่ไปแล้ว แล้วจึงออกไปจูงลำเข้ำมำใน
คอกนั้น ชำยร่ ำงใหญ่น้ นั ค่อย ๆ อุม้ หญิงสำวลงมำจำกหลังลำ และวำงไว้บนกองฟำง ซึ่งเมมโลเอำมำปู
ให้น้ นั เด็กหนุ่มได้ยนิ ชำยผูน้ ้ นั กล่ำวแก่หญิงสำวว่ำ “มำเรี ยเอ๋ ย พระเจ้ำของอับรำฮัม ของอิศอัค และ
ยำโคบมิได้ทรงลืมเรำเลย ที่พกั แห่งนี้คงจะให้ควำมอบอุ่นแก่เธอได้บำ้ ง เด็กเลี้ยงสัตว์คนนี้ ช่ำงดีต่อเรำ
เหลือเกิน”
สักครู่ ต่อมำ ชำยผูน้ ้ นั จึงออกมำหำเมมโล เอำมือแตะไหล่เมมโล พลำงกล่ำวอย่ำงอ่อนโยนว่ำ
“พ่อหนุ่มน้อย ขอให้พระเจ้ำซึ่ งทรงสัญญำว่ำ จะประทำนพระเมสิ ยำห์ให้แก่เรำ จงตอบสนองควำมเอื้อ
อำรี ของเธอที่มีต่อเรำทั้งสองด้วยเถิด”
คำพูดและกริ ยำท่ำทำงอันแสดงควำมเมตตำปรำณี ที่แขกแปลกหน้ำแสดงต่อเมมโล ทำให้เขำ
รู ้สึกตื่นเต้นไม่นอ้ ย เพรำะเป็ นควำมหวังตำมที่เขำปรำรถนำ และเป็ นควำมหวังที่ทำให้เขำต้องพลัด
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พรำกจำกบ้ำนเรื อนมำถึงที่นี่เมมโลรำพึงในใจว่ำ พรุ่ งนี้เขำจะต้องไต่ถำมถึงเรื่ องพระเจ้ำ จำกแขกแปลก
หน้ำของเขำอีก โดยจะยังไม่ด่วนเดินทำงหนีไปจำกที่นี่ ตำมที่ต้ งั ใจไว้
เพื่อกันมิให้สัตว์พำหนะต่ำง ๆ เข้ำไปเหยียบย่ำในคอก ซึ่ งบัดนี้กลำยเป็ นที่พกั ของบุคคลทั้ง
สอง เมมโลจึงเอำเชือกหนังขึงกั้นตรงทำงเข้ำไว้หลำยรอบ ต่อจำกนั้นเขำจึงปี นขึ้นไปยังที่พกั ของเขำ
แม้วำ่ เด็กหนุ่มจะเหน็ดเหนื่ อยเพียงใด แต่เขำก็ไม่เคยลืมถ้อยคำหนุนน้ ำใจของนักปรำชญ์ ซึ่ งเขำได้พบที่
สถำนที่พดั คนเดินทำงแห่งแรกเลย ถ้อยคำของนักปรำชญ์ดงั ก้องอยูใ่ นจิตสำนึกของเขำตลอดเวลำเตือน
ให้เขำต้องกัดฟันสู ้กบั ภำวะหน้ำที่อนั เหนื่ อยยำก ด้วยควำมสัตย์ซื่อ เพื่อว่ำจะได้พบกับองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำ
ซึ่ งเขำก็สู้ทนตลอดมำ แต่พระเจ้ำก็ยงั ไม่มีทีท่ำว่ำจะเสด็จมำเลย
ด้วยควำมหิ วโหยเมมโลจึงเอื้อมมือหยิบเอำเศษขนมปั งที่แห้งจนแข็ง สองสำมชิ้นในถุงผ้ำเก่ำ ๆ
และขำดปุปะที่เขำซุ กไว้เหนื อซอกหิ นลงมำกิน แน่ละถ้ำหำกเขำยังอยูก่ บั บิดำมำรดำของเขำแล้ว ขนม
ปั งแบบนี้เขำจะไม่ยอมแตะต้องเป็ นอันขำด ปำกก็เคี้ยวเศษขนมปั ง ส่ วนใจก็คิดย้อนไปถึงเหตุกำรณ์ต่ำง
ๆ รวมทั้งแขกผูม้ ำพักใหม่ ด้วยคำพูดที่ก่อให้เกิดกำลังใจ และควำมอบอุ่นของชำยผูน้ ้ ี อดที่จะทำให้เขำ
คิดถึงบิดำของเขำไม่ได้ ส่ วนหญิงที่ชื่อมำเรี ยซึ่ งมำกับผูช้ ำยผูน้ ้ นั ก็รู้สึกว่ำเป็ นคนอ่อนโยน และสุ ภำพ
เรี ยบร้อย ครรภ์ของเธอแก่มำกแล้ว อีกไม่นำนก็คงจะครบกำหนดคลอด บำงทีอำจะเป็ นวันพรุ่ งนี้ก็ได้
เมมโลปล่อยจิตใจให้ล่องลอยไปกับประสบกำรณ์ต่ำง ๆ ของชีวติ ควำมผิดหวังควำมขมขื่น
ควำมน้อยเนื้อต่ำใจประดังเข้ำมำในควำมรู ้สึกอย่ำงท่วมท้น จนสุ ดที่จะอดกลั้นไว้ได้ น้ ำตำของลูกผูช้ ำย
หลัง่ ไหลออกมำอย่ำงไม่รู้สึกตัว นี่เขำร้องไห้หรื อ เขำอ่อนแอถึงขนำดนี้เชียวหรื อ เมมโลบอกตัวเองว่ำ
เขำจะหลัง่ น้ ำตำให้กบั ควำมผิดหวังที่ผำ่ นมำแล้วไม่ได้ เพรำะนัน่ เป็ นเครื่ องหมำยของคนอ่อนแอ เด็ก
เลี้ยงแกะอย่ำงเขำ แสดงควำมอ่อนแกเช่นนั้นไม่ได้
สำยตำของเมมโลจ้องจับอยูท่ ี่ดำวที่สว่ำงจ้ำบนท้องฟ้ ำ ควำมรู ้สึกเลื่อนลอย แล้วในที่สุดก็เคลิ้ม
ฝันไป เขำฝันว่ำได้ขี่อูฐทองคำข้ำมทะเลทรำย ร่ วมกับนักปรำชญ์นุ่ง ห่มขำวผูน้ ้ นั .... เป็ นฝันประหลำด
ซึ่ งเขำจดจำเรื่ องรำวทุกตอนได้อย่ำงแม่นยำ เมมโลรู ้สึกตัวตื่นขึ้นในตอนดึกเขำเห็นแสงสว่ำงจ้ำ รำวกับ
กลำงวันออกมำจำกคอกสัตว์อนั เป็ นที่พกั ของแขกหญิงชำยคู่น้ นั
เมมโลรี บพลิกกำยตื่นนอนคว่ำเอำ
ข้อศอกยันพื้น
สำยตำจับจ้องมองดูภำพในคอกสัตว์น้ นั แทบไม่กระพริ บ เขำมองเห็นบุรุษประหลำดผูห้ นึ่งยืน
อยูต่ ่อหน้ำของมำเรี ย และพระกุมำรนั้น บุรุษผูน้ ้ นั มีปีกสองข้ำงและมีรัศมีสีทองเปล่งออกจำกร่ ำงของ
บุรุษผูน้ ้ นั จนสว่ำงจ้ำ ปี กทั้งสองข้ำงเล่ำ ก็วำววับดุจเปลวทอง อำ ช่ำงประหลำดแท้ ๆ บุคคลผูน้ ้ นั คงต้อง
มำจำกโลกอื่นเป็ นแน่แท้
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เมื่อครั้งยังเป็ นเด็กอยู่ เมมโลเคยได้ยนิ เรื่ องทูตสวรรค์อยูเ่ สมอ แต่ไม่เคยคำดคิดมำก่อนเลยว่ำ
จะได้เห็นด้วยตำเช่นนี้ ทูตสวรรค์ไม่เพียงแต่จะเปล่งรัศมีสว่ำงโรจน์ไปทัว่ คอกสัตว์เท่ำนั้น หำกยัง
ประกำศด้วยมธุ รสอันน่ำฟังยิง่ ด้วยว่ำ “กำรบังเกิดของพระองค์ ได้เป็ นไปตำมคำทำนำยของอิสยำห์
ศำสดำพยำกรณ์ ซึ่ งว่ำ “ด้ วยว่ าจะมีบุตรคนหนึ่งเกิดขึน้ ในพวกเรา คื อทรงประทานบุตรคนหนึ่งให้ แก่
พวกเรา และท่ านได้ แบบการปกครองไว้ เหนือบ่ าของท่ าน และเขาจะขนามนามท่ านว่ า ที่ปรึ กษา
มหัศจรรย์ พระเจ้ าทรงอนุภาพ พระบิดาองค์ ถาวร และองค์ สันติราช”
เมมโลค่อยเลื่อนกำยลงมำจำกที่นอนของเขำ และเดินมำที่คอกสัตว์น้ นั ด้วยควำมตื่นเต้นยินดี
เป็ นล้นพ้น มิได้มีควำมหวำดกลัวเลย เพรำะนี่เป็ นเป้ ำหมำยของเขำ เป็ นควำมหวังที่เขำใฝ่ ฝัน และดั้น
ด้นแสวงหำ ด้วยควำมเหนื่ อยยำก บัดนี้ควำมเพียรทนของเขำได้บรรลุผลแล้ว เมมโลคิดถึงนักปรำชญ์ผู ้
นั้นเป็ นกำลัง อยำกให้เขำได้ประสบพบเห็นภำพนี้ เหลือเกิน เขำอยูท่ ี่ไหนหนอ ถ้ำเขำมำที่นี่เชื่อว่ำ มำ
เรี ยคงจะให้เขำมีโอกำสอุม้ พระกุมำร
เมมโลก้ำวเข้ำไปในคอกสัตว์อย่ำงสงบ และคุกเข่ำลงข้ำง ๆ พระกุมำร ท่ำมกลำงควำมสว่ำงอัน
บริ สุทธิ์ น้ นั จิตใจของเขำอิ่มเอิบซำบซ่ำน ไปด้วยควำมปิ ติยนิ ดีที่สุดที่จะกล่ำวได้ มำเรี ยพูดกับเมมโล
ด้วยน้ ำเสี ยงอันละมุนละไมซึ่ งสร้ำงควำมปรี ดำปรำโมทย์ให้แก่เขำอย่ำงมำกมำย ว่ำ “เมมโล เธอเป็ นคน
แรกที่ได้เฝ้ ำองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำ เป็ นคนแรกที่สุด”
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มำเรี ยจึงวำงพระกุมำรให้บรรทมในรำงหญ้ำนั้น
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“โอ จริ งหรื อนี่ ผมเป็ นคนแรกที่ได้เข้ำเฝ้ ำองค์พระเมสิ ยำห์ จริ ง ๆ หรื อ” เขำถำมด้วยควำม
ตื่นเต้น
“ถูกแล้วเมมโล เธอเป็ นคนแรกที่ได้เฝ้ ำพระองค์” มำเรี ยยืนยัน ขณะที่เมมโลเฝ้ ำดูพระกุมำรและ
มำเรี ยอยูน่ ้ นั ก็รู้สึกมีประกำยควำมสว่ำงดังสี รุ้งพร่ ำวพรำงไปหมดในท้องฟ้ ำ เหล่ำทูตสวรรค์เหำะมำใน
อำกำศอย่ำงมำกมำย ปี กที่กระพือนับจำนวนไม่ถว้ นนั้น เปล่งสี ระยิบระยับไปหมด มันสว่ำงจ้ำอย่ำงที่
เขำไม่เคยเห็นมำก่อน เหนื อขึ้นไปบนท้องฟ้ ำ ปรำกฏเป็ นแสงสุ กใสดุจสี รุ้ง เป็ นภำพจริ ง ๆ มิใช่ฝัน โอ
ช่ำงน่ำปลำบปลื้มอะไรเช่นนั้น
แล้วบัดนั้นเมมโลก็ได้ยนิ เสี ยงของเหล่ำทูตสวรรค์ประกำศจำกท้องฟ้ ำว่ำ “รั ศมีภาพจงมีแก่ พระ
เจ้ าในที่สูงสุ ด และบนแผ่ นดินโลก จงมีความสุขสงบสาราญท่ ามกลางมนุษย์ ทั้งปวง” บรรดำทูตสวรรค์
ได้ร้องเพลงสรรเสริ ญพระเจ้ำ ด้วยท่วงทำนองเพลงแห่ งสวรรค์ จนแผ่นดินโลกกึกก้องไปด้วยข่ำว
ประเสริ ฐที่วำ่ “รั ศมีภาพจงมีแก่ พระเจ้ าในที่สูงสุด และบนแผ่ นดินโลก จงมีความสุขสงบ”
สำหรับเมมโลแล้วโลกช่ำงเต็มไปด้วยเสี ยงเพลงเช่นนี้ วันใหม่ของชีวิตเริ่ มรุ่ งสำงขึ้นแล้ว อำ
สวรรค์ช่ำงอยูใ่ กล้เกินกว่ำที่เขำฝันไว้เสี ยอีก
บัดนี้ พระเจ้ำได้ประทับอยูก่ บั เขำและปวงมนุษย์แล้ว
ต่อไปนี้สภำพของแผ่นดินโลก คงเปลี่ยนโฉมหน้ำไปอีกรู ปหนึ่งอย่ำงแน่นอน นักปรำชญ์บำลทำซำพูด
ถูกต้องแล้วที่วำ่ พระเจ้ำอำจสำแดงพระกำยให้แก่เด็กเลี้ยงสัตว์อย่ำงเขำก็ได้ เพรำะบัดนี้พระองค์ได้ทรง
บังเกิดมำแล้วอย่ำงแท้จริ ง ป่ ำนนี้นกั ปรำชญ์และเพื่อน ๆ ของเขำอยูท่ ี่ไหนหนอ เมมโลนึกอยำกจะให้
เขำมำที่นี่ หรื อมิฉะนั้นก็ควรจะรี บเดินทำงมำยังเบธเลเฮ็มเสี ยเดี๋ยวนี้ เพื่อจะได้เข้ำเฝ้ ำพระองค์ดว้ ย
ตนเองแล้ว
จูเนียละอยูท่ ี่ไหน เมมโลเริ่ มนึกถึงเพื่อนสำวของเขำ ทำไมเธอจึงไม่มำ หรื อว่ำเธอเบื่อหน่ำยที่
จะรอคอยต่อไป และตัดสิ นใจหลบหนีไปแล้ว เด็กหนุ่มรู ้สึกฉงนกึ่งกังวลใจ แล้วเด็กเลี้ยงแกะเหล่ำนั้น
เล่ำไปไหนเสี ยหมด ทูตสวรรค์ดำรดำดเต็มท้องฟ้ ำอย่ำงนี้ พวกเขำน่ำจะเห็นแล้วนี่ นำ หรื อว่ำบุคคล
เหล่ำนั้นกำลังเดินทำงมำ คิดดังนั้นแล้ว เมมโลก็รีบลุกขึ้น ตั้งใจจะเปิ ดประตูใหญ่ไว้รอคอย ซึ่งเป็ นเวลำ
เดียวกันกับจูเนียเปิ ดประตู และวิง่ เข้ำมำหำเขำ เมมโลรี บพำเธอมำยังคอกสัตว์ที่มำเรี ยและพระกุมำร
น้อยพักอยูท่ ี่น้ นั
“เธอเห็นทูตสวรรค์ในท้องฟ้ ำไหม พระเมสิ ยำห์อยูท่ ี่ไหน” เด็กสำวกล่ำวอย่ำงกระหื บกระหอบ
“เอ เธอรู ้ได้อย่ำงไรว่ำ พระองค์เสด็จมำยังที่นี่แล้ว” เมมโลถำม
“ก็ทูตสวรรค์เป็ นผูบ้ อกนี่นำ ไหนพระองค์ อยูท่ ี่ไหน พำฉันไปหำพระองค์เร็ ว ๆ เข้ำ” เธอเร่ ง
เร้ำ เมมโลรี บพำจูเนียเดินไป พลำงกล่ำวว่ำ “ไปนมัสกำรพระองค์เสี ย ทูตสวรรค์บอกว่ำ พระองค์ทรง
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เป็ นพระเจ้ำสมควรที่มนุษย์จะต้องเคำรพบูชำ บัดนี้พระองค์เสด็จมำประทับอยูก่ บั เรำแล้ว และจะอยูก่ บั
พวกเรำตลอดไป”
ทั้งสองต่ำงวิง่ ไปยังจุดหมำยอย่ำงรวดเร็ ว “โน่นเห็นไหม มำรดำของพระองค์ กำลังอุม้ พระองค์
อยู”่
“โอ มีทูตสวรรค์อยูด่ ว้ ยหรื อนี่ โอ ช่ำงมีรูปร่ ำงงำมล้ ำเสี ยจริ ง ๆ ที่นี่ช่ำงสว่ำงเสี ยจริ ง ไม่มีควำม
มืดอยูเ่ ลย” เด็กสำวอุทำนอย่ำงตื่นเต้นต่อภำพที่ได้พบเห็น
“จริ งอย่ำงที่เธอว่ำ” เมมโลเห็นด้วยกับคำพูดของเพื่อน “นับตั้งแต่พระอิมมำนูเอลเสด็จมำ
บังเกิดที่นี่เต็มไปด้วยควำมสว่ำงอันเรื องโรจน์ ขับไล่ควำมมืดไปหมด”
ทั้งเมมโลและจูเนียต่ำงคุกเข่ำลงข้ำง ๆ มำเรี ย ซึ่ งกำลังอุม้ พระกุมำรอยู่ “โอ พระองค์ช่ำงมีพระ
ลักษณะงดงำมเหลือเกิน ดูช่ำงมีพระพักตร์ ที่สดชื่นดังหนึ่ งทรงยิม้ ขณะที่บรรทมอย่ำงนั้นแหละ” จูเนีย
กระซิบเบำ ๆ ขณะเดียวกันก็อดที่จะชมเชยมำเรี ยไม่ได้วำ่ “ดูแน่ะ มำรดำของพระองค์ เอำผ้ำอ้อมพัน
พระกำยพระองค์ ไว้อย่ำงเรี ยบร้อยเชียว”
“ฉันเห็นจะต้องวำงพระกุมำรลงสักพักหนึ่ง คิดว่ำวำงไว้ในรำงหญ้ำคงจะดี” มำเรี ยกล่ำวแก่เด็ก
วัยรุ่ นทั้งสอง
“จะวำงไว้ในรำงหญ้ำหรื อครับ ถ้ำงั้น ผมจะหำฟำงที่นุ่มมำปูให้” เมมโลรับจันอำสำทันที และ
รี บปี นขึ้นบนชั้นวำงของ หอบเอำฟำงส่ งให้จูเนียปูลงในรำงหญ้ำจนเรี ยบร้อย ต่อจำกนั้น มำเรี ยจึงค่อย
วำงพระกุมำรให้บรรทมในรำงหญ้ำนั้น
ทันใดนั้นทุกคนก็ได้ยนิ เสี ยงร้องเพลงลอยมำแต่ไกล เป็ นเพลงของคนเลี้ยงแกะ ซึ่ งเมมโลเองก็
เคยร้องบ่อย ๆ เมื่อครั้งที่ยงั เลี้ยงแกะอยูใ่ นหุ บเขำแห่งควำมฝันเสี ยงเพลงดังใกล้เข้ำมำเรื่ อย ๆ ดู
เหมือนว่ำจะตรงมำยังคอกสัตว์น้ ีดว้ ย
เมมโลรับวิง่ ออกไปยังกลำงลำนข้ำงนอก ก็เห็นคนเลี้ยงแกะกลุ่มหนึ่งกำลังเดินทำงมำ เขำโบก
มือเห็นกำรเตือนให้คนเหล่ำนั้นสงบเสี ยงเสี ย “อย่ำส่ งเสี ยงดังไป พระองค์กำลังบรรทมอยูใ่ นรำงหญ้ำ
ท่ำนจะได้เห็นและรู ้จกั พระองค์ ทูตสวรรค์บอกฉันว่ำ พระองค์คือพระอิมมำนูเอล บัดนี้ พระเจ้ำได้
ประทับอยูก่ บั พวกเรำแล้ว”
“ทูตสวรรค์ก็บอกพวกเรำเช่นเดียวกันนี้ วำ่ เรำจะได้พบพระกุมำรพันผ้ำอ้อม นอนอยูใ่ นรำง
หญ้ำ”
เมื่อผูเ้ ลี้ยงแกะเข้ำไปในคอกสัตว์ก็พบว่ำ มำเรี ยนัง่ บนขอนไม้โดยมีโยเซฟยืนอยูข่ ำ้ ง ๆ บุคคล
ทั้งสองเฝ้ ำดูพระกุมำรอย่ำงใกล้ชิด คนเลี้ยงแกะเหล่ำนี้พำกันคุกเข่ำ ข้ำง ๆ รำงหญ้ำด้วยควำมเคำรพสัก
ระ เมมโลและจูเนียนัง่ คุกเข่ำเคียงคู่กนั ทำงด้ำนหลังของผูเ้ ลี้ยงแกะ
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“พระองค์ทรงเป็ นพระเจ้ำของเรำ” ผูเ้ ลี้ยงแกะคนหนึ่งกล่ำวขึ้นอย่ำงปลำมปลื้ม
“ถูกแล้ว” ผูเ้ ลี้ยงแกะชรำอีกคนหนึ่งกล่ำวเสริ ญขึ้น ใบหน้ำซึ่ งเต็มไปด้วยรอยเหี่ ยวย่นเพรำะ
ควำมชรำของเขำ เต็มไปด้วยควำมสุ ขควำมยินดี นับตั้งแต่ได้ทรำบข่ำวจำกทูตสวรรค์ เขำกล่ำวต่อไปว่ำ
“นอกจำกพระองค์จะทรงเป็ นพระเจ้ำของเรำแล้ว พระองค์ยงั ทรงเป็ นพระเจ้ำและควำมสว่ำงของชน
ต่ำงชำติดว้ ย” กล่ำวจบเขำก็อธิ ษฐำน น้ ำตำแห่งควำมยินดีของเขำไหลออกมำอย่ำงไม่รู้สึกตัว
“เธอได้ยนิ คนเลี้ยงแกะชรำพูดไหม” จูเนียกระซิบบอกเมมโลเบำๆ “เขำบอกว่ำ พระองค์ทรง
เป็ นควำมสว่ำงของชนต่ำงชำติดว้ ย นั้นก็หมำยควำมว่ำพระองค์ทรงเป็ นควำมสว่ำงของเรำนะซี ”
“ถูกแล้ว จูเนีย” เมมโลตอบรับ “พระองค์ทรงเป็ นควำมสว่ำงของเรำทั้งบัดนี้ และตลอดไป นี่ถำ้
ฉันหลงไหลอยูก่ บั ทรัพย์สมบัติ ลำภยศ และควำมสุ ขฝ่ ำยโลกแล้ว ฉันคงไม่ได้พบพระองค์เช่นนี้เป็ นแน่
ทั้ง ๆ ที่ฉนั ไม่รู้จกั พระองค์เลย แต่พระองค์ทรงนำชี วติ ของฉัน ช่ำงเป็ นเรื่ องน่ำอัศจรรย์ เหลือที่จะเชื่อได้
นะจูเนีย เรำจะต้องเล่ำเรื่ องนี้ ให้ทุกคนฟังเลยทีเดียว”
“จริ งของเธอ เมมโล พระองค์ทรงเป็ นผูน้ ำชีวิตของฉัน เช่นเดียวกัน” เด็กสำวเห็นพ้องด้วย โย
เซฟนัง่ ลงบนขอนไม้เคียงข้ำงมำเรี ย และอ้ำแขนประคองเธอไว้ มำเรี ยยิม้ อย่ำงเหนื่ อยอ่อน แต่แววตำนั้น
เต็มไปด้วยควำมปิ ติยนิ ดี เธอซบหน้ำลงกับไหล่ของเขำ พลำงเอ่ยขึ้นว่ำ “โยเซฟ เธอได้ยนิ เด็กสำวผูน้ ้ นั
พูดไหม เขำรู ้เรื่ องเกี่ยวกับพระองค์โดยตลอดทีเดียว ทั้งนี้เพรำะพระเจ้ำได้ทรงสำแดงพระองค์แก่เขำ
นัน่ เอง พระองค์ไม่เพียงแต่จะทรงเป็ นพระอิมมำนูเอล และพระเจ้ำของพวกเรำเท่ำนั้น หำกแต่ยงั ทรง
เป็ นควำมสว่ำงของชนต่ำงชำติอีกด้วย”
ตลอดเวลำที่มำเรี ยพูดกับโยเซฟนั้น เมมโลได้ยนิ โดยตลอด เขำประสำนมือขึ้นระหว่ำงอก และ
เดินเข้ำมำหำเธอ มำเรี ยมองดูเมมโล แล้วกล่ำวแก่เขำว่ำ
“เมมโล โดยเหตุที่เธอมีใจเอื้อเฟื้ อต่อคนแปลกหน้ำ พระเจ้ำจึงได้เสด็จมำยังคอกสัตว์ของเธอ
พระองค์เสด็จมำเพื่อสำแดงพระกำยแก่พวกเรำ และมนุษย์โลกทุกคน รวมทั้งเธอด้วย เธอดีใจไหม พ่อ
หนุ่มน้อยชำวเปอร์ เซี ย ผูซ้ ื่ อสัตย์”
________________
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หนังสื อทางสายใหม่
เป็ นหนังสื อชั้นเยีย่ ม สำหรับเยำวชน
และยังให้ควำมเพลิดเพลิน แก่ท้ งั ผูใ้ หญ่และเด็กด้วย
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