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องก์ ที่ 1 ฉากที่ 1
(ฉากที่ดาดฟ้ าในบ้านของวิทวัส ฉากท้องฟ้ าสี น้ าเงินมีดาวสี เงินหลายดวง มีดวงหนึ่งใหญ่กว่า
ดาวดวงอื่น ๆ ฝาห้องสี เทา มีกระถางต้นไม้สองกระถาง มีมา้ นัง่ ยาว มีเบาะแต่งด้วยผ้าสี สดเก๋ ๆ มีมา้ นัง่
เตี้ย ๆ สามสี่ ตวั )
เปิ ดฉากมีเสี ยงเพลงแผ่ว ๆ นาขึ้นก่อน แล้วดวงดาวออกมา เปิ ดฉากเพียงเล็กน้อย
ดวงดาว
พระเจ้าทรงรักโลกอันทุกข์ยากลาบากที่ปราศจากความสงบ พระองค์จึงได้
ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ลงมา และข้าพเจ้าผูเ้ ป็ นดวงดาวของพระองค์จึงได้นาข่าวดีมา
ให้แก่ชาวตะวันออกทราบเพราะว่าเขาเป็ นนักปราชญ์ชาวแคลเดีย เขาได้ตรวจดูดาวในท้องฟ้ าทุกคืน
เพราะฉะนั้นพระผูท้ รงสร้างโลกได้ตรัสกับเขาในภาษาที่เขาเข้าใจได้โดยทางดวงดาว
และข้าพเจ้า
ดวงดาวของพระองค์ได้นาข่าวมาประกาศแก่ท่านทั้งหลายว่า พระบุตรองค์เดียวของพระเจ้าได้เสด็จมา
เสวยพระชาติเป็ นมนุษย์ ข้าพเจ้าจึงนาเขาเข้ามาเฝ้ าพระองค์เพื่อเขาจะได้นมัสการพระองค์ ข้าพเจ้าเป็ น
ดวงดาวของพระองค์
(ดวงดาวเข้าโรง เปิ ดฉากให้เห็นดาดฟ้ าบ้าน วิทวัส วิทวัส เมธาวี บัณฑิต กาลังยืนพิจารณาดู
ดาวในท้องฟ้ า)
วิทวัส (ราพึง) คืนนี้ดวงดาวแจ่มใสเหลือเกิน
เมธาวี มันแปลกกว่าทุกคืนที่ผา่ นมา
บัณฑิต (ชี้ที่ดาว) ดูดาวเหล่านั้นซิ มีรูปเหมือนบัลลังก์ และดาวกลุ่มนี้งดงามแท้ มีแสงประหนึ่ง
เพชรอันล้ าค่า (บัณฑิตและเมธาวี หยุดพูด และพากันไปนัง่ เมธาวี นัง่ ลงบนม้านัง่ นาว บัณฑิต นัง่ ลงบน
ม้าตัวเล็ก)
เมธาวี (พูดอย่างเคารพ) มหัศจรรย์ มหัศจรรย์ ดาวเบื้องบนมากเหลือที่จะคณนานับ
วิทวัส (พูดอย่างเคารพ) คุณไม่รู้สึกหรื อว่า เหนื อรัศมีอนั ใหญ่หลวงนี้ ต้องมีอานาจที่ไม่
ปรากฏ ซึ่ งปกครองเราทั้งหลายที่นบั ถือพระอาทิตย์ เรานมัสการแสงอันรุ่ งโรจน์ของพระอาทิตย์ แต่คุณ
ไม่คิดหรื อว่ามีพระหัตถ์อนั ทรงอานาจได้สร้างพระอาทิตย์ไว้ และได้กาหนดวิถีโคจรของพระอาทิตย์ไว้
ด้วย
เมธาวี ผมเองเคยคิดว่าคงจะมีพระหัตถ์อนั มัง่ คงถาวรที่ได้ทรงสร้างดวงดาวทั้งปวงซึ่ งกาหนด
ที่และแสงสว่าง
บัณฑิต เราอาจใช้เวลาชัว่ ชีวิตเพื่อแสวงหาความรู ้เกี่ยวกับดวงดาว เหมือนดังบิดาและบรรพ
บุรุษของเราได้ปฏิบตั ิมาแล้ว แต่รู้สึกว่าเรายังรู ้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น คงมีผยู ้ งิ่ ใหญ่ทรงสร้างสิ่ งทั้งปวง
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วิทวัส (พูดทันที) ดูซิคุณ (ชี้ที่ดาว) คุณเห็นดาวที่ประหลาดทางทิศตะวันออกไหม (ทุกคนลุก
ขึ้น)
เมธาวี มันสว่างยิง่ กว่าดาวอื่น ๆ
บัณฑิต ผมได้พิจารณากลุ่มดาวนี้มาหลายปี แล้ว ผมแน่ใจเหลือเกินว่า ดาวดวงนี้ไม่เคยปรากฏ
มาแต่ก่อนเลย คงมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเป็ นพิเศษ
วิทวัส ผมก็คิดว่าคงเป็ นสัญญลักษณ์อนั สาคัญ พระหัตถ์เบื้องบนคงประทานให้ดาวดวงนั้นมี
รัศมีรุ่งโรจน์เป็ นพิเศษ
เมธาวี ดูซิสว่างยิง่ ขึ้นทุกที ดูเหมือนดาวนั้นทอแสงไปสู่ แดนไกล
บัณฑิต (พูดช้า ๆ ) ผมคิดว่าผมเข้าใจความหมายแห่งปรากฏการณ์ของดาวดวงนั้น ผูย้ งิ่ ใหญ่ได้
เสด็จมาเสวยพระชาติเป็ นมนุ ษย์และเป็ นเจ้าโลก ดาวนั้นคงนาเราไปสู่ ที่ประทับของพระองค์ (เพ็ชรัตน์
ออกมา)
วิทวัส (อย่างตื่นเต้น) (จับแขนเพ็ชรัตน์) คุณไม่เห็นดาวประหลาดทางทิศตะวันออกหรื อ ดาว
นี้ไม่เคยปรากฏมาแต่ก่อนเลย
เมธาวี มันมีรัศมีสีทองเป็ นทางยาว
บัณฑิต คงเป็ นหมายสาคัญแสดงว่า กษัตริ ยผ์ ยู ้ งิ่ ใหญ่ประสู ติ
เพ็ชรัตน์ (พูดอย่างไม่เอาใจใส่ ) ถูกแล้วนั้นคือดาวที่สุกใสกว่าดาวดวงอื่น ๆ ดูนี่แน่ะ (ยกแหวน
ขึ้นดู) ผมได้ซ้ื อแหวนวงนี้จากชาวอียปิ ต์เมื่อคืนนี้ เอง คุณเคยเห็นทับทิมสี แดงสดอย่างนี้และมีค่าเท่านี้
บ้างไหม ผมพยายามต่อจนได้ราคาถูกมาก
วิทวัส จริ ง แหวนของคุณเป็ นแหวนที่งาม แต่ดาวดวงนั้นไฉนจึงส่ องแสงสดใสยิง่ ขึ้นทุกที
เมธาวี คุณบัณฑิต ผมคิดว่าคุณพูดถูก ดาวใหม่ในท้องฟ้ าเป็ นปรากฏการณ์ ที่ประกาศว่า
กษัตริ ยท์ ี่ยงิ่ ใหญ่ได้เสด็จมาประสู ติอย่างแน่นอน
บัณฑิต ผมมัน่ ใจว่าผมทราบความหมายนั้นแล้ว และผมคิดว่าผมควรจะไปเฝ้ าพระองค์
วิทวัส เราอาจจะได้เรี ยนรู ้เกี่ยวกับพระผูท้ ี่ทรงสร้างโลกที่เรากล่าวถึงอยู่ แน่นอนผูท้ ี่มีอานาจ
เหนื อสิ่ งทั้งปวงได้ส่งดาวใหม่น้ ี ให้ปรากฏในท้องฟ้ าเพื่อส่ งข่าวแก่เรา
เมธาวี ถ้าเราตามลาแสงนั้นไป บางทีเราจะได้พบกษัตริ ยผ์ ยู ้ งิ่ ใหญ่พระองค์น้ นั
บัณฑิต เราออกเดินทางเดี๋ยวนี้เถิด จะได้หมดปั ญหาที่เราสงสัย
วิทวัส (พูดกับเพ็ชรัตน์ ที่ยงั ชมแหวนอยูต่ ลอดเวลาการสนทนานี้ ) คุณเพ็ชรัตน์จะไม่เดินทาง
ไปกับเราหรื อ? ดาวดวงนั้นมีความหมายมหัศจรรย์อยูน่ ะ
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เพ็ชรัตน์ (พูดเยาะเย้ย) เพียงแต่เห็นดาวที่ไม่เคยเห็นมาก่อน แล้วจะเดินทางไกลไปกับคุณนะ
หรื อ?
บัณฑิต (อย่าสนใจ) คุณเพ็ชรัตน์ ดูซิ ใจของคุณช่างไม่ได้ยินเสี ยงเรี ยกร้องจากดาวดวงนั้นเลย
เพ็ชรัตน์ แน่ละ ผมได้ยนิ เสี ยงเรี ยกร้องจริ ง แต่เป็ นเสี ยงเรี ยกร้องของชาวอียปิ ต์คนขายแหวน
ทับทิมวงนั้นให้แก่ผม เพราะเขามีแหวนมรกตอันล้ าค่าอีกวงหนึ่ง ผมรู ้สึกว่ายากเหลือเกินที่จะตัดสิ นใจ
ว่า ทับทิมและมรกตอย่างไหนมีค่ามากกว่ากัน เดี๋ยวนี้ผมตกลงใจแล้วว่า ผมต้องซื้ อแหวนมรกตนั้นด้วย
วิทวัส คุณเพ็ชรัตน์ คุณไม่เห็นหรื อว่าดาวดวงนั้นสุ กใสอย่างประหลาด
บัณฑิต คุณไปกับเราเถิด ไม่เที่ยวหากษัตริ ยท์ ี่ประสู ติใหม่องค์น้ นั
เพ็ชรัตน์ ผมไม่เห็นว่ามีสาระพอที่คนฉลาดยอย่างเรา จะไปเที่ยวสื บหากษัตริ ยท์ ี่ประสู ติใหม่น้ ี
เพราะปรากฏการณ์ของดาวบนท้องฟ้ า เป็ นเรื่ องน่าขบขัน ผมจะไปตามหาชาวอียปิ ต์ และซื้ อเพชร
พลอยของเขา
บัณฑิต (พูดอย่างเศร้า) คุณเพ็ชรัตน์ คุณไม่คิดถึงอะไรนอกจากเพชรพลอยของคุณเท่านั้นละ
หรื อ จงตกลงใจไปสื บหากษัตริ ยอ์ งค์น้ นั ตามลาแสงของดวงดาวกับเราเถิด
จบฉากที่ 1
(คณะนักร้ องเพลงพิเศษ สลับฉาก)
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ฉากที่ 2
(เปิ ดฉากดวงดาวออกมา)
ดวงดาว บัดนี้นกั ปราชญ์ชาติแคลเดียได้เห็นข้าพเจ้า ซึ่ งเป็ นดวงดาวของพระองค์ และทาย
ปั ญหาอันมหัศจรรย์น้ ีได้ถูกต้อง ส่ วนคนอื่น ๆ เช่นเพ็ชรัตน์ก็ไม่สนใจ จิตใจของเขาไม่รู้จกั แสวงหา
ความจริ ง แต่เขาคิดว่า ทรัพย์สมบัติในโลกมีค่ามากกว่าข่าววิเศษนี้
ข้าพเจ้าเป็ นดวงดาวของพระผูช้ ่วยให้พน้ บาป ส่ องแสงมายังเมืองหนึ่ง ณ สถานที่ไกลและแสง
อันเหลืองอร่ ามของข้าพเจ้านั้น พุง่ ตรงไปยังผูป้ ระสู ติใหม่ ซึ่ งคนทั้งโลกต้องบูชา แน่ะ คุณวิทวัสและ
คุณกรรณิการ์ ภรรยาของเขาออกมาที่ดาดฟ้ าอีก เขากาลังเตรี ยมตัวเดินทาง
(ม่านเปิ ดออกให้เห็น กรรณิการ์ นัง่ อยูบ่ นม้ายาว)
วิทวัส (กาลังยืนอยูท่ ี่ดาดฟ้ า ฉากนี้เหมือนกับฉากแรก)
วิทวัว (ชี้มือ) โน่นแน่ะ น้องรัก ดวงดาวประหลาดทอแสงไปสู่ ที่ ๆ ไม่มีใครรู ้จกั พี่รู้สึกว่า
ดาวดวงนั้นเรี ยกร้องให้พี่ตามรัศมีน้ นั ไป พี่ได้พิจารณาท้องฟ้ าเช่นเดียวกับบิดาของพี่ แต่พี่ไม่เคยเห็น
ดวงประหลาดเช่นนี้ ช่างเรี ยกร้องพี่จริ ง ๆ
กรรณิการ์ (พูดช้า ๆ) พี่ค่ะ มันเป็ นดวงที่แปลกจริ ง ๆ และน้องก็รู้สึกเหมือนกับว่า เป็ น
ปรากฏการณ์ที่มีความหมายแต่พี่เป็ นคนฉลาดมาก ถึงแม้จะยังหนุ่มอยูก่ ็จริ ง พี่รู้สึกแน่ใจว่า การเดินทาง
ไปสู่ จุดหมายที่ไม่รู้จกั นี้ เป็ นการฉลาดไหม
วิทวัส (นัง่ ลง) เพราะพี่เป็ นนักปราชญ์ พี่จาต้องทาตามเสี ยงเรี ยกร้องจากดวงดาว ซึ่ งเป็ นคาสัง่
ที่ลึกลับ คุณเมธาวีและคุณบัณฑิตผูม้ ีอาวุโสและสติปัญญาเฉลียวฉลาดกว่าพี่ ก็มีความรู ้สึกเช่นเดียวกัน
เราจะไปตามทางลาแสงของดาวนี้ โดยไม่เลือกว่าจะไปสู่ ที่ใด พี่มนั่ ใจว่าลาแสงของดาวนี้ จะนาเราไป
พบกษัตริ ยผ์ ปู ้ ระสู ติใหม่ กษัตริ ยเ์ ช่นนี้ไม่เคยอุบตั ิในโลกก่อนเลย
กรรณิการ์ ถ้าพี่แน่ใจว่าพี่จะได้พบกษัตริ ยจ์ ริ ง ๆ แล้ว พี่ตอ้ งนาของขวัญที่เหมาะสมไปถวายแด่
พระองค์ คงจะมีวนั หนึ่งที่พระองค์จะได้ปกครองเมืองของเรา
วิทวัส (ขณะที่เปิ ดหีบเครื่ องเพชร) ควรจะเป็ นเครื่ องทอง (เขายกเครื่ องประดับที่ทาด้วยทอง)
ดูซินอ้ งรักนี้เป็ นชิ้นที่มีค่ามากที่สุด
กรรณิการ์ อย่าเลยค่ะพี่ ๆ เป็ นคนที่ร่ ารวยที่สุดในเมืองนี้ แต่คงไม่มีใครในเมืองไกลทราบ
ทาไมพี่จึงต้องนาของที่มีค่ามากที่สุดไปถวายแด่กษัตริ ยท์ ี่ไม่รู้จกั (กรรณิการ์ นาเครื่ องเพชรออกมา
พิจารณาหลายชิ้นเพื่อตัดสิ นใจ)
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วิทวัส (พูดอย่างหนักแน่น) น้องพูดเช่นนั้นก็ไม่ถูก พี่ตอ้ งนาของดีที่สุดไปถวายแด่กษัตริ ย ์
องค์น้ ี (ขณะที่เขาพูดจบ กรรณิการ์ ลุกขึ้นมองไปทางซ้าย)
กรรณิการ์ แน่ะ คุณเมธาวีและคุณมารศรี มาแล้ว (เมธาวี และ มารศรีเข้ามา วิทวัส ลุกขึ้น
ต้อนรับ)
เมธาวี (ชี้ที่ดาว) ดาวยังส่ องแสงและลาแสงรัศมีทองสว่างกว่าก่อน คุณพร้อมที่จะตามลาแสง
นั้นไปหรื อ?
วิทวัส พร้อมครับ ผมพึ่งจะเลือกเครื่ องทองสาหรับถวายพระองค์ (มารศรีและกรรณิการ์ นัง่
ลง กรรณิการ์ นาเครื่ องทองมาให้ดู)
เมธาวี งาม งามแท้
มารศรี เหมาะสาหรับกษัตริ ยจ์ ริ ง ๆ แต่พี่เมธาวีมีความคิดต่างกว่านี้
เมธาวี เป็ นกษัตริ ยก์ ็จริ ง แต่แตกต่างกับทุกองค์ที่เราเคยพบ ผมเชื่อว่าพระองค์เป็ นโอรส
สวรรค์จากผูท้ ี่มีอานาจยิง่ ใหญ่ได้ทรงประทานให้เรา พระผูย้ งิ่ ใหญ่ได้ทรงสร้างดาวทั้งปวงและประทาน
ดาวดวงนี้ เพื่อจะชี้ทางให้เรา พระผูย้ งิ่ ใหญ่กว่าพระอาทิตย์ที่เราบูชาในพระวิหารโน้น (ชี้ที่นอกฉาก)
พระผูย้ งิ่ ใหญ่และบริ สุทธิ์ ได้เสด็จมาจากเบื้องบน
มารศรี พี่จะเอากายานไปถวายแด่พระองค์
เมธาวี (เอาผอบกายานออกมา) ของขวัญที่เหมาะสาหรับถวายเครื่ องสักการะนี้ เป็ นกายาน
เช่นเดียวกับที่เราถวายแด่พระอาทิตย์ในพระวิหาร และน้องมารศรี ก็มีใจตรงกันกับผม
กรรณิการ์ เดี๋ยวนี้ฉนั ก็เห็นด้วยกับพี่วทิ วัสเหมือนกัน
มารศรี แม้วา่ ฉันจะไปกับพี่เมธาวีไม่ได้ แต่ใจฉันก็จะติดตามพี่ไปด้วย และใจฉันจะได้ถวาย
กายานแทบพระบาทพระองค์บริ สุทธิ์
กรรณิการ์ ใจฉันก็จะได้ถวายทองคาแด่กษัตริ ยเ์ ช่นเดียวกัน
วิทวัส ฉะนั้นเที่ยงคืนเราออกเดินทางกันเถิด จะเตรี ยมตัวกันทันไหม คุณบัณทิตพร้อมแล้ว
หรื อยัง?
เมธาวี เขาบอกว่า เขาพร้อมแล้ว
มารศรี
คุณบัณฑิตเป็ นคนยากจน เขาจะเอาอะไรไปถวายหนอ
วิทวัส ผมแน่ใจว่าเขาจะมีของถวายแน่นอน (เพ็ชรัตน์ เข้ามา)
วิทวัส (รี บร้อน) คุณเพ็ชรัตน์เรามีข่าวดีที่จะบอกคุณ ในไม่กี่ชวั่ โมงคุณเมธาวี คุณบัณฑิตและ
ผมจะออกเดินทางตามลาแสงของดาวนั้น ซึ่ งจะได้นาเราไปถึงพระผูย้ งิ่ ใหญ่ที่อุบตั ิข้ ึนในโลก
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เพ็ชรัตน์ (อย่างไม่เอาใจใส่ ) อ้อ ดาวนั้นอีกหรื อ สว่างมากกว่าเพื่อนจริ ง ๆ ลาแสงเป็ นพวง แต่ดู
นี่ซิคุณมารศรี และคุณกรรณิ การ์ (อวดแหวน) เมื่อคืนนี้ผมได้ให้คุณเมธาวีและคุณวิทวัสดูแหวนทับทิมนี้
ซึ่ งผมได้ซ้ื อจากชาวอียปิ ต์ ราคาถูกมาก ผมเชื่อว่าคงไม่ทราบว่าเป็ นเพชรพลอยที่มีค่ามาก หรื อบางทีเขา
อาจจะร้อนเงิน วันนี้ผมได้พบชาวอียปี ต์คนนั้นอีก ได้ซ้ื อมรกตจากเขาด้วย (อวดแหวนอีกวงหนึ่ง) ช่าง
เขียวสดใสอะไรเช่นนี้
กรรณิการ์ จริ งจริ งเพ็ชรัตน์ ช่างงามแท้ ๆ
มารศรี และหายากด้วย
วิทวัส แต่คุณเพ็ชรัตน์ จงดูดาวนั้น ท่านไม่สังเกตความงามอันมหัศจรรย์บา้ งหรื อ
เมธาวี คุณไม่รู้หรื อว่า ดาวนั้นมีข่าวดีสาหรับคุณเช่นเดียวกับเรา
เพ็ชรัตน์ (อย่าไม่เอาใจใส่ ) ดาวนะหรื อ ผมไม่ใช่นกั ปราชญ์เช่นคุณนี่ ผมไม่เห็นสัญญลักษณ์
ในประกายดาวดวงดาวทุกดวงจะมีความสว่างเท่ากันหรื อ คุณเชื่อตามสัญญลักษณ์ของคุณ ผมเลือกเอา
เพชรพลอยของผมดีกว่า
(ปิ ดม่ านจบฉากที่ 2)
(บรรเลงดนตรีพเิ ศษสลับฉาก)
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ฉากที่ 3
(เปิ ดม่านดวงดาวออกมา)
ดวงดาว ถึงแม้วา่ แสงของข้าพเจ้าจะสว่างไสวไปทัว่ พิภพก็จริ ง มีบางคนที่เชื่อกันว่าแสงนั้นมา
จากพระเจ้า แต่บางคนไม่ได้เอาใจใส่ ต่อแสงนั้นเลย ทรัพย์สมบัติในพิภพนี้เอง ทาให้เขาเหล่านั้นมองไม่
เห็นปรากฏการณ์ในสวรรค์ เดี๋ยวนี้เราอยูท่ ี่บา้ นของบัณฑิตเขากาลังช่วยพยุงปริ ศนาขึ้นไปดูดาวบน
ดาดฟ้ า
(ดวงดาวเข้าโรง และบัณฑิตออกมาช่วยปริศนาให้นอนลง บัณฑิตได้นาหมอนมาหนุนศีรษะ
ปริ ศนา และคลุมผ้าห่มให้เรี ยบร้อย เพื่อจะได้พกั ผ่อนสบาย)
บัณฑิต น้องเห็นดาวประหลาดนั้นไหม สว่างไสวอะไรเช่นนี้
ปริศนา เห็นค่ะ ดวงนั้นมหัศจรรย์จริ ง ดูเหมือนว่ารัศมีสีทองด้วย
บัณฑิต พี่ไม่เคยเห็นแสงนั้นมาก่อนเลย
ปริศนา น้องก็ไม่เคยเห็นเหมือนกัน พี่เคยพาน้องขึ้นมาดูดาวเสมอ แต่นอ้ งไม่เคยเห็นดาวที่มี
รัศมีรุ่งโรจน์เช่นนี้
บัณฑิต คุณวิทวัส และคุณเมธาวี เขาก็เชื่อแน่วา่ ดาวที่ปรากฏนี้เป็ นปรากฏการณ์อย่างแปลก
เราทั้งสามจะติดตามลาแสงนั้นไปเพื่อจะได้พบกษัตริ ยผ์ บู ้ ริ สุทธิ์
ปริศนา พี่ขา คุณเพ็ชรัตน์อยูก่ บั พี่เวลาดูดาวดวงนั้นหรื อ?
บัณฑิต น้องเอ๋ ย คุณเพ็ชรัตน์เขาไม่ได้เอาใจใส่ กบั ดาวดวงนั้นเลย เขาซื้ อแหวนทับทิมจากชาว
อียปิ ต์และเขาคิดว่า แหวนวงนั้นมีค่ามากกว่าดวงดาวทั้งปวง น้องรักจะยินดีกบั พี่ไหมที่พี่จะไปกับคุณ
วิทวัส และคุณเมธาวี เพื่อจะตามหาผูท้ ี่ทาให้ดวงดาวนั้นปรากฏขึ้น
ปริศนา น้องยินดีค่ะ พี่จะเอาอะไรไปถวายแด่พระองค์เล่าค่ะ?
บัณฑิต ยังไม่ทราบเลยน้อง เพราะพี่ไม่มีเงินเหมือนคุณวิทวัสและคุณเมธาวี คุณวิทวัสเขาว่าจะ
เอาทองคา ส่ วนคุณเมธาวีเขาว่าจะเอากายานไปถวายพระองค์
ปริศนา เมื่อคืนนี้ตอนที่พี่ คุณวิทวัส และคุณเมธาวีอยูด่ ูดาวนั้น น้องได้ฝันเห็นพระผูท้ ี่มา
ประสู ติใหม่บนพื้นพิภพนี้
บัณทิต ไหนน้องลองเล่าให้พี่ฟังบ้างซิ (แล้วบัณฑิตไปนัง่ ข้าง ๆ ปริ ศนาและจับมือปริ ศนา)
ปริศนา (พูดช้า ๆ และชัด) น้องได้ฝันเห็นกษัตริ ยอ์ งค์หนึ่งมาประสู ติซ่ ึ งไม่มีกษัตริ ยใ์ ดเหมือน
กษัตริ ยอ์ งค์น้ ีมาแต่ก่อน และอาณาจักรของพระองค์จะดารงอยูถ่ าวร ถึงแม้วา่ อาณาจักรของกษัตริ ยอ์ ื่น
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ๆ ได้ สู ญสิ้ นหมดแล้วก็ตาม และน้องได้ยนิ พระสุ รเสี ยงของพระองค์ตรัสว่า พระองค์ได้ครองราช
สมบัติสืบต่อไปจนชัว่ กาลปาวสาน
แล้วความฝันของน้องได้เปลี่ยนไป น้องได้เห็นพระองค์ประทับอยูต่ รงหน้าน้อง พระองค์ไม่ได้
ฉลองพระองค์เหมือนเช่นกษัตริ ยท์ ้ งั หลาย แต่เครื่ องฉลองพระองค์น้ นั ขาวบริ สุทธิ์ พร้อมทั้งมีรัศมี
เหมือนดังมหาปุโรหิ ตฉะนั้น แล้วพระองค์ได้ตรัสว่า “เรามิได้มีมหาปุโรหิ ตที่จะร่ วมสุ ขร่ วมทุกข์กบั เรา
เลย แต่พระองค์ได้ถูกทดลองเหมือนอย่างเราทุกประการ ถึงกระนั้นก็ดีพระองค์ก็ปราศจากความบาปทั้ง
ปวง”
แล้วความฝันของน้องก็ได้เปลี่ยนเป็ นครั้งที่สาม น้องได้เห็นพระองค์ซ่ ึ งไม่ได้ฉลองพระองค์
อย่างกษัตริ ย ์ และก็ไม่ได้ทรงฉลองพระองค์ดว้ ยผ้าขาวบริ สุทธิ์ ของมหาปุโรหิ ตเช่นครั้งก่อน แต่ได้มี
พวกที่เกลียดชังพระองค์แกล้งพระองค์โดยสวมมงกุฏหนามให้พระองค์ และหัวเราะเยาะอย่างเย้ยหยัน
พระองค์ทรงแบกไม้กางเขน ที่พระอังสาเต็มไปด้วยเลือด และประชาชนกาลังเยาะเย้ยพระองค์
และน้องได้เห็นพระองค์ถูกตรึ งไว้ที่ไม้กางเขนนั้นอยูน่ อกกาแพงเมือง พระองค์กาลังจะสิ้ นพระชนม์
เพราะความรักมนุษย์ท้ งั ปวงในพิภพนี้ น้องได้ยนิ พระสุ รเสี ยงของพระองค์ซ่ ึ งจะติดใจได้วา่ “จงดูพระ
เมษโปดกของพระเจ้า ผูท้ รงยกความผิดบาปของโลก” และน้องได้นมัสการที่ไม้กางเขนนั้น พี่ที่รัก น้อง
รู ้สึกว่าดวงดาวนั้นได้ประกาศถึงพระองค์ผนู ้ ้ นั จริ ง ๆ น้องเชื่อแน่วา่ พระองค์เป็ นผูบ้ ริ สุทธิ์ โดยความฝัน
นี้นอ้ งได้ทราบว่าพระองค์เป็ นผูช้ ่วยให้พน้ จากความบาป พระองค์จะทรงทนทุกข์ทรมานเพื่อคนทั้งปวง
(บัณฑิต ลุกขึ้นเดินไปเดินมาช้า ๆ และทาท่าคิด)
บัณฑิต (ทางง) กษัตริ ย.์ ....พี่เข้าใจแล้ว ท่านมหาปุโรหิ ตผูบ้ ริ สุทธิ์ ....พี่เข้าใจดีแล้ว แต่พระ
ผูช้ ่วยให้พน้ จากความบาป เป็ นผูท้ ี่จะทรงทนทุกข์ทรมาน
ปริศนา (พูดเสี ยงหนักแน่น) น้องได้ฝันเห็นเช่นนั้นจริ ง ๆ นะค่ะ
บัณฑิต (พูดอย่างตัดสิ นใจ) ถ้าเช่นนั้นพี่ก็เชื่อมัน่ น้องรัก เราไม่มีทองคาถวายแด่กษัตริ ยห์ รื อ
กายานถวายแด่ท่านมหาปุโรหิ ต แต่มดยอบ มดยอบสาหรับถวายสักการะบูชาต่อผูท้ ี่โศกเศร้าและทน
ทุกข์ทรมาน
ปริศนา ต่อพระผูช้ ่วยให้รอดพ้นบาป
บัณฑิต พระผูช้ ่วยให้พน้ บาป เรารู ้จกั แต่ความทุกข์ทรมาน น้องป่ วยมาหลายปี แล้ว พี่ไม่
สามารถที่จะช่วยน้องได้ มดยอบนี่เปรี ยบเหมือนความโศกเศร้าและการเสี ยสละ จะได้เป็ นของถวายของ
เรา
บัณฑิต (ลุกขึ้นออกไปข้างซ้ายและถือห่อสี ม่วงเดินกลับมาอีก วิทวัสและเมธาวีเข้ามา)
วิทวัส เราพร้อมกันแล้วหรื อยังล่ะ? จะได้ออกเดินทางแต่เดี๋ยวนี้
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เมธาวี คุณบัณฑิต คุณจะไปกับเราด้วยหรื อ?
บัณฑิต อ๋ อ แน่นอนทีเดียว น้องรักจะเห็นด้วยกับพี่ไหม
ปริศนา น้องเห็นด้วยค่ะ ถึงแม้วา่ ตัวของน้องจะอยูท่ ี่นี่ก็จริ ง แต่ใจของน้องก็จะติดตามพี่ไปด้วย
(เพ็ชรัตน์ เข้ามา)
เพ็ชรัตน์ (โดยไม่ทกั เขาเลย) คุณบัณฑิต ผมได้ให้แหวนพวกนั้นดูแล้ว แต่คุณยังไม่ได้ดูเลย ดูซิ
ฉันได้พบชาวอียปิ ต์อีกที และได้ซ้ื อแหวนมรกตวงนี้ แหม ราคาถูกดีจริ ง และมีประกายแวววาวดีไม่ใช่
หรื อ
บัณฑิต เป็ นแหวนมรกตที่งามจริ ง ข้อนั้นไม่ตอ้ งสงสัยเลย แต่คุณเพ็ชรัตน์ คุณควรจะเดินทาง
ไปกับเราเถิด ดูลาแสงนี้ซิ สว่างรุ่ งโรจน์จริ ง ๆ นะ เรารู ้สึกว่าแสงนี้จะนาเราไปถึงพระผูท้ ี่เสด็จมาจาก
เบื้องบน
วิทวัส ถึงกษัตริ ยผ์ ยู ้ งิ่ ใหญ่
เมธาวี ถึงมหาปุโรหิ ต
บัณฑิต (โค้งศีรษะลง) ถึงพระผูช้ ่วยให้พน้ บาป
วิทวัส (มองเพ็ชรัตน์) จงถวายเพ็ชรพลอยของคุณแทบพระบาทกษัตริ ยท์ ี่ประสู ติใหม่เถิด
เพ็ชรัตน์ คุณนึกว่า ผมจะยอมให้เพชรพลอยอันมีค่าของผมรึ ? ไม่ยอมเด็ดขาด คุณน่ะโง่ที่จะ
ออกเดินทางเช่นนี้ (พูดอย่างดูถูก) นี่ละหรื อนักปราชญ์ชาติตะวันออก
บัณฑิต เราจะไปตามเสี ยงเรี ยกร้องของดวงดาวนั้น และตามลาแสงนั้นไปด้วย ลาก่อนนะน้อง
รัก
เมธาวี เราออกเดินทางกันเถิด อีกไม่ชา้ ก็จะย่ารุ่ งแล้ว (เพ็ชรัตน์ เข้าโรงและเดินดูแหวนไป
จนกระทัง่ เข้าโรง บัณฑิต เมธาวี วิทวัส เดินตาม)
(ปิ ดฉากที่ 3) (ปิ ดองก์ที่ 1)
(ดนตรีบรรเลงเพลงพิเศษ)
องก์ที่ 2
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ฉากที่ 1
ดวงดาว นักปราชญ์ได้เดินทางกลางคืน และพักผ่อนกลางวัน พอตกค่าก็เดินทางต่อไปตาม
ลาแสงของข้าพเจ้าผูเ้ ป็ นดวงดาวของพระองค์ ข้าพเจ้าได้ช้ ีทางให้นกั ปราชญ์เหล่านั้น ถึงแม้วา่ พวก
นักปราชญ์จะอ่อนเพลียเมื่อยล้าสักปานใดก็ตาม เขาก็ยงั ไม่ลดความพยายามและอดทนที่จะเดินทาง
ต่อไป ในระหว่างทางที่เขาไปนั้นต้องขึ้นเขาลงห้วยเดินผ่านทะเลทราย บางครั้งเขาก็ตอ้ งฝ่ าอันตรายบุก
ป่ าฝ่ าหนาม บางเวลาเมื่อเขาเดินทางไปถึงทางที่สะดวกสบายเขาก็โล่งใจ ถึงอย่างไรก็ตามแม้จะเป็ นทาง
ลาบาก หรื อสบายก็ดี เขาไม่หมดความมานะ เดี๋ยวนี้เขาได้มาถึงแผ่นดินชาติฮีบรู แล้ว และกาลังจะถึง
กรุ งเยรู ซาเล็ม เขาได้หยุดพักก่อนย่ารุ่ ง
(ดวงดาว เข้าโรง วิทวัส เมธาวี เข้ามาและ บัณฑิต เดินออกมา)
วิทวัส เราควรจะได้พกั ผ่อนกันบ้างสักเล็กน้อย ฉันจะได้ก่อไฟให้อบอุ่นสักหน่อย
(บัณฑิต และ เมธาวี นัง่ ลง วิทวัส หาฟื นมาก่อไฟ เมื่อเสร็ จแล้วทั้ง 3 ก็นงั่ จับกลุ่มล้อมรอบไฟ
และยืน่ มือผิงไฟ)
เมธาวี อากาศเย็นมาก เมื่อใกล้จะถึงย่ารุ่ ง
บัณฑิต ผมแน่ใจว่า เราจวนจะถึงจุดหมายปลายทางของเราแล้ว
วิทวัน โน่นคือกรุ งเยรู ซาเล็ม ซึ่ งเป็ นเมืองหลวงของชาติยวิ หลังคากลมนัน่ คือพระวิหารของ
เขา (ชี้มือ)
เมธาวี แหม ช่างใหญ่เหมือนวิหารแคลเดียที่เราบูชาพระอาทิตย์
บัณฑิต (ชี้มือ) นัน่ คงเป็ นพระราชวัง
วิทวัส เอ เขาว่าเฮโรด ชาวอะโดมเป็ นผูป้ กครองส่ วนใต้ของแคว้นนี้ บางทีกษัตริ ยท์ ี่ประสู ติ
ใหม่คงจะประทับอยูใ่ นพระราชวังนัน่
เมธาวี แต่วา่ มหาปุโรหิ ตคงอยูใ่ นพระวิหาร
บัณฑิต (ราพึง) พระผูช้ ่วยให้พน้ บาป ผมไม่ทราบเลยว่า พระองค์จะประทับที่ไหน
วิทวัส (เปิ ดหีบเครื่ องเพชรดู) ทองคาเป็ นของถวายกษัตริ ยท์ ี่เหมาะทีเดียว
เมธาวี (มองผะอบของเขา) นี่คือกายานที่หอมและหายากที่สุด และเป็ นของถวายแด่พระผู ้
บริ สุทธิ์ ที่ดาวจะนาเราไปถึงข้างหน้านี้
บัณฑิต (ดูของถวายของเขา) แต่คุณบัณฑิต คุณมีของถวายที่แปลกแท้ มดยอบนั้นไม่แสดงถึง
ความยินดี คุณคิดว่าเป็ นของถวายที่เหมาะไหม
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บัณฑิต (พูดเบา ๆ ) สาหรับกษัตริ ยไ์ ม่เหมาะเลย สาหรับท่านมหาปุโรหิ ตก็ไม่เหมาะ
เหมือนกัน แต่เฉพาะพระผูช้ ่วยให้พน้ บาปก็เหมาะและมาจากผูท้ ี่ถ่อมตัว และมีใจรักพระองค์จริ ง ผม
แน่ใจว่าพระองค์จะทรงรับด้วย
วิทวัส (ขณะที่ลุกขึ้น) พี่นอ้ งที่รัก เราพากันไปเถิด รุ่ งอรุ ณแล้ว ผมรู ้สึกเราเกือบจะถึงจุดหมาย
ปลายทางของเรา เราพากันไปถึงพระราชวังกรุ งเยรู ซาเล็มโน้น และถามถึงกษัตริ ยท์ ี่ได้เกิดใหม่ เขาคง
จะบอกให้
เมธาวี ถ้าหากว่าเป็ นท่านมหาปุโรหิ ตที่ได้เสด็จมาในพิภพนี้ เราอาจจะสื บถามในพระวิหาร
ได้ พระองค์คงประทับอยู่ ณ ที่นนั่
บัณฑิต (ราพึง) แต่พระผูช้ ่วยให้พน้ บาปจะประทับอยูท่ ี่ไหนก็ไม่ทราบ (บัณฑิต และ เมธาวี
ลุกขึ้น)
วิทวัส มาเถิดพวกเราเดินทางต่อไป เพื่อพบกษัตริ ย ์
เมธาวี พระองค์ผบู ้ ริ สุทธิ์
บัณฑิต พระผูช้ ่วยให้พน้ บาป (และทุกคนเตรี ยมตัวจะออกเดินทาง เข้าโรง)
(ปิ ดฉากที่ 1) (องก์ที่ 2)
(เพลงพิเศษเดี่ยวสลับฉาก)
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ฉากที่ 2
(ดวงดาว ออกมา)
ดวงดาว เมื่อนักปราชญ์ชาติตะวันออกเข้าไปในกรุ งเยรู ซาเล็มแล้ว ได้สืบหาพระราชวัง แต่
กษัตริ ยเ์ ฮโรดหาได้ทราบถึงผูท้ ี่มาประสู ติเป็ นกษัตริ ยข์ องชาติไม่
กษัตริ ยเ์ ฮโรดทรงประชุมพวกอา
มาตรย์ แล้วตรัสถามว่ากษัตริ ยอ์ งค์ที่มาประสู ติใหม่น้ ีจะประสู ติที่ไหน พวกอามาตย์ที่มีความรู ้เกี่ยวกับ
ต้นฉบับของพระคัมภีร์ จึงกราบทูลว่า “ข้าแต่ใต้ฝ่าละอองธุ ลีพระบาท กษัตริ ยอ์ งค์น้ ี ได้ประสู ติที่เมือง
เบธเลเฮ็ม เพราะว่าผูพ้ ยากรณ์ได้ทานายไว้วา่ “ท่านบ้านเบธเลเฮ็มในแผ่นดินยูดาย จะเป็ นผูเ้ ล็กน้อยที่สุด
ท่ามกลางพวกเจ้านายของยูดายก็หามิได้ เพราะว่าผูห้ วั หน้าจะออกจากท่าน ผูซ้ ่ ึ งจะครอบครองชาติ
อิสราเอลพลไพร่ ของเรา”
ดังนั้นนักปราชญ์จึงเดินทางต่อไปจนถึงเมืองเบธเลเฮ็ม ในที่สุดได้ถึงคอกวัวคอกหนึ่ง ข้าพเจ้า
ซึ่ งเป็ นดวงดาวของพระองค์ ได้นาเขามาถึงที่น้ ีแล้ว ลาแสงของข้าพเจ้าได้หยุดอยูต่ รงเหนื อคอกวัวนั้น
(ดวงดาว เข้าโรง เปิ ดฉากให้เห็นคอกวัว มาเรีย กาลังนัง่ ข้าง ๆ รางหญ้า โยเซฟ ยืนอยูข่ า้ งหลังปรานี ยืน
อยูใ่ กล้ ๆ และกาลังมองพระกุมารในรางหญ้านั้น)
มาเรีย พระองค์ทรงเป็ นพระกุมารที่น่ารัก
ปรานี (กาลังเอาผ้าห่มใส่ ที่รางหญ้า) น่ารักจริ ง ๆ แต่ที่นี่ไม่เหมาะสาหรับพระองค์เลย
มาเรีย หญ้าแห้งนี้อ่อนและหอมด้วย ซึ่ งทาให้พระกุมารน้อยอบอุ่น
ปรานี พระองค์ทรงเป็ นพระผูช้ ่วยให้พน้ บาปของเรา ตามสัญญลักษณ์จริ งหรื อ? ฉันเห็นผู ้
เลี้ยงแกะวิง่ มาและคุกเข่าลงนมัสการพระองค์
เขาได้กล่าวถึงแสงสว่างที่ฉายเป็ นลาแสงลงมาจาก
ท้องฟ้ า และเสี ยงเพลงของทูตสวรรค์ ฉันนึกว่า ฉันก็ได้ยนิ เสี ยงเพลงแว่ว ๆ มาแต่ไกล
มาเรีย บทเพลงนั้นคือ “รัศมีภาพจงมีแก่พระเจ้าในที่สูงสุ ด บนพิภพนี้ จงมีความสุ ขสงบ
สาราญท่ามกลางมนุษย์ท้ งั ปวง”
ปรานี คนเลี้ยงแกะ ได้กล่าวตามคาพูดของทูตสวรรค์
มาเรีย ค่ะ คาเหล่านั้นจะอยูใ่ นความทรงจาของฉันตลอดกาล ทูตสวรรค์กล่าวว่า “อย่ากลัวเลย
เพราะนี่แน่ะ เรานาข่าวดีมาประกาศแก่ท่านทั้งหลาย ซึ่ งจะเป็ นที่ชื่นชมยินดีเป็ นอันมากแก่คนทั้งปวง
คือว่าในวันนี้พระผูช้ ่วยให้พน้ บาปของท่านทั้งหลาย คือพระคริ สต์ได้ประสู ติที่เมืองดาวิด” คุณปรานี
เมื่อเขากล่าวจบคนเลี้ยงแกะได้นมัสการพระกุมารที่รักของเรา
ปรานี เหมือนกับฝันไปนะ มาเรี ย พระผูช้ ่วยให้รอดได้เสด็จมาแล้ว
มาเรีย ไม่มีหอ้ งว่างในภัตตคารเลย แต่ท่านก็ได้มีความเมตตากรุ ณาแก่เราเป็ นอย่างมาก
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โยเซฟ (ได้มองออกไปข้างนอกและหันกลับมามองมาเรี ยและปรานี) คุณมาเรี ย คุณปรานี
แหม มีดาวดวงใหญ่จริ ง ทอรัศมีสีทองส่ องมายังคอกนี้ ผมไม่เคยเห็นดวงดาวที่มีประกายรุ่ งโรจน์เช่นนี้
(โยเซฟ ไปข้างซ้ายฉากและพูดว่า) แหม ดาวประหลาด เอ๊ะ มีคนแปลกหน้าสามคนมาที่นี่ เขาเป็ นใคร
กันเขาเป็ นคนต่างชาติไม่ใช่ชาติเรา (เสี ยงข้างในโรง) ใช่แล้ว โธ่แนะที่นี่เอง ดูซิดวงดาวที่นาทางเรามา
ส่ องลงตรงนี้ (มาเรีย ก้มลงเหนือรางหญ้า เอามือปิ ดไว้)
โยเซฟ (พูดกับคนข้างนอก) คุณมีความประสงค์อะไรจึงมาที่น้ ี ที่นี่นะ มีแต่มารดาและบุตร
เกิดใหม่ คุณอย่ามารบกวนเขาเลย
(นักปราชญ์ท้งั สาม เข้ามา)
วิทวัส เราเป็ นชนชาติตะวันออก ที่คอยสารวจท้องฟ้ า
เมธาวี ดวงดาวที่กาลังส่ องแสงลงที่คอกวัวนี้ได้ปรากฏแก่เรา ลาแสงดาวนั้นได้นาเรามาถึงที่นี่
วิทวัส เราทราบว่า กษัตริ ยอ์ งค์ใหม่ได้ประสู ติในพิภพนี้
เมธาวี กษัตริ ยผ์ บู ้ ริ สุทธิ์
บัณฑิต พระผูช้ ่วยให้พน้ บาป
เมธาวี เราได้แวะไปกรุ งเยรู ซาเล็ม เพื่อถามกษัตริ ยเ์ ฮโรด ผูเ้ ป็ นประมุขของชาติวา่ กษัตริ ยย์ ู
ดายประสู ติที่ไหน
มาเรีย (พูดอย่างตกใจ) เฮโรด โหดร้ายมาก
โยเซฟ (อย่าตกใจ) เฮโรดตรัสว่าอย่างไร?
วิทวัส พระองค์ได้เรี ยกพวกอามาตย์ประชุม แล้วถามถึงเรื่ องนี้ อามาตย์เหล่านั้นก็ได้ตรวจค้น
ต้นฉบับคัมภีร์และพบในตอนหนึ่งของพระคัมภีร์ จึงทูลว่า พระองค์จะประสู ติในเมืองเบธเลเฮ็ม ดังนั้น
เราจึงได้ติดตามลาแสงดาวมาถึงนี้
โยเซฟ (ยังมีความหวาดกลัว) แต่เฮโรดตรัสว่าอย่างไร?
เมธาวี พระองค์ตรัสถามเราอย่างสุ ภาพ และขอให้เรากลับไปและรายงานให้พระองค์ทราบว่า
เราได้พบกษัตริ ยท์ ี่ทรงประสู ติใหม่ที่ไหน
มาเรีย โอ เราไม่ไว้ใจท่านเลย ถ้าพระองค์ทราบ พระองค์คงจะทาอันตรายแก่กุมารน้อยของ
เราแน่
บัณฑิต เราก็ไม่ไว้ใจพระองค์เหมือนกัน เราจะไม่กลับไปเฝ้ าพระองค์อีก เพราะพระเจ้าผูส้ ู งสุ ด
ได้ปรากฏแก่เราในความฝัน และได้หา้ มมิให้เรากลับไปเฝ้ ากษัตริ ยเ์ ฮโรดอีก
วิทวัส เราทราบว่า เราได้พบกษัตริ ยข์ องเราแล้ว เพราะว่าดาวได้นาเรามาถึงที่นี่ และยังส่ อง
แสงตรงสถานที่น้ ีเอง (คุกเข่าลงข้าง ๆ รางหญ้าและพูดอย่างถ่อมตัว) โอ พระกุมารน้อยนี้เอง ที่ความ
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สว่างของดวงดาวได้พามาเฝ้ าพระองค์ พระองค์เป็ นกษัตริ ยผ์ ยู ้ งิ่ ใหญ่ ข้าพเจ้าขอถวายตัวแทบพระบาท
พระองค์ขา้ พเจ้าขอถวายทองคาของข้าพเจ้านี้แด่พระองค์ (ถวายของ)
เมธาวี (คุกเข่าลง) โอ พระผูบ้ ริ สุทธิ์ จากเบื้องบน ดาวอันมหัศจรรย์ได้ประกาศถึงพระองค์
ข้าพเจ้าขอถวายกายานแทบฝ่ าพระบาทพระองค์ ผูท้ ี่ขา้ พเจ้ามีความเคารพและนับถืออย่างสู งสุ ด (ถวาย
กายาน)
บัณฑิต (คุกเข่า) ทองคาหรื อกายานก็ดี ข้าพเจ้าไม่มีถวายต่อพระองค์ ข้าพเจ้าขอนามดยอบเพื่อ
ถวายแด่พระองค์เพราะข้าพเจ้าและภรรยามีแต่ความโศกเศร้าและความทุกข์ทรมาน (ถวายมดยอบ) (มี
เสี ยงดนตรี เบา ๆ และเสี ยงร้องเพลง เมื่อเพลงจบนักปราชญ์ท้ งั สามก็ลุกขึ้น)
วิทวัส เดี๋ยวนี้เราทั้งสามจะกลับไปเมืองแคลเดีย เราจะได้เล่าเหตุการณ์ที่เราได้พบกษัตริ ยผ์ ู ้
ยิง่ ใหญ่ให้คนอื่น ๆ ทราบ
เมธาวี ดวงดาวได้พาเรามาถึงผูบ้ ริ สุทธิ์ จากเบื้องบน และเราได้นมัสการแทบพระบาทของ
พระองค์แล้ว
บัณฑิต ผมคิดว่า เราควรจะเดินทางกลับไปเร็ ว เพราะไกลมาก
วิทวัส ขากลับเราต้องหาทางใหม่
เมธาวี เราไม่ไว้ในเฮโรดเลย เรากลัวว่า จะมาทาอันตรายแก่พระกุมาร
บัณฑิต คุณได้เห็นพระพักตร์ อนั ดุร้ายของกษัตริ ยเ์ ฮโรดไหม?
เมื่อเราได้ถามถึงกษัตริ ยท์ ี่
ประสู ติใหม่ ผมคิดว่าเราไม่ควรจะบอกให้พระองค์ทรงทราบ ลาก่อนละครับ (นักปราชญ์ ท้งั สาม
นมัสการพระองค์แล้วเข้าโรง)
มาเรีย นักปราชญ์ท้ งั สามคนนี้มาแต่แดนไกล แต่เขายังได้คุกเข่าลงและนมัสการพระกุมารนี้
เขาได้เรี ยกพระองค์วา่ เป็ นกษัตริ ยท์ ี่ยงิ่ ใหญ่และผูบ้ ริ สุทธิ์ (อย่างแปลกใจ) เอ๊ะ พระผูช้ ่วยให้พน้ บาป ฉัน
ไม่เข้าใจเลย (ก้มลงมองในรางหญ้าและยิม้ ) โอ ลูกรักของแม่ น่าเอ็นดูจริ ง
ปรานี พระองค์เป็ นพระกุมารที่น่ารักน่าเอ็นดูแท้ พระองค์เป็ นพระผูช้ ่วยให้พน้ บาป เป็ นไป
ได้หรื อ
มาเรีย (มองปรานีและเอามือจับแขน) คุณเอื้อเฟื้ อเผือ่ แผ่ต่อเรามาก ฉันไม่ทราบว่าจะทดแทน
บุญคุณของคุณอย่างไร จึงจะสมกับความเมตตาอารี ยข์ องคุณ
ปรานี ฉันมีความยินดียงิ่ ที่ช่วยเหลือคุณ
มาเรีย นักปราชญ์ท้ งั สามได้นาของอันมีค่า มาถวายแด่พระกุมารของเรา
โยเซฟ ทองคาอันเหลืองอร่ ามสาหรับกษัตริ ย ์
ปรานี กายานสาหรับผูบ้ ริ สุทธิ์
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มาเรีย และมดยอบจะเป็ นเครื่ องหมาย แสดงถึงความทนทุกข์ทรมานของพระกุมารที่รักของ
เราหรื อ? (เข้าโรง)
(ปิ ดฉากที่ 2)
(ดนตรีบรรเลงพิเศษ)
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ฉากที่ 3
(ดวงดาวออกมา)
ดวงดาว ข้าพเจ้าดวงดาวของพระองค์ ได้ประกาศให้นกั ปราชญ์ชาติตะวันออก ทราบถึ งการ
ประสู ติของพระมหากษัตริ ย ์ แล้วด้วยลาแสงได้พาเขามาถึงที่พระองค์ประทับอยู่ เขาได้นมัสการพระ
กุมารน้อยแห่งเมืองเบธเลเฮ็ม และได้ถวายของขวัญอันประเสริ ฐแด่พระองค์ ครั้นเมื่อเขาได้กลับไปยัง
บ้านเมืองของเขาแล้ว เขาได้นาข่าวดีไปบอกแก่ชาวเมืองว่า เขาได้พบกษัตริ ยท์ ี่ยงิ่ ใหญ่ (ดวงดาว เข้า
โรง) (เปิ ดฉากเห็นดาดฟ้ าบ้านของบัณฑิต ภรรยาของนักปราชญ์ท้ งั สามคนกาลังนัง่ คุยกัน แต่ปริ ศนา
นอนอยูท่ ี่เตียง บัณฑิต วิทวัส และ เมธาวี ต่างก็เข้ามายืนข้าง ๆ ภรรยาของเขา)
ปริศนา คุณทั้งสามเดินทางไปนานแล้ว และในที่สุดก็ได้กลับมา แหม ฉันมีความายินดีมาก
กรรณิการ์ จงเล่าถึงการเดินทางให้เราฟังบ้างซิ คุณได้พบกษัตริ ยอ์ งค์น้ นั แล้วหรื อ?
มารศรี ดวงดาวได้พาท่านไปถึงไหน?
(เพ็ชรัตน์ เข้าไปยืนที่ประตูอย่างเงียบ ๆ โดยไม่มีใครสังเกต)
วิทวัส เราได้พบพระกุมารประทับอยูใ่ นคอกวัวที่เมืองเบธเลเฮ็ม
เป็ นครอบครัวที่ไม่สู้จะ
ร่ ารวยนักครอบครัวหนึ่งมารดาของพระองค์เป็ นสามัญชน เป็ นการประสู ติที่แปลกมากสาหรับกษัตริ ย ์
แต่วา่ เมื่อผมได้เข้าไปในที่ที่พระองค์ประทับอยูท่ ี่น้ นั ผมมีความรู ้สึกทันทีวา่ พระกุมารนี้จะทรงเป็ น
กษัตริ ยผ์ ยู ้ งิ่ ใหญ่ ผมมีความยินดีมากที่ได้ถวายสมบัติอนั มีค่าที่สุดของผมแด่พระองค์
เมธาวี ผมรู ้สึกว่าในห้องของพระกุมารนั้น มีฤทธานุภาพอันมหัศจรรย์ยงิ่ ผมอธิ บายไม่ได้เลย
ว่า เวลานั้นมีอะไรเกิดขึ้นในใจผม ซึ่ งทาให้ผมคุกเข่าลงนมัสการพระองค์ พระองค์ผนู ้ ้ ีมีอานาจเหนือ
กษัตริ ยใ์ ด ๆ พระองค์เป็ นผูบ้ ริ สุทธิ์ ซ่ ึ งพระเจ้าผูท้ รงสร้างโลกนี้ได้ทรงใช้มา พระองค์ทรงเป็ นพระเจ้าที่
แท้จริ งของเราซึ่งเราได้สืบหามาหลายปี แล้ว
บัณฑิต พระองค์เป็ นกษัตริ ยผ์ ยู ้ งิ่ ใหญ่ ทรงเป็ นโอรสของผูท้ ี่ทรงสร้างโลก แต่พระองค์คงเป็ น
มากยิง่ กว่านี้อีกเมื่อผมเข้าไปในคอกวัว ผมคิดว่า มดยอบของผมเป็ นของถวายที่เหมาะสาหรับพระองค์
(มองที่ปริ ศนา) จะอย่างไรก็ตาม ความฝันของน้องคงเป็ นความจริ ง ผมทราบว่าพระองค์ทรงเป็ นพระ
ผูช้ ่วยให้พน้ บาปและพระองค์อาจจะทรงทราบถึงความทุกข์ทรมานและความโทมนัสของเรา ผมได้
คุกเข่าลงและนามดยอบถวายแทบพระบาทพระองค์ ดูเหมือนว่าตรงที่พระองค์บรรทมอยูน่ ้ นั มีเงาไม้
กางเขนทาบอยู่
ปริศนา คุณทั้งสามได้นาข่าวดีมาเล่าแก่เรา ดิฉนั พยายามหลายครั้งที่จะทราบถึงสิ่ งลึกลับที่
เกี่ยวกับโลกนี้ และในที่สุดดิฉนั ก็ทราบความจริ ง
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กรรณิการ์
คุณวิทวัส ดิฉนั มีความยินดีมาก ที่ทา่ นได้ถวายสมบัติที่ประเสริ ฐที่สุดของเรา
แทบพระบาทพระองค์ เพราะไม่มีอะไรนอกจากสิ่ งประเสริ ฐเท่านั้น จึงเหมาะสาหรับพระผูช้ ่วยให้พน้
จากความผิดบาปทั้งปวง
มารศรี เดี๋ยวนี้ เรานมัสการพระเจ้าที่แท้จริ งได้ โอ แต่ก่อนนี้ ดิฉนั อยากรู ้จกั พระองค์เหลือเกิน
(เพ็ชรัตน์ เข้ามาโดยเร็ วยืนกลางเวที)
เพ็ชรัตน์
ผมไม่อยากเข้ามารบกวนพวกคุณเลยแต่ผมได้ฟังเรื่ องราวแล้ว (ทุกคนมอง
เพ็ชรัตน์) โอ คุณเล่าถึงเรื่ องประหลาดเหลือเกิน แต่คุณทั้งสามเป็ นนักปราชญ์ที่มีสติปัญญาเฉียบแหลม
ไม่วา่ คุณจะพูดอะไรใคร ๆ ก็เชื่อคุณแน่ใจแล้วหรื อ?
บัณฑิต (เดินไปจับแขนเพ็ชรัตน์พดู อย่างจริ งจัง) คุณเพ็ชรัตน์ เรื่ องอันใดผมไม่เคยเชื่อมัน่
เหมือนเรื่ องนี้ เลยผมเสี ยใจที่คุณไม่ร่วมทางไปกับเรา เพื่อคุณจะได้เห็นด้วยตาของคุณเอง
วิทวัส (พูดเร็ ว) ถ้าคุณได้ไปเห็นพระองค์ คุณจะไม่สงสัยเลย
เมธาวี คงมีวนั หนึ่งที่คุณจะต้องเสี ยใจที่ไม่ได้เห็นพระองค์ เพราะคุณเห็นแก่เพชรพลอยมาก
นัก
เพ็ชรัตน์ (มองผูห้ ญิง 3 คน) คุณเชื่อในเรื่ องนี้ ดว้ ยหรื อ?
ปริศนา เชื่อซิ ตั้งแต่ดาวนั้นได้ปรากฏในท้องฟ้ า ฉันรู ้สึกว่า เป็ นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจ
มารศรี คุณรู ้สึกว่า เรื่ องนี้ไม่เป็ นความจริ งหรื อ?
กรรณิการ์
ดิฉนั อยากให้ท่านเชื่ออย่างเราบ้าง
เพ็ชรัตน์
น่าอัศจรรย์จริ ง ๆ เหนือความเข้าใจของผม (โดยมัน่ ใจ) แต่ผมก็เชื่ อ
เหมือนกัน เมื่อได้ยนิ พวกคุณกล่าวถึงดาวดวงนั้น ผมทราบว่าไม่ควรจะเยาะเย้ยคุณ แต่ผมยอมสารภาพ
ผิด จริ งอยู่ เวลานั้นผมปรารถนาเพชรพลอย ผมอดใจไม่ได้ จึงถือโอกาสซื้ อแหวนสองวงนั้นขณะนี้ผม
รู ้สึกว่า ได้เสี ยโอกาสอันดียงิ่ ในการพบกษัตริ ยผ์ ยู ้ งิ่ ใหญ่ที่เสด็จมาช่วยให้เราพ้นบาป
กรรณิการ์
เมื่อคุณเชื่อแล้ว คุณไม่น่าจะเสี ยใจมากนัก
บัณฑิต (อย่างสุ ภาพ) เราไม่ตอ้ งไปเมืองเบธเลเฮ็ม เพื่อพบพระองค์อีก ผมรู ้สึกว่า พระองค์สถิต
อยูก่ บั เรา ณ ที่นี่ดว้ ย (ทุกคนพยักหน้า)
เพ็ชรัตน์
เราคุกเข่าลงนมัสการพระองค์เดี๋ยวนี้ได้ไหม ผมไม่อยากรออีก แม้แต่นาที
เดียว ที่จะถวายตัวต่อพระองค์ (ทุกคนคุกเข่าลง เว้นแต่ปริ ศนาที่นอนป่ วย)
(ปิ ดฉาก ดวงดาว ออกมาทันที)
ดวงดาว วันนี้ทอ้ งฟ้ ามืดมัว เต็มไปด้วยเมฆหมอกคลุมโลกอันปราศจากความสงบสุ ข เดี๋ยวนี้
โลกเรามีแต่ความทุกข์ทรมาน แต่พระเจ้าทรงรักโลก จนได้ประทานโอรสองค์เดียวของพระองค์ เพื่อ
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ทุกคนที่วางใจในโอรสนั้น จะมิได้พินาศ แต่จะมีชีวติ นิรันดร์ ข้าพเจ้าซึ่ งเป็ นดวงดาวของพระองค์ ได้พา
นักปราชญ์ไปนมัสการแทบพระบาทของพระองค์ และยังคงทอแสงกาจัดความมืดอยู่ ทุก ๆ คนที่
อยากจะเห็นความสว่างที่นาถึงพระเจ้านั้นต้องเป็ นผูท้ ี่มีความเชื่อมัน่ ในพระองค์ และด้วยความหวังจะ
ได้พบพระองค์ ซึ่ งข้าพเจ้าดวงดาวของพระองค์ ยังคงเรี ยกร้องมนุษย์ท้ งั หลายให้เข้าเฝ้ าพระองค์ และจะ
เรี ยกร้องต่อไปจนตราบชัว่ ฟ้ าดินสลาย
(พวกนักร้องในโรง ร้องเพลง “ขอเชิ ญท่านผูว้ างใจ”)
ปิ ดฉากที่ 3 องก์ที่ 2
จบ

กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
28/2 ซอยประชาอุทิศ ถนนปฏิพทั ธ์ พระนคร, 4

มีละครคริ สตมาสเรื่ องดังต่อไปนี้
“ดวงดาวในท้องฟ้ า” เล่มละ 1.00 บาท
“เสื อสิ้ นลาย” (เล่มละ 50 สตางค์)
“ดาวนาทาง” (เล่มละ 50 สตางค์)
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