
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฝ่าความทรมาน 



 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จดัพิมพโ์ดยไดรั้บอนุญาตจาก 
ส านกังานพิมพ ์มูด้ี 



 3 

ฝ่าความทรมาน 
 
 
 
 
 
 

โดย 

เฟส คอกซ์ เบลี ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โอ.เอม็.เอฟ. 
135 ถนนป้ัน สีลม กรุงเทพฯ 



 4 

ค าน า 
หน่ึงร้อยส่ีสิบเจด็ปีมาแลว้ อโดไนแรม จัด๊ซนั กบั แอน ผูภ้รรยาไดไ้ปท่ีเมืองยา่งกุง้ เขาไม่เคย

ไปประเทศพม่ามาก่อน เขาไม่รู้จกัภาษาพม่าแมเ้พียงประโยคเดียว ไม่มีหนงัสือใด ๆ ช่วยในการเรียน
ภาษาพม่าของเขา ดว้ย 

อโดไนแรม หาครูมาสอนภาษาพม่าไดค้นหน่ึง แต่พอครูทราบวา่นกัเรียนอีกคนหน่ึงเป็นสตรี
เท่านั้น ครูโกรธมาก ทั้งน้ีเน่ืองจากสตรีในสมยันั้นไม่ไดเ้รียนอ่านเขียนเช่นในปัจจุบนัน้ี 

สองสามีภรรยาน้ีตอ้งไดรั้บทุกขล์ าบากเน่ืองจากความป่วยเจบ็ การข่มเหง และถูกจบัขงัคุก แต่
เขาก็ไดเ้รียนภาษาพม่า หนงัสือท่ีเขาจดัแปลข้ึนไดใ้ชก้นัมาจนกระทัง่ทุกวนัน้ี อนัเป็นเวลากวา่หน่ึงร้อย
ปีแลว้ 
โอ.เอม็.เอฟ. เมษายน 1960 
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บทที ่1 “คุณพ่อผดิ” 

“น่ีน่าสนใจเหลือเกิน” อโดไนแรม คิด “ปริศนาในหนงัสือพิมพอี์ก” เขาแอบไปท่ีมุมเงียบ ๆ ท่ี
จะไม่มีใครรบกวนเขา แลว้ไปคิดจนกระทัง่ไดค้  าตอบ “มีรางวลัเสียดว้ยซิ” เขาบอกกบัตนเอง “และดู
เหมือนวา่ฉนัจะไดรั้บรางวลั” 

แต่เม่ือเขาบอก คนในบา้นวา่ เขาตอบปริศนานั้นไดแ้ลว้ คุณพอ่ของเขาไม่พอใจเลย นายจัด๊ซนั 
คิดวา่บุตรชายของเขาควรจะใชเ้วลาท าส่ิงอ่ืนท่ีส าคญักวา่ ตอบปริศนา “ท าโจทยเ์ลขบา้งซิ” ท่านออก
ค าสั่ง 

อโดไนแรม เกิดท่ีเมืองเมลเดน ในรัฐแมสซาชูเซท ในสหรัฐอเมริกา เม่ือ ค.ศ. 1788 บิดาของ
เขาเป็นอนุศาสนาจารยค์ริสเตียนอยูใ่นเมืองเล็ก ๆ เมือง หน่ึง เพียง สองสามปี แลว้กย็า้ยไปอีกเมืองหน่ึง 
และยา้ยต่อไปอีกเมือง เมืองเหล่าน้ีอยูใ่กล ้ ๆ กบับอสตนั ซ่ึงเป็นศูนยก์ลางใหญ่แห่งการศึกษาและ
วฒันธรรม นางจัด๊ซนั เป็นผูไ้ดรั้บการศึกษาและวฒันธรรมมาอยา่งดี และเกรงสามีของนาง อยูส่ัก
หน่อย เพราะในบางคร้ังเขาเขม้งวดมาก อโดไนแรม มีนอ้งสาวอยูค่นหน่ึง อายนุอ้ยกวา่เขาปีคร่ึง 
นอ้งชายของเขา เอลนาธาน ก็อ่อนกวา่เขา 6 ปี 

ตั้งแต่ อโดไนแรม เป็นเด็กมาแลว้ บิดาของเขาไดก้ะโครงการไวว้า่ เขาตอ้งการใหบุ้ตรชายของ
เขาโตข้ึนเป็นคนส าคญั! และ อโดไนแรม อ่านพระคริสตธรรมคมัภีร์ได ้ เม่ือเขามีอายเุพียง 3 ขวบ
เท่านั้น บิดาของเขามีความสุขมาก ท่านแน่ใจวา่ความหวงัของท่านจะเป็นจริง เม่ือบุตรชายของท่านโต
ข้ึนก็จะตอ้งเป็นคนท่ีมีช่ือเสียงอยา่งแน่นอน 

เพื่อท่ีจะเป็นคนมีช่ือเสียง บุตรชายของท่านก็จะตอ้งไดรั้บการศึกษาดี ดงันั้น นายจัด๊ซนั จึง
จดัหาครูดีท่ีสุดท่ีเขาจะหาได ้ เม่ืออโดไนแรม อาย ุ 10 ขวบ เขาไดเ้รียนการเดินเรือจากกปัตนันอก
ประจ าการผูห้น่ึง พออาย ุ 12 ปี เขารู้ภาษากรีกไดต้ลอด พออายไุด ้ 16 ปี เขาไดเ้ขา้เรียนใน
มหาวทิยาลยัเบราน์ ทั้ง ๆ ท่ีเด็กส่วนมากยงัไม่พร้อมท่ีจะเขา้มหาวทิยาลยัจนกวา่จะอาย ุ 17 ปี อโดไน
แรม เองเร่ิมคิดวา่สักวนัหน่ึงเขาอาจจะเป็นคนส าคญัคนหน่ึง เขาอาจจะเป็นผูแ้สดงสุนทรพจน์ จินตกว ี
รัฐบุรุษ สักวนัหน่ึงเขาอาจจะมีช่ือเสียงยิง่ใหญ่ และเขาจะมัง่มีมาก แต่หลงัจากนั้นเขาจะท าอะไรดี แมว้า่
เขาจะเป็นคนส าคญัในขณะท่ีเขายงัมีชีวติอยู ่แต่หลงัจากท่ีเขาตายไปไม่นาน ประชาชนก็จะพากนัลืมเขา
เสีย สักวนัหน่ึงร้อยปีล่วงไปประชาชนก็พากนัลืมเขาหมด บางทีเป็นผูรั้บใชพ้ระเจา้ประกาศพระกิตติ
คุณจะดีกวา่ เขาจะไม่เป็นอยา่งคุณพอ่ ซ่ึงเทศนาอยูแ่ต่ในโบสถเ์ล็ก ๆ แต่เขาจะเป็นนกัเทศน์คนส าคญั
ซ่ึงมีช่ือเสียง เขาจะเทศนาในโบสถป์ระจ าเมืองใหญ่ซ่ึงมีคนมากมายมาฟัง เขาจะไดมี้รถมา้ส่วนตวั มี
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บา้นสวยงามทาสีขาว บางทีจะไดอ้ยูใ่นเมืองบอสตนัซ่ึงส าหรับเขาแลว้ เป็นเมืองวเิศษท่ีสุดส าหรับหนุ่ม
สาว 

แมว้า่เขาจะคิดถึงส่ิงเหล่าน้ีก็ยงัดูเหมือนวา่ มีอะไรผิดอยู ่ผูรั้บใชพ้ระเจา้ซ่ึงออกไปประกาศพระ
กิตติคุณไม่ไดใ้ฝ่หาช่ือเสียง ไม่เหมาะท่ีผูรั้บใชพ้ระเจา้จะท าเช่นนั้น เม่ือนึกถึงโครงการน้ีแลว้ อโดไน
แรม ยงัไม่สุขใจนกั นอกจากน้ีเขายงัไม่ไดเ้ป็นคริสเตียน! และเขายงัไม่อยากเป็นคริสเตียน ส่ิงเดียวท่ีเขา
ปรารถนาก็คือ เป็นคนส าคญัท่ีมีช่ือเสียง ! 

ในมหาวทิยาลยัต่างกวา่ท่ีซ่ึง อโดไนแรม เคยอยูม่าแต่ก่อน ท่ีน่ีเขามีเพื่อนใหม่ เพื่อนเหล่าน้ีพดู
ถึงส่ิงแปลก ๆ ใหม่ ๆ ซ่ึง อโดไนแรม ไม่เคยไดย้นิมาก่อนเลย เพื่อนเหล่าน้ีไม่มีชีวติภายในครอบครัว
อยา่งท่ีอโดไนแรมนิยมชมชอบ บางคนมีบิดามารดาท่ีไม่เป็นคริสเตียน นกัเรียนแต่ละคนตอ้งการ
ช่ือเสียงส าหรับตน ใหมี้ช่ือเสียงเด่นกวา่คนอ่ืน ๆ อโดไนแรม ปรับตวัเองใหเ้ขา้กบัชีวติในมหาวทิยาลยั
ไดเ้ป็นอยา่งดี เขาท างานหนกักวา่นกัศึกษาส่วนมาก เขาศึกษาวนัละหลายชัว่โมง เขาไม่เพียงแต่อยากจะ
สอบไล่ไดเ้ท่านั้น แต่อยากจะมีช่ือเสียงใหเ้ป็นท่ีรู้จกักนัวา่เป็นนกัศึกษาท่ีเรียนเก่งในชั้น เขาเขียนตอบ
ขอ้สอบดว้ยความคิดรอบคอบ แลว้คอยฟังคะแนน เม่ือประกาศผลสอบปรากฏวา่ อโดไนแรมได้
คะแนนสูงสุดในชั้น เขาเขียนจดหมายถึงบิดาดว้ยความยนิดีวา่ “คุณพอ่ท่ีรักของผม! ผมไดค้ะแนน
สูงสุดในชั้น!” 

ขณะท่ีเขาอยูใ่นมหาวทิยาลยั อโดไนแรม ไดพ้บนกัศึกษาผูห้น่ึง ซ่ึงไม่เพียงแต่ไม่เป็นคริสเตียน
เท่านั้น ยงัพดูวา่เขาไม่เช่ือวา่มีพระเจา้ดว้ย นกัศึกษาเช่นน้ีจะมาเป็นเพื่อนกบัอโดไนแรม ไดอ้ยา่งไร? แต่
มีหลายอยา่งท่ีคนหนุ่มทั้งสองน้ีเหมือนกนั เขาทั้งสองน้ีคิดและพดูไดค้ล่องแคล่วชดัเจน คนทั้งสองรัก
การศึกษาและใฝ่ฝันท่ีจะเป็นบุคคลส าคญั 

อโดไนแรม กบั คุณ ก. เพื่อนคนน้ี ใชเ้วลาอยูด่ว้ยกนัมากข้ึน ๆ เขาถกปัญหาการเมืองปรัชญา
และศาสนา ไม่ตอ้งสงสัยเลย ทีแรก อโดไนแรม โตแ้ยง้กบัคุณ ก. เม่ือคุณ ก. พดูวา่ ไม่มีพระเจา้ ไม่ตอ้ง
สงสัยเลย ท่ีเขาพดูวา่ ค  าสอนของผูท่ี้วา่ ไม่มีพระเจา้ วอลแตร์ ไม่เป็นความจริง ไม่ตอ้งสงสัยวา่เขายงัจ า
ค าท่ีคุณพอ่เทศนาได ้ และจะโตแ้ยง้วา่มีพระเจา้ และพระองคท์รงรักมนุษย ์ พระองคท์รงส่งพระบุตร
ของพระองคเ์ขา้มาในโลกน้ีเพื่อตายแทนมนุษย ์ มารับการลงโทษแทนมนุษยท่ี์ไดท้  าบาปลงไป ไม่ตอ้ง
สงสัยวา่เขาบอกคุณ ก. วา่คนเหล่านั้นผูไ้ม่ยอมรับพระเยซูคริสตเ์ป็นพระผูช่้วยใหพ้น้บาปจะตอ้งถูก
ลงโทษเพราะบาปของตน แต่อโดไนแรม เองก็ไม่ไดเ้ป็นคริสเตียน ขอ้โตแ้ยง้ของเขาจึงค่อย ๆ อ่อนลง 
และก่อนท่ีเขาจะออกจากมหาวทิยาลยัไป คุณ ก.ก็ไดช้ยัชนะ ทุกคนในมหาวทิยาลยัทราบวา่ อโดไน
แรม ไม่โตแ้ยง้ คุณ ก. เพื่อนของเขาอีกต่อไป อโดไนแรม จัด๊ซนั เป็นผูท่ี้ไม่มีพระเจา้ไปแลว้ 
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ปีต่อมา อโดไนแรม สอนในโรงเรียนแห่งหน่ึง แลว้เขาก็เลิกสอนกลบับา้น เพื่อเตรียมตวั
เดินทาง เขาอยากจะเดินทางไปตามความพอใจ เขาอยากจะเห็นสถานท่ีต่าง ๆ ท่ีเขาเคยไดย้นิมา เม่ือเขา
บอกกบับิดามารดาวา่ เด๋ียวน้ีเขาไม่เช่ือพระเจา้แลว้ ท่านทั้งสองงนัไป มารดาของเขาร้องไห ้บิดาโตแ้ยง้
ดว้ย ท่านพยายามพิสูจน์วา่ บุตรชายเช่ือในส่ิงท่ีไม่เป็นความจริง ท่านพยายามแสดงวา่ ทุกส่ิงพิสูจน์วา่
คริสตศาสนาเป็นความจริง แต่ อโดไนแรม ตอบขอ้โตแ้ยง้เหล่านั้นทุก ๆ ขอ้ และขณะท่ีเขาออกจาก
บา้นในตอนบ่ายวนันั้น เขาก็แน่ใจวา่ ความคิดของบิดาของเขาครึและหวัโบราณ และความคิดของเขา
ไม่แต่ใหม่เท่านั้น ยงัถูกตอ้งดว้ย 
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บทที ่2 ในทีพ่กัคนเดนิทาง 

เด๋ียวน้ี อโดไนแรม อาย ุ 21 ปีแลว้ บิดาของเขาเป็นผูป้กครองในคริสตศาสนา ทั้งบิดา มารดา
ของเขารักพระเจา้จนสุดใจ แต่อโดไนแรมเองกลบัเป็นผูท่ี้ไม่ยอมเช่ือถือพระเจา้ ตั้งแต่อยูใ่น
มหาวทิยาลยั ไม่เช่ือถือพระเจา้ดว้ย และ ตั้งใจท่ีจะแสวงหาความเพลิดเพลินทั้งส้ินในทางโลกเท่าท่ีจะ
หามาได ้

เขาทราบดีวา่ การท าเช่นน้ีจะน าความทุกขโ์ศกมากมายมาสู่บิดามารดา แต่เขาก็คิดวา่ ท่านทั้ง
สองนั้นครึ หวัโบราณ เขาไม่ยอมเช่ือถือในส่ิงท่ีท่านทั้งสองเช่ือ ถึงแมว้า่จะท าใหบิ้ดามารดาทุกขโ์ศก
มากมายสักเพียงไรก็ตาม เขาก็ยงัตอ้งการท าตามใจตน 

เขาเดินทางจาก อลับาน่ี ไปยงัเมืองนิวยอร์ค โดยเรือกลไฟ เป็นเรือล าแรกท่ีเขาเคยเห็น จึง
ต่ืนเตน้และช่ืนชมในการเดินทางคร้ังน้ีมาก 

เขายิง่ต่ืนเตน้มากยิง่ข้ึนไปอีก เม่ือไปถึงนครนิวยอร์ค! แมว้า่จะเป็นเวลา 150 ปีมาแลว้ นิวยอร์ค
ก็ยงัคงเป็นเมืองท่ีน่าท่ึง เขาพบกลาสีเรือมากมาย มาเรือจากเมืองไกล ๆ พดูภาษาต่าง ๆ กนั มีนกัธุรกิจท่ี
ร ่ ารวยมากดว้ย ผูซ่ึ้งคิดวา่ร้านและส านกังานของเขาเป็นส่ิงส าคญัอยา่งยิง่ยวด โรงมหรสพ ภตัตาคาร 
และชายหญิงท่ีเขาพบก็ลว้นเป็นของแปลกใหม่ และน่าท่ึงแก่ชายหนุ่ม ท่ีเคยอยูแ่ต่ในเมืองเล็ก ๆ ทั้งส้ิน 

อโดไนแรม ไดร่้วมในคณะละคร เขาชอบการต่ืนเตน้ชนิดน้ี ราวปีหน่ึงท่ีเขาคิดวา่เขาเป็นคนท่ี
มีเวลาสุขร่ืนเริงมากท่ีสุด เพื่อนของเขาเร่ิมพดูกนัถึงภาคตะวนัตกของประเทศซ่ึงคิดกนัวา่จะหาเล้ียงชีพ
ไดง่้าย อโดไนแรม ตกลงใจจะไปท่ีนัน่ซ่ึงเขาเองก็ยงัไม่เคยเห็น จะไดส้นุกสนานในท่ีนั้นอีก 

เขาข่ีมา้ไป เม่ือนึกถึงท่ีท่ี เขาจะไปใชชี้วติอยา่งสนุกสนานนั้นเขาก็ต่ืนเตน้มาก พอส้ินการ
เดินทางวนัแรก เขาก็ไปยงัท่ีพกัคนเดินทาง ถามหาห้องพกัเพื่อจะพกัสักคืนหน่ึง เจา้ของท่ีพกับอกแก่เขา
วา่ 

“ขอโทษเถิดครับ มีห้องเหลืออยูเ่พียงห้องเดียวเท่านั้น – และคืนน้ีก็จะหนวกหูไปสักหน่อย 
เพราะมีชายหนุ่มท่ีอยูใ่นหอ้งถดัไปเจบ็หนกั” 

“ฉนัเหน่ือยมาก จนนอนท่ีไหน ๆ ก็หลบัทั้งนั้น”อโดไนแรม ตอบ “ไม่แปลกอะไรหรอกวา่จะ
หนวกหูสักเท่าไหน” 

“แต่คุณหมอบอกวา่ชายหนุ่มท่ีอยูใ่นหอ้งถดัไปนั้นอาจตาย คุณคิดวา่จะอยูห่อ้งติดกบัเขาจะไม่
เป็นอะไรหรือ?” 

“ไม่เป็นไรดอก” อโดไนแรม ใหค้วามมัน่ใจ “แมว้า่คนก าลงัจะตายในหอ้งถดัไปก็ไม่รบกวน
ฉนั ขอกุญแจใหฉ้นัเถอะ” 
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แต่คืนนั้น เขาเตม็ไปดว้ยความทุกขห์นกั ตั้งแต่ตอนเยน็มีแต่เสียงฝีเทา้ของหมอ เสียงลากเกา้อ้ี
ครูดไปบนพื้นกระดาน อโดไนแรม นอนไม่หลบั เสียงพึมพ าไม่รู้จกัหยดุรบกวนเขา เขาเร่ิมนึกถึง – ผู ้
หน่ึงซ่ึงก าลงัจะตายในหอ้งถดัเขาไป เขาพยายามปลอบใจตนเอง โดยนึกวา่มีคนตายกนัทุกวนั แลว้เขา
ระลึกไดว้า่ เจา้ของหอ้งวา่เป็นคนหนุ่ม เขาเกิดสงสัยวา่ คนหนุ่มพร้อมท่ีจะตายหรือ พอเขาตายไปจะเกิด
อะไรข้ึนแต่เขา? อโดไนแรม พยายามเปล่ียนไปนึกถึงเร่ืองอ่ืน เขาคิดวา่ เร่ืองกลวัท่ีเกิดข้ึนในจิตใจของ
เขา เป็นเร่ืองท่ีเด็ก ๆ กลวั แต่เขาทราบวา่บิดาของเขาจะตอ้งพดูวา่น่ีไม่ใช่เร่ืองท่ีไร้สาระ อโดไนแรม ยิง่
กลวัมากข้ึน แมว้า่เขาจะไม่ยอมรับก็ตาม 

เขาปรารถนาใหคุ้ณ ก. เพื่อนในมหาวทิยาลยัของเขาอยูท่ี่น่ีดว้ยเหลือเกิน เขาจะไดไ้ม่ตอ้งกลวั
เร่ืองชายหนุ่มก าลงัจะตายในหอ้งถดัไปนั้น! เขาจะใหค้  าตอบท่ีมีเหตุผลแก่ความรู้สึกกลวัซ่ึงวนเวยีนอยู่
ในสมองของ อโดไนแรม และ อโดไนแรม ยงัคิดอีกวา่ คุณพอ่ของฉนัเขา้ใจส่ิงเหล่าน้ีไปอีกทางหน่ึง 
และบางทีชายท่ีก าลงัจะตายน้ีอาจมีบิดาท่ีเป็นคริสเตียนเหมือนฉนัก็เป็นได ้

เชา้วนัรุ่งข้ึน ขณะท่ี อโดไนแรม คืนกุญแจห้องของเขาใหเ้จา้ของท่ีพกั ดว้ยความเพลีย เจา้ของ
ท่ีพกัถามวา่ “เม่ือคืนน้ีคุณหลบัสบายดีหรือครับ” 

“ไม่ค่อยหลบัเลย” อโดไนแรมตอบ “ชายหนุ่มท่ีเจบ็อยูใ่นหอ้งต่อไปเป็นอยา่งไรบา้งเล่า?”  
“คุณไม่ไดย้นิเสียงเขาหามออกไปหรือครับ? เขาตายในตอนกลางคืน” 
“เสียใจดว้ย” อโดไนแรมตอบ “คุณคิดวา่เขาเป็นคนหนุ่มใช่ไหม?” 
“ครับ เขายงัหนุ่มมาก ผมคิดวา่เขาเพิ่งส าเร็จจากมหาวทิยาลยัเบราน์” 
“มหาวทิยาลยัเบราน์!” อโดไนแรม อุทานออกมาดว้ยความประหลาดใจ “ช่ืออะไรนะ? บางที

ฉนัอาจรู้จกับา้ง” 
“ช่ือของเขาหรือครับ? ผมจ าไม่ได ้ออ้ครับ ผมมีรายช่ืออยูใ่นสมุดทะเบียน น่ีครับ เขาช่ือคุณ ก.

ครับ” 
อโดไนแรม เกือบไม่เช่ือหูตนเอง เพื่อนของเขา คุณ ก.ตายเสียแลว้ เพื่อนท่ีพดูวา่ ไม่มีพระเจา้ 

เพื่อนท่ีพดูวา่ คนเราจะท าบาปอยา่งไรก็ไดต้ามใจชอบไม่จ  าเป็นจะตอ้งกลวัวา่จะตอ้งถูกลงโทษเพราะ
ความบาปของตน ชายหนุ่มผูซ่ึ้ง หวัเราะเยาะ ทุกส่ิงท่ีเป็นความดีท่ีถูกตอ้งและบริสุทธ์ิ ปัจจุบนัเขาผูน้ี้ได้
ตายไปแลว้ เด๋ียวน้ีคุณ ก.จะตอ้งทราบวา่ทุกส่ิงท่ีเขาเคยเช่ือถือมานั้นผดิ มนุษยจ์ะตอ้งไดรั้บการลงโทษ
เพราะความผดิบาปของเขา  ไม่วา่ผูน้ั้นจะเช่ือหรือไม่ก็ตาม นัน่คือ เขาจะตอ้งถูกลงโทษ นอกจากจะ
ไดรั้บการยกโทษบาปของเขาเสีย คุณ ก. ตายไปแลว้ ตามท่ี อโดไนแรม ทราบเขาไม่ไดร้อดพน้จากบาป
ของเขาโดยทางพระเยซูคริสตเ์จา้ ปัจจุบนัน้ีเขาไม่สามารถจะหลีกเล่ียงไปใหพ้น้จากการลงโทษบาป
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ของเขาได ้เวลาน้ี อโดไนแรม รู้แลว้วา่ โครงการต่าง ๆ ในชีวติของเขาผิด โครงการของเขาก็เหมือนกบั
โครงการท่ีคุณ ก. เคยมี และเป็นโครงการต้ืน ๆ ไม่ลึกซ้ึง  ทั้งไม่สุจริตและผดิ 

อโดไนแรม ไม่รู้สึกสนใจท่ีจะเดินทางไปยงัส่วนอ่ืนของประเทศเสียแลว้ เขาไม่สนใจในชีวติ
หรูหรา เขาข้ึนมา้กลบัมุ่งหนา้ไปทางทิศตะวนัออก กลบัไปยงัเมือง พลีมธั บิดามารดาของเขาประหลาด
ใจเม่ือเห็นเขากลบับา้น และเราก็รู้วา่ ท่านทั้งสองแปลกใจเม่ือ อโดไนแรม บอกท่านวา่เขาตั้งใจจะเขา้
โรงเรียนพระคริสตธรรม 

อโดไนแรมยงัไม่ไดเ้ป็นคริสเตียน และโดยปกติแลว้ โรงเรียนพระคริสตธรรมไม่รับนกัเรียนท่ี
ไม่เป็นคริสเตียน ผลสุดทา้ยเขาก็ยกเวน้รับอโดไนแรม เขา้เรียนกบันกัเรียนอ่ืน ๆ ขณะท่ีเขาเรียนพระ
คริสตธรรมคมัภีร์ เขาก็ไดเ้รียนรู้วา่ ประวติัศาสตร์อนัมีอยูใ่นพระคริสตธรรมเดิม การกลบัใจใหม่ของ
เปาโล ผูซ่ึ้งคร้ังหน่ึงไดเ้คยข่มเหงคริสเตียน และเร่ืองอ่ืน ๆ จากพระคริสตธรรมคมัภีร์ น่าท่ึงและต่ืนเตน้
ไม่แพล้ะครในนครนิวยอร์ค! ลทัธิของการกลบัคืนดีกบัพระเจา้ ตรีเอกานุภาพ และการบงัเกิดของพระ
เยซูจากหญิงพรหมจารีผูบ้ริสุทธ์ิ ก็ท  าใหเ้ขาจุใจมากกวา่บทความของบรรดาผูป้ฏิเสธพระเจา้ ภายใน
สองสามเดือนเขาก็กลายเป็นคริสเตียนแท ้ถวายชีวติของเขาทั้งหมดแก่พระเยซูคริสต ์ใน ค.ศ. 1809 เขา
ก็เป็นสมาชิกในโบสถท่ี์บิดามารดาของเขาเป็นศิษยาภิบาลอยู ่

แน่นอนวา่ ปัจจุบนัน้ี อโดไนแรม เป็นผูท่ี้ถูกสร้างข้ึนใหม่แลว้ (ดู 2 โครินธ์ 5: 17) เขามีผูน้ าคน
ใหม่ และ เขาตั้งใจจะถวายทุกส่ิงทุกอยา่งในชีวติของเขา แก่พระองค ์ก่อนท่ีจะตดัสินใจอะไรลงไป เขา
มกัถามตนเองวา่ “ท าส่ิงน้ีพระเจา้จะพอพระทยัไหม?” 

เยน็วนัหน่ึง มีนกัเรียนคนหน่ึงส่งหนงัสือให ้ อโดไนแรม พร้อมทั้งแนะน าวา่ เขาควรจะอ่าน
หนงัสือนั้น “เธอหมายความวา่ ฉนัควรจะอ่านแทนท่ีจะเตรียมตวัสอบหรือ?” เขาถาม 

“ถูกแลว้ น่ีเป็นหนงัสือเล่มเล็ก ๆ ไม่ตอ้งใชเ้วลาอ่านสักเท่าใดดอก เขียนโดย บุค๊คะแนน 
อนุศาสนาจารยข์องบริษทัอ๊ีสทอิ์นเดีย คุณจะต่ืนเตน้มากเม่ือไดอ่้านบทความของเขา เขาเขียนถึง
อิทธิพลของการสอนพระกิตติคุณแห่งพระเยซูคริสตท่ี์มีต่อผูท่ี้ไม่เป็นคริสเตียนในประเทศอินเดีย” 

ขณะท่ี อโดไนแรม อ่านหนงัสือเล่มเล็กน้ี เขาคิดวา่ “ฉนัจะตอ้งไปท่ีน่ีอยา่งแน่ ๆ น่ีเป็นส่ิงท่ีฉนั
จะตอ้งท า คนเหล่าน้ีเป็นผูท่ี้ฉนัจะตอ้งไป บอกข่าวดี แห่ง การรอดพน้บาปโดยทางพระเยซูคริสต”์ แลว้
คิดวา่ “แต่ฉนัจะไปยงัส่วนนั้นของโลกไดอ้ยา่งไร? และถา้ฉนัไปถึง บางทีฉนัอาจจะเป็นไขต้ายก็ได!้” 
ภายในจิตใจของ อโดไนแรม เร่ิมเกิดการต่อสู้ข้ึน เขาคิดถึงเร่ืองคนท่ีไม่เคยไดย้นิถึงพระเจา้ หรือ พระ
บุตรผูซ่ึ้งตายเพื่อใหค้นพน้จากความบาป เขาอธิษฐานถึงเร่ืองน้ีและความรับผดิชอบ ของเขาท่ีมีต่อคน
เหล่าน้ี บทความในหนงัสือเล่มเล็ก ๆ นั้น วนเวยีนอยูใ่นสมองของเขา มนุษยจ์ะรอดพน้จากความบาป
ผดิและจากการลงโทษความบาปไดก้็ต่อเม่ือมีผูน้ าข่าวแห่งความรอดมาบอก เขาเท่านั้น บางทีเขารู้สึก
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แน่ใจวา่ พระเจา้ทรงปรารถนาใหเ้ขาเป็นผูน้ าข่าวของคริสตศาสนาไปยงัประเทศอินเดีย แต่อีกทีหน่ึง 
เขาก็ไม่รู้วา่ เขาควรจะไปหรือไม่ การสู้รบในจิตใจยงัคงมีต่อไป โดยไม่มีฝ่ายไหนชนะ 

ขณะท่ีเขาอ่านหนงัสือนั้น อโดไนแรม รู้สึกเหมือนกบัวา่ เขาไดย้นิพระสุรเสียงของพระเจา้ 
ทรงตรัสกบัเขา “จงเทศนาพระค าของเราในประเทศอินเดีย” แต่ขณะท่ีเขาพดู คิดและอธิษฐานถึงเร่ืองน้ี 
ก็ดูเหมือนวา่พระเจา้ไม่ไดต้รัสกบัเขาเลย เขาไม่รู้วา่ควรจะท าอยา่งไร นานต่อมา ขอ้ความในพระธรรม
มาระโก 16 : 15 ท่ีวา่ “ท่านทั้งหลายจงออกไปทัว่โลกประกาศกิตติคุณแก่มนุษยทุ์กคน” ก็ผดุข้ึนในใจ
ของเขา เขาไดย้นิพระค าน้ีชดัเจนเหมือนกบัวา่ มีคนมายืนพดูกบัเขาขา้ง ๆ จากนาทีนั้นเอง อโดไนแรม 
ทราบวา่ เขาไม่ตอ้งสงสัยอีกต่อไปแลว้ พระเจา้ทรงตรัสกบัเขาในวนันั้น เดือนกุมภาพนัธ์ ค.ศ. 1810 
อโดไนแรม ถวายชีวติของเขา ในการประกาศพระกิตติคุณแก่คนทางภาคตะวนัออก 

แมว้า่จะตดัสินใจแลว้ก็ตาม ก็ยงัไม่ง่ายนกัส าหรับอโดไนแรม ประการแรก มีนกัเรียนอีกคน
หน่ึง แซมมูเอลนอ้ท – ซ่ึงดูเหมือนวา่สนใจต่อการออกไปประกาศพระกิตติคุณยงัประเทศอ่ืน ส่วนคน
อ่ืน ๆ เตรียมตวัประกาศ พระกิตติคุณในโบสถภ์ายในประเทศอเมริกา แลว้ต่อมา คนหนุ่มอีกส่ีคนมา
จากโรงเรียนพระคริสตธรรม อโดไนแรมพบวา่ ส่ีคนน้ีถวายชีวติของเขาในการประกาศพระกิตติคุณแก่
ประเทศอ่ืนดว้ย เด๋ียวน้ีมีอยูท่ ั้งหมดหกคน แลว้ท่ีมีจุดประสงคอ์ยา่งเดียวกนั เขาเช่ือวา่พระเจา้ทรงเลือก
เขาใหน้ าข่าวแห่งการรอดพน้บาปไปยงับรรดาผูท่ี้ไม่เคยไดย้นิไดฟั้งมาก่อน 

แมก้ระนั้นก็ยงัคงมีการทดลองและการต่อสู้ในจิตใจของเขา เม่ือเขาส าเร็จจากโรงเรียนพระ
คริสตธรรมในเดือนมิถุนายน ค.ศ. 1810 เขาไดรั้บเชิญใหเ้ขา้ร่วมเป็นผูท้  าการสอนในมหาวทิยาลยัเบ
ราน์ คุณหมอกริฟฟิน ศิษยาภิบาลของโบสถท่ี์ใหญ่และมัง่คัง่ท่ีสุดแห่งเมืองบอสตนั เชิญเขาใหไ้ปเป็น
ผูช่้วยของท่าน ท่ีนัน่เขามีรถมา้ พร้อมทั้งมา้เป็นของตนเอง มีบา้นดี ๆ เขาจะไดเ้ขา้ร่วมในวงการ
วฒันธรรมในอเมริกา ส่ิงเหล่าน้ีลว้นเป็นส่ิงท่ี อโดไนแรม ใฝ่ฝันมาแลว้ทั้งส้ิน คุณแม่ของเขาพยายาม
ชกัชวนใหเ้ขาฉวยโอกาสดีอนัน้ีโดยพดูวา่ “ลูกจะไดอ้ยูใ่กลบ้า้น” แต่ปัจจุบนัน้ีอโดไนแรม เบ่ือชีวติ
เช่นนั้นเสียแลว้ ส่ิงท่ีคร้ังหน่ึงเขาเคยปรารถนาอยากมีไม่เป็นท่ีสนใจแก่เขาอีกต่อไป เขาตอบวา่ “ผมจะ
ไม่อยูใ่นเมืองบอสตนั ผมจะไปไกลกวา่นั้น” 
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บทที ่3 ขอให้เขาส่งท่านออกไป 

“ฉนัรู้สึกเหมือนวา่” ท่านศาสตราจารยส์จว๊ต พดู “พวกเธอคนหนุ่มมีความคิดมากมายหลาย
อยา่งนกั” ท่านพดูกบั อโดไนแรมและเพื่อนทั้งหา้คนของอโดไนแรม ผูซ่ึ้งนัง่อยูอี่กดา้นหน่ึงของห้อง
หนัหนา้เขา้หาท่าน อโดไนแรม นัง่อยูบ่นเกา้อ้ีชะโงกตวัไปถามวา่ “ท่านหมายวา่เราโง่เขลา และ ท าไป
โดยไร้จุดประสงคห์รือครับ เม่ือเราพดูวา่ เราตอ้งการออกไปประกาศพระกิตติคุณแห่งการรอดพน้บาป
แก่ผูท่ี้อยูส่่วนอ่ืน ๆ ของโลก?” 

“พวกเธอพดูกนัมากถึง เร่ืองการประกาศพระกิตติคุณยงัประเทศเหล่านั้น นัน่ก็จริงอยู ่ แต่เธอ
จะตอ้งไปถึงท่ีนัน่เสียก่อนท่ีจะเทศนาท่ีนัน่นะ และเธอจะไปไดอ้ยา่งไรกนั?” 

“เราจะท าอยา่งไรดี?” อโดไนแรม บ่นขณะท่ีเขาเดินกลบัไปกลบัมาในหอ้งดว้ยความกงัวลใจ 
“เราไปไม่ได ้ ถา้ไม่มีใครอุดหนุนเรา และไม่มีคณะสอนคริสตศาสนาแมแ้ต่คณะเดียวในอเมริกาท่ีคิดถึง
การส่งศาสนทูตไปสอนยงัต่างประเทศ เขาคิดประกาศพระกิตติคุณอยูแ่ต่ภายในประเทศเท่านั้น และท่ีน่ี
ก็มีโบสถอ์ยูม่ากแลว้ใคร ๆ ท่ีอยากฟังพระกิตติคุณก็จะไปฟังได”้ 

“อาจารยพ์ดูวา่ เราไม่ไดท้  าอะไรในการท่ีจะออกไปยงัประเทศอินเดีย และ ประเทศอ่ืน ๆ เราท า
ครับ ท่านอาจารย ์เราไดเ้ขียนจดหมายไปประเทศองักฤษ ขอคณะศาสนทูตท่ีนัน่ใหช่้วยอุดหนุนเรา” 

“เธอก็กลา้พอท่ีจะเขียนจดหมาย และ ฝันถึงการออกไปประกาศพระกิตติคุณ แต่ท าไมเธอไม่
ท าอะไรใหเ้ป็นประโยชน์ยิง่กวา่นั้นบา้งล่ะ? พรุ่งน้ีผูน้  าคริสตจกัรต่าง ๆ ของเราในเมืองน้ีจะไปประชุม
กนัท่ีเมืองเบรดฟอร์ด ห่างจากน่ี 16 กิโลเมตร ไปขอร้องคนเหล่านั้นให้เขาส่งเธอไปประกาศพระกิตติ
คุณซิ ขอเขาใหช่้วยออกค่าเดินทางให ้ ขอเขาใหช่้วยส่งเสีย ถา้เธออยากจะไปประเทศอินเดียจริง ๆ ก็
หยดุฝันเสียเถิดอยา่ใหเ้วลาเสียไปเปล่า ๆ เลย เขียนขอ้ตอ้งการของเธอข้ึน แลว้ลงนามไวข้า้งทา้ย เอา
ขอ้เสนอนั้นไปยงัท่ีประชุม” 

มีผูเ้อาปากกามาให ้ ศาสตราจารย ์ สจว๊ต เอากระดาษมาเขียนค าถามเหล่าน้ี “....คนหนุ่มเหล่าน้ี
ถามท่านผูท่ี้มาร่วมประชุมดงัน้ี เขาควรจะเลิลม้ความคิดท่ีจะออกไปประกาศพระกิตติคุณยงัแผน่ดิน
ไกลโพน้ไหม? ความคิดนัน่เป็นความคิดท่ีโง่เขลาหรือไม่? เป็นความคิดท่ีจะท าส าเร็จไหม? ถา้ท่านคิด
วา่เป็นความคิดท่ีดี และเป็นส่ิงท่ีเขาควรท า ท่านจะแนะน าเขาวา่อยา่งไร? เขาควรจะขอใหค้ณะ
คริสตจกัรในอเมริกาอุดหนุนเขาไหม? 

อโดไนแรม เป็นคนแรกท่ีลงนามขา้งทา้ยจดหมาย เพื่อน ๆ ทั้งหมดลงนามต่อจากเขาลงมา 
ท่านศาสตราจารยส์จว๊ต อ่านช่ือทั้งหกชา้ ๆ ชายหนุ่มทั้งหก ขอใหค้ณะผูแ้ทนของคริสตจกัรส่งเสียเขา
ทั้งหมดในคราวเดียวกนั ท่านกลวัวา่จะเป็นการขอร้องท่ีมากเกินไป ท่านกลวัวา่ ผูท่ี้อยูใ่นท่ีประชุมจะ
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ปฏิเสธต่อขอ้เสนอทั้งหมดนั้นอยา่งชา้ ๆ และไม่เตม็ใจ ท่านไดขี้ดช่ือขา้งทา้ยออกเสียสองช่ือ เหลือไว้
เพียงส่ี 

อโดไนแรม อ่านขอ้เสนอน้ีท่ามกลางการประชุมท่ีเมือง เบรดฟอร์ด ในวนัต่อมา ทุกคนฟังดว้ย
ความตั้งใจและนบัถือ แลว้เขาพิจารณาปัญหานั้น คนหน่ึงก็มองในแง่ดี อีกคนหน่ึงก็อธิบายกบัเพื่อน ๆ 
วา่ เขาไม่สามารถส่งเสียคนหนุ่มเหล่าน้ีได ้ ต่างอธิษฐานพระเจา้ถึงเร่ืองน้ี แลว้พิจารณากนัอีก คน
เหล่านั้นเห็นดว้ยวา่ คนหนุ่มเหล่าน้ีตั้งใจจริง พระเจา้ทรงเรียกคนหนุ่มน้ีไปประกาศพระกิตติคุณ อยา่ง
ไม่ตอ้งสงสัย แต่จะท าอยา่งไรกบัขอ้เสนอเหล่าน้ี? 

ในท่ีสุดท่ีประชุมไดจ้ดัตั้งกรรมการข้ึน คณะหน่ึงเพื่อจดัส่งศาสนทูตเหล่าน้ีไปยงัต่างแดน เขา
เลือกกรรมการข้ึนเกา้ท่าน แต่กรรมการเหล่าน้ีไม่กลา้ใหค้วามช่วยเหลือมาก เขาคิดวา่ คริสตจกัรใน
เมืองของเขาเพิ่งตั้งข้ึนใหม่ ไม่มีเงินพอ ท่ีจะส่งคนเหล่านั้นไปยงัประเทศอินเดีย และไม่มีเงินพอส าหรับ
อุดหนุนคนเหล่าน้ี บางคนก็ออกความเห็นวา่ บางทีคริสตจกัรในประเทศองักฤษจะช่วยเหลือไดบ้า้ง 
เพราะคริสตจกัรในประเทศองักฤษเป็นคริสตจกัรเก่าแก่กวา่ ยอ่มจะตอ้งมีเงินพอท่ีจะท าเช่นน้ีได ้ดงันั้น
เขาจึงตกลงใจส่งอโดไนแรม ไปประเทศองักฤษ เพื่อจะขอร้องคริสตจกัรท่ีนัน่ให้อุดหนุน อโดไนแรม 
และเพื่อน ๆ 

ในสมยันั้น ยงัไม่มีเรือไปประเทศองักฤษมากนกั อโดไนแรม ตอ้งคอยอยูน่านหกเดือนกวา่จะ
ไดไ้ป หลงัจากเรือแล่นออกจากท่าสัก 2-3 วนั เรือโจรสลดัฝร่ังเศสก็จบัเขาเอาไปเป็นเชลย แทนท่ีจะถึง
ประเทศองักฤษ อโดไนแรมกลบัตอ้งไปข้ึนบกท่ีประเทศฝร่ังเศส ท่ีนัน่เขาตอ้งถูกขบัไวแ้ต่มีคนไดย้นิ
เร่ืองเขาและช่วยเขาออกจากคุก เพื่อนคนเดียวกนัน้ีส่งเขาออก จากประเทศฝร่ังเศสมาถึงประเทศองักฤษ 
เขาถึงประเทศองักฤษส้ินเวลา 4 เดือน นบัตั้งแต่ออกจากอเมริกาไป 
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บทที ่4 “เราจะอุดหนุนท่าน” 

อโดไนแรม ไปพบผูอ้  านวยการของสมาคมศาสนทูตแห่งกรุงลอนดอน เช่นเดียวกบับรรดาผูน้ า
ของคริสตจกัรในประเทศอเมริกา เขาเหล่านั้นตั้งใจฟัง อโดไนแรมบอกวา่ พระเจา้ทรงเรียกเขาและ
เพื่อน ๆ ใหไ้ปประกาศพระกิตติคุณในท่ี ๆ ยงัไม่เคยมีใครไดย้นิพระกิตติคุณมาก่อนเลย เขาบอกวา่
คริสตจกัรในอเมริกายงัไม่มัน่คงพอจึงไม่สามารถช่วยเหลือในส่ิงท่ีจ  าเป็นทั้งหมดได ้ คนเหล่านั้นจึงส่ง
เขามาประเทศองักฤษ เพื่อจะขอร้องคริสตจกัรท่ีน่ีจะรับผดิชอบช่วยเหลือออกเงินใหอี้กคร่ึงหน่ึงได้
ไหม?  

ค าตอบคร้ังน้ีผิดกนั คนของสมาคมศาสนทูตแห่งกรุงลอนดอนตอบวา่ เขายนิดีจดัหาทั้งหมดท่ี 
อโดไนแรมขอมา และยิง่กวา่นั้น เขาจะจดัหาเงินทั้งหมดท่ีคนเหล่าน้ี  อโดไนแรม กบัเพื่อน ๆ ท่ี
ตอ้งการเพื่อเดินทางไปประเทศอินเดีย ทั้งจะอุดหนุนเม่ืออยูป่ระเทศอินเดียดว้ย คนเหล่าน้ีประกาศพระ
กิตติคุณไดแ้ลว้ สมาคมศาสนทูตแห่งลอนดอนจะออกค่าใชจ่้ายทั้งหมดให้! เขาทั้งหมดขอบคุณพระเจา้ 

หลงัจากกลบัไปถึงอเมริกา อโดไนแรม กลบัไปหาคณะผูแ้ทนของคริสตจกัรในอเมริกาอีก เขา
ต่ืนเตน้มาก ท่ีน่ีคนเหล่าน้ีผูซ่ึ้งพดูวา่ เขาไม่สามารถรับผิดชอบทั้งหมดในการส่งเขาและเพื่อน ๆ ไปยงั
ประเทศอินเดีย และวนัน้ี อโดไนแรม ก็จะมาบอกขอ้ตกลงใจ ซ่ึงเขาไดต้กลงไวก่้อนกลบัมาอเมริกา คน
เหล่าน้ีไดต้กลงจะช่วยเหลือเขาคร่ึงหน่ึง แต่มาวนัน้ี เขาจะมาบอกวา่ ถา้คนเหล่านั้นไม่สามารถ
ช่วยเหลือเขาทั้งหมดโดยไม่ตอ้งใหค้ริสตจกัรทางองักฤษออกแลว้ เขาจะไปเป็นสมาชิกของคริสตจกัร
องักฤษ และจะไม่ขอความช่วยเหลือใด ๆ จากคริสตจกัรอเมริกาเลย! 

น่ีเป็นการทา้ทายต่อคริสเตียนเหล่าน้ี และน่ีเป็นส่ิงท่ีพระเจา้กระท าเพื่อใหเ้ขารู้จกัรับผิดชอบใน
ส่ิงท่ีเขาเคยกลวักนัมาในสมยัตน้ ๆ คนหน่ึงหนัมาพูดกบั อโดไนแรมวา่ “เราเช่ือวา่ คริสตจกัรทาง
ประเทศองักฤษออกค่าใชจ่้ายใหคุ้ณได ้ และเขาส่งเสียคุณไปยงัประเทศอินเดียได ้ เราก็ท าไดด้ว้ย เราจะ
ออกใหคุ้ณทั้งหมด และจะส่งเสียเพื่อน ๆ ของคุณดว้ย คุณจะเป็นศาสนทูตท่ีเราส่งออกไปเป็น ผูแ้ทน
ของเราขณะท่ีคุณประกาศพระกิตติคุณในประเทศอินเดีย” ในท่ีสุดปัญหาน้ีก็ยติุลง อโดไนแรม ขอบคุณ
พระเจา้ในการทรงน าของพระองค ์และไม่ชา้เขาก็ลงเรือไปประเทศอินเดีย 

ก่อนน้ีสักปีหน่ึง ณ การประชุมของคณะผูน้ าคริสตจกัรในเมืองเบรดฟอร์ด ซ่ึง อโดไนแรม ได้
ไปร่วมดว้ยเป็นคร้ังแรกนั้น เขาพบธิดาของผูป้กครองแห่งคริสตจกัรแห่งเมืองเบรดฟอร์ด เธอสวย
สะดุดตาทั้งมีมิตรสหายมาก และเป็นสตรีสาวท่ีมีความสุขยิง่ในเมืองเบรดฟอร์ด อายรุุ่นราวคราว
เดียวกบั อโดไนแรม ไม่นานนกัเขาทั้งสองก็เรียนรู้นิสัยกนัดี สองสามเดือนต่อมา อโดไนแรมไดไ้ปหา
ผูป้กครองคริสตจกัรผูเ้ป็นบิดาของเธอพดูวา่ “ผมตั้งใจจะไปประกาศพระกิตติคุณยงัประเทศอินเดีย อาจ
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มีอนัตรายขณะท่ีผมเดินทางขา้มทะเลในประเทศอินเดีย อากาศก็ร้อนมาก ชาวตะวนัตกมกัจะป่วยไขล้ง
เม่ือเขา้ไปถึงท่ีนัน่ จะมีความล าบากมากมายขณะท่ีผมอยูป่ระกาศพระกิตติคุณท่ีนัน่ บางทีอาจจะตายเสีย
ท่ีนัน่ก็ได ้แต่ผมกบับุตรของคุณรักกนัมาก คุณจะอนุญาตใหเ้ธอแต่งงานกบัผมและไปประกาศพระกิตติ
คุณประเทศอินเดียกบัผมไหมครับ?” 

ผูป้กครองคริสตจกัรผูน้ี้ นายแฮลเซลทีน รักธิดาของเขามาก ธิดาของเขาเป็นคริสเตียนก่อนท่ี
เขาจะไดเ้ขา้มาเช่ือวางใจในพระเยซูเสียอีก และธิดาผูน้ี้เองท่ีน าเขาและภรรยามาเช่ือวางใจในพระเยซู
คริสตเ์จา้ เด๋ียวน้ีเขาเป็นคริสเตียนแลว้ แมว้า่เขาจะไม่ชอบใหธิ้ดาของเขาจากบา้นไปก็ตาม เขาก็ยงัเห็น
ดว้ยวา่ ธิดาของเขาควรแต่งงานกบัอโดไนแรม จัด๊ซนั และไปประกาศพระกิตติคุณยงัประเทศอินเดีย
ดว้ยกนั ดงันั้น หลงัจากท่ีคณะกรรมการคริสตจกัรต่าง ๆ ไดต้กลงจะส่ง อโดไนแรมกบัเพื่อน ๆ ไป
ประเทศอินเดียในฐานะผูแ้ทนของเขา อโดไนแรม กบั นางสาวแอน ก็ไดเ้ขา้สู่พิธีสมรสกนัท่ีบา้นของ
แอนในเมืองเบรดฟอร์ด 

วนัต่อมา ไดมี้การประชุมนมสัการท่ีโบสถใ์นเมืองซาเล็ม ประชาชนเป็นอนัมากไดเ้ดินทาง
มาร่วมประชุมดว้ย บางคนมาจากระยะทางไกล ชาวนามาจากเมืองท่ีอยูร่อบ ๆ มิตรสหายของอโดไน
แรม ก็เดินทางฝ่าลมหนาวมาจากเมืองบอสตนั นกัเรียนเดินทางมาจากเมืองแอนโดเวอ่ร์ เป็นระยะทาง
ถึง 25 กิโลเมตร เพื่อมาร่วมประชุมน้ี ไม่มีใครอยากขาดการประชุมคร้ังส าคญัแห่งคริสตจกัรของเขา 
เพราะท่ีการประชุมน้ี จะมีการส่งศาสนาทูตรุ่นแรกออกไปปฏิบติัการรับใชพ้ระเจา้ยงัแดนไกล ในท่ีซ่ึง
ไม่เคยมีใครไดย้นิพระกิตติคุณเลย บรรดามิตรสหายทั้งหมดของเขาตอ้งการอยูร่่วมในการประชุม
นมสัการ ชายคนหน่ึงท่ีมาในการประชุมนมสัการน้ีวางมือบนศีรษะ อโดไนแรม จัด๊ซนั กล่าว
มอบหมายเขาไวก้บัพระเจา้ในการขา้มน ้า ขา้มทะเลไปรับใชพ้ระองค ์ ชายผูน้ี้คือ ดร.กริฟฟิน ดร.กริฟ
ฟิน ผูน้ี้เอง เม่ือสักปีหน่ึงล่วงไปแลว้ ไดเ้ชิญ อโดไนแรม ไปยงัเมืองบอสตนัเพื่อรับต าแหน่งผูช่้วยใน
โบสถท่ี์มัง่คัง่ท่ีสุดและมีอิทธิพลท่ีสุดในเมืองนั้น 

ไม่ถึงสองสัปดาห์ต่อมา อโดไนแรมกบัแอน ผูภ้รรยากบัเพื่อน ๆ ของอโดไนแรม แซมนูเอล 
กบัภรรยาช่ือ แฮเรียต ไดโ้ดยสารเรือช่ือ “คาราวาน” ออกแล่นไปยงัประเทศอินเดีย การเดินทางน้ีกิน
เวลาเกือบส่ีเดือน เขาจึงมีเวลาศึกษามาก และอโดไนแรม ใชเ้วลามากน้ีศึกษาพระคริสตธรรมคมัภีร์ คน
อ่ืน ๆ ในชุดของเขาโดยสารเรืออ่ืนไปยงัประเทศอินเดีย 

วนัท่ี 17 เดือนมิถุนายน ค.ศ. 1812 เรือแล่นมาถึงเมืองกลักตัตา จัด๊ซนัและนูเอล อยูใ่นประเทศ
อินเดียแลว้! นายวลิเลียม คาเรย ์ ศาสนทูตผูอ้าวโุสซ่ึงอยูใ่นอินเดียมาหลายปีแลว้ ไดเ้ช้ือเชิญครอบครัว 
จัด๊ซนั และครอบครัวนูเอล ใหพ้กัอยูใ่นบา้นของเขาในระหวา่งท่ี คอยเรือท่ีเพื่อน ๆ โดยสารมาถึง เขามี
หนงัสือมาก จึงมีเวลาส าหรับศึกษาอีกคร้ังหน่ึง 
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แต่แลว้ส่ิงท่ีไม่คาดฝันมาก่อนไดเ้กิดข้ึน เขาไดถู้กเจา้หนา้ท่ีต ารวจเชิญตวัไปยงัท่ีท าการรัฐบาล 
ท่ีนัน่เจา้หนา้ท่ีไดอ่้านค าสั่งจากรัฐบาลกลางวา่ “ศาสนทูตชาวอเมริกนัจะตอ้งออกจากประเทศนั้นทนัที 
เม่ือเรือ “คาราวาน” แล่นออกไปยงัสหรัฐอเมริกา เขาจะตอ้งข้ึนเรือไป!” 
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บทที ่5 ท่านอยู่ทีน่ี่ไม่ได้ 

อโดไนแรม ทราบในเวลานั้นเองวา่ ผูค้วบคุมบริษทัอินเดียตะวนัออกขององักฤษเป็น
ผูป้กครองประเทศอินเดียในสมยันั้น คนเหล่าน้ีสนใจแต่ในทางการคา้ และคนเหล่าน้ีเองเป็นผูบ้งัคบั 
ศาสนทูตท่ีมาถึงใหม่ใหอ้อกจากประเทศอินเดีย 

“ถา้อยา่งนั้น คุณจัด๊ซนั ผมเขา้ใจ คุณตอ้งตดัสินใจวา่ ทางท่ีดีท่ีสุดส าหรับคุณก็คือ เช่ือฟังค าสั่ง
น้ี กลบัไปอเมริกาเสีย” คุณคาเรย ์ชายชราผูซ่ึ้งเป็นศาสนทูตอยูใ่นประเทศอินเดียมานานแลว้กล่าวข้ึน 

“เรายงัไม่ไดต้กลงใจจะกลบับา้น!” อโดไนแรมร้องข้ึน “เรามาท่ีน่ีเพื่อประกาศพระกิตติคุณ
แห่งการรอดพน้บาป บริษทัอินเดียตะวนัออกขององักฤษไม่มีสิทธ์ิ....” 

“เขามีสิทธ์ินั้น” คุณคาเรยอ์ธิบาย “หรืออยา่งนอ้ยท่ีสุดเขาก็คิดวา่ เขามีสิทธิ เขาควบคุมกิจการ
ท่ีน่ี เขาควบคุมรัฐบาลส่วนมากและไม่ตอ้งการใหคุ้ณอยูท่ี่น่ี คุณเป็นคนหนุ่ม คนไม่รู้จกัภาษาแขก จะ
เขลามากถา้คุณจะคิดวา่คุณจะขดัขวางบริษทัอินเดียตะวนัออกขององักฤษได”้ 

“บริษทัน้ีควบคุมประเทศต่าง ๆ ในภาค ตะวนัออกน้ีหรือ?” อโดไนแรมถาม 
“ไม่ครับ” คุณคาเรยต์อบ “มีอีกสองสามประเทศท่ีบริษทัน้ีไม่ไดค้วบคุม เขาไม่ไดค้วบคุม

ประเทศพม่า เป็นอยา่งไรถา้คุณจะไปท่ีนัน่? จริงอยู ่ มีศาสนทูตชาวองักฤษสองคนไปท่ีนัน่นานแลว้ แต่
เขาไม่ไดอ้ยูท่ี่นัน่เลย เป็นความจริงดว้ยวา่ ท่ีนัน่มีชายคนหน่ึงไดก้ลบัเป็นคริสเตียน ไดถู้กข่มเหงมาก 
ลูกชายของผมเอง เฟลิกซ์ ไปท่ีประเทศพม่าก็ตอ้งหนีออกมา แต่เขาก็ไดรั้บอนุญาตใหก้ลบัไปอยูท่ี่นัน่
ไดเ้น่ืองจากเขาแต่งงานกบัหญิงพม่า” 

“หมู่เกาะอ่ืน ๆ ท่ีคุณกล่าวถึงล่ะ เป็นอยา่งไร?” อโดไนแรมถาม “สภาพการณ์ท่ีนัน่เป็น
อยา่งไร?” 

“ผมไม่ไดย้นืยนัใหคุ้ณทราบดอกหรือวา่ คุณก าลงัคิดท าในส่ิงท่ีเป็นไปไม่ไดส้ าหรับตวัคุณ
เอง!” 

“เป็นไปไดน้ะ “ อโดไนแรม ประกาศ “เราจะไปอยูท่ี่นัน่!” 
“ประเสริฐแท!้” คุณคาเรยต์อบ “นัน่เป็นส่ิงท่ีผมอยากจะใหคุ้ณพดูออกมาละ ใหผ้มบอกคุณถึง

เกาะสักแห่งหน่ึง เรียกกนัวา่เกาะฝร่ังเศส (มอริเชียส) อยูใ่กล ้ๆ กบัเกาะใหญ่ มาดากสัการ์...” 
อาทิตยน์ั้นเอง มีเรือแล่นไปยงัเกาะฝร่ังเศส เน่ืองจากเรือน้ีรับคนโดยสารไดเ้พียงสองคนเท่านั้น 

นายและนางนูเอล จึงโดยสารไปแต่เพียงสองคน จัด๊ซนั คอยเรือล าหลงั เรือ “คลีโอล” อโดไนแรม ขอ
อนุญาตต่อรัฐบาลกลักตัตา จะโดยสารเรือน้ีไปกบัภรรยา ดว้ยเหตุท่ี จัด๊ซนัไม่มีแผนกลบัสู่อเมริกา 
รัฐบาลจึงปฏิเสธไม่ยอมอนุญาตให้เขาทั้งสองโดยสารเรือ “คลีโอล” 
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อโดไนแรม จึงถามกปัตนัเรือวา่ เขาจะไปดว้ยไดไ้หม โดยไม่ไดรั้บอนุญาตจากรัฐบาล กปัตนั
ตอบวา่ “เรือน้ีเป็นเรือของผมเองครับ จงท าตามใจคุณเถอะ!” แต่อโดไนแรมรู้วา่ ถา้เจา้พนกังานมาพบ
เขาก าลงัขนของไปลงเรือละก็ เขาจะถูกจบัทนัที และจะส่งเขาไปเรือล าอ่ืนซ่ึงจะแล่นไปประเทศองักฤษ
ในไม่ชา้น้ี เขาจึงคอยอยูจ่นกลางคืน ตามถนนมืดสนิทประดุจเขา้ถ ้า ไม่มีใครเห็นเขาแลว้ เขาทั้งสองจึง
ไปท่ีท่าเรืออยา่งเงียบเชียบ มีคนช่วยขนกระเป๋าให ้ เพื่อนชาวอินเดียเปิดประตูให้เขา้ไปในบริเวณท่าเรือ 
เม่ือเรือ “คลีโอล” แล่นออกไปในคืนนั้น จัด๊ซนั ก็อยูใ่นเรือดว้ย 

แต่สองวนัต่อมา เรือของรัฐบาลก็ตามมาทนั มีจดหมายมาใหก้ปัตนัวา่ “ท่านไดรั้บคนโดยสาร
ซ่ึงทางรัฐบาลไม่ไดอ้นุญาตใหโ้ดยสารเรือของท่าน ฉะนั้นเรือของท่านจะแล่นต่อไปไม่ไดจ้นกวา่คน
เหล่านั้นจะออกจากเรือของท่าน” กลาสีทอดสมอลงในแม่น ้าฮูกลี กปัตนัรู้สึกเสียใจดว้ย แต่เขาช่วย
อะไรไม่ได ้ศาสนทูตทั้งสองข้ึนจากเรือ 

เขาทั้งสองข้ึนบกไปพกัอยูโ่รงแรมเล็ก ๆ เขาพยายามขอใบผา่นเพื่อจะไดเ้ดินทางต่อ กปัตนัเรือ
ก็จอดเรือคอยอยูด่ว้ย แต่ไม่ไดรั้บอนุญาต อโดไนแรมและแอน จึงไดแ้ต่เฝ้าดูเรือ “คลีโอล” แล่นออกไป
ดว้ยความหนกัใจ 

ขณะท่ี จัด๊ซนั สามีภรรยานัง่อยูท่ี่นัน่ เขารู้สึกเหมือนถูกทอดทิ้งไวแ้ต่ล าพงั เจา้ของท่ีพกับอก
เขาถึงเรืออีกล าหน่ึงท่ีจะมาถึงในสองสามวนั “ผมรู้จกักปัตนัดี” เจา้ของท่ีพกัอธิบาย “บางทีเขาจะรับคุณ
ไปดว้ย” แต่หลงัจากสนทนากบักปัตนัแลว้ เจา้ของท่ีพกักลบัมา เขารู้สึกกระดากมาก พดูวา่กปัตนัเรือ
ปฏิเสธท่ีจะรับเขาไปดว้ย เน่ืองจากเขาเป็นศาสนทูตและรัฐบาลอินเดียไม่พอใจในเขาทั้งสอง 

คืนนั้น จัด๊ซนั สามีภรรยา ตกลงใจวา่ เขาจะไปหากปัตนัเอง เขาอาจขอร้องใหก้ปัตนัรับเขาไป
ดว้ยก็ได ้แต่ขณะท่ีเขาก าลงัพดูกนัอยู ่มีค  าสั่งอีกฉบบัหน่ึงมาจากรัฐบาลอินเดียวา่ “ศาสนทูตแอน จัด๊ซนั 
อโดไนแรม จัด๊ซนั และ ลูเตอร์ไร้ซ์ (ผูซ่ึ้งเด๋ียวน้ีมาถึงกลักตัตาแลว้) เดินทางต่อไปกบัเรือ “คลีโอล” ได ้

แต่เรือ “คลีโอล” ออกไปแลว้! แล่นไปตามล าน ้าไดส้ักสองวนัแลว้ อยา่งไรก็ตาม ขณะท่ีเขาพดู
กนัถึงปัญหาน้ี เขาก็ตดัสินใจวา่ จะพยายามตามเรือ “คลีโอล” ไปใหท้นั เขาจะวา่จา้งเรือดีท่ีสุดเท่าท่ีจะ
หาได ้ แต่ก็ยงัชา้มาก ขณะท่ีเขากรรเชียงไปตามล าน ้า กระแสน ้าก็พดัเรือกลบั ดูเหมือนวา่จะหมดหวงั 
เพราะเขาจะเสียเวลาไปไม่ไดเ้ลย จะตอ้งไปใหท้นัเรือ “คลีโอล” ท่ีปากแม่น ้า ท่ีนัน่เรือใหญ่จะแล่น
ออกไปในอ่าวเบงกอลใหญ่ไดเ้ท่านั้น เขาตามไปไม่ได ้

ขณะท่ีเขามาถึงท่าเรือใหญ่ท่ีปากแม่น ้านั้น เขามองดูเรือใหญ่ดว้ยความหวาดหวัน่ เรือหลายล า
ทอดสมออยูท่ี่ปากแม่น ้า ฮูกลี เป็นเรือท่ีไดรั้บความเสียหายเพราะถูกพายมีุใบเรือขาดเปรอะเปร้ือน เรือ
เหล่าน้ีมีธงของชาติต่าง ๆ ทัว่โลกชกัอยู ่ แต่เขามองหาเรืออยูล่  าเดียวเท่านั้น! จะมีอยูท่ี่นัน่หรือ ถูกแลว้! 
ท่ามกลางเรืออ่ืน ๆ มีเรือเพียงล าเดียวเท่านั้นท่ีส าคญัส าหรับเขา เรือ “คลีโอล” ยงัไม่ไดแ้ล่นขา้มอ่าวไป 
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เดือนมกราคม ค.ศ. 1813 เขามาถึง เกาะของฝร่ังเศส เกาะนั้นดูสวยงาม อากาศอบอุ่น ทอ้งฟ้าสี
ครามสดใส มีเมฆขาวเป็นปุยลอยขา้มยอดเขา ดอกไมสี้แดงและสีฟ้าข้ึนอยูบ่นหนา้ผา ทุกส่ิงดูสวยงาม
อะไรเช่นนั้น ดูเหมือนวา่ทุกส่ิงทุกอยา่งจะสงบสุข 

แต่แลว้ แซม นูเอล ก็มาพบเขา หนา้เขาผอมเซียวตาไม่สดใส เหมือนกบัไม่มีชีวติชีวา ขอบตา
คล ้า เขาเดินผา่นดาดฟ้าเรือมาชา้ ๆ คนเหล่าน้ีทราบวา่มีอะไรผดิปกติเกิดข้ึนแลว้ เขาทายส่ิงท่ีเกิดข้ึน แฮ
เรียต ภรรยาสาวสวยของ แซม นูเอล ตายเสียแลว้ ! 

เม่ือ อโดไนแรม ตรองแลว้ตรองเล่า เขาส านึกดีวา่ เขาจะตอ้งไม่ขอให ้ แอนอยูท่ี่เกาะน้ี เกาะน้ี
สวยและดูสงบดี เม่ือเขาเขา้มาถึง แต่ไม่ใช่ สถานท่ี ๆ เขาจะอยู ่ แฮเรียตตายไปแลว้ และอโดไนแรม 
เกรงวา่ ถา้เขาไม่ออกจากท่ีน่ีไปเสีย แอน ก็จะตายเสียท่ีน่ีดว้ย 

เขาจึงลงเรืออีกคร้ังหน่ึง... คร้ังน้ีกะวา่จะไปยงัเกาะปรินซ์ออฟเวลล ์ แต่เพื่อท่ีจะไปยงัเกาะนั้น
เขาจะตอ้งเปล่ียนเรือท่ีมทัราสซ่ึงอยูท่างฝ่ังทะเลดา้นตะวนัออกของประเทศอินเดีย ในเมืองมทัราสน้ีเขา
ไดพ้บศตัรูเก่า.....บริษทัอินเดียตะวนัออกขององักฤษ! อีกคร้ังหน่ึง เขาไดรั้บค าสั่งให้ออกจากประเทศ 
เขาตอ้งออกไปทนัที! ภายในสองสัปดาห์ 

แผนการของเขาตอ้งกลบัตาลปัตรไปอีกคร้ังหน่ึง เรือล าแรกท่ีออกไปเกาะปรินซ์ออฟเวลลจ์ะ
ไมอ่อกจนกวา่จะเลยสองสัปดาห์ไป และรัฐบาลไม่ยอมใหเ้ขาอยูค่อย! 

แต่ จัด๊ซนั ไดส้ัญญากบัพระเจา้วา่ เขาจะไปกบัเรือใด ๆ ก็ตามท่ีแล่นออกจากมทัราส ไม่วา่เรือ
นั้นจะแล่นไปท่ีไหน ตราบเท่าท่ีเรือนั้นไม่แล่นออกไปยงัประเทศองักฤษหรือประเทศอเมริกา ไม่วา่เรือ
จะแล่นไปยงัท่ีใด เขาจะไปและจะตั้งตน้งานประกาศคริสตศาสนาท่ีนัน่ 

โดยวธีิน้ีท่ีพระเจา้ทรงน าเขามายงัเรือใบเก่า ๆ อโดไนแรม ไดท้ราบวา่ เรือจะออกในเร็ว ๆ น้ี 
“จะแล่นไปประเทศอะไร” อโดไนแรมถาม “ประเทศพม่าครับ!” เป็นค าตอบ ประเทศพม่า! ประเทศ
ท่ีศาสนทูตสองคนไดพ้ยายามไปประกาศพระกิตติคุณ และ ตอ้งถูกขบัออกไปจากประเทศ ประเทศท่ีมี
คนกลบัใจเป็นคริสเตียน และประชาชนโกรธมาก ข่มเหงเขา! ประเทศพม่า! และเขาไดส้ัญญากบัพระ
เจา้วา่ เขาจะไปยงัท่ี ๆ เรือจะพาไป ดว้ยความหนกัใจ แอนและอโนไนแรม ก็ข้ึนเรือท่ีน่ี และอีกคร้ังหน่ึง 
เรือก็ไดพ้าเขาแล่นไปยงัแผน่ดินท่ีเขาไม่รู้จกั! 
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บทที ่6 ปีแรก ๆ ในย่างกุ้ง 

แอน เป็นสตรีชาวตะวนัตกคนแรกท่ีมายงัยา่งกุง้ ไม่ตอ้งสงสัยเลย ทุกคนจอ้งมองดูเธอ ! แต่ 
แอน ก็ป่วยมาก... ป่วยมากจนเดินไม่ไหว เขาไดอ้ยูใ่นเรือใบเก่า ๆ ท่ีน าเขาขา้มมาจากประเทศอินเดียถึง
หกสัปดาห์ คร้ังหน่ึงระหวา่งเดินทาง อโดไนแรมคิดวา่ ภรรยาของเขาจะส้ินชีวิตลงเสีย ก่อนจะมาถึงฝ่ัง
เสียแลว้ ขณะน้ีเขาเดินอยูข่า้ง ๆ เกา้อ้ีซ่ึงมีคนหามมาตามถนน อโดไนแรม รู้สึกไม่สบายใจเป็นอยา่งมาก 
เขามองเห็นวา่ คนเหล่านั้นหวัเราะเขา เพราะเขาเอาใจใส่ต่อภรรยาของเขามาก ! 

เดือนกรกฎาคม ค.ศ. 1813 ศาสนทูตทั้งสองน้ีเดินทางมากวา่ปีคร่ึงแลว้ ไม่มีใครเชิญเขามาเมือง
ยา่งกุง้ ซ่ึงอยูท่างตะวนัตกห่างจากเมืองตากของประเทศไทย 300 กิโลเมตร เขาไม่มีมิตรสหายท่ีนัน่ ทุก
ส่ิงแปลกและใหม่ส าหรับเขา เขาทั้งสองอายยุงัไม่ถึง 25 ปี ยงัไม่สันทนัในการประกาศพระกิตติคุณแก่
ชาวตะวนัออก เขาไม่รู้จกัภาษาของชาวตะวนัออกสักค าเดียว ส่ิงเดียวเท่านั้นท่ีเสริมก าลงัใจใหแ้ก่เขาก็
คือ เขามีบา้นท่ีจะพกัอยูไ่ด ้ เฟลิกซ์ คาเรย ์ บุตรชายของคุณ คาเรย ์ในเมืองกลักตัตาบอกเขาวา่ เขาจะอยู่
ในบา้นของเขาไดใ้นวนัแรก ๆ จนกวา่เขาจะยา้ยไปอยูบ่า้นของตน 

หลงัจากท่ีไดย้า้ยขา้วของไปในบา้นของตนแลว้ เขาก็รู้สึกวา่มีอยูส่ิ่งหน่ึงท่ีเขาจะตอ้งท าในทนัที 
เขาจะตอ้งเรียนภาษาพม่า เขามาเมืองยา่งกุง้เพื่อจะบอกคนเหล่าน้ีถึงพระเยซูคริสตผ์ูซ่ึ้งเสด็จมายงัโลกน้ี
เพื่อช่วยมนุษยจ์ากความบาป การท่ีจะท าดงัน้ีได ้เขาจะตอ้งสามารถสนทนากบัคนเหล่าน้ีได ้

แต่การเรียนภาษาพม่าก็เป็นงานยากมาก หนงัสือพม่าท าจากใบลานและเขาเองก็อ่านไม่ออก ไม่
มีปทานุกรม ดูเหมือนจะไม่มีใครเคยคิดจดัท าหนงัสือปทานุกรมหรือไวยากรณ์ข้ึน อโดไนแรมกบัแอน 
ไม่รู้วา่จะเร่ิมตน้เรียนตรงไหนก่อนดี การเรียนนั้นดูเหมือนจะส้ินหวงั อโดไนแรมกบัแอน เกือบจะเกรง
วา่ส านวนต่าง ๆ ในภาษาพม่าเปล่ียนอยูทุ่กวนั ดูดงัวา่เขาจะไม่สามารถเรียนไดถู้กตอ้ง! ค  าต่าง ๆ ใน
ภาษาพม่าก็ติดกนัไปเป็นพืดหมด ไม่มีทางรู้ไดว้า่ ค  าหน่ึง ๆ ไปหมดลงตรงไหน และค าต่อไปข้ึนตน้ท่ี
ตรงไหนผดิแปลกไปจากภาษาของเขาเอง ซ่ึงพอจบค าหน่ึงก็เวน้ระยะไวห้น่อยหน่ึง มีจุลภาพแบ่งวรรค
ตอน แลว้ใส่จุดเม่ือจบประโยค 

การหาครูท่ีรู้สองภาษา คือ องักฤษกบัพม่าก็เป็นไปไม่ไดที้เดียว ภรรยาของเฟลิกซ์ คาเรย ์ เป็น
หญิงชาวพม่า แต่เธอก็พดูภาษาองักฤษไม่ได ้ แน่นอน เฟลิกซ์ เองพดูไดท้ั้งสองภาษา แต่เขาท างาน
รัฐบาลและไม่ใคร่ไดอ้ยูบ่า้น ส่ิงเดียวท่ีเขาท าไดก้็คือ หาครูมาคนหน่ึง ช้ีส่ิงต่าง ๆ แลว้ถามครู แต่เม่ือครู
มาสอนครูกลบัโกรธมาก และส่ิงเดียวท่ีจะท าใหค้รูพอใจได ้ ก็คือ ข้ึนเงินใหค้รูอีก ท าไมครูจึงโกรธ! 
เพราะวา่เขามาเพื่อจะสอนคน ๆ หน่ึง  ผูช้าย แต่กลบัไดรั้บค าขอร้องใหส้อนสองคน และคนหน่ึงใน
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สองคนนั้นเป็นผูห้ญิง! ใครเคยไดย้นิบา้งวา่ ผูห้ญิงหดัอ่านเขียนหนงัสือ? ใครเคยไดย้นิวา่ผูห้ญิงเรียน
อะไรต่าง ๆ บา้ง? 

เขาเร่ิมตน้เรียนเม่ือ 7 นาฬิกาในตอนเชา้ อากาศยงัหนาวอยู ่เขาเรียนทั้งวนั... แมแ้ต่ในตอนเท่ียง
เม่ืออากาศร้อนอยา่งสุดแสน และหยดุเรียนในตอนค ่าเม่ือพระจนัทร์ข้ึนมาเหนือยอดเจดียช์เวดากอง 
อโดไนแรม ยงันัง่อยูบ่นระเบียงเรียนกบัครู แอน นัง่ฟังอยูภ่ายในบา้น เธอจา้งเด็กผูช้ายคนหน่ึงไวซ้ื้อผกั
และช่วยท างาน เพื่อเธอจะไดมี้เวลาเรียนมากข้ึน...และบางทีเธอเรียนภาษาพม่าจากเด็กคนนั้นมากกวา่ท่ี
เธอเรียนจากครูเสียอีก! ปีหน่ึงเตม็ ๆ ท่ีเขาทั้งสองเรียนภาษาพม่าดว้ยความยากล าบาก ในจดหมายท่ีอโด
ไนแรม เขียนมายงัประเทศอเมริกามีความวา่ “ผมรู้จกัภาษาฝร่ังเศสหลงัจากเรียนมาได ้ 2 เดือนมากกวา่
รู้จกัภาษาพม่าเด๋ียวน้ีเสียอีก!” เขาทั้งสองมาประเทศพม่าเพื่อประกาศพระกิตติคุณ แต่ปีหน่ึงเตม็ ๆ แลว้ 
เขายงัไม่รู้จกัภาษาพม่ามากพอท่ีจะช่วยใหเ้ขาออกไปซ้ือผกั หรือ ซ้ือเน้ือซ่ึงเป็นของจ าเป็นในวนัหน่ึง ๆ 
ได!้ 

ในเดือนมกราคม ค.ศ. 1815 สุขภาพของแอน เส่ือมโทรมลง ในสมยันั้นเขาไม่มียาซ่ึงจะหาซ้ือ
ไดง่้ายเช่นในสมยัน้ี แพทยก์็ไม่ทราบวา่ท าไมหญิงชาวตะวนัตกจึงไม่ถูกกบัอากาศในประเทศพม่า มีอยู่
ส่ิงเดียวท่ีพอจะท าได ้ คือ แอนจะตอ้งล่องทะเลเพื่อหลบร้อน เม่ือเธอกลบัมาสามเดือนหลงั อโดไนแรม 
ก็ยงัคงต่อสู้กบัความยากล าบากเหล่านั้น นัน่คือ ค าในภาษาพม่า 

ไม่ก่ีเดือนต่อมา โรเจอร์ บุตรชายของเขาก็เกิดมา เขาเป็นเด็กแขง็แรง ท าใหจิ้ตใจของพ่อแม่ช่ืน
ชมเป็นอนัมาก แต่แลว้ต่อมาเขาก็ค่อย ๆ ยิม้นอ้ยลง หลงัจากนั้นไม่นาน หนูนอ้ยก็อ่อนแอจนกระทัง่
ร้องไหไ้ม่ไหว เม่ือบุตรคนน้ีมีอายไุด ้ 8 เดือนก็จากพ่อแม่ไป น่ีเป็นลูกคนท่ีสองท่ีเขาไดสู้ญเสียไป คน
แรกตายตั้งแต่เกิด ก่อนท่ีจัด๊ซนัจะถึงประเทศพม่า 

หน่ึงเดือนหลงัจากลูกคนท่ีสองส้ินชีวติลง อโดไนแรม เร่ิมปวดศีรษะอยา่งหนกั ตาของเขาแดง
ก ่าเน่ืองจากดูหนงัสือมากเกินไปถึงวนัละ 15 ชัว่โมง ตาทั้งสองขา้งจึงคนัและแดง ศีรษะของเขาเตน้
เหมือนกบัเหล็กร้อนเขา้ไปแล่นอยูใ่นสมอง อโดไนแรม นอนอยูใ่นห้องมืดเป็นเวลาหน่ึงเดือน แมจ้ะ
นอนอยูเ่ขาก็ยงัคงเรียน วนัท่ี 13 กรกฎาคม ค.ศ. 1816 3 ปีหลงัจากท่ีเขามาถึงเมืองยา่งกุง้ทีแรก อโดไน
แรม ก็ท างานประกาศช้ินแรกส าเร็จลง เป็นหนงัสือไวยากรณ์ภาษาพม่า  องักฤษ และในเดือนเดียวกนั
นั้นเอง เขาเขียนหนงัสือคริสเตียนเล่มเล็ก ๆ เป็นภาษาพม่าเป็นเล่มแรก 

ในเดือนตุลาคม ปีเดียวกนันั้น จอร์จ ฮฟั มาจากประเทศอเมริกา นายฮฟั ผูน้ี้เป็นช่างพิมพท่ี์
ช านาญงานมาก ดงันั้นเม่ือแท่นพิมพ ์ และตวัพิมพ ์ ภาษาพม่าจากประเทศองักฤษมาถึง เขาก็พร้อมท่ีจะ
เร่ิมงานได ้ ไม่นานนกัเขาก็พิมพห์นงัสือเล่มเล็กท่ีเพิ่งเขียนเสร็จใหม่ ๆ ออกมาหน่ึงพนัฉบบั แลว้เขาก็
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จดัพิมพห์ลกัขอ้เช่ือของคริสเตียนซ่ึง แอนเขียนออกมาสามพนัฉบบั เด๋ียวน้ีเขามีหนงัสือท่ีจะใหช้าวพม่า
อ่าน และ เรียนรู้ดว้ยตนเองวา่ ศาสนาคริสเตียนสอนอะไรแลว้ 

ในเดือนมีนาคม ค.ศ. 1817 มีพม่ามาหา อโดไนแรม เขาเป็นคนแรกท่ีซกัถาม อโดไนแรม 
“ผมจะตอ้งใชเ้วลานานสักเท่าใด ท่ีจะศึกษาเร่ืองคริสตศาสนา?” เขาถาม 
อโดไนแรม ประหลาดใจ “ถา้ไม่มีพระเจา้ช่วยแลว้ คุณจะตอ้งศึกษาจนตลอดชีวิต แลว้ก็ยงัไม่รู้

อะไรอยูน่ัน่เอง คุณรู้ไดอ้ยา่งไรวา่มีพระเจา้ผูช่้วยใหร้อดพน้บาป ซ่ึงเรียกกนัวา่พระเยซู? คุณรู้จกันาม
ของพระองคจ์ากไหน? คุณเห็นหนงัสือท่ีกล่าวถึงพระเยซูมาหรือ?” 

“ผมเห็นหนงัสือเล่มเล็ก ๆ สองเล่มครับ” 
“ถา้อยา่งนั้นบอกผมซิ พระเยซูเป็นใคร?” 
“พระองคเ์ป็นพระบุตรของพระเจา้ พระองคท์รงเมตตามนุษย ์พระองคเ์ขา้มาในโลกน้ี และตาย

แทนบาปของเรา” ชายนั้นพดูเหมือนกนัวา่เขาไดท้่องจ าค าตอบไวจ้นข้ึนใจ 
“ถา้อยา่งนั้นใครเป็นพระเจา้เล่า?” อโดไนแรมถาม 
“พระเจา้เป็นผูท่ี้ไม่มีเบ้ืองตน้ และ ไม่มีเบ้ืองปลาย พระองคไ์ม่แก่ และไม่ตาย” ชายนั้นพดู

ประดุจท่องจ าส่ิงท่ีเขาเรียนรู้มาจากหนงัสือ 
อโดไนแรม เกือบไม่เช่ือหูวา่น่ีเป็นความจริง เขาส่งหนงัสือเล่มเล็ก ๆ ท่ีเขาเขียนให้แก่ชายนั้น 

ชายชาวพม่าตอบวา่ “ผมอ่านแลว้ครับ คุณมีอยา่งอ่ืนอีกไหม?” 
“มีเพียงส่วนหน่ึงเท่านั้น” อโดไนแรม ตอบ “ยงัไม่เสร็จเป็นเล่ม บางทีจะแลว้ในสามเดือน” 
“แต่คุณมีหนงัสือเล่มเล็ก ๆ ท่ีจะใหผ้มก่อนไหม?” 

ชายพม่าผูน้ั้นยงัคงยนืกราน 
อโดไนแรม ใหส่้วนท่ีเขาก าลงัท าอยู.่..หนงัสือพระกิตติคุณมทัธิวหา้บทแรกท่ีเขาแปลอยู ่
เด๋ียวน้ี อโดไนแรม ท างานหนกัยิง่ข้ึนกวา่แต่ก่อน เขาแปลพระธรรมมทัธิวส าเร็จแลว้ สองวนั

ต่อมาเขาเร่ิมจดัท าปทานุกรมพม่า  องักฤษ เด๋ียวน้ีเขาพดูภาษาพม่าไดแ้ลว้ เขาอ่านและเขียนภาษาพม่าก็
ได ้ชาวพม่าก็ก าลงัอ่านหนงัสือท่ีเขาจดัพิมพข้ึ์น 

แต่ส่ิงส าคญัส่ิงหน่ึงท่ีเขาท าไม่ได ้ เขาไม่สามารถคิดอยา่งชาวพม่า! และเขาจะตอ้งมีผูช่้วยชาว
พม่าท่ีจะช่วยเขาในประการน้ี เขาจะตอ้งมีใครซ่ึงจะช่วยไม่ใหเ้ขาเขียนผดิลงในหนงัสือท่ีพิมพ ์ชาวพม่า
เท่านั้นท่ีจะท าเช่นน้ีได ้

ในจิตตะกอง (ปัจจุบนัอยูใ่นปากีสถานดา้นตะวนัออก) อยูห่่างออกไปทางเหนือฝ่ังทะเลจากยา่ง
กุง้ประมาณ 1,000 กิโลเมตร มีศาสนทูตท าการประกาศอยูท่ี่นัน่มาหลายปีแลว้ คริสเตียนชาวพม่าท่ีนัน่
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พดูไดท้ั้งภาษาพม่าและภาษาองักฤษ อโดไนแรม ตั้งใจวา่ เขาจะตอ้งไปชกัชวนคริสเตียนท่ีนัน่สักคน
หน่ึงมายา่งกุง้ มาช่วยเขา 

เขาพบเรือซ่ึงจะแล่นออกไปจากยา่งกุง้ ไปยงัเมืองจิตตะกอง แลว้แล่นกลบัมายงัเมืองยา่งกุง้อนั
เป็นส่ิงท่ีเขาตอ้งการ 

“การเดินทางกินเวลาสามเดือนเท่านั้น” เขาบอกกบัแอน ผูเ้ป็นภรรยา 
“ค่ะ” เธอตอบ “แต่ก็เหมือนกบัสามปีทีเดียว แต่ฉนัก็มีงานท ามากพอท่ีจะท าใหฉ้นัยุง่อยูส่ามปี 

คุณไปดีกวา่ และพาผูช่้วยงานน้ีมาใหไ้ดน้ะ” 
แอน ยุง่มาก เธอดูแลบา้นและตอ้งเรียนภาษาต่อไปอีก เธอจดัเตรียมหนงัสือส าหรับจดัพิมพ์

มากข้ึนอีกดว้ย ราวปลายเดือนมีนาคม เธอก็เร่ิมคอยดูตาม ล าน ้า อิรวดี วา่จะมีเรืออะไรบา้งแล่นกลบั
จากทะเล ในท่ีสุดมีเรือล าหน่ึงกลบัมา เรือล าน้ีแล่นมาจากเมืองจิตตะกองเม่ือ 12 วนัก่อน แต่ไม่มี อโด
ไนแรม อยูบ่นเรือนั้น แอน ไปถามกปัตนั กปัตนั ตอบอยา่งเศร้า ๆ วา่ “คุณนาย จัด๊ซนั ครับ ผมไม่
อยากจะบอกกบัคุณนายเลยวา่ เรือท่ีสามีคุณโดยสารไปไม่ไดไ้ปถึงเมืองจิตตะกอง ไม่มีใครไดย้นิข่าว
คราวเรือล านั้นเลยนบัตั้งแต่เรือนั้นแล่นออกไปจากเมืองยา่งกุง้!” 
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บทที ่7 เขาตัดสินใจ 

อีกคร้ังหน่ึงท่ี อโดไนแรม อยูบ่นเรือใบ มุ่งหนา้สู่อ่าวเบงกอล ประเทศอินเดียอยูท่างดา้นซา้ย
คนละฟากอ่าวไกลหน่ึงพนัห้าร้อยกิโลเมตร แต่เรือน้ีตั้งใจจะแล่นไปยงัเมืองจิตตะกองซ่ึงอยูท่างเหนือ 
แต่บางทีลมก็ไม่พดัไปยงัทิศทางท่ีกปัตนัตอ้งการใหพ้ดั พอเขาออกจากเมืองยา่งกุง้ก็พบกบัลมซ่ึงพดัไป
ทางทิศตะวนัตกสู่ประเทศอินเดีย เขาจึงหนัเรือกลบัมาทางทิศตะวนัออกสู่ประเทศพม่าแลว้แล่นสลบั
ฟันปลาทิศตะวนัออกและทิศตะวนัตก กปัตนัหวงัวา่วธีิน้ีจะท าใหเ้ขาค่อย ๆ แล่นสู่เหนือไปยงัจิตตะ
กองไดบ้า้ง เขาแล่นไปหลายวนั แต่ลมก็ไม่ดีข้ึนเลย จากวนัเป็นสัปดาห์ จากสัปดาห์เป็นเดือน แต่เขาก็
ยงัถูกลมพดัไปพดัมาอยูใ่นอ่าวเบงกอลนั้น ทั้งอาหารและน ้าจืดก็หมดลง และเขาตอ้งขอจากเรืออ่ืน ๆ ท่ี
ผา่นมาพบเขา้ 

ตา อโดไนแรม เจบ็กลบัอีก.....บางทีอาจเน่ืองจากแสงสะทอ้นของดวงอาทิตยบ์นผวิน ้ า เขาเป็น
หวงัวา่ แอนจะเป็นอยา่งไรบา้ง และเม่ือไรจะไดก้ลบัมาพบกบัเธออีก เขาควรจะกลบัยา่งกุง้สักเดือน
มาแลว้! เรือนอ้ยค่อย ๆ แล่นเขา้สู่ท่าเมืองบนัดาร์...อยูท่างฝ่ังตะวนัออกของอินเดีย หลงัจากออกมาจาก
ประเทศพม่ามากกวา่ส่ีเดือน! 

ในสมยันั้นไม่มีโทรเลขเช่นในปัจจุบนัน้ี...ยงัไม่มีใครประดิษฐเ์คร่ืองบินข้ึน เพื่อจะส่งจดหมาย
ไดร้วดเร็ว อโดไนแรม หาเรือท่ีแล่นกลบัไปหาแอน ไม่มีเรือแล่นจากเมืองบนัดาร์ไปเมืองยา่งกุง้ เขา
ตอ้งไปหาเรือท่ีเมืองมทัราส แต่ไม่มีเรือแล่นจากเมืองบนัดาร์ไปเมืองมทัราสมาปีหน่ึงแลว้...เม่ือล าหน่ึง
แล่นออกไปแลว้ก็มกัจะใชเ้วลาเป็นเดือน ๆ กวา่ล าใหม่จะออกไป 

ท่ีเมืองยา่งกุง้ไดเ้กิดอหิวาตกโรคระบาดข้ึน เกือบจะทุกบา้นมีคนเสียชีวติลง มีเสียงโจษจนักนั
วา่อาจจะมีสงครามระหวา่งประเทศพม่ากบัประเทศองักฤษ นายและนางฮฟั ก็เป็นห่วง “เรือองักฤษทุก
ล าออกไปจากท่าหมดแลว้ เหลือล าเดียวเท่านั้น คุณนายจัด๊ซนั ถา้คุณอยากจะมีชีวติอยูต่่อไปอีก ก็ควร
จะมาลงเรือไปกบัเรา 

แอน ไม่อยากจากยา่งกุง้ เม่ือ อโดไนแรม กลบัมาแลว้เขาจะไปหาเธอท่ีไหน จะทราบได้
อยา่งไรวา่เธอออกจากเมืองน้ีแลว้? 

“แต่เธอ ก็ไม่รู้วา่เขาจะกลบัมาหรือไม่ คุณนายจัด๊ซนั” ฮฟั สามี ภรรยาขดัข้ึน 
ไม่มีใครทราบวา่ อโดไนแรม อยูแ่ห่งหนต าบลใด เขาไม่ทราบแมแ้ต่วา่ เขามีชีวติอยูห่รือไม่! 

ฮฟั สามีภรรยา ตั้งใจวา่จะไปเรือล าสุดทา้ยนั้น และเขาก็ไม่อยากจะทิ้ง แอนไวท่ี้เมืองยา่งกุง้ เป็นการ
ขดัขวางความตั้งใจของแอนอยา่งมาก ดงันั้น แอนจึงกล่าวลาครูของเธอและข้ึนเรือแล่นออกไปจากเมือง
ยา่งกุง้ 
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แต่เรือบรรทุกของเพียบ ขา้งบนหนกัเกินไป จะเป็นอนัตรายมากไดใ้นทะเลจนกวา่จะจดัแจง
ของบรรทุกใหเ้รียบร้อยก่อน กปัตนัจึงทิ้งสมอลงท่ีปากน ้ า ขณะท่ีเขาจดัแจงของบรรทุกเสียใหม่เพื่อให้
เรือทรงตวัดีข้ึน การหยดุโดยไม่คาดฝันน้ีให้โอกาสแก่ แอน 

“เอากระเป๋าลงใหห้น่อยซิคะ” เธอพดู “ฉนัจะกลบัเมืองยา่งกุง้!” เธอทราบดีวา่สามีของเธอ
จะตอ้งกลบัมาท่ีนัน่ถา้เขายงัมีชีวติอยู ่เธอตอ้งการอยูท่ี่นัน่เพื่อพบเขา เธอกลบัไปยงับา้นของเธอ ทกัทาย
กบัคนใชแ้ละครู และเตรียมงานของเธออีก โดยไม่ไดบ้อกเล่าล่วงหนา้มาก่อน อโดไนแรม ก็เดินเขา้มา! 
เขาไดเ้ดินทางขา้มล าธาร ผา่นป่าไปเป็นระยะทางราว 500 กิโลเมตรในประเทศอินเดีย จากเมืองบนัดาร์
ไปยงัเมืองมทัราส จากเมืองมทัราสเขาข้ึนเรือ เพื่อมาประเทศพม่าเป็นล าแรก แล่นขา้มอ่าวเบงกอล กวา้ง 
1,500 กิโลเมตร เขาจากไปนานเจ็ดเดือน และไม่เคยถึงเมืองจิตตะกอง! ถา้แอนยงัคงอยูบ่นเรือกบัฮฟั 
สามีภรรยา อโดไนแรม จะไปหาเธอท่ีไหน? 

ก่อนท่ีอโดไนแรมจะออกจากประเทศพม่า เขากลวัวา่ถา้เขาเทศนาพระกิตติคุณโดยไม่มีคริส
เตียนพม่า แนะน าเขาแลว้ เขาจะพดูผดิ แต่เด๋ียวน้ีเขาตกลงใจวา่ ถึงอยา่งไร เขาก็จะประกาศ “ฉนัจะไม่
คอยอีกต่อไป” เขาพดู “เราจะสร้างศาลาแบบพม่าและจะเทศนาท่ีนัน่” 

ศาลาสร้างเป็นโรงเรียนยาว 27 ฟุต กวา้ง 17 ฟุต สร้างจากไมไ้ผ ่ หลงัคามุงแฝก ทุกอยา่งเป็น
แบบพม่า แต่ผูท่ี้ใชไ้ม่ใช่พม่า เธอจะเป็นพม่าไดอ้ยา่งไร ถา้พอ่แม่ไม่ไดเ้ป็นพม่า และเกิดในประเทศ
อเมริกา? แต่เด๋ียวน้ีเขาพดูภาษาพม่าไดแ้ลว้ ชาวพม่าก็เขา้ใจค าพดูท่ีเขาพดู อโดไนแรม นัง่ขดัสมาธิอยู่
บนพื้นโรงเรียนพดูกบัผูท่ี้ผา่นไปมาวา่ พระเยซูตรัสวา่ “บรรดาผูล้  าบากเหน็ดเหน่ือยจงมาหาเรา” มทัธิว 
11:28 “เพราะวา่พระเจา้ทรงรักโลก” ยอห์น 3:16 ในหอ้งท่ีสองและท่ีสาม แอน สอนโรงเรียนของเธอ 
ผูช้ายเรียนในห้องหน่ึง ผูห้ญิงเรียนอีกหอ้งหน่ึง 

แต่แรก อโดไนแรม แปลกใจวา่ จะมีใครสนใจและหยดุฟังเร่ืองศาสนาท่ีเขาอ่านถึงน้ีไหม? มี มี
ผูฟั้งอยู ่ หญิงท่ีไปจ่ายตลาดหยดุฟังบทท่ีเขาแปลออกมาจากพระคริสตธรรมคมัภีร์ พอ่คา้ท่ีมัง่คัง่สั่งให้
คนใชห้ยดุกางกลดใหใ้นขณะท่ีเขาหยดุฟัง ต่างก็สนใจในขอ้ความนั้น เขาไม่เคยไดย้นิถึงพระผูซ่ึ้งทรง
รักมนุษยม์ากจนส่งพระบุตรมาตายแทนมนุษย ์ ทุกวนัมีหลายคนมาฟัง ทั้ง ๆ ท่ีจัด๊ซนั ไม่ทราบวา่คน
เหล่านั้นเขา้ใจความหมายของส่ิงท่ีเขาพดูไปหรือเปล่า 

ในสัปดาห์แรกของเดือน พฤษภาคม หม่องนู มาสนทนากบั อโดไนแรม เขาเป็นท่ีท างานในป่า
ไมข้องพอ่คา้ซุง เขาไม่มีครอบครัว ไม่มีเงินทอง ไม่ไดรั้บการศึกษา แต่เขาอยากทราบความจริง ไม่ชา้
เขาก็กลบัใจเป็นคริสเตียน อโดไนแรม ปิติยนิดีเป็นอนัมาก เขาอยูใ่นประเทศพม่ามาหกปีแลว้ และชายผู ้
น้ีเป็นคนแรกท่ีเช่ือในขอ้ความท่ีเขาเทศนา ต่อจากนั้นไม่นานก็มีคนท่ีสองเช่ือ เขาเป็นคนมีสติปัญญา 
ไดรั้บการศึกษาอยา่งดีแลว้ มีชายคนท่ีสามมาเช่ือ ครูโรงเรียนท่ีใคร ๆ รู้จกัดีมกัจะหยดุสนทนากบัอโด



 27 

ไนแรม และไต่ถามดว้ยค าถามแสดงปัญญา หญิงหลายคนกล่าววา่ นางดว้ยจะรับพระเยซูคริสตเ์ป็นพระ
ผูไ้ถ่บาป เด๋ียวน้ี อโดไนแรม แน่ใจวา่พระเจา้ก าลงัจะน าชาวพม่ามาเช่ือวางใจในพระองค ์

มีผูไ้ปบอกเจา้เมืองยา่งกุง้วา่ มีหลายคนมาถือศาสนาซ่ึงฝร่ังสอนศาสนาสอนในโรงเรียนของ
เขา เขาพบครูโรงเรียนท่ีใคร ๆ เคารพนบัถือ เขา้ไปหาฝร่ังสอนศาสนาดว้ย “สืบสวนดูซิ” เจา้เมืองออก
ค าสั่ง ไม่ชา้ก็มีข่าวแพร่ออกไปทัว่เมืองยา่งกุง้วา่ ถา้ใครเปล่ียนศาสนาจะตอ้งถูกลงโทษอยา่งหนกั และ
ประชาชนกลวัวา่โทษนั้นอาจจะรุนแรงถึงตายก็ได ้

ผูท่ี้อยากรู้ และผูท่ี้คิดวา่เป็นคริสเตียนดีก็หยดุไปหาศาสนทูตทั้งสอง อโดไนแรมไม่กลา้บพัติศ
มาผูเ้ช่ือคนท่ีสอง และ คนท่ีสามอยา่งเปิดเผย เขาพากนัไปท่ีชายเมือง อโดไนแรม บพัติศมาใหค้น
เหล่านั้นยงัท่ีเงียบสงดั ในเวลาพระอาทิตยต์ก คาดวา่จะไม่มีใครเห็น 

หลงัจากน้ี ชายคนหน่ึงออกค าสั่งให ้อโดไนแรมหยดุกลางถนน “หยดุประกาศเสีย มิฉะนั้นคุณ
จะตอ้งเสียใจมาก” ทุกคนในเมืองยา่งกุง้แปลกใจวา่เกิดอะไรข้ึน เขาจะข่มเหงพวกคริสเตียนหรือ? เขา
จะขบัไล่พวกศาสนทูตไปเสียหรือ? 

แลว้ อโดไนแรม ก็ตกลงใจจะท าส่ิงท่ีกลา้หาญมาก เขาจะไม่ขอร้องเจา้เมืองยา่งกุง้ แต่เขาจะไป
เฝ้ากษตัริยข์องประเทศพม่า เขาจะขออนุญาตอยูใ่นประเทศนั้นและประกาศศาสนา แปลพระคริสต
ธรรมคมัภีร์เป็นภาษาพม่า ถา้พระมหากษตัริยท์รงประทานพระบรมราชานุญาตแลว้ จะไม่มีใครกลา้
ขดัขวางเขาหรือข่มเหงพวกคริสเตียนได ้ ถา้พระมหากษตัริยไ์ม่ทรงประทานพระบรมราชานุญาต อโด
ไนแรม จะไม่ใหมี้อะไรหนกัยิง่กวา่น้ีอีก 

ดงันั้น อโดไนแรม จึงจาก แอน ในเมืองยา่งกุง้ไป เขานัง่เรือเล็ก ๆ แล่นไปตามล าน ้าอิรวดี เรือ
นั้นยาว 40 ฟุต กวา้งเพียง 6 ฟุตเท่านั้น เขาแล่นเรือฝ่าแสงแดดไปนานกวา่หน่ึงเดือน ในท่ีสุดเขาและศา
สนทูตคนใหม่ซ่ึงเดินทางไปดว้ยก็ไดม้าถึงเมืององัวะ และตรงไปยงัพระราชวงั 

เขาหยดุท่ีประตูพระราชวงัเพื่อรับการตรวจ แลว้ก็ไดรั้บอนุญาตให้เขา้ไปยงัพระลานได ้ ท่าน
อคัรเสนาบดีออกมาตอ้นรับและสนทนากบัเขา เขาบอกวา่ อโดไนแรม ไดเ้ลือกวนัเขา้เฝ้าผดิไปแลว้ 
“วนัน้ีเป็นวนัพระราชพิธีพิเศษ” 

ดว้ยความหวงัอนัลางเลือน อโดไนแรม ยืน่ค าร้องขออนุญาตประกาศศาสนาคริสเตียนใน
ประเทศพม่าใหแ้ก่ท่านอคัรเสนาบดี อโดไนแรม อธิบายวา่ เขากบัผูท่ี้ท  าการร่วมกบัเขาเป็นครูสอน
ศาสนาน้ี 

แลว้ค าฎีกาของเขาก็ถูกส่งกลบัในทนัที ท่านอคัรเสนาบดีรีบจดัแจงเส้ือผา้ใหเ้รียบร้อย...มีผู ้
ประกาศวา่ พระเจา้แผน่ดินก าลงัเสด็จมา ในมือของ อโดไนแรม มีหนงัสือพระคริสตธรรมคมัภีร์เยบ็



 28 

อยา่งดีงดงามถืออยู.่..ของขวญัถวายแก่กษตัริย ์ ท่านอคัรเสนาบดีหนัไปหา อโดไนแรมพดูวา่ “ตามฉนั
มาเถิด ฉนัจะแนะน าเธอกบัพระมหากษตัริย”์ 
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บทที ่8 “มผู้ีหน่ึงทรงพระชนม์อยู่” 

ขณะท่ีกษตัริยห์นุ่มทรงด าเนินอยา่งสง่างามเขา้มายงัทอ้งพระโรงอนัมีเพดานสีทองนั้น ทุกคน
ถวายค านบัศีรษะจดพื้น นอกจากอโดไนแรม จัด๊ซนัและ เจมส์ โคลแมน สองคนน้ีคุกเข่าลง สองมือของ
ตนประสานกนัดว้ยความคารวะและเพง่ดูกษตัริย ์

“สองคนน้ีเป็นใคร?” พระราชารับสั่งถามพลางใชพ้ระแสงดาบช้ีเขาทั้งสอง 
“ขา้แต่กษตัริยผ์ูย้ิง่ใหญ่ ขา้พระพุทธเจา้เป็นครู” อโดไนแรม ตอบ 
“อะไรนะ! เจา้พดูภาษาพม่าไดห้รือ?” กษตัริยท์อดพระเนตรดูดว้ยความฉงน “มาอยูท่ี่น่ีตั้งแต่

เม่ือไร? เจา้เป็นครูสอนศาสนารึ?” 
อโดไนแรม อธิบายวา่เขาเป็นใคร เขาทูลกษตัริยว์า่เขามาเพื่อเขา้เฝ้ากษตัริย ์ กษตัริยป์ระทบัอยู่

เหนือบลัลงัก ์ ท่านอคัรเสนาบดีคลานเขา้ไปใกลด้ว้ยความเคารพและอ่านฎีกาของ อโดไนแรม อยูด่ว้ย
เสียงประหม่า 

“ครูมาขอเฝ้าพระมหากษตัริยผ์ูย้ิง่ใหญ่ ผูป้กครองพื้นแผน่ดินและทะเล เพื่อขอพระราชทาน
พระบรมราชานุญาตใหไ้ดรั้บความคุม้ครองจากกษตัริย ์ และเพื่อประกาศศาสนาของขา้พระพุทธเจา้ได้
ในประเทศน้ีและเพื่อวา่ประชาชนคนใดพอใจในค าเทศนาของขา้พระพุทธเจา้และปรารถนาจะฟังและมี
ชีวติตามค าสอนน้ีจะไม่ตอ้งไดรั้บการขดัขวางจากรัฐบาล” 

โดยไม่ทรงตรัสสักค าเดียว กษตัริยท์รงยืน่พระหตัถอ์อก ท่านอคัรเสนาบดีทรงถวายฎีกานั้น 
บนฎีกานั้นเขาวางหนงัสือเล่มเล็ก ๆ ท่ี อโดไนแรม พิมพล์ง 

“มีพระผูท้รงพระชนมอ์ยู ่ ผูซ่ึ้งด ารงอยูเ่ป็นนิตย.์..และนอกจากพระองคแ์ลว้ ไม่มีพระเจา้องค์
อ่ืนเลย...” กษตัริยท์รงทอดพระเนตรเพียงบรรทดัแรกเท่านั้น พระองคท์รงทิ้งหนงัสือนั้นลงบนพื้น 
หนา้ต่าง ๆ กระจายออกจากกนั การเขา้เฝ้าก็ส้ินสุดลง 

“ในการพิจารณาฎีกาของท่าน สมเด็จพระเจา้อยูห่วัไม่ทรงพระวจิารณ์ หนงัสือศกัด์ิสิทธ์ิของ
ท่านสมเด็จพระเจา้อยูห่วัไม่ทรงใช ้ จงเอาไปเสียใหพ้น้” น่ีเป็นค าของท่านอคัรเสนาบดี... ค  าท่ี อโดไน
แรม ทราบวา่เป็นความจริง เด๋ียวน้ีเขาเห็นท่าทีและอากปักิริยาของพระมหากษตัริยด์ว้ยตนเองแลว้ 

บนเรือท่ีแล่น กลบัมาตามล าน ้าอิรวดีอยา่งเหน่ือยอ่อนท่ามกลางเปลวแดดนั้น อโดไนแรม ได้
เผชิญกบัขอ้เทจ็จริงแลว้ พระมหากษตัริยท์รงปฏิเสธท่ีจะประทานพระบรมราชานุญาตใหป้ระกาศพระ
ศาสนาในประเทศพม่า ใครในประเทศน้ีท่ีเป็นคริสเตียน ก็หวงัไดว้า่จะตอ้งถูกจบัขบัคุก...หรือถูกฆ่า 

คริสเตียนท่ีสัตยซ่ื์อทั้งสามในเมืองยา่งกุง้รู้สึกพิศวง เม่ืออโดไนแรม บอกความตั้งใจของเขา 
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“ผมจะทิ้งงานน้ี” เขาอธิบาย “ผมจะไปอยูเ่มืองจิตตะกองท่ีผมจะสอนเป็นภาษาพม่าได ้ และ
กษตัริยก์็ขดัขวางผมไม่ได ้ องักฤษเป็นผูป้กครองเมืองนั้น “คนท่ีเป็นคริสเตียนก็ไม่ตอ้งกลวัวา่จะถูกข่ม
เหง!” 

แลว้อโดไนแรม ก็กลบัเป็นฝ่ายฉงน 
“ผมจะไปดว้ย” หม่องนู ชายพม่าคนแรกท่ี อโดไนแรม เห็นวา่เขากลบัเป็นคริสเตียนพูดข้ึน 
“ผมมีภรรยากบัลูกอยูท่ี่น่ี จึงไปกบัท่านไม่ได”้ อีกคนหน่ึงพดู “แต่ผมอยูใ่นเมืองยา่งกุง้น้ีผมจะ

สัตยซ่ื์อต่อพระเจา้ผูเ้ท่ียงแท ้แมว้า่ท่านจะทิ้งผมไป” 
“อยา่ทิ้งพวกเราไปเลย” ทั้งหมดออ้นวอน “เด๋ียวน้ีเป็นเวลาท่ีท่านจะสอนเรา คนก าลงัสนใจใน

พระกิตติคุณอยู ่ มาหาเรากนัทุกวนั เราเองก็ไม่รู้มากพอท่ีจะสอนความจริงใหญ่ยิง่น้ีใหแ้ก่คนเหล่านั้น
ได”้ 

“แต่ถา้ผมอยู ่คุณก็รู้วา่พวกคุณจะตอ้งถูกข่มเหงหนกั” อโดไนแรม เตือน 
“ครับ แต่อยูจ่นกวา่มีคนเช่ือสักหมู่เล็ก ๆ ราว 10 คน ใหเ้รามีครูพม่าสอนเสียก่อน เม่ือถึงเวลา

นั้นแลว้ ท่านยงัรู้สึกวา่ท่านตอ้งไปละก็จงไปเถิด ถา้พวกเรามีสักสิบคนแลว้ ศาสนาก็จะขยายตวัไปเอง 
ไม่มีใครท่ีจะหยดุย ั้งไวไ้ด ้แมว้า่จะมีการข่มเหงก็จะท าลายศาสนาลงไม่ได”้ 

อโดไนแรม กบั แอน ตดัสินใจอยูใ่นเมืองยา่งกุง้ต่อไป เขาจ าค าอธิษฐานท่ีเขาเคยไดอ้ธิษฐาน
เม่ือนานมาแลว้ไดว้า่ “พระเจา้ทรงรับวา่ เราจะอยูแ่ละตายกบัชาวพม่า แมแ้ต่งานของเราก็จะเตรียมทาง
ไวใ้หผู้อ่ื้น!” 

คริสจกัรเล็ก ๆ เจริญข้ึน จ านวนสมาชิกเพิ่มข้ึน แมว้า่กษตัริยจ์ะไม่ทรงพอพระทยั ก็ยงัมีคน
มากมายมาเป็นคริสเตียน ครูแห่งโรงเรียนท่ีมีช่ือเสียงท่ีลงัเลใจอยูช่า้นาน เด๋ียวน้ีกลา้ประกาศวา่เป็นคริส
เตียนแลว้ ผูห้ญิงหลายคนเช่ือวางใจ ในฤดูร้อนของปี ค.ศ. 1820 มีคริสเตียนในเมืองยา่งกุง้ 10 คน 

แต่แอน จัด๊ซนั ลม้ป่วยลง อโดไนแรม ทราบดีวา่ เธอจะไม่มีวนัหาย นอกจากจะหนีอากาศร้อน
อบอา้วน้ีไปชัว่ระยะหน่ึง ขณะท่ี อโดไนแรม ไปส่งเธอยงัเรือองักฤษเฝ้าคอยดูจนเรือแล่นลบัไปนั้น เขา
ทราบดีวา่ เขาจะไม่เห็นเธออีกนาน แต่เขาก็ส านึกดีวา่ เขาไปกบัเธอไม่ได ้ เขามีงานจะตอ้งท ามาก เขา
บนัทึกไวใ้นสมุดบนัทึกประจ าตวัของเขาวา่ 

“ชีวติน้ีสั้นนกั มีชาวพม่านบัเป็นจ านวนลา้นท่ีไม่เคยไดย้นิถึงการรอดพน้บาปโดยทางพระเยซู
คริสตเ์จา้ ฉนัเกือบจะเป็นผูเ้ดียวในโลกท่ีไดเ้รียนภาษาพม่าดี พอท่ีจะอธิบายข่าวการรอดพน้บาปใหเ้ขา
ฟัง” 

ไม่นานนกัหลงัจาก แอน ออกจากเมืองยา่งกุง้ ศาสนทูตอีก 2 ท่านก็มาถึง หมอไพร้ซกบัภรรยา 
หา้เดือนต่อมา ภรรยาของหมอ ไพร้ซ ไดถึ้งแก่กรรมลง เขาฝังศพของเธอไวข้า้ง ๆ ศพหนูนอ้ย โรเจอร์ 
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จัด๊ซนั หมอไพร้ซ เป็นศลัยแพทยท่ี์ช านาญมาก ในไม่ชา้ช่ือของเขาก็รู้จกักนัทัว่เมืองยา่งกุง้ เขาช านาญ
ในการผา่ตดัตอ้เป็นพิเศษ คนตาบอดหลายคนกลบัเห็นได ้ หลงัจากไดรั้บการผา่ตดัแลว้ ดูเป็นการ
อศัจรรยเ์หลือเกินส าหรับผูท่ี้ไม่เคยไดย้นิถึงความสามารถในทางแพทยอ์ยา่งน้ี 

กษตัริยพ์ม่าซ่ึงอยูถึ่งเมืององัวะไกลออกไป ก็ไดย้นิเร่ืองประหลาดท่ีแพทยฝ์ร่ังท าอยู ่ พระองค์
จึงรับสั่งใหห้าหมอไพร้ซ มายงัเมืององัวะทนัที หมอไพร้ซ รู้จกัภาษาพม่านอ้ยเท่านั้น อโดไนแรม จึงไป
ดว้ย ในเดือนสิงหาคม ค.ศ. 1822 เขาทั้งสองก็ละคริสตจกัรเล็ก ๆ ซ่ึงมีสมาชิก 18 คน ไวใ้นเมืองยา่งกุง้
เดินทางไปตามล าน ้าอิรวดี 

กษตัริยท์รงสนพระทยัในฝีมือของหมอไพร้ซ มาก วนัแลว้วนัเล่า พระองคท์รงตรัสถามหลาย
ประการ พระองคท์รงสงสัยวา่ หมอไพร้ซ จะยดืพระชนมายขุองพระองคอ์อกไปไดไ้หมเพื่อพระองคจ์ะ
ไดอ้ยูไ่ปไดน้าน สุดทา้ยพระองคห์นัพระพกัตร์มาทางชายท่ีสวมเส้ือด าซ่ึงก าลงัแปลใหห้มอไพร้ซอยู ่

“เจา้เป็นหมอดว้ยรึ?” พระองครั์บสั่งถาม 
“ขา้พระพุทธเจา้ไม่ใช่หมอ ขา้พระพุทธเจา้เป็นครูสอนศาสนา ควรมิควรแลว้แต่จะโปรด” อโด

ไนแรมทูล 
“ศาสนารึ? มีใครเช่ือและรับศาสนาของเจา้บา้ง?” 
“ไม่มีใครท่ีน่ีท าเช่นนั้นพระเจา้ขา้” อโดไนแรมตอบ 
“คนในเมืองยา่งกุง้ท  าเช่นนั้นไหม?” กษตัริยด์ ารัสถาม 
“มีพระเจา้ขา้” เป็นค าตอบ “มีนอ้ยคน” 
“เป็นฝร่ังรึ” กษตัริยด์ ารัสถาม 
อโดไนแรม ตอบทั้ง ๆ ท่ีกลวัวา่ จะท าใหก้ษตัริยท์รงพระพิโรธสมาชิกทุก ๆ คนในคริสจกัร

เมืองยา่งกุง้ 
“มีฝร่ังบา้ง” เขาทูลกษตัริย ์คิดถึงพวกศาสนทูตเอง “และชาวพม่าบา้งพระเจา้ขา้” 
กษตัริยน่ิ์ง อโดไนแรม อธิษฐานในใจดว้ยความกลวั ไม่มีอะไรเกิดข้ึน กษตัริยท์รงด ารัสถาม

สองสามค าถึงเร่ืองเรขาคณิตและดาราศาสตร์ การเขา้เฝ้าก็ส้ินสุดลง 
สองสามวนัต่อมา กษตัริยท์รงเชิญหมอ ไพร้ซ ใหอ้ยูใ่นเมืององัวะ รับต าแหน่งเป็นขา้ราชการ 

หมอไพร้ซตกลงรับ แลว้ส่ิงท่ีไม่คาดฝันก็เกิดข้ึน กษตัริยท์รงเชิญอโดไนแรม ให้อยูด่ว้ย! พระองคท์รง
พระราชทานบรมราชานุญาตใหซ้ื้อท่ีดินได ้เพื่อจะไดส้ร้างบา้นอยูใ่นท่ีเหมาะสม...และสอนศาสนา! 

ดูเป็นไปไม่ได!้ อโดไนแรม เกือบจะไม่เช่ือ กษตัริยก์็ยงัทรงเชิญใหเ้ขาอยูใ่นเมืองหลวง และ
สอนประชาชนถึงเร่ืองพระเจา้ผูเ้ท่ียงแทแ้ต่องคเ์ดียว! ขณะท่ีเขาแล่นเรือกลบัไปตามล าน ้าอิรวดีอีกคร้ัง
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หน่ึง เขามีความคิดอยูแ่ต่อยา่งเดียวเท่านั้น เขาจะพบ แอน เม่ือเธอกลบัจากพกัผอ่นในท่ี ๆ มีอากาศเยน็
กวา่แลว้จะยา้ยไปเมืององัวะทนัที 

แต่แทนท่ีจะพบ แอนท่ีเมืองยา่งกุง้ เขาไดรั้บจดหมายฉบบัหน่ึงจากเธอ เธอไดจ้ากประเทศ
องักฤษไปยงัประเทศอเมริกา อีกสิบเดือนกวา่จะกลบั! อโดไนแรมรู้สึกผดิหวงั และเขาก็ยงัมีงานอยูม่าก
ท่ีจะท าในระหวา่งคอยเธออยูก่่อนแอนกลบั เขาก็แปลพระคริสตธรรมใหม่ทั้งเล่ม เป็นภาษาพม่าส าเร็จ 
และ แปลพระคริสตธรรมเดิมไปไดม้าก 

หลงัจากแอน กลบัมาไดแ้ปดวนั จัด๊ซนั สามีภรรยาก็ออกเรือแล่นไปตามล าน ้า มุ่งหนา้ไปยงั
เมืององัวะ เขารับค าเชิญ ซ่ึงกษตัริยท์รงประทานใหด้ว้ยพระทยั กรุณา เรือแล่นไปชา้ ๆ แต่ แอนกบัอโด
ไนแรมก็มีเร่ืองสนทนากนัมาก เขาจากกนัมาสองปีแลว้ บางคร้ังเขาจะเดินไปดว้ยกนัตามริมฝ่ังแม่น ้า 
พอแดดร้อนมาก หรือเดินเม่ือยแลว้ ก็จะกลบัมาข้ึนเรือ เขาช่ืนชมการเดินทางคร้ังน้ีมาก 

ก่อนท่ีเขาจะมาถึงท่าเมืององัวะ เขาพบหมอ ไพร้ซ นัง่เรือเล็ก ๆ ล่องมาตามแม่น ้า แทนท่ีจะมา
ตอ้นรับใหไ้ปท างานดว้ยกนั หมอไพร้ซ กลบัก าลงัจะออกจากเมืองหลวง เขาเล่าวา่ ตั้งแต่อโดไนแรม 
ออกจากเมืององัวะไปแลว้ ไดมี้การเปล่ียนแปลงคร้ังใหญ่ กษตัริยท์รงปลดเสนาบดีท่ีปรึกษาทั้งหมด
ออก ทั้งขนุนางดว้ย ทุกคนพน้ต าแหน่งไปแลว้ ตั้งแต่อคัรเสนาบดีลงมาจนถึงสมุหบญัชีท่ีไม่ส าคญัเลย 
และไดท้รงจดัตั้งคณะใหม่แทน คนเหล่าน้ีไม่ชอบชนผิวขาว ไม่วา่จะเป็นครูหรือผูป้ระกาศศาสนาหรือ
หมอก็ตาม 

แต่อโดไนแรม ไม่กลบัไปยงัเมืองยา่งกุง้ เขาตกลงใจจะท าเป็นวา่ไม่ไดท้ราบข่าวน้ีเลย กษตัริย์
ทรงเชิญเขาไปเมืององัวะ เขาก็จะไปยงัเมืององัวะ เขาจะไปสร้างบา้นอยูแ่ละหาท่ีสอน เขาจะสอน
ศาสนาทุกวนัอาทิตยใ์นบา้นของหมอ ไพร้ซ และเขาก็ไดท้  าดงัน้ี แอนเชิญสาวพม่ามาหดัอ่านและเขียน
ท่ีโรงเรียนของเธอ คนเหล่าน้ีก็ค่อย ๆ สนใจในพระกิตติคุณทีละนอ้ย ๆ จนดูเหมือนวา่ในไม่ชา้ท่ีน่ีจะ
มีคริสเตียนข้ึนสักหมู่หน่ึง 

แลว้โครงการของ อโดไนแรม ก็ลม้เหลวอยา่งฉบัพลนัและไม่มีใครคาดถึง วนัหน่ึงเป็นวนั
อาทิตยเ์ชา้ พอการอธิษฐานในตอนเชา้ส้ินสุดลง มีผูน้ าข่าวมาวา่ สงครามระหวา่งองักฤษกบัพม่าเกิดข้ึน
แลว้ ชาวพม่าถือวา่ ชาวตะวนัตกทุกคนเป็นศตัรู  แมว้า่ชาวตะวนัตกผูน้ั้นจะเป็นมิตรกบัพม่าก็ตาม ไม่ก่ี
คืนต่อมา ขณะท่ี แอนและอโดไนแรมนัง่รับประทานอาหารค ่าอยู ่ มีเจา้หนา้ท่ีต ารวจผลกัประตูบา้นเปิด
เขา้มา 

“คุณจัด๊ซนั” เขาตะคอก “มีค  าสั่งใหคุ้ณเขา้เฝ้า” ทุกคนทราบดีวา่ ค  าพดูประโยคนั้นหมายความ
วา่ “คุณจะตอ้งถูกจบั” 
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บทที ่9 จับฝร่ังเข้าคุก 

เจา้หนา้ท่ีต ารวจกบัคนของเขาเขา้มาเตม็หอ้ง ชายคนหน่ึงท่ีอยูท่่ามกลางคนเหล่าน้ี อโดไนแรม 
จ าไดว้า่เป็นเพชฌฆาต! 

ชายผูน้ี้รวบแขน อโดไนแรม ไวแ้ลว้ชกเขาลม้ลงไปบนพื้น แอน กรากเขา้มาจบัแขนเพชฌฆาต
ผูน้ั้นไวต้ะโกนวา่  

“หยดุนะ! ฉนัจะใหเ้งินแก ถา้แกปล่อยเขาไว!้” 
แต่เพชฌฆาตผูน้ั้นแขง็แรง เขาผลกัแอนออกไป และพดูกบัชายอีกคนหน่ึงวา่ 
“จบัเอามนัไป มนัเป็นฝร่ังดว้ย” 
“จะเผาบา้นก็ไดถ้า้แกตอ้งการ” อโดไนแรม ขอร้อง “ฆ่าฉนัเสียถา้แกอยากจะฆ่า แต่ขออยา่แตะ

ตอ้งภรรยาของฉนั 
เพชฌฆาตผูน้ั้นใชเ้ชือกเหนียวมดั อโดไนแรม ดึงตึงจนกระทัง่เขาแทบหายใจไม่ออก แอนส่ง

เงินใหแ้ต่ละคนเหล่านั้นไม่มีเมตตาจิต เขาผลกั อโดไนแรม ออกไปนอกประตู และพาไปยงัคุก “เล็ทมา
ยนู” ซ่ึงเป็นคุกท่ีขบันกัโทษทั้งหมดในเมืององัวะผูซ่ึ้งตอ้งถูกตดัสินประหารชีวติ 

สถานท่ีน้ีสกปรก กล่าวกนัวา่ไม่เคยไดล้า้งหรือกวาดเลย ตั้งแต่สร้างคุกน้ีมา กล่ินก็เหมน็อยา่ง
ร้ายกาจ ไม่มีหนา้ต่าง ผูคุ้มปิดประตูคุกแน่นหนา อุณหภูมิหอ้งสูงถึง 100 องศาฟาเรนไฮตเ์กือบทุกวนั มี
ชายและหญิงมากกวา่ 100 คนอดักนัแน่นอยูใ่นห้องน้ี บางคนมือและเทา้ถูกจ าข่ือไว ้ คนอ่ืน ๆ ถูกโซ่
เหล็กบาดลึกลงไปในแขนและขา 

ปลอกเหล็กหา้อนัมดัขา อโดไนแรม ไวแ้น่น รอยแผลท่ีเกิดจากปลอกเหล็กน้ีลึกมากจนกระทัง่
จะติดตวัเขาไปจนตาย มีห่วงเหล็กรัดขอ้เทา้ทั้งสองขา้งไว ้ และมีโซ่ล่าม โซ่น้ีสั้นมากจนเวลาเดินก็กา้ว
ขา ออกไปไดส้ักสามสามน้ิวเท่านั้น 

เวลานอน อโดไนแรม กบันกัโทษอ่ืน ๆ ตอ้งนอนบนพื้นสกปรกเหมน็ ๆ ผูคุ้มจะเอาเสาไมไ้ผ่
สอดไปท่ีโซ่ล่ามเทา้ แลว้ยกข้ึนจนศีรษะและบ่าของ อโดไนแรม ถึงพื้น ตลอดคืน อโดไนแรม เป็นห่วง
วา่จะเกิดอะไรข้ึนกบัแอน เธอจะถูกตีหรือเปล่า? หรือถูกจ าคุกไว?้ หรือถูกฆ่า? 

พอพวกต ารวจและเพชฌฆาตจบั อโดไนแรมไปใส่คุก แอนรีบเขา้ไปในสวนพร้อมกบัของมีค่า
ยิง่ของอโดไนแรม  ตน้ฉบบัแปลพระคริสตธรรมคมัภีร์ เขาใชเ้วลาแปลถึงสิบปี และมีอยูเ่พียงฉบบัเดียว
เท่านั้นในโลก แมว้า่เธอจะตอ้งถูกจบัใส่คุกเพราะซ่อนส่ิงน้ีก็ตาม ตน้ฉบบัน้ีจะตอ้งไม่หาย! 
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แต่แอนไม่ตอ้งถูกจ าคุก เธอถูกกกัไวใ้นบา้นของเธอเอง มีคนเฝ้าไวต้ลอดวนัตลอดคืน เม่ือมี
พนกังานมาขนเอาขา้วของ ๆ เธอไป เธอก็ไดอ้อ้นวอนขอหนงัสือของอโดไนแรม เคร่ืองหยกูยาของเธอ 
และโตะ๊ท างานของเธอไว ้

หลงัจากอโดไนแรม ถูกจ าคุกสักสองสามวนั พอ่คา้หนุ่มชาวองักฤษคลานเขา้มาหาเขากระซิบ
วา่ “ภรรยาของคุณอยูท่ี่น่ีแน่ะ” 

ดว้ยใบหนา้อนัยิม้แยม้ และถอ้ยค าท่ีสุภาพอ่อนหวาน แอน ขออนุญาตเดินเขา้ไปในคุก อโดไน
แรมไม่สามารถโกนหนวดเคราออกตั้งแต่เขา้มาในคุกแลว้ ไม่ไดล้า้งหนา้อาบน ้า เส้ือผา้ก็สกปรก
ขะมุกขะมอม เม่ือแอนเห็น อโดไนแรม เธอตอ้งเอามือปิดหนา้สะอึกสะอ้ืน 

แอน เร่ิมเขียนจดหมายและไปหาบุคคลท่ีมีต าแหน่งหนา้ท่ีในราชการ เธอเขียนจดหมายไปถึง
หรือไปเยีย่มเยยีนผูท่ี้มีอิทธิพลทุก ๆ คนท่ีรู้จกัในเมืององัวะ ขอร้องใหเ้ขาช่วยเธอ ทุกวนัเธอไปหาผูว้า่
ราชการ ออ้นวอนเขาใหช่้วยชีวติของสามีของเธอ ผูว้า่ราชการไดฟั้งก็เมตตาเธอ แต่เขาไม่มีอ านาจปล่อย
นกัโทษได ้ส่ิงเดียวท่ีเขาท าไดก้็คือ เขาสัญญาวา่จะยดืเวลาประหาร อโดไนแรม ออกไปอีก 

สัญญาน้ีไม่ไดป้ลอบใจ อโดไนแรมมากเท่าไรเลย เวลากลางคืนเขาและหมอไพร้ซ ซ่ึงอยู่
ดว้ยกนัจะไดย้นิผูคุ้มลบัมีดดาบ เพื่อเตรียมประหารนกัโทษในวนัรุ่งข้ึน และ ใครจะบอกไดว้า่ถึง
ก าหนดประหารตนเม่ือไร? เขาไดย้นิข่าวโจษจนักนัวา่ จะมีคนจุดไฟเผานกัโทษท่ีถูกล่ามไวใ้นคุกน้ีเพื่อ
จะไดเ้ผาเสียพร้อมกนัทีเดียวหมด หนา้ห้องขงัมีสิงโตหนุ่มถูกขงักรงค ารามอยู ่ จะใชน้กัโทษเหล่าน้ีดบั
ความหิวของสัตวต์วัน้ีหรือ? 

อโดไนแรม ห่วงใยของมีค่ามากยิง่ของเขาดว้ย  ตน้ฉบบัแปลพระคริสตธรรมคมัภีร์ของเขา เขา
ทราบวา่ แอนเอาไปฝังไว ้ แต่หนอนหรือความช้ืนอาจท าใหเ้สียหายไปได ้ งานท่ีท ามาเป็นเวลานบัสิบปี
จะสูญสลายไปกลายเป็นดินในสวนไปเสียหรือ? 

ผูคุ้มอนุญาตใหแ้อน น าอาหารมาใหส้ามีได ้ และวนัหน่ึงเธอไดเ้อาหมอนมาใหเ้ขาใบหน่ึง เม่ือ
เธอยิม้ใหผู้คุ้ม เขาไดอ้นุญาตใหเ้ธอถือผา่นประตูมา อโดไนแรม ยนิดีท่ีไดห้มอนมา แต่หมอนใบน้ีแน่น
และแขง็มาก! อโดไนแรม รู้สึกไดดี้ จึงถามวา่ “แอน เธอหาหมอนนุ่มกวา่น้ีไม่ไดห้รือ...” 

แต่แอนสั่นศีรษะ และจากแววตาของเธอ อโดไนแรม ไดเ้ห็นความลบั – ความซุกซน และ 
ขบขนัและ... “ท่ีเธอพดูหมายความวา่อยา่งไรนะ?” อโดไนแรม ร้อง! นัน่คือ แอนไดข้ดุพระคริสตธรรม
คมัภีร์ภาษาพม่าอนัมีค่ามากข้ึนมา ท าเป็นหมอนเก่า ๆ หนกั ๆ และเด๋ียวน้ี อโดไนแรมนอนศีรษะหนุน
งานนบัสิบปีของเขาทุกคืน! ไม่มีใครขโมยของเขาดว้ย มนัแน่นและแขง็ไม่ท าใหค้นหนุนไดรั้บความ
สบายเลย แต่มนัน าความสุขมาสู่จิตใจของอโดไนแรม ตลอดหกเดือนแห่งความทรมานอนัแสนยาวนาน
ท่ีเขาไดรั้บในท่ีคุมขงัน้ี 
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ในเดือนมกราคม แอน ตอ้งหยดุไปเยีย่มท่ีคุกนั้นทนัที อโดไนแรม ทราบวา่นัน่เป็นเพราะเธอ
คลอดบุตรคนท่ีสาม ต่อมาในเดือนเดียวกนัน้ี ผูคุ้มเห็นคนหน่ึงเดินมาท่ีประตู – สตรีสวยผูห้น่ึงแต่งกาย
แบบพม่า ผมเกลา้ไปไวข้า้งหลงั แลว้ประดบัดว้ยดอกไมข้าว สวมเส้ือกัก๊สีส้ม และ ซ่ินไหมสีแดง เธอดู
งามมาก แน่นอนนัน่เป็น แอนในวงแขนของเธอมีหนูนอ้ย มาเรีย อุม้อยู ่

เวลาผา่นไปอยา่งเช่ืองชา้ อโดไนแรม จบัไข ้แอนออ้นวอนผูว้า่ราชการขออนุญาตปลูกบา้น เล็ก 
ๆ ไวใ้นสถานท่ีของรัฐบาลใกล ้ๆ คุก ผูว้า่ราชการชอบ แอนจึงอนุญาตใหท่ี้น่ีเอง อโดไนแรม ไดใ้ชเ้วลา
อยูก่บัเธอวนัละหลายชัว่โมง เธอสามารถจดัเตรียมอาหารและดูแลเขาไดโ้ดยไม่ตอ้งล าบากเท่าใดนกั 

เชา้วนัหน่ึงขณะท่ี แอน เตรียมอาหารเชา้ให ้ อโดไนแรม มีผูน้ าข่าวมาวา่ ผูว้า่ราชการตอ้งการ
พบแอนทนัที พอร่างของเธอกลบัไปเท่านั้น ผูคุ้มนกัโทษก็กรูเขา้มาในบา้นหลงันอ้ยนั้น เขาทุบส่ิงทุก
อยา่งในบา้นแตกกระจายไป เขากระชากเส้ือออกจากตวั อโดไนแรม แลว้ลากเขาไปขา้งนอก ท่ีนัน่มี
นกัโทษผวิขาวอ่ืน ๆ รวมกนัอยู ่ ต่างก็ถูกมดัไวเ้ป็นคู่ ๆ อโดไนแรม ถูกมดัคู่กบัร้อยเอก ลาร์ด ผูคุ้ม
กระโดดข้ึนมา้และตะโกนสั่ง “เดิน” 

อโดไนแรม เกือบจะไม่มีเส้ือผา้ปกปิดกาย เทา้ก็ไม่ไดส้วมรองเทา้ เขาเป็นไขเ้พลีย ทั้งแดดก็
ร้อน เขาร้องถามร้อยเอก ลาร์ดวา่ “น่ีจะไปไหนกนั?” แต่ไม่มีผูใ้ดทราบ บางทีจะเป็นสถานท่ีเงียบ ๆ สกั
แห่งหน่ึงท่ีเขาจะถูกน าไปประหารก็เป็นได ้แต่แอน เล่าเธอจะเป็นอยา่งไรบา้ง อโดไนแรม เกรงวา่ เธอ
จะตามหาวา่เขาหายไปทางไหน “เธอจะตอ้งไม่ท าเช่นนั้นน่ะ” เขาคิด เด๋ียวน้ี ไม่มีทางใดท่ีเธอจะช่วย
สามีของเธอได ้

ตน้ฉบบัของเขาเล่า! เวลาน้ีเขาซ่อนไวดี้แลว้ ผูคุ้มจะฉีกพระคริสตธรรมอนัมีค่าของเขา ทิ้ง
เกล่ือนสนามคุกหรือเปล่าหนอ? 
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บทที ่10 การทรมานอนัแสนนาน 

เชือกท่ีมดับาดลึกลงไปในแขนนกัโทษ เส้ือผา้ก็สกปรกขะมุกขะมอม หมวกก็ถูกริบเอาไปเสีย
แลว้ แดดส่องร้อนอยา่งสาหสัเน่ืองจากอยูใ่นคุกมาเป็นเวลานาน ไม่ไดถู้กแดดเลย ต่างคนต่างไม่มี
รองเทา้สวม คนเหล่าน้ีถูกโซ่ล่ามไวใ้นคุกจนเดินไม่ได ้ เด๋ียวน้ีถูกบงัคบัใหเ้ดินฝ่าพื้นถนนทรายอนัร้อน
ระอุ เขาเดินไปตามพื้นทรายอนัร้อนระอุไดป้ระมาณหน่ึงกิโลเมตร เทา้ของอโดไนแรม ก็พองเลือดไหล
ออก ทั้งยงัตอ้งทรมานเพราะเป็นไขอี้ก เขาไม่ไดรั้บอนุญาตใหพ้กั แต่ตอ้งลากกนัไปในขณะท่ีผูคุ้มข่ีมา้
ตวัเดียวตามหลงัมา 

เม่ือไปไดส้ัก 5-6 กิโลเมตร อโดไนแรม รู้สึกวา่ เขาเดินต่อไปไม่ไหว เขาเพลียมากจนเกือบทรง
ตวัไม่อยู ่เขาช้ีไปยงัเทา้ท่ีเป็นแผลมีเลือดไหล ขอร้องใหผู้คุ้มเมตตาบา้ง แต่ผูคุ้มไม่รู้จกัวา่ความเมตตาคือ
อะไร คงบงัคบัใหเ้ดินต่อไป อโดไนแรมตอ้งพิงบ่าผูท่ี้ถูกมดัติดอยูด่ว้ย เพื่อผอ่นน ้าหนกัตวัจากเทา้พอง
ร้อนทั้งสองเสียบา้ง 

แต่ผูช่้วยของอโดไนแรม ก็อยูไ่ม่นานเช่นกนั แมว้า่เขาจะเคยเป็นทหารท่ีแขง็แรง เขาดว้ยเคยถูก
จ าคุกเป็นเดือน ๆ ในไม่ชา้ร้อยเอก ลาร์ด ก็ทราบวา่ เด๋ียวน้ีเขาไม่ไดแ้ขง็แรงเท่าท่ีคิดเสียแลว้ เขาอ่อนแอ
มากเกินกวา่จะช่วยใคร ๆ ได ้ดงันั้น อโดไนแรม จึงตอ้งพยงุกายไปตามล าพงัเท่าท่ีจะท าได ้

พอดีกบัท่ีเขารู้สึกวา่จะกา้วขาต่อไปไม่ไดแ้มแ้ต่เพียงกา้วเดียว คนใชห้นุ่มของพอ่คา้ชาวองักฤษ
ก็เขา้มาช่วย เขาเป็นคนมาจากเบงกอล เป็นคนแขง็แรงและใจดี เขาแกผ้า้โพกศีรษะออกฉีกเป็นสองช้ิน 
และขณะท่ีเดินไป อโดไนแรม ก็ใชผ้า้ช้ินหน่ึงพนัเทา้ขวาท่ีโลหิตไหล อีกช้ินหน่ึงพนัเทา้ซา้ย การท า
ดงัน้ีไม่ไดช่้วยใหห้ายปวด แต่ช่วยไม่ใหท้รายเขา้ไปบาดแผล ต่อจากนั้น อโดไนแรมก็ไดพ้ิงบ่าคนใชผู้ ้
ใจดีน้ีเดินกระโผลกกระเผลกไป 

เยน็วนันั้น บรรดานกัโทษก็ถูกตอ้นใหเ้ขา้ไปอยูใ่นบา้นไมไ้ผเ่ก่า ๆ ประตูถูกปิดกลบั อาหาร
เล่า? แน่นอน ผูคุ้มจะไม่จ่ายอาหารให้! แต่ผูคุ้มผูน้ี้มีภรรยา เธอมีเมตตาจิตกวา่ชายผูส้ามี เธอน าน ้าตาล
และผลไมม้าให ้ช่วยขบัความเจบ็ปวดและความทรมานใหบ้รรเทาลงไดบ้า้ง บ่ายวนัรุ่งข้ึน เขาก็มาถึงคุก
อีกแห่งหน่ึงซ่ึงอยูใ่นเมือง อองบินเล 

เกือบจะทนัทีท่ีเขามาถึง อโดไนแรมไดย้นิเสียงเรียกเขา  ไม่จ  าเป็นจะตอ้งบอกวา่เป็นใคร! แอน 
ก็มาถึง เธอมาเรือคร่ึงทางและข้ึนเกวยีนต่อ เธอน าหนูมาเรียอาย ุ 2 ขวบ และเด็กหญิงลูกบุญธรรมสอง
คนมาดว้ย คนใชช้าวเบงกอลมาช่วยเขาดว้ย เสียงไพเราะ และยิม้ท่ีแสดงความเป็นมิตรของเธอช่วยให้
คนทั้งหลายเป็นมิตรกบัเธอไม่วา่เธอจะไปยงัท่ีใด แมแ้ต่ผูคุ้มก็เตม็ใจใหเ้ธออาศยัอยูใ่นหอ้ง ๆ หน่ึง
ภายในบา้นของเขา 
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มีเด็กหญิงพม่าคนหน่ึงเป็นไขท้รพิษ แอน เองก็ติดไขไ้ปดว้ย เธอจึงกลบัไปเมืององัวะเพื่อไป
เอายาแลว้กลบัมาเมืองอองบินเลอีกคร้ังหน่ึง เธอป่วยมากจนเคล่ือนอิริยาบถไม่ไดร้าวสองเดือน คนใช้
ตอ้งท าแทนทั้งหมด 

อโดไนแรม อยูใ่นคุกดว้ยความห่วงใย เขาคิดถึงแอนและหนูนอ้ยมาเรีย แต่เขาช่วยอะไรไม่ได ้
เขาคิดถึงงานท่ีเขาควรจะท า ตลอดหกเดือน เขาสงสัยวา่จะเกิดอะไรข้ึนกบัพระคริสตธรรมคมัภีร์ ฉบบั
แปลเป็นภาษาพม่าอนัมีค่ายิง่นั้นบา้ง 

คร้ันแลว้ก็มีแสงแห่งความหวงัอนัเลือนลาง มาสู่พวกนกัโทษ เขาไดท้ราบข่าววา่ ชายผูท่ี้บงัคบั
ใหเ้ขาเดินจากเมืององัวะมายงัคุกนั้นถูกตดัสินประหารชีวิตเน่ืองจากเป็นกบฏ น่ีหมายความวา่ เขาจะได้
เป็นอิสระหรือ? 

หกเดือนหลงัจากท่ีเขาไดม้าถึงคุกน้ี มีผูน้  าข่าวไปยงัประตูบา้นแอน ในมือของผูส่้งข่าวนั้นมี
จดหมายจากผูว้า่ราชการ เขียนวา่ อโดไนแรม เป็นอิสรชนอีกคร้ังหน่ึง เขาทั้งสองไดก้ลบัมายงัเมืององั
วะซ่ึง อโดไนแรม จะตอ้งไปรายงานตวัยงัศาล ในขณะท่ีแอนเดินทางกลบับา้น น่ีเป็นคร้ังแรกในเกือบ
สองปีท่ีเขาไมต่อ้งกลวัอะไรเลย 

แต่ในวนัรุ่งข้ึน อโดไนแรม ไม่ไดก้ลบับา้น และเม่ือแอนไปพบเขา เธอก็เห็นวา่เขากลบัไปอยู่
ในคุกอีก ผูคุ้มบอกเธอวา่ เธอเขา้ใจผดิ รัฐบาลตอ้งการให ้อโดไนแรม ท าหนา้ท่ีล่ามในระหวา่งท่ีรัฐบาล
พม่ากบัรัฐบาลองักฤษพิจารณาปัญหาสันติภาพ เม่ือหนา้ท่ีน้ีเสร็จส้ินลง อโดไนแรม ตอ้งไปอยูใ่นคุก
ต่อไปตามเดิม 

อโดไนแรม ไดรั้บอนุญาตสักสองสามนาทีใหก้ลบัไปเอาเส้ือผา้มาจากบา้น แลว้เขาก็ถูกน าตวั
ไปยงัสถานท่ี ๆ เปิดการเจรจาเร่ืองสันติภาพข้ึน ท่ีนัน่การพิจารณาด าเนินไปอยา่งเช่ืองชา้ ชัว่โมงแลว้
ชัว่โมงเล่าท่ีเขาน าเอาหวัขอ้ข้ึนมาพิจารณา ดูเหมือนวา่จะไม่ส้ินสุดลงเสียเลย อโดไนแรมเพลียมากจน
เกือบจะพดูไปโดยไม่รู้ตวั ในท่ีสุดเจา้พนกังานตกลงวา่จะไม่ใชเ้ขาอีกต่อไป 

“เราจะไม่ใชเ้ขาต่อไปอีก” เขากล่าวข้ึน “เอาเขากลบัไปเมืององัวะ” 
ท่ีเมืององัวะ เขาตอ้งถูกจ าคุกไวอี้ก คร้ังน้ีเขาถูกจ าไวใ้นตึกโดดเด่ียวในท่ีเงียบ ๆ ตามล าพงั ท่ี

นัน่เอง คริสเตียนผูห้น่ึงจากเมืองยา่งกุง้ หม่องอิงมาพบเขาในตอนดึก 
“แอน เป็นอยา่งไรบา้งล่ะ?” อโดไนแรม ถาม 
“เธออยากพบคุณครับ” 
“เธอเป็นอยา่งไร?” 
“เธอขอใหคุ้ณพดูกบัผูว้า่ราชการอีกคร้ังหน่ึง เพื่อใหท้่านปล่อยตวัคุณ” 
“เธอเป็นอยา่งไรบา้ง?” 
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“เธอใคร่จะพบคุณครับ เหตุน้ีคุณก็จะทราบไดว้า่ เธอเป็นอยา่งไร เหมือนแต่ก่อนแหละครับ” 
เม่ือหม่อง อิง กลบัไปแลว้ อโดไนแรม รู้สึกวา่ คงมีอะไรเกิดข้ึนกบัแอนเสียแลว้ เพราะชายคน

น้ีไม่ไดบ้อกอะไรเขาเลย อโดไนแรม คิดกงัวลถึงและอธิษฐาน แต่เขาไม่สามารถช่วย แอน ผูซ่ึ้งช่วยเขา
มามากมายแลว้ได ้แมแ้ต่เพียงอยา่งเดียว 

ผูว้า่ราชการกลบัเป็นคนช่วยเหลือเขา ท าใหเ้ขาประหลาดใจมาก วนัรุ่งข้ึนผูว้า่ราชการออก
ค าสั่งปล่อยตวัเขา แต่เชา้ตรู่ อโดไนแรม พยายามรีบเดินไปตามถนนดว้ยขาอนัอ่อนเพลียและสั่นเทา น่ี
เป็นคร้ังแรกใน 21 เดือนท่ีเขากลบับา้นในลกัษณะของอิสรชน 

พอเขายา่งเทา้เขา้ไปในบา้น เขาพบ แอน นอนอยูบ่นเตียง เธอผอมท่ีสุดเท่าท่ีเขาเคยเห็นคนผอม
มา แกม้ไม่ขาวซีดเหมือนคนป่วย ไม่คล ้าเหมือนกบัคนท่ีอยูใ่นแสงแดด แต่เป็นสีเทา  สีเหมือนคนใกล้
ตาย 
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บทที ่11 เร่ิมต้นใหม่อกี 

แอน จ าเร่ืองความป่วยไขข้องเธอไดไ้ม่มากนกั เธอพยายามจะเล่าให ้ อโดไนแรม ฟัง แต่เธอ
หมดสติไปเป็นส่วนมาก เธอทราบแต่วา่หมอ ไพร้ซ ไดรั้บการปล่อยตวัออกมาจากคุกในวนัท่ีเธอเจบ็
หนกัมากท่ีสุด หมอไพร้ซ มาดูแลเธอ เธอแน่ใจวา่ ถา้หมอไพร้ซไม่ไดม้า เธอคงตอ้งตายแน่ โรคไขส้ัน
หลงัอกัเสบเกือบจะคร่าชีวติของเธอไป จนกระทัง่เด๋ียวน้ีสามีของเธอเป็นอิสระกลบัมาดูแลเธอท่ีบา้น
แลว้ เธอก็ยงัเพลียเกินกวา่ท่ีจะพดู เธอช้ีน้ิวไปท่ีของส่ิงหน่ึง อโดไนแรม สงสัยวา่เป็นอะไร 

อยูน่ัน่เอง! พบแลว้ก็หายไป และกลบัมาพบอีก ตน้ฉบบัของเขา เขารวบรวมหนา้ต่าง ๆ มาดู
อยา่งละเอียดนบัแผน่ดู อยูป่ลอดภยัดี ไม่ไดถู้กหนอนกิน ไม่ไดเ้ปียกช้ืนเน่ืองจากถูกฝังไวใ้นสวน ไม่ได้
ถูกผูคุ้มนกัโทษฉีกป่นไม่มีอะไรสูญหายไปเลย งานท่ีใชเ้วลานบัเป็นสิบปี  ตอ้งปวดศีรษะ  เพง่ตา อยู่
ปลอดภยัทั้งหมด! ส่ิงท่ีประเสริฐสุดส าหรับเขา พระคริสตธรรมคมัภีร์ฉบบัภาษาพม่า 

อโดไนแรม ทราบเร่ืองมาคราวละเล็กละนอ้ยวา่ พอนกัโทษออกไปพน้คุก ผูคุ้มก็ฉีกหมอนออก 
แต่หมอนใบนั้นใชอ้ะไรไม่ได ้ มนัเป็นกอ้นแน่นแขง็ เขาจึงโยนทิ้งไปในฝุ่ นดว้ยความรังเกียจ รุ่งข้ึน 
หม่องอิง มาดูวา่ เขาจะพบอะไรท่ีมีค่าส าหรับครูบา้ง อาจจะมีอะไรเหลืออยูบ่า้ง เขาพบแต่หมอนแน่น
แขง็ใชอ้ะไรไม่ไดอ้ยูใ่บเดียวเท่านั้น เขาจึงถือเอามาใหแ้อน โดยไม่นึกฝันวา่ มนัท าจากอะไร พระคริสต
ธรรมคมัภีร์ภาษาพม่าจึงปลอดภยั! 

ไดมี้การเซ็นสัญญาสันติภาพระหวา่งประเทศองักฤษกบัประเทศพม่าแลว้ รัฐบาลองักฤษเชิญ 
อโดไนแรม เขา้รับราชการในหนา้ท่ีล่าม งานท่ีท านั้นเป็นงานถาวร เงินเดือนก็สูงจะไม่มีใครข่มเหงเขา
ได ้ครอบครัวของเขาจะมีทุกส่ิงท่ีเขาตอ้งการ จะร ่ ารวยทั้งจะปลอดภยัดว้ย 

แต่ อโดไนแรม กล่าววา่ “ส่ิงเดียวท่ีฉนัท าคือ เทศนาเร่ืองพระเยซูคริสต ์ ฉนัไม่มีเวลาหาเงิน” 
นานมาแลว้เขาเคยคิดถึงช่ือเสียง และทรัพยส์มบติัเม่ือคร้ังเขาอยูใ่นมหาวทิยาลยั เด๋ียวน้ีเขากลบัปฏิเสธ
ขอ้เสนอ เหล่านั้นจากรัฐบาลองักฤษ เขามีงานท่ีจะตอ้งท าในเมืองยา่งกุง้ 

แต่เม่ือเขากลบัไปถึงเมืองยา่งกุง้ ส่ิงต่าง ๆ กลบัผดิแปลกไป บา้นของเขาปรักหกัพงัไปหมด 
ศาสนทูตอ่ืน ๆ หนีไปอยูเ่มืองกลักตัตาตั้งแต่เกิดสงคราม ทิ้งคริสตจกัรท่ีมีสมาชิกสิบแปดคนไป บา้งก็
ถูกฆ่า บา้งก็ยา้ยไปอยูท่ี่อ่ืน เด๋ียวน้ีเขาพบสมาชิกเพียง 4 คนเท่านั้น 

อโดไนแรม ตกลงใจวา่ แทนท่ีจะเร่ิมงานในเมืองยา่งกุง้อีก เขาจะยา้ยไปเมืองแอมเฮิร์ส ซ่ึงเป็น
เมืองใหม่อยูห่่าง 160 กิโลเมตร ไปทางตะวนัออกเฉียงใตข้องเมืองยา่งกุง้และอยูท่างทิศใตข้องเมือง มะ
ละแหม่ง เป็นเมืองชายฝ่ังทะเล อากาศท่ีนัน่ดีกวา่อากาศเมืองยา่งกุง้ เมืองนั้นจะเจริญเป็นเมืองใหญ่ใน
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เวลาอนัรวดเร็ว คริสเตียน 4 คน จากเมืองยา่งกุง้ก็ไปกบัเขาดว้ย เขาเร่ิมงานดว้ยความมานะเม่ือเขามองดู
กาลภายหนา้ เขาก็แน่ใจวา่จะเกิดการอศัจรรยแ์ก่เมืองแอมเฮิร์สเป็นแน่ 

รัฐบาลองักฤษไดม้าขอร้องอีกคร้ังหน่ึงให ้ อโดไนแรม ท าหนา้ท่ีล่าม เขาตอ้งการจดัสัญญา
การคา้กบักษตัริยพ์ม่า เขาจึงตอ้งการผูท่ี้พดูภาษาพม่าไดดี้ คร้ังน้ี อโดไนแรมรู้สึกวา่เขาจะตอ้งไปช่วยท่ี
เมืององัวะ 

“ฉนัจะไปชัว่เวลาสามเดือนเท่านั้น” เขาบอกกบัแอน “เขาพดูวา่เขาตอ้งการตวัฉนันานเท่านั้น” 
แต่งานนั้นเน่ินชา้มาก คลา้ยกบัวา่ ไม่ไดท้  าอะไรส าเร็จลุล่วงไปเลย มีบ่อยคร้ังท่ี อโดไนแรม 

นึกปรารถนาจะอยูท่ี่แอมเฮิร์ส เพื่อจะแปลพระคมัภีร์เป็นภาษาพม่าแทนท่ีจะแปลสัญญาการคา้อนัไม่รู้
จบส้ินน้ี 

สามเดือนยา่งเขา้มา แลว้ก็ผา่นไป ส่ีเดือนล่วงไป แลว้วนัหน่ึงจดหมายซองริมด าก็ส่งมาถึงมือ 
อโดไนแรม สีด าหมายถึงมรณกรรม หนูนอ้ยมาเรียถึงแก่กรรมหรือ หนูนอ้ยซ่ึงถือก าเนิดมาเม่ือเขาอยู่
ในคุก เด๋ียวน้ีมีอายไุดข้วบคร่ึงแลว้ เขาอยูใ่นคุกเสียเกือบตลอดอายขุองเธอ และเด๋ียวน้ีหนูนอ้ยไดถึ้งแก่
กรรมลงในระหวา่งท่ีเขาไม่อยูบ่า้นหรือ? เขาเปิดจดหมายออก แต่ในจดหมายไม่ไดก้ล่าวอะไรถึงหนูมา
เรีย 

“นายท่ีเคารพ” เขาอ่าน “ไม่มีคุณนาย จัด๊ซนัอีกต่อไปแลว้” 
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บทที ่12 อโดไนแรมประกาศตามล าพงั 

ในระยะสองเดือนหลงัจากท่ี อโดไนแรม จากไปยงัเมืององัวะ แอนไดท้ างานหนกั เธอตรวจ
ตราใหค้นงานสร้างโรงเรียนใหห้ม่องอิงสอนก่อน แลว้สร้างอีกโรงเรียนหน่ึงส าหรับนกัเรียนชั้นของ
แอน และต่อจากนั้นก็ไดส้ร้างบา้นข้ึนอีกหลงัหน่ึง 

ตน้เดือนตุลาคม แอน ไดก้ลบัเป็นโรคเก่าอีก  เป็นไข ้และเป็นบิด วนัหน่ึงตวัเธอร้อนราวกบัไฟ 
รุ่งข้ึนเธอหนาวสะทา้น แพทยช์าวองักฤษพยายามช่วยเธอจนเตม็ความสามารถ นางพยาบาลมาจากเรือ
องักฤษอยูช่่วยพยาบาลเธอ แต่แอนรู้ตั้งแต่แรกแลว้วา่ เธอจะส้ินชีวติ ความเจบ็ปวดรุนแรงมากกวา่ท่ีเธอ
เคยรู้จกัมา และเธอก็ไม่มีเร่ียวแรงมากพอท่ีจะทนได ้ เธอนอนน่ิงไม่ขยบัเขยื้อน เปลือกตาปิดสนิทมา
เป็นเวลาสองวนั อยา่งหมดเร่ียวแรง เธอร้องออกมาเป็นภาษาพม่า แลว้ส้ินใจ เธอมีอายไุด ้32 ปี แต่งงาน
กบัอโดไนแรม มา 14 ปี 

หกเดือนหลงัจากมรณกรรมของแอน หนูนอ้ยมาเรียก็ไดส้ิ้นชีวติไปดว้ย เหลือ อโดไนแรมไว้
ตามล าพงั คราวน้ีเขาจึงตระหนกัวา่ เขาด าเนินการผดิพลาดไปเสียแลว้ท่ียา้ยมาอยูเ่มืองแอมเฮิร์ส เขาคาด
วา่พลเมืองจะเพิ่มข้ึนคิดวา่ แอมเฮิร์สจะเป็นเมืองใหญ่ในไม่นานนกั แต่การณ์หาเป็นดงันั้นไม่ แทนท่ีจะ
เป็นเช่นนั้น เมืองมะละแหม่ง ซ่ึงอยูเ่หนือข้ึนไป 50 กิโลเมตร กลบัเป็นเมืองใหญ่แทน มีพลเมืองถึงสอง
หม่ืนคนในขณะท่ีเมืองแอมเฮิร์สมีพลเมืองเพียงสองพนัคน ดงันั้น อโดไนแรม กบัศาสนทูตอ่ืน ๆ จึง
ยา้ยไปอยูเ่มืองมะละแหม่ง (เมืองน้ี อยูห่่างจากจงัหวดัตากของประเทศไทย 200 กิโลเมตร) 

อโดไนแรม สร้างศาลาเล็ก ๆ ส าหรับสอนและประกาศศาสนาในถนนยา่นการคา้ เขาสอนท่ีนัน่
ทุกวนั ศาลาแห่งท่ีสองสร้างให ้หม่องอิง อยูใ่นเมืองอีกแห่งหน่ึง และ หลงัท่ีสามสร้างไวน้อกเมือง วนั
หน่ึง ๆ มีคนมาฟังพระกิตติคุณจากสถานท่ีเหล่าน้ีมากมาย นายยอร์จ บอร์ดแมน เปิดโรงเรียนชายข้ึน 
นางบอร์ดแมน และ นางสาวเวด เปิดโรงเรียนสตรี 

ทนัทีท่ีเปิดโรงเรียนข้ึนก็มีคริสเตียนหลายคน มีคนหมู่มากมาฟังและอยูถ่ามปัญหาต่าง ๆ และ
รับเช่ือ อโดไนแรมอยูใ่นประเทศพม่ามาเป็นเวลา 16 ปี และปัจจุบนัน้ีงานในดา้นศาสนาเพิ่งจะเร่ิมตน้
รุ่งเรืองอยา่งจริงจงั 

ขณะท่ีงานด าเนินไป อโดไนแรม ไดใ้ชเ้วลาส่วนมากแปล เขาแปลพระคริสตธรรมใหม่ส าเร็จ 
แลว้แปลพระคริสตธรรมเดิมไปไดเ้ป็นส่วนมาก เขาเขียนใบประกาศพระกิตติคุณส าคญั ๆ สิบแผน่หรือ
มากกวา่นั้น อธิบายวา่พระเจา้ทรงช่วยมนุษยจ์ากความผดิบาปอยา่งไร แต่เขายงัไม่จุใจ เขารู้สึกวา่งานท่ี
เขามาประเทศพม่าน้ียงัไม่สมบูรณ์เขามาเพื่อประกาศพระกิตติคุณ เร่ือง ความรอดพน้บาปโดยทางพระ
เยซูคริสต ์ และเขาตั้งใจจะท าการประกาศน้ีในใจกลางประเทศพม่า แทนท่ีจะอยูใ่นเมืองมะละแหม่งซ่ึง
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อยูใ่ตก้ารปกครองขององักฤษ แมว้า่ประชาชนท่ีนัน่เป็นชาวพม่า เขาก็ไม่ไดล้งความเห็นวา่ นัน่เป็น
ประเทศพม่าแท ้ๆ เลย นอกจากนั้น ยงัมีศาสนทูตอ่ืน ๆ มากมายในเมืองมะละแหม่ง เขารู้สึกวา่ เขาตอ้ง
กลบัไปยงัท่ีเขาเรียกวา่พม่าแทเ้สีย 

ในระยะเวลาเดียวกนัน้ี มีข่าวน่าท่ึงจากเมืองยา่งกุง้มาถึงเขาวา่ ทะอี คริสเตียนผูห้น่ึงในคริส
เตียน 18 คน แห่งคริสตจกัรแรกในเมืองยา่งกุง้ไดก้ลบัมาอยูใ่นเมืองอีก เขาพดูวา่เขาไดป้ระกาศในพระ
กิตติคุณตลอดเวลาเหล่าน้ี และ เด๋ียวน้ีเขาไดป้ระกาศในเมืองยา่งกุง้อีก มีคนเช่ือมากข้ึนจึงไดมี้คณะคริส
เตียนในเมืองนั้นอีกคร้ังหน่ึง อโดไนแรม รู้สึกวา่เขาจะตอ้งกลบัไป 

เขาส่ง บอร์ดแมน สามีภรรยาล่องใตไ้ปยงัเมืองทะวาย ในไม่ชา้สองสามีภรรยาก็เห็นคนชาวเขา 
เผา่คะชินเป็นจ านวนมากเป็นคริสเตียน นายและนางเวด ไปเมืองยา่งกุง้ ไม่นานนกั อโดไนแรม ก็ตาม
ไปดว้ย แลว้ข้ึนเรือแล่นไปตามแม่น ้าไปยงัเมืองโปรม เมืองน้ีเป็นเมืองใหญ่ท่ีสุด เมืองหน่ึงของประเทศ
พม่ากล่าวกนัวา่ตั้งมา นานกวา่สองพนัปีแลว้ แต่ยงัไม่เคยมีใครไปประกาศพระกิตติคุณท่ีนัน่เลย 

ไม่นานหลงัจาก อโดไนแรม ประกาศพระกิตติคุณในศาลาเก่า ๆ และแจกหนงัสือคริสเตียนเล่ม
เล็ก ๆ ไดส้ักสามเดือน ประชาชนก็เป็นมิตรดว้ยมากข้ึน บางคนพดูวา่ เขาตั้งใจจะเช่ือวางใจในผูท่ี้ท่าน
เทศนาถึง 

เชา้วนัหน่ึงศาลานั้นกลบัวา่งเปล่า ไม่มีใครฟัง อโดไนแรม เทศนา ไม่มีใครรับหนงัสือท่ีเขาแจก
ให ้ มีผูก้ล่าวกนัวา่ กษตัริยอ์งคใ์หม่กร้ิวท่ีอโดไนแรม เร่ิมมาประกาศท่ีเมืองโปรม ทุกคนกลวัจึงไม่กลา้
ฟังเขา ดงันั้น อโดไนแรมจึงตอ้งออกจากเมืองโปรมกลบัไปเมืองยา่งกุง้ 

แต่แทจ้ริงแลว้ กษตัริยไ์ม่ไดก้ร้ิวเลย พระองคด์ ารัสถามถึง อโดไนแรม และการสอนของเขา 
พระองคต์รัสดว้ยวา่ 

“เขาเป็นคนดี ท าไมเขาจึงไม่มาสอนท่ีเมืององัวะนะ?” 
แต่ผูรั้บสนองพระราชโองการไม่ตอ้งการให ้ อโดไนแรมไปเมืององัวะ เขาจึงบอกชาวเมืองโป

รมวา่ ถา้ใครฟังอโดไนแรม เทศนาแลว้จะตอ้งถูกกษตัริยล์งโทษ 
เม่ืออโดไนแรม ไปถึงเมืองยา่งกุง้ ท่าทีของชาวเมืองนั้นเปล่ียนแปลงไปหมด เขาไม่กลวัท่ีจะฟัง 

อโดไนแรมเทศนา เขาพากนัไต่ถาม คนเหล่านั้นตอ้งการทราบความจริง อโดไนแรม ไม่เคยเห็นคน
มากมายตอ้งการฟังข่าวประเสริฐแห่งการรอดพน้บาปน้ี หรือขอรับแจกใบประกาศพระกิตติคุณ คริส
เตียนพม่ากล่าววา่ “เด๋ียวน้ีหูของคนเหล่าน้ีเร่ิมบางแลว้!” 
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บทที ่13 งานแปลและงานประกาศ 

มีคนหนุ่มไปจากประเทศไทยไปหาอโดไนแรม คนจากประเทศจีนไปฟังเขาเล่า เร่ืองพระเจา้ผู ้
ทรงรักมนุษยค์นชาวเขาไปจากภูเขาสนใจในศาสนาน้ี เน่ืองจากเมืองยา่งกุง้เป็นเมืองซ่ึงมีคนหลายชาติ
ไปท่ีนัน่ อยา่งไรก็ตาม ทุก ๆ คนดูเหมือนจะรู้เร่ืองครูท่ีสอนศาสนาใหม่น้ี ชัว่ในเวลาอนัสั้น อโดไนแรม 
ไดแ้จกจ่ายหนงัสือเล่มเล็ก ๆ ไปไดม้ากกวา่หม่ืนเล่ม 

เด๋ียวน้ีมีศาสนทูตเป็นจ านวนมากในประเทศพม่าแลว้ บางคนท างานในเมืองยา่งกุง้ บางคนมี
บา้นเรือนและสอนอยูใ่นเมืองมะละแหม่ง เมืองทะวาย และเมืองอ่ืน ๆ อโดไนแรม ตอ้งเป็นผูบ้ญัชางาน 
เน่ืองจากตนมีอาวุโสท่ีสุด และมีความชดัเจนมากท่ีสุด น่ีจึงเอาเวลาส่วนมากของเขาไปเสียและเขาตอ้ง
เดินทางมากดว้ย ต่อมานาย บอร์ดแมนเสียชีวิตท่ีเมืองทะวาย อโดไนแรม สูญเสียผูท่ี้เขาพึ่งไดม้ากไป
เสียแลว้ 

ตลอดเวลางานของเขา ทั้งการเดินทางและความรับผิดชอบต่าง ๆ ก็ดี อโดไนแรม ไม่เคยลืม
งานแปลของเขาเลย หลายคนกลบัเป็นคริสเตียน ตอ้งการครูเพิ่มข้ึนอีกหลายคน และอโดไนแรม รักการ
ประกาศ การสอน และ สนทนากบัคนอ่ืน ๆ ศาสนทูตอ่ืน ๆ สนทนาได ้ สอนและประกาศได ้ และ
สามารถเขียนหนงัสือไดด้ว้ย อยา่งไรก็ตามไม่มีใครเลย ทัว่ทั้งประเทศพม่าจะสามารถแปลพระคริสต
ธรรมใหส้ าเร็จสมบูรณ์ได ้

อโดไนแรม กวดขนัเป็นพิเศษ เขาไม่ไดแ้ปลจากภาษาองักฤษมาเป็นภาษาพม่า เขาแปลจาก
ภาษาเดิม พระคริสตธรรมใหม่แปลตรงจากภาษากรีกมาเป็นภาษาพม่า พระคริสตธรรมเดิมแปลจาก
ภาษาฮีบรูมาเป็นภาษาพม่า ไม่มีศาสนทูตอ่ืนรู้จกัภาษาเหล่าน้ีหมดดีเท่าเขา ดงันั้นเขาจึงตอ้งท าเองหมด 
และตอ้งท าคนเดียว เน่ืองจากเขาตอ้งการจะแปลใหถู้กตอ้ง สมบูรณ์ใชส้ านวนในภาษาพม่าใหถู้กตอ้ง
กบัความหมายในภาษาเดิม ฉะนั้นงานน้ีจึงชา้มาก ขอ้ความท่ีเขียนลงไป เขาอ่านทวนแลว้ทวนอีก เขาขดั
เกลาแต่ละประโยคจนกระทัง่ถา้จะเปรียบแลว้จะดูเหมือนวา่ส่องแสงประดุจเพชรทีเดียว เขาไม่พอใจ
จนกระทัง่ทุกส่ิงจะสมบูรณ์เรียบร้อยดี 

บางที อโดไนแรม ก็หยดุแปล ออกไปประกาศยงันอกเมือง ประการหน่ึง อาจเป็นเพราะ เขา
เบ่ือหน่ายต่อการนัง่แปลอยูใ่นบา้นตลอดเวลา หรืออีกประการหน่ึง เขารักการประกาศก็เป็นได ้บางคร้ัง
เขาไปเยีย่มพวกกะเหร่ียงซ่ึงอยูต่ามภูเขา คนเหล่าน้ีฟังพระกิตติคุณดีอะไรเช่นนั้น! ดูเหมือนวา่จะเขา้ใจ
ง่ายดว้ย หลายร้อยปีมาแลว้ เขามีแต่นิยายเล่าต่อ ๆ กนัมาวา่ คนผวิขาวขา้มน ้าขา้มทะเลมาสอนเขา และ
เขาเช่ือวา่ ศาสนทูตเป็นบุคคลท่ีนิยายไดก้ล่าวถึงนั้น เขาจึงพร้อมท่ีจะรับฟัง และมีหลายคนไดเ้ช่ือถือ 
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นางซารา บอร์ดแมน ไดท้  าการประกาศอยูท่่ามกลางคนเหล่าน้ี เพื่อนของเธอแนะน าวา่ เธอควร
จะพาลูกกลบับา้นเกิดเมืองนอน แต่เธอคงอยูใ่นประเทศพม่า และไม่ไดอ้ยูใ่นตวัเมือง เธอออกไปตาม
ภูเขาเดินไปตามทางเล็ก ๆ ในป่าใหญ่ เธอลุยน ้าขา้มล าธารไปเยีย่มหมู่บา้นชาวกะเหร่ียงและสอนถึง
ความรักของพระเจา้ 

อโดไนแรม ช่ืนชมความอดทนเช่นน้ี และช่ืนชมในความสัตยซ่ื์อต่อองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ เขาอยู่
ตามล าพงัมาแปดปีแลว้ เขาจึงขอ ซารา บอร์ดแมน มาเป็นภรรยา หลงัจากแต่งงานแลว้เขาไดย้า้ยไปอยู่
เมืองมะละแหม่ง 

อโดไนแรม ประกาศและสนทนากบัผูท่ี้สนใจในเวลาก่อนเท่ียง เวลาบ่ายเขาจบังานแปลต่อ เขา
เขียนและแกไ้ขขดัเกลาจนพูดไดว้า่ พระคริสตธรรมฉบบัภาษาพม่าของเขาเกือบจะสมบูรณ์ คร้ันแลว้
ความโศกเศร้าก็เขา้มาเยือนเขาอีกคร้ังหน่ึง 

ไม่ใช่โรคบิด ไม่ใช่ไข ้หรือเน่ืองจากเพง่ตา ไม่ใช่เพราะถูกจ าคุก เขารู้สึกเจบ็คออยา่งรุนแรงจน
เกือบจะหายใจไม่ออก เขาประกาศไม่ได ้สอนก็ไม่ได ้แมแ้ต่จะพดูก็จะเกือบจะไม่ได ้ เม่ือซาราถาม เขา
ตอบวา่ 

“ไม่ส าคญันกัดอก ไอท าใหค้อเจบ็ไปเท่านั้น” 
“แต่หมอบอกวา่ร้ายแรงนะคะ ยาของคุณก็ช่วยคุณไม่ไดเ้ลย” ซาราพดูดว้ยความกงัวล 
“เธอปล่อยใหห้มอขู่เสียแลว้” อโดไนแรม ตอบทั้ง ๆ ท่ีเขาก็กลวัมากดว้ย 
ซารา ยนืยนัใหเ้ขาท่องเท่ียวไปทางเรือ หวงัจะให้อากาศทะเลช่วยใหป้อดของเขาดีข้ึน 
“แต่น่ีไม่ใช่ปอด ฉนัก็บอกหมอแลว้วา่ คอเจบ็” อโดไนแรม ยนืยนั 
“ถูกตอ้ง แต่เธอก็รู้แลว้วา่ หมอวา่แมจ้ะเจบ็ท่ีคอ ปอดก็อาจจะเป็นอะไรไปดว้ยได ้ อาจจะเป็น

วณัโรคก็ได”้ ไม่ตอ้งสงสัยวา่ ซารา ก็กลวัดว้ย 
ดงันั้น อโดไนแรม จึงเก็บตน้ฉบบัท่ียงัแปลไม่ทนัเสร็จเดินทาง ๆ ทะเลไปเมืองกลักตัตา เพราะ

หมอวา่ไม่มีอะไรจะช่วยชีวติของเขาไวไ้ด ้ และเขาก็ไม่แน่ใจวา่การเดินทางไปทางทะเลจะช่วยชีวติเขา
ไวไ้ด ้

อโดไนแรม จัด๊ซนั ไม่ปล่อยเวลาใหห้มดไปโดยไร้ประโยชน์ เขาอยูใ่นเมืองยา่งกุง้เพียงสาม
สัปดาห์แลว้ แล่นเรือกลบัไปเมืองมะละแหม่ง บนเรือล านั้นมีคริสเตียนพม่าผูห้น่ึง อโดไนแรม ชอบ
สนทนากบัเขา เชา้วนัอาทิตย ์ เขาอ่านขอ้ความจากพระคริสตธรรมคมัภีร์และอธิบายใหช้ายผูน้ี้ฟัง เขา
พกัมานานแลว้ และเขาคิดวา่เพียงแต่พดูเช่นน้ีจะไม่ท าให้คอของเขาเจบ็ แต่ต่อมาไม่ก่ีชัว่โมงเขากลบัไอ
อีก ไขข้ึ้นสูง คร้ังน้ีเขาพดูไม่ไดเ้ลย 
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บทที ่14 แปลพระคมัภีร์ส าเร็จ 

เม่ืออโดไนแรม มาถึงมะละแหม่งก็เห็นวา่เขาไม่ไดมี้อาการดีข้ึนกวา่เม่ือเวลาจากไปเลย เขาไม่
พดูอวดอีกต่อไปวา่เขามีสุขภาพดีหรือปอดแขง็แรงดีแลว้ ยงัมีส่ิงหน่ึงท่ีเขารู้สึกวา่จะตอ้งท าเสียเด๋ียวน้ี 
นั้นคือ เขาจะตอ้งแปลใหส้ าเร็จ ถา้เขาเพียงแต่ระงบัความปวดร้าวไม่ให้รุนแรงจนเกินไปแลว้ เขาจะ
สามารถบงัคบัตนใหท้ างานต่อไปไดน้านอีกหน่อย เขาตอ้งท าพระคริสตธรรมคมัภีร์ภาษาพม่าใหส้ าเร็จ 

เขาประกาศไม่ไดอี้กต่อไปแน่นอนเขาสอนไม่ไดด้ว้ย เขาพดูนอ้ยท่ีสุดเท่าท่ีจะพดูได ้ เดือนแลว้
เดือนเล่า เขาด้ินรนท าไปตามล าพงั เปรียบเทียบค าในภาษาฮีบรูกบัค าในภาษาพม่า เขาเปล่ียนแกไ้ขและ
ขดัเกลาส านวนจนกระทัง่ดูเหมือนวา่หวัจะหมุนเป็นลูกข่าง เขาอ่านบทแปลแลว้ก็อ่านอีก คร้ันแลว้วนัท่ี 
4 ตุลาคม ค.ศ. 1840 เขาวางปากกาดา้มขนนกลง บทแปลส าเร็จแลว้ เขาอยูใ่นประเทศพม่ามา 27 ปีและ
ใชเ้วลา 23 ปีท างานแปลหนงัสือน้ี 

หนงัสือพระคริสตธรรมมทัธิว 2-3 บทท่ีเขาส่งใหน้กัศึกษาชาวพม่าเม่ือหลายปีมาแลว้ได้
กลายเป็นหนงัสือท่ีมีอ านาจ ตน้ฉบบัถูกฝังในสวน ถูกใชต่้างหมอน ถูกโยนทิ้งไวใ้นสนามคุก คริสเตียน
พม่าเก็บมาดว้ยความจงรักภกัดี อนัช่วยไม่ใหต้น้ฉบบันั้นสูญหายไป ถูกขนยา้ยไปจากเมืองหน่ึงไปยงั
อีกเมืองหน่ึง การแปลก็ตอ้งท าเท่าท่ีสุขภาพของอโดไนแรมจะอ านวยให ้ ตอ้งถูกทอดทิ้งคา้งไวเ้ม่ือเขา
ป่วยแลว้ก็ไดรั้บการแกไ้ขรวบรวมเพื่อจดัพิมพแ์ละแกไ้ขขดัเกลาใหดี้ข้ึน ตลอดระยะน้ี ตน้ฉบบัแปลก็
ใหญ่ข้ึน หนาข้ึนเพิ่มหนา้ข้ึนทุกที บทต่าง ๆ และฉบบัต่าง ๆ ก็เพิ่มข้ึน ในท่ีสุด อโดไนแรม ก็วางปากกา
ลงกล่าววา่ “พระคริสตธรรมคมัภีร์ภาษาพม่าส าเร็จแลว้” 

 

 
ตวัอยา่งพระคริสตธรรมคมัภีร์ภาษาพม่า 

 
เด๋ียวน้ี อโดไนแรม ตอ้งเผชิญกบัปัญหาใหม่อีก หลงัจากท่ีซารา มาถึงประเทศพม่าไม่นานเธอก็

เป็นบิด และ ปัจจุบนัน้ีเธอกลบัเป็นข้ึนอีกหนกักวา่แต่ก่อน ลูก ๆ หลายคนท่ีเกิดมาหลงัจากท่ีเธอ
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แต่งงานกบัอโดไนแรม ก็ป่วยไปดว้ย ในสมยันั้นแพทยย์งัไม่มียาดี ๆ เช่นในปัจจุบนัน้ี คิดกนัวา่การ
เดินทางทะเลจะช่วยใหเ้ธอดีข้ึน ดงันั้นเขาจึงออกเรือแล่นไปยงัเมืองกลักตัตา ลมเยน็ดี ก่อนจะถึงเมือง
กลักตัตา สุขภาพของเขาดีข้ึน แต่บา้นท่ีเขาอยูร้่อนมาก ไม่ชา้ทุกคนก็กลบัป่วยเช่นเดิม เม่ือเขาไปถึงได้
ราวสามสัปดาห์ หนูนอ้ยเฮนร่ี ซ่ึงยงัมีอายไุม่ถึงสองขวบดีก็ส้ินชีวติไป 

การเดินทางขากลบัล าบากมาก พายพุดัแลว้พดัเล่า ท าใหท้ะเลเป็นบา้เรือเสียหายมาก ผูท่ี้
โดยสารไปก็เจบ็อยูแ่ลว้ เม่ือเขาไปถึงเมืองมะละแหม่ง คอของอโดไนแรมกลบัเจ็บมาก ขณะท่ีเขา
ท างานแปลมนัทุเลาลงมากแลว้ แต่เด๋ียวน้ีกลบัเจบ็อีก แมแ้ต่จะพดูค่อย ๆ ก็เจบ็มาก เขาทราบดีวา่ เขาไม่
สามารถประกาศพระศาสนาไดอี้ก 

ผูอ้  านวยการของคณะประกาศท่ีเขาท างานอยูด่ว้ย ไดข้อร้องใหเ้ขาท างานท่ีเขาไม่เตม็ใจท า!  
“จดัท าปทานุกรมพม่า – องักฤษหรือ ฉนัจะไม่ท า! ฉนับอกมาหลายปีแลว้” เขาร้อง - แมว้า่คอ

จะเจบ็ไม่ควรจะข้ึนเสียงดงัก็ตาม “ฉนัจะไม่เสียเวลาในเม่ือมีงานอ่ืน...” 
“นัน่เธอก็ไดพู้ดมาแลว้น่ีคะ” ซารา คลอ้ยตาม 
“ถูกแลว้! ฉนัจ าค าพดูท่ีพดูออกไปไดดี้ เอาธุระยุง่อยูก่บัปทานุกรม ฉนัไม่เห็นวา่ฉนัจะท าไปได้

อยา่งไร...ส่ิงท่ีเราตอ้งการท่ีน่ีก็คือ ตอ้งการศาสนทูตมาเทศนา...ซ่ึงส าคญัมากกวา่การจดัท าปทานุกรม” 
ซารา ทราบวา่ อโดไนแรม ตอ้งการเทศนามากกวา่ท าอยา่งอ่ืน แต่เธอก็ทราบดว้ยวา่คอของเขา

เจบ็มากเวลาพดูก็เกือบจะไม่มีใครไดย้นิ 
“แต่เด๋ียวน้ีเธอเทศนาไม่ไดน่ี้คะ แต่ปทานุกรม...” 
อโดไนแรม ทราบวา่เป็นความจริง คนอ่ืน ๆ ตอ้งเทศนา ไม่มีใครจดัท าปทานุกรมได ้ และใน

การจดัเตรียมปทานุกรมนั้นจะช่วยใหศ้าสนทูตอ่ืน ๆ เรียนภาษาได ้
ดงันั้นเขาจึงเร่ิมงาน เขาไม่ช่ืนชมในงานน้ี แต่เขาก็จะตอ้งท าอยา่งละเอียดลออ เขาเลือกชาว

พม่าท่ีมีการศึกษาดีมากมาช่วยเขาสองคน เขารวบรวมความรู้จากแหล่งต่าง ๆ เท่าท่ีจะหามาได ้ แลว้มา
จดัค าไวเ้ป็นพวก ๆ ดว้ยความระมดัระวงั ปทานุกรมจดัเป็นสองตอน พม่า  องักฤษ และ องักฤษ  พม่า 

เม่ืองานยงัอยูอี่กนานกวา่จะส าเร็จ หมอบอกวา่ เขาตอ้งพาซาราไปใหพ้น้ความร้อนของประเทศ
พม่า ถา้เธอยงัขืนอยูต่่อไป เธอจะตอ้งตาย เธออ่อนเพลียมากจนกระทัง่ตอ้งหามเธอไปข้ึนเรือ เม่ือสอง
สามีภรรยา จัด๊ซนั ออกเรือไปอเมริกา พอเรือแล่นออกไปจากชายฝ่ัง ลมเยน็ช่วยใหอ้าการทุเลาลง และ 
อโดไนแรม ก็ช่ืนชมยนิดีเม่ือเขาเห็น ซารา ทุเลาลง เขาดีใจมากท่ีไดต้กลงใจหนีความร้อนในประเทศ
พม่าไปชัว่ระยะหน่ึง 
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บทที ่15 ลมืภาษาเดมิ 

ลมหนาวพดัเรือออ้มแหลมกู๊ดโฮบไป ซารา รู้สึกดีข้ึนมาก เธอรับประทานไดเ้หมือนกบัวา่เธอ
ชอบอาหารนั้น เขามีความสุขมาก สักปีหน่ึงหรือสองปีในบา้นเกิดเมืองนอนท่ีมีอากาศเยน็น้ีจะช่วยให้
เขาลืมความเจบ็ป่วย บางทีคอของอโดไนแรม ก็จะดีข้ึนมากจนสามารถเทศนาไดอี้ก 

แต่พอเรือหนัแล่นไปทางเหนือเพื่อจะไปตามฝ่ังทะเลดา้นตะวนัตก ของประเทศอาฟริกา ซารา
กลบัลม้ป่วยลงอยา่งกะทนัหนั เธออ่อนแอลงอีกคร้ังหน่ึง ก่อนท่ีเขาจะถึงเกาะเซนตเ์ฮเลน่า อโดไนแรม
ทราบวา่เธอไม่ไดเ้ห็นอเมริกาอีก เธอส้ินชีวติลงในตอนกลางคืน และบ่ายวนันั้นเขาฝังเธอไวบ้นเกาะ
เซนตเ์ฮเลน่า แลว้วนัรุ่งข้ึนเรือก็แล่นต่อไป 

เขาไปถึงเมืองบอสตนั อโดไนแรม อยูใ่นโลกใหม่ ส่ิงต่าง ๆ เปล่ียนแปลงไปมากในระหวา่งท่ี
เขาจากไป ท่ีท่าเรือเตม็ไปดว้ยเรือจากประเทศต่าง ๆ ทัว่โลก ถนนมีผูค้นยวดยานมากกวา่ถนนในเมือง
นิวยอร์คเม่ือคร้ังท่ีเขาเคยอยูแ่ต่ก่อน! รถไฟแล่นจากเมืองหน่ึงไปยงัอีกเมืองหน่ึง และ เขาไม่เคยเห็น
รถไฟมาก่อนเลย 

ทนัทีนั้น อโดไนแรม ก็ทราบวา่ เขาเป็นผูมี้ช่ือเสียง! ทุกคนดูเหมือนจะรู้จกัช่ือเขา! ทุกคนอยาก
ฟังเร่ืองของเขา เขาจากประเทศอเมริกาไปกวา่สามสิบปี แต่ข่าวการงานของเขาในประเทศพม่าไดข้า้ม
มาบา้นก่อนเขาเสียอีก 

แต่เขาไม่สามารถพดูในท่ีสาธารณะได ้ ถา้เขาพดูดงักวา่เสียงกระซิบก็จะไดรั้บความทรมาน
เน่ืองจากเจบ็คอ นายแพทยบ์อกเขาวา่ เขาจะตอ้งไม่พยายามพดูแมแ้ต่เพียงคร้ังเดียว แต่ยงัมีเหตุอ่ืนอีกท่ี
เขาไม่อยากรับเชิญพดูในท่ีประชุม 

หลายปีมาแลว้ท่ีเขาไม่ไดพ้ดูภาษองักฤษต่อหนา้ท่ีประชุม เป็นเวลาสามสิบปีท่ีเขาพยายามคิด
เป็นภาษาพม่า และ เด๋ียวน้ีเม่ืออยูต่่อหนา้ท่ีประชุม เขาไม่สามารถพดูเป็นประโยคท่ีถูกตอ้งได ้ ดูคลา้ย
กบัวา่เขาไม่รู้จกัภาษาของเขา ฉะนั้น เด๋ียวน้ีเขาเป็นพม่ามากกวา่เป็นชาวอเมริกนัแลว้! 

แต่เพื่อนของเขายนืยนัให้เขา เล่าเร่ืองประเทศพม่า และ งานท่ีเขาท าท่ีนัน่ คนเหล่าน้ีสนใจใน
งานน้ีนานมาแลว้ และเด๋ียวน้ี อโดไนแรมก็กลบัมาแลว้ เขาตอ้งเล่าใหค้นเหล่าน้ีฟัง ดงันั้นอโดไนแรม 
จึงพดูดว้ยเสียงกระซิบเป็นภาษาพม่า และล่ามแปลใหท่ี้ประชุมฟังเป็นภาษาองักฤษ 

ในการประชุมคร้ังแรกน้ี ขณะท่ีเขาตั้งตน้จะพดูกบัผูฟั้งซ่ึงสนใจมาก มีชายผูห้น่ึงอายรุาว 50 ปี 
แต่งตวัดีวิง่ข้ึนมาตามช่องทางเดินระหวา่งมา้นัง่ เขาวิง่ข้ึนมาท่ีธรรมาสน์อโดไนแรม ยกแขนโอบรอบ
คอชายแปลกหนา้ผูน้ั้น เป็นเวลาหลายนาทีท่ีเขาลืมผูท่ี้มาฟัง เขาพดูไปหวัเราะไปในเวลาเดียวกนั ต่าง
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คนต่างก็เกือบจะไม่ไดฟั้งวา่อีกคนหน่ึงพูดวา่กระไร ชายแปลกหนา้ผูน้ั้นคือ แซมมูเอล นอ้ท  มิตรคน
แรก ซ่ึงอโดไนแรม มี ท่ีสนใจในการน าพระกิตติคุณไปประกาศยงัดินแดนไกล ๆ 

คร้ังใดท่ี อโดไนแรม พดูในประเทศอเมริกา เขาตอ้งใชล่้าม เขาไม่ชอบวธีิน้ี แต่เสียงของเขาไม่
ดงัพอใหค้นไดย้นิทัว่ นอกจากผูท่ี้อยูใ่กลม้ากเท่านั้น  และคนเหล่าน้ีก็ไม่เขา้ใจภาษาพม่าดว้ย! 

วนัหน่ึง อโดไนแรม ซ้ือตัว๋ข้ึนรถไฟไปเมืองบอสตนั เด็กหนุ่มคนหน่ึงส่งหนงัสือพิมพม์าให ้
อโดไนแรมกล่าว “ขอบคุณ” แลว้หยบิหนงัสือพิมพข้ึ์นมาอ่าน เขาไม่ไดส้ังเกตวา่เด็กผูช้ายคนนั้นยงัยนื
อยูข่า้ง ๆ เขา จนสุภาพสตรีผูห้น่ึงซ่ึงนัง่ถดัเขาไปพดูข้ึนวา่ 

“ขอโทษเถิดค่ะ ดิฉนัคิดวา่เด็กคงคอยรับสตางคค์่าหนงัสือพิมพอ์ยูค่่ะ” 
แน่นอน อโดไนแรม อายมาก แต่รถไฟเป็นของใหม่ส าหรับเขา! และในประเทศพม่าเขาชินต่อ

การแจกหนงัสือจนเขาไม่รู้สึกวา่เด็กคนน้ี ขายหนงัสือพิมพบ์นรถไฟ! 
อีกวนัหน่ึง อโดไนแรม ลืมนึกถึงล่ามไปชัว่ขณะหน่ึง เขาก าลงัฟังการประชุมของคณะจดัส่ง 

ศาสนทูตอยูทุ่กคนเป็นกงัวลเน่ืองจากไม่มีเงินพอจะด าเนินงานประกาศต่อไปได ้ ในท่ีสุดมีผูห้น่ึง
แนะน าวา่ เขาจะสามารถด าเนินงานส่วนมากต่อไปได ้ ถา้เขาถอนคนงานประกาศออกจากแห่งหน่ึงเสีย 
ท าไมไม่หยดุงานทางดา้นเมืองอาระกนั (ยะไข่) เล่า? 

แต่เมืองอะระกนั อยูท่างชายฝ่ังทะเลของประเทศพม่า! ทนัทีนั้น อโดไนแรม ยนืข้ึนขอร้องใหท่ี้
ประชุมฟังเขา 

“ผมตอ้งขอกล่าวสักเล็กนอ้ย” เขาร้องข้ึน ทุกคนประหลาดใจมากจนกระทัง่นัง่น่ิงเงียบ 
“ผมขอคดัคา้นการยบุกองประกาศท่ีเมืองอาระกนั!” 
เขาพดูเป็นภาษาองักฤษ แมว้า่เสียงจะหา้วและแตก แต่ทุกคนยงัทราบวา่เขาหมายถึงอะไร! และ

เขากล่าวต่อไปเป็นภาษาพม่า 
“ผมคิดวา่คณะของเราท าการประกาศไดโ้ดยไม่ตอ้งใชป้ทานุกรมท่ีผมเตรียมจดัท าอยู ่ ถา้ท าได้

เช่นนั้นผมจะกลบัไปเมืองอาระกนัเอง ผมจะไปทนัที! ถา้ท่านรู้สึกวา่ท่านตอ้งการปทานุกรมแลว้ผมจะ
กลบัไปเมืองอาระกนัทนัทีท่ีท าปทานุกรมเสร็จ” เสียงของเขาแหบลงเม่ือกล่าวจบ เขาจึงตอ้งกระซิบต่อ 
“ผมหมายถึงวา่ผมจะกลบัทนัทีถา้ผมมีชีวติอยูน่านพอท่ีจะท าปทานุกรมเสร็จลง” 

น่ีเป็นค ากล่าวต่อวา่คณะจดัส่งศาสนทูต เขาจึงไม่ยบัย ั้งงานประกาศ และก็ไม่จ  าเป็นท่ี อโดไน
แรม จะหยดุงานของเขาแลว้กลบัไปท่ีนัน่ดว้ย เขาจึงตกลงใจวา่ จะหาเงินมาใหพ้อส่งคนงานในเมือง
อาระกนั 
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บทที ่16 กลบัมาพม่าอกี 

เดือนมิถุนายน ค.ศ. 1864 อโนไดแรม แต่งงานกบัเอมมิล่ี ชบับอ๊ก ในเดือนกรกฎาคม เขาทั้ง
สองแล่นเรือไปประเทศพม่า อโดไนแรม ทราบดีวา่ เขาจะไม่ไดก้ลบัมาเห็นบา้นของเขาอีก เขาเห็นวา่
ยากนกัท่ีจะทิ้งเด็ก ๆ ไวใ้หเ้ขา้เรียนในประเทศอเมริกา แต่เขาทราบวา่พระเจา้ทรงเรียกเขาใหไ้ปยงั
ประเทศพม่า และงานของเขาท่ีนัน่ยงัไม่เสร็จส้ิน 

เขาทั้งสองอยูท่ี่เมืองมะละแหม่งเพียงสองเดือนแลว้ไปเมืองยา่งกุง้ เขาตั้งตน้ท าปทานุกรมอีก
คร้ังหน่ึง ในตอนเยน็มีชาวพม่าท่ีสนใจมากไต่ถามเร่ืองศาสนาซ่ึง อโดไนแรมไดเ้ร่ิมเทศนาท่ีเมืองน้ีเม่ือ
นานมาแลว้ แต่ก็เป็นไปอยา่งล าบากยิง่ เอมมิล่ี ไม่เคยอยูป่ระเทศแถบน้ีมาก่อน เธอพบวา่ฤดูต่าง ๆ 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ฤดูฝนทรมานมาก อาหารก็หาล าบาก ลูกทั้งสองซ่ึงอโดไนแรม ทิ้งไวใ้นประเทศพม่า 
ตั้งแต่เม่ือคร้ังเขาไปประเทศอเมริกา เด๋ียวน้ีกลบัมาอยูก่บัเขาแลว้ และไดป่้วยลง เอมมิล่ีก็ไม่สบาย เป็น
เวลาหกอาทิตยท่ี์อโดไนแรม เป็นบิด เขาป่วยเกินกวา่ท่ีจะท าปทานุกรมได ้

กษตัริยท์รงทราบวา่อโดไนแรมกลบัมายงัเมืองยา่งกุง้อีก พระองคไ์ม่พอพระทยั แต่ก็ไม่ทรง
ใหอ้โดไนแรมออกจากเมืองน้ี พระองคท์รงส่งเจา้หนา้ท่ีต ารวจมาเฝ้าประตูบา้นอโดไนแรม เพื่อไม่ให้
คนเขา้มาหาอโดไนแรม ชาวพม่าคนเดียวเท่านั้นท่ีพระองคท์รงอนุญาตใหเ้ขา้มาในบา้นไดคื้อคนใชข้อง 
อโดไนแรม น่ีเป็นส่ิงขดัขวางงานของอโดไนแรม ในเมืองยา่งกุง้อีกคร้ังหน่ึง ซ่ึงคร้ังน้ีไดท้  าใหง้านของ
เขาในเมืองยา่งกุง้ยติุลง 

อโดไนแรม ยา้ยกลบัไปยงัเมืองมะละแหม่งอีกคร้ังหน่ึง คอของเขายงัเจบ็มากจนเทศนาไม่ได้
มากเท่าไร ดงันั้น เขาจึงทุ่มเทเวลาทั้งหมดไปในการจดัท าปทานุกรม 
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บทที ่17 ชีวตินีส้ั้นนัก 

เด๋ียวน้ี อโดไนแรม เร่ิมตระหนกัดีกวา่ เขาตอ้งท าปทานุกรมใหส้ าเร็จ เขาตรวจแลว้ตรวจอีก 
เกือบจะมีส่ิงท่ีเขาตอ้งการครบหมดแลว้ แต่ก็มีผูบ้อกวา่ เขาเองเป็นคนเดียวท่ีอ่านลายมือหวดั ๆ ของเขา
ออก ดงันั้นเขาจะตอ้งเขียนข้ึนใหม่อีก หรือไม่ก็จดัพิมพท์นัที 

ปลายปี ค.ศ. 1849 เขาพิมพต์อนแรกเสร็จ  ตอนท่ีเป็นภาษาองักฤษ  พม่า เป็นหนงัสือหนา 600 
หนา้ ใชเ้วลามากกวา่ 10 ปี ไม่มีใครในสมยันั้นจดัท าได ้ไม่มีใครตลอดทั้งประเทศพม่า ไม่วา่จะเป็นชาว
พม่าหรือชาวต่างประเทศรู้จกัทั้งสองภาษาดีเท่ากบัอโดไนแรม 

แมก้ระนั้นเขาก็ไม่ยอมปลงใจวา่ปทานุกรมน้ีเกือบจะส าคญัเท่ากบัพระคริสตธรรมคมัภีร์ เขาก็
ยงัรู้วา่มนัเป็นหนงัสือท่ีมีคุณค่ามาก เขาทราบวา่ ชาวต่างประเทศทุกคนท่ีศึกษาภาษาพม่าจะไดรั้บ
ประโยชน์จากหนงัสือน้ีมาก แต่แมเ้ขาเองก็ไม่ตระหนกัวา่หนงัสือน้ีจะเป็นรากฐานส าหรับผูท่ี้ศึกษา
ภาษาพม่ามาเป็นเวลามากกวา่หน่ึงร้อยปี! 

พอปทานุกรมตอนแรกเสร็จลง เขาเร่ิมลงมือท าตอนท่ีสองภาษาพม่า  องักฤษ เขาคิดวา่น่ีคงจะ
ไม่เสียเวลานานเท่าเล่มแรก เพราะวา่เขามีหวัขอ้ส่วนมากรวบรวมไวแ้ลว้ แต่เขาเป็นหวดัไป ต่อมา
อาการมากข้ึน นายแพทยท์ราบวา่เขาเป็นวณัโรคเม่ือนานมาแลว้ จึงแนะน าใหเ้ขาไปตากอากาศโดยการ
เดินทางทะเล  ซ่ึงเป็นทางแกไ้ขวธีิเดียวท่ีเขารู้จกั แต่การเดินทางไปเมืองแอมเฮิร์สนั้นไม่ไดช่้วยอะไร
เขาเลย ดงันั้นหมอจึงส่งเขาไปอีก โดยหวงัวา่ อากาศทะเลท่ีสดช่ืนและเยน็กวา่จะช่วยใหเ้ขาดีข้ึนอโดไน
แรมกบัเอมมิล่ี จึงเดินทางไปเมืองแอมเฮิร์ส แต่เขากลบัยิง่อ่อนแอมากข้ึนกวา่แขง็แรง จะเดินก็ตอ้งเกาะ
ไปตามฝาหรือเคร่ืองเรือน เม่ือเขากลบัมาถึงเมืองมะละแหม่งก็อ่อนแอจนเดินไปนอกห้องไม่ได ้

เร่ืองน้ีเกิดข้ึนเม่ือหน่ึงร้อยปีมาแลว้ ในสมยันั้นเขาไม่มียาดี ๆ อยา่งท่ีใชก้นัในปัจจุบนัน้ี แพทย์
กล่าววา่ การเดินทางเรืออีกคร้ังหน่ึงอาจจะช่วยชีวิตเขาไวไ้ด ้แต่ถา้เขาอยูใ่นประเทศพม่าเขาจะตอ้งตาย 

มิตรสหายชาวพม่าแบกเขาข้ึนเรือพลางร้องไห ้ คนเหล่าน้ีคาดวา่จะไม่ไดพ้บเขาอีกหรือ? เรือ
ก าหนดจะแล่นในตอนเชา้วนัรุ่งข้ึน แต่เน่ินชา้อยู ่วนัหน่ึงก็แลว้ สองวนัก็แลว้ สามวนัก็แลว้ จนเขา้วนัท่ี
หา้ การท่ีคอยอยูภ่ายในหอ้งในเรือน้ีท าให้ร่างกายของเขาทนไม่ไหว 

ในวนัท่ีเรือแล่นออกจากท่านั้นเอง อาการของเขาทรุดหนกัลง วนัหน่ึงเขานอนหลบัตลอดวนั 
เขาไม่อยากรับประทานหรือด่ืม ในวนัท่ีสามก่อนหนา้ท่ีเขาจะส้ินใจ เขาพดูกบัคนใชช้าวพม่าวา่ 

“ฝากแหม่มดว้ย” 
ประเทศพม่าไดสู้ญเสียมิตรไปคนหน่ึง อโดไนแรมยดึประเทศพม่าเป็นบา้นของเขามา 37 ปี เขา

ไดพ้บวา่ภาษาพม่าเรียนยากมาก ไม่มีไวยากรณ์ หรือ ปทานุกรม หรือ ส่ิงอ่ืนใดท่ีช่วยในการเรียนภาษา



 51 

พม่า เขาไดเ้รียนรู้ภาษาน้ีดีกวา่ชาวต่างประเทศอ่ืน ๆ เคยท ามา เขาไดจ้ดัท าปทานุกรมข้ึนช่วยชาว
ต่างประเทศทุกคนท่ีติดตามเขามายงัประเทศน้ี 

ไม่มีคริสเตียนในประเทศพม่าเลย เม่ือเขาไปถึงนัน่ทีแรก แต่เม่ือเขาส้ินชีวิตลงแลว้มีคริสเตียน
หลายพนัคน ส่ิงประเสริฐท่ีสุดก็คือ เขาใหพ้ระค าของพระเจา้แก่ชาวพม่าในภาษาของชาวพม่าเอง หรือ
อีกนยัหน่ึงเขาใชชี้วิตส่วนมากจดัเตรียมงานนั้น เด๋ียวน้ีคริสเตียนชายหญิงชาวพม่าทุกคนเป็นหน้ีบุญคุณ 
อโดไนแรม จัด๊ซนั เม่ืออ่านพระคริสตธรรมคมัภีร์ทุกคร้ัง เพราะอโดไนแรม แปลหนงัสือนั้นแจ่มแจง้
เขา้ใจง่าย และถูกตอ้งท่ีสุด จนไม่มีใครสามารถแกไ้ขหนงัสือนั้นมากวา่หน่ึงร้อยปีแลว้! 
 
 
 

พิมพท่ี์กรุงเทพโฆษณาและการพิมพ ์
โทร 31235 

501-503 ถนนมหาพฤฒาราม พระนคร 
นางสุพตัร์ สระแสง ผูพ้ิมพแ์ละผูโ้ฆษณา 

10/4/2503 
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รายช่ือหนังสือทีท่่าน 

ชอบอ่าน 
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น า้พระทัยดเีลศิของพระเจ้า 
มีหลายท่านท่ียงัไม่ทราบวา่ พระเจา้ทรงมีแผนการส าหรับชีวิตคริสเตียนแต่ละคนโดยเฉพาะ 

ในหนงัสือเล่มน้ี มร.ไวซ้ จะบอกเราวา่ พระเจา้ทรงมีแผนการเช่นนั้น ทั้งจะบอกวิธีท่ีเราแต่ละคนจะ
เรียนรู้ไดอ้ยา่งไรวา่ แผนการของพระองคมี์อะไร เขาจะบอกเราดว้ยวา่ เม่ือเราด าเนินชีวติตามแผนการ
ของพระเจา้แลว้ เราจะทราบวา่ “อะไรดี อะไรเป็นท่ีชอบ และอะไรยอมเยีย่ม” โรม 12:2 
เลขท่ี 534/1 หนา 220 หนา้ 

การเป็นคริสเตียนแท้ 

จี. คริสเตียน ไว้ซ 
มีหลายคนอยากเป็นคริสเตียน แต่เขาไม่ทราบวา่คริสเตียนแทค้วรจะมีความเป็นอยูอ่ยา่งไร เม่ือ

เขาเช่ือในพระเยซูคริสตเ์จา้แลว้ชีวติเขาจะไดรั้บผลอยา่งไร? หนงัสือน้ีจะช่วยแนะแนวทางใหท้่าน 
เหมาะส าหรับผูท่ี้ตอ้งการจะมีชีวติอยา่งคริสเตียน มีบทต่าง ๆ กล่าวถึงหวัขอ้ส าคญั ๆ 
เลขท่ี 527/1  หนา 190 หนา้ 

ชายใจเดด็ 
เม่ือสิบปีกวา่มาแลว้ท่ีคริสเตียนในประเทศต่าง ๆ ไดรั้บความช่วยเหลือทางจิตใจดว้ยการอ่าน

เร่ืองท่ีพระเจา้ทรงน าฮดัซนั เทเล่อร์ 
หนงัสือ ชายใจเด็ด เล่มหน่ึง เล่าถึงชีวติในวยัหนุ่มของฮตัซนั เทเล่อร์ และปีแรก ๆ ท่ีเขาไปสู่

ประเทศจีน อ่านถึงอนัตรายต่าง ๆ ท่ีเขาไดผ้า่นมาบนผืนแผน่ดินนั้นเม่ือ 100 ปีกวา่มาแลว้ 
ชายใจเด็ด เล่ม 2 เก่ียวกบัการงานของคณะสอนคริสตศาสนาซ่ึงพระเจา้ทรงใชใ้หช้ายผูน้ี้ก่อตั้ง

ข้ึน และกิจการน้ีก็ท  าอยูแ่ต่เพียงในประเทศจีนเท่านั้น จนกระทัง่ ค.ศ. 1950 คณะน้ีไดก้ระจายไปตาม
ประเทศต่าง ๆ ทางอาเซียอาคเนย ์ในประเทศไทย เรารู้จกัคณะน้ีในนามของ โอ.เอม็.เอฟ. 

หนงัสือทั้งสองเล่มน้ีมีภาพประกอบหลายภาพ 
เล่ม 1 เลขท่ี 501/1 ก หนา 390 หนา้ 
เล่ม 2 เลขท่ี 501/1 ข หนา 360 หนา้ 
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บทเรียนประจ าวนัจากหนังสือกิจการ 
หนงัสือเล่มน้ีส าหรับผูท่ี้ตอ้งการศึกษาหนงัสือกิจการอยา่งละเอียด แบ่งเป็น 67 ตอนดว้ยกนั 

ประกอบไปดว้ยขอ้ความอธิบายค าถามท่ีผูอ่้านสงสัย มีแผนท่ี 6 แผน่แสดงใหเ้ห็นท่ีตั้งตวัเมือง และการ
เดินทางของอคัรสาวก 
เลขท่ี 431/1 หนา 111 หนา้ 

เฉลยปัญหา 
วถีิทางด าเนินชีวิตของมนุษยข้ึ์นอยูก่บัส่ิงท่ีตนเช่ือ หนงัสือเล่มน้ีแต่งโดย รอบินซนั และ วนิ

เวร์ิด เก่ียวกบัหลกัศรัทธาและความเห็นท่ีคริสเตียนมัน่ใจใชเ้ป็นหลกัยดึถือและปฏิบติั แต่เน่ืองจากไดมี้
ขอ้ยุง่ยากและขดัแยง้หลายประการเกิดแก่ศาสนาคริสเตียนเร่ือย ๆ เราจึงเฉลย เฉพาะปัญหาท่ีปุถุชนทัว่ 
ๆ ไปสนใจในทุกวนัน้ี จะไม่พดูถึงขอ้ขอ้งใจหรือปัญหาท่ีไม่เป็นสาระ 
เลขท่ี 529/1 หนากวา่ 200 หนา้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หอ้งสมุด โอ.เอม็.เอฟ 135 ถนนป้ัน สีลม กรุงเทพฯ 


