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ค ำน ำ 
ในปี พ.ศ. 2401 (ค.ศ. 1858) ชาวอเมริกนัคนหน่ึง ช่ือ ดร.แดเนียล แมคกิลวารี บุตรเขยของ   

ดร.แดนปีช บรัดเลย ์ ไดเ้ขา้มาอยูใ่นประเทศไทยตลอดระยะเวลาแห่งการงานอนัยาวนานของท่าน ท่าน
ไดรู้้จกักบัพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัถึง 3 รัชกาล คือรัชกาลท่ี 4 รัชกาลท่ี 5 และรัชกาลท่ี 6            
ดร.แดเนียล แมคกิลวารี ถึงแก่กรรมเม่ือ พ.ศ. 2454 รวมอายไุด ้83 ปี ท่านผูน้ี้เป็นชาวอเมริกนัคนแรกท่ี
เขา้มาอยูใ่นเชียงใหม่ ไดมี้ส่วนช่วยเหลือในการผกูไมตรีระหวา่งราชอาณาจกัรลาว และกรุงเทพให้
มัน่คงยิง่ข้ึนทางออ้ม โดยส่งฏีกาจากเชียงใหม่ กราบบงัคมทูล พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัรัชกาลท่ี 5 
เพื่อขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตประกาศใหเ้สรีภาพในการถือศาสนาแก่ชาวไทย และก็ไดรั้บ
พระบรมราชานุญาตสมความประสงค ์งานช้ินน้ีท าใหท้่านมีช่ือเสียงเล่ืองลือทัว่ไป 

ยงัมีหนงัสือประวติัของท่านช่ือ “ก่ึงศตวรรษในหมู่ชนชาติไทยและลาว” ไดก้ล่าวถึงไมตรีจิต
ของท่านท่ีมีต่อบรรดาขา้ราชการและประชาชนทัว่ไป กล่าวถึง การสอนศาสนา และการใชว้ชิาแพทย์
ของท่าน และการเดินทางไกลดว้ยชา้งตลอดภาคพายพั และข้ึนไปจนถึงเมืองเชียงรุ้งและหลวงพระบาง 
การท่ีเลือกเอาเร่ืองราวบางตอน จากหนงัสือประวติั ของท่านมากล่าวในท่ีน้ีเพราะมีเร่ืองท่ีน่าสนใจ
ในทางประวติัศาสตร์ท่ีชาวไทยในชั้นหลงั ๆ น้ี อาจลืมไปแลว้วา่ ภายในศตวรรษท่ีล่วงมาแลว้นั้น ไทย
มีสภาพความเป็นมาอยา่งไร และเร่ืองราวเหล่านั้นยงัแสดงถึงความอุตสาหะมานะอดทนของท่าน และ
อุดมคติในทางศาสนาของท่านดว้ย 

ดร. แมคกิลวารีไม่ไดเ้ขียนข้ึนเพื่อต าหนิติเตียนอยา่งใด ตรงขา้มท่านเขียนเร่ืองราวต่าง ๆ ข้ึน
เพื่อชาวไทยท่ีท่านเคยอยูร่่วมดว้ย โดยท่ีท่านรักเขาและเขาก็รักท่านเช่นกนั 
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บทที ่1 ไปเชียงใหม่ได้อย่ำงไร 

ขา้พเจา้เดินทางออกจากอเมริกนัอยา่งรีบร้อนมาถึงท่ีน่ี เม่ือเชา้วนัท่ี 20 มิถุนายน พ.ศ. 2401 ส้ิน
เวลาเดินทางเพียง 100 วนั ท าใหเ้พื่อน ๆ พากนัประหลาดใจมาก 

ขา้พเจา้มาอยูใ่นกรุงเทพฯ แลว้ ดูราวกบัวา่ขา้พเจา้หลบัไป แลว้ต่ืนข้ึนก็มาอยูใ่นโลกใหม่....ใน
กรุงเทพฯ ท่ีซ่ึงขา้พเจา้หวงัจะยดึเป็นภูมิล าเนาของขา้พเจา้ต่อไป 

ภายในระยะเวลาเพียง 6 เดือนท่ีอยูใ่นกรุงเทพฯ ผลเท่าท่ีปรากฏก็คือ ก่อนท่ีขา้พเจา้จะแต่งงาน 
ขา้พเจา้มีโอกาสรู้จกักบัจา้วเมืองเชียงใหม่และญาติพี่นอ้งตลอดจนบริวาร ซ่ึงเดินทางมากรุงเทพฯ ดว้ย
เรือขบวนใหญ่ และมกัจะพกัแรมท่ีลานวดัแจง้ ใกลท่ี้พกัของหมอบรัดเลยเ์สมอ ฉะนั้นในบรรดาศาสน-
ทูตทั้งหลายก็มี หมอบรัดเลยซ่ึ์งนบัวา่เป็นคนท่ีสนิทสนมกบับรรดาจา้วเชียงใหม่เหล่านั้น หมอบรัดเลย์
สนใจเร่ืองราวต่าง ๆ เก่ียวกบัพวกเชียงใหม่และพยายามเป็นเพื่อนท่ีดี เคยเช้ือเชิญให้พวกจา้วเชียงใหม่
ไปเท่ียวท่ีโรงพิมพแ์ละท่ีบา้นของท่าน และเล่าเร่ืองกิตติคุณของพระเยซูใหฟั้ง คนเหล่านั้นสนใจใน
เร่ืองการปลูกฝี ท่านก็ปลูกฝี ใหเ้พื่อป้องกนัไขท้รพิษ ทุก ๆ คนพอใจมาก 

ขา้พเจา้เคยมีโอกาสเขา้เฝ้าพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั ไม่เฉพาะแต่ในวนัเฉลิมพระ
ชนมพ์รรษา ซ่ึงเป็นธรรมดาท่ีชาวต่างประเทศยอ่มไดรั้บเชิญอยูแ่ลว้ ขา้พเจา้เคยไดเ้ขา้เฝ้า ในขณะท่ี
เสด็จออกขนุนาง เพื่อทรงรับสาสน์ของประธานาธิบดี เจมส์ บิวคานนั แห่งสหรัฐอเมริกนั มีเรือหลวง 2 
ล า มาท่ีสถานกงสุล เขาเชิญสาสน์ของท่านประธานาธิบดีลงในเรือล าแรก วางไวบ้นพานทองขนาด
ใหญ่บนบุษบก มีองครักษรั์กษาการณ์ 4 นาย และอีกล าหน่ึงเป็นเรือส าหรับคณะทูต 

หลงัจากท่ีนัง่ชมล าน ้าเจา้พระยาเร่ือยมา เป็นระยะทางประมาณ 4 ไมล ์เรือก็เทียบท่า มีเสล่ียงมา
คอยรับ ส่วนสาสน์นั้นมีเสล่ียงพิเศษจดัไวต่้างหาก มีกลดกั้น เสล่ียงสานสน์น าหนา้ มีเสล่ียงของพวกเรา
นัง่ตามเขา้ไปในพระบรมมหาราชวงั พอถึงประตูพระบรมมหาราชวงั มีเจา้นายพระองคห์น่ึงประทบั
คอยตอ้นรับอยู ่ และพาเขา้ไปเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ซ่ึงขณะนั้นประทบัอยูบ่นพระราช-
บลัลงัก ์ท่านกงสุลไดก้ราบบงัคมทูลพระกรุณาเป็นขอ้ความสั้น ๆ แลว้กา้วเขา้ไปใกล ้น าพระราชสาสน์
ข้ึนทูลเกลา้ถวายต่อพระหตัถ์ ทรงรับแลว้พระราชทานเลขานุการ ๆ ก็อ่านสาสน์นั้นดงั ๆ พระองคท์รง
แปลขอ้ความนั้นใหบ้รรดาเจา้นายและขา้ราชการฟัง เสร็จแลว้ประทบัยนื ทรงกระชบัพระภูษาคาด
พระองค ์ ทรงขดัพระแสงดาบทองค า เสด็จพระราชด าเนินมาพระราชทาน พระหตัถแ์ก่คณะกงสุลทุก
คน และทรงผายพระหตัถมี์กระแสพระราชด ารัสวา่ 

“เราไดอ้อกรับราชสาสน์ของประธานาธิบดีบิวคานนัเป็นคร้ังแรกท่ีพระท่ีนัง่ใหม่ของเรา เพื่อ
เป็นเกียรติยศแก่ประธานาธิบดีบิวคานนั” แลว้เสด็จพระราชด าเนินน าคณะกงสุลไปชมรอบ ๆ ทอ้งพระ
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โรง ทรงช้ีใหดู้รูปยอร์ช วอชิงตนั ประธานาธิบดีเพียร์ส สมเด็จพระราชนีวกิตอเรีย และเจา้ชายอลั
เบอร์ต แลว้มีพระราชกระแสโปรดเกลา้ฯ ใหเ้จา้พนกังานท่ีตามเสด็จฯ พาพวกเราไปยงัหอ้งขา้งเคียง 
เพื่อรับประทานอาหารกลางวนั ซ่ึงไดจ้ดัไวรั้บรอง ทรงลาแลว้ก็เสด็จข้ึน 

บรรดาแควน้ลาวต่าง ๆ ซ่ึงบดัน้ีเป็นส่วนหน่ึงของไทย ในขณะนั้นยงัมีจา้วผูค้รองนครอยูแ่ละ
ต่างฝ่ายต่างปกครองตนเองอยา่งอิสระ เพียงแต่วา่ใน 3 ปี ก็ตอ้งลงมากรุงเทพคร้ังหน่ึงเพื่อถวายเคร่ือง
ราชบรรณาการ และถือน ้าพระพิพฒัน์สัตยาต่อพระเจา้แผน่ดินไทย เจา้เหนือหวัของตน มีแควน้ท่ีส าคญั 
ๆ อยู ่6 แควน้ 5 แควน้มีชยัภูมิอยูบ่ริเวณลุ่มน ้าหา้แควใหญ่ของแม่น ้าเจา้พระยา และมีช่ือตามล าดบัจาก
ทิศตะวนัตกไปทิศตะวนัออกดงัน้ี คือ เชียงใหม่ ล าพนู ล าปาง แพร่ และน่าน แควน้ท่ีหกคือแควน้หลวง
พระบางซ่ึงอยูบ่ริเวณลุ่มแม่น ้ าโขงถือเอาแก่งในแควต่าง ๆ เหล่าน้ีเป็นเส้นแบ่งเขตภาคเหนือและภาคใต ้
ไม่มีการติดต่อทางการคา้หรือการส่ือสาส์นทางไปรษณียก์นัเลย การเดินทางจากกรุงเทพฯ ไปเชียงใหม่
นั้น ดูเหมือนกบัวา่เดินทางออกไปนอกโลก 

ในบรรดาแควน้ลาวเหล่าน้ี เชียงใหม่นบัวา่ส าคญัท่ีสุด รองลงไปก็คือน่าน หลวงพระบาง (ซ่ึง
บดัน้ีอยูภ่ายใตก้ารปกครองของฝร่ังเศส) ล าปาง แพร่ และล าพนู ประชาชนลาวนั้น ไทยถือวา่เป็นชาติ
นกัรบ มีหวัหนา้อยูค่นหน่ึงท่ีข้ึนช่ือวา่เป็นนกัรบท่ีเก่งกลา้ 

หลงัจากวนัแต่งงานของขา้พเจา้วนัหน่ึง (6 ธนัวาคม 2403) จา้วเชียงใหม่พร้อมดว้ยธิดาทั้ง 2 
และบริวารหมู่ใหญ่พากนัมาเยีย่มท่ีเรือนหอ เป็นการตอบแทนท่ีเราไดส่้งขนมของขวญัวนัแต่งงานไป
ให ้ น่ีเป็นคร้ังแรกท่ีขา้พเจา้รู้สึกสนใจในตวัท่านตลอดจนบริวารของท่านเป็นอยา่งยิ่ง เพราะวา่คน
เหล่านั้นจะเป็นผูมี้ความส าคญัในชีวติของขา้พเจา้ในอนาคต ชัว่เวลาอนัเล็กนอ้ยท่ีขา้พเจา้อยูท่ี่นัน่ ก็
มกัจะไปเยีย่มจา้วเชียงใหม่ท่ีคุม้บ่อย ๆ และไดส้นทนากนัถึงเร่ืองการตั้งคณะมิชชัน่ในเชียงใหม่ ซ่ึงรู้สึก
วา่จา้วก็ไม่ขดัขอ้ง 

แต่นายวลิสันและขา้พเจา้ไม่รู้จกัหวัเมืองภาคเหนือดีพอ ถึงขนาดท่ีจะสร้างโครงการส าหรับ
จดัตั้งสถานีมิชชัน่ท่ีนัน่ได ้ส่ิงแรกท่ีเราควรท าก็คือการออกท่องเท่ียวส ารวจดินแดนนั้นเสียก่อน 

เราก็มุ่งข้ึนไปเมืองเชียงใหม่อนัไกลโพน้ ในวนัท่ี 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2406 
หลงัจากท่ีเดินทางรอนแรมมา 49 วนัก็ถึงตวัเมืองในวนัท่ี 7 มกราคม หลานชายของจา้วเมือง

เชียงใหม่ไดท้  าหนา้ท่ีแทนในขณะจา้วไม่อยู ่ เขาก็ไม่รู้วา่จะรับรองเราสถานใดดี จะท าไม่รับรู้หนงัสือ
เดินทางและใบบอกจากกรุงเทพฯก็ไม่ได ้ อีกอยา่งหน่ึงเขาอาจจะคิดวา่เพราะเหตุใดเราจึงไม่ขอหนงัสือ
จากจา้วสักฉบบั เพราะเร่ืองท่ีเราเล่าใหฟั้งวา่ คลาดกนัตอนท่ีเราเปล่ียนทางมาตามคลองแทนท่ีจะออก
แม่น ้าใหญ่นั้น เขาจะคิดวา่จริงหรือไม่จริงก็ได ้ถา้เขาเอ้ือเฟ้ือเรามากไป จา้วก็อาจจะต าหนิเขาได ้ลงทา้ย
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เขาเลยตดัปมยุง่ทิ้ง โดยหนีออกไปดูไร่นาสาโทของเขาเสีย เราไม่ไดพ้บเขาอีกเลย จนกระทัง่เขากลบัมา
เพื่อดูแลให้เรากลบัไดโ้ดยสวสัดิภาพ 

ธิดาคนใหญ่ของจา้วไดติ้ดตามจา้วพอ่ไปกรุงเทพฯ ดว้ย แต่ธิดาคนรองยงัอยูท่ี่คุม้ เธอเป็นผูมี้
อ  านาจราชศกัด์ิคนหน่ึง และมีอธัยาศยัโอบออ้มอารี เราไม่อาจจะท าอะไรไดต้ามความมุ่งหมายของเรา 
ใหเ้ป็นประโยชน์ไดดี้กวา่น้ี จา้วหญิงจ าขา้พเจา้และภริยาได ้ เพราะเคยไปเยีย่มเราหลงัจากวนัแต่งงานท่ี
กรุงเทพฯ คราวน้ีเธอไดม้าเยีย่มขา้พเจา้เองพร้อมกบับริวารของเธอ หลงัจากนั้นแลว้ใคร ๆ ก็มาเยีย่ม
ขา้พเจา้ อนัท่ีจริงการท่ีจะถือเอาวา่การรู้จกักนัมาก่อนนั้น เป็นการช่วยใหก้ารเดินทางคราวน้ีไม่ตอ้ง
ลม้เหลว ก็ดูเหมือนจะถูก ศาลาท่ีเราพกันั้นมีผูม้าเยีย่มแน่นอยูเ่สมอเป็นปกติ เรามีโอกาสไดรู้้จิตใจคน
เหล่านั้นวา่กิริยาท่ีแสดงภายนอกไม่ละมุนละม่อมแช่มชอ้ยเช่นชาวไทย แต่รู้สึกวา่จะซ่ือและธมัมะธมั
โมมากกวา่ เราพอใจภูมิประเทศ บา้นเมือง และประชาชนมาก ตลอดเวลาท่ีเราพกัอยูเ่ชียงใหม่เพียง 10 
วนั ซ่ึงแมเ้พียงวนัเดียวเราก็รู้สึกเช่นนั้น ขา้พเจา้ก็ไดก้ลบัจากเชียงใหม่พร้อมดว้ยความหวงัอนัแช่มช่ืน 
ท่ีจะถือเอาเอาถ่ินน้ีเป็นแนวทางส าหรับด าเนินงานแห่งชีวติ 

สามปีล่วงไป ก่อนท่ีเราจะข้ึนไปภาคเหนืออีก ทางกงสุลอเมริกนัไดเ้ขียนหนงัสือฝากเพื่อนเก่า
คนหน่ึงซ่ึงเคยอยูจ่งัหวดัเพชรบุรี และเพิ่งไดรั้บแต่งตั้งเป็นเสนาบดีกระทรวงต่างประเทศ ใหช่้วยน า
หนงัสือของเราข้ึนทูลเกลา้ฯถวายเพื่อขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเปิดสถานีข้ึนท่ีเชียงใหม่ 

ในเยน็วนัศุกร์เราจึงไดรั้บค าตอบวา่ อ านาจในเร่ืองน้ีมิไดอ้ยูท่ี่ในหลวงพระองคท์่านไม่สามารถ
ท่ีจะบงัคบัประชาชนลาวในเร่ืองของมิชชัน่ได ้ จา้วเชียงใหม่ก็ก าลงัอยูใ่นกรุงเทพฯ ถา้ท่านยนิยอม 
รัฐบาลไทยก็ไม่ขดัขอ้ง พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัทรงแนะน าใหเ้ราไปเฝ้าจา้วเชียงใหม่ ซ่ึงในหลวง
พิจารณาโปรดเกลา้ฯ ใหเ้จา้พนกังานคนหน่ึงไปดว้ย เพื่อจะไดก้ลบัมากราบบงัคมทูลใหท้รงทราบ
โดยตรง 

ดงันั้น ในเชา้วนัเสาร์เวลาสิบโมง เราทั้งหมดก็ไปท่ีท่าซ่ึงกระบวนเรือของจา้วลาวจอดอยูแ่ละ
ขอเฝ้าจา้วกาวโิลรศ เราไดรั้บเชิญใหไ้ปรอท่ีศาลาท่าน ้ าสักครู่หน่ึงก็ไดพ้บท่านแต่งกายแบบพื้นเมือง
ตามสบาย คือนุ่งผา้นุ่งไม่สวมเส้ือแต่มีผา้ยี่โป้ของพาดบ่า มือถือหวายอนัเล็ก ๆ อนัหน่ึง ท่านจบัมือกบั
เราแลว้ก็ทรงนัง่ตามสบายของท่านคือนัง่ไขวห่า้ง ท่านถามความประสงคข์องเรา จากค าขอร้องของนาย
ฮูด๊ หมอบรัดเลย ์ ไดอ้ธิบายถึงความประสงคข์องเราซ่ึงจะจดัตั้งสถานีมิชชัน่ข้ึนท่ีเชียงใหม่ และใคร่จะ
มาขออนุมติั จา้วรู้สึกเหมือนกบัวา่โล่งหวัอกท่ีทราบวา่ความประสงคข์องเราไม่เก่ียวกบัเร่ืองอะไรท่ี
ส าคญักวา่น้ี เร่ืองสถานีมิชชัน่มิใช่ปัญหาใหม่ส าหรับท่าน เพราะเราเคยพดูเร่ืองน้ีกบัท่านมาหลายคร้ัง
แลว้ และทุกคร้ังก็ดูท่านจะเห็นดว้ย ในบดัน้ีท่านไดย้นิยอมตามความประสงคข์องเราทั้งส้ินทนัที เรา
อาจจะไปปลูกสร้างสถานท่ีของเราข้ึนเองท่ีเชียงใหม่ไดร้าคาท่ีดินก็ถูก ท่านวา่ บางทีจะไม่ตอ้งซ้ือเสีย 
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ดว้ยซ ้ า ไมก้็ถูก จะมีบา้งท่ีตอ้งใชจ่้ายก็คือค่าจา้งโค่นไมแ้ละขนไป และก็ไม่มีอะไรอีกมากมายนกั เราจะ
สร้างตึกหรือปลูกบา้นก็ตามใจ เราไดอ้ธิบายใหท้่านทราบดงัท่ีท่านเคยไดรู้้อยูแ่ลว้วา่ความมุ่งหมายของ
เราก็เพื่อสอนศาสนา ตั้งโรงเรียน และรักษาคนป่วย ราชเลขานุการไดบ้นัทึกค าตอบของจา้วไว ้ ท่าน
กงสุลไดแ้สดงความขอบพระคุณต่อจา้ว และขอฝากฝังครอบครัวของขา้พเจา้ไวก้บัท่านดว้ย เราจะตาม
ท่านข้ึนไปเชียงใหม่โดยเร็วท่ีสุดท่ีจะเร็วได ้

เราไดรั้บความล าบากอยา่งยิง่ ในการหาเรือและคนเรือท่ีเหมาะสมส าหรับการเดินทาง ในวนัท่ี 
3 มกราคม 2409 เราก็ลงเรือ 

เราถึงระแหงภายใน 4 สัปดาห์ เราไดเ้ปล่ียนเรือท่ีพาเรามาจากกรุงเทพฯ และหาเรือล าใหญ่สอง
ล าท่ีใชส้ าหรับล่องแก่งมาใชแ้ทน ถา้หากใชเ้รือขนาดยอ่มหน่อยสักสามล า เราจะเดินทางไดส้ะดวกข้ึน 
การเดินทางของเรากินเวลาร่วมเดือนกวา่จะน าเรือผา่นแก่ง 32 แห่งไปได ้

ในเยน็วนัเสาร์ท่ี 1 เมษายน เราไดผ้กูเรือไวข้า้งตน้ไทรใหญ่ มีก่ิงกา้นสาขาแผอ่อกไปกวา่ร้อย
ฟุต ไทรตน้น้ีอยูต่รงขา้มเกาะใหญ่ซ่ึง 40 ปีต่อมา รัฐบาลไดม้อบใหห้มอแมคเคนแห่งคณะมิชชัน่ของเรา 
จดัตั้งนิคมโรคเร้ือน ห่างจากตน้ไทรสองสามกา้ว มองขา้มทอ้งทุ่งออกไป เราก็จะเห็นยอดเจดียเ์มือง
เชียงใหม่ และในวนัอาทิตยรุ่์งข้ึน ซ่ึงเป็นวนัอาทิตยข์องสัปดาห์ท่ี 13 นบัตั้งแต่ท่ีไดอ้อกเดินทาง เราจึง
ไดห้ยดุพกัท่ีนัน่ เราพร้อมใจกนัอธิษฐาน แต่ใจยงักงัวลไม่รู้วา่จะมีอะไรรอคอยอยูเ่บ้ืองหนา้อีก  
(ดร. แมคกิลวารี เช่ือวา่การเดินทางในวนัอาทิตยน์ั้นเป็นการบาป จึงไดห้ยดุพกัผอ่นตลอดวนั ถึงแมว้า่
จะเห็นเชียงใหม่อยูร่ าไร) 

ในเชา้วนัจนัทร์ท่ี 3 เมษายน ภายหลงัท่ีไดเ้ดินทางมาเป็นเวลา 3 เดือน เราก็ถึงตวัเมืองเชียงใหม่ 
จา้วไปทพั และกวา่จะกลบักอี็กประมาณเดือนกวา่ บา้นพกัก็ยงัหาไม่ได ้อยา่งไรก็ดี นอกประตูเมืองดา้น
ตะวนัออกมีศาลาสาธารณะอยูห่ลงัหน่ึง ซ่ึงขา้ราชการท่ีระแหงไดม้าสร้างไวใ้หช้าวบา้นท าบุญตาม
ประเพณีในพระพุทธศาสนา แต่เจา้ของซ่ึงยงัถือสิทธิครอบครองอยูไ่ดย้กไหเ้รา พร้อมดว้ยความยนิยอม
จากตวัแทนจา้วเชียงใหม่ ศาลาหลงัน้ีสร้างไวเ้รียบร้อยดีหลงัคามุงกระเบ้ือง, พื้นไมส้ัก มีฝาสามดา้น 
ดา้นหนา้เปิดโล่งไว ้มีระเบียงต่อออกไป 6 ฟุต มีหอ้งกวา้งประมาณ 12 ฟุต ยาวประมาณ 20 ฟุต เป็นท่ี
เก็บสัมภาระทั้งส้ินของเรา และเป็นทั้งหอ้งนอน ห้องรับแขก หอ้งอาหาร และออฟฟิศพร้อมเสร็จ มีโตะ๊ 
เกา้อ้ี เตียง ออร์แกน กล่องบา้งหีบบา้งสุมกนัอยู ่ เราไดจ้ดัการสร้างครัวและห้องน ้าชัว่คราวดว้ยไมไ้ผ ่
นัน่แหละเป็นบา้นของเราเป็นเวลากวา่ปี 

ชาวเมืองไดข้่าววา่มีคนต่างชาติผวิขาวมาอยู ่ แต่ไม่ทราบวา่จะอยูน่านเพียงไร คนเหล่านั้นเกรง
วา่เราจะกลบัไปเสียก่อนไม่ทนัไดเ้ห็น ก็ป่าวร้องไห ้ใคร ๆ พากนัมาดูวา่ มีผูห้ญิงและเด็กตวัขาว ๆ ดว้ย 
ตอ้งไปดูใหไ้ด ้เรารู้สึกขนัและก็น่าร าคาญเป็นท่ีสุด ไม่อยากใหเ้ขามามุงดูเรา แต่พวกเราก็เป็นท่ีเพง่เล็ง 
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ของชาวเมืองอยูแ่ลว้ ถา้เราไล่เขาไปก็จะกลายเป็นคนใจร้ายไม่มีมารยาท เขาเหล่านั้นก็คงพากนักลบัไป 
และคงไม่กลบัมาหาเราอีกเลย ซ่ึงขดักบัความประสงคข์องเรา เพราะในการท่ีเรามาน้ีก็เพื่อจะเป็นมิตร
กบัเขา ดงันั้นในเวลาต่อ ๆ มาคนเหล่าน้ีก็ไดก้ลบัมาหาเราอีก เม่ือเขามีเร่ืองเดือดเน้ือร้อนใจต่าง ๆ จึงท า
ใหพ้วกเขาไดม้าเป็นมิตรกบัเรา และคอยช่วยเหลือเราอยูเ่สมอ 
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บทที ่2 ทำงไกลและคนไข้ 

เรารอวนัรอคืนท่ีจะไดพ้บกบัเพื่อนร่วมงานร่วมใจของเรา คือหมอเฮาส์และนางวลิสัน ทั้ง
ภรรยาขา้พเจา้ก าหนดจะคลอดบุตรในไม่ชา้ และคุณหมอแสนจะดีผูน้ั้นก็เดินทางมาจากกรุงเทพ และ
ก าลงัรอนแรมมาเพื่อใหท้นัเวลาใชค้วามช านาญในทางอาชีพของท่านไดท้นัท่วงที 

วนัหน่ึงมีชายคนหน่ึงมาหาเรา แต่ไม่ใช่หมอเฮาส์ กลายเป็นผูช่้วยชาวพื้นเมือง น าจดหมายของ
ท่านซ่ึงเขียนมา 2-3 บรรทดั มีใจความวา่ ท่านมาไม่ไดเ้พราะถูกชา้งท าร้ายแต่ไม่สาหสั ขณะน้ีก าลงัป่วย
อยูใ่นป่า ห่างจากเราซ่ึงถา้จะเดินก็กินเวลาราว 5 วนั ท่านสั่งวา่เราไม่ตอ้งไปหาท่าน ใหอ้ยูบ่า้นคอย
ช่วยเหลือครอบครัวเม่ือจ าเป็นดีกวา่ ขอเพียงใหอ้ธิษฐานเผือ่ท่านและช่วยฝากยาและของเบด็เตล็ดมาให้
ท่านเท่านั้น 

อุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจากขณะท่ีเดินทาง คุณหมอเดินทางชา้ง เพื่อเป็นการออกก าลงักาย และ
ตั้งใจจะเดินใหข้ึ้นหนา้ชา้งตวันั้น แต่ชา้งตวันั้นเกิดตกใจท่ีคุณหมอเดินแซงข้ึนหนา้ โดยมนัไม่ทนัรู้ตวั 
จึงเอาวงฟาดท่านลม้ลงและแทงซ ้ าเขา้ท่ีทอ้ง และท าท่าจะเอาเทา้ขยี้ซ ้ า หากแต่วา่ควาญชา้งร้ังตวัไวไ้ด้
ทนัท่วงที ประสาทคุณหมอยงัดีอยู ่ท่านจึงนอนหงายกบัพื้นดิน ใชก้ระจกเงาวางไวต้รงหนา้ เพื่อให้เห็น
แผลถนดั จดัการช าระแผล เสร็จแลว้เยบ็บาดแผลของท่านเอง แลว้จึงใหค้นไปส่งข่าวแก่เรา ทั้งให้
ค  าแนะน าแก่ผูช่้วยของท่านไวว้า่ควรจะท าอยา่งไร ถา้ท่านเป็นไขห้รือเพอ้ไป เสร็จแลว้ท่านก็พกัผอ่น
อยูอ่ยา่งสงบ เพื่อรอดูวา่อาการจะเป็นอยา่งไรต่อไปอีก 

เหตุการณ์ดูน่าวติกมาก เราจะหวงัไม่ไดว้า่ จะไปถึงท่านทนัเวลาท่ีจะช่วยเหลือท่านใหพ้น้จาก
อนัตรายได ้ และไม่มีใครจะน าท่านมาส่งได ้ ทางดีท่ีสุด เราก็ตดัสินใจไปขอค าสั่งจากจา้วหลวง ขอเรือ 
ขอคนเรือพร้อมดว้ยคนหามเตรียมล่องเรือไป แลว้ก็ไดแ้ต่อธิษฐานขอใหพ้ระผูเ้ป็นเจา้ จงคุม้ครองคน
ป่วยของเราไวด้ว้ยเท่านั้น เขาจดัการเอาคุณหมอใส่เปลหามออกมาจากป่ามาลงเรือท่ีล าแม่ปิง ไม่นานก็
ถึงเชียงใหม่อยา่งเรียบร้อย อาการของท่านดีข้ึน และท่านเห็นวา่ เด็กท่ีจะคลอดทั้งสองซ่ึงรอรับการ
ช่วยเหลือจากท่านอยูน่ั้นไดค้ลอดแลว้โดยปลอดภยั ท่านตอ้งพกัอยูป่ระมาณเดือนหน่ึงจึงกลบักรุงเทพฯ
ได ้

ในบา้นเมืองท่ีมีไขม้าลาเรียชุกชุมอยา่งน้ี การใชย้าควนิินเพียงอยา่งเดียวยอ่มไดผ้ลอยา่งพึง
พอใจเกินคาด คนมกัจะเป็นไขม้าลาเรียกนัทุกฤดู และคนป่วยก็ซีดเหลืองเหมือนคนเป็นโรคโลหิตจาง 
ถา้ไปออกแรงเขา้สักหน่อยก็จะเป็นไขจ้บัสั่นอีก ประชาชนจะหมดความสงสัยในเม่ือเขาไดกิ้นยาชนิด
หน่ึงท่ีชาวบา้นเรียกกนัวา่ ยาขาว แมจ้ะกินเขา้ไปอยา่งหวัน่เกรงก็ตดัไขไ้ด ้ ผดิกบัยากลางบา้นซ่ึงกินกนั
เป็นหมอ้ ๆ นบัเวลาตั้งเดือนแต่ก็ไม่หาย ในไม่ชา้ยาควนิินไม่ก่ีขวด ซ่ึงขา้พเจา้ติดตวัมา และคิดวา่คงจะ
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เพียงพอนั้นก็หมด คราวต่อไปขา้พเจา้จึงสั่งขวดขนาดบรรจุยา 4 ออนซ์มา 40 ขวด มนัก็ยงัไม่พออยู่
นัน่เอง จนกระทัง่คุณหมอของเราสั่งตั้ง 1000 ออนซ์นัน่แหละ จึงไดมี้ยาไวใ้ชป้ระจ าตลอดเวลา ขา้พเจา้
เคยไปอยูต่ามหมู่บา้นท่ีมีลูกเล็กเด็กแดง ทั้งหนุ่มและแก่เกือบจะทุกตวัคนเป็นไขจ้บัสั่นจนมา้มยอ้ยโต 
ตอ้งรักษากนัเป็นเดือน ๆ จึงหาย 

ยงัมีโรคอีกชนิดหน่ึงท่ีเป็นกนัแพร่หลายในขณะนั้นคือโรคคอพอก ซ่ึงหมอพื้นเมืองไม่เคย
รักษาใหห้ายได ้ ในไม่ชา้ขา้พเจา้ก็พอจะจบัเคา้ไดว้า่ โปรแตซเซียมไอโอไดด ์ เป็นยาขนาดเดียวท่ีใชไ้ด้
ในระยะแรกของโรค และโดยเหตุฉะน้ีทั้งยาและวธีิบ าบดัของขา้พเจา้ จึงเล่ืองระบือไปไกลอยา่งท่ีไม่
เคยมีหมอคนใดเหมือน เพราะเหตุวา่ประชาชนเช่ือกนัวา่ ผูท่ี้รักษาโรคคอพอกหายก็ตอ้งรักษาโรคอ่ืน ๆ 
หายทั้งนั้น ฉะนั้นถา้ขา้พเจา้จะไปคดัคา้นวา่ขา้พเจา้ไม่ใช่หมอ เขาก็มกัจะตอบอยา่งไดที้วา่ ก็ท  าไมที
โรคคอพอกยงัรักษาหายได ้ มีบ่อย ๆ คร้ังท่ีขา้พเจา้ปฏิเสธไม่รับรักษาโรคบางอยา่ง ท่ีเกินความสามารถ
ของขา้พเจา้ไป คนไขก้็มกัจะบ่นกะปอดกะแปดกลบัไปวา่ ผมเช่ือวา่หมอตอ้งรักษาไดแ้น่ ถา้หมอจะ
รักษา 

ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวถึงงานแพทยข์องขา้พเจา้อีกส่วนหน่ึงไว ้ ณ ท่ีน้ีดว้ยเพราะมนัจะตอ้งเก่ียวกบั
เร่ืองต่อไป ไขท้รพิษนั้นเป็นโรคท่ีร้ายแรงน่ากลวันกั บางคร้ังเด็ก ๆ ตายจนหมดส้ิน ในปีก่อนท่ีเราจะ
มานั้น เกือบทุกครอบครัวตอ้งเผชิญกบัเคราะห์กรรมดงักล่าวแลว้ แทบจะไม่มีครัวเรือนใดท่ีจะรอดพน้
ไปได ้ มีหลายครอบครัวทีเดียวท่ีเด็กตายไม่มีเหลือเลย ขา้พเจา้สนใจเป็นพิเศษท่ีจะป้องกนัและยบัย ั้ง
โรคอนัร้ายแรงน้ี เพราะจา้วหลวงเองก็ไดไ้ปเห็นผลของการปลูกฝี หมอบรัดเลยไ์ดน้ ามาใชใ้นกรุงเทพฯ 
แลว้ ขา้พเจา้จึงเช่ือวา่ผลงานอนัน้ีเป็นเหตุใหจ้า้วหลวงยนิยอมใหข้า้พเจา้มา วธีิหน่ึงท่ีแน่นอนใจการส่ง
เช้ือไวรัสมาจากทางไกลก็คือ ส่งสะเก็ดแหง้จากแผลซ่ึงเจริญดีแลว้ เอามาเพาะเช้ือโรคให้เจริญข้ึนดี 
แลว้ก็ปลูกฝีท่ีแขนทุกคน หมอบรัดเลยไ์ดส่้งสะเก็ดเช้ือช้ินแรกมาใหข้า้พเจา้ และไดเ้ร่ิมปลูกฝีกนั ไดผ้ล
เป็นท่ีเล่ืองลือไปทัว่ 

พวกกะเหร่ียงและชาวดอยอ่ืน ๆ กลวัไขท้รพิษกนันกัหนาถึงกบัวา่ ถา้ไขร้ะบาดมาใกลห้มู่บา้น
ก็ทิ้งบา้นทิ้งเรือนอพยพเปิดหนีข้ึนดอยกนัไปหมดทั้งหมู่ทีเดียว ถา้ไขท้รพิษเกิดข้ึนในหมู่บา้นลาวใกล้
แดนกะเหร่ียงใด ถ่ินกะเหร่ียงนั้นก็ร้างไปทนัที ในขณะเดียวกนันั้นคุณประโยชน์ของการปลูกฝีก็แพร่
สะพดัไปถึงหมู่บา้นลาว ชาวบา้นก็ไดส่้งคนมาพร้อมกบัชา้งหน่ึงเชือก ขอร้องใหข้า้พเจา้ไปปลูกฝีใหแ้ก่
คนทัว่หมู่บา้นนั้น มีภิกษุหนุ่ม 2 รูป มาดว้ยจากหมู่บา้นใกลเ้คียงซ่ึงโรคก าลงัระบาดอยูแ่ลว้ ขา้พเจา้ได้
ปลูกฝีใหท้นัทีและบอกใหก้ลบัไปก่อน โดยนดัวา่จะตามไปทีหลงัตามก าหนดเม่ือฝีท่ีแขนข้ึนดีแลว้ 
ตั้งแต่นั้นขา้พเจา้ก็ปลูกฝีเร่ือยไปประมาณ 20 คน อาทิตยต่์อ ๆ มา พวกกะเหร่ียงท่ีอพยพหนีไปก็กลบัมา 
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หมด และในวนัเดียวรวด ขา้พเจา้ก็ปลูกฝีใหแ้ก่คน 163 คน แปลกดีเหมือนกนัท่ีไดเ้ห็นคน 4 รุ่น 
นบัตั้งแต่รุ่นทวด ท่ียืน่แขนอนัเห่ียวแหง้มาใหป้ลูกฝีพร้อมกบัทารกอายเุดือนเดียว 

.............ยิง่เดินทางไปริมแม่น ้ากก จะไปเมืองฝางไกลไปทางทิศตะวนัตกมากเท่าใด เราก็ได้
ทราบวา่คนในแถบนั้นใชฝ่ิ้นกนัอยา่งมากมายแพร่หลายมากข้ึนทุกที ไม่นานเราก็มาถึงหมู่บา้นของ
มูเซอท่ีท าไร่ฝ่ิน จนกระทัง่ไปถึงหมู่บา้นสุดทา้ย ก็เห็นวา่ทั้งหญิงและชาย ผูใ้หญ่และเด็ก พากนัตกเป็น
ทาสของฝ่ิน ถึงฤดูฝนก็เป็นบิดและเป็นไขไ้ปตาม ๆ กนั และเป็นโรคกระเพาะอาหารกนัมาก คนพวกน้ี
อตัคตัยารักษาโรคเหลือเกิน และไม่มีวธีิท่ีจะเหยยีวยารักษาโรคเหล่านั้น ดูเหมือนวา่ฝ่ินในบางกรณีก็ใช้
บ  าบดัโรคเหล่านั้นไดอ้ยา่งชะงดั มีหลายคนบอกขา้พเจา้วา่ คนพวกนั้นเร่ิมตน้ใชฝ่ิ้นเม่ือมีการเจบ็ป่วย 
เม่ือเจบ็ป่วยบ่อย ๆ ตอ้งใชฝ่ิ้นบ่อย ๆ เขา้ ก็เลยติดเป็นนิสัยจนกระทัง่ถอนตวัไม่ข้ึน ความจริงเหล่าน้ี ท า
ใหเ้ราตั้งใจก าหนดแนวทางท่ีจะสอนคนเหล่านั้น จึงท าให้การเดินทางของเรากลายเป็นการเดินทางแบบ
ต่อตา้นการติดฝ่ินไป 

รายท่ีน่าสนใจและน่าเศร้าท่ีสุดในขณะเดียวกนัท่ีเราไดพ้บ ไดแ้ก่ราย นายมูน ค าปราย เป็น
ผูใ้หญ่บา้น มีอุปนิสัยใจคออนัดีงามฝังใจลูกบา้น ซ่ึงจะเห็นไดจ้ากความฉลาดและความขยนัขนัแขง็ของ
ลูกบา้นของเขา เขาพยายามท่ีจะเลิกฝ่ินท่ีสุด แต่เม่ือสองสามปีมาน้ีเอง เขาเร่ิมเจบ็หนกัและตอ้งเร่ิมใช้
ฝ่ินจนบดัน้ีเขารู้สึกตวัวา่ก าลงัจะพินาศไปเพราะฝ่ินแน่ ๆ แต่ก็ไม่มีก าลงัใจพอท่ีจะเลิกเสียแลว้ อยา่งไร
ก็ตาม เขาสนใจในตวัผูช่้วยของเราสองคน ซ่ึงเป็นคนเผา่เดียวกบัเขาเป็นอยา่งมาก ตวันายชะวอเป็น
ตวัอยา่งท่ีดูเหมือนจะท าใหเ้ขารู้สึกมีหวงัอยูล่าง ๆ ถา้เราจะพกัอยูท่ี่นัน่สักสัปดาห์หน่ึงเพื่อสอนคน
เหล่านั้นและช่วยเหลือเขา บางทีเขาจะพยายามเลิกนิสัยติดฝ่ินได ้ ถา้เขาเลิกไดส้ าเร็จแน่นอนทีเดียวเขา
จะตอ้งเป็นคริสเตียน และแลว้ทั้งหมู่บา้นนั้น ก็จะเป็นหมู่บา้นท่ีเราหวงัวา่ จะหลุดพน้จากพนัธะเก่ียวกบั
เผา่พนัธ์ุของพวกกะเหร่ียงและเขา้เป็นคริสเตียน 

การทดลองของเราดูก็น่าสมเพทมาก เขาไดพ้ยายามขจดัส่ิงล่อใจต่าง ๆ ออกไปเสีย แลว้เร่ิมตน้
ปฏิบติัตนดว้ยความมุ่งมัน่อยา่งเด็ดเด่ียวท่ีจะเลิกใหส้ าเร็จใหไ้ด ้ เราไดห้นุนน ้าใจเขาโดยใหค้วามเห็นอก
เห็นใจ และหวงัในพระก าลงัช่วยเหลือจากเบ้ืองบน เราถึงกบักลา้ใหเ้ขาใชย้าซ่ึง ดร. แมคเคน ไดใ้ห้
ขา้พเจา้ไวส้ าหรับคนท่ีเป็นเช่นน้ีและไดเ้ห็นผลทนัตา เขาอดทนไดเ้ป็นเวลาหลายวนั แต่ในท่ีสุดเม่ือถึง
ชัว่โมงอนัแสนทรมาน เขาไม่สามารถจะทนต่อไปไดอี้ก ก่อนท่ีเราจะทนัรู้เขาไดห้นักลบัไปใชฝ่ิ้นอีก 
เขานอนไม่หลบัถึงสองคืน จากค าบอกเล่าของเขาเองเขากล่าววา่ ไม่ใช่นยัน์ตาท่ีเขาไม่หลบั แต่หวัใจเขา
ต่างหาก ชายผูน่้าสงสาร ความทนทุกขท์รมานของเขา คงจะคลา้ยกบัคนตกนรกทั้งเป็น จนสุดท่ีร่างกาย
ของเขาจะทนไดที้เดียว ในท่ีสุดความรู้สึก จิตใจ และความพยายามของเขาก็กลบัตอ้งพา่ยแพไ้ปและส้ิน
หวงั 
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เม่ือพน้ฤดูฝนแลว้เราก็เตรียมออกเดินทางไปเมืองหลวงพระบาง ซ่ึงขณะนั้นเป็นหวัเมืองใหญ่
เมืองหน่ึงของไทย และเป็นหวัเมืองท่ีไกลท่ีสุดดว้ยเราเร่ิมออกเดินทางเม่ือวนัท่ี 15 เมษายน พ.ศ. 2415 
น่ีเป็นคร้ังแรกท่ีไดเ้ดินทางไปตามถนนสู่เชียงราย และต่อจากนั้นขา้พเจา้ก็คุน้กบัถนนสายนั้นเป็นอยา่ง
ดี เม่ือออกจากทุ่งราบนครเชียงใหม่ไปตามถนนลดัเลาะไปตามหวา่งเขาของแม่น ้ากวง ตอ้งลุยขา้มล า
ธารไม่นอ้ยกวา่ 49 แห่งกวา่จะถึงยอดสูง ซ่ึงเป็นสันปันน ้าระหวา่งแม่ปิงและแม่โขง สูงกวา่
ระดบัน ้าทะเลประมาณ 100 ฟุต จากนัน่ก็สู่แม่กกท่ีจงัหวดัเชียงราย 

มองจากปากล าน ้าแม่กกเกือบสุดสายตา เป็นทรากเมืองเชียงแสน ในสมยัหน่ึงเป็นนครใหญ่
ท่ีสุดในแควน้น้ี  ก าแพงท่ีสลกัหกัพงันั้นกั้นขอบเขตยาวยดืไปตามล าน ้า เป็นระยะทาง 2 ไมล ์ ก่อนเรา
มาเมืองไทย 70 ปี นครเชียงแสนถูกกองทพัไทยผสมลาวเขา้ยดึไวไ้ด ้

ใตต้วัเมืองลงไปเล็กนอ้ย เราผา่นหมู่บา้นหมู่หน่ึงซ่ึงเพิ่งร้างไปใหม่ ๆ เน่ืองจากถูกเสือรังควาญ 
ตั้งแต่ออกจากเชียงแสน 2 วนั เราก็มาถึงเชียงของซ่ึงเป็นเมืองข้ึนท่ีใหญ่ท่ีสุดเมืองหน่ึงของน่าน เราโชค
ดีท่ีเจา้เมืองไดว้า่จา้งเรือคา้ขายวา่งล าหน่ึงราคาพอสมควร ใหเ้ราเดินทางต่อไปยงัหลวงพระบาง 

ส าหรับแม่โขงนั้น ขา้พเจา้ขอกล่าวเนน้วา่ ถา้ขา้พเจา้ปรารถนาจะล่องเรือเท่ียวใหส้บาย โดยมี
เรือดี ๆ สักล าหน่ึง ขา้พเจา้ไม่ตอ้งมุ่งหาท่ีใดในโลกท่ีจะงามไปกวา่น้ีอีก เพราะมีทิวทศัน์สวยงามยาว
เหยยีดถึง 300 ไมล ์

เมืองหลวงพระบางในขณะนั้น จดัวา่มีบา้นเรือนอยูห่นาแน่น และก็มีส่วนคลา้ยกรุงเทพฯอยู่
บางประการ 

จา้วหลวงพระบางไม่อยู ่ ไปล่าชา้งป่าซ่ึงมีชุกชุมในแควน้ของท่าน จา้วอุปราชไดต้อ้นรับเรา
ดว้ยอธัยาศยัไมตรี หลงัตวัเมืองออกไปมีถ ้าท่ีภูเขา เขาวา่ร้ายนกัและชาวบา้นถือวา่เป็นท่ีสิงสถิตของภูต
ร้าย ไม่ตอ้งสงสัยเลย ภูตร้ายท่ีแทก้็คือเช้ือไขม้าลาเรียหรือไม่ก็เป็นแก๊สพิษ ซ่ึงต่อมาเราไดพ้บวา่เป็น
อนัตรายท่ีคุกคามอยูแ่ถบถ ้าเชียงดาว ในถ ้าน้ีเองท่ีนายมูโฮตน์กัวทิยาศาสตร์มีช่ือชาวฝร่ังเศล ไดติ้ดเช้ือ
ไขไ้ปป่วยจนถึงแก่กรรม แต่ชาวบา้นเช่ือกนัวา่มรณกรรมของเขา เน่ืองมาจากการล่วงล ้าเขา้ไปใน
บริเวณเจา้ท่ีทางซ่ึงสิงสถิตอยูใ่นถ ้านั้น เราประหลาดใจท่ีไดเ้ห็นปลาบางชนิดท่ีวางขายอยูใ่นตลาดนั้น 
ไม่เคยเห็นท่ีไหนมาก่อนเลย นายแมคคาร์ท่ีไดเ้ล่าใหฟั้งถึงเร่ืองท่ีไดเ้คยไปช่วยเขาจบัมาไดต้วัหน่ึง 
เรียกวา่ ปลาบึก ยาว 7 ฟุต วดัรอบตวัได ้4 ฟุต 2 น้ิว และหนกั 130 ปอนด์ 

เราพกัอยูท่ี่หลวงพระบาง 6 วนั และอ าลามาเม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม ขา้พเจา้ไมค่อยจะเตม็ใจ
กลบัเร็วถึงเพียงนั้น ชาวบา้นท่ีนัน่อยากไดห้นงัสืออ่านพอ ๆ กบัยาบ าบดัโรคทีเดียว เป็นแหล่งเดียวท่ีมี
ผูค้นพอจะอ่านหนงัสือไทยได ้
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จากหลวงพระบางเราก็ลงเรืออีกคร้ังหน่ึงไปยงัท่าเด่ือ ใตห้ลวงพระบางลงมา 60 ไมล ์ณ ท่ีนั้น
เราไดอ้  าลาแม่น ้าสายมหศัจรรยแ์ละบ่ายหนา้สู่บา้น ชา้งของเราเป็นชา้งท่ีเดินไดเ้ร็วท่ีสุดเท่าท่ีไดเ้คยพบ
มา 

มีเร่ืองสนุกเก่ียวกบัจนัทรคราสเกิดข้ึน ในขณะท่ีเราพกัอยูเ่มืองแพร่ ขา้พเจา้อุตส่าห์ประกาศให้
ทราบล่วงหนา้ถึงก าหนดสุริยคราสและจนัทรคราส ท่ีจะเกิดข้ึนทุกคราวไป ขา้พเจา้ก็ไดก้ระท าเช่นวา่น้ี
ท่ีเมืองแพร่ก่อนก าหนด 1 วนั จนัทรคราสจบัตั้งแต่ยงัหวัค ่า และขา้พเจา้ก็คอยเง่ียหูฟังวา่ ในเมืองคงจะ
กึกกอ้งไปดว้ยเสียงปืนและเสียงพลุ แต่ทุกส่ิงทุกอยา่งดูเงียบสงดัราวกบังานศพ เขาคงจะเหมาเอาวา่เป็น
จนัทรคราสของเราโดยเฉพาะ การท่ีเขาสงบสุ้มเสียงนั้น อาจจะเพื่อพิสูจน์ความเช่ือของเรา ท่ีวา่พระราหู
จะคายโดยไม่ตอ้งใชเ้สียงขบัไล่หรืออาจจะเป็นเพราะเขาไม่เตม็ใจท่ีจะรับรองอยา่งเปิดเผยวา่ ชาว
ต่างประเทศมีสติปัญญาถึงขนาดท านายเหตุการณ์ล่วงหนา้ได ้ อยา่งไรก็ตามเขาต่างท าไม่รู้ไม่ช้ีเสีย 
ปล่อยใหพ้ระราหูท าไปตามอ าเภอใจ 

การเดินทางไปเชียงรุ้งของเราคราวน้ี กินเวลาเกือบหา้เดือนเตม็ ๆ พาหนะท่ีใชใ้นการเดินทาง
นั้น ตวัขา้พเจา้ใชช้า้ง “สีดอ” ส่วนนายเออร์วนิใชม้า้ เราข้ึนไปทางทิศตะวนัตกของล าน ้าโขง ซ่ึงขณะน้ี
เป็นท่ีรู้จกักนัดีวา่เป็นดินแดนของแควน้ฉานตอนใต ้ และล ้าเขา้ไปในเขตแดนจีน ไม่วา่เราจะยา่งเหยยีบ
ไปท่ีไหน ผูค้นพากนัสนใจในชา้งของเราเป็นอนัมาก บางคร้ังถึงกบัมีคนปีนตน้ไมข้ึ้นไปดูใหถ้นดัตา 
คนพื้นเมืองดั้งเดิมของเมืองยู ้ เมืองลุย และเมืองยอง ปัจจุบนัน้ีแตกฉานซ่านเซ็นไปตลอดอาณาเขตของ
เมืองเชียงใหม่และล าพนู 

เม่ือเราออกจากเมืองลุงไดส่ี้วนัก็มาถึงเมืองเชียงรุ้ง ภูมิประเทศเมืองน้ีสวยงามสดุดตายิง่นกั 
ตั้งอยูบ่นไหล่เขาชะเง้ือมเหนือล าน ้าโขง ซ่ึงไหลคดเค้ียวไปตามเชิงเขา เชียงรุ้งเป็นเมืองในอาณาเขตจีน 
มีเจา้ฟ้าไดรั้บการแต่งตั้งจากยนูานมาปกครอง ขณะนั้นมีขา้ราชการจากยนูานผูห้น่ึงก าลงัมาเก็บส่วยอยู่
พอดี เราอยูท่่ามกลางอาณาเขตผูค้นท่ีพดูภาษาลาว เขตน้ีขยายออกไปรอบดา้น ขา้พเจา้ไดม้อบพระ
คมัภีร์เล่มหน่ึงใหแ้ก่ชาวล้ือผูห้น่ึง ซ่ึงตั้งบา้นอยูเ่หนือข้ึนไป ตอ้งเดินทางราวสิบวนัจึงจะถึง และแจกให้
คนอ่ืน ๆ ซ่ึงมาจากไกลจากทางตะวนัออกและทางตะวนัตกพอ ๆ กนัดว้ย 

เจา้ฟ้าตอ้นรับเราดว้ยอชัฌาสัยอนัดี พวกเรารู้สึกเจา้ฟ้าเป็นบุคคลท่ีไม่ใคร่เขม้แขง็นกั อายุ
ประมาณ 40 ปี แต่ร่างกายอ่อนแอมากเพราะสูบฝ่ินเจา้ฟ้าถามเราวา่ ไม่มียาแกข้องเสพยติ์ดใหท้่านใช้
บา้งหรือ เราไดอ้ธิบายของจุดประสงคใ์นการเดินทางมาในคร้ังน้ี ดูท่านตั้งใจฟังเป็นอยา่งดีและกล่าววา่ 
“พวกท่านตั้งใจมาท าบุญ นบัเป็นกุศลอยา่งยิง่” 

เราไปท่ีคุม้ ขนุวงัไดแ้นะน าเราถึงการท่ีจะด าเนินงานใหบ้รรลุผลตามความมุ่งหมาย ตลอดจน
การวางรากฐานเผยแพร่ศาสนาอยา่งน่าคิด เราแน่ใจวา่ค าแนะน าเหล่าน้ีตอ้งมาจากบุคคลท่ีสูงกวา่เขา 
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เป็นแน่ หาใช่ความคิดของเขาเองไม่ “ท่านมีชา้งงามอยูเ่ชือกหน่ึง” เขาแนะน า “จงก านลัแก่เจา้ฟ้าเสีย 
เจา้ฟ้าจะยนิดีเป็นอนัมาก แลว้หนทางของท่านก็จะราบร่ืนดี” ขา้พเจา้บอกเขาวา่ ขา้พเจา้แก่แลว้ และอยู่
ห่างไกลจากบา้นมาก จ าตอ้งอาศยัชา้งตวัน้ีไม่อาจจะพรากมนัเสียได ้ อยา่งไรก็ดี ขา้พเจา้ก็ยงัคงไดรั้บ
ค าแนะน าแบบเดิมน้ีจากขา้ราชการต าแหน่งสูง ๆ หลายต่อหลายหน จนกระทัง่ก่อนเราจะออกเดินทาง
กลบั เขาจึงเปล่ียนจากการแนะน าใหเ้อาชา้งเป็นของก านลั มาเป็นการซ้ือขายเสีย ซ่ึงขา้พเจา้บอกวา่
ขา้พเจา้จะมอบส่ิงอ่ืน ซ่ึงมีค่ามากกวา่ชา้งหลายเท่านกัให ้ นัน่คือ ยาควนินินส าหรับแกไ้ขม้าลาเรีย 
ขา้พเจา้รู้สึกโล่งใจมากเม่ือเราจากมาโดยไม่ตอ้งเสียชา้งไป 

สิบสามปีต่อมา ขา้พเจา้ไดท้ราบถึงเหตุการณ์เก่ียวกบัการเดินทางคร้ังนั้นวา่ เรารอดพน้จากการ
เสียชีวติอยา่งอนาถมาไดอ้ยา่งน่าอศัจรรยย์ิง่ กล่าวคือ เม่ือชาวเชียงรุ้งไดข้่าววา่ จะมีชาวต่างประเทศจาก
ทิศใตข้ึ้นมายงัเมืองของเขาก็มีคนวางแผนการท่ีจะปลน้ฆ่าพวกเรา แต่เม่ือเห็นพวกเราข้ึนชา้งมา และมี
พวกลูกหาบติดตามมาดว้ย พวกเขาเขา้ใจวา่คงเป็นกองหนา้ของทพัหลวงยกมา หากพวกเขาบุกเขา้ปลน้
คงไม่เหมาะเป็นแน่ ยิง่กวา่นั้นขา้ราชการผูห้น่ึงบอกเราวา่ ความกรุณาปรานีของพวกมิชชนันารีไดช้นะ
หวัใจของพวกปลน้โดยส้ินเชิง แผนการปลน้และฆ่าพวกเราจึงเลิกลม้ไป 
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บทที ่3 หนำนชัยและน้อยสัญญำประสบควำมหมำย 

ขา้พเจา้ขอคดัขอ้ความในจดหมายของนายวลิสัน เขียนเม่ือวนัท่ี 3 มกราคม 2412 วา่ดงัน้ี 
“ธิดาทั้งสองของจา้วหลวงเชียงใหม่ ก็ไดรั้บรองกบันายแมคกิลวารีวา่ผูท่ี้เขา้เป็นคริสเตียนจะ

ไม่ถูกข่มเหงเบียดเบียนแต่ประการใด ดว้ยค ารับรองดงักล่าวจากปากของธิดาผูใ้หญ่ของบา้นเมือง เราก็
ช่ืนชมวา่จา้วหลวงคงไม่ทรงรังเกียจคริสตศาสนา บรรดาผูท่ี้รับนบัถือพระเยซูไม่มีใครสะทกสะทา้น
เวน้แต่หนานชยั จึงท าใหเ้รารู้สึกวา่ จกัไม่มีอนัตรายแก่ชีวิตผูห้น่ึงผูใ้ดท่ีไดรั้บบพัติศมา” 

“อยา่งไรก็ตาม หนานชยัรู้สึกจะมีกงัวล ประมาณสองสามเดือนก่อนท่ีเขาจะรับบพัติศมา เขา
ขอร้องใหข้า้พเจา้เขียนหนงัสือไปกรุงเทพฯ และกราบบงัคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต
ประกาศใหถื้อศาสนาใด ๆ ไดก่้อนหนา้ท่ีเขาจะไดรั้บบพัติศมาไม่ถึงเดือน เขาถามขา้พเจา้วา่ “ถา้จา้ว
หลวงจะเรียกผมเขา้ไปถามวา่ “แกเป็นสาวกพระเยซูหรือเปล่า” ดงัน้ี ผมจะทูลไปวา่เปล่า อยา่งน้ีจะผดิ
ไหม” ฐานะของเขาในต าแหน่งมคันายก ท าใหก้ารละจากพุทธศาสนาของเขานั้น เป็นเร่ืองโด่งดงัและ
ยอ่มเป็นเหตุใหถู้กปองร้ายไดง่้ายกวา่คนอ่ืน ขา้พเจา้ควรจะกล่าวไวใ้นท่ีน้ีดว้ยวา่ ผูท่ี้สึกมาจากพระแลว้
และไดรั้บแต่งตั้งใหเ้ป็นมคันายกของพระอารามนั้น ไดรั้บการยกเวน้จากการถูกเกณฑ์เป็นพวกเลก เพื่อ
เป็นการทดแทน หนานชยัจดัอยูใ่นพวกน้ี การท่ีเขาลาออกจากหนา้ท่ีมคันายกเพื่อมาถือคริสตน์ั้น เป็น
เคร่ืองพิสูจน์ความเส่ือมใสอยา่งใจจริงของเขา 

งานของนอ้ยสัญญาก็คือดูแลโคของจา้วหลวง ซ่ึงถือวา่เป็นส่วนราชการดว้ย เขาท าไร่และทั้ง
เป็นหมอดว้ย นอ้ยสัญญาเป็นคนสนุกสนานร่ืนเริงและอารมณ์ดี เป็นคนมองชีวติในดา้นท่ีแจ่มใส เขา
เป็นสุขและเขาก็อยากจะใหค้นอ่ืนสุขสบายดว้ย จึงเป็นท่ีรักใคร่ของคนทัว่ ๆ ไป รุ่งข้ึนวนัจนัทร์ท่ี 6 
กนัยายน พ.ศ. 2412 ในราวเท่ียงวนั เขาก็รีบเดินขา้มทุ่งระยะทาง 9 ไมลไ์ปแม่โพคา ตอนท่ีเราร ่ าลากนั
นั้น เราไม่ไดนึ้กเสียสักนิดเดียววา่จะไม่เห็นหนา้เขาอีกต่อไป 

หนานชยัครูของเราไดม้าหาในวนัพฤหสัต่อมาดว้ยความเศร้าสร้อย หลงัจากท่ีไดล้าออกจาก
หนา้ท่ีมคันายกแลว้ ไม่มีเจา้ขนุมูลนายคุม้ครอง จึงไดเ้ขา้มาในเมืองเพื่อฝากตวัเป็นขา้ของธิดาองค์รอง
ของจา้วหลวง ในเชา้วนัเสาร์ท่ี 11 เธอก็ไดอ้อกหนงัสือคุม้ครองใหเ้ขา เขาไดทู้ลตอบธิดาถึงความ
เล่ือมใสในคริสตศาสนาของเขา เม่ือท่านทรงถาม และยงัไดเ้ล่าค าอธิษฐานใหฟั้งดว้ย 

ในบ่ายวนัเสาร์ท่ี 11 นัน่เอง ก็มีหนงัสือจากผูใ้หญ่บา้นใหห้นานชยัรีบกลบัไปบา้นทนัที 
หนงัสือฉบบันั้นด่วนมาก ถึงกบัเขาตกลงท่ีจะไม่รออยูใ่นเชา้วนัอาทิตยต์ามปกติ ดูเขาเสียอกเสียใจมาก 
และบอกวา่จา้วนายคงใหข้่มเหงน ้าใจเขาเสียแลว้ ค าใด ๆ ท่ีขา้พเจา้ปลอบใจเขา ก็ไม่ท าใหเ้ขาคลาย
ความอดัอั้นตนัใจลงไปได ้เขาจากเราไปเวลาประมาณ 22.00 น. เม่ือเราต่ืนข้ึนตอนเชา้วนัอาทิตยน์ั้น เขา



 18 

ไปแลว้ ภายหลงัเรารู้วา่หลงัจากท่ีธิดาจา้วหลวงออกหนงัสือคุม้ครองใหเ้ขาเม่ือเชา้วนัเสาร์นั้น เธอก็ส่ง
คนถือหนงัสือไปสั่งใหผู้ใ้หญ่บา้นจบัหนานชยัทนัที ลองหลบัตานึกถึงภาพหนานชยัตอ้งเดินลุยน ้าแค่
เข่าไปเป็นระยะทาง 10 ไมล ์ ในยามเชา้ของวนัสะบาโตนั้นดูเถิด หนานชยัผูใ้จดีคงเตม็ไปดว้ยความ
กงัวลและเป็นทุกขใ์จ 

เขาถึงบา้นในราวเท่ียง เม่ือกินขา้วม้ือเยน็แลว้เขาก็ไปหาผูใ้หญ่บา้น แต่ไม่มีใครรู้วา่พบกนัดว้ย
เร่ืองอะไร คืนนั้นเขาไดรั้บอนุญาตให้คา้งท่ีบา้นได ้ รุ่งข้ึนเชา้ก็มีค  าสั่งมาจากก านนัเรียกบรรดามคันายก 
และผูท่ี้ท  างานของจา้วหลวงทั้งหมดไปท่ีบา้น ค าสั่งน้ียอ่มมีผลบงัคบัแก่พี่นอ้งของเรา คือนอ้ยสัญญา
และหนานชยัดว้ย แต่เพื่อใหเ้ป็นท่ีแน่นอนใจ มีผูถื้ออาวธุ มีไมพ้ลองและหอก ดาบมาคุมไปยงัท่ีนดั
หมายนั้นดว้ย นอ้ยสัญญาจากภรรยาและลูก 6 คนของเขามาดว้ยใบหนา้อนันองน ้าตา เขารู้ดีวา่การเรียก
ตวั และหอกกบัไมพ้ลองนั้น มีความหมายเพียงใด เม่ือถึงบา้นก านนัเขาทั้งหลายก็พบคนถืออาวธุหมู่
ใหญ่คอยตอ้นรับอยูอ่ยา่งพร้อมเพรียง เม่ือตอนท่ีถูกจบัท่ีบา้นเขาถูกล่าวหาวา่ปฏิเสธไม่ท างานของจา้ว
หลวง แต่คราวน้ีหนานชยัถูกซกัวา่ “เจา้เป็นมคันายกใช่หรือไม่” เขาตอบวา่ “แต่ก่อนเคยเป็นแต่เด๋ียวน้ี
ไม่ใช่แลว้” “เจา้นบัถือศาสนาของฝร่ังหรือเปล่า” “ถือ” หนานชยัตอบ นอ้ยสัญญาก็ถูกซกัอยา่งเดียวกนั
และก็ตอบอยา่งเดียวกนัดว้ย 

มาถึงตอนน้ี ดร. แมคกิลวารีไดเ้ขียนต่อไปวา่ 
ในเยน็วนัท่ี 13 กนัยายน 2412 ใกลจ้ะพลบ ยามเฝ้าท่ีพกักเ็ขา้มาหาบอกวา่ตอ้งขอลาเพราะญาติ

คนหน่ึงก าลงัป่วยจะส้ินใจอยูแ่ลว้ และย  ้าวา่ตอ้งไปทนัที เราพยายามขอร้องไม่ใหทิ้้งเราไปโดย
กระทนัหนัเช่นนั้น แต่ก็ไร้ผลหนกัเขา้เราก็เลยใชว้ธีิขู่วา่ ถา้เช่นนั้นก็จะงดจ่ายเงินเดือน ๆ หน่ึง แต่ตอน
นั้นเงินเดือนไม่มีค่าส าหรับเขาเสียแลว้สมดงัท่ีวา่ “สมบติัท่ีมนุษยมี์ ยอ่มสละไดเ้พื่อแลกชีวติตน” 
ขณะท่ีเราพดูกบัเขาน้ี เขาก็เดินเร่ือยออกประตูร้ัวลบัหายไปและโดยประการฉะน้ี ทั้งคนครัวและคนงาน
ก็เลยติดตามไปดว้ยหมด เหลือแต่เง้ียวตาบอดคนหน่ึงซ่ึงมาอาศยัอยูก่บัเรา ไม่เพียงแต่คนใชข้องเราท่ี
จากไป แต่จ านวนแขกเหร่ือท่ีเคยมาเยีย่มก็พลอยซาไปดว้ย นอ้ยรายเตม็ทีท่ีกลา้มาขอยาเพราะกลวัจะถูก
เหมาวา่เป็นคริสเตียน 

ในระหวา่งสัปดาห์ต่อมา นายวลิสันไดลุ้ยน ้าซ่ึงก าลงัท่วมออกไปท่ีบา้นหนานชยัครูของเขา แต่
ลูกเมียหนานชยัหากลา้บอกเล่าอะไรเก่ียวกบัเขาใหท้ราบไม่ ถา้ขืนบอกก็หมายถึงชีวติของตนเองดว้ย
.....นัน่เป็นประกาสิตท่ีเจา้หล่อนไดรั้บรู้ นายวลิสันจึงลุยน ้าต่อไปอีก 1 ไมลไ์ปท่ีบา้นนอ้ยสัญญาและ
ไดรั้บผลอยา่งเดียวกนั ภรรยาของคนทั้งสองแสร้งพูดประหน่ึงวา่ สามีของตนเขา้มาในเมืองเพื่อเยีย่ม
เยยีนเรา นายวลิสันสังเกตเห็นน ้าตาของหญิงนั้นคลอหน่วยขณะท่ีพดู 
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เวลาล่วงไปสองสัปดาห์ ขอ้สงสัยของเราก็หมดไป ดว้ยข่าวอนัเป็นท่ีแน่ชดัวา่คนทั้งสองนั้นถูก
ประหารเสียแลว้ ในเชา้วนัอาทิตยท่ี์ 26 กนัยายน ชาวเง้ียวท่ีเป็นเกลอ และเพื่อนบา้นของวรีชนคริสเตียน
ทั้งสองมาหาเราท่ีบา้น เม่ือไดก้วาดสายตาดูรอบ ๆ แลว้ เขาก็ถามถึงคนทั้งสอง ขา้พเจา้เล่าใหฟั้งวา่เร่ือง
คนคู่น้ีดูเป็นเร่ืองลึกลบัซ่ึงเรายงัคน้ไม่พบ แต่เขา้ใจวา่คงจะลอบไปหลบภยัอยูท่ี่ไหนสักแห่งหน่ึง เม่ือ
เห็นวา่ขา้พเจา้ไม่ทราบเร่ืองราวเก่ียวกบัชะตากรรมของคนทั้งสองนั้นแน่ เขาก็ขยบัเขา้มาจนชิด แลว้
มองดูรอบตวัวา่ไม่มีใครอยูใ่กลแ้น่แลว้จึงถามวา่ “ถา้ผมบอกใหท้่านรู้แลว้ ท่านรับปากไดไ้หมวา่จะไม่
ขายผม” เม่ือขา้พเจา้คะย ั้นคะยอและรับปากค ากนัแขง็แรง แทบจะเรียกวา่สาบานตวัก็ไดแ้ลว้ เขาก็ท าท่า
ยกสันมือข้ึนปาดคอให้ดูและกระซิบวา่ “โดนเขา้อยา่งน้ีครับ” ท่าทางท่ีเขาแสดงนั้น เป็นท่ีเขา้ใจกนัดีใน
ทอ้งถ่ินโดยไม่ตอ้งมีขอ้เคลือบแคลง ชายผูน้ี้ไดก้รุณามาแจง้ข่าวอนัสยดสยองเป็นท่ีน่าสลดใจดว้ยความ
มีใจกรุณาโดยแท ้เม่ือรู้เร่ืองกนัดีแลว้เขาก็รีบผละไป โดยท่ีเกรงไปวา่นกหนูมนัอาจจะไดย้นิเขา้ หรือไม่
พระพายจะพดัพาข่าวเขา้ไปในคุม้ 

ต่อมานายวลิสันไดท้ราบข่าววา่มีอะไรเกิดข้ึน ในวนัท่ี 13 นั้น  
“ค าสุดทา้ยท่ีหนานชยัสั่งภรรยาของเขาก็คือ บอกท่านมิชชนันารีดว้ยวา่เราไม่ไดต้ายเพราะเหตุ

อ่ืน นอกจากเพราะวา่เป็นคริสเตียน ผูคุ้มคนหน่ึงถามอยา่งฉุนเฉียววา่พดูวา่กระไร เจา้หล่อนเห็นวา่ทาง
ท่ีดีท่ีสุดควรจะหลบไปเสียและเขาทั้งสองก็จ  าตอ้งจากกนัไป 

เม่ือหลานชายและสหายรู้ตวัวา่เขา้ตาจน เขาก็บอกกบักรมการวา่ท่านจะฆ่าเราก็ฆ่าเถิด เรา
เตรียมพร้อมอยูแ่ลว้ แต่ใคร่จะขอท่านสักอยา่งวา่จงอยา่ไปฆ่าพวกท่ีรับจา้งท างานกบัพวกมิชชนันารีเลย 
ช่างมีศรัทธาแรงกลา้อะไรเช่นน้ี เขาแสดงความไม่เห็นแก่ตวัอยา่งน่าสรรเสริญยิง่ท่ีสุดอุตส่าห์ร้องขอ
ชีวติผูอ่ื้น 

และบดัน้ีหลงัจากท่ีไดท้นทุกขเ์วทนากนัมาตลอดคืนแลว้ รุ่งเชา้วนัองัคารท่ี 14 ใกลเ้วลา
ประหารแลว้ เพชฌฆาตก็น าตวัเขาทั้งสองเขา้ไปในป่าเปล่ียวบงัคบัใหคุ้กเข่าลง หนานชยัไดรั้บค า
ขอร้องใหอ้ธิษฐาน เขาจึงไดต้ั้งตน้อธิษฐานจบค าอธิษฐานวา่ “พระเยซูเจา้ขา้ โปรดรับวิญญาณของ
ขา้พเจา้ดว้ยเถิด” ภาพอนัน่าสลดใจท าใหบ้รรดาศตัรูถึงน ้าตาตก เขาถอดข่ือคาท่ีสวมอยูน่านถึง 20 
ชัว่โมง ออกจากศีรษะของนกัโทษทั้งสอง.....เพชฌฆาตยา่งเขา้มาพร้อมกบักระบอง หนานชยัถูกตีท่ีใต้
คางร่างซบกบัดินกลายเป็นศพไปทนัที นอ้ยสัญญาถูกใตค้างหา้หกคร้ัง แต่ไม่ตาย เขาจึงเอาหอกแทงซ ้ า
ทะลุถึงหวัใจเลือดท่วมร่าง และวญิญาณล่องลอยไปสมทบกบัพี่นอ้งวรีชนคริสเตียนของเขา เขารีบ
จดัการฝังศพคนทั้งสองอยา่งเร่งร้อน หลุมศพทั้งสองน้ี เรายงัไม่ไดรั้บอนุญาตใหไ้ปเยีย่ม 



 20 

“ก่อนท่ีเขาจะตายสองสามวนั นางวลิสันขอร้องใหห้นานชยัเขียนหนงัสือลาวบนเศษกระดาษ
เล็ก ๆ ซ่ึงนางวลิสันไดส่้งใหเ้พื่อนฝงูดูเป็นตวัอยา่งไม่ตอ้งสงสัยวา่นัน่เป็นลายมือคร้ังสุดทา้ยของเขา 
ปลายบรรทดัสุดทา้ยมีขอ้ความดงัน้ี หนานชยัยอมเป็นศิษยแ์ลว้ รักพระเยซูนกั” 



 21 

บทที ่4 เจ้ำชีวติเชียงใหม่ส้ินชีพ 

เจา้หลวงยงัไม่กลบัจากการประพาสตกปลา ฉะนั้นเราจึงไปเฝ้าธิดาองคใ์หญ่และสวามีซ่ึง
ภายหลงัเป็นเจา้หลวงอินทนนท ์ ตามฐานะทั้งสองพระองคก์็พดูอะไรไม่ออก แต่ก็ยอมรับวา่ท่ีเจา้หลวง
ไดท้รงกระท าไปนั้นมิชอบ 

โดยเหตุน้ีจึงบงัเกิดมีข่าวนินทาวา่ร้ายเกิดข้ึนต่าง ๆ นานา ไม่เป็นท่ีน่าสงสัยเลยวา่ ความ
ประสงคข์องการนินทาใส่ร้ายเหล่านั้น บางประการมุ่งหมายท่ีจะใหเ้รามีความหวาดกลวัและออกไปเสีย
จากเมืองนั้น เม่ือข่าวการประหารผูเ้ป็นคริสเตียนไดแ้พร่ออกไป ไม่มีคนลาวคนใดกลา้ท่ีจะรับจา้งเป็น
ผูน้ าจดหมายของเราลงมากรุงเทพฯ เลย แมจ้ะยอมใหค้่าจา้งเป็นจ านวนสูงสักเท่าใดก็ตาม ทั้งน้ี
หมายความวา่กระไร เจา้หลวงไดว้างแผนการไวไ้ม่ใหเ้ราหนีไปได ้ถา้แมน้พระองคไ์ดด้ าเนินการถึงขั้น
นั้น ก็เป็นเคร่ืองพิสูจน์ให้เห็นเด่นชดัวา่ เป็นพระประสงคข์องพระองค ์ ท่ีจะไม่ใหท้างกรุงเทพฯทราบ
ข่าวต่อไปอีกวา่ เรายงัมีชีวิตอยู ่ เม่ือเราไม่สามารถท่ีจะส่งจดหมายออกไปได ้ เราก็ใชเ้วลาจดบนัทึก
เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งนั้น ลงในช่องวา่งตามหนา้หนงัสือในห้องสมุดของเรา เพื่อวา่เม่ือไม่มีผูใ้ด
ไดท้ราบข่าวคราวของเราต่อไปอีกแลว้ บนัทึกเหล่าน้ีจะเป็นส่ิงน าใหเ้หตุการณ์บางอยา่ง ท่ีไดเ้กิดข้ึน
ก่อนวาระสุดทา้ยของเราไดป้ระจกัษแ์จง้ออกมา บงัเอิญมีชาวพม่าผูห้น่ึงซ่ึงเป็นคนมีอิทธิพลไม่นอ้ยไดรู้้
เหตุการณ์ซ่ึงเกิดข้ึนแก่เรา จึงไดมี้ใจเอ้ือเฟ้ือท่ีจะน าจดหมายไปส่งใหเ้พื่อนของเราท่ีกรุงเทพฯทั้งน้ีท าให้
เราโล่งอกไปไม่นอ้ย 

จดหมายของเราจะบงัเกิดผลอยา่งไรบา้ง ก็ไม่มีหนทางท่ีจะทราบได ้ มีผูถ้ามเราอยูเ่สมอไม่ขาด
วา่ เราจะคิดอ่านประการใด เราก็ไดแ้ต่ตอบวา่ เราตั้งใจจะอยูใ่นเมืองเชียงใหม่ต่อไป 

ระหวา่งนั้นเราไม่ไดรั้บข่าวคราวจากคนภายนอกเลย เพราะยงัไม่มีการไปรษณียโ์ทรเลขแมแ้ต่
จดหมายท่ีเคยไดรั้บเดือนละคร้ังก็ไม่มี จนกระทัง่วนัท่ี 26 พฤศจิกายน ท่ีเราไดรั้บข่าวเป็นคร้ังแรกวา่ ได้
มีผูว้ิง่เตน้ช่วยเหลือเราอยู ่ เราไดท้ราบข่าวนั้นจากผูเ้ดินหนงัสือ ซ่ึงไดถู้กส่งล่วงหนา้มารายงานใหเ้จา้
พนกังานทราบวา่ ขา้หลวงพร้อมดว้ยชาวต่างประเทศ 2 คน กบัผูติ้ดตาม 53 คน มีกระบวนชา้ง 18 เชือก
ไดม้าถึงล าพนูแลว้ และก าหนดจะถึงเชียงใหม่ในวนัรุ่งข้ึน เจา้พนกังานไม่ไดรั้บค าช้ีแจงเพิ่มเติมวา่ 
ขา้หลวงเดินทางมาเชียงใหม่ดว้ยธุรกิจอนัใด แต่ไม่ตอ้งสงสัยเลยวา่การมาคงจะเก่ียวดว้ยเร่ืองท่ีส าคญั
ไม่นอ้ยเลย 

รุ่งข้ึนเชา้ตรู่วนัท่ี 27 ทุกคนเตรียมตวัพร้อม เน่ืองดว้ยตามใบบอกท่ีมีมาล่วงหนา้มีค าสั่งใหจ้ดั
เตรียมการรับรองขา้หลวงกบัคณะ ฉะนั้นจึงไดมี้เจา้พนกังานปัดกวาดหมู่หน่ึงภายใตก้ารควบคุมของ
หวัหนา้ ไดท้  าการถูลา้งศาลาเก่า ๆ หลงัหน่ึง ซ่ึงอยูถ่ดัจากเรือนท่ีเราพ านกัอยู ่เหตุการณ์เหล่าน้ีท าให้ 
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เจา้ชายองคห์น่ึงมากระซิบถามวา่ เรารู้บา้งไหมวา่ขา้หลวงมาดว้ยธุรกิจอนัใดแต่เราก็ไม่ทราบเร่ืองน้ีดี
ไปกวา่เขาเลย 

ตกบ่ายวนันั้นทุกคนพากนัต่ืนเตน้มาก เม่ือขา้หลวงกบัคณะผูติ้ดตามซ่ึงประกอบไปดว้ย
กระบวนยาวเหยยีด น าหนา้โดยท่านขา้หลวงไดม้าถึง 

ทนัใดนั้นขา้หลวงก็ทูลเจา้ชายใหท้ราบวา่ ไดเ้ป็นผูน้ าพระราชสาส์นมาและก าลงัคอยรับค า
บญัชาอยู ่ ความฉงนสนเท่ห์ในการมาของขา้หลวง เป็นเคร่ืองกระตุน้เตือนเจา้หลวงไม่ใหช้กัชา้ท่ีจะ
จดัการตามความประสงคข์องขา้หลวง ฉะนั้นจึงไดมี้บญัชาใหข้า้หลวงเขา้เฝ้าเวลา 9 นาฬิกาในวนัรุ่งข้ึน 
ขา้หลวงไดบ้อกใหเ้ราเตรียมตวัไวใ้หพ้ร้อม ต่อมาเจา้หนา้ท่ีไดจ้ดัวอพร้อมดว้ยกลดทองอญัเชิญพระราช
สาส์นเขา้ไปยงัคุม้หลวง 

นายวลิสัน และขา้พเจา้จ าตอ้งเขา้กระบวนเขา้เฝ้าดว้ย เม่ือมาถึงทอ้งพระโรงในคุม้หลวง เราก็
ไดป้ระสบกบัการจดัระเบียบและการประดบัประดาอนังามสง่า อยา่งท่ีเราไม่เคยเห็นจากท่ีใดในลาวมา
ก่อนเลย เจา้ชาย, เจา้หญิงทุกองคแ์ละเจา้พนกังานทุกคนท่ีสามารถเฝ้าได ้ไดเ้สด็จและมาชุมนุมอยูพ่ร้อม 
ณ ทอ้งพระโรงนั้นแลว้ 

ขา้พเจา้ขอน าเอาขอ้ความท่ีบรรยายการเขา้เฝ้า ซ่ึงนายแมคโดแนลดไ์ดบ้นัทึกไวล้งวนัท่ี 2 
กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2412 มาเสนอดงัต่อไปน้ี 

“เชา้วนัรุ่งข้ึนถดัจากวนัท่ีเรามาถึง ทางการไดจ้ดัท าพิธีน าราชสาส์นไปสู่คุม้หลวงภายใตก้ลด
หลวง แลว้ไดจ้ดัตั้งพานทองซ่ึงรองรับสาส์นนั้นไวบ้นฐานกลางหอ้งโถงใหญ่ในทอ้งพระโรง เจา้หลวง
เสด็จออกในไม่ชา้ดว้ยกิริยาอนัสงบแช่มชา้ แต่ความขุ่นแคน้ภายในนั้น ไดป้รากฏออกมาท่ีพระพกัตร์
ซ่ึงดูซีดเผอืด เราลุกข้ึนถวายค านบัแลว้นัง่ลงดงัเดิม ส่วนขา้ราชบริพารทั้งหลายงัหมอบกราบอยูห่นา้
พระท่ีนัง่ เช่นเดียวกบับุคคลอ่ืน ๆ ซ่ึงเขา้เฝ้าอยูใ่นทอ้งพระโรง ทนัใดนั้นเจา้หลวงไดท้รงเปิดผนึกพระ
ราชสาส์นแลว้ยืน่ใหเ้จา้พนกังานเป็นผูอ่้านถวาย เม่ือเจา้หนา้ท่ีอ่านจบลง พระองคเ์งยพระพกัตร์ข้ึน 
พลางรับสั่งดว้ยความโล่งพระทยัวา่ “ก็ไม่มีขอ้ความอะไรมากนกั นอกจากอนุญาตใหมิ้ชชนันารีจะอยู่
หรือจะไปก็ไดต้ามใจสมคัร” 

ในฐานะเป็นตวัแทนผูห้น่ึงในคณะขา้หลวง นายแมคโดแนลดจึ์งไดก้ราบทูลเจา้หลวง 
ทา้วความถึงพระมหากรุณาธิคุณท่ีไดท้รงประทาน ในการตอ้นรับคณะมิชชนันารีเม่ือมาถึงใหม ่ ๆ ซ่ึง
ทั้งน้ีเป็นท่ีประจกัษแ์จง้ในความเอ้ือเฟ้ือต่าง ๆ ท่ีไดแ้สดงต่อชาวคณะมิชชนันารีขณะท่ีอยูใ่นกรุงเทพฯ 
ทั้งยงัไดรั้บการสนบัสนุนในกิจการท่ีมิชชนันารีกระท า แต่เป็นท่ีน่าสลดใจยิ่งท่ีเหตุการณ์อนัเป็น       
อุปสรรคเ์กิดข้ึน ซ่ึงท าใหก้ารอยูข่องเขาปราศจากความสงบสุข ตวัอยา่งเช่นคนใชข้องมิชชนันารีไดล้ะ
ทิ้งหนา้ท่ีไปหมด ถึงอยา่งไรก็ดีขอ้ความกราบทูลของนายแมคโดแนลดก์็ดี ขอ้ความในพระราชสาส์นก็
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ดี มิไดก้ล่าวทา้วความถึงการประหารชีวติผูเ้ป็นคริสเตียนแมแ้ต่นอ้ย นายแมคโดแนลดไ์ดจ้ดบนัทึก
ต่อไปน้ี 

“ค ากราบทูลของขา้พเจา้มิไดท้  าใหเ้จา้หลวงแสดงทีท่าผิดปกติเลยแมแ้ต่นอ้ย พระองคพ์ยายาม
กลั้นโทษะไว ้ พลางรับสั่งวา่ พระองคมิ์ไดเ้ป็นตน้เหตุแห่งอุปสรรคท่ี์เกิดข้ึนในเร่ืองคนใช ้ ส่วนการ
ประหารบุคคล 2 คนนั้นพระองคท์รงไวซ่ึ้งอ านาจและสิทธ์ิท่ีพระองคพ์ึงกระท าไดใ้นเม่ือบุคคล 2 คน
นั้นไม่ไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีทางการไดม้อบหมายไว ้อยา่งไรก็ดีเร่ืองน้ีเป็นภาระกิจของพระองคท์ั้งส้ิน” 

เจา้หลวงจึงแน่พระทยัวา่เหตุการณ์คงจะเสร็จลงเพียงน้ี จึงทรงยติุการชุมนุมเขา้เฝ้าดว้ยความ
โล่งพระทยั เพราะในพระราชสาส์นก็ดี ในการชุมนุมเขา้เฝ้าก็ดี มิไดก้ล่าวอา้งถึงเหตุร้ายนั้นเลย ถา้เร่ือง
มาส้ินสุดลงแค่น้ี เราก็จะตกเป็นฝ่ายผดิพลาดอยา่งใหอ้ภยัไม่ได ้  มิใช่แต่ช่ือเสียงอนัดีของคริสเตียนจะ
มวัหมอง ช่ือเสียงของเราก็จะพลอยเสียไปดว้ย ในเม่ือดูเหมือนเราเป็นตน้ เหตุแห่งการวุน่วายคร้ังน้ี โดย
ไม่มีเหตุผลอะไรอนัควรเลย การเผชิญหนา้กบัเจา้หลวงต่อหนา้ชุมนุมหนา้พระท่ีนัง่ และกล่าวหาวา่
พระองคต์รัสขอ้ความไม่จริงนั้นเป็นส่ิงยากยิง่ ความจริงพระองคเ์ป็นตน้เหตุบงัคบัใหเ้ราตอ้งกระท า
เช่นนั้น ถา้พระองคไ์ม่ไดต้รัสค าเทจ็ เราเองกลบัตอ้งเป็นผูก้ล่าวค าเทจ็ ขา้พเจา้ไดทู้ลวา่ขา้พเจา้มีความ
เสียใจท่ีตอ้งกล่าววา่ เจา้หลวงทรงตระหนกัดีวา่พระองคเ์องมิไดต้รัสความจริง ไม่มีมนุษยค์นใดทัว่พื้น
แผน่ดินไทย รวมทั้งท่ีไดม้าชุมนุมเขา้เฝ้าในวนันั้น ท่ีจะไม่รู้วา่คน 2 คนถูกประหารเพราะเป็นคริสเตียน 
ไม่ใช่เพราะเหตุอ่ืนท่ีแกลง้ปลุกป่ันข้ึนเลย 

เจา้หลวงจอ้งดูขา้พเจา้ดว้ยความประหลาดพระทยัและเคืองแคน้ระคนกนั เพราะไม่ทรงคิดเลย
จนกระทัง่บดันั้นวา่ ขา้พเจา้ไดล่้วงรู้ขอ้เทจ็จริงของเหตุการณ์นั้นโดยละเอียด ยิง่ไปกวา่นั้นพระองคค์าด
ไม่ถึงวา่ จะมีหนา้ไหนกลา้น าความเป็นจริงเร่ืองน้ี มาเปิดเผยต่อหนา้ธาระก านลั แต่เท่าท่ีขา้พเจา้ได้
กล่าวไปแลว้นั้นมีผลเกิดข้ึนตามท่ีคาดไว ้ ทั้งน้ีท าใหค้วามเป็นผูย้ิง่ใหญ่ของพระองค ์ ไดรั้บความ
กระทบกระเทือนอยา่งแรง การโจมตีพระองคใ์นเร่ืองน้ีใหส้ าเร็จ จ  าเป็นตอ้งน าหลกัฐานพยานมา
ประกอบ และผูใ้ดเล่าในพื้นแผน่ดินไทย จะเป็นชนชั้นสูงหรือต ่าก็ดี ท่ีจะกลา้เป็นพยานกล่าวหาปรับ
ปร าพระองคไ์ด ้ ในการท่ีขา้พเจา้ไดน้ าความเร่ืองน้ีเปิดเผยข้ึนมา เป็นเหตุให้เจา้หลวงประสบกบัภาวะ
สุดแสนท่ีจะทนทานได ้ โดยเหตุนั้น พระองคจึ์งตดัสินพระทยัสลดัความสุขมุรอบคอบในการตรัสเร่ือง
น้ีเสียส้ิน ไม่พยายามท่ีจะตรัสค าแกต้วับ่ายเบ่ียงต่อไปอีก นายแมคโดแนลดไ์ดเ้ล่าต่อไป 

“เจา้หลวงรับสั่งวา่ เป็นความจริงท่ีวา่ ท่านประหารบุคคล 2 คนนั้น เพราะเขาหนัไปนบัถือ
ศาสนาคริสเตียน และจะประหารทุกคนท่ีเขา้เป็นคริสเตียนต่อไปอีก คนท่ีละทิ้งศาสนาประจ า
ประเทศชาติของตวั ไดช่ื้อวา่เป็นผูท้รยศต่อเจา้หลวง ฉะนั้นท่านจะตอ้งก าจดัเสีย ถา้คณะมิชชนันารีจะ
อยูท่  าการพยาบาลรักษาคนเจ็บแต่อยา่งเดียวก็อยูไ่ด ้ แต่จะตอ้งไม่ใหค้นเป็นคริสเตียน หา้มการสอน
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ศาสนาคริสตโ์ดยเด็ดขาด ถา้ขดัขืน ท่านจะขบัไล่ออกไปเสียจากประเทศ ตอนนั้นขา้พเจา้รู้สึกเกรงไปวา่ 
ท่านจะทรงร้ังสติไวไ้ม่อยู ่ อาจผลุนผลนัท าอนัตรายเราก็ได ้ ทั้งเจา้หนา้ท่ีซ่ึงเขา้เฝ้าอยู ่ ณ ท่ีนั้น ก็พลอย
ตกใจกลวัวา่เราจะไม่ปลอดภยั” 

ข่าวเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในคุม้หลวงวนันั้น ไดแ้พร่สะพดัออกไปราวกบัไฟป่า เม่ือเรากลบัท่ีพกั
ยงัไม่ทนัถึงประตูบา้น มีเพื่อนบา้นและมิตรสหายหลายคนไดส่้งข่าวตกัเตือนมาวา่ จะเป็นการเขลาเบา
ปัญญาอยา่งท่ีสุดถา้เราขืนอยูต่่อไป สถานะของเจา้หลวงขณะน้ี เปรียบประดุจสิงห์โตถูกกระตุกหนวด
ในถ ้า เม่ือขา้หลวงเดินทางกลบัแลว้ ไม่มีใครอาจล่วงรู้ไดว้า่ ท่านจะเกิดแผลงฤทธ์ิอยา่งใดข้ึนมาอีก 
ขา้หลวงก็มีความรู้สึกห่วงใยในความปลอดภยัของเราเป็นอนัมาก จึงตอ้งการใหเ้รากลบัไปเสียพร้อม
กนักบัเขา 

ขา้พเจา้ไม่ประสงคจ์ะจากไปโดยปราศจากการเขา้เฝ้าแต่ล าพงั ในเร่ืองน้ีมีผูท้กัทว้งวา่ไม่
บงัควร เพราะเจา้หลวงไม่ทรงพอพระทยัในตวัขา้พเจา้เป็นทุนเดิมอยูแ่ลว้ ความเคืองแคน้ก็ไดท้วคูีณ ใน
เม่ือขา้พเจา้ไดเ้ป็นผูก่้อเหตุใหท้่านเกิดโทษะ ตามเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนเม่ือวนัก่อน แต่ทั้งน้ีขา้พเจา้หามี
ความหวาดกลวัไม่ ส าหรับเร่ืองท่ีเกิดข้ึนเม่ือวนัก่อนนั้น ขา้พเจา้เช่ือวา่ เป็นเหตุให้เจา้หลวงมีความเกรง
ต่อขา้พเจา้ยิง่ข้ึน ดีกวา่ท่ีจะปล่อยใหท้่านตีหนา้ตายหลอกขา้พเจา้เล่นง่าย ๆ  

เหตุฉะนั้น เชา้วนัรุ่งข้ึน ขา้พเจา้ไดไ้ปยงัคุม้ ในเวลาซ่ึงขา้พเจา้รู้วา่เจา้หลวงทรงอยูก่บัสนมเอก
ของท่านแต่ล าพงั เป็นจริงตามท่ีขา้พเจา้ไดค้าดหมาย ท่านไดต้อ้นรับขา้พเจา้ดว้ยอธัยาศยัไมตรีอยา่งดียิง่
กวา่ท่ีเคย ขา้พเจา้ไดทู้ลเทา้ความถึงสัมพนัธภาพอนัจีรังระหวา่งท่านและพอ่ตาของขา้พเจา้คือ 
หมอบรัดเลย ์และกล่าวอา้งถึงกรุณาคุณของท่าน ท่ีไดอ้นุญาตให้เราเขา้มาท าการสอนศาสนาคริสต ์และ
ประกอบการเก้ือกลูในดา้นอ่ืน ๆ แก่ประชาราษฎร์ในประเทศของท่าน ไดก้ล่าวถึงการท่ีท่านทรงกรุณา
จดัใหมี้การตอ้นรับเราเม่ือแรกมาถึง แลว้ยงัไดโ้ปรดประทานใหเ้รามีบา้นช่องท่ีอยูอ่ยา่งสบาย และได้
พรรณนาถึงพระกรุณาคุณของท่านท่ีมีต่อเราอีกนานาประการ เราไดเ้ขา้มาอาศยัในประเทศฐานมิตร 
ฉะนั้นการท่ีจะจากไปดว้ยอาฆาตรมาดร้ายเยีย่งศตัรูกนัยอ่มเป็นภาวะขมข่ืนเหลือท่ีขา้พเจา้จะทนได้
ถอ้ยค าท่ีขา้พเจา้ไดพ้รรณนา ท าใหท้่านทรงพอพระทยัมาก ซ่ึงปรากฏชดัในพระอิริยาบถทั้งน้ีสมดงัท่ี
ขา้พเจา้คาดหมายไว ้ ท่านจึงไดรั้บสั่งวา่ เป็นความปรารถนาของท่านเช่นนั้นเหมือนกนัแลว้เราก็ไดรั้บ
อนุญาตให้อยูต่่อไป อยา่งนอ้ยท่ีสุดจนกระทัง่เจา้หลวงกลบัจากกรุงเทพฯ แลว้ ต่อจากนั้นขา้พเจา้
ตอ้งการจะใชเ้วลานานเท่าไรก็ได ้ เพื่อท่ีจะจดัเตรียมการจากไปใหมี้ความราบร่ืนฉนัทมิ์ตร เม่ือขา้พเจา้
ไดก้ล่าวขอบพระคุณท่านแลว้ ก็ไดทู้ลต่อไปวา่ ส าหรับนายวลิสันนั้นอาจจะตอ้งจากไปทนัที คร้ันแลว้
เราก็ไดจ้บัมืออ าลากนัดว้ยไมตรีจิต เสมือนหน่ึงวา่มิไดมี้เหตุการณ์เม่ือวนัก่อนเกิดข้ึนในคุม้เลย แลว้เจา้
หลวงก็ไดเ้สด็จไปกรุงเทพฯ กวา่จะเสด็จกลบัก็ตอ้งกินเวลาไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน  
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ตลอดเวลาท่ีเรายงัอยูใ่นเชียงใหม่ซ่ึงห่างออกไปเพียง 500 ไมล ์ ไม่ไดท้ราบข่าวคราวอะไรจาก
กรุงเทพฯ เลย ถา้หากเราจะส่งคนไปติดต่อยงักรุงเทพฯ ก็จะตอ้งกินเวลาไม่นอ้ยกวา่ 3 เดือน กวา่จะน า
ข่าวกลบัมาใหเ้ราทราบ ไม่เป็นท่ีอุ่นใจส าหรับเรานกั เม่ือไดรั้บข่าวเป็นคร้ังแรกวา่ ไดมี้ก าหนดเวลา
เสด็จกลบัของเจา้หลวงแลว้ และท่านไดรั้บการเล่ือนต าแหน่งข้ึนพร้อมดว้ยเกียรติอนัสูงจะกลบัมา
พร้อมดว้ยอ านาจเตม็ภาคภูมิ ส าแดงถึงการมีชยัของท่านอยา่งงดงาม 

ข่าวต่อมารายงานวา่ท่านทรงประชวร และไดมี้ค าสั่งให้กระท าพิธีบวงสรวง เพื่อให้ท่านหาย
จากโรคภยั ต่อมามีข่าวอีกวา่ท่านก าลงัเสด็จกลบัมาแลว้และไดมี้รับสั่งใหน้ าชา้ง 100 เชือกไปคอยรับ
เสด็จท่ีท่าน ้าซ่ึงอยูท่างทิศใตข้องแก่ง   

ในเร่ืองข่าวการประชวรของท่านนั้น บางคนสันนิษฐานวา่ไม่เป็นความจริง แต่เป็นกลอุบาย
ของท่านเพื่อจะหลบคดีท่ีพวัพนัท่านอยู ่ ต่อมาในกลางเดือนมิถุนายนมีข่าวมาวา่ ท่านเสด็จถึงท่าแก่งน ้า
แลว้ในลกัษณะประชวรหนกั ฉะนั้นจึงไดมี้ค าสั่งเพิ่มเติมมาอีก ใหบ้รรดาประยรูญาติและวดัวาอาราม
ทัว่ไป ท าบุญบวงสรวงเทวดาผสีางเพื่อท่าน 

เยน็วนัท่ี 29 ในเดือนมิถุนายน ขณะขา้พเจา้นัง่รถไปตามถนนในเวยีงไดมี้ผูห้น่ึงร้องตะโกน
บอกขา้พเจา้วา่ “เจา้หลวงส้ินชีพแลว้” ข่าวน้ีเป็นข่าวท่ีท าใหข้า้พเจา้มึนงงหาท่ีเปรียบมิได ้

ความหวัน่กลวัต่อการเสด็จกลบัของท่าน ท่ีมีอยูใ่นความรู้สึกของเรา ตลอดระยะเวลาน้ีได้
อนัตรธานหายไป พร้อมกบัความรู้สึกสงสารเวทนาไดเ้ขา้มาแทนท่ี ในเม่ือเราไดท้ราบวา่ท่านไดเ้สด็จ
ล่วงลบัไปแลว้โดยไม่มีวนักลบั เหตุการณ์น้ีท าใหเ้ราลืมความตลบแตลง และความเห้ียมโหดของท่าน
เสียส้ิน เหตุหวนระลึกถึงแต่คุณงามความดีของท่านเท่านั้น นึกถึงภาพการประทานเล้ียงอาหารและน ้า
ชาแก่เรา และนึกถึงการสนทนาตลกขบขนัอยา่งแกน ๆ ซ่ึงท่านพอพระทยัมาก ท่านเป็นเสมือนบิดาท่ี
น่ารัก ถึงแมท้่านมีน ้าพระทยัไม่แน่นอนปรวนแปรตามอารมณ์บ่อย ๆ ก็ตาม แต่ท่านก็ยงัเป็นมิตรท่ี
ประกอบไปดว้ยความเมตตาการุญ ในการบริหารราชการของท่านบ่อยคร้ัง ไดพ้ิสูจน์ใหเ้ห็นวา่ท่านเป็น
นกัปกครองท่ีดีผูห้น่ึงท่านเป็นคนเฉียบขาดและเห้ียมโหด แต่ถึงกระนั้นก็ดี ในสมยัท่านครองเมืองไม่มี
การลกัเล็กขโมยนอ้ยเลย 

ผูใ้ดท่ีไม่รู้สึกสมเพท ท่ีท่านมีพระทยัมานะบึกบึนอดทนต่อการเดินทางกลบั โดยทางอนัแสน
ธุระกนัดารในอาการท่ีจวนจะส้ินชีพอยูแ่ลว้ ก็เป็นผูท่ี้มีใจไมใ้ส้ระก าเตม็ที ท่านทรงอ่อนเพลียมาก จนมิ
สามารถจะทนต่อการกระเทือนของเรือซ่ึงเกิดข้ึนเพราะใชไ้มถ่้อได ้ จึงจ าเป็นตอ้งน าเอาเรืออีกล าหน่ึง 
มาจูงเรือท่ีท่านประทบัไป เม่ือรู้สึกหมดหวงัแห่งชีวติต่อไปแลว้ท่านมีความปรารถนาแต่ส่ิงเดียวคือ 
ขอใหไ้ปถึงคุม้ก่อนลาโลก ขอไปส้ินชีพท่ีคุม้ของท่าน การเดินทางผา่นแก่งน ้าอนัเช่ียวจดันั้นเป็นส่ิงท่ี
เหลือจะทนทาน รู้สึกวา่มนัชา้และเป็นการทรมานอยา่งยิง่ส าหรับผูท่ี้ใกลจ้ะส้ินใจ การเดินทางดว้ยชา้งก็
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เหมือนกนั ชา้งแสนจะกระเทือนและชกัชา้ พอเรือถึงท่า ท่านไดถู้กน าข้ึนคานหาม เพื่อข้ึนฝ่ังอยา่ง
รวดเร็วเท่าท่ีเจา้พนกังานหามจะผลดัเปล่ียนกนัได ้ ท่านถูกหามข้ึนเขาลงหว้ยของแม่ปิงไปโดยรีบร้อน 
ท่ามกลางแดดอนัแผดร้อนและบางคราวก็โดนฝนอยา่งหนกั ในท่ีสุดเยน็วนัท่ี 28 มิถุนายน ขบวนเสด็จ
ไดห้ยดุลงท่ีแห่งหน่ึงบนฝ่ังซา้ยของแม่ปิง ตรงเขตแดนอนัเป็นท่ีติดต่อกบัเมืองของท่าน ซ่ึงอยูบ่นฝ่ัง
แม่น ้าตรงขา้ม ท่านรับสั่งวา่ “ท่ีน่ีต  าบลอะไร” มีค  าทูลตอบวา่ “ล าพนู” ท่านรับสั่งต่อไปวา่ “จงพาเรา
ขา้มแม่น ้าฟากโนน้โดยเร็ว”  เจา้หนา้ท่ีไดป้ฏิบติัตามค าสั่งทนัที แต่อาการของท่านหนกัลง เพราะไดรั้บ
ความอ่อนเพลียลงเป็นอนัมากเน่ืองจากการขา้มน ้า ตลอดคืนวนันั้นทรงบรรทมมิไดเ้ลย จิตใจก็เล่ือน
ลอยท่านไดฝั้นไปวา่ไดป้ระทบัและท าพิธีสวดมนตถ์วายเคร่ืองบูชาอยูท่ี่คุม้ รุ้งข้ึนเชา้เจา้หลวงยงัมีชีวติ
อยู ่ แต่อ่อนเพลียมากจนเจา้พนกังานผูห้ามตอ้งหยดุแทบทุกระยะ 2-3 กา้ว เพื่อมหาดเล็กจะไดพ้ดัวแีละ
ประคบัประคองชูก าลงั ถึงกระนั้นก็ดี ท่านยงัรับสั่งใหรี้บไปโดยเร็ว ในท่ีสุดการพดัวแีละการถวายน ้า, 
ยาชูก าลงัก็ช่วยใหอ้าการดีข้ึนไม่ได ้เจา้พนกังานจึงไดว้างเปลลงภายใตก้ลดทอง 2 คนัซ่ึงบงัแสงแดดอนั
แรงกลา้ไว ้ ทุกคนในคณะซ่ึงมีจ านวนไม่ก่ีคน ไดย้นืข้ึนกม้ศีรษะลงสงบสติอารมณ์ ในขณะท่ีวญิญาณ
ของเจา้หลวงจะออกจากร่างไปปรากฏต่อพระพกัตร์พระผูส้ร้างในขณะเม่ือเกือบจะถึงคุม้อยูแ่ลว้ แต่ยงั
ไม่ทนัถึงทีเดียวก็มาด่วนถึงวาระสุดทา้ยเสีย โดยไม่มีประยรูญาติท่ีใกลชิ้ดไดมี้โอกาสมาเห็นใจเจา้
พนกังานจึงไดจ้ดัการเอาผา้คลุมพระศพไว ้ แลว้รีบเดินทางต่อไปยงัหน่วยท่ีพกัถดัไป ซ่ึงอยูห่่างจากตวั
เมืองประมาณไม่ก่ีไมล ์ ขบวนไดห้ยดุ ณ ท่ีนั้น ในเวลาเดียวกนักบัผูส่้งข่าวการส้ินพระชนมไ์ดม้าถึง
เชียงใหม ่

เหตุการณ์แห่งวาระสุดทา้ยของเจา้กาวิโลรสสุริยวงค ์ เจา้หลวงเชียงใหม่ดงัท่ีไดบ้รรยายมานั้น 
ขา้พเจา้ไดท้ราบในวนัรุ่งข้ึนจากเจา้ชายองคห์น่ึงท่ีตามเสด็จ เจา้หลวงส้ินพระชนมว์นัท่ี 29 มิถุนายน 
พ.ศ. 2413 เวลา 10 นาฬิกา รวมพระชนมม์ายไุด ้70 ชนัษา นบัเป็นปีท่ี 16 ในรัชกาลของท่าน 

เจา้อินทนนทใ์นขณะนั้นแมย้งัไม่ไดถู้กสถาปนาตามทางการ ใหเ้ป็นเจา้หลวง ไดใ้หค้  ามัน่กบั
ขา้พเจา้ เม่ือพบกนัท่ีค่ายพกัพระศพวา่ เราคงจะไดรั้บอนุญาตให้ตั้งบา้นเรือนอยู ่ และด าเนินการของเรา
ต่อไป โดยมิตอ้งเสียค่าเช่าหรือถูกขดัขวางแต่อยา่งใด เจา้องคอ่ื์น ๆ ตลอดจนบรรดาขา้ราชการทั้งหลาย
ต่างใหค้  ามัน่สัญญาเช่นเดียวกนัดว้ยความยนิดี 
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บทที ่5 พระรำชโองกำรเร่ืองศำสนำ 

ถา้จะวา่กนัไปแลว้ชนเช้ือชาติลาวมกัจะนิยมการนบัถือผีกนัทั้งส้ิน เราเคยมีโอกาสพบเห็นอยู่
บ่อย ๆ วา่ นบัตั้งแต่คนชั้นสูงลงไปถึงคนชั้นต ่า หรือเรียกไดว้า่ทุกชั้นวรรณะ หวาดกลวัเร่ืองผนีกั ตั้งแต่
เกิดจนตายตอ้งมีการเส้นไหวบ้วงสรวงผบีา้น ผีเรือน ตลอดจนพระเส้ือเมือง ทรงเมือง เพราะเช่ือกนัวา่ 
ถา้ผโีกรธแลว้ผูค้นจะพากนัป่วยไข ้หรือเดือดร้อนไปตาม ๆ กนั 

เม่ือเรามาอยูเ่ชียงใหม่คราวแรก เราประหลาดใจอยูเ่สมอ ไม่วา่ตามหวัเมืองใหญ่นอ้ย คนท่ีถูก
กล่าวหาวา่เป็นปอบแลว้ เป็นตอ้งถูกขบัไล่ออกไปจากถ่ินฐานบา้นช่องของตนเป็นจ านวนมิใช่นอ้ย จะ
ไม่มีใครยอมใหเ้ขาอยูใ่นบา้นเมืองเลย และการกล่าวหาวา่เป็นปอบ เป็นวธีิการอยา่งหน่ึงท่ีใชเ้บียดเบียน
และประหารกนั ชาวเมืองนิยมกนันกั และใชเ้ป็นวธีิการก าจดัคู่อริหรือเพื่อนบา้นท่ีขดัใจกนัไดผ้ลดี อยา่
วา่แต่ครอบครัวสามญัชนเลย แมแ้ต่พวกจา้ว ๆ ก็ยงัรักษาต าแหน่งของตวัไม่ได ้ ตอ้งไดรั้บการลงโทษ
เช่นเดียวกนั ถา้ใครถูกสงสัยวา่เป็นปอบ บุคคลนั้นหรือครอบครัวนั้นตอ้งรับเคราะห์ เรารู้สึกเห็นใจพวก
ท่ีไดรั้บเคราะห์กรรมเช่นนั้น โอกาสท่ีเราจะช่วยคนเหล่านั้นได ้ก็มีทางเดียวเท่านั้นคือ ดว้ยวธีิแนะน าสั่ง
สอนเขา 

ในท่ีสุด ในเดือนสิงหาคม 2421 นบัวา่เป็นโอกาสอนัดี จา้วผูม้ ัง่คัง่และมีเกียรติผูห้น่ึง ขอร้องให้
ขา้พเจา้ช่วยคุม้ครองป้าแสงบุญและครอบครัว เพราะมีผูก้ล่าวหาวา่เป็นปอบ หญิงผูน้ั้นเคยเป็น
อนุภรรยาของจา้วพ่อผูล่้วงลบัไปแลว้ และเคยมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกักนัในสมยัของท่าน หญิงนั้นมีลูกชาย
น่ารัก 2 คน เกิดจากสามีคนต่อมา และมีหลานคนหน่ึงก าลงัรุ่นสาว สามีคนท่ีสองของแกเป็นพอ่หมา้ย 
มีผูส้งสัยวา่เมียเก่าของแกจะถือไสยศาสตร์ จึงวา่กนัวา่ผีปอบเขา้สิงครอบครัวน้ี เพราะลูกชายทั้ง 2 ใน
ฤดูฝนซ่ึงก าลงัตกซุกและน ้าก าลงัหลากเช่นนั้น ครอบครัวน้ีจะตอ้งถูกขบัไล่ไป คงจะตอ้งตายกนัตาม
ทางบา้งแน่นอน เจา้นายของแกบอกวา่ ท่านเองก็ช่วยอะไรไม่ได ้ และไม่มีใครในแผน่ดินจะช่วยได ้
นอกจากเราเท่านั้น ท่ีจะคุม้ครองช่วยเหลือใหพ้น้จากเคราะห์กรรมอนัน้ีได ้ ขา้พเจา้บอกเขาวา่ขา้พเจา้
เตม็ใจท่ีจะลองดีผ ีแต่วา่เราไม่อยากจะขดัขืนอุปาทานของชาวบา้นโดยไม่จ  าเป็น เจา้นายของแกก็เตม็ใจ
จะรับผดิชอบทางกฎหมาย นอกนั้นใหเ้ราจดัการเร่ืองผตีามความพอใจ หลงัจากท่ีไดเ้รียนใหท้่าน
ขา้หลวงไทยทราบถึงเร่ืองราวแลว้ ขา้พเจา้ก็รับเอาครอบครัวนั้นมาอยูด่ว้ย 

ในวนันั้นเองบา้นของแกก็ถูกเผาวนิาศส้ิน และแมแ้ต่พุม่ไม ้ ตน้ไมจ้ะเหลือไวใ้ห้เป็นปีศาจสิง
อยูส่ักตน้ก็ไม่มี แต่เร่ืองอ้ือฉาวก็ยงัสงบลงไม่ได ้ เพราะพอดีเกิดไขร้ะบาดใหญ่ในหมู่บา้นนั้น เขาเห็น
พอ้งตอ้งกนัวา่ เพราะผสิีงอยูใ่นตวัเด็กนั้นเป็นตน้เหตุ ดว้ยวสิัยความอยากรู้อยากเห็นของเด็ก เขาทั้งสอง
คนนั้นกลบัไปดูสถานท่ีบา้นเก่าสองหรือสามคร้ังและก็ประหลาดทีเดียว ทุกคร้ังท่ีเด็กทั้ง 2 ไปเยีย่มบา้น
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ของเขา พวกหมู่บา้นนั้นตอ้งพากนัไม่สบาย จึงเหมาเอาวา่เด็กสองคนน้ีเป็นตวัการ จะไปช้ีแจงวา่
ความคิดอยา่งนั้นมนัโง่ส้ินดี หรือจะไปอา้งวา่ท่ีเขามาอาศยัอยูก่บัเรานั้น ไม่เห็นมีใครเจบ็ไขอ้ะไร ก็ป่วย
การเปล่า ๆ ขอ้น้ีเขาอธิบายไดง่้าย ๆ วา่ ผนีั้นกลวัพระผูเ้ป็นเจา้ของเรา และไม่กลา้ล่วงล ้าเขา้มาใน
บริเวณท่ีเราอยู ่ มนัจึงไปสิงอยูท่ี่ตน้ไมใ้หญ่นอกบา้น พอเด็กออกไปขา้งนอก มนัก็โดดเขา้สิงเด็กและ
ติดตามไปไหน ๆ ดว้ย 

ในท่ีสุดจา้วองคน์ั้นก็ส่งข่าวมาบอกใหข้า้พเจา้เลิกคุม้ครองครอบครัวนั้น ท่านทนไม่ไดเ้ม่ือรู้วา่
ชาวบา้นเกลียดชงัท่าน และเม่ือขา้พเจา้ปฏิเสธ กลบัขู่วา่จะน าเร่ืองข้ึนสู่ศาล ในเร่ืองน้ีขา้พเจา้ตอบวา่
ยนิดีท่ีจะใหศ้าลพิจารณา แต่ไม่ใช่พิจารณาในศาลลาวขอใหพ้ิจารณาต่อหนา้ขา้หลวง ถา้ท่านขา้หลวง
ปลงใจเช่ือวา่ความป่วยไขท่ี้เกิดข้ึนในหมู่บา้นนั้น เน่ืองมาแต่แรงผท่ีีสิงอยูก่บัครอบครัวนั้น เราก็จะขบั
ไล่คนเหล่านั้นไปทนัที ขา้พเจา้แถมทา้ยวา่ แต่ถา้จะมีเง่ือนไขไวส้ักอยา่งหน่ึง ก็จะเป็นการยติุธรรมดี คือ
วา่ถา้หากพิสูจน์ไม่ได ้ผูก้ล่าวหานัน่แหละควรจะถูกขบัไล่ไป ขอ้น้ี...ขา้พเจา้รู้ดีอยูว่า่ จะเป็นการตดัเร่ือง
ยุง่ยากน้ีเสียโดยส้ินเชิง เราไม่ไดย้นิใครกล่าวขวญัถึงเร่ืองน้ีอีกเลย นบัวา่เป็นชยัชนะอนัยิง่ใหญ่ในการ
ลองดีกบัปีศาจ และต่อมาจะเห็นไดว้า่ เราไดท้  าคุณประโยชน์ ใหแ้ก่ผูเ้คราะห์ร้ายในท านองเดียวกนัน้ี 
เป็นจ านวนมาก  

เกือบใกลก้ลางปี 2421 น้ีเอง ลูกสาวคนโตของหนานอินตา ก าหนดจะเขา้พิธีสมรสกบัชาย
หนุ่มคริสเตียนผูห้น่ึง ซ่ึงก าลงัเรียนเป็นศิษยาภิบาลอยูน่ี่เป็นคร้ังแรกท่ีมีพิธีสมรสทางคริสตศาสนา เรา
จึงไดต้ระเตรียมการเล้ียงฉลองวนัสมรสกนัเล็ก ๆ นอ้ย ๆ นอกจากพวกคริสเตียนแลว้ ก็ไดเ้ชิญจา้วและ
เพื่อนฝงูท่ีชอบพอกนัเป็นพิเศษอีกสองสามท่าน ซ่ึงใคร่จะไดเ้ห็นพิธีแต่งงานของคริสเตียนดว้ย ใน
จ านวนแขกท่ีเชิญมานั้นก็มีจา้วเทพวงค ์ ซ่ึงเป็นเจา้ขนุมูลนายของหนานอินตา และเป็นนอ้งชายของจา้ว
อุปราชรวมอยูด่ว้ย 

เราไดท้ราบวา่พอ่เฒ่าหวัหนา้ครอบครัวเจา้สาว......ซ่ึงเป็นท่ีรู้กนัวา่เกลียดชงัคริสตศาสนายิง่นกั
....ไดขู้่วา่จะขดัขวางพิธีสมรส เวน้แต่เราจะยอมจ่ายเงินใหพ้อ่เฒ่า ในฐานะท่ีเขาเป็นหวัหนา้ครอบครัว 
เพื่อเป็นค่าธรรมเนียมเสียผี เงินนั้นก็เป็นเพียงจ านวนเล็กนอ้ย.....ส าหรับในหมู่ราษฎรสามญัแลว้ก็ไม่
เกินจ านวน 6 รูปี การเสียผน้ีีถือวา่เป็นการรับรองการสมรสตามกฎหมายโดยไม่ตอ้งมีพิธีรีตองแต่อยา่ง
ใดอีก อนัท่ีจริง การจ่ายเงินจ านวนน้ีควรจะเรียกวา่ เป็นเร่ืองของการท าบุญสุนทานเสียมากกวา่ เพราะ
เอาไปท าเพื่อประโยชน์ของผีบา้นผเีรือนอะไรท านองนั้น เม่ือเขา้มาถือคริสตศาสนา ขอ้ผกูพนัน้ีก็ควร
จะหมดไปโดยจารีตของบา้นเมือง เงินจ านวนนั้นตกอยูแ่ก่พอ่เฒ่า และแกก็ตั้งใจจะเอาไปใหไ้ดมิ้ฉะนั้น
แกจะท าใหเ้ดือดร้อน ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายถึงพิธีสมรสใหบ้รรดาจา้วและท่านขา้หลวงฟัง ขา้พเจา้ทราบดี
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วา่ ขา้หลวงเห็นชอบในความเป็นธรรมของขา้พเจา้ดีอยู ่ และขา้พเจา้เช่ือวา่ทางรัฐบาลก็คงจะช่วยเหลือ
คุม้ครองเรา ถา้หากตาพ่อเฒ่านั้นท าวุน่วายอีก 

จริงดงัวา่ พอรุ่งเชา้ก็ไดย้นิเสียงแกตะโกนอยูห่นา้บา้น ขู่วา่จะแช่งชกัหกักระดูกครอบครัวนั้น 
ถา้หากไม่ยนิยอมท าตามค าขอของแก พ่อของเจา้สาวก็เกิดตกใจข้ึนมา และเห็นวา่ เราควรจะขอทาง
บา้นเมืองช่วยเหลือหลงัฉาก มิฉะนั้นแลว้แกจะล าบาก บรรดาแขกเหร่ือก็มากนัแลว้ และทุกคนก็ก าลงั
เพง่เล็งดูวา่ใครจะเป็นฝ่ายมีชยั ขา้พเจา้เขา้ไปหาเจา้นายของครอบครัวนั้นเพื่อให้รับรู้และอนุญาต แต่
ท่านบอกวา่มนัเป็นเร่ืองใหญ่เกินกวา่ท่ีจะอนุญาตได ้ ขา้พเจา้ควรจะไปหาคนท่ีทรงอ านาจเหนือ ก็เลย
กลายเป็นปัญหาท่ีขบไม่แตกในเชา้วนันั้น ดงันั้นเราจึงมิไดท้  าอะไรไป นอกจากกล ้ากลืนความรู้สึกไว ้
ขอโทษแขกเหร่ือ แลว้ก็เชิญใหรั้บประทานเล้ียง และคอยหาทางท่ีจะใหม้นัถูกตอ้งตามกฏหมายเอาที
หลงั ดงันั้นเราจึงไปหาจา้วอุปราช แต่ท่ีนัน่มนักลายเป็นวา่เราวิง่เขา้ไปชนก าแพงดี ๆ น่ีเอง จา้วอุปราช
นึกยิม้เยาะในใจวา่เราก าลงัเขา้ตาจน ถา้คนของเราแต่งงานกนัไม่ได ้ กิจการของเราก็เป็นอนัตอ้งหยุดย ั้ง
โดยปริยายแกกล่าววา่ ไม่มีใครนอกจากพระเจา้แผน่ดินสยามเท่านั้น ท่ีจกัทรงอ านาจพอท่ีจะเขา้
แทรกแทรงในปัญหาเช่นน้ีได ้

ขา้พเจา้จึงละทุกส่ิงทุกอยา่งไวก่้อน แลว้ตั้งหนา้ตั้งตาเขียนค าร้องซ่ึงจะน าข้ึนทูลเกลา้ฯ ถวายใน
หลวงรัชกาลท่ี 5 ในนามแห่งคริสเตียนผูจ้งรักภกัดีต่อพระองค ์ขา้พเจา้ขอพระราชทานพระมหากรุณา ท่ี
ไดท้รงโปรดรับรองในสิทธิทั้งทางฝ่ายบา้นเมือง และทางศาสนา ซ่ึงราษฎรทั้งหลายของพระองค์
ไดรั้บรรดาสิทธิเหล่าน้ีอยู ่ ท่ีแน่นอนก็คือสิทธิท่ีจะเขา้สู่พิธีสมรสได ้ ตามพิธีแห่งศาสนาของตน ค าร้อง
อีกประการหน่ึง ท่ีขา้พเจา้ไดร้ะบุไวด้ว้ยความไม่แน่ใจก็คือ...ขอใหบ้รรดาคริสเตียนไดรั้บการผอ่นผนั
จากงานหลวงในวนัสะบาโต มิฉะนั้นเม่ือเจา้นายเกิดเกร้ียวกราดข้ึนมาก็อาจถือเอาเหตุเล็ก ๆ นอ้ย ๆ 
เช่นน้ีเป็นเคร่ืองก่อความยุง่ยากข้ึนได ้

เราไดจ้ดัการส่งผูถื้อสาสน์พิเศษใหล้งเรือเร็ว พร้อมดว้ยสั่งใหเ้ดินทางด่วนท่ีสุดท่ีจะท าได ้ผูถื้อ
สาสน์กลบัมาโดยรวดเร็วแทบไม่น่าเช่ือ คือถึงเชียงใหม่ในวนัอาทิตยท่ี์ 29 กนัยายน วนันั้นตอนบ่ายมาก
แลว้ ท่านขา้หลวงไดแ้จง้ให้ขา้พเจา้ทราบวา่หนงัสือไดม้าถึงแลว้ รุ่งข้ึนเชา้ขา้พเจา้ก็ไดไ้ปหาท่าน ท่าน
อ่ิมเอิบไปดว้ยความปิติ การขอร้องของท่านไดรั้บอนุญาตแลว้ทุกประการและไดรั้บสิทธิยิง่ไปกวา่นั้น 
คือรวมทั้งสิทธิเสรีภาพในการนบัถือศาสนาในหวัเมืองลาวทุกแห่งดว้ย ท่านดูเหมือนจะดีใจใน
ความส าเร็จของเรา ราวกบัเป็นของท่านทีเดียว ท่านบอกวา่ท่านไดแ้จง้ใหบ้รรดาจา้วนายและขา้ราชการ
ทั้งปวงใหม้าในตอนบ่าย และท่านไดป้ระกาศสิทธิอนัน้ีใหท้ราบทัว่ถึงกนั เราต่างก็เตม็ต้ืนไปดว้ย
ความรู้สึกกตญัญู 
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ค าประกาศพระบรมราชโองการอยูก่บัท่านขา้หลวง ค าแปลพระบรมราชโองการมีขอ้ความ
ดงัต่อไปน้ี 

“ขา้พเจา้พระยาเทพวรชุน ผูรั้บสนองพระบรมราชโองการจากพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั
แห่งประเทศไทย ในเชียงใหม่ ล าพนู ล าปาง ขอประกาศพระบรมราชโองการแก่บรรดาจา้วผูค้รองนคร
และขา้ราชการทุกชั้น ตลอดจนประชาราษฎร์ ในเมืองและแวน่แควน้ตามท่ีกล่าวระบุมาแลว้วา่ สมเด็จ
พระเจา้อยูห่วัไดท้รงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ พระราชทานสาสน์ประทบัราชลญัจกรมา และมีพระบรม
ราชโองการในเร่ืองน้ีวา่” 

กิจการทางศาสนาและทางอาณาจกัร ยอ่มไม่มีการขดัแยง้กนั ผูใ้ดท่ีใคร่จะนบัถือศาสนาใดดว้ย
จิตศรัทธา ในเม่ือเห็นวา่ศาสนานั้น ๆ เท่ียงแท ้และเหมาะท่ีจะพึงนบัถือได ้ก็อนุมติัใหก้ระท าไดโ้ดยไม่
มีขอ้ขีดคัน่ ความรับผดิชอบอนัจะเกิดแต่การเลือกนบัถือศาสนานั้น ข้ึนอยูก่บัตวับุคคลนั้นเองหาไดมี้
กฏหมายหรือประเพณีใดของเมืองไทย หรือในสนธิสัญญากบัต่างประเทศ ท่ีจกักีดกนัการนบัถือศาสนา
และพิธีกรรมของผูห้น่ึงผูใ้ดไม่ 

อน่ึง ประกาศฉบบัน้ี บงัคบัมาอยา่งเคร่งครัดแก่บรรดาจา้วผูค้รองนคร และญาติมิตรของผูท่ี้
ปรารถนาจะเขา้ถือคริสตศาสนา มิใหก้ระท าการขดัขวางแต่ประการใดประการหน่ึง และมิใหบ้งัคบั
บุคคลเหล่านั้น ในการกระท ากิจหรือประกอบพิธีกรรมใด อนัเป็นส่ิงตอ้งหา้มในศาสนาของเขา เช่นการ
เส้นไหวบ้วงสรวงผ ี และท างานในวนัซะบาโต เวน้ไวแ้ต่จะเกิดราชการสงครามหรืองานอนัส าคญั
ยิง่ใหญ่ ซ่ึงอยา่งไรก็ดี ตอ้งไม่เป็นการกลัน่แกลง้ แต่จะตอ้งมีความส าคญัอยา่งยิง่ยวด ขอใหพ้ึงตระหนกั
ไวด้ว้ยวา่ บุคคลเหล่านั้นจะตอ้งมีเสรี และไม่ไดรั้บการขดัขวางใด ๆ ในการประกอบพิธีในวนัซะบาโต
ดว้ย 

ประกาศมา ณ วนัท่ี 8 ตุลาคม พ.ศ. 2421 ข้ึน 13 ค ่า เดือน 11 เป็นปีท่ี 11 ในรัชกาลปัจจุบนั 
บา้นแป้นในเขตเมืองล าพนูเกิดไขป่้าระบาดคร้ังใหญ่ บา้นท่ีมิไดป้ระสบความโศกเศร้า

เน่ืองจากดว้ยคนในครอบครัวป่วยตายดว้ยโรคระบาดน้ี มีไม่ก่ีบา้นเขาเขา้ใจวา่ผเีขา้สิงคนในบา้นนั้น 
และท าลายชีวติคนทั้งหมู่บา้น ครอบครัวผูมี้อนัจะกินครอบครัวหน่ึงถูกหาวา่มีผีอาศยัอยู ่แต่เขาไม่แน่ใจ
วา่ใครมีผสิีงแน่เขาจึงสงสัยหมดทุกคนในครอบครัว ยิง่กวา่นั้นยงัมีแผนการณ์จะก าจดัอีกดว้ย 

คร้ังแรกก็มีบตัรสนเท่ห์ทิ้งไวห้นา้บา้น เตือนใหค้รอบครัวน้ีหนีไปอยูเ่สียท่ีอ่ืน มิฉะนั้นจะตอ้ง
ตาย เม่ือการขู่ไม่ไดผ้ล ชาวบา้นก็พากนัมาพร้อมกบัมีค าสั่งจากศาล ช่วยกนัขบัไล่เจา้ของบา้น พอ
ครอบครัวนั้นยา้ยออกไปไม่ทนัไร ชาวบา้นก็ท าลายบา้นไมส้ักขนาดใหญ่สองหลงั ฉางขา้วและอ่ืน ๆ 
ทนัที แมแ้ต่ตน้ไมก้็ไม่มีเหลือ ครอบครัวนั้นตอ้งหนีไปอยูก่ะตอ๊บไม่ใผ ่ซ่ึงสร้างข้ึนอยา่งกระทนัหนับน
ฝ่ังแม่น ้าปิงห่างจากบา้นเดิมราวแปดสิบเส้น บงัเอิญท่ีสุดท่ีเขาไดม้าพบกบัพวกเรา เขาไดข้่าววา่พระ 
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เจา้อยูห่วัไดท้รงใหค้วามคุม้ครองพวกคริสเตียน และไดท้ราบวา่ศาสนาคริสเตียนจะป้องกนัเขาจากผี
ร้าย เขาจึงตอ้งการทราบความจริงวา่เป็นอยา่งไร อีกอยา่งหน่ึงก็เพื่อจะหาท่ีหลบซ่อนอยูด่ว้ย 

เราตอ้งรีบจดัการช่วยเหลือครอบครัวน้ีอยา่งเร็วท่ีสุด ไม่ตอ้งสงสัยเลยวา่ ถา้พวกชาวบา้นท่ี
ครอบครัวน้ีไปอาศยัอยู ่ รู้เร่ืองเขา้ เขาก็ตอ้งพากนัขบัไล่ครอบครัวน้ีอีก ดว้ยค าขอร้องอยา่งจริงใจจาก
ชายคนนั้น ขา้พเจา้จึงน าผูอ้าวโุสคนหน่ึงไปสอบสวนเร่ืองราวดว้ยตนเอง ดูเป็นเร่ืองท่ีน่าเวทนามาก เขา้
ของท่ีติดตวัมา เช่นท่ีนอน หมอน มุง้ เคร่ืองครัว เคร่ืองใชต่้าง ๆ กองรวมกนัเป็นพะเนินในกะตอ๊บหลงั
เล็ก แทบไม่มีท่ีนอนอยูแ่ลว้ มีหญิงคนหน่ึงแก่มากแลว้ท าอะไรก็ไม่ค่อยได ้ และเด็กเล็ก ๆ ก็นอนกล้ิง
เกลือกอยูต่ามพื้นเท่าท่ีจะนอนลงไปได ้ เขาตกอยูใ่นฐานะท่ีไม่มีใครช่วยเหลือไดเ้ลยทีเดียว หนานไชย
วรรณะ ไดย้ืน่ค  าร้องทุกขไ์ปยงัศาลและเจา้เมือง แต่ก็ไดรั้บค าตอบวา่ไม่มีทางใดจะช่วยได ้ทางศาลนั้นก็
ท าอะไรไม่ได ้ ส่วนทางเจา้เมืองกบัพวกเรา ท่านใหค้วามสนิทสนมดี และไม่รังเกียจชายนั้นแต่อยา่งใด 
แต่ความหวงัท่ีจะไดรั้บความช่วยเหลือนอ้ยเหลือเกินพวกเราไดพ้ร้อมใจกนันมสัการพระเจา้ ท่ีกะตอ๊บ
อนัรุงรังนั้น เป็นการนมสัการของคริสเตียนคร้ังแรกท่ีเขาไดร่้วมดว้ย เราสัญญากบัเขาวา่จะช่วยเหลือ
พวกเขาทุกทางท่ีจะท าได ้แลว้ก็ลาจากไป 

วนัรุ่งข้ึน ขา้พเจา้กบันายมาตินลงไปล าพนูเพื่อพบเจา้เมือง เจา้เมืองไม่อยูท่ี่จวน ไปอยูท่ี่ทุ่งนา
ห่างจากเมืองออกไปหลายไมล ์ เราตามไปหาท่านจนถึงท่ี ท่านตอ้นรับดว้ยอธัยาศยัอนัดีแต่ก็บอกเราวา่ 
“ถึงหากขา้พเจา้จะออกค าสั่งคุม้ครองครอบครัวน้ีก็คงไม่ไดผ้ลอยา่งใด เพราะชาวบา้นทุกคนเขา้ใจวา่ผี
สิงอยูใ่นครอบครัวนั้นท าให้พอ่แม่พี่นอ้งของเขาตาย หากพวกท่านมีวธีิช่วยเหลือเขาไดก้็ช่วยไปเถิด แต่
ถา้เขากลบัเขา้ไปยงัหมู่บา้นอีก ขา้พเจา้ไม่กลา้รับรองวา่จะเกิดอะไรข้ึน เม่ือพวกเราบอกวา่เวลาน้ี
ครอบครัวนั้นเลิกเช่ือผ ี แต่หนัมาเช่ือพระวิญญาณบริสุทธ์ิ เจา้เมืองจึงตอบวา่ นัน่ก็ดีแลว้ แต่จะให้
ขา้พเจา้ท าอยา่งไร? คนอ่ืนจึงจะเช่ือวา่เขาปลอดภยั เราจึงขอร้องใหท้่านยกท่ีนั้นให้แก่เรา เพื่อใชเ้ป็น
สถานท่ีส าหรับการเทศนา และใหค้รอบครัวคริสเตียนครอบครัวหน่ึงไปอยูท่ี่นัน่ แลว้จะใชย้ารักษาเขา
ใหห้าย ขา้พเจา้รับจะดูแลเอง แต่จะตอ้งขอแรงครอบครัวนั้นใหช่้วยท างานให ้ท่านเจา้เมืองตกลงตามค า
ขอของเรา เราเช่ือในค าพูดของท่านจึงเดินทางกลบับา้นดว้ยความหวงั”  

สองสามวนัต่อมาขา้พเจา้ออกเดินทางไปบา้นแป้น พร้อมกบัผูเ้ฒ่าคนหน่ึงกบัคริสเตียนอีกสอง
สามคน การเตน็ทข้ึ์นท่ีชายทุ่ง ห่างจากบา้นร้างนั้นประมาณร้อยหลา เพื่อต่อสู้กบัผท่ีีท าลายชีวติคนหรือ
วา่อีกนยัหน่ึงกคื็อ เป็นการต่อสู้ระหวา่งคริสตศาสนาและการถือผนีัง่เอง 

เชา้วนัรุ่งข้ึนเราลงมือท างาน โดยใหผู้ช้ายในครอบครัวท่ีถูกขบั ช่วยกนัขนไมอ้อกจากบา้นพงั
หลงันั้น มาทีละช้ินสองช้ิน แลว้ช่วยกนัปลูกบา้นต่อมาชาวบา้นสองสามคนก็อาสามารับจา้งช่วยงาน 
พวกผูห้ญิงก็มาช่วยปรุงอาหารใหพ้วกผูช้าย ไม่นานนกับา้นหลงันั้นก็เสร็จเรียบร้อยตั้งแต่พื้นถึงหลงัคา 
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เรายา้ยข้ึนไปอยูบ่นบา้นใหม่ และเช้ือเชิญชาวบา้นมาร่วมนมสัการในเยน็วนันั้น มีการ้องเพลง 
อธิษฐานและโมทนาพระคุณพระเจา้ หลายคนข้ึนมาบนบา้น บางคนนัง่ฟังใตถุ้น เราแจกยาควนินินใหผู้ ้
ท่ีเป็นไข ้ เขารับไปดว้ยความยนิดี ท่ีจะไดห้ายจากโรคภยัโดยความอารียข์องพวกคริสเตียน ระยะนั้นไข้
ระบาดก็บางเบาลง ผูค้นเร่ิมหายกลวั เม่ือถึงเวลาจ าเป็นท่ีขา้พเจา้จะตอ้งกลบัไปเชียงใหม่ ขา้พเจา้ไดจ้ดั
ใหผู้เ้ฒ่าอยูต่่อไป เพื่อช่วยเหลืออุดหนุนน ้าใจครอบครัวเหล่านั้น ซ่ึงค่อย ๆ ทะยอยกลบัมาอยูบ่า้นเดิม ท่ี
นัน่ก็กลายเป็นหมู่คริสเตียนตามท่ีเราไดต้ั้งใจไว ้ต่อมาก็เจริญข้ึนเป็นคริสตจกัรเบท็เอล 
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บทที ่6 มติรผู้สบอัธยำศัย 

ในบรรดามิตรสหายท่ีชอบพอกนัตั้งแต่แรก ขา้พเจา้ขอกล่าวถึงเจา้หญิงบวัค าผูเ้ป็นมารดาของ
เจา้อินทนนท ์ ซ่ึงเป็นจา้วลาวองคสุ์ดทา้ยแต่ไดล่้วงลบัไปแลว้ ท่านไดผ้กูมิตรสนิทสนมเร่ือยมา ตั้งแต่
แรกคุน้เคยกนัจนกระทัง่ส้ินชีพ ไม่มีเหตุผลอ่ืนใดท่ีท าให้ท่านชอบพอกบัเรา นอกจากวา่เราเป็นครูสอน
ศาสนาไดท้  าบุญสุนทานบ ารุงวดัวาอารามอยูเ่สมอมิไดข้าด จนกระทัง่ลาโลกไป ขา้พเจา้รู้สึกวา่ทางรอด 
ตามค าสอนของศาสนาคริสต ์ ซ่ึงในพุทธศาสนาไม่มีเป็นส่ิงสะดุดใจท่านไม่นอ้ย พระพุทธเจา้ไม่ไดใ้ห้
ความหวงัในเร่ืองประทานอภยัความบาป 

ท่านสารภาพวา่ ตราบใดท่ีท่านยงัเป็นผูเ้ล่ือมใสในศาสนา ท่ีไม่มีหนทางรับการอภยับาปไดเ้ลย 
ค าสอนเร่ืองมีการอภยับาปในคริสตศาสนา ถึงแมจ้ะเป็นเร่ืองท่ีค่อนขา้งเขา้ใจไดย้ากส าหรับผูใ้ช้
ความคิดตามเหตุผลก็ตาม ก็ยงัท าใหท้่านรู้สึกมัน่ใจ เร่ืองท่ีท่านชอบฟังมากคือตอนการลงมาบงัเกิด การ
ด ารงพระชนมอ์ยู ่และการประกอบการอศัจรรยต่์าง ๆ ของพระเยซู ท่านรู้สึกซาบซ้ึงมาก ในบทความท่ี
พรรณนาถึงความทุกขท์รมาน การถูกปลงพระชนมแ์ละส้ินพระชนมข์องพระองค ์ท่านเขา้ใจเร่ืองอุปมา
ต่าง ๆ อนัเก่ียวดว้ยการท่ีพระองคท์รงทนทุกขท์รมานเพื่อมนุษยช์าติไดเ้ป็นอยา่งดี ท่านถือวา่
พระพุทธเจา้เป็นมนุษยซ่ึ์งพน้จากการเวยีนวา่ยตายเกิด เป็นผูซ่ึ้งพน้แลว้จากความทุกขเ์วทนา ซ่ึงเรียกวา่
บรรลุถึงนิพพาน หลกัฐานอนัส าคญัท่ีพระพุทธองคน์ ามาใชย้นืยนัในการช้ีทางใหผู้อ่ื้นนั้นคือ ความจริง
ในการท่ีพระองคไ์ดบ้รรลุถึง ซ่ึงทางตรัสรู้นั้นแลว้ดว้ยพระองคเ์อง อยา่งไรก็ดี มีขอ้หนุนใจอยูข่อ้หน่ึง 
ซ่ึงเป็นเหตุใหท้่านรู้สึกวา่ไดรั้บความเลา้โลมใจมากจากค าสอนทั้งสองศาสนา 

ขอ้หนุนใจนั้น-เป็นขอ้หนุนใจท่ีไดรั้บความนิยมชมชอบจากบุคคลอ่ืน ดว้ยเป็นจ านวนไม่นอ้ย
คือวา่ เราทั้งหลายต่างนบัถือบูชาพระองคเ์ดียวกนั แต่เรียกช่ือต่างกนัเท่านั้น เจา้หญิงเรียกพระเจา้ของ
ท่านวา่ พระพุทธ และเราเรียกพระเจา้ของเราวา่พระเยโฮวาห์ หรือพระเยซู 

เจา้หญิงมีอธัยาศยัอ่อนโยน ซ่ึงเป็นอุปนิสัยตามธรรมชาติของสตรีเพศค าสอนในศาสนาพุทธ
เป็นเหตุใหท้่านมีใจบุญสุนทาน จนเกิดเป็นนิสัยประจ าตวัข้ึน เพราะการอบรมจากค าสอนท่ีกล่าวนั้น 
ท่านชอบท าบุญใหท้าน เปรียบประดุจการสะสมกุศลกรรมไวส้ าหรับภายภาคหนา้ ท่านเป็นผูมี้น ้าใจ
กวา้งขวางท่ีสุด เห็นไดจ้ากการใหข้องก านลัแก่เราเสมอ ของเหล่าน้ีก็ไม่มีราคาค่างวดมากมายนกั เช่น 
ขา้วสารสักทะนานส้มแป้นสองสามผล แตงกวาบา้ง มะพร้าวบา้ง ใส่ถาดเงินมาให้จนเกือบจะเป็นกิจ
ประจ าถา้การน าของมาใหน้ี้เวน้วา่งไปบา้ง ก็ท  าใหเ้ราคิดไปวา่ เป็นเพราะเจา้หญิงไม่สบาย ส่วนทางฝ่าย
ท่านก็เหมือนกนั จะโดยเหตุหน่ึงเหตุใดก็ตามถา้ขา้พเจา้หายหนา้ไปบา้งและไม่ไดแ้วะไปเยีย่มท่านเช่น
เคยปฏิบติัมา ท่านก็จะส่งคนมาถามข่าวคราวดูวา่ขา้พเจา้เจบ็ไขไ้ปหรืออยา่งไร 
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ขา้พเจา้ไดเ้คยกล่าวมาแลว้ ถึงธิดาองคใ์หญ่ของจา้วกาวิโลรสวา่เป็นผูมี้ใจโอบออ้มอารีย ์ ท่าน
เป็นชายาองคเ์ดียวของเจา้หลวงอินทนนท ์ ผูค้รองนครองคใ์หม่ โดยก าเนิดท่านมีฐานนัดรศกัด์ิสูงกวา่
เจา้หลวง และท่านก็ทรงคุณสมบติัเหมาะสมกบัต าแหน่งอนัสูง ท่ีท่านด ารงอยูข่ณะน้ีทุกประการ ท่าน
เป็นผูมี้ปฏิภาณเฉียบแหลมและมีความตั้งใจมัง่คง ซ่ึงเป็นเหตุใหพ้ระสวามีของท่านคือเจา้หลวงองค์
ใหม่ หลีกเล่ียงความบกพร่องและผดิพลาดไดเ้ป็นอนัมาก ซ่ึงมิฉะนั้นเจา้หลวงอาจจะท าความบกพร่อง
เหล่านั้นไดง่้าย ๆ ทั้งเจา้หลวงและเจา้หญิง ต่างเป็นผูท่ี้มีใจซ่ือสัตยสุ์จริตต่ออุดมคติของตนเสมอ เน่ือง
ดว้ยเจา้หลวงมีพระทยัประกอบไปดว้ยความเมตตาปรานี จึงเป็นเหตุดึงดูดใหมี้ผูม้าพึ่งบารมีเป็นจ านวน
มากอยา่งไม่เคยปรากฏในประวติัเจา้หลวงองคอ่ื์น ๆ ในแผน่ดิน 

วนัข้ึนปีใหม่ของปี พ.ศ. 2419 ขา้พเจา้ไดเ้ขา้ไปในเวยีงเพื่อเยีย่มเยยีน บางท่านแห่งแรกท่ี
ขา้พเจา้ไดไ้ปคือคุม้เจา้หลวง ขา้พเจา้ไดพ้บกบัเจา้หญิงซ่ึงก าลงันัง่ปักลวดลายหมอนอิงส าหรับพระองค ์
อยูใ่นหอ้งโถงใหญ่แต่ผูเ้ดียว เธอเป็นผูมี้ความช านาญในการฝีมือประเภทน้ีอยูม่าก ห่างออกมาจากเธอ
อีกดา้นหน่ึงของห้อง มีนางสนมก าลงันัง่เยบ็จีวรอยู ่ ส่วนเจา้หลวงก็อยูใ่นห้องเล็ก ๆ อีกหอ้งหน่ึง ทรง
เพลิดเพลินอยูก่บัการกลึงงาชา้ง ส าหรับท าราวลูกกรงกบูชา้งซ่ึงเป็นงานอดิเรกท่ีทรงโปรดมาก 

ในการสนทนาระหวา่งขา้พเจา้กบัเจา้หญิงนั้น เรามกัจะวกมาถึงเร่ืองศาสนาเกือบตลอดเวลา แต่
ขา้พเจา้รู้สึกวา่ เจา้หญิงมีความประสงคจ์ะเอาชนะในการโตต้อบเร่ืองศาสนาน้ี มากกวา่ท่ีจะคน้ควา้เอา
ความจริง เธอมีไหวพริบเหมือนหมอความคอยจบัค าพดูท่ีหละหลวม และดว้ยสติปัญญาอนัเฉียบแหลม
ของเธอ ท าให้เธอเป็นนกัโตค้ารมท่ีเตม็ไปดว้ยความคร้ืนเครง 

เน่ืองในโอกาสท่ีจะมีการท าบุญฉลองวดัอยา่งมโหฬาร เจา้หญิงและผูท่ี้อยูใ่นทอ้งถ่ินนั้น 
ตลอดจนประชาชนทัว่ทั้งเมือง ไดมี้การจดัเตรียมงานกนัอยา่งใหญ่โต คงจะเป็นดว้ยเพราะเธอมีใจจดจ่อ
อยูแ่ต่ในการจดัเตรียมท่ีกล่าวน้ี จึงเป็นเหตุให้เธอน าเร่ืองท่ีน่าสนใจอนัเก่ียวดว้ยศาสนาข้ึนมาสนทนา 
หรือจะเป็นเพราะเธอตอ้งการสนทนาเร่ืองนั้นตามอารมณ์ของเธอ ในเวลาท่ีขา้พเจา้ไปหาเธอวนันั้น ก็
เหลือท่ีขา้พเจา้จะทราบได ้ชะรอยอาจจะเป็นดว้ยเหตุผลทั้งสองอยา่งดงักล่าวก็ได ้เม่ือเธอหวนคิดถึงการ
ฉลองใหญ่ท่ีจะมีในไม่ชา้ อนัเป็นเร่ืองท่ีทุกผูทุ้กนามสนทนากนัเสมอ เป็นเหตุใหเ้ธอน าปัญหาข้ึนมา
ถามโดยฉบัไว เธอหยดุการปักพลางทา้วแขนทั้งสองลงบนขอบสะดึง แลว้ถามขา้พเจา้วา่ “ท าไมฝร่ังจึง
ไม่นบัถือกราบไหวพ้ระพุทธเจา้หรือพระพุทธรูป และท าไมจึงไม่เช่ือวา่ การกระท าเช่นนั้นเป็นการบุญ
กุศล” 

ความมุ่งหมายในการตั้งค  าถามน้ีข้ึน ดูเหมือนเธอตอ้งการความเห็นในเร่ืองน้ีส าหรับตวัเธอเอง
โดยเฉพาะ เธอมีความประสงคจ์ะทราบวา่ใครผดิใครถูกนัแน่ ถา้เราเป็นฝ่ายถูกเธอตอ้งเป็นฝ่ายผดิ หลกั
ขอ้น้ีเราต่างมีความเห็นพอ้งกนั ขา้พเจา้สนบัสนุนเธอ ในการท่ีเธอเห็นวา่การท าบุญเป็นส่ิงส าคญัยิง่
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ส าหรับคนทุกคน ทั้งหญิงและชาย ท่ีใชค้วามคิดหาเหตุผล ถา้แมน้วา่ศาสนาพุทธ เป็นหนทางน าไปสู่
ความสุขในชีวติภายภาคหนา้ไดโ้ดยแทจ้ริงแลว้ ก็นบัวา่เธอเป็นผูฉ้ลาดมาก ท่ีไดอุ้ตส่าห์พยายามปฏิบติั
ตามค าสอนของศาสนานั้น แต่ถา้ไม่เป็นหนทางอนัแทจ้ริงดงัวา่ ก็จะเป็นการผดิพลาดอยา่งร้ายกาจ เหตุ
ไรเราจึงไม่นบัถือกราบไหวพ้ระพุทธเจา้ ก็เพราะวา่ท่านเป็นแต่เพียงมนุษยค์นหน่ึง เรานบัถือท่านใน
ฐานะเป็นผูมี้คุณงามความดี เช่นเดียวกบับุคคลอ่ืน ๆ ท่ีไดก้ระท าดี และไดพ้ยายามน าเพื่อนมนุษย์
ดว้ยกนัไปสู่ส่ิงท่ีดีงามยิง่ข้ึน พระพุทธองคน์ั้นไดพ้ยายามเสาะแสวงหาความจริง ดว้ยสุดชีวติจิตใจของ
พระองค ์ โดยไดย้อมสละราชสมบติั ตดักิเลศ และสละความสนุกเพลิดเพลินของโลกหมดส้ินเพื่อ
มุ่งหวงัจะหลุดพน้จากความบาป และผลกรรมอนัเตม็ไปดว้ยความทุกขใ์นชีวติภายภาคหนา้ 

เหตุท่ีเรานบัถือพระเยโฮวาห์หรือพระเยซู ก็เพราะวา่พระองคเ์ป็นพระเจา้ของมนุษยท์ั้งหลาย 
พระพุทธเจา้ทรงอยูใ่ตอ้  านาจของความผดิบาปของพระองคเ์อง ผลกรรมแห่งความผดิบาปในสังคม
มนุษย ์ ไดค้รอบง าชีวติของพระองคใ์หเ้กิดทุกขเ์ศร้าหมองไปดว้ย พระเยซูคริสตไ์ดท้รงทา้ทายใหศ้ตัรู
ของพระองคก์ระท าทุกอยา่งแก่พระองค ์ เพื่อพิสูจน์วา่พระองคก์็เป็นผูป้ระกอบดว้ยความบาปผดิ
เหมือนกนั แต่จนกระทัง่บดัน้ี ศตัรูของพระองคก์็ไดย้อมรับวา่มิสามารถจะหาความผดิในพระองคไ์ด้
เลย พุทธศาสนิกชนมีความเช่ือวา่ พระพุทธเจา้ไดเ้สด็จสู่ปรินิพพานภายหลงัท่ีพระองคไ์ดเ้วยีนวา่ยตาย
เกิด กลบัชาติเป็นสิงสาราสัตวทุ์กประเภทท่ีมีอยูใ่นโลกน้ี เช่นไดไ้ปเกิดเป็นสัตวทุ์กชนิดในน ้า, บนบก, 
และในอากาศ และมีความเช่ือต่อไปวา่ ทั้งน้ีเป็นไปตามกฎเกณฑซ่ึ์งมนุษยท์ั้งหลายรวมทั้งพระองคมิ์
อาจจะหลีกเล่ียงได ้ แต่ตามพระคมัภีร์ของคริสตศาสนาสอนวา่ พระเยโฮวาห์ หรือ พระเยซูคริสตเ์จา้ 
เป็นพระเจา้องคเ์ดียวในจกัรภพท่ีทรงพระชนมอ์ยูก่่อนส่ิงสารพดั พระองคเ์ป็นปฐมเหตุของชีวิต
ทั้งหลาย พระองคเ์ป็นวิญญาณไม่ปรากฏรูปร่าง ไม่มีเบ้ืองตน้หรือเบ้ืองปลาย พระองคไ์ดส้ าแดง
พระองคแ์ก่มนุษยโ์ลก โดยไดเ้สด็จลงมาจากสวรรค ์ ทรงเอาก าเนิดมามีสภาพเป็นมนุษยธ์รรมดา ใน
เวลาเดียวกนัสภาพของพระเจา้ผูบ้ริสุทธ์ิก็ยงัคงมีอยู ่ แต่พระองคป์ราศจากความบาปและกิเลสทั้งมวล 
การท่ีพระองคไ์ดท้รงสละสง่าราศีของพระองค ์ ลงมามีสภาพร่วมกบัมนุษยชาติเช่นน้ีก็เพราะพระองค์
ทรงกรุณาคุณและความรักอยา่งใหญ่หลวงต่อมนุษยท์ั้งหลายท่ีไดล่้วงไปในความผดิความบาป 

เป็นท่ีประจกัษแ์จง้แก่พระองคว์า่ ไม่มีผูใ้ดสามารถจะช่วยมนุษยไ์ด ้พระองคจึ์งไดย้อมรับภาระ
เป็นพระผูช่้วยของเราทั้งหลายเสียเอง 

ลองเอาค าสอนของสองศาสนาน้ี มาเปรียบเทียบกนัดู อยา่งไหนจะเป็นท่ีน่าเช่ือถือไดก้วา่กนั 
ในพระธรรมค าสอนของศาสนาท่ีเจา้หญิงนบัถือสอนวา่ไม่มีพระผูส้ร้าง ทุกส่ิงสารพดัเป็นข้ึนเอง ส่ิง
ต่าง ๆ ในจกัรวาลซ่ึงมีความสลบัซบัซอ้นและเป็นไปดงัท่ีเป็นอยูน้ี่ ไดอุ้บติัข้ึนโดย ปรมาณู ซ่ึงเกิดข้ึน
เองโดยไม่มีผูส้ร้าง ความประสงคข์องเรา ก็เพื่อคน้ควา้หาความจริงดว้ยบริสุทธ์ิใจ เม่ือเรามองดูรอบ ๆ 
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ตวัเรา ทางเบ้ืองบนก็ดี เบ้ืองล่างก็ดี ดูเหมือนวา่ทุกส่ิงทุกอยา่งส าแดงวา่ เป็นผลของโครงการซ่ึง
ประกอบดว้ยปัญญาความคิดอยา่งเฉียบแหลมอยูเ่บ้ืองหลงั ดวงอาทิตยข้ึ์นและตกตามก าหนดเวลา ซ่ึงมี
ความเท่ียงตรงยิง่กวา่ก าหนดเวลานาฬิกาของเราตีบอกโมงยามเสียอีก ฤดูกาลหมุนเวยีนไปตามก าหนด
ความแน่นอนอยา่งประหลาดมหศัจรรย ์ บรรดาสัตวต่์าง ๆ เกิดมาแลว้ก็ตาย พืชนอ้ยใหญ่นานาชนิด 
งอกข้ึนมาแลว้ก็ผพุงัท าลายไปตามชนิดของมนั ดว้ยกฎเกณฑท่ี์กลมกลืนกบัสภาวะท่ีมนัเป็นอยูอ่ยา่งน่า
ประหลาด เรามีตาไวส้ าหรับดู มีหูไวส้ าหรับฟัง อากาศมีไวส้ าหรับหายใจ กลางวนัมีไวส้ าหรับ
ประกอบการงาน ก็จ  าเป็นตอ้งมีแสงสวา่ง ส่วนกลางคืนนั้นเล่าเป็นเวลาส าหรับหลบันอนพกัผอ่น จึงได้
บงัเกิดความมืดข้ึน ตวัเมืองน้ีก็เหมือนกบัมีก าแพงลอ้มรอบ และมีประตูเมืองส าหรับเขา้ออก คุม้น้ีเล่าก็
มีจัว่มีหลงัคา มีประตูหนา้ต่างและมีหอ้งหบัแบ่งกั้นหลายชั้น ทั้งหมดน้ีไดถู้กจดัสรรตามแบบแปลนท่ี
เขาไดว้างไว ้ เม่ือเจา้หญิงทรงมีบญัชา ขา้ราชบริพารของเธอซ่ึงอยูห่่างไกลออกไปในหมู่บา้นนั้น ก็
จะตอ้งมาเฝ้าเธอตามค าบญัชา ถา้เจา้หลวงจะมีรับสั่งประการใด ประชาชนทัว่ทั้งแผน่ดินจะตอ้งปฏิบติั
ตามค ารับสั่ง ทั้งน้ีเพราะเหตุวา่พลเมืองทั้งหมด อยูใ่ตอ้  านาจการปกครองของพระองคฉ์นัใดก็ดีการท่ีเรา
ปฏิบติัพระเยโฮวาห์ ไม่ไดป้ฏิบติัพระพุทธเจา้ ก็เพราะเหตุวา่เราเช่ือวา่พระเยโฮวาห์เป็นพระเจา้ผูส้ร้าง
และครอบครองส่ิงสารพดัในสากลโลกก็ฉนันั้น 

ตามพระธรรมคมัภีร์ของพระองค ์ซ่ึงทรงจดัไวส้ าหรับมนุษยชาติ พระองคท์รงตรัสวา่ พระองค์
เป็นพระเจา้ผูท้รงสร้าง เม่ือเราอ่านพระค าของพระองคแ์ลว้ เราพิสูจน์ดูโดยพิจารณนาส่ิงต่าง ๆ รอบตวั
เราวา่ จะเป็นความจริงดงัวา่หรือไม่ เราก็จะพบหลกัฐานในการพิสูจน์เร่ืองน้ีไดใ้นน ้าและดินฟ้าอากาศ 
ถา้เราไดรั้บพระราชสาสน์จากพระเจา้แผน่ดินแห่งกรุงสยาม 1 ฉบบัจะมีส่ิงใดเป็นเคร่ืองพิสูจน์ไดว้า่ 
พระราชสาสน์ฉบบันั้นมาจากพระเจา้แผน่ดินโดยแทจ้ริง ตอ้งมีหลกัฐานเป็นเคร่ืองพิสูจน์อยา่งแน่นอน 
ส่ิงนั้นคือ ตราเคร่ืองหมายพระเจา้แผน่ดิน ฉนัใดก็ดี “ฟ้าสวรรคเ์ป็นเคร่ืองหมายแสดงถึงสง่าราศีของ
พระเจา้ผูส้ร้างและทอ้งฟ้าก็ส าแดงถึงฝีพระหตัถข์องพระองค”์ ก็ฉนันั้น โดยความเช่ือ เราแน่ใจวา่พระ
เจา้เป็นผูท้รงสร้างส่ิงสารพดั ตามท่ีกล่าวในพระธรรมคมัภีร์ เม่ือเราอ่านเร่ืองราวท่ีกล่าวดว้ยการทรง
สร้าง เรารู้สึกวา่ตวัเราเป็นส่ิงประหลาดมหศัจรรย ์ พระองคไ์ดท้รงสร้างมนุษยเ์ราตามแบบฉายาของ
พระองค ์ พระองคไ์ดท้รงประทานใหเ้รามีสมรรถภาพในตวัเรา และใหมี้สิทธิอ านาจเหนือส่ิงสารพดัใน
โลกน้ี อนัเป็นท่ีซ่ึงพระองคไ์ดท้รงมอบให้เป็นท่ีอยูข่องเราทั้งหลายโปรดให้เราเป็นผูมี้อ  านาจ 
ครอบครองเหนือสัตวท์ั้งหลายท่ีอยูบ่นบก รวมทั้งนกในอากาศและฝงูปลาในน ้า 

ทุกคร้ังท่ีพุทธสนิกชนคนใดไดฆ่้าสัตวต์ดัชีวติ จะเป็นปลาหรือเป็ดไก่ก็ดี ผูน้ั้นไดท้  าบาปเพราะ
เขาไดฝ่้าฝืนขอ้หา้มท่ีไดบ้ญัญติัไวใ้นศาสนาของเขา แต่หาเป็นเช่นนั้นส าหรับคริสเตียนไม่ เพราะเหตุวา่
พระเจา้ไดท้รงสร้างบรรดาสัตวต่์าง ๆ เหล่านั้นไวใ้ห ้เพื่อเป็นประโยชน์ส าหรับมนุษยทุ์กคน เรา 
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รับของประทานเหล่าน้ีจากพระบิดาเจา้ของเรา ซ่ึงทรงจดัสรรไวเ้พื่อความสะดวกสบายของเรา ดว้ยใจ
โมทนาคุณอยา่งยิง่ การท่ีชาวคริสเตียนมีความเช่ือในหลกัความจริงขอ้น้ี ก็ท  าใหพ้น้จากความนึกคิด ซ่ึง
พุทธศาสนิกชนทุกคน ยอ่มจะตอ้งรู้สึกเป็นภาระกงัวลอยา่งส าคญัในชีวติ 

ถา้พระเจา้ไดท้รงสร้างมนุษยต์ามแบบฉายาของพระองคแ์ลว้ เหตุไฉนจึงไดมี้ความทุกขเ์วทนา
เกิดข้ึนดงัท่ีเราไดผ้า่นพบมา ค าตอบขอ้น้ีไดป้ระจกัษแ์จง้อยูใ่นพระธรรมคมัภีร์แลว้ ในการสร้างมนุษย์
นั้น พระเจา้ไดท้รงสร้างให้เป็นคนบริสุทธ์ิ พระองคไ์ดอ้นุญาตใหมี้การทดลองเกิดข้ึนแก่มนุษย ์ เขาได้
หลงผดิพลาดไปในการบาป เปรียบประดุจขา้แผน่ดินท่ีไดป้ระพฤติฝ่าฝืนกฏหมายบา้นเมือง ยอ่มจะไม่
เป็นท่ีพอพระทยัแก่พระเจา้แผน่ดินอยา่งยิง่ เขาจะตอ้งรับความทุกขท์รมาน ตอบสนองผลของความชัว่
ท่ีเขาท าไว ้ บิดามารดาเดิมของเราไดฝ่้าฝืนบทบญัญติั จึงเป็นเหตุใหเ้ราตอ้งมีความทุกขย์าก เราเห็นผล
ของกฏขอ้น้ีอยูทุ่กวนัเป็นประจ า คนท่ีมีนิสัยชัว่และสุรุ่ยสุร่าย ก็ยอ่มเป็นผูล้า้งผลาญทรัพยส์มบติัของ
ตน บงัเกิดผลกระทบกระเทือนถึงลูกหลานซ่ึงเกิดมาตอ้งผจญกบัความจน เจา้ผูค้รองนครเวยีงจนัทร์ได้
ท าการเป็นกบฏต่อพระเจา้แผน่ดินสยาม ผลท่ีไดรั้บคือบา้นเมืองของท่านถูกปราบปรามเรียบไดรั้บ
ความเสียหายยอ่ยยบัไม่มีช้ินดี ประชาราษฏร์ถูกจบัเป็นเชลยและถูกเนรเทศออกจากบา้นเมืองของตน
เป็นจ านวนมาก บรรดาลูกหลานของเชลยเหล่าน้ีเป็นจ านวนไม่นอ้ย ตกเป็นขา้ทาสอยูจ่นบดัน้ี เหตุไรจึง
เป็นเช่นนั้น เป็นเพราะความผดิบาปหรืออกุศลกรรมของบรรพบุรุษของเขา เม่ือเจา้หลวงแต่งตั้งผูห้น่ึง
ผูใ้ดใหเ้ป็นเจา้เมือง ท่านก็ไดส้ัญญากบัผูน้ั้นวา่ ถา้ปฏิบติัราชการดว้ยความจงรักภกัดีตลอดไป ท่านจะ
แต่งตั้งใหบุ้ตรของผูน้ั้นเป็นเจา้เมืองสืบแทนต่อไป แต่ถา้ผูน้ั้นประพฤติมิชอบก็ตอ้งถูกถอดจากต าแหน่ง
เจา้เมือง เหตุฉะนั้นเช้ือสายของเขาก็เกิดมาภายหลงัจึงแทนท่ีจะไดเ้ป็นเจา้นายปกครองคนอ่ืน ก็กลบั
เป็นราษฎรสามญัอยูใ่ตอ้  านาจการปกครอง เราทั้งหลายเป็นมนุษยชาติท่ีไดถู้กปลดจากฐานะอนัสูง 

“พระสมณโคดมซ่ึงรวมอยูใ่นหมู่มนุษยชาติท่ีกล่าวน้ี ก็ตอ้งอยูใ่ตอ้  านาจของความทุกขย์าก
เจบ็ป่วยเหมือนกนั พระองคท์รงเห็นมนุษยชาติจมอยูใ่นกองทุกข ์ ศาสนาก็เส่ือมทรามลงอยา่งน่าอนาถ 
พระองคจึ์งไดก่้อตั้งศาสนาซ่ึงเป็นค าสอนเก่ียวกบัจรรยาธรรม ท่ีเป็นแก่นสารกวา่ศาสนาเดิมข้ึนใหม่ แต่
ทั้งน้ีพระองคมิ์ไดอ้า้งวา่ พระองคเ์องเป็นพระเจา้ หรือเป็นพระผูช่้วย ศาสนาของพระองคไ์ม่มีอิทธิพล
พอ ท่ีจะแกไ้ขความเส่ือมทรามไดเ้ลย เช่นมีการบ าเพญ็ สันโดษ และทรมานตนซ่ึงถือวา่เป็นวธีิดบัความ
อยากทั้งหลายทั้งฝ่ายสูงและราคะตญัหาฝ่ายต ่า อนัเป็นนิสัยสันดานประจ าของมนุษยต์ั้งแต่เกิดมา 
ภายหลงัไดเ้วยีนวา่ยตายเกิดอยูอ่ยา่งไม่รู้จกัจบส้ินแลว้ ก็อาจจะมีหวงัเขา้ถึงนิพพานไดค้วามสุขและ
ความทุกข ์เป็นส่ิงท่ีแยกออกจากกนัไม่ได ้เราจะหลีกหนีจากอนัหน่ึงอนัใดหาไดไ้ม่ หมายความวา่ถา้เรา
จะหลีกหนีจากความทุกข ์ ก็คือการหนีจากความสุขดว้ย ค าสอนน้ีเป็นส่ิงมืดมนท่ีไม่ใหค้วามหวงัอะไร
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ในภายภาคหนา้เลย เหตุน้ีจึงท าใหพุ้ทธศาสนิกชนเป็นผูเ้ห็นแต่แง่ร้าย ในเร่ืองน้ีจา้วหญิงก็เห็นพอ้งดว้ย 
โดยไดก้ล่าวออกมาวา่ “นัน่เป็นความจริง” 

ทีน้ีเรามาเทียบดูกบัศาสนาของพระเยซู พระเจา้ผูซ่ึ้งเป็นพระบิดาของมนุษยท์ั้งหลายทรงรัก
บุตรของพระองคท่ี์ไดห้ลงอยูใ่นความผดิบาป โดยพระปัญญาอนัเหลือท่ีเราจะเขา้ใจไดพ้ระองคไ์ดท้รง
จดัวธีิการไวใ้หม้นุษยไ์ดรั้บความรอดพน้จากบาป ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีมนุษยต์อ้งการ ตามท่ีกล่าวไวใ้นพระ
คมัภีร์วา่ “พระเจา้ทรงรักโลก จนไดป้ระทานพระบุตรองคเ์ดียวของพระองคล์งมาเพื่อทุกคนท่ีเช่ือใน
พระบุตรนั้น จะมิไดพ้ินาศแต่จะมีชีวตินิรันดร์” พระผูส้ร้างไดก้ลบักลายมาเป็นผูช่้วยของเราโดยไดย้อม
สละสง่าราศีของพระองคเ์สียเอาก าเนิดมาเป็นมนุษย ์พระบุตรนั้นเป็นผูส้ าแดงความรักของพระเจา้ ซ่ึงมี
ต่อมนุษยชาติ ใหเ้ห็นไดอ้ยา่งใกลเ้คียงท่ีสุด พระองคไ์ดบ้  าเพญ็ชีวิตของพระองคด์ว้ยความบริสุทธ์ิ
สะอาดปราศจากมลทิน สอดคลอ้งตามค าสอนของพระองคทุ์กประการ พระองคเ์ป็นแบบอยา่งอนัดีเลิศ
ส าหรับเรา ทรงประกอบไปดว้ยความเมตตาปรานีต่อผูท่ี้ตกอยูใ่นความบาปและทุกขย์าก แลว้พระองค์
ไดย้อมพลีชีวติของพระองคเ์อง เป็นเคร่ืองบูชาส าหรับไถ่บาปของมนุษยโลก โดยการตายอยา่งทรมาน
และอดสู เพราะเราฝ่าฝืนกฎพระบญัญติัเราจ าจะตอ้งรับการพิพากษาโทษ พระองคไ์ดป้ฏิบติัตามกฎพระ
บญัญติัทุกประการ กระนั้นก็ดียงัทรงยอมทนทุกขท์รมาน ในการรับโทษบาปแทนเรา พระองคท์รงชนะ
ความตาย โดยการรับเอาความบาปออกไปเสีย-ความตายก็ปราศจากพิษสง พระองคท์รงเป็นข้ึนมาจาก
ความตาย และไดป้รากฏใหค้นทั้งหลายเห็นอยูห่ลายวนัก่อนจะเสด็จข้ึนสวรรคต่์อหนา้สาวกทั้งหลาย
พระองคไ์ดม้อบหมายใหส้านุศิษยป่์าวประกาศทัว่ไปวา่ พระองคจ์ะโปรดประทานอภยัความบาปใหแ้ก่
ทุกคนท่ีปรารถนา โดยมิตอ้งมีการตอบแทนประการใดเลย ในปัจจุบนัน้ีและต่อไปตลอดกาล พระองค์
เป็นผูทู้ลออ้นวอนต่อพระบิดาในสวรรคแ์ทนเราทั้งหลายอยูพ่ระองคไ์ดป้ระทานพระวิญญาณของ
พระองคล์งมาให ้เพื่อช าระชีวติจิตใจของเราใหบ้ริสุทธ์ิ เหมาะสมท่ีจะรับสภาวะแห่งชีวติชัว่นิรันดร์ ซ่ึง
ตั้งตน้เม่ือเราตายจากโลกน้ี แลว้จะไม่มีการเวยีนวา่ยตายเกิดอีกต่อไป มีคนจ านวนนบัลา้นทั้งหญิงและ
ชายท่ีเป็นคนดีท่ีสุดท่ีโลกน้ีไดพ้บเห็น ใหค้  าพยานยนืยนัถึงความแทจ้ริงของความรอด อนัน าไปถึงชีวติ
นิรันดร์ตามท่ีกล่าวน้ี โดยไม่รู้สึกหวาดหวัน่ต่อความตายเลย เพราะมีความเช่ือมัน่วา่ ความบาปทุกข์
ทรมานทั้งมวลไดผ้า่นพน้ไปแลว้ 

พระเยซูคริสต ์ เป็นเหตุให้เราพน้จากการรับทุกขท์รมานเพราะความบาปของเรา พระองคไ์ด้
ส าแดงใหเ้ป็นท่ีประจกัษแ์จง้ถึงชีวตินิรันดร์ อนัเป็นส่ิงซ่ึงตอ้งสูญเสียไปจากเราเพราะความบาปของเรา
เอง บรรดามิชชนันารี (ครูสอนศาสนา) และคณะของเขาไดอุ้ตส่าห์จากบิดามารดาและบุตรมา เพื่อน า
ข่าวประเสริฐน้ีมาบอกแก่จา้วหญิง และบรรดาประชาชนชาวไทยทั้งหลาย 
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เร่ืองราวทั้งหมดน้ี จา้วหญิงไดต้ั้งใจฟังดว้ยความสนใจยิ่ง และไดข้อร้องให้อธิบายสอนเธอ
ต่อไปในเร่ืองน้ี เม่ือเธอมีค าถาม ก็ถามดว้ยความอยากรู้โดยบริสุทธ์ิใจ มิใช่ดว้ยดูถูกเหยยีดหยาม 
ในขณะเล่าเร่ืองน้ี ขา้พเจา้มิไดก้ล่าวถึงการท่ีเธอไดแ้สดงยอมรับรองเห็นพอ้งเป็นคร้ังคราวกบัขอ้ความ
ท่ีขา้พเจา้ไดก้ล่าวไปแลว้นั้น และบางคราวก็แสดงความขอ้งใจ และสงสัยในบางขอ้ซ่ึงขา้พเจา้เองก็มิ
สามารถจะตอบใหเ้ป็นท่ีแจง้ชดัเจนไดต้ลอด เช่นเธอตั้งปัญหาถามวา่ ในเม่ือพระเจา้ผูซ่ึ้งทรงฤทธ์ิ
อ านาจสูงสุด เหตุใดจึงยอมใหมี้ความบาปเกิดข้ึน แลว้ยงัยอมใหค้วามคิดชัว่มาทดลองเราเหล่าน้ีเป็นตน้ 
รวมทั้งค  าถามขอ้อ่ืน ท่ีเป็นค าถามอนัน ามาซ่ึงความเศร้าสลดใจ เช่นถามวา่ ท าไมจึงไม่ไดเ้ผยแพร่พระ
กิตติคุณเร่ืองความรอดน้ี ใหไ้ดรู้้กนัทัว่ไป เพื่อวา่ประชาชนทั้งปวง จะไดท้ราบถึงข่าวประเสริฐน้ีตั้งแต่
ยงัเป็นเด็กอยู ่ ค  าถามน้ีควรจะเป็นส่ิงกระตุน้เตือนท่านทั้งหลาย ท่ีไดอ่้านหนงัสือน้ีรวมทั้งคณะ
มิชชนันารี ให้รู้สึกรับผิดชอบในเร่ืองการเผยแพร่พระกิตติคุณดว้ย 

ในท่ีสุดหลงัจากท่ีไดน่ิ้งไปนาน จา้วหญิงไดก้ล่าวค าสารภาพอนัน่าพิศวง และเป็นถอ้ยค าท่ี
ขา้พเจา้จะลืมเสียไม่ไดเ้ลย “อนัท่ีจริง ฉนัรู้สึกวา่พอ่ครูพดูถูก ฉนัเช่ือวา่จะตอ้งมีพระเป็นเจา้อนั
ศกัด์ิสิทธ์ิผูไ้ดส้ร้างโลก ฉนัก็เช่ือตามท่ีพ่อครูกล่าวเหมือนกนั วา่เราจะพน้จากการรับโทษบาปไดโ้ดย
พระเยซูคริสต”์ แลว้เธอไดก้ล่าวต่อไปดว้ยความเศร้าสลดใจวา่ “แต่ฉนัจะท าอยา่งไร การท่ีจะละทิ้ง
จารีตประเพณีเก่าแก่ ซ่ึงสืบเน่ืองแต่ดั้งเดิมมาจากพอ่แม่ปูยา่ตายายนั้น เป็นส่ิงท่ีไม่บงัควรยิง่นกั” 

ท่ีซ่ึงเราไดน้ัง่สนทนากนันั้น อยูภ่ายในคุม้หลงัใหม่ซ่ึงเป็นตึก นบัเป็นอาคารแห่งแรกใน
ประเทศท่ีไดส้ร้างข้ึนอยา่งน้ี เป็นห้องโถงมีตูก้ระจกใหญ่ฐานท าดว้ยหินวางอยู ่ มีส่ิงของหลายอยา่งเป็น
ของนอกเก็บไวใ้นตูน้ั้น ของเหล่าน้ีส่วนมากข้ึนมาจากกรุงเทพฯ เพื่อน ามาถวายเน่ืองในการฉลองวหิาร 
ขา้พเจา้ไดถ้ามจา้วหญิงวา่ “ท่านพอ่หรือท่านปู่ ของจา้วหญิง เคยมีคุม้เป็นตึกอยา่งน้ีบา้งหรือไม่” เธอมี
ความประหลาดใจในค าถามของขา้พเจา้เป็นอนัมาก แลว้ตอบวา่ “เปล่า” ขา้พเจา้กล่าวต่อไป “ผมเห็น
จา้วหญิงนัง่รถท่ีท ามาจากนอกไปท่ีท่าน ้าทุกวนั บรรพบุรุษของจา้วหญิงเคยใชร้ถชนิดนั้นดว้ยหรือ” 
ก่อนท่ีขา้พเจา้จะไดย้กความเร่ืองน้ีมาเปรียบเทียบขา้พเจา้เห็นจา้วหญิงมีสีหนา้แดงดว้ยความรู้สึกวา่เธอ
เป็นฝ่ายเสียเปรียบเสียแลว้ ขา้พเจา้ไดก้ล่าวต่อไปวา่ “จา้วหญิงไดล้ะทิ้งขนบธรรมเนียมเก่าแก่เสีย แลว้
ไดน้ าเอาประเพณีใหม่ ๆ มาใชแ้ทนอยูทุ่กวนั อนัประเพณีแบบน้ี บรรพบุรุษของจา้วหญิงไม่เคยไดรู้้ได้
เห็นมาก่อนเลย แบบแผนการปกครองบา้นเมือง ก็ไดเ้ปล่ียนแปลงโดยส้ินเชิง” 

ผา้จีวรท่ีนางสนมของจา้วหญิงก าลงัเยบ็อยู ่ส าหรับถวายพระ เป็นผา้มาจากเมืองนอก เป็นของท่ี
บรรพบุรุษของจา้วหญิงไม่เคยรู้เห็นเลย ส่ิงของเหล่าน้ี มาจากประเทศชาติท่ีไม่ไดน้บัถือบูชาพระพุทธ 
หรือผสีางเทวดาเลย วตัถุเหล่าน้ีเปรียบเหมือนผลไมท่ี้ออกมาจากตน้ของมนั ถา้ใหดี้แลว้ เอาตน้ไมม้า
ปลูกเสียเองเลยทีเดียวมิดีกวา่หรือ เพราะตน้ไมท่ี้ดีก็ยอ่มจะออกผลดีตลอดไป การสนทนาของเราไดย้ติุ
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ลงเพียงนั้น เม่ือเจา้หลวงไดเ้สด็จเขา้มา ภายหลงัท่ีท่านยุง่อยูก่บังานของท่านจนรู้สึกเหน่ือยอ่อนไป เจา้
หลวงจึงไดต้รัสถามวา่จา้วหญิงไดส้นทนากบัขา้พเจา้ดว้ยเร่ืองอะไร เธอตอบวา่เราไดส้นทนากนัถึงเร่ือง
บุญเร่ืองบาป 

ตั้งแต่นั้นมาปัญหาเร่ืองน้ี มกัจะผดุข้ึนในความนึกคิดของจา้วหญิงเสมอ ถา้จะพดูกนัตาม
ความรู้สึกแห่งมนุษยธรรมแลว้ อาจจะกล่าวไดว้า่ ตามฐานะของเธอนั้น ยอ่มไม่อาจจะเป็นไปได ้ ท่ีเธอ
จะส าแดงตวั ละทิ้งประเพณีดั้งเดิมของบา้นเมืองเสียอยา่งเปิดเผย แต่ขา้พเจา้รู้แน่ชดัวา่ ในเชา้วนันั้นจา้ว
หญิงไดเ้รียนรู้ถึงหลกัความจริง ซ่ึงจะไม่มีวนัลืม ทั้งจา้วหญิงและเจา้หลวง ไดมี้ความสัมพนัธ์ฉนัท์
มิตรภาพกบัขา้พเจา้ อยา่งสนิทสนมตลอดมาจนวาระสุดทา้ย 

ท่ีเมืองพร้าวมีพระภิกษุชราองคห์น่ึงเป็นชาติเง้ียว ไดม้าเยีย่มท่ีเตน็ทข์องเราทุกวนัพร้อมดว้ย
สหายหนุ่มของท่านอีกผูห้น่ึง พระภิกษุองคน้ี์เป็นผูมี้อาวโุสมีท่าทางเป็นท่ีน่าเคารพย  าเกรง หนา้ตาบอก
ลกัษณะเป็นผูมี้ใจเยอืกเยน็ สุขุม มีสติปัญญา และความคิดหนกัแน่น ตลอดอายกุาลของท่านท่ีผา่น
มาแลว้ ทา่นไดห้มกมุ่นอยูก่บัการสวดภาวนาและศึกษาเล่าเรียน เก่ียวกบัเร่ืองราวเหล่าน้ี ท่านไดเ้ล่าให้
ขา้พเจา้ฟังดว้ยความภาคภูมิใจอยา่งยิง่ แมท้่านจะไม่ใช่เป็นคนมีนิสัยกลา้พดูโตต้อบดว้ยคารมคมคาย 
แต่ท่านกมิ็ใช่เป็นคนน่ิงขรึมเสียทีเดียว ท่านจึงไดอ้ธิบายถึงเร่ืองความหวงั ความกลวั และหลกัค าสอน
ของท่านดว้ยความเจนจดั แลว้ยงัไดไ้ต่ถามปัญหา ท่ีเก่ียวดว้ยหลกัค าสอนฝ่ายศาสนาของขา้พเจา้อีกดว้ย 
เม่ือขา้พเจา้ถามวา่อะไรเป็นความหวงัของท่านในชีวติภายภาคหนา้ ท่านไดต้อบดว้ยจริงใจวา่ “อาตมา
ไม่ทราบ จะทราบไดอ้ยา่งไร อาตมาไดพ้ยายามรักษาศีล ประกอบกิจภาวนาใชลู้กประค าดว้ยความ
ศรัทธา แต่จะไดข้ึ้นไปบนหรือลงขา้งล่างก็หาทราบไม่ พลางเอาน้ิวมือช้ีข้ึนลงประกอบดว้ยค าพดู
อาตมาไดป้ฏิบติัตามค าสอนในคมัภีร์ แต่แสงแห่งธรรมมิไดส่้องเขา้ถึงท่ีน่ีเลย (พลางเอามือช้ีตรงหวัใจ) 
ค าสอนในศาสนาของครูพอจะใหค้วามแจง้กระจ่างแก่อาตมาบา้งไหม?” 

ความสนใจกบัความหมดหวงั ท่ีพระองคน้ี์ไดแ้สดงออกมา เป็นเหตุจูงใจขา้พเจา้ใหมี้ความ
สนใจในท่านยิง่ข้ึน ขา้พเจา้จึงไดถ้ามท่านวา่ ความพลาดพลั้งผดิบาปซ่ึงไดท้  าไปแลว้จะบงัเกิดผล
ประการใด ท่านตอบวา่ “ส่ิงนั้นเป็นความมืดมน ตามค าสอนในคมัภีร์อาตมาจะไดรั้บบ าเหน็จส าหรับ
ความดีทั้งหลายท่ีอาตมาไดก้ระท าไว ้ ส าหรับความพลาดพลั้งผดิบาปทั้งหลาย อาตมาจะตอ้งไดรั้บโทษ 
ก่อนท่ีอาตมาจะเขา้ถึงนิพพานอนัเป็นขั้นสุดทา้ยท่ีวิญญาณจิตของมนุษย ์ จะหลุดพน้จากการเวยีนวา่ย
ตายเกิด โดยการดบัสูญส้ินซ่ึงราคะตณัหาทั้งมวล” ขา้พเจา้ไดถ้ามต่อไปวา่ “จะตอ้งอยูใ่นสภาวะท่ีกล่าว
นั้นนานสักเท่าใด” ท่านไดใ้หค้  าตอบเป็นจ านวนตวัเลข ซ่ึงแมแ้ต่นกัดาราศาสตร์ผูช้  ่าชองอยูก่บัการ
ค านวณตวัเลขซ่ึงมิอาจจะนบัได ้ ก็จะตอ้งยอมจ านน “ถา้เช่นนั้นก็แสดงวา่จะตอ้งรับโทษอยูต่ลอดไปไม่
มีเวลาส้ินสุด มิใช่หรือ” 
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“ใช่ แต่จะท าอยา่งไรได?้ ตามคมัภีร์ของอาตมาก็ไดส้อนไวอ้ยา่งนั้น” 
“แลว้ จะไม่มีโอกาสท่ีจะไดรั้บอภยัโทษบาปบา้งเลยหรือ” 
“ไม่มีเลย พระพุทธเจา้ไดแ้ต่ช้ีทางใหเ้รา คือทางท่ีพระองคไ์ดป้ฏิบติัมาแลว้ พระองคไ์ดบ้รรลุ

ถึงจุดหมายปลายทางนั้น อนัเป็นทางท่ียดืยาวเกือบไม่มีท่ีส้ินสุด เราหวงัท่ีจะเดินไปตามทางท่ีสั้นกวา่
นั้นหรือเดินไปอีกทางหน่ึงต่างหากไดอ้ยา่งไร?” 

“ถา้สมมุติวา่มีทางหน่ึง เจา้ของทางนั้นมีฤทธ์ิอ านาจเหนือสากลโลกไดท้รงพระชนมอ์ยูก่่อน
พระพุทธองคท์ั้งหลาย และทรงสภาวะอยูเ่หนือพระพุทธเจา้ทุกองค ์ ทรงไวซ่ึ้งสิทธิและอ านาจท่ีจะอภยั
ความบาปใหม้นุษย ทั้งน้ีเกิดจากเมตตาคุณของพระองคเ์อง โดยไดย้อมรับโทษและใชห้น้ีของความ
บาปทั้งหมดแทนเรา เช่นน้ีจะไม่เป็นข่าวท่ีน่าช่ืนชมยนิดีเลยหรือ?” 

“แน่นอน ถา้เป็นจริงดงันั้น ก็เป็นส่ิงน่าช่ืนชม” 
ในฤดูหนาวปี พ.ศ. 2448 เมืองเชียงใหม่ไดมี้เกียรติตอ้นรับองคม์งกฎราชกุมารแห่งกรุงสยาม 

(ปัจจุบนั - ขณะเขียนเร่ืองน้ี-ทรงเป็นพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั) ในการเสด็จเยีย่มเมือง
เชียงใหม่คร้ังน้ี พระองคท์่านไดท้รงพระกรุณาโปรดเกลา้รับค าเชิญของคณะมิชชนันารีใหเ้สด็จวางศิลา
ฤกษข์องตึกหอ้งประชุม วลิเล่ียม อลัเลน บดัเลอร์ ซ่ึงเป็นหอประชุมของโรงเรียนชายหลงัใหญ่ ใน
โอกาสนั้น พระองคท์่านไดท้รงประทานพระด ารัสดงัต่อไปน้ี 

“ท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีทั้งหลาย ขา้พเจา้ไดฟั้งขอ้อภิปรายนนัทนาการของท่านเม่ือ
สักครู่น้ี ดว้ยความพึงพอใจอยา่งยิง่ ขา้พเจา้ถือวา่เป็นสักขีพยานส าแดงความเป็นมิตรไมตรีของท่านต่อ
ราชอาณาจกัรไทยโดยไม่มีปัญหา 

เม่ือคราวท่ีขา้พเจา้ไปเยีย่มสหปาลีรัฐอเมริกนั ประชาชนชาวอเมริกนัไดย้นิดีตอ้นรับขา้พเจา้
อยา่งอุ่นหนาฝาคัง่ ขา้พเจา้จะไดก้ล่าวถึงการเล้ียงอนัใหญ่โตหรูหราท่ีคณะกรรมการ (เพรสไบทีเรียน
มิชชัน่) ต่างประเทศไดจ้ดัข้ึนตอ้นรับขา้พเจา้ท าใหข้า้พเจา้เห็นไดอ้ยา่งชดัเจนทีเดียววา่ชาวอเมริกนัได้
ตอ้นรับขา้พเจา้อยา่งเตม็อกเตม็ใจ และมิใช่อยา่งเสียไม่ไดจึ้งเป็นท่ีประจกัษแ์ก่ขา้พเจา้วา่ ชาวอเมริกนั
ไดมี้ไมตรีจิตอยา่งจริงใจต่อราชอาณาจกัรไทย ขา้พเจา้ไดท้ราบซ้ึงและมัน่ใจในความจริงขอ้น้ี และจะ
ไม่ลืมการไปเยีย่มประเทศสหปาลีรัฐคร้ังนั้นไดง่้าย ๆ” 

เม่ือเป็นดงันั้น ขา้พเจา้จึงรู้สึกจ าเป็นเหลือเกิน ท่ีจะตอ้งตอบสนองความมีใจดีของท่านอนัน้ี
อยา่งเตม็ความสามารถของขา้พเจา้ เช่นเดียวกบัท่ีพระอยัยกิาและพระราชบิดาของขา้พเจา้ ไดผ้กูมิตรกบั
คณะมิชชนันารี ขา้พเจา้เองก็มัน่ใจวา่ จะไดมี้โอกาสในวาระอนัเหมาะสมท่ีจะไดช่้วยเหลือท่านทั้งหลาย 
ตามขอบเขตอ านาจของขา้พเจา้ท่ีจะท าได ้
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“การท่ีท่านไดใ้หข้า้พเจา้มาในวนัน้ี เพื่อจะวางศิลาฤกษส์ าหรับตึกโรงเรียนใหม่ของท่าน ยอ่ม
เป็นประจกัษพ์ยานถึงความมีไมตรีจิตและสันถวไมตรีอนัดีของท่านต่อประเทศไทย ขา้พเจา้มัน่ใจเตม็ท่ี
ท่านจะไดพ้ยายามทุกประการ ท่ีจะอบรมสั่งสอนนกัเรียนทั้งหลายใหไ้ดใ้ชค้วามรู้ของเขา เพื่อความ
สวสัดีของประเทศชาติ ดงันั้นขา้พเจา้จึงมีความยนิดีอยา่งยิง่ท่ีจะปฏิบติัตามค าขอร้องของท่าน และ
ขอใหส้ถานศึกษาใหม่น้ี จงประสบกบัความพิพฒัน์มงคลไพบูลยพ์นูผล ในส่ิงอนัพึงปรารถนาของผู ้
ก่อตั้งทุกประการเทอญ” 

ในเดือนธนัวาคมปี พ.ศ. 2451 นอ้งชายของนายแมคกิลวารี คือศาสตราจารยค์อร์นีเลียส บี. 
บรัดเลย ์แห่งมหาวทิยาลยัแคลิฟอร์เนีย ขณะท่ีไดเ้ดินทางมาเยีย่มดินแดนอนัเป็นท่ีเกิดของเขาและเป็นท่ี
ท างานของบิดา ไดข้ึ้นมาเยีย่มเราท่ีเมืองเหนือ ผูท่ี้มาฟังเขากล่าวปราศรัย ทั้งชาวเมือง และชาว
ต่างประเทศ ต่างพากนัประหลาดใจไปตาม ๆ กนั ท่ีเห็นเขาพูดภาษาไทยไดอ้ยา่งคล่องและไม่มีท่ี
ผดิเพี้ยน ทั้งยงัสามารถเทศนาไดด้ว้ย ภายหลงัท่ีไดจ้ากเมืองไทยไปนานถึง สามสิบหกปี ในการมาเยี่ยม
ของเขาคร้ังน้ีเอง เขาไดศึ้กษาคน้ควา้ และแปลขอ้ความในหลกัศิลาจารึกคร้ังกรุงสุโขทยั ซ่ึงนบัเป็น
อนุสาวรียอ์นัแรกท่ีสุดของภาษาไทย เท่าท่ีทราบกนั 

เม่ือวนัท่ี 6 ธนัวาคม พ.ศ. 2453 นางแมคกิลวารี และขา้พเจา้ไดฉ้ลองวนัครบรอบ 50 ปีของการ
แต่งงานของเรา และพอดีไปตรงกบัเวลาท่ีมีการประชุมประจ าปีของคณะมิชชนันารี จึงมีมิตรสหาย
มิชชนันารีหลายคน รวมทั้งมิตรสหายชาวต่างประเทศอ่ืน ๆ ท่ีพ  านกัในประเทศไทยไดม้าร่วมงานดว้ย 
อยา่งไรก็ตามเป็นเร่ืองน่าเสียดายอยา่งมาก ท่ีดร.วลิสันผูท่ี้ไดไ้ปในพิธีแต่งงานของขา้พเจา้ เม่ือหา้สิบปี
มาแลว้นั้น ไม่แขง็แรงพอท่ีจะเดินทางมายงัเมืองเชียงใหม่ในโอกาสน้ีได ้ ของขวญังดงามจ านวนมากท่ี
ไดรั้บ เป็นเคร่ืองหมายของความรักใคร่นบัถือจากมิตรสหายท่ีรักของเรา ทั้งท่ีน่ีและท่ีบา้นเดิมของเรา 
ในบรรดาจดหมายและโทรเลขมากหลายท่ีไดรั้บ มีโทรเลขฉบบัหน่ึง ท่ีลูก ๆ ของเราส่งมาจากอเมริกา 

ส่ิงท่ีมีค่ามากท่ีสุดในบรรดาข่าวสารเหล่านั้น คือสาสน์ท่ีส่งมาจาก กรมพระยาด ารงราชานุภาพ 
ผูเ้ป็นเสนาบดีมหาดไทย สาสน์นั้นมีขอ้ความวา่ 

“ขา้พเจา้เพิ่งไดรั้บทราบจากหนงัสือพิมพ ์ ถึงเร่ืองการฉลองวนัครบรอบ 50 ปีของชีวติววิาห์
ของท่าน ขา้พเจา้ขอใหท้่านและนางแมคกิลวารี จงไดรั้บความปิติยนิดีดว้ยใจจริง และความปรารถนาดี
ทั้งปวงจากขา้พเจา้ เพื่อท่านทั้งสองจะไดมี้ชีวติยืนยาว และกระท ากิจการอนัส าคญัของท่านต่อไปอีก
หลาย ๆ ปี........ด ารง” 
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