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ค าน า 
เร่ืองเบน็เฮอร์น้ีไดจ้ดัท าเป็นหนงัสือและภาพยนตม์าหลายคร้ังแลว้ แต่รสชาติของเร่ืองหาจืด

จางไปไม่ ในปี 1959 บริษทัเมโทร โกลวนิ เมเยอร์ ไดทุ้่มเงิน 15,000,000 ดอลล่าร์เพื่อสร้างภาพยนต์
โดยมีฉากใหญ่ยิง่ท่ีสุดในโลก 

หนงัสือเร่ืองเบน็เฮอร์ฉบบัน้ีมิไดบ้รรจุรายละเอียดของฉบบัเดิมทั้งหมด บางคนอาจประหลาด
ใจวา่ท าไมเบน็เฮอร์จึงเป็นคนท่ีคอยคิดจะแกแ้คน้อยูเ่สมอ แต่ควรจะระลึกวา่เบน็เฮอร์ไดเ้ขา้เป็นคริส
เตียนเอาในตอนจบของเร่ืองต่างหาก 
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ตอนที ่1 ยูดา เบน็เฮอร์ 

ท่ีก าแพงเม่ือเยรูซาเล็มดา้นทิศตะวนัตกมีช่องวา่งและมีป้ายเขียนบอกไวว้า่ “ประตูเบธ็เลเฮม็
หรือประตูยพัฟา” 

ในสมยักษตัริยซ์ะโลมีการคา้ขายกนัคึกคกัในต าบลน้ี มีพอ่คา้ท่ีร ่ ารวยจากเมืองทุโร, ซีโดนและ
ประเทศอียปิตม์าร่วมดว้ย แมจ้ะเป็นเวลาล่วงเลยมาเกือบสามพนัปีแลว้ก็ตาม ก็ยงัคงมีการคา้ขายตามเคย
ในปัจจุบนัผูเ้ดินทางคนใดตอ้งการจะซ้ือเขม็หมุด, หรือปืนพก, แตงกวา, หรืออูฐ, บา้นหรือมา้, ถัว่แขก
หรือเคร่ืองลายคราม, อินทะผาลมัหรือล่ามน าเท่ียว, แตงโมหรือคน, นกเขาหรือลา ก็อาจถามหาซ้ือไดท่ี้
ประตูยพัฟาน้ี บางทีก็มีคนมากคึกคกัแสดงวา่ในสมยักษตัริยเ์ฮโรดผูส้ร้างก็คงจะเป็นเช่นเดียวกนั บดัน้ี
เราจะน าผูอ่้านไปเท่ียวชมตลาดน้ีในสมยัของเฮโรด 

ขณะน้ีเป็นเวลาสามโมงเชา้ คนจ านวนมากไดก้ลบัไปแลว้ แต่การเบียดเสียดยงัไม่ลดลง ใน
จ านวนคนท่ีมาใหม่มีพวกหน่ึงท่ีมาทางก าแพงเมืองดา้นใต ้มีชายคนหน่ึง, หญิงคนหน่ึงและลาหน่ึงตวั 

ผูช้ายยนือยูท่างหนา้ลา มือถือเชือกจูงลา ยนืยนัไม่อยูซ่ึ่งดูเหมือนเขาจะเลือกใหไ้มอ้นัน้ีท า
ประโยชน์สองอยา่ง คือเป็นทั้งปฏกัและไมเ้ทา้เคร่ืองแต่งกายของเขาก็เหมือนกบัพวกยวิท่ีอยูร่อบ ๆ แต่
เป็นเคร่ืองแต่งกายท่ีค่อนขา้งใหม่ จากลกัษณะท่าทางแสดงวา่เขามีอายหุา้สิบปี การกะประมาณน้ีเป็น
การถูกตอ้ง เพราะเคราด าของเขามีสีเทาปะปนอยูด่ว้ย 

ลาตวันั้นกม้กินหญา้เขียวท่ีข้ึนอยูต่รงหนา้โดยไม่เอาใจใส่ในตวัผูห้ญิงท่ีนัง่อยูบ่นหลงัของมนั 
เธอใชเ้ส้ือขนสัตวสี์หม่นคลุมร่างกายอยา่งมิดชิด 

“คุณคือโยเซฟชาวนาซาเร็ธใช่ไหม?” ผูถ้ามยนือยูใ่กล ้ๆ 
โยเซฟหนัมาแลว้ตอบวา่ “ใช่ ผมช่ือจริง ๆ ออ้, อาจารยซ์ามูเอล, สหายรัก ขอใหคุ้ณมีความสุข

เถิด” 
“ผมก็ขอใหคุ้ณมีความสุขเช่นเดียวกนั” อาจารยห์ยดุพูดหนัไปมองดูหญิงนั้นแลว้พูดต่อไปวา่ 

“ขอใหคุ้ณ, ครอบครัวและบรรดาผูร่้วมงานของคุณจงมีสันติสุขเถิด” 
เม่ือพดูตอนสุดทา้ยเขาเอามือแตะท่ีอกของเขาและกม้หวัค านบัหญิงนั้น 
อาจารยผ์ูน้ั้นพดูอยา่งเป็นกนัเองวา่ “ตามเส้ือผา้ของคุณมีฝุ่ นติดอยูบ่า้ง ผมสันนิษฐานเอาวา่เม่ือ

คืนน้ีคุณคงนอนพกัในเมืองของบรรพบุรุษพวกเราเป็นแน่” 
โยเซฟตอบ “มิได,้ พวกเรามาถึงเมืองเบธาเนียก่อนค ่า เราจึงพกัอยูท่ี่โรงแรมในเมืองนั้น พอรุ่ง

ข้ึนเชา้เราก็ออกเดินทางมาท่ีน่ี” 
“ผมคิดวา่คุณคงไม่ใช่มาท่ียพัฟา ฉะนั้นคุณคงจะตอ้งเดินทางต่อไปอีกไกล” 



 6 

“ไปเพียงแต่เมืองเบธ็เลเฮม็” 
อาจารย ์ “ถูกแลว้, ก็คุณเป็นคนเกิดในเมืองเบธ็เลเฮม็น่ี คุณคงจะไปท่ีเมืองนั้นกบับุตรสาวเพื่อ

ส ารวจส ามะโนครัวเก็บภาษีอากรตามค าสั่งของซีซาร์เป็นแน่” 
แต่โยเซฟกล่าวตอบโดยมิไดเ้ปล่ียนอิริยาบถหรือสีหนา้แต่ประการใดวา่ “หญิงคนนั้นมิใช่เป็น

บุตรสาวของผม” 
แต่อาจารยค์งพดูถึงเร่ืองการบา้นการเมืองต่อไปโดยไม่ฟังค าอธิบายของโยเซฟวา่ “พวกซีลอท

ท างานอะไรบา้งท่ีเมืองกาลิลี?” 
โยเซฟไดต้อบโดยระมดัระวงัวา่ “ผมเป็นเพียงช่างไม ้ และนาซาเร็ธก็เป็นเพียงหมู่บา้น ถนนท่ี

ผมตั้งร้านช่างไมก้็ติดต่อไปยงัเมืองต่าง ๆ ไม่ได ้การถากไมแ้ละเล่ือยไม ้ท าใหผ้มไม่มีเวลาท่ีจะเอาใจใส่
กบัการโตเ้ถียงของคณะพรรคต่าง ๆ ได”้ 

ในตอนน้ีหญิงนั้นไดเ้ลิกผา้คลุมหนา้ออกจึงมองเห็นใบหนา้ไดช้ดัเจน สายตาของอาจารยก์็มอง
ไปทางนั้น เขาจึงเห็นใบหนา้อนัสวยงามเตม็ไปดว้ยความสนใจยิง่ ครู่นั้นแกม้และคิ้วของเธอก็แดงข้ึน 
คร้ันแลว้เธอก็กลบัเอาผา้คลุมหนา้ตามเดิม 

นกัการเมืองเลยลืมเร่ืองของตนเสียสนิท เขาพดูดว้ยเสียงแผว่ ๆ วา่ “บุตรของคุณหนา้ตาน่า
เอน็ดู” 

โยเฟจึงพดูซ ้ าอีกวา่ “เธอมิใช่เป็นบุตรของผม” 
อาจารยย์ิง่ประหลาดใจมากข้ึนเม่ือเห็นวา่โยเซฟตอ้งการจะพดูต่อไปวา่ “หล่อนเป็นบุตรของโย

อาคิมและอนันาแห่งเบธ็เลเฮ็ม หวงัวา่คุณคงจะเคยทราบวา่เขาเป็นผูมี้ช่ือเสียงดีอยู.่.........” 
อาจารยพ์ดูอยา่งเคารพวา่ “ครับ, ผมรู้จกัเขาดี เขาสืบเช้ือสายมาจากกษตัริยด์าวดิ” 
โยเซฟกล่าวต่อไปวา่ “ขณะน้ีบิดามารดาของหญิงผูน้ี้ไดต้ายในเมืองนาซาเร็ธ โยอาคิมไม่ใช่คน

ร ่ ารวย แต่ก็มีบา้นและสวนเป็นมรดกท่ีแบ่งไวใ้หบุ้ตรสาวสองคนคือมาเรียนและมาเรียผูน้ี้เป็นบุตรของ
เขา เพื่อจะสงวนมรดกใหค้งอยู ่ กฎหมายจึงบญัญติัใหเ้ธอสมรสกบัญาติสนิท บดัน้ีหญิงคนน้ีเป็นภริยา
ของผมแลว้” 

“ฉะนั้นคุณก็เป็น.........” 
“เป็นอาวข์องเธอ” 
“ถูกแลว้ เม่ือคุณทั้งสองเกิดในเมืองเบธ็เลเฮม็ กฎหมายโรมนัจึงบงัคบัใหคุ้ณน าภริยาไปจด

ทะเบียนส ามะโนครัวท่ีนัน่” 
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เม่ือพดูเช่นนั้นแลว้อาจารยก์็หนักลบัหายแวบ่ไปทนัที คนแปลกหนา้ผูย้นือยูใ่กล ้ ๆ สังเกตเห็น
วา่โยเซฟแสดงความประหลาดใจจึงกระซิบเบา ๆ วา่ “อาจารยซ์ามูเอลเป็นพวกซีลอท ยดูาไม่เป็นคน
บึกบึนเหมือนท่านผูน้ี้” 

โยเซฟไม่อยากจะสนทนากบัผูน้ั้นจึงท าเป็นไม่ไดย้นิ เขากม้ลงเก็บหญา้ท่ีลากินตกไวม้ารวมเขา้
เป็นกองเล็ก ๆ คร้ันแลว้ก็ลุกข้ึนยนืพิงไมเ้ทา้คอยเวลาต่อไป 

ต่อมาอีกประมาณหน่ึงชัว่โมง คณะเล็ก ๆ น้ีก็ไดอ้อกประตูเมืองเล้ียวไปทางซา้ยเพื่อมุ่งไปสู่
เมืองเบธ็เลเฮม็ท่ีลาดลงไปสู่หุบผาฆินนม ซ่ึงมีตน้กระกอกเทศข้ึนอยูห่่าง ๆ กนั โยเซฟไดเ้ดินจูงลาท่ี
ผูห้ญิงข่ีอยา่งระมดัระวงั ทางซา้ยมือของเขาเป็นก าแพงเมืองเหยยีดยาวไปทางทิศใตแ้ละทิศตะวนัออก
จดภูเขาซีโอน ส่วนทางขวามือเป็นโคกเนินอนัเป็นเขตของหุบเขาทิศตะวนัตก 

เขาผา่นบ่อน ้าต้ืนกิโฆนไปอยา่งชา้ ๆ ดวงอาทิตยก์ าลงัข้ึนสูงทุกขณะ เขาเดินขนานไปกบัท่อ
ระบายน ้าจากบ่อซะโลมอนอยา่งสบาย ๆ 

เขาเดินไปตามริมของทุ่งกวา้ง ในท่ีสุดไดม้าถึงเนินมาร์เอลิอสัเม่ือมองขา้มหุบผาก็จะแลเห็น
เมืองเบธ็เลเฮม็ คลงัเสบียงอาหารโบราณก าแพงสีขาวอยูบ่นสันเขามองเห็นไดเ้ด่นชดัอยูเ่หนือตน้ไมสี้
น ้าตาลเห่ียวแหง้ไม่มีใบ เขาทั้งสองไดห้ยดุพกัและโยเซฟไดช้ี้ใหดู้สถานศกัด์ิสิทธ์ิต่าง ๆ แลว้จึงออก
เดินทางลงไปในหุบผาตรงไปยงับ่อน ้าซ่ึงเป็นสนามรบของทหารหาญของกษตัริยด์าวิด ในท่ีน้ีมีคนและ
สัตวอ์ยูแ่น่น โยเซฟจึงเกรงไปวา่ถา้ในเมืองมีคนมากอาจไม่มีท่ีพกัส าหรับนางมาเรียก็ได ้ เขาจึงรีบเดิน
ทางผา่นเสาหินฝังศพของราเฮล แลว้ข้ึนไปบนเนินสูงโดยมิไดท้  าความเคารพบุคคลท่ีไดพ้บปะตามทาง
จนกระทัง่มาหยดุ ณ ท่ีพกัสัตวด์า้นนอกประตูโรงแรมใกลชุ้มทางถนนสายต่าง ๆ 

ในหมู่บา้นเบธ็เลเฮม็มีผูใ้หญ่บา้นเพียงคนเดียว จึงมีท่ีพกัสัตวแ์ต่เพียงแห่งเดียว แมโ้ยเซฟจะ
เป็นคนเกิดในหมู่บา้นน้ี แต่ไปอยูท่ี่อ่ืนเสียนาน จึงไม่มีสิทธิท่ีจะเรียกร้องเอาท่ีพกัได ้ นอกจากนั้นการ
ส ารวจส ามะโนครัวท่ีเขามารับตรวจคร้ังน้ีอาจกินเวลานานหลายเดือนก็ได ้ขา้ราชการโรมนัตามหวัเมือง
ท างานล่าชา้ ฉะนั้นโยเซฟและภริยาจะตอ้งรอรับการส ารวจอีกเป็นเวลานาน ดงันั้นในขณะท่ีเขาก าลงั
เดินทางอยูบ่นเนินสูงจูงลามาดว้ยความล าบาก โยเซฟก็มีความวติกกงัวลมากข้ึนวา่จะไม่มีท่ีพกัเพียงพอ
กนั เม่ือเขาเดินทางเขา้มาใกลส้ านกังานส ารวจ ความตกใจก็ไม่ลดนอ้ยลงเม่ือเห็นคนเบียดเสียดกนัท่ี
ประตู 

โยเซฟพดูข้ึนชา้ ๆ วา่ “เราไม่สามารถท่ีจะไปถึงประตูได ้ พกัอยูท่ี่น่ีจะดีกวา่ แลว้สืบดูวา่
เร่ืองราวเป็นอยา่งไรกนั” 

ขณะน้ีมีชายคนหน่ึงออกมาจากท่ีเบียดเสียดมาหยดุยนือยูข่า้งลาท่าทางโมโหเน่ืองจากคนเบียด
ยดัเยยีดกนั โยเซฟจึงถามชายผูน้ี้วา่ 
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“ท าไมคนถึงเบียดเสียดกนัมากมายเช่นน้ี?” 
ขณะนั้นหนัหนา้มาดว้ยความโกรธ แต่พอเห็นใบหนา้ของโยเซฟและส าเนียงถามของเขาอยา่ง

สุภาพใจเยน็ เขาก็ยกมือท าความเคารพและตอบวา่ 
“ขอความสันติสุขจงมีแก่ท่านอาจารย,์ ผมเป็นบุตรของยดูา และมีภูมิล าเนาอยูห่มู่บา้นเบธ็ดา

โกนซ่ึงเป็นถ่ินฐานของตระกลูดาน” 
โยเซฟ “อยูใ่นถนนสายโมดินไปยพัฟาใช่ไหม?” 
ชายคนนั้นตอบดว้ยหนา้ตายิม้แยม้วา่ “ท่านคงไดไ้ปหมู่บา้นเบธ็ดาโกนมาแลว้ซิจึงรู้จกัดี การท่ี

พวกเราชาวยดูามาท่ีน่ี ก็เพราะวา่เราไดจ้ากเทือกเขาเอฟราธาซ่ึงเป็นสถานท่ีของบรรพบุรุษยาโคบไป
เสียหลายปีเม่ือทางราชการประกาศส ารวจส ามะโนครัวพวกฮิบรูในถ่ินก าเนิด พวกเราจึงไดม้ารับการ
ส ารวจท่ีน่ีครับ, ท่านอาจารย”์ 

ชายผูน้ี้ไดห้ยดุพดูแลว้มองไปยงันางมาเรียซ่ึงก าลงัฟังเขาพดูและมองดูเขาดว้ย คร้ันแลว้ชายผูน้ี้
เอ่ยต่อไปวา่ “ท่านอาจารย ์ขอเชิญท่านพาภริยาของท่านไปพบกบัภริยาของผม ภริยาและบุตรของผมพกั
อยูใ่ตต้น้มะกอกเทศเอนท่ีตอนโคง้ของถนน” และพดูกบัโยเซฟอยา่งหนกัแน่นวา่ “ท่ีพกัทุกแห่งเตม็
หมด อยา่ไปสอบถามท่ีประตูเลย ไม่ไดผ้ลดอก” 

โยเซฟ “เป็นความกรุณาอยา่งยิง่ จะมีท่ีพกัหรือไม่ก็ตามที ผมจะตอ้งไปรู้จกักบัครอบครัวของ
คุณใหจ้งได ้ขอใหผ้มกบัคนเฝ้าประตูสักประเด๋ียวแลว้จะกลบัมา” 

เม่ือโยเซฟไดส่้งบงัเหียนลาใหช้ายคนนั้นถือไวแ้ลว้ เขาก็เดินเบียดคนเขา้ไปยงัประตู 
คนเฝ้าประตูนัง่อยูบ่นท่อนไมใ้หญ่นอกประตู เขาพิงหอกไวท่ี้ก าแพงเบ้ืองหลงัเขา มีสุนขัตวั

หน่ึงนัง่อยูใ่กลเ้ขา 
โยเซฟพดูกบัคนเฝ้าประตูวา่ “ขอใหส้ันติสุขของพระเจา้สถิตอยูก่บัท่าน” 
โยเซฟพดูอยา่งสุภาพต่อไปวา่ “ผมเป็นคนเกิดในเบธ็เลเฮ็ม มีหอ้งวา่งบา้งไหม?” 
“ไม่มีเลย” 
“คุณคงจะรู้ผมช่ือโยเซฟชาวนาซาเร็ธ น่ีเป็นเมืองบรรพบุรุษผมเป็นเช้ือสายของกษตัริยด์าวดิ” 
การใชค้  าพดูเช่นน้ีเป็นการเสริมความหวงัของโยเซฟ การเป็นบุตรของยดูาถือกนัตามตระกลู

รู้สึกวา่เป็นเร่ืองส าคญัประการหน่ึง และการสืบเช้ือสายของกษตัริยด์าวดิก็เป็นอีกเร่ืองหน่ึง เพราะพวกยู
ดาถือกนัวา่เป็นการอวดอา้งท่ีส าคญัยิง่ 

จริงอยู ่ การสืบเช้ือสายจากวงศก์ษตัริยท่ี์ศกัด์ิสิทธ์ิอาจท าใหเ้กิดความเช่ือถือไดใ้นเมืองเบธ็เล
เฮม็ ค าพูดของโยเซฟท่ีกล่าววา่ “น่ีเป็นเมืองบรรพบุรุษของผม” เป็นการพูดความจริง เพราะเคยเป็น
เมืองของนารูธภริยาของโบอาศท าการปกครอง เป็นเมืองของยซิยัและบุตรสิบคน ซ่ึงกษตัริยด์าวดิบุตร
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คนสุดทอ้งปกครอง และเป็นเมืองท่ีท่านซามูเอลมาเลือกตั้งกษตัริย ์ และเป็นเมืองท่ีกษตัริยด์าวิดไดม้อบ
ใหแ้ก่บุตรชายของบารศิลลยั 

การกล่าวอา้งเช่นน้ีบงัเกิดผลเหมือนกนั เพราะท าใหค้นเฝ้าประตูลุกข้ึนยนืเอามือลูบเคราและ
พดูดว้ยความเคารพวา่ “ท่านอาจารย,์ ผมไม่ทราบวา่ประตูเมืองน้ีเปิดออกตอ้นรับผูเ้ดินทางตั้งแต่สมยัใด 
แต่ก็ไดเ้ปิดออกเป็นเวลากวา่หน่ึงพนัปีมาแลว้ และตลอดเวลาดงักล่าวยงัไม่เคยมีตวัอยา่งท่ีปรากฏวา่ได้
ขบัไล่คนท่ีดีออกไปเลย เวน้เสียแต่วา่ไม่มีสถานท่ีใหเ้ขาพกัผอ่นเท่านั้น ถา้ตอ้งท าเช่นน้ีกบัคนแปลก
หนา้แลว้ การท่ีตอ้งปฏิเสธต่อเช้ือสายของกษตัริยด์าวิดก็เป็นเหตุผลอนัยติุธรรมท่ีคนเฝ้าประตูจะยกเป็น
ขอ้แกต้วัได ้ ฉะนั้นผมขอแสดงความเคารพต่อท่านอีกคร้ังหน่ึง ขอไดเ้ชิญไปกบัผม ๆ จะช้ีใหท้่านดูได้
วา่ไม่มีท่ีพกัเหลืออยูเ่ลย ไม่วา่จะเป็นห้องโถงหรือสนามลานบา้น หรือแมแ้ต่บนหลงัคา” 

โยเซฟมองไปยงัฝงูชนแลว้จึงถามวา่ “คนเหล่านั้นเป็นใคร ท าไมจึงมาท่ีน่ีมากมายในขณะน้ี?”  
“ค าสั่งของซีซาร์นัน่แหละท่ีบงัคบัใหท้่านและคนอ่ืน ๆ ตอ้งมา” 
โยเซฟคงยนืกรานต่อไป “ส าหรับตวัผมเองไม่เป็นไร แต่ภริยาของผมมาดว้ย กลางคืนหนาวจดั 

บนเขาน้ีหนาวยิง่กวา่บา้นนาซาเร็ธเธอจะอยูก่ลางแจง้ไม่ได ้ไม่มีหอ้งพกัเหลือบา้งหรือ? 
คนเฝ้าประตูช้ีไปยงัฝงูชนท่ีเบียดเสียดอยูท่ี่ประตูพลางพดูวา่ “พวกเหล่าน้ีก็ไปเท่ียวหากนัทัว่

เมืองแลว้ต่างก็บ่นกนัวา่ท่ีพกัเตม็หมด” 
โยเซฟกม้หนา้ลงพลางบ่นพึมพมัวา่ “เธอยงัเยาวอ์ยู ่ถา้ขืนใหเ้ธอนอนบนภูเขา เธอจะตอ้งหนาว

ตาย” 
แลว้จึงหนัมาพดูกบัคนเฝ้าประตูอีกวา่ “บางทีคุณคงจะรู้จกับิดามารดาของเธอ โยอาคิมและอนั

นา เป็นชาวเบธ็เลเฮม็เหมือนขา้พเจา้และเป็นวงศว์านของกษตัริยด์าวดิ 
“ผมรู้จกัเขาดีครับ เขาเป็นคนดีจริง ๆ” ขณะน้ีคนประตูมองดูพื้นดินก าลงัใชค้วามคิด ทนัใดนั้น

เขาก็เงยหนา้ข้ึนแลว้พดูวา่ “ผมไม่สามารถหาท่ีพกัใหท้่านได ้แต่ก็จะขบัไล่ท่านไม่ไดเ้หมือนกนั จะช่วย
โดยเตม็ความสามารถ คณะของท่านมีก่ีคน?” 

โยเซฟนบัในใจแลว้ตอบวา่ “ภริยาของผมคนหน่ึง และเพื่อนกบัครอบครัวมาจากหมู่บา้น 
เบธ็ดาโกนในถนนยพัฟา รวมทั้งหมดหกคน” 
“เอาละครับ ท่านไม่ตอ้งนอนตากลมบนภูเขา รีบไปน าคณะมาทั้งหมด เพราะวา่ตะวนับ่ายลง

ไปแลว้ ฤดูน้ีค  ่าเร็ว ตะวนัจวนลบัภูเขาแลว้” 
“ขอท่านจงไดรั้บพรจากผูเ้ดินทางไร้ท่ีพกัเถิด” 
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เม่ือพดูขาดค าแลว้โยเซฟก็ดีใจกลบัไปบอกมาเรียและพวกชาวหมู่บา้นเบธ็ดาโกน สักครู่หน่ึง
ชายนั้นก็น าครอบครัวของตนมาสมทบพวกสตรีข่ีลา ภริยารูปร่างอว้น พวกลูกสาวก็มีลกัษณะคลา้ย
มารดา เม่ือมาใกลป้ระตู คนเฝ้าก็รู้ไดท้นัทีวา่เป็นพวกคนยากจน 

โยเซฟพดู “น่ีเป็นภริยาผม ส่วนพวกเหล่าน้ีเป็นสหาย” 
มาเรียเปิดผา้คลุมหนา้ 
คนเฝ้าประตูบ่นพึมพ าวา่ “นยัน์ตาสีน ้าเงินและผมสีทอง เหมือนกบักษตัริยห์นุ่มดาวดิตอนไป

ร้องเพลงใหซ้าอูลฟัง” 
คร้ันแลว้เขาก็รับบงัเหียนลาจากโยเซฟและพดูกบัมาเรียวา่ “โอ,้ราชธิดาของกษตัริยด์าวดิ ขอ

ท่านไดมี้สันติสุขเถิด” แลว้หนัไปพดูกบัพวกท่ีมาดว้ยวา่ “ขอทุกคนจงมีสันติสุข” แลว้พดูกบัโยเซฟวา่ 
“เชิญท่านอาจารยเ์ดินตามผมมา” 

เขาพากนัเดินไปยงัท่ีสูงชนัเหนือท่ีพกัทางทิศตะวนัตก 
โยเซฟพดูหว้น ๆ วา่ “เราจะไปเขา้ถ ้า” 
คนประตูรอใหม้าเรียเขา้มาใกล ้ แลว้เขาอธิบายวา่ “ถ ้าท่ีเราจะไปน้ีอาจเป็นท่ีประทบัของ

กษตัริยด์าวดิองคบ์รรพบุรุษของท่านก็ได ้ จากทุ่งท่ีอยูเ่บ้ืองล่างเรา และจากบ่อน ้าในหุบผา ดาวิดเคย
ตอ้นฝงูแกะมาเล้ียงต่อมาเม่ือพระองคไ์ดเ้ป็นกษตัริยแ์ลว้ พระองคก์็เคยมาพกัผอ่นในถ่ินเดิมน้ีและน าเอา
ฝงูสัตวม์าดว้ย รางหญา้ก็คงยงัเป็นปกติเหมือนสมยัโบราณ นอนพนพื้นท่ีดาวดิเคยนอนดีกวา่นอนใน
สนามหรือริมถนน น่ีแหละเป็นท่ีพกัหนา้ถ ้าละ” 

ค าพดูตอนน้ีมิใช่เป็นการขอโทษท่ีจดัท่ีพกัไม่ดีให ้เพราะไม่จ  าเป็นตอ้งขอโทษ น่ีเป็นท่ีท่ีดีท่ีสุด
เท่าท่ีมีเหลืออยู ่

เม่ือเปิดประตูแลว้ คนเฝ้าก็พดูวา่ “ขอเชิญทุกท่านเขา้มา” 
อาคนัตุกะไดเ้ขา้ไปและมองไปรอบ ๆ ปรากฏวา่บา้นนั้นเป็นส่วนนอกของปากถ ้าหรือคูหา ยาว

ประมาณ 40 ฟุต สูง 9-10 ฟุต และกวา้งประมาณ 12-15 ฟุต แสงสวา่งลอดเขา้มาทางประตูส่องไปยงัพื้น
ขรุขระ, บนกองขา้วและกองหญา้ และบนภาชนะดินและเคร่ืองใชป้ระจ าบา้นซ่ึงอยูก่ลางหอ้ง ขา้ง ๆ มี
รางหญา้สูงพอดีกบัตวัแกะท าดว้ยหินลาดซีเมนต ์ไม่มีคอกหรือฝาประจนัหอ้ง ฝุ่ นและแกลบท าใหพ้ื้นมี
สีเหลืองมีอยูเ่ตม็ทุกซอกทุกมุม ไยแมลงมุมหนาทึบหอ้ยลงมาจากเพดาน 

คนเฝ้าประตูพดูต่อไปวา่ “เชิญเขา้มาขา้งในครับ, ฟางเหล่าน้ีเชิญท่านหยบิใชต้ามชอบใจ ผม
จะตอ้งลาท่านไปก่อน ขอความสันติสุขจงมีแก่ท่านทั้งหลาย 

เม่ือคนเฝ้าประตูไปแลว้ เขาก็ช่วยกนัท าใหถ้ ้านั้นเป็นท่ีพกัผอ่นอยา่งสบายต่อไป 
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คร้ันเวลาประมาณเท่ียงคืน มีเสียงตะโกนบนหลงัคาบา้นวา่ “พี่นอ้งทั้งหลาย รีบต่ืนข้ึนเร็ว ๆ 
เถิด มีแสงสวา่งจา้อะไรเช่นน้ีในทอ้งฟ้านัน่แน่ะ จงลุกข้ึนดูเถิด” 

ประชาชนต่างลุกข้ึนอยา่งงวัเงียนัง่มองดู สักครู่จึงหูตาสวา่งข้ึนและแปลกใจ ต่อมาไดเ้กิด
ต่ืนเตน้ในสนามทัว่ไป ตามพื้นดินและทุกบา้นทุกเรือนทัว่ไปต่างมองดูในทอ้งฟ้า 

ส่ิงท่ีเขาเห็นมีลกัษณะดงัน้ี เป็นแสงสวา่งเร่ิมตน้สูงกวา่ดวงดาวทั้งหลาย แลว้ก็ตกเฉียงมายงัพื้น
โลกทางตอนบนเล็กลง ทางส่วนล่างใหญ่กวา้งหลายหลา ขา้ง ๆ หายไปในความมืด ตอนกลางเป็นแสง
จา้ปรากฏวา่ดาวนั้นมาหยดุท่ีภูเขาใกลท่ี้สุดทางทิศตะวนัออกเฉียงใตข้องเมืองท าให้เกิดเป็นรัศมีสลวัทัว่
ยอดภูเขา ท่ี ๆ พกัน้ีมีแสงสวา่งสุกใสมากจนคนท่ีอยูบ่นหลงัคามองเห็นหนา้กนัได ้ต่างคนต่างงวยงงไป
ดว้ยความแปลกใจ 

แสงนั้นปรากฏน่ิงคงท่ีอยูเ่ป็นเวลานาน ต่อมาความประหลาดใจไดเ้ปล่ียนเป็นความเกรงขาม
และหวาดกลวั คนขลาดตวัสั่น คนกลา้หาญก็กระซิบกนัเงียบ ๆ 

คนหน่ึงถาม “ท่านเคยเห็นปรากฏการณ์เช่นน้ีไหม?” 
ผูต้อบ “เหมือนกบัมนัลอยอยูท่ี่ขา้งภูเขานั้น บอกไม่ถูกวา่เป็นอะไร เกิดมาก็ไม่เคยเห็นเช่นน้ี

เลย” 
อีกคนหน่ึงถามตะกุกตะกกัวา่ “ถา้จะเป็นดวงดาวระเบิดและตกลงมาก็ได”้ 
“ถา้ดาวตกตามธรรมดาแสงก็ดบัไป” 
อีกคนหน่ึงตะโกนดงัวา่ “ผมเคยเห็น พวกเล้ียงแกะเห็นเป็นสิงห์โตและถึงกบัสุมไฟไล่สิงห์โต

มิใหเ้ขา้มาท่ีฝงูแกะ” 
คนท่ียนือยูใ่กลก้บัผูพ้ดูถอนหายใจแลว้พดูวา่ “ถูกแลว้, เป็นเช่นนั้นจริง ๆ วนัน้ีก็มีฝงูแกะกิน

หญา้ในหุบผานั้นดว้ย” 
คนยนือยูใ่กลก้ าจดัความโล่งใจโดยกล่าววา่ “ไม่ใช่แน่ แมจ้ะเอาไมท้ั้งหมดป่ายดูามาจุดใหลุ้ก

โชติช่วง แสงสวา่งก็คงไม่แรงและสูงถึงเพียงนั้น” 
ภายหลงัจากนั้นเสียงโตเ้ถียงบนหลงัคาบา้นก็เงียบไป และมีเสียงดงัอีกในเม่ือความอศัจรรยน์ั้น

คงปรากฏอยู ่
ชาวยดูาผูเ้ป็นท่ีนบัถือคนหน่ึงไดร้้องตะโกนวา่ “ส่ิงท่ีเราเห็นน้ีเป็นบนัไดสวรรคท่ี์ยาโคบบรรพ

บุรุษของเราไดฝั้นเห็น ขอให้พระเจา้แห่งบรรพบุรุษของเราจงไดรั้บความสรรเสริญเถิด” 
ห่างออกไปทางทิศตะวนัออกเฉียงใตข้องเมืองเบธ็เลเฮม็ประมาณ 2 ไมล ์ มีทุ่งราบแห่งหน่ึง

ตั้งอยูโ่ดยมีเนินเขาเล็กคัน่อยู ่
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ทางดา้นไกลท่ีสุดของเมืองภายใตเ้นินสูงชนัมีท่ีเล้ียงแกะกวา้งขวางเก่าแก่โบราณแห่งหน่ึง มี
ก าแพงหินสูงรอบคอกเล้ียงแกะประมาณท่วมศรีษะคนธรรมดา แต่ไม่สูงเกินไป เพราะเวลาสิงห์โต เสือ
หิวออกมาจากป่ากระโดดเขา้ไปกินแกะได ้

พวกเล้ียงแกะหมู่หน่ึงชอบพาแกะไปเล้ียงในทุ่งน้ี และตั้งแต่เชา้ตรู่บริเวณน้ีจะตอ้งกอ้งไปดว้ย
เสียงร้องเรียก, เสียงขวานตดัไม,้ เสียงร้องของแพะแกะ, เสียงกระด่ิง, เสียงววั, เสียงสุนขั คร้ันตกเยน็คน
เล้ียงแกะก็ไล่ฝงูสัตวเ์ขา้คอกใหญ่น้ีเพื่อความปลอดภยั และเขาก็สุมกองไฟใหญ่ไวริ้มประตูคอก 
รับประทานอาหาร นัง่สนทนาและพกัผอ่นโดยมียามผูห้น่ึงคอยเฝ้าอยูเ่สมอ 

มีคนเล้ียงแกะรวมหกคนและยามอีกผูห้น่ึง เขาไดม้านัง่รวมขา้งกองไฟ บา้งก็นัง่ บา้งก็นอน เขา
เดินเทา้เปล่า ผมแหง้เกราะหยาบตั้งตรงเพราะถูกแดดเผา เครายาวปิดคอจนเป็นพวงถึงหนา้อก, สวน
เส้ือผา้ท่ีท าดว้ยหนงัลูกแพะและหนงัลูกแกะ มีขนปกปุยยาวตั้งแต่คอจดหวัเข่าปล่อยแขนออกมีเขม็ขดั
ใหญ่รัดเส้ือผา้ท่ีบั้นเอว รองเทา้สานก็ท าดว้ยวตัถุหยาบ ๆ แขวนถุงอาหารและกอ้นหินไวท่ี้ไหล่ กอ้น
หินเหล่าน้ีใชข้วา้งเป็นอาวธุ ขา้ง ๆ ตวัมีไมต้ะขอซ่ึงเป็นเคร่ืองหมายของอาชีพเล้ียงแกะและเป็นอาวธุ
ดว้ย 

ในขณะท่ีสนทนากนัอยูน่ั้น ก่อนท่ีจะส้ินยามตน้ต่างก็หลบัม่อยไปทีละคน หลบัอยูใ่นท่ีท่ีตนนัง่
อยูเ่ดิม 

ในคืนวนันั้นก็เหมือนคืนอ่ืน ๆ ในฤดูหนาวแห่งชนบทท่ีมีภูเขา เป็นคืนแจ่มใส มีดวงดาว
กระจ่าง ไม่มีลมพดั เป็นคืนท่ีมีบรรยากาศบริสุทธ์ิเงียบสงดัคลา้ยกบัจะเตือนวา่สวรรคจ์ะลงมาบอกข่าว
ดีแก่ชาวโลกท่ีก าลงัคอยฟังอยู ่

คนยามไดเ้ดินไปมาอยูท่ี่ประตูคอกกอดเส้ือผา้แน่นเพราะหนาว บางคร้ังก็หยุดเดินเพราะคน
เล้ียงท่ีหลบัอยูพ่ลิกด้ินไปมา บางทีก็ไดย้นิสุนขัป่าหอนอยูใ่นภูเขาโนน้ เวลาสองยามคืบคลานมาอยา่ง
ชา้ ๆ พอครบสองยามเขาก็หมดหนา้ท่ี บดัน้ีการนอนหลบัสนิทซ่ึงความเหน็ดเหน่ือยท าใหค้นท่ีหลบัไป
แลว้สดช่ืนข้ึน คนยามผูน้ี้ก็เดินเขา้ไปใกลก้บักองไฟ แต่ตอ้งหยดุชะงกัเพราะแสงสวา่งส่องจา้มารอบตวั 
สวา่งสะอาดเหมือนแสงดวงจนัทร์เขาหยดุอยา่งไม่หายใจ แสงนั้นสวา่งอยา่งไม่เคยเห็นแต่ก่อน 
มองเห็นทัว่คอกและทุกส่ิงภายในคอก อากาศก็ยิง่หนาวเยน็เยอืกจบัใจมองไปบนฟ้าบรรดาดวงดาวก็
เล่ือนลบัไปหมดแลว้ แสงน้ีฉายลงมาจากทอ้งฟ้ายิง่พิศดูก็ยิง่งาม แต่แลว้เขาก็ตอ้งร้องเอด็ตะโรดว้ย
ความกลวั 

“ต่ืน ๆ ต่ืนเถิดพรรคพวก” สุนขักระโดดข้ึนเห่าหอนแลว้ก็วิง่หนีไป สัตวต่ื์นเตน้อลหม่าน คน
เล้ียงแกะอ่ืน ๆ ท่ีนอนก็ลุกข้ึนจบัอาวธุติดมือแลว้ก็ร้องถามเป็นเสียงเดียวกนัวา่ “เกิดอะไรข้ึน?” 

คนยามจึงตะโกนวา่ “ดูซี, ทอ้งฟ้าเป็นไฟลุกโพลง” 
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ทนัใดนั้นแสงสวา่งจดัยิง่ข้ึนจนมองไม่ได ้ ตอ้งเอามือปิดตาและคุกเข่าลง หวัใจก็หวาดกลวัจึง
ฟุบหนา้ลงน่ิง และแทบวา่จะส้ินใจตายถา้ไม่ยนิเสียงร้องมาวา่ 

“อยา่กลวัเลย” 
พวกเขาน่ิงเงียบฟัง 
“อยา่กลวัเลย เพราะน่ีแน่ะ เราน าข่าวดีมาแจง้แก่ท่านทั้งหมายซ่ึงจะเป็นท่ีช่ืนชมยนิดีแก่คนทั้ง

ปวง” 
เสียงนั้นอ่อนหวานยิง่กวา่เสียงมนุษย ์ ชดัเจนและซึมซาบไปทัว่กายจนมัน่ใจ เขาจึงเงยหนา้ข้ึน

คุกเข่าอยูม่องดูดว้ยความเคารพ มองเห็นรูปร่างคนท่ีตรงกลางรัศมีใหญ่ แต่งกายสีขาวสะอาด ท่ีไหล่มี
ปีกมีแสงและหุบอยู ่มีดวงดาวสุกใสท่ีหนา้ผาก ยืน่มือมาอวยพรพวกเขา หนา้ตาสงบและงามยิง่ 

พวกเขาเคยสนทนาและเคยไดย้นิเร่ืองทูตสวรรคม์าบา้ง คราวน้ีจึงไม่สงสัยและคิดในใจวา่ รังสี
ความยิง่ใหญ่ของพระเจา้ห้อมลอ้มพวกเขาไว-้ น่ีเป็นทูตท่ีในสมยัโบราณเคยปรากฏตวัแก่ผูพ้ยากรณ์ท่ี
ริมฝ่ังแม่น ้าอูลยั 

ทูตสวรรคจึ์งกล่าวต่อไปวา่ “เพราะวนัน้ีพระคริสต ์ พระผูช่้วยใหร้อดไดป้ระสูติท่ามกลางท่าน
ทั้งหลายในเมืองดาวิด” แลว้น่ิงอยูช่ัว่ครู่หน่ึงเพื่อใหถ้อ้ยค าเหล่าน้ีฝังจิตใจเขาทั้งหลาย 

คร้ันแลว้ทูตสวรรคไ์ดก้ล่าวต่อไปวา่ “และส่ิงน้ีจะเป็นเคร่ืองหมายแก่ท่านทั้งหลาย คือวา่ท่าน
จะพบเราทารกนั้นพนัดว้ยผา้ออ้มนอนอยูใ่นรางหญา้” 

เม่ือบอกข่าวประเสริฐเสร็จแลว้ ทูตสวรรคมิ์ไดพ้ดูอะไรอีก แต่ยงัคงหยดุน่ิงอยูช่ัว่ครู่หน่ึง 
ทนัใดนั้นแสงสวา่งในตวัก็เปล่งออกจา้และสั่นเทา แลว้กระพือปีกข้ึนไปสูงเท่าท่ีจะมองเห็นได ้ และมี
ทูตสวรรคอ่ื์น ๆ ไดบิ้นไปมาและร้องเพลงเป็นเสียงเดียวกนัวา่ 

“รัศมีภาพจงมีแก่พระเจา้สูงสุด และบนแผน่ดินโลกจงมีความสุขสงบส าราญท่ามกลางมนุษย์
ทั้งปวง” 

เสียงร้องเช่นน้ีอยูห่ลายคร้ัง คร้ันแลว้ทูตสวรรคไ์ดแ้หงนดูทอ้งฟ้าคลา้ยกบัวา่ไดรั้บความ
เห็นชอบจากท่านผูห้น่ึงซ่ึงอยูไ่กลในสวรรค ์ แลว้ปีกค่อย ๆ ขยบักางออกอยา่งสง่าผา่เผย ดา้นบนขาว
เหมือนหิมะ ส่งรังสีออกหลายสีเหมือนไข่มุก ปีกนั้นกางออกห่างจากตวัทูตสวรรคห์ลายฟุตแลว้ก็บิน
ข้ึนบนฟ้าน าแสงสวา่งไปดว้ย แมจ้ะจากไปนานแลว้ก็ตามยงัคงไดย้นิเสียงร้องเพลงอยูแ่ต่ไกลวา่ “รัศมี
ภาพจงมีแด่พระเจา้สูงสุด และบนแผน่ดินโลกจงมีความสุขสงบส าราญท่ามกลางมนุษยท์ั้งปวง” 

เม่ือพวกเล้ียงแกะไดส้ติ เขาก็ต่างจอ้งมองดูกนัดว้ยความงุนงง คร้ันแลว้คนหน่ึงไดพ้ดูวา่ “ผูน้ั้น
คือฆบัรีเอลทูตของพระเจา้ท่ีไดท้รงใชม้าประกาศข่าวแก่มนุษย”์ 

ไม่มีใครตอบวา่กระไร 
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“ท่านประกาศวา่พระคริสตอ์งคพ์ระผูเ้ป็นเจา้เสด็จลงมาบงัเกิดมิใช่หรือ?” 
อีกคนหน่ึงซ่ึงพอจะมีเสียงพดูไดจึ้งเสริมวา่ “นัน่เป็นส่ิงท่ีทูตสวรรคไ์ดป้ระกาศ” 
“และท่านไดป้ระกาศวา่เราจะพบทารกพนัผา้ออ้มในเมืองดาวดิ คือเมืองเบธ็เลเฮม็โนน้มิใช่

หรือ?” 
“และนอนอยูใ่นรางหญา้” 
ผูพ้ดูคนแรกมองดูกองไฟอยา่งใชค้วามคิด ในท่ีสุดจึงตดัสินใจโดยกะทนัหนัและพดูวา่ “มี

สถานท่ีอยูแ่ห่งเดียวในเมืองเบธ็เลเฮม็ซ่ึงมีรางหญา้ ท่ีนั้นก็คือในถ ้าใกลท่ี้พกัเก่าแก่ พีน่อ้งทั้งหลาย ให้
เราไปดูเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน พวกปุโรหิตและนกัปราชญไ์ดค้อยท่าพระคริสตม์านานแลว้ บดัน้ีพระองค์
ไดป้ระสูติแลว้ และพระเจา้ไดท้รงบอกเคร่ืองหมายใหแ้ก่เราเพื่อรู้จกัพระคริสตแ์ลว้ ขอใหเ้ราพากนัไป
เพื่อนมสัการพระองค”์ 

“แต่ใครจะเฝ้าฝงูแกะเล่า?” 
“พระเจา้จะทรงดูแลเอง ใหเ้รารีบไปกนัเถิด” 
วา่แลว้เขาก็ลุกข้ึนและออกจากบริเวณเล้ียงสัตวไ์ป 
เขาพากนัเดินออ้มภูเขาและผา่นเขา้ไปในเมือง และไดม้าถึงประตูท่ีพกัซ่ึงมีคนยามเฝ้าอยู ่
คนยามถาม “มาธุระอะไรกนั?” 
พวกเล้ียงแกะตอบ “พวกเราไดเ้ห็นและไดย้นิเร่ืองส าคญัในคืนน้ี” 
“พวกเราก็เห็นเหตุการณ์ส าคญัเหมือนกนั แต่ไม่ไดย้นิอะไรเลย พวกท่านไดย้นิวา่อยา่งไร?” 
“ใหเ้ราไปท่ีถ ้าในบริเวณนั้นเพื่อเราจะไดแ้น่ใจ แลว้พวกเราจึงจะบอกให ้ ใหเ้รารีบไปเถิด แลว้

ท่านจะเห็นเอง” 
“เป็นเร่ืองเหลวไหล” 
“ไม่ใช่, พระคริสตป์ระสูติแลว้” 
“ท าไมจึงรู้ รู้ไดอ้ยา่งไรวา่เป็นพระคริสต?์” 
“ไปดูก่อนเถิดน่า” 
คนเฝ้าประตูหวัเราะเยาะ 
“ถา้เป็นพระคริสตจ์ริง พวกท่านจะรู้ไดอ้ยา่งไร?” 
“พระองคป์ระสูติคืนน้ี และนอนอยูใ่นรางหญา้ และมีท่ีแห่งเดียวเท่านั้นในเบธ็เลเฮ็มท่ีมีราง

หญา้ น่ีเป็นขอ้ความท่ีเราไดรั้บบอกเล่า” 
“ในถ ้าหรือ?” 
“ใช่ มาดูซิ” 
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เขาพากนัเดินผา่นสนามไปโดยไม่ไดส้ังเกตวา่บางคนยงัสนทนากนัอยูถึ่งเร่ืองความสวา่ง
มหศัจรรย ์เม่ือเปิดประตูถ ้าออก มีตะเกียงดวงหน่ึงจุดอยู ่เขาก็พรวดพราดเขา้ไป 

คนยามพดูกบัโยเซฟและชาวเบธ็ดาโกนวา่ “ขอท่านจงมีสันติสุข พวกเล้ียงแกะเหล่าน้ี
มาตามหาเด็กท่ีเกิดคืนน้ี เขาตอ้งการจะพิสูจน์วา่มีผา้ออ้มพนักายและนอนอยูใ่นรางหญา้หรือเปล่า?” 

โยเซฟหนัหนา้ไปและบอกวา่ “เด็กอยูท่ี่นั้นแน่ะ” 
เขาพากนัไปท่ีรางหญา้ก็พบทารก จึงจ าเอาตะเกียงมาส่องดู แลว้พวกเล้ียงแกะยนืน่ิง ทารกนั้นก็

ไม่ด้ินรนเลย คงนอนน่ิงสงบหมือนเด็กเกิดใหม่คนอ่ืน ๆ 
คนยามถามข้ึนวา่ “มารดาอยูท่ี่ไหน?” 
หญิงคนหน่ึงอุม้ทารกไปท่ีมาเรียซ่ึงนอนอยูใ่กล ้ๆ วางทารกลงในออ้มแขนของนาง แลว้พวกท่ี

ยนือยูห่่าง ๆ ก็เขา้ไปใกลม้ารดาและทารกนั้น  
คนเล้ียงแกะคนหน่ึงร้องข้ึนวา่ “น่ีแหละพระคริสต”์ 
“พระคริสต”์ ทั้งหมดกล่าวซ ้ าพร้อมกนั แลว้ก็คุกเข่าลงนมสัการคนหน่ึงไดพ้ดูซ ้ า ๆ อยูต่ ั้งหลาย

คร้ัง  
“น่ีคือองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ และรังสีความยิง่ใหญ่ของพระองคอ์ยูเ่หนือแผน่ดินโลกและฟ้า

สวรรค”์ 
คร้ันแลว้คนเหล่านั้นก็ท าความเคารพมารดาและทารก แลว้ก็ลาจากไปดว้ยหนา้ตาเบิกบาน เขา

ไดบ้อกเร่ืองราวแก่คนในท่ีพกันั้นแลว้เดินเบียดกนักลบัออกไป เดินผา่นเมืองตรงไปยงัทุ่งเล้ียงสัตว ์ เขา
คงร้องเพลงบนร้องรับของทูตสวรรคท่ี์วา่ “รัศมีภาพจงมีแก่พระเจา้ในท่ีสูงสุด และบนแผน่ดินโลกจงมี
ความสุขสงบส าราญท่ามกลางมนุษยท์ั้งปวง” 

เร่ืองน้ีไดแ้พร่สะพดัไปโดยเร็ว และไดรั้บการยนืยนัโดยแสงสวา่งท่ีมีผูเ้ห็นกนัทัว่ไป นบัจาก
วนันั้นเป็นตน้มา มีฝนูชนท่ีอยากรู้เห็นต่างก็ไปเยีย่มกนัมาก คนท่ีมาเหล่าน้ีบางคนก็เช่ือ แต่ส่วนมาก
หวัเราะและเยย้หยนั 

ในวนัท่ีสิบเอ็ดหลงัจากการเกิดของทารกในถ ้า เวลาประมาณบ่ายสามโมง พวกนกัปราชญส์าม
คนเดินทางจากเซเคม็มุ่งเขา้สู่กรุงเยรูซาเล็มภายหลงัท่ีไดข้า้มล าธารเคดโรนแลว้ นกัปราชญไ์ดพ้บกบั
คนจ านวนมากประชาชนต่างก็หยดุและมองดูพวกนกัปราชญด์ว้ยความประหลาดใจ 

แควน้ยดูาเป็นทางสัญจรไปมาระหวา่งประเทศ เป็นสันเขาแคบ ๆ ซ่ึงเกิดข้ึนโดยความกดดนั
ของทะเลทรายทางภาคตะวนัออกและทะเลน ้าทางทิศตะวนัตก และธรรมชาติบงัคบัตอ้งใหใ้ชส้ันเขา
เป็นทางสัญจรไปมาคา้ขายระหวา่งทิศตะวนัออกและทิศใต ้ และเหตุน้ีแหละจึงท าใหแ้ควน้ร ่ ารวยข้ึน 
หรือจะพดูอีกอยา่งหน่ึงก็คือกรุงเยรูซาเล็มไดเ้ก็บภาษีด่านของสินคา้ท่ีผา่นไปมา ไม่มีท่ีใดนอกจาก 



 16 

กรุงโรมจะมีคนต่างชาติจะมาชุมนุมกนัมากเท่ากบัเมืองน้ี คนต่างดา้วก็มิใช่คนแปลกหนา้ของ
ชาวเมืองน้ีและบริเวณท่ีอยูร่อบ ๆ เมือง กระนั้นก็ตาม นกัปราชญท์ั้งสามก็ท าใหค้นท่ีพบเห็นท่ีประตู
ต่างแปลกใจไปตาม ๆ กนั 

ระฆงัอูฐนั้นท าดว้ยเงิน และตวัอูฐก็ขนาดใหญ่และขาวกวา่ปกติและเดินตามกนัอยา่งมีระเบียบ
และสง่าผา่เผย เคร่ืองประดบัตวัอูฐแสดงวา่ไดเ้ดินทางผา่นทะเลทรายมานาน และแสดงวา่เจา้ของเป็น
คนร ่ ารวยมาก กระนั้นก็ดีมีใช่วา่ระฆงัหรืออูฐหรือเคร่ืองประดบัหรือกิริยาท่าทางของผูข่ี้ท่ีท  าให้
ประหลาดใจ แต่ค าถามท่ีคนข่ีอูฐน าหนา้ถามนั้นแหละท าใหค้นประหลาดใจมาก 

ทางท่ีจะเขา้กรุงเยรูซาเล็มทางทิศเหนือนั้นจะตอ้งผา่นทุ่งใหญ่ซ่ึงลาดลงไปทางทิศใต ้ ท าให้
ประตูดาเมเซ็กลงไปอยูต่  ่าในหุบผา ถนนนั้นแคบและเป็นร่องลึกเพราะใชก้นัมานาน และบางแห่งก็เดิน
ล าบากเพราะมีกอ้นหินใหญ่ตกอยูเ่กล่ือนโดยน ้าฝนพดัพาเอามา ทั้งสองขา้งของถนนในสมยัโบราณมี
ไร่มะกอกเทศข้ึนอยูเ่หยยีดยาวงดงามมาก ท าใหผู้เ้ดินทางทะเลทรายมานาน ๆ รู้สึกสดช่ืน นกัปราชญ์
ทั้งสามไดห้ยดุถามพวกท่ีอยูห่นา้อุโมงคฝั์งศพแห่งหน่ึงในถนนสายน้ี 

บลัทาซาร์ยกมือลูบเคราและกม้ลงจากท่ีนัง่ถามวา่ “ทา่นสุภาพชนน่ีใกลจ้ะถึงกรุงเยรูซาเล็ม
หรือยงั?” 

หญิงคนหน่ึงอุม้บุตรอยูไ่ดต้อบวา่ “ใกลแ้ลว้ค่ะ, ถา้ตน้ไมบ้นโคกนั้นไม่บงัสายตาท่านจะ
มองเห็นหอสังเกตการณ์ในตลาดไดช้ดัเจน” 

บลัทาซาร์เหลียวมาดูสหายท่ีเป็นชาวกรีกและชาวฮินดูแลว้ก็ถามพวกเหล่านั้นต่อไปวา่ 
“กษตัริยข์องชาติยดูาท่ีเกิดมานั้นประทบัอยูท่ี่ไหน?” 

พวกผูห้ญิงต่างมองดูหนา้กนัโดยมิไดต้อบ 
“พวกท่านไม่ไดข้่าวของพระองคบ์า้งหรือ” 
“เปล่าเลย” 
“โปรดบอกกนัต่อ ๆ ไปวา่ พวกเราไดเ้ห็นดวงดาวของพระองคใ์นทิศตะวนัออก จึงไดเ้ดินทาง

มานมสัการพระองค”์ 
คร้ันแลว้พวกนกัปราชญก์็ข่ีอูฐต่อไป เม่ือพบพวกอ่ืน ๆ ก็สอบถาม แต่ไม่มีใครรู้เร่ืองแบบ

เดียวกนั มีคนหมู่ใหญ่หมู่หน่ึงท่ีเขาพบก าลงัเดินทางไปยงัถ ้าอิสริยาห์ รู้สึกแปลกใจในค าถามและ
ท่าทางของพวกนกัปราชญม์าก จนเขาตอ้งหนักลบัและสะกดรอยตามพวกนกัปราชญเ์ขา้ไปในเมือง 

ในท่ีสุดเขาก็เขา้มาถึงหอสูงและแขง็แรงซ่ึงตั้งอยูเ่หนือประตู ซ่ึงในสมยัโบราณใชแ้ทนประตู
ดาเมเซ็กปัจจุบนั และเป็นท่ีชุมทางของถนนสามสาย คือจากเมืองเซเคม็, ยะริโฮและกิบโอน ทหาร
โรมนัเฝ้ายามอยูท่ี่ประตูน้ี ขณะน้ีฝงูชนท่ีติดตามอูฐมีจ านวนมากพอจนท าให้คนท่ีอยูต่ามบา้นตอ้ง
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ออกมาดูตามช่อง ดงันั้นเมืองบลัทาซาร์หยดุพดูกบัทหารยาม นกัปราชญท์ั้งสามจึงเป็นจุดกลางของฝงู
ชนท่ีหอ้มลอ้มอยา่งหนาแน่นเพื่อฟังถอ้ยค าท่ีเขาจะพดูต่อไป 

นกัปราชญช์าวอียปิตพ์ดูดว้ยเสียงแจ่มใสวา่ “ขอใหท้่านมีความสุข” ทหารยามไม่ตอบวา่กระไร 
“พวกเราเดินทางมาแต่ไกลเพื่อแสวงหากษตัริยช์าติยดูาท่ีเกิดใหม่โปรดบอกเราไดไ้หมวา่

กษตัริยอ์งคน์ั้นอยูท่ี่ไหน?” 
ทหารยกกระบงัหมวกข้ึนแลว้ตะโกนเสียงลัน่ ทนัใดนั้นก็มีทหารผูห้น่ึงปรากฏตวัออกมาจาก

ทางขวามือของทาง 
นายทหารไดอ้อกค าสั่งใหฝ้งูชนท่ีเบียดเสียดกนัเขา้มาวา่ “จงออกไปใหห่้างอยา่งขวางทางเดิน” 

เน่ืองจากประชาชนไม่ใคร่จะปฏิบติัตามค าสั่ง นายทหารจึงเอาหอกแกวง่ไปมาอยา่งองอาจทั้งขา้งซา้ย
และขา้งขวาท าใหพ้อมีช่องทางพอเดินได ้

นายทหารถามบลัทาซาร์ดว้ยส าเนียงค าพดูของชาวเมืองวา่ “ท่านมีธุระอะไร?” 
และบลัทาซาร์ก็ไดใ้ชค้  าตอบเดิมนั้นเองวา่ “กษตัริยช์าติยดูาท่ีบงัเกิดใหม่อยูท่ี่ไหน?” 
 “เฮโรดหรือ?” นายทหารถามอยา่งงง 
“เฮโรดไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกษตัริยจ์ากกายซา มิใช่ตวัเฮโรดแต่งตั้งเอง” 
“แต่เราไดเ้ห็นดาวของผูท่ี้เกิดมาใหม่ เราจึงเดินทางมานมสัการท่านผูน้ั้น” 
ชาวโรมนังวยงง ในท่ีสุดเขาจึงพดูวา่ “จงเดินทางต่อไปเถอะ ขา้พเจา้มิใช่คนยดูา จงไปถามพวก

นกัปราชญใ์นโบสถห์รืออนันาสปุโรหิตหรือจะใหดี้ไปถามตวัเฮโรดดู ถา้มีกษตัริยช์าวยดูาอ่ืนเขาจะได้
พบตวั” 

ดงันั้นนายทหารจึงเปิดทางใหน้กัปราชญเ์ขา้ประตูไป แต่ก่อนท่ีจะเล้ียวเขา้ไปในถนน  
บลัทาซาร์หนัมาพดูกบัสหายวา่ “มีคนรู้การมาของพวกเรามากแลว้ ในเวลาเท่ียงคืนก็จะรู้กนัทัว่

เมืองวา่เรามาธุระอะไร ใหเ้ราไปพกัผอ่นกนัก่อนเถิด” 
ในตอนเยน็วนันั้นก่อนอาทิตยต์กดิน พวกหญิงซกัผา้ท่ีบนัไดท่ีจะลงไปบ่อน ้าโอลาม ทุกคนนัง่

อยูต่รงหนา้อ่างดิน มีเด็กหญิงคอยตกัน ้ามาเติมในอ่าง เด็กเหล่าน้ีร้องเพลงพลางตกัน ้าพลาง ร้องเพลง
เพราะ ๆ ก็เพื่อจะใหเ้บาแรงในขณะท างาน บางทีเด็กเหล่าน้ีก็นัง่มองดูเนินโอเฟลและทอดสายตาไปยงั
ยอดภูเขาออฟเฟนซ่ึงดวงอาทิตยส่์องแสงมาตอ้ง  

ในขณะท่ีพวกผูห้ญิงซกัขยี้ผา้ในอ่างนั้น มีหญิงอีกสองคนต่างแบกไหเปล่าคนละใบจะมาตกัน ้า 
ทั้งสองคนพดูวา่ “ขอสันติสุขจงมีแด่เธอทั้งหลาย” 
พวกซกัผา้หยดุขยี้ผา้เงยหนา้ข้ึนสลดัน ้าจากมือแลว้กล่าวตอบเช่นเดียวกนั 
“จวนจะค ่าแลว้ ถึงเวลาเลิกแลว้” 
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แต่พวกนั้นตอบวา่ “มีงานท าอยูเ่สมอ ไม่มีวนัหมดลงได”้ 
“แต่เราก็มีเวลาพกัผอ่น และ......” 
“มาฟังข่าวเร่ืองราวแปลก ๆ” คนหน่ึงพดู 
“เธอมีข่าวอะไรบา้งล่ะ?” 
“ไม่ไดข้่าวบา้งหรือ?” 
“ไม่” 
ผูท่ี้มาใหม่คนหน่ึงเล่าวา่ “ไดย้นิเขาลือกนัวา่พระคริสตเ์สด็จมาเกิดแลว้” 
พวกท่ีท างานอยูก่่อนแสดงสีหนา้ต่ืนเตน้ คร้ันแลว้สองคนก็ลดไหลงรองนัง่ต่างมา้นัง่ 
“พระคริสต”์ ผูฟั้งร้องข้ึนพร้อม ๆ กนั 
“เขาลือกนัวา่อยา่งนั้นแหละ” 
“ใครลือ” 
“ทุกคนพดู พดูกนัทัว่ ๆ ไป” 
“แลว้มีคนเช่ือกนัไหมล่ะ?” 
“เม่ือตอนบ่ายมีคนสามคนขา้มล าธารเคด็โรนมาจากเมืองเซเคม็ คนหน่ึงข่ีอูฐขาวบริสุทธ์ิขนาด

ใหญ่กวา่ท่ีพวกเราเคยเห็นในกรุงเยรูซาเล็ม” ผูพ้ดูตอ้งการจะใหห้มดความสงสัย 
พวกท่ีฟังต่างก็อา้งปากคา้งและตาลุกโพลง  
ผูพ้ดูเล่าต่อไปวา่ “บุคคลทั้งสามนั้นมีท่าทางวา่เป็นคนส าคญัและร ่ ารวยมาก เพราะใช่ร่มแพร

กนัแดด สายรัดอูฐทุกตวัก็ท าดว้ยทองค า,ระฆงัผกูคออูฐก็ท าดว้ยเงิน,ส่งเสียงไพเราะเวลาดงั ไม่มีใคร
รู้จกัคนทั้งสามน้ี ท่าทางคลา้ยกบัวา่มาจากดินแดนท่ีไกลมาก มีคนเดียวท่ีพดูภาษาของเราได ้ เขาเท่ียว
สอบถามทุกคนท่ีพบในถนนไม่วา่จะเป็นเด็กหรือผูห้ญิง ค าถามของเขาก็คือ “กษตัริยข์องพวกยดูาท่ีเกิด
ใหม่นั้นประทบัอยูท่ี่ไหน?” ไม่มีใครตอบได ้ เพราะไม่เขา้ใจค าถามของเขา แลว้เขาก็ข่ีอูฐเลยไป แต่
ค าพดูของพวกน้ีท าใหป้ระชาชนตอ้งใชค้วามคิดมากท่ีวา่ “เพราะเราไดเ้ห็นดวงดาวข้ึนทางทิศ
ตะวนัออก ฉะนั้นจึงไดเ้ดินทางมากราบนมสัการท่านผูเ้กิดใหม่” เขาไดไ้ปสอบถามทหารโรมนัท่ีเฝ้า
ประตูและทหารนั้นก็ไม่รู้เร่ืองเช่นเดียวกบัประชาชน จึงบอกใหพ้วกข่ีอูฐไปถามกษตัริยเ์ฮโรดเอาเอง” 

“เด๋ียวน้ีพวกข่ีอูฐอยูท่ี่ไหน?” 
“พกัอยูใ่นท่ีพกั มีประชาชนหลายร้อยต่างกลุม้รุมมาดูคนทั้งสามน้ี” 
“เขาเป็นใครกนัแน่?” 
“ไม่มีใครรูจกั, บา้งก็เป็นชาวเปอร์เชีย เป็นนกัปราชญ,์ ดูดาวเป็น, เป็นศาสดาพยากรณ์

เหมือนกบัทา่นเอลียาและท่านอิสยาห์” 
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“เขาหมายถึงใครวา่เป็นกษตัริยข์องชนชาติยดูา?” 
“คือพระคริสตแ์ละเป็นผูซ่ึ้งเกิดมาใหม่ ๆ” 
หญิงคนหน่ึงหวัเราะแลว้ก็กม้หนา้ซกัผา้ต่อไปพลางพดูวา่ “ตอ้งเห็นดว้ยตาเสียก่อนจึงจะเช่ือ” 
อีกคนหน่ึงพูดวา่ “ตอ้งใหเ้ขาท าใหค้นตายฟ้ืนข้ึนมานัน่แหละจึงจะเช่ือได”้ 
หญิงคนท่ีสามพดูวา่ “พระเจา้ไดท้รงสัญญาวา่จะใหพ้ระคริสตเ์สด็จมาเป็นเวลานานแลว้ ถา้

สามารถรักษาคนโรคเร้ือนหายไดน้ัน่แหละฉนัจึงจะเช่ือ”  
พวกหญิงเหล่านั้นสนทนากนัอยูจ่นค ่า ลมหนาวพดัมาจึงท าใหเ้ขาจ าตอ้งรีบกลบับา้น 
ในคืนนั้นเวลาประมาณสามทุ่ม กษตัริยเ์ฮโรดไดมี้ค าสั่งใหค้นประมาณหา้สิบคนไปประชุมกนั

ท่ีวงับนภูเขาซีโอน เพราะกษตัริยต์อ้งการจะรู้ความลึกลบัของประวติัศาสตร์และกฎหมายของชนชาติ 
ยดูา เป็นการประชุมของพากนกัปราชญม์หาวทิยาลยัต่าง ๆ พวกปุโรหิต, บรรดาผูน้ าในทางมติ

มหาชน ผูแ้ทนศาสนาต่าง ๆ ของเจา้นายฝ่ายซาดูกาย,นกัอภิปรายชาวฟาริสี และนกัปราชญป์ากหวาน
ของพวก 

นิกายเอสซีนต ์ 
หอ้งท่ีประชุมน้ีเป็นทอ้งพระโรงชั้นในของวงั พื้นปูดว้ยหินอ่อนมีลาย ไม่มีหนา้ต่าง ฝาเป็นหิน

สีเหลือง มีเกา้อ้ีนวมใหญ่อยูต่รงกลางหอ้งท าเป็นรูปตวั U มีประตูตรง มีช่อระยา้โคมไฟแขวนอยูต่รง
กลางมีไฟเจด็ช่อท าดว้ยทองค าตามแบบยดูา 

พวกท่ีมาประชุมนัง่บนเกา้อ้ีนวมใหญ่ แต่งกายเป็นเคร่ืองแบบเดียวกนั แต่มีสีต่างกนั โดยมาก
เป็นคนสูงอาย ุ มีหนวดเครายาว จมูกใหญ่ ตาด า ขนคิ้วดก ท่าทางเคร่งขรึม, สง่า วางอ านาจ เป็นท่ี
ประชุมตามแบบซยัเฮดริน ผูเ้ป็นประธานนัง่ตรงกลางเกา้อ้ีนวมมีพานสามขาวางอยูต่รงหนา้ ส่วนคน
อ่ืน ๆ นัง่อยูท่างเบ้ืองซา้งและขวา ผูเ้ป็นประธานน้ีศีรษะลา้น มีผมขวาอยูริ่ม ๆ บา้ง หนา้หวัยน่ แสงไฟ
สะทอ้นกบัศีรษะลา้นท าใหม้นัยิง่ข้ึน ขมบัลึก หนา้ผากยน่ ดวงตาหร่ีและซีดจมูกโด่ง เครายาวรุงรัว
เหมือนอาโรน น่ีคือฮิลเลลชาวบาบุโลน เขาเป็นเช้ือสายของพวกศาสดาพยากรณ์และนกัปราชญ ์แต่เป็น
ศาสดาพยากรณ์ท่ีไม่ไดรั้บการดลใจจากพระเจา้ ในขณะน้ีเขามีอายไุด ้ 106 ปี ด ารงต าแหน่งอธิการบดี
มหาวทิยาลยัใหญ่ 

ท่ีตรงหนา้เขามีมว้นหนงัสือใหญ่เป็นภาษาฮิบรู เบ้ืองหลงัเขามีมหาดเล็กแต่งตวัสวยงามยนืรับ
ใชอ้ยู ่

ในขณะท่ีก าลงัท าการปรึกษาหารือกนั แลว้ลงติดตามความคิดเห็นของท่านประธานฮิลเลล 
คร้ันแลว้ท่านก็เรียกมหาดเล็กวา่ 

“ฮิสท”์ 
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มหาเล็กผูน้ั้นเดินเขา้มายืนตรงหนา้ 
“จงไปทูลกษตัริยเ์ฮโรดวา่พวกเราพบค าตอบท่ีจะบอกไดแ้ลว้” 
สักครู่หน่ึงก็มีนายทหารสองคนมายนืท่ีประตูขา้งละคน ต่อมาก็มีบุคคลส าคญัแต่งตวัสวมเส้ือ

คลุมแดง มีเขม็ขดัทองค ารัดเอว ใส่รองเทา้ฝังเพชร สวมมงกุฎทอง สะพายกระบ่ี ใชไ้มเ้ทา้ยนัแกก้งัเขา้
มา สายตากวาดไปรอบ ๆ คลา้ยกบัวา่กลวัมีศตัรูแอบคอยท าร้าย ผูน้ั้นก็คือกษตัริยเ์ฮโรดนัน่เอง ร่างกาย
เตม็ไปดว้ยเช้ือโรค จิตใจสกปรกดว้ยความผดิอาชญากรรม, มีความคิดฉลาด มีจิตใจสัมพนัธ์ฉนัทมิ์ตร
สนิทกบักายะซาขณะน้ีมีอายไุด ้ 67 ปีแลว้ แต่ยงัคอยรักษาบลัลงักไ์วอ้ยา่งระมดัระวงัเป็นผูใ้ชอ้  านาจ
เด็ดขาดและทารุณโหดร้ายไม่มีใครเหมือน 

พอกษตัริยเ์ฮโรดเขา้มา พวกท่ีนัง่ประชุมอยูใ่นห้องก็ลุกข้ึนท าความเคารพ 
คร้ันแลว้กษตัริยเ์ฮโรดก็เดินตรงไปยงัประธานฮิลเลล 
ครัสถามวา่ “ไดค้  าตอบแลว้หรือ?” 
ท่านประธานผูเ้ฒ่ามองดูกษตัริยแ์ลว้ก็ทูลวา่ “ขอเดชะพระมหากษตัริย ์ ขอให้สันติสุขของพระ

เจา้, ของอบัราฮมั, ของอิศอดัและยาโคบจงสถิตอยูก่บัพระองค”์  
แลว้ก็เปล่ียนเสียงทูลตอบวา่ “ตามท่ีพระองคไ์ดท้รงถามพวกขา้พเจา้วา่พระคริสตป์ระสูติท่ีใด

แน่นั้น” 
กษตัริยไ์ดท้รงกม้พระเศียร แต่สายตาอนัชัว่ร้ายมองดูหนา้นกัปราชญผ์ูเ้ฒ่าพลางตรัสวา่  
“เร่ืองน้ีแหละเป็นปัญหา”  
“ขา้แต่พระมหากษตัริย ์ ตวัขา้พเจา้และบรรดาเพื่อนนกัปราชญไ์ดเ้ห็นพอ้งตอ้งกนัวา่พระคริสต์

ทรงเกิดในเมืองเบธ็เลเฮม็แควน้ยดูาแน่ ๆ” 
ฮิลเลลมองดูท่ีหนงัสือมว้นบนโตะ๊แลว้ช้ีดว้ยน้ิวมืออนัสั่นพลางอธิบายต่อไปวา่ “เพราะ

ขอ้ความท่ีศาสดาพยากรณ์โบราณไดเ้ขียนไวพ้ระคริสตจ์ะตอ้งเกิดในเมืองเบธ็เลเฮม็แควน้ยดูา” โอ ้ 
เบธ็เลเฮม็แห่งแควน้ยดูาเอ๋ย, เจา้ไม่ใช่เมืองเล็กนอ้ยท่ีสุดของแควน้ยดูา และจะมีผูป้กครอง

ออกมาจากเจา้ซ่ึงจะไดท้  าการปกครองพลไพร่อิสราเอลของเรา” 
กษตัริยเ์ฮโรดตกใจมาก ตามองดูหนงัสือในขณะท่ีนึกคิด คนท่ีมองดูกษตัริยแ์ทบจะไม่หายใจ 

ต่างฝ่ายต่างไม่พดูอะไร ในท่ีสุดก็หนักลบัออกจากห้องประชุมไป 
 ฮิลเลลพดู “พวกเราเลิกประชุมได”้ แลว้ต่างก็ลุกข้ึนกลบัไป 
คร้ันแลว้ฮิลเลลไดเ้รียก “ซีโมน” ชายอาย ุ50 ปี แต่ยงักระปร้ีกระเปร่าเขา้มาหา พลางสั่งวา่  
“จงมว้นหนงัสือเก็บใหเ้รียบร้อย” 
ซีโมนปฏิบติัตามค าสั่ง 
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“ยืน่แขนของเจา้มาซิ เราตอ้งการไปท่ีแคร่” 
คนแขง็แรงผูน้ั้นก็ยืน่แขนพยุงคนชราไปส่งท่ีประตู 
คร้ันแลว้ท่านอธิการบดีผูมี้ช่ือเสียงกบัซีโมนบุตรของเขาก็แยกทางกนัไป บุตรคนน้ีจะไดรั้บ

ต าแหน่งแทนเขาพร้อมทั้งสติปัญญาและความรู้ในกาลต่อไป 
ในตอนค ่าวนันั้น พวกนกัปราชญส์ามคนท่ีพกัอยูย่งัไม่หลบั เขายงัพิงกอ้นหินมองดูดาวใน

ทอ้งฟ้าอยู ่คอยดูวา่จะมีปรากฏการณ์อะไรเกิดข้ึนในทอ้งฟ้าอีก บดัน้ีเขามาอยูใ่นกรุงเยรูซาเล็มแลว้ และ
ไดส้อบถามคนประตูถึงกษตัริยท่ี์เขาตอ้งการพบ เขาไดเ้ห็นการเกิดของพระองค ์ยงัแต่คอยพบตวั ดงันั้น
เขาจึงวางใจใหพ้ระวญิญาณเป็นผูน้ า เขาคอยฟังเสียงกระซิบของพระเจา้ และคอยดูสัญญาณจากสวรรค ์
จึงนอนกนัไม่หลบั 

ทนัใดนั้น เขาไดย้นิเสียงฝีเทา้คนเดินมาขา้งล่างท่ีมืดสนิท เสียงคนนั้นพดูวา่ “ลุกข้ึนเถอะครับ, 
ผมมีข่าวด่วนมาบอกท่าน รอชา้ไม่ได”้ 

เขาทุกคนลุกข้ึน 
ชาวอียปิตเ์ป็นผูถ้าม “ข่าวมาจากไหน?” 
“จากกษตัริยเ์ฮโรดครับ” 
ทุกคนใจเตน้แรง 
“บลัทาซาร์ “ท่านเป็นผูจ้ดัการท่ีพกัใช่ไหม?” 
“ใช่ครับ” 
“กษตัริยมี์ธุระอะไรกบัเรา?” 
“ผูถื้อหนงัสืออยูข่า้งล่าง โปรดถามเขาเอาเองเถิดครับ” 
“บอกใหเ้ขารอประเด๋ียวจะลงไป” 
“เม่ือผูจ้ดัการท่ีพกัไปแลว้ คนกรีกจึงพดูกบัสหายวา่ “คุณท าถูกแลว้ ค าถามท่ีถามต่อประชาชน, 

ต่อยามรักษาประตูมนัท าใหลื้อไปไกล ผมรออยูน่านไม่ได ้ใหเ้รารีบไปกนัเถิด” 
เขาพากนัสวมรองเทา้ ใส่เส้ือแลว้ก็รีบไป 
“ขา้พเจา้ขอเคารพท่าน, ขอใหท้่านมีสันติสุข ประทานโทษเถิดครับ จา้วนายของผม คือกษตัริย์

ตอ้งการใหท้่านไปในวงัเด๋ียวน้ี พระองคท์รงประสงคจ์ะสนทนากบัท่านเป็นการส่วนตวั” 
เป็นอนัวา่หมดหนา้ท่ีของผูส่ื้อข่าว 
เขาต่างคนต่างมองดูหนา้กนัในแสงตะเกียง รู้วา่พระวญิญาณทรงน าแลว้ ชาวอียปิตจึ์งสั่งใหค้น

จดัการท่ีพกัดูแลส่ิงของและอูฐใหเ้รียบร้อย และใหเ้ตรียมพร้อมไวเ้พื่อเขาตอ้งการจะใชโ้ดยด่วน 
ผูจ้ดัการ “โปรดวางใจผมเถิดครับ” 
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บลัทาซาร์พดูกบัผูส่ื้อข่าววา่ “กษตัริยใ์จตรงกบัเรา เขาจะไปกบัท่านเด๋ียวน้ี” 
ถนนในกรุงเยรูซาเล็มแคบ แต่ไม่สกปรกและขรุขระนกั เพราะผูส้ร้างรักษาความสะอาดและ

ความสะดวก เขาไดเ้ดินตามกนัไปโดยไม่พดูจา โดยใชค้วามสวา่งของดวงดาวน าทาง ผา่นมาถึงช่อง
ประตูเห็นทหารยามหลบั เขาผา่นสนาม ข้ึนบนัได ลอดประตูซุม้ไปจนถึงหอสูงคนน าทางจึงช้ีประตูพดู
วา่ 

“เชิญท่านเขา้ไปเถิด กษตัริยท์รงอยูท่ี่นัน่แลว้” 
ในทอ้งพระโรงหอมฟุ้งดว้ยกล่ินไมจ้นัทร์ พื้นปูพรมและมีบลัลงักต์ั้งอยู ่ ผูม้าไดส้ังเกตส่ิง

ประดบัหอ้ง พดั, เคร่ืองใส่น ้า, เคร่ืองดนตรี, เชิงเทียน ริมฝาผนงัเขียนรูปลามกของกรีก เล่นเอาพวก 
ฟาริสีไม่กลา้มองเพราะกลวัอาบติั เฮโรดประทบับนบลัลงักแ์ต่งองคเ์หมือนเม่ือไปประชุมใน

หอ้งนกัปราชญ ์
นกัปราชญห์มอบอยูท่ี่ชายพรม กษตัริยจึ์งกดกระด่ิงเรียกมหาเล็กใหเ้อามา้นัง่มาสามตวั แลว้

กษตัริยก์็ทรงเชิญใหน้ัง่ 
เม่ือนัง่เรียบร้อยแลว้ กษตัริยจึ์งตรัสวา่ “เราไดรั้บรายงานจากประตูทิศเหนือเม่ือตอนบ่ายวา่มี

คนแปลกหนา้มาสามคน ข่ีอูฐอยา่งประหลาดคลา้ยกบัวา่มาแต่ประเทศไกล คงจะเป็นพวกท่านใช่
ไหม?” 

ชาวอียปิตม์องดูหนา้เพื่อนชาวกรีกและฮินดูแลว้ท าความเคารพทูลวา่ “ถา้พวกเรามิใช่คนแปลก
หนา้แลว้กษตัริยเ์ฮโรดผูมี้ช่ือเสียงโด่งดงัคงจะไม่ไปตามเรามาดอก พวกเราเป็นคงแปลกหนา้จริง ๆ” 

กษตัริยพ์ยกัพระพกัตร์พร้อมกบัโบกพระหตัถ ์ 
“พวกท่านคือใคร? มาจากไหน? ขอใหทุ้กคนพดูเอง” 
เขาทั้งสามจึงอธิบายถึงถ่ินเดิม และทางท่ีเดินมากรุงเยรูซาเล็มคร้ันแลว้เฮโรดก็ถามอยา่ง

ตรงไปตรงมาวา่ 
“ท่านถามปัญหากบัคนยามประตูวา่อยา่งไร?” 
“เราถามเขาวา่กษตัริยข์องชนชาติยดูาท่ีเกิดใหม่อยูท่ี่ไหน?” 
“เรารู้เหตุผลท่ีพลเมืองประหลาดใจแลว้ ท่านท าใหเ้ราประหลาดใจไม่นอ้ยเหมือนกนั มีกษตัริย์

ของชาติยดูาองคใ์ดอีกหรือ?” 
ชาวไอยคุบตพ์ดูอยา่งตรง ๆ วา่ 
“มีกษตัริยเ์พิ่งประสูติใหม่” 
ค าพดูน้ีท าใหก้ษตัริยพ์ระพกัตร์ขมวดคลา้ยกบัวา่ร้ือฟ้ืนความหลงัข้ึนมาอีก พระองคต์รัสวา่  
“คงไม่ใช่เกิดจากเรานะ” 
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ตอนน้ีคลา้ยกบัวา่ราชบุตรท่ีกษตัริยเ์คยฆ่าตายไปหลายองคแ์ลว้มากล่าวโทษ เม่ือไดส้ติแลว้จึง
ถามนกัปราชญว์า่ “กษตัริยเ์กิดใหม่อยูท่ี่ไหน?” 

“นัน่เป็นขอ้ท่ีขา้พเจา้จะถาม” 
“พวกท่านท าใหเ้ราแปลกใจมากข้ึน เป็นปริศนาท่ียากยิง่กวา่ของกษตัริยซ์ะโลมอนเสียอีก”  
กษตัริยไ์ดต้รัสต่อไปวา่ “ท่านก็คงรู้แลว้วา่เรามีอายมุากแลว้ เราก็อยากรู้อยากเห็นเหมือนสมยั

เป็นเด็ก การเล่น ๆ จะเป็นการทารุณโหดร้าย ขอให้บอกเราต่อไป แลว้เราจะใหเ้กียรติแก่ท่านอยา่ง
กษตัริยใ์หเ้กียรติแก่กนัและกนั ขอไดบ้อกรายละเอียดเก่ียวกบักษตัริยป์ระสูติใหม่ และเราจะไดร่้วมมือ
คน้หากบัท่าน เม่ือพบแลว้เราจะท าตามท่ีท่านตอ้งการ จะน าพระองคม์าสู่กรุงเยรูซาเล็มและฝึกหดัให้
เป็นกษตัริยต่์อไป เราจะใชอิ้ทธิพลท่ีรู้จกักบักายะซาส่งเสริมใหพ้ระองคมี์เกียรติยศและเล่ือนฐานะให้
สูงข้ึนไป สาบานไดว้า่เราจะไม่อิจฉาริษยาเป็นอนัขาด ขอบอกหน่อยเถิดวา่ท าไมท่านจึงมารู้เร่ือง
กษตัริยน้ี์แมท้่านจะอยูห่่างไกล” 

“พวกขา้พเจา้จะทูลความจริง” 
“เชิญเล่าไป” เฮโรดรับสั่ง 
บลัทาซาร์เล่าวา่ 
“ทั้งน้ีเน่ืองจากพระเจา้ผูท้รงฤทธ์ิ” เฮโรดสะดุง้โหยง 
“พระเจา้ทรงสั่งใหเ้รามาน่ีเพื่อจะไดพ้บพระผูไ้ถ่บาปของโลก เพื่อเราจะไดน้มสัการและเป็น

พยานวา่พระองคไ์ดเ้สด็จมาแลว้ พระเจา้ไดโ้ปรดให้เราเห็นดวงดาวของพระองค ์ พระวญิญาณของพระ
เจา้ยงัคงอยูก่บัพวกเราบดัน้ี” 

ทั้งสามคนรู้สึกขนลุกซ่า คนกรีกรู้สึกวา่แทบระงบัการตะโกนออกไดย้ากเตม็ที เฮโรดจอ้ง
มองดูคนทั้งสามชกัจะสงสัยและไม่พอใจยิง่กวา่เดิม 

เฮโรด “พวกท่านมาเยาะเยย้เรากระมงั ถา้ไม่ใช่ ขอใหบ้อกต่อไปวา่เหตุการณ์อะไรจะเกิดข้ึนอีก
ภายหลงักษตัริยอ์งคน้ี์” 

“มนุษยจ์ะไดร้อด” 
“รอดจากอะไรกนั?” 
“รอดจากความชัว่ร้ายของตน” 
“ดว้ยวธีิใด?” 
“โดยอ านาจของพระเจา้ คือความเช่ือ ความรักและการท าดี” 
เฮโรดจะคิดในใจอยา่งไรไม่มีใครล่วงรู้ แลว้ตรัสวา่ “พวกท่านเป็นผูป้ระกาศเร่ืองพระคริสตน่์ะ

ซิ หมดเท่านั้นหรือ?” 
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บลัทาซาร์ค านบัแลว้พดูวา่ 
“พวกเราเป็นทาสของพระองค ์
คร้ันแลว้กษตัริยท์รงกดกระด่ิงเรียกมหาดเล็กเขา้มาตรัสสั่งวา่ “จงไปเอาของประทานใหท้่าน

เหล่าน้ี” 
สักครู่หน่ึง มหาดเล็กก็น าเอามาใหค้นทั้งสาม มีเส้ือคลุมสีแดงและน ้าเงิน, เขม็ขดัทอง แลว้เขาก็

แสดงความเคารพต่อกษตัริย ์
เม่ือเสร็จพิธีแลว้ เฮโรดตรัสวา่ “ท่านบอกกบัคนประตูและเราวา่ท่านเห็นดวงดาวในทิศ

ตะวนัออก” บลัทาซาร์ “ถูกแลว้, ดาวประจ าตวัผูเ้กิดใหม่” 
คร้ันแลว้ เฮโรดทรงลุกข้ึนเดินตรงมายงัคนทั้งสามพดูอยา่งสง่าวา่  
“ถา้ท่านเป็นผูป้ระกาศของพระคริสตผ์ูป้ระสูติใหม่จริง ๆ เราขอบอกท่านวา่ในตอนค ่าวนัน้ี เรา

ไดป้รึกษากบันกัปราชญช์าวยดูาถึงเร่ืองเบธ็เลเฮม็ ขอท่านจงไปแสวงหาท่ีนั้นเพื่อพบทารกนอ้ย และเม่ือ
ท่านพบแลว้ส่งข่าวมาใหเ้ราดว้ย เพื่อเราจะไดไ้ปนมสัการ ขอใหท้่านไปดีมาดีไม่มีอุปสรรคใด ๆ ขอ
สันติสุขจงมีแก่ท่าน” 

คร้ันแลว้กษตัริยก์็เสด็จออกจากหอ้งไปยงัถนน เพื่อน าไปส่งท่ีพกัพอถึงประตู คนกรีกก็พดูกบั
สหายวา่ “ขอใหเ้รารีบไปเบธ็เลเฮม็ตามค าแนะน าของกษตัริยเ์ถิด”  

คนฮินดูสนอง “ไปเถิด, พระวญิญาณเร่งอยูใ่นใจขา้พเจา้” 
“ดีเหมือนกนั” บลัทาซาร์พดู “เพราะอูฐก็เตรียมพร้อมอยูแ่ลว้” 
เขาใหร้างวลัแก่ผูจ้ดัการ แลว้ก็เดินทางตรงไปยงัประตูยฟัฟาประตูไดเ้ปิดออกไปยงัทุ่งนาท่ี 
โยเซฟและมาเรียไดผ้า่นไปก่อน พอมาถึงทุ่งรฟาอีมก็มองเห็นดวงดาวสวา่ง ทุกคนใจเตน้ ดาว

สวา่งมากถึงกบัตอ้งปิดตา คร้ันเขามองอีกดาวก็สุกใสเหมือนดวงอ่ืน ๆ ดาวน าไป เขามีความยนิดีมาก 
เขาพดูซ ้ า ๆ วา่ “พระเจา้ทรงอยูก่บัเรา” จนดาวไปหยุดอยูท่ี่บา้นบนเนินภูเขาใกลเ้มืองเบธ็เลเฮม็ 
ขณะน้ีเป็นเวลาประมาณ 4 นาฬิกา และท่ีเมืองเบธ็เลเฮม็น้ีตอนเชา้แสงอาทิตยย์งัไม่แรงเพราะ

อยูใ่นหุบผา คนยามบนหลงัคาท่ีพกัเก่าแก่สั่นเทาดว้ยความหนาว เขามองเห็นแสงสวา่งจากภูเขาลอยมา
ตรงบา้นตอนแรกก็เขา้ใจวา่คนจุดใต ้ แต่ภายหลงัรู้วา่เป็นดวงดาว เรากลวัมากจึงร้องข้ึนดว้ยเสียงดงั ท า
ใหค้นในท่ีพกัข้ึนมาบนหลงัคา ดาวนั้นไดล้อยมาใกลทุ้กทีมองเห็นตน้ไม,้ ภูเขา, ถนนไดช้ดัเพราะสวา่ง
จา้ คนขลาดก็กม้หนา้ลงอธิษฐานดว้ยความกลวั ส่วนคนกลา้ก็ไดแ้ต่ปิดตาไม่มองบางทีก็แอบลืมดูนอ้ย 
ๆ ดว้ยอารมณ์กลวั สักครู่หน่ึงก็มีแสงสวา่งเป็นรัศมีท่ีท่ีพกั ดวงดาวมาลอยอยูท่ี่ถ  ้าท่ีทารกบงัเกิด 
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ทนัทีนั้นพวกนกัปราชญไ์ดม้าถึงลงจากอูฐท่ีประตู ตะโกนขออนุญาตเขา้ไป พอคนเฝ้าท่ีพกั
หายกลวัแลว้ก็ไปเปิดประตู เม่ือเห็นอูฐตวัเป็นมนัและหนา้ตาของผูท่ี้มาสวา่งจา้คนประตูก็ยิง่กลวัมาก
ข้ึน จึงรีบหลบเขา้มาอีก ไม่ตอบค าถามของพวกนกัปราชญท่ี์วา่  

“น่ีเมืองเบธ็เลเฮม็แควน้ยดูาใช่ไหม?” 
แต่เม่ือมีคนอ่ืน ๆ ตามมาจึงท าใหห้ายกลวัตอบไปวา่ 
“น่ีเป็นท่ีพกั ตวัเมืองอยูถ่ดัไปอีกหน่อย” 
“มีทารกเกิดใหม่บา้งหรือเปล่า?” 
คนท่ียนืประหลาดใจสักครู่หน่ึงก็มีผูต้อบวา่ “มี, มี” 
คนกรีกกล่าว “ขอใหเ้ราไดช้มทารกหน่อย” 
บลัทาซาร์ “ขอใหเ้ราชมทารกเพราะเราไดเ้ห็นดวงดาวของท่านคือดวงดาวท่ีท่านเห็นอยูเ่หนือ

บา้น เราตอ้งการนมสัการทารกนั้น” 
ชาวฮินดูพนมมือแลว้พดูวา่ “พระเจา้อยูท่ี่น่ี รีบไปเถอะ เราพบพระผูช่้วยแลว้ พวกเรามีโชค

ดีกวา่คนอ่ืน ๆ” 
คนบนหลงัคาก็ไดต้ามคนแปลกหนา้ไปยงัถ ้า แมแ้สงดาวจะจางลงแลว้ก็ตาม บางคนหนักลบั

เพราะกลวั คนกลา้ก็เดินต่อไป เม่ือคนแปลกหนา้เขา้มาใกลบ้า้น รัศมีสูงข้ึน เม่ือเขาถึงประตู รัศมีจึงหาย
ข้ึนไปขา้งบน ตามค าพยานแสดงวา่พระเจา้ไดแ้สดงใหเ้ห็นวา่มีความเก่ียวขอ้งระหวา่งดวงดาวพวก
นกัปราชญ ์ปรากฏใหค้นอยูใ่นถ ้าเห็น พอเปิดประตูถ ้า ฝงูชนก็กรูเขา้ไป 

ภายในถ ้ามีตะเกียงสวา่งพอเห็นมารดาและทารกอยูบ่นตกัมารดา 
บลัทาซาร์ถามมาเรีย “บุตรของท่านหรือ?” 
มาเรียตอบ “บุตรของฉนัเอง” แลว้นกัปราชญก์็กราบนมสัการทารกนั้น 
เขาเห็นวา่ทารกนั้นเหมือนเด็กอ่ืน ๆ ไม่มีรัศมีหรือมงกุฎท่ีศีรษะไม่เปิดปาก ถึงจะไดย้นิเสียง

สรรเสริญ ค าอธิษฐาน ก็ไม่แสดงอาการใด ๆ แต่เหมือนกบัทารกอ่ืนทัว่ไปคือมองดูแสงไฟท่ีตะเกียง ยิง่
กวา่มองพวกนกัปราชญ ์

คร้ันแลว้นกัปราชญก์็ไปท่ีอูฐน าเอาของขวญัมาถวาย คือ ทองค า, ก ายานและมดยอบวางไวท่ี้
ทารก ส่วนปากก็คงร้องเพลงสรรเสริญต่อไปเป็นการนมสัการท่ีบริสุทธ์ิ จากหวัใจอนับริสุทธ์ิ คือการ
ร้องเพลงท่ีไดรั้บการดลใจในทุกยคุสมยั 

เขาไดเ้ดินทางมาไกลเพื่อพบพระผูช่้วยใหร้อด และเขาไดน้มสัการโดยปราศจากความสงสัย 
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ตอนที ่2 

บดัน้ีจ าเป็นท่ีจะน าผูอ่้านล่วงหนา้ไปจากเดิมประมาณยีสิ่บเอก็ปีหรือในตอนตน้ของการ
ปกครองของ วาเลอริอุส เกรตสั เจา้เมืองคนท่ีส่ีของแควน้ยดูา 

เวลาเท่ียงวนัในกลางเดือนกรกฏาคม อากาศร้อนจดั 
รอบ ๆ สวนท่ีตึก บางแห่งก็เป็นตึกสองชั้น มีระเบียงยืน่ออกมาบงัประตูและหนา้ต่างของตึก

ชั้นล่าง 
ไม่ห่างจากน ้าพุมีน ้าเล็กใสสะอาดส าหรับหล่อเล้ียงพุม่ไผแ่ละยีโ่ถซ่ึงข้ึนอยูต่ามฝ่ังแม่น ้ า 
เยระเด็นและทะเลตาย มีเด็กชายสองคนนัง่สนทนากนัอยูร่ะหวา่งพุม่ไมแ้ละบ่อน ้าโดยไม่สนใจ

ต่อความร้อน คนหน่ึงอาย ุ19 ปี อีกคนหน่ึงอาย ุ17 ปี 
เด็กทั้งสองมีรูปร่างสง่า มองดูทีแรกจะเขา้ใจวา่เป็นพี่นอ้งกนัเพราะต่างคนก็มีผมและตาด าขลบั 

ใบหนา้สีน ้าตาลไหม ้เม่ือพิจารณาดูจะเห็นวา่มีขนาดต่างกนัตามอายุ 
คนโตไม่สวมหมวก นุ่งกระโปรงหลวมท าดว้ยขนสัตวสี์เทาท่ีคอ, ท่ีแขนเส้ือ และท่ีขอบเป็นสี

แดง ใชผ้า้แพรคาดเอวแสดงวา่เป็นคนโรมนัท่าทางเขาพูดกบัคนอายนุอ้ยแสดงวางโตและเหยยีดหยาม
คนเล็ก แต่ไม่มีใครถือเพราะเขาเป็นลูกผูดี้กรุงโรม เขาคือพวกตระกลูเมสซาลา 

ส่วนอีกคนหน่ึงนั้นมีรูปร่างบอบบาง แต่งตวัดว้ยผา้สีขาวแบบชาวยดูา มีผา้คลุมศีรษะ ใชเ้ชือก
สีเหลืองรัดไวมิ้ใหต้กปิดหนา้ผากและยาวลงไปปิดคอดา้นหลงั คนท่ีรู้จกัสังเกตเร่ืองเช้ือชาติเม่ือมองดู
รูปลกัษณะจะรู้ไดท้นัท่ีวา่เขาเป็นคนยดูา ผูน้ี้คือ ยดูา เบน็เฮอร์ 

ยดูา เบน็เฮอร์ พดูวา่ “เม่ือห้าปีมาแลว้ ผมจ าไดว้า่เราจากกนั คุณไปกรุงโรม ผมเห็นคุณตอน
ออกเดินทาง ผมยงัร้องไห้เลยเพราะผมรักคุณ เวลานั้นก็ผา่นไปแลว้ เด๋ียวน้ีคุณไดก้ลบัมาหาผม ส าเร็จ
การอบรมและเป็นเจา้นาย ผมพดูจริง ๆ นะ ผมอยากใหคุ้ณเป็นเมสซาลาคนเดิม เมสซาลาเม่ือจากไปไม่
มีความขมข่ืนในใจเลย เขาไม่มีความรู้สึกเป็นภยัแก่มิตรเลย” 

ชาวโรมนัยิม้เป็นเชิงขอบใจแลว้ก็เงยหนา้ข้ึน 
“ยดูาผูเ้ป็นทุกข,์ หยดุพดูเถอะ ผมท าใหคุ้ณช ้าใจเร่ืองอะไรกนันะ? ผมยงัระลึกถึงคุณความดี

ของคุณท่ีเดินออกจากบา้นเก่าของบิดาไปตอ้นรับผม และร้ือฟ้ืนถึงความรักเม่ือสมยัเรายงัเป็นเด็ก 
อาจารยข์องผมสั่งสอนคร้ังสุดทา้ยวา่ “จงไปเถิด, ไปด าเนินชีวติให้รุ่งโรจน์ จงจ าไวว้า่...........
หมายความวา่ความรักไม่ส าคญั สงครามส าคญั ในกรุงโรมเป็นเช่นนั้นจริง ๆ” ผมจะตอ้งเป็นนกัรบ ยดูา
, ผมสงสารคุณ ๆ จะเป็นอะไรดี?” 

ยดูาเล่ือนเขา้ไปใกลบ้่อน ้า ค  าพดูของเมสซาลาไดด้งักงัวานข้ึนอีกวา่ 
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“ยดูาท่ีรัก, ผมสงสารคุณ ชีวิตท่ีไม่มีโอกาสดี ขอใหเ้ทพยดาช่วยคุณเถิด แต่ส าหรับตวัผม.........” 
ยดูามองดูหนา้ตาหยิง่จองหองในขณะท่ีเขาพดู 
“แต่ส าหรับตวัผม เรายงัมิไดพ้ิชิตโลกทั้งหมด ยงัมีเกาะอีกมากมายหลายแห่งท่ียงัมิไดไ้ปเห็น 

ทางทิศเหนือก็ยงัมีอีกหลายชาติท่ียงัมิไดไ้ปเยีย่ม จะตอ้งเดินทางไปตะวนัออกไกล เพื่อใหส้ าเร็จดงัท่ี
พระเจา้อเล็กซานเดอร์มหาราชเร่ิมตน้ไว ้ดูซี งานของพวกโรมนันั้นมีมาก” 

ยดูาตอบอยา่งเฉ่ือยชาวา่ 
“เราควรแยกทางกนัดีกวา่ ถา้รู้อยา่งน้ีผมไม่อยากมาเลย ผมตอ้งการมาหาเพื่อนแต่ก็มาพบ......” 
เมสซาลาตอบโดยเร็ว “พบชาวโรมนั” 
ยดูาก าหมดัแน่น แต่ร้ังสติไวไ้ด ้จึงลุกข้ึนจากไป เมสซาลาลุกข้ึนตามหยบิเส้ือคลุมจากมา้นัง่เอา

มาคลุมไหล่เดินตามไป พอทนัก็เอามือวางบนบ่าเดินไปดว้ยกนั 
“เราเคยกอดคอเดินดว้ยกนัเช่นน้ีเม่ือยงัเป็นเด็ก ขอให้เรากอดกนัจนถึงประตูใหญ่” 
เขาทั้งสองมาถึงประตูใหญ่ ยดูาหยดุค่อย ๆ ปลดมือลงจากบ่าของเพื่อน ยนืตรงหนา้เมลซาลา 

น ้าตาคลอหน่วย 
“ผมเขา้ใจคุณเพราะคุณเป็นโรมนั คุณไม่เขา้ใจผม ผมเป็นชาวอิสราเอล คุณท าใหผ้มช ้าใจวนัน้ี

โดยแสดงวา่เราจะเป็นเพื่อนกนัไม่ไดเ้หมือนแต่ก่อน ขอจากกนับดัน้ี ขอใหส้ันติสุขของพระเจา้แห่ง
บรรพบุรุษของผมสถิตอยูก่บัคุณ” 

เมสซาลายืน่มือใหจ้บั ยดูาก็ออกประตูไป เม่ือไปแลว้ ชาวโรมนัก็น่ิงอยูค่รู่หน่ึง แลว้ก็เดิน
ออกไปพลางพดูอยา่งเยอ่หยิง่วา่ 

“แลว้แต่เร่ือง, พระเจา้แห่งความรักตายไปแลว้, พระเจา้สงครามยงัครองโลกอยู”่ 
ท่ีบา้นหลงัหน่ึง ซ่ึงหนัหนา้บา้นออกไปทางทิศเหนือ และตะวนัตกยาวประมาณดา้นละ 400 

ฟุต ลกัษณะเหมือนกบัอาคารขนาดใหญ่แบบตะวนัออก เป็นตึกสองชั้นเป็นรูปส่ีเหล่ียม ถนนดา้น
ตะวนัตกกวา้ง 12 ฟุต ทางดา้นเหนือกวา้ง 10 ฟุต คนท่ีเดินริมก าแพงบา้นถา้มองดูจะเห็นวา่ตึกหลงัน้ี
แขง็แรงมัน่คง เพราะเป็นตึกท่ีก่อดว้ยหินเป็นกอ้นใหญ่ ๆ หนา้ต่างทั้งหมดน้ีอยูช่ั้นบนจึงมองเห็นถนน
ได ้ ประตบูา้นมีอยูช่ั้นล่าง มีบานพบัเหล็กฉีกขาดแสดงวา่ถูกไมใ้หญ่กระทุง้ บา้นน้ีมีลกัษณะแสดงให้
เห็นวา่เป็นบา้นของคนร ่ ารวยนิกายและพรรคซาดูกาย 

ภายหลงัท่ียดูาหนุ่มไดจ้ากชาวโรมนัท่ีวงัในบริเวณตลาด ก็มายนืท่ีประตูบา้นตะวนัตกและเคาะ
ประต ูๆ ไดเ้ปิดออกรับเขาเขา้ไป 
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เม่ือผา่นทางเดินชั้นในเขา้ไปแลว้ เขาก็เขา้ไปยงัสนามกวา้งรูปส่ีเหล่ียม มีพุม่ไมแ้ละเถาองุ่น
ข้ึนอยูเ่ขียวสดเพราะมีอ่างน ้าคอยหล่อเล้ียงจากระเบียงทางดา้นเหนือ เขาเดินไปยงัประตูดา้นเหนือแลว้ก็
เขา้ไปในหอ้งเดินไปตามพื้นกระเบ้ืองไปนัง่อยูบ่นเกา้อ้ี 

ขณะนั้นหญิงคนหน่ึงตรงมาท่ีประตูเรียกช่ือเขา เขาขานตอบหญิงคนนั้นก็เขา้ไป  
“ขออะไร ๆ รับประทานบา้งซิ” 
“คุณตอ้งการจะรับประทานอะไรล่ะเจา้คะ?” 
“อะไรก็ได,้ อมัรา” 
สักครู่หน่ึงหญิงคนนั้นก็ยกอาหารใส่ถาดไมอ้อกมา มีนมชามหน่ึงขนมปังสาลี, นกตม้, น ้าผึ้ง

และเกลือ เหลา้องุ่นหน่ึงแกว้ และตะเกียงทองเหลืองหน่ึงดวง 
แสงสวา่งท าใหห้ญิงนั้นมองเห็นไดร้อบห้อง นางยกโต๊ะเล็กมาวางขา้งเกา้อ้ีวางถาดอาหารลง

บนโตะ๊ แลว้คุกเขา่ลงปฏิบติัรับใชน้ายของนาง นางเป็นหญิงมีอาย ุ50 ปี ผิวด า นยัน์ตาด า หนา้ตาเหมือน
มารดาท่ีรักบุตร นางใชผ้า้ขาวโพกศีรษะปล่อยใหใ้บหูทั้งสองขา้งโผล่ออกมาเห็นรูเจาะใบหูไดช้ดัเจน 
นางเป็นหญิงทาสชาวอียปิต ์แมจ้ะท าหนา้ท่ีเป็นทาสมาตั้ง 50 ปี ก็ยงัไม่ไดเ้ป็นอิสระ และนางก็ไม่อยาก
เป็นอิสระ เพราะนางรักเด็กคนท่ีเป็นนายของนางอยา่งชีวิตจิตใจ นางเล้ียงเด็กคนน้ีมาตั้งแต่เยาวว์ยั เล้ียง
ถนอมราวกบัเป็นลูกแทแ้ละไม่เคยจากไปเลย นางยงัคิดวา่เขาเป็นเด็กอยูเ่สมอ 

ในระหวา่งรับประทานอาหาร ยดูาพดูเพียงเร่ืองเดียว 
“อมัรา จ าเมสซาลาท่ีเคยมาเยีย่มฉนับ่อย ๆ ไดไ้หม?” 
“อ๋อ ดิฉนัจ าเขาไดดี้” 
“เขาไปอยูก่รุงโรมเสียหลายปี เวลาน้ีเขากลบัมาแลว้ วนัน้ีฉนัไปเยีย่มเขามา” 
เด็กหนุ่มรู้สึกสะอิดสะเอียนเม่ือกล่าวถึงเมสซาลา 
อมัราเอ่ยข้ึนอยา่งสนใจวา่ “ดิฉนัเคยจ าเหตุการณ์คร้ังก่อนไดดี้ ดิฉนัไม่ชอบหนา้เขาเลย คุณเล่า

เร่ืองราวให้ตลอดซิเจา้คะ” 
ยดูาน่ิงคิดอยูค่รู่หน่ึง เม่ือถูกทาสขอร้องให้เล่าเร่ือง ในท่ีสุดก็ไดแ้ต่พดูวา่ “เขาเปล่ียนนิสัยไป

มากมาย และฉนัจะไม่เก่ียวขอ้งกบัเขาอีกต่อไป” 
เม่ืออมัรายกถาดอาหารออกไปแลว้ ยดูาเดินออกไปนอกบา้นแลว้ข้ึนไปบนดาดฟ้าของตึก 
เขาเดินไปตามดาดฟ้าอยา่งชา้ ๆ ตรงไปยงัหอสังเกตการณ์ซ่ึงตั้งอยูท่างมุมทิศตะวนัตกเฉียง

เหนือของอาคาร ทั้งส่ีดา้นมีประตูซุม้มองเห็นดวงดาวในทอ้งฟ้าไดอ้ยา่งชดัเจน ทางประตูซุม้ดา้นหน่ึง
เขามองเห็นสตรีผูห้น่ึงนัง่พิงหมอนอยูบ่นเกา้อ้ีนอนยาว เม่ือไดย้นิเสียงฝีเทา้เดินของเขาสตรีผูน้ั้นก็หยดุ
พกั แสงดาวส่องมาถูกเพชรบนน้ิวมือของเธอเป็นประกายวาบ เธอลุกข้ึนนัง่ตวัตรงและร้องเรียกเขาวา่ 
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“ยดูา, ลูกรักของแม่” 
เขาตอบโดยเร็ววา่ “ผมเองครับ, คุณแม่” 
เขาเขา้ไปใกลเ้ธอแลว้คุกเข่าลง เธอกอดเขาและจูบแนบเขาไวก้บัทรวงอกของเธอ 
มารดาจบัแกม้ของเขาพลางพูดวา่ “อมัราบอกเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนกบัลูกแลว้ เม่ือลูกยงัเยาวอ์ยูน่ั้น 

แม่ไม่เคยท าอะไรใหลู้กตอ้งล าบากเลยแต่เด๋ียวน้ีลูกโตเติบข้ึนแลว้ ลูกจะตอ้งไม่ลืมวา่ลูกจะตอ้งเป็นคน
มีช่ือเสียงโด่งดงัต่อไป” 

ยดูา เบน็เฮอร์พูดกบัมารดาวา่ “คุณแม่ครับ ขณะน้ีมีเหตุการณ์ท่ีท าใหผ้มตอ้งใชค้วามคิดมาก ๆ 
ซ่ึงแต่ก่อนไม่คิดเลย ขอไดโ้ปรดบอกมาเถิดครับ, คุณแม่ตอ้งการจะใหผ้มท าอะไร?” 

“แม่บอกลูกแลว้ไม่ใช่หรือวา่ลูกจะตอ้งเป็นคนมีช่ือเสียงโด่งดงั?” 
เขามองไม่เห็นหนา้ของมารดา แต่ก็รู้วา่เธอพดูอยา่งเอาจริงเอาจงัเขาจึงตอ้งครุ่นคิดอยา่งหนกั 
“คุณแม่มีพระคุณและเมตตากรุณาต่อผม ไม่มีมนุษยค์นไหนรักผมเท่าคุณแม่เลย” 
เขาจูบมือมารดาหลายคร้ังแลว้พดูต่อไปวา่ “ผมคิดวา่ผมเขา้ใจเหตุผลท่ีคุณแม่ใหผ้มเลิกปัญหา

ขอ้น้ีเสียที เท่าท่ีล่วงมาแลว้ ชีวติของผมเป็นสมบติัของคุณแม่ คุณแม่ไดป้กครองเล้ียงดูผมมาดว้ยความ
รักและอ่อนโยนท่ีสุด ผมอยากใหคุ้ณแม่ปกครองชีวติผมตลอดไป แต่ไม่อาจท าได ้ คุณแม่ก็รู้จกัพระ
บญัญติัดีแลว้วา่บุตรของชาวอิสราเอลจะตอ้งประกอบอาชีพอยา่งใดอยา่งหน่ึง ผมเองก็มีไดรั้บการ
ยกเวน้ ฉะนั้นผมอยากจะเรียนถามคุณแม่วา่จะใหผ้มท าอาชีพอะไรดี?” เป็นคนเล้ียงสัตวห์รือเป็นชาวไร่
ชาวนา หรือเป็นนกัปราชญ?์ เหล่าน้ีจะเป็นอะไรดี คุณแม่ครับ ช่วยตอบค าถามใหแ้จ่มแจง้ดว้ย?” 

“ลูกเอ๋ย, อาชีพท่ีเจา้จะตอ้งกระท าต่อไปก็คือจงเป็นผูรั้บใชข้องพระเจา้แห่งชนชาติอิสราเอล 
ไม่ใช่เป็นคนรับใชพ้วกโรมนั ส าหรับเด็กท่ีสืบเช้ือสายจากอบัราฮมัไม่มีทางใดจะมีเกียรติยศมากเท่ากบั
ทางพระองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้” 

ยดูาถาม “ถา้เช่นนั้นจะใหผ้มเป็นนกัรบหรือ?” 
“ก็ถูกแลว้ซีลูก” 
ต่างฝ่ายต่างน่ิงกนัอยูส่ักครู่หน่ึง ในท่ีสุดมารดาก็บอกเขาวา่ “แม่อนุญาตให้เจา้เป็นทหารของ

พระเจา้ แต่อยา่เป็นทหารของกายะซา” 
ยดูาพอใจในเง่ือนไขขอ้น้ี แต่เพียงอีกครู่ต่อมาเขาก็นัง่หลบัไปมารดาลุกข้ึนเอาหมอนมารอง

ศีรษะของเขา, เอาผา้ห่มของเธอคลุมตวัเขา, จูบเขาเบา ๆ แลว้เธอก็ลุกไปจากท่ีนัน่ 
คร้ันเม่ือยดูาต่ืนข้ึน ดวงอาทิตยข้ึ์นสูงถึงยอดเขาแลว้ นกพิราบบินมาเป็นฝงู ๆ ปีกสีขาวเป็น

ประกาย ยดูาลืมตาข้ึนมองไปทางทิศตะวนัออกเฉียงใต ้ เห็นโบสถใ์หญ่เป็นสีทองสูงตระหง่านตดัขอบ
ฟ้าสีน ้าเงิน ริมเกา้อ้ีของเขามีเด็กหญิงคนหน่ึงอายยุงัไม่ทนัถึง 15 ปี ถือพิณนัง่ร้องเพลงอยูใ่กล ้ๆ เขา เธอ
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วางพิณไวบ้นตกัแลว้ดีดอยา่งไพเราะน่าฟัง ยดูาหนัมามองดูนอ้งสาวของเขาร้องเพลงและดีดพิณ เน้ือ
เพลงท่ีเธอร้องวา่ 

อยา่เพิ่มต่ืน.......จงฟังฉนัก่อน ท่ีรัก 
จงลอยไป...ลอยไป เหนือทะเลนิทรา 
วญิญาณของเธอร ่ าร้องจะฟังฉนั 
อยา่เพิ่งต่ืน.......จงฟังฉนัก่อน ท่ีรัก 
มีพรทิพยจ์ากการหลบันั้น ราชาผูพ้กัสงบ 
ความสุขทั้งมวล ความฝันสดหวาน ฉนัน ามา... 
อยา่เพิ่มต่ืน.........จงฟังฉนัก่อน ท่ีรัก 
ถว้นทั้งโลกแห่งความฝันเป็นของเธอ 
น่ีเป็นคร้ังแรกท่ีจะเลือกสวรรค ์
จงเลือกเถิด และหลบัเสีย ท่ีรัก 
ต่อไปเธอจะไม่ไดเ้ลือกอีกแลว้ 
เวน้แต่วา่....เวน้แต่วา่ เธอจะฝันถึงฉนั 
เธอวางพิณลงกบัพื้น เอามือวางบนตกั ท าท่าคอยฟังพี่ชาย 
นอ้งสาวของเขาผูน้ี้ช่ือติรซา ทั้งสองพี่นอ้งมีรูปร่างเหมือนกนั มีลกัษณะเป็นคนยดูาทั้งสองคน 
เธอสวมแหวนท่ีน้ิว, มีต่างหู, ก าไลขอ้เทา้, ก าไลขอ้มือลว้นแต่เป็นทองค า, ท่ีคอของเธอสวม

สร้อยทองค างดงาม มีไข่มุกดห์อ้ยเป็นระยา้ ขอบตาของเธอทาสีสวย เล็บก็ทาสี ผมของเธอถดัเป็นหาง
เปียคู่ ขา้ง ๆ มีผมหยกัโศกห้อยลงถึงแกม้ทั้งสอง ยิง่ดูยิง่เห็นวา่เธอทั้งสวยและมีเสน่ห์ 

ยดูาเอ่ยข้ึนก่อนวา่ “ติรซา, เพราะดีมาก” 
เธอถาม “เพลงหรือคะ” 
“ทั้งเพลงและคนร้องเพลงดีจริง ๆ มีท่วงท านองเป็นเพลงของพวกกรีกมาก นอ้งไปไดม้าจาก

ไหน?” 
“พี่คงจ าไดว้า่, ชายกรีกคนหน่ึงร้องในโรงละคร เขาลือกนัวา่เป็นนกัร้องประจ าราชส านกัของ

กษตัริยเ์ฮโรดและพระนางซะโลเม่ หลงัจากการแสดงมวยปล ้าแลว้ นกัร้องผูน้ี้ก็ออกมาร้องเพลง 
ขณะนั้นโรงละครมีเสียงอึกทึกครึกโครม พอนกัร้องเร่ิมร้องเพลงเท่านั้น เสียงก็เงียบกริบจนนอ้งจ าเน้ือ
ไดท้ั้งหมด เลยเอามาร้องให้พี่ฟัง” 

“ติรซานอ้งรัก, นอ้งจะคิดอยา่งไร, ในเม่ือพี่จะตอ้งจากไปแลว้?” 
เธอทิ้งมือลงดว้ยความประหลาดใจ 
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“ไปไหนกนั? ไปเม่ือไร? ไปท าอะไร?” 
ยดูาหวัเราะลัน่ “ถามตั้งสามอยา่งโดยไม่หายใจ นอ้งนิช่างมีร่างกายแขง็แรงจริงนะ” 
แต่ต่อไปเขาพดูอยา่งเคร่งขรึมวา่ “นอ้งก็รู้แลว้วา่พระบญัญติัตอ้งการใหพ้ี่ประกอบอาชีพอยา่ง

ใดอยา่งหน่ึง คุณพอ่ของเราไดว้างแบบอนัดีไวแ้ลว้ ถา้พี่จะเป็นคนเกียจคร้านนัง่กินนอนกินผลท่ีคุณพอ่
ไดห้ามาดว้ยความขยนัขนัแข็งและดว้ยความรู้ความสามารถ นอ้งก็คงจะดูถูกพี่วา่เป็นคนไร่คุณค่า พี่
จะตอ้งไปกรุงโรม” 

“ถา้อยา่งนั้นนอ้งจะไปดว้ย” 
นอ้งตอ้งอยูก่บัคุณแม่ ถา้เราทั้งสองทิ้งท่านไป คุณแม่คงเสียใจตายแน่” 
ใบหนา้ของเธอสลดลงทนัที 
“นอ้งเขา้ใจแลว้ แต่พี่จะตอ้งไปไกลดว้ยหรือ พี่อาจจะเรียนวชิาคา้ขายในกรุงเยรูซาเล็มก็ได ้ ถา้

ตอ้งการจะท าการคา้” 
“พี่มิไดคิ้ดอยา่งนั้น กฎหมายมิไดบ้งัคบัวา่ลูกจะตอ้งเป็นเหมือนพ่อ” 
“ถา้เช่นนั้นพี่ตอ้งการจะเป็นอะไรเล่า?” 
เขาตอบอยา่งภูมิใจวา่ “เป็นทหาร” 
น ้าตาของเธอไหลพราก “พี่คงจะตอ้งตายแน่” 
“ถา้เป็นน ้าพระทยัของพระเจา้, ก็ยอมตาย แต่...ติรซา, ทหารใช่วา่จะถูกฆ่าตายทุกคน” 
เธอโอบแขนกอดคอเขาราวกบัวา่จะไม่ยอมใหเ้ขาทิ้งไป 
“เรามีความสุขกนัอยูแ่ลว้น่ีพี่, อยูก่บับา้นดีกวา่” 
“ครอบครัวของเราจะไม่เป็นอยูอ่ยา่งน้ีตลอดไป ตวันอ้งก็ตอ้งจากบา้นในไม่ชา้เหมือนกนั” 
“นอ้งไม่ยอมไปไหนเป็นอนัขาด” 
ยดูายิม้ในความใจเด็ดของเธอ 
“จา้วชาวแห่งยดูาหรือคนในตระกลูอ่ืนจะมาเอาตวันอ้งไป เพื่อให้นอ้งไปเป็นภริยาเขา แลว้พี่

จะเป็นอยา่งไร?” 
เธอร้องไห้ 
ยดูาพดูต่อไปวา่ “สงครามเป็นอาชีพชนิดหน่ึง ถา้จะให้รู้ดีจะตอ้งไปศึกษา ไม่มีสถานศึกษาใดดี

เท่ากบัค่ายทหารของกรุงโรม” 
เธอถามโดยไม่หายใจวา่ “พี่จะตอ้งไม่รบให้แก่กรุงโรมนะ?” 
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“ตวันอ้งเองก็เกลียดกรุงโรม ทัว่โลกเกลียดกรุงโรม ในขอ้น้ีขอใหติ้รซาจงรู้เหตุผลในค าตอบ
ของพี่ ถูกแลว้ พี่จะตอ้งรบใหแ้ก่กรุงโรมถา้กรุงโรมสอนวธีิการต่อสู้กรุงโรมใหก้บัพี่เป็นการตอบแทน
วนัหน่ึงในอนาคต” 

“พี่จะไปเม่ือไร?” 
ทนัใดนั้นก็ไดย้นิฝีเทา้อมัราเดินมา 
เบน็เฮอร์ “จุ!๊ จุ๊! อยา่ใหอ้มัรารู้ความคิดของพี่นะ” 
คนใชผู้ส้ัตยซ่ื์อวางถาดอาการเชา้บนมา้เล็กตรงหนา้เขาทั้งสองพลางถือผา้เช็ดมือไวเ้พื่อคอยรับ

ใชต่้อไป ทั้งสองคนลา้งมือในอ่าง ทนัใดนั้นก็มีเสียงดงัข้ึน รู้ไดท้นัทีวา่เป็นเพลงทหารท่ีถนนทางทิศ
เหนือของบา้น 

ยดูาลุกข้ึนจากเกา้อ้ีเดินออกไปพลางพดูวา่ “กองทหารมาจากค่ายพี่จะตอ้งไปดู” 
สักครู่หน่ึงเขาก็ไปยนืดูท่ีก าแพงของดาดฟ้า ทางมุมเหนือท่ีสุด เขาสนใจมากจนไม่รู้สึกตวัวา่ 
ติรซามายนือยูใ่กล ้ๆ เอามือหน่ึงจบับ่าของเขา 
กองทหารไดเ้ดินเขา้มาใกล ้ สายตาของพี่นอ้งทั้งสองซ่ึงยนือยูบ่นดาดฟ้าของบา้นตระกลูเฮอร์ 

เห็นขบวนหนา้เป็นพวกทหารอาวธุเบา เช่นนกัธนูและขวา้งหิน เดินเป็นขบวนห่างทิ้งกนัอยา่งมีระเบียบ 
ถดัไปเป็นขบวนทหารอาวธุหนกัมีโล่และหอก ต่อไปทหารแตรวง ส่วนแม่ทพัข่ีมา้ผูเ้ดียว และมีทหาร
มา้รักษาการณ์ตามหลงัใกล ้ๆ ถดัไปมีทหารราบอาวธุหนกั เดินขบวนเตม็ถนนอยา่งไม่ขาดสาย 

แม่ทพัท่ีข่ีมา้ตอนกลางของขบวนเป็นเป้าสายตา เขามิไดส้วมหมวกแต่สวมเกราะ สะพายกระบ่ี
สั้น 

เม่ือแม่ทพัอยูแ่ต่ไกล ยดูาก็สังเกตเห็นวา่การปรากฏตวัของเขาท าใหป้ระชาชนท่ีจอ้งดูเกลียดชงั
มากข้ึน บางคนท่ียนืบนดาดฟ้าต่างก็ชูก าป้ันใส่แม่ทพั ร้องเยาะเยย้ ถ่มน ้าลายในขณะท่ีผา่นสะพาน, 
พวกผูห้ญิงถอดรองเทา้แตะขวา้ง บางรายก็ถูกตวั เม่ือเขา้มาใกลก้็ไดย้นิเสียงคนโห่ร้องวา่ “อา้ยโจร, อา้ย
นกักดข่ี, อา้ยหมาตามกน้โรมนั” 

เม่ือใกลเ้ขา้มา ยดูาก็เห็นหนา้ตาของเขาด าและเคร่งขรึม ขณะท่ีเขามองไปยงัคนด่าแช่งก็รู้สึกมี
ท่าทางไม่สบายใจ และกม้หนา้หนักลบัดว้ยความละอาย 

ขณะน้ียดูาก็จ  าไดว้า่คนท่ีเป็นแม่ทพันั้นคืดวาเลอริอุส เกรตสั เจา้เมืองแควน้ยดูานัน่เอง 
อนัท่ีจริง ชาวโรมนัผูน้ี้เม่ือไม่มีเหตุการณ์ยยุ ัว่อะไรก็ไดรั้บความเห็นอกเห็นใจจากยดูา  
เบน็เฮอร์ ดงันั้นเม่ือเขามาถึงมุมตึกของยดูา ๆ ก็กม้ชะโงกตวัล ้าออกไปมากเพื่อจะดูเวลาเขา

ผา่นไป เขาเอามือทา้วกระเบ้ืองท่ีช ารุดแตกร้าวมานานแลว้ แต่ไม่มีใครสังเกตเห็น น ้าหนกัท่ีเขาทา้วไป
นั้นท าใหก้ระเบ้ืองแผน่นอกเล่ือนออกและตกไปขา้งล่าง เด็กหนุ่มตกใจ เขารีบเอ้ือมลงไปควา้เลยท าให้



 33 

ดูคลา้ยกบัวา่เขาไดข้วา้งปาส่ิงหน่ึงลงไปขา้งล่าง แต่เคราะห์ร้ายฉวยไวไ้ม่ทนั ยิง่กลบัท าใหอ้นัอ่ืนตกลง
ไปอีก เขาตะโกนจนสุดเสียง พวกทหารจึงแหงนมองข้ึนไปพร้อมกบัแม่ทพั ทนัใดนั้นกระเบ้ืองแผน่
ใหญ่ก็ตกใส่เขาพอดี เขาตกจากหลงัมา้สลบ 

กองทหารหยุดชะงกั พวกทหารการ์ดกระโดดหลงัมา้เอาโล่มาป้องกนัแม่ทพั ประชาชนท่ีเห็น
เหตุการณ์พอใจท่ีเด็กหนุ่มท าร้ายแบบน้ีจึงโห่ร้องชมเชยเด็กหนุ่มท่ียงัคงกม้ตวัอยูบ่นก าแพงเห็นไดช้ดั 
แต่ตวัเขาเองก็รู้ไดช้ดัเจนแลว้วา่ผลร้ายอะไรจะตามหลงัมา 

น ้าใจท่ีจะก่อการร้ายน้ีไดร้ะบาดไปอยา่งรวดเร็วไม่น่าเช่ือไปทัว่ทุกหลงัคาตึก ประชาชนไดท้  า
อยา่งเดียวกนัหมดคือแกะเอากระเบ้ืองและดินตึกแขง็ ๆ ช่วยกนัระดมปาไปยงักองทหารทั้งขบวน ต่อมา
เกิดรบพุง่กนัขนานใหญ่ แน่นอนฝ่ายท่ีมีระเบียบวนิยัยอ่มชนะ การขบัเค่ียว, การฆ่าฟันและความ
ช านาญของอีกฝ่ายหน่ึง และการทนทุกขข์องอีกฝ่ายหน่ึงเป็นเร่ืองธรรมดา เราจึงไม่ขอกล่าว ขอใหเ้รา
มองดูผูเ้ป็นตน้เหตุร้ายคร้ังน้ี 

ยดูา เบน็เฮอร์ลุกข้ึนจากก าแพงดว้ยหนา้ซีด 
“โอ ติรซา, ติรซา, พวกเราจะไดรั้บผลอยา่งใด?” 
เธอมองไม่เห็นเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนเบ้ืองล่าง แต่ไดย้นิเสียงตะโกนและมองไม่เห็นการกระท า

ของคนบนหลงัคาตึกอยา่งถนดั เหตุร้ายคงด าเนินต่อไป เธอรู้ดี แต่ในเร่ืองท่ีตวัของเธอและคนท่ีรักของ
เธอจะเป็นอยา่งไรต่อไปนั้นเธอไม่รู้ 

เธอถามอยา่งตกใจวา่ “อะไรเกิดข้ึน? หมายความวา่อยา่งไรกนัน่ี?” 
“พี่ท  ากระเบ้ืองตกลงไปถูกเจา้เมืองโรมนัตาย” 
เธอรู้สึกหนา้มืดไปหมดโถมเขา้กอดพี่ชายไวม้องดูเขาอยา่งเศร้าใจแต่ไม่พดูอะไรเลย เธอมองดู

ตาของพี่ชาย ความกลวัไดผ้า่นไปสู่เธอ ยดูารู้สึกมีก าลงัใจมากข้ึน เขาพดูอยา่งใจเยน็วา่ 
“ติรซา, พี่ไม่ก่อเหตุการณ์น้ีโดยเจตนาเลย มนัเป็นเหตุบงัเอิญจริง ๆ” 
เธอถาม “เขาจะจดัการอยา่งใดต่อไป?” 
ยดูามองดูความวุน่วายท่ีเกิดข้ึนในถนนและบนหลงัคาทัว่ไป และคิดไปถึงหนา้ตาโกรธแคน้

ของเกรตสั ถา้เขาไม่ตายเขาจะแกเ้ผด็สักเพียงไร! ถา้เขาตาย ความโกรธของประชาชนจะท าร้ายกอง
ทหารไดเ้พียงไร? เพื่อดูใหรู้้แน่ เขาจึงมองลงไปทางขา้งล่างอีกก็เห็นพวกทหารอุม้เจา้เมือง 

“เขาไม่ตาย, ติรซา, เขาไม่ตาย, ขอใหพ้ระเจา้แห่งบรรพบุรุษของเราไดรั้บความสรรเสริญ” 
ดว้ยการตะโกนเช่นนั้นและหนา้ตาแจ่มใสข้ึน เขาถอยหลงัไปและตอบค าถามของเธอ 
“ติรซา อยา่กลวัเลย พี่จะอธิบายเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน และเขาคงระลึกถึงการงานของคุณพอ่เรา

และคงจะไม่ท าร้ายเรา” 
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เขาพาเธอไปท่ีพกัร้อน ขณะนั้นปรากฏวา่หลงัคาบา้นแตกออกไดย้นิเสียงไมเ้สาดงัโครม และมี
เสียงคนร้องอยา่งโหยหวน ทางสนามเบ้ืองล่างเสียงร้องซ ้ า ๆ แลว้ก็ไดย้นิเสียงฝีเทา้คนวิง่ข้ึนมา เสียงคน
โกรธผสมกบัเสียงอธิษฐาน และเสียงหญิงร้องครวญครางเจบ็ปวด ทหารท าลายประตูทางทิศเหนือ และ
เขา้ยดึบา้นไวท้ั้งหมด ยดูาจึงรู้วา่ตนจะตอ้งถูกจบั เขาคิดจะหนีไปทางไหน? ตอ้งมีปีกนกจึงจะหนีพน้ 
ติรซาตกใจดว้ยความกลวัจึงยดึเขาไว ้

“โอ, ยดูา น่ีมนัอะไรกนั?” 
พวกคนใชถู้กฆ่าฟัน มารดาเล่าก็ไม่ไดย้นิเสียงเธอร้อง เขาจึงพดูกบันอ้งวา่ “จงอยูท่ี่น่ี ตริซา, พี่

จะไปขา้งล่าง ไปดูวา่ใครเป็นอนัตรายบา้งแลว้จะกลบัมารับ” 
เขาพดูเสียงสั่น ท าใหติ้รซาตอ้งกอดเขาไว ้
ทนัใดนั้นก็ไดย้นิเสียงมารดาร้องขอความช่วยเหลือ เรารออยูไ่ม่ได ้จึงรีบออกไป 
“รีบไปเร็ว” 
ท่ีพื้นดินและท่ีเฉลียงเตม็ไปดว้ยพวกทหาร ทหารถือดาบตรวจดูทุกห้อง ในห้องแห่งหน่ึงพวก

ผูห้ญิงกอดกนัแน่นร้องขอชีวิต มีหญิงคนหน่ึงถูกทหารยดึตวัไวแ้น่นเส้ือผา้หลุด ผมกระจาย ร้องคราง  
ยดูากระโดดไปช่วยโดยเร็ว เหมือนเหาะไป เขาตะโกน “แม่จ๋า, แม่จ๋า” มารดายืน่มือออกมาจะ

ใหบุ้ตรจบั แต่พอจะถึงพวกทหารก็ผลกัเขากระเด็นออกไป ทนัใดนั้นเขาไดย้นิคนหน่ึงพดูเสียงดงั “น่ี
แหละเจา้ตวัการ” 

ยดูาหนัมาดู เมสซาลานัน่เอง ทหารสวมเกราะสูงผูห้น่ึงถามวา่น่ีหรือเจา้ตวัคนร้ายฆ่าคน, ดูเป็น
เด็กหนุ่มแท ้ๆ”  

เมสซาลาออกค าสั่ง “จบัตวัเขาไว ้นัน่แม่ของเขา, โน่นนอ้งสาวจบัใหห้มดทั้งครอบครัว” 
เน่ืองจากเป็นห่วงมารดาและนอ้ง ยดูาลืมความโกรธกบัเมสซาลา 
“โอ, เมสซาลา, โปรดช่วยเขาดว้ย ขอให้ระลึกถึงความหลงัเม่ือเราเป็นเด็ก โปรดช่วยเขาดว้ย 

ผมขอความกรุณาจากคุณ” 
เมสซาลาท าเป็นไม่ไดย้นิ เขารีบเดินไปทางอ่ืนเสีย ยดูาจึงเขา้ใจเขาเจบ็ใจมาก ไดแ้ต่อธิษฐาน

ขอความช่วยเหลือจากสวรรค ์
ยดูาด้ินรน เขยบิมาใกลน้ายทหาร วงิวอนวา่ 
“ท่านครับ, สตรีผูน้ี้เป็นมารดาผม นัน่เป็นนอ้งผม โปรดช่วยชีวิตเขา พระเจา้ทรงยติุธรรม 

พระองคจ์ะตอบแทนความกรุณาของท่านท่ีแสดงกรุณา” 
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นายทหารผูน้ั้นรู้สึกเห็นใจ เขาไดอ้อกค าสั่งวา่ “เอาพวกผูห้ญิงไปท่ีหอสังเกตการณ์ อยา่ท า
อนัตรายเขา เราจะสอบถามจากปากค าของเขา” แลว้หนัมาสั่งคนท่ีจบัยดูา “เอาเชือกมดัใหแ้น่น น าลง
ไปท่ีถนน จะตอ้งลงโทษใหส้าหสั” 

มารดาถูกน าไปแลว้ ส่วนติรซาทั้งท่ียงัแต่งตวัอยู ่ ดว้ยความตกใจดว้ยความกลวั เธอตอ้งเดินไป
กบัพวกทหารท่ีคุมตวั ยดูามองดูมารดาและนอ้งสาวเป็นคร้ังสุดทา้ย แลว้เอามือปิดตา เพื่อจะใหภ้าพท่ี
เห็นจางไป เขาอาจร้องไหก้็ไดแ้ต่ไม่มีผูใ้ดเห็น 

มารดา, บุตรสาว และคนในบา้นทั้งหมดถูกลากตวัออกไปทางประตูเหนือซ่ึงปรักหกัพงั
ขวางทางอยู ่ เสียงคนร้องไหเ้พราะบางคนเกิดและเติบโตมาในบา้นน้ีร้องคร ่ าครวญอยา่งน่าเวทนาท่ีสุด 
เขาขบัและตอ้นมา้ออกไปต่อหนา้ยดูา ๆ จึงรู้ไดว้า่เจา้เมืองน้ีไดแ้กเ้ผด็อยา่งร้ายกาจตามค าสั่งของเขา ถา้
ท ากนัจริง ๆ เขาคงจะไม่ให้ส่ิงมีชีวติเหลืออยูภ่ายในก าแพงบา้นเลย ต่อไปในแควน้ยดูาน้ีถา้จะมีใครคิด
สังหารท่านเจา้เมืองโรมนัแลว้ เร่ืองท่ีตระกลูเฮอร์ไดรั้บเคราะห์น้ีจะเป็นเคร่ืองเตือนใจไดอ้ยา่งดี การ
ท าลายบา้นช่องจนพินาศก็จะเป็นเร่ืองท่ีเตือนใจอยา่งดี 

นายทหารรออยูข่า้งนอกในขณะท่ีพวกพลทหารซ่อมแซมประตูชัว่คราว 
ส่วนในถนนนั้นการสู้รบจวนจะหมดส้ินแลว้ ตามบา้นเรือนทัว่ ๆ ไปยงัมีฝุ่ นฟุ้งอยูน่ั้น แสดงวา่

ยงัมีการต่อสู้กนัอยู ่ กองทหารส่วนใหญ่ยงัคงพกัแถวกนัอยูก่่อน ความสวา่งงามและเป็นระเบียบไม่นอ้ย
ไป ยดูาเม่ือถูกลากตวัมาก็เฝ้าแต่มองหามารดาและนอ้งสาวของตนในท่ามกลางนกัโทษทั้งหลายแต่ไม่
พบ 

ทนัใดนั้นมีหญิงคนหน่ึงลุกข้ึนจากพื้นดินท่ีตนนอนอยู ่แลว้วิง่เขา้ไปท่ีประตูโดยเร็ว พวกทหาร
วิง่ไล่จบันาง แต่ไม่ทนัจึงร้องเอะอะข้ึน นางวิง่ไปกอดหวัเข่าของยดูา ผมรุงรังคลุกฝุ่ นปิดหนา้ของนาง
เสีย 

ยดูาปลอบโยนวา่ “อมัรา, อมัราคนดี, ขอพระเจา้ช่วยเจา้ ฉนัช่วยอะไรไม่ได”้ 
นางพดูไม่ออก 
ยดูากม้ลงกระซิบวา่ “เจา้จงมีชีวติอยูต่่อไป, อมัรา เพื่อแม่และนอ้งสาวของฉนั เขาจะกลบัมา 
ท่ีน่ี....” 
ทหารคนหน่ึงไดก้ระชากตวันางออกไป ทนัใดนั้นนางก็วิง่เขา้ประตูบา้นตรงไปยงัสนามท่ีวา่ง

เปล่า 
นายทหารสั่ง “ปล่อยผูห้ญิงนัน่ไปเถิด เราจะปิดบา้นตาย และเขาก็จะอดตายเอง” 
พวกทหารท างานอ่ืนต่อไป เม่ือเสร็จแลว้เขาก็ผา่นไปทางทิศตะวนัตก ไดปิ้ดประตูบา้นอยา่ง

มิดชิด และนบัแต่นั้นมาบา้นของตระกลูเฮอร์ก็ไม่มีใครเปิดใชอี้กต่อไป 
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ในท่ีสุดกองทหารก็เดินขบวนกลบัไปยงัค่ายท่ีเจา้เมืองไดพ้กัรักษาบาดแผลและปลดปล่อย
นกัโทษ ต่อมาอีกสิบวนัเขาก็ออกไปเท่ียวท่ีตลาดได ้

ในวนัรุ่งข้ึน ทหารหมวดหน่ึงไดไ้ปยงับา้นร้างของเบน็เฮอร์ และปิดประตูตาย ประทบัตราดว้ย
คร่ังท่ีมุมประตูแห่ง และติดป้ายประกาศเป็นภาษาละตินไวทุ้กประตูวา่ 

“น่ีเป็นทรัพยส์มของจกัรพรรดิ” 
ต่อมาอีกวนัหน่ึง เวลาเท่ียงวนั นายสิบทหารมา้พร้อมดว้ยทหารข่ีมา้ในบงัคบับญัชาอีกสิบคน

ไดเ้ดินทางจากทางใตม้าสู่หมู่บา้นนาซาเร็ธ 
นกัโทษคนท่ีพวกทหารมา้คุมตวัมาน้ีเป็นเป้าสายตาของประชาชนมาก เขาไม่สวมรองเทา้, ไม่

สวมหมวก, ไม่สวมเส้ือ ถูกมดัมือไขวห้ลงัและมีสายหนงัจากขอ้มือผกูติดกบัคอมา้ขณะท่ีมา้วิง่ไปนั้น 
ตวัของนกัโทษมีฝุ่ นสีเหลืองจบัแน่น เขาลม้ลุกคลุกคลาน เทา้เป็นแผลและสลบหลายคร้ัง ชาวบา้น
มองเห็นวา่เขาเป็นเด็กหนุ่มแท ้ๆ 

พอถึงบ่อน ้าพวกทหารก็หยดุ ทหารลงจากมา้ นกัโทษลม้ลงกบัฝุ่ นกลางถนนมึนงง ไม่พอูอะไร 
เขาคงจะเกือบส้ินใจอยูแ่ลว้ เม่ือเขา้มาใกลช้าวบา้นก็มองเห็นวา่เป็นเด็กหนุ่ม ถา้ชาวบา้นกลา้หาญสัก
หน่อยก็อาจช่วยได ้

ในขณะท่ีทหารก าลงัด่ืมน ้ากนัอยูน่ั้น ก็มองเห็นชายคนหน่ึงเดินมาตามถนนทางเซฟฟอริส พอ
มองเห็นเขาผูน้ั้น หญิงคนหน่ึงก็ร้องวา่ “นั้นแน่ะ, ช่างไมเ้ดินมาโน่นแลว้ เราจะไดรู้้เร่ืองจากเขา” 

บุคคลท่ีเดินมาน้ีมีลกัษณะน่านบัถือ ผมของเขาห้องลงมาขา้ง ๆ ผา้โพกหวั มีเคราสีขาวหอ้ยมา
ท่ีหนา้อก เขาเดินมาชา้ ๆ แมจ้ะอายมุากก็ยงัแบกขวาน, เล่ือย, มีดถากไมล้ว้นแต่หนกัทั้งนั้น แสดงวา่เขา
เดินทางไกลมิไดพ้กัเลย 

เขาหยดุอยูใ่กล ้ๆ เพื่อดูคนท่ีก าลงัอยูก่บัเป็นกลุ่ม 
หญิงคนหน่ึงวิง่ไปหาเขาแลว้พดูวา่ “ท่านอาจารยโ์ยเซฟ, มีนกัโทษอยูท่ี่น่ีคนหน่ึง ขอท่านช่วย

ไปถามทหารดูเพื่อจะไดรู้้วา่เขาคือใคร? ท าผิดอะไรและจะเอาเขาไปท าอยา่งไรต่อไป” 
อาจารยย์งัคงเฉย ๆ อยู ่มองดูนกัโทษสักครู่หน่ึงแลว้จึงเขา้ไปท่ีทหาร 
เขาพดูอยา่งหนกัแน่นวา่ “ขอใหส้ันติสุขของพระเจา้สถิตอยูก่บัท่าน” 
ผูบ้งัคบัหมู่ตอบ “ขอใหส้ันติสุขทั้งหลายอยูก่บัท่านเหมือนกนั” 
พวกท่านมาจากกรุงเยรูซาเล็มหรือ? 
“ถูกแลว้” 
“นกัโทษนั้นยงัเยาวม์าก” 
“ถูกแลว้ เม่ือพดูถึงอายุ” 
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“เขาท าผดิอะไรครับ” 
“เขาเป็นคนร้ายฆ่าคน” 
ประชาชนต่างก็แปลกใจ แต่อาจารยโ์ยเซฟคงสอบถามต่อไป 
“เขาเป็นลูกชาวอิสราเอลหรือ?” 
ทหารโรมนัตอบหว้น ๆ วา่ “เขาเป็นคนยดูา” และเสริมต่อไปวา่ “ขา้พเจา้ไม่รู้จกัพวกยดูา แต่

รู้จกัครอบครัวของเขาดี บางทีท่านคงจะไดย้นิถึงเจา้ชายแห่งเยรูซาเล็มช่ือเฮอร์ หรือบางทีเขาเรียกกนัวา่ 
เบน็เฮอร์ เขาเป็นคนในสมยัเฮโรด 

โยเซฟ “ฉนัเคยเห็นเขา” 
“น่ีแหละเป็นบุตรของเขา” 
คนตะโกนกนัโวยวาย ทหารตอ้งรีบหา้ม 
“เม่ือวานซืนน้ี เขาเอากระเบ้ืองแผน่ใหญ่โยนจากหลงัคาบา้นของบิดาเขาท่ีในกรุงเยรูซาเล็มมา

ถูกท่านเจา้เมืองเกรตสัเกือบท าใหท้่านเสียชีวติเสียแลว้ละซี” 
เขาหยดุพดูชัว่ประเด๋ียว ชาวนาซาเร็ธจึงต่างจอ้งดูเบน็เฮอร์หนุ่มเหมือนกบัมองดูสัตวป่์าท่ีดุร้าย 
อาจารยถ์าม “ถูกลงโทษประหารหรือเปล่า?” 
“เปล่า” 
“ก าลงัเอาตวัไปลงโทษหรือ?” 
“ถูกแลว้ เขาตอ้งเป็นทาสฝีพายตลอดชีวติ” 
“ขอใหพ้ระเจา้ช่วยเขา” โยเซฟพดูดว้ยใจร้อนรนเป็นคร้ังแรก 
ทนัใดนั้น มีเด็กหนุ่มคนหน่ึงเดินตามทนัโยเซฟ แต่มายนือยูข่า้งหลงัโดยไม่มีใครเห็น เอาขวาน

ท่ีแบกมาวางลง แลว้ไปยงักอ้นหินริมบ่อน ้าหยบิเอาเหยอืกน ้ามาจากกอ้นหินใหญ่ เขากม้ลงไปท่ี
นกัโทษและเอาน ้าใหด่ื้ม การกระท าน้ีเงียบมากจนพวกทหารไม่ทนัจะเขา้ไปขดัขวางไว ้

มือของเขาวางลงบนบ่าปลุกยดูาผูเ้คราะห์ร้ายใหต่ื้นข้ึน ยดูาลืมตาข้ึนมองดู เขามองเห็นใบหนา้
ซ่ึงจะลืมไมไ่ด ้คือหนา้ของเด็กหนุ่มอายุรุ่นราวคราวเดียวกนั มีลอนผมสีน ้าตาลบงัหนา้ นยัน์ตาสีน ้าเงิน
แก่ ใบหนา้นั้นนุ่มนวล ตรึงใจเตม็ไปดว้ยความกรุณาและมุ่งในความบริสุทธ์ิ มีอ าดึงดูดและจูงใจ จิตใจ
ของยดูาซ่ึงแขง็กร้าวดว้ยความทนทุกขท์รมานทั้งกลางวนัและกลางคืน และขมข่ืนดว้ยความคิดท่ีจะแก้
แคน้อยูต่ลอดเวลาก็กลบัละลายหายไปเพราะการมองของคนแปลกหนา้ผูน้ี้ และหวัใจของเขาไดก้ลบั
กลายเหมือนเด็ก เขาเอาเหยือกน ้ามาจ่อท่ีริมฝีปากและด่ืมเสียอึกใหญ่ คนแปลกหนา้นั้นไม่พดูอะไร และ
ยดูาก็มิไดพ้ดูอะไรกบัผูน้ั้น 
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ภายหลงัท่ีเขาด่ืมน ้าจนอ่ิมแลว้ มือท่ีวางบนบ่าเขาไดเ้ปล่ียนมาวางบนศีรษะและวางอยูบ่นลอน
ผมท่ีเตม้ไปดว้ยฝุ่ นนานพอท่ีจะกล่าวค าอวยพรจนเสร็จ คร้ันแลว้คนแปลกหนา้ก็ยกเอาเหยอืกน ้าไปวาง
ท่ีกอ้นหินตามเดิมแบกขวานแลว้เดินไปหาอาจารยโ์ยเซฟ ทุกคนต่างมองดูเด็กหนุ่มผูน้ี้  

น่ีเป็นอนัส้ินสุดเหตุการณ์ท่ีบ่อน ้า เม่ือคนและมา้ด่ืมกนัจนอ่ิมแลว้ก็เร่ิมออกเดินทางต่อไป แต่
อารมณ์ของผูบ้งัคบัหมู่ทหารมา้ไดเ้ปล่ียนแปลงไปจากเดิม เขาช่วยกนัพยงุนกัโทษข้ึนจากฝุ่ นและช่วย
ใหน้ัง่บนหลงัมา้ขา้งหลงัทหารอีกคนหน่ึง พวกชาวนาซาเร็ธต่างก็กลบับา้นหมด รวมทั้งอาจารยโ์ยเซฟ
และเด็กหนุ่มผูช่้วย 

น่ีเป็นคร้ังแรกท่ียดูา เบน็เฮอร์ และบุตรของนางมาเรียไดพ้บกนัและจากกนัไป 
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ตอนที ่3 

เมืองไมเซนุมตั้งอยูบ่นแหลมท่ียืน่ลงไปในทะเล อยูห่่างจากนครเนเปิลไปทางทิศตะวนัตกเฉียง
ใตเ้พียงไมก่ี่ไมลเ์ด๋ียวน้ีมีแต่ซากเมืองปรักหงัพงัอยู ่ แต่ในสมยั ค.ศ. 24 เมืองน้ีเป็นเมืองส าคญัท่ีสุดเมือง
หน่ึงทางฝ่ังทะเลตะวนัตกของประเทศอิตาลี 

ในตอนเชา้วนัหน่ึงของเดือนกนัยายน อากาศเยอืกเยน็ คนยามบนก าแพงเหนือประตูรู้สึก
ร าคาญมีเสียงสนทนากบัเอะอะมาตามถนน 

ในขณะน้ีมีคนประมาณ 20 ถึง 30 คนซ่ึงคนส่วนมากเป็นพวกทาสถือคบเพลิงซ่ึงมีแสงไฟนอ้ย
มีควนัมากท าใหมี้กล่ินโกฐแบบอินเดียฟุ้งในอากาศ พวกนายเดินจูงมือกนัไปขา้งหนา้ คนหน่ึงอายุ
ประมาณ 50 ปี ศีรษะลา้นเล็กนอ้ยและสวมมงกุฎ ถา้สังเกตดูจะเห็นวา่มีพิธีฉลองบุคคลผูน้ี้เขาสวมเส้ือ
คลุมแบบโรมนัสีขาวขอบสีม่วง พอมองดูคนยามก็รู้ไดว้า่พวกเหล่าน้ีเป็นคนชั้นสูงน าเพื่อนไปส่งท่ีเรือ
ภายหลงัท่ีเล้ียงกนัมาแลว้ตลอดคืนการสนทนาของเขาจะท าใหเ้รารู้เร่ืองไดดี้ 

คนหน่ึงพดูกบัคนสวมมงกุฎวา่ “คุณควนิตสั, นบัวา่เป็นโชคร้ายท่ีท าใหคุ้ณตอ้งจากพวกเราไป
โดยเร็ว คุณเพิ่งกลบัจากทะเลไกลเม่ือวานน้ีเอง” 

ขณะท่ีพดู เขาก็ผา่นเขา้ประตูไป ตอนเชา้ทะเลในอ่าวนั้นสวยงามมาก ส าหรับผูช้  านาญทาง
ทะเล เขาจะมองเห็นคล่ืนเป็นเคร่ืองตอ้นรับเขาสูดลมหายใจยาวรู้สึกวา่กล่ินน ้าทะเลหอมกวา่กล่ินโกฐ 
เขายกมือข้ึนสูง 

“ดูซิ ลมมาจากตะวนัตก ขอบคุณ โอ โชคดี แม่ของขา้” เขาพดูอยา่งเคร่งขรึม 
พวกเพื่อน ๆ โห่ร้องตาม และพวกทาสก็แกวง่คบไฟ 
“มาโน่นแลว้” เขาช้ีไปท่ีเรือทางดา้นนอกของก าแพงหินกบัคล่ืน “ชาวเรือจะตอ้งไปหาหญิงอ่ืน

ท าไม?” 
เขามองดูเรือก าลงัแล่นตรงเขา้มา ดูท่าทางภูมิใจมาก ใบสีขาวไดล้ดลง แลเห็นพายจุ่มน ้าแลว้

ยกข้ึน แลว้ก็จุ่มลงอีก ท าพร้อม ๆ กนัเหมือนปีกนก 
เขายงัคงจอ้งดูเรือในขณะท่ีพูดอยา่งใจเยน็วา่ “ถูกแลว้, เทวดาไม่ตอ้งยุง่, มนัท าใหพ้วกเรามี

โอกาสดี ถา้เราท าไม่ส าเร็จก็เป็นความผดิของพวกเราเอง คุณลืมไปเสียแลว้หรือ, เลนตูลสั พวกกรีกมนั
เป็นโจรสลดัและผมน่ีแหละจะไปปราบมนั การปราบมนัชนะเพียงคร้ังเดียวมีช่ือเสียงดีกวา่ชนะพวก
แอฟริกนัตั้งร้อยคร้ัง” 

“จงอ่านหนงัสือน้ีดูซิ” 
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เขาหยบิมว้นกระดาษออกจากเส้ือคลุม และส่งใหพ้วกเพื่อนดู “ผมไดรั้บหนงัสือน้ีขณะ
รับประทานอาหารเม่ือคืนน้ี จากเสนาบดีเซเจนสั 

เจา้ของช่ือน้ีเป็นค าส าคญัของพวกโรมนั มีช่ือเสียงโด่งดงัและไม่เลวร้ายเหมือนในเวลาต่อมา 
“เสนาบดีเซเจนสั เขาร้องข้ึนเป็นเสียงเดียวกนั ต่างตั้งใจอ่านดูขอ้ความท่ีเสนาบดีเขียน 
“จากเสนาบดีเซเจนสัถึงซี. แดซิลิอุส รูฟัส, เทศาภิบาล” 
กรุงโรม 19 กนัยายน 
กายซาไดท้ราบรายงานเก่ียวแก่ท่านควนิตสั อาริอุส โดยเฉพาะไดท้ราบถึงความกลา้หาญของ

เขาซ่ึงไดส้ าแดงทางทะเลตะวนัตก และมีความปรารถนาท่ีจะใหค้วนิตสัไดย้า้ยไปภาคตะวนัออกโดยเร็ว 
เป็นความปรารถนาของกายซาท่ีจะใหท้่านจดัเรือรบชั้นท่ีหน่ึงจ านวนร้อยล า มีทุกส่ิงพร้อมและ

ส่งไปโดยเร็วเพื่อปราบโจรสลดัซ่ึงก าลงัระบาดอยูใ่นทะเลอีเจียน และใหค้วนิตสัเป็นแม่ทพัเรือท่ีจดัส่ง
ไป 

ส่วนรายละเอียดนั้นขอใหท้่านจดัเอาเอง, แคซิลิอุส 
เร่ืองน้ีเป็นการด่วนมาก ไดส่้งรายงานต่าง ๆ เพื่อท่านตอ้งการรู้มาพร้อมหนงัสือน้ี และใหค้

วนิตสัไดรั้บทราบไวด้ว้ย 
เซเจนสั, เสนาบดี 
เรือล าน้ียาว, แคบ, กินน ้าต้ืน ถูกสร้างข้ึนใหมี้ความเร็วและวอ่งไวในการรบ 
ใชพ้าย 120 อนัยกข้ึนและลงพร้อมกนัราวกบัคน ๆ เดียว ท าใหเ้รือรบน้ีแล่นเร็วเท่ากบัเรือกล

ไฟสมยัใหม ่
เรือล าท่ีกล่าวถึงน้ีแล่นเขา้มาเร็วอยา่งองอาจจนพวกท่ีอยูบ่นบกตกใจ พอคนท่ีอยูห่วัเรือยกมือ

ข้ึน พายทุุกอนัก็ยกข้ึนตั้งอยูใ่นอากาศแลว้ก็จุ่มลงท าใหน้ ้าเป็นฟอง คร้ันแลว้เรือก็หยดุกึก 
เม่ือเรือจอดท่ีเข่ือนแลว้ก็ใชส้ะพานทอดจากดาดฟ้า แม่ทพัจึงหนัมาพดูกบัคณะวา่ 
“ถา้เรากลบัมา เราจะเล่นเอาเงินคืน ถา้เราไม่ไดช้ยัชนะ เราจะกลบัไป” 
เขาอา้แขนออก แลว้พวกท่ีไปส่งก็เขา้กอดเขาทุกคนเพื่ออ าลา 
ทุกคนอวยพรวา่ “ขอให้เทพยดาคุม้ครองรักษาท่าน ควนิตสั” 
เขาตอบ “ลาก่อนละ” 
พวกทาสแกวง่คบในขณะท่ีเขาโบกมือ แลว้เขาก็หนัไปยงัเรือซ่ึงมีลูกเรือพร้อมตลอดจน

พวงมาลยั โล่และหอก พอเขากา้วข้ึนบนสะพานเรือ แตรสั้นก็กงัวานข้ึน และธงแม่ทพัเรือถูกชกัข้ึนสู่
เสากระโดง 
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ท่านแม่ทพัยนือยูบ่นดาดฟ้าพร้อมดว้ยค าสั่งแต่งตั้งเขาใหด้ ารงต าแหน่งใหม่ถืออยูใ่นมือ เขาหนั
มาพดูกบัหวัหนา้ฝีพายวา่ 

“มีก าลงัคนเท่าไหร่?” 
ฝีพายทั้งหมดมี 252 คน ขอรับ” 
“ผลดัเปล่ียนกนัอยา่งไร?” 
“ผลดัเปล่ียนกนัทุกสองชัว่โมงขอรับ” 
ท่านแม่ทพัคิดอยูส่ักครู่หน่ึง 
“การแบ่งปันกนัอยา่งน้ีก็นบัวา่หนกัอยูแ่ลว้ เราจะเปล่ียนแปลงภายหลงั แต่ไม่ใช่เวลาน้ี ฝีพาย

จะตอ้งไม่หยดุเลยทั้งกลางวนัและกลางคืน” 
แลว้หนัไปสั่งกบันายเรือวา่ 
“ลมดีแลว้ ใชใ้บช่วยฝีพายดว้ย” 
เม่ือสองคนไดรั้บค าสั่งไปแลว้ จึงหนัมาพดูกบัหวัหนา้ผูน้ าร่องวา่ 
“เจา้ท างานมานานเท่าไหร่แลว้” 
“32 ปีแลว้ขอรับ” 
“ในทะเลไหนเป็นส่วนมาก?” 
“ระหวา่งกรุงโรมและภาคตะวนัออกขอรับ” 
“เจา้เป็นคนท่ีเราตอ้งการใชที้เดียว” 
ในตอนเท่ียงของวนันั้น เรือรบไดแ้ล่นอยูใ่นทะเลทางฝ่ังเมืองเพรสตุม ลมยงัคงพดัมาจาก

ตะวนัตกท าใหเ้รือแล่นไปตามความตอ้งการของท่านแม่ทพั 
ทางตอนทา้ยของหอ้งเรือมียกพื้น และมีบนัไดส าหรับไต่ข้ึนไปไดห้วัหนา้ฝีพายนัง่บนยกพื้นน้ี 

ตรงหนา้เขามีโตะ๊ส าหรับคนเคาะจงัหวะ และเขาใชค้อ้นตีบอกจงัหวะใหฝี้พาย ทางขวามือมีนาฬิกาน ้า 
เพื่อส าหรับเปล่ียนเวรและยาม ทางยกพื้นสูงเหนือเขาข้ึนไปเป็นท่ีมีลูกกรงลอ้มรอบเป็นท่ีแม่ทพันัง่
ท างาน สามารถมองเห็นไดทุ้กส่ิง และมีเคร่ืองประดบัพร้อม ตามขา้ง ๆ ของหอ้งเรือติดไวก้บัไมท้่อน
ในเรือมีส่ิงดูคลา้ยกบัวา่เป็นมา้ยาว ๆ สามแถว เม่ือไปดูใกล ้ๆ จึงเห็นเป็นชั้น ๆ แรกต ่ากวา่ชั้นสอง ๆ สูง
กวา่ชั้นแรก ชั้นท่ีสามสูงกวา่ชั้นท่ีสอง เพื่อใหค้นหกสิบคนนัง่ไดข้า้งหน่ึง ช่องวา่งตอ้งพอใหจ้ดัได ้ 19 
ช่อง ๆ หน่ึงห่างหน่ึงหลาส่วนช่องท่ี 20 แบ่งออกเพื่อใหท่ี้นัง่ช่องบนอยูสู่งตรงในแถวช่องท่ีหน่ึงพอดี 
การจดัเช่นน้ีเพื่อใหฝี้พายทุกคนท่ีมีวา่งพอ ถา้เขาจะเคล่ือนไหวพร้อมกนั พวกคนพายอ่ืน ๆ ก็เหมือนกบั
จงัหวะซอยเทา้ตอนท่ีทหารจะหยดุแถว 
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ส าหรับคนพายท่ีอยูใ่นมา้นัง่ท่ีหน่ึงและท่ีสองนัง่ ส่วนคนท่ีอยูใ่นมา้นัง่ท่ีสามใชพ้ายยาวกวา่จึง
จ าตอ้งยนื ท่ีดา้มพายถ่วงดว้ยตะกัว่ ตรงกลางมีเชือกหนงัแกวง่ไดส้องเส้นเพื่อใหจ้บัพายไดส้ะดวก แต่
งานน้ีตอ้งการความช านาญมาก เพราะคล่ืนอาจเหวีย่งคนพายใหต้กจากท่ีนัง่ได ้ ช่องพายลอดขา้งเรือ
กวา้งพอท่ีจะใหฝี้พายไดรั้บอากาศสดช้ืน แสงสวา่งเขา้มาทางดาดฟ้า ถา้ไม่มีแสงสวา่งและอากาศแลว้ 
ฝีพายจะตอ้งทุกขท์รมานมาก ชีวติของพวกฝีพายทารุณนกั เพราะเขาจะติดต่อกนัไม่ไดเ้ขาท าหนา้ท่ีโดย
พดูจากนัไม่ได ้ มองไม่เห็นหนา้กนัเลยในเวลาประจ าหนา้ท่ี มีเวลาวา่งก็ใชน้อนและกินอาหารเท่านั้น 
ไม่มีโอกาสสนุกสนานหรือร้องเพลงเลย ล้ินท่ีทุกคนมีอยู ่ ใชใ้นการหายใจและร้องครวญครางเวลา
เจบ็ปวด ส่วนคนคิดนั้นเจาอาจมีได ้ ชีวติความเป็นอยูข่องพวกน่าสงสารเหล่าน้ีก็เหมือนกบัล าธารน ้า
ไหลชา้ ๆ ใตดิ้นซ่ึงไหลไปหาทางออกเม่ือมีโอกาส 

งานของพวกฝีพายเป็นงานชั้นต ่าและสามญัไม่มีโอกาสปัญญาจะฝึกใหเ้ป็นศิลปะได ้ การโยก
ตวัไปขา้งหนา้, การดึงพาย, การยกพาย, การจุ่มพายเหล่าน้ีเป็นเหมือนเคร่ืองจกัรตอ้งท าพร้อมเพรียงกนั 
แมแ้ต่การระมดัระวงัซ่ึงเกิดจากน ้าทะเลก็กลายเป็นสัญชาติญาณแทนท่ีจะเป็นความคิด ฉะนั้นผลท่ี
ไดรั้บจากการท างานนาน ๆ ฝีพายเหล่าน้ีจึงกลายเป็นสัตวเ์ดียรัจฉานท่ีตอ้งอดทน, ไม่มีจิตใจ, ท าตาม
ค าสั่งเหมือนกบัววัและควาย มีแต่กลา้มเน้ือเป็นมดั ๆ ส่วนความคิดและสติปัญญาจึงสูญไปหมด มีแต่
ความจ าเร่ืองเก่า ๆ บา้งเล็กนอ้ย ในท่ีสุดก็กลายสภาพเป็นไม่รู้สึกอะไรเลย 

ส่วนท่านแม่ทพันั้นนัง่นอนอยา่งสบายในเกา้อ้ีโยก คิดแต่เร่ืองอ่ืนมิไดส้นใจในพวกทาสผูน่้า
สงสารเหล่าน้ีเลย เขามองดูพวกทาสท างานพร้อม ๆ กนัเหมือนเคร่ืองจกัร แลว้สังเกตดูพวกทาสทีละคน 

การเอาพวกทาสมาท างานไม่ตอ้งมีบญัชีรายช่ือถือเสียวา่เป็นคนตายแลว้ก็ได ้ มีแต่บญัชีเลข
ประจ าตวัให้รู้วา่ใครประจ าช่องท่ีเท่าไรเป็นพอแม่ทพัทอดสายตาทัว่ไปทั้งสองกราบเรือ แลว้ก็มาสะดุด
ตาท่ีหมายเลขท่ี 60  

มา้นัง่หมายเลขท่ี 60 อยูสู่งกวา่พื้นและห่างไปเพียง 2-3 ฟุตความสวา่งท่ีลอดช่องพายท าใหแ้ม่
ทพัมองเห็นรูปร่างฝีพายไดช้ดัเจน รูปร่างล ่าสัน, นุ่งผา้เต่ียว เป็นคนหนุ่มอายไุม่เกิน 20 ปี สูงพอสมควร
มือและเทา้ไดล้กัษณะสมบูรณ์, แขนยาวแต่มีกลา้มเน้ือข้ึนเป็นมดั ๆ เหมือนเกลียวเชือกขนาดใหญ่ 
ซ่ีโครงทุกซ่ีข้ึนเห็นเด่นชดัเหมือนกบัพวกฝึกตนตามสถานท่ีฝึกกีฬาต่าง ๆ รวมความวา่เป็นการท างาน
ของฝีพายผูน้ี้เป็นท่ีถูกสายตาท่านแม่ทพัมากจึงสนใจในตวัเขาเป็นพิเศษ  

เขาจึงคอยโอกาสท่ีจะดูใบหนา้ของทาสผูน้ี้ใหช้ดั เห็นรูปศีรษะไดข้นาด ตั้งอยูบ่นคอไดส่้วน
สัด มีลกัษณะปราดเปรียว รูปร่างทางดา้นขา้งมีลกัษณะเป็นชาวตะวนัออกซ่ึงมีก าลงักายและก าลงัใจ
เขม้แขง็ เม่ือยิง่สังเกตต่อไปท่านแม่ทพัก็สนใจในตวัทาสผูน้ี้ยิง่ข้ึน 
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แม่ทพัคิดในใจวา่ “เจา้คนน้ีท่าทางถูกใจเราเหลือเกิน จะตอ้งสอบถามเอาความใหล้ะเอียดจน
ได”้ 

ทนัใดนั้น ขณะท่ีแม่ทพัก าลงัจอ้งดูทาสผูน้ั้นเขาก็หนัหนา้สบตาพอดี 
“เจา้น่ีเป็นเด็กมากและเป็นคนยดูา” 
ในขณะน้ีเรือไดม้าถึงช่องแคบเมสซินา แล่นผา่นเมืองเมสซินาไป แลว้มุ่งไปทางทิศตะวนัออก 

ท าใหม้องเห็นยอดภูเขาเอท็น่าอยูท่างทา้ยเรือ 
ท่านแม่ทพัเรือไดม้ายนืดูทาสผูน้ี้อยูใ่กล ้ๆ พลางคิดในใจวา่ “เจา้คนน้ีมีจิตใจสูง คน 
ยดูาไม่ใช่คนป่าเถ่ือน จะตอ้งสอบถามใหรู้้แจง้” 
ในวนัท่ีส่ี เรือล าน้ีท่ีช่ือวา่ “แอสตรียา” ไดแ้ล่นไปในทะเลไอโอเนียน อากาศแจ่มใสและลมพดั

ดีคลา้ยกบัไดรั้บไมตรีจิตจากเทพยดาทุกสถาน 
แม่ทพันัง่อยูบ่นเกา้อ้ีโยกในหอ้ง ใจนึกถึงแต่ทาสหมายเลขท่ี 60 ตลอดเวลา 
ในท่ีสุดก็ถามนายฝีพายวา่ 
“เจา้รู้จกัทาสคนโนน้ไหม?” 
เขาถอนหายใจสักครู่ 
“คนหมายเลขท่ี 60 ใช่ไหมครับ?” 
“ใช่” 
นายฝีพายมองดูทาสผูน้ั้นแลว้ตอบวา่ 
“เรือล าน้ีเพิ่งต่อเสร็จไดป้ระมาณหน่ึงเดือน และฝีพายก็ยงัใหม่ต่อผมเหมือนกบัเรือ” 
แม่ทพัพดูวา่ “ทาสผูน้ี้เป็นคนยดูา” 
“ท่านแม่ทพัฉลาดมาก” 
“เขายงัหนุ่มอยูม่าก” แม่ทพัเสริม 
นายฝีพาย “เขาเป็นฝีพายท่ีดีท่ีสุด พายสุดก าลงัจนกรรเซียงแทบหกั” 
“เป็นคนมีนิสัยอยา่งไร?” 
“เป็นคนเช่ือฟังดี นอกจากนั้นผมไม่รู้ เขาเคยขอร้องคร้ังเดียว” 
“ขอร้องเร่ืองอะไร?” 
“เขาขอร้องให้เปล่ียนจากนัง่กราบขวามานัง่ทางกราบซา้ย” 
“ท าไม?” 
“เขาบอกวา่คนท่ีนัง่ดา้นเดียวรูปร่างจะไม่ไดส่้วนสัด เขาพดูวา่ถา้เกิดลมพายหุรือเกิดรบพุง่กนั

ข้ึนจะท าใหเ้ขาตอ้งเปล่ียนท่ีนัง่แลว้จะท างานไม่ไดถ้นดั” 
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“เป็นแนวความคิดท่ีใหม่ดี แลว้เจา้สังเกตอะไรจากเขาอีก?” 
“ไม่ทราบเลยครับ” 
แม่ทพัใชค้วามคิดสักครู่หน่ึงแลว้ก็ไปนัง่เกา้อ้ี 
“ถา้เราอยูบ่นดาดฟ้าในเวลาท่ีหมดหนา้ท่ีของเขาแลว้ ส่งตวัเขามาพบเราแต่ล าพงั” 
ต่อมาอีกประมาณ 2 ชัว่โมง แม่ทพัก็เห็นทาสผูน้ี้เขา้มาหา  
“นายฝีพายบอกวา่ท่านคือแม่ทพัอาริอุส ท่านตอ้งการพบผม ๆ จึงไดม้า” 
แม่ทพัมองพิจารณาดูตั้งแต่หวัตลอดเทา้ เห็นรูปร่างเขม้แข็ง, สูงระหง, ก าลงัดี เหมาะกบัจะเป็น

นกัต่อสู้ในเวที มีกิริยาท่าทางวา่เคยไดรั้บการอบรมดีมาแลว้ สายตาคมและเปิดเผย แสดงวา่เป็นคนอยาก
รู้อยากเห็น เม่ือพิจารณาโดยใชค้วามคิดแลว้จะเห็นวา่มีลกัษณะดีทุกประการ มีแต่ท่าทางแสดงวา่มี
ความเสียใจมานาน ท่านแม่ทพัก็เอ่ยพดูกบัเขาเหมือนผูใ้หญ่พดูกบัเด็ก แทนท่ีจะวางตวัเป็นนายกบัทาส  

“นายฝีพายบอกวา่เธอเป็นฝีพายดีท่ีสุด” 
เบน็เฮอร์ตอบ “นายฝีพายเป็นผูมี้ความกรุณามาก” 
“ท างานมานานแลว้หรือ?” 
“ประมาณสามปี” 
“เป็นฝีพายตลอดมาหรือ?” 
“ไม่เคยเวน้เลย” 
“งานน้ีหนกัมาก นอ้ยคนท่ีจะทนไดโ้ดยไม่ตอ้งตายภายในหน่ึงปีแต่เจา้ยงัเป็นเด็กแท ้ๆ” 
“ท่านแม่ทพักระมงัท่ีวา่จิตใจสูงมีส่วนช่วยใหอ้ดทนไดม้าก การมีจิตใจสูงท าใหค้นอ่อนแอ

เจริญข้ึน ส่วนคนแขง็แรงกลบัตอ้งพินาศ”  
“จากค าพดูของเจา้แสดงวา่เป็นคนยดูา” 
“บรรพบุรุษของผมเป็นคนฮิบรู เกิดมาก่อนคนโรมนัเสียอีก” 
ท่านแม่ทพัสังเกตเห็นเลือดฉีดข้ึนหนา้ทาสจึงพูดวา่ “ความหยิง่ในเช้ือชาติของเจา้ยงัไม่หมดไป

นะ” 
“ยิง่ถูกกดเป็นทาสก็ยิง่หยิง่มากข้ึน” 
“อะไรเป็นเหตุใหรู้้สึกหยิง่?” 
“ความเป็นชาติยวิ” 
แม่ทพัยิม้แลว้พดูต่อไปวา่  
“เราไม่เคยไปเห็นกรุงเยรูซาเล็ม แต่รู้จกัพวกเจา้นายชาติยวิเรารู้จกักบัเจา้คนหน่ึงดี เขาเป็น

พอ่คา้ทางเรือทะเล เขาเหมาะสมท่ีจะเป็นกษตัริย ์เจา้เป็นคนรุ่นไหน” 
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“ผมจะตอบในฐานะเป็นทาสในเรือ บิดาของผมเป็นเจา้ในกรุงเยรูซาเล็ม และเป็นพ่อคา้ทาง
ทะเล ท่านเป็นผูไ้ดรั้บเกียรติเขา้เฝ้าจกัรพรรดิออคูซะโต” 

“ช่ืออะไร?” 
“ช่ืออิตามาแห่งตระกลูเฮอร์” 
แม่ทพัประหลาดใจ 
“เจา้เป็นลูกของตระกลูเฮอร์หรือ?” ท่านน่ิงสักครู่จึงถามต่อไป “เหตุใดเจา้จึงมาเป็นทาส?” 
ยดูากม้ศีรษะลง หวัใจเตน้ พอรู้สึกตวัไดส้ติจึงตอบท่านแม่ทพัวา่  
“ผมถูกหาวา่พยายามฆ่าท่านวาเลอริอุส เกรตสั, เจา้เมือง” 
แม่ทพัยิง่แปลกใจ “เจา้น่ะหรือเป็นคนร้ายฆ่าคน เขาลือกนัทัว่กรุงโรมและท่ีโลดีนมั ท่ีเรือของ

เราจอดอยูด่ว้ย” 
ต่างฝ่ายต่างมองดูกนัอยา่งเงียบ ๆ 
แม่ทพั “เราคิดวา่ตระกลูเฮอร์คงศูนยไ์ปจากโลก” 
เด็กหนุ่มนั้นร้องไหเ้ม่ือระลึกถึงความหลงั ท าใหเ้ขาหายหยิง่ 
เขาไดข้อร้องท่านแม่ทพัวา่ “ท่านขอรับ คุณแม่และติรซานอ้งสาวของผมยงัมีชีวิตอยูห่รือไม่? 

ถา้ท่านรู้ กรุณาบอกใหผ้มทราบทีเถิดวา่เขาอยูแ่ห่งหนต าบลใด กรุณาช่วยบอกผมดว้ยวา่เขามีสภาพ
อยา่งไร?” 

เขาไดก้ระเถิบเขา้มาใกลจ้นมือถูกเส้ือคลุมท่านแม่ทพัแลว้ปรับทุกขก์บัท่านต่อไปวา่ 
“วนัอนัโหดร้ายเม่ือสามปีล่วงมาแลว้ นบัวา่เป็นเวลาทุกขร้์อนท่ีสุด ชีวิตแทบจะส้ินไป ผมไม่

เคยวา่งเลยตอ้งท างานตลอดเวลา ไม่มีเสียงคนพดูดว้ยเลย เหตุการณ์ยงัติดตามผมอยูเ่สมอ คือแม่และ
นอ้งสาวไดถู้กคร่าเอาตวัไป ผมไดเ้ห็นกบัตาเป็นคร้ังสุดทา้ย ไดพ้บโรคร้าย, ไดเ้ห็นความสยดสยองของ
สงคราม ไดเ้ห็นทะเลเป็นบา้ ผมคิดวา่ตายเสียเท่านั้นจึงจะพน้ทุกขเ์หล่าน้ี ผมพยายามตีกรรเชียงใหแ้รง
เพื่อจะไดส้ิ้นใจลืมเหตุร้ายในวนันั้นเสียที โปรดบอกผมทีเถิดครับวา่แม่และนอ้งสาวผมอยูท่ี่ไหน เป็น
อยา่งไร? ผมฝันเห็นเขาเดินมาในน ้า ไม่มีความรักใดจะแทจ้ริงเท่าความรักของแม่ ผมเศร้าใจมาก ผม
เป็นตน้เหตุใหแ้ม่และนอ้งสาวจ าตอ้งพรากจากกนัเพราะมือไปถูกกระเบ้ืองหล่น” 

แม่ทพัพดูอยา่งเคร่งขรึม “เจา้รับสารภาพหรือเปล่า?” 
ใบหนา้ของเบ็นเฮอร์เปล่ียนแปลงทนัที เสียงแหลมข้ึน, มือก าแน่น, ขนลุกทัว่ร่างกาย ตาลุกเป็น

ไฟ พลางเขาพดูวา่  
“ท่านแม่ทพัรู้สึกสงสารเบน็เฮอร์ ๆ พดูต่อไปวา่ “ท่านชาวโรมนัผูมี้เกียรติ, ขอไดโ้ปรดเช่ือ

ค าพดูของผม ขอใหผ้มไดเ้ห็นแสงสวา่งบา้งเพราะชีวติจะอบัเฉาลงทุกวนั” 
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ท่านแม่ทพัหนัไปทางอ่ืนแลว้ลุกข้ึนยนืไปมาบนดาดฟ้า 
ท่านถามอีก “เจา้มิไดรั้บการพิจารณาคดีเร่ืองน้ีดอกหรือ?” 
“เปล่าเคยครับ” 
แม่ทพัแปลกใจ  
“เม่ือไม่มีการพิจารณา, ไม่มีพยานแลว้ ใครเป็นผูพ้ิพากษาโทษเจา้?” 
“เขาจบัผมมดัเชือก ลากตวัผมไปท่ีค่ายทหาร ผมไม่เห็นใครไม่มีใครพดูดว้ย รุ่งข้ึนเขาลาดตวั

ผมไปสู่ทะเล ผมจึงตอ้งเป็นทาสอยูใ่นเรือน้ีตลอดมา” 
“เจา้มีอะไรเป็นขอ้พิสูจน์วา่มิไดท้  าผดิ?” 
“ผมเป็นเด็กไม่สามารถคิดการร้าย ผมไม่รู้จกัเจา้เมืองเกรตสั ถา้ผมคิดจะฆ่าเขาคงไม่ท าในเวลา

นั้นและสถานท่ีเช่นนั้น เขาอยูใ่นขบวนทหารกลางวนัแสก ๆ ผมจะหนีไปไหนพน้ ตระกลูของผมชาว
โรมนัก็ยกยอ่งบิดาของผมช่วยราชการของพระเจา้จกัรพรรดิมามาก ตระกลูของผมมีสมบติัมหาศาล 
เพราะถา้ขืนไปคิดร้ายก็จะน าความฉิบหายมาสู่ตระกลู, มารดาและนอ้งสาว ผมไม่เคยมีใจคิดร้ายต่อผูใ้ด
เลย ผมมีสมบติั, ตระกลู, ชีวติ, ความรู้สึกผดิชอบ, พระบญัญติัของชนชาติอิสราเอลขอ้เตือนใจอยูเ่สมอ 
ผมไม่บา้พอท่ีจะท าการเช่นนั้น ผมยอมท่ีจะตายดีกวา่ท าความขายหนา้เช่นนั้น” 

“เม่ือวนัเกิดเหตุ มีใครอยูก่บัเจา้บา้ง?” 
“ผมอยูบ่นหลงัคาบา้นกบัติรซานอ้งสาว ผมทา้วก าแพงชะโงกมองดูกองทหารขา้งล่าง 

กระเบ้ืองบงัเอิญตกลงไปถูกท่านเจา้เมืองเกรตสั ผมตกใจมากนึกวา่ท่านคงจะส้ินชีวติ” 
“แลว้มารดาล่ะอยูท่ี่ไหน?” 
“อยูใ่นหอ้งชั้นล่าง” 
“แลว้มารดาเป็นอยา่งไร?” 
เบน็เฮอร์ถอนหายใจ ก ามือแน่น  
“ผมไม่ทราบ เห็นแต่ถูกลากตวัไป เขาขบัตอ้นคนและสัตวไ์ปหมดบา้น ตีตราบา้นไวท่ี้ประตู

เพื่อมิใหม้ารดากลบัมาอยูอี่ก มารดาก็เป็นผูบ้ริสุทธ์ิ ผมยอมยกโทษใหแ้ก่คนทั้งหลาย โปรดเถิดครับ
ท่านแม่ทพั คนเป็นทาสอยา่งผมไม่ควรพดูเร่ืองขอโทษหรือแกแ้คน้ เพราะตอ้งเป็นทาสพายเรือตลอด
ชีวติ” 

แม่ทพัมาค านึงวา่ครอบครัวทั้งหมด ตอ้งถูกท าลายเพื่อใชห้น้ีอุบติัเหตุนิดเดียว ความคิดน้ียิง่ท  า
ใหท้่านตกใจมาก 

อาจเป็นวา่อาริอุสรู้จกัวาเลอริอุส เกรตสั แต่ไม่รักใคร่กนั บางทีเขาอาจรู้จกับิดาของเบน็เฮอร์ 
ในตอนท่ีเบน็เฮอร์ขอร้องเขาก็ไดร้ะบุไวแ้ลว้ แต่ท่านแม่ทพัก็ยงัไม่ตอบวา่กระไร 
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ท่านแม่ทพัยงัคงน่ิงอยูก่่อน ท่านมีอ านาจ, ท่านเป็นแม่ทพัเรือท่านรู้สึกสงสาร ท่านมีความเช่ือ
แต่ท่านก็เตือนใจตวัเองวา่อยา่ท าอะไรเร็วเกินไป ชา้ ๆ ไวก่้อน จะยงัไม่ท าการช่วยเหลือทาสผูน้ี้ ตอ้งรอ
ไวก่้อน ตอ้งรู้ใหม้ากข้ึน ตอ้งใหแ้น่ใจวา่เป็นเจา้ชายเบน็เฮอร์จริง ๆ และเป็นคนมีนิสัยดี เพราะตามปกติ
พวกทาสมกัจะพดูเทจ็ ท่านพูดดงั ๆ วา่ “เรารู้เร่ืองพอแลว้, กลบัไปประจ าหนา้ท่ีของเจา้ได”้ 

เบน็เฮอร์ท าความเคารพ มองหนา้นายของตนอีกคร้ัง แต่ไมมีหวงัอะไร แลว้จึงพดูวา่ “ใตเ้ทา้
ขอรับ, ถา้ใตเ้ทา้นึกถึงผมอีกละกอ้ ขอใหนึ้กถึงขอ้ท่ีผมถามเก่ียวกบัมารดาและนอ้งสาวของผมดว้ย”  

เขากลบัไปประจ าหนา้ท่ี ท่านแม่ทพัมองตามเขาไปดว้ยสายตาท่ีชมเชย  
พลางคิดในใจวา่เจา้เด็กคนน้ีถา้ไดฝึ้กหดัใหดี้แลว้จะเป็นนกัต่อสู้ในเวที, นกักีฬา, นกัรบและ

นกัมวยไดอ้ยา่งดี จึงตะโกนใหห้ยดุก่อน เบน็เฮอร์หยดุ แม่ทพัเดินไปหา 
“ถา้เจา้เป็นอิสระแลว้จะท าอาชีพอะไร?” 
“ท่านแกลง้เยาะเยย้ผมท าไมครับ?” 
“เปล่าเลย, ใหต้ายซิ, ไม่ไดเ้ยาะ” 
“ถา้เช่นนั้นผมจะตอบดว้ยความเตม็ใจ ผมจะอุทิศตวัท าหนา้ท่ีเป็นประการแรกในชีวติ จะไม่

ยอมรับรู้อยา่งอ่ืน และจะยงัไม่สบายใจจนกวา่มารดาและนอ้งสาวไดก้ลบับา้น ผมจะอุทิศเวลาเพื่อความ
ผาสุกของมารดาและนอ้ง ผมจะยอมเป็นทาสมารดาและนอ้งอยา่งซ่ือสัตย ์ เขาตอ้งสูญเสียส่ิงต่าง ๆ ไป
มาก แต่โดยเดชพระบารมีของพระเจา้แห่งบรรพบุรุษ ผมจะหาทรัพยใ์หไ้ดม้ากกวา่เดิมเพื่อใหแ้ก่มารดา
และนอ้ง” 

ท่านแม่ทพัไม่นึกวา่จะไดค้  าตอบเช่นน้ี สักครู่หน่ึงท่านจึงลืมความมุ่งหมายเดิม 
เม่ือนึกข้ึนไดแ้ลว้จึงพดูข้ึนวา่ “เราพดูถึงความทะเยอทะยานของเจา้ถา้มารดาและนอ้งเจา้ตาย

หมดแลว้ หรือตามหาไม่พบ เจา้จะมีอาชีพอะไร?” 
เบน็เฮอร์หนา้ซีด มองดูทะเลอยูน่านแลว้จึงหนัมาทางแม่ทพั 
“ใตเ้ทา้หมายถึงอาชีพหรือขอรับ?” 
“ถูแลว้” 
“ใตเ้ทา้, ผมขอเรียนอยา่งจริงใจวา่ คือก่อนวนัเกิดเหตุร้ายท่ีผมเล่าใหฟั้ง ผมไดรั้บอนุญาตให้

เป็นทหาร ผมยงัไม่เปล่ียนใจ ในโลกน้ีมีโรงเรียนทหารแห่งเดียวท่ีผมจะไปเรียน” 
“โรงเรียนพละศึกษาหรือ?” 
“มิใช่, ค่ายทหารโรมนั” 
“แต่เจา้จะรู้จกัวธีิใชอ้าวธุเสียก่อน กลบัไปได,้ อยา่เอาเร่ืองท่ีพดูกนัเป็นความหวงัใหม้าก บางที

เราเพียงลอ้เจา้เล่นเท่านั้น ถา้จะหวงัจริง ๆ จงเลือกเอาระหวา่งเป็นนกัฟันดาบกบัทหาร นกัฟันดาบอาจ
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ไดรั้บความนิยมจากจกัรพรรดิ ส่วนทหารเจา้จะไม่ไดบ้  าเหน็จเพราะเจา้มิไดเ้ป็นชาวโรมนั จงกลบัไป” 
ต่อมาสักครู่ เบน็เฮอร์ก็กลบัไปตีกรรเชียงตามเดิม 

งานของมนุษยเ์ราจะเบาถา้จิตใจปลอดโปร่ง ไม่มีทุกขร้์อนอะไรการตีกรรเชียงส าหรับยดูาถือ
วา่เป็นงานสบาย ๆ เขามีหวงัมากข้ึน แมแ้ม่ทพัจะบอกวา่เป็นการพดูเล่นก็ตาม การท่ีคนส าคญัเรียกเขา
ไปสอบถามประวติัชีวติถือวา่เป็นยาบ ารุงหวัใจอยา่งดี จะตอ้งเกิดผลดีแน่ ๆ เขามองเห็นศุภนิมิตอนั
ประเสริฐในขณะท่ีนัง่ตีกรรเชียง เขาจึงอธิษฐานวา่ 

“ขา้แต่พระเจา้, ขา้พเจา้เป็นคนจริงใจของชาติอิสราเอลท่ีพระองคท์รงรักผูห้น่ึง ขอพระองค์
โปรดช่วยขา้พเจา้ดว้ย” 

พวกโจรสลดัคณะน้ีมาจากทางฝ่ังทะเลยซิูน มนัมีเรือรบ 60 ล า มีคน, อาวธุและเสบียง
พร้อมสรรพ มีเรือ 2 ดาดฟ้า 2-3 ล า นอกนั้นเป็นเรือ 3 ดาดฟ้า ผูบ้งัคบัการเรือเป็นคนกรีกและผูน้ าร่องท่ี
ช านาญทะเลก็เป็นกรีก มนัปลน้สะดมอยา่งกวา้งขวาง มิใช่ปลน้เรือเท่านั้น เมืองท่าชายทะเลก็ถูกปลน้
ทัว่ไป ตอ้งมียามรักษาการณ์ทุกเมือง การไปมาคา้ขายติดขดั 

แต่วา่เวลาน้ีเล่าพวกสลดัไปแอบอยูท่ี่ไหน? ในท่ีสุดแม่ทพัก็ไดรั้บค าตอบวา่  
ภายหลงัท่ีมนัปลน้เกาะเลมนอสแลว้ พวกโจรสลดัก็ไปหลบอยูใ่นอ่าวระหวา่งยเูบียและเฮลลสั  
ถา้ท่านผูอ่้านดูแผนท่ีระหวา่งประเทศกรีกและทะเลอีเจียน จะเห็นเกาะยเูบียตั้งอยูติ่ดต่อกบัทวปี

เอเชีย มีช่องแคบยาวประมาณ 120 ไมลส่์วนกวา้งประมาณ 8 ไมล ์ทางตอนเหนือมีกองทพัเรือของเมือง
เซอร์เซส บดัน้ีพวกโจรสลดัเขา้ไปพกัอยู ่ เมืองท่ีตั้งอยูใ่นอ่าวเปลาสกิคและเมลิแอร ่ ารวยมาก ชวนใหท้ า
การปลน้ แม่ทพัโรมนัเขา้ใจวา่คงจะพบพวกโจรทางใตเ้มืองเธอมาพาลี จึงตกลงใจท่ีจะปิดลอ้มพวกโจร
ทั้งทางเหนือและทางใต ้จึงจดัการรีบลอ้มโดยเร็ว 

พอใหส้ัญญาเรือก็หยดุพกัชัว่คราว แต่พอเร่ิมขบวนเรือใหม่ แม่ทพัเป็นผูน้ ากองเรือรบดว้ย
ตนเอง 50 ล าเพื่อแล่นข้ึนไปในช่องแคบ ส่วนอีก 50 ล าหนักลบัออกไปสู่ทะเลใหญ่แอบไปขา้งเกาะโดย
สั่งใหไ้ปตอนบนตีโอบลงมาสมทบกนั 

ขณะน้ีเบน็เฮอร์คงตีกรรเชียงอยูเ่ปล่ียนเวรทุกหกชัว่โมง การพกัอยูใ่นแอนติโมนาท าใหเ้ขาสด
ช่ืน ดงันั้นการตีกรรเชียงจึงไม่รู้สึกเหน่ือย 

พอค ่าลง เบน็เฮอร์ไดก้ล่ินจุดธูปในเรือ 
เขาคิดในใจวา่ “แม่ทพับูชาพระแลว้ หมายความวา่จะเขา้รบกระมงั?” 
เขาเคยเขา้สู่การรบหลายคร้ังแลว้ แต่ไม่เคยเห็นดว้ยตาเลย  
พึงสังเกตวา่ การรบจะท าให้ตวัเขาและพวกทาสฝีพายเปล่ียนแปลงไป คือถา้แพแ้ละพวกทาส

ไม่ตาย พวกทาสจะไดเ้ป็นอิสระหรือไม่ก็เปล่ียนนายใหม่ซ่ึงอาจมีสภาพดีข้ึน 
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 เม่ือจุดตะเกียงสวา่งแลว้ แม่ทพัก็ลงจากดาดฟ้า สั่งใหท้หารเรือสวมเกราะ จดัการถือหอกแทง, 
หอกพุง่ ลูกธนูเป็นมดั ๆ เอามาวางไวบ้นพื้นพร้อมดว้ยโอ่งน ้ามนัยาง และกระบุงส าลีมว้นเป็นกอ้น
เหมืองไลเ้ทียน ต่อมาเบน็เฮอร์เห็นแม่ทพัสวมเกราะ สวมหมวกเหล็กถือโล่เตรียมพร้องท่ีจะท าการรบ 

นายฝีพายไดจ้ดัการเองโซ่ร้อนขาทาสทุกคนเพื่อใหท้าสติดอยูก่บัท่ีท างานของตนไม่มีทางจะ
หนีไปได ้แลว้ใหท้าสทุกคนปฏิบติัหนา้ท่ีตีกรรเชียง ทุกคนรู้สึกละอาย เบน็เฮอร์รู้สึกมากกวา่เพื่อน แลว้
แม่ทพัไดอ้อกตรวจจนทัว่  

เบน็เฮอร์ไดค้อยอยูอ่ยา่งกระหายวา่แม่ทพัจะสั่งการอะไรแก่เขาเป็นพิเศษ 
เขาดูในขณะท่ีแม่ทพัมองมายงัเขา แต่ก็ยงัไม่เห็นสั่งอยา่งไร นายฝีพายก็เคาะจงัหวะการตี

กรรเชียง เบน็เฮอร์ก็ท  าหนา้ท่ีอยา่งเขม้แขง็ ดึงอยา่งแรงจนกรรเชียงแทบหกั 
ต่อมานายฝีพายไปรายงานต่อแม่ทพัถึงทาสหมายเลข 60  
แม่ทพัถามวา่ “หมายเลข 60 มีก าลงักาย, ก าลงัใจเป็นอยา่งไร?” 
“ถอดโซ่ออกจะดีกวา่ อยา่ใส่เขาอีกต่อไป” 
เม่ือสั่งแลว้ก็ไปนัง่ เรือคงแล่นต่อไปอีกหลายชัว่โมง คนท่ีไม่ท าหนา้ท่ีก็นอนได ้แม่ทพันอนบน

เกา้อ้ี ทหารนอนบนพื้น 
ตอนดึกมืดมาก เรือรบเอสตรียาคงแล่นเร่ือยไป ทนัใดนั้นยามคอยเหตุไดว้ิง่ไปยงัแม่ทพัโดยเร็ว

ปลุกท่านลุกข้ึน แม่ทพัต่ืนสวมหมวก, จบัดาบ, โล่ ตรงไปยงันายทหาร 
ออกค าสั่งวา่ “พวกโจรสลกัอยูใ่กลแ้ลว้ ลุกข้ึนเตรียมพร้อม” 
เสียงตีกรรเชียงทางทา้ยเรือเป็นท่ีสนใจแก่เบน็เฮอร์มาก เพราะแอสตรียาโคลงเหมือนถูกคล่ืน 

เขารู้วา่เรือโจรสลดัจะเขา้โจมตีแลว้ เขากลบักลา้หาญยิง่ข้ึน 
พอไดส้ัญญาจากดาดฟ้าเรือก็แล่นต่อไปอยา่งเงียบเตรียมพร้อมท่ีจะรบ 
ในท่ีสุดแตรก็เป่าข้ึน นายฝีพายเคาะจงัหวะใหตี้กรรเชียงโดยแรงเสียงคนร้อง เสียงคนตกน ้า 

เสียงทหารเรือวิง่มาบนดาดฟ้า แสดงวา่เกิดการต่อสู้กนัแลว้ ทหารจึงเอาส าลีชุบน ้ามนัจุดไฟเพื่อเผาเรือ
โจรสลดั เสียงพวกทหารโรมนัโห่ร้องอยา่งมีชยั เสียงดงัโครมครามแสดงวา่เรือเขา้ตะลุมบอนกนัอยา่ง
รุนแรง มองเห็นเรือขา้ศึกจมลงทะเลหลายล า 

ต่อมาสักครู่เห็นผูห้ามทหารโรมนัคนหน่ึงลงมาขา้งล่าง สวมเกราะมีเลือดอาบ แลว้เอานอนลง
กบัพื้น 

ทนัใดนั้นเห็นไฟลุกท่ีเรืออ่ืน ๆ มีควนัเหมน็เน้ือมนุษยไ์หม ้ แสดงวา่พวกทาสในเรือบางล าถูก
ไฟครอกตายหมดแลว้ 
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เรือแอสตรียาวิง่พล่านอยูช่ัว่ขณะแลว้ก็หยดุกึก พายหลุดจากมือฝีพายหมด ฝีพายตกจากท่ีนัง่ 
เสียงวิง่บนดาดฟ้า เรือหลายล าวิง่เขาชนจนไม่ไดย้นิเคาะจงัหวะ คนในเรือหนีพล่านในขณะนั้นมีคน
หน่ึงตกลงมาในทอ้งเรือตรงหนา้เบน็เฮอร์ เขามองเห็นวา่เป็นพวกโจรสลดัผวิขาว เป็นชาติป่าเถ่ือนทาง
ภาคเหนือยโุรปตกลงมาตาย มนักระโดดลงมาในเรือแอสตรียาและต่อสู้กนับนเรือแอสตรียา พวกโรมนั
เป็นฝ่ายรับ เบน็เฮอร์รู้สึกขนลุกซู่ ท่านแม่ทพัก าลงัถูกบีบหนกั ท่านตอ้งต่อสู้เพื่อป้องกนัตวัเอง ท่าน
จะตอ้งถูกฆ่าตายกระมงั แต่พระเจา้ของอบัราฮมัป้องกนัท่านไว ้ เบน็เฮอร์หวงัจะไดก้ลบัไปเห็นมารดา
และนอ้งสาวในประเทศของตนไหม? หรือเป็นความหวงัและความฝันเท่านั้น เสียงต่อสู้กนัอึกทึกบน
ดาดฟ้า เขามองไปรอบ ๆ เห็นหอ้งแม่ทพัสับสน ฝีพายทุกคนท างานไม่ได ้พวกทหารหนีเอาตวัรอด นาย
ฝีพายท างานไม่ได ้รอฟังค าสั่งท่านแม่ทพัเท่านั้น 

พวกทาสพยายามจะถอดโซ่หนี แต่ถอดไม่ออกร้องโวยวายเหมือนคนบา้ คนยามละทิ้งหนา้ท่ี 
ไม่มีวนิยั มีแต่จลาจล  

เบน็เฮอร์ผละออกจากท่ีนัง่ของตน ไม่ใช่หนี แต่ไปตามหาแม่ทพั  
พื้นเรือไดพ้งัคร่ืนลง ในทนัใดนั้นตอนทา้ยเรือก็แตกแยกออก น ้าทะเลเคม็และลูกคล่ืนไดซ้ดัเอา

ตวัเบน็เฮอร์ไปลอยในทะเลกลางความมืด 
เขาวา่ยน ้าอยูใ่นทะเลเกาะกระดานแผน่ใหญ่ เกือบจะจมน ้ าตายอยูแ่ลว้ ในทนัใดนั้น เขาไดเ้ห็น

หมวกเหล็กผลุบโผล่เป็นเงา ๆ เหมือนทองค า และเห็นน้ิวมือและมือตะเกียกตะกายเกาะเขาแน่น เบน็
เฮอร์พยายามจะหนีดว้ยความกลวั สักครู่ก็เห็นคนโผล่ข้ึน แลว้ก็เห็นหนา้ปากอา้คา้งอยูต่าลืม แต่มองไม่
เห็น เป็นหนา้ของคนท่ีจะจมน ้าตาย เขียวซีด เป็นภาพท่ีสยดสยองยิง่นกั เขาร้องข้ึนดว้ยความยนิดี แต่
แลว้หนา้นั้นก็จมน ้าอีก เบน็เฮอร์จึงจบัสายรัดคางหมวกเหล็กดึงเอาตวัข้ึนมาบนแผน่กระดาน 

บุคคลผูน้ี้คืออาริอุส แม่ทพันัน่เอง 
คล่ืนทะเลไดตี้เบน็เฮอร์อยา่งแรง เขาแทบจะหมดก าลงัท่ีจะช่วยตวัเองและแม่ทพัใหน้ ้ าพน้จาก

หนา้ เรือล าหน่ึงไดผ้า่นไป เหลือแจวเพียงสองอนั ไฟไหมจ้วนจะหมดล าอยูแ่ลว้ เรือล านั้นก็คือ แอสตรี
ยาซ่ึงพวกโจรสลดัท าการแกแ้คน้เผาพินาศ 

หน่ึงชัว่โมงผา่นไป เบน็เฮอร์กระวนกระวายใจยิง่ข้ึน ถา้เขาไม่รีบช่วยเหลือโดยเร็ว แม่ทพั
จะตอ้งตายแน่ ๆ เพราะนอนแน่น่ิงไปแลว้ เขาถอดหมวกและเล้ือเกราะออก ปรากฏวา่หวัใจยงัเตน้อยู ่
เขาจึงประคองแม่ทพัไวร้อเวลา เพราะเห็นมีหวงัจะฟ้ืนได ้ขณะน้ีเขาไดท้  าการอธิษฐานอยา่งหนกั 

ต่อมาสักครู่ท่านแม่ทพัก็อา้ปากพดูไดบ้า้งเล็กนอ้ยท าใหเ้บ็นเฮอร์ดีใจมาก 
ท่านถาม “เจา้เป็นลูกชายตระกลูเฮอร์ ชนชาติยดูาจริง ๆ หรือ?” 
“จริงตามท่ีเรียนใตเ้ทา้ไวแ้ลว้” 
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“เรารู้จกัพอ่ของเจา้ดี” 
เบน็เฮอร์กระเถิบเขา้ใกลเ้พราะเสียงท่านแม่ทพัเบามาก เขาสนใจฟังเพราะบางทีจะรู้เร่ืองทาง

บา้น 
แม่ทพั “เรารู้จกัพอ่เจา้และรักใคร่เขามาก” 
น่ิงอยูส่ักครู่หน่ึง ท่านแม่ทพัก็เปล่ียนเร่ืองพูด 
“ไม่น่าจะเป็นไปไดเ้ลยท่ีเจา้เป็นบุตรของตระกลูเฮอร์ ไม่ทราบเร่ืองเคโตและบรูตสั เขาเป็นคน

ส าคญัแมต้ายไปแลว้ก็มีช่ือเสียงมากเขาไดต้ั้งคติไวว้า่ คนโรมนัถา้ส้ินโชคหมดก็ควรจะตายดีกวา่ เคยได้
ยนิไหม?” 

“เคยครับ” 
“เป็นธรรมเนียมท่ีขุนนางโรมนัจะตอ้งสวมแหวน แหวนในน้ิวมือของเราเจา้จงถอดเอาไป” 
ยืน่มือใหเ้บน็เฮอร์ ๆ ก็ท  าตาม 
“จงสวมแหวนในมือของเจา้” 
เบน็เฮอร์ท าตาม 
แม่ทพักล่าวต่อไปวา่ “แหวนน้ีเป็นประโยชน์ เรามีเงินและทรัพยสิ์นอยู ่ เราเป็นคนร ่ ารวยใน

กรุง เราไม่มีครอบครัว จงเอาแหวนน้ีแสดงแก่ผูจ้ดัการทรัพยสิ์นของเรา เขาอยูท่ี่คฤหาสน์ใหญ่ใกลเ้มือง
ท่าไมเซนุม บอกเร่ืองราวแก่เขา แลว้เขาจะมอบทุกส่ิงให้เจา้ ถา้เรายงัมีชีวติอยูต่่อไป เราจะให้เจา้เป็น
อิสระ และส่งเจา้กลบับา้นเกิดเมืองนอนหรือเจา้จะท างานใด ๆ ก็ไดต้ามใจสมคัร เขา้ใจไหม?” 

“เขา้ใจทุกอยา่งครับ” 
“ฉะนั้นจงสาบานต่อหนา้เทวดาวา่........” 
“ผมเป็นคนยดูาครับ, ท่านแม่ทพั” 
“ถา้อยา่งนั้นจงสาบานตามหลกัศาสนาของเจา้ ขอใหส้าบานวา่จะท าตามเราบอก เราก าลงัรอค า

สาบานของเจา้อยู”่ 
“ท่านแม่ทพั, ผมวติกวา่ท่านอาการหนกั โปรดบอกความปรารถนาของท่านก่อนเถิด” 
“แลว้เจา้จะยอมสาบานไหม?” 
“ผมยนิดีจะสาบาน, คุณพระช่วย มีเรือแล่นมาหน่ึงล า” 
“มาทางไหน?” 
“มาจากทิศเหนือ” 
“เจา้รู้จกัไหมวา่เป็นเรือสัญชาติอะไร?” 
“ไม่ทราบ, เพราะผมเป็นเพียงฝีพาย? 
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“เห็นธงไหม” 
“ไม่เห็นครับ” แม่ทพัน่ิงคิดสักครู่ 
“เรือยงัคงมาทางน้ีใช่ไหม?” 
“ก าลงัมาทางน้ีครับ” 
“มองดูธงซิ” 
“ไม่มีธงเลย” 
“ไม่มีเคร่ืองหมายอ่ืน ๆ หรือ?” 
“เรือล าน้ีกางใบ มีดาดฟ้า 3 ชั้น แล่นเร็วมาก” 
แม่ทพัพดูอยา่งเคร่งเครียดวา่ “ตามธรรมดาพวกโรมนัถา้มีชยัชนะจะชกัธงจ านวนมาก เกรงวา่

จะเป็นเรือขา้ศึก น่ีแน่ะ ขณะท่ีเรายงัมีชีวติอยู ่ถา้พวกสลดัมนัจะจบัเจา้ไปเป็นทาสอีก แต่จะไม่ฆ่าเจา้ ตวั
เราแก่แลว้ จะไม่ยอมเสียเกียรติเป็นอนัขาด ขอให้โลกโรมนัรู้วา่ควินตสัอาริอุส ต่อสู้กบัขา้ศึกจนตวัตาย
ไปกบัเรือรบ ขอใหเ้จา้ท าดงัน้ี ถา้เรือนั้นเป็นพวกโจรสลดั จงกดเราให้จมน ้าตายเสีย จงสาบานโดยเร็ว
วา่เจา้จะท าเช่นนั้น น่ีแหละคือยอดปรารถนาของเรา” 

เบน็เฮอร์ตอบอยา่งเด็ดขาดวา่ “สาบานไม่ได ้และท าเช่นนั้นไม่ได ้พระบญัญติัของชาติยดูาหา้ม
อยา่งเด็ดขาด เพราะตอ้งท าใหผ้มตอบแทนชีวิตของท่าน ขอจงเอาแหวนของท่านกลบัคืนไป ตลอดจน
ค าสัญญาท่ีท่านจะท าคุณแก่ผม ถา้ท่านมีชีวติรอดไป ผมขอรับโทษเป็นฝีพายตลอดชีวติ ผมตอ้งเป็น
ทาส แต่ผมก็มิใช่ทาสและคนอิสระของท่าน ผมเป็นลูกอิสราเอล ขอเอาแหนวของท่านกลบัคืนไป” 

แม่ทพัน่ิงอ้ึง  
ยดูาพดูต่อไปวา่ “ท่านไม่เอาคืนหรือ? ผมท าไม่ใช่เพราะโกรธหรือดูถูก แต่ท าเพราะให้หลุดพน้

จากพนัธกรณีท่ีน่าเกลียด ถา้ไม่เอาคืนผมจะโยนทิ้งน ้าทนัที” 
เขาโยนแหวนทิ้งน ้า ท่านแม่ทพัไดย้นิจ๋อม แต่ไม่ไดม้อง 
แม่ทพัพดู “เจา้ท าส่ิงโง่ ๆ ในสภาพท่ีเจา้เป็นอยู ่ เราจะไม่ตอ้งขอใหเ้จา้ฆ่าเราก็ได ้ ชีวติเปรียบ

เหมือนเส้นดา้ย เราจะดึงใหข้าดโดยไม่ตอ้งอาศยัเจา้ก็ได ้ถา้เราตายเองเจา้จะเป็นอยา่งใด? มนุษยท่ี์อยาก
ตายตอ้งการใหค้นอ่ืนฆ่าเพราะเหตุผลท่ีวา่ วิญญาณท่ีเพลโตใหไ้วจ้ะทุรนทุรายเม่ือคิดถึงการท าลาย
ตวัเอง ถา้เรือน้ีเป็นโจรสลดัเราจะฆ่าตวัเราเอง เรามีเจตนาเด็ดเด่ียว เราเป็นชาวโรมนั ความส าเร็จผลและ
เกียรติยศมีค่าเท่ากนั แต่เราอยากจะท าคุณประโยชน์ให้แก่เจา้ ๆ กลบัไม่นอม แหวนน้ีเท่ากบัเป็น
พินยักรรม ในสถานการณ์เช่นน้ี เราทั้งสองสูญเสียทั้งหมด เราจะตอ้งตายโดยเสียใจท่ีตอ้งขาดชยัชนะ
และเกียรติศกัด์ิคร้ังน้ี เจา้ก็จะตอ้งตายในภายหลงั และจะตอ้งเศร้าใจท่ีไม่ท าประโยชน์ในคร้ังน้ีเพราะ
ความโง่เขลาของเจา้ เราสงสารเจา้มาก” 
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เบน็เฮอร์จึงรู้สึกนึกผลของการกระท าของตนยิง่กวา่แต่ก่อน แต่เขาก็ไม่ใช่ฝ่ายท าผดิ 
“ผมเป็นทาสมาสามปี ท่านเป็นคนแรกท่ีกรุณาต่อผม, ออ้ ไม่ใช่ยงัมีอีกคนหน่ึง” เสียงของเขา

แผว่ลง คลา้ยกบัวา่เขาไดม้องเห็นหนา้ของเด็กหนุ่มท่ีน าน ้ามาใหเ้ขาด่ืมท่ีหมู่บา้นนาซาเร็ธ แลว้เขาพดู
ต่อไปวา่ “ท่านเป็นคนแรกท่ีถามประวติัผม เม่ือผมช่วยเหลือท่านตอนจมน ้า ผมก็คิดวา่ท่านคงจะช่วยให้
ผมพน้ทุกขไ์ด ้แต่ผมไม่ไดคิ้ดถึงประโยชน์ส่วนตวัฝ่ายเดียว ขอไดโ้ปรดเช่ือค าพดูของผมเถิด ยิง่กวา่นั้น
พระเจา้ยงัสอนใหผ้มรู้วา่ควรแสวงหาความหวงัในทางท่ียุติธรรมจะดีกวา่ พดูถึงความจริงใจแลว้ผม
อยากตายยิง่กวา่จะเป็นผูฆ่้าท่าน ใจของผมก็เด็ดเด่ียวเหมือนกนั แมท้่านจะยกกรุงโรมใหผ้มทั้งหมด ผม
ก็จะไม่ยอมฆ่าท่านเป็นอนัขาด” 

“แต่ค าขอร้องของเรา.............” 
“ค าสั่งของท่านมีน ้าหนกัก็จริง แต่ผมจะท าตามไม่ได”้ 
ทั้งสองฝ่ายต่างน่ิง เบ็นเฮอร์มองดูเรือท่ีแล่นมา แต่แม่ทพัไม่เอาใจใส่ 
เบน็เฮอร์ถามข้ึน “ท่านแน่ใจหรือวา่เป็นเรือขา้ศึก” 
แม่ทพั “คิดวา่เป็นอยา่งนั้น” 
“เรือหยดุแลว้ ก าลงัลดเรือบตลง” 
“เห็นธงไหม?” 
“ไม่มีเคร่ืองหมายอ่ืนท่ีแสดงวา่เป็นโรมนับา้งหรือ?” 
“ถา้เป็นโรมนัก็มีหมวกเหล็กบนยอดเสา” 
“ถูกแลว้ครับ มีหมวกเหล็ก” 
แต่แม่ทพัยงัไม่แน่ใจ 
“คนในเรือบตช่วยคนลอยน ้า พวกโจรสลดัคงไม่มีใจกรุณาอยา่งนั้น” 
แม่ทพัวา่ “เคยเก็บคนตกน ้าเอามาเป็นทาสต่อไป มนัอาจเอาคนตกน ้าไปเป็นทาสฝีพายก็ได”้ 
เบน็เฮอร์คอยดูความเคล่ือนไหวต่อไป 
“เรือรีบหนีไปแลว้ครับ” 
“ทางไหน” 
“ทางขวามือเรามีเรืออีกล าหน่ึง ผมคิดวา่เป็นเรือท่ีเขาสละแลว้เรือล าใหม่น้ีมุ่งเขา้หาเรือล าเดิม

ส่งคนข้ึนไปบนเรือ” 
แม่ทพัลืมตา เห็นเรือหลายล า แม่ทพัพดู “ขอบคุณพระเจา้ของเจา้ เหมือนกบัพระเจา้ทั้งหลาย

ของเรา ถา้เป็นเรือสลดัคงท าลายไม่ช่วยเราแน่ ๆ เห็นหมวกโรมนัแลว้ ฝ่ายเราเป็นฝ่ายมีชยั โชคดียงัเป็น
ของพวกเรา โบกมือเรียกเขาโดยเร็ว เราคงจะไดเ้ป็นเทศภิบาลต่อไปเรายงัจ าบิดาของเจา้และชอบพอกบั
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เขา เขาเป็นเจา้จริง ๆ ไดเ้คยบอกเราวา่คนยดูามิใช่ชาติป่าเถ่ือน เราจะรับเจา้เป็นบุตรของเรา ขอบคุณ
พระเจา้ของเจา้ เรียกเรือมาเร็ว ๆ ตามจบัโจรสลดัใหห้มด” 

เบน็เฮอร์ยนืข้ึนบนแผน่กระดานเรียกเรือบตมาช่วยโดยเร็ว 
ท่านแม่ทพัไดรั้บเกียรติยศบนเรือตามเดิม ท่านไดฟั้งรายงานการต่อสู้คร้ังสุดทา้ยเม่ือเก็บคนตก

น ้าไดห้มดแลว้ก็ชกัธงแม่ทพัตามเดิม และรีบแล่นไปทางทิศเหนือเพื่อสมทบกบัขบวนเรืออีกคร้ังหน่ึง 
และท าการปราบใหร้าบคาบคร้ังสุดทา้ย 

ในทนัใดขบวนเรือทางภาคเหนือ 50 ล าก็ไดแ้ล่นลงมาโจมตีเรือโจรสลดั จบัไดท้ั้งหมดคงเป็น
เรือดีใชก้ารไดท่ี้จบัไดจ้ากโจรสลดัยีสิ่บล า นอกนั้นจมทะเลหมด 

เม่ือกลบัมาถึงเข่ือนเมืองไมเซนุม แม่ทพัไดรั้บการตอ้นรับอยา่งมโหฬาร พวกเพื่อน ๆ สนใจใน
ชายหนุ่มผูติ้ดตามท่านแม่ทพั ๆ จึงเล่าใหฟั้งถึงเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน โดยไม่เล่าประวติัเดิมของเบ็นเฮอร์ 
แลว้ก็เอามือตบบ่าเบ็นเฮอร์พูดวา่  

“สหายทั้งหลาย น่ีคือบุตรและผูรั้บมรดกของเราท่ีจะเป็นผูรั้บทรัพยสิ์นทั้งหมดท่ีเรามีอยู ่ ถา้จะ
เป็นความปรารถนาของเทพยดาทั้งหลาย เขาจะไดรั้บนามของเราต่อไป และท่านจงรักเขาเหมือนกบัรัก
เรา” 

คร้ันแลว้เขาก็ไปจดทะเบียนการรับเป็นบุตรบุญธรรมเพื่อใหส้มบูรณ์ตามกฎหมาย นบัวา่ท่าน
แม่ทพัไดรั้กษาค ามัน่สัญญาต่อเบน็เฮอร์เป็นการท าให้เขารู้จกักบัโลกโรมนั การฉลองชยัชนะไดท้  าข้ึนท่ี
โรงละครสกอลรัส ทรัพยสิ์นท่ียดึไดจ้ากขา้ศึกมีหวัและทา้ยเรือรบ 20 ล าตดัแลว้น ามาแสดงใหค้นชม
ดว้ย เพื่อใหค้น 80,000 คนท่ีมานัง่ในโรงละครไดเ้ห็นชดั มีถอ้ยค าจารึกวา่:- 

ยดึไดม้าจากพวกโจรสลดัท่ีอ่าวยริูปัส 
โดยเทศาภิบาลควินตสั อาริอุส 

แม่ทพั 



 55 

ตอนที ่4 

ตอนท่ีจะกล่าวถึงน้ีเป็นเดือนกรกฏาคม ปี ค.ศ. 29 สถานท่ีคือ เมืองอนัติออ้ก, ราชินีแห่งภาค
ตะวนัออก เป็นเมืองท่ีเขม้แข็งท่ีสุดรองจากกรุงโรม 

เรือขนส่งล าหน่ึงไดแ้ล่นเขา้สู่ปากแม่น ้าโอรอนตีส ขณะน้ีเป็นเวลาบ่าย อากาศร้อนจดั 
ผูโ้ดยสารต่างก็มายนือยูบ่นดาดฟ้ารวมทั้งเบ็นเฮอร์ 

ตลอดระยะเวลา 5 ปีท าใหเ้ขาเป็นหนุ่มฉกรรจ ์ เส้ือคลุมขาวท่ีเขาสวมท าใหเ้ขาสง่ามากข้ึน คน
โดยสารชาติเดียวกนัหลายคนอยากสนทนากบัเขา แต่ไม่ส าเร็จ เขาตอบเป็นภาษาละตินสั้น ๆ อยา่งมี
มารยาทการพดูไพเราะ, มารยาทอนัดีและความน่ิงเฉยยิง่ท  าใหช้าวยดูาอ่ืน ๆ แปลกใจมากข้ึน 

เรือล าน้ีไดห้ยดุท่ีเมืองท่าแห่งหน่ึงบนเกาะไซปรัส และรับเอาคนยดูาท่ีน่านบัถือ,สงบเสง่ียม, 
ค่อนขา้งถือตวั แต่มีลกัษณะเป็นเหมือนบิดาข้ึนมาคนหน่ึง เบน็เฮอร์ไดเ้ขา้ไปถามเขาถึงเร่ืองต่าง ๆ 
ค าตอบของเขาท าให้เบน็เฮอร์เช่ือใจและเป็นเหตุใหส้นทนากนัอยา่งกวา้งขวางออกไป 

คนหน่ึงไดถ้ามคนยดูาท่ีน่านบัถือผูน้ี้ถึงเร่ืองธงบนเรือคา้ขาย 
เขาตอบวา่ “ขา้พเจา้รู้จกัความหมายธงนั้น มนัแสดงถึงการเป็นเจา้ของเรือ” 
“เจา้ของเรือมีหลายล าหรือ?” 
“มีหลายล า” 
“ท่านรู้จกัเขาซิ” 
“ขา้พเจา้เคยท าการคา้ขายติดต่อกบัเขา” 
บรรดาผูโ้ดยสารมองดูผูถ้าม อยากจะใหเ้ขาถามต่อไป เบ็นเฮอร์ก็ฟังดว้ยความสนใจ 
คนฮีบรูผูน้ี้เล่าต่อไป “พอ่คา้คนน้ีอยูใ่นเมืองอนัติออ๊ก การท่ีเขาร ่ ารวยมากท าใหเ้ขาเป็นคนเด่น

และมีคนพดูถึงเขาต่าง ๆ นานา ในกรุงเยรูซาเล็มมีเจา้นายองคห์น่ึงสืบเช้ือสายมาจากองคเ์ฮอร์แต่
โบราณกาล” 

เบน็เฮอร์พยายามน่ิงฟัง แต่หวัใจเตน้ต้ืก ๆ 
“เจา้ชายคนท่ีกล่าวเป็นพ่อคา้ มีสติปัญญาในทางธุรกิจ เขาท าการคา้ขายหลายอยา่งทั้งทางภาค

ตะวนัออกไกลและภาคตะวนัตก เขามีส านกังานสาขาตามเมืองใหญ่ ๆ สาขาในเมืองอนัติอ๊อกอยูใ่น
ความรับผดิชอบของคนใชใ้นตระกลูช่ือเป็นภาษากรีกวา่ซีโมนิเดส แต่เป็นคน 

ยดูา ต่อมาพอ่คา้ผูน้ี้จมน ้าทะเลตาย กิจการคงด าเนินมาโดยรุ่งเรือง ภายหลงัเคราะห์กรรมได้
บงัเกิดแก่ครอบครัวของเขา คือบุตรชายคนเดียวของเจา้ผูน้ี้พยายามจะฆ่าเจา้เมืองเกรตสัในถนนสาย
หน่ึงของกรุงเยรูซาเล็ม เขาท าพลาดไปนิดเดียว ตั้งแต่นั้นมาไม่มีใครรู้เร่ืองบุตรผูน้ี้เลย เจา้เมืองนั้นโกรธ
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มากเลยยดึบา้นทั้งหลงั คนในตระกลูน้ีไม่มีใครมีชีวติรอดอยูเ่ลย บา้นของตระกลูน้ีถูกปิดตายเลย
กลายเป็นรังนกพิราบ ทรัพยทุ์กช้ินถูกริบหมด ท่านเจา้เมืองแกเ้ผด็ดว้ยการยดึทรัพยข์องตระกลูเฮอร์
ทั้งหมด” 

พวกคนโดยสารหวัเราะลัน่ 
คนหน่ึงเอ่ยข้ึน “นัน่หมายความวา่เขาเอาทรัพยสิ์นเป็นส่วนตวัใช่ไหม่?” 
คนฮิบรู “เขาพดูกนัอยา่งนั้น, ขา้พเจา้ก็เล่าเท่าท่ีไดย้นิมาส าหรับซิโมนิเตสซ่ึงเป็นตวัแทนของ

เจา้ชายในเมืองอนัติอ๊อกไดเ้ร่ิมการคา้ในนามของตนเอง และในชัว่ระยะเวลาสั้น ๆ ก็ร ่ ารวยข้ึนอยา่งมาก 
เขาเลียนแบบนายของเขาคือส่งคนไปคา้ทางบกถึงประเทศอินเดีย ส่วนทางทะเลก็มีเรือสินคา้มากมาย
แทบจะตั้งเป็นกองทพัเรือได ้ เขาท าการเจริญทุกอยา่ง อูฐไม่ตายนอกจากแก่ตาย เรือทะเลไม่เคยจม ไม่
วา่จะท าอะไรมนัช่างร ่ ารวยไปหมด” 

“เขาเร่ิมท างานแบบน้ีมานานสักเท่าไรนะ?” 
“ไม่เกินสิบปี” 
“เขาคงจะไดทุ้นมาเร่ิมตน้ดีกระมงั?” 
“ถูกแลว้ คนลือกนัวา่เจา้เมืองริบแต่ทรัพยท่ี์มองเห็นง่าย ๆ เช่น มา้, ววั, บา้น, ท่ีดิน, เรือ, สินคา้

ต่าง ๆ ส่วนเงินเป็นก่ายกองไม่รู้วา่หายไปไหนหมด มนัเป็นเร่ืองลึกลบัท่ีขบไม่แตก” 
ผูโ้ดยสารอีกคนหน่ึงเยาะเยย้วา่ ขา้พเจา้รู้ตวัวา่ใครยกัยอกเอาเงินไป” 
คนฮิบรู ขา้พเจา้เขา้ใจค าพดูของท่านดี คนอ่ืนก็คิดเหมือนท่านน่ีแหละ มนัท าใหเ้ช่ือกนัวา่เจา้ซิ

โมนิเดสเร่ิมตน้ท าการคา้ขายไดส้บายเจา้เมืองก็คิดอยา่งนั้นเหมือนกนั ฉะนั้นในชัว่ระยะเวลา 5 ปี เจา้
เมืองจึงจบัตวัเจา้หมอน่ีไปทรมานเสียตั้งสองคร้ัง” 

เบน็เฮอร์บีบเชือกเสากระโดงเรือแทบจะขาด 
ผูเ้ล่า ๆ ต่อไป “เขาพดูกนัวา่ เจา้คนถูกทรมานนั้นกระดูกกรอบไปหมด คร้ังสุดทา้ยท่ีขา้พเจา้ได้

เห็นเขานัง่อยูบ่นเกา้อ้ี มีรูปร่างเป็นคนพิการ ตอ้งพิงนวมอยูต่ลอดศก” 
ผูฟั้งหลายคนร้องเป็นเสียงเดียวกนั “ถา้จะถูกซอ้มเสียงอมทีเดียว”  
“โรคภยัไขเ้จบ็คงไม่ท าใหเ้ขามีร่างกายพิการเช่นนั้น แต่ก็ไม่เห็นเขาตกใจอะไร เพราะส่ิงท่ีเขามี

อยูเ่ป็นของเขาตามกฎหมาย และเขาใชป้ระโยชน์ถูกตอ้งตามกฎหมาย พวกเจา้เมืองจึงรีดเงินจากเขา
ไม่ไดเ้ลย เด๋ียวน้ีเขาไม่ถูกข่มเหงแลว้ และเด๋ียวน้ีเขาไดรั้บอนุญาตใหท้ าการคา้ขายจากกษตัริยก์ายะซา 
รีอสั เป็นหลกัฐานแลว้ 

“ขา้พเจา้เขา้ใจวา่เขาก็ตอ้งเสียสุขภาพไปไม่ใช่นอ้ยในการท่ีจะไดเ้งินรายน้ีมา” 
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ชาวฮิบรูรายกล่าวเร่ือยไป “เรือสินคา้เหล่าน้ีเป็นของเขาทั้งหมดเป็นประเพณีท่ีพวกลูกเรือ
ทั้งหมดของเขาจะตอ้งแสดงความเคารพซ่ึงกนัและกนัเม่ือพบกนัเขา้ โดยชกัธงเหลืองข้ึนเสากระโดง
แสดงวา่ “การเดินเรือสวสัดิภาพทุกประการ” 

การเล่าเร่ืองส้ินสุดลง  
เม่ือเรือล านั้นไดแ้ล่นเขา้ไปในล าแม่น ้า เบน็เฮอร์ก็พดูกบัคนฮิบรูรายนั้นวา่  
“นายของพอ่คา้ท่ีกล่าวช่ืออะไร?” 
“ช่ือเบน็เฮอร์ เจา้แห่งกรุงเยรูซาเล็ม” 
“เหตุร้ายอะไรเกิดข้ึนแก่ครอบครัวของเจา้ผูน้ี้?” 
“บุตรชายถูกส่งไปเป็นฝีพาย, บดัน้ีคงตายไปแลว้ เพราะคนท่ีถูกลงโทษเช่นนั้นจะมีอายตุ่อไป

ไดเ้พียงปีเดียว ส่วนภริยาและบุตรสาวไม่มีใครรู้เร่ือง คนท่ีรู้เร่ืองก็ไม่กลา้พดู เช่ือวา่คงถูกขงัตายใน
ปราสาทร้างในแควน้ยดูา” 

เบน็เฮอร์เดินไปยงัท่ีพกัของคนน าร่อง เขาสนใจในเร่ืองดงักล่าวมากจนมองไม่เห็นฝ่ังแม่น ้า
ตั้งแต่ปากอ่าวจนถึงเมืองซ่ึงมีสวนผลไมง้ามทั้งสองฝ่ัง ตามบา้นมีเถาองุ่นเป็นระยา้ งามเหมือนบา้นใน
เมืองท่ีอโปลิสจริง ๆ 

เรือค่อย ๆ แล่นเทียบท่าริมก าแพงเมืองเบ็นเฮอร์เขา้ไปหาชาวฮิบรูท่ีน่านบัถือผูน้ั้น 
“ผมของรบกวนท่านสักหน่อยก่อนท่ีจะจากกนัไป” 
เขาพยกัหนา้ 
“เร่ืองพอ่คา้คนนั้นท าใหผ้มอยากรู้จกักบัเขาเหลือเกิน ช่ือซิโมนิเดสใช่ไหม?” 
“ใช่, เขาเป็นคนยวิ แต่ใชช่ื้อกรีก” 
“บา้นเขาอยูท่ี่ไหน?” 
คนฮิบรูจอ้งดูหนา้ก่อนตอบวา่ 
“ผมไม่อยากใหท้่านขายหนา้ เขาไม่มีเงินใหกู้ด้อก” 
เบน็เฮอร์ยิม้ตอบ เพราะผูน้ั้นไหวดีมาก  
“ผมไม่ตอ้งการยมืเงินเขาหรอก” 
เขาน่ิงประเด๋ียวเพื่อใชค้วามคิด และตอบวา่ “บางคนคิดวา่พอ่คา้รวยท่ีสุดในเมืองน้ีคงจะมีท่ีท า

การใหญ่สมกบัความมัง่คัง่ ถา้ตอ้งการพบเขาในเวลากลางวนั จงเดินตามริมแม่น ้าไปถึงสะพานโนน้ 
ตรงหนา้ประตูมีท่าเรือใหญ่เตม็ไปดว้ยสินคา้เขา้และสินคา้ออก เรือท่ีจอดอยูเ่ยอะแยะนั้นแหละเป็นเรือ
ของเขาทั้งส้ิน เดินไปเถิดประเด๋ียวก็พบตวั” 

“ขอบพระคุณท่านมาก” 



 58 

“ขอใหส้ันติสุขของบรรพบุรุษเราจงมีแด่ท่าน” 
คร้ันแลว้เขาก็จากกนัไป 
คนรับจา้งขนของสองคนก็ไปขนของ ๆ เบน็เฮอร์ท่ีท่าเรือ เขาสั่งคนขนของวา่เอาไปท่ีท่ีพกัขา้ง

สะพานในถนนสายไปเมืองซะลิวเซีย” 
เขาไดม้ายงัท่ีพกัแบบโบราณแต่แขง็แรง ใกลก้บัสะพานซ่ึงเป็นท่ีท าการของซิโมนิเดส คืนนั้น

เขาพกันอนชั้นบน คิดอยูใ่นใจตลอดคืนวา่ 
“ต่อไปน้ีเราจะรู้ข่าวทางบา้น, แม่และนอ้งสาว ถา้เขายงัมีชีวติอยูค่งจะไดพ้บกนั” 
ในวนัรุ่งข้ึน เบน็เฮอร์รีบไปถามหาบา้นซิโมนิเดสโดยไม่เอาใจใส่กบับา้นเมือง  
ในท่ีสุดเขาก็คิดวา่คงจะไดท้ราบเร่ืองญาติพี่นอ้ง ถา้ซิโมนิเดสเป็นทาสของบิดาจริง ๆ แต่มี

ปัญหาวา่พอ่คา้คนนั้นจะยนืยนัความจริงหรือในเม่ือจะเป็นเหตุให้เขาคืนทรัพยสิ์นและการคา้ทั้งหมดท่ีมี
อยูท่ี่ท่าเรือและในล าแม่น ้าใหแ้ก่เบน็เฮอร์ทั้งหมด ถา้เบ็นเฮอร์มีความกลา้พอท่ีจะพดูวา่ “เจา้เป็นทาส
ของเรา จงมอบทรัพยสิ์นและตวัเจา้ให้แก่เรา” 

ถา้เร่ืองน้ีเป็นจริง ซิโมนิเดสและทรัพยสิ์นทั้งหมดก็จะกลายเป็นสมบติัของเบน็เฮอร์ทนัที แต่ท่ี
จริงเบ็นเฮอร์ไม่สนใจในเร่ืองทรัพยสิ์นเลย เม่ือเขาไปถึงประตู ก็สนใจอยูเ่พียงเร่ืองเดียว “ขอใหเ้ขาบอก
เร่ืองแม่และติรซาเท่านั้น แลว้ฉนัจะใหเ้ขาเป็นอิสระแหละไม่คิดบญัชีใด ๆ ทั้งส้ิน” 

เขาตรงไปในบา้นนั้นอยา่งกลา้หาญ 
ชายคนหน่ึงออกมารับหนา้และถามเขาวา่ 
“ท่านมีธุระอะไร?” 
“ตอ้งการพบซิโมนิเดส, พอ่คา้” 
“เชิญมาทางน้ี” 
เขาทั้งสองมาหยดุท่ีปลายทางมืดตรงหนา้มีผา้ม่านปิดอยูค่ร่ึงหน่ึงชายคนนั้นจึงตะโกนวา่ “มี

แขกมาหานายครับ” 
ทนัใดนั้นมีเสียงพดูออกมาวา่ “ในนามพระเจา้ เชิญเขาเขา้มาได”้ 
ภายในหอ้งนั้นมีบุคคลสองคน ผูช้ายนัง่เกา้อ้ีนวม พิงพนกัอยู ่ ทางดา้นซา้ยมือของเขามีหญิง

สาวคนหน่ึงนัง่บนเกา้อ้ี พอมองเห็นเบน็เฮอร์รู้สึกต่ืนเตน้ เขากม้ศีรษะลงค านบั แลว้ก็นึกในใจวา่จะ
กลบัออกไปดีหรือจะอยูต่่อไปดี คนทั้งสองจอ้งมองดูเขา 

เบน็เฮอร์ถามข้ึนก่อนวา่ “ถา้ท่านคือซิโมนิเดสพอ่คา้และคนยดูาขอใหพ้ระเจา้แห่งพระบิดาอบั
ราฮมัจงสถิตอยูก่บัท่านทั้งสอง” 
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ฝ่ายชายจึงตอบอยา่งชดัเจนวา่ “เราคือซิโมนิเดส และเป็นคนยดูาของสนองตอบค าพรของท่าน 
และใคร่จะทราบวา่ท่านคือผูใ้ดท่ีมาหาเรา” 

“เราคือยดูา บุตรชายของอิทามา หวัหนา้แห่งตระกลูเฮอร์คนท่ีล่วงลบัไป และเจา้ชายแห่ง
เยรูซาเล็ม” 

“เรายนิดีตอ้นรับเจา้แห่งกรุงเยรูซาเล็มซ่ึงเป็นวงศสู์งศกัด์ิเสมอเราขอตอ้นรับท่าน, เอสเธอร์, จดั
ท่ีใหท้่านผูน้ี้นัง่” 

เด็กสาวนั้นจึงยกเกา้อ้ีไปใหเ้บน็เฮอร์ เม่ือวางเสร็จแลว้สายตาของเขาทั้งสองก็สบกนั เด็กสาวจึง
พดูวา่ “ขอใหส้ันติสุขแห่งองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้จงสถิตอยูก่บัท่าน เชิญท่านนัง่ตามสบาย” 

เบน็เฮอร์มิไดน้ัง่ แต่พดูอยา่งเคารพวา่ “ขอโทษ, อยา่ถือวา่ขา้พเจา้มารบกวนเลย ท่านซิโมนิเดส
, เม่ือขา้พเจา้เดินทางมาตามล าแม่น ้าเม่ือวานน้ีทราบวา่ท่านรู้จกับิดาขา้พเจา้ดี” 

“ขา้พเจา้รู้จกัเจา้ชายเฮอร์ เราติดต่อคา้ขายหาก าไรมาดว้ยกนัทั้งทางบกและทางทะเล เชิญนัง่
ก่อนซิ, เอสเธอร์ไปจดัเหลา้องุ่นมาใหท้่านผูน้ี้ซิ เช่ือวา่ผูสื้บสันดานของเฮอร์จะไม่ปฏิเสธเหลา้องุ่นซ่ึง
ปลูกตามไหล่เขาทิศใตข้องภูเขาเฮบ็โรน” 

เธอผูน้ั้นยกสุรามาให ้ พลางกม้หนา้ เขาเอามือแตะหลงัมือของเธอเบา ๆ เพื่อให้น าเอากลบัไป 
ตาต่อตาสบกนัอีกคร้ังหน่ึง เขาสังเกตเห็นวา่เธอเป็นคนร่างเล็ก สูงไม่ถึงบ่าของเขา แต่งามน่ารัก ใบหนา้
ยิม้นยัน์ตาด าและน่ิมนวล เธอมีความกรุณาและมีเสน่ห์ เขาคิดในใจ และมีลกัษณะคลา้ยติรซา เขาจึง
บอกแก่เธอวา่ 

“ขา้พเจา้ไม่รับละ ขอใหแ้ก่บิดาของเธอเถอะ” เธอจึงแนะน าตวัข้ึนวา่ “ดิฉนัคือเอสเธอร์บุตร
ของซิโมนิเดส” 

เบน็เฮอร์บอกกบัเธอวา่ “เอสเธอร์, จงฟังขา้พเจา้พดูต่อไปโดยเพื่อบิดาของเธอจะไดไ้ม่เขา้ใจ
ผดิ ท่ีไม่ด่ืมเหลา้องุ่น โปรดยืนอยูก่บัขา้พเจา้ท่ีน่ีสักประเด๋ียว” 

ทั้งสองคนหนัมายงัพอ่คา้ แลว้เบน็เฮอร์พดูข้ึนวา่ “ท่านซิโมนิเดส, เม่ือบิดาของผมตาย มีทาสท่ี
วางใจคนหน่ึงช่ือเดียวกบัท่าน และบดัน้ีผมรู้แลว้วา่ท่านนั้นและคือทาสผูน้ั้น” 

บุคคลผูน้ั้นมือเทา้สั่นอยูภ่ายใตเ้ส้ือคลุม เขาก ามือแน่น 
เขาเรียกลูกสาววา่ “เอสเธอร์, เอสเธอร์ มาน่ีแน่ะ เจา้เป็นลูกของเรา มายนืท่ีน่ี” 
หญิงนั้นมองดูบิดาท่ีดูแขกแปลกหนา้ที เม่ือเธอวางถว้ยเหลา้ลงบนโตะ๊แลว้ก็กลบัไปท่ีเกา้อ้ี 

หนา้ของเธอแสดงความประหลาดใจและตกใจมาก 
พอ่คา้ยกมือซา้ยข้ึนใหบุ้ตรจบัแลว้วางบนบ่าของเขาพดูอยา่งอารมณ์ไม่ดีวา่ 
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“ขา้พเจา้แก่เกินไปท่ีจะเก่ียวขอ้งกบัใคร ๆ ทัว่ไป ก่อนท่ีขา้พเจา้จะโตต้อบกบัท่านเก่ียวกบั
ความสัมพนัธ์ของเจา้ชายเฮอร์ ส่ิงท่ีจะตอ้งท าก่อนก็คือขอใหท้่านแสดงหลกัฐานวา่ท่านคือใคร? มีพยาน
เอกสารไหม? หรือพยานบุคคล?” 

ค าเรียกร้องน้ีชดัเจนและเป็นสิทธิท่ีโตแ้ยง้ไม่ได ้ เบน็เฮอร์หนา้แดงประสานมือทั้งสอง พดู
กุกกกัหนัหนา้ไปทางอ่ืน ซิโมนิเดสก็บงัคบัวา่ “โปรดเอาหลกัฐานมาพิสูจน์ และน ามาส่งในมือขา้พเจา้” 

แต่เบน็เฮอร์ไม่ตอบ เขาไม่นึกวา่จะถูกเรียกร้องเช่นน้ี แต่เม่ือถามข้ึนแลว้เขาก็จะตอ้งเล่าเร่ืองใน
ระหวา่งปีท่ีไปเป็นทาสฝีพาย, หลกัฐานพิสูจน์ตวัเขา, มารดาและนอ้งสาวหายไปหมด ไม่มีใครรู้วา่เขา
จะยงัมีชีวติอยูห่รือหาไม่ มีคนรู้จกัเขามาก ถา้มีแม่ทพัมาปรากฏตวัอยูด่ว้ยก็จะเป็นการยนืยนัวา่เขาคือ
บุตรเจา้ชายเฮอร์ แต่บดัน้ีแม่ทพัก็ไดต้ายไปแลว้ยดูารู้สึกวา้เหว ่ ขณะน้ียิง่รู้สึกมากข้ึน เขาเอามือจบักนั 
หนัหนา้ไปทางอ่ืนดว้ยความงงงนั ส่วนซิโมนิเดสก็เห็นเขาเป็นทุกขจึ์งยนืรออยู ่

ในท่ีสุดเบน็เฮอร์พดูในท่ีสุดวา่ “ซิโมนิเดส ขา้พเจา้จะเล่าประวติัของขา้พเจา้ใหท้่านฟัง ขอให้
ระงบัการช้ีขาดของท่านไวก่้อน และขอใหท้่างตั้งใจฟังดว้ยดี” 

ซิโมนิเดสเห็นวา่ตนเป็นฝ่ายไดเ้ปรียบจึงพดูวา่ “ขอใหท้่านเล่าไป ขา้พเจา้เตม็ใจฟังและยงัมิได้
ปฏิเสธวา่ท่านไม่ใช่บุตรของเจา้ชายเฮอร์” 

เบน็เฮอร์จึงเล่าโดยเร็วและอยา่งไพเราะ แต่เราไดท้ราบถึงความเป็นไปของเบน็เฮอร์ก่อนหนา้
กลบัมาถึงเมืองไมเซนมั พร้อมกบัท่านแม่ทพัอาริอุส ภายหลงัท่ีมีชยัปราบโจรสลดัท่ีทะเลอีเจียนมาแลว้ 
บดัน้ีจะไดเ้ล่าเหตุการณ์ต่อจากท่ีเบน็เฮอร์ไดจ้ดทะเบียนเป็นบุตรบุญธรรมของท่านแม่ทพัแลว้ 

“ผูมี้บุญคุณแก่ขา้พเจา้เป็นคนโปรดปรานและวางใจของจกัรพรรดิ ๆ จึงบ าเหน็จรางวลัแก่ท่าน
อยา่งมาก พวกพอ่คา้ทางภาคตะวนัออกส่งของขวญัไปใหม้ากมาย ท่านจึงร ่ ารวยยิง่กวา่มหาเศรษฐีของ
กรุงโรมท่านผูน้ี้ไดจ้ดทะเบียนรักเราเป็นบุตรบุญธรรมของท่านตามกฎหมาย และขา้พเจา้พยายามท่ีจะ
ตอบแทนบุญคุณของท่าน ไม่มีใครจะเป็นคนกตญัญูต่อท่านเท่าขา้พเจา้ ท่านอาจถามวา่ท าไมขา้พเจา้จึง
รับเอาบุญคุณของคนโรมนั ขา้พเจา้รักเขา นอกจากนั้นขา้พเจา้คิดวา่เขาคงจะช่วยเหลือใหข้า้พเจา้มี
อิทธิพลคน้หามารดาและนอ้งสาวของขา้พเจา้ และนอกจากนั้นยงัใหข้า้พเจา้มีโอกาสไดเ้รียนรู้เร่ืองการ
ใชอ้าวธุและรู้จกัใชว้ชิาท่ีจ  าเป็นตอ้งใชใ้นการท าสงคราม ในสถานกรีฑา ตลอดจนในค่ายทหารต่าง ๆ 
ท าใหข้า้พเจา้รู้จกัวธีิต่อสู้ ขา้พเจา้ไดม้งกุฎหลายอนัประดบัไวท่ี้ฝาบา้นในเมืองไมเซนมั ทั้งน้ีเป็นเพราะ
ขา้พเจา้เป็นบุตรบุญธรรมของท่านอาริอุสเทศาภิบาล ชาวโรมนัรู้จกัขา้พเจา้ดี.........เพื่อท่ีจะด าเนินตาม
ความมุ่งหมายของขา้พเจา้ ๆ จึงออกจากกรุงโรมมาสู่อนัติอ๊อก และตอ้งการจะร่วมกบัท่านกงสุลแมก
เซนติอุสในการจดัก าลงัทพัปราปรามพวกปาร์เทียนส์ ขา้พเจา้ช านาญในการใชอ้าวธุแลว้ ต่อไปน้ีจะได้
เรียนรู้วธีิจดัการคุมก าลงักองทพัในสนามรบต่อไป แม่ทพัถือวา่ขา้พเจา้เป็นทหารผูห้น่ึง เม่ือวานน้ีเรือท่ี
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เราโดยสารเขา้มาในแม่น ้าโอรอนตีส เรืออีกสองล าแล่นมาพร้อมกนัชกัธงเหลือง เพื่อนคนโดยสารซ่ึง
เป็นชาวเกาะไซปรัสบอกวา่เรือเหล่าน้ีเป็นของ 

ซิโมนิเนสพอ่คา้ใหญ่แห่งเมืองน้ี และบอกวา่คนน้ีคือใครร ่ ารวยใหญ่โตในการคา้ขาย มีทั้งเรือ
และอูฐ มีทั้งสินคา้ออกและเขา้ เขาไม่รู้วา่ขา้พเจา้มีผลประโยชน์ในเร่ืองน้ียิง่กวา่คนฟังอ่ืน ๆ เขาบอกวา่
ซิโมนิเดสเป็นยวิและเคยเป็นทาสของเจา้เบ็นเฮอร์ เขาเล่าถึงความทารุณของเจา้เมืองเกรตสัและความมุ่ง
หมายของการลงโทษ” 

เม่ือเล่ามาถึงตอนน้ี ซิโมนิเดสกม้หนา้เหมือนจะซ่อนความรู้สึกของตน และความเห็นอกเห็นใจ
ของบุตรสาว ๆ ซ่อนหนา้โดยซบท่ีคอของพอ่แลว้จึงพดูวา่ “ขา้พเจา้ก าลงัฟังอยู”่ 

เบน็เฮอร์พดูต่อไปวา่ “ท่านซิโมนิเดส, ขา้พเจา้สังเกตวา่ท่านยงัไม่ใคร่จะเช่ือค าพูดของขา้พเจา้” 
พอ่คา้นั้นยงัคงเฉยอยู ่
เบน็เฮอร์พดูต่อไป “ขา้พเจา้ตกอยูใ่นฐานะล าบาก ความสัมพนัธ์ทางฝ่ายโรมนัขา้พเจา้สามารถ

พิสูจน์ได ้อาจขอใหท้่านกงสุลซ่ึงเป็นแขกของเจา้เมืองในขณะน้ีใหม้าพิสูจน์ก็ได ้แต่ขา้พเจา้ไม่สามารถ
พิสูจน์รายละเอียดท่ีท่านตอ้งการ คือหลกัฐานท่ีวา่ขา้พเจา้เป็นบุตรของบิดาขา้พเจา้เพราะคนท่ีจะเป็น
พยานไดสู้ญหายลม้ตายไปหมด” 

เบน็เฮอร์เอามือปิดหนา้ เอสเธอร์หยบิแกว้เหลา้มาใหก้ล่าววา่ “เหลา้องุ่นในประเทศของเราเป็น
ท่ีนิยมกนัมาก ขอท่านไดด่ื้มเสียเถิด”  

เสียงน้ีไพเราะจบัใจ เบ็นเฮอร์เห็นเธอน ้าตาไหล เขาจึงด่ืมและพดูวา่ “บุตรสาวของซิโมนิเดส 
น ้าใจของเธอเตม็ไปดว้ยความดี และมีความกรุณาท่ีใหค้นแปลกหนา้ด่ืมกบับิดาของเธอ เราชอบใจเธอ
มาก” 

แลว้เขาก็พดูกบัพอ่คา้ต่อไปวา่ “เพราะขา้พเจา้ไม่สามารถพิสูจน์วา่เป็นบุตรของบิดาได ้ ขา้พเจา้
จึงของถอนค าเรียกร้องจากท่าน ขา้พเจา้จะไปรบกวนท่านอีกต่อไป ขา้พเจา้ขอยนืยนัวา่จะไม่เอาท่าน
กลบัลงเป็นทาสหรือเก่ียวขอ้งกบัทรัพยท่ี์ท่านไดไ้ว ้ ถือวา่เป็นผลงานและความฉลาดของท่าน ขอให้
ท่านรักษาไวเ้ถิด ขา้พเจา้ไม่ตอ้งการทรัพยสิ์นอะไร เพราะบิดาบุญธรรมของขา้พเจา้คือควนิตสัอาริอุส
ไดย้กทรัพยม์รดกมหาศาลให้แก่ขา้พเจา้หมดแลว้ ขา้พเจา้ตอ้งการทราบอยา่งเดียว ท่านทราบไหมวา่
มารดาและติรซานอ้งสาวของขา้พเจา้อยูท่ี่ไหน? ความประสงคข์องขา้พเจา้ท่ีมาน้ีก็เพื่อตามหามารดา
และนอ้งสาวเท่านั้น ไม่ตอ้งการหาอยา่งอ่ืน 

น ้าตาไหลอาบแกม้ของเอสเธอร์ แต่บิดาของเธอตอบดว้ยเหตุผล  
“ขา้พเจา้บอกท่านวา่ไดรู้้จกักบัเจา้ชายเบน็เฮอร์ ขา้พเจา้รู้วา่เหตุร้ายไดบ้งัเกิดแก่ครอบครัวของ

ท่าน ขา้พเจา้รู้สึกเศร้าใจ เจา้เมืองคนท่ีก่อการร้ายแก่ครอบครัวของนาย ขา้พเจา้ก็ไดก่้อการร้ายใหแ้ก่
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ขา้พเจา้ ขา้พเจา้ขอเรียนท่านวา่ขา้พเจา้สืบถามถึงมารดาและนอ้งสาวของท่าน แต่ก็ไม่ไดข้่าวคราว
อะไร” เบน็เฮอร์สะอ้ืน 

“ขา้พเจา้ตอ้งผดิหวงัอีกคร้ังหน่ึง ขา้พเจา้เคยผดิหวงัมาหลายคร้ังแลว้ ขา้พเจา้ตอ้งขอโทษท่ีมา
รบกวนท่านและก่อความร าคาญใหท้่านตอ้งขอโทษมาก ๆ ต่อไปน้ีขา้พเจา้จะขอมีชีวิตอยูเ่พื่อแกแ้คน้
อยา่งเดียวลาก่อน” ขณะท่ีแหวกม่านออก เขาก็หนักลบัมาพดูขอบใจแก่คนทั้งสอง 

พอ่คา้จึงใหพ้รขอใหเ้ขามีสันติสุข ส่วนเอสเธอร์พูดไม่ออกเพราะสะอ้ืนตลอดเวลา แลว้เบน็
เฮอร์ก็จากไป 

พอเบน็เฮอร์ออกไปสักครู่เดียว ซิโมนิเดสก็ไดส้ติ หนา้ตาค่อยยิม้แยม้แจ่มใสข้ึน เขาสั่งบุตรสาว
วา่ 

“เอสเธอร์, กดกร่ิงเรียกเร็ว ๆ” เธอลุกไปท่ีโตะ๊กดกร่ิงเรียกคน ทนัใดนั้น ชายคนหน่ึงก็เขา้มาท า
ความเคารพพ่อคา้ 

“มอลลคั, เขา้มาใกล ้ ๆ เกา้อ้ี เรามีธุระร้อน เม่ือก้ีมีชายหนุ่มคนหน่ึงเขา้มาในร้านน้ี รูปร่างสูง
ระหง, แต่งกายแบบอิสราเอล เจา้จงสะกดรอยตามไป, ท่าทางของเขาไม่สู้จะสุจริตนกั แลว้รายงานเรา
ถึงความเคล่ือนไหวของเขาทุกฝีกา้ว จงคอยแอบฟังการสนทนาของเขาตลอดจนอุปนิสัย ความประพฤติ 
ชีวติและความเป็นอยู ่ ถา้เขาออกจากเมืองไป จงติดตามไปทุกแห่ง ถา้เขาพดูคุยดว้ยก็ดี เจา้อยา่บอกให้
เขารู้วา่เจา้เป็นนกัสืบของเรา จงรีบติดตามไปโดยเร็ว”  

ชายนั้นท าความเคารพแลว้ก็ออกไป 
เอสเธอร์นัง่บนเทา้แขนเกา้อ้ีของบิดาเพื่อฟังวา่บิดาจะพดูอะไรต่อไป 
“เอสเธอร์, พอ่สังเกตวา่เม่ือเจา้หนุ่มนั้นพดู, เจา้ติดใจค าพดูของเขามาก” 
เธอกม้หนา้ลงและตอบวา่  
“ขอเรียนคุณพอ่ดว้ยจริงใจ ลูกเช่ือค าพดูของเขา” 
“ถา้เช่นนั้นเจา้ก็เช่ือวา่เขาเป็นบุตรของเจา้ชายเบน็เฮอร์ท่ีสาบสูญไปน่ะซี?” 
เธอพดู “ถา้ไม่ใช่........” 
“ถา้ไม่ใช่จะวา่อยา่งไร?” 
“ถา้ไม่ใช่ดงัท่ีเขากล่าวอา้งวา่เป็นบุตรเจา้ชายแลว้ ความพิรุธในค าพดูของเขาจะตอ้งส่งออกมา

ใหลู้กเห็นเป็นแน่” 
“ลูกเอ๋ย, เจา้พดูหลกัแหลมนกั ส าหรับตวัพอ่เล่า เจา้เช่ือวา่เป็นทาสของบิดาของเขาหรือเปล่า?” 
“ลูกเขา้ใจวา่เขาตอ้งการจะสอบถามตามขอ้ความท่ีเขาไดย้นิมา” 
ในขณะน้ี ซิโมนิเดสตามองดูเรือท่ีแล่นไปมา แต่เขาไม่ไดส้นใจ 
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“เอสเธอร์, เจา้เป็นลูกท่ีดี เจา้ก็มีความคิดพอท่ีจะเขา้ใจเร่ืองโศกเศร้าไดแ้ลว้ ต่อไปน้ีพอ่จะเล่า
ประวติัของพอ่ใหเ้จา้ฟัง........พอ่เกิดท่ีอุโมงคใ์นหุบผาฮินนอม, ทางทิศใตข้องเมืองเยรูซาเล็ม บิดา
มารดาของพอ่เป็นทาสขายตวัซ่ึงจะตอ้งเป็นทาสตลอดชีวิต ในบริเวณนั้นมีตน้มะเด่ือและมะกอกเทศ
ข้ึนอยูง่ดงาม เถาองุ่นก็ตกอยูใ่นสวนของกษตัริยใ์กลบ้่อน ้าซีโลอาม เม่ือพ่อยงัเล็ก ๆ พอ่ไดช่้วยบิดา
มารดาเก็บมะเด่ือ, มะกอกเทศและองุ่น ต่อมาบิดามารดาไดข้ายตวัพอ่ให้แก่เจา้ชายเฮอร์” 

พอ่คา้เล่าต่อไปวา่ “จนกระทัง่นายของพอ่ไดจ้มน ้าทะเลตาย ซ่ึงก่อความวปิโยคโศกเศร้าทัว่ไป 
เม่ือเจา้ชายเฮอร์ตายแลว้ พอ่ก็ไดเ้ป็นผูดู้แลทรัพยส์มบติัของท่านในเมืองอนัติ 

ออ๊กน้ี ท่านเป็นนายท่ีกรุณาต่อพอ่มาก ต่อมาพอ่ไดน้ าบญัชีทรัพยสิ์นไปรายงานต่อภริยาของ
ท่านซ่ึงเป็นหมา้ยในกรุงเยรูซาเล็ม ท่านก็สั่งใหพ้อ่เป็นผูจ้ดัการทรัพยสิ์นต่อไป พ่อก็ไดเ้อาใจใส่ให้
กิจการคา้ขายเจริญรุ่งเรืองเร่ือยมา กิจการน้ีไดด้ าเนินตลอดมาเป็นเวลาสิบปี ต่อมาเกิดเหตุร้ายดงัท่ีชาย
หนุ่มไดเ้ล่าใหฟั้งแลว้คือเจา้เมืองเกรตสัถือวา่เป็นการลอบฆ่าเขา ๆ จึงจดัการยดึทรัพยส์มบติัทั้งหมด 
นบัแต่นั้นมาเป็นอนัวา่ตระกลูเฮอร์สูญไปจากโลกหมดแลว้ ลูกชายคนเดียวของท่านพี่พอ่เคยเห็นมาแต่
เยาวก์็ไดถู้กส่งตวัไปลงโทษเป็นทาสฝีพาย ส่วนมารดาและนอ้งสาวก็ถูกขงัทิ้งใหต้ายในแควน้ยดูาจน
บดัน้ีก็ไม่มีใครรู้เห็นอีกเลย” เอสเธอร์น ้าตาคลอหน่วยตลอดเวลา 

“เอสเธอร์, เจา้มีน ้าใจดีเหมือนแม่ของเจา้ ขออยา่ใหห้วัใจของเจา้ไดรั้บเคราะห์กรรมท่ีหวัใจ
ส่วนมากไดรั้บ คือถูกเหยยีบย  ่าจากคนใจร้ายและคนโลภหลง จงฟังพอ่เล่าต่อไป พอ่ไดไ้ปกรุงเยรูซาเล็ม
เพื่อช่วยเหลือนายผูห้ญิง แต่ก็ไดถู้กจบัตวัท่ีประตูเมืองและถูกน าไปขงัไวย้งัหอแอนโตเนียโดยไม่รู้
เหตุผล จนเจา้เมืองเกรตสัมาขู่ขวญัเอาเงินของตระกลูเฮอร์จากพอ่พ่อปฏิเสธ เจา้เมืองไดริ้บเอาบา้นเรือน
, ท่ีดิน, สินคา้, เรือ และอสังหาริมทรัพยข์องนายไปจนหมดส้ิน แต่ไม่ไดต้วัเงินไป พอ่จึงมาคิดวา่ ถา้พอ่
สัตยซ่ื์อต่อพระเจา้ พอ่ก็คงสามารถปฏิสังขรณ์ทรัพยท่ี์พินาศไปแลว้ใหเ้จริญข้ึนอีกได ้ พอ่จึงไม่ยอมให้
เงินแก่เจา้เมือง ๆ ไดเ้อาตวัพ่อไปทรมานเสียสะบดัสะบอม แต่เห็นพอ่ใจแขง็ไม่ไดอ้ะไรจึงปล่อยตวั พอ่
จึงกลบัเมืองอนัติออ๊กโดยใชช่ื้อซิโมนิเดส พอ่เจริญรุ่งเรืองข้ึนมีเงินหลายลา้น ต่อมาอีกสามปี พอ่ไป
เมืองกายซาอีก ถูกเจา้เมืองเกรตสัจบัตวัเป็นคร้ังท่ีสองเอาไปทรมานอีกเพื่อจะแกลง้ริบทรัพยสิ์นเงินทอง
ตามค าสั่งของเขา แต่ก็ไม่ได ้ ส่วนพอ่ก็มีร่างกายบอบซ ้ ากลบัมาบา้นก็พบราเฆลแม่ของเจา้ตายดว้ยความ
ซ ้ าใจและกลวัแทนพอ่ พอ่จึงไปซ้ือสินธิคุม้ครองและในอนุญาตคา้ขายทัว่โลกมาจากจกัรพรรดิ ฉะนั้น
ในปัจจุบนัน้ีขอสรรเสริญองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ พ่อไดจ้ดัการใหท้รัพยสิ์นท่ีอยูใ่นมือให้ทวคูีณข้ึนมากมาย
หลายร้อยลา้นแลว้” 

เขาไดย้กศีรษะข้ึนและถามลูกสาววา่ “พอ่จะจดัการกบัทรัพยสิ์นเหล่าน้ีวธีิใดดี?” 
บุตรสาว “เจา้ของอนัชอบธรรมจะไม่มาเรียกเอาคืนไปหรือคะ?” 
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พอ่ยงัคงมองดูลูกสาวต่อไป 
“จะท าใหพ้อ่ปล่อยเจา้เป็นขอทานหรือ?” 
“ไม่เป็นขอทาน แต่ลูกจะตอ้งเป็นทาสของเขา เพราะพอ่ก็เป็นทาสของเขาอยูแ่ลว้” 
สายตาของบิดาแสดงความรักลูกมากข้ึนขณะท่ีกล่าววา่ “พระเจา้ทรงกรุณาต่อพ่อหลายวธีิ แต่

ลูกเป็นท่ีโปรดปรานเป็นพิเศษของพระองค”์ 
บิดากอดบุตรไว ้เล่าต่อไปวา่ 
“เหตุผลท่ีพอ่หวัเราะเม่ือเชา้น้ีก็เพราะเห็นชายหนุ่มผูมี้รูปร่างลกัษณะเหมือนบิดาของเขา ใจพอ่

นึกอยากจะแสดงความเคารพเขา รู้สึกวา่การทนทุกขท์รมานและการทดลองหมดไปแลว้ พอ่แทบจะ
หลุดปากออกมาวา่ “น่ีแน่ะ, นาย ทรัพยสิ์นเหล่าน้ีเป็นของท่านทั้งส้ิน ขา้พเจา้เป็นเพียงทาสของท่าน 
บดัน้ีหมดหนา้ท่ีแลว้” เกือบท าดงัน้ีหลายคร้ังแต่มีอะไรมายบัย ั้งใจไวก่้อน พอ่เช่ือวา่เขาเป็นบุตรของ
นายจริง ๆ แต่จะตอ้งดูนิสัยไปก่อน เพราะคนท่ีเกิดในกองเงินกองทองไม่รู้จกัจดัการทรัพยสิ์นก็มีถมไป 
พอ่ไดอ้ดทนต่อการทรมานของพวกเจา้เมืองมามากมายจนร่างกายบอบช ้า จนแม่ของเจา้ตายเป็นผไีป
แลว้เพราะความช ้าใจเหมือนกบัพอ่ช ้ากาย จงนึกถึงความทุกขท์รมานของครอบครัวนาย และการถูก
ทรมานจนตายไปมากแลว้ พอ่คิดท่ีจะแกแ้คน้แทนนายอยูเ่สมอเหมือนกนั คิดวา่จะท าการคา้ขายให้
ร ่ ารวยมาก ๆ จะมีก าลงัจดักองทพัไปแกแ้คน้คนท่ีท ากรรมชัว่ไวใ้หไ้ด ้ เม่ือฟังเบน็เฮอร์พดูวา่เขาฝึกซอ้ม
ทางอาวธุไวม้ากแลว้ เขาก็จะคิดท าการแกแ้คน้เหมือนกนั เหตุเช่นน้ีแหละพอ่จึงไดน่ิ้งไวก่้อน” 

เอสเธอร์จึงพดูกบับิดาวา่ “เขาไปเสียแลว้ ๆ จะกลบัมาอีกไหม?” 
“มอลลคัไดต้ามไปแลว้ และคงจะน าเขากลบัมาเม่ือพ่อเสร็จธุระการเตรียมพร้อม” 
“เม่ือไรจะเสร็จคุณพอ่?” 
“ไม่นานหรอกลูก เขาคิดวา่พยานตายหมด แต่มีคนหน่ึงยงัมีชีวติอยู ่ รู้จกัเขามีวา่เขาจะเป็นลูก

ของเจา้ชายเฮอร์จริง ๆ หรือไม่” 
“มารดาของเขาหรือ?” 
“ไม่ใช่, ลูกรัก พอ่จะน าพยานมาเผชิญหนา้เขา ส่วนผลของการพิสูจน์นั้นขอใหม้อบไวแ้ก่องค์

พระผูเ้ป็นเจา้ พอ่เหน่ือยมาก, เรียกอะบีเมเล็คมาซิ” 
เอสเธอร์จึงออกไปตามคนใชม้า แลว้เขาทั้งสองก็กลบัเขา้บา้น 
เม่ือเบ็นเฮอร์ออกมาจากโรงเก็บสินคา้ ก็คิดวา่คงจะหมดหวงัเหมือนกบัความหมดหวงัท่ีเคย

ไดรั้บมาแต่ก่อน ๆ ในการท่ีจะสืบหามารดาและนอ้งสาวของตน 
ตรงหนา้ท่ีเบน็เฮอร์ยนือยูน่ั้นมีป่าตน้สนสูงตระหง่านและล าตน้ตรงเรียวเหมือนเสากระโดงเรือ 

เขาตั้งใจจะเขา้ไปพกัร่มก็พอดีไดย้นิเสียงแตรเป่าดงัไพเราะ 
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มีชายคนหน่ึงลุกข้ึนเดินมาหาเขาพดูกบัเบน็เฮอร์วา่ “สันติสุขจงมีแก่ท่าน”  
“ขอบคุณ, ท่านจะไปไหน?” 
“จะไปสนามกีฬา ผมก็ชอบดูกีฬาเหมือนกนั” 
“มีสนามกีฬาดว้ยหรือ?” 
“มี, เสียงเป่าแตรเรียกผูแ้ข่งขนัแลว้เม่ือสักครู่น้ี” 
เบน็เฮอร์ “ผมไม่รู้จกั.........ขอตามไปดว้ยคนไดไ้หม?” 
“ยนิดี ผมไดย้นิเสียงเขาแข่งรถกนัแลว้” 
เบน็เฮอร์จึงแนะน าตวัเองวา่ “ผมเป็นบุตรอาริอุส, แม่ทพั ท่านล่ะคือใคร?” 
“ผมคือมอลลคั พอ่คา้ให้อนัติออ๊ก” 
“เสียงแตร, เสียงลอ้รถและการกีฬาต่าง ๆ ท าใหผ้มต่ืนเตน้มากผมมีความช านาญทางน้ี และเคย

มีช่ือเสียงในสนามกีฬาในกรุงโรม ขอใหเ้รารีบไปกนัเร็ว ๆ” 
มอลลคัพดู “ท่านแม่ทพัเป็นชาวโรมนั แต่บุตรของเขาแต่งกายแบบยดูา” 
เบน็เฮอร์ตอบวา่ “ท่านเจา้คุณอาริอุสเป็นบิดาบุญธรรม” 
“ออ้, ทราบแลว้, ขอโทษเถิด” 
เม่ือเดินผา่นป่ามาแลว้ก็มาถึงสนามกีฬา บริเวณสนามพรมน ้าท าเรียบร้อยดว้ยลูกกล้ิง ทางสอง

ขา้งมีเชือกกั้นขึงไวบ้นปลายหอกท่ีปักข้ึน มีท่ีนัง่ส าหรับผูเ้ขา้ชม มีหลงัคากั้นบงัแดด ทั้งสองคนไดเ้ขา้
ไปนัง่ท่ีอธัจนัทร์แห่งหน่ึง 

เบน็เฮอร์นบัรถแข่งเห็นมี 9 คนั 
เขาพดู “ผมขอชมผูเ้ขา้แข่งในภาคตะวนัออก ผมวา่เขาจะใชม้า้เพียงสองตวั แต่เขาทะเยอทะยาน

ใชม้า้ถึงส่ีตวั ขอใหเ้ราชมการแข่งต่อไป” 
รถแปดคนัไดผ้า่นท่ีดูไปแลว้ บา้งก็เดิน, บา้งกระโดด, บงัคบักนัอยา่งดี แต่คนัท่ีเกา้ห้อมาอยา่ง

เตม็ท่ี เบ็นเฮอร์ตะโกน 
“ผมเคยท างานในคอกมา้ของจกัพรรดิ แต่ก็ไม่เคยเห็นมา้เช่นน้ีเลย” 
มา้ท่ีกล่าวน้ีผา่นไปโดยเร็วเกิดการสับสนข้ึน คนดูผูห้น่ึงร้องเสียงดงั เบ็นเฮอร์หนัมาดู เห็นคน

แก่ลุกข้ึนจากท่ีนัง่ ก ามือแน่นยกข้ึน ตาลุกโพลง หนวดเคราสีขาวสั่น คนท่ีพดูอยูใ่กลห้วัเราะ 
เบน็เฮอร์ถาม “เขาควรเคารพคนแก่” 
“เขาเป็นคนส าคญัจากทะเลทราย มีอูฐเป็นฝงู ๆ และมา้พนัธ์ุของกษตัริยฟ์าโร เขาช่ือพ่อเฒ่าอิล

เดอริม” 
ขณะน้ีผูข้บัรถพยายามร้ังมา้ แต่ไม่เป็นผล  
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เขาสั่งคนใช ้“ไปใหท้นั รีบขบัไปเร็ว ๆ อา้ยเจา้โรมนัน่ีมนัโกงเสียแลว้ มนัแกลง้ชกัมา้ใหช้า้ เรา
ถูกคนโรมนัตม้เอาแลว้”  

เบน็เฮอร์ไดย้นิก็รู้สึกเห็นใจชายแก่ผูน้ี้ 
มา้ทั้งส่ีตวัเป็นมา้ดี ไม่บกพร่อง สมบูรณ์ทุกอยา่ง หูยาวเรียวไปตามหวั หนา้กวา้งเตม็บริบูรณ์ 

เป็นมา้ท่ีมีก าลงัดี 
เบน็เฮอร์ไดย้นิเสียงคนชราพูดก็รู้วา่เขาเล้ียงมา้เอง และหวงัจะชนะพวกโรมนัอยา่งแน่ ๆ ถา้ได้

คนท่ีไวใ้จขบั 
ในทนัใดนั้นมีรถคนัหน่ึงปรากฏผดิกบัคนัอ่ืน ๆ คนขบั, รถและมา้คลา้ยกบัฝึกซอ้นใหม่ ๆ เสียง

คนโห่ร้องและตบมือท าใหม้า้ต่ืน ท าใหค้นขบัเป็นท่ีสนใจแก่เบน็เฮอร์ มา้น าสองตวัสีด า ส่วนมา้ตามสี
ขาว  

ลอ้รถสร้างอยา่งประหลาด ดุมรถท าดว้ยทองสัมฤทธ์ิ ซ่ีลอ้ท าดว้ยงาชา้งโคง้ออก ใหท้อง
สัมฤทธ์ิหุม้ กงลอ้ท าดว้ยไมม้ะเกลือ ส่วนเพลาลอ้ทั้งสองมีรูปหวัเรือท าดว้ยทองเหลืองอยูท่ี่ปลายเพลา 
พื้นรถท าดว้ยไมเ้บากาไหล่ทองค า 

การปรากฎของมา้สวยและรถมา้เป็นประกายท าใหเ้บน็เฮอร์สนใจในตวัผูข้บัมากข้ึน 
ผูข้บันั้นคือใคร” 
เบน็เฮอร์ยนืตวัตรง สัญชาติญาณและความทรงจ าของเขาบอกไดไ้ม่พลาด เจ้าคนขบักคื็อเม

สซาลานั้นเอง 
การเลือกเอามา้ดี ๆ รถงาม การแสดงตวัและท่าทางของคนขบัการแสดงตวัอวดอ านาจวา่เป็น

พวกจกัพรรดินิยม ถือวา่มีอ านาจครองโลกมาหลายชัว่อายคุน เบน็เฮอร์รู้วา่เมสซาลาไม่เปล่ียนแปลง 
เป็นคนหยิง่, อวดดี, บา้บินตามเคย  

เบน็เฮอร์เดินลงไปจากท่ีนัง่ พอ่เฒ่าอาหรับลุกข้ึนยนืและร้องประกาศวา่ 
“คนชาวตะวนัออกและตะวนัตกทั้งหลายโปรดฟังทางน้ี พอ่เฒ่าอิลเดอริมขอตอ้นรับท่าน

ทั้งหลาย มา้ส่ีตวัของขา้พเจา้น้ีเป็นมา้ดีท่ีสุด น ามาแข่งขนักบัมา้เก่ง ๆ แต่ตอ้งการคนขบัท่ีเขม้แขง็ ใคร
สามารถขบัไดอ้ยา่งดีจะไดร้างวลัอยา่งงามตลอดชีวิต ขา้พเจา้สัญญาต่อหนา้คนส าคญัท่ีมาประชุมกนัใน
ท่ีน้ี น่ีเป็นค าสอนของพอ่เฒ่าอิลเดอริมผูใ้จกวา้ง” 

การประกาศน้ีท าใหค้นต่ืนเตน้มากบนอฒัจนัทร์ คนทั้งหลายไดถ้กกนัตลอดทั้งกลางวนัและ
กลางคืนทัว่เมืองอนัติออ๊ก เบ็นเฮอร์ไดย้นิประกาศจึงหยดุฟัง 

การเห็นหนา้อา้ยเมสซาลาท าใหเ้บน็เฮอร์ใชค้วามคิดอยา่งมากมนัเหมือนกบัวา่มือเหล็กมา
พรากเขาจากมารดาหยก ๆ เหมือนกบัอา้ยพวกโรมนัมนัตีตราปิดบา้นของเขาท่ีประตูบา้น เขาระลึกไป
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ถึงวา่การเป็นทาสฝีพายล าบากยากแคน้ เขาไม่มีอะไรท่ีจะตอ้งนึกคิดมากนอกจากรอวนัแกแ้คน้พวก
โรมนัใหจ้งได ้ โดยเฉพาะเจา้เมสซาลา เขาจึงมีใจเด็ดเด่ียวช่วย มนักลบัเยาะเยย้ เขาจึงคอยวนัเวลาท่ีจะ
แกแ้คน้ บดัน้ีเวลานั้นก็มาถึงแลว้ เขาจึงอธิษฐานขอใหท้ าการแกแ้คน้ใหส้ าเร็จ 

เม่ือไดม้าเผชิญหนา้กนัเขา้แลว้ แมเ้ขาจะรู้วา่เมสซาลาเคยทุกขย์ากและคบัแคน้มาแลว้ แต่
ความรู้สึกของเบ็นเฮอร์ไม่เป็นเช่นนั้น เขารู้สึกวา่เจา้เมสซาลามนัรุ่งเรืองข้ึน เพราะมีรถอะไหล่ทองค าข่ี 

เขามองไปในถนนชัว่ขณะ เห็นคนเดินเขา้ออกเป็นหมู่ ๆ มีทั้งทหารมา้, ทหารรบ พวกสตรีนัง่
เสล่ียงคานหามดว้ยทาส และมีรถรบวิง่ไปมาไม่ขาดสาย 

ขณะนั้นมีอูฐขาวสูงตวัหน่ึงเดินมา มีทหารมา้น า มีกูบขนาดใหญ่บนหลงัอูฐเป็นสีแดงและ
ทองค า มีทหารถือหอกตามหลงัข่ีมา้อีกสองคน 

คนดูคนหน่ึงเอ่ยข้ึนวา่ “แหม, อะไรสวยงามจริง ใครก าลงัมานัน่แน่ะ” 
อีกคนหน่ึง “เจา้เสด็จมาจากเมืองไกลกระมงั” 
“บางทีจะเป็นกษตัริย”์ 
“ถา้เป็นชา้งละก็เป็นกษตัริยแ์น่” 
คนท่ีสามมีความเห็นแปลกออกไป 
“คนท่ีข่ีอูฐมานั้นไม่ใช่ทั้งเจา้และกษตัริย ์แต่เป็นผูห้ญิงสองคน”  
อูฐตวัน้ีงามมากไม่เคยมีใครเห็นมาแต่ก่อน มนัมีระฆงัเงินแขวนคอเดินไปอยา่งแช่มชา้คลา้ยกบั

วา่ไม่มีอะไรบรรทุกอยูบ่นหลงั  
ผูช้ายและหญิงท่ีนัง่มาในกบูนั้นคือใคร? 
หญิงนั้นมาตามแบบภาคตะวนัออก มีผา้ม่านโปร่งปิด เธอสวมก าไลแขน ก าไลมือ มีสร้อย

ทองค าติอต่อกนั ไม่เช่นนั้นแลว้จะเห็นแขนขาวเหมือนแขนเด็ก มือหน่ึงทา้วขา้ง ๆ กบู เห็นน้ิวเหมือน
ล าเทียนเตม็ไปดว้ยแหวนเพชร  

ใบหนา้ของเธองามสาวสดรูปไข่ ผวิเน้ือไม่ขาว แต่ก็ไม่ด า ผมไม่เป็นสีทอง แต่เหมือนกบัหญิง
ในลุ่มแม่น ้าไนลต์อนบน ผวิเน้ือด าแดง ตาโต ขนตาด า ปากเล็กสีแดง ฟันขาว ศีรษะเล็ก คอยาว กม้
เล็กนอ้ยพองาม งามเหมือนพระราชินี 

เธอพอใจและสนใจมองดูคนและสถานท่ี เธอไดพ้ดูกบัคนขบัซ่ึงเป็นชาวอายธิโอปเปีย ล ่าสัน 
แต่งตวัคร่ึงท่อนก าลงัขบัอูฐเขา้สู่น ้าพุและบงัคบัใหม้นัคุกเข่าลง แลว้เขาก็รับถว้ยจากนางเพื่อไปตกัน ้า 
ทนัใดนั้นมีเสียงรถและมา้หอ้มาโดยเร็ว คนท่ียนืดูอยูร้่องโวยวายและแตกกระจายเพื่อหลีกรถมา้ 

มอลลคัร้องตะโกนบอกเบน็เฮอร์ใหรี้บหนีวา่ “อา้ยโรมนัตั้งใจจะเหยยีบพวกเราใหต้ายระวงัให้
ดี” 
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เบน็เฮอร์มองไปทางเสียงเอะอะก็มองเห็นเมสซาลา ขบัรถมา้ส่ีตวัพุง่เขา้ชนฝงูชน 
ฝงูชนท าใหอู้ฐตกใจ แต่มนัลุกข้ึนไม่ทนัเพราะมนัเค้ียวเอ้ืองหญา้อยู ่คนขบัก็ตกใจกลวั ผูเ้ฒ่าซ่ึง

อยูใ่นกบูออกไม่ทนั และสตรีนั้นก็หนีไม่ทนั เบน็เฮอร์เห็นวา่จะมีอนัตรายจึงกระโดดเขา้ไปขวางไว ้
และตะโกนบอกเมสซาลาวา่ 

“หยดุ ถอยไป ถอยกลบัไป” 
เจา้เมสซาลากลบัหวัเราะขบขนั เบน็เฮอร์เห็นทางเดียวจะตอ้งช่วยจึงกระโดดเขา้จบัเชือกมา้คู่

หนา้ไวโ้หนตวัจนสุดก าลงัร้องวา่ “อา้ยชาติหมาโรมนั ไม่เอาใจใส่ชีวติมนุษยบ์า้งเลยนะ” มา้คู่หลงัถอย
หลงั ท าใหม้า้คูหนา้หมุมตวั และท าใหร้ถเอียง เมสซาลาไม่ตก แต่เพื่อนของเขามอติลสัตกลงไปยงั
พื้นดิน เม่ือเห็นวา่อนัตรายผา่นพน้ไปแลว้ คนดูจึงไดห้วัเราะอยา่งเหยยีดหยาม 

ความกลา้บา้บ่ินของเจา้โรมนัน้ีก็เพื่อจะท าอวดประชาชน เขาโยนเชือกแลว้โดดลงไปท่ีเบน็
เฮอร์ แลว้ก็หนัไปพดูกบัชายชราและสตรีนั้นวา่  

“ขอโทษเถิด ผมเมสซาลาสาบานไดว้า่ไม่เห็นอูฐของท่านจริง ๆ ส าหรับประชาชนเหล่าน้ี ผม
เช่ือวา่ผมสามารถพอท่ีจะไม่ทบัเขาเป็นแน่” 

ท่าทางหยิง่จองหอง ไม่เอาใจใส่ประชาชนสมกบัค าพดูของเราประชาชนตอ้งการฟังเขาพดูจึง
เงียบกริบ และมัน่ใจวา่จะมีชยัชนะเหนือศตัรู เขาจึงบอกใหเ้พื่อนน ารถไปจอดทางท่ีปลอดภยั แลว้พดู
กบัหญิงนั้นวา่ 

“เธอมีผูใ้หญ่มาดว้ย ถา้ท่านยงัไม่อภยัโทษ เด๋ียวผมจะพยายามมาขอโทษภายหลงั โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่กบับุตรสาวของท่าน” 

เธอเฉย ไม่พดูอะไร 
“ใหต้ายซี, เธอสวยแท ้ๆ ระวงัใหดี้นะ อะโปโลจะหลงผิดไปวา่เธอเป็นคู่รักของเขา เธอมาจาก

ประเทศไหนหนอ? อยา่หนักลบัไปเลยตาของเธอช่างคมคายจริง ๆ ปากของเธอก็งาม อียปิตก์็มี
เคร่ืองหมายความรักติดไว ้โธ่ อยา่หนัไปทางเจา้ทาสนั้นเลย, คนสวย ก่อนท่ีเธอจะแสดงความเมตตาต่อ
ผูน้ี้ โปรดบอกหน่อยเถิดวา่เธออภยัโทษใหแ้ลว้” 

ตอนน้ี เธอหนัมาพดูกบัเบ็นเฮอร์ ยิม้และค านบัเขาวา่ “โปรดมาน่ีหน่อยเถิด” 
เธอพดูกบัเบน็เฮอร์วา่ “กรุณาเอาถว้ยน้ีไปตกัน ้ามาให้เตม็ บิดาของดิฉนักระหายน ้า”  
“ผมยนิดีท่ีจะรับใช้” 
เบน็เฮอร์หนัไปท าธุระให้ เขาไดเ้ผชิญหนา้กบัเมสซาลา สบสายตากนั คนยดูามีลกัษณะทา้ทาย 

ส่วนคนโรมนัสวมเกราะเป็นเงา 
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เมสซาลาโบกมือใหห้ล่อน “เธอผูแ้ปลกหนา้งามจริง, แต่ใจร้ายถา้อะโปโลไม่เอาตวัเธอไป เธอ
จะตอ้งพบกบัผมอีก ผมไม่รู้จกัประเทศของเธอ จึงไม่รู้วา่จะฝากเธอไวก้บัพระเจา้องคใ์ด ดว้ยเดชเทพย
ดาทั้งหลาย ผมขอมอบเธอไวก้บั........ตวัผมเอง” 

เมสซาลากลบัไปยงัรถ หญิงนั้นมองดูเขา และทนัใดนั้นเธอรับน ้ามาใหบิ้ดาด่ืม และเธอก็ด่ืมต่อ 
พลางกม้ลงมอบใหเ้บน็เฮอร์ กิริยาท่าทางของเธองามมาก 

“ขอใหท้่านเก็บถว้ยน้ีไว ้มนัเตม็ไปดว้ยพรทั้งหลายท่ีเป็นของท่านทั้งส้ิน” 
อูฐลุกข้ึนยนืท าท่าจะออกเดินไป ชายชราจึงตะโกนวา่ 
“มาน่ีแน่ะ” 
เบน็เฮอร์เขา้ไปหาเขาดว้ยความเคารพ 
“ในวนัน้ีท่านไดป้รนิบติัต่อคนแปลกหนา้เป็นอนัดี มีพระเจา้แต่เพียงองคเ์ดียวในพระนามอนั

บริสุทธ์ิของพระองค ์ เราชอบใจท่านมากขา้พเจา้คือบลัทาซาร์ชาวอียปิต ์ เราเป็นแขกของพอ่เฒ่าอิลเด
อริมผูใ้จกวา้ง เขาตั้งเตน็ทอ์ยูใ่นสวนอินทะผาลมัห่างจากหมู่บา้นดาฟน่ี จงไปหาเราท่ีนัน่ ท่านจะไดรั้บ
การตอ้นรับอยา่งมีไมตรีจิตของผูรู้้จกักตญัญู”  

เบน็เฮอร์แปลกใจในถอ้ยค าไพเราะและน่านบัถือของท่านผูเ้ฒ่าในขณะท่ีเขามองผูจ้ากไป เขาก็
เห็นเจา้เมสซาลาขบัรถไปอยา่งสนุกสนานไม่แยแสและหวัเราะเยาะ 

เบน็เฮอร์ถาม “มอลลคั, คนเราจะลืมแม่ของเขาไดห้รือไม่?” 
“คุณพอ่ของผมเป็นคนมีช่ือเสียงและมีเกียรติสูงในกรุงเยรูซาเล็มเม่ือคุณพอ่ตาย คุณแม่ก็มีอายุ

มากแลว้ ท่านเป็นคนดีและมีมารยาทงามค าพดูของท่านลว้นแต่แสดงความเมตตากรุณา การงานของ
ท่านเป็นท่ีสรรเสริญแก่คนทัว่ไป ท่านเป็นคนมีอารมณ์ดี ผมมีนอ้งสาวคนหน่ึง เราเห็นหนา้กนัอยูแ่ค่
เพียงเท่าน้ี เรามีความสุขสบายดีจนถึงกบัเห็นวา่ค าสุภาษิตโบราณท่ีกล่าววา่ “พระเจา้มิไดป้ระทบัอยูทุ่ก
แห่ง เพราะฉะนั้นพระองคจึ์งสร้างมารดาไว”้ เป็นความจริง จนกระทัง่วนัหน่ึง เหตุร้ายไดเ้กิดแก่เจา้
พนกังานโรมนัในขณะท่ีเขาข่ีมา้น ากองทหารผา่นบา้นเราพวกทหารจึงพงัประตูกรูเขา้ไปจบัพวกเรา 
ตั้งแต่นั้นมาผมไม่พบหนา้มารดาและนอ้งสาวอีกเลย จึงไม่รู้วา่เป็นตายร้ายดีประการใด แต่คุณมอลลคั 
เจา้คนข่ีรถโน่นน่ะมนัอยูด่ว้ยขณะท่ีครอบครัวของเราตอ้งพรากจากกนั มนัเป็นคนจบัตวัผมส่งใหท้หาร 
มนัไดย้นิแม่อธิษฐานเพื่อลูกและมนัหวัเราะเยาะเม่ือทหารลากเอาตวัคุณแม่ไป วนัน้ีผมจึงจ ามนัไดแ้ต่
ไกล, มอลลคั 

เบน็เฮอร์จบัแขนมอลลคั 
“มอลลคั, มนัเป็นผูเ้ก็บความลบัท่ีผมก าลงัแสดงหา มนัรู้ดีวา่มารดาและนอ้งสาวของผมอยูท่ี่

ไหนและเป็นอยา่งไร หรือถา้ตาย มนัก็รู้ท่ีตาย และเก็บกระดูกไวท่ี้ใด” 
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“เขาจะไม่บอกหรือ?” 
“ไม่บอกหรอก” 
“ท าไม?” 
“ก็เพราะเขาเป็นคนโรมนัน่ะซี” 
มอลลคัเดือดแคน้โพล่งออกมาวา่ “ท าไมไม่จดัการเก็บมนัเสีย?”  
“การท าเช่นนั้นผมจะไม่ไดรั้บประโยชน์ตลอดไป ผมจะฆ่ามนัเสียก็ได ้ แต่ความตายรักษา

ความลบัไวแ้น่นหนากวา่อา้ยเจา้โรมนัท่ีมีมลทิน” 
หยดุไปสักครู่หน่ึง เบ็นเฮอร์เอ่ยข้ึนวา่ 
“ผมจะไม่ฆ่าเขา เพราะความลบัจะพลอยสูญไปดว้ย แต่ผมจะตอ้งลงโทษเขาอยา่งอ่ืน ขอใหคุ้ณ

ช่วยผมดว้ย” 
เขาจึงพากนัเดินไปตามถนนในทุ่งนา เบน็เฮอร์กล่าววา่ 
“คุณรู้จกัพ่อเฒ่าอิลเดอริมผูใ้จกวา้งไหม?” 
“รู้จกั” 
“สวนอินทะผาลมัของเขาอยูท่ี่ไหน? ห่างจากหมู่บา้นดาฟนีสักเท่าไร?” 
“ส่วนอินทะผาลมัอยูห่่างหมู่บา้นดงักล่าว ถา้ใชม้า้ก็ราว 2 ชัว่โมงถา้ไปอูฐเร็วก็ชัว่โมงเดียว” 
“ขอบใจท่ีใหค้วามรู้ต่าง ๆ การแข่งกีฬานั้นประกาศทัว่ไปหรือยงัและแข่งขนัเม่ือใด?” 
“วนัท่ี 6 ถดัจากวนัน้ีไปจะมีการแข่งขนักีฬา” 
“เวลาสั้นมาก แต่ก็เพียงพอ, มอลลคั” ค  าพดูตอนหลงันั้นเด็ดขาดมาก “ผมจะเขา้แข่งรกมา้ ขอ

แต่เง่ือนไขประการเดียวคือตอ้งแน่นอนวา่เจา้เมสซาลาเป็นผูเ้ขา้แข่งขนัดว้ย” 
มอลลคัตอบ “เมสซาลาจะเขา้แข่งขนัแน่ ๆ เขาท าสัญญาผกูมดัตวัเองท่ีจะเขา้แข่งขนัหลายวธีิ 

เช่นประกาศตามถนน, ในท่ีอาบน ้าสาธารณะและโรงละคร, ในวงัและโรงทหาร และเพื่อท่ีจะไม่ใหเ้ขา
บอกเลิกง่าย ๆ ช่ือของเขาปรากฏอยูใ่นบญัชีพนนัขนัต่อของพวกนกัเลงการพนนัเมืองอนัติอ๊อกทุกคน
ทีเดียว” 

“มีการพนนัขนัต่อดว้ยหรือ, มอลลคั?” 
“ถูกแลว้, พนนักนัจริงจงั ฉะนั้นเขาจึงฝึกซอ้มมากดงัท่ีเธอเห็นเธอ” 
“ออ้, นัน่เองรถและมา้ซ่ึงเขาจะเอาเขา้แข่ง ขอบใจมาก มอลลคัคุณช่วยผมมาก, พอใจแลว้ คุณ

โปรดน าทางผมไปยงัสวนอินทะผาลมัและแนะน าใหรู้้จกักบัผูเ้ฒ่าอิลเดอริมผูใ้จกวา้งทีเถิด” 
“เม่ือไร?” 
“วนัน้ีแหละ มา้ของเขา.........” 
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“คุณชอบมา้เหล่านั้นหรือ?” 
เบน็เฮอร์ตอบอยา่งต่ืนเตน้วา่ “ผมเห็นเม่ือไปดูแข่งคราวก่อนประเด๋ียวเดียวเจา้ 
เมสซาลาก็แซงข้ึนมาบงัเสีย จึงมองไม่เห็นอีก ผมจ าไดว้า่มนัเป็นมา้พนัธ์ุดีท่ีแปลกประหลาด

และเด่นของทะเลทรายทีเดียว ถา้เป็นตามท่ีพูดกนั ผมสามารถจะน ามนัไปสู่ชยัชนะไดอ้ยา่งงาม ผม
สามารถ..........” 

“เอาใหช้นะไดเ้งินมาก ๆ หรือ?” 
เบน็เฮอร์ตอบโดยเร็ววา่ “ไม่ใช่เร่ืองเงิน ผมตอ้งการจะแสดงใหเ้ห็นวา่เรามีความสามารถกวา่

คนโรมนั ผมตอ้งการจะปราบพยศของศตัรูต่อหนา้ธารก านลั ตอ้งท ามนัใหอ้ายเสียบา้ง, ไปเถิด เรา
เสียเวลาไปมากแลว้ อยากไปถึงเตน้ทพ์อ่เฒ่าโดยเร็วท่ีสุด” 

มอลลคัคิดอยูส่ักครู่หน่ึง 
“ใหเ้ราเดินตรงไปยงัหมู่บา้นซ่ึงอยูใ่กล ้ ๆ น้ี แลว้หาเช่าอูฐเร็วสองตวัจะไปถึงภายในชัว่โมง

เดียว” 
“แลว้ขอใหเ้รา........” 
เบน็เฮอร์กล่าว “ผมเห็นพอ่เฒ่าดึงหนวดและด่าตวัเองวา่ไปหลงเช่ือเจา้โรมนั ถา้กายซาไดย้นิ

เขา้กค็งจะพดูวา่ “เราไม่ชอบเพื่อนแบบน้ีก าจดัเขาเสีย” 
มอลลคัยิม้ตอบวา่ “เป็นการตดัสินใจไม่รอบคอบสักหน่อย อิลเดอริมไม่ชอบพวกโรมนันกั เขา

มีเร่ืองเจบ็ใจ คือเม่ือสามปีล่วงมาแลว้พวกปาร์เทียนส์ปรากฏตวับนถนนสายบอสราไปเมืองดาเมเซค 
และเขาท าการปลน้กองอูฐซ่ึงบรรทุกภาษีอากรจากต าบลต่าง ๆ ในแถบนั้นเขา้ไปในเมือง โจรมนัฆ่าทุก
คนท่ีจบัได ้ ซ่ึงเจา้หนา้ท่ีทางกรุงโรมอาจใหอ้ภยัถา้ส่งแต่ทรัพยสิ์นไปยงัโรม พวกนายอากรถูกบงัคบัให้
รับใชก้ารสูญเสียคร้ังน้ีจึงร้องทุกขต่์อกายะซา ๆ จึงใหเ้ฮโรดรับใช ้ เฮโรดจึงยดึทรัพยสิ์นของอิลเดอริม
อีกต่อหน่ึง โดยหาวา่พอ่เฒ่าน้ีละเลยต่อหนา้ท่ี พอ่เฒ่าจึงเจบ็ใจแต่นั้นมา และความโกรธแคน้ทวมีากข้ึน
เสมอ 

มอลลคักล่าวต่อไป “เม่ือสองสามสัปดาห์ล่วงแลว้ พอ่เฒ่าน้ีไปหาซิโมนิเดสและพบผมอยูพ่อดี 
สังเกตเห็นเขาสนใจในเร่ืองหน่ึง ผมจึงขอตวัออกมา แต่เขาหา้ม เพราะเห็นวา่ผมเป็นชนอิราเอลจึงให้อยู่
ฟังเร่ืองแปลกประหลาด ท าใหผ้มแคลงใจท่ีวา่ผมเป็นชนอิสราเอล ต่อไปน้ีเป็นเร่ืองท่ีเขาเล่าซ่ึงผมตดั
ใหส้ั้น เพราะเราใกลจ้ะถึงเตน้ทแ์ลว้ ส่วนรายละเอียดให้พอ่เฒ่าเล่าเอง คือหลายปีล่วงมาแลว้ คน 3 คน
ไดแ้วะมาท่ีเต็นทข์องอิลเดอริมในทะเลทราย เขาเป็นคนต่างประเทศฮินดู, กรีกและอียปิต ์ข่ีอูฐใหญ่และ
สีขาว พอ่เฒ่าก็ตอ้นรับให้พกันอน, รุ่งข้ึนเขาลุกข้ึนและอธิษฐานอนัเป็นส่ิงใหม่ต่อพอ่เฒ่า คือค า
อธิษฐานท่ีทูลต่อพระเจา้และพระบุตรของพระองคซ่ึ์งเป็นเร่ืองลึกลบัมาก ภายหลงัท่ีรับประทานอาหาร
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เชา้แลว้ ชาวอียปิตจึ์งบอกวา่พวกเขาคือใคร, มาจากไหนทุกคนไดเ้ห็นดาวและมีเสียงออกจากดาวสั่งให้
เขาไปกรุงเยรูซาเล็มและแสวงหากษตัริยข์องชนชาติยดูาท่ีเกิดใหม่ พวกเขาก็เช่ือฟังและท าตามแลว้
ดวงดาวไดน้ าเขาออกจากกรุงเยรูซาเล็ม จึงเห็นทารกเกิดใหม่ในถ ้า พวกเขาจึงนมสัการและถวาย
ของขวญัอนัมีค่า และเป็นพยานถึงส่ิงท่ีตนไดรู้้เห็น แลว้เขาก็ข่ีอูฐรีบหนีไป ไปพกัอยูก่บัพอ่เฒ่า เพราะเฮ
โรดกษตัริยใ์นสมยันั้นจะจบัตวัและเอาพวกเขาไปฆ่า พ่อเฒ่าก็ใหซ่้อนตวัอยูก่บัตนหน่ึงปี และก่อนจะ
จากกนัไปเขาไดใ้หข้องขวญัราคาสูงแก่พอ่เฒ่า” 

เบน็เฮอร์ตะโกน “เป็นเร่ืองประหลาดอศัจรรยท่ี์สุด เขาไปถามวา่อยา่งไรท่ีเมืองเยรูซาเล็ม?” 
เขาไปถามวา่ “กษตัริยข์องชนชาติยดูาท่ีเกิดใหม่อยูท่ี่ไหน?” 
“เขาพบเด็กไหม?” 
“พบและนมสัการดว้ย” 
“เป็นเร่ืองอศัจรรย,์ มอลลคั” 
“อิลเดอริมเป็นคนเคร่งครัด แมจ้ะเป็นคนต่ืนเตน้เหมือนพวกแขกอาหรับก็ตาม เขาไม่พดูเทจ็

เป็นแน่” 
มอลลคัพดูอยา่งหนกัแน่น จนลืมนึกถึงอูฐ ๆ ก็ลืมนึกถึงผูท่ี้ข่ีมนัจึงเล้ียวเขา้ไปกนหญา้ขา้งถนน  
เบน็เฮอร์ถาม “อิลเดอริมไม่รู้วา่ข่าวคนทั้งสามต่อไปหรือ? เขาเป็นอยา่งไรในเวลาต่อมา?” 
“รู้ซิ, นัน่เป็นเหตุให้เขาไปหาซิโมนิเดสในวนัท่ีขา้พเจา้กล่าว คือในคืนก่อนของวนันั้นชาว

อียปิตก์็มาปรากฏตวัต่อเขา” 
“ท่ีไหน?” 
“ท่ีประตูเตน้ทท่ี์เราก าลงัไป” 
“ท าไมเขาจึงรู้วา่เป็นอียปิต”์ 
“รู้ไดโ้ดยดูลกัษณะและท่าทางเหมือนคุณรู้จกัดูมา้ในวนัน้ี” 
“ข่ีอูฐใหญ่สีขาว และมีช่ือเดียวกนัคือบลัทาซาร์ คนอียปิต”์ 
“เป็นส่ิงอศัจรรยข์องพระเจา้” 
เบน็เฮอร์พดูอยา่งต่ืนเตน้  
มอลลคัแปลกใจถามวา่ “ท าไมจึงอศัจรรย?์” 
“คุณวา่บลัซาร์ใช่ไหม?” 
“นัน่เป็นช่ือท่ีผูเ้ฒ่าบอกเราท่ีบ่อน ้าพุ” 
เม่ือไดรั้บการเตือนใจ มอลลคัก็ต่ืนเตน้ เขาพูดต่อไป  
“จริง, เป็นอูฐตวัเดียวกนั และคุณไดช่้วยชีวติผูเ้ฒ่านั้น” 
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เบน็เฮอร์ “และผูห้ญิงคนท่ีพูดกบัเขานั้นก็คือบุตรสาวของเขา” 
ทนัใดนั้นพ่อเฒ่าอิลเดอริมข่ีมา้มาถึง และมีรถมา้ส่ีตวัลากตามหลงัเขา เขากม้หนา้ แต่พอเห็น

สองคนเขาก็เงยหนา้ข้ึนและพดูวา่ 
“สหาย มอลลคั, ขอใหท้่านมีสันติสุข, ยนิดีตอ้นรับท่าน” 
เขาทั้งสองตามพ่อเฒ่าไปท่ีประตูเตน้ท ์แลว้เขาก็ลงจากหลงัมา้พอ่เฒ่าก็คอยตอ้นรับเขา 
“ในพระนามพระเจา้ เชิญเขา้มาขา้งใน” 
เม่ือเขา้ไปขา้งในกนัหมดแลว้ มอลลคัจึงเขา้ไปพดูกบัพอ่เฒ่าเงียบ ๆ เสร็จแลว้จึงเขา้ไปขอโทษ

ต่อเบ็นเฮอร์ 
“ผมไปบอกเร่ืองคุณแก่พ่อเฒ่า เขาจะใหคุ้ณทดลองมา้ของเขาในวนัรุ่งข้ึนตอนเชา้ เขาเป็นมิตร

ดี ผมก็ท าอะไรต่ออะไรใหคุ้ณแลว้คุณควรตอ้งท าต่อไปใหต้ลอด ส่วนผมจะกลบัไปเมืองอนัติออ๊ก 
เพราะนดัพบไวก้บัผูห้น่ึงท่ีนัน่ในคืนน้ี ผมไม่มีทางเล่ียงได ้ จะตอ้งรีบไป พรุ่งน้ีจึงจะกลบัมาตระเตรียม
การต่อไป ถา้ทุกส่ิงเรียบร้อยดี ผมจะอยูเ่ป็นเพื่อนคุณจนเสร็จส้ินการแข่งขนักีฬา” 

เม่ือต่างอวยพรกนัแลว้ มอลลคัก็กลบัไป 
เม่ือกลบัมาถึงอนัติออ๊กแลว้ มอลลคัก็รีบไปรายงานเร่ืองกบัชิโมนิเดส โดยกล่าวดว้ยความ

เคารพวา่ “ขอท่านจงมีสันติสุข และคุณดว้ย, เอสเธอร์” เม่ือทกัทายปราศรัยกนัแลว้ ก็พูดถึงเร่ืองงาน 
“เจา้หนุ่มคนนั้นเป็นอยา่งไรบา้ง, มอลลคั?” 
เขาไดร้ายงานเหตุการณ์ในวนันั้นอยา่งเงียบ ๆ โดยตลอด 
พอ่คา้กล่าวในท่ีสุดวา่ “ขอบใจมาก, มอลลคั เจา้ท างานไดดี้มาก ไม่มีใครเหมือน เจา้หนุ่มคน

นั้นมีสัญชาติอะไรแน่” 
มีสัญชาติอิสราเอล”  
“แน่ใจหรือ?” 
“แน่ยิง่กวา่แน่ เขาบอกความเป็นไปแก่คุณนอ้ยเกินไป” 
“เขาเรียนรู้วธีิรอบคอบมาจากท่ีอ่ืน ผมจึงไม่ไวใ้จเขา” 
“มอลลคั, ในการกระท าและค าพดูของเขา เจา้จบัจุดหมายส าคญัไดไ้หม?” 
“จุดหมายส าคญัของเขาก็คือตอ้งการพบมารดาและนอ้งสาวเป็นประการแรก ประการท่ีสองก็

คือเจบ็ใจพวกโรมนั โดยเฉพาะเจา้เมสซาลาท่ีท าผดิต่อเขา เขาจึงตอ้งการจะปราบพยศมนัเสีย การ
เผชิญหนา้กนัท่ีบ่อน ้าพุเป็นโอกาสเหมาะ แต่มนัไม่กวา้งขวางพอท่ีชาวโลกจะไดรู้้เห็น”  

ซิโนนิเดสกล่าว “เจา้เมสซาลามนัมีอิทธิพลมากนะ” 
“ต่อไปเขาจะเผชิญหนา้กนัในสนามแข่งรถ” 
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“ผลจะเป็นอยา่งไร?” 
“เบน็เฮอร์จะตอ้งชนะแน่ ๆ” 
“เจา้รู้ไดอ้ยา่งไร?” 
มอลลคัยิม้ “ผมวนิิจฉยัจากค าพดูของเขา” 
“เท่านั้นหรือ?” 
“ไม่แต่เพียงเท่านั้น เขามีจิตใจสูงและเด็ดเด่ียว จิตใจของเขาลุกโพลงข้ึนเม่ือเขาตอ้งการทราบ

ความรู้สึกของพอ่เฒ่ากบันกัปราชญส์นทนากนัถึงเร่ืองวา่ “กษตัริยข์องชนชาติยดูายท่ีเกิดใหม่นั้น
ประทบัอยูท่ี่ใด?” 

ซิโมนิเดสมองดูเรือสินคา้ท่ีแล่นไปมาในแม่น ้า แลว้เขาก็ยุติการสนทนากบัมอลลคั 
“มอลลคั เราสนทนากนัก็นานแลว้ หยดุเสียที เจา้ไปหาอาหารรับประทานเสียแลว้จะไดเ้ตรียม

ตวัไปท่ีสวนอินทะผาลมั เจา้ตอ้งช่วยชายหนุ่มในการแข่งขนัคร้ังน้ี ตอนเชา้แวะมาท่ีน่ีก่อน เราจะฝาก
จดหมายไปใหอิ้ลเดอริม บางทีเราจะไปดูการแข่งรถคร้ังน้ีดว้ย” 

เม่ือมอลลคักลบัไปแลว้ ซิโมนิเดสไดด่ื้มน ้านมแกว้ใหญ่และรู้สึกโล่งใจข้ึนมาก  
ซีโมนิเดสพดูกบับุตรสาววา่ “กษตัริยข์องชาติยดูาบงัเกิดแลว้และบดัน้ีคงมีอายกุลางคนแลว้ 

เพราะบลัทาซาร์ไดเ้ห็นกษตัริยเ์กิดใหม่ในขณะอยูบ่นตกัของมารดา และไดถ้วายของขวญัและนมสัการ 
และอิเดอริมก็บอกวา่เป็นเวลา 27 ปีล่วงมาแลว้ในเดือนธนัวาคมท่ีบลัทาซาร์และพวกอีกสองคนไดม้า
ซ่อนตวัอยูใ่นเตน้ทข์องอิลเดอริมในสมยักระโนน้ทั้งน้ีเพื่อจะหลีกการจบักุมของกษตัริยเ์ฮโรด ฉะนั้น
กษตัริยอ์งคน้ี์จะตอ้งปรากฏตวัในไม่ชา้ ไม่วนัน้ีก็พรุ่งน้ี” 

เอสเธอร์นัง่น่ิงยงัไม่พดูอะไร 
“เอสเธอร์, ลูกคิดถึงอะไรหรือ?” 
เอสเธอร์ตอบอยา่งเด็กวา่ “คุณพอ่ค่ะ, โปรดไปตามตวัเขามาโดยเร็ว อยา่ให้เขาแข่งขนัเลยค่ะ” 
“ท าไมจะไม่ใหเ้ขาแข่งขนัล่ะลูก?” 
เอสเธอร์ยุง่ใจจนตอบไม่ถูก 
บิดาจึงพดูกบับุตรสาวต่อไปวา่ “ชายหนุ่มผูน้ี้จะไดท้รัพยสิ์นกลบัคืนรวมทั้งสินคา้, เรือ, เงิน

ทองและทุกส่ิงท่ีเป็นมรดกของบิดาเขา แต่พอ่ก็ยงัไม่รู้สึกยากจนลงเพราะยงัมีลูกเป็นของพอ่ ความรัก
ของลูกกบัราเฆลแม่ของเจา้ หรือลูกจะมอบความรักให้เขาอีกดว้ย, บอกพอ่หน่อยซิ” 

ลูกซบหนา้ลงท่ีพอ่ เอสเธอร์เงยหนา้ข้ึนและพดูอยา่งจริงใจวา่ 
“คุณพอ่ขา, จงเป็นสุขเถิด ลูกจะไม่ขอละทิ้งคุณพอ่ แมเ้ขาจะดึงเอาความรักของลูกไปก็ตาม ลูก

จะขอรับใชพ้่อตลอดชีวติ” 
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ลูกกม้ลงจูบพอ่ และกล่าวต่อไปวา่ “ตามสายตาของลูก เขาเป็นคนมีเสน่ห์คมคายจริง ๆ 
เสียงพดูของเขาชนะหวัใจลูก ลูกเป็นทุกขเ์หลือเกินวา่เขาจะมีอนัตราย ขอใหคุ้ณพอ่บอกใหเ้ขามาท่ีน่ี
อีก” 

ส่วนทางดา้นสวนอินทะผาลมันั้นเล่า “พวกเราชาวอาหรับมีสุภาษิตอยูว่า่ “การรู้สึกอยากอาหาร
เป็นเคร่ืองหมายของการมีอายยุนื, ท่านมีความรู้สึกอยา่งนั้นไหม?” 

เบน็เฮอร์ตอบ “ท่านท่ีนบัถือ ถา้ใชค้ติน้ีประจ าใจผมจะตอ้งมีอายยุนืตั้งร้อยปี ผมจะตอ้ง
รับประทานอาหารของท่านมาก ประเด๋ียวท่านก็จะตอ้งไล่เปิดไป” 

“ขา้พเจา้จะไม่ไล่ท่านเป็นอนัขาด แต่จะจดัอาหารท่ีดีท่ีสุดไวต้อ้นรับตลอดไป” 
อิลเดอริมจึงถามเบ็นเฮอร์วา่ “ท่านเป็นใครกนัแน่?” 
เบน็เฮอร์ “ขอเรียนดว้ยความจริงใจวา่ ผมมิใช่คนโรมนั ตามช่ือท่ีท่านทราบ”  
อิลเดอริมลูบเคราอีก และมองจอ้งเบ็นเฮอร์หนกัข้ึน 
“ผมเป็นคนชาติอิสราเอล, นอกจากนั้นยงัมีความเจบ็ใจพวกโรมนัมาก ถา้เปรียบกนัแลว้ความ

เจบ็ใจของท่านมีเพียงเล็กนอ้ยเท่านั้น” 
ชายชราดึงเคราแรงข้ึน ดวงตาเป็นประกาย 
“นอกจากนั้น ผมขอสาบานต่อหนา้ท่านและต่อพระเจา้แห่งบรรพบุรุษของผมวา่ ขอใหผ้มได้

แกแ้คน้อา้ยพวกโรมนัคร้ังน้ีเถิด ส่วนชยัชนะช่ือเสียงและเงินรางวลัผมขอมอบใหท้่าน” 
อิลเดอริมรู้สึกสบายใจและยิม้อยา่งชอบใจ 
เขาวา่ “พอ่ละ, เป็นอนัยติุค าสาบานของท่านได ้ ขา้พเจา้เช่ือท่านในความจริงใจ, แต่ยงัสงสัยใจ

ความสามารถของท่าน ท่านเคยขบัรถแข่งมาแลว้หรือ? ท่านสามารถครบคุมมา้ไวไ้ดดี้หรือ? ท่านรู้จกัใจ
มา้และสามารถท าใหม้า้แสดงจนสุดก าลงัไดห้รือ? ความสามารถเช่นน้ีเป็นพรสวรรคทุ์กคนไม่มี
เหมือนกนั” 

“ขอใหเ้ราพิจารณาดูมา้ของขา้พเจา้เสียก่อน” 
เขาจึงเปิดม่านเตน้ทดู์มา้หลายตวัท่ียนือยูข่า้ง ๆ 
พอ่เฒ่าจึงเรียกมา้ใหเ้ขา้มาหา แลว้เอามือตบหวัทุกตวั มนัมีลกัษณะตาใหญ่, ตาเหมือนตากวาง

ซ่อนอยูใ่ตข้นดก ในหูเล็ก แหลมเรียวไปขา้งหนา้ จมูกใหญ่ ปากอา้ เบน็เฮอร์จึงจ าไดว้า่เขาเคยเห็นมนั
ในสนามแข่งวนัก่อน เขาเอามือลูบคล ามา้เหล่านั้น 

พอ่เฒ่าก็ลูบคล ามา้ ตบแกม้สางผมดว้ยความรัก และป้อนขนมหวานใหม้า้ทุก ๆ ตวั ทนัใดนั้นก็
มีคน 6 คนยกหีบไมอ้อกมาวางบนโตะ๊ 
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พอ่เฒ่าจึงสั่งใหเ้ปิดหีบออกเพื่อเอารายงานประวติัของมา้ข้ึนมาดูเป็นแผน่ท าดว้ยงาชา้งร้อยลวด
เงินไปเป็นพวง ๆ แต่ละพวงมีแผน่งาบาง ๆ หลายร้อยแผน่ 

เขาจึงอธิบายใหเ้บ็นเฮอร์ฟังวา่ ทุกแผน่งาน้ีเป็นช่ือของลูกมา้ซ่ึงบรรพบุรุษไดเ้ก็บเอาไวเ้ป็น
เวลาตั้งหลายร้อยปีมาแลว้ และมีช่ือของพอ่แม่มา้ดว้ย จะไดเ้พื่อทราบประวติัสืบมาตามล าดบั จะไดใ้ห้
เบน็เฮอร์แน่ใจวา่เป็นมา้พนัธ์ุดี บางแผน่เก่ามากจนมีสีเหลืองเกือบจะหกัอยูแ่ลว้ ประวติัเหล่าน้ีชาว
อาหรับรักษาไวทุ้กชัว่อายคุน 

“มา้เหล่าน้ีฝีเทา้ไวและความอดทนดีมาก ถา้ไดผู้คุ้มดี ๆ มนัจะตอ้งชนะเสมอ ท่านอาจเป็นผูคุ้ม
มา้ท่ีดี ขา้พเจา้ขอสาบานวา่มนัจะน าโชคดีใหท้่านเสมอ ขอใหท้่านอธิบายความสามารถใหฟั้งต่อไป” 

เบน็เฮอร์ “บติัน้ีผมรู้เหตุผลแลว้วา่ชาวอาหรับรักมา้มากเท่ากบัรักบุตรของตน น่ีแหละเป็น
เหตุผลท่ีท าใหม้า้อาหรับเป็นมา้ท่ีดีท่ีสุดในโลกแต่ผมจะไม่พดูอะไรมากในเร่ืองความสามารถของผม 
เพราะค าพดูของคนอาจเหลวไหลได ้ ขอใหผ้มทดลองมา้เหล่าน้ีในทุ่งบริเวณน้ี พรุ่งน้ีผมจะทดลองมา้
เหล่าน้ี แลว้ท่านจงวนิิจฉยัความสามารถเอาเอง” 

ชายชรายิม้และเกือบ ๆ จะพดูอะไรออกมา แต่เบน็เฮอร์กล่าวต่อไปวา่ “โปรดรอประเด๋ียวก่อน
ใหผ้มพดูจบเสียก่อน ผมไดเ้รียนรู้ส่ิงต่าง ๆ จากกรุมโรม แต่รู้สึกกวา่จะไม่เป็นประโยชน์เท่าไรในงาน
แข่งขนัคร้ังน้ี ผมขอเรียนวา่แมม้า้ของท่านจะมีฝีเทา้เร็วเหมือนนกอินทรีย ์ และมีก าลงัทดทนเหมือน
ราชสีห์ก็ตาม ถา้ไม่ไดท้ดลองซอ้มเขา้เทียมกนัดูแลว้ มนัจะตอ้งแพแ้น่ ๆ เพราะในจ านวนส่ีตวัจะตอ้งมี
ตวัเร็วท่ีสุดและตวัชา้ท่ีสุด อา้ยตวัชา้ท่ีสุดเอาเขา้แข่งได ้แต่ตวัไวท่ีสุดมนัก่อความยุง่ยาก ฉะนั้นขอใหผ้ม
ไดเ้อามนัเขา้เทียมกนัทั้ง 4 ตวั และใชก้ าลงัใจของผมบงัคบัมนัใหท้  าการสอดคลอ้งไดจ้งัหวะกนั 
เหมือนกบัมา้ตวัเดียว ท่านจะตอ้งไดเ้งินและมงกุฎ ส่วนผมก็จะไดห้ายแคน้ใจเสียที ท่านจะยอมใหผ้ม
ซอ้มมา้ไหม?”  

พอ่เฒ่าสางเคราอยูเ่ร่ือย ๆ ใชค้วามคิดสักครู่จึงตอบวา่ “พรุ่งน้ีเวลาเชา้ผมจะมอบมา้ใหคุ้ณ
ฝึกซอ้มตามชอบใจ” 

ส่วนทางทะเลสาบ ใกลส้วนอินทะผาลมัมีหญิงสาวผูห้น่ึงร้องเพลงเสียงหวานจบัใจ เสียงของ
เธอลอยตามกระแสน ้าไพเราะเหมือนขลุ่ย และค่อย ๆ ดงัข้ึน เสียงพายจุ่มน ้าเป็นจงัหวะชา้ ๆ จากภาษาท่ี
ใชจ้บัไดว้า่เป็นภาษากรีกแท ้ๆ ภาษาท่ีดีท่ีสุดท่ีจะแสดงความรู้สึกซาบซ้ึงตรึงใจออกมาได ้

เม่ือร้องเพลงจบแลว้ เรือของนกัร้องผูน้ั้นก็ผา่นสวนอินทะผาลมัไป 
เบน็เฮอร์ถอนหายใจใหญ่พดูวา่ “เราจ าเสียงของเธอได ้ เธอคือบุตรสาวของบลัทาซาร์

นกัปราชญช์าวอียปิต ์เพลงร้องของเธอไพเราะจบัใจ และตวัของเธอก็สวยงามเสียน่ีกระไร” 
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ในทนัใดนั้นเอง ในจินตนาการของเขาปรกกฏภาพหญิงสาวสวยละมุนละไมอีกผูห้น่ึง แต่อายุ
นอ้ยกวา่ และอารมณ์ไม่รุนแรงนกัไดข้ึ้นมาจากทะเลสาปตรงเขา้มาหา 

ในความคิดนั้นเขายิม้และพดูกบัเธอวา่ “เอสเธอร์ แหม ราวกบัดาวลอยลงมาหาผม คุณมา
เหมือนท่ีใจผมคิดถึงทีเดียว” 

เขามองไปยงัเตน้ท ์
ชีวติของเบน็เฮอร์เตม็ไปดว้ยความเคร้าใจ และเตรียมการท่ีจะแกแ้คน้จึงไม่มีเวลาพอท่ีจะมายุง่

กบัความรักได ้แต่คราวน้ีคงจะเป็นการเร่ิมตน้ชีวติรัก จะไดเ้ปล่ียนร้ายกลายเป็นดีเสียที 
เอสเธอร์ยืน่ถว้ยน ้าใหแ้ก่เขา และหญิงสาวชาวอียปิตก์็ยื่นใหเ้ขาพร้อมกนั เบ็นเฮอร์จะรับของ

ใครหนอ? 
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ตอนที ่5 

ส่วนเจา้เมสซาลานั้นนัง่อยูใ่นหอ้งพกั ขณะนั้นคนใชส้องคนไดเ้ขา้มาหาเขา ๆ จึงส่งหนงัสือให้
คนละฉบบัมีขอ้ความเหมือนกนั มีตราคร่ังผนึกอยา่งมิดชิด เขาสั่งใหค้นใชรั้บน าไปส่งใหว้าเลอริ
อุสเกรตสั, เจา้เมืองซ่ึงมาพกัอยูท่ี่เมืองกายซาไรอา คนใชผู้ห้น่ึงเดินทางบก ส่วนอีกคนหน่ึงเดินทางทะเล 
เขาสั่งใหรี้บไปเป็นการด่วนท่ีสุด 

ต่อไปน้ีเป็นใจความในจดหมายทั้งสองฉบบัดงักล่าว:- 
เมืองอนัติออ๊ก 

วนัท่ี 12 กรกฎาคม 
ท่านคงจ าความไดว้า่เม่ือหลายปีมาแลว้ มีครอบครัวของเจา้ชายองคห์น่ึงในกรุงเยรูซาเล็มเก่าแก่

โบราณและร ่ ารวยมากช่ือเบ็นเฮอร์ แผลบนศีรษะของท่านคงเตือนให้จ  าเหตุการณ์ได ้ เพื่อท่ีจะฟ้ืนความ
สนใจของท่าน ท่านไดล้งโทษการพยายามท าลายชีวติของท่าน ๆ ไดจ้บัครอบครัวลงโทษโดยไม่ได้
พิจารณาทั้งหมด ริบทรัพยสิ์นทั้งหมด ซ่ึงการกระท าน้ีก็ไดรั้บการเห็นชอบของกายะซา ในการคน้หา
จ านวนเงินซ่ึงจะยดึดว้ย ขา้พเจา้จึงอดชอบใจท่านไม่ไดซ่ึ้งขา้พเจา้มีส่วนไดรั้บประโยชน์จากการน้ีดว้ย 

ท่านคงจ าไดว้า่ท่านไดล้งโทษมารดาและนอ้งสาวของอา้ยตวัคนร้ายขา้พเจา้จึงอยากทราบวา่
บุคคลดงักล่าวนั้นมีชีวติอยูห่รือตายแลว้ เจา้ตวัการไดถู้กส่งตวัไปเป็นทาสฝีพายตลอดชีวติ ขา้พเจา้ไดรู้้
เห็นในการส่งตวัการไปลงโทษเป็นทาสฝีพาย 

ตามอายขุองทาสฝีพายผูท่ี้ถูกส่งตวัไปลงโทษควรตายแลว้ และตามความเห็นของขา้พเจา้เองก็
คิดวา่เขาตอ้งตายแน่ ขา้พเจา้จึงไดค้รองทรัพยสิ์นของเขามาโดยสงบเป็นเวลา 5 ปีแลว้ 

แต่เม่ือคืนน้ี ขา้พเจา้ไดท้ราบเร่ืองมาวา่ เม่ือท่านแม่ทพัควนิตสัอาริอุสไปปราบพวกโจรสลดั 
ท่านไม่มีครอบครัว เม่ือท่านไดก้ลบัจาการปราบแลว้ ท่านไดน้ าเอาผูรั้บมรดกคนน้ี ก็คือคนท่ีท่านส่งตวั
ไปลงโทษเป็นทาสฝีพาย หรือเจา้เบน็เฮอร์นัน่เอง มนัควรจะตายคาพายเม่ือ 5 ปีล่วงมาแลว้ บดัน้ีมนัได้
กลบัมามีเกียรติและโชคลาภมหาศาล และเป็นพลเมืองโรมนัดว้ย ซ่ึงเร่ืองน้ีตวัท่านเองจะตอ้งตกใจ และ
ขา้พเจา้ก็ตกอยูใ่นอนัตรายดว้ย ซ่ึงไม่จ  าเป็นจะตอ้งเรียนท่านก็ไดใ้นขอ้น้ี 

เม่ือท่านแม่ทพัอาริอุสไปปราบปรามโจรสลดันั้น เรือของท่านจมทะเล คนในเรือจมน ้าหมด 
รอดชีวติมาไดเ้พียง 2 คน คือตวัท่านแม่ทพัและบุตรบุญธรรมเท่านั้น 

พวกทหารท่ีช่วยชีวติท่านเม่ือลอยมาบนแผน่กระดานกล่าววา่สหายคู่ชีวติของท่านแม่ทพัผูมี้
โชคดีนั้นเป็นคนหนุ่ม เม่ือเอาข้ึนมาบนดาดฟ้าแลว้ปรากฏวา่ยงัแต่งตวัเป็นทาสฟีพายอยู ่
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เม่ือวานน้ีโดยเหตุบงัเอิญแท ้ ๆ ขา้พเจา้ไดเ้ผชิญหนา้กบับุตรบุญธรรมของท่านอาริอุสผูน้ี้ ชั้น
แรกก็จ  าไม่ได ้ แต่บดัน้ีขอยืนยนัวา่เขาเป็นตวัเบน็เฮอร์ซ่ึงเคยเป็นเพื่อนเล่นของขา้พเจา้มาเป็นเวลาหลาย
ปีนั้นเอง ซ่ึงขา้พเจา้ในขณะเขียนจดหมายน้ี เช่ือแน่เขาก าลงัเตรียมการแกแ้คน้ถึงกบัจะตอ้งเอาชีวติเพื่อ
เป็นการแกแ้คน้แทนประเทศของเขา, มารดา, นอ้งสาว, ตวัเขาเองและทรัพยสินท่ีสูญเสียไปหมดอยา่ง
ไม่มีปัญหาเลย 

ขณะน้ีเป็นเวลาเชา้ตรู่ ภายในเวลาอีกหน่ึงชัว่โมงคนเดินหนงัสือสองคนจะออกจากท่ีพกัของ
ขา้พเจา้เพื่อน าจดหมายมีขอ้ความตรงกนัทั้งสองฉบบัน ามาส่งท่าน เป็นจดหมายปิดผนึกตีตราคร่ังอยา่ง
มิดชิด คนหน่ึงเดินทางบก อีกคนหน่ึงเดินทางทะเล ขา้พเจา้ถือวา่เร่ืองน้ีเป็นเร่ืองส าคญัท่ีท่านตอ้งทราบ 
เก่ียวกบัการปรากฏตวัของศตัรูตวัส าคญัของพวกเราขณะน้ี 

เจา้เบน็เฮอร์มนัปรากฏตวัอยูท่ี่สวนอินทะผาลมัขณะน้ี อาศยัอยูก่บัเจา้แขกอิลเดอริมตวัทรยศซ่ึง
ขา้พเจา้หวงัวา่มนัคงจะไม่พน้เง้ือมมือของพวกเราได ้

ขา้พเจา้ก าลงัสนใจเป็นพิเศษในการเคล่ือนไหวของเบน็เฮอร์ เพราะมนัมีความส าคญัแก่ท่าน
ดว้ย ในเม่ือท่านคิดจะจดัการอยา่งไรกบัมนั ขอโปรดอยา่ไดช้กัชา้เป็นอนัขาด ขอจงมอบภาระอนัน้ีแก่
สหายรักท่ีสุดของท่านคือขา้พเจา้ 

ดว้ยความนบัถือ 
(ลงนาม) เมสซาลา 

ในขณะท่ีคนเดินหนงัสือสองคนเดินทางไปจากท่ีพกัของเมสซาลาแลว้ เบน็เฮอร์ก็ไดไ้ปยงั
เตน้ทข์องอิลเดอริม เขาไดอ้าบน ้าในทะเลสาบรับประทานอาหารเชา้ แต่งตวัใส่เส้ือยาวเพียงหวัเข่า 

อิลเดอริมท าความเคารพเขาผูซ่ึ้งขณะนั้นนัง่อยูบ่นเกา้อ้ีนวมยาว 
“บุตรของท่านแม่ทพัอาริอุส, ขอสันติสุขจงมีแก่ท่าน” เขากล่าวในขณะท่ีเห็นความสมบูรณ์

ของร่างกายชายหนุ่ม “ขา้พเจา้ไดส้ั่งใหจ้ดัมา้ไวเ้รียบร้อยแลว้ ท่านล่ะพร้อมหรือยงั?” 
“พร้อมแลว้” 
อิลเดอริมตบมือ 
“เชิญนัง่, ประเด๋ียวจะเอามา้ออกมา” 
“ใส่แอกเทียมหมดหรือ?” 
“ยงัไม่ไดใ้ส่” 
เบน็เฮอร์ “ขอใหผ้มลงมือท างานเด๋ียวน้ี ผมอยากรู้จกัช่ือมา้ของท่านทุกตวั และรู้จกันิสัยของมนั

ดว้ย เพราะจะไดรู้้ใจมนั มา้ก็เหมือนคนตวัไหนข้ีขลาดก็ตอ้งชมเชยและป้อยอ ขอให้คนใชน้ าเคร่ืองผกู
มา้มาดว้ย” 
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พอ่เฒ่า “ตอ้งเอารถมาดว้ยไหม?” 
“วนัน้ียงัไม่ตอ้งใชร้ถ ขอให้เอามา้มา 5 ตวั ไม่ตอ้งใชอ้าน แต่ขอให้เป็นมา้คล่อง ๆ” 
พอ่เฒ่าประหลาดใจจึงสั่งคนใชโ้ดยเร็ว 
“ใส่เคร่ือง 4 ตวั ส่วนเจา้ซีรีอสัใส่บงัเหียนเท่านั้น” 
อิลเดอริมอธิบายวา่ “ซีรีอสัเป็นตวัโปรดของขา้พเจา้ มนัเป็นมา้คู่ชีวติของขา้พเจา้ มนัเคยตก

ทุกขไ์ดย้าก ผา่นการรบพุง่ ผา่นการล าบากในทะเลทรายมามากแลว้” 
เบน็เฮอร์พิจารณามา้ตวัพิเศษน้ี มนัมีหวัเล็ก ตาวาว คอโคง้เหมือนคนัธนู มีหนา้อกใหญ่ มีผม

คออ่อนนุ่ม มนัร้องดว้ยความยนิดีเม่ือพบกบัเบ็นเฮอร์ 
พอ่เฒ่าทกัมนัวา่ “วา่ไง เจา้มา้ตวัดี” พลางลูบหวัและตวัมนัดว้ยความรักยิง่ 
“ซีรีอสัเป็นพ่อมา้ทั้ง 4 ตวัน้ี แม่ช่ือมีรา แต่มิไดเ้อามาดว้ย มนัเป็นมา้พนัธ์ุดีทั้งหมด ขอพระเจา้

จงไดรั้บความสรรเสริญ” 
เบน็เฮอร์จึงเอ่ยข้ึนวา่ “มีรา,ซีรีอสั เหล่าน้ีเป็นช่ือดวงดาวทั้งนั้น”  
พอ่เฒ่า “ถูกแลว้ เป็นช่ือดวงดาว” 
เบน็เฮอร์ลงมือสวมเคร่ืองมา้ดว้ยมือของตนเอง เขาจูงออกจากเตน้ทท์ั้ง 4 ตวั แลว้เขาจึงสวม

บงัเหียนซีรีอสัภายหลงั 
เบน็เฮอร์ “ท่านครับ ผมพร้อมแลว้ ขอใหค้นน าทางไปยงัสนามซอ้ม แลว้ใหค้นเตรียมตกัน ้าไว้

ดว้ย” 
การเร่ิมตน้ไดด้ าเนินไปดว้ยความเรียบร้อย ทั้งมา้และคนต่างก็มีความเขา้ใจกนัดี ต่างฝ่ายต่างมี

ความเช่ือมัน่อยา่งสนิทสนม เบน็เฮอร์ข้ึนนัง่บนหลงัซีรีอสั พอ่เฒ่าดีใจมากลูบเคราไม่รู้จกัหยดุ ยิม้พลาง
พดูวา่  

“ผูข่ี้คนน้ีไม่ใช่โรมนั เขาเป็นสง่าราศีของพระเจา้” 
เม่ือไปถึงสนามฝึกแลว้ เบน็เฮอร์ไดต้อ้นมา้ทั้ง 4 ตวัไปชา้ ๆ ตอนแรกเดินทางตรง ต่อมาเล้ียว

เป็นวงกลมกวา้ง ใหว้ิง่ชา้ก่อน ต่อไปจึงใหว้ิง่ห้อ แลว้ใหห้ดัเล้ียวซา้ยเล้ียวขวาสลบักนั แลว้ก็วิง่ตรง 
ไม่ใหห้ยดุเลย ซอ้มอยูเ่ป็นเวลาหน่ึงชัว่โมงเตม็ แลว้จึงให้มา้เดินชา้ ๆ 

เสร็จแลว้เขาจึงชกัมา้มาพดูกบัอิลเดอริมวา่ “มนัท างานไดดี้มากมา้ก็ไม่เหน่ือยเกินไป อยา่งไรก็
ตามมนัจะตอ้งน าความมีชยัมาใหท้่าน ขอแต่ใหไ้ดฝึ้กอยูเ่ร่ือย ๆ” 

เขาสังเกตเห็นบลัทาซาร์ยนืถือไมเ้มา้อยูใ่กลก้บัอิลเดอริม และมีหญิงสองคนคลุมหนา้อยู ่ เขา
นึกวา่คนหน่ึงตอ้งเป็นหญิงชาวอียปิตเ์ป็นแน่ 
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อิลเดอริมจึงพูดวา่ “เราจะตอ้งมีชยัและแกแ้คน้ไดส้ าเร็จ ขา้พเจา้ไม่มีความหวัน่เกรงต่อไปแลว้ 
ท่านผูเ้ป็นบุตรชายของแม่ทพัอาริอุส ท่านเป็นคนเก่งจริง ๆ” 

เบน็เฮอร์ตอบอยา่งสุภาพวา่ “ขอบใจท่านมาก, ใหค้นใชเ้อาน ้ามาใหม้า้ด่ืมเสียเถิด” 
เบน็เฮอร์ไดช่้วยเอาน ้าใหม้า้กินดว้ย 
สักครู่หน่ึง เขาไดก้ระโดดข้ึนมา้ซีรีอสั แลว้เร่ิมตน้ฝึกหดัอีก ท าเหมือนคราวแรก คือใหม้า้เดิน

ก่อน แลว้วิง่ชา้ ๆ แลว้วิง่ห้อ สุดทา้ยกวดใหม้า้วิง่เร็วจนสุดฝีเทา้ เขาไดฝึ้กวิง่ตรง, วิง่ออ้ม เล้ียวซา้ยเล้ียว
ขวาจนมา้ช านาญ โดยไม่ตอ้งมีการขู่บงัคบัแต่ประการใด คลา้ยกบัวา่มา้นั้นรู้ใจของผูฝึ้กเป็นอยา่งดี 

ในขณะท่ีก าลงัฝึกอยูก่็ไดรั้บ การชมเชยจากผูท่ี้ยนืดูอยูน่ั้นวา่เบน็เฮอร์เป็นนายสารถีชั้นเยีย่ม ก็
พอดีมอลลคัมาถึงตรงเขา้ไปหาพอ่เฒ่า 

“ผมน าจดหมายจากซิโมนิเดส พอ่คา้มาใหท้่านหน่ึงฉบบั เขาฝากความสันติสุขแห่งพระเจา้
มายงัท่านดว้ย เขาขอร้องให้ท่านรีบอ่านจดหมายทนัทีท่ีไดรั้บ” 

อิลเดอริมไดรั้บฉีกจดหมายออกจากห่อผา้ มีจดหมายรวม 2 ฉบบั จึงอ่านทนัที 
 

ฉบบัท่ี 1 
จากซิโมนิเดสถึงพอ่เฒ่าอิลเดอริม 
สหายรัก, 
ในเตน้ทข์องท่านมีชายหนุ่มผูห้น่ึงช่ือวา่บุตรของแม่ทพัอาริอุส ซ่ึงเป็นช่ือบุตรบุญธรรม เขา

เป็นท่ีรักของขา้พเจา้ เขามีประวติัท่ีแปลกประหลาด แลว้ขา้พเจา้จะเล่าใหท้่านฟัง ขอเชิญท่านมาหา
ขา้พเจา้ในวนัน้ีหรือพรุ่งน้ีก็ได ้ ขา้พเจา้จะเล่าประวติัของเขาโดยละเอียด และจะไดป้รึกษาหารือกนั
ต่อไป 

ในขณะน้ีขอใหท้่านรับรองเขาใหส้มเกียรติ ถา้ตอ้งส้ินค่าใชจ่้ายเท่าไรขา้พเจา้จะชดใชใ้ห้
ภายหลงั การท่ีขา้พเจา้มีผลประโยชน์ในชายหนุ่มผูน้ี้ขอใหท้่านเก็บไวเ้ป็นความลบั  

ขอไดโ้ปรดส่งความคิดถึงของขา้พเจา้ไปยงับรรดาแขกของท่านทุกคน คือนกัปราชญ,์ บุตรสาว
, ตวัท่านเองและบรรดาคนอ่ืน ๆ ท่ีท่านสนใจ ส าหรับการจองท่ีนัง่ในวนัแข่งรถ ขา้พเจา้ส ารองบตัรไว้
อยา่งเพียงพอแลว้ 

ขอใหท้่านจงมีสันติสุข, 
จากสหายรักยิง่ของท่าน 

(ลงนาม) ซิโมนิเดส 
ฉบบัท่ี 2 
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จากซิโมนิเดสถึงพอ่เฒ่าอิลเดอริม 
สหายรัก, 
ขา้พเจา้ขอแจง้ใหท้่านทราบวา่ บรรดาคนท่ีมิใช่เป็นชาวโรมนัท่ีมีเงินทองและทรัพยสิ์นมาก ๆ 

จงระวงัตวั บดัน้ีมีเจา้พนกังานชาวโรมนัมีอ านาจมาประจ าหนา้ท่ีในเมืองน้ี และจะคอยรีดเงินทอง
ทรัพยสิ์น  

คน ๆ น้ีก็คือกงสุลแมกเซนติอสั ขอใหพ้วกเราจงระวงัตวัใหม้ากและขอเตือนอีกหน่ึงขอ้คือ มี
ผูค้นคอยคิดร้ายต่อท่าน มีกษตัริยเ์ฮโรดรวมอยูใ่นคณะคิดร้ายน้ีดว้ย เพราะท่านมีทรัพยสิ์นอยูใ่นเขตท่ี
กษตัริยเ์ฮโรดปกครองเป็นจ านวนมาก 

เพราะฉะนั้นจงระวงัตวัใหดี้ ในตอนเชา้วนัน้ี ขอใหส่้งคนรักษาเส้นทางของท่านไปคอยอยูท่าง
ทิศใตข้องเมืองอนัติออ๊ก และสั่งใหต้รวจคน้ผูถื้อหนงัสือทุกคนท่ีเดินไปมาเขา้ออกในเส้นทาง ถา้มี
จดหมายหรือเอกสารใด ๆ ใหรี้บยดึออกอ่านทนัที 

ท่านควรไดรั้บจดหมายน้ีแต่วานน้ีแลว้ แต่ยงัไม่สายเกินไป ขอใหรี้บจดัการอยา่งด่วนจ๋ี จงให้
คนของท่านรีบไปดกัตามเส้นทางสายต่าง ๆ โดยเร็ว แลว้ท่านจะพบคนเดินหนงัสือดงักล่าว 

จงรีบท าโดยเร็ว และเม่ืออ่านใจความแลว้รีบเผาเอกสารทนัที 
จากสหายรักผูส้ัตยซ่ื์อ 
(ลงนาม) ซิโมนิเดส 

อิลเดอริมเม่ือทราบความแลว้รีบจดัการโดยด่วน การฝึกหดัมา้คงด าเนินไปอีกเป็นเวลาสอง
ชัว่โมงจึงเลิก 

เบน็เฮอร์น ามา้มาคืนใหแ้ลว้พดูวา่ “ตอนบ่ายขอฝึกซอ้มอีกคร้ังหน่ึง” 
อิลเดอริมเดินไปหาเบน็เฮอร์ในขณะท่ียงัอยูบ่นหลงัมา้ซีรีอสั แลว้บอกวา่ “ขา้พเจา้ขอมอบมา้

ทั้ง 5 ตวัไวก้บัท่าน ใหจ้ดัการเอาเองตามชอบใจจนกวา่จะเสร็จส้ินการแข่งขนักีฬาคราวน้ี ท่านทดลอง
ฝึกเพียงสองชัว่โมงไดผ้ลดีกวา่อา้ยพวกโรมนัหนา้โกงท าการฝึกตั้งหลายสัปดาห์ ดว้ยพระบารมีพระเจา้ 
พวกเราจะตอ้งชนะมนัอยา่งแน่ ๆ” 

เบน็เฮอร์คงพกัอยูใ่นเตน็ทก์บัมา้ในขณะท่ีคนใชก้ าลงัปรนนิบติัมา้อยู ่ ภายหลงัท่ีอาบน ้าใน
ทะเลสาบแลว้ เขาก็แต่งกายแบบยดูาและไปเดินเล่นสนทนากบัมอลลคัในสวน 

เขาสนทนากนัอยูน่าน มีขอ้ความตอนหน่ึงท่ีเบน็เฮอร์กล่าววา่ 
“ผมขอใหท้่านช่วยไปเอากระเป๋าเดินทางซ่ึงเก็บไว ้ ณ ท่ีพกัริมแม่น ้าใกลส้ะพานเซลิวเซียนมา

ท่ีน่ีในวนัน้ี หวงัวา่ท่านคงไม่รังเกียจ” 
มอลลคัตอบวา่ยนิดีท าดว้ยความเตม็ใจเสมอ 
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เบน็เฮอร์ “ขอบใจ, มอลลคั ผมเช่ือค าพดูของท่าน พวกเราเป็นคนในเผา่พนัธ์ุเดียวกนั และศตัรู
ร่วมของพวกเราก็คือชาวโรมนั และนอกจากนั้นท่านยงัเป็นนกัธุรกิจท่ีดี ส่วนพ่อเฒ่าอิลเดอริมผมเกรง
วา่จะไม่ใช่นกัธุรกิจ” 

“จริง, คนอาหรับมิใช่พอ่คา้ท่ีช านาญนกั” 
“น่ีแน่ะ คุณมอลลคั เพื่อมิใหเ้สียสิทธิและเกิดอุปสรรคในการแข่งขนั ผมขอร้องให้ท่านไปท่ี

ส านกังานการแข่งขนักีฬา และตรวจดูวา่พอ่เฒ่าน้ีปฏิบติัตามกฎขอ้บงัคบัครบถว้นหรือเปล่า ถา้ท่านขอ
ส าเนากฎขอ้บงัคบัต่าง ๆ ในการแข่งขนัทุกอยา่งมาใหผ้มดว้ย ก็จะเป็นประโยชน์ดียิง่ เพื่อผมจะไดน้อน
ใจได ้ ผมอยากจะทราบสีท่ีจะใชส้ าหรับผม และรายละเอียดเก่ียวกบัช่องท่ีจะเร่ิมตน้ หมายเลขท่ีเท่าไร 
และอยูข่า้งซา้ยหรือขา้งขวาเมลซาลา ถา้ไม่เป็นไปตามน้ีขอท่านช่วยจดัผมเขา้อยูใ่กลก้บัเมสซาลาดว้ย 
ขอใหท้่านช่วยจดัการโดยละเอียดดว้ย” 

“ผมเตม็ใจท่ีจะช่วยเหลืออยา่งสุดความสามารถไม่ใหเ้หลวไหลไดเ้ป็นอนัขาด” 
“ผมอยากจะใหท้่านไปสืบดูวา่รถของเมสซาลามีน ้าหนกัเท่าไรตอ้งการตวัเลขท่ีแน่นอน และ

ขอใหว้ดัมาดว้ยวา่เพลาของรถสูงจากพื้นดินเท่าไร ขอใหไ้ดม้าแน่นอน” 
มอลลคั “ผมเขา้ใจแลว้ หมายความวา่วดัเส้นด่ิงจากศูนยก์ลางเพลาถึงดินใช่ใหม?” 
เบน็เฮอร์ “ถูกแลว้, ท่านเขา้ใจดี ผมขอมอบใหเ้ป็นภาระ, ใหเ้รากลบัไปยงัเตน้ทก์นัเถิด” 
ในขณะท่ีเขาก าลงัสนทนากนัในสวนนั้นเอง ก็มีชาวอาหรับคนหน่ึงข่ีมา้มาบอกเขาวา่. 
“อีแรส, บุตรสาวของบลัทาซาร์ใหผ้มมาเรียนท่าน” ในขณะนั้นเบน็เฮอร์นัง่อยูใ่นเตน็ท ์
“วา่อยา่งไร?” 
“เธออยากจะเชิญท่านใหไ้ปเท่ียวในทะเลสาปกบัเธอ” 
“บอกเธอดว้ยวา่จะไปตอบดว้ยตนเอง” 
เบน็เฮอร์สวมรองเทา้แลว้ก็รีบไปหาหญิงอียปิตน์ั้น ขณะนั้นจวนค ่าแลว้ เขาไดย้นิเสียงคนเล้ียง

สัตวน์ าฝงูสัตวก์ลบัเขา้คอก 
ตามสายตาของเบ็นเฮอร์ หญิงผูน้ี้สวยทั้งรูปร่าง มีเสียงไพเราะตาโต, ด า เหมือนลูกอลัมนั 

นุ่มนวล ร่างสูงระหง, ประเปรียว, งามจบัตาจบัใจ เธอสวมเคร่ืองแต่งกายอยา่งดี ทีแรกเขาก็ไม่นึกรัก แต่
เม่ือไดช้มโฉมใกลชิ้ดและติดใจลกัษณะแปลกน้ีแหละเร้าอารมณ์รักให้เกิดข้ึน 

ท่ีสะพานน ้ามีบนัได และตรงทางเดินมีโคมไฟ เขาไดม้ายนือยูต่รงบนัไดน ้า เม่ือมองไปดูก็เห็น
เรือใบเล็กล าหน่ึงจอดอยู ่ มีแขกด าชาวอายธิโอปเปียผูตี้กรรเชียง ตอนทา้ยเรือมีเบาะและพรมงามสีแดง
ปูอยู ่ หญิงสาวอียปิตน์ัง่ถือหางเสือดว้ยตนเอง ห่มผา้สะไบแบบอินเดีย มีผา้คลุมหนา้และผา้คลอ้งคอ
ชนิดสวยท่ีสุด มือแขนบ่าเปิดออกให้เห็นชดั รูปร่างของเธอไดส่้วนสัดจะหาท่ีติมิไดเ้ลย ท าใหเ้บน็เฮอร์
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ตลึงมอง กิริยา, ท่าทาง, การแสดงออกทุกส่วนงามไปหมด ตลอดจนน้ิวมือก็งามและมีความหมาย ทุก
ส่วนของร่างกายงามไปหมด แมจ้ะมีผา้ห่มปิดคอและไหล่ แต่ก็ไม่มิดชิดทั้งหมด ยงัคงเห็นผวิอนังาม
แสนงามของเธอได ้

เม่ือเธอเห็นเขายนืงงอยูก่็บอกวา่ “ขอเชิญลงมาในเรือ ไม่เช่นนั้นจะแปลวา่คุณกลวัน ้า” 
ท าใหเ้ขาหนา้แดงยิง่ข้ึน เธอรู้ชีวประวติัทางทะเลของเขาไหมหนอ? เขาไดเ้ดินลงไปท่ีกราบเรือ

แลว้กา้วลงไปกลางล า 
“ผมกลวัมาก” เขาพดูเม่ือลงไปนัง่ตรงท่ีวา่งขา้งหนา้เธอ 
“กลวัอะไรกนั?” 
เขายิม้ตอบวา่ “กลวัจะท าใหเ้รือจม” 
“รอให้เรือแล่นไปในท่ีลึกเสียก่อน” เธอพดูพร้อมทั้งใหส้ัญญาณฝีพายตีกรรเชียงออกเรือ 
“ใหผ้มถือหางเสือเถอะ” 
“ไม่ได ้ ดิฉนัเชิญใหคุ้ณมาเท่ียว เพื่อเป็นการตอบแทนบุญคุณของคุณ คุณมีหนา้ท่ีพูด ดิฉนัมี

หนา้ท่ีจะฟังหรือจะใหดิ้ฉนัพูดแลว้คุณฟังก็ได ้ ดิฉนัมีหนา้ท่ีจะเลือกทิศทางท่ีเรือจะไป จะใหคุ้ณเลือก
ไม่ได”้ 

“เราจะไปทางไหนกนั?” 
“คุณกลวัอีกแลว้” 
“โอ, คุณคนสวย อียปิตเ์ชียน ผมใชค้  าถามขอ้แรกของผูท่ี้เป็นทาสต่างหาก” 
“โปรดเรียกช่ือดิฉนัวา่อียปิต”์ 
“ผมอยากเรียกคุณวา่อีแรส” 
“ช่ือนั้นเก็บไวใ้นใจ แต่เรียกดิฉนัวา่อียปิต”์ 
“อียปิตเ์ป็นช่ือประเทศ หมายถึงพลเมืองจ านวนมาก” 
“ถูกแลว้, นัน่เป็นประเทศจริง ๆ” “ผมเขา้ใจแลว้, คุณจะพาไปประเทศอียปิต์” 
“ถา้เป็นไปได ้ดิฉนัจะยนิดี” 
เธอถอนหายใจขณะพดู 
เบน็เฮอร์ “แลว้คุณก็ไม่เอาใจใส่ผมต่อไป” 
“น่ีคุณถา้จะยงัไม่เคยไปอียปิตเ์ลย” 
“ไม่เคยเลย” 
“ดิฉนัจะบอกให้ เป็นประเทศท่ีคนไม่มีทุกขร้์อน, เป็นยอดปรารถนาของคนทัว่โลก เป็นบ่อเกิด

ของพระเจา้ต่าง ๆ ฉะนั้นจึงไดรั้บพระพรสูงสุด โอ, ท่านผูเ้ป็นบุตรของแม่ทพัอาริอุส, ในประเทศนั้น
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คนท่ีเป็นสุขอยูแ่ลว้ถา้ไดด่ื้มน ้าในแม่น ้าศกัด์ิสิทธ์ิสักคร้ังเดียว ก็จะยิม้แยม้แจ่มใสร้องเพลงและโสมนสั
ยนิดีเหมือนเด็ก ๆ” 

เขาไดไ้ปเท่ียวสนุกสนานดว้ยกนัเป็นเวลาสองสามชัว่โมง พอข้ึนจากเรือ เธอก็พดูกบัเขาวา่ 
“พรุ่งน้ีเราจะไดเ้ขา้ไปในเมือง” 
เบน็เฮอร์ “คุณจะไปดูการแข่งรถดว้ยหรือ?” 
“ไปแน่นอน” 
“ผมจะไดส่้งธงมาใหคุ้ณ” 
แลว้เขาทั้งสองก็จากกนัไป 
อิลเดอริมไดก้ลบัไปท่ีเต็นทใ์นวนัรุ่งข้ึนเวลา 3 โมงเชา้ เม่ือเขาลงจากหลงัมา้ ก็มีแขกคนหน่ึงมา

พบและบอกเขาวา่ “นายครับ, ผมไดรั้บค าสั่งใหน้ าห่อน้ีมาส่งท่าน ขอใหท้่านไดอ่้านโดยเร็ว ถา้เผือ่มี
ค  าตอบผมจะไดถื้อกลบัไป” 

อิลเดอริมดูห่อนั้นมีตราประจ าคร่ังฉีกขาด จ่าหนา้ซองวา่ “ถึงวาเลอริอุส เกรตสั เมืองกายซาไร
อา” 

เขามมองเห็นวา่เป็นภาษาละตินจึงบ่นวา่ไม่รู้เร่ือง หากจดหมายนั้นเป็นภาษากรีกหรืออาหรับก็
พออ่านได ้เขามองเห็นแต่ลายเซ็นช่ือวา่เป็นเมสซาลาเท่านั้น 

เขาถามคนใช ้“เจา้หนุ่มยวิไปไหน?” 
“เขาไปฝึกมา้ในทุ่ง” คนใชต้อบ 
พอ่เฒ่าเอาจดหมายใส่ซองแลว้เหน็บไวท่ี้บั้นเอว แลว้กระโดดข้ึนมา้ ในทนัใดนั้นมีคนแปลก

หนา้คนหน่ึงมาจากเมืองเขา้มาถามวา่ 
“ขา้พเจา้ตอ้งการพบพอ่เฒ่าอิลเดอริม, คนใจกวา้ง” 
ท่าทางแต่งตวัและค าพดูแสดงวา่เป็นคนโรมนั 
พอ่เฒ่าจึงตอบวา่ “เราน่ีแหละคืออิลเดอริม” ชายคนนั้นกม้หนา้พลางพดูวา่ “ผมไดย้นิวา่ท่าน

ตอ้งการคนขบัรถแข่ง” 
อิลเดอริมพดูอยา่งดูถูกวา่ “ไม่ตอ้งการหรอก, เรามีคนขบัรถแลว้” 
พอ่เฒ่าเตรียมจะควบมา้ไป แต่ชายนั้นออ้นวอนวา่ “ท่านครับ, ผมเป็นคนชอบมา้ เขาลือกนัวา่

ท่านมีมา้งามท่ีสุดในโลกมิใช่หรือ?” 
พอ่เฒ่าชกังง เม่ือไดฟั้งค าพูดป้อยอจึงร้ังบงัเหียนมา้ไว ้และพดูวา่ “ไม่ใช่วนัน้ี, วนัหลงัจึงจะให้

ชม เรามีธุระร้อนจะรีบไป” 
วา่แลว้พอ่เฒ่าก็ควบมา้ออกสู่ทุ่ง ส่วนชายนั้นก็รีบเขา้ไปในเมืองเขาพอใจท่ีท าหนา้ท่ีเสร็จแลว้ 
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นบัแต่เร่ิมแรกมาถึงวนัแข่งขนัมีคน 2-3 คนมาสืบเหตุการณ์ท่ีสวนอินทะผาลมัของพ่อเฒ่า ท าที
วา่มารับจา้งขบัรถ ความจริงเป็นสายลบัของเมสซาลามาสืบความเคล่ือนไหวของเบน็เฮอร์ 

พอ่เฒ่าคอยดูการฝึกดว้ยความพอใจ จนเบน็เฮอร์น ามา้เขา้มาพกัในตอนก่อนเท่ียง เขาไดเ้ห็นวา่
มา้ทั้ง 4 ตวัมิใช่วิง่ชา้ท่ีสุดตวัหน่ึงและเร็วท่ีสุดตวัหน่ึง แต่ทั้ง 4 ตวัวิง่ไดพ้ร้อมเพรียงกนัราวกบัมา้ตวั
เดียว 

เบน็เฮอร์เอ่ยข้ึนก่อนวา่ “ท่านท่ีรัก บ่ายวนัน้ีผมจะตอ้งคืนมา้ซีรีอสัใหท้่าน และจะตอ้งน ารถ
ออกใชซ้อ้มละ” 

 “เอาเด๋ียวน้ีหรือ?” 
“มา้แบบน้ีฝึกซอ้มวนัเดียวก็พอ มนัไม่กลวัหรอก มนัมีปัญญาเหมือนคน มนัชอบการฝึก โดย

เฉพาะตวัน้ีเป็นตวัอายนุอ้ยท่ีสุดซ่ึงช่ือแอลเดบารัน มนัวิง่เร็วท่ีสุด ถา้ใหม้นัวิง่รอบสนามเพียงคร้ังเดียว
มนัจะน าหนา้ตวัอ่ืน ๆ ชัว่สามช่วงตวัของมนัทีเดียว” 

อิลเดอริมลูบเครา “เจา้แอลเดบารันวิง่เร็วท่ีสุด แต่ตวัไหนชา้ท่ีสุดเล่า? 
“เจา้ตวัน้ีอนัตาเรส แต่มนัจะตอ้งชนะแน่ ๆ มนัชอบวิง่ตลอดวนั พอตกเยน็เท่านั้นมนัวิง่ไดเ้ร็ว

ท่ีสุด” 
“ถูกตอ้งของท่าน” อิลเดอริมพดู 
“แต่วา่ท่านท่ีรัก, ผมมีความกลวัอยูอ่ยา่งเดียว” พอ่เฒ่ายิง่สนใจมากข้ึน 
“ดว้ยอารามอยากเอาชนะ พวกโรมนัมกัจะไม่รักษาเกียรติของนกักีฬา มนัมกัจะใชอุ้บายร้อย

แปด ไม่ส้ินสุด โดยเฉพาะการแข่งรถรบความเลวของพวกโรมนัขยายไปจนถึงมา้, คนขบัและเจา้ของ 
ขอใหท้่านรักษามา้ใหดี้ นบัแต่น้ีไปจนถึงเสร็จส้ินการแข่งขนั อยา่ใหค้นแปลกหนา้เขา้มาดูมา้เป็นอนั
ขาด ถา้อยากจะใหป้ลอดภยับริบูรณ์ ขอใหเ้ฝ้าระวงัมา้โดยใชอ้าวธุป้องกนัตวั และเฝ้าตลอดทั้งกลางวนั
และกลางคืน ถา้ท าไดเ้ช่นน้ีผมถึงจะหายหวาดกลวั” 

 คร้ันแลว้เม่ือมาถึงประตูเต็นท ์เขาก็พากนัลงจากหลงัมา้ 
“ส่ิงท่ีท่านเตือนขา้พเจา้จะท าทุกประการ ดว้ยพระมหากรุณาคุณของพระเจา้ จะไม่ยอมใหผู้ใ้ด

แตะตอ้งมา้เป็นอนัขาดนอกจากคนท่ีไวใ้จขา้พเจา้จะวางยามตั้งแต่คืนวนัน้ีเป็นตน้ไป” พอ่เฒ่าดึงห่อออก
มาแลว้เปิดออกชา้ ๆ “น่ีแน่ะ ขอท่านช่วยอ่านภาษาละตินหน่อยเถิด” 

เขาส่งจดหมายนั้นใหเ้บน็เฮอร์ 
“กรุณาอ่านดงั ๆ แลว้แปลออกเป็นภาษายดูา ภาษาลาตินขา้พเจา้ฟังไม่รู้เร่ือง” 
เบน็เฮอร์มีอารมณ์ดี เขาเร่ิมอ่านตั้งแต่ตน้ท่ีวา่ “จากเมสซาลาถึงเกรตสั” ท าใหห้วัใจของเขาเตน้

แรง อิลเดอริมสังเกตอาการของเขาตลอด 
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“ขา้พเจา้ก าลงัคอยฟังอยู”่ 
เบน็เฮอร์ขอโทษแลว้ก็อธิบายใหฟั้งวา่ดว้ยความระมดัระวงั เป็นส าเนาของจดหมายท่ีเมสซาลา

ส่งไปยงัเกรตสั 
พอ่เฒ่าน่ิงฟังดว้ยความสนใจตลอดโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในเม่ือระบุช่ือเขา ในตอนท่ีวา่จะพบเบน็

เฮอร์ไดท่ี้สวนอินทะผาลมั 
“อะ๊” เขาอุทานข้ึนดว้ยความโกรธ “ท่ีสวนอินทะผาลมัในเตน็ทข์องอิลเดอริมเจา้ตวัทรยศ” 
“เขาวา่เราเป็นคนทรยศเสียแลว้หรือ?” เขาพดูดว้ยความโกรธ 
เบน็เฮอร์พดูอยา่งออ้นวอนวา่ “ประเด๋ียวก่อน ตอนนั้นเป็นเพียงความเห็น ต่อไปเขากล่าววา่ 

“ภายในเตน็ทข์องอิลเดอริมผูท้รยศมนัคงไม่พน้เง้ือมมือของพวกเราเป็นแน่” ตอนน้ีแหละเป็นค าขู่เข็ญ
ท่านละ” 

“ขู่เขญ็เรา, อิลเดอริม, ผูมี้ทหารมา้พร้อมดว้ยหอกตั้งจ  านวนหม่ืนหรือ?” 
พอ่เฒ่าลุกข้ึนชูก าป้ันดว้ยความโมโหพูดวา่ “เม่ือไรการอวดทล่ึงอวดดีน้ีจะหยดุกนัเสียที?” เขา

เดินไปเดินมาในเตน็ทแ์ลว้ก็จบับ่าเบน็เฮอร์พดูวา่ 
“ท่านผูเ้ป็นบุตรอาริอุส ถา้ขา้พเจา้เป็นหนุ่มและแขง็แรงเหมือนท่านและฝึกอาวธุเหมือนท่าน 

และมีใจเจบ็แคน้ท่ีจะตอ้งแกเ้ผด็อยูแ่ลว้เช่นท่าน ผมเป็นตอ้งท าใหค้วามเกลียดกลายเป็นส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ
ข้ึนมาทนัที ขอให้เราเลิกปลอมตวักนัเสียที ท่านผูเ้ป็นบุตรของเฮอร์” 

ค าพดูตอนน้ีท าใหเ้บ็นเฮอร์แปลกใจ เขามองดูสายตาของพอ่เฒ่าท่ีก าลงัดุเดือด 
“เบน็เฮอร์, ถา้มีคนมาท าให้ขา้พเจา้เจบ็ใจเท่ากบัคร่ึงหน่ึงของท่าน และท าใหต้อ้งระลึกเสมอ

เช่นท่าน ขา้พเจา้ไม่สามารถจะน่ิงดูดายอยูไ่ดเ้ลย จะตอ้งท าการแกแ้คน้ใหไ้ด ้ ขา้พเจา้จะไปปลุกมนุษย์
ทุกประเทศใหลุ้กเป็นไฟ ขา้พเจา้จะเขา้ร่วมสงครามกูเ้สรีภาพทุกแห่ง ขา้พเจา้จะเขา้ท าการรบเพื่อต่อสู้
กบักรุงโรมทุกคร้ัง” 

พอ่เฒ่าตอ้งหยดุพดูเพราะเหน่ือยหอบ นัง่ลงบิดมือ 
“ท่านครับ, ท่านไดจ้ดหมายน้ีมาอยา่งไร?” 
อิลเดอริมตอบ “คนของขา้พเจา้เป็นผูรั้กษาถนนระหวา่งเมืองต่าง ๆ เขาน าเอามาจากคนถือ

หนงัสือ” 
“มีคนรู้ไหมวา่เป็นพวกของคุณ” 
ใครก็คิดวา่เป็นโจร ซ่ึงคนของขา้พเจา้จะตอ้งปราบและฆ่าเสีย” 
“ท่านเรียกช่ือผมตามบิดา ผมคิดวา่ในโลกไม่มีใครรู้ ท่านรู้ไดอ้ยา่งไร?” 
อิลเดอริม “ขา้พเจา้รู้จกัท่านดี แต่ยงับอกอะไรมากไม่ได”้ 
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เม่ือพอ่เฒ่ารับจดหมายจากเบ็นเฮอร์แลว้ก็ใส่ซองไวต้ามเดิม เร่ิมท างานต่อไป  
พอ่เฒ่า “ขา้พเจา้บอกแลว้วา่ถา้ขา้พเจา้เป็นท่าน ขา้พเจา้จะท าส่ิงต่าง ๆ แต่ไม่เห็นท่านบอก

ขา้พเจา้บา้งเลยจะท าอะไรต่อไป” 
เบน็เฮอร์ตอบ “ผมตั้งใจจะตอบท่าน ส่ิงท่ีท่านบอกแลว้ผมจะท าโดยเตม็ความสามารถ ผมคิด

จะแกแ้คน้อยูต่ลอดเวลา ทุกชัว่โมง ตลอดเวลาหา้ปี ผมมิไดมี้ชีวติอยูเ่พื่ออยา่งอ่ืนเลย ผมไม่เคยหยดุย ั้ง 
ไม่ยอมหาความสุขของคนหนุ่ม การพดูป้อยอของพวกโรมนัผมไม่เอาใจใส่ ผมตอ้งการใหม้นัสอนให้
ผมรู้จกัวธีิแกแ้คน้ ผมไปหาครูอาจารยท่ี์มีช่ือเสียงผมตอ้งการเรียนวชิานกัรบ สมาคมกบันกัฟันดาบ นกั
ต่อสู้บนเวที เพื่อใหเ้ขาเป็นครูสอน ฝึกหดัตามค่ายต่าง ๆ ผมจะตอ้งเป็นนายทหารจึงไดเ้ขา้ไปปราบพวก
ปาร์เทียนส์แลว้จะไดเ้ป็นศตัรู แลว้โรมนัจะตอ้งเสียชีวติของคนโรมนัเอง เพราะความชัว่ร้ายของตน น่ี
แหละเป็นค าตอบของผม” 

อิลเดอริมกอดและจูบเขา พูดดว้ยอารมณ์รุนแรงวา่ ท่านจะไดรั้บการร่วมมือจากขา้พเจา้อยา่ง
เตม็ท่ี คน, มา้, อูฐและทะเลทรายส าหรับการเตรียมรบ ท่านจะทราบจากขา้พเจา้ในคืนน้ี 

คร้ันแลว้อิลเดอริมรีบเขา้ในเมือง 
จดหมายท่ีเบน็เฮอร์ไดท้ราบเร่ืองแลว้เป็นการเตือนถึงอนัตรายท่ีจะบงัเกิดข้ึน พร้อมกบัฝ่ายศตัรู

สารภาพความผดิของมนัออกมาดว้ย ฉะนั้นเม่ืออิลเดอริมออกจากเตน็ทไ์ปแลว้ เบน็เฮอร์จึงใชค้วามคิด
อยา่งมากเพื่อด าเนินการโดยเร็ว เพราะพวกศตัรูมีความวอ่งไวและมีอิทธิพลมากตามแบบชาวตะวนัออก 
ถา้พวกศตัรูเกรงกลวัเขา ตวัเขาเองจะกลบัมีเหตุผลควรเกรงกลวัพวกศตัรูยิง่กวา่ 

เม่ือรับประทานอาหารกลางวนัแลว้ เบน็เฮอร์ให้เขน็รถออกมาตรวจดูในท่ีแจง้ 
ต่อไปเขาเอามา้เขา้เทียมรถเพื่อท าการฝึกซอ้ม และฝึกอยูห่ลายชัว่โมง เม่ือเขาเลิกกลบัมาใน

ตอนเยน็รู้สึกมีความหวงัยิง่ข้ึน ทั้งมีใจเด็ดเด่ียวเขม้แขง็ท่ีจะผดัผอ่นการด าเนินคดี เก่ียวกบัตวัเมสซาลา 
จนกวา่จะแพห้รือชนะเร่ืองกีฬาเสียก่อน เขาไม่อาจทนทานต่อการเผชิญหนา้กบัศตัรูตามแบบตะวนัออก 
อาจมีคู่แข่งขนัอ่ืน ๆ ท่ีไม่รู้จกัความคิดของเขา เขามัน่ใจผลของการชนะ เช่ือในความสามารถของตนเอง 
และมา้ 4 ตวั ก็เป็นเพื่อนร่วมเป็นร่วมตายในการกีฬาคร้ังน้ี 

“ใหเ้ขาลองมองดูเจา้แอนตาเรส, แอลเดบรารัน, ริเกล, อาแตร์ มา้เหล่าน้ีลว้นเป็นมา้ชั้นดีเยีย่ม
ทั้งนั้น 

ฉะนั้นในระหวา่งพกั เขาจึงคุยกบัมา้ท่ีมิใช่ฐานะนายแต่ในฐานะเพื่อน 
พอค ่าลง เบน็เฮอร์ไดน้ัง่คอยอิลเดอริมท่ีประตูเตน็ท ์ เพราะยงัไม่กลบัจากเมือง เขาสบายใจไม่มี

ความระแวงสงสัยประการใด เพราะพอ่เฒ่าคงจะพอใจในการฝึกมา้ทั้ง 4 ตวั และการกินหญา้อยา่งอร่อย
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ของมา้ภายหลงัการฝึก ความรู้สึกเหล่าน้ีท าใหเ้บ็นเฮอร์พอใจ เขารู้สึกตวัวา่เขาอยูใ่นความดูแลรักษาของ
พระเจา้ ทนัใดนั้นก็มีเสียงฝีเทา้มา้ มอลลคัโผล่เขา้มา 

มอลลคั “ท่านผูเ้ป็นบุตรของอาริอุส ขอแสดงความเคารพแทนพอ่เฒ่าอิลเดอริม เขาตอ้งการให้
คุณไปพบเขาในเมือง เขาก าลงัคอยอยู”่  

เบน็เฮอร์ไม่ถามอะไร ตรงไปท่ีมา้กินหญา้กินน ้าอยู ่ เจา้แอลเดบารันมนัเขา้มาหาเขาคลา้ยกบัวา่
จะใหเ้ขาข่ีมนัไปในเมือง แต่เขาเลือกมา้อ่ืนไม่เอามา้ทั้ง 4 ตวันั้น เพราะมนัเป็นมา้ท่ีตอ้งถอนไวส้ าหรับ
การแข่งขนัเท่านั้น สักครู่สองคนก็ควบมา้เขา้ไปในเมือง 

ก่อนถึงสะพานเซลิวเซียน เขาไดล้งเรือขา้มแม่น ้าออ้มไปทางฝ่ังขวาแลว้ก็ขา้มกลบัมาอีกเขา้
เมืองทางตะวนัตก การเดินทางออ้มชา้ แต่เบ็นเฮอร์ยอมท าตามดว้ยความระมดัระวงัซ่ึงมีเหตุผลดี 

เขาควบมา้พากนัถึงท่ีท าการของซิโมนิเดสใตส้ะพานจึงหยดุ 
มอลลคั “ถึงแลว้, ลงจากมา้ได”้ 
เบน็เฮอร์จ าสถานท่ีได ้ถามวา่ “อยูท่ี่ไหน?” 
“เชิญเขา้ไป เด๋ียวจะบอกให้” 
คนยามรับเอามา้ไป สักประเด๋ียวก็มีเสียงขา้งในพดูวา่ “ในนามพระเจา้ เชิญเขา้มาขา้งใน” 
มอลลคัหยดุท่ีประตู เบ็นเฮอร์เขา้ไปคนเดียว  
หอ้งนั้นเป็นห้องเดียวกบัท่ีเขาเคยสนทนากบัซิโมนิเดส ไม่มีการเปล่ียนแปลง เวน้แต่ใกล ้ ๆ 

เกา้อ้ีมีแท่นตะเกียงตั้งอยู ่ มีตะเกียงหลายดวงสวา่งพอท่ีจะเห็นฝาห้องทุกดา้น และลายแกะสลกัและ
กระจกเคลือบ 

เม่ือเดินเขา้ไปสักหน่อย เบ็นเฮอร์ก็หยดุ มีคนสามคนมองดูเขาคือซิโมนิเดส, อิลเดอริมและเอส
เธอร์ 

เขามองไปรอบ ๆ คลา้ยกบัวา่จะหาค าตอบต่อค าถามท่ีมีอยูใ่นใจเขาสงสัยวา่พวกน้ีมานัง่ซุบซิบ
กนัอยูท่  าไม มีธุระอะไรกบัเขา พวกน้ีเป็นศตัรูหรือมิตรกนัแน่ 

ในท่ีสุดเขาก็มองดูเอสเธอร์ 
คนเหล่าน้ีมองดูเบ็นเฮอร์ดว้ยความกรุณา แต่ในใบหนา้ของเอสเธอร์มีน ้าใจไมตรีท่ีแทงทะลุเขา้

ไปในความรู้สึกของเขาอยา่งบอกไม่ถูกเหมือนกนั 
ซิโมนิเดสกล่าวช่ือเขาหลายคร้ัง “เบน็เฮอร์, ขอใหส้ันติสุขของพระเจา้แห่งบรรพบุรุษอยูก่บั

ท่าน” เขามองดูอยา่งเคารพ แลว้ยกมือวางท่ีอกแสดงความเคารพ 
เบน็เฮอร์ตอบ “ขอนอ้มรับพรขอท่านเหมือนพรของบิดาท่ีมีต่อบุตร ขอใหเ้รามีความเขา้ใจดีต่อ

กนั” 
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เขาไม่ตอ้งการแสดงความรู้สึกแบบนายกบัทาสต่อซิโมนิเดส  
ซิโมนิเดสหนัมาพดู “เอสเธอร์, จดัเกา้อ้ีในนายเจา้นัง่ซิ” 
เธอท ารีรอแลว้จึงหยบิมา้เต้ียมาตวัหน่ึง เบ็นเฮอร์รีบเดินไปรับเอามา้เต้ียมาโดยเร็ว เขาเอาไป

วางใกลพ้อ่คา้ แลว้นัง่บนมา้เต้ียนั้น 
เขาพดูข้ึนวา่ “ผมนัง่ต ่า ๆ ก็ได”้ 
เขาสบตาเอสเธอร์ชัว่อึดใจเดียวเท่านั้นก็มีความเขา้ใจดีต่อกนั เขารู้จกับุญคุณของเธอและเธอก็

รู้จกัความอดทนและความมีใจกวา้งของเขา 
ซิโมนิเดสพยกัหนา้รับ เขาสั่งบุตรสาววา่ “เอสเธอร์, หยบิกระดาษมาใหพ้อ่ที” 
เธอไปท่ีตูริ้มฝาเปิดประตูออกหยบิแผน่กระดาษใหบิ้ดา 
ซิโมนิเดสคล่ีบญัชีออกพลางวา่ “เบน็เฮอร์, ตามท่ีท่านพดูวา่ขอใหเ้รามีความเขา้ใจดีต่อกนั ผมมี

บญัชีรายละเอียดของส่ิงต่าง ๆ ซ่ึงมีสาระคญั 2 ประการ คือหน่ึงทรัพยสิ์น สอง ความสัมพนัธ์ของเราขอ
เชิญท่านอ่าน” 

เบน็เฮอร์รับกระดาษแลว้มองอิลเดอริม 
ซิโมนิเดส “พอ่เฒ่าจะไม่ขดัขวางการอ่านบญัชี ๆ แบบน้ีตอ้งมีพยานเซ็นรับรอง ทางตอนทา้ย

ท่านจะเห็นช่ือของพอ่เฒ่าอิลเดอริมเซ็นเป็นพยานรับรองวา่ถูกตอ้ง เพราะเขาเป็นสหายของท่าน” 
เบน็เฮอร์ตอบ “ขา้พเจา้รู้วา่เขาเป็นเพื่อนดี และขา้พเจา้จะพิสูจน์ตนเองวา่เป็นเพื่อนท่ีดีของเขา 

เอาไวก่้อนเถิด ซิโมนิเดส ผมจะอ่านโดยถ่ีถว้นในภายหลงั ขอใหท้่านเก็บไวก่้อน เป็นแต่แถลงรายการ
ใหท้ราบก็แลว้กนั” 

ซิโมนิเดสจึงรับเอาบญัชีกลบัคืน 
“เอสเธอร์, จงเอาบญัชีมาจดัล าดบัใหเ้รียบร้อย มิฉะนั้นมนัจะสับสน” 
เอสเธอร์เขา้มาใกลบิ้ดา เพื่อเวลาบิดาอ่านจะไดต้รงกบัท่ีเขียนรายละเอียดไวใ้นบญัชีท่ีเอสเธอร์

ไดส้อบทาน 
ซิโมนิเดสหยบิเอาบญัชีแผน่แรกออกมาบอกวา่ “บญัชีน้ีแสดงถึงเงินท่ีเอามาจากบิดาของคุณ, 

คือท่ีพวกโรมนัแยง่เอาไปไม่ได ้ ไดแ้ต่จ านวนเงินไวเ้ท่านั้น ทรัพยสิ์นอ่ืน ๆ ไม่ไดเ้ลย และพวกโจรก็
ปลน้เอาไปแต่เฉพาะตวัเงิน เงินท่ีเก็บรวบรวมไวไ้ดน้ี้ถอนจากสาขาการคา้ของบิดาคือท่ีกรุงโรม, อเล็ก
ซนัเดรีย, ดาเมเซ็ค, ดาเธช, วาเลนเดียและท่ีอ่ืน ๆ ท่ีท าการคา้ติดต่อกบัเราคิดเป็นจ านวนเงินยดูา 120 ตะ
ลนัต ์(1 ตะลนัต ์= 188,000 ดอลล่าร์) 

คร้ันแลว้สั่งใหเ้อสเธอร์หยบิบญัชีข้ึนมาอีกแผน่หน่ึงอธิบายวา่ “ดว้ยจ านวนเงินดงักล่าว ผมเอา
ไปลงทุนคา้ขายจึงไดเ้ป็นผลก าไรข้ึนมาดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
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เรือสินคา้รวม    60 ตะลนัต ์
สินคา้ในร้าน   110     ” 
สินคา้ในระวาง   75     ” 
อูฐและมา้รวม   20     ” 
คลงัสินคา้ต่าง ๆ   10     ” 
ตวัเงินท่ีถึงก าหนดช าระ  54     ” 
เงินสดใจมือถอนได ้  224     ” 

รวม    553     ” 
“เงินจ านวน 553 ตะลนัตน้ี์ถือเป็นก าไรท่ีเกิดจากเงินลงทุนท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเอามาจากบิดาของ

ท่าน 120 ตะลนัต ์ เม่ือรวมทั้งทุนและก าไรจึงเป็นจ านวน 673 ตะลนัต ์ คุณเบน็เฮอร์ คุณเป็นเศรษฐี
ยิง่ใหญ่ท่ีสุดในโลก” 

เขารับเอาบญัชีทั้งหมดมาจากเอสเธอร์ แลว้มว้นเรียบร้อยส่งใหเ้บน็เฮอร์ กิริยาท่าทางแสดงวา่
เขาท างานตามหนา้ท่ีผูจ้ดัการจริง ๆ ท าเพื่อเบน็เฮอร์ มิใช่ท าเพื่อตนเอง 

เขาพดูต่อไปวา่ “เงินจ านวนน้ีมากมายมหาศาล ท่านจะเอาไปท าอะไรต่อไปก็ยอ่มท าได”้ 
ขณะน้ีทุกคนต่างพอใจ ซิโมนิเดสเอามือจบัอกอีกคร้ัง เอสเธอร์ใจร้อน อิลเดอริมกระวน

กระวาย มนุษยเ์ราเม่ือเห็นเงินมาก ๆ อาจถูกทดลองไดง่้าย 
เม่ือรับบญัชีไปแลว้ เบน็เฮอร์ลุกข้ึนแสดงความรู้สึกออกมา 
“ส่ิงเหล่าน้ีเปรียบเหมือนความสวา่งจากสวรรคเ์พื่อไล่ความมืดซ่ึงเดิมผมเกรงวา่จะไม่มีวนัหมด

ไป มืดมากจนผมหมดหวงัท่ีจะมองเห็นอะไร ๆ” เบน็เฮอร์ไดก้ล่าวดว้ยเสียงหา้วแลว้พูดต่อไปอีก “ก่อน
อ่ืน ผมขอบคุณพระองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ผูซ่ึ้งไม่ทอดทิ้งขา้พเจา้ และรองลงไปก็ขอบใจท่านซิโมนิเดส 
ความสัตยซ่ื์อของท่านมีน ้าหนกัมากกวา่ความโหดร้ายของคนอ่ืน และกูส้ันดานของมนุษยไ์วไ้ด”้ 

“ไม่มีอะไรท่ีผมจะท าไม่ได ้ ขอใหเ้ป็นดงันั้นเถิด คนมีโชคดีเช่นผมจะมีใจกวา้งกวา่ผมไหม? 
พอ่เฒ่าอิเดอริม, จงเป็นพยานใหผ้มดว้ย เอสเธอร์, จงเป็นพยานในค าพดูของผมดว้ย” 

เขาส่งมอบบญัชีทั้งหมดใหแ้ก่ซิโมนิเดส และกล่าวอยา่งจริงใจวา่  
“ทรัพยสิ์นเงินทองตามบญัชีเหล่าน้ี จะเป็นเรือ, บา้นเรือน, สินคา้, อูฐ, มา้, เงินมานอ้ยเท่าใด ผม

ขอมอบคืนใหแ้ก่ท่านซิโมนิเดส ขอใหล้งบญัชีเป็นหลกัฐานวา่เป็นกรรมสิทธ์ิของท่านแต่บดัน้ีเป็นตน้
ไป” 

เอสเธอร์ยิม้จนน ้าตาไหล, อิลเดอริมสางเคราเร็วเขา้ ตาลุกโพลงส่วนซิโมนิเดสคงสงบอารมณ์ 
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เบน็เฮอร์กล่าวดว้ยใจหนกัแน่นอีกวา่ “ขอใหถื้อเป็นกรรมสิทธ์ิของท่านโดยมีเง่ือนไขยกเวน้อยู่
ขอ้เดียววา่” 

ทุกคนอยากจะฟังเง่ือนไข 
“เงินทุก 120 ตะลนัตซ่ึ์งของบิดาผมนั้นของส่งคืนใหผ้ม” 
ใบหนา้ของอิลเดอริมดีข้ึน 
“และคุณตอ้งร่วมมือกบัผมในการคน้หามารดาและนอ้งสาว ใชจ่้ายเงินของคุณท่ีไดรั้บ

เหมือนกบัท่ีผมใชจ่้ายเงินของผมในการคน้หาบุคคลทั้งสอง” 
ซิโมนิเดสรู้สึกเห็นใจ ยืน่มือออกพดูวา่ “ผมเห็นน ้าใจของคุณแลว้เบน็เธอร์, ขอบพระคุณพระ

เจา้ท่ีส่งคุณมาใหพ้บกบัผม ถา้ผมไดรั้บใชบิ้ดาของคุณดว้ยความสุจริต แมจ้ะล่วงลบัไปแลว้ก็ตาม ขอให้
เช่ือใจเถิดวา่ผมไม่คิดฉ้อโกงคุณหรอก” 

คร้ันแลว้ก็หยบิเอาแผน่กระดาษอีกแผน่หน่ึงส่งให้เบน็เฮอร์ “ท่านยงัไม่ไดเ้ห็นบญัชีทั้งหมด จง
อ่านแผน่น้ีดงั ๆ” 

เบน็เฮอร์รับบญัชีแลว้อ่านดงั ๆ  
บญัชีรายการทาสของตระกลูเฮอร์, จดัท าโดยซิโมนิเดส ผูจ้ดัการทรัพยสิ์น:- 

1. อมัรา, ชายอียปิต ์ผูรั้กษาวงัท่ีกรุงเยรูซาเล็ม 
2. ซิโมนิเดส, ผูจ้ดัการทรัพย,์ อนัติอ๊อก 
3. เอสเธอร์, บุตรซิโมนิเดส 

เบน็เฮอร์มิไดคิ้ดเลยวา่ บุตรสาวของซิโมนิเดสจะตอ้งตกเป็นทาสตามบิดามารดาดว้ย 
เด็กผูห้ญิงคนน้ีมีรูปร่างเป็นคู่แข่งกบัหญิงชาวอียปิตเ์ขาตกใจเม่ือทราบเช่นน้ีและมองดูใบหนา้แดงเร่ือ
ของเธอ ๆ กม้หนา้ลง 

เบน็เฮอร์กล่าว “คนท่ีมีเงินตั้ง 600 กวา่ตะลนัตย์อ่มเป็นคนร ่ ารวยและท าการอะไรก็ได ้ แต่ส่ิงท่ี
หายากกวา่เงิน และมีค่ายิง่กวา่ทรัพยสิ์นใด ๆ ก็คือปัญญาท่ีท าทรัพยใ์หท้วมีหาศาล และหวัใจไม่ยอม
เส่ือมลงเม่ือทรัพยท์วข้ึีน ท่านซิโมนิเดสและเอสเธอร์คนสวย อยา่กลวัเลย พอ่เฒ่าอิลเดอริมเป็นพยานใน
ขณะท่ีท่านทั้งสองประกาศตวัเป็นทาส และในขณะน้ีเองขา้พเจา้ก็ขอประกาศวา่ท่านทั้งสองเป็นอิสระ 
และส่ิงท่ีขา้พเจา้ประกาศจะตอ้งเขียนเป็นลายลกัษณะอกัษร พอไหม หรือจะใหท้ ามากกวา่น้ี?” 

ซิโมนิเดส “เบน็เฮอร์, ท่านช่วยคนทุกขย์ากใหห้ายทุกข ์ ผมพดูผดิไปท่ีวา่ท่านท าอะไรไดทุ้ก
อยา่ง แต่ท่านจะท าใหผ้มเป็นอิสระตามกฎหมายไม่ได ้ ผมตอ้งเป็นทาสของท่านตลอดไป เพราะผมได้
ยอมใหบิ้ดาของท่านเจาะรูท่ีใบหูดงัปรากฏอยูน้ี่” 

“คุณพอ่ของผมท าเช่นนั้นหรือ?” 
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ซิโมนิเดสร้องโดยเร็ววา่ “อยา่ลงโทษคุณพอ่เลย ท่านรับผมเป็นทาสชั้นนั้นประเภทนั้นเพราะ
ผมขอร้องท่านใหท้ าการเจาะหู ผมไม่เสียใจเลย เพราะเป็นส่ิงตอบแทนท่ีจะใหไ้ดร้าเฆลมาเป็นภริยา 
เพราะถา้ผมไม่ท าตวัเช่นนั้นก็จะไดไ้ดร้าเฆลมาเป็นภริยา” 

“ราเฆลเป็นทาสตลอดไปหรือ?” 
“เป็นเช่นนั้น” 
เบน็เฮอร์เดินไปมาเพราะไม่สมความปรารถนาท่ีมุ่งไว ้
เขาพดูข้ึนวา่ “ผมร ่ ารวยข้ึนเพราะความกรุณาของท่านแม่ทพัอาริอุส บดัน้ียิง่โชคลาภใหญ่ยิง่ข้ึน

เพราะบุคคลมีปัญญาไดก้ระท าใหท้รัพยง์อกงาม เป็นน ้าพระทยัของพระเจา้ในการน้ีหรือเปล่า, ท่านซิ
โมนิเดส โปรดช่วยเหลือผมใหท้ าส่ิงท่ีถูกตอ้งดว้ย ขอช่วยผมใหดี้สมช่ือ” 

ใบหนา้ของซิโมนิเดสยิม้แยม้ข้ึน 
“ท่านผูเ้ป็นบุตรของนายผูล่้วงลบัไปแลว้ ผมสามารถท าการต่าง ๆ ไดย้ิง่กวา่ช่วยเหลือเสียอีก 

ผมจะรับใชท้่านดว้ยก าลงัใจและก าลงัปัญญาแมร่้างกายจะตายไปแลว้ แต่จิตใจและปัญญาจะรับใชท้่าน
ต่อไป ผมขอสาบานต่อหนา้พระเจา้ ขอใหผ้มเป็นผูรั้บใชท้่านต่อไปเถิด” 

“โปรดบอกมาวา่จะเป็นอะไร?” เบน็เฮอร์เอ่ยข้ึน 
“ขอใหเ้ป็นผูจ้ดัการทรัพยสิ์นของท่านต่อไป” 
“เป็นอนัตกลงวา่เป็นผูจ้ดัการทรัพยสิ์น จะตอ้งเขียนเป็นลายลกัษณ์อกัษรไหม?” 
“ค าพดูของท่านก็เช่ือถือไดเ้ช่นเดียวกบับิดาท่าน ขา้พเจา้ไม่ตอ้งการอะไรมากกวา่นั้นจากท่าน 

คือวา่ความเขา้ใจดีเป็นอนัสมบูรณ์..........” 
เบน็เฮอร์ “ผมก็เขา้ใจดีแลว้” 
ซิโมนิเดส “เอสเธอร์, จงพดูซิ” 
เอสเธอร์ยนืงงอยู ่ แลว้ก็ตรงเขา้ไปพดูกบัเบน็เฮอร์ “ดิฉนัก็เป็นทาสเช่นเดียวกบัมารดา, บดัน้ี

มารดาก็ตายไปแลว้ ฉะนั้นขอใหดิ้ฉนัรับใชบิ้ดาต่อไปจนกวา่ชีวติจะหาไม่” 
แลว้ต่างฝ่ายต่างก็น่ิงอยูส่ักครู่ 
ซิโมนิเดส”เอสเธอร์, เวลาก็ค  ่ามากแลว้ จงน าอาหารมาเล้ียงกนัเถิด ทุกคนคงหิวโหยมาก” 
ซิโมนิเดสเม่ือเห็นวา่ทุกคนต่างอ่ิมแลว้ พดูต่อไป “ความเขา้ใจนั้นผมเห็นวา่ยงัไม่สมบูรณ์ 

ต่อไปน้ีผมขอใหชี้วิตของเราทั้งหลายจงด าเนินไปเหมือนกบัแม่น ้าซ่ึงท าใหน้ ้าไปรวมกนั ผมคิดวา่การ
ไหลของแม่น ้าทั้งหลายจะดีข้ึนถา้เมฆน าไป ขอใหแ้ม่น ้าทั้งหลายไปตามท่ีพระเจา้ทรงน า” 

น่ิงสักครู่หน่ึงเขาก็พดูต่อไป “ผมทราบความจริงท่ีวา่ การท่ีทรัพยสิ์นทวมีากข้ึนเป็นเพราะพระ
เจา้ทรงประทานการช่วยเหลือในกิจการคา้ท่ีผมไดก้ระท าอยู”่  
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เบน็เฮอร์ “เป็นเร่ืองอศัจรรยม์าก” 
“นายครับ, พระเจา้ทรงท าการดว้ย ส าหรับคุณก็เช่นเดียวกนัสติปัญญาแบบพระเจา้จะตอ้งใชจึ้ง

จะเกิดผล ผมเองก็คอยดูพระประสงคข์องพระเจา้อยูเ่สมอ พระองคจ์ะตอ้งส าแดงน ้าพระทยัออกมาให้
เห็นวนัหน่ึงจนไดต้ามวธีิการและเวลาของพระองค ์ พระองคจ์ะแสดงใหเ้ห็นไดช้ดัเจน และเป็นเช่นนั้น
จริง ๆ ส าหรับผม” 

เบน็เฮอร์ฟังต่อไป 
“หลายปีมาแลว้ ผมไดน้ัง่อยูท่างเหนือเมืองเยรูซาเล็ม มีคนข่ีอูฐ 3 คน ไดเ้ดินทางผา่นมา เป็น

คนแปลกหนา้จากเมืองไกล เขาไดห้ยดุถามผมวา่ “กษตัริยข์องชนชาติยดูาท่ีประสูติใหม่ประทบัอยูท่ี่
ไหน? เขาไดเ้ห็นดวงดาวของท่านปรากฏข้ึนทางทิศตะวนัออก และตั้งใจจะมานมสัการกษตัริยน์ั้น” ผม
ไม่เขา้ใจจึงติดตามเขา้ไปยงัประตูดาเมเซค เขาถามทุกคนท่ีพบตลอดจนนายประตู ทุกคนต่างก็พากนั
แปลกใจในค าถามน้ี แมจ้ะมีค าพยากรณ์ไวแ้ลว้วา่ พระผูช่้วยโลกจะมาบงัเกิด แต่พวกเราทั้งหลาย
รวมทั้งนกัปราชญก์็ไม่รู้เร่ือง เม่ือพระเจา้เขา้มาในโลก พระองคต์อ้งใชเ้วลานานตั้งหลายศตรววษเพื่อให้
เหตุการณ์ติดต่อกนั คุณรู้จกับลัทาซาร์มิใช่หรือ?” 

เบน็เฮอร์ “เขาเล่าเร่ืองใหผ้มฟังแลว้” 
ซิโมนิเดส “เป็นเร่ืองมหศัจรรย ์ ผมคอยมานานแลว้ พระเจา้ก็ทรงแจง้ให้ผมรู้พระประสงคข์อง

พระองค ์ พระมหากษตัริยเ์สด็จมาอยา่งคนยากจน, ไม่มีมิตรสหาย, ไม่มีกองทพั, ไม่มีเมือง, ไม่มี
ปราสาท แต่จะมาตั้งการปกครองข้ึน กรุงโรมจะตอ้งเส่ือมลงและสูญไป ท่านมีความรู้ไดรั้บการอบรม
อยา่งบริบูรณ์ มีทรัพยสิ์นมาก ขอใหถื้อวา่เป็นโอกาสท่ีพระเจา้ประทานให ้ ขอใหเ้ป็นไปตามพระ
ประสงคข์องพระองคเ์ถิด มนุษยเ์ราจะไม่มีเกียรติอะไรดียิง่กวา่น้ีแลว้” 

ซิโมนิเดสขอร้องอยา่งหนกัหน่วง เบน็เฮอร์จึงตอบดว้ยใจร้อนรนวา่ “บลัทาซาร์กล่าววา่ การ
ปกครองหรือแผน่ดินของพระเจา้นั้นเป็นการปกครองฝ่ายจิตวิญญาณ” 

“ผมตอ้งเช่ือบรรดาศาสดาพยากรณ์ เอสเธอร์, หยบิพระคมัภีร์มาใหพ้อ่ดูซิ” 
แลว้เขาพดูต่อไปวา่ “ขอให้ค าพยานของประชาชนไดเ้ป็นท่ีเขา้ใจเถิด เอสเธอร์, เปิดหนงัสือ

ศาสดาพยากรณ์อิสยาห์ท่ีไดเ้ห็นศุภนิมิต” 
เขารับเอามว้นหนงัสือมาเปิดตอนท่ีวา่ “ประชาชนท่ีเดินอยูใ่นความมืดไดเ้ห็นความสวา่งอนั

ใหญ่ยิง่ ผูท่ี้อยูใ่นดินแดนแห่งเงามรณาไดรั้บแสงสวา่ง......เพราะวา่ทารกจะบงัเกิดแก่ท่านทั้งหลาย 
บุตรชายคนหน่ึงจะถูกประทานให ้ และการปกครองจะอยูบ่นบ่าของเขา.......เม่ือการปกครองของเขาทวี
ข้ึน สันติสุขจะมีต่อไปไม่ส้ินสุดในพระท่ีนัง่ของดาวดิและในแผน่ดินของพระองคจ์ะมีแต่ความ
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ยติุธรรมตลอดไป ท่านเช่ือค าของบรรดาศาสดาพยากรณ์เหล่าน้ีไหม? เอสเธอร์เปิดดูค าพยากรณ์ของ
ท่านมีคาต่อไป 

เขาไดอ่้านขอ้ความวา่ “เจา้เมืองเบธ็เลเฮม็ เอฟราธา แมเ้จา้จะเป็นเมืองเล็กนอ้ยในบรรดาแควน้ยู
ดา ผูป้กครองแห่งชนชาติอิสราเอลจะบงัเกิดข้ึนจากเมืองน้ี น่ีแหละเป็นผูบ้งัเกิดใหม่ตามท่ีบลัทาซาร์ได้
พบเห็นและไดน้มสัการในถ ้า ท่านเช่ือค าของศาสดาพยากรณ์ไหม? เอสเธอร์, เปิดหนงัสือเยเรมีห์ใหพ้อ่
ดู” 

เขาจึงรับเอาหนงัสือเยเรมีห์อ่านวา่ “น่ีแน่ะ ถึงเวลาแลว้, องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ไดต้รัสวา่ เราจะยกผู ้
ชอบธรรมข้ึนปกครองในเช้ือสายของดาวดิ เขาจะเป็นกษตัริยท่ี์ปกครองและท าใหเ้จริญรุ่งเรือง และจะ
เป็นผูป้ระสิทธ์ิประสาทความยติุธรรมทัว่โลก ในสมยัของท่านผูน้ี้ ยดูาจะไดรั้บความรอด และอิสราเอล
จะไดรั้บความปลอดภยั เขาจะเป็นกษตัริยป์กครองสืบไป........ท่านเช่ือค าพยากรณ์ของท่านเหล่าน้ี
ไหม?” 

ซิโมนิเดสถามวา่ ถา้กษตัริยเ์สด็จมาอยา่งยากจน ท่านผูมี้ทรัพยสิ์นบริบูรณ์จะไม่ช่วยเหลือ
พระองคห์รือ?” 

“อ๋อ นัน่จะตอ้งช่วยจนหมดเงินและหมดหายใจทีเดียว ท าไมจึงวา่พระองคย์ากจนล่ะ?” 
“เอสเธอร์ ดูพระค าของพระเจา้ในหนงัสือเศคาริยา” 
เธอส่งหนงัสือใหบิ้ดา ๆ จึงอ่าน มีขอ้ความวา่ “โอ ้ บุตรีแห่งซีโอน, จงยนิดีเป็นอนัมาก น่ีแน่ะ

กษตัริยข์องท่านเสด็จมาหาท่าน มีความชอบธรรมและประกอบดว้ยฤทธ์ิช่วยใหร้อด และมีพระทยัอนั
สุภาพและเสด็จนัง่บนหลงัลาแลลูกลา” 

เบน็เฮอร์หนัไปทางอ่ืน 
“ท่านมองอะไร?” 
เขาตอบ “มองดูกรุงโรม” 
ซิโมนิเดส “ท่านมองเห็นกษตัริยเ์สด็จมาในฐานะต ่าตอ้ยเพื่อแสวงหาประชากรของพระองค ์

กองทหารของซีซาร์จะท าอะไรไดบ้า้ง?” 
เบน็เฮอร์ “ซิโมนิเดส, การท่ีกษตัริยเ์สด็จมาและแผน่ดินของพระองคจ์ะเหมือนกษตัริยซ์า

โลมอน ขา้พเจา้พร้อมท่ีจะสละตวัเองและทรัพยสิ์นเพื่อพระองคแ์ละความมุ่งหมายของพระองค ์และจะ
ท าตามท่ีพระเจา้ทรงดลใจให้ขา้พเจา้ท า และตามท่ีพระองคใ์หท้่านร ่ ารวยข้ึน เราจะหลบัตาสร้าง
แผน่ดินของพระองคห์รือ? เราจะรอใหพ้ระองคเ์สด็จมาหรือ? หรือใหพ้ระองคม์าตามขา้พเจา้ ท่านมีอายุ
และความเจนจดัมากอยูแ่ลว้ โปรดตอบใหท้ราบบา้ง?” 

ซิโมนิเดสตอบทนัทีวา่ 
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“พวกเราไม่มีทางเลือกอีกแลว้” เขาหยบิจดหมายของเมสซาลาส่งใหดู้ “จดหมายน้ีเตือนใหเ้รา
ลงมือท าการทนัที จดหมายน้ีแสดงวา่การคบคิดของเมสซาลาและเกรตสัเราไม่สามารถจะต่อตา้นได ้
และเราไม่มีอิทธิพลในกรุงโรมหรือกองทพัท่ีพอจะต่อสู้เขาได ้ถา้ท่านรอชา้ไป เขาตอ้งฆ่าท่านแน่ ๆ เขา
ทารุณต่อผมมาก ท่านก็คงรู้และวนิิจฉยัเอาเองก็แลว้กนั” 

“เราจะตอ้งเตรียมการไวก่้อนท่ีกษตัริยจ์ะเสด็จมา จะตอ้งมีผูช่้วยท่ีเขม้แขง็ ไม่มีใครนอกจากผูท่ี้
ไดฝึ้กซอ้มไวดี้แลว้” 

เบน็เฮอร์หนา้แดงพดูวา่ “ขา้พเจา้เขา้ใจ แต่ทวา่การกระท านั้นอยา่งหน่ึง และวธีิการนั้นอีกอยา่ง
หน่ึง” 

ซิโมนิเดส “ท่านและอิลเดอริมจะตอ้งเป็นหวัหนา้ลงมือท าการส่วนผมจะอยูห่ลงัฉากเตรียมจดั
ส่ิงต่าง ๆ ให ้ ท่านจะตอ้งไปกรุงเยรูซาเล็มแลว้ไปยงัป่าจดักองทพัชาวอิสราเอลใหไ้ดจ้  านวนหลาย ๆ 
พนั จดันายทหารและฝึกการรบ และจดัการซ่อนอาวธุไว ้ ผมจะเป็นคนจดัหาให้เร่ิมตน้ในแควน้เบล
เรียแลว้ไปยงักาลิลี แลว้ก็เขา้กรุงเยรูซาเล็มทางแควน้เบอเรีย  อิลเดอริมจะจดัก าลงัไวค้อยเป็นกองหนุน 
เขาจะเป็นผูรั้กษาเส้นทาง มีอะไรจะไดส่้งข่าวใหท้่านรู้ เขาจะช่วยท่านไดห้ลายทาง จนกวา่จะถึงก าหนด
นดั จะตอ้งไม่มีใครรู้แผนการ ส่วนผมจะเป็นผูรั้บจดัหาทุกส่ิงให ้ ผมไดป้รึกษาเร่ืองน้ีกบัอิลเดอริมแลว้ 
ขอใหท้่านพดูออกมาเร็ว ๆ” 

เบน็เฮอร์มองดูอิลเดอริม 
อิลเดอริมจึงพูดวา่ “เป็นอยา่งท่ีซิโมนิเดสพดู ผมไดเ้ตรียมแผนการไวแ้ลว้ ท่านจะตอ้งสาบาน

เพื่อผมจะไดจ้ดักองทพัพวกอาหรับเขา้สมทบและช่วยเหลือท่านทุกทาง” 
คนทั้งสาม คือซิโมนิเดส, เอสเธอร์และอิลเดอริมต่างจอ้งดูเบน็เฮอร์ ๆ ตอบวา่ 
“ผมไม่มีทางเล่ียง ตอ้งท างานตามท่ีพวกท่านก าหนดให ้ขืนน่ิงนอนใจจะตอ้งตายเปล่า ๆ ผมจะ

ลงมือท าการทนัที” 
“จะตอ้งใหผ้มท าค ามัน่สัญญาเป็นลายลกัษณ์อกัษรไหม?” ซิโมนิเดสถามตามแบบนกัธุรกิจ 
เบน็เฮอร์ “ผมเช่ือค าพดูของคุณ” 
อิลเดอริม “ผมก็เช่ือเหมือนกนั” 
ขอ้ตกลงเหล่าน้ีนบัวา่เป็นสัญญาท่ีจะเปล่ียนชีวติของเบ็นเฮอร์ แต่เขาก็สรุปวา่ “เป็นอนั

เรียบร้อย” 
ซิโมนิเดส “ขอใหพ้ระเจา้ทรงช่วยเรา” 
เบน็เฮอร์พดูอยา่งเบิกบานวา่ “ขอตกลงอีกสักหน่อย, ขา้พเจา้เป็นอิสระก่อนหนา้การแข่งขนัจะ

เสร็จส้ินลง เมสซาลาคงจะไม่ลงมือเล่นงานขา้พเจา้จนกวา่เมืองจะตอบจดหมายของเขา และคงกินเวลา
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ไม่นอ้ยกวา่เจ็ดวนันบัตั้งแต่เขาส่งจดหมายไป การพบกบัเขาในสนามกีฬาขา้พเจา้ถือวา่เป็นเร่ืองสนุกแม้
จะตอ้งเส่ียงภยั” 

อิลเดอริมยนิดีอนุญาตทนัที และซิโมนิเดสซ่ึงมุ่งแต่ธุรกิจกล่าวเพิ่มเติมวา่ “เป็นการดีมากท่ี
เล่ือนเวลาไปจะท าใหข้า้พเจา้ท างานไดม้าก ขา้พเจา้เขา้ใจวา่ ท่านพดูถึงทรัพยม์รดกท่ีเกิดจากอาริอุ
สเป็นอสังหาริมทรัพยห์รือ?” 

“ก็มีบา้นหลงัใหญ่ในเมืองไมเซนุมและบา้นอีกหลายแห่งในกรุงโรม” 
“ขา้พเจา้ขอแนะน าใหข้ายทรัพยสิ์นเหล่าน้ีเสียและส่งเงินท่ีขายไดก้ลบัมา โปรดแจง้

รายละเอียดเพื่อจะไดจ้ดัการท าหนงัสือมอบฉนัทะและส่งตวัแทนไปท าการโดยเร็ว เราอาจยบัย ั้งพวก
โจรโรมนัท่ีจะริบต่อไป” 

“พรุ่งน้ีจะให้รายละเอียด” 
ซิโมนิเดส “ถา้ไม่มีงานอ่ืนอีกต่อไป ขอปิดประชุมส าหรับคืนน้ี” 
“ขอใหน้ ามา้มา” เบน็เฮอร์ขอร้อง “ผมจะกลบัไปสวนอินทะผาลมัถา้ไปเด๋ียวน้ีพวกศตัรูจะ

ไม่ไดเ้ห็น มา้ 4 ตวัคงอยากเห็นผมเป็นแน่” 
พอรุ่งสวา่ง เบ็นเฮอร์และมอลลคัก็โดดลงจากมา้ตรงหนา้เตน๊ท ์
ก่อนวนัแข่งขนัในตอนบ่าย บรรดาอุปกรณ์ท่ีใชแ้ข่งขนัของอิลเดอริมไดถู้กน าเขา้ไปในเมือง

และไปเก็บไวย้งัท่ีพกัใกลส้นามแข่ง เบน็เฮอร์ไดจ้ดัการเอาคนใช,้ คนติดตามไวส้ าหรับอยูย่าม มีอาวธุ
พร้อม, มา้น า, สัตวล์ากจูง อูฐส าหรับขนส่งของ เดินทางออกจากสวน 

อินทะผาลมัราวกบัจะยา้ยภูมิล าเนา  
เขาจดัการมว้นเตน็ทโ์ยกยา้ยภายในสิบสองชัง่โมงก็เสร็จเรียบร้อย  
และอิลเดอริมมิไดป้ระมาทอิทธิพลของเมสซาลา เขาเช่ือมัน่วา่พวกศตัรูคงจะไม่รบกวน 

จนกวา่จะเสร็จการแข่งขนัเสียก่อน ถา้เมสซาลาแพม้นัอาจลงมือท าร้ายโดยไม่ตอ้งรอค าสั่งของเจา้เมือง
เกรตสัก็ได ้ ฉะนั้นเขาจึงเตรียมการอพยพไวล่้วงหนา้เพื่อใหพ้น้อนัตราย เขาเดินทางเขา้เมืองดว้ยความ
มัน่ใจวา่จะตอ้งมีชยัชนะในวนัรุ่งข้ึน 

เบน็เฮอร์น ากระดาษออกมาใหอิ้ลเดอริมพลางพดูวา่ “ผมไดรั้บประกาศของผูจ้ดัการกีฬาซ่ึงเพิ่ม
ออกประกาศมา้ของท่าน ล าดบัการแข่งจึงขออวยพรใหท้่านชนะ” 

มอลลคัพดูกบัเบน็เฮอร์วา่ “บุตรขออาริอุส, ขออวยพรท่าน, ไม่มีอุปสรรคใดท่ีท่านจะเผชิญกบั
เมสซาลา ผมปฏิบติัตามเง่ือนไขทุกประการแลว้ เบน็เฮอร์” 

“ขอบใจมาก, มอลลคั” 
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มอลลคัจึงกล่าวต่อไป “สีของคุณขาว ส่วนของเมสซาลาสีแดงเหลือง การเลือกสีน้ีเห็นผลได้
ชดั พวกเด็กร้องขายสีขาวทัว่ทุกถนน วนัพรุ่งน้ีพวกอาหรับและยดูาจะแต่งสีขาวหมด ในสนามจะเห็น
แต่สีขาว แบ่งพวกกบัสีแดงไดช้ดั”  

“ถา้พวกเราชนะพวกขนุนางจะตอ้งตวัสั่น เขาจะตอ้งเล่นพนนัขนัต่อกนัเป็นแน่ เพราะเขาดูถูก
ส่ิงท่ีไม่ใช่เป็นของพวกโรมนั 2-3-5 ต่อ 1 เอาเมสซาลาชนะ เพราะเขาเป็นโรมนั ไม่สมควรท่ีคนยดูาท่ี
เคร่งครัดศาสนาจะไปเล่นการพนนัขนัต่อเช่นน้ี แต่ไม่เป็นไร ผมมีเพื่อนท่ีจะไปนัง่ขา้งหลงัเจา้เมือง เพื่อ
ไปรับการเสนอเล่นพนนัขนัต่อ 3 ต่อ 1, 5 ต่อ 1 หรือ 10 ต่อ 1 หรือจะบา้พนนัมากกวา่นั้นก็แลว้แต่ ผม
ไดม้อบใหเ้ขาไปพนนัถึง 6,000 เหรียญแลว้” 

เบน็เฮอร์วา่ “พวกโรมนัคงจะพนนัดว้ยเงินของโรม ถา้คุณไปพบเพื่อนและใหเ้ขาพนนัดว้ยเงิน
ของโรมตามจ านวนท่ีคุณตอ้งการและใหเ้ขาไปทา้พนนักบัเจา้เมสซาลาและพวกของมนัดว้ย เพราะมา้
ของอิลเดอริมจะเขา้แข่งกบัมา้ของเมสซาลา” 

มอลลคัคิดอยูค่รู่หน่ึง 
“ความประสงคก์็เพื่อใหค้นสนใจในการท่ีคุณเขา้แข่งขนั” 
“ถูกแลว้ เราตอ้งการขอ้นั้น, มอลลคั” 
“ผมเขา้ใจแลว้” 
“ขอใหคุ้ณช่วยใหค้นสนใจการแข่งขนัระหวา่งผมกบัเจา้เมสซาลา” 
มอลลคั “ผมจะท าใหเ้รียบร้อย” 
“ถา้เสนอใหมี้การพนนักนัมาก ๆ คนจะสนใจมาก ถา้มีผูรั้บเสนอหมดยิง่ดี” 
มอลลคัหนัมามองหนา้เบน็เฮอร์ 
เบน็เฮอร์ “การท าเช่นน้ีเท่ากบัสนบัสนุนใหเ้ขาเป็นโจรหนกัข้ึนไม่ใช่หรือ? แต่โอกาสเช่นน้ีจะ

ไม่มีอีกแลว้ ถา้ท าลายทรัพยสิ์นและความหยิง่จองหองของเขาลงได ้ ยาโคบบรรพบุรุษของเราคงไม่
โกรธหรอกนะ” 

เขามองอยา่งเคร่งขรึมเพื่อเป็นการยืน่ยนั ค  าพดูของเขา 
“มอลลคั, อยา่หยดุย ั้งในการเสนอใหพ้นนัดว้ยเงินโรมนั ใหมี้คนพนนัขนาดจ านวนตั้งแสนตั้ง

ลา้นก็ได ้จนถึงกบัขายตวัเจา้เมสซาลาก็ได”้ 
มอลลคั “มนัเป็นจ านวนเงินท่ีมาก ฉะนั้นผมจะตอ้งมีหลกัประกนั” 
“ไปหาซิโมนิเดสบอกความประสงคข์องผมใหท้ราบวา่ ผมตั้งใจจะใหศ้ตัรูลม้ละลายในคราวน้ี 

ไปบอกเขาใหไ้ด ้อยา่ใหค้วามลบัน้ีแพร่งพรายไปนะ” 
มอลลคัเตรียมตวัออกไปแลว้ก็หนัมาพดูกบัเบน็เฮอร์วา่ 
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“ขอประทานโทษ มีอีกเร่ืองหน่ึงท่ีผมเขา้ไปใกลร้ถแข่งของเมสซาลาไม่ได ้ แต่ไดท้ราบจาก
รายละเอียดวา่ดุมลอ้รถของเขาสูงกวา่ดุมลอ้รถของคุณหน่ึงฝ่ามือ” 

เบน็เฮอร์ “สูงหน่ึงฝ่ามือแน่หรือ?” 
เขาพดูกบัมอลลคัต่อไปวา่ “มอลลคั, ท่านก็เป็นคนยดูา และสัตยซ่ื์อต่อพวกเดียวกนั ขอใหท้่าน

ไปนัง่อยูท่ี่เหนือประตูชยัใกลก้บัเสาใหญ่ และสังเกตเวลาเราเล้ียวรถวา่ผมไดรั้บความนิยมหรือเปล่า 
อยา่ใหใ้ครรู้นะ ไปแอบนัง่เงียบ ๆ”  

อิลเดอริมตะโกนออกมาวา่ “น่ีหนงัสืออะไรนะ?” เขาช้ีประกาศใหเ้บน็เฮอร์ดู 
เบน็เฮอร์ “คุณอ่านใหฟั้งซิ” 
“ไม่เอา, คุณอ่านอีกวา่” 
เบน็เฮอร์รับเอาประกาศมาดู ปรากฎวา่เป็นเร่ืองแจง้ใหป้ระชาชนทราบวา่ในตอนแรกจะมี

ขบวนแห่อยา่งวจิิตร ต่อไปจะมีการแห่บูชาเทวดาคอนซสั ต่อจากนั้นจึงจะเร่ิมแข่งขนักีฬาต่าง ๆ เช่นวิง่
ไกล, กระโดด, มวยปล ้า, มวย ตามล าดบั มีรายช่ือผูเ้ขา้แข่งขนั, สัญชาติและส านกัฝึกหดัอบรมต่าง ๆ 
เคยแข่งขนัมาแลว้ก่ีคร้ัง, เคยไดรั้บรางวลัอะไรมาแลว้และรางวลัท่ีจะไดค้ราวน่ีเป็นจ านวนเงินเท่าใด 

เบน็เฮอร์อ่านเร็ว ๆ ในตอนอ่ืน ๆ ต่อมาถึงตอนแข่งรถเขาอ่านชา้ ๆ ชาวเมืองไดใ้หเ้กียรติพิเศษ
แก่ท่านเจา้เมืองโดยจดัให้รางวลัหน่ึงแสนเหรียญและมงกุฎเป็นพิเศษ มีรายละเอียดแสดงวา่มีผูเ้ขา้แข่ง 6 
รายดว้ยกนั แต่ไดรั้บอนุญาตใหใ้ชม้า้เพียง 4 ตวั ต่อไปน้ีเป็นรายละเอียดของผูเ้ขา้แข่งขนั:- 

1. มา้ 4 ตวัของสิซิปัส ชาวโครินธ์ สีเทาสองตวั, สีน ้าตาลหน่ึง, สีด าหน่ึง เคยเขา้แข่งท่ี 
อะเล็กซนัเดรียเม่ือปีก่อนและมีโครินธ์ เคยชนะมาแลว้ ผูข้บัคือสิซิปัส เคร่ืองหมายเหลือง 
2. มา้ 4 ตวัของเมสซาลาแห่งโรม สีขาวสอง สีด าสอง ชนะมาแลว้ในการแข่งขนัสนาม

แมกซิมสัปีก่อน ผูข้บัคือเมลซาลา เคร่ืองมา้สีแดงและทอง 
3. มา้ 4 ตวัของพอ่เฒ่าอิลเดอริมแห่งทะเลทราย เป็นมา้สีน ้ าตาลทั้งหมดเพิ่มเขา้แข่งคร้ัง

แรก เบน็เฮอร์, คนยดูาเป็นคนขบั เคร่ืองหมายสีขาว 
ท าไมจึงใชเ้บน็เฮอร์ คนยดูา ท าไมจึงไม่ใชอ้าริอุส  
เบน็เฮอร์มองหนา้อิลเดอริม 
มือนั้นท่ีท าประกาศเป็นมือของเมสซาลา 
สนามแข่งรถของเมืองอนัติอ๊อกตั้งอยูบ่นฝ่ังใตข้องแม่น ้า ตรงขา้มกบัเกาะ ไม่มีลกัษณะผดิแผก

แตกต่างกบัอาคารทัว่ไป 
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ตั้งแต่เวลาสองยาม ประตูสนามกีฬาไดเ้ปิดออก คนเบียดกนัเขา้ไปนัง่ประจ าท่ี ไม่ยอม
เคล่ือนยา้ยไปไหนนอกจากแผน่ดินไหวหรือทหารเอาหอกมาแทงไล่เท่านั้น เขานัง่หลบัและกินอาหาร
ในสนามกีฬา แมกี้ฬาจะเลิก ตาก็ยงัลุกโพลงอยากจะดูต่อไป  

พวกผูดี้จองบตัรล่วงหนา้ไวก่้อนก็ทยอยกนัเขา้มาในตอนเชา้ ส่วนพวกขนุนางและพวกเศรษฐีก็
นัง่แคร่ มีคนใชแ้ต่งเคร่ืองแบบติดตามเป็นโขยง 

พอตอนสาย คนในเมืองก็ไหลออกไปสนามกีฬาไม่ขาดสาย  
กองทหารสวมเกราะพร้อมดว้ยธงทิวลงมาจากภูเขาซลัปีอสั และเม่ือทา้ยขบวนของกองทหาร

ผา่นพน้สนามมาแลว้ คลา้ยกบัวา่เมืองอนัติอ๊อกไม่มีคนเหลืออยูเ่ลย เพราะประชาชนไปอยูท่ี่สนามกีฬา
หมด 

ประชาชนริมฝ่ังแม่น ้ามองเห็นเจา้เมืองลงเรือแห่มาจากเกาะ พอถึงฝ่ังกองทพัทหารก็ตอ้นรับ 
พิธีตอ้นรับท าใหส้นามกีฬางดงามยิง่ 

ต่อจากนั้นเสียงแตรเป่าเพลงนอน สายตาของคนมากกวา่แสนก็มองออกไปท่ีทิศตะวนัออกของ
อาคาร  

ทางทิศตะวนัออกมีเสียงดนตรี และคนร้องเพลงน าขบวนแห่งมายงัสนาม เป็นขบวนเจา้
พนกังานเทศบาล, ผูจ้ดัการกีฬา สวมเส้ือคลุมใส่พวงมาลยั มีการแห่รูปเทพยดาต่าง ๆ บา้งก็ข้ึนรถ 4 ลอ้
แต่งสวยงามต่อมามีนกักีฬาแต่งกายท่ีจะเขา้แข่ง เช่น พวกวิง่เร็ว, มวยปล ้า, กระโดดนกัมวยและนกัแข่ง
รถ 

ขบวนแห่เดินผา่นสนามแลว้ก็เดินออ้มไปตามรูปสนามแข่งขนั เสียงโห่ร้องเหมือนกบัเคล่ือน
กบัคล่ืนเรือท่ีก าลงัแล่น 

รถและมา้ท่ีเขา้แข่งก็แต่งกนัอยา่งงามวจิิตร คนขบัรถก็ช่วยเพิ่มความงามของการแข่ง เพราะนุ่ง
กระโปรงสั้นใส่เส้ือไม่มีแขนท าดว้ยผา้ขนสัตวอ์ยา่งดี และเคร่ืองหมายเป็นสีตามก าหนดให ้ มีคนข่ีมา้
ประจ ามาดว้ย เวน้แต่เบ็นเฮอร์ เพราะเหตุผลท่ีไม่ไวใ้จจึงมาแต่ล าพงัคนเดียว ผูแ้ข่งทุกคนสวมหมวก
เหล็กเวน้แต่เบ็นเฮอร์ พอพวกแข่งรถปรากฏตวัคนดูก็ลุกข้ึนยนืหมด และโห่ร้องขนานใหญ่ ถา้ฟังใหตี้
จะไดย้นิเสียงเด็กและพวกผูห้ญิงโห่ร้องดว้ย แต่แม่มา้ก็พลอยไดรั้บการสรรเสริญ มนัก็มีความรู้สึกเบิก
บานใจเทา่ ๆ กบัเจา้ของเหมือนกนั 

ความรู้สึกของคนดูก็ชอบผูเ้ขา้แข่งขนัและผูข้บัรถต่าง ๆ กนั ดงัจะเห็นไดว้า่คนดูทั้งหญิงชาย
เด็กผูใ้หญ่แต่งสีต่าง ๆ กนั ส่วนมากติดริบบิ้นท่ีหนา้อก หรือไม่ก็สวมหมวกสี เช่น สีเขียว, เหลือง, น ้า
เงิน แต่ถา้มองไปทัว่แลว้จะเห็นสีขาวและแดงปนทองหนาตา 
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ในขณะท่ีนกัรถเคล่ือนขบวนเป็นวงโคง้ เกิดต่ืนเตน้กนัใหญ่โตท่ีหลกัชยั คนดูบนอฒัจนัทร์มีสี
ขาวเป็นส่วนใหญ่ ประชาชนโยนดอกไมแ้ละตะโกนจนเสียงแหบวา่ 

“เมสซาลา, เมสซาลา” 
เบน็เฮอร์, เบ็นเฮอร์” 
ดงัอยูเ่ช่นน้ีตลอดเวลา 
เสียงคนหน่ึงตะโกนออกมาวา่ “ร้อยเหรียญ, ขา้พเจา้เอาคนยดูาชนะ” 
ทนัใดนั้น เสียงคนชาวอนัติออ๊กซ่ึงนัง่อยูท่ี่มา้เฉลียงพวกขนุนางตะโกนตอบวา่ “มีคนวางเงิน

เดิมพนัเพื่อเอาชนะเจา้ยดูาคนนั้นถึง 5 ลา้นเหรียญ และพนนักนั 6 ต่อหน่ึงเพื่อให้ 
เมสซาลาชนะ เจา้ไม่รู้ดอกหรือ? เก็บเงินเหรียญของเจา้เสียเถิด ประเด๋ียวอบัราฮมัจะมาหกัคอ

เจา้ตายเสียเปล่า ๆ?” 
“ฮะ, ฮะ, เจา้ลาโง่แห่งเมืองอนัติอ๊อก หยดุเสียงร้องเอด็ตะโรของเจา้เสียเถิด เจา้ไม่รู้หรือวา่เจา้เม

สซาลามนัพนนัตวัของมนัเอง” 
น่ีเป็นเสียงโตต้อบกนั และไม่ใช่เกิดจากอารมณ์ท่ีดีนกั โตก้นัเช่นน้ีหลายคู่ 
ในท่ีสุด เม่ือขบวนแห่เสร็จส้ินลงแลว้ เบน็เฮอร์ท าการอธิษฐาน 
สายตาของคนชาวตะวนัออกทั้งหมดจอ้งดูเขาท่ีเขาหาญเขา้แข่งขนักบัเมสซาลา 
พอเวลาบ่ายสามโมง การแข่งขนัอยา่งอ่ืน ๆ ก็เสร็จส้ินลง ยงัเหลือแต่การแข่งรถรายการเดียว 
บดัน้ีผูดู้ชั้นท่ีสาม ซ่ึงประกอบดว้ยชาวเมืองอนัติออ๊กตอ้งการจะดูการแข่งรถเพียงอยา่งเดียว

เท่านั้น ก็ฉวยโอกาสท่ีหยดุพกัน้ีเขา้มานัง่ในท่ีซ่ึงตนไดจ้องล่วงหนา้ไวแ้ลว้ โดยวธีิน้ีจะท าใหค้นอ่ืน
สนใจนอ้ย และท าใหค้นอ่ืนขุ่นเคืองนอ้ย พวกท่ีมาน้ีมีซิโมเดสและคณะนัง่ใกลป้ระตูใหญ่ทางดา้น
เหนือตรงขา้มกบัเจา้เมือง 

คนใช ้4 คนหามเกา้อ้ีท่ีเขานัง่เขา้มา คนเห็นเป็นของแปลกซ่ึงบางคนก็ช้ีใหก้นัดู คนท่ีเห็นแลว้ก็
มองไปทางทิศตะวนัตก หลายคนชะเงอ้ข้ึนมองดูเขามากเหมือนกนั 

มีผูค้นจ าอิสเดอริมไดแ้ละตอ้นรับเขา แต่ไม่มีใครรู้จกับลัทาซาร์และหญิงคลุมหนา้สองคนท่ี
ตามหลงัเขา 

คนทั้งหลายหลีกใหค้ณะน้ีเดินไป ส่วนพวกคนหามก็นัง่ท่ีราวบนัไดมองเห็นท่ีแข่งขนัได ้ คณะ
ท่ีมาน้ีนัง่บนเกา้อ้ีนวมและมีมา้รองเทา้ 

ผูห้ญิงคืออีแรสและเอสเธอร์ 
เม่ือนัง่แลว้ เอสเธอร์ก็มองไปรอบสนามดึงผา้บงัหนา้ ส่วนหญิงอียปิตถ์อดผา้บงัหนา้ออกมองดู

ทัว่ ๆ ไปโดยไม่รู้วา่คนเองก็ถูกจอ้งดู 
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คนท่ีมาใหม่มองดูเจา้เมือง, คนใชแ้ละคนงานท่ีก าลงัขึงเชือกตามเสาอยู ่
ในขณะน้ีมีคน 6 คนยนือยูห่นา้คอกของตน-ทุกคน 
“ดูซิ, เจา้สีเขียวนั้นเป็นกรีก เป็นเลขท่ี 4 ทางขวา” 
“เมสซาลา อยูใ่นช่องหมายเลข 2” 
“คนชาวโครินธ์” 
“ดูสีขาว เขาขา้มไปอยูห่มายเลข 1 ทางดา้นซา้ย” 
“แต่เจา้หมายสีด าหยดุตรงนั้น สีขาวจึงเป็นหมายเลข 2” 
คนเฝ้าประตูเหล่าน้ีนุ่งกระโปรงสีอยา่งเดียวกบัผูแ้ข่งขนั ฉะนั้นเม่ือคนเปิดประตูประจ าท่ี ทุก

คนกรู้็คอกท่ีตวัโปรดของเขาอยู ่
หญิงอียปิตถ์ามเอสเธอร์ “เธอเคยรู้จกัเมสซาลาหรือยงั?” 
หญิงยดูาบอกวา่ไม่เคย 
“เขาสวยงามเหมือนเทพเจา้แห่งความรัก” 
ขณะพดู อีแรสตาเป็นประกาย อวดมือสวมแหวนดว้ยการโบกพดัไปมา เอสเธอร์คิดในใจวา่ 

“เมสซาลาสวยกวา่เบน็เฮอร์หรือ?” 
ทนัใดนั้น แซนแบลลทัไดต้รงมายงัคณะน้ี เขาโคง้ค านบัอิลเดอริมแลว้พดูวา่ “ผมไปอยูท่ี่คอก

ตลอดมา มา้เป็นปกติดีทุกตวั” 
อิลเดอริมสางเคราพลางพดูวา่ “ถา้จะใหแ้พก้็ขอใหแ้พผู้อ่ื้น อยา่ใหแ้พเ้มสซาลาเลย” 
แซนแบลลทัดึงแผน่ป้ายออกมาแลว้พดูกบัซิโมนิเดสวา่ “ผมมีข่าวแจง้ใหท้ราบ ผมไดต้กลงกบั

เมสซาลาเม่ือคืนน้ี น่ีเป็นสัญญาซ่ึงท ากนัเป็นลายลกัษณ์อกัษร” 
ซิโมนิเดสเอาป้ายนั้นไปอ่านบนัทึกโดยละเอียด 
“พวกเขาไดส่้งคนมาสอบถามวา่คุณมีเงินเดิมพนัวางไวก้บัผมหรือเปล่า ขอให้เก็บแผน่ป้ายน้ีไว้

ใหดี้ ถา้คุณชนะก็ตอ้งระวงั อยา่ใหผู้เ้ซ็นสัญญาน้ีหนีไปได ้ ยดึตวัเขาไวจ้นกวา่จะไดเ้งินครบ เพราะเขา
ท าเช่นนั้นกบัเราเหมือนกนัถา้เขาชนะ” 

“โปรดวางใจผมเถิด” ผูจ้ดัการพนนัตอบ 
“เชิญนัง่ร่วมกบัเราซิ” ซิโมนิเดสกล่าว  
“ท่านกรุณามาก ถา้ผมทิ้งท่านเจา้เมืองไวเ้จา้พวกโรมนัจะเดือดแคน้ ขอสันติสุขมีแก่ท่านทุก

คน” 
ทนัใดนั้นนกัแตรเดียวแต่งตวัอยา่งหรูเดินมาท่ีผูจ้ดัการกีฬาพร้อมท่ีจะเป่าเร่ิมตน้แข่งขนั ถา้

ไดรั้บค าสั่ง ประชาชนต่างเงียบกริบ ตาทุกคู่มองไปท่ีประตูคอกทั้ง 6 แห่งซ่ึงกั้นผูแ้ข่งขนัไว ้
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ทั้งซิโมนิเดสและอิลเดอริมต่างก็ต่ืนเตน้เหมือนกนั 
หญิงอียปิตพ์ดูกบัเอสเธอร์ซ่ึงก าลงัจอ้งมองดูเบน็เฮอร์วา่ “ดูคนโรมนัซิ” 
ทนัทีนั้น เสียงแตรเป่าประตูออกไดเ้ปิดโดยเร็ว  
รถมา้ทั้ง 6 คนัไดพุ้ง่ออกเปรียบประดุจลูกปืนใหญ่ บรรดาผูท่ี้ดูต่างก็ลุกข้ึนยนืบนมา้นัง่ เสียง

โห่ร้องกนัลัน่น่ีเป็นเวลาท่ีเขาคอยกนัมานานแลว้นบัแต่ประกาศแข่งขนั 
อีแรสมองดูเมสซาลา “เขามาแลว้ ดูโน่นซิ” 
เห็นแลว้ละ” เอสเธอร์ตอบ มองดูเบ็นเฮอร์ 
เมสซาลาแกวง่แซ่ยาว, หยอ่นบงัเหียนและหมอบตวัลง เสียงโห่ร้องลัน่ 
พวกคนโรมนัร้องตะโกนดว้ยความยนิดีวา่ “เทพยดาอยูก่บัเรา, เทพยดาอยูก่บัเรา” 
พอเมสซาลาปรากฏตวั หวัสิงโตท่ีเพลาก็ไปติดขาหนา้ของมา้ตวัขวาของคนอะเธเนียน ท าให้

มา้ตวันั้นถอ้ยไปเบียดเพื่อนของมนั และท าใหต้อ้งล่าชา้ถอยหลงัไป พวกคนจดัการเอาใจช่วย ทุกคน
หยดุหายใจเกรงวา่จะมีอนัตราย ท่ีเจา้เมืองนัง่มีเสียงตะโกน ตรัสซสัร้องเสียงดงัวา่ “เทพยดาช่วยเรา” 

“เมสซาลาชนะแน่ “เม่ือเห็นเมสซาลาแล่นไปแลว้ 
แซนแบลลทัถือป้ายอยูใ่นมือหนัมาดู เสียงโครมขา้งล่างท าใหเ้ขาหยดุพดู ไดแ้ต่มองไปเท่านั้น” 
เมสซาลาไดผ้า่นไป คนโครินธ์อยูท่างขวามือของคนอะเธเนียนและคนอะเธเนียนก็ตอ้งการข้ึน

ไปทางนั้น แต่เผอิญลอ้รถของชาวไบแซนทีนซ่ึงอยูถ่ดัไปทางซา้ยไปถูกหางรถของเขา ท าใหเ้ขาเสีย
หลกัจึงมีเสียงโครมใหญ่ มีเสียงร้องดว้ยความโกรธและความกลวั คลีแอนตีสเคราะห์ร้ายจึงกระเด็นไป
และถูกมา้ของตนเหนียบ เอสเธอร์ถึงกบัมองดูไม่ไดต้อ้งปิดตา  

คนโครินธ์ก็ผา่นไป คนไบแซนทีนก็ผา่นไป คนไซโดเนียนก็ผา่นไป 
แซนแบลลทัมองหาเบน็เฮอร์แลว้ก็หนัมาทางดรัสอสัและคณะของเขา  
เขาตะโกนวา่ “ร้อยเหรียญเอาคนยดูาชนะ” 
“ตกลง” ตรัสอสัตอบ 
แซนแบลลทัตะโกนอีก “อีกร้อยหน่ึงเอาคนยดูาชนะ” 
ไม่มีใครไดย้นิเขา เขาตะโกนอีก แต่คนสนใจกบัการแข่งรถขา้งล่างเสียหมด เสียงคนตะโกน

กนัลัน่วา่ “เมสซาลา, เมสซาลา พระเจา้อยูก่บัเรา” 
เม่ือเอสเธอร์มองลงไปเห็นคนงานก าลงัขนมา้และรถท่ีสลกัหกัพงัคนอีกพวหน่ึงหามคนขบัท่ี

บาดเจบ็ อฒัจนัทร์ท่ีพวกกรีกนัง่มีแต่เสียงแสดงความเกลียดชงัและอยากจะใหมี้การแกแ้คน้ ทนัใดนั้น 
เธอก็ลดมือลงจากหนา้ เบน็เฮอร์ไม่ไดรั้บบาดเจบ็ ก าลงัวิง่ออกหนา้ขบัไล่เล่ียไปกบัคนโรมนั ขา้งหลงัมี
แต่คนไซโดเนียน, คนโครินธ์และคนไบแซนทีน 
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การแข่งขนัก าลงัด าเนินไปอยา่งสุดเหวีย่ง ผูแ้ข่งทุ่มเทก าลงัจิตใจเขา้สู้กนัอยา่งเตม็ท่ี คนไบแซ
นทีน, คนโครินธ์ก็พยายามแสดงฝีมืออยา่งสุดเหวีย่งเพื่อจะหลีกไม่ใหร้ถของตนคว  ่าลงฝ่ายเบน็เฮอร์ก็
ขบัรถไปคู่ค่ีกบัเมสซาลา แต่ยงัอยูว่งนอก คนดูเห็นความสามารถของเขาท่ีเปล่ียนทางจากซา้ยสุดเขา้มา
สู่ทางขวามือสุด คนดูตบมือกนัลัน่ประหน่ึงวา่อฒัจนัทร์จะท าลายลง เอสเธอร์บีบมือตวัเองอยา่งไม่รู้สึก 
ฝ่ายเจา้แซนแบลลทัก็เสนอพนนัอีกร้อยเหรียญเป็นคร้ังท่ีสอง แต่ไม่มีผูรั้บพนนักบัเขา เพราะพวกชาว
โรมนัชกัสงสัย คิดวา่เมสซาลาคงจะเสมอกบัชาวอิสราเอล ถึงแมจ้ะไม่แพก้็ตาม  

ขณะน้ีก าลงัคู่ค่ีกนัใกล ้ๆ จวนจะถึงหลกัชยัอนัท่ีสองแลว้ 
ท่ีฐานของเสาสามเสา ถา้มองมาจากทางทิศตะวนัตกจะเห็นก าแพงหินเป็นรูปคร่ึงวงกลม สนาม

และเฉลียงส าหรับนัง่ดูตรงกนัขา้มจะโคง้คู่กนัไป การเล้ียวตอนน้ีตอ้งอาศยัความสามารถยิง่ของผูแ้ข่ง
รถ ซ่ึงโอเรสเตสแพก้็เพราะตอนน้ี คนดูทั้งสนามเงียบกริบ ไดย้นิแต่เสียงมา้ลากรถดงัเท่านั้น เป็นคร้ัง
แรกเมสซาลามองเห็นเบน็เฮอร์ก็จ  าได ้ท าใหเ้มสซาลากลา้อยา่งบา้บ่ินมากข้ึน 

เมสซาลาตะโกนพลางใชแ้ซ่หวดมา้อยา่งสุดแรงวา่ “พระเจา้แห่งความรักจงพินาศ พระเจา้แห่ง
สงครามจงมีชยั” มนัตะโกนสองคร้ัง แลว้เอาแซ่หวดมา้ของเบน็เฮอร์ ซ่ึงมา้มนัไม่เคยถูกท ารุนแรงเช่นน้ี 

มีแต่คนเป่าเสกคาถาอยา่งเห็นไดช้ดั ดูมหศัจรรยท์ัว่ไป ความเงียบสงดัมีมากยิง่ข้ึน คนกลา้หาญ
ท่ีนัง่อยูข่า้งหลงัเจา้เมืองหยดุหายใจเพื่อรอฟังผล สักครู่หน่ึงก็มีเสียงร้องอยา่งเป็น เป็นเดือดเป็นแคน้
ของคนท่ีอยูใ่ตเ้ฉลียงเจา้เมือง 

มา้ทั้งส่ีไดก้ระโดดอยา่ตกใจ ทั้งน้ีเพราะมือแห่งความรักไดก้ระตุน้มนัใหแ้สดงจนสุดเหวีย่ง  
มา้ทั้งส่ีกระโดดพร้อมกนั รถก็พลอยกระโดดตามไปดว้ย ความเจนจดัท่ีผา่นมาแลว้ช่วยเหลือ

เขามาก เบน็เฮอร์ไดใ้ชมื้อคุมทั้งมา้และรถอยา่งแนบเนียน ทั้งน้ีเป็นเพราะมือท่ีเคยตีกรรเชียงสู้คล่ืนใน
เวลาทะเลเป็นบา้มาแลว้เป็นประโยชน์มาก การกระโดดของรถก็เหมือนกบัการกระโดดของเรือเวลาถูก
คล่ืนแรงซกั ขณะนั้นเขาจึงท าใจเยน็ไดเ้พราะเคยผจญกบัอนัตรายท่ีร้ายแรงมาแลว้ เขาใชเ้สียง
อ่อนหวานกบัมา้เพื่อเอาใจให้มนัเล้ียวโคง้ท่ียากน้ีส าเร็จ ก่อนหนา้ท่ีคนดูจะรู้สึกโล่งใจ เขาก็คุม
เหตุการณ์ตอนส าคญัน้ีไวอ้ยูใ่นก ามือ พอตอนจะถึงหลกัชยัอีกท่ีหน่ึง เขาก็คู่เคียงไปกบัเมสซาลา ท าให้
คนดูทั้งหมดท่ีไม่ใช่โรมนัเอาใจช่วยเขาอยา่งเตม็ท่ีและท าใหเ้จา้เมสซาลารู้สึกไม่สบายอยา่งยิง่ 

พอรถเล้ียวหลกัชยัไปแลว้ เอสเธอร์มองดูหนา้เบน็เฮอร์ซีดเล็กนอ้ย 
รถวิง่ไปครบสามรอบสนามแลว้ เมสซาลายงัคงอยูใ่นวงใน เบน็เฮอร์ก็คู่เคียงมากบัเขา ส่วนผู ้

แข่งอีก 3 คนนั้นคงตามหลงั ผูจ้ดัการสนามถึงกบับอกให้คนดูไปนัง่ตามท่ี ไม่ใหล้ ้าออกไปในสนาม แต่
ก็หา้มกนัไม่ฟัง 
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ต่อไปน้ีทั้งคนขบัและมา้ต่างเบ่งก าลงัอยา่งเตม็ความสามารถ เพราะวา่เป็นรอบท่ีจะถึงคัน่แพ้
ชนะอยา่งแตกหกัแลว้ 

นบัแต่ตน้มาความสนใจของคนดูทัว่เมืองมุ่งอยูต่่อคู่แข่งขนัระหวา่งคนยดูาและคนโรมนัเท่านั้น 
คนส่วนมากเอาใจช่วยคนยดูามาก คนดูชะโงกแทบหวัจะคว  ่าลงไปขา้งล่าง  

อิลเดอริมเลิกสางเครา และเอสเธอร์ก็หายกลวัแลว้  
“อีกร้อยเหรียญเอาคนยดูาชนะ” 
แซนแบลลทัตะโกนใส่หนา้เจา้เมืองอยา่งเอ็ดตะโร แต่ก็ไม่มีใครตอบรับพนนักบัเขา 
“หน่ึงแสน, หา้แสน, หน่ึงลา้นก็เอา ใครจะพนนัก็เชิญ” 
เขาแกวง่แผน่ป้ายทา้พวกโรมนัเหยง็ ๆ เด็กหนุ่มโรมนัคนหน่ึง “ขอพนนักบัท่านเพียงร้อยเดียว, 
พอเขาจะเซ็นสัญญาเท่านั้น เพื่อนโรมนัไดม้าหา้มไว ้
“หา้มท าไม?” 
“เพราะเมสซาลาหมดฝีเทา้แลว้, ดูซิหมอบกบัขอบรถแลว้ ส่วนคนยดูาก าลงัเร็วยิง่ข้ึนเร่ือย ๆ” 
เพื่อนท่ีจะพนนัไปมองดู 
“วิง่ไม่ข้ึนแลว้, ถา้เทวดาไม่ช่วยเมสซาลา ตอ้งแพค้นอิสราเอลเด็ด ๆ แต่ยงัไม่แพ ้เทวดา เทวดา

เจา้ขา้ ช่วยพวกโรมนัดว้ย” 
แมจ้ะเป็นความจริงวา่เมสซาลาหมดฝีเทา้แลว้ แต่ถา้เร่งก็ยงัเร่งข้ึน มา้ก็ยงักม้หวัหอ้อยา่งเตม็

เหยยีด จมูกแดงเตม็ท่ี ตอนน้ีเพิ่งเขา้รอบท่ีหกเท่านั้น พอจะถึงหลกัชยัท่ีสองเบน็เฮอร์ก็ตามติดเขา้มา 
พวกเมสซาลาก็ดีใจเตม็ท่ี ต่างโห่ร้องและโบกเคร่ืองหมายเอาใจใหช้นะ ฝ่ายเจา้แซนแบลลทั

เซ็นสัญญากบันกัการพนนัแทบไม่มีเวลาหายใจ 
ส่วนมอลลคัซ่ึงไปอยูท่ี่ประตูชยัก็อดแสดงความดีใจไม่ได ้ เขาพอใจท่ีเบ็นเฮอร์รู้วา่จะเกิดเหตุ

อะไรท่ีตอนหวัเล้ียวเสาทิศตะวนัตก บดัน้ีไดล่้วงมาถึงรอบท่ี 5 แลว้ ก็ยงัไม่มีอะไรเกิดข้ึน บางทีจะเกิด
ในรอบท่ี 6 ก็ได ้แต่เบ็นเฮอร์ก็ยงัตามหลงัรถศตัรูอยู ่

ส่วนทางท่ีนัง่ทิศตะวนัออก พวกซิโมนิเดสนัง่เงียบ อิลเดอริมสางเคราต่อไป เอสเธอร์ก็กลั้น
หายใจ อีแรสก็คงดีใจ 

ในรอบท่ี 6 เมสซาลายงัคงน าอยู ่เบน็เฮอร์ตามหลงั 
พอตอนท่ีจะถึงหลกัชยัท่ีหน่ึงจวนจะเล้ียว เมสซาลากลวัจะแพจึ้งเขา้ติดก าแพงไว ้ 
ซิโมนิเดส, อิลเดอริมและเอสเธอร์ต่างจอ้งตาไม่กระพริบ 
เมสซาลาท าการเล้ียวตอนน้ีไดย้นิแต่เสียงคนโห่ร้องเอาใจช่วยเบน็เฮอร์ 
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เพื่อท่ีจะข้ึนหนา้เมสซาลา เบน็เฮอร์จะตอ้งเขา้ทางเส้นในตอนหวัเล้ียว และเร่งมา้ของตนใหเ้ร็ว 
มา้ทั้งส่ีเขา้ใกลล้อ้รถของเมสซาลา ลอ้ของรถทั้งสองไล่เล่ียกนัมา ทนัใดนั้นไดย้นิเสียงดงัโครมสนัน่
สนามแข่งเห็นแต่สีขาวและสีเหลืองเป็นสะเก็ดปลิววอ่น รถของคนโรมนัลม้คว  ่าทางขวามือ รถพงั
กระจาย ตวัเจา้เมสซาลาถูกบงัเหียนพนัตวัลม้ลงหวัคะม าไปขา้งหนา้ 

เพื่อท าใหก้ารแน่นอนและสยดสยองยิง่ข้ึน รถของคนซิโดเนียนก็ไม่หยดุหรือเล่ียงออกไปขา้ง
นอก กลบัทบัคนโรมนัลงไปอยูข่า้งล่าง ส่วนรถของเบ็นเฮอร์ออกหนา้เร่ือยไปไม่หยดุย ั้ง และรถของคน
โครินธ์และไบแซนทีนตามหลงัไป 

คนดูโห่ร้องเสียงดงั และมองเห็นมา้ทั้งส่ีเหยยีบย  ่าเจา้เมสซาลาอยูซ่ ้ ารถยงัทบัเขาอีกดว้ย เขา
ตอ้งนอนน่ิง ใคร ๆ ก็นึกวา่เขาตาย แต่คนส่วนมากคงดูเบน็เฮอร์วิง่ต่อไปจนถึงหลกัชยัอนัท่ีหน่ึง ส่วน
รถของไบแซนทีนและโครินธ์ถูกทิ้งห่างไกลลิบ 

เป็นอนัวา่เบ็นเฮอร์ชนะการแข่งขนัคร้ังน้ี 
ท่านเจา้เมืองลุกข้ึน ประชาชนโห่ร้องจนเสียงแหบ ผูจ้ดัการกีฬาลงมาสวมมงกุฏใหบ้รรดาผูท่ี้

แข่งขนักีฬาประเภทต่าง ๆ ท่ีชนะ 
มกัมวยท่ีชนะเป็นชาวแซกซอน ท าให้เบน็เฮอร์มองดูหลายคร้ังจึงจ าไดว้า่เป็นครูของเขาในกรุง

โรม เบ็นเฮอร์มองดูคณะของซิโมนิเดส เขาโบกมือให้เบน็เฮอร์ เอสเธอร์นัง่น่ิง อีแรสยิม้และโบกพดัให้
เขา 

ต่อมามี ขบวนแห่กลบัออกไปทางประตูชยั เป็นอนัวา่เสร็จการแข่งขนักีฬาในวนัน้ี 
เบน็เฮอร์ไดข้า้มแม่น ้าไปพร้อมกบัอิลเดอริม และเป็นเวลาสองยามท่ีเขาไดเ้ร่ิมออกตามกอง

คาราวานซ่ึงไดเ้ดินทางล่วงหนา้ไป 36 ชัว่โมงแลว้ 
 อิลเดอริมดีใจใหข้องขวญัแก่เบน็เฮอร์เป็นอนัมาก แต่เบน็เฮอร์ไม่รับเลย เพราะพอใจท่ีศตัรูได้

พา่ยแพไ้ปแลว้ 
อิลเดอริมวา่ “ท่านไดท้  าช่ือเสียงแก่เรามาก ท่ีมา้ของเราไดช้ยัชนะ และคนสรรเสริญขา้พเจา้

ทัว่ไป ทั้งคนจะมาสมคัรเขา้เป็นพวกของขา้พเจา้อีกมาก” 
เบน็เฮอร์พดู “ขอใหท้่านเขา้พวกเป็นผูรั้บใชก้ษตัริยผ์ูท่ี้จะเสด็จมาขา้พเจา้ตอ้งการใชก้ าลงัของ

พวกท่านท างานใหก้ษตัริย”์ 
ในขณะท่ีสนทนากนันั้น มีผูถื้อหนงัสือสองคนมา คือมอลลคักบัอีกคนหน่ึงไม่ทราบช่ือ 
มอลลคัแสดงความยนิดีในชยัชนะ และกล่าวต่อไปวา่ 
“มีพวกโรมนับางคณะคดัคา้นไม่ยอมใหจ่้ายเงินรางวลัในการแข่งขนัคร้ังน้ี” 
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อิลเดอริมร้องดงั “ดว้ยพระบารมีของพระเจา้ ชาวตะวนัออกจะเป็นผูช้ี้ขาดวา่การแข่งขนัคร้ังน้ี
ชนะโดยบริสุทธ์ิหรือไม่” 

มอลลคั “ผูจ้ดัการกีฬาจ่ายเงินเรียบร้อยแลว้” 
“นัน่เป็นการถูกตอ้งแลว้” 
“เม่ือพวกคดัคา้นอา้งวา่เบน็เฮอร์ท าใหล้อ้รถของเมสซาลาเสียหายผูจ้ดัการกีฬาอธิบายใหผู้ ้

คดัคา้นฟังวา่ มา้อาหรับของเบน็เฮอร์ถูกเมสซาลาดีดว้ยแซ่ไม่ใช่หรือ?” 
“คนอะเธเนียนเป็นอยา่งไร?” 
“ตาย” 
“ตายหรือ?” เบน็เฮอร์ร้องข้ึน 
อิลเดอริม “พวกโรมนัรวยไปตาม ๆ กนั เมสซาลารอดตายหรือ?”  
“มนัรอดไป ไม่ตาย แต่มนัก็พิการไปตลอดชีวิต แพทยบ์อกวา่มนัอาจมีชีวิตอยู ่แต่เดินไม่ได”้ 
เบน็เฮอร์มองดูฟ้า เขามองเห็นเมสซาลาตอ้งนัง่เกา้อ้ีหามเหมือนซิโมนิเดส และตอ้งนัง่บนบ่า

ของพวกทาสเช่นเขา แต่มนัตอ้งท าใหเ้ขาหมดความหยิง่จองหองและทะเยอทะยาน 
มอลลคั “ซิโมนิเดสบอกให้ขา้พเจา้เรียนวา่ แซนแบลลทัไดรั้บความยุง่ยาก ดรัสซสัและคนท่ี

เซ็นสัญญาพนนักบัเขาน าปัญหาเร่ืองการพนนัแพจ้ะตอ้งช าระเงิน 5 พนัเหรียญไปฟ้องเจา้เมืองแมกเซน
ติอสั ๆ เสนอไปยงักายซา เมสซาลาก็ไมย่อมใชห้น้ีท่ีพนนัแพ ้ แซลแบลลทัจึงปลอมตวัเป็นดรัสอสัไป
หาท่านเจา้เมืองเพื่อขอทราบความเห็นในคดีเร่ืองน้ี” 

เบน็เฮอร์ถาม “ซิโมนิเดสวา่อยา่งไร?” 
“ซิโมนิเดสหวัเราะและพอใจ ถา้โรมนัช าระหน้ีมนัก็ฉิบหาย ถา้มนัปฏิเสธมนัก็เสียเกียรติ ทาง

กายซาจะเป็นผูว้นิิจฉยัเอง ขืนท าใหช้าวตะวนัออกโกรธก็จะแพพ้วกปาร์เทียนส์ ขืนท าใหอิ้ลเดอริม
โกรธก็จะเป็นปฏิปักษก์บัพวกอาหรับ ฉะนั้นซิโมนิเดสจึงสั่งใหเ้รียนท่านวา่น่ิง ๆ ไวเ้ถิด อา้ยเมสซาลา
จะตอ้งช าระวนัยงัค ่า” 

อิลเดอริมดีใจข้ึนมาก  
“ขอใหเ้ราจากกนัเถิด การงานคงเรียบร้อยดีส าหรับซิโมนิเดสชยัชนะเป็นของพวกเรา ขา้พเจา้

จะสั่งเขาจดัมา้” 
มอลลคัพดู “หยดุประเด่ียว, มีคนเดินหนงัสืออยูข่า้งนอก ท่านจะพบกบัเขาไหม?”  
“เราลืมไปแลว้” 
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เด็กหนุ่มคนหน่ึงเอาหนงัสือมามอบใหก้บัเบน็เฮอร์พดูวา่ “อีแรส, บุตรสาวบลัทาซาร์ ซ่ึงเป็นท่ี
รู้จกัดีของท่านพอ่เฒ่าอิลเดอริมไดม้อบหนงัสือกบัขา้พเจา้มาใหท้่านพอ่เฒ่า ขอแสดงความยนิดีท่ีมา้ส่ี
ตวัของท่านมีชยัในการแข่งขนั” 

อิลเดอริม “บุตรสาวของสหายเราใจกรุณามาก เราขอแสดงความยนิดีกบัจดหมายของเธอดว้ย
แหวนเพชรวงน้ี” 

วา่แลว้เขาก็ถอดแหวนออกจากน้ิวส่งใหค้นใชถื้อไป 
เด็กรับใชพ้ดูต่อไปอีกวา่ “ท่านครับ ผมจะจดัการมอบให้ตามท่ีท่านสั่ง คุณนายอีแรสสั่งผมมา

อีกวา่ขอใหท้่านแก่เบน็เฮอร์ดว้ยวา่ บิดาของเธอพกัอยูใ่นวงัไอเดอนีชัว่คราว เขาตอ้งการพบเบน็เฮอร์
เวลาส่ีโมงเชา้ในวนัพรุ่งน้ี ขอใหท้่านน าค าอวยพรและค าเชิญน้ีบอกแก่เบน็เฮอร์ใหไ้ด ้ เธอจะขอบใจ
มาก” 

อิลเดอริมมองดูเบ็นเฮอร์ซ่ึงใบหนา้ของเขาเตม็ไปดว้ยความยนิดี 
“จะวา่อยา่งไรคุณ?” เขาถาม 
“ผมก็ตอ้งขออนุญาตท่านไปพบกบัแม่สาวอียปิต”์ 
อิลเดอริมหวัเราะ “คนหนุ่มจะไม่ล้ิมรสความหนุ่มแน่นบา้งหรืออยา่งไร?” 
เบน็เฮอร์บอกกบัคนส่ือข่าววา่ “ไปบอกกบันายของเจา้วา่เราเบน็เฮอร์จะไปพบหล่อนท่ีวงัไอ

เดอน่ีเวลาเท่ียงวนัพรุ่งน้ี” 
เด็กหนุ่มท าความเคารพแลว้จากไป 
เวลาเท่ียงคืน อิลเดอริมออกเดินทาง เพราะไดจ้ดัมา้และคนน าส าหรับเบน็เฮอร์ซ่ึงจะตามไป

ภายหลงัแลว้ 
รุ่งข้ึน เบ็นเฮอร์ไปพบอีแรสตามก าหนดเวลาและสถานท่ี 
วนัท่ีเขาเขา้ไปมีรูปสิงโตและนกขนาดใหญ่ท าดว้ยหินอ่อนประดบัอยูต่ลอดทาง เป็นวงัโบราณ

แบบอียปิต ์ 
เม่ือเดินเขา้ไปขา้งในเขาก็พบอีแรสคอยอยูเ่ธอยิม้แยม้และพดูย ัว่เยา้เบน็เฮอร์ เธอตอ้งการชวน

เบน็เฮอร์ไปพายเรือเล่นในทะเลสาบเช่นคร้ังก่อน 
เบน็เฮอร์ไดเ้ดินชมสถานท่ีในหอ้งรับแขกไปมาตั้งหลายเท่ียว เพื่อรออีแรสและคนใชท่ี้ไปจดั

ส่ิงของ 
ในท่ีสุดเขารู้สึกวา่มนัเงียบสงดัจนท าใหง้วยงง เขาไม่สบายใจรู้สึกกลวัและสงสยั เขาพยายาม

ฟัง แต่ไม่มีเสียงอะไร วนันั้นเงียบกริบเหมือนป่าชา้ฝังศพ 
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เขาไดเ้ท่ียวมองดูตามประตูหนา้ต่างในห้องโถงนั้น ปรากฏวา่ปิดใส่กุญแจหมด เขาจึงรู้ไดว้า่ถูก
อุบายหลอกเขา้มาในสถานท่ีน้ีโดยเจา้เมสซาลาแน่ ๆ เพราะสถานท่ีน้ีท าหลอกลวงไว ้ บางส่วนท าเป็น
แบบอียปิต ์ เฉลียงท าเป็นแบบกรีก ส่วนหอ้งโถงท าเป็นแบบโรมนั เขารู้สึกกลวัเพราะไดถู้กล่อเขา้มาติด
กบัของพวกโรมนัแลว้ 

เขารู้ไดว้า่อา้ยเมสซาลามนัเป็นคนทุพพลภาพเหมือนกบัซิโมนิเดสแลว้ มนัจะท าร้ายเขาไม่ได ้
แต่มนัคงจา้งคนอ่ืนมาท าร้าย มนัหลอกลวงเขามาฆ่าใหต้ายแน่ ๆ เขารอคอยอยูป่ระมาณคร่ึงชัว่โมงก็มี
คนสองคนเขา้มาแต่งตวัเป็นนกัมวย เขาจ าไดว้า่เป็นคนท่ีไดร้างวลัสวมมงกุฎในวนัแข่งขนักีฬา เพราะ
ชนะทั้งมวยปล ้าและมวยชก 

เบน็เฮอร์ไดเ้อาผา้คาดเอวออก ถอดผา้คลุมศีรษะและถอดเส้ือคลุมสีขาวแบบยดูาออก เหลือแต่
เคร่ืองแต่งกายชั้นในเหมือนกบัศตัรูและเตรียมพร้อมทั้งกายและใจ เอามือกอดอกยนืหนัหลงัเขาพิงเสา
หินและคอยทีอยูด่ว้ยใจสงบ 

ทนัใดนั้นคนชาวเหนือไดห้นัมาพดูภาษาท่ีเขาไม่เขา้ใจ ทั้งสองมองดูเบ็นเฮอร์ พดูกนัสักสอง
สามค าแลว้ก็ตรงมาท่ีเบน็เฮอร์ 

เบน็เฮอร์ถามเป็นภาษาลาติน “เจา้เป็นใครกนั” 
คนชาวเหนือแสยะยิม้ หนา้ตาดุร้ายไม่ไดค้ลายลงเลยเม่ือตอบวา่  
“พวกเราเป็นชาติป่าเถ่ือน” 
“น่ีคือวงัของไอเดอนี เจา้มาหาใคร จงยนือยูก่บัท่ีแลว้ตอบมา” 
เขาพดูอยา่งเด็ดขาด ท าใหศ้ตัรูทั้งสองหยดุชะงกั คนชาวเหนือจึงถาม “เจา้ล่ะคือใคร?” 
“ชาวโรมนั” 
เจา้คนร่างใหญ่พยกัหนา้ 
“ฮ่า, ฮ่า, ฮ่า, เราเคยไดย้ินเร่ืองเทวดาแปลงกายมาจากววัท่ีเลียกอ้นเกลือ แต่เทวดานั้นไม่

สามารถท่ีจะชุบคนยดูาใหเ้ป็นคนโรมนัได”้ 
แลว้คนทั้งสองก็เขยบิเขา้มาใกลเ้บน็เฮอร์ 
เบน็เฮอร์ผละจากเสาแลว้สั่งวา่ “หยดุนะ, เราตอ้งการพดูสักค าเดียว” 
ทั้งสองคนหยดุ 
“พดูค าเดียว” เจา้คนร่างใหญ่ทวนค าพลางเอามือกอดอก ท าหนา้ตาโกรธ “เชิญพดูออกมาค า

เดียว” 
“ท่านคือท๊อด คนชาวเหนือใช่ไหม?” 
เจา้คนร่างใหญ่มองดูตาโพลง 
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“ท่านเป็นหวัหนา้นกัมวยในกรุงโรม?” 
ทอ๊ดพยกัหนา้ 
“เราเคยเป็นลูกศิษยข์องท่าน” 
เจา้ทอ๊ดส่ายหนา้ “เป็นไปไม่ได ้ขา้ไม่เคยสอนพวกยดูาให้เป็นนกัมวยเลย” 
“แต่เราจะพิสูจน์ใหท้่านเห็นตามค าพดูของเรา” 
“จะพิสูจน์วธีิไหนกนั?” 
“ท่านมาท่ีน่ีเพื่อจะฆ่าเราใช่ไหม?” 
“ใช่ซี” 
“ถา้เช่นนั้นให้เจา้คนน้ีมาต่อสู้กบัเราตวัต่อตวั แลว้เราจะพิสูจน์ใหเ้ห็นบนตวัของเขาน่ะแหละ” 
คนชาวเหนือท าขบขนั เขาพูดกบัลูกนอ้ง ๆ ก็ตอบอยา่งเด็ก ๆ ไม่เดียงสาวา่  
“รอให้เราพดูเสียก่อน” 
เขาเอาเทา้เขียเบาะออกมาท่ีพื้นและลงนอนอยา่งสบาย พลางก็พดูวา่ 
“เอาละ ลงมือต่อสู้กนัไดแ้ลว้” 
เบน็เฮอร์เดินเขา้ไปท่ีศตัรูโดยไม่สะทกสะทา้น 
เขาเตือนข้ึนวา่ “ป้องกนัตวัใหดี้นะ” 
เจา้คนนั้นก็ยกมือข้ึน 
เม่ือนกัมวยสองต่างตรงเขา้ต่อสู้กนั มีลกัษณะเท่าเทียมกนัทุกอยา่งราวกบัเป็นพี่นอ้งกนั ฝ่าย

ศตัรูยิม้อยา่งภูมิใจ เบน็เฮอร์ตา้นทานอยา่งเขม้แขง็ ถา้ศตัรูรู้จกัฝีมือของเบ็นเฮอร์ก่อนแลว้มนัก็คงจะ
ระวงัตวัตามค าเตือน ทั้งสองฝ่ายรู้วา่การต่อสู้คร้ังน้ีเป็นการเอาเป็นเอาตายทีเดียว 

เบน็เฮอร์หลอกล่อศตัรูดว้ยมือขวา ศตัรูจึงปัดและต่อยดว้ยมือซา้ย แต่ก่อนท่ีจะทนัป้องกนั
ตนเองได ้ เบน็เฮอร์ก็จบัขอ้มือศตัรูแน่นเหมือนปากคีมเหล็ก ศตัรูตกใจแต่แกต้วัไม่ทนั เบน็เฮอร์จึงเอา
มือขวารัดคอศตัรูไวแ้น่น เอามือซา้ยต่อยใตก้กหูอยา่งแรกคร้ังเดียว ไม่ตอ้งซ ้ าสอง ซตัรูลม้ฮวบลงโดย
ไม่ไดร้้องนอนแผน่ิ่งอยา่งไม่เป็นท่า 

คร้ันแลว้เบน็เฮอร์หนัหนา้ไปมองดูทอ๊ด 
ทอ๊ดร้องอยา่งประหลาดใจพลางหวัเราะ “ฮ่า,ฮ่า,ฮ่า, แหม, วธีิน้ีตวัเราเองก็ท าไม่ไดดี้ถึงขนาด

น้ี” 
ทอ๊ดมองดูเบน็เฮอร์ตั้งแต่หวัตลอดเทา้ แลว้ลุกข้ึนชมเชยเขาอยา่งจริงใจ 
 “น่ีเป็นเคล็ดลบัของเรา ๆ ไดฝึ้กหดัท่ีโรงเรียนต่อยมวยในกรุงโรมเป็นเวลาถึงสิบปี ท่านไม่ใช่

คนยดูาเสียแลว้ ท่านเป็นคนชาติใดแน่?” 
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“ท่านรู้จกัแม่ทพัอาริอุสไหม?” 
“ท่านควนิตสัอาริอุส? ใช่แลว้, ท่านเป็นผูอุ้ดหนุนเรา” 
“ท่านมีลูกชายคนหน่ึง” 
ทอ๊ด “ถูกแลว้ เรารู้จกัเด็กหนุ่มคนนั้นดี เขาอาจเป็นนกัฟันดาบอยา่งยอดเยีย่ม, ซีซาร์เป็น

ผูส้นบัสนุนเด็กคนน้ี เราไดส้อนเคล็ดลบัท่ีท่านแสดงต่อเจา้คนท่ีนอนแผอ่ยูน่ั้น เป็นเคล็ดลบัท่ีท ายาก
นอกจากจะมีแขนและมือท่ีเขม้แขง็เหมือนเรา เราไดรั้บมงกุฎมาหลายคร้ังแลว้เพราะวธีิน้ี” 

“เราเป็นบุตรชายของอาริอุส” 
ทอ๊ดไดเ้ขยบิเขา้มาใกลแ้ละจอ้งดูอยา่งพินิจพิจารณา แลว้เขาก็แสดงความพอใจยืน่มือออก 
“ฮ่า, ฮ่า, ฮ่า, มนับอกกบัขา้พเจา้วา่ขา้พเจา้จะตอ้งพบกบัคนยดูาหมายดูา การฆ่าคนยดูาก็เท่ากบั

ปรนนิบติัเทวดา” 
เบน็เฮอร์จบัมือทอ๊ดแสดงความยนิดี แลว้ถามวา่ “ใครบอกกนัท่านเช่นนั้น?” 
“ก็อา้ยเจา้เมสซาลาน่ะซี” 
“บอกเม่ือไร?” 
“บอกเม่ือคืนน้ี” 
“ขา้พเจา้คิดวา่มนับาดเจบ็มา” 
“มนัเดินไม่ไดแ้ลว้ มนันอนร้องครางดว้ยความเจบ็ปวด และมนับอกเร่ืองน้ีแก่ขา้พเจา้” 
เบน็เฮอร์เห็นวา่ถา้ขืนปล่อยใหเ้จา้เมสซาลามีชีวติต่อไป มนัก็จะเป็นภยัแก่ตวัเขา และคงจะ

ติดตามท าร้ายเขาอยา่งไม่ลดละ ควรจะแกแ้คน้เสียในคราวน้ี บดัน้ีมนัก็สูญเสียทรัพยสิ์นเพราะเล่นพนนั
กบัแซนแบลลสั ฉะนั้นเขาจึงคิดจะใชว้ธีิของเจา้เมสซาลาตอบแทนมนั มนัจา้งคนมาฆ่าเขาเขาตอ้งจา้ง
คนไปฆ่ามนัเป็นการตอบแทน เขามีเงินมากพอท่ีจะจา้งไดม้ากกวา่ศตัรู เขามองดูศตัรูคนท่ีนอนแผอ่ยู ่
สังเกตเห็นหนา้ตาเหมือนเขาจึงถามทอ๊ดวา่ “เจา้เมสซาลาจา้งท่านมาฆ่าเราเป็นจ านวนเงินเท่าใด?” 

“หน่ึงพนัเหรียญ” 
“ท่านก็จะไดเ้งินจ านวนนั้น แลว้ขา้พเจา้จะจา้งท่านอีกสามพนัเหรียญถา้ท่านท าตามขา้พเจา้

บอก” 
ทอ๊ดตอบ “วานน้ีขา้พเจา้ชนะไดเ้งินหา้พนัเหรียญ แลว้ไดจ้ากเจา้เมสซาลาอีกหน่ึงพนัรวมเป็น

หกพนัเหรียญ ขา้พเจา้ขอจากท่านส่ีพนัเหรียญ ขอท่านไดต้กลงเถิด ขา้พเจา้จะจดัการฆ่าเจา้เมสซาลาให้
เรียบร้อย ถา้ท่านตกลง ขา้พเจา้ก็จะไดเ้อามือปิดปากเจา้เมสซาลาเสีย” 

คร้ันแลว้เขาก็แสดงวธีิเอามือปิดปากใหข้องเขาให้เบน็เฮอร์ดู 
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เบน็เฮอร์ “ขา้พเจา้เขา้ใจแลว้ เงินหน่ึงหม่ืนเหรียญเป็นเงินกอ้นใหญ่ ท่านอาจกลบัไปกรุงโรม 
และเปิดร้านขายสุราใกลก้บัสนามกีฬาและด าเนินอาชีพหวัหนา้นกัมวยไดอ้ยา่งสบาย” 

ทอ๊ดท าท่ายนิดี เบน็เฮอร์พดูต่อไป “เราตกลงจะใหท้่านส่ีพนัเหรียญ และการท่ีท่านจะรับจา้งฆ่า
คร้ังน้ีความผิดบาปก็ไม่ตกอยูก่บัท่านทอ๊ด, เจา้คนท่ีนอนแผอ่ยูน้ี่หนา้ตาเหมือนกบัขา้พเจา้มิใช่หรือ?” 

“ขา้พเจา้กลา้พดูไดว้า่เขาเหมือนกบัท่านทุกอยา่ง” 
“ถา้เช่นนั้นแลว้ ขา้พเจา้จะเอาเส้ือผา้ของขา้พเจา้แต่งให้กบัคนตายน้ี แลว้ท่านกบัขา้พเจา้ไป

ดว้ยกนั ปล่อยใหค้นน้ีนอนตายอยูท่ี่น้ี ท่านไปบอกกบัมนัวา่คนท่ีนอนตายนั้นคือขา้พเจา้ แลว้ท่านจะได้
เงินค่าจา้งจากเจา้เมสซาลา” 

ทอ๊ดหวัเราะจนน ้าตาไหลเขา้ปากเขา  
“ฮ่า, ฮ่า, ฮ่า, เงินหน่ึงหม่ืนเหรียญหาไดไ้ม่ง่ายนกั คราวน้ีจะไดเ้ปิดร้านสุราท่ีสนามกีฬาใหญ่ละ 

การพดูเทจ็โดยไม่มีมลทิน, ขอจบัมือท่านบุตรชายของอาริอุส ต่อไปถา้ท่านมีโอกาสไปกรุงโรม อยา่ลืม
แวะร้านเหลา้ของท๊อดคนชาวเหนือนะ ขอสาบานวา่ขา้พเจา้จะเล้ียงดูปูเส่ือท่านอยา่งเต็มท่ี แมจ้ะตอ้งขอ
ยมืมาจากซีซาร์ก็ตาม” 

เขาจบัมือกนัอีก แลว้ก็ช่วยกนัเปล่ียนเส้ือผา้กบัคนตาย ตกลงกนัวา่จะจดัคนน าเงินส่ีพนัเหรียญ
ไปใหท้อ๊ดยงัท่ีพกั เสร็จแลว้ทอ๊ดจึงเปิดประตูออกไปยงัหอ้งโถงใหญ่ ส่วนเบ็นเฮอร์แต่งตวัดว้ยเส้ือผา้
หยาบ ๆ ของคนท่ีตายอยา่งเรียบร้อย แลว้ก็แยกทางกนัไป 

“อยา่ลืมนะ, ท่านผูเ้ป็นบุตรของอาริอุส, ร้านสุราใกลส้นามกีฬาใหญ่, ฮ่า, ฮ่า, ฮ่า, โชคลาภต่าง 
ๆ มิใช่ไดม้าง่าย ๆ นะ ใหต้ายซิ, ขอเทวดาปกปักรักษาท่าน” 

เม่ือออกจากห้องโถงแลว้ เบน็เฮอร์ก็หนัมามองดูนกัมวยท่ีนอนตายภายในเคร่ืองแต่งกายของ
ชาวยดูาเป็นคร้ังสุดทา้ย และพอใจท่ีหนา้ตาเหมือนกบัเขา ถา้ทอ๊ดสัตยซ่ื์อก็จะรักษาความลบัน้ีไวมิ้ให้
แพร่พราย 

ในคืนวนันั้น ท่ีบา้นของซิโมนิเดส เบน็เฮอร์ไดเ้ล่าเร่ืองเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในวงั 
ไอเดอนีอยา่งละเอียด และเช่ือกนัวา่ภายหลงันั้นอีกสักสองสามวนัคงจะมีการสืบสวนกนัถึง

ความเคล่ือนไหวของบุตรชายของอาริอุส ในท่ีสุดเร่ืองก็จะไดน้ าไปสู้แมคเอนเชียส ถา้ความลบัของ
เร่ืองน้ีไม่ร่ัวออกมา เจา้ 

เมสซาลาและเกรตสัสบายใจและเป็นสุข และเบน็เฮอร์ก็คงมีโอกาสเดินทางไปยงักรุงเยรูซาเล็ม
เพื่อแสวงหามารดาและนอ้งสาวต่อไป 
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เม่ือตอนจะลาจากกนัไป ซิโมนิเดสนัง่อยูท่ี่สนามริมแม่น ้ าและกล่าวค าอวยพรใหพ้ระเจา้จงปก
ปักษรั์กษาเบน็เฮอร์ ดว้ยกิริยาท่าท่างราวกบัวา่เป็นบิดาของเบน็เฮอร์ ส่วนเอสเธอร์ไดเ้ดินไปส่งชาย
หนุ่มถึงบนัได 

“เอสเธอร์, ถา้ขา้พเจา้พบมารดา เธอจะไดไ้ปหาท่ีกรุงเยรูซาเล็มและเธอจะไดเ้ป็นพี่สาวของติร
ซาดว้ย” 

เขาพดูจบก็จูบหล่อน เป็นการจูบแห่งสันติสุขเท่านั้นหรือเปล่า? 
เบน็เฮอร์ขา้มแม่น ้าไปยงัท่ีพกัของอิลเดอริมก็พบกบัแขกอาหรับผูห้น่ึงท าหนา้ท่ีเป็นผูน้ าทาง 

ไดน้ าเอามา้ออกมาให ้ 
แขกอาหรับ “ตวัน้ีเป็นของท่าน” 
เบน็เฮอร์มองดูก็รู้วา่เป็นมา้เอลเดอบารัน เป็นมา้ตวัเร็วท่ีสุดและฉลาดท่ีสุดของมีรา รองจากซี

รีอสัซ่ึงเป็นมา้ตวัโปรดของพ่อเฒ่า เขาก็รู้ไดว้า่พอ่เฒ่าไดม้อบมา้ตวัน้ีใหแ้ก่เขาดว้ยน ้าใจจริง 
ส าหรับคนท่ีตายนั้นก็ไดจ้ดัการเอาศพไปฝังในตอนกลางคืน ส่วนเจา้เมสซาลาก็ไดส่้งคนส่ือ

ข่าวไปบอกแก่เจา้เมืองเกรตสัใหน้อนใจไดเ้พราะเบ็นเฮอร์ไดถู้กฆ่าตายไปแลว้อยา่งไม่มีปัญหาสงสัยใด 
ๆ 

ต่อมาอีกไม่นาน ทางกรุงโรมก็มีร้านขายสุราเปิดข้ึนใหม่ใกลส้นามกีฬา-แมกซิมสั มีป้ายช่ือติด
อยูท่ี่เหนือประตูหนา้ร้านวา่ 

“ทอ๊ด คนชาวเหนือ” 
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ตอนที ่6 

เร่ืองของเราตอนน้ีนบัวา่เป็นเวลาล่วงไปแลว้ 30 วนัหลงัจากเบน็เฮอร์ออกจากเมือง 
อนัติออ๊กเพื่อไปพบกบัอิลเดอริมในทะเลทราย 
เหตุการณ์ส าคญัไดเ้ปล่ียนแปลงไป เป็นผลดีแก่โชคลาภของพระเอกในเร่ืองของเรา 
คือเจา้เมืองวา่เลอริอุสเกรตสัถูกยา้ย พระยาปนเตียวปีลาตไดม้าแทน 
การยา้ยคร้ังน้ีเป็นเพราะซิโมนิเดส ผูต้อ้งเสียเงินสินบนถึง 5 แสนเหรียญ เพื่อใหท้างกรุงโรม

จดัการยา้ย เพื่อเปิดโอกาสให้เบน็เฮอร์ไดค้น้หามารดาและนอ้งสาว  
แต่พวกยดูาเห็นวา่การเปล่ียนแปลงน้ีไม่บงัเกิดผลดีแก่ส่วนรวมประการใด 
ความชัว่ร้ายของมนุษยน์ั้น บางทีก็แสดงออกมา ในรูปการกระท าดีบา้งเล็กนอ้ย ดงัเช่น 
ปีลาตไดก้ระท า คือเขาสั่งใหมี้การส ารวจเรือนจ าทุกแห่งในแควน้ยเูดีย และท าบญัชีชายช่ือ

นกัโทษทั้งหมดท่ียงัถูกขงัอยู ่ และใหบ้อกชนิดของอาชญากรรมท่ีกระท าดว้ย การเปิดเผยคร้ังน้ีนบัวา่
เป็นเร่ืองอจัรรยม์าก คือตอ้งปล่อยนกัโทษเสียตั้งหลายร้อยคนเพราะไม่มีขอ้กล่าวหา มีหลายคนท่ี
ลงบญัชีวา่ตาย แต่ความจริงแลว้เจา้พนกังานขงัลืมไวก้็มี 

ค าสั่งของท่านเจา้เมืองใหม่ท่ีใหร้ายงายช่ือนกัโทษ ท่ีมีตวัจริงอยูน่ั้นเม่ือทางป้อมแอนโตเนีย
ไดรั้บก็ลงมือปฏิบติัทนัที 

ท่ีท  าการของผูบ้ญัชาการเรือนจ ากวา้งขวางเยน็สบาย และมีเคร่ืองประดบัไวส้มเกียรติของผู ้
บญัชาการเรือนจ า 

ขณะนั้นชายคนหน่ึงห้ิวพวงกุญแจเดินมา ลูกกุญแจแต่ละอนัหนกัเท่าคอ้น ผูบ้ญัชาการเรือนจ า
เห็นเขา้จึงร้องเรียกวา่ 

“ออ้, เกรสิอสั เขา้มาขา้งใจก่อนซิ” 
ในขณะท่ีเขาเดินไปท่ีโตะ๊ซ่ึงท่านหวัหนา้นัง่อยู ่ ทุกคนท่ีอยูใ่นหอ้งมองดูเขา เห็นใบหนา้ของ

เขาแสดงความตกใจกลวั จึงต่างคนต่างคอยฟังวา่เขาจะพูดอะไรต่อไป 
เขาค านบัและพดูวา่ “ท่านผูบ้ญัชาการ ผมเกรงใจท่ีจะตอ้งรายงานเร่ืองส าคญัใหท้่านทราบวา่ 

นบัเป็นเวลา 8 ปีมาแลว้ท่ีท่านเจา้เมืองวาเลอริอุสเกรตสัไดเ้ลือกผมเป็นผูคุ้มนกัโทษท่ีป้อมน้ี ผมจ าไดว้า่
เม่ือเชา้วนัท่ีเขา้มารับหนา้ท่ีน้ี ไดเ้กิดจลาจลและการต่อสู้ในถนนน้ี ไดมี้การฆ่าชาวยดูาหลายคน และ
ฝ่ายเราก็ตายหลายคน มีข่าวลือกนัวา่จะมีการลอบฆ่าเจา้เมืองเกรตสั โดยใชก้ระเบ้ืองทิ้งลงมาจากหลงัคา
บา้นถูกเขาตกจากหลงั และผลไดเ้ห็นตวัท่านนัง่อยูบ่นเกา้อ้ี มีผา้พนัแผล เขาเลือกใหผ้มเป็นผูคุ้มและ
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มอบพวงกุญแจน้ีใหมี้เลขประจ าตามหอ้งขงัและมีเคร่ืองหมายประจ าส านกังานดว้ย ทั้งหา้มมิใหแ้ยก
ออกจากกนั มีมว้ยหนงัสือบนโตะ๊เขาเรียกผมมาดูมว้นหนงัสือและบอกวา่เป็นแผนท่ีหอ้งขงั” 

“เสร็จแลว้ผมจะออกไป เขาเรียกใหก้ลบัมาอีก เขาขอเอาแผนท่ีของตึกชั้นท่ีสามไป แลว้เขาช้ี
ใหผ้มดูหอ้งขงัหมายเลข 5 และบอกวา่มีผูช้ายถูกขงัอยู ่ 3 คน เป็นนกัโทษอุกฉกรรจท์ั้งสามคน เป็น
นกัโทษตาบอดและพดูไม่ไดข้งัไวต้ลอดชีวิต หา้มมิใหส่ิ้งใด ๆ นอกจากอาหารและน ้าเท่านั้น โดยส่งไป
ตามช่องตามฝาซ่ึงเล่ือนปิดเปิดได ้และสั่งก าชบัอยา่งแน่นหนามิใหเ้ปิดประตูห้องขงัท่ี 5 เป็นอนัขาด ถา้
นกัโทษตายก็ใหต้ายอยูใ่นนั้น” 

พวกท่ีอยูใ่นหอ้งนั้นรุมกนัดูแผนท่ีหอ้งขงัในป้อมนั้น ปรากฏดงัน้ี:- 
แผนท่ีห้องขงั 

 
 “แผนท่ีน้ีไม่ใช่อนัจริง” 
หวัหนา้เงยหนา้ข้ึนอยา่งแปลกใจ 
ผูคุ้ม “ไม่เป็นความจริงครับ แสดงไวเ้พียงหา้หอ้ง แต่ความจริงมีถึงหกหอ้ง” 
“มีหกจริงหรือ?” 
“ผมจะแสดงใหท้่านดู” 
เขาเอาแผน่กระดาษเขียนแผงผงัใหท้่านหวัหนา้ดู ดงัต่อไปน้ี:- 

 
 “ดีมาก, เราเขา้ใจแลว้, เราจ าท าแผนท่ีเสียใหม่ พรุ่งน้ีมาเอา” 
“ท่านหวัหนา้ครับ ขอใหผ้มเล่าต่อไป ผมไดป้ฏิบติัตามค าสั่งของท่านเจา้เมืองเกรตสั 
อยา่งเคร่งครัดตลอดเวลา 8 ปี เม่ือวานน้ีผมไปท่ีประตูเห็นนกัโทษยงัมีชีวติอยู ่ จึงไขกุญแจแต่

ไขไม่ออก ก็เลยออกแรงดึงเล็กนอ้ย ประตูก็พงัเพราะเป็นสนิมท่ีบานพบั เม่ือผมเขา้ไปเห็นมีชายแก่ตา
บอด พดูไม่ได,้ เปลือยกาย, ผมยาวจนนัง่ทบัไดเ้พียงคนเดียว ผวิหนงัหนา เขาชูมือทั้งสองข้ึน เล็บมือยาว
งอหงิกเหมือนเทา้นก ผมถามถึงเพื่อนของเขา ๆ ไดแ้ต่สั่นตวั ผมตรวจดูหอ้งเห็นพื้นและฝาแหง้ ถา้มี
สามคนขงัอยูต่ายไปสองตอ้งมีกระดูกกองอยู ่ ผมไดจ้ดัการน าชายคนนั้นไปอาบน ้าแต่งตวัตดัผม และ
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ปล่อยเขาเป็นอิสระ แต่ในวนัน้ีเขากลบัมาอีก เขาไดท้  าท่าทางใบบ้อกผม และจูงผมไปยงัหอ้งขงัอีก เขา
ช้ีใหดู้ช่องเล็ก ๆ ขนาดพอหมวกลอดได ้ ซ่ึงเม่ือวานน้ีผมไม่ทนัสังเกต เขาจูงมือผมไปท่ีช่องและร้อง
ตะโกน ก็มีเสียงตอบ ผมจึงร้องไปบา้ง แต่ก็เงียบ ผมตะโกนอีก ก็ไดย้นิเสียงตอบวา่ดงัน้ี “องคพ์ระผูเ้ป็น
เจา้, เจา้ขา้, ขอพระองคจ์งไดรั้บความสรรเสริญ” เป็นเสียงผูห้ญิง ผมถามไปวา่ใครกนั 

เสียงก็ตอบวา่เป็นหญิงชาวอิสราเอล ถูกขงัอยูก่บัลูกสาว ขอใหช่้วยเราโดยเร็ว, มิฉะนั้นเราตอ้ง
ตาย” ผมจึงรีบมาบอกท่านโดยด่วนขณะน้ี” 

หวัหนา้ลุกข้ึนโดยเร็ว พดูวา่ “เกรซิอสั, เจา้พดูถูกแลว้-แผนท่ีฉบบัเดิมท าไวเ้พื่อลวงตา เร่ือง
นกัโทษสามคนก็ลวงตาทั้งนั้น เจา้วาเลอริอุส เกรตสัน้ีเลวมนุษยม์าก” 

ผูคุ้ม “นกัโทษชายผูน้ี้ไดแ้บ่งอาหารให้แก่หญิงสองคนทุกวนัตลอดระยะเวลา 8 ปี 
หวัหนา้จึงบอกพวกในส านกังานใหไ้ปช่วยกนัน าหญิงสองคนออกมาตอ้งจดัการเจาะก าแพง

เขา้ไปเพราะประตูตอนในถูกโบกปูนและหินทบัไวแ้น่น 
ผูอ่้านคงเดาเร่ืองไดถู้กวา่ ผูเ้คราะห์ร้ายท่ีถูกฝังไวท้ั้งเป็นนั้นคือมารดาของเบน็เฮอร์และติรซา

นอ้งสาวของเขา 
เพราะในตอนเชา้วนัท่ีถูกจบัเม่ือแปดปีล่วงมาแลว้ เขาทั้งสองถูกน าไปขงัไวท่ี้ป้อม เจา้เมือง

เกรตสัเลือกเอาหอ้งหมายเลข 6 เพราะเป็นห้องท่ีคนลืมไดง่้าย ๆ และเตม็ไปดว้ยเช้ือโรคเร้ือน เพราะ
นกัโทษในหอ้งน้ีมิไดข้งัไวเ้พื่อความปลอดภยัของสังคม แต่ขงัเพื่อให้ตาย ตอนกลางคืนเจา้เมืองสั่งให้
พวกทาสน าสองแม่ลูกน้ีไปไวใ้นหอ้ง ไม่มีใครรู้เห็น เม่ือขงัเรียบร้อยแลว้เขาก็ไล่ทาสเหล่านั้นไปอยูท่ี่
อ่ืน ไม่มีใครรู้เห็นอีกต่อไป เกรตสัชอบวธีิทรมานคนให้ตายไปตามธรรมชาติอยา่งชา้ ๆ เพื่อใหน้กัโทษ
ตายชา้ ๆ จึงใชน้กัโทษตาบอดและพดูไม่ไดท้  าหนา้ท่ีส่งอาหารและน ้าใหอี้กต่อหน่ึง และเจา้นกัโทษคน
น้ีก็บอกเร่ืองราวหรือจ าอะไรไม่ไดเ้ม่ือเจา้เมสซาลามนัยแุหยเ่จา้เมือง ๆ จึงจดัการรับทรัพยข์องตระกลู
เฮอร์เอาไวเ้ป็นส่วนตวัโดยมิไดส่้งคลงัเลย 

เพื่อใหแ้ผนการด าเนินไปดงัเจตนาไว ้ เจา้เมืองจึงเปล่ียนตวัผูคุ้มใหม่ และท าแผนท่ีหอ้งขงัเสีย
ใหม่ โดยมิไดร้ะบุหอ้งขงัท่ี 6 แลว้มอบแผนท่ีใหม่ใหผู้คุ้มคนใหม่ 

ฉะนั้นหอ้งท่ี 6 จึงเป็นตามลกัษณะท่ีเกรซิอสัเขียนข้ึน เป็นหอ้งท่ีมีหินสลกัหกัพงัตกอยูเ่กล่ือน 
หญิงสองคนน้ีกอดกนักลมอยูใ่กล ้ ๆ ช่องคนหน่ึงนัง่ คนหน่ึงพิงคนน่ิง เพราะในห้องน้ีไม่มี

อะไรนอกจากหิน แสงสวา่งเขา้มาทางช่องอาหารเล็กนอ้ย คนทั้งสองน้ีไม่มีอะไรปิดกายเลย 
ลกัษณะของเขาทั้งสองในสมยัก่อนนั้นมารดามีรูปงาม ส่วนบุตรนั้นก็ยงัเหมือนเด็ก ๆ แต่มาถูก

ขงัอยูน่านปี ลกัษณะจึงเปล่ียนไปมากผมยาวรุงรังและขาว ทั้งน้ีเพราะใจเป็นทุกขต์ลอดเวลาจึงท าใหดู้
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แก่ชราลง และยงัมิไดรั้บประทานและด่ืมตั้งแต่วนัท่ีนกัโทษในหอ้งถดัไปถูกปล่อยตวัไปแลว้แต่วานน้ี 
ก็ยิง่ท  าใหร่้างกายทรุดโทรมลงอีกมาก 

ติรซาพิงมารดาร้องไหค้รวญครางอยู ่
“น่ิงเถิด, ติรซา, เขาจะตอ้งมา พระเจา้ทรงกรุณาเรา เราคิดถึงเขา อยา่ลืมอธิษฐานทุกคร้ังท่ีไดย้นิ

เสียงแตรเป่าท่ีโบสถน์ะลูก เวลาน้ีเป็นเวลากลางวนัประมาณบ่ายโมง จะตอ้งมีคนมาหาเรา จงเช่ือมัน่เถิด
ลูก พระเจา้ทรงกรุณาเรา” 

“คุณแม่ขา, ลูกจะพยายามและแขง็ใจอดทน ล้ินของลูกแตก ริมฝีปากแหง้ พี่ของลูกอยูท่ี่ไหน 
เม่ือไรเขาจึงจะมาถึง” เสียงของติรซาแตกพร่าผิดปกติเพราะโรคเร้ือน 

มารดาจึงพยงุลูกแนบกบัทรวงอกและพดูวา่ “แม่ฝันเห็นเขาเม่ือคืนท่ีแลว้ และเห็นใบหนา้เขา
ชดัเจน, ติรซา เหมือนกบัเห็นเจา้ ใจของแม่เตน้อยูต่ลอดเวลา เขาตอ้งคน้หาเรา แม่ยืน่มือจะไปจบัเขา ๆ 
ไม่รู้จกัเราเสียแลว้ เขากลบัวิง่หนีไป” 

“อาจเป็นไปได,้ คุณแม่ขา เม่ือความฝันน้ีกลายเป็นความจริงเพราะเรามีรูปร่างเปล่ียนไปมาก 
เขาคงจ าเราไม่ได”้ 

แม่หนา้เศร้า ปวดร้าวหวัใจ “อาจเป็นไดอ้ยา่งลูกวา่ แต่เราจะตอ้งท าให้เขารู้จกัเราจนได”้ 
ติรซาด้ินรนและร้องไห้ต่อไป “แม่ขา, ขอน ้าหยอดคอลูกสักหน่อยเถิด” 
แม่ไดแ้ต่มองดูหนา้ลูกเพราะไม่มีน ้าจะให ้
“อดทนไปก่อนลูกรักของแม่ เขาจะตอ้งมา เขามากนัแลว้โน่นแน่ะ” 
มารดาไดย้นิเสียงคลา้ยกบัคนมาเคาะฝาหอ้งขงั และเป็นความจริง ทนัใดนั้นก็ไดย้นิเสียง

นกัโทษหอ้งถดัไปเรียกตามช่อง ติรซาลุกข้ึนแต่ยงักอดมารดาอยู ่
“ขอพระเจา้จงไดรั้บความสรรเสริญสืบ ๆ ไปเป็นนิตย”์ มารดาร้องข้ึนดว้ยใจร้อนรนอนัเตม็ไป

ดว้ยความเช่ือและความหวงั 
ต่อไปก็ไดย้นิเสียง “โอ, ท่านเป็นใครกนั?” 
เป็นเสียงประหลาดท่ีไดย้นิในระยะเวลา 8 ปี ท าใหเ้กิดความเปล่ียนแปลงกะทนัหนั จากจวนจะ

ตายเป็นการมีชีวติกระปร้ีกระเปร่าข้ึน 
“ผูห้ญิงชาติอิสราเอล ถูกขงัอยูก่บัลูกสาว โปรดช่วยเร็ว จวนตายอยูแ่ลว้” 
“จงดีใจเถิด ประเด๋ียวเราจะช่วย” 
สองแม่ลูกร้องไห้ต้ืนตนัใจท่ีไดรั้บความช่วยเหลือ 
ทนัใดนั้นทั้งสองก็ไดย้นิเสียงเคาะท่ีก าแพงดงัเสียงหนกั ๆ เขาน่ิงฟังเพราะนัน่คือเสียงของการ

ช่วยเหลือใหเ้ป็นอิสระ 
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ติรซาร้องตามภาษาเด็กวา่ “พี่มาแลว้, พี่มาแลว้, พี่พบเราแลว้” 
“พระเจา้ทรงกรุณาเรา” 
ประตูไดเ้ปิดออก มีคนสองสามคนถือคบเพลิงชูเพื่อใหห้วัหนา้เขา้ไป แต่สองแม่ลูกถอยหนี แม่

ลูกร้องข้ึนวา่ “อยา่เขา้มาใกล ้เราไม่สะอาด เราไม่สะอาด” 
คนงานชูคบเพลิงข้ึนสูง แลว้ก็มองดูหนา้ซ่ึงกนัและกนั เม่ือไดย้นิเสียงร้องโหยหวลวา่ “ไม่

สะอาด, ไม่สะอาด” 
มารดารู้สึกวา่อิสรภาพท่ีเธออธิษฐานมาเป็นเวลานานไม่มีประโยชน์อะไรเสียแลว้ เพราะทั้ง

สองคนแม่ลูกไดก้ลายเป็นคนโรคเร้ือนไปเสียแลว้ 
ในสมยันั้นถือกนัวา่คนเป็นโรคเร้ือนเป็นคนตายแลว้ ตอ้งถูกไล่ออกนอกเมือง ไปอยูก่บัพวก

โรคเร้ือนดว้ยกนัเท่านั้น ถูกตดัสิทธิทุกอยา่งเขา้ร่วมพิธีในศาสนาไม่ได ้ แต่งตวัเส้ือผา้ขาด ๆ ปิดปาก
และตอ้งตะโกนวา่ “ไม่สะอาด, ไม่สะอาด” ตอ้งไปอาศยัอยูต่ามป่าและอุโมงคฝั์งศพท่ีเลิกใชแ้ลว้ 

“ไม่สะอาด, ไม่สะอาด” 
ท่านหวัหนา้ไดย้นิแลว้ชกัสะดุง้เหมือนกนั แต่คงยนือยูก่บัท่ีไม่หนีโรคเร้ือน  
ท่านถาม “เจา้ทั้งสองคือใครกนั?” 
แม่เป็นผูต้อบอยา่งชดัเจนวา่ “เราเป็นหญิงสองคนท่ีก าลงัจะตายเพราะอดขา้วอดน ้า อยา่เขา้มา

ใกล,้ อยา่ถูกพื้นหรือก าแพง ไม่สะอาด, ไม่สะอาด” 
“จงเล่าเร่ืองใหเ้ราฟัง บอกช่ือดว้ย, มาถูกขงัแต่เม่ือใด? โดยใคร? และเพราะเร่ืองอะไร?” 
“ในคร้ังก่อนมีเจา้ชายผูห้น่ึงในกรุงเยรูซาเล็มช่ือเบน็เฮอร์ เป็นสหายของชาวโรมนัผูมี้ใจ

กวา้งขวางหลายคน และมีสหายเป็นจกัรพรรดิดิฉนัเป็นภริยา และผูน้ี้เป็นบุตร บอกไม่ถูกวา่ท าไมจึง
ตอ้งถูกขงั บอกไดแ้ต่วา่เขาตอ้งการจะรีดเงินจากพวกเราเท่านั้น วาเลอริอุส เกรตสั จะบอกท่านวา่ใคร
เป็นศตัรูของเรา และขงัแต่เม่ือใด ดิฉนับอกไม่ได ้ขอไดส้งสารดิฉนับา้งเถิด” 

ท่านหวัหนา้ “เจา้จะไดพ้น้ทุกข ์จะจดัการส่งอาหารและน ้ ามาช่วย” 
“ขอเส้ือผา้และน ้าอาบดว้ยเถิด ท่านเจา้ขา้”  
“เราจะจดัใหทุ้กอยา่ง” 
มารดาใหพ้รวา่ “พระเจา้ทรงกรุณา ขอใหส้ันติสุขของพระองคส์ถิตอยูก่บัท่านเถิด” 
หวัหนา้พดู “เราจะไม่มาพบกบัพวกเจา้อีกต่อไป จงเตรีบมตวัใหพ้ร้อมค ่าวนัน้ี เราจะใหค้นน า

เจา้ไปท่ีประตูป้อมเพื่อปล่อยเป็นอิสระค าสั่งน้ีเป็นกฎหมาย, ลาก่อน” 
เม่ือสั่งการเสร็จแลว้ หวัหนา้ก็ออกไป 
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ในไม่ชา้พวกทาสก็น าน ้าใส่อ่าง, ผา้เช็ดตวั, เหยือกน ้า อาหารอยา่งดี ๆ, เส้ือผา้และเคร่ืองแต่ง
กายอยา่งดีมาใหน้กัโทษทั้งสองแลว้ก็รีบกลบั คร้ันเวลาประมาณ 2 ทุ่ม เขาก็ปล่อยตวัคนทั้งสองท่ีประตู 

สองแม่ลูกมองดูดวงดาวในสวรรค ์แลว้ก็ปรึกษากนัวา่จะไปทางทิศไหนดี 
รุ่งข้ึนถึงเวลาท างาน เกรซีอสัผูคุ้มก็เขา้มาหาหวัหนา้ป้อมแอนโตเนีย คนงานคนหน่ึงข้ึนไปบน

ป้อมมองดูตามถนนท่ีเตม็ไปดว้ยฝุ่ นเพราะฤดูร้อน ทุกส่ิงแหง้ผาก 
ขณะนั้น เบน็เฮอร์ออกไปนัง่เล่นบนกอ้นหินใหญ่ เขาใชผ้า้เช็ดหนา้คลุมศีรษะมองไปรอบ ๆ 
คร้ันเวลาเยน็อาทิตยจ์วนตกดิน เบ็นเฮอร์ก็คิดจะกลบับา้นจึงระลึกข้ึนไดว้า่เขาทราบจากซิโมนิ

เดสวา่อมัรา, คนใชย้งัคงมีชีวติอยู ่ ท่านผูอ่้านคงจ าไดว้า่คนใชผู้น้ี้ไดพ้ยายามด้ินรนหลุดจากพวกทหาร
หนีเขา้ไปซ่อนตวัอยูใ่นบา้น ในวนัท่ีเกิดเหตุร้ายต่อครอบครัวของเบน็เฮอร์เม่ือประมาณ 8-9 ปีล่วง
มาแลว้ นางคงซ่อนอยูใ่นบา้นนั้นจนกระทัง่ปัจจุบนัน้ี เจา้เมืองเกรตสัไดพ้ยายามจะขายทอดตลาดบา้น
หลงัน้ี แต่ไม่มีผูใ้ดจะบงัอาจซ้ือแมร้าคาท่ีเสนอขายจะต ่าสักปานใด ชาวบา้นท่ีผา่นไปมาต่างกระซิบกนั
วา่บา้นน้ีเป็นบา้นผสิีง เพราะบางคนเห็นหนา้อมัราโผล่ออกมาทางหนา้ต่างสูงของบา้นตามลูกกรงบา้ง  

เบน็เฮอร์คิดวา่ ถา้พบอมัราคงจะไดท้ราบข่าวมารดาของตนบา้ง ดงันั้นเขาจึงตรงไปยงับา้นเก่า
ของเขาเพื่อตามหาอมัรา 

เป็นเวลาพลบค ่าแลว้ท่ีเบน็เฮอร์เดินเขา้ตรอกเล็กไปทางทิศใต ้ท่ีสุดก็ไดม้าถึงบา้นของบิดา  
เขามาหยดุอยูท่ี่ประตูดา้นเหนือของบา้น แลเห็นประกาศปิดไวว้า่ 
“น่ีเป็นทรัพยสิ์นของจกัรรพดิ” 
ไม่มีใครเขา้ออกในบา้นน้ีเลย นบัตั้งแต่วนัเกิดเหตุร้ายเม่ือประมาณ 8-9 ปีมาแลว้ ถา้เขาจะเคาะ

ประตูเหมือนแต่ก่อนก็คงไม่มีประโยชน์อะไร แต่เขาก็อดไม่ได ้ เพราะหวงัจะใหอ้มัราไดย้นิและโผล่
หนา้ต่าง เขาจึงเอากอ้นหินเคาะดงั ๆ ตั้งหลายหนก็เงียบ 

คืนนั้นเป็นคืนเดือนหงายในเดือนสิงหาคม เขามองดูประกาศดว้ยความเดือดดาล จึงกระชากมนั
โยนทิ้งไป แลว้นัง่ลงท่ีบนัไดหินอธิษฐานขอใหก้ษตัริยอ์งคใ์หม่เสด็จมาเร็ว ๆ แลว้ก็ลม้ตวัลงนอนหลบั
ไป 

พอตอนดึงมีหญิงสองคนเดินมาทางบา้นนั้น ทั้งสองค่อย ๆ ยอ่งเพราะเกรงคนจะไดย้นิ สองแม่
ลูกกอดกนัเดินมา ส านึกตวัดีวา่เป็นคนโรคเร้ือนไม่กลา้จะเขา้บา้นของตน เพราะเขาถือวา่เป็นคนตายไป
แลว้ แต่ก็อุตส่าห์เดินมาถึงประตูใหญ่พลางร้องไหคิ้ดถึงความหลงั และไดเ้หยยีบแผน่ประกาศท่ีเบน็
เฮอร์เหวีย่งไปเม่ือตอนหวัค ่าอ่านไดค้วามวา่ “น่ีเป็นทรัพยสิ์นของจกัรพรรดิ” 

แม่จึงปรับทุกขก์บัลูกวา่ไม่มีอะไรเหลืออยูแ่ลว้ พี่ชายก็ตายไปแลว้รัฐบาลโรมนัก็ริบทรัพยไ์ป
หมด อยา่ไปหวงัอะไรเลย พรุ่งน้ีเชา้ไปนัง่ขอทานกินตามถนนจนกวา่จะตาย ติรซาจึงซุกศีรษะเขา้ท่ีอก
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มารดาร้องไหว้า่ “แม่จ๋า, เราตายเสียจะดีกวา่ ชีวติไม่มีหวงัอะไรแลว้” แต่มารดาปลอบวา่ “อยา่เลย ลูก
เอ๋ย, พระเจา้คงจะใหเ้รามีโอกาสวนัหน่ึง เพราะเราเช่ือมัน่ในพระองค”์ 

ขณะนั้นเองมารดาก็ร้องดงัข้ึนวา่ “ลูกเอ๋ย, มาดูน่ีแน่ะ มีคนมานอนหลบัอยูท่ี่บนัไดน้ีคนหน่ึง ดู
หนา้ใหดี้ซิ” 

ทั้งสองพากนัเขา้ไปดูหนา้ปรากฏวา่หลบัสนิทเป็นผูช้าย มารดาดูหนา้ของเขาในแสงจนัทร์จ า
ไดว้า่เป็นเบน็เฮอร์จึงบอกให้ติรซารู้ ติรซาก็ดีใจมากเกือบจะจบัตวัพี่ชายปลุกข้ึนหลายคร้ังหลายหน แต่
มารดาหา้มไว ้เพราะตวัเป็นโรคเร้ือนทั้งสองคน กฎหมายหา้มถูกตวัคนดี 

มารดาเองก็อยากจะจูบและกอดบุตรชายของตน แต่กฎหมายหา้มจึงไม่กลา้ท่ีจะแตะตอ้งเลย ได้
แต่ยนืดูหนา้เฉย ๆ 

ในขณะนั้น เบ็นเฮอร์ก าลงัหลบัละเมอพดูออกมาวา่  
“อมัรา, อมัรา, แม่ของฉนัอยูท่ี่ไหน?” 
คร้ันแลว้ก็หลบัต่อไปอยา่งสนิท มารดาอยากจะใหบุ้ตรชายของตนต่ืนข้ึน จะไดมี้โอกาสพดูกนั 

แต่ก็ไม่กลา้ปลุก ไดแ้ต่ร้องไหส้อึกสอ้ืนน ้าตาไหลพรากลงสู่ถนน 
คร้ันแลว้เบน็เฮอร์ก็ละเมอออกช่ือนอ้งสาวของตนหลายคร้ัง แต่ก็ยงัไม่ต่ืน ส่วนแม่และ

นอ้งสาวก็ไดแ้ต่นัง่ร้องไหค้อยอยูเ่ป็นเวลานาน 
ภายหลงัอมัราเดินมาพบเบ็นเฮอร์นอนอยูจึ่งปลุกข้ึน เขาต่ืนข้ึนจึงเห็นอมัรา แต่อมัราไดพ้ดู

อะไรเลย ไดแ้ต่ร้องไห้ 
เบน็เฮอร์ขอใหบ้อกวา่มารดาและติรซาอยูท่ี่ไหน อมัราก็พดูไม่ออกเพราะต้ืนตนัใจไปหมด ติร

ซาอยากจะกระโดดเขา้ไปหา แต่มารดาหา้มไวเ้พราะเป็นโรคเร้ือน 
สักครู่หน่ึง เบ็นเฮอร์และอมัราก็ลุกข้ึนเดินเขา้ประตูบา้นไป ปล่อยใหแ้ม่และนอ้งสาวนัง่แอบดู

อยูใ่ตพุ้ม่ไม ้
พอรุ่งเชา้ สองแม่ลูกก็หนีเขา้ป่าไปโดยเร็ว มิฉะนั้นประชาชนจะใชก้อ้นหินขวา้งให้ตายเพราะ

เป็นโรคเร้ือน 
รุ่งข้ึนเชา้ อมัราก็มานัง่อยูท่ี่กอ้นหินริมบ่อน ้าช่ือเอ็นโรเก็น คิดค านึงถึงการท่ีไดพ้บกบัเบน็เฮอร์

อีกคร้ัง แต่ก็ไม่รู้เร่ืองมารดาและติรซาจึงบอกอะไรเบน็เฮอร์ไม่ได ้
ต่อมาเธอมีโอกาสไดย้นิคนหน่ึงเล่าเร่ืองมารดาและติรซา เพราะผูเ้ล่าเป็นคนถือคบเพลิงท่ีไป

ส่องใหห้วัหนา้ลงไปคน้นกัโทษในหอ้งขงัหมายเลข 6 จึงรู้เร่ืองดี 
เธอคิดจะน าเร่ืองน้ีไปเล่าใหเ้บน็เฮอร์ฟัง แต่คิดวา่ถา้เบน็เฮอร์ไดท้ราบแลว้คงจะเสียใจตาย 

เพราะมารดาและนอ้งสาวกลายเป็นคนโรคเร้ือนแลว้ ถา้เบน็เฮอร์ขืนไปตามหาตามถ่ินโรคเร้ือนก็คงจะ
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เป็นโรคเร้ือน ดว้ยจึงไม่บอก เธอจึงคอยอยูท่ี่บ่อน ้านั้น ความหิวและกระหายคงจะท าใหค้นโรคเร้ือนทั้ง
สองมาพบเธอท่ีบ่อน ้าจึงนัง่คอยอยู ่

เธอคอยอยูจ่นประชาชนในหมู่บา้นมาตกัน ้าครบถว้นทุกครัวเรือนแลว้ สองแม่ลูกคงจะมา
ภายหลงั 

ผลท่ีสุดจึงเห็นลูกเดินจูงมือและพยุงกนัมา ผมหงอกขาว เส้ือผา้ขาดคลา้ยกบัวา่ไม่เคยเขา้มาใน
ทอ้งถ่ินนั้นเลย 

ทั้งสองเดินมาอยา่งชา้ ๆ คลา้ยกบัวา่เจบ็ปวดมาก แต่ก็มีเสียงคนไล่ใหอ้อกไปห่าง ๆ หมู่บา้น 
อมัราจ าไดว้า่ คนท่ีเป็นผูใ้หญ่นั้นคือนายเก่าแก่ของนางท่ีเคยรับใชม้า ส่วนคนสาวนั้นเป็นบุตร

ท่ีเคยเล้ียงดูมาแต่เล็ก ๆ นางรู้สึกต้ืนตนัใจอยา่งยิง่ท่ีไดเ้ห็นสภาพคนท่ีรักของนางตอ้งมาตกกระก า
ล าบาก  

พอเขา้มาใกล ้อมัราวิง่เขา้ไปหา แต่สองคนนั้นร้องหา้มมิใหเ้ขา้ใกลเ้พราะเป็นโรคเร้ือน  
อมัราเตรียมจะเอาอาหารในตะกร้าไปใหก้็ร้องหา้ม เพราะเกรงวา่ชาวบา้นจะเห็นเขา้จะใชก้อ้น

หินขวา้งท าร้ายอมัราฐานท่ีไปติดต่อกบัคนโรคเร้ือน เป็นแต่บอกวา่เจา้จะกรุณาก็เอาอาหารวางไวแ้ลว้
จะไปยบิเอาเอง 

ฝ่านชาวบา้นบางคนท่ีเห็นเหตุการณ์ก็ถามอมัรา ๆ ก็เล่าใหฟั้ง แม่ลูกไดแ้ต่พดูอยูไ่กล ๆ กบัอมั
ราวา่ เห็นเบน็เฮอร์มานอนท่ีประตูบา้น แต่คนทั้งสองขอร้องให้อมัราปิดเป็นความลบั เพราะถึงรู้เร่ืองก็
เขา้มาหากนัไม่ได ้ กฎหมายหา้มคนดีติดต่อกบัคนโรคเร้ือน และขาดการเป็นพี่นอ้งหรือพ่อแม่กนัต่อไป 
ขอใหอ้มัราจดัอาหารใหว้นัละนอ้ย ๆ ก็แลว้กนั และบอกความเป็นไปของเบน็เฮอร์ให้ทราบ อมัราจึงสั่ง
ใหส้องแม่ลูกมาใหม่เพื่อรับอาหารในตอนเยน็วนันั้นแลว้ก็จากกนัไป 

นบัแต่นั้นมา อมัราก็น าอาหารมาส่งท่ีบ่อน ้าทุกเชา้เยน็ เพราะสองแม่ลูกตอ้งไปซ่อนตวัอยูใ่น
อุโมงคฝั์งศพตลอดวนั เชา้, เยน็จึงจะออกไปไหน ๆ ได ้แต่ก็ยงัดีกวา่อยูใ่นห้องขงั เพราะยงัมีอิสรภาพท่ี
จะเห็นดวงอาทิตย,์ ดวงจนัทร์, ดวงดาวได ้และมีอิสระท่ีจะนอนตายท่ีใด ๆ ไดเ้สมอ 

ตอนเชา้วนัหน่ึงของเดือนตุลาคม เบน็เฮอร์ต่ืนจากท่ีพกัดว้ยความรู้สึกเศร้าใจและรู้สึกเบ่ือ
หน่ายต่อโลกเสียเหลือเกิน 

ส่วนมอลลคัก็ไปสืบหามารดาและนอ้งสาวของเบ็นเฮอร์ท่ีป้อมแอนโตเนีย จึงไดท้ราบความวา่
ไดป้ล่อยตวัเป็นอิสระไปแลว้ จึงรีบกลบัไปหาเบน็เฮอร์ แต่ไม่ทราบท่ีอยูจึ่งชวนกนัไปหาในแดนคน
โรคเร้ือน เขาทั้งสองพยายามหาอยูต่ลอดเดือนก็ยงัไม่ไดข้่าววา่อยูท่ี่ใด เป็นแต่ไดท้ราบข่าวบา้งวา่มี
ประชาชนขวา้งปาคนโรคเร้ือนจนลม้ตายไปหลายคนแลว้ แต่ไม่รู้วา่เป็นใครบา้ง จึงหมดหวงัท่ีจะไดพ้บ
กนัอีก เพราะคนโรคเร้ือนเดินไปท่ีไหนก็มีคนรังเกียจเป็นเสนียดจญัไร และถูกฆ่าตายโดยเอาหินขวา้ง
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เสียมากมาย หรือมิฉะนั้นก็หนีคนเขา้ไปในป่าลึก สัตวป่์ากดักินตายเสียแลว้ก็ไดเ้บ็นเฮอร์ปรับทุกขก์บั
มอลลคัวา่เป็นอนัวา่หมดหวงัแลว้ท่ีพบกนั เบน็เฮอร์จึงเหมือนกบัมีชีวติอยูใ่นโลกน้ีแต่เพียงผูเ้ดียว จะอยู่
ไปเพื่ออะไรอีกเล่า?” 

ตลอดฤดูหนาว เขานัง่ปรับทุกขก์บัตนเองคนเดียวเป็นเวลาหลายเดือน 
จนกระทัง่เยน็วนัหน่ึง เบ็นเฮอร์ก าลงันัง่สนทนากนัอยูก่บัชาวกาลิลี 2-3 คนท่ีปากถ ้าก็พอดีมีคน

ถือหนงัสือชาวอาหรับผูห้น่ึงข่ีมา้น าหนงัสือมาส่งใหเ้ปิดออกอ่านไดค้วามดงัน้ี 
กรุงเยรูซาเล็ม 
วนัท่ี 6 นิซนั 

มีศาสดาพยากรณ์ผูห้น่ึงปรากฏตวั บางคนก็วา่เป็นเอลียา ไปอยูใ่นป่าเป็นเวลาหลายปี เขา
ประกาศวา่จะมีผูห้น่ึงใหญ่ยิง่กวา่เขา จะเสด็จมาในเร็ววนัน้ี และเขาก าลงัรอพบท่านผูน้ั้นทางฝ่ัง
ตะวนัออกของแม่น ้ายาระเด็น ขา้พเจา้ไดไ้ปฟังค าประกาศของเขามาแลว้ และบุคคลท่ีเขาก าลงัรอคอย
อยูน่ั้นเป็นกษตัริยท่ี์คุณก าลงัรอคอยอยู ่เชิญมาวนิิจฉยัดว้ยตนเอง  

ชาวเมืองเยรูซาเล็มออกไปหาศาสดาพยากรณ์ผูน้ี้ทั้งหมด 
(ลงนาม) มอลลคั 

เบน็เฮอร์ดีใจ เวลาท่ีรอคอยมาถึงแลว้ ผูสื้อข่าวของกษตัริยป์รากฏตวัและประกาศเร่ืองกษตัริย์
นั้นแลว้ 

คนท่ีไดท้ราบเร่ืองในจดหมายต่างก็ช่ืนชมยนิดี 
พอตกค ่าดวงดาวปรากฏ เขาข่ีมา้ไปกบัผูน้ าทางอาหรับมุ่งไปยงัแม่น ้ายาระเด็น 
ผูน้ าทางคอยระมดัระวงัเอาใจใส่คนแปลกหนา้ท่ีจะตามมาขา้งหลงัเสมอ 
ต่อมาเบ็นเฮอร์ เห็นอูฐใหญ่สีขาวตวัท่ีท าใหเ้ขาหวนนึกถึงบลัทาซาร์และอีแรสบุตรสาวจริง ๆ 

ต่างก็อวยพรซ่ึงกนัและกนั 
อีแรสขอใหเ้บน็เฮอร์จดัหาท่ี ๆ มีบ่อน ้าเพื่อหยดุรับประทานอาหารเม่ือดูสถานท่ีเหมาะสมให้

แลว้ เบน็เฮอร์ไม่รออยูรี่บควบมา้ไปกบัผูน้ าทางชาวอาหรับ 
ฝ่ายบลัทาซาร์และบุตรสาวเม่ือถึงบ่อน ้าใสสะอาด ก็หยดุลงพกัและหนัหนา้ไปทางตะวนัออก

เพื่ออธิษฐาน 
ภายหลงัเม่ือพบเบน็เฮอร์อีก บลัทาซาร์จึงไดข้อบใจเบน็เฮอร์ท่ีช่วยเหลือจดัท่ีพกัสบายให ้ และ

ปรากฏวา่เป็นสถานท่ี ๆ นกัปราชญท์ั้ง 3 คน ไดม้าพบกนัโดยการน าของพระวญิญาณบริสุทธ์ิเม่ือ 30 
กวา่ปีล่วงมาแลว้นัน่เอง 
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บลัทาซาร์พดูกบัเบน็เฮอร์วา่ “ขา้พเจา้รอแทบจะทนไม่ไหวอยูแ่ลว้เคยฝันเห็นบ่อย ๆ และมี
เสียงในฝันเตือนวา่บุคคลท่ีรอคอยอยูน่ั้นมาปรากฏแลว้ คือกษตัริยข์องชนชาติยดูา คร้ันแลว้เบน็เฮอร์จึง
เอาจดหมายท่ีมอลลคัส่งมาใหบ้ลัทาซาร์อ่านดู เขาดีใจวา่เป็นพระเจา้ท่ีเขาแสวงหาแน่แลว้ จึงทูลต่อพระ
เจา้วา่ขอใหไ้ดเ้ห็นพระผูช่้วยใหร้อดดว้ยตาของตนเองเถิด ถึงจะตายก็ไม่วา่ 

ค าอธิษฐานง่าย ๆ น้ีตรึงใจเบ็นเฮอร์ยิง่ ท  าใหเ้ขารู้สึกวา่พระเจา้เหมือนบุคคลจริง ๆ ท่ีอยูใ่กล ้ๆ 
ฟังค าอธิษฐานแลว้นึกเหมือนกบัวา่พระเจา้ทรงอยูใ่กลเ้ขาทั้งหลาย และรู้สึกวา่พระเจา้เป็นมิตรสนิทท่ี
จะออกปากขอความช่วยเหลือโดยไม่ตอ้งมีพิธีอะไร เหมือนกบับิดาท่ีรักบุตรเท่า ๆ กนั พระเจา้ทรงเป็น
พระบิดาของชาวโลกโดยไม่ตอ้งมีคนกลาง, หรืออาจารย,์ หรือปุโรหิตและครู และรู้วา่พระเจา้จะส่ง
พระผูช่้วยใหร้อดมาใหม้นุษยย์ิง่กวา่ส่งกษตัริยม์าให ้เบน็เฮอร์จึงรู้แน่ยิง่ข้ึน 

เขาบอกกบับลัทาซาร์วา่พระองคม์าแลว้ มาในฐานะพระผูช่้วยใหร้อดยิง่กวา่กษตัริย ์
ทีแรกความเช่ือของคนทั้งสองยงัแตกต่างกนัก็คือวา่ ฝ่ายเบน็เฮอร์เขา้ใจวา่พระองคจ์ะเสด็จมา

ในฐานะกษตัริย ์ส่วนบลัทาซาร์ เช่ือวา่พระองคเ์สด็จมาในฐานะเป็นผูช่้วยใหร้อดของมนุษย ์ช่วยในทาง
จิตวิญญาณ  

บลัทาซาร์อธิบายวา่ชีวติปัจจุบนัน้ีมีปัญหาหลายประการ และก็มีมนุษยบ์างคนรู้จกัวธีิขบปัญหา
ชีวติปัจจุบนัได ้แต่ปัญหาเก่ียวกบัชีวติต่อไปแกไ้ม่ได ้แต่พระเจา้จะทรงแกไ้ด ้ เพราะพระองคท์รงรับเรา
เป็นของพระองคสื์บไปชัว่นิรันดร์ ความปรารถนาใด ๆ ไม่ส าคญัต่อไปแลว้ ความตอ้งการพระผูช่้วยจิต
วญิญาณของมนุษยใ์หร้อดนั้นส าคญัยิง่กวา่ความตอ้งการมีกษตัริย ์ น่ีเป็นความเช่ือของบลัทาซาร์ 
พระองคผ์ูเ้สด็จมามิใช่มาอยา่งนกัรบท่ีตอ้งใชด้าบ หรือเป็นกษตัริยท่ี์จะตอ้งมีมงกฏสวม 

ลกัษณะของผูท่ี้เป็นกษตัริยอ์ยา่งเฮโรดจะตอ้งเป็นผูท่ี้แต่งกายดว้ยผา้สีม่วง และมีอ านาจอาชญา
สิทธ์ิ แต่ผูท่ี้จะเป็นพระผูช่้วยใหจิ้ตวญิญาณของมนุษยร์อดนั้นจะเป็นคนยากจน, ถ่อมสุภาพ ไม่เด่น
เหมือนกบับุคคลธรรมดา แต่จะมีสัญลกัษณ์ส าคญับอกใหรู้้ พระองคจ์ะแสดงให้ขา้พเจา้และมนุษย์
ทั้งหลายรู้ถึงชีวติบริบูรณ์ คือชีวติฝ่ายจิตวญิญาณท่ีบริสุทธ์ิหมดจดงดงาม 

หลงัจากสนทนากนัแลว้ เขาก็รีบเดินทางต่อไปดว้ยปรารถนาจะพบพระผูเ้สด็จมาดว้ยตาตนเอง 
ในวนัท่ีสามของการเดินทาง คนคณะน้ีไดม้ารับประทานอาหารกลางวนัท่ีริมแม่น ้ายาโบค ซ่ึงมี

คนเดินทางและสัตวพ์าหนะมาพกัอยูแ่ลว้จ านวนหลายร้อย พอเขาลงจากหลงัมา้ก็มีชายคนหน่ึงน า
เหยอืกน ้าและขนัน ้ามาส่งให้ด่ืมพลางพดูวา่ “ขา้พเจา้กลบัจากแม่น ้ายาระเด็น มีคนจ านวนมากไดเ้ดิน
ทางไกลมาเพื่อฟังศาสดาพยากรณ์ประกาศ” เบน็เฮอร์เงยหนา้ข้ึนถามวา่  

“ประชาชนอยูต่อนไหนของแม่น ้า?” 
“เบธบารา” 
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“ตอนนั้นเป็นท่ีลุยน ้าเขา้ฟากเปล่ียว ท าไมคนจึงไปอยูท่ี่นั้นกนัมาก?” 
คนแปลกหนา้ “ท่านมาจากเมืองไกลคงไม่ทราบข่าวดีอะไร?” 
“ข่าวอะไรกนั?” 
“มีผูบ้ริสุทธ์ิคนหน่ึงออกมาจากป่า มีค าพดูแปลกท าใหค้นฟังสนใจ ท่านช่ือยอห์น  
บพัติศโต บุตรของเศคาริยา ท่านบอกวา่เป็นทูตมาประกาศเร่ืองพระเจา้ผูก้  าลงัเสด็จมา” 
อีแรสก็สนใจฟังชายผูน้ี้เล่าเร่ืองเหมือนกนั” 
“เขาลือกนัวา่ยอห์นผูน้ี้ไปอยูใ่นถ ้าแต่เล็ก ๆ สวดมนตภ์าวนะและด าเนินชีวติเคร่งครัดยิง่กวา่

พวกเอสซีน มีคนไปฟังท่านประกาศ ขา้พเจา้ก็ไดฟั้งเหมือนกนั” 
ใจความท่ีท่านประกาศวา่อยา่งไร?” 
“เป็นลทัธิใหม่ ไม่มีใครในชาติอิสราเอลสั่งสอนมาก่อน ท่านเตือนใหป้ระชาชนกลบัใจเสีย

ใหม่และรับบพัติศมา พวกอาจารยท์างศาสนาก็ไม่เขา้ใจ บางคนก็ถามท่านวา่ท่านเป็นพระคริสตห์รือ-เอ
ลียา แต่ท่านก็ตอบกบัคนทั้งหลายวา่ “ขา้พเจา้เป็นเสียงร้องในป่า จงจดัแจงทางของพระเจา้ จงท ามรรคา
ของพระองคใ์ห้ตรงไป” 

ขณะนั้นบงัเอิญเพื่อร้องเรียกชายผูน้ี้เสีย บลัทาซาร์จึงพดูวา่  
“ท่านคนแปลกหนา้ ผูป้ระกาศยงัคงอยูท่ี่เดิมหรือ?” 
“ยงัคงอยูท่ี่เบธ็บารา” 
เบน็เฮอร์พดูกบัอีแรสวา่ “ยอห์น บพัติศโต คนน้ีเป็นใครถา้ไม่ใช่เป็นผูป้ระกาศของกษตัริย?์” 
เม่ือเขาเดินทางต่อไปก็เห็นมีคนอยูท่ี่ริมฝ่ังแม่น ้ามาก และอีกพวกหน่ึงอยูท่างฝ่ังตะวนัตก จึงรีบ

เขา้ไปฟังค าประกาศก็พอดีผูป้ระกาศไดเ้ดินมาทางนั้น เขาแต่งตวัง่าย ๆ ไม่พิถีพิถนั ห่มผา้หนงัสัตว ์ผม
ยาว มีดวงดาวเป็นประกาย ใส่เส้ือขนอูฐยาวถึงหวัเข่า มีเข็มขดัหนงัรัดไม่สวมรองเทา้ ถือไมเ้ทา้เป็นปุ่ม 
ๆ เดินเร็ววอ่งไว คอยเอามือปัดผมยาวมิใหบ้งัตา ท าท่าคลา้ยกบัวา่จะเท่ียวตามหาใครคนหน่ึง 

อีแรสเม่ือเห็นยอห์นเดินมาจึงเปิดม่านหลงัอูฐถามเบน็เฮอร์ซ่ึงนัง่อยูบ่นหลงัมา้วา่ 
“นัน่ผูป้ระกาศพระมหากษตัริยใ์ช่ไหม?” 
“นัน่คือ ยอห์น บพัติศโต” 
ความจริงเบน็เฮอร์ไม่ค่อยพอใจนกั แมเ้ขาเคยเห็นพวกฤาษีในแควน้เอ็นเกดดีมาแลว้ การ

แต่งตวัของพวกฤาษี การไม่ใยดีต่อความเห็นของชาวโลก การทรมานตน และการแยกตวัออกจากเพื่อน
มนุษยค์ลา้ยกบัวา่ไม่ใช่เป็นมนุษยธ์รรมดาสามญั และแมเ้ขาจะไดรั้บค าบอกเล่าวา่ ยอห์น บพัติศโต น้ี
เป็นเพียงเสียงร้องในป่า กระนั้นเบน็เฮอร์ก็ยงัมองเห็นสัญลกัษณ์ของความดีและความเป็นเจา้ใหญ่นาย
โตในผูป้ระกาศน าทางน้ี เพราะจิตใจของเขายงัมีอุปทานวา่จะไดพ้บกษตัริย ์
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แต่ส าหรับความรู้สึกของบลัทาซาร์นั้นไปอีกเร่ืองหน่ึง วิถีของพระเจา้ไม่เหมือนกบัความเขา้ใจ
ของมนุษย ์ เขาไดม้องเห็นพระผูช่้วยใหร้อดในทารกท่ีนอนอยูใ่นรางหญา้ และเช่ือวา่พระเจา้จะตอ้งมา
ปรากฏอยา่งบุคคลธรรมดาไม่หรูหรา ดงันั้นจึงนัง่น่ิงเอามือกอดอกปากอธิษฐานอยูต่ลอดเวลา เขาไม่
ตอ้งการเห็นกษตัริยแ์บบเบ็นเฮอร์ 

ในขณะนั้นมีชายคนหน่ึงนัง่อยูบ่นกอ้นหินริมฝ่ังแม่น ้าแต่ล าพงัผูเ้ดียว แลว้ลุกข้ึนเดินจากฝ่ังเขา้
มายงัฝงูชน 

เม่ือคนแปลกหนา้ผูน้ั้นเดินมาผูป้ระกาศก็หยดุมอง คนทั้งหลายท่ีฟังค าประกาศก็น่ิงเงียบ ต่าง
มองดูคนแปลกหนา้ท่ีเดินมานั้น 

เบน็เฮอร์และบลัทาซาร์ก็จอ้งมองอยา่งตาไม่กระพริบ คนแปลกหนา้ผูน้ั้นมีลกัษณะสูง
พอประมาณ ผอมเรียว กิริยาอาการสุขมุคมัภีรภาพ มีลกัษณะเป็นผูใ้ชค้วามคิดลึกซ้ึง สวมเส้ือคลุมยาว 
เขารู้สึกจบัใจเหมือนกบัผูดู้ทั้งหลาย 

บนศีรษะไม่สวมหมวก ผมยาวเป็นคล่ืนแสกตรงกลาง ผมสีแดงปนน ้าตาลเม่ือถูกแสงอาทิตย์
ส่องคลา้ยกบัจะเป็นสีทอง หนา้ผากกวา้ง คิ้วโคง้ด า ตาสีน ้าเงินใหญ่ สายตาอ่อนโยน มีลกัษณะทัว่ไป
เหมือนกรีกและยวิ จมูกและปากสวยงาม มีเคราอ่อนสลวยและเป็นเป็นคล่ืนปกคลุมคอและหนา้อก 
ทหารท่ีเห็นจะตอ้งหวัเราะในเวลาต่อสู้ สตรีเห็นจะตอ้งเคารพและวางใจ เด็กเห็นจะตอ้งยืน่มือและ
วางใจ ใครเห็นก็ตอ้งชมวา่งาม 

ลกัษณะโดยทัว่ไปสะทอ้นใหเ้ห็นถึงปัญญา, ความรัก, สงสาร, เสียใจ มีลกัษณะท่ีจิตใจสะอาด 
ไม่มีบาป ไม่มีความอ่อนแอ มีลกัษณะอดทนต่อความทุกขท์รมานอนัเป็นลกัษณะของคนท่ีสละชีวติเพื่อ
ความเช่ือ, ผูภ้กัดีและนกับุญทั้งหลายตลอดทุกยคุทุกสมยั 

เขาเดินมาใกล ้ ยอห์นจึงยกไมเ้ทา้ช้ีไปยงัผูน้ี้และร้องดว้ยเสียงดงัวา่ “จงดูลูกแกะของพระเจา้ท่ี
ยกความผดิของโลก” 

ทุกคนต่างยนืน่ิงเพราะไม่เขา้ใจค าพดูนั้น ส าหรับบลัทาซาร์นั้นเขา้ใจดี เขาไดม้าเห็นพระผูไ้ถ่
มนุษยอี์กคร้ังหน่ึง ตามความเช่ือของเขามีอยูเ่ดิมแลว้ท าให้เขา้ใจยิง่ข้ึน 

ยอห์นไดพ้ดูซ ้ าตั้งหลายคร้ังวา่ “จงดูลูกแกะของพระเจา้ท่ียกความผดิของโลก” ยิง่ท  าใหบ้ลัทา
ซาร์มัน่ใจยิง่ข้ึน จึงคุกเข่าลงนมสัการ แลว้ยอห์นไดก้ล่าวต่อไปวา่ 

“ท่านผูน้ี้คือบุคคลท่ีเราไดป้ระกาศถึง ซ่ึงจะเป็นใหญ่กวา่เราเพราะท่านมาอยูก่่อนเรา และจะ
ปรากฏแก่ชาวอิสราเอลทั้งหลาย เหตุฉะนั้นเราจึงไดใ้หรั้บบพัติศมาดว้ยน ้า เราไดเ้ห็นพระวญิญาณเสด็จ
ลงมาอยูเ่หนือท่านผูน้ี้เหมือนนกพิราบ พระองคผ์ูใ้หเ้ราท าบพัติศมาดว้ยน ้าบอกกบัเราวา่จะประทานจิต
วญิญาณบริสุทธ์ิลงมายงัทางผูน้ี้ และพระวญิญาณจะประทบัอยูก่บัท่าน พระองคน์ั้นเป็นผูท่ี้จะใหรั้บบพั
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ติศมาดว้ยพระวิญญาณ์บริสุทธ์ิลงมายงัท่านผูน้ี้ และพระวญิญาณบริสุทธ์ิจะประทบัอยูก่บัท่าน พระองค์
นั้นเป็นผูท่ี้จะใหรั้บบพัติศมาดว้ยพระวญิญาณบริสุทธ์ิ เราจึงเป็นพยานถึงเร่ืองน้ี เราเป็นพยานถึงขอ้น้ี 
คือวา่ท่านผูน้ี้แหละเป็นพระบุตรของพระเจา้” 

บลัทาซาร์ไดต้ะโกนเสียงดงั น ้าตาไหลพราก “ผูน้ี้ใช่แลว้, ผูน้ี้ใช่แลว้” คร้ันแลว้เขาก็สลบไป 
ขณะน้ี เบน็เฮอร์ไดพ้ิจารณาลกัษณะของคนแปลกหนา้ เขารู้สึกในความบริสุทธ์ิ, ความคิด, 

ความละมุมละไม, ความถ่อมสุภาพและความศกัด์ิสิทธ์ิ เขาคิดในใจวา่ผูน้ี้คือใครหนอ? เป็นกษตัริยห์รือ
พระมาโปรดโลกแน่? เม่ือมองดูลกัษณะสุขมุคมัภีรภาพ, อ่อนโยนแลว้ ความคิดท่ีจะท าสงคราม, 
ปราบปรามหรือกระหายอาณาจกัรก็หมดไปจากจิตใจของเขา เขาคิดในใจวา่บลัทาซาร์พดูถูก ส่วนซิโม
นิเดสพดูผดิ ท่านผูน้ี้มิใช่มากูบ้ลัลงักข์องกษตัริยซ์ะโลมอน ไม่มีลกัษณะของเฮโรด ถึงแมจ้ะเป็นกษตัริย์
ก็ไม่ใชต้อ้งการแผอ่ านาจแบบกรุงโรม 

เขายิง่มองก็ยิง่คิดในใจมากข้ึน เขาเคยไดเ้ห็นหนา้ของบุคคลผูน้ี้คร้ังหน่ึงมาแลว้ แต่จ าไม่ไดว้า่
ท่ีไหนและเม่ือไร ใบหนา้อนัสุขมุ, กรุณา,น่ารัก ไดผุ้ดข้ึนในใจของเขาเหมือนกบับลัทาซาร์ไดรู้้สึก 
ทนัใดนั้นก็นึกข้ึนไดว้า่เขาเห็นหนา้ตาของบุคคลผูน้ี้ท่ีบ่อริมหมู่บา้นนาซาเร็ธ เม่ือคร้ังพวกทหารโรมนั
ลากตวัเขาไปกบัมา้เพื่อจะเอาไปส่งเป็นทาสฝีพายเม่ือ 9 ปีล่วงมาแลว้ เขาจึงรู้สึกขนกลุกทัว่ตวั เม่ือเขา
จวนจะตาย มือของท่านผูน้ี้ไดช่้วยเหลือเขา ใบหนา้ของท่านผูน้ี้เขายงัจ าไดต้ลอดมา ดว้ยความคิดน้ีเอง 
ยิง่เม่ือไดย้นิค าของยอห์นประกาศวา่ 

“ท่านผูน้ี้คือพระบุตรของพระเจา้” ก็ยิง่ท  าใหต่ื้นเตน้ในใจยิง่ข้ึน 
เบน็เฮอร์ถึงกบักระโดดลงจาหลงัมา้จะลงไปแสดงความเคารพต่อท่านผูมี้พระคุณท่ีเคยใหน้ ้า

ด่ืมและลูบศีรษะเขา แต่อีแรสไดต้ะโกนข้ึนวา่ “เบน็เฮอร์, ช่วยดว้ย, เบน็เฮอร์, ช่วยดว้ย คุณพอ่ของดิฉนั
จะตายแลว้” 

เขาจึงหยดุชงกัหนัไปช่วยเธอ เธอส่งถว้ยใหไ้ปตกัน ้าในแม่น ้าคร้ันกลบัมา พระเยซูหายไปทาง
อ่ืนเสียแลว้ 

เม่ือบลัทาซาร์ไดส้ติจึงถามวา่ “ผูน้ั้นหายไปไหน?” 
อีแรสถาม “ใครกนั?” 
“ก็ท่านผูเ้ป็นพระบุตรพระเจา้, พระผูไ้ถ่บาปซ่ึงเห็นเม่ือก้ีอยา่งไรเล่า?” 
“คุณก็เช่ืออยา่งคุณพอ่เหมือนกนัหรือ?” อีแรสถามเบน็เฮอร์ 
“เป็นเหตุการณ์ท่ีเตม็ไปดว้ยการมหศัจรรย ์ใหเ้รารอดูไปก่อน” เขาตอบเธอ 
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รุ่งข้ึนคนทั้งสามมาฟังยอห์นประกาศอีก ยอห์นพดูวา่ “จงดูลูกแกะของพระเจา้......” เม่ือยอห์น
ช้ีไปต่างก็มองไปทุกคน เบ็นเฮอร์เห็นท่านผูมี้ลกัษณะประเปรียว, บริสุทธ์ิ งดงาม ใบหนา้แสดงความ
สมเพทและเศร้าซ้ึง เขาก็เกิดความคิดใหม่ 

“ค าพดูของบลัทาซาร์และซิโมนิเดสถูกดว้ยกนัทั้งสองฝ่าย พระผูไ้ถ่เป็นกษตัริยด์ว้ยในเวลา
เดียวกนั” เขาจึงถามคนท่ียนือยูใ่กลเ้ขาวา่ “ผูท่ี้เดินมานั้นคือใครกนั?” 

คนนั้นตอบวา่ “ผูน้ั้นเป็นบุตรของช่างไมท่ี้เมืองนาซาเร็ธ” 
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ตอนที ่7 

ขณะน้ีเป็นวนัท่ี 21 มีนาคมประมาณสามปีภายหลงัท่ียอห์นประกาศถึงพระคริสตท่ี์ต าบลเบ
ธบารา 

เบน็เฮอร์ทนดูความเปล่าเปล่ียวอา้งวา้งของบา้นเดิมไม่ได ้ จึงขอร้องใหม้อลลคัจดัการซ้ือ
กลบัคืนมาจากปนเตียวปีลาต และขอใหจ้ดัการซ่อมแซมส่ิงปรักหงัพงั, ประตู, สนาม, บนัไดทางเดิน, 
หอ้ง, หลงัคาและท าความสะอาดใหเ้รียบร้อยดีตามเดิมดว้ย 

บลัทาซาร์และอีแรสจึงไดม้าพกัอยูท่ี่บา้นน้ี ความสวยของอีแรสยงัคงประทบัใจ 
เบน็เฮอร์อยู ่
ส่วนซิโมนิเดสและเอสเธอร์ไดม้าจากอนัติอ๊อกก่อนหนา้คณะของเบน็เฮอร์ประมาณ 2-3 วนั 
ขณะน้ีเอสเธอร์โตข้ึนมากแลว้ มีร่างกายสมบูรณ์ มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดกวา่เดิม และเป็นท่ี

น่ารักแก่ผูไ้ดพ้บเห็นทัว่ไป 
ซิโมนิเดสถามบุตรสาววา่ “เบน็เฮอร์เขารักลูกใช่ไหม?” 
ลูกสาวตอบวา่ “ลูกก็ทราบอยูเ่หมือนกนั” 
บิดา “แต่วา่หญิงอียปิตม์นัตอ้งการตวัเขา มนัมีอุบายร้อยแปดและใชค้วามสวยย ัว่ยวนเขา มนั

สวยมาก มนัมีอุบายมาก แต่มนัไม่มีหวัใจผูห้ญิงท่ีดูหม่ินบิดาของตนจะท าใหส้ามีช ้าใจภายหลงั” บิดา
พดูต่อไปวา่”ถา้เบน็เฮอร์ไดห้ญิงชาวอียิปตเ์ป็นภริยา เขาจะตอ้งเสียใจและคิดถึงลูกเอสเธอร์ภายหลงัใน
ท่ีสุด เขาจ าส านึกตวัวา่จะตอ้งกลายเป็นทาสของความทะเยอทะยานอนัชัว่ร้ายของหญิงนั้น หญิงนั้นมนั
ตอ้งการครองกรุงโรม มนัคิดวา่เบน็เฮอร์เป็นบุตรของแม่ทพั 

อาริอุส ไม่ใช่บุตรเจา้ชายเฮอร์แห่งกรุงเยรูซาเล็ม” 
เอสเธอร์ไม่ตอ้งการจะซ่อนความรู้สึกสะเทือนใจน้ีไวอี้กต่อไปเธอคร ่ าครวญวา่ “คุณพอ่ขา, 

ช่วยเขาไวด้ว้ย อยา่ให้ตกเป็นทาสของหญิงผูน้ี้ได,้ ยงัไม่สายเกินไป” 
บิดาพดูแบบปรัชญาวา่ “คนตกน ้าพอจะช่วยได ้แต่คนตกหลุมรักช่วยไดย้ากนะลูก” 
เอสเธอร์เอาจดหมายของเบ็นเฮอร์มาอ่านใหบิ้ดาฟังวา่ 
“วนัท่ี 8 เดือนนิซาน บนถนนสายจากกาลิลีไปกรุงเยรูซาเล็มชาวนาซารีน (พระเยซู) ก าลงั

เดินทางไปดว้ย ผมน ากองทหารติดตามพระองคไ์ปดว้ย แต่มิใหพ้ระองคท์ราบ กองทหารท่ีสองจะตาม
ไปภายหลงั เทศกาลปัสกาจะท าใหป้ระชาชนไปมามาก พระองคต์รัสเม่ือเร่ิมออกเดินทางวา่ “พวกเราจะ
ข้ึนไปยงักรุงเยรูซาเล็ม และบรรดาส่ิงท่ีศาสดาพยากรณ์ไดก้ล่าวเก่ียวกบัตวัเราจะไดส้ าเร็จบริบูรณ์” 

การรอคอยเกือบจะถึงท่ีสุดแลว้ดว้ยความรีบด่วน 
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ขอสันติสุขจงมีแด่ซิโมนิเดส 
เบน็เฮอร์ 

อีแรสไดข้ึ้นไปบนหลงัคาบา้น เอสเธอร์มองเห็นวา่เธอแต่งตวัสวยงามมาก สวมเส้ือผา้งาม ท่ี
หนา้ผาก ท่ีคอ ท่ีแขนประดบัเพชรตามแบบอียปิต ์ เดินอยา่งอวดตวั พอเอสเธอร์เห็นก็รีบเขา้ใกลบิ้ดา 
ในขณะท่ีบลัทาซาร์, ซิโมนิเดส, เอสเธอร์และอีแรสยนืชมดาวอยูน่ั้น เบน็เฮอร์ก็ไดเ้ดินข้ึนมา 

เขาแปลกใจท่ีเห็นเอสเธอร์โตเป็นผูใ้หญ่และสวยงามข้ึนมาก 
เขาจึงรีบตรงไปหาเอสเธอร์และพดูวา่ “สันติสุขจงมีแก่เธอ, เอสเธอร์และแก่ 
ซิโมนิเดสดว้ย” ซิโมนิเดสตอบวา่ “บุตรของเฮอร์, ขอตอ้นรับท่านเขา้บา้นของบิดาท่าน โปรด

เล่าถึงการงาน, การเดินทางและเร่ืองพระเยซูใหเ้ราฟัง” 
“ผมจะเล่าเร่ืองพระเยซูใหฟั้ง ผมไดติ้ดตามพระองคอ์ยูห่ลายวนัผมไดเ้ห็นเหตุการณ์ต่าง ๆ รู้สึก

วา่พระองคเ์ป็นเหมือนมนุษยเ์รา แต่ทวา่มีส่ิงส าคญัยิง่กวา่มนุษยใ์นพระองค”์ 
ขณะท่ีเล่าอยูน่ั้นก็พอดีอมัราเขา้มา เขาไดถ้ามเร่ืองราวมารดาและนอ้งสาวจากอมัรา แต่ไม่ทนัท่ี

อมัราจะตอบ เขาก็ร้องไหเ้พราะเช่ือวา่คงไม่มีหวงัท่ีจะพบกนัอีกแลว้ สักครู่เขาจึงเล่าเร่ืองต่อไปวา่ 
“พรุ่งน้ีพระองคจ์ะมาในเมืองและไปท่ีโบสถท่ี์พระองคเ์รียกวา่เป็นบา้นของพระบิดาพระองค ์

และจะประกาศพระองคใ์หโ้ลกรู้” 
บลัทาซาร์ก็บอกวา่จะไปท่ีโบสถด์ว้ย 
เบน็เฮอร์ “พระองคจ์ะมาพร้อมกบัสาวก 12 คน เป็นคนจบัปลาบา้ง, ชาวนาบา้ง, คนเก็บภาษี 

ลว้นแต่เป็นคนงามชั้นต ่าทั้งส้ิน พวกของพระองคเ์ดินดว้ยเทา้ ไม่กลวัลม, ไม่กลวัแดด, ฝนและความ
หนาว,  

เบน็เฮอร์ถาม “คนท่ีสามารถบนัดาลกอ้นหินใหเ้ป็นทองค าไดแ้ต่กลบัเลือกเป็นคนยากจนเราจะ
เรียกวา่เป็นคนอยา่งไร?” 

อีแรสตอบ “พวกกรีกจะเรียกบุคคลชนิดน้ีวา่เป็นพวกนกัปราชญ”์ 
บลัทาซาร์คา้น “พวกนกัปราชญไ์ม่มีฤทธ์ิเดชท่ีจะท าไดเ้ช่นนั้น” 
“ท าไมจึงรู้วา่ผูน้ี้มีฤทธ์ิเดช” 
เบน็เฮอร์ “เพราะเห็นการเปล่ียนน ้าใหเ้ป็นเหลา้องุ่น” 
ซิโมนิเดส “แปลกมาก ๆ แต่อะไรไม่แปลกเท่ากบัท่ีวา่ท่านรวยแต่ท าเป็นคนจน” 
“พระองคไ์ม่มีส่ิงใด และใครจะมีอะไรก็ไม่ทรงอิจฉา ทรงสงสารคนมัง่มี สามารถท าขนมปัง 7 

กอ้น ปลา 2 ตวัใหพ้อเล้ียงคนหา้พนัคนไดแ้ละยงัมีเหลืออีกมากมาย ขา้พเจา้เห็นดว้ยตาตนเอง” 
ซิโมนิเดส “เห็นหรือ?” 
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“ไดรั้บประทานทั้งขนมปังและปลาดว้ย” 
“ท่ีส าคญัยิง่กวา่นั้นก็คือมีอ านาจรักษาโรคใหห้ายได ้ โดยคนป่วยจบัเส้ือผา้ของพระองคห์รือ

ร้องขอแต่ไกล ๆ ก็ได ้ ทรงรักษาคนตาบอด, คนง่อยให้หายได ้ แมแ้ต่คนป่วยเป็นโรคเร้ือนก็รักษาให้
หายได ้ขา้พเจา้ไดเ้ห็นคนโรคเร้ือน 10 คนมาหาพระองค ์และพระองคไ์ดท้รงรักษาให้หายทั้งหมด” 

พอถึงตอนน้ี อมัราซ่ึงนัง่ฟังอยูก่็ตั้งใจฟังอยา่งสนใจ เม่ือไดย้นิวา่ “คนป่วยโรคเร้ือนจ านวนมาก
ไดห้ายอยา่งกบัปลิดทิ้ง” 

ซิโมนิเดส “เร่ืองเช่นน้ีไม่เคยไดย้นิเลยในประเทศอิสราเอล” 
พอถึงตอนน้ี อมัราแอบยอ่งออกไปขา้งนอกแลว้หายไปโดยไม่มีใครรู้เห็น 
“ส่ิงเหล่าน้ีทั้งหมดขา้พเจา้เห็นมาดว้ยตาตวัเอง ขอใหท้่านวนิิจฉยัเอาเองวา่เป็นอยา่งไร ชาวกาลิ

ลีเบ่ือหน่ายเพราะคอยมานาน อยากใหพ้ระองคป์ระกาศตวัเป็นกษตัริย ์ ขา้พเจา้ก็คอยมานานแลว้ กอง
ทหารก็พร้อมแลว้ พวกเราเกือบจะบงัคบัสวมมงกุฎใหพ้ระองคอ์ยูแ่ลว้ แต่พระองคไ์ดห้ายไป ปรากฏวา่
ไปอยูใ่นเรือห่างจากฝ่ัง ความปรารถนาของประชาชน เช่น ความร ่ ารวย, การมีอ านาจและการเป็นพระ
เจา้แผน่ดินอยากจะถวายใหเ้ป็น แต่ท่านผูน้ี้ไม่ยอมรับเลย ท่านจะวา่อยา่งไร?” 

พอ่คา้ฟังแลว้ก็พดูวา่ “พระเจา้ทรงพระชนมอ์ยู ่ ค  าของศาสดาพยากรณ์ยงัมีอยู ่ พรุ่งน้ีเราจะไดรู้้
เร่ืองกนั” 

เบน็เฮอร์ “พรุ่งน้ีพบกบัใหม่, สวสัดี” แลว้เขาก็ลากลบัไปยงับา้นเบธาเนีย 
พอรุ่งข้ึนเชา้ ประตูเมืองเปิด อมัราก็รีบเอาอาหารใส่ตะกร้าออกไปโดยเร็ว เพื่อไปยงัอุโมงคฝั์ง

ศพท่ีนายผูห้ญิงและบุตรสาวซ่อนตวัอยูท่างเหนือบ่อน ้าเอนโรเกล 
ขณะนั้น มารดาต่ืนข้ึนนัง่อยูน่อกอุโมงค ์ส่วนติรซายงัคงหลบัอยูภ่ายในอุโมงค ์
ผมของเธอขาวหยาบยามถึงกลางหลงั หนงัตา, ริมฝีปาก, จมูก, แกม้แฟบลง คอเป็นเกล็ดแผน่ ๆ 

มือมีแต่กระดูก น้ิวหายไปหมดท่ีขอ้มือมีแต่กระดูก 
ขณะท่ีเธอนัง่อยูน่ั้นก็เห็นหญิงผูห้น่ึงเดินเขา้มา เธอจึงร้องวา่ “ไม่สะอาด, ไม่สะอาด” แต่

กลายเป็นอมัราเขา้ไปท่ีเทา้ของเธอพดูวา่  
“ดิฉนัน าข่าวดีมาแจง้ใหท้ราบ” 
เธอถาม “เร่ืองยดูา เบ็นเฮอร์หรือ?” 
อมัราจึงบอกวา่ “มีมนุษยป์ระหลาดผูห้น่ึงมีฤทธ์ิอ านาจท่ีจะรักษาโรคของคุณนายได ้ พอท่าน

พดูเท่านั้น คนป่วยก็หายทนัที ดิฉนัจะน าคุณนายไปหาท่านผูน้ี้” 
ติรซาชกัจะไม่เช่ือ แต่อมัราอธิบายวา่นางพดูจริง ขอใหไ้ปกบันางโดยเร็ว ท่านผูน้ี้จะผา่นเขา้ไป

ในเมืองวนันั้น ขอให้รีบรับอาหารเสียจะไดไ้ปพบพระองค ์
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มารดาสนใจฟังเพราะเคยไดย้นิช่ือเสียงของท่านผูน้ี้มาบา้งแลว้ 
อมัราอธิบายวา่ นางทราบถึงท่านผูน้ี้มาจากค าเล่าของเบน็เฮอร์เม่ือคืนน้ี และวา่เบน็เฮอร์คิดวา่

มารดาและนอ้งสาวตายไปแลว้จึงไม่นึกถึงเร่ืองท่ีจะมา 
มารดาจึงอธิบายใหบุ้ตรสาวฟังวา่ ในคร้ังโบราณก็มีศาสดาพยากรณ์เคยรักษาโรคเร้ือนใหห้าย

ได ้ เพราะไดรั้บฤทธ์ิเดชจากพระเจา้ อมัรายนืยนัอีกวา่เบน็เฮอร์ไดติ้ดตามพระเยซูไป ไดเ้ห็นดว้ยตา
ตนเองวา่พระองคไ์ดรั้กษาคนป่วยทุกชนิดใหห้ายไดมี้จ านวนมากมาย 

มารดาจึงระลึกข้ึนไดว้า่ นานมาแลว้มีคนลือกนัวา่ พระเจา้มาเกิดในประเทศอิสราเอล เม่ือคิดดู
ก็เขา้ใจวา่เวลาน้ีก็คงเติบโตเป็นผูใ้หญ่แลว้ จึงยอมไปกบัอมัรา 

มารดาเดินหนา้ ส่วนติรซาข่ีหลงัอมัราไปเพราะทางเดินทุรกนัดาร 
ขณะท่ีพากนัเดินทางมา ก็พอดีพบคนเดินทาง ซ่ึงเป็นผูป้ระกาศข่าวประเสริฐเร่ืองการรักษาโรค 

มารดาจึงมัน่ใจวา่ท่านผูน้ี้ตอ้งเป็นบุตรพระเจา้แน่จึงมีฤทธ์ิ คร้ันมาถึงทางแห่งหน่ึงจึงหยดุอยูเ่พื่อคอย
ท่านผูน้ี้ สักครู่หน่ึงชายผูน้ั้นก็กลบัมาบอกวา่ท่านผูมี้ฤทธ์ิก าลงัเดินมาแลว้ เม่ือมาถึงขอใหม้ารดาตะโกน
ขอร้องใหช่้วยกรุณารักษาโรค 

พอประมาณส่ีโมงเชา้ก็เห็นฝงูชนมามาก สักครู่หน่ึงท่านผูน้ี้เดินทางมาท่ามกลางฝงูชน มารดา
จึงตะโกนขอใหท้่านรักษาโรค สังเกตเห็นวา่ท่านผูน้ี้มีใบหนา้งาม, สุขมุและเตม็ไปดว้ยความกรุณา 

มารดาจึงพดูวา่ “เขา้ไปใกล ้ๆ ซิลูกเอ๋ย, มิฉะนั้นพระองคจ์ะมิไดย้นิค าพดูของพวกเรา” 
ติรซาไดลุ้กข้ึนตะเกียบตะกายไปขา้งหนา้ เธอไดชู้มืออนัน่าเกลียดข้ึนและร้องจนสุดเสียง 

ประชาชนก็มองเห็นเธอ เห็นใบหนา้ท่ีน่าขยะแขยงของเธอ เขาจึงพากนัหยดุดูดว้ยความสดุง้กลวั รู้สึก
ในใจวา่มนุษยเ์ราน้ีช่างตอ้งทนทุกขท์รมานอยา่งแสนสาหสัทีเดียวหนอ แลว้ก็รู้สึกสลดใจ ส่วนติรซา
นั้นไดล้ม้ลงขา้งหลงัมารดาดว้ยความอ่อนเปล้ีย และตกใจมากไม่กลา้ท่ีจะเดินต่อไปอีกได ้

ประชาชนเหล่านั้นจึงตะโกนวา่ “คนโรคเร้ือน, คนโรคเร้ือน” 
“เอาหินขวา้งเสียใหต้าย” 
“ฆ่าเสียใหต้าย” 
เม่ือมีเหตุขดัขวางเกิดข้ึนเช่นน้ี พระเยซูจึงทรงข่ีลาเดินเขา้ไปและหยดุอยูต่รงหนา้หญิงผูน้ั้น 

หญิงนั้นไดม้องดูพระพกัตร์พระองคอ์นัเตม็ไปดว้ยความสงบเงียบ” เตม็ไปดว้ยความสงสารและงดงาม
อยา่งยิง่ ดวงพระเนตรนั้นเบิกกวา้งเตม็ไปดว้ยความมุ่งหวงัจะช่วยเหลือ หญิงนั้นจึงทูลวา่ “โอ, ท่านเจา้
ขา้, ท่านสามารถท าใหเ้ราสะอาดได ้ขอไดโ้ปรดเมตตาแก่เราเถิด” 

พระองคจึ์งถามวา่ “เจา้เช่ือหรือวา่เราสามารถท าการรักษาได?้” 
หญิงนั้นทูลวา่ “ท่านคือพระผูเ้สด็จมาโปรดโลก” 
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พระพกัตร์ของพระองคย์ิง่เป็นประกายมากข้ึน และพระอาการของพระองคย์ิง่เกิดความเช่ือมัน่
ยิง่ข้ึน 

คร้ันแลว้พระองคต์รัสวา่ “หญิงเอ๋ย, ความเช่ือของเจา้ใหญ่ยิง่นกั ขอจงเป็นไปตามความ
ปรารถนาของเจา้เถิด” 

ต่อจากนั้น ประชาชนก็โห่ร้องเดินไปกบัพระองคโ์บกใบตาลดว้ยความยนิดี ส่วนมารดาจึงพดู
กบับุตรสาววา่ “เราไดรั้บค ามัน่สัญญาจากพระองคแ์ลว้ พระองคเ์ป็นพระเจา้จริง ๆ เราไดรั้บความรอด
แลว้” ขณะนั้นเอง สองแม่ลูกก็คุกเข่ากม้หนา้ลงขณะท่ีขบวนแห่พระองคเ์ดินไปทางภูเขา 

บดัน้ีทั้งสองแม่ลูกก็หายจากโรคเร้ือนสะอาดตามเดิมแลว้ 
นอกจากอมัรา ผูไ้ดม้องดูการเปล่ียนแปลงร่างกายของสองแม่ลูกน้ีแลว้ เบน็เฮอร์ซ่ึงเดินมากบั

ขบวนแห่ก็ไดเ้ห็นเหตุการณ์โดยตลอด 
เขามองดูเห็นผูห้ญิงยมืกม้หนา้อยูจึ่งเดินเขา้ไปใกล ้ ทนัใดนั้นก็ร้องข้ึนวา่ “เดชะบารมีของพระ

เจา้, อมัราใช่ไหม?” 
เขาไดเ้ดินผา่นสองแม่ลูกไปเพราะยงัจ าหนา้ไม่ไดถ้นดั ตรงเขา้ไปหาอมัราก่อน 
“อมัรา ๆ มาท าอะไรท่ีน่ี?” 
อมัราจึงกระโดดเขา้หาเขา คุกเข่าร้องไหด้ว้ยความดีใจ 
“นายเจา้ขา้ พระเจา้ทรงพระกรุณาแก่พวกเรามาก” อมัราพูด 
เบน็เฮอร์ยนืงงอยู ่ ตามองไปทางหญิงสองคนท่ีคุกเข่าอยู ่ จึงเห็นคลบัคลา้ยคลบัคลาเขา้ใจวา่คง

จะเป็นมารดาของตนและติรซานอ้งสาวซ่ึงไดถู้กพรากจากกนัเม่ือถูกพวกโรมนัจบัตวั ใจของเขาจึงหวน
ไปถึงเหตุการณ์ท่ีตนไดท้  ากระเบ้ืองหล่นไปถูกศีรษะเจา้เมืองโรมนั จึงเกิดเร่ืองใหญ่ถึงกบัตอ้งพลดั
พรากจากกนัเป็นเวลานาน เขาจึงถามอมัราวา่ “นัน่คุณแม่ใช่ไหม? แลว้ก็นัน่นอ้งติรซาใช่ไหม? เขาไม่
ทนัรอใหอ้มัราตอบก็อา้แขนกระโดดเขา้กอดคนทั้งสองไวพ้ลางตะโกนวา่ คุณแม่ ๆ, ติรซา ๆ  

มารดาเป็นคนแรกท่ีกล่าวข้ึนวา่ “ลูกเอ๋ย, ในท่ามกลางความสุขท่ีไดพ้บกนัน้ี ขอเราอยา่ลืม
ขอบพระคุณพระเจา้” 

คร้ันแลว้คนทั้ง 4 ก็คุกเข่าลง มารดาเป็นผูน้ ากล่าวค าสดุดีอธิษฐาน ทุกคนวา่ตามมารดา 
พอลุกข้ึนยนื เบน็เฮอร์ก็ถาม 
“คุณแม่ครับ, ท่านผูว้เิศษน้ีเกิดในเมืองนาซาเร็ธ เขาวา่เป็นบุตรช่างไม ้เป็นใครกนัแน่ครับ?” 
“ท่านเป็นองคพ์ระเจา้” 
“พระองคไ์ดฤ้ทธ์ิเดชมาจากไหน?” 
“ลูกเห็นพระองคท์  าความชัว่ร้ายอะไรบา้งหรือเปล่า?” 
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“ไม่เคยเห็น” 
“ถา้เช่นนั้น พระองคต์อ้งไดรั้บฤทธานุภาพมาจากพระเจา้แน่ ๆ” 
มารดาเป็นคนแรกท่ีไดคิ้ดถึงอนาคตของชีวิต 
“ลูกเอ๋ย, เราจะท าอะไรกนัต่อไป เราจะไปอยูท่ี่ไหนดี?” 
เบน็เฮอร์ สังเกตเห็นวา่มารดาและนอ้งสาวหายจากโรคเร้ือนแลว้จึงถอดเส้ือคลุมของตนโยนให้

นอ้งสาว 
ทั้งสองจึงมองเห็นวา่เบน็เฮอร์มีมีดดาบติดอยูท่ี่เขม็ขดั 
มารดาถามดว้ยใจร้อนรน “ลูกจะไปท าสงครามท่ีไหนกนั?” 
“มิไดค้รับ” 
“ถา้เช่นนั้นเอาอาวธุติดตวัมาท าไม?” 
“เพื่อป้องกนัท่านผูว้ิเศษ” 
เบน็เฮอร์ไม่บอกความจริง แต่มารดายอ้นถามวา่ “ท าไม, พระองคมี์ศตัรูดว้ยหรือ?” 
“คุณแม่ครับ, ศตัรูของพระองคมิ์ใช่ชาวโรมนัทุกคนหรอกรึ?” 
“พระองคไ์ม่ใช่ชาวอิสราเอล มิใช่คนใฝ่สันติสุขดอกหรือ?” 
“แต่ศตัรูก็มีอยูม่าก เพราะพวกปุโรหิตถือวา่พระองคป์ระกอบอาชญากรรมท่ีร้ายแรง” 
“ความผดิอะไร?” 
“พระองคท์รงสอนวา่มนุษยท์ั้งหมดมีความเสนอภาคกนั พระองคท์รงประกาศค าสอนของพระ

เจา้แบบใหม่” 
เบน็เฮอร์ไดต้ั้งเต็นทส์องเตน็ทไ์วท่ี้ภูเขาใกลอุ้โมงคฝั์งศพกษตัริยใ์หม้ารดาและนอ้งสาวพกัอยู่

พร้อมดว้ยเสบียงอาหารอยา่งบริบูรณ์ เพื่อรอใหปุ้โรหิตมาตรวจร่างกายเสียก่อนวา่หายจากโรคเร้ือนโดย
บริบูรณ์หรือไป 

เบน็เฮอร์ลงจากหลงัมา้ท่ีประตูท่ีพกัซ่ึงนกัปราชญ์สามคนไดล้าจากกนัไปเม่ือ 30 กวา่ปีล่วง
มาแลว้ เพื่อไปเบธ็เลเฮม็ เขาไดม้อบมา้ใหพ้วกอาหรับดูแล แลว้ก็ไดไ้ปท่ีบา้นของบิดา เขาถามหา
มอลลคัปรากฏวา่ไม่อยู ่จึงไดไ้ปพบกบัซิโมนิเดสและชาวอียปิต ์

อีแรส “คุณมาพอดี, เบน็เฮอร์, ฉนัขอขอบใจในท่ีพกัอนัสุขสบายของคุณ พรุ่งน้ีบางทีจะไม่มี
โอกาสขอบใจ” 

“ฉนัไดเ้ห็นพระเจา้ของท่านเสด็จเขา้กรุงเยรูซาเล็ม ท่านบอกวา่พระองคจ์ะประกาศตวัเป็น
กษตัริยช์าติยดูาท่ีบนัไดโบสถ ์ฉนัเห็นประชาชนแห่พระองคม์าจากภูเขา ร้องเพลงโบกใบตาลเสียงสนัน่ 
ฉนัมองหากองเกียรติยศสมกบักษตัริยท์ ัว่ ๆ ไป” เธอพดูอยา่งดูหม่ิน 
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แต่เบน็เฮอร์เอ่ยข้ึนอยา่งสง่าผา่เผยวา่ “ท่านบุตรีของบลัทาซาร์, เลิกพกูถึงเร่ืองน้ีกนัดีวา่ ผมรู้วา่
เธอมีความมุ่งหมายอยา่งหน่ึง ขอใหเ้ราแยกทางเดินกนัดีกวา่ ถือวา่ไม่เคยรู้จกักนัเลยก็ดี” 

เธอเหลียวมองดูเขาแลว้วา่ “มีคนยดูาคนหน่ึงหนีมาจากการเป็นทาสฝีพาย และไดฆ่้าคนยดูาคน
หน่ึงท่ีวงัโอเดอนี” 

เบน็เฮอร์สะดุง้เฮือก “คนยดูาผูน้ี้ไดฆ่้าทหารโรมนัท่ีตลาดในกรุงเยรูซาเล็ม, คนยดูาคนน้ีมี
สมคัรพรรคพวกท่ีจะท าสงครามต่อสู้กรุงโรม พอ่เฒ่าอิลเดอริมเป็นสหายคบคิดดว้ยผูห้น่ึง” 

อีแรสเขา้มาใกล ้ๆ วา่ เขาแลว้พดูเบา ๆ วา่ “คุณเคยไปอยูก่รุงโรมมาแลว้ ถา้เร่ืองน้ีรู้ไปถึงหูชาว
โรมนัแลว้จะเป็นอยา่งไร คุณตกใจใช่ไหมล่ะ?” 

เขาถอยหลงัห่างออกจากเธอเขา้ใจวา่หญิงคนน้ีเป็นลูกแมวแต่เดิมแต่ความจริงเธอเป็นแม่เสือ
ร้ายอยูต่รงหนา้เขาทีเดียว 

เธอพดูกบัเขาต่อไปวา่ “ท่านรู้จกักบัท่านเสนาบดีใหญ่แห่งกรุงโรมแลว้ไม่ใช่หรือ คือเสนาบดี
เซเจนสั ถา้เร่ืองน้ีรู้ไปถึงหูท่านผูน้ี้โดยทางหนงัสือหรือทางใด ๆ ก็ตามวา่เจา้ยดูาคนน้ีเป็นเศรษฐีใหญ่ใน
ภาคตะวนัออก หรือเศรษฐีใหญ่ท่ีสุดในอาณาจกัร.........มนัจะตอ้งถูกฆ่าตายและปลาในทะเลจะกินเน้ือ
มนัจนอว้นดีกวา่กินโคลนใช่ไหมล่ะ?” 

เบน็เฮอร์ถามอยา่งตกใจวา่ “ท าไมเธอจึงรู้แผนการลบัของเรา?” 
อีแรสตอบ “ฉนัแอบไดย้นิพอ่เฒ่าอิลเดอริมพูดเร่ืองน้ีกบับิดาขณะท่ีนอนพกัอยูใ่นทะเลทราย

ดว้ยกนั เพราะเร่ืองลบัน้ีรอดออกมาจากเตน็ทบ์าง ๆ และรู้จากตวัของเบ็นเฮอร์เอง” 
เบน็เฮอร์ท าท่าจะลุกหนีไป แต่อีแรสยดึตวัไวแ้ลว้พดูต่อไปวา่  
“โปรดเช่ือฉนัเถิด, เบน็เฮอร์ ถา้คุณอธิบายเหตุผลท่ีท่านแม่ทพัอาริอุสรับตวัคุณไวเ้ป็นบุตรบุญ

ธรรม ฉนัก็เกรงวา่ท่านจะตอ้งตกอยูใ่นเง้ือมมือของเสนาบดีใจร้ายผูน้ี้เป็นแน่ ถา้คุณท าตามฉนับอก ฉนั
จะช่วยคุณไว”้ 

อีแรสพดูต่อไปวา่ “คุณเคยมีเพื่อนคนหน่ึงตั้งแต่ยงัเด็ก ๆ ดว้ยกนัแต่ไดเ้กิดทะเลาะววิาทกนั 
แลว้ท่านและเขา้ก็กลายเป็นศตัรูกนั เขาท าผดิต่อคุณ ภายหลงัจากนั้นหลายปี คุณก็พบเขาท่ีสนามแข่งรถ
เมืองอนัติออ๊ก” 

“อ๋อ, เจา้เมสซาลา” 
“ถูกแลว้, เมสซาลา บดัน้ีคุณเป็นเจา้หน้ีเขาขอใหย้กโทษแก่เขาเถิด แลว้กลบัเป็นมิตรสหายหนั

ตามเดิม ขอคืนทรัพยสิ์นท่ีเขาเสียไปในการพนนัแข่งรถในคร้ังนั้น โปรดช่วยเขาเถิด เงิน 6 ตะลนัต ์
(600,000 เหรียญกวา่) คงจะไม่ท าใหคุ้ณซ่ึงเป็นเศรษฐีถึงกบัหมดตวัหรอก โธ่, เบน็เฮอร์, เด๋ียวน้ีเขามี
ร่างกายทุพพลภาพ ถา้คุณพบเขาท่ีไหนเขาก็ตอ้งมองดูคุณจากพื้นดินข้ึนมา เบ็นเฮอร์คุณผูเ้ป็นเจา้ชาย
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แห่งตระกลูเฮอร์ เขาตอ้งเป็นขอทานแลว้ ขอทานก็คือใกลต้ายนัน่เอง ขออยา่ใหเ้ขาเป็นขอทานเลย, คุณ
เบน็เฮอร์” 

เบน็เฮอร์ “น่ีเมสซาลาใชใ้หเ้ธอมาขอโทษฉนัใช่ไหม? เม่ือเธอเป็นเพื่อนกบัเมสซาลา เธอขอให้
ยกโทษใหฉ้นับา้งไดไ้หม ตอบมาเร็ว ๆ ซิ”  

อีแรส “เขาเป็นคนโรมนั........” 
เบน็เฮอร์ “เธอวา่เขาเป็นคนโรมนัจะยกโทษใหใ้ครไม่ได ้ส่วนฉนัเป็นคนยดูาจะตอ้งยกโทษเขา

เพราะฉนัชนะเขาเช่นนั้นหรือ? เพราะคนโรมนัเป็นใหญ่กวา่คนยดูา มีอะไรอีกท่ีจะบอกฉนั ขอใหเ้ธอ
บอกมาใหห้มด เธอเป็นสปายเธอคงจงเกลียดจงชงัพวกเรามาก เพราะพวกโรมนัเป็นนายเธอกระนั้น
หรือ?” 

อีแรส “คุณนึกวา่ฉนัจะรักคุณเพราะเห็นแก่เมสซาลากระนั้นหรือ? คุณเกิดมาเป็นผูรั้บใชเ้ม
สซาลาตลอดชาติ เขาจะพอใจเม่ือคุณไดคื้นเงินใหเ้ขา 6 ตะลนัต ์ แต่ฉนัขอพดูวา่ตอ้งบวกเงินเขาไปอีก 
20 ตะลนัตไ์ดย้นิไหม? เจา้พ่อคา้ท่ีพกัอยูท่ี่น่ีเป็นผูจ้ดัการเงินของคุณ ถา้พรุ่งน้ีเวลาเท่ียงวนัเขาไม่จดัการ
จ่ายเงินตามค าสั่งของคุณ เพื่อใหแ้ก่นายเมสซาลาของเราเป็นจ านวน 26 ตะลนัตใ์หค้รบถว้น คุณจะตอ้ง
คิดบญัชีกบัเสนาบดีเซเจนสัอยา่งแน่ ๆ คิดใหดี้นะ เราตอ้งลาไปก่อน” 

พอจะไป เบน็เฮอร์เขา้ขวางทางไว ้
“คนอียปิตช์ัว่ร้าย, ไม่วา่เจา้จะไปพบกบัเจา้เมสซาลาพรุ่งน้ีหรือเม่ือไร ท่ีน่ีหรือท่ีกรุงโรมก็ตาม 

ขอไดบ้อกเขาวา่ เราไดเ้งิน 6 ตะลนัตม์าแลว้ เขาเป็นผูป้ลน้สะดมภก์องมรดกของบิดา, เรารอดชีวิตจาก
การเป็นทาสฝีพายท่ีเขาส่งไป และเรากลบัเป็นฝ่ายก าลงัไดเ้ห็นความเส่ือมเสียเกียรติและความเป็นคน
ขอทานของเขา จงบอกเขาใหท้ราบวา่ความทุพพลภาพของร่างกายท่ีเขาไดรั้บนั้นเป็นการสาปแช่งของ
พระเจา้แห่งอิสราเอลลงโทษ เป็นการสะสมแลว้ท่ีเขาท าอาชญกรรมต่อคนท่ีช่วยตวัเองไม่ได ้ บอกเขา
ใหท้ราบวา่มารดาและนอ้งสาวของเราท่ีเขาน าไปขงัไวท่ี้ป้อมอนัโตเนีย เพื่อใหเ้ป็นโรคเร้ือนตายนั้น ยงั
มีชีวติอยูอ่ยา่งสุขสมบูรณ์ ขอบพระคุณพระเยซูท่ีเจา้ดูหม่ิน บอกเขาดว้ยวา่เพื่อใหเ้รามีความสุขยิง่ ๆ เขา
เหล่านั้นไดก้ลบัคืนมาหาเราหมดแลว้ และไดพ้บความรักของเขาทั้งหมด และรู้สึกวา่ไดรั้บส่ิงตอบ
แทนท่ีดีกวา่อารมณ์ชัว่ร้ายท่ีเจา้ทิ้งไวใ้หเ้ราเสียอีก และบอกเขาดว้ยวา่เม่ือเสนาบดีเซเจนสัจะมาลงโทษ
เรา เขาจะไม่พบอะไรเลย เพราะมรดกท่ีเราไดรั้บจากแม่ทพัอาริอุสและบา้นท่ีไมเซนมัไดข้ายไปเสีย
หมดแลว้ และเงินท่ีขายก็ส่งไปไวป้ระเทศอ่ืนจนหมดเพราะไดก้ลายเป็นตัว๋แลกเงินในตลาดการคา้ของ
โลกไปหมดแลว้ ส่วนบา้นหลงัน้ี, สินคา้, ทรัพยสิ์น, เรือคา้ขาย ขบวนอูฐ ซ่ึงซิโมนิเดสท าการคา้จนได้
ก าไรมหาศาลนั้นเล่า ก็มีหนงัสือประกนัจากมหาจกัรพรรดิอยา่งบริบูรณ์แลว้ เสนาบดีเซเจนสัอยากได้
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ขอขวญัยิง่กวา่รีดเอาดว้ยเลือดและการทรมานใช่ไหม แมท้รัพยสิ์นจะเป็นของเรา เขาก็ไม่มีโอกาสจะได้
เลยแมแ้ต่นิดเดียว แมเ้ขาจะพบตัว๋เงินของชาติ 

ยดูาและท าใหม้นัหมดราคา เราก็ยงัมีทางแกไ้ขคือหนงัสือค ้าประกนัของจกัรพรรดิกายซา นาง
กาลีแห่งอียปิต,์ เรารู้จกัความต้ืนลึกหนาบางของกรุงโรมไดดี้ จงบอกเขาดว้ยวา่เราจะส่งค าสาปแช่งไป
กบัค าทา้ทายน้ี แต่เพื่อเป็นการแสดงความเกลียดชงัอนัไม่รู้จกัหมดของเรา ๆ ขอส่งคนผูห้น่ึงไปให้
พิสูจน์ค าสาปแช่งทั้งหมดท่ีเขาไดรั้บ และเม่ือเขาไดฟั้งค าพดูท่ีเราฝากไปกบัเจา้ ความฉลาดของชาติ
โรมนัจะเตือนให้เขาส านึกถึงท่ีเราพดูฝากเจา้ไป ไปใหพ้น้เราจะไปธุระท่ีอ่ืน” 

คร้ันแลว้เขาก็เปิดประตูใหท้างไป 
เบน็เฮอร์ออกจากห้องรับแขกเดินไปชา้ ๆ อยา่งใชค้วามคิด 
ต่อมาเบ็นเฮอร์ไดเ้ดินเขา้ไปในหอ้งท่ีมีไฟจุดอยู ่ เห็นซิโมนิเดสนัง่อยูบ่นเกา้อ้ี เขาจึงเดินเขา้ไป

อยา่งเงียบ ๆ เห็นเอสเธอร์นัง่หลบัอยูท่ี่เกา้อ้ีตวัหน่ึง เขาพดูกบัซิโมนิเดสวา่ “ผมไม่ตอ้งการจะปลุกเธอ
เพราะไม่มีเร่ืองอะไรพดูกบัเธอ เธอเป็นคนยดูา สวย แต่ไม่เหมือนกบัหญิงอียปิต,์ เพราะหญิงคนนั้นมี
แต่มารยา ส่วนเอสเธอร์มีแต่ความจริง หญิงผูน้ั้นมีความทะเยอทะยาน แต่เธอผูน้ี้รู้จกัหนา้ท่ี ผูน้ั้นเห็นแก่
ตวั แต่เธอผูน้ี้รู้จกัสละ....... ปัญหาของผมไม่ใช่อยูท่ี่ผมรักเธอ แต่เธอจะรักผมไหมหนอ?” 

คร้ันแลว้เบน็เฮอร์ก็กลบัออกไปอยา่งเงียบ ๆ 
พอรุ่งเชา้ เวลาประมาณ 2 โมง มีคนสองคนควบมา้มายงัประตูบา้นของเบน็เฮอร์โดยเร็ว 
เบน็เฮอร์กล่าวต่อเขา ผูเ้ป็นนายทหารชาวกาลิลีท่ีวางใจไดว้า่ “สันติสุขจงมีแก่ท่าน เชิญมานัง่

ซิ” 
คนหน่ึงพดูวา่ “การเขา้มานัง่โอเ้อส้นทนากนัอยา่งสบายจะเป็นเหตุใหพ้ระเยซูตาย โปรดไป

โดยเร็ว, เบ็นเฮอร์ เขาตดัสินใหพ้ระองคต์อ้งถูกตรึงบนไมก้างเขนแลว้” 
“ตรึงบนไมก้างเขนหรือ?” 
ชายท่ีมาเล่าวา่ “เม่ือคืนเขาเอาพระองคไ์ปพิจารณาตลอดคืนรุ่งข้ึนน าไปใหพ้ระยาปีลาต ๆ บอก

วา่พระองคไ์ม่มีความผิดอะไรถึง 2 คร้ัง พระยาปีลาตไม่ยอมส่งตวัพระองคใ์ห้แก่พวกศตัรูถึงสองคร้ัง 
แต่ในท่ีสุดพระยาปีลาตไม่ยอมเก่ียวขอ้งดว้ย แลว้แต่พวกประชาชนและพวกปุโรหิตจะท าประการใดก็
ตามใจ เหตุฉะนั้นโลหิตของพระองคจึ์งตกแก่พวกเราและลูกหลานของพวกเรา” 

เบน็เฮอร์ร้องออกมาวา่ “ท่านบิดาอบัราฮมัผูบ้ริสุทธ์ิ คนโรมนัยงักรุณาต่อพระเยซูยิง่กวา่คนยดูา
เสียอีก ถา้พระองคเ์ป็นพระบุตรพระเจา้จริง อะไรเล่าท่ีจะลา้งโลหิตของพระองคใ์หพ้น้จากผูสื้บสันดาน
ของพวกยดูา ไม่มีเลย, ถึงเวลาแลว้ท่ีจะตอ้งรบ 



 137 

ใบหนา้ของเขาเคร่งเครียดเอาจริง ตบมือดงั พลางสั่งคนอาหรับวา่ “เตรียมมา้ เร็ว ให้อมัราเอา
เคร่ืองแต่งตวัใหม่มาพร้อมทั้งดาบดว้ย ถา้เวลาแลว้ท่ีเราควรตายเพื่อชาติอิสราเอล โปรดไปรออยูข่า้ง
นอกประเด๋ียวเราก็แต่งตวัเสร็จ” 

ทหารถาม “ไปทางไหนดี?” 
เบน็เฮอร์ “ไปรับเอากองทหารมาซี” 
ทหารตอบวา่ “พุธโธ่เอ๋ย พวกทหารกลบัใจไปเขา้ขา้งปุโรหิตเป็นส่วนมาก มีเหลือท่ีซ่ือสัตย์

เพียงนิดเดียว” 
เบน็เฮอร์จึงคิดในใจวา่การส้ินของพระเยซูเป็นส่ิงท่ีเล่ียงไปพน้เพราะพระองครู้์วา่จะตอ้งตายมา

แต่เม่ือเร่ิมตน้ประกาศศาสนาพระองคแ์ลว้ ถา้พระองคส์มคัรยอมตายเอง ไม่มีใครจะช่วยได ้ ความ
ลม้เหลวในโครงการทั้งน้ีเพราะวางใจในพวกกาลิลี  

อยา่งไรก็ตาม เขาก็บอกใหไ้ปยงัภูเขาโฆละโฆธา 
เขาเห็นประชาชนไปยงัทิศทางเดียวกนัมากมาย คนทางทิศเหนือของเมืองรู้สึกต่ืนเตน้กนัมาก 
เบน็เฮอร์เห็นคนก็ใชห้ามซิโมนิเดสมาพร้อมกบับุตรสาวเดินขา้ง ๆ 
เม่ือเบ็นเฮอร์เห็นก็เขา้ไปทกัทายปราศรัย และชวนกนัเดินทางต่อไปเขาบอกเบ็นเฮอร์วา่บลัทา

ซาร์ก็นัง่มาในแคร่ท่ีคลุมผา้ 
เบน็เฮอร์เปิดม่านเขา้ไปดู เห็นชายชราหนา้ซีดจวนจะตายอยูแ่ลว้ 
“เราจะไดเ้ห็นพระเยซูไหม?” 
เบน็เฮอร์จึงบอกวา่เขาจะน าพระองคม์าใกล ้ ๆ ทางนั้น ชายชราร้องวา่ “วนัน้ีนบัวา่เป็นวนั

เคราะห์ของชาวโลกอีกคร้ังหน่ึง” 
บลัทาซาร์จึงใหค้นใชพ้ยงุออกมาขา้งออก เห็นเบน็เฮอร์, ซิโมนิเดสและเอสเธอร์สนทนากนัอยู ่
ซิโมนิเดสถาม “เบน็เฮอร์, กองทหารซ่อนอยูท่ี่ไหน?” 
“พวกปุโรหิตเกล้ียกล่อมเอาไปหมดแลว้ นอกจากสองคนน้ีเท่านั้นท่ียงัจงรักภกัดีอยู”่ 
“ก็เป็นอนัหมดหวงัและพระเยซูตอ้งตายแน่ ๆ” 
เม่ือคณะบลัทาซาร์, ซิโมนิเดส, เบน็เฮอร์, เอสเธอร์และทหารท่ีสัตยซ่ื์อสองคนมาถึงท่ีตรึงพระ

เยซู เบน็เฮอร์ไดเ้ดินออกหนา้  
สายตาของทุกคนจอ้งดูพระเยซู เบน็เฮอร์รู้สึกสงสารพระองคแ์ต่เขารู้สึกวา่ภายในใจเขา

เปล่ียนแปลงไปมาก เพราะเขาไดย้นิพระองคต์รัสวา่ 
“เราเป็นเหตุใหค้นทั้งปวงเป็นข้ึนและใหมี้ชีวติ” 
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ค าพดูนั้นไดด้งักอ้งอยูใ่นจิตใจของเขา มีความสวา่งและมีความหมายยิง่ข้ึน เขามองดูร่างกาย
ของพระเยซูท่ีแขวนอยู ่พลางถามในใจวา่ใครเป็นเหตุให้คนเป็นข้ึน? ใครใหมี้ชีวิต? คลา้ยกบัร่างกายนั้น
จะพดูวา่ :- 

“เราเป็น” 
ใหเ้ขาไดฟั้ง เขารู้สึกวา่มีสันติสุขอยา่งท่ีไม่เคยมีมาแต่ก่อนเลย คือความสุขท่ียติุความสงสัยและ

ความลึกลบัใหห้มดไป และท าใหเ้กิดความเช่ือ, ความรักและความเขา้ใจดีอยา่งแจ่มแจง้ 
ทนัใดนั้นเขา้ไดย้นิเสียงเคาะโป๊ก ๆ เขาไดเ้ห็นทหารเตรียมไมก้างเขน เขาไดเ้ห็นไมไ้ขวก้นั

ส าเร็จเป็นรูปข้ึน 
ปุโรหิตสั่งนายทหารใหพ้วกคนงานท าเร็ว ๆ เพราะจะตอ้งตรึงพระเยซูใหต้ายก่อนดวงอาทิตย์

ตกดิน และฝังใหเ้สร็จเพื่อแผน่ดินจะไม่เป็นมลทิน น้ีคือบญัญติั 
นายทหารบอกกบัปุโรหิตวา่ “ไมก้างเขนเสร็จเรียบร้อยแลว้”  
ต่อไปจะไดเ้อานกัโทษตอกตะปูติดกบัไมก้างเขน พวกทหารจึงจบัพระเยซูตรึงก่อน บรรดาฝงู

ชนท่ีมาชุมนุมกนันั้นต่างตวัสั่นขวญัหาย บางคนพดูวา่อากาศหนาวเยน็ท าให้ตวัสั่น 
เอสเธอร์พดูกบับิดาวา่ “ทารุณโหดร้ายยิง่นกั” 
บลัทาซาร์คุกเข่าลง 
ซิโมนิเดสพดูกบัเบ็นเฮอร์วา่ เบน็เฮอร์ พวกเราหมดหวงัแลว้” 
เบน็เฮอร์จึงตอบวา่ “ผมไดฝั้นไปวา่มีคนใหเ้หตุผลวา่ท าไมเหตุการณ์เช่นน้ีจะตอ้งเกิดข้ึน และ

จึงตอ้งด าเนินต่อไป เป็นเพราะความตั้งใจของพระเยซูเอง เป็นน ้าพระทยัของพระเจา้ ขอใหเ้ราทั้งหลาย
คุกเข่าลงตามแบบบลัทาซาร์ คือสงบสติอารมณ์และท าการอธิษฐาน” 

ในขณะท่ีเขามองดูไมก้างเขน ค าพดูเหล่าน้ีก็มากระทบกบัหูของเขาในขณะท่ีสงบอารมณ์
อธิษฐานอยูว่า่:-  

“เราเป็นเหตุใหค้นเป็นข้ึนจากความตาย และใหมี้ชีวติ” 
เขาก็กม้ศีรษะลงค านบัท่านผูท่ี้ตรัสนั้น 
คร้ันแลว้พวกทหารก็ยกไมก้างเขนพร้อมทั้งผูท่ี้ถูกตรึงไวแ้ลว้ยกข้ึนปักลงในหลุม ร่างกายของ

พระเยซูจึงถูกแขวนมือมีโลหิตไหล แต่พระองคไ์ม่ทรงร้องเลยแต่กล่าววา่ 
“ขา้แต่พระบิดา โปรดยกโทษเขา เพราะเขาไม่รู้วา่เขาท าอะไร” 
ขณะนั้นเป็นเวลาเท่ียงวนั แต่อากาศกลบัมืดคลุม้ทัว่ทอ้งฟ้าและแผน่ดินโลก คลา้ยกบัเป็นเวลา

ฟ้าสาง 
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ซิโมนิเดสปลอบใจเอสเธอร์ซ่ึงกลวัวา่ “คงเป็นเมฆหมอกซ่ึงก าลงัจะผา่นไป ประเด๋ียวก็คงจะ
สวา่ง” 

แต่เบน็เฮอร์หาคิดเช่นนั้นไม่ เขาพดูวา่ “ไม่ใช่เมฆหรือหมอก, ซิโมนิเดส, เพราะผูท่ี้ถูกตรึงนั้น
คือพระบุตรของพระเจา้” 

เขาปล่อยใหพ้อ่คา้งวยงงในค าพดู แลว้เขาก็ไปหาบลัทาซาร์ซ่ึงคุกเข่าอยูพ่ดูวา่ 
“ท่านนกัปราชญช์าวอียปิต ์ท่านพดูถูก ชาวนาซาเร็ธผูน้ี้คือพระบุตรของพระเจา้” 
บลัทาซาร์จึงพดูกบัเขาวา่ “ขา้พเจา้เห็นตั้งแต่ท่านผูน้ี้ประสูติมาใหม่ ๆ นอนอยูใ่นรางหญา้ ไม่

เป็นการประหลาดอะไรท่ีขา้พเจา้รู้จกัท่านผูน้ี้มาก่อนเธอ แต่ขา้พเจา้ยงัมีชีวติยาวนานมาจนเห็นท่านผูน้ี้
ตาย ขา้พเจา้ก็อยากจะตายตามมิตรสหายของขา้พเจา้ท่ีล่วงลบัไปแลว้เสียเหลือเกิน” 

ทนัใดนั้น ทหารก็ยกโจรสองคนซ่ึงถูกตรึงไวแ้ลว้ข้ึนปักไวใ้นหลุมไมก้างเขนอีก 
ทนัใดนั้น ความมืดไดป้กคลุกทัว่โลกเหมือนเวลากลางคืน ท าใหเ้อสเธอร์และคนอ่ืน ๆ ตกใจ

กลวัมาก 
เอสเธอร์ตะโกนลัน่ตั้งหลายคร้ังวา่ “พวกเรารีบกลบับา้นเถิด, คุณพอ่ขา, พระเจา้ทรงพระพิโรธ

มากแลว้ ต่อไปพระองคจ์ะบนัดาลใหเ้กิดเหตุร้ายอะไรอีกเรารู้ไม่ได,้ ลูกกลวัเหลือเกิน” 
ในทนัใดนั้นโจรผูห้น่ึงหยดุร้องครวญครางพดูกบัพระเยซูวา่ “ถา้ท่านเป็นพระคริสต,์ จงช่วยตวั

ของท่านเองก่อนแลว้จึงช่วยพวกเรา” 
แต่โจรอีกพวกหน่ึงพดูกบัเพื่อนโจรดว้ยกนัวา่ “เจา้ไม่เกรงกลวัพระเจา้หรือ เราไดรั้บผลแห่ง

การกระท าของเราสมกบัความผดิ แต่ท่านผูน้ี้มิไดก้ระท าผดิอะไรเลย” 
คนท่ียนือยูใ่กล ้ ๆ ต่างประหลาดใจเป็นอนัมาก ในท่ามกลางความเงียบสงดั โจรคนท่ีสองน้ีได้

ทูลพระเยซูวา่ “พระองคเ์จา้ขา้, ขอพระองคไ์ดโ้ปรดระลึกถึงขา้พเจา้ดว้ย เม่ือพระองคเ์สด็จไปถึง
แผน่ดินของพระองคแ์ลว้” 

ซิโมนิเดสสะดุง้เฮือก “เม่ือพระองคเ์สด็จถึงแผน่ดินของพระองคแ์ลว้” เพราะเป็นเร่ืองท่ีเขา
สงสัยมานานแลว้ และเคยโตเ้ถียงกบับลัทาซาร์เสมอ ๆ 

เบน็เฮอร์จึงพดูกบัเขาวา่ “ไดย้นิไหมเล่า แผน่ดินของท่านผูน้ี้ไม่ใช่อยูใ่นโลกน้ี พยานคนนั้นก็
บอกวา่กษตัริยผ์ูน้ี้ก  าลงัเสด็จไปแผน่ดินของพระองค ์ขา้พเจา้ก็เคยฝันเห็นในเร่ืองน้ีมาแลว้เหมือนกนั” 

ซิโมนิเดสพดู “ฟังซิ, ดูเหมือนพระเยซูจะทรงตอบค าขอร้องของโจรผูน้ั้น” ขณะท่ีเขาพดูกนัอยู่
นั้นก็ไดย้นิเสียงพระองคต์รัสอยา่งมัน่ใจวา่  

“แทจ้ริงเราบอกกบัเจา้วา่วนัน้ีเจา้จะไดอ้ยูก่บัเราในเมืองบรมสุขเกษม” 
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ซิโมนิเดสฟังต่อไป แลว้ก็พนมมือข้ึนร้องวา่ “พระองคเ์จา้ขา้, ความมืดไดห้ายไปแลว้ ขา้พเจา้
เห็นดว้ยตาแห่งความเช่ือเหมือนกบับลัทาซาร์แลว้” 

ทนัใดนั้น ซิโมนิเดสรู้สึกวา่ไดรั้บชีวิตใหม่ คือชีวิตท่ีอยูเ่หนือชีวิตปัจจุบนั คือชีวติท่ีอยูใ่นเมือง
บรมสุขเกษม เขาไดพ้บเมืองและกษตัริยท่ี์เขาใฝ่ฝันมานานแลว้ เขาไดรั้บสันติสุขทัว่สรรพางคก์าย 

พระเยซูไดท้รงหายใจแรงข้ึนทุกขณะเม่ือพระองคอ์ยูบ่นไมก้างเขนไดค้รบสามชัว่โมงพระองค์
ก็ส้ินพระชนม ์

ระหวา่งนั้นพวกทหารไดน้ าเอาอ่างใส่น ้าและเหลา้องุ่นมาวางไวใ้กล ้ ๆ กบัเบน็เฮอร์ ทหารได้
เอาฟองน ้าชุบเหลา้องุ่นกบัน ้ าแลว้ใส่ไมใ้หผู้ถู้กตรึงดูด เบ็นเฮอร์ไดร้ะลึกไปถึงสมยัเม่ือคร้ังท่ีตนด่ืมน ้าท่ี
บ่อริมหมู่บา้นนาซาเร็ธ รู้สึกสะเทือนใจ เขาจึงหยบิฟองน ้ าจุ่มลงในอ่างแลว้เขาไปท่ีไมก้างเขน 

ประชาชนร้องตะโกน “ปล่อยเขาตามล าพงั” 
เบน็เฮอร์จึงวิง่ไปท่ีพระเยซูและส่งฟองน ้าใหดู้ด แต่สายเกินไปเสียแลว้ 
เบน็เฮอร์เห็นพระพกัตร์ของพระองคส์วา่งเป็นรัสมี ตามองดูผูห้น่ึงในสวรรค ์และรู้สึกพอใจใน

ชยัชนะคร้ังน้ี แลว้พระองคก์็ร้องวา่ 
“ส าเร็จแลว้, ส าเร็จแลว้” 
เป็นการแสดงความมีชยัของผูท่ี้ท  างานส าเร็จผล 
ความสวา่งท่ีดวงตาหมดไป ศีรษะตกลงจรดหนา้อก เบ็นเฮอร์คิดวา่จบการกระวนกระวายแลว้ 

แลว้เขาไดย้นิพระองคต์รัสวา่ “ขา้แต่พระบิดา ขา้พเจา้ขอมอบจิตวญิญาณไวใ้นพระหตัถข์องพระองค”์ 
เบน็เฮอร์กลบัไปยงัพวกเขาพดูวา่ “จบเร่ืองกนัแลว้ พระองคส้ิ์นพระชนมแ์ลว้” 
ประชาชนไดรั้บผลสมความปรารถนาของตนแลว้ คือวา่พระองคต์ายแน่แลว้ แต่เขาต่างคนต่าง

มองดูหนา้กนัอยา่งตระหนกตกใจ พระโลหิตของพระองคเ์ป็นมลทินแก่ตวัเขา ขณะท่ีต่างคนต่างมองดู
หนา้กนันั้นเองไดเ้กิดแผน่ดินไหวทัว่ไป 

ประชาชนเร่ิมวิง่หนีโดยสุดก าลงั ต่างข้ึนมา้และอูฐของตน ข่ีรถมา้และเดินทางเท่าท่ีตนมี แต่
แผน่ดินคงไหวทัว่ทุกแห่ง ท าใหต้วัของเขาทั้งหลายลม้คว  ่าทัว่ไป เสียงภูเขาและหินกอ้นใหญ่กล้ิงตกลง
มาแตกกระจาย เขาพากนัร้องไหแ้ละตบอกดว้ยความกลวั พระโลหิตของพระองคต์กเป็นมลทินแก่เขา
แลว้ 

เบน็เฮอร์ไดเ้หลียวไปดูบลัทาซาร์ เห็นเขาหมอบน่ิงอยูจึ่งวิ่งไปหาเขาและเรียกช่ือ แต่เขาไม่ขาน
ตอบเพราะเขาส้ินใจเสียแลว้ 

พวกคนใชข้องบลัทาซาร์ก็หนีเอาตวัรอดหมด คร้ันแผน่ดินหยดุไหวแลว้ ชาวกาลิลีสองคนได้
ยกศพบลัทาซาร์ใส่แคร่หามเขา้เมือง 
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เป็นขบวนอนัน่าเศร้าสลดท่ีเดินเขา้ทางประตูทิศใตข้องบา้งเบน็เฮอร์ ขณะนั้นเป็นเวลาท่ีดวง
อาทิตยต์กดินในวนัส าคญัน้ี ในชัว่โมงเดียวกนันั้นเอง ทหารก็เอาพระศพของพระคริสตล์งจากไม้
กางเขน 

ส่วนศพของบลัทาซาร์นั้นไดจ้ดัตั้งไวใ้นหอ้งรับแขก พวกคนใชไ้ดก้ลบัมาหาศพ ร้องไหค้ร ่ า
ครวญเพราะบลัทาซาร์เป็นคนท่ีมีใจกรุณาต่อมนุษยทุ์กคนท่ีเขาไดพ้บปะวสิาสะ ทุกคนไดดู้หนา้ของบลั
ทาซาร์ก็เห็นเขายิม้ ต่างก็พดูวา่ “ขอใหเ้ขาเป็นสุขเถิด, เขามีความสุขในตอนเยน็ยิ่งกวา่เขาออกไปใน
ตอนเชา้เสียอีก” 

เบน็เฮอร์ไม่ไวใ้จท่ีจะใหค้นใชไ้ปบอกอีแรสวา่บิดาของเธอตายเสียแลว้ เขาจึงไปหาเธอดว้ย
ตนเองและตอ้งการจะพาเธอใหม้าดูศพบิดา เขาคิดวา่เธอคงจะเสียใจและรู้สึกวา้เหวใ่นชีวติ และเป็น
เวลาท่ีควรยกโทษและสงสารเธอ 

เขาเขยา่ม่านท่ีประตูห้องของเธอจนกระด่ิงดงักงัวานแต่ก็ไม่ไดย้นิเสียงตอบ เขาตะโกนเรียกช่ือ
ของเธอ แต่ก็เงียบกริบ เขาข้ึนไปบนดาดฟ้าโดยเร็วเพื่อคน้หาเธอ แต่ก็ไม่พบ สอบถามคนใชก้็ไม่ได้
ความวา่มีใครรู้เห็นเธอตลอดวนันั้น เม่ือคน้หาจนอ่อนใจแลว้ เบน็เฮอร์ก็กลบัมาเยีย่มศพในหอ้งรับแขก 
คิดค านึงวา่พระคริสตท์รงพระมหากรุณาธิคุณต่อบลัทาซาร์มาก 

เม่ือเสร็จการฝังศพแลว้ มารดาและนอ้งสาวของเบ็นเฮอร์ไดรั้บการตรวจโรคเร้ือนวา่เป็นคน
บริสุทธ์ิแลว้ เบน็เฮอร์จึงพามารดาและติรซากลบับา้น นบัแต่วนันั้นก็เคารพนบัถือพระนามของพระเจา้
ดงัต่อไปน้ีตลอดกาล:- 

พระเจา้พระบิดาและพระคริสตพ์ระบุตร 
ประมาณ 5 ปีภายหลงัการตรึงพระเยซูบนไมก้างเขนแลว้ เอสเธอร์ภรรยาของเบน็เฮอร์ไดน้ัง่อยู่

ในหอ้งเธอท่ีคฤหาสน์สวยงามท่ีเมืองไมเซนุม ขณะนั้นเป็นเวลาเท่ียงวนั ดวงตะวนัในประเทศอิตาลี
ร้อนท าใหอ้งุ่นและดอกกุหลาบงาม ทุกส่ิงทุกอยา่งในหอ้งนั้นจดัแต่งตามโรมนัทุกประการ ส่วนติรซา
แต่งกายเป็นแบบยดูา ติรซาและเด็กสองคนนัง่เล่นกนัอยูบ่นหนงัสิงโตบนพื้นห้องอยูใ่กล ้ ๆ กบัเอส
เธอร์ เธอไดเ้อาใจใส่เล้ียงดูบุตรของเธออยา่งยิง่  

กาลเวลาไดอ้ านวยคุณประโยชน์ใหแ้ก่เอสเธอร์อยา่งมาก การท่ีเธอไดม้าเป็นคุณนายของ
คฤหาสน์หลงัน้ีเพราะเธอไดใ้ฝ่ฝันมานานแลว้ 

และวนัหน่ึงท่ีบา้นอนัแสนสุขอยา่งสงบเรียบ ๆ น้ี คนใชผู้ห้น่ึงมาปรากฏตวัท่ีประตูแลว้บอก
เธอวา่ 

“มีผูห้ญิงผูห้น่ึงมารอในห้องรับแขกเพื่อพบกบัคุณนาย” 
“บอกใหเ้ขามาท่ีน่ี ฉนัตอ้งการพบกบัเขาท่ีน่ี” 
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ทนัใดนั้น ผูเ้ป็นแขกก็ไดเ้ขา้มา พอเห็นเขา้ เอสเธอร์ก็ลุกข้ึนจะพดูกบัผูเ้ป็นแขก แต่แลว้ก็หยดุ
และเปล่ียนสีหนา้ ถอยหลงั พดูวา่ “ฉนัรู้จกัคุณ, คุณคือ........” 

“ฉนัคืออีแรสบุตรบลัทาซาร์” 
เม่ือเอสเธอร์หายประหลาดใจแลว้ก็บอกคนใชย้กเกา้อ้ีให้ชาวอียปิตน์ัง่ 
อีแรส “ไม่ตอ้งก็ได ้จะกลบัเด๋ียวน้ีแหละ” 
ทั้งสองคนต่างจอ้งหนา้กนั ฝ่ายเอสเธอร์สวยข้ึน เป็นมารดาท่ีมีความสุข และเป็นภริยาท่ีพอใจ

ในฐานะของตน ส่วนอีแรสนั้นเล่า โชคไม่อ านวยให้เธอดีข้ึนเลย ร่างกายคงสูงระหง แต่ความชัว่ร้ายได้
ครอบง าชีวิตของเธอ หนา้ตาหยาบลง ตาแดงและเห่ียวลง แกม้ไม่มีเลือดฝาดเลย ริมฝีปากแขง็กระดา้ง
เพราะชอบเยาะเยย้ผูอ่ื้น การไม่เอาใจใส่ร่างกายท าใหแ้ก่เร็วเกินอาย ุ เคร่ืองแต่งกายของเธอไม่สมกบัวยั
และสกปรกเปรอะเป้ือน รองเทา้ก็มีโคลนติดหนา อีแรสไดพ้ดูวา่ 

“เด็กเหล่าน้ีเป็นบุตรของเธอหรือ?” 
เอสเธอร์มองดูบุตรแลว้ยิม้ตอบ 
“ใช่, เธอไม่ลองพดูกบัเด็กบา้งหรือ?” 
“อยา่เลย เด็กจะตกใจกลวั” อีแรสตอบ แลว้ก็เดินเขาไปใกลเ้อสเธอร์ ๆ ตกใจ อีแรสจึงพดูวา่ 

“อยา่กลวัเลย ช่วยเรียนสามีของคุณดว้ยวา่ศตัรูของเขาตายเสียแลว้ และเพราะเขาน าความทุกขม์าให้
ดิฉนัมากนกั ดิฉนัจึงฆ่าเขาเสีย” 

“ศตัรูของเขา?” 
“ก็เจา้เมสซาลานะซี, และเรียนสามีคุณดว้ยวา่ความทุกขท์ั้งหมดท่ีดิฉนัตั้งใจจะน ามาให้เขา มนั

กลบัยอ้นมาลงโทษดิฉนัทั้งหมดจนกระทัง่เขาสงสารดิฉนั” 
น ้าตาไหลอาบแกม้เอสเธอร์ เขาพยายามจะพดู 
อีแรสชิงพดูเสียก่อน “ดิฉนัไม่ตอ้งการความสงสารหรือน ้ าตาหรอกบอกเขาใหไ้ดว้า่ดิฉนัไดพ้บ

ความจริงแลว้วา่การเป็นคนโรมนัก็คือเป็นสัตวป่์าท่ีดุร้ายนัน่เอง ลาก่อนละคุณ” 
อีแรสเดินออกไป เอสเธอร์ตามไปดว้ย 
“อยูพ่บกบัสามีของดิฉนัเสียก่อน เขาไม่มีใจคิดร้ายต่อเธอเลย เขาตามหาเธออยูต่ลอดเวลา เขา

ตอ้งการเป็นมิตรดีของเธอ เราเป็นคริสเตียน” 
อีแรสยนืกราน “ไม่ตอ้งพบก็ได ้ดิฉนัเลือกทางเดินผดิไปแลว้แต่ประเด๋ียวก็จบชีวติหรอก” 
เอสเธอร์ถามวา่ “เธอไม่มีอะไรใหเ้ราช่วยเหลือบา้งหรือ?” 
ใบหนา้ของอีแรสสลดลง ท าท่าคลา้ยจะยิม้ออกมา แลว้ก็หนัไปมองดูพวกเด็ก ๆ 
“มีอยูอี่กอยา่งหน่ึง” 
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เอสเธอร์มองตามสายตาของอีแรสและมีความเขา้ใจดีจึงตอบวา่ 
“ขอใหเ้ธอบอกเถิดเราจะช่วย” 
อีแรสกลบัไปในหอ้ง คุกเข่าลงท่ีหนงัสิงโตและจูบเด็กทั้งสองลุกข้ึนชา้ ๆ มองดูเด็กแลว้ก็กม้

หนา้ออกไปทางประตูไม่พดูอะไร รีบเดินออกไปก่อนท่ีเอสเธอร์จะตดัสินใจท าอะไรต่อไป 
เบน็เฮอร์เม่ือไดท้ราบวา่อีแรสมาเยีย่มก็เดาไดว้า่เป็นเร่ืองอะไร คือในวนัท่ีพระเยซูถูกตรึง อี

แรสไดห้นีบิดาไปหาเมสซาลา เบน็เฮอร์ไดต้ามหาจนทัว่ก็ไม่พบ ตั้งแต่นั้นมาก็ไม่ไดพ้บปะกนัอีกเลย 
และภายหลงัปรากฏวา่เธอไดก้ระโดดน ้าฆ่าตวัตายเสียแลว้ 

ซิโมนิเดสไดมี้ชีวิตอยูม่าจนแก่เฒ่า ในปีท่ีสิบของรัชกาลของจกัรพรรดินีโร เขาไดเ้ลิก
ประกอบการคา้ขายซ่ึงไดต้ั้งส านกังานอยูท่ี่คลงัสินคา้ในเมืองอนัติอ๊อกมาเป็นเวลานาน เขาไดถื้ออุดม
คติท่ีวา่สมองใสใจสะอาดจะประกอบการคา้ไดเ้จริญรุ่งเรืองเสมอ 

ในตอนเยน็วนัหน่ึงในปีเดียวกนัน้ี เขาไดน้ัง่อยูบ่นเกา้อ้ีในสนามของคลงัสินคา้ มีเบน็เฮอร์, เอส
เธอร์และบุตรสามคนนัง่ร่วมสนทนาอยูด่ว้ย 

สักครู่หน่ึง มอลลคัผูซ่ึ้งยงัคงท างานอยูใ่นบริษทัการคา้ของซิโมนิเดสไดเ้ดินเขา้มาและส่งห่อ ๆ 
หน่ึงใหก้บัเบน็เฮอร์ 

เบน็เฮอร์รับมาอ่านแลว้ถามวา่ “ใครเป็นคนเอามา?” 
“แขกอาหรับผูห้น่ึง” 
“เด๋ียวน้ีเขาอยูท่ี่ไหน?” 
“เขากลบัไปแลว้” 
เบน็เฮอร์พดูกบัซิโมนิเดสวา่ “ขอเชิญฟังขอ้ความในจดหมาย ผมจะอ่านใหฟั้ง” 
“ขา้พเจา้, อิลเดอริม, บุตรของอิลเดอริมผูใ้จกวา้งและพอ่เฒ่าแห่งพวกตระกลูอิลเดอริมถึงยดูา

บุตรเบ็นเฮอร์ 
“ท่านก็รู้แลว้วา่บิดาของเรารักใคร่ท่านมาก ท่านผูเ้ป็นสหายของบิดา ขอไดโ้ปรดอ่านหนงัสือท่ี

ส่งมาพร้อมกบัจดหมายน้ีแลว้ท่านจะรู้เร่ืองดี 
ทุกอยา่งท่ีพวกปาร์เทียนส์ไดแ้ยง่ไปจากเขาในการรบคร้ังใหญ่ซ่ึงมนัไดฆ่้าเขาตาย ขา้พเจา้ได้

แยง่เอากลบัคืนมาได ้ ทั้งจดหมายน้ีและส่ิงอ่ืนดว้ย และไดแ้คน้ดว้ย รวมทั้งพวกเผา่พนัธ์ของแม่มา้มิรา
ในสมยัของบิดาใหก้ าเนิดลูกท่ีดีเลิศหลายตวั 

สันติสุขจงมีแก่ท่านทั้งหลายและบรรดาคนของท่าน 
เสียงในทะเลทรายคือเสียงของ 

อิลเดอริม, พ่อเฒ่า 
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เบน็เฮอร์ไดค้ล่ีมว้นกระดาษสีเหลืองเหมือนใบไมแ้หง้ แลว้อ่านใหฟั้งต่อไปวา่:- 
“อิลเดอริม นามสกุลผูใ้จกวา้ง พอ่เฒ่าแห่งตระกลูอิลเดอริมถึงบุตรชายผูสื้อสกุลขา้พเจา้ 
บรรดาทรัพยส์มบติัของพ่อจะตกเป็นของเจา้ในวนัท่ีรับต าแหน่ง เวน้แต่ทรัพยสิ์นในเมืองอนั

ติอ๊อกซ่ึงมีสวนอินทผาลมั ขอยกใหแ้ก่เบน็เฮอร์ผูซ่ึ้งน าเกียรติยศอนัสูงมาสู่พอ่ในการแข่งรถท่ีสนาม
กีฬาตลอดไป 

“ขอลูกจงใหเ้กียรติยศแก่พอ่ของลูก” 
(ลงนาม) อิลเดอริม ผูใ้จกวา้ง, พอ่เฒ่า” 
เบน็เฮอร์ถามซิโมนิเดส “ท่านไดย้นิแลว้คิดอยา่งไร?” 
เอสเธอร์ดีใจรีบรับจดหมายไปอ่านดว้ยตนเอง ซิโมนิเดสน่ิงเงียบเขาใชค้วามคิดในท่ีสุดจึงเอ่ย

วา่ 
“เบน็เฮอร์, องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ไดแ้สดงพระมหากรุณาธิคุณต่อชีวิตของเธอในตอนน้ีมากมิใช่

หรือ?” 
 


