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ค าน า 
ท่ำนผูอ่้ำนท่ีรัก ขำ้พเจำ้รู้สึกยนิดีเป็นอยำ่งยิง่ ท่ีไดมี้โอกำสแนะน ำใหท้่ำนรู้จกักบัหนงัสือเล่มน้ี 

ควำมจริงแลว้ เร่ืองรำวกำรผจญภยัของเมมโล ไดเ้ป็นท่ีรู้จกักนัดีในระหวำ่งมิตรสหำยของขำ้พเจำ้ เป็น
เวลำหลำยปีมำแลว้ 

เดิมท่ีขำ้พเจำ้ผกูเคำ้โครงเร่ืองน้ีข้ึน เพื่อเป็นแนวทำงในกำรสอนในวนัคริสตมำส ท่ีโบสถช์ำว
เมก็ซิโกเท่ำนั้น หำไดมี้เจตนำท่ีจะเขียนเป็นหนงัสือไม่ ดงันั้นเน้ือเร่ืองจึงสั้นกระทดัรัด แต่เม่ือเขียนเป็น
หนงัสือ ขำ้พเจำ้ก็จ  ำเป็นท่ีจะตอ้งเติมรำยละเอียดขอ้ปลีกยอ่ยต่ำง ๆ ใหส้มบูรณ์ยิง่ข้ึน จึงออกจะยดืยำว
ไปบำ้ง แต่ขำ้พเจำ้ก็ยงัเช่ือวำ่ สำระ ควำมมุ่งหมำยของกำรด ำเนินเร่ือง ยงัคงเด่นชดัอยูเ่ช่นเดิม 

ขำ้พเจำ้เช่ือวำ่ เร่ืองรำวของเมมโล เท่ำท่ีปรำกฏอยูใ่นหนงัสือเล่มน้ี เป็นเพียงกำรเร่ิมตน้ของ
ชีวติ ซ่ึงมีพระคริสต ์เป็นศูนยก์ลำง และเป็นพระผูน้ ำเท่ำนั้น 

ด.ร.บี เอช. เพียร์สัน 
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บทที ่1 ทางสายใหม่ 

“ฉนับอกวำ่ไปเสียใหพ้น้ เขำ้ใจไหม พอ่ตวัดีดูแกช่ำงไม่มีควำมเช่ือถือ ในศำสนำของพอ่และ
แม่เสียเลยน่ี แกบอกวำ่ แกพบพระเจำ้อยำ่งนั้น โธ่เอ๋ย น่ีแกเห็นวำ่พ่อและแม่ของแก เป็นคนโง่เง่ำแลว้
หรือ แกก ำลงัจะท ำตวัเป็นคนโง่เสียแลว้ รู้รึเปล่ำ เมมโล แกคิดวำ่ แกฉลำดล ้ำไปกวำ่โซโรแอสเตอร์ ผู ้
เป็นศำสดำของเรำอยำ่งนั้นหรือ” 

“คุณพอ่ครับ....” 
“โซโรแอสเตอร์ ไดพ้บพระเจำ้ของเรำในเทือกเขำน้ี แลว้น่ีแกยงัจะมำบงัอำจกล่ำวอำ้งวำ่ ภูเขำ

เหล่ำน้ีพดูกบัแกถึงเร่ืองพระเจำ้เชียวหรือ ปำกพล่อย ๆ ของแกจะท ำใหญ้ำติพี่นอ้งของเรำทั้งหมดในหุบ
เขำน้ี ถึงแก่ควำมฉิบหำย รู้ตวัหรือเปล่ำ น่ีดีท่ีฉนัและแม่แกไม่เช่ือหรอกนะ ดูแต่เนกรำบนัผูช้อบสงสัย
นั้นประไร ก็ชอบท ำตนไม่อยูก่บัร่องกบัรอย ชอบอำ้งเช่นเดียวกบัแกนัน่แหละ ผลสุดทำ้ย ทั้งตวัเขำเอง
และฝงูสัตวข์องเขำ ก็ตอ้งพบกบัควำมพินำศ ในหุบเขำแห่งสุริยเทพนัน่เอง” 

แมว้ำ่จะถูกดุด่ำ และตกัเตือนดว้ยถอ้ยค ำท่ีรุนแรงแต่เมมโลก็มิไดเ้ปล่ียนควำมตั้งใจเลย สำยตำ
ของเขำจบัจอ้งอยูท่ี่ใบหนำ้ของบิดำอยำ่งเคร่งขรึม พร้อมกบัเอ่ยถำมอยำ่งเรียบ ๆ วำ่ 

“กำรท่ีโซโรแอสเตอร์ เปล่ียนควำมเช่ือถือดั้งเดิมของบรรพบุรุษของเรำ โดยอำ้งวำ่ เขำไดพ้บ
สัจธรรมใหม่หรือพระเจำ้องคใ์หม่นั้น มิใช่เป็นกำรท ำลำยขนบธรรมเนียมและควำมเช่ือถือของเรำดอก
หรือ” 

“หยดุเด๋ียวน้ีนะ แกพดูรำวกบัวำ่ แกเคยตำยเพื่อแบกควำมทุกขย์ำกของพอ่แม่ ผูใ้หก้  ำเนิดของ
แกมำอยำ่งงั้นแหละ ไอเ้ด็กอวดฉลำด แกจะไปไหนก็ไป ไปเสียใหพ้น้ อยำ่ยำ่งกรำยเขำ้มำในหุบเขำน้ี
อีกเป็นอนัขำดจนกวำ่แกจะเปล่ียนใจมำนบัถือพระของพ่อและแม่ ถำ้แกยงัขืนด้ือร้ัน ตำมควำมคิดเห็น
ของแกอีกละก็ ขอใหแ้กตอ้งค ำสำปแช่งของเทพเจำ้อะหะริมนัเถิด และขอใหเ้ทพเจำ้อะฮูระมสัดำ จง
อยำ่ไดป้ระทำนควำมสวำ่งแก่แกเลย” 

ถอ้ยค ำอนัรุนแรงของบิดำ ดูเหมือนจะท ำใหบ้รรยำกำศอนัมืดสลวั ในกระท่อมนอ้ยนั้น มืดทึบ
ยิง่ข้ึนอีก ทุกคนในครอบครัวนั้นใจหำยไปตำม ๆ กนั ควำมรู้สึกเยน็เฉียบดงัหน่ึงวำ่ อยูใ่นบรรยำกำศ
ของกำรฝังศพกระนั้น แต่ส ำหรับเมมโลแลว้ เขำรู้สึกวำ่ค ำพยำกรณ์ ซ่ึงมีมำแต่ชำ้นำนแลว้นั้น ได้
กระตุน้เตือนจิตใจเขำ และประทบัใจเขำ เช่นเดียวกบัท่ีบุคคลอ่ืนในยคุท่ีแลว้ ๆ มำในหุบเขำแถบน้ีเคย
รู้สึกมำแลว้ 

เมมโลน่ิงเงียบมิไดโ้ตต้อบประกำรใด สำยตำมองดูถ่ำนท่ีคุแดงในเตำหินสำมเส้ำเบ้ืองหนำ้ 
ส่วนแม่ของเขำใชท้พัพีคนหมอ้หุงตม้ขนำดใหญ่ท่ีตั้งอยูบ่นเตำนั้น แลว้ยกชำยผำ้คลุมไหล่ อนัเก่ำคร ่ ำ
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คร่ำของเธอ ขนซบัน ้ำตำบุตรนอ้ยซ่ึงเป็นนอ้งชำยของเมมโล เบียดกำยเขำ้มำแนบชิดเธอ และซ่อนกำย
ไวใ้นเส้ือคลุมของเธอ ดว้ยควำมหวำดกลวัในถอ้ยค ำของบิดำ 

เมมโล เด็กหนุ่มวยัสิบหก ผูมี้เรือนร่ำงอนัสูงโปร่ง ตดัสินใจคร้ังยิง่ใหญ่ในชีวติของเขำอยำ่ง
เด็ดขำดเขำผดุลุกข้ึนจำกมำ้นัง่ท่ีท  ำดว้ยขอนไม ้ เดินไปหยบิเส้ือคลุมท่ีทอข้ึนเองมำสวม และหยบิถุง
หนงั ซ่ึงใชบ้รรจุของเวลำไปเล้ียงแกะข้ึนมำสะพำยไหล่ พร้อมกบัรัดเอวดว้ยสำยหนงัขนำดใหญ่เส้น
หน่ึง บดัน้ีเขำพร้อมแลว้ท่ีจะจำกบิดำมำรดำท่ีเคำรพรัก จำกนอ้ง ๆ ท่ีแสนจะห่วงใยของเขำและจำกถ่ิน
ก ำเนิด ซ่ึงเคยอำศยัมำตั้งแต่เล็กนอ้ยไป 

แมเ้มมโลจะมิไดเ้อ่ยปำกประกำรใด แต่ท่ำทำงท่ีเขำแสดงก็ยอ่มบ่งใหท้รำบวำ่ เขำก ำลงัท ำอะไร 
ผูเ้ป็นแม่ค่อย ๆ เดินไปท่ีห้ิงเก็บเนยแขง็และขนมปัง เลือกเอำเนยแขง็กอ้นท่ีดีท่ีสุดมำก่อนหน่ึง และ
ขนมปังสองกอ้นใหญ่ มำซุกไวใ้นถุงหนงัของเขำ โดยมิไดเ้อ่ยวำ่อะไร ภำวะของควำมยำกจน และ
บรรยำกำศอนัเคร่งเครียดเช่นน้ี ไม่มีอะไรท่ีเธอจะแสดงควำมรักท่ีมีต่อบุตรไดม้ำกกวำ่น้ี 

เม่ือเดินไปถึงประตู เมมโลก็หนัมำเผชิญกบับิดำมำรดำ และนอ้ง ๆ ของเขำ พร้อมกบักล่ำวดว้ย
ควำมอึดอดัใจ เป็นกำรอ ำลำเป็นคร้ังสุดทำ้ยวำ่ 

“ผมมีควำมผดิประกำรใดหรือ ลองบอกมำซิ พอ่จึงไดเ้สือกไสไล่ส่งผมอยำ่งน้ี ตั้งแต่เล็กแต่
นอ้ยมำ มีคร้ังใดบำ้งไหมท่ีผมเกียจคร้ำนในกำรเล้ียงแกะ และท ำใหพ้อ่ไม่พอใจ ยำมเม่ือสิงห์โตไล่กดั
ฝงูแกะ มีบำ้งไหมท่ีผมหนีเอำตวัรอดแต่ผูเ้ดียว แมใ้นยำมค ่ำคืน ท่ีมีพำยพุดักระหน ่ำจนท ำให้แกะ
กระเจิดกระเจิงหลงฝงู มีบำ้งไหมท่ีผมเบิกเฉยไม่ยอมติดตำมคน้หำแกะเหล่ำนั้นจนครบถว้น 

“ยำมเม่ือลูกแกะท่ีพอ่ห่วงนกัหนำพลดัตกจำกหนำ้ผำ ใครเล่ำท่ีเส่ียงชีวติลงไปช่วยมนั ไม่ใช่ผม
ดอกหรือแต่เอำเถอะ ผมจะไม่พดูอะไรอีก เพรำะไหน ๆ ผมก็จะจำกไปแลว้ แต่กำรท่ีผมไปน้ี มิใช่เป็น
เพรำะควำมผดิ ในกำรท ำงำนของผมหรอกนะ หำกแต่ผมไป เพื่อแสวงหำวถีิทำงท่ีจะน ำไปสู่พระเจำ้ 
เป็นทางสายใหม่ ท่ีจะน ำไปสู่พระองค ์ดงัท่ีเคยมีผูแ้สวงมำแลว้ ในอดีตกำลก่อนโนน้ 

“แมแ้ต่โซโรเอสเตอร์เอง ก็เคยหลบหนีฝงูชน ท่ีกุม้รุมจะประหตัประหำรเขำมำแลว้ กำรท่ีเขำ
สำมำรถเปล่ียนแปลงควำมเช่ือถือของมนุษยใ์นสมยันั้นได ้ก็เพรำะเขำไดพ้บหลกัแห่งควำมจริงท่ีดี และ
มีเหตุผลกวำ่นัน่เองผมก็เช่นเดียวกนั ผมอำจพบกบัหลกัควำมจริงท่ีดีกวำ่ และมีเหตุผลดีกวำ่นั้นอีก ดว้ย
เหตุน้ีแหละผมจึงตอ้งจำกบำ้นช่องไป ปล่อยใหพ้่อแม่อยูก่บัแท่นบูชำ ซ่ึงพอ่แม่คงสักกำระดัง่พระเจำ้
ต่อไป ผมไม่เขำ้ใจเลยวำ่ จะเป็นพระเจำ้ไดอ้ยำ่งไร ในเม่ือพระเจำ้ทรงเป็นผูท่ี้ทรงพระชนมอ์ยูแ่ละทรง
สร้ำงทุกส่ิงทุกอยำ่ง โดยไม่มีขีดจ ำกดั ไม่วำ่จะเป็นฟำกฟ้ำท่ีระยบิระยบัไปดว้ยดวงดำว หรือทอ้งทุ่งท่ี
บำนสะพร่ังไปดว้ยดอกไมน้ำนำ ๆ ชนิด คงไม่ชำ้ไม่นำนเท่ำใดนกัไฟแห่งควำมหลงผิด คงจะเผำผลำญ
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จิตใจของพอ่แม่ใหก้ลำยเป็นเถำ้ถ่ำนไป ส ำหรับผม ผมจะไปหำพระเจำ้ผูซ่ึ้งประทำนชีวติใหแ้ก่มวล
มนุษย ์และผูท้รงเป็นชีวิตนั้น” 

ถอ้ยค ำของเมมโลสร้ำงควำมสะเทือนใจ ใหแ้ก่บิดำมำรดำของเขำไม่นอ้ย บิดำของเขำกระชบั
เส้ือใหแ้น่นข้ึน ดว้ยควำมรู้สึกหนำวสั่นดงัหน่ึงจะเป็นไข ้ ส่วนมำรดำนั้นเล่ำ ไดแ้ต่ยนืกม้หนำ้ มือทั้ง
สองปิดหนำ้ร้องไหส้ะอึกสะอ้ืนดว้ยควำมรักควำมห่วงใย ในกำรจำกไปของบุตรสุดท่ีรักของเธอ ตำม
วสิัยของมำรดำท่ีพึงจะมีต่อบุตร 

ทุกคนในบำ้น มองดูเมมโลกำ้วออกจำกบำ้นไปพร้อมสุนขัเล้ียงแกะ สหำยคู่ชีพของเขำ ดว้ย
ควำมรู้สึกท่ีงงงนั และต้ืนตนัไปหมดทุกอยำ่ง อยำกจะร้องเรียกหำ้มปรำมก็พดูไม่ออก อยำกจะขดัขวำง
ก็ท ำไม่ได ้ ทุกคนไดแ้ต่น่ิงงนั ดุจตวัละครในนิยำยโศกนำฏกรรม ซ่ึงมิอำจขดัขวำงควำมโศกสลด มิให้
มำบดขยี้จิตใจของเขำได ้ หลงัจำกท่ีเงียบงนักนัไปชัว่ขณะหน่ึง ผูเ้ป็นบิดำจึงออกไปทำงประตูหลงัตรง
ไปยงัคอกแกะ ส่วนมำรดำของเมมโลและนอ้ง ๆ ยงัคงยนือยูท่ี่ประตู เฝ้ำมองดูบุตรสุดท่ีรัก ซ่ึงก ำลงัจะ
เดินห่ำงออกไปทุกขณะ เพื่อแสวงหำพระเจำ้ของเขำ 

เมมโลเดินทำงมำไดไ้ม่ไกลนกั ก็มำถึงหุบเขำแห่งหน่ึง อนัเป็นทำงด่ำน ท่ีผูค้นใชเ้ป็นทำง
คมนำคมมำนำนนบัเป็นศตวรรษ บำงคร้ังก็จะมีผูน้ ำสัตวพ์ำหนะ และฝงูแกะอนัมำกมำยเดินไปตำม
เส้นทำงอนัคดเค้ียวน้ี เป็นขบวนอนัยำวเหยยีด ดูไม่ผิดอะไรกบักำรเล้ือยของงู หรือกำรไหลของ
กระแสน ้ำ 

เมมโลหยดุอยูค่รู่หน่ึง มองดูทศันียภำพท่ีเคยเห็นมำแต่เล็กแต่นอ้ย เป็นกำรอ ำลำ เขำทอดสำยตำ
มองดูพื้นหญำ้อนัเขียวขจี ท่ีแผไ่ปทัว่หุบเขำ ท่ีรำบแห่งนั้นมองดูคลำ้ยกบัแอ่ง แวดลอ้มไปดว้ยภูเขำดุจ
ก ำแพงรำยยอดเขำอนัประดบัไปดว้ยศิลำหลำกสีเหล่ำนั้น ปกคลุมไปดว้ยหิมะขำวสะพร่ังไปหมด ตดั
กบัทอ้งฟ้ำสีครำมเบ้ืองบน และควำมหนำทึบของแมกไมเ้บ้ืองล่ำงอยำ่งสวยงำม ไม่ผดิอะไรกบัประกำย
เพชรอนับริสุทธ์ิท่ีรุ่งแสงอยูก่ระนั้น เขำมองดูภำพเหล่ำนั้น เหมือนบนัทึกมนัไวใ้นควำมทรงจ ำเจำ้ซูม่ำ
สุนขัแสนรู้ เม่ือเห็นเมมโลหยดุเดิน มนัก็พลอยหยดุไปดว้ย ทั้ง ๆ ท่ีไม่รู้ควำมในใจของผูเ้ป็นนำยเลย
สำยตำเตม็ไปดว้ยควำมสงสัย จอ้งจบัอยูท่ี่ใบหนำ้ของเมมโลอยูต่ลอดเวลำ เหมือนหน่ึงจะถำมวำ่หยดุ
ท ำไม 

ส ำหรับเมมโลแลว้ กำรจำกไปในคร้ังน้ี มิใช่เพียงกำรจำกบำ้งช่องท่ีอยูอ่ำศยัเท่ำนั้น หำกแต่
หมำยถึงกำรจำกโลกท่ีเขำรู้จกัมำตั้งแต่เล็กแต่นอ้ย ไปสู่โลกอีกโลกหน่ึงทีเดียว ดินแดนแห่งน้ีเป็นทั้ง
แหล่งก ำเนิดของเขำ ของบิดำมำรดำ และเป็นท่ีฝังร่ำงของปู่ ยำ่ตำยำย ยิง่คิดไปยิง่รู้สึกวำ่ก ำลงัถูกวญิญำณ
ของบรรพบุรุษ วำ่กล่ำวต ำหนิติเตียน ในกำรท่ีเป็นคนขำดควำมเช่ือในศำสนำของเขำ เขำยนืร ำลึกถึงส่ิง
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ต่ำง ๆ เหล่ำนั้นอยูค่รู่หน่ึง ก็ตดัสินใจเดินไปจำกท่ีนัน่อยำ่งรวดเร็ว เหมือนหน่ึงไม่ใยดีต่อควำมฝังใจ
เหล่ำนั้นเลย เจำ้ซูม่ำออกวิง่น ำหนำ้ไปอยำ่งร่ำเริง 

เมมโลวิง่ตำมสุนขัแสนรู้ ของเขำ ไปตำมทำงอนัคดเค้ียว และเตม็ไปดว้ยโขดหินไดอ้ยำ่ง
ใกลชิ้ดทุกยำ่งกำ้วโดยไม่จ  ำเป็นตอ้งคอยจบัตำดูมนัเลย เขำมีควำมเจนจดัต่อภูมิภำคแถบน้ีอยำ่งช ่ำชอง 
แมจ้ะเป็นเวลำกลำงคืนและพำยฝุนพกักระหน ่ำอยำ่งไร เขำก็สำมำรถเดินในป่ำทึบน้ีไดอ้ยำ่งสบำย โดย
ไม่หว ัน่กลวัวำ่จะหลงทำง แต่พำยทุำงใจสำยธำรแห่งควำมขดัแยง้ ควำมเช่ือทำงศำสนำ ท่ีผลกัดนัใหเ้ขำ
ตอ้งอยำกไปเผชิญกบัโลกภำยนอกน้ีสิ มนัน่ำหวำดหวัน่มิใช่นอ้ย นอกจำกหมู่บำ้นท่ีอยูอ่ำศยัและทุ่ง
ส ำหรับเล้ียงสัตวแ์ลว้ เมมโลไม่เคยเดินทำงไปไหนเลย นำน ๆ จึงจะมีผูเ้ล่ำใหฟั้ง ถึงเร่ืองรำวต่ำงแดน
สักคร้ังหน่ึงแต่ก็นอ้ยเตม็ที จนกล่ำวไดว้ำ่ เขำไม่รู้เร่ืองรำวอะไรเก่ียวกบัโลกภำยนอกเลย แต่บดัน้ีสิ เขำ
ก ำลงัจะเผชิญกบัมนัอยำ่งจริงจงั และก ำลงัจะเป็นตวัละครร่วมบทบำทกบัมนัอยำ่งแทจ้ริง เขำมองดูทุ่ง
หญำ้อนัเขียวขจีตำมเนินเขำท่ีเคยน ำฝงูแกะมำเล้ียง อนัเป็นสถำนท่ีซ่ึงบิดำสอนใหรู้้จกัวธีิเล้ียงแกะเป็น
คร้ังแรกในชีวติ นึกถึงภำพสุนขัเล้ียงแกะและลูก ๆ ของมนั วิง่เล่นดว้ยควำมลิงโลด นึกถึงส่ิงเหล่ำน้ีแลว้
ก็ใจหำย เพรำะเหตุกำรณ์เช่นนั้น จะไม่มีวนัหวนกลบัมำใหพ้บเห็นอีกแลว้ 

ท่ีเนินเขำแห่งนั้น มีเทวรูปหินแกะสลกัเป็นภำพต่ำง ๆ ซ่ึงกองทพัของผูช้นะสงครำมในอดีตได้
สร้ำงไว ้เม่ือหลำยร้อยปีมำแลว้ รูปสลกัเหล่ำนั้นใหญ่โต ดูไม่ผดิอะไรกบัอสุรกำย ซ่ึงจ ำหลกัอยูช่ัว่นำตำ
ปี เทวรูปเหล่ำน้ีไดก่้อใหเ้กิดควำมคิดใหม่ ๆ ข้ึนในจิตใจของเขำ เขำรีบตั้งปัญหำถำมตนเองวำ่ เทวรูป
เหล่ำน้ีคืออะไร มีข้ึนเม่ือใด และมีไวท้  ำไม ค ำสอนของบิดำเก่ียวกบัเทพเจำ้คู่สงครำมตลอดกำล คือเทพ
เจำ้อะหะริมนั และเทพเจำ้อะฮูระมสัดำ ท่ีเขำเคยตั้งใจฟังอยำ่งใจจดใจจ่อ เม่ือคร้ังยงัเป็นเด็กอยูน่ั้น มิได้
ใหค้วำมกระจ่ำงเก่ียวกบัดินแดนท่ีเตม็ไปดว้ยควำมสุขและกอปรดว้ยควำมดีงำม เสมอดว้ยแดนสุขำวดี
แห่งน้ีเลย เขำเกิดควำมสงสัยข้ึนมำอีกวำ่ เทพเจำ้อะหะริมนั และเทพเจำ้อะฮูระมสัดำ มีควำมเป็นมำ
อยำ่งไร ใครเป็นคนสร้ำงข้ึน หรือวำ่ต่ำงก็สร้ำงซ่ึงกนัและกนั หรือวำ่เป็นพระเจำ้ท่ีมีพระชนมอ์ยูเ่ป็นนิจ 
ควำมสงสัยเหล่ำน้ีคุกรุนอยูใ่นจิตใจของเขำอยูเ่สมอมำ 

เมมโลรีบวิง่ลงจำกไหล่เขำอยำ่งรวดเร็ว เพื่อมิใหนึ้กถึงปัญหำอนัหนกัอ้ึงเหล่ำน้ี แต่แลว้เขำก็ไม่
อำจข่มใจมิใหพ้ะวงถึงเร่ืองเหล่ำน้ีได ้ เมมโลอดสงสัยมิไดว้ำ่นอกเหนือจำกเทพเจำ้อะหะริมนั และเทพ
เจำ้อะฮูระมสัดำแลว้กำรท่ีบิดำของเขำกรำบไหวน้มสักำร พวกภูติผปีีศำจต่ำง ๆ ดว้ยควำมหวำดกลวันั้น 
หมำยควำมวำ่อยำ่งไร กำรมีชีวติอยูใ่นสังคมในโลกท่ีไม่รู้วำ่ใครเป็นผูส้ร้ำงข้ึน เช่น บิดำของเขำนั้น ดู ๆ 
ก็ไม่ผดิอะไรกบักำรแบมือรับเอำควำมมัง่คัง่อนัมหำศำล โดยท่ีไม่รู้วำ่ ผูใ้หเ้ป็นใครนัน่เอง เมมโลเคย
น ำเอำขอ้สงสัยเหล่ำน้ี ไปถำมผูท่ี้รู้จกัมกัคุน้หลำยคน ดว้ยหวงัวำ่คนเหล่ำนั้นคงจะช่วยใหเ้ขำไดพ้บพระ
เจำ้ผูเ้ป็นมิตรกบัมวลมนุษย ์แต่เขำก็ผดิหวงั มิหน ำซ ้ ำยงัถูกหวัเรำะเยำะอีกดว้ย 
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เมมโลจ ำไดว้ำ่ วนัหน่ึงขณะท่ีปล่อยใหฝ้งูแกะกินหญำ้อยูน่ั้น เขำไดถ้ำมบิดำวำ่ 
“คุณพอ่ครับ ใครเป็นคนสร้ำงโลกน้ีข้ึนมำครับ” บิดำของเขำตอบอยำ่งเคลือบคลุม ไม่กระจ่ำง

ชดัวำ่ ผูส้ร้ำงโลกมีสองฝ่ำยคือ วญิญำณแห่งควำมดี และวิญญำณแห่งควำมชัว่ สร้ำงโลกดว้ยวตัถุส่ีอยำ่ง
คือ ดิน น ้ำ ลม ไฟ” เมมโลจึงซกัถำมบิดำต่อไปวำ่ 

“ถำ้งั้นเรำก็ไม่รู้ซิครับวำ่ ใครเป็นคนสร้ำง” 
“ลูกจะรู้ไปท ำไมกนั รู้เฉพำะส่ิงท่ีท่ำนโซโรเอสเตอร์ บรมศำสดำของเรำ สอนไวก้็แลว้กนั” 

บิดำของเขำแกต้วัอยำ่งเล่ียง ๆ แต่เมมโลก็ยงัคงถำมต่อไปวำ่ 
“แลว้ใครเป็นผูส้อน โซโรเอสเตอร์ละครับ.... ท่ำนไดพ้บกบัพระเจำ้หรือเปล่ำ มีใครรู้จกัพระ

เจำ้หรือเปล่ำ คุณพอ่ละรู้จกัพระเจำ้บำ้งไหม หรือวำ่คุณพอ่สอนผมตำมท่ีคุณพอ่ไดรั้บกำรสั่งสอนมำอีก
ทีหน่ึงเท่ำนั้น” 

เม่ือถูกถำมอยำ่งกระทนัหนั โดยมิไดค้ำดหมำยมำก่อนเช่นนั้น ผูเ้ป็นบิดำถึงกบัน่ิงอ้ึงไปชัว่ขณะ 
เมมโลจ ำไดว้ำ่ ค  ำถำมของเขำมิไดมี้เพียงเท่ำนั้น หำกยงัคงพร่ังพรุออกไปอีกวำ่ 

“ผมเช่ือวำ่จะตอ้งมีพระเจำ้อยำ่งแน่นอน พระองคท์รงเป็นพระเจำ้ท่ีแทจ้ริง แต่เรำไม่รู้จกัเท่ำนั้น 
ผมจะตอ้งแสวงหำพระองคจ์นพบใหไ้ด ้ ผมเช่ือวำ่จะตอ้งมีทำงท่ีจะน ำไปสู่พระเจำ้ นั้นคือทางสายใหม่ 
ท่ีเรำยงัไม่รู้จกักนันัน่เอง” 

“ฮืม ลูกละก็ชอบสงสัยเหมือนกบัพวกในสมยัก่อนนัน่เชียว คนพวกนั้นเขำคน้ควำ้ ศึกษำกนั
อยำ่งคร ่ ำเคร่ง เขำรู้เร่ืองเก่ียวกบัพระเจำ้อยำ่งมำกมำย เพรำะมีต ำรำเขียนไวเ้ยอะ แต่ก็ไม่มีใครเคยรู้จกั
พระเจำ้เลย แลว้ลูกซ่ึงยงัไม่ไดรั้บกำรศึกษำอะไร จะรู้ดีถึงกบัจะสอนพอ่ไดเ้ชียวหรือ ช่ำงเถอะ จะไป
สนใจท ำไม พระเจำ้จะมีควำมส ำคญัอะไรกบัเรำนกัหนำ หนำ้ท่ีของลูกคือเล้ียงแกะ มนัมีประโยชน์ต่อ
เรำอยำ่งมำกมำยทีเดียว ใหท้ั้งขนส ำหรับท ำเคร่ืองนุ่งห่ม และเน้ือก็เป็นอำหำรดว้ย อำ้วมวัแต่คุยกนัถึง
เร่ืองพระเจำ้เสียเพลิน ปล่อยใหแ้กะเพน่พำ่นไปใกลห้นำ้ผำแลว้เห็นไหม โธ่เอ๋ย เจำ้เด็กเล้ียงแกะผูใ้ฝ่ฝัน
ถึงแต่พระเจำ้ จนแทบจะปล่อยใหแ้กะทั้งฝงูพำกนัตำยไปตำม ๆ กนั ช่ำงเป็นนกัท ำนำยท่ีใชไ้ม่ไดเ้ลย
จริง ๆ” 

เมมโลตะเบง็เรียกฝงูแกะของเขำ ใหถ้อยห่ำงออกจำกหนำ้ผำ และไล่ตอ้นไปท่ีอ่ืน นบัตั้งแต่วนั
นั้นมำควำมคิดเก่ียวกบัพระเจำ้ ก็ฝังอยูใ่นควำมนึกคิดของเขำอยำ่งแนบแน่น สุดท่ีจะขจดัเสียได ้ รู้สึกวำ่
จิตใจร้อนรุ่มไปในอนัท่ีจะแสวงหำพระเจำ้ และเหตุน้ีเอง เขำจึงตอ้งออกจำกบำ้น จำกโลกนอ้ย ๆ อนั
แสนอบอุ่นของเขำ ไปสู่แห่งอ่ืน ซ่ึงเขำไม่เคยรู้จกัมำก่อนเลย 

เมมโลและสุนขัของเขำเดินไปตำมเส้นทำงสำยนั้นท่ีสูงชนัข้ึนตำมไหล่เขำ แลว้ขำ้มไปยงัอีก
ดำ้นหน่ึง ท่ีเนินเขำดำ้นนั้น เมมโลรู้จกักบัเด็กหญิงวยัรุ่นคนหน่ึง เธอเป็นเด็กเล้ียงแกะเช่นเดียวกบัเขำ 
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เธอมกัใชเ้วลำวำ่งขณะท่ีปล่อยแกะใหกิ้นหญำ้อยูน่ั้น ป่ันปุยขนสัตวใ์หเ้ป็นเส้น แลว้มว้นเขำ้เป็นกลุ่ม
อยำ่งกลุ่มดำ้ย แต่ท ำเป็นกลุ่มโตขนำดลูกฟุตบอลหรือใหญ่กวำ่นั้นเล็กนอ้ย เธอสำมำรถใชน้ิ้วมืออนั
อ่อนชอ้ยป่ัน และมว้นขนสัตวไ์ดอ้ยำ่งรวดเร็ว เมมโลชอบมองดูท่ำทำงของเธอ ขณะท่ีท ำงำนเสมอแต่
วนัน้ีเขำมิไดพ้บเธอเช่นเคย เขำอดท่ีจะคิดถึงเธอตำมประสำคนรู้จกักนัไม่ได ้

“อีกนำนสักเท่ำใดหนอ กวำ่เธอจะรู้วำ่ฉนัไดจ้ำกท่ีน่ีไปแลว้ หำกเธอรู้วำ่ฉนัจำกไป เธอจะมี
ควำมรู้สึกอยำ่งไรหนอ” ค  ำถำมดว้ยควำมอำลยัเหล่ำน้ี กรุ่นอยูใ่นจิตใจของเมมโล ทนัทีท่ีเขำมองเห็น
ทอ้งทุ่งแถบนั้น คิดไปจิตใจก็ยิง่เควง้ควำ้งยิง่ข้ึน โดยเฉพำะทำงบำ้นดว้ยแลว้ ไม่ทรำบวำ่ ป่ำนน้ี พ่อ แม่ 
และนอ้ง ๆ จะมีควำมรู้สึกต่อเขำอยำ่งไร ดู ๆ ก็น่ำแปลก และเป็นกำรอำจหำญมิใช่นอ้ยท่ีเขำตดัสินใจ
ยดึเอำพระเจำ้ผูท้รงพระชนมอ์ยูเ่ป็นนิจ เป็นท่ีพึ่ง ทั้ง ๆ ท่ีเขำไม่ค่อยรู้เร่ืองรำว เก่ียวกบัพระองคเ์ท่ำใด 
นกั และออกจะมืดมนส ำหรับเขำมำกทีเดียว 

เมมโลเดินไกลออกไปทุกขณะ จนกระทัง่เกือบถึงท่ีสุดปลำยอีกดำ้นหน่ึงของหุบเขำอนัสูงชนั 
จำกท่ีนัน่เขำมองเห็นบำ้นหลงัคำมุงดว้ยจำก และฝงูแกะของเขำซ่ึงอยูไ่กลลิบไดถ้นดัชดัเจน ท ำใหเ้ขำ
หวนคิดไป ถึงถอ้ยค ำท่ีเขำไดพ้ดูกบับิดำวำ่ “ภูเขำเหล่ำน้ี ไดเ้ล่ำใหผ้มฟังเก่ียวกบัเร่ืองพระเจำ้ แต่มนั
ซ่อนเร้นพระองคไ์ว ้ มิใหผ้มเห็นมนัเล่ำวำ่ มีพระเจำ้ท่ีเท่ียงแท ้ แต่ก็มิไดบ้อกใหต้ลอดวำ่จะพบพระองค์
ไดอ้ยำ่งไร นอกจำกจะชกัชวนใหผ้มแสวงหำพระองค ์ แต่ถำ้ผมอยูแ่ต่ในหุบเขำน้ี ผมก็คงมีสภำพอะไร
ไม่ผดิกบันกัโทษท่ีถูกขงั คงไม่ไดพ้บพระเจำ้ และถำ้ผมคอยแต่จะฟังเสียงพดูของภูเขำอยำ่งเดียว ผมคง
ไม่มีโอกำสไดย้นิพระสุรเสียงของพระเจำ้เป็นแน่ ผมควรจะนมสักำรภูเขำเหล่ำนั้นไหม ผมจะถวำย
เกียรติยศใหแ้ก่พระเจำ้ไดอ้ยำ่งไร” 

เขำจ ำไดว้ำ่ บิดำของเขำไดว้ำ่กล่ำวเขำอยำ่งโกรธเคืองวำ่ “ท ำไมแกถึงพดูดัง่คนไร้สติเช่นน้ี 
ภูเขำน้ีมีทุกอยำ่งพอแก่ควำมตอ้งกำรของพอ่แม่ และครอบครัวของเรำอยูแ่ลว้ เรำมีพระเจำ้ ยงัไม่
เพียงพออีกหรือ” เรำมีทั้งคอกปศุสัตว ์ เส้ือผำ้เคร่ืองนุ่งห่ม และอำหำรอยำ่งบริบูรณ์เช่นนั้น ยงัไม่
เพียงพอแก่ควำมตอ้งกำรของแกอีกหรือ” 

“เออ้....คุณพอ่ครับ ท่ีผมพดูน่ะ ไม่ไดห้มำยควำมวำ่ ผมตอ้งกำรแสวงหำควำมสุขฝ่ำยเน้ือ
หนงัมงัสำหรอกครับ ผมแสวงหำพระเจำ้ต่ำงหำก ผมจะไม่มีควำมสุขเลย หำกไม่ไดพ้บพระองค ์คุณพอ่
ก็ทรำบแลว้วำ่ ท่ำนโซโรเอสเตอร์แสวงหำอะไร ควำมสุข หรือพระเจำ้ กำรท่ีท่ำนตอ้งทนทุกขท์รมำน
อยำ่งแสนสำหสันั้นก็เพื่อพระเจำ้ และสัจธรรมแห่งควำมจริงมิใช่หรือ ผมเองก็จะแสวงหำสัจธรรมนั้น
เช่นเดียวกนั จะยอมเสียสละทุกอยำ่ง แมต้อ้งต่อสู้กบัควำมล ำบำกเพียงใดก็ตำม เพรำะถำ้ปรำศจำกพระ
เจำ้เสียแลว้ มนุษยก์็มีสภำพไม่ผดิจำกสัตวป่์ำนัน่เอง” 
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ค ำพดูของเด็กหนุ่มช่ำงร้อนแรง ไม่ผดิอะไรกบัเอำไฟจ้ีลงบนจิตใจของผูฟั้ง จนสุดท่ีจะทนทำน
ได ้ ดว้ยเหตุน้ีเอง บิดำของเขำจึงตดัสินใจไล่เขำออกจำกบำ้นไป หำกเขำยงัไม่ยอม เช่ือตำมแนวทำงท่ี
บรรพบุรุษไดว้ำงไวแ้ต่โบรำณกำล “...ถำ้เช่นนั้น เรำก็มีชีวติอยูอ่ยำ่งสัตวป่์ำและตำยอยำ่งสัตวป่์ำ ฟังดูซิ
เจำ้ลูกตวัดี มนัก ำลงัด่ำฉนัวำ่ เป็นสัตวป่์ำ” บิดำของเขำพดูเสียงเครียด ๆ ในล ำคออยำ่งโกรธแคน้ 
ในขณะเดินผละจำกเขำไป 

ขณะนั้นเป็นเวลำบ่ำยมำกแลว้ เมมโลตอ้งเดินทำงฝ่ำไปในควำมมืด เขำมองดูทิวทศัน์อนัเป็น
โลกนอ้ย ๆ ของเขำเป็นคร้ังสุดทำ้ย แลว้ก็เดินดุ่มต่อไปขำ้งหนำ้ ลำดลงตำมซอกเขำห่ำงจำกนั้นไม่ไกล
นกั มีล ำธำรไหลเช่ียวกระแสน ้ำไหลกระทบโขดหินและแก่งหิน ส่งเสียงดงัครืนโครมตลอดเวลำ หำก
เขำน ำฝงูแกะมำดว้ย แกะของเขำคงตกใจเพรำะเสียงน ้ำไหลนั้นเป็นแน่ 

ระยะช่วงสุดทำ้ยของหุบเขำนั้นลำดสูงข้ึน พอท่ีจะมองเห็นหมู่บำ้นไดบ้ำ้ง เมมโลปีข้ึนไปบน
กอ้นหินขนำดใหญ่ จอ้งมองไปท่ีกระท่อมท่ีอำศยั อนัเป็นเวทีชีวิตส่วนหน่ึงของเขำเป็นครู่ใหญ่ ดว้ย
ควำมรักและอำลยัสำมญัส ำนึกเตือนใหเ้มมโลทรำบวำ่ ฝงูแกะท่ีปล่อยใหเ้ล็มหญำ้ท่ีเนินเขำอนัไกลโนน้ 
ก ำลงัแตกฝงู ในควำมรู้สึกนั้นเขำอดท่ีจะแปลกใจไม่ไดว้ำ่ เหตุใดหนอทำงบำ้นจึงปล่อยปละละเลยฝงู
แกะเช่นน้ี ท่ีหนำ้กระท่อมของเขำมีผูจ้บักลุ่มกนัอยู ่ แมว้ำ่อำกำศจะเร่ิมมืดสลวั เขำก็รู้ไดว้ำ่คนกลุ่มนั้นมี
ใครบำ้ง หน่ึงในจ ำนวนนั้นยกผำ้สีขำวโบกไหว ๆ ไปมำ บุคคลผูน้ั้นตอ้งเป็นนอ้งสำวรองจำกเขำอยำ่ง
แน่นอน เธอมีอำยุอ่อนอกวำ่เขำหน่ึงปี ตลอดเวลำท่ีเติบโตมำ เมมโลรู้สึกวำ่นอ้งสำวของเขำคนนั้น เป็น
เพื่อนเล่นและเป็นท่ีปรึกษำท่ีดีท่ีสุดของเขำ เธอโบกผำ้เพื่อใหเ้ขำเลิกลม้ควำมตั้งใจกระนั้นหรือ เธอเรียก
เขำใหก้ลบับำ้นกระนั้นหรือ เมมโลจอ้งมองดว้ยควำมฉงนสนเท่ห์ แลว้ก็ถอดหมวก ออกโบกตอบ ทั้ง ๆ 
ท่ีไม่ทรำบวำ่ เธอจะรู้ควำมหมำยของเขำหรือไม่ 

เมมโลแทบไม่รู้สึกตวัเลยวำ่ ไดใ้ชห้มวก โบกตอบนอ้งสำวของเขำ นำนสักเท่ำใด กวำ่จะไดคิ้ด
พระอำทิตยก์็ลบัเหล่ียมเขำไปเสียแลว้ เงำมืดของขุนเขำต่ำงทอดตวับิดบงัภำพท่ีก ำลงัมองเสียส้ิน เพียง
ชัว่ครู่ต่อมำภำพนอ้งสำวท่ีก ำลงัโบกผำ้พนัคอไหว ๆ อยูน่ั้น ก็เลือนหำยไป รวมทั้งภำพกระท่อมท่ีก่อ
ดว้ยหิน หลงัคำมุงจำกของเขำก็เล่ือนลบัหำยไปดว้ย 

เมมโลหนัมำจอ้งมองเจำ้ซูม่ำดว้ยควำมรักและสงสำร เขำไม่ประสงคท่ี์จะใหม้นัตอ้งผจญกบั
ควำมล ำบำกร่วมกนักบัเขำเลย จึงไล่มนักลบับำ้น แต่ก็ดูเหมือนวำ่เจำ้สุนขัแสนรู้นั้นจะเขำ้ใจถึง
ควำมหมำยนั้นดีอยูแ่ลว้ มนัไม่ยอมห่ำงไปไหนเลย กลบักระโจนข้ึนไปยนืเคียงคู่กบัเขำ และเลียมือเขำ
อยำ่งประจบ เมมโลตบหวัเจำ้ซูม่ำอยำ่งเบำ ๆ เป็นกำรอนุญำตใหม้นัติดตำมไปดว้ยแลว้ทั้งคู่ก็ออก
เดินทำงต่อไป ลดัเลำะควำมมืดไปตำมทำงแคบ ๆ ระหวำ่งหุบเขำอนัลึกนั้น เสียงกระแสน ้ำจำกล ำธำร
ใกล ้ ๆ ดงักล่ำว สำดสัดหินผำดงัครืนโครม เป็นท่ีน่ำหวัน่กลวัไม่นอ้ย ไม่เฉพำะแต่แกะของเขำเท่ำนั้น
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จะตอ้งสะดุง้ตกใจต่อบรรยำกำศเช่นน้ี แมแ้ต่เมมโลเองหำกเขำรู้สักนิดถึงควำมล ำบำกยำกเขญ็ ท่ีจะตอ้ง
ผจญบนเส้นทำงอนัเก่ำแก่โบรำณกำล ท่ีเขำก ำลงัเดินอยูน่ั้นแลว้ เขำคงจะตกใจมิใช่นอ้ย 
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บทที ่2 ทีพ่กัแห่งแรกในทะเลทราย 

กวำ่เมมโลจะเดินทำงพน้เทือกเขำ ในประเทศเปอร์เซียมำได ้ ก็เป็นระยะทำงไกลมิใช่นอ้ย ทั้ง
เมมโลและซูม่ำสุนขัของเขำต่ำงเหน่ือยอ่อนไปตำม ๆ กนั เม่ือขนมปังและเนยแขง็อนัเป็นเสบียงท่ีติดตวั
มำหมดลง เขำก็ตอ้งรับจำ้งท ำงำน ไปในระหวำ่งทำง เพื่อแลกกบัอำหำร เช่นช่วยเล้ียงแกะบำ้ง รับจำ้งท ำ
อิฐบำ้ง และบำงคร้ังก็ตอ้งอำศยัหลบันอนใตโ้ขดหินหรือไม่ก็ใตร่้มไม ้ บำงขณะก็ไดย้นิเสียงสิงห์โต
ค ำรำมอยูใ่กล ้ ๆ นบัวำ่ตอ้งเส่ียงต่อภยัอนัตรำยอยำ่งยิง่ เขำอดสนเท่ห์อยูไ่ม่หำยวำ่ชีวิตของเขำรอดจำก
ภยั อนัน่ำสะพรึงกลวัเช่นนั้นไดอ้ยำ่งไรกนั 

ล ำธำรน ้ำท่ีไหลจำกเชิงเขำสูงดงักล่ำวในตอนตน้ไดเ้ป็นท่ีอำศยัอำบและด่ืมกินของเมมโล และ
เจำ้ซูม่ำระหวำ่งทำง ก่อนท่ีจะพน้เขตแดน ล ำธำรน้ี นอกจำกจะใหค้วำมช่ืนฉ ่ำแก่เขำ ในยำมเหน็ด
เหน่ือยและหิวกระหำยแลว้ ยงัใหค้วำมอบอุ่นในดำ้นจิตใจแก่เขำเป็นอนัมำกทั้งน้ีเพรำะเป็นล ำธำรสำย
เดียวกนัซ่ึงไหลลงมำ จำกท่ีเขำเคยน ำฝงูแกะลงด่ืมกินนั้นเอง หุบเขำแห่งควำมฝัน ถ่ินเกิดอนัสงบสุข 
ยงัคงแนบแน่นอยู ่ในควำมรู้สึกของเขำตลอดเวลำ เมมโลคิดอยูเ่สมอวำ่ สักวนัหน่ึง เขำจะตอ้งกลบัไป 

ยิง่ใกลจ้ะพน้หุบเขำท่ีเขำรอนแรมมำเท่ำใด ถนนหนทำงก็ยิง่กวำ้งขวำงข้ึน แต่เตม็ไปดว้ยฝุ่ น
ละออง จนแทบจะหำยใจไม่ออก และมีผูค้นสัญจรไปมำมำกข้ึนตำมล ำดบั เท่ำท่ีเมมโลสังเกตดูรู้สึกวำ่ 
ผูค้นเหล่ำนั้นไม่คอ่ยพดูจำกนัเลย แทบทุกคนลว้ยแต่มีใบหนำ้ท่ีเคร่งเครียดและดุดนัทั้งส้ิน โอกำสท่ีจะ
ขอควำมช่วยเหลือจำกผูค้นดงักล่ำวไม่มีเลย เขำเร่ิมรู้สึกกงักล ไม่แน่ใจวำ่ กำรเดินทำงของเขำจะน ำไปสู่
พระเจำ้ได ้

ยิง่คิดก็ยิง่สงสัย บำงทีพระเจำ้คงจะอยูบ่นเทือกเขำ ท่ีเขำเคยอำศยัอยูน่ัน่เอง ถำ้เช่นนั้น กำรท่ีเขำ
จำกมำน้ี จะมิเป็นกำรทอดทิ้งพระเจำ้ไปหรือ แต่อยำ่งไรก็ตำมเมมโลยงัคงกม้หนำ้กม้ตำเดินทำงต่อไป
อยำ่งไม่หยดุย ั้ง จนในท่ีสุดภำพล ำธำรท่ีเคยอำศยัอำบกิน มำตั้งแต่เด็กจนเติบใหญ่ ก็หำยลบัไปจำก
สำยตำ เมมโลอดท่ีจะหวำดหวัน่มิไดว้ำ่ กำรไปของเขำคร้ังน้ีอำจหมำยถึงชีวติของเขำ คงไม่มีโอกำส
หวนกลบัสู่บำ้นเกิดอีกแน่นอน ไปแลว้คงไปลบั เช่นเดียวกบัล ำธำร ท่ีหำยไปจำกสำยตำของเขำนัน่เอง 

ภำพทะเลทรำยท่ีทอดตวัยำวเหยยีดไปเบ้ืองหนำ้เสมือนลำงแห่งควำมแหง้แลง้ ควำมล ำบำกยำก
เขญ็ของชีวติ เมมโลเดินทำงไปกลำงทะเลทรำย อนัเวิง้วำ้ง ประหน่ึงไม่มีท่ีส้ินสุดนั้น อยำ่งไม่ยน่ยอ่ 
จนกระทัง่คืนหน่ึงจึงไดม้ำถึงท่ีพกัแรมของคนเดินทำง แห่งหน่ึงกลำงทะเลทรำยนั้น ตวัเรือนท่ีพกัก่อ
ดว้ยอิฐซ่ึงท ำดว้ยดินเหนียวตำกแหง้มิไดเ้ผำไฟ รำยรอบท่ีพกันั้นมีกระตอ๊บเก่ำ ๆ จวนจะพงัอยูห่ลำย
หลงั ตำมซอกซอยอนัสกปรกและคดเค้ียวระหวำ่งกระตอ๊บเหล่ำนั้น พลุกพล่ำนไปดว้ยผูค้นทั้งเด็กและ
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ผูใ้หญ่ สุนขัฝงูใหญ่กระโดดเขำ้จะกดัเมมโลและเจำ้ซูม่ำอยำ่งดุร้ำย แต่เขำก็สำมำรถใชไ้มเ้ทำ้ตีปัดป้อง
ไวไ้ด ้

เมมโลถำมหญิงคนหน่ึงไดค้วำมวำ่ หมู่บำ้นแห่งน้ี ช่ือหมูบำ้น เอสเปอร์แรนซำ เป็นชุมทำงของ
พอ่คำ้ท่ีจะเดินทำงไปคำ้ขำยงัประเทศอินดีย และเป็นศูนยร์วมท่ีพวกพอ่คำ้น ำสินคำ้ และข่ำวสำรมำจำก
เมืองตุโร ซ่ึงเป็นเมืองท่ำท่ีชำวโรมนัเอำสินคำ้แปลก ๆ ของตนมำขนถ่ำยแลกเปล่ียน 

ขณะท่ีเมมโลเดินผำ่นท่ีพกัคนเดินทำงนัน่เอง ชำยผูเ้ป็นเจำ้ของสถำนท่ีนั้น สังเกตเห็นวำ่กำร
แต่งกำยชุดเล้ียงแกะของเขำตลอดจนไมเ้ทำ้เล้ียงแกะ ซ่ึงผดิแปลกไปจำกลกัษณะของเด็กในทอ้งถ่ินนั้น 
จึงร้องถำมถึงควำมเป็นมำ และจุดมุ่งหมำยของเขำในกำรเดินทำงมำยงัหมู่บำ้นแห่งนั้น เมมโลไดต้อบ
ไปตำมควำมจริงวำ่ เขำเป็นเด็กเล้ียงแกะมำจำก “หุบเขำแห่งควำมฝัน” และเดินทำงมำเพื่อแสวงหำพระ
เจำ้ ค  ำบอกเล่ำของเมมโลสร้ำงควำมประหลำดใจใหแ้ก่ชำยผูน้ั้นไม่นอ้ย ขณะเดียวกนั ก็รู้สึกขบขนั และ
สมเพชในควำมนึกคิดของเด็กหนุ่มอยำ่งยิง่ เขำหวัเรำะจนตวังอ 

“เจำ้หนูเอ๋ย เจำ้วำ่เจำ้ตอ้งกำรพบพระเจำ้หรือ แลว้ท ำไมเจำ้จึงไม่อยูบ่นเทือกเขำเหล่ำนั้นเล่ำ 
พระเจำ้สถิตอยูบ่นนั้นแหละ น่ีเจำ้คิดวำ่พระเจำ้สถิตอยูต่ำมหมู่บำ้น หรือในสถำนท่ีพกัคนเดินทำงของ
ฉนักระนั้นหรือ เจำ้คิดผดิเสียแลว้ล่ะ ท่ีน่ีเจำ้จะพบไดทุ้กอยำ่ง ไม่วำ่เป็นหญิงร้ำยชำยชัว่ โจรผูร้้ำย พอ่คำ้
เจำ้เล่ห์ และอบำยมุข นำนำประกำร ยกเวน้แต่พระเจำ้ ฉนัขอรับรองวำ่พระเจำ้ไม่เคยเสด็จมำท่ีน่ีหรอก” 

ค ำพดูของชำยผูน้ั้น ท ำใหเ้มมโลงงงวยทอ้แทแ้ละมิรู้วำ่จะตอบประกำรใด จริงอยูเ่ขำอำจจะไม่
คุน้เคยกบักำรใชชี้วติของผูค้น ในสถำนท่ีพกัเลยก็ตำม แต่เน่ืองจำกควำมจ ำเป็นเก่ียวกบัอำหำร และท่ี
อำศยัหลบันอน ดงันั้นเมมโลจึงตดัสินใจ ท่ีจะขอท ำงำนกบัเจำ้ของท่ีพกัคนเดินทำงแห่งนั้น เพื่อเป็นกำร
แลกเปล่ียนและตั้งใจวำ่รุ่งเชำ้จะเดินทำงต่อไป ซ่ึงชำยผูน้ั้นก็รับเขำไวด้ว้ยควำมไม่เตม็ใจนกั เขำกล่ำววำ่ 

“เจำ้จะท ำงำนกบัฉนัก็ได ้ ควำมจริงฉนัไม่จ  ำเป็นจะตอ้งรับคนงำนเพิ่มเติมเลย แต่ถำ้เจำ้คงเป็น
คนขยนัขนัแขง็วอ่งไว ต่อกำรงำน และรู้จกัเคำรพนบนอบแขกของฉนั ฉนัก็ยนิดีรับ ฉนัจะใหฟ้ำง
ส ำหรับปูนอน ส่วนอำหำรนั้นเก็บเอำเศษท่ีเหลือของผูม้ำพกัก็คงจะพอ เพรำะโดยปกติแลว้ มีเศษอำหำร
เหลืออยูเ่สมอ เจำ้อำจจะไม่เคยชินต่อสภำพควำมเป็นอยูอ่ยำ่งน้ี แต่ตอ้งทนเอำ ฉนัช่วยอะไรมำกกวำ่น้ี
ไม่ได ้

แมว้ำ่ขอ้เสนอดงักล่ำว ตลอดจนบรรยำกำศในสถำนท่ีเช่นนั้น จะเป็นกำรฝืนต่อควำมรู้สึกของ
เมมโลสักเพียงใดก็ตำม แต่เม่ือไม่อำจหำท่ีพกัพิงไดดี้กวำ่น้ีเมมโลก็จ  ำตอ้งยอมตกลงตำม เขำหวงัวำ่
ระหวำ่งท่ีอยูท่ี่น่ีคงจะมีโอกำสไต่ถำมผูค้น พอเป็นแนวทำงใหเ้สำะแสวงหำพระเจำ้ได ้ เขำไดข้อร้องต่อ
เจำ้ของท่ีพกั ใหเ้จำ้ซูม่ำไดอ้ำศยัอยูก่บัเขำดว้ย ในตอนแรก ๆ เจำ้ของท่ีพกัคนเดินทำงปฏิเสธอยำ่งเดือด
ดำลวำ่ 
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“อะไรกนั ฉนัตั้งสถำนท่ีพกัน้ีข้ึนมำเพื่อเล้ียงสุนขัขำ้งถนนของเจำ้เช่นนั้นรึ ไม่ไดห้รอก” แต่
เม่ือเมมโลไดอ้อ้นวอน และอธิบำยวำ่ เจำ้ซูม่ำ เป็นสุนขัท่ีเขำเล้ียงมำตั้งแต่เล็ก ๆ เป็นเพื่อนเล่นท่ีมี
บุญคุณต่อเขำ มนัช่วยเขำเล้ียงแกะและเคยช่วยชีวติของเขำมำแลว้ หำใช่สุนขัขำ้งถนนไม่ เขำรับรองวำ่
มนัจะท ำตำมค ำสั่งของเขำทุกอยำ่ง และจะไม่กดัหรือก่อควำมร ำคำญ ใหแ้ก่แขกหรือผูม้ำพกัเลย ใน
ท่ีสุดก็ไดรั้บค ำยนิยอมใหม้นัอยูด่ว้ยเจำ้ของสถำนท่ีพกัคนเดินทำง ไดเ้รียกเด็กรับใชข้องเขำมำแลว้สั่งวำ่ 

“จงพำเด็กเล้ียงแกะคนน้ีไปท่ีลำนเก็บฟำง ส ำหรับเล้ียงแกะ ใหเ้ขำหลบันอนขำ้ง ๆ กองฟำงนัน่
แหละ หำท่ีใหเ้ขำสักมุมหน่ึง อยำ่เกะกะรบกวนสัตวข์องแขกของเรำ ส ำหรับเศษอำหำรตำมโตะ๊
รับประทำนอำหำรของแขก ก็แบ่งใหเ้ขำบำ้ง และถำ้สุนขัของเขำก่อควำมร ำคำญใหแ้ก่สัตว ์ หรือใครก็
ตำม ตอ้งบอกใหฉ้นัรู้ทนัที” 

เมมโลเดินทำงตำมเด็กรับใชส้กปรกมอมแมมคนนั้นไป อยำ่งหงอยเหงำ ผำ่นห้องพกัของแขก
ไปยงัลำนกวำ้งดำ้นหลงัเรือนพกันั้น ท่ีลำนนั้นเตม็ไปดว้ยสัตวพ์ำหนะต่ำง ๆ เช่น อูฐ มำ้ ลำ ผูเ้ดินทำง
บำงคนก็ก ำลงัใหส้ัตวข์องตนกินหญำ้ ด่ืมน ้ำ เม่ือเตรียมพร้อมในกำรเดินทำงในวนัต่อไป ลำนกวำ้งแห่ง
นั้นมีลกัษณะเป็นรูปส่ีเหล่ียม ลอ้มรอบไปดว้ยเรือนยกพื้นสูง ขำ้งล่ำงเป็นคอกสัตวเ์ล้ียง ส่วนชั้นบนท ำ
เป็นท่ีพกัส ำหรับแขกผูม้ำพกั 

เด็กรับใชผู้น้ั้นพำเมมโลเดินลดัเลำะ ผำ่นฝงูชนและฝงูสัตว ์ ไปยงัดำ้นหลงัของคอกสัตวแ์ห่ง
หน่ึง ณ ท่ีนัน่ มีกองฟำงใหญ่อยูก่องหน่ึง เด็กผูน้ั้นพดูกบัเมมโลวำ่ “น่ีแหละท่ีนอนของเธอละ แผฟ่ำง
ออกแลว้ คืนน้ีเธอก็จะนอนไดอ้ยำ่งสบำยดุจรำชำทีเดียว จ ำท่ีไวใ้หดี้นะ ประเด๋ียวจะลืมเสีย แต่เธอจะ
พกัผอ่นเด๋ียวน้ีเลยไม่ไดห้รอกตอ้งไปท ำงำนเสียก่อน ตอนน้ีก ำลงัยุง่ มีคนบอกวำ่ผูแ้ทนต่ำงพระเนตร
พระกรรณ์ของจกัรพรรด์ิจะเดินทำงมำท่ีน่ี ดีไม่ดีเรำจะถูกดุด่ำกนัแยที่เดียว แต่ไม่เป็นไรนกัหรอกคน
บุญหนกัศกัด์ิใหญ่เช่นน้ี มกัจะใหเ้งินค่ำบริกำรพวกเรำมำก ๆ เสมอ” 

เมมโลเดินตำมเด็กผูน้ั้นไปอยำ่งเงียบ ๆ แต่ในใจนั้นป่ันป่วนเป็นท่ีสุด เขำเดินผำ่นลำนท่ีเล้ียง
สัตว ์ ซ่ึงเตม็ไปดว้ยมูลสัตว ์ ส่งกล่ินเหมน็จนแทบส ำลกั เขำรู้สึกวำ่ เจำ้ของสถำนท่ีพกั เป็นคนท่ีเห็นแก่
ตวัอยำ่งร้ำยกำจเขำจะใชแ้รงงำนของลูกจำ้งอยำ่งเตม็ท่ี เพื่อผลประโยชน์ของตนเอง และเม่ือไม่พอใจ
ใคร จะไล่ออกทนัที โดยไม่มีเมตตำธรรมใด ๆ ชีวติของคนงำนของเขำไม่ผดิอะไร กบัมำ้ ลำ หรือสุนขั
ไล่เน้ือ คือจะมีคุณค่ำก็ต่อเม่ือมีก ำลงัวงัชำท ำงำนไดเ้ตม็ท่ีเท่ำนั้น คร้ันแก่เฒ่ำก็ถูกทอดทิ้งอยำ่งไม่มี
ควำมหมำยแต่อยำ่งใด 

ส่ิงท่ีเมมโลไดรั้บเป็นค่ำตอบแทนจำกกำรท ำงำนจึงเป็นเพียงเศษอำหำร และนอนบนกองฟำง
ท่ำมกลำงควำมสกปรก และควำมไม่เหมำะไม่ควรนำนำประกำรยิง่คิดก็ยิง่ไม่สบำยใจ จนบำงคร้ังเขำอด
ไม่ได ้ ท่ีจะคิดวำ่บำงทีบิดำมำรดำของเขำน่ำจะเป็นฝ่ำยถูกตอ้ง ถดัออกไปดำ้นหนำ้สถำนท่ีพกัคน
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เดินทำง ก็คือถนนซ่ึงน ำไปสู่ภูเขำและล ำธำรอนัยำวเหยียดแห่งหุบเขำแห่งควำมฝัน คิดถึงเร่ืองน้ีข้ึนมำ
ครำวใดก็อดท่ีจะสะทอ้นถอนใจ ร ำลึกนึกถึงวนัคืนท่ีเขำและเจำ้ซูม่ำเคยเล้ียงแกะ อยำ่งสงบสุขไม่ได.้.. 

ชัว่ขณะท่ีควำมคิดก ำลงักระเจิดกระเจิงอยูน่ั้น เสียงฝีเทำ้มำ้หลำยตวัก็ควบเขำ้มำในหมู่บำ้น 
ระคนเสียงสุนขัหลำยตวัเห่ำเซ็งแซ่ไปหมด ปลุกใหเ้ขำต่ืนตวัพร้อมท่ีจะลงมือท ำงำนทนัที 

เด็กรับใชพ้ำกนักุลีกุจอเปิดประตูดำ้นหลงัออก พวกท่ีเดินทำงต่ำงก็พำสัตวพ์ำหนะของตนเขำ้
มำในบริเวณท่ีพกั ท ำใหส้ถำนท่ีซ่ึงเบียดยดัเยยีดกนัอยูแ่ลว้ แออดัยิง่ข้ึนเสียงคึกคกัของผูค้นระคนเสียง
เหยยีบย  ่ำและเสียงร้องของมำ้ ท ำใหเ้มมโลตกใจจนตวัสั่น ทนัทีท่ีกองคำรำวำนชุดน้ีมำถึง คนงำนใน
สถำนท่ีพกัต่ำงท ำงำนอยำ่งรีบเร่งเป็นโกลำหล หอ้งหบัท่ีจดัวำ่ดีท่ีสุด ถูกตบแต่งประดบัประดำไว ้
ตอ้นรับผูม้ำใหม่อยำ่งเร่งรีบ เท่ำท่ีเมมโลทรำบ ผูย้ิง่ใหญ่ท่ีเดินทำงมำน้ีคือ ขนุพลกอลลสั แม่ทพัผู ้
ยิง่ใหญ่ของโรมนั กล่ำวกนัวำ่ ท่ำนผูน้ี้เป็นพระสหำยของจอมจกัรพรรด์ิซีซำร์ ผูลื้อนำมไปทัว่โลก 

หนำ้ท่ีของเมมโลและเฟสดำห์เด็กรับใช ้ ซ่ึงเป็นเพื่อนคนแรกของเขำในสถำนท่ีแห่งนั้นก็คือ 
คอยรับใชป้ระจ ำหอ้งของท่ำนแม่ทพั และคอยน ำค ำสั่งของท่ำนไปบอกพวกคนงำนวำ่ ท่ำนตอ้งกำร
อะไรบำ้ง เช่นอำหำรเคร่ืองด่ืม เป็นตน้ เขำตอ้งวิง่วุน่ไปมำระหวำ่งห้องพกัของแขกพิเศษผู ้ และท่ีซ่ึง
พวกคนใชเ้ตรียมของส ำหรับบริกำรอยูใ่นลำนดิน ในบริเวณท่ีพกัคนเดินทำงนั้น ปรำกฏวำ่ส่ิงท่ีตอ้ง
น ำมำบริกำรอยูเ่สมอ ก็คือสุรำ เม่ือท่ำนแม่ทพัผูน้ั้นม่อยหลบัไปแลว้ เฟสดำห์เพื่อนผูร่้วมงำนกบัเมมโล
ไดเ้อ่ยกบัเมมโลวำ่ “คืนน้ีขอใหฉ้นันอนกบัเธอดว้ยนะฉนัไม่กลำ้นอนกลำงลำนดิน ท่ีเตม็ไปดว้ยฝงูสัตว์
เช่นนั้นหรอก” 

เมมโลรีบตอบรับดว้ยควำมยินดี เพรำะอยำ่งนอ้ยก็จะไดมี้เพื่อนคุยพอแกเ้หงำไปไดบ้ำ้ง เด็ก
หนุ่มทั้งสองหอบเอำฟำงจำกกองใหญ่ มำปูเป็นท่ีนอนยงัดำ้นหลงัของคอกสัตว ์ ทำ้ยลำนดิน อนัเป็นท่ี
ก ำหนดใหเ้ป็นท่ีนอนของเมมโลตั้งแต่แรก แต่เน่ืองจำกสัตวใ์นท่ีนัน่ส่งเสียงรบกวนเด็กหนุ่มทั้งสองจึง
ไม่อำจข่มตำให้หลบัไดช้ัว่ขณะ ระหวำ่งนั้นทั้งสองไดไ้ถ่ถำมเร่ืองรำวของกนัและกนั เม่ือเฟสดำห์
ยนืยนัท่ีจะทรำบจุดประสงคข์องเมมโล ในกำรมำยงัหมู่บำ้นแห่งนั้นใหไ้ด ้ เมมโลจึงตอบวำ่ “ฉนัคิดวำ่
เพื่อนอำจจะไม่เขำ้ใจนกัก็ได ้ เพรำะวำ่เร่ืองน้ีเป็นเร่ืองส่วนตวั เป็นควำมรู้สึกลึกซ้ึง แมว้ำ่คุณพอ่คุณแม่
ของฉนัก็ไม่อำจเขำ้ใจ กล่ำวโดยสรุปคือ ฉนัเดินทำงเพื่อแสวงหำ ทางสายใหม่ ท่ีจะน ำไปสู่พระเจำ้” 

“ทำงสำยใหม่ท่ีจะน ำไปสู่พระเจำ้รึ” เพื่อนของเขำทวนค ำอยำ่งไม่น่ำเช่ือ 
“ก็ในเม่ือเรำมีเทพเจำ้ตั้งมำกอยำ่งน้ี เพื่อนยงัจะไปเสำะหำท่ีไหนอีก ดูซิ ในกรุงโรมเพียงแห่ง

เดียว ก็มีเทพเจำ้ตั้งร้อยพนัองคแ์ลว้ เพื่อนไม่เห็นหรือวำ่ มีโบสถว์หิำรอยูท่ ัว่ทุกแห่งหน วำ่กนัท่ีจริงแลว้ 
จอมจกัรพรรด์ิซีซำร์ออกกสัตสัของเรำ ก็เป็นเทพเจำ้เหมือนกนั คือเป็นสมมุติเทพยงัไงล่ะ พวกเรำทุก
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คนยงัตอ้งเคำรพนมสักำรพระองคท์่ำนน่ีนำ ถำ้เพื่อนอยำกจะพบพระเจำ้จริง ๆ ละก็ ฉนัจะขอแนะน ำให้
เดินทำงไปกรุงโรมดีกวำ่ 

“แต่ทำงท่ีดีกวำ่นั้น ก็ยงัมีอีก กล่ำวคือท่ำนแม่ทพักอลลสัผูน้ี้แหละ จะสืบรำชบลัลงักแ์ทนจอม
จกัรพรรด์ิของเรำ ยิง่กวำ่นั้นทัว่ทั้งรำชอำณำจกัรโรมนัจะถูกยดึครองโอกำสท่ีเรำจะแสวงหำ
ยศฐำบรรดำศกัด์ิ และทรัพยศ์ฤงคำรมีมำกทีเดียว ทำสทั้งหมดจะไดรั้บกำรปลดปล่อยใหไ้ดรั้บอิสระ ใน
วำระนั้นพวกบ่ำวไพร่ก็จะกลบัเป็นนำย ฉนัคิดวำ่ถำ้เธอไดไ้ปสมคัรกบัคนสนิทของท่ำนแม่ทพั เขำคง
พอใจในตวัเธออยำ่งแน่นอน แต่ถำ้ขืนท ำงำนในท่ีพกัคนเดินทำงอยำ่งน้ีเร่ือยไปละก็ ไม่มีทำงกำ้วหนำ้
อยำ่งแน่นอน เพรำะเขำขำดคนเล้ียงสัตวพ์ำหนะใหแ้ขก เรำจึงตอ้งเล้ียงสัตว ์ คลุกคลีอยูก่บัสัตว ์ ไม่มี
โอกำสดีถึงกบัไดรั้บใชแ้ขกถึงในหอ้งพกัหรอก เพิ่งจะมีเป็นคร้ังแรกตอนท่ีเธอมำอยูน่ี่แหละ ไม่มีทำงท่ี
จะส่งเสริมหรือสนบัสนุนคนท่ีหวงัควำมเจริญกำ้วหนำ้ ให้สมหวงัไดห้รอก” 

ขณะท่ีเด็กหนุ่มทั้งสองคุยกนัเพลินอยูน่ั้น อูฐไดเ้กิดกดักนั ท ำใหส้ัตวอ่ื์น ๆ พลอยต่ืนตกใจ และ
ส่งเสียงร้องดงัลัน่ไปหมด เมมโลจึงตอ้งลุกข้ึน จดัแจงใหส้ัตวเ์หล่ำนั้นสงบเสียงลง แลว้จึงกลบัมำ
สนทนำ แลกเปล่ียนควำมคิดเห็นกนัต่อไป ตอนหน่ึงเฟสดำห์ไดเ้อ่ยข้ึนวำ่ “ฉนัไม่เขำ้ใจเลยวำ่ กำร
แสวงหำพระเจำ้เช่นน้ีจะท ำใหเ้พื่อนไดอ้ะไรข้ึนมำ แต่ถำ้เพื่อนตั้งตน้ท ำงำนให้แก่จอมจกัรพรรด์ิของเรำ 
ผลท่ีไดรั้บยอ่มเป็นของจริงจงั คือรำยไดอ้ยำ่งงำม” 

คืนนั้นเมมโลนอนไม่ค่อยหลบั ควำมยำกล ำบำกควำมเหน็ดเหน่ือย ควำมวำ้เหวท่ี่ประดงัเขำ้มำ
ในควำมรู้สึก บวกกบักล่ินเหมน็อนัน่ำสะอิดสะเอียนของมูลสัตวท์  ำใหเ้ขำไม่อำจข่มตำลงได ้ อดคิด
อยำ่งคนทอ้แทไ้ม่ไดว้ำ่ เหตุใดเขำจึงตอ้งเผชิญกบักำรทดลองเช่นน้ี แต่ยิง่คิดก็ยิง่เห็นจริงวำ่ ณ สถำนท่ี
พกัคนเดินทำงแห่งน้ี เตม็ไปดว้ยอบำยมุข และควำมหมกมุ่นตำมโลกียวสิัย หำกเขำใฝ่ใจหรือหมกมุ่น
ดว้ย ก็อำจท ำใหลื้มคิดถึงพระเจำ้ไดโ้ดยง่ำย เมมโลนอนดูกลุ่มดำวอนัสุกสกำวบนทอ้งฟ้ำซ่ึงค่อย ๆ 
คลอ้ยเคล่ือนไปทีละนอ้ย และในหมู่ดำวนั้นเขำเห็นดวงดำวดวงหน่ึง ส่องแสงสวำ่งสุกใสกวำ่เพื่อนท ำ
ใหเ้ขำเกิดควำมคลำงแคลงใจข้ึนมำวำ่ อำจเป็นลำงสังหรณ์อะไรสักอยำ่งหน่ึง เขำคิดไปมองดูดวงดำว
ไปจนในท่ีสุดก็ม่อยหลบัไป ทั้ง ๆ ท่ีดวงตำทั้งคู่ยงัจอ้งจบัอยูท่ี่หมู่ดำวเหล่ำนั้น 

วนัรุ่งข้ึน เสียงสัตวใ์นคอกและท่ีลำนกวำ้งนั้นปลุกเมมโลใหต่ื้นตั้งแต่เชำ้ เขำรู้สึกสบำยใจข้ึน
เล็กนอ้ยท่ีสำมำรถตอบค ำขอ้งใจของตนเองไดบ้ำงประกำร เขำมัน่ใจวำ่ กำรร่วมขบวนหรือร่วมงำนกบั
นำยพลผูน้ี้ จะไม่ท ำใหเ้ขำไดพ้บพระเจำ้อยำ่งแน่นอน เขำไดต้ดัสินใจอยำ่งเด็ดขำดวำ่ เม่ือไดต้ั้งใจวำ่จะ
แสวงหำพระเจำ้แลว้ ก็จะตอ้งพยำยำมต่อไป ไม่ควรเลิกเสียกลำงคนั ดงันั้นเขำจึงตดัสินใจท่ีจะท ำงำน
ในสถำนท่ีพกัคนเดินทำงน้ีต่อไป แมว้ำ่กำรละโอกำสอนัดีงำม ในกำรท่ีจะไดท้  ำงำนกบัท่ำนนำยพล
โรมนั เช่นน้ี จะถูกผูอ่ื้นดูหม่ินเหยยีดหยำมวำ่ โฉดเขลำก็ตำม 
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แมว้ำ่เมมโลจะมีควำมตั้งใจท่ีแรงกลำ้น่ำชมเชย แต่เน่ืองจำกเมมโลเคยไดรั้บแต่ควำมอบอุ่นจำก
บิดำมำรดำ ไม่เคยใชชี้วิตอยำ่งตรำกตร ำล ำบำก และเผชิญกบัเล่ห์เหล่ียมและกำรเอำรัดเอำเปรียบของ
มนุษย ์ดงัท่ีตอ้งประสบอยูน้ี่มำก่อน ดงันั้นเมมโลจึงอดท่ีจะหวัน่ไหว และคิดไปต่ำง ๆ นำนำมิได ้ยิง่อยู่
ไปนำนวนัเขำ้ และไดรั้บควำมทุกขย์ำกมำกเขำ้ เมมโลก็ยิง่เช่ือคลอ้ยตำมค ำพดูของเฟสดำห์มำกข้ึนท่ีวำ่ 
มีแต่คนโง่เท่ำนั้น ท่ีมำท ำงำนในท่ีพกัคนเดินทำงแห่งน้ี เพรำะนอกจำกจะตอ้งท ำงำนอยำ่งเหน็ดเหน่ือย
จนสำยตวัแทบจะขำด จำกเชำ้จดเยน็ แทบวำ่จะไม่มีเวลำพกัผอ่นแลว้ อำหำรกำรกินก็ไดรั้บเพียง
เล็กนอ้ย ไม่คุม้กบัแรงงำนเลย นอกจำกนั้นยงัตอ้งหมกอยูก่บักล่ินเหมน็ จำกมูลสัตวอ์ยำ่งร้ำยกำจอีกดว้ย 
แต่อยำ่งไรก็ตำม เมมโลไม่อำจละเลยหรือหลงลืม ต่อกำรสืบเสำะหำพระเจำ้ของเขำไดเ้ลย ทุกคืนเขำ
มกัจะจอ้งมองดูดวงดำว ดงัหน่ึงพยำยำมเสำะหำใหเ้ห็นพระพกัตร์ของพระเจำ้ จำกดวงดำวเหล่ำนั้น 

วนัหน่ึงขณะท่ีเมมโลก ำลงันอนพกัผอ่นอยูใ่นห้องรับแขกนัน่เอง เขำก็ตอ้งสะดุง้ตกใจเม่ือเห็น
ชำยผูห้น่ึงเดินเขำ้มำในห้องนั้น ชำยผูน้ั้นแต่งกำยดว้ยเส้ือคลุมสีฟ้ำปักด้ินทองเป็นมนัระยบั และสวม
หมวกสีขำว ดว้ยกำรแต่งกำยและกิริยำอนัน่ำเคำรพนบัถือของเขำ เมมโลบอกตวัเองวำ่ ชำยผูน้ั้นจะเป็น
ใครอ่ืนไม่ได ้นอกจำกนกัปรำชญ ์หรือผูค้งแก่เรียนอยำ่งแน่นอน 

ชำยแปลกหนำ้ผูน้ั้นเดินมำหำเมมโล กล่ำวดว้ยเสียงเรียบ ๆ วำ่ “ฉนัตอ้งกำรหอ้งพกัสักหอ้ง
หน่ึง” 

เมมโลมิไดช้กัชำ้ รีบเดินน ำแขกของเขำ ตรงไปยงัหอ้งพกัพิเศษทนัที และรีบจดักำรหำอำหำร 
และน ้ำใหแ้ก่อูฐของชำยผูน้ั้นดว้ย บุคคลิกลกัษณะของแขกผูม้ำใหม่สร้ำงควำมฉงนสนเท่ห์ใหแ้ก่เมมโล
เป็นอนัมำกทีเดียว เขำรู้สึกอุ่นใจ ประหน่ึงวำ่ไดม้องทศันียภำพอนัน่ำประทบัใจของหุบเขำแห่งควำมฝัน
ของเขำทีเดียว หมวกสีขำว และเส้ือคลุมสีฟ้ำ ท ำใหเ้ขำนึกถึงปุยหิมะสีขำวท่ีปกคลุมยอดเขำอนังดงำม 
แต่นั้นไม่สู้กระไรนกั ส่ิงท่ีประทบัใจเขำมำกท่ีสุดก็คือ รูปร่ำง หนำ้ตำ ท่ำทำง นิสัยใจคอ สุ้มเสียง และ
แมก้ระทัง่รอยยิม้ ทุกอยำ่งลว้นแต่เป็นลกัษณะของควำมสงบสุขอยำ่งแทจ้ริง จนกระทัง่เมมโลถึงกบัคิด
ไปวำ่บำงที ชำยผูน้ั้นอำจจะเป็นพระเจำ้ซ่ึงจ ำแลงพระกำยมำก็ได ้

เม่ือเมมโลใหอ้ำหำรและน ้ำแก่อูฐเรียบร้อยแลว้เขำจึงขนเอำสัมภำระจำกหลงัอูฐข้ึนไปบนท่ีพกั 
แต่ขณะท่ีเมมโลเดินมำถึงหนำ้หอ้งพกัของแขกพิเศษของเขำนัน่เองเขำก็ไดย้นิเสียงของแขกของเขำ 
ก ำลงัพดูคุยกบัใครสักคนหน่ึง ดว้ยท่วงทีวำจำท่ีแสดงควำมอ่อนนอ้มเคำรพ ต่อบุคคลผูน้ั้นเป็นอนัมำก 
เมมโลไม่ปรำรถนำท่ีจะไดช่ื้อวำ่เป็นผูแ้อบฟังอ่ืนคุยกนั เขำจึงเดินจำกไป แต่ก่อนท่ีเขำจะเดินพน้หอ้ง
นั้นไป เขำก็จบัใจควำมจำกถอ้ยค ำของแขกของเขำไดว้ำ่ค  ำพดูนั้นแทจ้ริงเป็นค ำอธิษฐำน และค ำ
อธิษฐำนนั้นก็ช่ำงตรงกบัควำมรู้สึกนึกคิดของเขำเหลือเกิน ประหน่ึงวำ่ 
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เป็นถอ้ยค ำท่ีเขำพดูออกมำเอง ดว้ยค ำอธิษฐำนนั้นมีใจควำมวำ่ “ขำ้แต่พระเจำ้ผูท้รงสร้ำง
สำรพดัส่ิง ทั้งจกัรวำลขอพระองคท์รงโปรดประทำนดวงดำว ตำมท่ีพระองคไ์ดท้รงสัญญำไว ้ จำก
แผน่ดินของยำโคบ เป็นเคร่ืองหมำยน ำทำงแก่ผูท่ี้แสวงหำพระองค ์ ขอพระองคท์รงเปิดเผยใหข้ำ้พเจำ้
ทรำบ ถึงทำงใหม่แห่งควำมรอดของพระองคด์ว้ยเถิด.....” 

เม่ือค ำอธิษฐำนส้ินสุดลง เมมโลจึงเดินมำเคำะท่ีประตูและเขำ้ไปในหอ้งพกันั้น เมมโลไม่
อำจจะระงบัควำมต่ืนเตน้ยินดีไวไ้ด ้ เขำคิดวำ่ ค  ำถำมท่ีเขำตอ้งกำรนั้น ไดใ้กลเ้ขำ้มำแลว้ดว้ยควำมมัน่ใจ
วำ่ บดัน้ีเขำไดพ้บกบัผูท่ี้มีจุดหมำยในชีวติเช่นเดียวกนักบัเขำ เมมโลจึงตดัสินใจพดูกบัแขก ซ่ึงเขำคิดวำ่
เป็นนกัปรำชญน์ั้น ดว้ยท่ำทำงอนัสั่นและประหม่ำวำ่ “ผมก็แสวงหำทำงไปสู่พระเจำ้เช่นเดียวกนัครับ” 

ชำยผูน้ั้นยิม้ และเพื่อใหเ้มมโลคลำยควำมต่ืนเตน้เขำจึงเอ้ือมมือมำกุมมือของเมมโลไว ้ พลำง
เอ่ยถำมอยำ่งปรำณีวำ่ “เธอมำจำกไหน พอ่หนุ่มนอ้ย”  

“บำ้นผมอยูท่ี่หุบเขำแห่งควำมฝัน อนัไกลโพน้ภูเขำเหล่ำนั้นไดเ้ล่ำใหผ้มฟังถึงเร่ืองพระเจำ้ ท ำ
ใหผ้มมีควำมกระตือรือร้นท่ีจะไดพ้บพระองค ์จึงไดอ้อกเดินทำงเพื่อแสวงหำพระองคด์ว้ย” เมมโล 

กล่ำวตอบ 
“ฉนัก็เช่นเดียวกนักบัเธอ” ชำยผูน้ั้นกล่ำวกบัเมมโลอยำ่งถ่อมตวั และพดูต่อไปวำ่ “เธอไดท้รำบ

ถึงหลกัท่ีส ำคญับำ้งแลว้ ซ่ึงคนทั้งโลกจ ำเป็นจะตอ้งรู้ดว้ยพอ่หนุ่ม จงรู้ไดเ้ถิดวำ่ กำรท่ีภูเขำหรือส่ิงของ
ท่ีเรียกวำ่ธรรมชำติ กล่ำวถึงพระเจำ้ แสดงวำ่ พระองคท์รงเป็นใหญ่เหนือส่ิงเหล่ำนั้น เหนือธรรมชำติทั้ง
ปวง” 

จำกกิริยำท่ำทำงและค ำพดูของชำยผูน้ั้น ท ำใหเ้มมโลรู้สึกอบอุ่นใจเป็นอยำ่งยิง่ จึงไดเ้อ่ยขอ
ติดตำมไปดว้ย โดยอำสำวำ่จะเป็นผูเ้ล้ียงอูฐให ้และจะคอยเป็นยำม เฝ้ำระวงัภยัให้ตลอดเวลำท่ีชำยผูน้ั้น
พกัผอ่นหลบันอน โดยไม่เกรงกลวัต่อภยัอนัตรำยใด ๆ ไม่วำ่จะเป็นโจรหรือผูร้้ำย หรือสิงสำรำสัตว ์
เช่นสิงห์โตก็ตำมตรำบใดท่ีเขำและเจำ้ซูม่ำสุนขัแสนรู้ของเขำ ยงัมีชีวติอยูเ่ขำจะไม่ยอมอนัตรำยมำแผว้
พำนเลย ส่วนเร่ืองอำหำรก็ไม่ตอ้งกลวัจะหมดเปลือง เพรำะวำ่เขำจะกินเพียงแต่นอ้ยเท่ำนั้น 

ชำยผูน้ั้นยิม้อยำ่งเอำใจ ในควำมกระตือรือร้นของเมมโล คร้ันแลว้ก็กล่ำวเตือนสติดว้ยถอ้ยค ำ
สุขมุ สมกบัควำมเป็นนกัปรำชญว์ำ่ “เส้นทำงกำรแสวงหำพระเจำ้ของฉนัและเธอ อำจจะไม่เหมือนกนัก็
ได ้ กำรท่ีจะพบพระเจำ้นั้นไม่จ  ำเป็นตอ้งละทิ้งกำรงำนไปเลย พระเจำ้อำจจะส ำแดงพระกำยใหเ้รำเห็น
ในท่ีใดท่ีหน่ึงก็ได ้ พระองคก์็อำจปรำกฏพระกำยใหเ้ด็กเล้ียงแกะอยำ่งเธอ เท่ำกบัท่ีปรำกฏแก่บรรดำ
นกัปรำชญร์ำชครูทั้งหลำย หำกวำ่เธอยงัคงซ่ือสัตยแ์ละจงรักภกัดีต่อพระองค ์ ส่วนกำรท่ีเธอคิดจะ
เปล่ียนฐำนะเป็นนกัปรำชญน์ั้น มิใช่วถีิชีวติท่ีจะน ำเธอไปสู่พระเจำ้แต่อยำ่งใด มีนกัปรำชญร์ำชบญัฑิต
หลำยคนซ่ึงไมมี่วนัจะพบพระเจำ้ไดเ้ลย เพรำะพวกเขำแสวงหำพระเจำ้ดว้ยกำรใช่ควำมรู้ และ
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ควำมสำมำรถของตนเองไม่รู้จกัถ่อมตวัอยูภ่ำยใตก้ำรน ำของพระเจำ้ ผูท้รงไวซ่ึ้งพระสติปัญญำท่ีแทจ้ริง 
พระองคผ์ูท้รงเป็นควำมจริง และเป็นทำงแห่งชีวิต จะเผยถึงควำมจริงและวถีิทำงแห่งชีวติ ใหแ้ก่เหล่ำผู ้
แสวงหำพระองค ์ อน่ึงถำ้พระองคท์รงเป็นพระบิดำแลว้ เรำทั้งหลำยก็จะตอ้งเป็นบุตร ผูอ้ยูใ่นโอวำท
ของพระองค ์แต่ถำ้หำกบรรดำนกัปรำชญท์ั้งหลำยขำดควำมสุภำพอ่อนนอ้ม ไม่ยอมเช่ือฟังพระองคแ์ลว้ 
ฉนัเช่ือวำ่เด็กท่ีมีควำมเช่ือต่อพระองคอ์ยำ่งเธอน่ีแหละ จะไดรั้บกำรทรงน ำ ใหรู้้ถึงวิถีทำงท่ีจะน ำไปสู่
พระเจำ้ไดดี้ และถูกตอ้งมำกกวำ่นกัปรำชญเ์หล่ำนั้นเสียอีก อน่ึงถำ้หำกเป็นผูท่ี้พระเจำ้ทรงเลือกสรรไว ้
พระองคอ์ำจจะปรำกฏพระกำยใหเ้ห็นเร็วยิง่กวำ่ใคร ๆ แมแ้ต่เธอก็อำจไดพ้บพระองคก่์อนฉนั และ
เพื่อนของฉนัอีกก็ได”้ 

เมมโลรู้สึกสนใจในถอ้ยค ำของชำยผูน้ั้นมำก เขำไต่ถำมคู่สนทนำของเขำอยำ่งกระตือรือร้นวำ่ 
เคยพบพระเจำ้มำแลว้หรือยงั เม่ือไดรั้บค ำตอบปฏิเสธวำ่ยงัไม่เคยพบเลย ก็ถำมถึงควำมหมำยของ
ดวงดำวนั้นต่อไปอีก “แลว้เร่ืองรำวดวงดำวเล่ำครับ หมำยถึงอะไร ผมไดย้นิท่ำนเอ่ยถึงดวงดำว เพรำะ
ขณะท่ีผมเดินมำถึงหนำ้หอ้ง เป็นเวลำท่ีท่ำนก ำลงัอธิษฐำนพอดี ผมไม่สู้จะเขำ้ใจนกั ทุกคืนเวลำผมนอน
ตรงกองฟำงทำ้ยคอกเล้ียงสัตวน์ั้น ผมสังเกตเห็นดวงดำวหน่ึงส่องแสงสุกใสผดิกบัดำวดวงอ่ืน ๆ และดู
เหมือนวำ่ ในแต่ละคืนมนัจะส่องแสงสวำ่งโรจน์ยิง่ข้ึนเป็นล ำดบัอีกดว้ย ท่ำนหมำยถึงดำวดวงน้ีหรือ
เปล่ำครับ” 

“ฉนัไม่ทรำบเหมือนกนัวำ่ จะใช่หรือไม่” คู่สนทนำผูอ้ำวุโสของเมมโลตอบอยำ่งตรงไปตรงมำ 
และกล่ำวเพิ่มเติมวำ่ “ฉนัและเพื่อนของฉนัอีกสองคน ช่ือแกสปำร์และเมลกอร์ ก ำลงัเดินทำงไป 
เพื่อท่ีจะแสวงหำควำมจริง ตำมท่ีศำสดำพยำกรณ์ไดท้  ำนำยไวแ้ต่โบรำณวำ่จะมีดำวดวงหน่ึงปรำกฏข้ึน 
เหนือแผน่ดินของยำโคบ คือประเทศปำเลสไตน์ พร้อมกนันั้น องคพ์ระเมสิยำห์ก็จะเสด็จมำบงัเกิดใน
ดินแดนนั้น นบัตั้งแต่โบรำณกำลมำ ไดมี้นิมิตต่ำง ๆ ตำมท่ีท ำนำยไวเ้กิดข้ึนหลำยอยำ่งแลว้ ฉนัเช่ือแน่
วำ่ เคร่ืองหมำยแห่งกำรเสด็จมำของพระองค ์คงจะไม่ยดึเยื้อนกั ทั้งฉนัและเธอต่ำงก็มีหนำ้ท่ีท่ีจะตอ้งท ำ 
ถำ้ต่ำงฝ่ำยต่ำงลม้เหลวเสียแลว้ ก็ไม่อำจช่วยใหเ้รำพบพระเจำ้ไดส้มปรำถนำ ฉะนั้นเรำจะตอ้งร่วมมือกนั 
ฉนัจะอธิษฐำนเผือ่เธอ และในแนวทำงเดียวกนักบัเธอ เพื่อใหเ้ธอไดพ้บองคพ์ระเมสิยำห์ 
พระมหำกษตัริยข์องเรำ” 

พอพดูจบเขำก็ลุกข้ึนยนื มือหน่ึงลูบศีรษะเมมโลดว้ยควำมยนิดี ส่วนอีกมือหน่ึงผำยไปยงั
สวรรคเ์บ้ืองบนแลว้ทูลต่อพระเจำ้วำ่ “ขำ้แต่พระเจำ้ผูไ้ดท้รงสัญญำวำ่ จะส่งดวงดำวมำจำกแผน่ดินของ
ยำโคบ ขอพระองคท์รงน ำเด็กเล้ียงแกะผูน้ี้ ใหรู้้ถึงพระประสงคข์องพระองคด์ว้ยเถิด” 

นกัปรำชญคู์่สนทนำของเมมโล ไดป้ลอบใจเมมโลวำ่ ในกำรแสวงหำพระเจำ้นั้น จ  ำตอ้ง
เสียสละทุกส่ิงทุกอยำ่ง และถำ้ถึงครำวจ ำเป็น แมแ้ต่ชีวติก็ยอมพลีใหไ้ด ้ และเมมโลก็อยูใ่นสภำพท่ี



 23 

เตรียมพร้อมอยูแ่ลว้ ไม่จ  ำเป็นจะตอ้งพะวงอะไรอีก และบำงทีวถีิทำงของเมมโลอำจจะประสบผลส ำเร็จ
มำกวำ่ตวัเขำเองก็ได ้

ตอนหน่ึงเขำอธิบำยวำ่ “ในกำรแสวงหำพระเจำ้นั้น จะตอ้งด ำเนินไปตำมควำมตั้งใจ และควำม
เช่ือของเธอเอง จะหวงัพึ่งผูใ้ดไม่ได ้ ถำ้หำกยงัหวงัท่ีจะอำศยัผูอ่ื้นอยูแ่ลว้ ก็เท่ำกบัเธอหวงัพึ่งใน
สติปัญญำของมนุษยซ่ึ์งจะท ำใหเ้ธอไม่มีโอกำสพบพระเจำ้ไดเ้ลย ในกำรแสวงหำพระเจำ้นั้น กำรอำศยั
ควำมช่วยเหลือของมนุษยด์ว้ยกนั จะไม่มีประโยชน์อะไรเลย เธอจะตอ้งเช่ือฟังและท ำตำมสัจธรรมอนั
สูงสุด ท่ีพระองคป์ระทำนแก่เธอเท่ำนั้น จึงจะไดพ้บพระองคใ์นท่ีสุด แมว้ำ่จะล่ำชำ้ไปบำ้ง ก็ไม่ท ำให้
ผดิหวงั 

เมมโลกำ้วเดินลงบนัได ดว้ยควำมรู้สึกอนัสับสนก่ึงปิติยนิดี และก่ึงเศร้ำใจระคนกนั ท่ีรู้สึกยนิดี
ก็เพรำะวำ่ถอ้ยค ำของแขกผูท้รงควำมรู้กอปรไปดว้ยควำมเมตตำปรำณีผูน้ั้น ก่อให้เกิดควำมรู้ควำม
อบอุ่นใจ และก่อใหเ้กิดควำมเช่ือมัน่ ในอนัท่ีจะฟันฝ่ำอุปสรรคต่อไป เพรำะเขำก็รู้แลว้วำ่อยำ่งนอ้ยท่ีสุด
ก็มิใช่วำ่ มีเขำเพียงคนเดียวเท่ำนั้น ท่ีเดินตำมเส้นทำงสำยน้ี แต่ท่ีน่ำเสียใจก็คือ ไม่อำจไดร่้วมทำงไปกบั
ผูซ่ึ้งท ำใหเ้ขำเกิดควำมอบอุ่นใจนั้นได ้ เมมโลรู้สึกวำ่กำรพบผูค้งแก่เรียนผูน้ั้น ไดท้  ำใหเ้ขำมีควำมรู้สึก
ดงัหน่ึงวำ่ไดอ้ยูใ่กลชิ้ดกบัพระเจำ้ จึงปรำรถนำท่ีจะร่วมทำงและมีส่วนในกำรเขำ้เฝ้ำพระเจำ้ดว้ย แต่แลว้
ก็ถูกปฏิเสธ ปล่อยใหอ้ยูเ่ควง้ควำ้ง ในทะเลทรำยตำมล ำพงัอยำ่งผดิหวงั 

เม่ือเมมโลเดินลงมำถึงชั้นล่ำง เขำก็รีบวิง่ไปยงัคอกสัตวอ์นัเป็นท่ีพกัของเขำทนัที เจำ้ซูม่ำสุนขั
แสนรู้เพื่อนผูส้ัตยซ่ื์อ กระโจนเขำ้เคลำ้เคลียเขำอยำ่งดีใจ เมมโลโอบคอมนัไว ้ ซบหนำ้ลงกบัขนอนั
ปุกปุยของมนัอยำ่งต้ืนตนั ควำมรู้สึกหลำยอยำ่งประดงัเขำ้มำในจิตใจของเขำอยำ่งท่วมทน้ เด็กหนุ่มไม่
อำจซ่อนไวไ้ด ้เขำร้องไห ้โดยมีขนสัตวเ์พื่อนคู่ยำก เป็นท่ีรองรับและซบัน ้ำตำ 
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บทที ่3 เดยีวดาย 

เหตุกำรณ์ต่ำง ๆ ท่ีเมมโลเผชิญมำดว้ยตนเอง ในสถำนท่ีพกัคนเดินทำงแห่งนั้น ดูเหมือนวำ่
นบัวนัก็จะยิง่ท  ำใหเ้ขำผดิหวงั เป็นท่ีน่ำเยำะเยย้ของคนอ่ืนมำกข้ึนตำมล ำดบั จริงอยู ่แมว้ำ่เมมโลจะบอก
ปัดขอ้เสนอ ท่ีจะท ำงำนร่วมกบัท่ำนแม่ทพัของจอมจกัรพรรด์ิแห่งโรมนั ดว้ยจิตใจอนัเด็ดเด่ียวแน่วแน่ 
แต่บำงคร้ังเมมโลก็อดท่ีจะนึกเสียดำยโอกำสอนัดีน้ี ตำมประสำของเด็กหนุ่มมิได ้ เพรำะวำ่ขอ้เสนอ
เช่นนั้น เป็นบนัไดทองท่ีจะน ำไปสู่อ ำนำจและทรัพยส์มบติัในภำยหลงั บดัน้ีโอกำสอนัแสนดี ซ่ึงจะท ำ
ใหชี้วติบรรลุผลส ำเร็จเช่นนั้น คงไม่หวนกลบัมำอีกอยำ่งแน่นอน และคร้ันเม่ือนกัปรำชญผ์ูมี้เป้ำหมำย
ในชีวติตรงกนักบัเขำ ผำ่นเขำ้มำในวงจรของชีวิต ควำมหวงัท่ีจะยดึท่ำนผูน้ั้นไวเ้ป็นท่ีพึ่ง ก็จ  ำตอ้งสลำย
ลงอีก เมมโลรู้สึกวำ่ส่ิงเหล่ำน้ี ช่ำงผลกัใสใหเ้ขำตอ้งพึ่งกำรทรงน ำของพระเจำ้ผูอ้ยูไ่กลแสนไกลเพียง
องคเ์ดียวเท่ำนั้น ซ่ึงเขำไม่เคยพบเคยเห็นมำก่อนเลย 

ควำมผดิหวงัดงักล่ำว ท ำใหเ้มมโลรู้สึกทอ้แทเ้ปรียบดงัคนเหน่ือยอ่อน และก ำลงัจะตำยใน
ทะเลทรำยอนัร้อนระอุ คร้ันเห็นผูน้ ำน ้ำเดินทำงใกลเ้ขำ้มำ ก็ดีใจใคร่ท่ีจะขอด่ืมน ้ำอนัเยน็ฉ ่ำใหช่ื้นใจ แต่
แลว้เขำก็มิไดแ้วะเวยีนหรือเจียดน ้ำใหเ้ลยกลบัผำ่นไปอยำ่งไม่เหลียวแลแมแ้ต่นอ้ย 

เมมโลตอ้งตกอยูใ่นปรักตมแห่งควำมทำรุณของชีวิตอยำ่งไม่มีทำงออก ตอ้งท ำงำนอยำ่งหนกั
ตั้งแต่เชำ้จดค ่ำ บำงคร้ังก็ถูกโขกสับ ด่ำทอ สำรพดั ในฐำนะท่ีเป็นคนต่ำงถ่ิน และเป็นคนใช ้ เมมโลจึง
ตอ้งยอมสู้ทนภำวะเหล่ำน้ีโดยไม่มีทำงหลีกเล่ียง ตอ้งกล ้ำกลืนควำมขมข่ืนไว ้ จิตใจห่อเห่ียวหำควำมช่ืน
บำนไม่ไดเ้ลย ดงัหน่ึงถูกบดเป็นผยุผงกระนั้น 
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เมมโล ตอ้งท ำงำนอยำ่งหนกั ตั้งแต่เชำ้จดค ่ำ 
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แมย้ำมจะพกัผอ่นหลบันอน ก็รู้สึกวำ่ร่ำงกำยเม่ือยลำ้ อ่อนเพลียเกินกวำ่ท่ีจะหลบัไปไดอ้ยำ่งมี
ควำมสุขไดแ้ต่มองดูดวงดำวต่ำง ๆ ในทอ้งฟ้ำ เสมือนหน่ึงวำ่จะใหม้นัพดูกบัเขำ ถึงเร่ืองรำวท่ีปรำกฏ
เหนือแผน่ดินของยำโคบ และหำกวำ่เป็นเช่นนั้นจริง เขำก็คงจะกระเซอะกระเซิงฝ่ำเปลวแดดท่ีแผดเผำ
ระยบิระยบั และทะเลทรำยท่ีร้อนระอุดั้นดน้ไปเสำะหำให้ถึงท่ีสุด 

เมมโลจ ำตอ้งอยู ่ณ ท่ีนัน่ต่อไปอีก เผือ่วำ่มีโอกำสติดตำมขบวนคำรำวำนเดินทำง ไปยงัแผน่ดิน
ของยำโคบหรือประเทศปำเลสไตน์ ท่ีเขำตั้งใจไว ้เพรำะนกัปรำชญไ์ดอ้ำ้งค ำพยำกรณ์ไวว้ำ่ องคพ์ระเมสิ
ยำห์จะทรงปรำกฏพระองคใ์นแผน่ดินนั้น 

แมว้ำ่จะตอ้งเผชิญกบัควำมทุกขย์ำกอยำ่งมำกมำยแต่จิตใจของเมมโล ก็ยงัรุ่งโรจน์ไปดว้ยควำม
เช่ือในพระเจำ้อยำ่งไม่มีวนัเส่ือมคลำย 

ต่อมำอีกไม่นำน ก็มีกองคำรำวำนเดินทำงมำจำกประเทศปำเลสไตน์ เมมโลรู้สึกดีใจเป็นอยำ่ง
ยิง่ท่ีไดท้รำบข่ำวครำวเก่ียวกบัประเทศนั้นบำ้ง แต่ก็ตอ้งแปลกใจเหลือท่ีจะกล่ำว เพรำะบุคคลเหล่ำนั้น 
มิไดใ้หค้วำมสนใจค ำถำมของเขำเลย มิหน ำซ ้ ำยงัรังเกียจท่ีจะตอบเสียอีก เม่ือเมมโลไต่ถำมก็กลบัถูก
ตะคอกเอำ ดว้ยน ้ำเสียงกระดำ้ง ซ่ึงเยำะหยนัวำ่ 

“เชอะ ปำเลสไตน์เรอะ เจำ้หนูนอ้ย เจำ้อยำกจะไปนกัหรือ ประเทศนัน่แน่ะ มนัเป็นดินแดน
ของคนยำกจน ดินแดนท่ีตอ้งระทมขมข่ืนท่ีสุด เป็นแหล่งของสุนขั และทำสจอมโว ท่ีเท่ียวคุยอวดอำ้ง
วำ่เป็นผูท่ี้มีอิสระเสรี เป็นดินแดนท่ีเตม็ไปดว้ยกำรทะเลำะเบำะแวง้ ทำงกรุงโรมคิดจะส่งทหำรออกบด
ขยี้เสียหลำยคร้ังแลว้ รู้ไหม 

“เร่ืองพระเจำ้รึ พระมหำกษตัริยผ์ูย้ิง่ใหญ่รึ พระเมสิยำห์รึฮะฮำ้ ไดห้นูเอย๊ พวกยวิทั้งหลำยก็คิด
อยำ่งน้ีแหละคือตอ้งกำรใหพ้ระเจำ้มำเป็นพระมหำกษตัริยข์องพวกเขำอยำ่ไปหวงัเลย ไอพ้วกด้ือร้ันหวั
กบฏพวกน้ีน่ะ ตอนท่ีเจำ้นำยของพวกขำ้ไปเฝ้ำกษตัริยเ์ฮโรด ไดย้นิเขำพดูกนัวำ่จะส่งกองทพัออกกวำด
ลำ้ง พวกท่ีคิดจะเป็นเส้ียนหนำมของแผน่ดินใหห้มด กษตัริยข์องพวกยวิเรอะ ต่อใหเ้หำะลงมำจำก
สวรรคเ์ถอะ อยูไ่ดไ้ม่นำนก็ตอ้งแจวอำ้วไปเท่ำนั้นแหละ กษตัริยท่ี์ไม่มีกองทพั ไม่มีแสนยำนุภำพจะมี
ควำมหมำยอะไร ครองโลกอยูไ่ดไ้ม่นำนนกัหรอก เจำ้จงดูจกัรพรรด์ิซีซำร์ ออกสัตสัไว ้ เป็นตวัอยำ่ง
เถอะ นัน่แหละจึงจะสมเป็นกษตัริย ์ใคร ๆ ก็สวำมิภกัด์ิต่อพระองคท์ั้งนั้นแหละ เจำ้อยำ่ไปหลงผดิเชียว
นำ ในประเทศปำเลสไตน์เอง ก็ไม่มีใครสนใจในเร่ืองอยำ่งท่ีเจำ้ถำมนกัหรอก เวน้แต่ไดพ้วกท่ีบำ้คลัง่
ในศำสนำเท่ำนั้นแหละ” 

คร้ังแรก คิดวำ่จะไดรั้บข่ำวดี แต่แลว้เม่ือไดฟั้งค ำพูดดงักล่ำวเขำ้ กลบักระทบกระเทือนจิตใจ
ของเมมโลมำกยิง่ข้ึน 
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ชนชำติ ขำ้ทำส สุนขั ยำกจน ช่ำงพดูไดข้นำดน้ีเชียวหรือ ก็ดินแดนแห่งน้ีมิใช่หรือ ท่ีพระเจำ้จะ
ทรงส ำแดงพระองคต่์อพลไพร่ของพระองค ์ แลว้ท ำไมจึงไม่เป็นเช่นนั้นเล่ำ หรือวำ่ชำวยวิดงักล่ำวมี
จิตใจเลวทรำมต ่ำชำ้จนจ ำเป็นท่ีจะตอ้งไดรั้บควำมช่วยเหลือจำกพระเจำ้ ยิง่กวำ่ชำติอ่ืน ๆ หรือ แต่เม่ือ
พระเจำ้ไดท้รงส ำแดงวถีิทำงแห่งชีวติ ท่ีจะน ำไปสู่พระองคแ์ก่มนุษยแ์ลว้ ก็น่ำจะท ำลำยลำ้งอ ำนำจควำม
ชัว่ร้ำยใหสู้ญส้ินไปมิใช่หรือ พระเจำ้มิไดท้รงครอบครอง และปกครองดวงจิตของมนุษยห์รือ 
จกัรวรรด์ิท่ีคงอยูไ่ด ้ดว้ยแสนยำนุภำพ ดว้ยอำวธุยทุธภณัฑแ์ละก ำลงัทหำรนั้น มิใช่แผน่ดินท่ีพระเจำ้พึ่ง
แสวงหำอยำ่งแน่นอน 

เชำ้มืดของวนัรุ่งข้ึน ขณะท่ีเมมโลก ำลงัสำลวนอยูก่บักำรจดัแจงเตรียมเอำขำ้วของ บรรทุกอูฐ
ไวใ้หแ้ขกอยูน่ั้น เฟสดำห์เพื่อนร่วมงำนของเขำ ก็มำพดูกบัเมมโลวำ่ “ฉนัลืมบอกเธอไปวำ่ เรำไดข้่ำววำ่
จะมีกองคำรำวำนเดินทำงผำ่นมำทำงน้ี และมุ่งสู่กรุงเยรูซำเล็ม ถำ้เธอข่ีอูฐใหเ้ขำได ้ ฉนัคิดวำ่ คงจะขอ
ติดตำมไปกบัพวกเขำไดห้รอก โดยไม่ตอ้งเสียเงินเสียทองอะไรดว้ย พวกน้ีเป็นชำวยิวนะ ถำ้เธอไม่
รังเกียจในเร่ืองชำติพนัธ์ุละก็ ไปกบัเขำก็คงไม่เป็นไรกระมงั” 

เป็นควำมจริงดงัค ำบอกเล่ำนั้น กองคำรำวำนดงักล่ำว ก ำลงัมุ่งไปสู่กรุงเยรูซำเล็ม และพวกเขำ
ตอ้งกำรคนท่ีข่ีอูฐดว้ย ดงันั้นจึงไม่เป็นกำรยำกนกั ท่ีเมมโลจะไดรั้บอนุญำตใหร่้วมขบวนไปดว้ย เพรำะ
เขำสำมำรถข่ีอูฐไดดี้อยูแ่ลว้ เขำรู้สึกดีใจเป็นอยำ่งยิง่ท่ีจะไดจ้ำกสถำนท่ีแห่งน้ีไป ไม่เพียงแต่เมมโล
เท่ำนั้น แมแ้ต่เจำ้ซูม่ำเองก็ลิงโลดท่ีจะไดผ้จญภยัต่อไปมิใช่นอ้ย มนักระโดยโลดเตน้เป็นกำรใหญ่ 

กำรเดินทำงในทะเลทรำยอนักวำ้งใหญ่ไพศำลนั้นเตม็ไปดว้ยควำมเหน่ือยอ่อน ผำ่นเปลวแดด
อนัร้อนระอุท่ีส่องลอดบรรยำกำศแต่ละชั้นลงมำนั้น ท ำใหม้องเห็นอะไรระยบิระยบัไปหมด และ
บำงคร้ังก็ดูเหมือนวำ่ ภำพท่ีปรำกฏต่อสำยตำสะเทือนไหวไปมำ และบำงคร้ังภำพนั้นกลบัสะทอ้นให้
เห็นลอยเด่นอยูบ่นทอ้งฟ้ำ ยิ่งเดินไปไกลเท่ำใด ผนืทรำยท่ีปรำกฏอยูเ่บ้ืองหนำ้ ก็ดูเหมือนวำ่จะทอดตวั
ยำวออกไปอยำ่งไม่ส้ินสุด มีบ่อยคร้ังท่ีเส้นทำงน ำกองคำรำวำนผำ่นเขำ้ไปใกล ้ ๆ กบัเชิงเขำ ตน้ไมต่้ำง 
ๆ มีแต่สีน ้ำตำล หำควำมสดช่ืนมิไดเ้ลย พอตกค ่ำจะไดย้นิเสียงค ำรำมของสิงห์โต และเสียงร้องของ
หมำไนอยูต่ลอดเวลำ นอกเหนือจำกตอ้งผจญกบัควำมแหง้แลง้ของธรรมชำติ และภยัจำกสิงสำรำสัตว์
นำนำชนิดแลว้ อนัตรำยท่ีพวกกองคำรำวำนมกัจะไดรั้บอยูเ่สมอ ก็คือกำรปลน้สดมภข์องโจรผูร้้ำย 
บำงคร้ังตำมเส้นทำงจะพบกองกระดูกของผูเ้ครำะห์ร้ำยอยูเ่ป็นระยะ ๆ เมมโลคอยสอดส่ำยสำยตำ
ส ำรวจดูเส้ือผำ้ตำมกองกระดูกของผูเ้ครำะห์ร้ำยเหล่ำนั้นวำ่จะมีเคร่ืองแต่งกำยดงัท่ีนกัปรำชญผ์ูแ้สวงหำ
พระเจำ้ สวมหรือไม่ ทั้งน้ีเพรำะควำมห่วงใยนั้นเอง 

คืนหน่ึงเม่ือกำรเดินทำงล่วงมำ ถึงเทือกเขำสูงใกลเ้ขตแดนปำเลสไตน์ ระหวำ่งท่ีพวกกอง
คำรำวำนก ำลงัพกัผอ่นอยูใ่นกระโจมรอบ ๆ กองไฟนั้น เมมโลไดร้วบรวมควำมกลำ้หำญท่ีมีอยู ่ ถำม
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ชำยผูเ้ป็นหวัหนำ้กองคำรำวำนนั้นวำ่ “ท่ำนครับ ขำ้งหนำ้น่ี เป็นส่วนไหนของประเทศปำเลสไตน์เล่ำ
ครับ แผน่ดินออกกวำ้งใหญ่ไพศำลหำกจะไปยงัเมืองใดเมืองหน่ึงคงตอ้งใชเ้วลำนำน กวำ่จะพบ” 

ชำยชรำผูเ้ป็นหวัหนำ้กองคำรำวำน หยบิมว้นหนงัสือจำกหีบห่อสัมภำระของเขำมำกำงออก 
พลำงพดูกบัเมมโลวำ่ “หำกวำ่ถึงวำระอนัควรตำมท่ีหนงัสือน้ีวำ่ไวห้นงัสือท่ีจำรึกไวก้็จะเป็นประโยชน์ 
แก่ผูต้อ้งกำรมนัอยำ่งยิง่” เขำหยดุพดูครู่หน่ึง แลว้จึงกล่ำวต่อไปวำ่ “บำงทีเจำ้อำจตอ้งกำรและก ำลงั
แสวงหำส่ิงต่อไปน้ีกระมงั น่ีเป็นส่วนหน่ึงของค ำพยำกรณ์ เก่ียวกบัชนชำติของฉนัโดยเฉพำะ และ
บนัทึกเอำไวใ้นพระคมัภีร์โดยศำสดำพยำกรณ์มีคำห์” 

ชำยชรำมองดูขอ้ควำมในหนงัสือมว้นนั้น อยำ่งพินิจพิจำรณำแลว้ ก็อ่ำนอยำ่ง ชำ้ ๆ วำ่ “แต่ท่ำน
บำ้นเบธเลเฮม็ เอฟรำธำ ซ่ึงเป็นแต่หน่วยชนหมู่นอ้ยในหมู่บำ้นจ ำนวนพนัคนแห่งยะฮูดำ จะมีผูห้น่ึง
แทนเรำออกมำจำกท่ำน ซ่ึงเป็นกษตัริยค์รองอิสรำเอล อนัสืบเน่ืองมำจำกกำลดึกด ำบรรพ ์ จำกดั้งเดิม
โนน้” 

“ถำ้หำกวำ่บดัน้ีคือก ำหนดเวลำดงักล่ำว สถำนท่ีซ่ึงระบุไวคื้อเบธเลเฮม็นัน่เอง แต่ถำ้เจำ้ไดอ้ยู่
ในหมู่บำ้นนั้นเพียงไม่นำนนกั เจำ้ก็จะตอ้งไดส้ ำนึกทนัทีวำ่ไม่มีอะไรน่ำสนใจส ำหรับเจำ้เลย ปล่อยส่ิง
เหล่ำนั้นไวใ้ห้เป็นเร่ืองของพวกศำสดำพยำกรณ์ และนกัปรำชญดี์กวำ่ เรำยงัหนุ่มแน่น ยงัมีงำนท่ีจะตอ้ง
ท ำอีกมำก พระเจำ้ท่ีเรำตอ้งกำรนั้น ทรงเป็นผูท่ี้มีเดชำนุภำพมำกยิง่ เม่ือถึงก ำหนดเวลำของพระองค ์
พระองคก์็จะทรงท ำลำยพวกโรมนั ซ่ึงท ำตวัเป็นนำยของเรำใหพ้ินำศไป และจะทรงจดัตั้งกรุงเยรูซำเล็ม 
ใหเ้ป็นเมืองหลวงของพระองค ์ เม่ือเป็นเช่นนั้นแลว้ ท ำไมจึงตอ้งไปกงัวลใจและด้ินรนไปเบธเลเฮม็
ท ำไมเล่ำ พระเจำ้ทรงตอ้งกำรใหเ้รำน ำเอำพระสัญญำของพระองคไ์ปประกำศแก่คนต่ำงเมืองมิใช่หรือ” 

ชำยชรำมว้นหนงัสือเขำ้ตำมเดิม ขณะเดียวกนัก็ยงัช้ีแจงแก่เมมโลไปเร่ือย ๆ แต่ท่วงท่ำน ้ำเสียง
และอำรมณ์เปล่ียนไปจำกเดิม เขำกล่ำวต่อไปวำ่ “ฉนัรู้ดีวำ่ภำวะกำรเป็นเด็กเล้ียงสัตว ์ และคนขบัข่ีอูฐ
เช่นเจำ้เป็นอยำ่งไร เพรำะฉนัเคยเป็นมำก่อน แต่เม่ือฉนัไดต้ั้งเป้ำหมำยในชีวิตไวอ้ยำ่งไรแลว้ ฉนัไม่เคย
อ่อนไหวเปล่ียนแปลงไดง่้ำย ดงันั้นภำยในเวลำอนัไม่นำนนกั ฉนัก็เก็บหอมรอมริบเงินทองไว ้ จน
สำมำรถซ้ืออูฐไวใ้ชไ้ดเ้องและเขยบิฐำนะข้ึน เร่ือย ๆ จนกระทัง่ฉนัไม่เพียงแต่เป็นเจำ้ของกองคำรำวำน
น้ีเท่ำนั้น หำกยงัเป็นเจำ้ของกองคำรำวำนอ่ืน ๆ ดว้ย ซ่ึงท ำรำยไดใ้หแ้ก่ฉนัมำกมำยทีเดียว ส่ิงท่ีฉนัตอ้ง
เผชิญในกำลเวลำต่อมำ จึงมิไดเ้ก่ียวเน่ืองดว้ยควำมยำกจนหรือควำมผดิหวงั ขอ้ส ำคญัคือ เจำ้จะตอ้งท ำ
ใจใหห้นกัแน่น จะตอ้งไม่อ่อนโยนเปล่ียนแปลงไดง่้ำยดุจหญำ้หรือฟำงลอยตำมลม ใครก็ตำมท่ีติดตำม
แสวงหำพระเจำ้ และปรำรถนำจะรู้จกัพระเจำ้ เยีย่งกำรรู้จกัเพื่อนบำ้นยอ่มไดช่ื้อวำ่บำ้ และโฉดเขลำ 
เพรำะไม่รู้จกัประมำณตน” 
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“เด็กเล้ียงสัตวอ์ยำ่งเจำ้ อยำ่หวงัเลยวำ่จะไดรู้้จกัพระองค ์ เพรำะเวลำท่ีพระองคเ์สด็จมำ ก็คือ
เวลำท่ีพระองคจ์ะทรงพิพำกษำโลกเท่ำนั้น ในวำระนั้น พระองคจ์ะทรงใชก้ระบองเหล็ก ตีชำวต่ำงชำติ
ใหแ้ตกกระจำยพำ่ยแพไ้ป ไม่ผดิอะไรกบัช่ำงป้ันหมอ้ทุบภำชนะของตน และทรัพยส์มบติัควำมมัง่คัง่
ของชนต่ำงชำติ ก็จะตกเป็นของพวกเขำ ฉะนั้นเจำ้จงตั้งมัน่ไว ้ อยำ่พยำยำมออกนอกลู่นอกทำง หนทำง
ท่ีฉนัเลือกไวน้ี้ ยอ่มเป็นหนทำงท่ีจะน ำไปสู่พระเจำ้หำกพระองคเ์สด็จมำจริง วำ่แต่เด๋ียวน้ีเถอะ ฉนัก ำลงั
จะไปยงัเมืองตุโร เพื่อจดัตั้งโรงงำนท ำสียอ้มผำ้ข้ึน ซ่ึงจะท ำรำยไดใ้หแ้ก่ฉนัอยำ่งมหำศำล เจำ้ตอ้งเช่ือ
ตำมค ำสอนของฉนันะ เมมโล อยำ่ท ำอะไรท่ีโง่ ๆ เป็นอนัขำด แลว้เจำ้จะประสบผลส ำเร็จในชีวิต” 

ในคืนนั้นมีคนร้ำยแอบเขำ้มำในกระโจมท่ีพกั ดว้ยฝีเทำ้อนัแผว่เบำ แมแ้ต่เมมโลหรือเจำ้ซูม่ำ
เองก็ไม่รู้สึกตวั ตรำบจนกระทัง่คนร้ำยสะดุดเขำ้กบัร่ำงของเมมโล เจำ้ซูม่ำจึงไดรู้้สึกตวั และกระโจน
เขำ้งบัผูบุ้กรุกอยำ่งดุร้ำยทนัที ขณะเดียวกนัคนร้ำยก็ชกัมีดออกมำจว้งแทงอยำ่งไม่ถอยหนีกำรต่อสู้อยำ่ง
เอำเป็นเอำตำย ระหวำ่งคนกบัสัตวเ์ป็นไปอยำ่งโกลำหล จนเมมโลสะดุง้ต่ืนดว้ยควำมตกใจ เม่ือเมม
โลจุดไฟข้ึนก็พบวำ่ทั้งเจำ้ซูม่ำและคนร้ำยตำยทั้งคู่ภำพท่ีปรำกฏต่อสำยตำ ก็คือเจำ้ซูม่ำเพื่อนผูแ้สนจะ
จงรักภกัดีของเขำ ฝังเข้ียวของมนัลงบนล ำคอของคนร้ำยโดยไม่ยอมปล่อย ส่วนตวัมนัเองก็ถูกแทงจน
ตำยไปเช่น เลือดแดงฉำนเตม็ไปหมด 

คืนนั้นเมมโลไม่อำจหลบันอนต่อไปได ้เขำพยำยำมรักษำพยำบำลเจำ้ซูม่ำ ดว้ยควำมระมดัระวงั
จนเตม็ควำมสำมำรถ และกอดร่ำงของเจำ้ซูม่ำไว ้ในออ้มแขนดว้ยควำมรัก ควำมสงสำร เหลือท่ีจะกล่ำว 

เชำ้วนัรุ่งข้ึนเมมโลก็ตอ้งเสียใจอยำ่งสุดซ้ึง ท่ีรู้แน่วำ่ ซูม่ำไม่อำจฟ้ืนคืนชีวติข้ึนมำไดอี้กแลว้ ส่ิง
อนัเป็นเสมือนเคร่ืองเช่ือมโยงควำมคิด ระหวำ่งตวัเขำและบำ้นตอ้งขำดสะบั้นลงอยำ่งน่ำใจหำย กำร
สูญเสียเจำ้ซูม่ำในคร้ังน้ี ท ำใหเ้มมโลเปล่ำเปล่ียว อำ้งวำ้ง และเศร้ำใจท่ีสุดในชีวิต ไม่มีคร้ังใดจะ
กระทบกระเทือนใจเขำเท่ำคร้ังน้ี เขำเดินทำงติดตำมกองคำรำวำนไปยงักรุงเยรูซำเล็มดว้ยหวัใจอนัหดหู่ 

เม่ือเดินทำงไปถึงกรุงเยรูซำเล็มแลว้ เมมโลไดเ้อ่ยขอเงินค่ำจำ้งแรงงำนในกำรขบัข่ีอูฐ กำรน้ีท ำ
ใหห้วัหนำ้กองคำรำวำนโกรธเคืองมำก เขำตวำดดว้ยเสียงอนัดงัวำ่ “เจำ้ไม่ไปเมืองตุโรกบัเรำรึ” 

“ไม่ล่ะครับ ผมจะไปยงัเบธเลเฮม็” เมมโล ตอบอยำ่งเรียบ ๆ 
“แกมนัเจำ้งัง่ชดั ๆ” ชำยผูน้ั้นเกร้ียวกรำดอยำ่งไม่สบอำรมณ์ “คนโง่เท่ำนั้นท่ีปฏิเสธเงินทอง 

และหนัไปแสวงหำพระเจำ้แทน เช่ือฉนัซีเจำ้หนู ทอง ทอง เท่ำนั้น ท่ีเป็นพระเจำ้” 
แต่เมมโลยนืกรำนอยูต่ำมเดิม จนในท่ีสุดหวัหนำ้กองคำรำวำนตอ้งเลิกลม้ควำมตั้งใจ ท่ีจะเกล้ีย

กล่อมเมมโลใหร่้วมเดินทำงไปกบัเขำ และจ่ำยเงินใหเ้มมโลเป็นเหรียญทองแดงหน่ึงก ำมือ เป็น
ค่ำตอบแทน เมมโลกล่ำวค ำขอบคุณ แลว้แยกทำงมุ่งไปตำมถนน ซ่ึงน ำไปสู่เบธเลเฮ็มทนัที เขำไม่อำจ
ทรำบไดเ้ลยวำ่ ตนจะตอ้งมีส่วนในบทบำทอนัยิง่ใหญ่ ของประวติัศำสตร์มนุษยชำติอยำ่งไร 



 30 

บทที ่4 เบธเลเฮ็ม 

เม่ือแยกทำงจำกกองคำรำวำนแลว้ เมมโลกก็มุ่งหนำ้ไปสู่หมู่บำ้นเบธเลเฮม็ ตำมท่ีตั้งใจไว ้ คืน
นั้นเขำอำศยักระท่อมร้ำงหลงัหน่ึงเป็นท่ีหลบันอน พอรุ่งข้ึนก็ออกเดินทำงต่อไป จนในท่ีสุดก็บรรลุถึง
เนินเขำแห่งหน่ึง ซ่ึงสำมำรถมองเห็นหมู่บำ้นเบธเลเฮม็อยำ่งชดัเจน เมมโลรู้สึกสะเทือนใจและคิดถึง
บำ้นไม่นอ้ย เม่ือไดเ้ห็นฝงูแกะท่ีคนน ำมำเล้ียงท่ีเนินเขำนั้น อยำ่งไรก็ตำม ถำ้หำกวำ่เมมโลไดท้รำบวำ่ 
กษตัริยด์ำวดิเอง คร้ังหน่ึงก็เคยเป็นเด็กเล้ียงแกะเช่นเดียวกบัเขำ เขำคงภูมิใจมำก 
 
 

 
 

เมมโลรู้สึกสะเทือนใจ และคิดถึงบำ้นไม่นอ้ย เม่ือไดเ้ห็นฝงูแกะท่ีคนน ำมำเล้ียงท่ีเนินเขำนั้น 
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เบธเลเฮม็เป็นหมู่บำ้นเล็ก ๆ ตั้งอยูบ่นเนินเขำอยูห่่ำงไกลควำมเจริญรุ่งเรืองมำก บำ้นเรือนท ำ
ดว้ยหินแบบสมยัโบรำณ และเป็นลกัษณะของหมู่บำ้นคนเล้ียงแกะทัว่ไป ทนัทีท่ีเมมโลเหยยีบยำ่งเขำ้มำ
ในหมู่บำ้น สุนขัผอมโซหลำยตวัก็เห่ำกระโชก และตรูเขำ้จะกดัเขำ แต่เมมโลใชไ้มเ้ทำ้เล้ียงแกะของเขำ
ตีสะกดัและขบัไล่ไป เขำเดินไปตำมถนนอนัคดเค้ียวในหมู่บำ้น 

จำกควำมสกปรก และสภำพอนัต ่ำตอ้ยของหมู่บำ้น ท ำใหเ้ขำเกิดควำมไม่แน่ใจวำ่ จะพบพระ
เจำ้ในสถำนท่ีเช่นน้ีได ้ เขำเดินคิดต่อไปอีกวำ่ ถำ้พระเจำ้จะเสด็จมำจริงแลว้ ก็น่ำจะเสด็จมำสู่สถำนท่ีท่ี
เหมำะสมกวำ่นั้นอยำ่งนอ้ยท่ีสุด แถบเทือกเขำ หรือ หุบเขำแห่งควำมฝันซ่ึงมีบรรยำกำศท่ีสดใส แถว ๆ 
บำ้นเกิดของเขำก็ยงัดีกวำ่หรือวำ่บำงทีพระองคจ์ะทรงปรำกฏพระกำยใหเ้ขำเห็นโดยท่ีเขำไม่รู้ตวัแลว้ก็
ได ้

ท่ีใจกลำงของหมู่บำ้น มีถนนปรับพื้นดว้ยหิน ตดัผำ่นสองสำย และมีท่ีพกัคนเดินทำงอยูแ่ห่ง
หน่ึง ซ่ึงดูเหมือนวำ่จะเป็นจุดศูนยก์ลำงของกำรคำ้ และของสังคมชนบทแห่งนั้น ดำ้นหนำ้ท่ีพกัคน
เดินทำงมีชำยคนหน่ึงแต่งกำยอยำ่งมอซอนัง่ผึ่งแดดอยู ่ ช่ำงน่ำแปลกยิง่นกัท่ีชำยผูน้ี้ มีรูปร่ำงเหมือนกบั
เจำ้ของสถำนท่ีพกัคนเดินทำงซ่ึงเมมโลจำกมำไม่มีผดิ จะต่ำงกนับำ้งก็ตรงท่ีชำยผูน้ี้คงจะไม่วอ่งไว
กระฉบักระเฉง และฉลำดเท่ำคนแรกเท่ำนั้นเอง 

เม่ือเมมโลเดินตรงเขำ้มำหำ เขำจึงร้องทกัข้ึนวำ่ “พอ่หนุ่มนอ้ย เจำ้จะไปไหนรึ” เมมโลอึกอกัอยู่
ครู่หน่ึงจึงตอบไปอยำ่งกระอกักระอ่วนวำ่ “ฉนั...ฉนัอำ้....จะไปยงัเบธเลเฮม็จะ๊” 

“โธ่เอย๊ ก็น่ีแหละเบธเลเฮม็ล่ะ ตรงท่ีเจำ้ยนือยูน่่ะ ใจกลำงหมู่บำ้นเชียวล่ะ สถำนท่ีน้ีแหละท่ีเขำ
เรียกกนัวำ่ เมืองของกษตัริยด์ำวดิผูย้ิง่ใหญ่” 

“โอ พระองคเ์สด็จมำท่ีน่ีหรือ พระองคม์ำถึงหรือยงั พระองคป์ระทบัอยูท่ี่ไหนล่ะ” เมมโลถำม
ข้ึนอยำ่งต่ืนเตน้ 

ชำยผูน้ั้นรู้สึกขบขนัในค ำพดูและกิริยำท่ำทำงของเมมโลเป็นท่ีสุด จึงหวัเรำะลัน่ “รู้สึกวำ่เจำ้จะ
ไม่ใช่คนแถบน้ี จึงไม่ค่อยรู้เร่ืองอะไรเสียเลย กษตัริยด์ำวดิเคยอยูท่ี่น่ีจริง แต่นัน่มนัหลำยร้อยปีมำแลว้ 
พระองคเ์ป็นคนท่ีน่ี เป็นเด็กเล้ียงแกะ แลว้ต่อมำไดเ้ป็นกษตัริย ์ พระองคเ์คยน ำแกะไปเล้ียงท่ีเชิงเขำลูก
โนน้แน่ะ เห็นไหม เจำ้ล่ะมำจำกไหน” 

“ฉนัมำจำกเปอร์เซียจะ้” เมมโลตอบเรียบ ๆ และถำมเก่ียวกบัเร่ืองของดำวิดดว้ยควำมสุขใจ 
ชำยผูน้ั้นก็ไดเ้ล่ำใหฟั้งวำ่ “พระองคท์รงเป็นวีรบุรุษผูย้ิง่ใหญ่ของเรำ ผูถ้วำยชีวติจิตใจใหแ้ก่

พระเจำ้บทเพลงสรรเสริญซ่ึงพระองคท์รงเขียนข้ึน ขณะท่ียงัทรงเป็นเด็กเล้ียงแกะอยู ่ พวกเรำชำวยวิ
ทั้งหลำย ยงัคงใชข้บัร้องเร่ือยมำจนทุกวนัน้ี อยำ่งไรก็ดี พระองคท์รงเป็นปุถุชนธรรมดำเท่ำนั้น หำใช่
พระเมสิยำห์ไม่ พระองคเ์พียงแต่พยำกำรณ์ถึงส่ิงต่ำง ๆ เก่ียวกบัพระเจำ้ ซ่ึงจะบงัเกิดข้ึนในอนำคต”  
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เขำพดูดว้ยท่ำทำงอนัเหน่ือยอ่อน ประหน่ึงผูท่ี้ไดร้อคอยใครสักคนหน่ึง ตำมค ำสัญญำมำเป็น
เวลำนำนแลว้และค ำสัญญำนั้นดูเหมือนจะเลือนลำง จนแทบจะมองไม่เห็นควำมหวงัอะไรอีกแลว้ เขำ
ท่องเน้ือควำมในบทเพลงสดุดี เป็นจงัหวะ ๆ ดว้ยท่ำทีของผูม้องเห็นกำรไกล และดงัหน่ึงจะพดูในนำม
ของชำวยวิทั้งชำติ และดว้ยจิตใจด่ืมด ่ำในข่ำวประเสริฐขององคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้ ซ่ึงไม่ประสงคจ์ะเก็บไว ้
เพื่อผลประโยชน์ของตนแต่ผูเ้ดียวหำกแต่มุ่งจะใหเ้ป็นมรดกของมนุษยท์ัว่โลก ขอ้ควำมเหล่ำนั้น มี
ใจควำมวำ่ 

“เรำจะประกำศพระด ำริ ท่ีพระเยโฮวำห์ไดต้รัสแก่เรำวำ่ ท่ำนเป็นบุตรของเรำ เรำไดใ้หก้ ำเนิด
แก่ท่ำนในวนัน้ี เป็นพระบุตรของเรำ ท่ำนจงขอแต่เรำและเรำจะมอบชนชำติต่ำงประเทศ ใหเ้ป็นมรดก 
ทั้งชนท่ีสุดปลำยแผน่ดินโลก ใหเ้ป็นกรรมสิทธ์ิของท่ำนท่ำนจะท ำลำยชนเหล่ำนั้นดว้ยกระบองเหล็ก ท่ี
จะตีเขำใหแ้ตก แหลกไปดุจภำชนะของช่ำงป้ันหมอ้” 

ชำยชรำเอ่ยค ำพยำกรณ์ดว้ยควำมรู้สึกดงัวำ่ พระวิญญำณบริสุทธ์ิสวมทบัเขำกระนั้น ใบหนำ้อนั
เห่ียวยน่นั้น เตม็ไปดว้ยแววแห่งควำมต่ืนเตน้ และขณะท่ีเมมโลยงัไม่คลำยควำมยนิดีอยูน่ั้น เจำ้ของ
สถำนท่ีพกัคนเดินทำงผูน้ั้น ก็พดูต่อไปอีกวำ่ 

“น่ีแหละ คือควำมปรำรถนำของเรำ เรำตอ้งกำรผูซ่ึ้งสำมำรถตีกระหน ่ำ ผูท่ี้ข่มเหงคะเนงร้ำย
ประเทศชำติของเรำ เจำ้รู้แลว้มิใช่หรือวำ่ ฉนัหมำยถึงใครถูกแลว้ ฉนัหมำยถึงพวกโรมนั จกัรวรรดิ
โรมนั จะตอ้งแตกพำ่ยดุจภำชนะของช่ำงป้ันหมอ้ ถูกตีแตกเป็นช้ินเล็กช้ินนอ้ย วนันั้นจะเป็นวนัลำ้ง
แคน้ท่ีวเิศษยิง่ของเรำ พวกท่ีชิงชงัเรำจะตอ้งพินำศส้ิน 

“พระเมสิยำห์จะทรงปฏิสังขรณ์ทุกอยำ่งใหดี้ข้ึนอยำ่งเดิม ฮะ ฮะ ทุกอยำ่งเลย ไดย้นิไหม เจำ้
หนุ่มนอ้ย รวมทั้งอ ำนำจอนัเกรียงไกรของกษตัริยด์ำวดิ และสง่ำรำศีของกษตัริยซ์ำโลมอนดว้ย เรำ
ชำวยวิทั้งหลำยต่ำงพร้อมแลว้ท่ีจะตอ้นรับกำรเสด็จมำของพระองค”์ 

ต่อจำกนั้นเขำก็ท่องขอ้ควำมในบทเพลงสดุดี ดว้ยลีลำเช่นเดิมต่อไปวำ่ 
“แน่ะประตูทั้งหลำย จงเปิดเผยข้ึน และบำนประตูท่ีมัน่คงเป็นนิตย ์จงเผยข้ึนเถิด พระบรมมหำ

กษตัริยท์รงรัศมี จึงจะเสด็จเขำ้มำ พระบรมมหำกษตัริยผ์ูท้รงรัศมีนั้นเป็นผูใ้ด คือพระเยโฮวำห์ผูท้รง
มหิทธิฤทธ์ิ พระเยโฮวำห์ผูท้รงฤทธ์ิในกำรสงครำมแน่ะประตูทั้งหลำย จงเปิดเผยข้ึน และบำนประตูท่ี
มัน่คงเป็นนิตย ์ จงเผยข้ึนเถิด พระบรมมหำกษตัริยผ์ูท้รงรัศมี จึงจะเสด็จเขำ้มำ พระบรมมหำกษตัริยผ์ู ้
ทรงรัศมีนั้นเป็นผูใ้ด คือพระเยโฮวำห์แห่งพลโยธำพระองคเ์ป็นพระบรมมหำกษตัริย ์ผูท้รงรัศมี” 

เม่ือเขำท่องจบลง เมมโลก็ตอบรับดว้ยควำมกงักลตำมประสำเด็กท่ีซ่ือ ๆวำ่ “นัน่แหละ พระเจำ้
องคน้ี์แหละท่ีฉนัเดินทำงมำเพื่อจะเสำะหำพระองค ์ ....ฉนัจะไดพ้บพระองคบ์ำ้งไหม พระองคจ์ะเสด็จ
มำวนัน้ีหรือเปล่ำ ฉนัจะรอคอยพระองคอ์ยูท่ี่น่ี จะมีโอกำสไดพ้บพระองคบ์ำ้งไหม” 
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แต่แลว้เมมโลก็ตอ้งไดรั้บควำมผดิหวงั เพรำะรู้สึกวำ่ ควำมกระตือรือร้น ท่ีชำยผูน้ั้นมีต่อพระ
เจำ้เม่ือสักครู่น้ี จะเหือดหำยไป เสมือนหน่ึงผูซ่ึ้งต่ืนจำกภวงัคต่ื์นจำกภำพพจน์อนับนัเจิดท่ีแสนไกล 

เขำจอ้งหนำ้เมมโลครู่หน่ึง รำวกบัวำ่ประหลำดใจในค ำถำมของเมมโลเป็นท่ีสุด จึงถำมวำ่ 
“อะไรน่ะ วนัน้ีนะหรือ ท่ีเรำทนอยูก่นัมำทุกวนัน้ี ก็ดว้ยควำมหวงัอยำ่งเจำ้น้ีแหละ เรำตอ้งสู้ทนอำบ
เหง่ือต่ำงน ้ำ ทนต่อควำมล ำบำก ตอ้งเสียภำษีใหแ้ก่พวกโรมนัเสมอมำ แต่ลึกลงไปในควำมรู้สึกแลว้ เรำ
เป็นปฏิปักตต่์อโรมนัเสมอ ชนชำติยวิจะไม่ยอมแพเ้ป็นอนัขำด ไม่วำ่เขำจะติดต่อกบัเรำอยำ่งไรก็ตำม 
ใครล่ะจะรู้ไดว้ำ่ องคพ์ระมหำกษตัริยข์องเรำจะเสด็จมำวนัน้ี หรือเม่ือใด” 

เขำมองดูเด็กหนุ่มและยิม้อยำ่งไม่มัน่ใจนกั “ฉนัไม่รู้หรอกวำ่ พระองคจ์ะเสด็จมำเม่ือใด แต่ถำ้
พระองคม์ำ ฉนัก็จะติดตำมพระองคไ์ปอยำ่งแน่นอน พระองคจ์ะปกครองแผน่ดินจนกระทัง่ปรำบ
บรรดำศตัรูทั้งหลำย ใหพ้ำ่ยแพอ้ยำ่งรำบคำบแทบพระบำทของพระองค ์ ประเทศเหล่ำนั้น จะตอ้งถวำย
เคร่ืองรำชบรรณำกำรแก่พระองคเ์มืองหลวงของโลกจะตอ้งเป็นกรุงเยรูซำเล็ม ไม่ใช่กรุงโรมอยำ่งทุก
วนัน้ี ไดย้นิไหม เจำ้หนูเอ๋ย เวลำนั้น เงินทอง จำกทัว่โลกจะไหลมำ เทมำอยำ่งไม่หยดุย ั้ง พระเจำ้ไม่ได้
เลือกสรรพวกเรำไว ้ ร่วมรับชยัชนะกบัพระองคด์อกหรือ ค ำพยำกรณ์ท่ีมีมำแต่โบรำณ ไม่เป็นควำมจริง
หรอกหรือ” 

“พระเจำ้เสด็จมำ เพื่อท่ีจะท ำกำรปรำบปรำมชนต่ำงชำติเท่ำนั้นเองหรือ” เมมโลถำมอยำ่งสงสัย 
“ถำ้หำกวำ่ พระเจำ้เสด็จมำเพียงเพื่อฆ่ำฟันมนุษย ์ และกอบโกยเงินทองเช่นนั้น พระองคจ์ะเสด็จมำ
ท ำไมกนั กำรรบรำฆ่ำฟันเพื่อเอำชนะต่อกนันั้นก็มีมำนำนแลว้ เช่น อเล็กซำนเดอร์มหำรำช ไซรัส และ
กษตัริยอ์งคอ่ื์น ๆ อีกไดย้กทพัผำ่นประเทศเปอร์เซียของฉนัมำแลว้ ท่ีฉนัเดินทำงมำน้ีก็เพื่อแสวงหำผูซ่ึ้ง
จะช่วยแนะน ำวถีิทำง ใหฉ้นัไดพ้บพระเจำ้ น่ีแหละคือควำมมุ่งหมำยของฉนั” 

ค ำพดูของเมมโลท ำใหเ้จำ้ของท่ีพกัคนเดินทำงบนัดำลโทสะอยำ่งสุดขีด เขำดุวำ่เมมโลอยำ่ง
รุนแรง โดยท่ีเมมโลเองก็ไม่เขำ้ใจเลยวำ่ตนท ำผดิอะไร “ไอบ้ำ้เปอร์เซียเจำ้กลำ้สอนฉัน....กลำ้สอนฉนั
ถึงเร่ืองพระเมสิยำห์ของฉนัเชียวหรือ” เขำตะคอกดว้ยท่ำท่ีอนัโกรธจดั 

เมมโลรู้สึกผดิหวงัอยำ่งยิง่ ท่ีทุกอยำ่งมิไดเ้ป็นไปตำมท่ีเขำคิดไว ้ สภำพควำมเป็นอยูข่อง
หมู่บำ้นเบธเลเฮม็สกปรกซอมซ่อ ไม่ก่อใหเ้กิดควำมประทบัใจแต่อยำ่งใดเลย อน่ึงถอ้ยค ำของชำยชรำผู ้
น้ีก็ช่ำงแปลก และผดิไปจำกควำมบนัดำลใจทั้งหลำย ท่ีท ำใหเ้ขำอุตส่ำห์บำกบัน่เดินทำงมำ เป็น
ระยะทำงอนัแสนไกล ตรงกนัขำ้มเขำรู้สึกมืดมนไปหมด มีควำมแน่ใจวำ่ พระเจำ้ผูท่ี้เขำแสวงหำ มิได้
อยูท่ี่นัน่ และจำกค ำของชำยชรำเอง ก็ชวนใหเ้ขำ้ใจเช่นนั้นดว้ย  

แมจ้ะผดิหวงั แต่ในยำมน้ี เมมโลก็ไม่อำจคิดอ่ำนหำทำงออกอ่ืนใดได ้ อยำ่งนอ้ยท่ีสุด เขำก็
ตอ้งกำรท่ีพกัอำศยัชัว่ครำวไปก่อน ดว้ยเหตุน้ีเขำจึงเอ่ยปำกขอท ำงำนกบัชำยชรำ เจำ้ของท่ีพกัคน
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เดินทำงแห่งนั้นวำ่ “ฉนัอยำกจะหำงำนท ำในหมู่บำ้นน้ีบำ้ง ลุงมีงำนจะใหฉ้นัท ำหรือเปล่ำ ฉนัเป็นเด็ก
เล้ียงแกะ และเม่ืออยูใ่นเปอร์เซีย ฉนัก็เคยท ำงำนเป็นเด็กเล้ียงสัตวม์ำแลว้ ลุงจะรังเกียจไหม ท่ีจะรับฉนั
ไวท้  ำหนำ้ท่ีน้ี” 

เจำ้ของท่ีพกัคนเดินทำงมองดูเมมโลอยำ่งสมเพชแต่ไม่อำจช่วยอะไรไดม้ำกนกั เพรำะตวัเขำเอง
ก็มีชีวติอยูอ่ยำ่งแร้นแคน้เช่นเดียวกนั เขำเปิดเผยวำ่ เขำไม่มีลูกคำ้ นำน ๆ จึงจะมีผูม้ำพกัสักรำยสองรำย 
จะเอำเงินท่ีไหนมำจำ้ง แมแ้ต่เงินท่ีจะซ้ืออำหำรกินเอง ก็แทบจะไม่มีอยูแ่ลว้ แต่เมมโลรับรองวำ่ เขำไม่
ตอ้งกำรค่ำจำ้งตอบแทนใด ๆ นอกจำกอำหำรเพียงเล็กนอ้ย ท่ีอยูห่ลบันอนเท่ำนั้น ในท่ีสุด เจำ้ของท่ีพกั
คนเดินทำงตกลงรับเขำไว ้ อยำ่งไม่สู้จะเตม็ใจนกั โดยใหเ้ขำพกัอยูช่ั้นบนของคอกสัตว ์ ทำงดำ้นหลงั 
ส่วนอำหำรก็ใหกิ้นเศษท่ีเหลือหำกวำ่มี 

ระหวำ่งท่ีเด็กสำววยัรุ่นซ่ึงเป็นคนรับใชใ้นสถำนท่ีแห่งนั้น พำเมมโลไปยงัท่ีพกัของเขำ เมมโล
รู้สึกครับคลำ้ยคลบัครำวำ่ เขำเคยเห็นหนำ้เด็กสำวผูน้ี้มำก่อน และเม่ือไดส้ังเกตดูจนถว้นถ่ี ทั้งกำรไว้
ผมเปีย รอยยิม้ และนยัตำข้ีเล่นของหล่อนแลว้ เมมโลก็นึกออกวำ่ เด็กสำวผูน้ี้ช่ำงมีรูปร่ำงคลำ้ยคลึง กบั
เด็กเล้ียงแกะชำวเปอร์เซียซ่ึงเขำเคยพบเป็นคร้ังครำว ในขณะท่ีพำฝงูแกะไปเล้ียงนัน่เอง เป็นเด็กสำวท่ี
เขำคิดค ำนึงถึงมำกเหลือเกิน เม่ือตอ้งจำกบำ้นมำ 

“ท ำไมเธอจึงหำงำนท ำถึงท่ีน่ี มนัล ำบำกมำกเธอรู้ไหม เขำไม่มีค่ำจำ้งตอบแทนหรอก เธอตอ้ง
กินเศษอำหำรของเขำ ซ่ึงก็ไม่รู้วำ่จะพอมีหรือไม่ แมแ้ต่พวกมดพวกหนู สัตวต์วัเล็ก ๆ ก็ยงัแทบจะอด
ตำยไปตำม ๆ กนัอยูแ่ลว้ เธอจะอยูไ่ดอ้ยำ่งไร ฉนัเองก็เถอะถำ้ไม่ด้ินรนจนไดท้  ำหนำ้ท่ีในครัวแลว้ ฉนัก็
ไม่รู้เหมือนกนัวำ่จะเป็นอยำ่งไร” เด็กสำวใหค้  ำแนะน ำอยำ่งกงัวลใจ และถำมต่อไปวำ่ “เธอเดินทำงมำ
ท่ีน่ีท ำไม แลว้ก็เหตุใดจึงมุ่งมำพกัในสถำนท่ีเช่นน้ี เธอรู้ไหมวำ่ท่ีน่ีน่ะ ไม่ค่อยจะมีผูค้นมำพกันกัหรอก 
เวน้แต่เขำจะมีกิจธุระจ ำเป็นผำ่นมำเท่ำนั้น และก็ไม่มีใครอยูก่นันำน ๆ เลย” เด็กสำวพดูพลำงช ำเลืองดู
ขำ้งหลงั วำ่จะมีใครแอบมองอยูห่รือไม่ 

“เป็นกำรยำกท่ีฉนัอธิบำยใหเ้ธอเขำ้ใจ ไดอ้ยำ่งแจ่มแจง้” เมมโลตอบอยำ่งครุ่นคิด “แต่สรุปง่ำย 
ๆ ก็คือฉนัมำท่ีน่ีก็เพื่อแสวงหำพระเจำ้ เพรำะเป็นควำมเช่ือของฉนั ซ่ึงยำกท่ีใครจะเขำ้ใจได”้ 

“แต่ฉนัมีเทพเจำ้อยูก่บัฉนัตลอดเวลำน่ีนำ” เด็กสำวเอ่ยข้ึน 
“เธอมีพระเจำ้สถิตอยูด่ว้ยงั้นหรือ” เมมโลถำมดว้ยควำมกระตือรือร้น “ไหนพระองคอ์ยูท่ี่ไหน” 
เด็กสำวผูน้ั้น เอำมือลูบท่ีตน้คอ แลว้ดึงเอำรูปเคำรพเล็ก ๆ ออกมำ “ทุกคนในถ่ินท่ีอยูข่องฉนัท่ี

ซีโดนนบัถือพระบำละ ซ่ึงพระองคน้ี์ตอบสนองควำมตอ้งกำรของเรำเสมอ เธอรู้ไหม เวลำใดท่ีท่ำนไม่
ตอบสนองค ำทูลขอของฉนั ฉนัก็จบัคว  ่ำใหศี้รษะปักพื้น” เธอพดูพลำงอวดรูปเคำรพ ซ่ึงท ำดว้ยฝีมือ
หยำบ ๆ อยำ่งภำคภูมิใจ 
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“เหลวไหลน่ะ” เมมโลพดู ขณะจอ้งหนำ้คู่สนทนำ “โซโรแอสเตอร์ เคยสอนพวกฉนัไว ้ ตั้ง
หลำยร้อยปีแลว้วำ่ ไม่มีรูปเคำรพใด ๆ ท่ีจะช่วยเรำไดห้รอก ถำ้เธอไดมี้โอกำส ไต่ถำมพวกเล้ียงแกะ 
แถวบำ้นเถิดของฉนั บำงทีเธอจะไดรู้้เก่ียวกบัพระเจำ้มำกกวำ่น้ี” 

“ญำติพี่นอ้งของฉนัเป็นคนเล้ียงแกะเหมือนกนันะ” เด็กสำวพดูและบรรยำยต่อไปวำ่ “ฉนัอยำก
กลบัไปบำ้นจงัเลย เวลำแกะกินหญำ้รวมเป็นฝงู ๆ มนัจะอยูก่นัอยำ่งเงียบกริบ ไม่ส่งเสียงร้องรบกวน
อะไรเลย สุนขัเล้ียงแกะของเรำก็ช่ำงแสนรู้ เพียงแต่เรำผงกหวัเป็นเชิงชวนมนัให้ติดตำมแกะหลงฝงู มนั
ก็รู้ใจ และวิง่ไปตอ้นแกะมำใหท้นัที ยิง่กวำ่นั้นเวลำพระอำทิตยต์กดิน ทิวทศัน์ก็ยิง่สวยงำม แสงแดด
อ่อน ส่องตอ้งทิวเขำ สะทอ้นแสงเป็นเงำวำววบัดุจหุบเขำทองค ำ ถดัจำกเหล่ียมเขำข้ึนไปยงัทอ้งฟ้ำ หมู่
เมฆก็ลว้นแต่สะทอ้นแสงสีแดงอยำ่งงดงำม” 

“หุบเขำท่ีเธอวำ่มำน่ีน่ะ คือหุบเขำแห่งควำมฝันของฉนัน่ี” เมมโลอุทำนออกมำอยำ่งประหลำด
ใจ “ท ำไมเธอจึงรู้เร่ืองรำวอยำ่งละเอียกนกัล่ะ ฉนัเองก็เป็นเด็กเล้ียงแกะอยำ่งท่ีเธอเล่ำเหมือนกนั” 

“เด็กหนุ่มชำวซีโดนเป็นคนเล่ำใหฉ้นัฟัง เขำมีเพื่อนคนหน่ึงเป็นเด็กเล้ียงแกะชำวยวิ บำงคร้ัง
เขำจะพำกนัมำคุยกบัฉนัท่ีน่ี นอกจำกนั้นเด็กชำวยิวยงัไดเ้ล่ำใหฉ้นัฟัง ถึงแนวควำมคิดและ
ขนบธรรมเนียมแปลก ๆ ของชนชำติของเขำ หลำยอยำ่งอีกดว้ย เขำเล่ำวำ่ พระเจำ้ของชำวยวิตอ้งกำร
แกะ เป็นเคร่ืองสักกำระบูชำ ปีละมำก ๆ ดงันั้นในทุก ๆ ปีเม่ือท ำพิธีเก่ียวกบัศำสนำยวิ จึงมีกำรฆ่ำแกะ
เป็นเคร่ืองบูชำ นบัเป็นพนั ๆ ตวั ดว้ยเหตุน้ีแหละท่ีน่ีจึงไดเ้ล้ียงแกะกนัอยำ่งเป็นล ่ำเป็นสัน” 

“ฉนัอยำกจะพบเด็กเล้ียงแกะชำวยวิคนนั้นเหลือเกิน ถำ้เขำมำเธอแนะน ำใหฉ้นัรู้จกับำ้งได้
ไหม” เมมโลวงิวอน ดว้ยควำมหวงัวำ่ จะไดรู้้เร่ืองพระเจำ้จำกเด็กผูน้ั้นเพิ่มเติมข้ึนบำ้ง ซ่ึงเด็กสำวก็
รับค ำ ทั้งสองเดินตดัลำนกวำ้งไปยงัดำ้นหลงั ซ่ึงรกรุงรังไปดว้ยกองมูลสัตว ์ และเศษฟำงเก่ำ ๆ ริมลำน
นั้นมีคอกสัตว ์ปลูกเป็นแถวยำวขนำนกนั ดำ้นหลงัจดแนวโขดหินของเนินเขำ คอกสัตวเ์หล่ำนั้น สร้ำง
ข้ึนอยำ่งหยำบ ๆ ใตห้ลงัคำของบำงคอก มีไมก้ั้นท ำเป็นชั้นเก็บของไวด้ว้ย มีอยูค่อกหน่ึง หลงัคำของมนั
จดกบัโพรงหินท่ีเวำ้เขำ้ไปในโขดหินคลำ้ย ๆ ถ ้ำ พอท่ีจะใชอ้ำศยัไดช้ัว่ครำว เด็กสำววยัรุ่นช้ีใหเ้มมโล 

มองดูท่ีโพรงนั้น พร้อมกบับอกวำ่ “นำยจำ้งเขำสั่งใหพ้กัท่ีน่ี จดัแจงท่ีพกัเอำเองก็แลว้กนั ถำ้
หำกเธอหำโอกำสหลบไปยงัครัวได ้ ฉนัก็จะแบ่งปันอำหำรใหเ้ธอบำ้ง” เมมโลเหลียวมองดูรอบ ๆ ทุก
อยำ่งลว้นแต่เกะกะ หำควำมเป็นระเบียบไม่ไดเ้ลย ซ่ึงส่อใหเ้ห็นถึงกำรขำดควำมเอำใจใส่และถูกละทิ้ง 
เน่ืองจำกไม่มีผูม้ำพกัเป็นเวลำนำน 

ขณะท่ีเด็กวยัรุ่นทั้งสองก ำลงัสนทนำกนัอยูน่ั้น เจำ้ของท่ีพกัคนเดินทำงก็โผล่เขำ้มำ โดยท่ีเขำ
ทั้งสองไม่รู้สึกตวั และดุด่ำอยำ่งไม่พอใจวำ่ “คุยกนัทั้งวนัเชียวนะ น่ีถำ้ฉนัไม่วำ่อะไร ก็คงจะคุยกนั
ตั้งแต่เชำ้จดค ่ำใช่ไหม ไป ไป ท ำงำน เด๋ียวน้ี ถำ้คนงำนของฉนัเป็นเสียอยำ่งน้ีแลว้ ฉนัจะด ำเนินกิจกำร
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อยูไ่ดอ้ยำ่งไร เจำ้หนุ่มนอ้ยนั้น ท ำควำมสะอำดสนำม และเก็บกวำดคอกสัตวใ์ห้เรียบร้อย รู้ไหมสัปดำห์
หนำ้ จะมีพอ่คำ้แกะมำพกัท่ีน่ีแลว้” 

เมมโลรีบท ำตำมค ำสั่งของผูเ้ป็นนำย โดยไม่ชกัชำ้ขณะเดียวกนั ก็ไม่มีลืมท่ีจะนึกถึงกำรมุ่งมัน่ 
ท่ีจะแสวงหำพระเจำ้ ประสบกำรณ์ท่ีไดรั้บ ท ำใหเ้ขำมีควำมรอบรู้เพิ่มข้ึนพอสมควร แต่ขณะเดียวกนั ก็
มีหลำยอยำ่งท่ียงัคงมืดมนส ำหรับเขำอยู ่ เมมโลอดฉงนใจไม่ไดว้ำ่ เหตุใดเหตุกำรณ์จึงเป็นไปเช่นนั้น 
ท ำไมมนุษยจึ์งไดมี้ควำมเช่ือถือแตกต่ำงกนัเป็นหลำยศำสนำนกั ขณะท่ีมนุษยศึ์กษำหำควำมรู้เก่ียวกบั
พระเจำ้อยูน่ั้น เขำมีโอกำสไดพ้บเห็นพระองคจ์ริง ๆ หรือไม่ ปัญหำเหล่ำน้ียำกเกินกวำ่ท่ีเขำจะเขำ้ใจได ้
และเป็นส่ิงท่ีส้ินหวงัส ำหรับเขำ 

เมมโลคิดไปถึงนกัปรำชญผ์ูท่ี้เขำไดพ้บ ณ ท่ีพกัคนเดินทำงในทะเลทรำย ชำยแดนประเทศ
เปอร์เซีย ก่อนท่ีจะเดินทำงมำน้ี วำ่บำงทีนกัปรำชญเ์หล่ำนั้น อำจเป็นผูท่ี้บรรลุถึงจุดสุดยอด เท่ำท่ีมนุษย์
จะบรรลุได ้อะไรนะเป็นส่ิงสูงสุดในโลก ไฟรึ ก็ไม่น่ำจะเป็นไปได ้เม่ือไฟดบัเปลวสวำ่งก็ส้ินแสง ไม่มี
อะไรเหลือ นอกจำกข้ีเถำ้และควำมมืด ไม่มีอะไรย ัง่ยนือยูไ่ดต้ลอดไป นอกจำกพระเจำ้ผูท้รงสร้ำงโลก 
สร้ำงทุกส่ิงทุกอยำ่ง แมแ้ต่ชีวติจิตใจของเขำ เขำปรำรถนำท่ีจะพบพระองคอ์ยำ่งยิง่ จะตอ้งมีหนทำง แต่
หนทำงนั้น เป็นอยำ่งไร อยูท่ี่ไหน เขำไม่รู้เมมโลคิดยอ้นไปถึงค ำสอนของนกัปรำชญผ์ูอ้ำรีท่ีวำ่ เรำจะ
พบพระเจำ้ไดก้็ โดยควำมบำกบัน่ ในภำระกำรงำนของเรำ เรำมุ่งท่ีจะพบพระเจำ้ โดยหลีกเล่ียงจำกภำระ
กำรงำนของเรำนั้นหำไดไ้ม่ คร้ันแลว้ก็ปักใจมัน่คงวำ่ควำมคิดเห็นน้ีน่ำจะถูกตอ้งแลว้ ไม่วำ่จะเป็นเด็ก
เล้ียงแกะอยำ่งเขำ หรือผูท่ี้มีควำมรู้มำกเป็นนกัปรำชญ ์ก็ไม่มีทำงใดท่ีจะดีไปกวำ่วธีิน้ี คือตอ้งซ่ือสัตยต่์อ
หนำ้ท่ีกำรงำนและเช่ือไวว้ำงใจในพระเจำ้ อยำ่งเสมอตน้เสมอปลำย พระองคจึ์งจะส ำแดงพระกำยให้
เห็น 

เมมโลเร่ิมตน้ท ำควำมสะอำดลำนเล้ียงสัตว ์กวำดมูลสัตวร์วมไวเ้ป็นกองใกล ้ๆ เนินเขำ และจดั
ใหจ้ดักำรเผำหญำ้แหง้และฟำงผตุลอดจนเศษไม ้ใหส้ะอำด และจดัใหเ้ป็นระเบียบเรียบร้อย 

คืนนั้นเมมโลนอนหลบั ดว้ยควำมเหน่ือยอ่อน และวำ้เหวเ่ป็นท่ีสุด เขำคิดถึงเจำ้ซูม่ำเพื่อนผู ้
แสนภกัดีซ่ึงยอมตำยเพื่อเขำ ยิง่คิดก็ยิง่อำลยัและอำ้งวำ้ง ในโลกน้ีจะมีใครอีกไหมท่ียอมตำยแทนเขำ 
เช่นเดียวกบัเจำ้ซูม่ำ อำกำศอนัหนำวเยน็ในคืนนั้น ท ำใหเ้ด็กหนุ่มตอ้งใชฟ้ำงปกคลุมตวัต่ำงผำ้ห่ม ถำ้
หำกวำ่เจำ้ซูม่ำยงัมีชีวติอยูห่รือแมแ้ต่เม่ือยงัอยูก่บัฝงูแกะ ไออุ่นของสัตวคู์่ยำกของเขำก็ยงัพอจะใหค้วำม
อบอุ่นแก่เขำไดบ้ำ้ง ดว้ยจิตใจท่ียงัผกูพนัอยูก่บัควำมสุขควำมประทบัใจ ในเหตุกำรณ์ในอดีต คืนนั้น
เมมโลจึงฝันไปวำ่ ตนก ำลงัเล้ียงแกะอยูใ่นทุ่งหญำ้ พร้อมกบัเจำ้ซูม่ำ มองเห็นยอดเขำสูงซ่ึงอยูไ่กลลิบ
ปกคลุมดว้ยหิมะสีขำวบริสุทธ์ิ สะทอ้นแสงวำววบัดงัเปลวไฟ 
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คืนต่อมำเด็กเล้ียงสัตวช์ำวซีโดน และเด็กเล้ียงสัตวช์ำวยวิไดม้ำหำเมมโล ตำมท่ีเด็กสำวสัญญำ
ไว ้ แต่เด็กชำวซีโดนแวะไปหำเด็กสำวในโรงครัว ผูซ่ึ้งต่อมำเป็นท่ีทรำบกนัวำ่ช่ือจูเนีย คงปล่อยใหเ้มม
โลคุยกบัเด็กหนุ่มชำวยวิตำมล ำพงั 

เด็กหนุ่มชำวยวิ มิไดม้ำตวัเปล่ำ แต่มีแกะและสุนขัติดตำมมำดว้ยอยำ่งละตวั เม่ือเขำเห็นเมมโล
จอ้งมองสัตวท์ั้งคู่ เขำจึงกล่ำวข้ึนวำ่ 

“ทั้งแกะและสุนขัสองตวัน้ีเป็นเพื่อน ท่ีใกลชิ้ดกบัฉนัมำกไม่วำ่ฉนัจะไปท่ีไหน มกัก็คอย
ติดตำมไปดว้ยเสมอจนฉนัเองก็บอกไม่ถูกเหมือนกนัวำ่ รักตวัไหนมำกกวำ่กนั” 

“ฉนัเองก็เคยมีสุนขัอยูต่วัหน่ึง” เมมโลเอ่ยข้ึนอยำ่งเรียบ ๆ 
“แลว้มนัไปไหนเสียล่ะ” อีกฝ่ำยหน่ึงถำมพร้อมกนัมองไปรอบ ๆ 
“มนัตำยเสียแลว้” เขำตอบอยำ่งเศร้ำ ๆ “มนัตำยเพรำะป้องกนัชีวติของฉนัเอง” 
“คนเล้ียงแกะเท่ำนั้น ท่ีรู้ใจคุณค่ำของสุนขัเธอเป็นคนเล้ียงแกะหรือ” เด็กชำวยวิถำมอยำ่งเห็น

ใจ 
ในท่ีสุดเด็กหนุ่มทั้งสอง ก็สนิทสนมกนัในชัว่ระยะเวลำอนัสั้น เมมโลอนุญำตให้คู่สนทนำของ

เขำ ข้ึนมำนัง่เล่นบนโพรงหินท่ีพกัของเขำได ้ ทั้งคู่ต่ำงก็เล่ำประสบกำรณ์ของตนสู่กนัฟัง และ
แลกเปล่ียนควำมคิดเห็นกนับำ้งตำมสมควร ตนหน่ึงเด็กชำวยวิถำมข้ึนวำ่ 

“อะไรท ำใหเ้ธอละทิ้งแกะของเธอ และบำกบัน่มำถึงท่ีน่ี” 
“มนัก็แปลกเหมือนกนั บำงทีฉนัก็อดท่ีจะฉงนไม่ไดว้ำ่ ท ำไมจึงตอ้งท ำเช่นนั้น แต่ท่ีเหนือส่ิง

อ่ืนใดก็คือเป็นเพรำะฉนัตอ้งกำรแสวงหำพระเจำ้และตอ้งกำรท่ีจะปรนนิบติัรับใชพ้ระองค์” เมมโลตอบ
ดว้ยควำมจริงใจ 

“อะไรกนั ก็ท่ีเรำเล้ียงแกะ เพื่อใหเ้ขำน ำไปใชใ้นพิธีกำรในโบสถ ์ ในกรุงเยรูซำเล็มนั้น ไม่ได้
หมำยควำมวำ่ เรำก็ปฏิบติัพระเจำ้ดอกหรือ” คู่สนทนำของเขำแยง้ข้ึนดว้ยควำมสงสัย 

ทั้งคู่ต่ำงเอนกำยนอน และเงียบไปสักครู่หน่ึงเมมโลจึงเอ่ยข้ึนวำ่ 
“เธอคิดหรือวำ่ หำกผูห้น่ึงผูใ้ดเขำ้ไปในพระวหิำรแลว้ เขำจะพบพระองคท่ี์นัน่” 
“ขอ้น้ีฉนัก็ไม่ทรำบเหมือนกนั เพรำะนบัตั้งแต่สมยัของดำวดิมำแลว้ เรำไดรั้บกำรสั่งสอนเช่นน้ี

เร่ือยมำแต่จะมีใครไดเ้ห็นพระเจำ้หรือไม่นั้น ยงัไม่มีกำรยืนยนัใหเ้ป็นท่ีแน่ชดั” 
“ขอ้นั้นฉนัรู้แลว้ล่ะ” เมมโลขดัข้ึน “ในเปอร์เซียพวกท่ีเคำรพนบัถือโซโรแอสเตอร์ ก็ท  ำ

เช่นเดียวกนั คือสอนกนัมำอยำ่งไร ก็ปฏิบติักนัไปอยำ่งนั้น ดว้ยควำมเช่ือวำ่ พระเจำ้จะสถิตอยูท่ี่นัน่ ฉนั
เองอดท่ีจะคิดไม่ไดว้ำ่แมว้ำ่เรำจะรู้วำ่ พระองคไ์ม่ไดป้ระทบัอยูใ่นสถำนท่ีซ่ึงเรำมุ่งหวงั แต่ถำ้เรำรู้วธีิ 
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เรำก็สำมำรถเคำรพนมสักำรพระองคไ์ดอ้ยำ่งถูกตอ้ง ไม่วำ่จะอยูท่ี่ไหน หรือแมแ้ต่ในคอกสัตวเ์ช่นน้ีก็
ตำม” 

เด็กหนุ่มชำวยวิมิไดต้อบวำ่กระไร เขำกม้มองไปยงัแกะของเขำ ซ่ึงนอนมอบอยูข่ำ้งล่ำง พลำง
กล่ำววำ่ “แกะตวัน้ีเป็นแกะตวัเดียวท่ีฉนัรักท่ีสุด ไม่วำ่ฉนัจะไปไหน มนัก็ติดตำมเสมอ ไม่เหมือนแกะ
ตวัใด ๆ ทั้งส้ิน แต่คงอีกไม่นำนนกัหรอก ท่ีฉนัจะตอ้งเดินทำงไปยงักรุงเยรูซำเล็มและจ ำตอ้งฆ่ำมนั เพื่อ
เป็นเคร่ืองสักกำระบูชำแมว้ำ่มนัจะไม่มีค่ำงวดอะไรมำกมำยนกั ในสำยตำผูอ่ื้นแต่ส ำหรับฉนัมนัมีค่ำ
มำก ไม่มีอะไรอีกแลว้ท่ีฉนัจะเสียสละไดม้ำกกวำ่น้ี พระบญัญติัของเรำกล่ำววำ่ ถำ้ไม่มีกำรหลัง่เลือดก็
ไม่มีกำรไถ่บำป” 

เม่ือคู่สนทนำพูดถึงตรงน้ี เมมโลก็ถำมข้ึน ดว้ยควำมกระตือรือร้นวำ่ 
“พระบญัญติัของเธอ มิไดก้ล่ำวถึงกำรเสด็จมำของพระเมสิยำห์ดอกหรือ” 
“กล่ำวสิ แต่ไม่ใช่เพียงเท่ำนั้นหรอกนะ พระคริสตธรรมคมัภีร์ของพวกฉนัยงักล่ำวถึง เร่ืองอ่ืน 

ๆ อีกมำกมำย ซ่ึงท ำใหฉ้นังุ่นงงอยูเ่สมอ เม่ือฉนัเก็บเอำขอ้สงสัยเหล่ำน้ีไปถำมผูใ้หญ่ แทนท่ีเขำจะ
อธิบำยใหเ้ขำ้ใจ เขำกลบัหำวำ่ ฉนัเป็นคนโง่เขลำเสียอีก พวกเขำเหล่ำนั้นมุ่งหวงัอยำ่งเดียวคือ ตอ้งกำร
กษตัริยท่ี์เขม้แขง็ สำมำรถขบัไล่พวกโรมนั และปลดปล่อยประเทศชำติของเรำให้เป็นอิสระเท่ำนั้นเป็น
พอ” 

“เธอเล่ำรำยละเอียดใหฉ้นัฟังสักหน่อย จะไดไ้หม เพรำะท่ีฉนัดั้นดน้มำน้ี ก็เพื่อแสวงหำทำงท่ี
จะน ำไปสู่พระเจำ้โดยตรง” เมมโลขอร้อง 

“ไดสิ้ ฉนัจะพดูใหฟั้ง แต่ฉนัจ ำไม่ไดห้มดหรอกนะ เอำเฉพำะยอ่ ๆ พอเป็นตวัอยำ่งก็พอ” 
จำกนั้นเด็กหนุ่มชำวยวิ ก็ท่องเน้ือควำมจำกพระคมัภีร์ มีใจควำมวำ่ 

“เขาเป็นผู้ ท่ีถกูดูหม่ิน และไม่คบหา เป็นคนเจ้าทุกข์ และคุ้นเคยกับความเจบ็ปวด... เขาผู้นั้นถกู
เจบ็เป็นบาดแผล กเ็พราะการล่วงละเมิดของพวกเราการลงโทษเพ่ือให้เกิดความสุขแก่พวกเรา ไปตกอยู่
กับเขาผู้นั้น และท่ีพวกเราหายเป็นปกติได้ กเ็พราะรอยแผลเฆ่ียนของเขาผู้นั้น เราท้ังหลายได้หลงทาง
ไปเสียแล้วเช่นเดียวกับแกะ เราต่างคนกหั็นไปตามทางของตนเอง และพระเยโฮวาห์ทรงให้บาปผิด
ท้ังหมดของพวกเราตกอยู่กับเขาผู้นั้น...เหมือนดังแกะท่ีถกูน าไปฆ่า เหมือนอย่างแกะตัวเมียไม่อ้าปาก
ร้องต่อหน้าของคนตัวขน...” (พระธรรม อิสยาห์ 53:3-7) 

“ท่ีเธอพดูมำนั้น เป็นค ำพยำกรณ์ของชนชำติของเธอหรือเปล่ำ” เมมโลถำมข้ึนดว้ยควำมไม่
มัน่ใจนกั 

“ฉนัรู้สึกวำ่ผูท่ี้เขียนขอ้ควำมเหล่ำน้ีไว ้ คงตอ้งเป็นผูเ้ล้ียงแกะอยำ่งแน่นอน” เม่ือเห็นเพื่อน
ชำวยวิของเขำพยกัหนำ้ เมมโลจึงถำมต่อไปวำ่ 

“แลว้ผูท่ี้ค  ำพยำกรณ์กล่ำวถึงน้ี เป็นใครกนัเล่ำ” 
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“ก็คงจะเป็นองคพ์ระเมสิยำห์นัน่แหละ แต่กำรท่ีพระองคจ์ะทรงตำยเยีย่งลูกแกะ และเป็นพระ
เมสิยำห์ในขณะเดียวกนัไดอ้ยำ่งไรนัน่ ฉนัไม่รู้ เธอก็คงจะนึกภำพออกวำ่ เวลำท่ีฉนัน ำแกะของฉนัไป
ฆ่ำ เพื่อเป็นเคร่ืองสักกำระบูชำแก่พระเจำ้นัน่ มนัจะไม่มีกำรขดัขืนส่งเสียงร้องเลยเป็นอนัขำด นอกจำก
จะนอนน่ิงบนแท่นบูชำและปล่อยใหปุ้โรหิตฆ่ำ และพระพรมโลหิตของมนับนแท่นนั้นโดยดุษฎี และ
ถำ้หำกวำ่ องคพ์ระเมสิยำห์ตอ้งส้ินพระชนม ์ในสภำพเดียวกบัแกะ ก็หมำยควำมวำ่ พระองคจ์ะตอ้งทรง
หลัง่พระโลหิตดว้ย” 

“เธอพดูเช่นน้ีท ำใหฉ้นัมีควำมรู้สึกวำ่ พระเจำ้ประทบัอยูท่ี่น่ีเอง นกัปรำชญเ์องก็ก ำลงัแสวงหำ
พระองคอ์ยู ่เขำบอกฉนัวำ่ พระองคจ์ะทรงบงัเกิดมำในฐำนะเป็นกษตัริย”์ 

“ถำ้พระองคเ์สด็จมำบงัเกิดในฐำนะของพระมหำกษตัริย ์ ก็ตอ้งหมำยควำมวำ่ จะทรงบงัเกิดมำ
ในพระรำชวงัอยำ่งกษตัริยเ์ฮโรด หรือผูย้ิง่ใหญ่กวำ่นัน่ซิ” เด็กชำวยวิแยง้อยำ่งไม่เห็นดว้ย พร้อมกบัช้ีให้
เมมโลดูตึกหลงัใหญ่ท่ีอยูต่รงหุบเขำดำ้นตรงกนัขำ้ม พลำงพดูต่อไปวำ่ “ฉนัไม่เช่ือวำ่เป็นเช่นนั้นหรอก 
ฉนัคิดเอำเองวำ่ พระองคจ์ะเสด็จมำบงัเกิดในฐำนะเด็กเล้ียงแกะ อยำ่งพวกเรำน่ีแหละอยำ่งนอ้ย เรำก็คง
ตอ้งมีโอกำสเห็นพระองคบ์ำ้ง” 

ทั้งคู่ต่ำงเงียบกนัไปครู่ใหญ่ เด็กชำวยวิจึงเปล่ียนเร่ืองใหม่วำ่ “ฉนัไดข้่ำววำ่ภำยในสองวนัน้ีจะมี
พวกพอ่คำ้แกะเดินทำงมำท่ีน่ี เธอคงจะตอ้งท ำงำนหนกัมำก ระหวำ่งท่ีพวกเขำอยูท่ี่น่ี พวกน้ีเป็นคนท่ีเอำ
ใจยำกมำก ป่ำเถ่ือนและเห็นแก่ตวัอยำ่งร้ำยกำจ เขำกวำ้นซ้ือแกะเอำไปขำยใหป้ระชำชน ซ่ึงไปท ำพิธีใน
โบสถด์ว้ยรำคำแพงมำก ดว้ยเหตุน้ีแหละ กำรนมสักำรจึงเป็นเร่ืองท่ีรำคำสูง จนคนยำกจนแทบจะเอ้ือม
ไปไมถึ่ง” 

สองวนัต่อมำ พวกพอ่คำ้ซ่ึงจะซ้ือแกะไปขำย ใหแ้ก่ผูท่ี้จะน ำไปท ำพิธีในโบสถก์็มำถึง จูเนีย
ไดม้ำปรับทุกขก์บัเมมโลวำ่ “ทุกวนัน้ีพอ่คำ้พวกน้ียิง่เอำรัดเอำเปรียบเรำยิง่ข้ึนทุกที เธอคิดดูซิ เขำเลือก
ซ้ือแต่แกะตวังำม ๆ และกดรำคำอยำ่งต ่ำท่ีสุด นอกจำกนั้นผูเ้ล้ียงแกะยงัตอ้งเฝ้ำดูแลแกะของตนใหดี้อีก
ดว้ย มิฉะนั้นอำจถูกขโมยหรือบำงทีอำจจะร้ำย ถึงขนำดแอบตอ้นเอำไปทั้งฝงูก็มีอยำ่งน้ียงัจะเรียกวำ่
เพื่อศำสนำอีกหรือ” 

“ฉนัเขำ้ใจแลว้ละวำ่เธอหมำยถึงอะไร ตลอดเวลำท่ีฉนัเฝ้ำดูแลแกะอยูน้ี่ ฉนัเองก็พอจะรู้เร่ืองได้
ดี น่ีถำ้หำกวำ่พวกพอ่คำ้เหล่ำน้ี เป็นตวัแทนของพระเจำ้จริง ๆ ละก็ ฉนัเห็นจะเลิกลม้ควำมตั้งใจ ท่ีจะ
แสวงหำพระองคท์นัที คนพวกน้ีร้ำยกำจมำก ร้ำยยิง่กวำ่กำรขดุรีดของพวกโรมนัเสียดว้ยซ ้ ำไป เขำจะ
ใหร้ำงวลัฉนันิดหน่อยแต่เขำมกัจะดูหม่ินเยยีดหยำมฉนั เรียกฉนัวำ่ ไอเ้ด็กบำ้เปอร์เซียบำ้ง เจำ้ถ่อย
ต่ำงชำติบำ้ง จนท ำใหฉ้นัไม่มีควำมเล่ือมใสในศำสนำของเขำเลย และถำ้ใหฉ้นัเลือกเอำระหวำ่งกำรเป็น
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นกัปรำชญ ์ กบักำรติดตำมศำสนำของเขำละก็ ฉนัขอเลือกเอำควำมเป็นนกัปรำชญม์ำกวำ่” เมมโล
ยอมรับอยำ่งเห็นจริงกบัถอ้ยค ำของจูเนีย 

และเม่ือเมมโลยอมรับเช่นนั้น จูเนียก็พดูเตือนสติวำ่ “ก็เม่ือเป็นเช่นนั้นแลว้ เธอยงัจะใฝ่ฝันถึง
พระเมสิยำห์ของเขำอีกหรือ เธอจะไปหวงัอะไรกบัพระเจำ้ ผูซ่ึ้งใชค้นท่ีขดุเลือดขุดเน้ือเรำ เยีย่งพวก
พอ่คำ้เหล่ำน้ี เป็นผูด้  ำเนินกิจกำรของพระองค ์ ท ำไมเธอจึงไม่เดินทำงข้ึนไปทำงเหนือ ซ่ึงเป็นบำ้นเกิด
ของฉนัเล่ำ ท่ีนัน่เรำมีศำสนำท่ีแทจ้ริง เป็นศำสนำท่ีด่ีท่ีสุด เรำบูชำไฟเหมือนอยำ่งท่ีพวกนกัปรำชญ ์ผูค้ง
แก่เรียนทั้งหลำยของเธอ เขำกระท ำกนั เรำบูชำพระบำละและพระโมล๊อกดว้ยไฟ” 

เธอพดูต่อไปดว้ยน ้ำเสียงแผว่เบำวำ่ “ในสมยัก่อนพวกเขำเคร่งครัดมำก ถึงขนำดบูชำเทพเจำ้
ดว้ยกำรเผำทำรกทั้งเป็น แต่เด๋ียวน้ีพิธีน้ีเปล่ียนแปลงไปมำกแลว้ ถำ้เธอตอ้งกำรท่ีจะพบพระเจำ้จริง ๆ 
แลว้ ฉนัคิดวำ่ไปท่ีหุบเขำอนัเป็นถ่ินท่ีอยูข่องฉนัจะดีกวำ่ ฉนัเช่ือวำ่อยำ่งไรเสีย คุณพอ่คุณแม่ของฉนัคง
ใหก้ำรตอ้นรับเธอเป็นแน่ท่ีนัน่มีอำหำรกำรกินอยำ่งบริบูรณ์ ทั้งขนม นม เนย และเน้ือแกะ เรำจะอยูก่นั
อยำ่งมีควำมสุข ฉนัเองก็อยำกจะหนีจำกท่ีน่ีไปเหมือนกนั ฉนัถูกผูร้้ำยลกัตวัมำจำกบำ้น มำขำยให้
เจำ้ของท่ีพกัคนเดินทำงท่ีน่ี เขำบงัคบัใหท้  ำงำนทุกอยำ่งใหเ้ขำ ฉนัคิดจะหนีกลบัไปหลำยคร้ังแลว้ แต่ยงั
ไม่กลำ้ ถำ้เธอตดัสินใจตำมค ำแนะน ำของฉนัละก็ เรำจะหนีไปดว้ยกนั 

เธอไม่ตอ้งกงักล ถึงเด็กหนุ่มชำวซีโดนนัน่หรอกจริงอยู ่ แมว้ำ่เขำจะเป็นคนเผำ่เดียวกบัฉนั มำ
จำกแหล่งเดียวกนั แต่เขำก็เป็นเพียงเพื่อนคุยแกเ้หงำของฉนัเท่ำนั้นเอง ฉนัไม่ไดส้นใจอะไรนกัหรอก 
ฉนัเช่ือวำ่ถำ้ไปถึงบำ้นเกิดเมืองนอนของฉนัแลว้ เธอตอ้งชอบท่ีนัน่เป็นแน่” 

ค ำพดูของจูเนีย ชกัน ำจิตใจของเมมโลใหค้ลอ้ยตำมไปดว้ยไม่นอ้ย เขำร ำพึงเบำ ๆ วำ่ “แลว้ฉนั
ก็คงจะมีสุนขัดว้ยใช่ไหมล่ะ” 

“แน่ละ เธอคงจะมีควำมสุขมำกซินะ ท่ีจะไดเ้ห็นฝงูแกะและเล็มหญำ้ เห็นเปลวแดดสีทองทำบ
ขอบฟ้ำยำมอำทิตยอ์ศัดง จิตใจของเธอคงเป่ียมไปดว้ยควำมแช่มช่ืนในควำมสวยงำมของธรรมชำติ
เช่นนั้น” 

เด็กสำวกม้หนำ้ยอมรับดว้ยเสียงสะอ้ืนวำ่ “ถูกแลว้ นัน่เป็นส่ิงท่ีฉนัปรำรถนำ และหวงัวำ่ เรำจะ
มีควำมสุขดว้ยกนัตลอดไป” 

เมมโลน่ิงเงียบไปสักครู่หน่ึง แลว้จึงยนืข้ึน เขำพดูเสียงหนกัแน่น ดัง่หน่ึงยงัมีขอ้ขดัแยง้ท่ี
ยิง่ใหญ่ อนัเป็นเป้ำหมำยของเขำ ซ่ึงไม่อำจท ำใหเ้ขำกระท ำตำมค ำชกัชวนของจูเนียไดว้ำ่ “ฉนัอยำกจะ
ท ำตำมค ำแนะน ำของเธอเหลือเกิน จูเนีย ขอแต่เพียงใหฉ้นัไดพ้บพระเจำ้ ผูซ่ึ้งฉนัเฝ้ำเสำะแสวงหำ
เสียก่อน นกัปรำชญผ์ูท่ี้ฉนัพบ พดูกบัฉนัวำ่ พระเจำ้อำจส ำแดงพระกำยใหแ้ก่เด็กเล้ียงสัตวท่ี์ต ่ำตอ้ยเช่น
ฉนัได ้ เช่นเดียวกบัท่ีพระองคจ์ะทรงส ำแดงพระกำยแก่นกัปรำชญข์อ้ส ำคญัอยูท่ี่เรำตอ้งมีควำมเช่ือมัน่
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ในกำรแสวงหำพระองคเ์ท่ำนั้น พระเจำ้อำจจะเสด็จมำยงัคอกสัตวน้ี์ในเวลำหน่ึงเวลำใดก็ได ้ สุดแทแ้ต่
พระประสงคข์องพระองค ์ นกัปรำชญผ์ูเ้ป็นเพื่อนของฉนักล่ำววำ่ กำรด้ินรนเพื่อเปล่ียนฐำนะจำกเด็ก
เล้ียงสัตวใ์หเ้ป็นนกัปรำชญร์ำชบณัฑิตย ์จะไม่ช่วยใหไ้ดพ้บพระเจำ้ดีไปกวำ่สภำพเดิมไดเ้ลย ค ำพดูของ
เขำซำบซ้ึงใจมำก ไม่ผดิอะไรกบัค ำพยำกรณ์ หนำ้ตำของเขำผอ่งใสดุจแสงอำทิตย ์ ท่ีฉำยควำมสวำ่ง ทลุ
หลงัคำท่ีพกัคนเดินทำงแห่งนั้น และส่องสวำ่งไปทัว่ 

“ฉนัตระหนกัอยำ่งชดัวำ่ ทุกอยำ่งท่ีเขำพดูกบัฉนันั้น ลว้นแต่เป็นควำมสัตยจ์ริง ฉนัเคยสงสัย
บ่อยคร้ังวำ่ ถำ้พระเจำ้สำมำรถท่ีจะส ำแดงพระกำย แก่เด็กเล้ียงสัตวอ์ยำ่งฉนัไดแ้ลว้ เหตุไฉนพระองคจึ์ง
ไม่ทรงส ำแดงเสียที ถำ้พระองคย์งัไม่เสด็จมำจริง เม่ือไรเล่ำจึงจะเสด็จมำฉนัคิดวำ่ ฉนัอำจจะตอ้งปฏิบติั
หนำ้ท่ีของฉนัดว้ยควำมซ่ือสัตยด์งัน้ีเร่ือยไป และเช่ือวำ่พระเจำ้คงตอ้งปฏิบติัพระรำชกิจของพระองค ์
เช่นเดียวกนั แลว้บำงท่ีฉนัคงจะไดพ้บพระองค”์ 

“แต่เธอก็รู้แลว้น่ีน่ำวำ่ แขกท่ีมำพกัท่ีน่ีและนำยจำ้ง เขำกระท ำต่อเธออยำ่งไร” เด็กสำวพดูอยำ่ง
ไม่พอใจ “เธอไม่เห็นหรือวำ่ พวกพอ่คำ้กวำ้นซ้ือแกะ เพื่อเอำไปขำยในพระวหิำรเหล่ำน้ี ข่มเหงรังแก
และแช่งด่ำเธอยำ่งไร มนัไม่เป็นกำรยติุธรรมเลย ท่ีเธอจะตอ้งทนรับภำวะเช่นนั้น เธอคงจะรู้ไดด้ว้ยวำ่ 
อีกในไม่ชำ้ แทบทุกคนจะตอ้งมำเสียภำษีกนัท่ีน่ี จกัรพรรด์ิออกสัตสัไดบ้ญัชำให้รำษฎรทุกคน ท่ีเคย
อำศยัหรือมีภูมิล ำเนำอยูท่ี่เบธเลเฮม็น่ี จะตอ้งเดินทำงมำท่ีน่ี หรือแมแ้ต่ผูท่ี้มีบิดำมำรดำอำศยัอยูท่ี่น่ี ก็
ตอ้งเดินทำงมำเช่นเดียวกนั เธอลองหลบัตำนึกภำพดูซิวำ่ จะมีคนแออดัยดัเหยยีดกนัสักเพียงใด เจำ้ของ
ท่ีพกัก็จะโก่งรำคำค่ำพกัไดต้ำมใจชอบส่วนเธอก็คงตอ้งวุน่วำยรับใชแ้ขก จนหวัซุกหวัซุนแทบหำเวลำ
วำ่งไม่ได ้ ไหนจะตอ้งรับใชค้น ไหนจะตอ้งดูแลสัตวพ์ำหนะของเขำอีก อูฐเอย มำ้เอย ลำเอย เตม็ไป
หมด เม่ือเป็นเช่นนั้น เธอยงัไม่คิดอีกหรือวำ่ สมควรท่ีเรำจะหลบหนีไป ก่อนท่ีจะตอ้งเผชิญกบัควำม
ล ำบำกอนันั้น” เด็กสำวพยำยำมหำเหตุผลมำ ชกัจูงเมมโลอยำ่งยดืยำว แต่เขำก็ยงัคงยนืกรำนอยูเ่ช่นเดิม 

“ฉนัเคยชินกบังำนหนกั ๆ อยำ่งน้ีเสียแลว้” เมมโลพดูอยำ่งภำคภูมิใจ “ท่ีพกัคนเดินทำงใน
ทะเลทรำย ท่ีฉนัเคยท ำงำนมำก่อนท่ีซ่ึงฉนัไดพ้บกบันกัปรำชญ ์ ดงัท่ีฉนัไดเ้ล่ำใหเ้ธอฟัง ก็เช่นเดียวกนั 
ฉนัคิดวำ่มนัไม่ยิง่หยอ่นไปกวำ่ควำมล ำบำกท่ีเธอกล่ำวถึงหรอก เพรำะฉนัตอ้งท ำงำนหนกั หำมรุ่งหำม
ค ่ำแทบทุกวนั จนมีเวลำวำ่งก็ต่อเม่ือถึงเวนำนอนเท่ำนั้น ถึงกระนั้นเจำ้ซูม่ำของฉนัก็ยงัคงสู้ทนอยูก่บัฉนั
เสมอ” 

ในตอนทำ้ย ๆ เมมโลพดูดว้ยเสียงอนัเศร้ำ เพรำะควำมคิดถึงสุนขัท่ีสุดแสนสัตยซ่ื์อของเขำ แต่จู
เนียไม่ยอมเขำ้ใจถึงควำมรู้สึกของเมมโลเลย กลบัพดูประชดประชนัอยำ่งไม่พอใจวำ่ “ฮึ รู้สึกวำ่เธอจะ
รักเจำ้ซูม่ำ มำกกวำ่ฉนัเชียวนะ” 
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เมมโลไม่ไดต้อบประกำรใด ทั้งคู่ต่ำงก็เงียบไปครู่ใหญ่ แลว้เมมโลจึงขอตวัไปพกัผอ่น เขำ
เล่ือนตวัออกมำนอนขำ้งนอก เพื่อจะเห็นดวงดำวต่ำง ๆ บนทอ้งฟ้ำไดช้ดัเจนยิง่ข้ึน เขำสังเกตเห็น
ดวงดำวสุกใสท่ีเขำเคยเห็นในคร้ังแรกนั้นไดป้รำกฏข้ึนอีก ยิง่ท  ำใหนึ้กถึงถอ้ยค ำของนกัปรำชญซ่ึ์งวำ่ 
จะมีดำวปรำกฏข้ึนเหนือแผน่ดินของยำโคบ คิด ๆ แลว้ก็ฉงน หรือวำ่จะเป็นดำวดวงน้ีกระมงัแต่คง
เป็นไปไม่ได ้ เพรำะดวงดำวนั้นเล็กถึงพระเมสิยำห์ ผูซ่ึ้งจะบงัเกิดเป็นพระมหำกษตัริยผ์ูย้ิง่ใหญ่ของโลก 
เขำอดคิดต่อไปไม่ไดว้ำ่ พระองคท์รงเป็นท่ีรักของคนทัว่ไป เช่นเดียวกบัพระเจำ้หรือไม่ ถำ้ประชำชน
ต่ำงรักใคร่พระองคแ์ลว้ พระองคจ์ะทรงถูกพวกพอ่คำ้ซ้ือแกะไปขำยในพระวหิำรปลงพระชนม ์
เช่นเดียวกบัท่ีพวกเขำฆ่ำแกะเหล่ำนั้นไหมหนอเมมโลรู้สึกกงัวลดว้ยควำมเป็นห่วง ทั้งน้ีเพรำะเขำทรำบ
วำ่ เม่ือแกะท่ีเล้ียงหลงหำยไป พวกเล้ียงแกะจะพยำยำมซอกซอนติดตำมหำแกะ ท่ีก ำลงัถูกตอ้นไปยงั
กรุงเยรูซำเล็มเสมอนัน่เอง 
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บทที ่5 องค์พระผู้เป็นเจ้า 

ข่ำวกำรท่ีจกัรพรรดิ ซีซำร์ ออกสัตสั มีพระบญัชำใหช้ำวยวิทุกคนทัว่ประเทศ เดินทำงกลบัยงั
ภูมิล ำเนำเดิมของตน เพื่อจดัท ำทะเบียนส ำมะโนครัว และบญัชีส ำหรับเก็บภำษีใหถู้กตอ้งแน่นอน ได้
แพร่สะพดัไปอยำ่งรวดเร็ว ก่อใหเ้กิดควำมต่ืนเตน้และแปลกใจแก่ประชำชนโดยทัว่หนำ้ ทั้งน้ี เพรำะแต่
ละคนตอ้งเดินทำงไปรำยงำนตวั และเสียภำษีแก่เจำ้หนำ้ท่ีเป็นรำยบุคคล ผูห้น่ึงผูใ้ดจะกระท ำกำรแทน
กนัไม่ได ้ ดว้ยเหตุดงักล่ำวจึงเป็นท่ีคำดหมำยกนัวำ่ หมู่บำ้นเบธเลเฮม็ คงตอ้งครำคร ่ ำไปดว้ยผูค้นซ่ึง
เดินทำงมำจำกท่ีต่ำง ๆ อยำ่งแน่นอน 

อน่ึงเป็นท่ีเขำ้ใจวำ่ ก่อนเจำ้หนำ้ท่ีจะก ำหนดเวลำตำมหมำยประกำศนั้น ทำงรัฐบำลโรมนัคงได้
ส่งตวัแทนมำเตรียมกำร เพื่อด ำเนินกำรน้ี เป็นกำรล่วงหนำ้ไวแ้ลว้ และแทจ้ริงแลว้ ตวัแทนเหล่ำนั้นก็
เป็นชำวยวิดว้ยกนันัน่เอง แมว้ำ่พวกเจำ้หนำ้ท่ีหรือตวัแทนเหล่ำน้ี จะเป็นท่ีรังเกียจเดียจฉนั และเป็นท่ี
ชิงชงัของชำวยวิทัว่ไป ในขอ้หำวำ่ทรยศต่อประเทศชำติ เอำใจไปฝักใฝ่กบัศตัรู แต่เจำ้ของท่ีพกัคน
เดินทำง ก็มิไดมี้ควำมรู้สึกดงักล่ำวเลย เพรำะเขำรู้วำ่อยำ่งไรเสียคนเหล่ำน้ีคงจ่ำยค่ำท่ีพกั และค่ำบริกำร
ใหแ้ก่เขำอยำ่งงำมนัน่เอง 

ผูค้นท่ีอยูห่มู่บำ้นเบธเลเฮม็ หรือท่ีอยูใ่นละแวดนั้น แทบจะไม่มีผูใ้ดกล่ำวขวญัถึงกำรเดินทำง
ของมำเรียและโยเซฟ ซ่ึงเป็นวงศว์ำนของกษตัริยด์ำวิดเลยไม่มีใครใหค้วำมสนใจเลยวำ่ บุคคลทั้งสองน้ี
เป็นใคร มำจำกไหน มียศฐำบรรดำศกัด์ิอะไร 

ณ ท่ีพกัคนเดินทำง คนงำนทุกคนตอ้งท ำงำนอยำ่งเหน็ดเหน่ือย ตั้งแต่เชำ้จนค ่ำมืด ห้องรับแขก
ต่ำง ๆ ถูกจดัไวอ้ยำ่งเป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อบริกำรแขกหรืออยำ่งเตม็ท่ี เจำ้ของท่ีพกัคนเดินทำง หวงั
อยำ่งเตม็ท่ีวำ่ กำรท่ีผูค้นเดินทำงมำเพื่อเสียภำษีและจดทะเบียน ตำมค ำบญัชำของจกัรพรรดิซีซำร์ 
ออกสัตสั เป็นโอกำสท่ีเขำจะกอบโกยเงินทองใหม้ำกท่ีสุดเท่ำท่ีจะมำกได ้ เขำถือวำ่ค ำบญัชำของ
จกัรพรรดิโรมนั เป็นเคร่ืองอ ำนวยผลประโยชน์ให้เขำ ดุจเหมือนแร่ทองค ำทีเดียว เขำเตรียมแผนกำรไว้
วำ่ จะตั้งรำคำห้องพกัไวอ้ยำ่งสูงล่ิว เฉพำะคนท่ีร ่ ำรวย และมียศฐำบรรดำศกัด์ิสูง ๆ เท่ำนั้น จึงจะพกัได้
คนเห็นแก่ไดผู้น้ี้ ไม่ค่อยจะค ำนึงถึงจิตใจใครนกั เขำเคยคิดเสมอวำ่ แมแ้ต่กษตัริยด์ำวิดเองก็เถอะ หำก
วำ่พระองคย์งัทรงด ำรงพระชนมอ์ยู ่ และเสด็จมำพกัในสถำนท่ีของเขำ เขำก็จะคิดค่ำบริกำรอยำ่งสูงล่ิว 
โดยไม่มีกำรยกเวน้ จิตใจของเขำอ่ิมเอิบไปดว้ยควำมหวงั ในโชคลำภเหล่ำนั้น 

บ่ำยวนัหน่ึง ขณะท่ีเจำ้ของสถำนท่ีพกัคนเดินทำงก ำลงันัง่พกัผอ่น ดว้ยกำรคุยกบัคนเล้ียงแกะ 
สองสำมคนตรงประตูทำงเขำ้อยูน่ั้น ตอนหน่ึงคนเล้ียงแกะเอ่ยข้ึนวำ่ “ฉนัรู้สึกคิดถึงค ำพดูของท่ำน
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ศำสดำพยำกรณ์มีคำห์ ยงัไงชอบกล ในตอนท่ีวำ่ “บำ้นเบธเลเฮม็ ซ่ึงเป็นหน่วยชนหมู่นอ้ย ในหมู่บำ้น
จ ำนวนพนัคนแห่งดูยำห์ จะมีผูห้น่ึงแทนเรำออกมำจำกท่ำน ซ่ึงจะเป็นกษตัริยค์รองอิสรำเอล” 

“เชอะ เขำไม่ไดห้มำยถึงคนเล้ียงแกะอยำ่งเจำ้หรอก” เจำ้ของท่ีพกัคนเดินทำงพดูอยำ่งเยย้หยนั 
“อยำ่วำ่แต่ฉนัเลย ลุงก็เหมือนกนันัน่แหละ” คนเล้ียงแกะคนหน่ึงยอ้นตอบ ขณะท่ีทั้งสองก ำลงั

พดูจำท ำนองยกตนข่มท่ำนอยูน่ั้น หน่ึงในบรรดำผูเ้ล้ียงแกะ ซ่ึงร่วมสนทนำดว้ยไดเ้อ่ยข้ึนวำ่ “ในบท
เพลงสดุดีของเรำนั้น พระเมสิยำห์จะเสด็จกลบัมำบงัเกิดเป็นเช้ือสำยของกษตัริยด์ำวิด และวงศว์ำนของ
กษตัริยด์ำวดิก็จะเดินทำงมำยงัเบธเลเฮม็ดว้ย ตำมควำมคิดเห็นของฉนั ถำ้หำกวำ่องคพ์ระเมสิยำห์บงัเกิด
แลว้จริง ๆ พระองคก์็จะตอ้งเสด็จมำในครำวน้ีเป็นแน่ นบัวำ่เป็นโอกำสอนัประเสริฐแลว้ ท่ีเรำจะได้
เห็นพระองค”์ 

แต่เจำ้ของท่ีพกัคนเดินทำง หำไดม้องเห็นคุณค่ำในค ำพดูนั้นไม่ กลบักล่ำวอยำ่งคนเห็นแก่ตวัวำ่ 
“พระองคเ์สด็จมำก็ดีนะซี ฉนัจะจดัห้องท่ีดีท่ีสุดไวต้อ้นรับพระองค ์ ถำ้พระองคส์ำมำรถช ำระค่ำบริกำร 
ตำมท่ีฉนัเรียกร้องไดน้ัน่แหละฉนัจึงจะยอมยกยอ่ง ใหเ้ป็นพระมหำกษตัริยผ์ูย้ิง่ใหญ่” 

เมมโลซ่ึงยนืฟังกำรสนทนำอยูด่ว้ย รู้สึกต่ืนเตน้ยนิดีเป็นอยำ่งยิง่ ท่ีไดย้นิถึงองคพ์ระเมสิยำห์ 
จนไม่อำจอดกลั้นต่อไปได ้ จึงกล่ำวข้ึนวำ่ “ถำ้เช่นนั้นฉนัก็คงจะมีโอกำสเห็นพระองคด์ว้ย ท่ำนบำลทำ
ซำ นกัปรำชญผ์ูเ้ป็นสหำยของฉนั ก็คงจะมำดว้ยเช่นกนั เรำจะไดเ้รียนรู้ถึงวถีิทำง ท่ีจะน ำไปสู่พระเจำ้
ไดดี้กวำ่น้ี” 

“ไอเ้ด็กโง่เปอร์เซีย” ชำยชรำเจำ้ของสถำนท่ีพกัคนเดินทำงตวำดข้ึน อยำ่งเกร้ียวกรำด “ส่ิงท่ีเจำ้
ตอ้งท ำขณะน้ีคืองำนรู้ไหม ไม่ใช่เอำเวลำมำฝันถึงองคพ์ระเมสิยำห์ของพวกฉนั รีบไปท ำงำนเขำ้ ไปปัด
กวำดหยกัไยแ่มมมุงต่ำง ให้หมดแลว้เช็ดถูห้องหบัต่ำง ๆ ใหเ้รียบร้อย ขดัพื้นให้เป็นเงำเชียวนะ ถูฝำผนงั
ใหส้ะอำดดว้ย ตลอดจนปัดกวำดคอกสัตวเ์สียดว้ย รู้ไหม เม่ือมีโอกำสฉนัก็ตอ้งตกัตวงเงินทองไว ้ ให้
มำกท่ีสุดเท่ำท่ีจะท ำได ้ จะเอำไวช้ดเชยยำมเม่ือไม่มีแขกมำพกั และไม่มีทำงหำเงินได ้ พร้อมกนันั้นก็จะ
ไดเ้อำไวเ้ล้ียงปำกเล้ียงทอ้งของเจำ้เอง และเจำ้เด็กสำวชำวซีโดนนัน่อีกคน เขำ้ใจหรือเปล่ำ” 

แมว้ำ่เมมโลและจูเนีย จะเคยผจญต่อควำมทุกขค์วำมล ำบำกมำมำก แต่เด๋ียวน้ีเด็กหนุ่มสำวทั้ง
สองตอ้งยอมรับวำ่ เป็นงำนหนกัท่ีสุดแสนจะทนทำนได ้ ยิง่กวำ่คร้ังใด ๆ ไม่วำ่เขำจะตอ้งต่ืนแต่เชำ้มืด 
และท ำงำนไปจนค ่ำมืดดึกด่ืนเพียงใด ไม่วำ่เขำขยนัขนัแขง็อยำ่งไร ก็ดูเหมือนวำ่ยงัไม่เป็นท่ีพอใจของ
เจำ้ของเจำ้ของสถำนท่ีคนเดินทำง อยูน่ัน่เองยิง่ตำเฒ่ำผูน้ี้นึกถึงเงินทอง ท่ีจะหลัง่ไหลมำมำกเท่ำใด เขำก็
บีบบงัคบัใหเ้มมโลและจูเนีย ผูน่้ำสงสำร ท ำงำนหนกัข้ึนเท่ำนั้น ดูเหมือนวำ่ควำมละโมภของเขำ ช่ำงไม่
มีขอบเขตจ ำกดัเสียเลย 
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เมมโลรู้ดีวำ่ในกำลขำ้งหนำ้จะเป็นอยำ่งไร เขำอำจจะไดรั้บค่ำตอบแทนควำมเหน่ือยยำก เพียง
เศษขนมปังแหง้กรังจนแขง็กระดำ้งเพียงไม่ก่ีช้ิน หรืออำจไดแ้ทะเศษอำหำรท่ีมีแต่เอ็นหรือเศษเน้ือติด
กระดูก เพียงเล็กนอ้ยเท่ำนั้น ช่ำงไม่ยติุธรรมเสียเลย แต่ก็จ  ำตอ้งทน เพรำะไม่อำจหำทำงออกท่ีดีกวำ่นั้น
ได ้นำน ๆ จะไดรั้บค่ำบริกำรพิเศษเล็ก ๆ นอ้ย ๆ หรือเส้ือผำ้เก่ำ ๆ ท่ีเจำ้ของไม่ใชแ้ลว้ สักคร้ัง แต่ก็มิใช่
วำ่จะไดม้ำดว้ยควำมแช่มช่ืนนกั เพรำะกวำ่จะไดม้ำก็ตอ้งถูกโขกสับดุด่ำวำ่กล่ำว และอำจถูกลงไมล้งมือ 
ถึงขนำดเตะตีทุบต่อยเอำดว้ยก็มี 

ก่อนหนำ้ท่ีจะถึงก ำหนดท่ีทำงรัฐบำลจะท ำบญัชีส ำรวจส ำมะโนครัว และจดัเก็บภำษี ไม่ก่ีวนั 
ผูค้นก็เร่ิมทยอยมำจำกทอ้งถ่ินต่ำง ๆ อยำ่งมำกมำย เดินทำงมำของผูค้นเหล่ำน้ี นอกเหนือจำกจะตอ้ง
เดินทำงมำตำมค ำสั่งของจกัรพรรดิโรมนัแลว้ ก็เท่ำกบัเป็นกำรกลบัมำเยีย่มถ่ินฐำนเดิม และญำติพี่นอ้ง 
ซ่ึงแยกยำ้ยกนัอยูต่ำมท่ีต่ำง ๆ ไปในตวัอีกดว้ย เพียงชัว่เวลำไม่นำนนกับำ้นช่องตลอดจนท่ีพกัคน
เดินทำง ก็แน่นขนดัไปดว้ยผูค้น โดยเฉพำะสถำน 
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เพียงชัว่เวลำไม่นำนนกั บำ้นช่องตลอดจนท่ีพกัคนเดินทำงก็แน่นขนดัไปดว้ยผูค้น 
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ท่ีพกัคนเดินทำง ซ่ึงเมมโลและจูเนียท ำงำนอยูน่ั้น แขกเหร่ือแออดัยดัเยยีด และโกลำหน จนท่ีสุดจะ
บรรยำยไดมี้ทั้งเจำ้หนำ้ท่ีของบำ้นเมือง และประชำชนผูเ้สียภำษีชำยชรำผูเ้ป็นเจำ้ของเตม็ต้ืนไปดว้ย
ควำมยนิดี ท่ีไดมี้โอกำสกอบโกยเงินทองไว ้ อยำ่งเตม็เม็ดเตม็หน่วย ยิง่มีแขกมำกเท่ำใด สัตวพ์ำหนะ
ต่ำง ๆ เช่น อูฐ มำ้และ ลำ ก็ยอ่มจะมำกข้ึนเป็นเงำตำมตวั ถุงยำ่ม อำนมำ้ และขำ้วของ ถูกวำง
ระเกะระกะไปหมด 

เน่ืองจำกผูค้นหลัง่ไหลมำอยำ่งไม่ขำดสำยน่ีเอง ชำยชรำเจำ้ของท่ีพกัคนเดินทำง จึงหำทำงเพิ่ม
ทำงรำยไดใ้หแ้ก่ตนเองต่อไปมำกข้ึนเร่ือย ๆ โดยกำรเพิ่มรำคำท่ีพกั และจดัใหแ้ขกเขำ้ไปพกัในหอ้งต่ำง 
ๆ มำกข้ึนอีก เช่น เดิมใหพ้กัหอ้งละคน ก็ใหพ้กัเป็นห้องละสองคน ส่ีคน และแปดคน ดงันั้นเร่ือยไป 
จนกวำ่จะไม่สำมำรถยดัเหยยีดใหม้ำกกวำ่นั้นไดอี้กแลว้ จึงจะหยดุ ดว้ยเหตุน้ีหอ้งทุกหอ้งจึงแน่นขนดั
ไปหมด หำท่ีวำ่งไม่ไดเ้ลย แมแ้ต่หอ้งรับแขกเองก็ตำม ในภำวะเช่นน้ีไม่มีใครค ำนึงถึงควำม
สะดวกสบำยกนันกั ขอใหมี้ท่ีหลบันอนเท่ำนั้นก็พอ ดงันั้นเร่ืองเตียงนอนจึงไม่ตอ้งพดูถึง ทุกคนมีเพียง
เส่ือท ำดว้ยฟำงเป็นเคร่ืองปูนอนเท่ำนั้น และนอนลน้ออกมำตำมเฉลียงดว้ย 

ในควำมรู้สึกของเมมโลแลว้ ไม่มีคร้ังใดท่ีเขำจะเหน็ดเหน่ือยเท่ำกบัคร้ังน้ีเลย เขำตอ้งวิง่พล่ำน
บริกำรแขกเหร่ือ ตลอดทั้งวนั อยำ่งไม่มีเวลำเป็นของตวัเองเลยบรรยำกำศภำยในท่ีพกัคนเดินทำง เตม็
ไปดว้ยควำมอึกทึกครึกโครม บำ้งกินอำหำร บำ้งด่ืมสุรำ บำ้งร้องเพลง บำ้งเตน้ร ำ บำ้งปรบมือโห่ร้อง
กนัอยำ่งสนุกสนำน ส่งเสียงลัน่ไปหมด 

เมมโลมองเห็นสภำพเหล่ำนั้นก็เกิดควำมสมเพชในตวัเองวำ่ ทั้ง ๆ ท่ีรู้อยูว่ำ่จะตอ้งเป็นเช่นน้ี
แลว้ยงัขืนอยูต่่อไปอีกท ำไม เพื่อคอยเฝ้ำพระมหำกษตัริยผ์ูย้ิง่ใหญ่ของชนชำติยวิหรือ เพื่อคอยเฝ้ำองค์
พระเมสิยำห์หรือ เพื่อแสวงหำทำงท่ีจะน ำไปสู่พระเจำ้หรือ ควำมนอ้ยเน้ือต ่ำใจชกัน ำใหเ้ขำ้ใจผดิ ๆ ไป
ชัว่ขณะหน่ึงวำ่ ไม่น่ำจะเป็นไปไดเ้ลยไม่มีทำงท่ีเขำจะพบพระมหำกษตัริย ์ หรือพระเมสิยำห์ไดเ้ลย 
สถำนท่ีอนัสกปรกหมกัหมมไปดว้ยกล่ินเหมน็ กล่ินเหง่ือไคล กล่ินสุรำ และเสียงร้อยกระจองงอแงของ
เด็ก ๆ เช่นน้ี อยำ่วำ่แต่พระเจำ้ผูสู้งสุดเลย แมแ้ต่ศำสดำพยำกรณ์ หรือปุโรหิตเอง ก็คงไม่ปรำรถนำท่ีจะ
ยำ่งกรำยเขำ้มำ 

นอกเหนือไปจำกบรรยำกำศ อนัคละเคลำ้ไปดว้ยกล่ินไอของอบำยมุข และควำมอึกทึกคึก
โครมดงักล่ำวแลว้แขกเหร่ือบำงกลุ่มก็มีกำรจบักลุ่มกนั วพิำกษว์จิำรณ์กนัถึงเร่ืองท่ีจะตอ้งเสียภำษี 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรเดินทำง และค่ำท่ีพกัตลอดจนค่ำบริกำร ซ่ึงสถำนท่ีพกัคนเดินทำงแห่งน้ีเรียกเก็บอยำ่ง
สูงล่ิว แต่ละคนลว้นรู้สึกไม่พอใจท่ีถูกบีบคั้นเช่นนั้น และเม่ือไม่มีทำงท่ีจะระบำยควำมขุ่นเคืองแก่ใคร
ได ้ผลท่ีสุดก็มำลงเอยท่ีเมมโล ซ่ึงตอ้งกลำยเป็นแพะรับบำปอยำ่งน่ำสงสำร 
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ประสบกำรณ์เหล่ำน้ีท ำให้เมมโลรู้สึกเบ่ือหน่ำยกำรงำนของเขำ ขยะแขยงต่อสถำนท่ีแห่งนั้น 
และรู้สึกรังเกียจเจำ้ของท่ีพกัคนเดินทำง ซ่ึงเตม็ไปดว้ยควำมเห็นแก่ตวั วำจำหยำบคำย เตม็ไปดว้ยกำรดุ
ด่ำและสั่งงำนแต่ส่ิงท่ีใหเ้ป็นบ ำเหน็จตอบแทนควำมขยยัหมัน่เพียรควำมเหน็ดเหน่ือยของเขำ กลบัมีแต่
เศษอำหำรเท่ำนั้นเองหลำยคร้ังท่ีเมมโลตอ้งหวนไปคิดถึงควำมสุขควำมอบอุ่น ท่ีเคยไดรั้บจำกพอ่แม่
และนอ้ง ๆ ก็อดท่ีจะฉงนไดว้ำ่ เหตุใดหนอเขำจึงจำกหุบเขำแห่งควำมฝัน จำกฝงูแกะของเขำและจำก
แผน่ดินอนัเป็นบำ้นพ่อและเมืองแม่ มำผจญควำมทุกขย์ำกถึงเพียงน้ี 

เยน็วนันั้นขณะท่ีเมมโลเดินผำ่นหอ้งครัว บงัเอิญจูเนียยนือยูต่รงทำงผำ่นพอดี เธอกระซิบให้
เมมโลตำมเธอเขำ้ไปในท่ีแห่งหน่ึง แลว้ปรับทุกขว์ำ่ “เมมโลฉนัคิดวำ่ฉนัทนอยูท่ี่น่ีต่อไปไม่ไหวแลว้ล่ะ 
เธอก็เหมือนกนั เรำจะทนอยูต่่อไปท ำไม ไม่มีควำมหวงัส ำหรับเรำเลยตนนิดเดียว ไหนจะตอ้งท ำงำนจน
สำยตวัแทบขำด ไหนจะตอ้งถูกเขำโขกสับวำ่กล่ำว อำหำรกำรกินก็มีแต่เศษอำหำรนิด ๆ หน่อย ๆ 
เท่ำนั้น ฉนัคิดวำ่คืนน้ีเป็นโอกำสดีของเรำแลว้ล่ะ คนมำกอยำ่งน้ี หลบหนีไปไดง่้ำย ไม่มีใครสังเกตเรำ
หรอก ไปยงับำ้นเกิดของฉนัท่ีซีโดน พ่อแม่พี่นอ้งของฉนัคงจะดีใจมำก ท่ีนัน่เรำจะมีเวลำพกัผอ่นเป็น
ตวัของตวัเอง มีอำหำรกำรกินอยำ่งบริบูรณ์ ไม่ตอ้งทนระก ำล ำบำกมำกอยำ่งน้ี” 

เมมโลยอมรับวำ่ งำนหนกัและตวัเหน็ดเหน่ือยมำก อยำ่งท่ีไม่เคยประสบมำก่อน แต่กำรท่ีจะให้
หลบหนีไปนั้น เขำไม่เห็นดว้ย เพรำะเขำยงัคงมีควำมเช่ือมัน่วำ่พระเจำ้จะเสด็จมำในเวลำหน่ึงเวลำใดก็
ได ้

“เธอคิดหรือวำ่ พระเจำ้จะเสด็จลงมำ ในสถำนท่ีพลุกพล่ำนไปดว้ยผูค้นเช่นน้ี ฉนัไม่เคยคิดเลย
วำ่พระองคจ์ะเสด็จมำ หรือแมเ้พียงจะส่งผูแ้ทนมำก็ตำม จงระงบัควำมคิดอนัเพอ้เจอ้เหลวไหลของเธอ
เสียเถิด ฉนัคิดวำ่เธอจ ำเป็นท่ีจะตอ้งแสวงหำทำง ในกำรด ำรงชีวติ มำกกวำ่ท่ีจะแสวงหำทำงท่ีจะน ำไปสู่
พระเจำ้” จูเนียชกัชวนต่อไป ดว้ยควำมขุ่นเคืองใจ 

แต่เมมโลก็ยงัคงยดึมัน่ในอุดมคติของเขำอยำ่งไม่เปล่ียนแปลง เขำกล่ำวตอบเด็กสำววำ่ “ท่ีเธอ
พดูนั้นก็มีส่วนถูกมำกอยู ่ แต่ถึงอยำ่งไร ฉนัก็เช่ือวำ่ จะไดพ้บพระองค ์ นกัปรำชญท่ี์ฉนัพบก ำชบัฉนัวำ่ 
บุคคลท่ีละทิ้งหนำ้ท่ีกำรงำนของตน จะไม่มีทำงไดพ้บพระเจำ้เลย ถำ้หำกพระองคท์รงพอพระทยัแลว้ 
พระองคก์็อำจเสด็จมำสู่คอกสัตวก์็ได ้ ขอเพียงใหฉ้นัซ่ือสัตยต่์อพระองคเ์ท่ำนั้นดว้ยเหตุน้ีแหละ ฉนัจึง
ไม่อำจละควำมตั้งใจไดง่้ำย ๆ 

อีกประกำรหน่ึงฉนัก็ไดใ้หส้ัญญำกบัเจำ้ของท่ีพกัคนเดินทำงแลว้วำ่ ฉนัจะท ำงำนจนกระทัง่
กำรเกบ็ภำษีคร้ังน้ีผำ่นพน้ไปเสียก่อน เม่ือฉนัรับปำกกบัเขำเช่นน้ี ฉนัก็จะตอ้งท ำตำมค ำสัญญำนั้น แมว้ำ่
เขำจะปฏิบติัต่อฉนัอยำ่งไม่เป็นธรรม ก็เป็นภำวะท่ีตอ้งทนเอำ เธอลองคิดดูเถิดวำ่ถำ้ฉนัไม่รักษำค ำพดู
ของฉนัเองแลว้ ฉนัจะไปหวงัต่อพระสัญญำของพระเจำ้ไดอ้ยำ่งไร” 
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ขณะท่ีเด็กหนุ่มสำวก ำลงัพดูคุยกนัอยูน่ั้น ก็มีเสียงผวิปำกดงัข้ึนเบำ ๆ จูเนียรีบขอตวัออกไปดู 
เพรำะคิดวำ่คงเป็นเด็กเล้ียงแกะชำวซีโอน เพื่อนของเธอนัน่เอง ส่วนเมมโลก็กลบัไปท ำงำนตำมเดิม 

กวำ่งำนจะเสร็จก็ไดเ้วลำหลบันอนพอดี เมมโลรู้สึกวำ่คืนนั้นเขำเหน็ดเหน่ือยเม่ือยลำ้ จนแทบ
จะปีนข้ึนไปยงัโพรงหินอนัเป็นท่ีนอนของเขำไม่ไหว เขำสังเกตเห็นวำ่ดวงดำวท่ีเขำเคยมองดูอยูแ่ทบ
ทุกคืนนั้น เคล่ือนใกลเ้ขำ้มำทุกทีและเปล่ียนต ำแหน่งไปอยำ่งรวดเร็ว ผดิกบัคืนก่อน ๆ เพรำะคืนน้ีดำว
ดวงนั้นมำลอยอยูเ่หนือศีรษะของเขำพอดี ดว้ยจิตท่ีผกูพนักบัดวงดำว พระมหำกษตัริยผ์ูย้ิง่ใหญ่ พระเม
สิยำห์ เบธเลเฮม็ กษตัริยด์ำวิด ดงันั้นเมมโลจึงฝันเห็นภำพพจน์เหล่ำนั้นอยำ่งเป็นสุข 

เมมโลนอนหลบัไดไ้ม่นำน ก็ตอ้งสะดุง้ต่ืน เพรำะมีเสียงมำ้ลำเหยำะยำ่งมำหยดุหนำ้ประตู 
สักครู่หน่ึงก็ไดย้นิเสียงเคำะประตูใหเ้ปิดรับ อำกำศอนัหนำวเยน็ท ำใหเ้มมโลงวัเงียต่ืนข้ึน ดว้ยควำมไม่
พอใจนกัใครหนอช่ำงมำเคำะประตูในเวลำดึกด่ืนถึงป่ำนน้ี จะหำท่ีนอนชัว่ครำวรอไวรุ่้งสำงเสียก่อน
มิไดห้รือ เมมโลครุ่นคิดดว้ยควำมหงุดหงิด เขำปีนลงมำจำกท่ีนอน เดินลดัเลำะไปตำมเหล่ำสัตวพ์ำหนะ 
และขำ้วของของแขกเหร่ือ ท่ีวำงระเกะระกะอยำ่งไม่เป็นระเบียบ เพื่อไปเปิดประตูดูวำ่เป็นใคร 

ดำวบนทอ้งฟ้ำคืนน้ี สวำ่งสุกใสมำกยิง่กวำ่คืนใด ๆ เมมโลเดินไปพลำง ก็คิดต ำหนิบุรุษในยำม
วกิำลไม่นอ้ยเพรำะกลวัวำ่เสียงเคำะประตูของบุคคลผูน้ั้น รบกวนแขกเหร่ือทั้งหลำยนัน่เอง อน่ึง
สถำนท่ีแห่งน้ีก็มีผูม้ำพกัแน่นขนดัอยูแ่ลว้ ถึงขนำดตอ้งนอนลน้ออกมำตำมทำงเดิน ดงันั้นจึงไม่มี
ประโยชน์อะไรเลย ท่ีจะมำเคำะประตูเรียกยำมน้ี แมเ้ป็นเวลำกลำงวนัแท ้ ๆ ถำ้ไม่มีเงินติดตวัมำก ๆ ก็
อำจไม่ไดรั้บกำรตอ้นรับ จำกเจำ้ของสถำนท่ีพกัก็ได ้

เมมโลแอบมองลอดแนวร้ัวอิฐ เห็นชำยรูปร่ำงสูงใหญ่คนหน่ึงยนือยูห่นำ้ประตู และมีสตรีคน
หน่ึงคลุมหนำ้อยูบ่นหลงัลำ 

“ท่ำนครับ ไดโ้ปรดเปิดประตูรับเรำดว้ยครับ” ชำยผูน้ั้นตะโกนเรียก พลำงเคำะประตู “โปรดให้
เรำพกัสักคืนเถิด เรำเดินทำงมำไกล” เขำออ้นวอนดว้ยน ้ำเสียงละหอ้ยน่ำสงสำร เมมโลเองก็ไดเ้พียง
แอบมองดู ดว้ยควำมสงสำรและเห็นใจเท่ำนั้นเอง ไม่อำจจะช่วยอะไรได ้ เขำคิดวำ่ ถำ้เขำเป็นเจำ้ของท่ี
พกัแห่งน้ี เขำก็อำจจดัท่ีพกัใหบุ้คคลคู่น้ีได ้แมจ้ะมีคนแน่นแลว้ก็ตำม 

“ท่ำนครับ ไดโ้ปรดเปิดประตูรับเรำดว้ยเถิด” ชำยผูน้ั้นทุบประตูพลำงออ้นวอนอีกชัว่ครู่ต่อมำ
เจำ้ของท่ีพกัคนเดินทำง ก็เดินทำงมำหยดุอยูท่ี่เฉลียงเหนือประตูร้ัว ในมือถือเทียนเล่มหน่ึง เป็นเคร่ือง
ส่องแสงสวำ่ง 

“ท ำไมจึงมำรบกวนเรำดึกด่ืนป่ำนน้ี” เขำตะคอกดว้ยควำมไม่พอใจ พร้อมกบัขบัไล่ไส่ส่งวำ่ 
“ไป ไปเสีย ใหพ้น้” 

“ไดโ้ปรดเห็นใจ เรำเดินทำงมำไกล” แขกยำมวกิำลขอควำมเห็นใจ 
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“ไม่ไดห้รอก ห้องพกัของเรำเตม็หมดแลว้” ชำยชรำนำยจำ้งของเมมโล ตอบดว้ยน ้ำเสียงแขง็
กระดำ้ง 

“ภรรยำของฉนั ไม่สู้จะสบำยนกั ขอไดเ้ห็นใจดว้ยเถิด” ชำยผูน้ั้นพยำยำมขอควำมเห็นใจ ต่อไป
อยำ่งไม่ลดละ 

ชำยชรำเพิ่มสังเกตเห็นวำ่ มีสตรีนัง่บนหลงัลำอยูด่ว้ย แต่ก็ไม่วำยท่ีจะปฏิเสธค ำออ้นวอนนั้น 
โดยอำ้งวำ่แขกของเขำลว้นแต่เป็นคนมีเงิน และต่ำงก็เหน็ดเหน่ือยอ่อนเพลีย ตอ้งกำรพกัผอ่นให้เตม็ท่ี 
เขำไม่อำจท ำกำรใด ๆ เป็นกำรรบกวนได ้

แต่แลว้ในท่ีสุด เจำ้ของสถำนท่ีพกัคนเดินทำงก็ยอมรับชำยหญิงคู่นั้นไว ้ โดยสั่งใหเ้มมโลเลือก
เอำคอกสัตวส์ักคอกหน่ึง แลว้ไล่ตอ้นสัตวใ์นนั้นไวใ้นสนำมขำ้งนอก แลว้ท ำควำมสะอำดพื้น จดัเป็นท่ี
พกัใหค้นทั้งสองในตอนสุดทำ้ย เขำก ำชบัชำยหญิงคู่นั้นวำ่ “คืนน้ีพกัผอ่นเสีย แลว้พรุ่งน้ีอยำ่งลืมช ำระ
เงินใหฉ้นัก็แลว้กนั 

เมมโลจูงลำเดินน ำเขำไปยงัคอกสัตว ์เขำรู้สึกไม่พอใจนกั ท่ีตอ้งท ำงำนอยำ่งไม่รู้เวลำหลบันอน
เช่นน้ี เขำคิดถึงควำมเหน่ือยยำกท่ีไดรั้บแลว้ ก็รู้สึกนอ้ยใจเป็นอยำ่งยิง่ จนไม่อำจอดกลั้นต่อไปไดอี้ก
แลว้ เขำตดัสินใจในฉบัพลนันั้นวำ่ พรุ่งน้ีเขำจะเดินทำงจำกสถำนท่ีแห่งน้ี ไปแสวงหำพระเจำ้ใน
ดินแดนแห่งอ่ืนต่อไป แต่บดัน้ีเขำตอ้งท ำหนำ้ท่ีของเขำดว้ยควำมซ่ือสัตยสุ์จริตให้เสร็จส้ินเสียก่อน 

ชำยหญิงคู่น้ีก็เป็นคนยำกจนเช่นเดียวกบัเขำ จึงควรท่ีจะใหค้วำมช่วยเหลือให้ดีท่ีสุดเท่ำท่ีจะท ำ
ได ้เมมโลเดินน ำไปหยดุท่ีคอกสัตวใ์กล ้ๆ ท่ีเขำพกั และจดัแจงไล่สัตวใ์นคอก ออกมำผกูไวท่ี้หลกักลำง
ลำน ต่อจำกนั้นก็ใชซ่้อมโกยฟำงท่ีสัตวเ์หยยีบย  ่ำ และส่ิงสกปรกออกเสีย เม่ือปัดกวำดท ำควำมสะอำด 
เท่ำท่ีจะท ำไดใ้นขณะนั้นแลว้ก็เอำฟำงท่ีเก็บไวบ้นชั้นใตห้ลงัคำ ลงมำปูพื้นต่ำงท่ีนอนโดยไม่เกรงวำ่ผู ้
เป็นนำยจะดุด่ำอยำ่งไร เพรำะเขำตั้งใจไวแ้ลว้วำ่ พรุ่งน้ีจะจำกท่ีน่ีไปแลว้ แลว้จึงออกไปจูงลำเขำ้มำใน
คอกนั้น ชำยร่ำงใหญ่นั้นค่อย ๆ อุม้หญิงสำวลงมำจำกหลงัลำ และวำงไวบ้นกองฟำง ซ่ึงเมมโลเอำมำปู
ใหน้ั้นเด็กหนุ่มไดย้นิชำยผูน้ั้นกล่ำวแก่หญิงสำววำ่ “มำเรียเอ๋ย พระเจำ้ของอบัรำฮมั ของอิศอคั และ
ยำโคบมิไดท้รงลืมเรำเลย ท่ีพกัแห่งน้ีคงจะใหค้วำมอบอุ่นแก่เธอไดบ้ำ้ง เด็กเล้ียงสัตวค์นน้ี ช่ำงดีต่อเรำ
เหลือเกิน” 

สักครู่ต่อมำ ชำยผูน้ั้นจึงออกมำหำเมมโล เอำมือแตะไหล่เมมโล พลำงกล่ำวอยำ่งอ่อนโยนวำ่ 
“พอ่หนุ่มนอ้ย ขอใหพ้ระเจำ้ซ่ึงทรงสัญญำวำ่ จะประทำนพระเมสิยำห์ใหแ้ก่เรำ จงตอบสนองควำมเอ้ือ
อำรีของเธอท่ีมีต่อเรำทั้งสองดว้ยเถิด” 

ค ำพดูและกริยำท่ำทำงอนัแสดงควำมเมตตำปรำณีท่ีแขกแปลกหนำ้แสดงต่อเมมโล ท ำใหเ้ขำ
รู้สึกต่ืนเตน้ไม่นอ้ย เพรำะเป็นควำมหวงัตำมท่ีเขำปรำรถนำ และเป็นควำมหวงัท่ีท ำใหเ้ขำตอ้งพลดั
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พรำกจำกบำ้นเรือนมำถึงท่ีน่ีเมมโลร ำพึงในใจวำ่ พรุ่งน้ีเขำจะตอ้งไต่ถำมถึงเร่ืองพระเจำ้ จำกแขกแปลก
หนำ้ของเขำอีก โดยจะยงัไม่ด่วนเดินทำงหนีไปจำกท่ีน่ี ตำมท่ีตั้งใจไว ้

เพื่อกนัมิใหส้ัตวพ์ำหนะต่ำง ๆ เขำ้ไปเหยยีบย  ่ำในคอก ซ่ึงบดัน้ีกลำยเป็นท่ีพกัของบุคคลทั้ง
สอง เมมโลจึงเอำเชือกหนงัขึงกั้นตรงทำงเขำ้ไวห้ลำยรอบ ต่อจำกนั้นเขำจึงปีนข้ึนไปยงัท่ีพกัของเขำ 
แมว้ำ่เด็กหนุ่มจะเหน็ดเหน่ือยเพียงใด แต่เขำก็ไม่เคยลืมถอ้ยค ำหนุนน ้ำใจของนกัปรำชญ ์ซ่ึงเขำไดพ้บท่ี
สถำนท่ีพดัคนเดินทำงแห่งแรกเลย ถอ้ยค ำของนกัปรำชญด์งักอ้งอยูใ่นจิตส ำนึกของเขำตลอดเวลำเตือน
ใหเ้ขำตอ้งกดัฟันสู้กบัภำวะหนำ้ท่ีอนัเหน่ือยยำก ดว้ยควำมสัตยซ่ื์อ เพื่อวำ่จะไดพ้บกบัองคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้ 
ซ่ึงเขำก็สู้ทนตลอดมำ แต่พระเจำ้ก็ยงัไม่มีทีท่ำวำ่จะเสด็จมำเลย 

ดว้ยควำมหิวโหยเมมโลจึงเอ้ือมมือหยบิเอำเศษขนมปังท่ีแหง้จนแขง็ สองสำมช้ินในถุงผำ้เก่ำ ๆ 
และขำดปุปะท่ีเขำซุกไวเ้หนือซอกหินลงมำกิน แน่ละถำ้หำกเขำยงัอยูก่บับิดำมำรดำของเขำแลว้ ขนม
ปังแบบน้ีเขำจะไม่ยอมแตะตอ้งเป็นอนัขำด ปำกก็เค้ียวเศษขนมปัง ส่วนใจก็คิดยอ้นไปถึงเหตุกำรณ์ต่ำง 
ๆ รวมทั้งแขกผูม้ำพกัใหม่ ดว้ยค ำพดูท่ีก่อใหเ้กิดก ำลงัใจ และควำมอบอุ่นของชำยผูน้ี้ อดท่ีจะท ำใหเ้ขำ
คิดถึงบิดำของเขำไม่ได ้ ส่วนหญิงท่ีช่ือมำเรียซ่ึงมำกบัผูช้ำยผูน้ั้น ก็รู้สึกวำ่เป็นคนอ่อนโยน และสุภำพ
เรียบร้อย ครรภข์องเธอแก่มำกแลว้ อีกไม่นำนก็คงจะครบก ำหนดคลอด บำงทีอำจะเป็นวนัพรุ่งน้ีก็ได ้

เมมโลปล่อยจิตใจใหล่้องลอยไปกบัประสบกำรณ์ต่ำง ๆ ของชีวติ ควำมผดิหวงัควำมขมข่ืน 
ควำมนอ้ยเน้ือต ่ำใจประดงัเขำ้มำในควำมรู้สึกอยำ่งท่วมทน้ จนสุดท่ีจะอดกลั้นไวไ้ด ้ น ้ำตำของลูกผูช้ำย
หลัง่ไหลออกมำอยำ่งไม่รู้สึกตวั น่ีเขำร้องไหห้รือ เขำอ่อนแอถึงขนำดน้ีเชียวหรือ เมมโลบอกตวัเองวำ่ 
เขำจะหลัง่น ้ำตำใหก้บัควำมผิดหวงัท่ีผำ่นมำแลว้ไม่ได ้ เพรำะนัน่เป็นเคร่ืองหมำยของคนอ่อนแอ เด็ก
เล้ียงแกะอยำ่งเขำ แสดงควำมอ่อนแกเช่นนั้นไม่ได ้

สำยตำของเมมโลจอ้งจบัอยูท่ี่ดำวท่ีสวำ่งจำ้บนทอ้งฟ้ำ ควำมรู้สึกเล่ือนลอย แลว้ในท่ีสุดก็เคล้ิม
ฝันไป เขำฝันวำ่ไดข่ี้อูฐทองค ำขำ้มทะเลทรำย ร่วมกบันกัปรำชญนุ่์ง ห่มขำวผูน้ั้น.... เป็นฝันประหลำด 
ซ่ึงเขำจดจ ำเร่ืองรำวทุกตอนไดอ้ยำ่งแม่นย  ำ เมมโลรู้สึกตวัต่ืนข้ึนในตอนดึกเขำเห็นแสงสวำ่งจำ้ รำวกบั
กลำงวนัออกมำจำกคอกสัตวอ์นัเป็นท่ีพกัของแขกหญิงชำยคู่นั้น เมมโลรีบพลิกกำยต่ืนนอนคว  ่ำเอำ
ขอ้ศอกยนัพื้น 

สำยตำจบัจอ้งมองดูภำพในคอกสัตวน์ั้น แทบไม่กระพริบ เขำมองเห็นบุรุษประหลำดผูห้น่ึงยนื
อยูต่่อหนำ้ของมำเรีย และพระกุมำรนั้น บุรุษผูน้ั้นมีปีกสองขำ้งและมีรัศมีสีทองเปล่งออกจำกร่ำงของ
บุรุษผูน้ั้นจนสวำ่งจำ้ ปีกทั้งสองขำ้งเล่ำ ก็วำววบัดุจเปลวทอง อำ ช่ำงประหลำดแท ้ๆ บุคคลผูน้ั้นคงตอ้ง
มำจำกโลกอ่ืนเป็นแน่แท ้



 52 

เม่ือคร้ังยงัเป็นเด็กอยู ่ เมมโลเคยไดย้นิเร่ืองทูตสวรรคอ์ยูเ่สมอ แต่ไม่เคยคำดคิดมำก่อนเลยวำ่ 
จะไดเ้ห็นดว้ยตำเช่นน้ี ทูตสวรรคไ์ม่เพียงแต่จะเปล่งรัศมีสวำ่งโรจน์ไปทัว่คอกสัตวเ์ท่ำนั้น หำกยงั
ประกำศดว้ยมธุรสอนัน่ำฟังยิง่ดว้ยวำ่ “กำรบงัเกิดของพระองค ์ ไดเ้ป็นไปตำมค ำท ำนำยของอิสยำห์
ศำสดำพยำกรณ์ ซ่ึงวำ่ “ด้วยว่าจะมีบุตรคนหน่ึงเกิดขึน้ในพวกเรา คือทรงประทานบุตรคนหน่ึงให้แก่
พวกเรา และท่านได้แบบการปกครองไว้เหนือบ่าของท่าน และเขาจะขนามนามท่านว่า ท่ีปรึกษา 
มหัศจรรย์พระเจ้าทรงอนุภาพ พระบิดาองค์ถาวร และองค์สันติราช” 

เมมโลค่อยเล่ือนกำยลงมำจำกท่ีนอนของเขำ และเดินมำท่ีคอกสัตวน์ั้นดว้ยควำมต่ืนเตน้ยนิดี
เป็นลน้พน้ มิไดมี้ควำมหวำดกลวัเลย เพรำะน่ีเป็นเป้ำหมำยของเขำ เป็นควำมหวงัท่ีเขำใฝ่ฝัน และดั้น
ดน้แสวงหำ ดว้ยควำมเหน่ือยยำก บดัน้ีควำมเพียรทนของเขำไดบ้รรลุผลแลว้ เมมโลคิดถึงนกัปรำชญผ์ู ้
นั้นเป็นก ำลงั อยำกใหเ้ขำไดป้ระสบพบเห็นภำพน้ีเหลือเกิน เขำอยูท่ี่ไหนหนอ ถำ้เขำมำท่ีน่ีเช่ือวำ่ มำ
เรียคงจะใหเ้ขำมีโอกำสอุม้พระกุมำร 

เมมโลกำ้วเขำ้ไปในคอกสัตวอ์ยำ่งสงบ และคุกเข่ำลงขำ้ง ๆ พระกุมำร ท่ำมกลำงควำมสวำ่งอนั
บริสุทธ์ินั้น จิตใจของเขำอ่ิมเอิบซำบซ่ำน ไปดว้ยควำมปิติยนิดีท่ีสุดท่ีจะกล่ำวได ้ มำเรียพดูกบัเมมโล
ดว้ยน ้ำเสียงอนัละมุนละไมซ่ึงสร้ำงควำมปรีดำปรำโมทยใ์หแ้ก่เขำอยำ่งมำกมำย วำ่ “เมมโล เธอเป็นคน
แรกท่ีไดเ้ฝ้ำองคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้ เป็นคนแรกท่ีสุด” 
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มำเรียจึงวำงพระกุมำรใหบ้รรทมในรำงหญำ้นั้น 
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“โอ จริงหรือน่ี ผมเป็นคนแรกท่ีไดเ้ขำ้เฝ้ำองคพ์ระเมสิยำห์ จริง ๆ หรือ” เขำถำมดว้ยควำม
ต่ืนเตน้ 

“ถูกแลว้เมมโล เธอเป็นคนแรกท่ีไดเ้ฝ้ำพระองค์” มำเรียยืนยนั ขณะท่ีเมมโลเฝ้ำดูพระกุมำรและ
มำเรียอยูน่ั้น ก็รู้สึกมีประกำยควำมสวำ่งดงัสีรุ้งพร่ำวพรำงไปหมดในทอ้งฟ้ำ เหล่ำทูตสวรรคเ์หำะมำใน
อำกำศอยำ่งมำกมำย ปีกท่ีกระพือนบัจ ำนวนไม่ถว้นนั้น เปล่งสีระยบิระยบัไปหมด มนัสวำ่งจำ้อยำ่งท่ี
เขำไม่เคยเห็นมำก่อน เหนือข้ึนไปบนทอ้งฟ้ำ ปรำกฏเป็นแสงสุกใสดุจสีรุ้ง เป็นภำพจริง ๆ มิใช่ฝัน โอ
ช่ำงน่ำปลำบปล้ืมอะไรเช่นนั้น 

แลว้บดันั้นเมมโลก็ไดย้นิเสียงของเหล่ำทูตสวรรคป์ระกำศจำกทอ้งฟ้ำวำ่ “รัศมีภาพจงมีแก่พระ
เจ้าในท่ีสูงสุด และบนแผ่นดินโลก จงมีความสุขสงบส าราญท่ามกลางมนุษย์ท้ังปวง” บรรดำทูตสวรรค์
ไดร้้องเพลงสรรเสริญพระเจำ้ ดว้ยท่วงท ำนองเพลงแห่งสวรรค ์ จนแผน่ดินโลกกึกกอ้งไปดว้ยข่ำว
ประเสริฐท่ีวำ่ “รัศมีภาพจงมีแก่พระเจ้าในท่ีสูงสุด และบนแผ่นดินโลก จงมีความสุขสงบ”  

ส ำหรับเมมโลแลว้โลกช่ำงเต็มไปดว้ยเสียงเพลงเช่นน้ี วนัใหม่ของชีวิตเร่ิมรุ่งสำงข้ึนแลว้ อำ 
สวรรคช่์ำงอยูใ่กลเ้กินกวำ่ท่ีเขำฝันไวเ้สียอีก บดัน้ีพระเจำ้ไดป้ระทบัอยูก่บัเขำและปวงมนุษยแ์ลว้ 
ต่อไปน้ีสภำพของแผน่ดินโลก คงเปล่ียนโฉมหนำ้ไปอีกรูปหน่ึงอยำ่งแน่นอน นกัปรำชญบ์ำลทำซำพดู
ถูกตอ้งแลว้ท่ีวำ่ พระเจำ้อำจส ำแดงพระกำยใหแ้ก่เด็กเล้ียงสัตวอ์ยำ่งเขำก็ได ้ เพรำะบดัน้ีพระองคไ์ดท้รง
บงัเกิดมำแลว้อยำ่งแทจ้ริง ป่ำนน้ีนกัปรำชญแ์ละเพื่อน ๆ ของเขำอยูท่ี่ไหนหนอ เมมโลนึกอยำกจะให้
เขำมำท่ีน่ี หรือมิฉะนั้นก็ควรจะรีบเดินทำงมำยงัเบธเลเฮม็เสียเด๋ียวน้ี เพื่อจะไดเ้ขำ้เฝ้ำพระองคด์ว้ย
ตนเองแลว้ 

จูเนียละอยูท่ี่ไหน เมมโลเร่ิมนึกถึงเพื่อนสำวของเขำ ท ำไมเธอจึงไม่มำ หรือวำ่เธอเบ่ือหน่ำยท่ี
จะรอคอยต่อไป และตดัสินใจหลบหนีไปแลว้ เด็กหนุ่มรู้สึกฉงนก่ึงกงัวลใจ แลว้เด็กเล้ียงแกะเหล่ำนั้น
เล่ำไปไหนเสียหมด ทูตสวรรคด์ำรดำดเตม็ทอ้งฟ้ำอยำ่งน้ี พวกเขำน่ำจะเห็นแลว้น่ีนำ หรือวำ่บุคคล
เหล่ำนั้นก ำลงัเดินทำงมำ คิดดงันั้นแลว้ เมมโลก็รีบลุกข้ึน ตั้งใจจะเปิดประตูใหญ่ไวร้อคอย ซ่ึงเป็นเวลำ
เดียวกนักบัจูเนียเปิดประตู และวิง่เขำ้มำหำเขำ เมมโลรีบพำเธอมำยงัคอกสัตวท่ี์มำเรียและพระกุมำร
นอ้ยพกัอยูท่ี่นั้น 

“เธอเห็นทูตสวรรคใ์นทอ้งฟ้ำไหม พระเมสิยำห์อยูท่ี่ไหน” เด็กสำวกล่ำวอยำ่งกระหืบกระหอบ 
“เอ เธอรู้ไดอ้ยำ่งไรวำ่ พระองคเ์สด็จมำยงัท่ีน่ีแลว้” เมมโลถำม 
“ก็ทูตสวรรคเ์ป็นผูบ้อกน่ีนำ ไหนพระองค ์ อยูท่ี่ไหน พำฉนัไปหำพระองคเ์ร็ว ๆ เขำ้” เธอเร่ง

เร้ำ เมมโลรีบพำจูเนียเดินไป พลำงกล่ำววำ่ “ไปนมสักำรพระองคเ์สีย ทูตสวรรคบ์อกวำ่ พระองคท์รง
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เป็นพระเจำ้สมควรท่ีมนุษยจ์ะตอ้งเคำรพบูชำ บดัน้ีพระองคเ์สด็จมำประทบัอยูก่บัเรำแลว้ และจะอยูก่บั
พวกเรำตลอดไป” 

ทั้งสองต่ำงวิง่ไปยงัจุดหมำยอยำ่งรวดเร็ว “โน่นเห็นไหม มำรดำของพระองค ์ก ำลงัอุม้พระองค์
อยู”่ 

“โอ มีทูตสวรรคอ์ยูด่ว้ยหรือน่ี โอ ช่ำงมีรูปร่ำงงำมล ้ำเสียจริง ๆ ท่ีน่ีช่ำงสวำ่งเสียจริง ไม่มีควำม
มืดอยูเ่ลย” เด็กสำวอุทำนอยำ่งต่ืนเตน้ต่อภำพท่ีไดพ้บเห็น 

“จริงอยำ่งท่ีเธอวำ่” เมมโลเห็นดว้ยกบัค ำพดูของเพื่อน “นบัตั้งแต่พระอิมมำนูเอลเสด็จมำ
บงัเกิดท่ีน่ีเตม็ไปดว้ยควำมสวำ่งอนัเรืองโรจน์ ขบัไล่ควำมมืดไปหมด” 

ทั้งเมมโลและจูเนียต่ำงคุกเข่ำลงขำ้ง ๆ มำเรีย ซ่ึงก ำลงัอุม้พระกุมำรอยู ่ “โอ พระองคช่์ำงมีพระ
ลกัษณะงดงำมเหลือเกิน ดูช่ำงมีพระพกัตร์ท่ีสดช่ืนดงัหน่ึงทรงยิม้ขณะท่ีบรรทมอยำ่งนั้นแหละ” จูเนีย
กระซิบเบำ ๆ ขณะเดียวกนัก็อดท่ีจะชมเชยมำเรียไม่ไดว้ำ่ “ดูแน่ะ มำรดำของพระองค ์ เอำผำ้ออ้มพนั
พระกำยพระองค ์ไวอ้ยำ่งเรียบร้อยเชียว” 

“ฉนัเห็นจะตอ้งวำงพระกุมำรลงสักพกัหน่ึง คิดวำ่วำงไวใ้นรำงหญำ้คงจะดี” มำเรียกล่ำวแก่เด็ก
วยัรุ่นทั้งสอง 

“จะวำงไวใ้นรำงหญำ้หรือครับ ถำ้งั้น ผมจะหำฟำงท่ีนุ่มมำปูให”้ เมมโลรับจนัอำสำทนัที และ
รีบปีนข้ึนบนชั้นวำงของ หอบเอำฟำงส่งใหจู้เนียปูลงในรำงหญำ้จนเรียบร้อย ต่อจำกนั้น มำเรียจึงค่อย
วำงพระกุมำรใหบ้รรทมในรำงหญำ้นั้น 

ทนัใดนั้นทุกคนก็ไดย้นิเสียงร้องเพลงลอยมำแต่ไกล เป็นเพลงของคนเล้ียงแกะ ซ่ึงเมมโลเองก็
เคยร้องบ่อย ๆ เม่ือคร้ังท่ียงัเล้ียงแกะอยูใ่นหุบเขำแห่งควำมฝันเสียงเพลงดงัใกลเ้ขำ้มำเร่ือย ๆ ดู
เหมือนวำ่จะตรงมำยงัคอกสัตวน้ี์ดว้ย 

เมมโลรับวิง่ออกไปยงักลำงลำนขำ้งนอก ก็เห็นคนเล้ียงแกะกลุ่มหน่ึงก ำลงัเดินทำงมำ เขำโบก
มือเห็นกำรเตือนใหค้นเหล่ำนั้นสงบเสียงเสีย “อยำ่ส่งเสียงดงัไป พระองคก์ ำลงับรรทมอยูใ่นรำงหญำ้ 
ท่ำนจะไดเ้ห็นและรู้จกัพระองค ์ ทูตสวรรคบ์อกฉนัวำ่ พระองคคื์อพระอิมมำนูเอล บดัน้ี พระเจำ้ได้
ประทบัอยูก่บัพวกเรำแลว้” 

“ทูตสวรรคก์็บอกพวกเรำเช่นเดียวกนัน้ีวำ่ เรำจะไดพ้บพระกุมำรพนัผำ้ออ้ม นอนอยูใ่นรำง
หญำ้” 

เม่ือผูเ้ล้ียงแกะเขำ้ไปในคอกสัตวก์็พบวำ่ มำเรียนัง่บนขอนไมโ้ดยมีโยเซฟยนือยูข่ำ้ง ๆ บุคคล
ทั้งสองเฝ้ำดูพระกุมำรอยำ่งใกลชิ้ด คนเล้ียงแกะเหล่ำน้ีพำกนัคุกเข่ำ ขำ้ง ๆ รำงหญำ้ดว้ยควำมเคำรพสัก
ระ เมมโลและจูเนียนัง่คุกเข่ำเคียงคู่กนัทำงดำ้นหลงัของผูเ้ล้ียงแกะ 
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“พระองคท์รงเป็นพระเจำ้ของเรำ” ผูเ้ล้ียงแกะคนหน่ึงกล่ำวข้ึนอยำ่งปลำมปล้ืม 
“ถูกแลว้” ผูเ้ล้ียงแกะชรำอีกคนหน่ึงกล่ำวเสริญข้ึน ใบหนำ้ซ่ึงเตม็ไปดว้ยรอยเห่ียวยน่เพรำะ

ควำมชรำของเขำ เตม็ไปดว้ยควำมสุขควำมยนิดี นบัตั้งแต่ไดท้รำบข่ำวจำกทูตสวรรค ์ เขำกล่ำวต่อไปวำ่ 
“นอกจำกพระองคจ์ะทรงเป็นพระเจำ้ของเรำแลว้ พระองคย์งัทรงเป็นพระเจำ้และควำมสวำ่งของชน
ต่ำงชำติดว้ย” กล่ำวจบเขำก็อธิษฐำน น ้ำตำแห่งควำมยนิดีของเขำไหลออกมำอยำ่งไม่รู้สึกตวั 

“เธอไดย้นิคนเล้ียงแกะชรำพดูไหม” จูเนียกระซิบบอกเมมโลเบำๆ “เขำบอกวำ่ พระองคท์รง
เป็นควำมสวำ่งของชนต่ำงชำติดว้ย นั้นก็หมำยควำมวำ่พระองคท์รงเป็นควำมสวำ่งของเรำนะซี” 

“ถูกแลว้ จูเนีย” เมมโลตอบรับ “พระองคท์รงเป็นควำมสวำ่งของเรำทั้งบดัน้ีและตลอดไป น่ีถำ้
ฉนัหลงไหลอยูก่บัทรัพยส์มบติั ลำภยศ และควำมสุขฝ่ำยโลกแลว้ ฉนัคงไม่ไดพ้บพระองคเ์ช่นน้ีเป็นแน่ 
ทั้ง ๆ ท่ีฉนัไม่รู้จกัพระองคเ์ลย แต่พระองคท์รงน ำชีวติของฉนั ช่ำงเป็นเร่ืองน่ำอศัจรรย ์เหลือท่ีจะเช่ือได้
นะจูเนีย เรำจะตอ้งเล่ำเร่ืองน้ีใหทุ้กคนฟังเลยทีเดียว” 

“จริงของเธอ เมมโล พระองคท์รงเป็นผูน้ ำชีวิตของฉนั เช่นเดียวกนั” เด็กสำวเห็นพอ้งดว้ย โย
เซฟนัง่ลงบนขอนไมเ้คียงขำ้งมำเรีย และอำ้แขนประคองเธอไว ้มำเรียยิม้อยำ่งเหน่ือยอ่อน แต่แววตำนั้น
เตม็ไปดว้ยควำมปิติยนิดี เธอซบหนำ้ลงกบัไหล่ของเขำ พลำงเอ่ยข้ึนวำ่ “โยเซฟ เธอไดย้นิเด็กสำวผูน้ั้น
พดูไหม เขำรู้เร่ืองเก่ียวกบัพระองคโ์ดยตลอดทีเดียว ทั้งน้ีเพรำะพระเจำ้ไดท้รงส ำแดงพระองคแ์ก่เขำ
นัน่เอง พระองคไ์ม่เพียงแต่จะทรงเป็นพระอิมมำนูเอล และพระเจำ้ของพวกเรำเท่ำนั้น หำกแต่ยงัทรง
เป็นควำมสวำ่งของชนต่ำงชำติอีกดว้ย” 

ตลอดเวลำท่ีมำเรียพดูกบัโยเซฟนั้น เมมโลไดย้นิโดยตลอด เขำประสำนมือข้ึนระหวำ่งอก และ
เดินเขำ้มำหำเธอ มำเรียมองดูเมมโล แลว้กล่ำวแก่เขำวำ่ 

“เมมโล โดยเหตุท่ีเธอมีใจเอ้ือเฟ้ือต่อคนแปลกหนำ้ พระเจำ้จึงไดเ้สด็จมำยงัคอกสัตวข์องเธอ 
พระองคเ์สด็จมำเพื่อส ำแดงพระกำยแก่พวกเรำ และมนุษยโ์ลกทุกคน รวมทั้งเธอดว้ย เธอดีใจไหม พอ่
หนุ่มนอ้ยชำวเปอร์เซีย ผูซ่ื้อสัตย”์ 

________________ 
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