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ค าน า 
หนงัสือชีวประวติัเล่มน้ีเป็นเร่ืองจริง และผูเ้ขียนเป็นสุภาพสตรีจีนช่ือคริสตินนา ไต๋ ยงัคงมี

ชีวติอยู ่บา้นของเธออยูใ่นมลรัฐเพลซิลวาเนีย สหรัฐอเมริกา ซ่ึงเธอไดอ้ยูร่วมกบัแมร่ี ลีแมน 
เป็นชีวประวติัท่ีเขียนข้ึนหลายปีมาแลว้ แปลออกถึงสิบเอด็ภาษา ภาษาองักฤษไดพ้ิมพถึ์งสิบ

สองคร้ังแสดงวา่หนงัสือน้ีมีผูนิ้ยมมากและจ านวนผูอ่้านทวข้ึีนเร่ือย ๆ 
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บทที ่1 บทเรียนแห่งความทุกข์ยาก 

ในวนัข้ึน 12 ค ่าเดือนยี ่ชาวจีนทัว่ประเทศจีนท าพิธีฉลองวนัเกิดบุปผาชาติโดยผกูเศษผา้แดงไว้
ตามพุม่ไมแ้ละตน้ไมท้ัว่ไป เม่ือลมพดัโชยมาจะสะบดัเศษผา้เหล่าน้ีเป็นการตอ้นรับบุปผาท่ีเกิดมาใหม่ 

บิดาของขา้พเจา้ไม่มีเวลาจะมาร่วมฉลองเทศกาลน้ีได ้ เพราะท่านยุง่อยูก่บัราชการ ณ ศาลา
กลางจงัหวดั ขณะนั้นเองคนใชไ้ดเ้ขา้มาในหอ้งท างานของท่าน ท าความเคารพแลว้เรียนวา่ “ใตเ้ทา้ครับ, 
ผมมีข่าวดีท่ีจะรายงานใหท้ราบวา่ คุณนายคลอดบุตรเป็นหญิง ท่านมีอาการเป็นปกติดีครับ” 

บิดาขา้พเจา้ถอนหายใจใหญ่แลว้พดูวา่ “เป็นหญิงหรือ? เขาก็เป็นบุตรคนท่ีสิบแปดน่ะซี มาก
เกินไป มากเกินไป” 

“มากเกินไป” จึงกลายเป็นช่ือของขา้พเจา้ แมก้ารตอ้นรับการเกิดของขา้พเจา้จะไม่เอิกเกริกนกั 
บิดามารดาก็หาไดท้อดทิ้งขา้พเจา้ไม่ท่านไดส่้งไข่ทาสีแดงไปยงัญาติและมิตรเป็นการแจง้ใหท้ราบข่าว
วา่ขา้พเจา้เกิดแลว้ พอขา้พเจา้อายไุดห้น่ึงเดือน ญาติมิตรเหล่าน้ีก็มาเยีย่มขา้พเจา้ น าเอาของขวญัต่าง ๆ
เช่น หมวก, รองเทา้เด็ก, ผา้กนัเป้ือนและของกระจุกกระจิกมาให ้ คร้ันแลว้ก็ร่วมรับประทานอาหาร
อนัมีซุป วุน้เส้น ไก่ตุ๋น วุน้เส้น ถือกนัวา่เป็นสัญญาลกัษณ์ของอายยุนืจึงนิยมเล้ียงกนัในวนัฉลอง
ครบรอบวนัเกิด 

แมบิ้ดามารดาของขา้พเจา้จะคิดวา่บุตรสิบแปดคนมากเกินไปแลว้ ต่อมาในไม่ชา้นอ้งสาวของ
ขา้พเจา้ก็เกิดมาอีก ไดรั้บช่ือวา่ “เตม็บา้น” ต่อมาบุตรสาวคนท่ียีสิ่บก็เกิดมาอีกไดรั้บช่ือวา่ “ลน้บา้น” 
บรรดาพี่สาวนอ้งสาวของขา้พเจา้ลว้นแต่เป็นคนสวยทั้งนั้น ส่วนขา้พเจา้เป็นคนไม่สวย แต่ขา้พเจา้เป็น
หญิงคนเดียวของครอบครัวท่ีออกจากบา้นก าแพงสูงไปเขา้เรียนในโรงเรียนมิชชัน่ ขา้มมหาสมุทรไป
ประเทศอเมริกา และบดัน้ีไดรั้บเกียรติใหเ้ขียนชีวประวติัของขา้พเจา้เพื่อใหท้่านอ่านสืบไป 

เมืองฮงัเจาตั้งอยูท่างฝ่ังทะเลตอนกลางของประเทศจีนเป็นภูมิล าเนาของขา้พเจา้ ตระกลูไต๋ได้
อยูท่ี่เมืองน้ีหลายชัว่อายคุน และฮวงซุย้ฝังศพของบรรพบุรุษของตระกลูก็อยูใ่นเมืองน้ี ฮงัเจาเป็นเมือง
งาม มีภูเขาท่ีมีดอกไมง้าม มีทะเลสาปตะวนัตกท่ีน่าทศันา มีวดัโบราณ เจดียสู์ง ๆ และมีแม่น ้าจะเชียน
เตง็ไหลเช่ียวผา่นเมืองทางดา้นใตแ้ลว้ไหลไปสู่อ่าวฮงัเจา ณ ท่ีน้ี แม่น ้าจะไหลปะทะกบัน ้าพุและกระแส
น ้าตกท่ีไหลมารวมกนัท าให้เป็นคล่ืนฟองน ้ายอ้นหลงัข้ึนไปตั้งหลายไมลท์  าใหท้่วมฝ่ังทั้งสอง บริเวณ
ตอนน้ีเรียกวา่น ้าท่วมฮงัเจา เมืองฮงัเจาสวยงามมาก ถึงกบัมีค ากล่าววา่ “ทอ้งฟ้าอยูเ่บ้ืองบน ส่วนฮงัเจา
และซูเจาสวยงามอยูเ่บ้ืองล่าง” 

ปู่ ของขา้พเจา้เกิดในตอนตน้ของศตวรรษท่ีสิบเกา้ ในสมยัท่ีจกัรพรรดิแมนจูเสวยราชทัว่
ประเทศจีน ภายหลงัท่ีปู่ สอบไล่ไดป้ริญญาสูงทางอกัษรศาสตร์ของรัฐบาลแลว้ ท่านก็ไดรั้บแต่งตั้งให้
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ไปท างานกบัขา้กลวงใหญ่ประจ ามณฑลกวางตุง้ทางภาคใต ้ ฉะนั้นท่านจึงให้ภริยาบุตรชาย 6 คนและ
หญิง 1 คนอยูใ่นเมืองฮงัเจา ส่วนตวัท่านเดินทางไกลไปรับต าแหน่งใหม่ทางภาคใต ้แต่อนิจจา พอท่าน
ไปรับต าแหน่งใหม่ท่านก็ไดล้ม้ป่วยและเสียชีวติ เม่ือยา่ของขา้พเจา้ทราบข่าวก็ตกใจนัง่น่ิงไม่ยอมพดูจา
เป็นหลายวนั พวกบุตรพยายามท่ีจะปลอบใจใหรั้บประทานใหพ้ดู, ให้เดินและใหน้อนท่านก็ไม่ท า ได้
แต่นัง่มองไปทางเบ้ืองหนา้เท่านั้น เม่ือท่านเห็นวา่ไม่มีผูใ้ดจะบ ารุงครอบครัวแลว้ ท่านก็คิดวา่จะตอ้ง
เล้ียงดูบุตรชายทั้งหกและบุตรหญิงหน่ึงดว้ยตนเอง ตวัท่านเคยสุขสบายมาแลว้ ต่อไปน้ีจะตอ้งท างานทั้ง
กลางวนัและกลางคืนจึงเลิกจา้งคนใช ้ ขายบา้น จ าน าทรัพยส์มบติัอนัมีค่าทั้งหมด ฝึกหดัใหพ้วกลูก ๆ 
รู้จกักินขา้วตม้กบัผกัสด แต่ท่านมีเจตน์จ านงอยูอ่ยา่งหน่ึงวา่ แมจ้ะยากจนเข็ญใจประการใด บุตรชาย
จะตอ้งไดรั้บการศึกษาเป็นนกัปราชญใ์หจ้นไดเ้พื่อรักษาประเพณีของตระกลูไว ้ 

บิดาของขา้พเจา้เป็นบุตรคนท่ีสอง ท่านเคยเล่าถึงความอบัจนเม่ือคร้ังเป็นเด็กวา่ “พวกลูก ๆ
ทราบไหมวา่พอ่ไดรั้บการศึกษามาอยา่งไร? การท่ีท่านพดูเช่นน้ีก็เพราะพวกพี่ชายของขา้พเจา้บ่นวา่การ
เรียนหนงัสือนั้นยาก “พอ่ไม่มีครูและหนงัสือเหมือนเด็กสมยัน้ี พอ่ตอ้งเดินทางตั้งหลาย ๆไมลผ์า่นหิมะ
และลมหนาวไปขอยมืหนงัสือ และตอ้งท าสัญญาวา่จะส่งคืนภายในเวลาเท่านั้นเท่าน้ี คนท่ีเรียน
เหล่านั้นจะตอ้งรีบลอกขอ้ความในหนงัสือทั้งกลางวนัและกลางคืน ท่ีกลางโตะ๊ก็มีแต่ถว้ยน ้ามนัมีใส้
ลอยอยู ่ จุดไฟแต่ไม่สวา่งมาก พอหิวข้ึนมาก็เอามือลว้งลงไปหยบิขา้วเยน็ในตระกร้าข้ึนมาใส่ปากเพียง
กอ้นหน่ึงหรือสองกอ้นกินเปล่า ๆ ไม่มีกบั พอถึงหนา้หนาวมือก็ชาไปหมดจบัปากกาเขียนไม่ถนดัมนั
แสนจะยากล าบากจริง ๆ ในการเรียนหนงัสือสมยัก่อน” 

กระนั้นก็ตาม พวกเด็กชายทุกคนเรียนหนงัสือโดยตนเอง พวกพี่ ๆ สอนนอ้ง ๆ คร้ันโตข้ึนก็
เตรียมตวัเขา้สอบวชิาอกัษรศาสตร์เพื่อเขา้รับราชการตามแบบปู่ และบิดาไดก้ระท าต่อเน่ืองกนัมา ส่วน
เด็กหญิงไม่ยอมใหศึ้กษาเล่าเรียน คงใหท้  างานบา้น 

บิดาและลุงของขา้พเจา้สอบไล่ชั้นตน้ไดใ้นเมืองฮงัเจา แต่ต่อมาจะตอ้งเดินทางไปสอบไล่ท่ี
เมืองนานกิงอีกเพื่อรับปริญญาชั้นสูง ในวนัก าหนด พี่นอ้งทั้งสองก็เขา้ไปสู้สนามสอบไล่ ตอ้งแต่งตวั
สวมเส้ือคลุมยาวสีน ้าเงิน แลว้ใส่เส้ือนอกสั้นสีด าทบั ตอ้งถกัผมเปียอยา่งเรียบร้อยและสวมหมวกเล็กสี
ด า ทุกคนตอ้งห้ิวตะกร้าใส่ผลไม,้ ปากกา,หมึก,ถว้ยใส่ขา้วและตะเกียบ 

ท่ีประตูสนามสอบไล่มีกระโจมผา้สวยแขวนไว ้ ตรงประตูเขา้มียามสองคนคอยตรวจคน้อยา่งถ่ี
ถว้นเพื่อไม่ใหน้ าเอากระดาษหรือหนงัสือใด ๆ ติดตวัเขา้ไป ท่ีสนามตอนในจะมีนกัเรียนและยามยนือยู่
แน่นขนดัมีหอคอยสูงตั้งอยูต่ระหง่านเหนือคูหาสอบไล่ ซ่ึงตั้งอยูเ่ป็นแถวเหยยีดยาวหลายแถวลอ้มรอบ
ทั้งส่ีดา้นของหอคอย ทุกแถวจะมีคูหาหน่ึงร้อยคูหา ตรงหนา้คูหามีทางเดินไปมาแคบ ๆ ทางเดินน้ีไม่มี
หลงัคาปกคลุม 
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สองพี่นอ้งต่ืนเตน้กลวัการสอบไล่ จึงเกาะแจกนัเพื่อบ ารุงขวญัของกนัและกนั ต่อมาไดแ้ยกกนั
อยูค่นละหน่ึงคูหาจึงเอาตะกร้าวางไวคู้หาหน่ึงกวา้งยามขนาดหอ้งโทรศพัทส์าธารณะ ภายในมีกระดาน
แคบ ๆ แผน่หน่ึงส าหรับนัง่ และมีช่องใหแ้สงสวา่งผา่นได ้ มีตะปูแขวนตะกร้าและมีแป้นไมส้ าหรับใช้
เป็นท่ีเขียนหนงัสือ 

ต่อมากรรมการสอบไล่จะเรียกใหไ้ปประชุมท่ีกลางสนาม เรียกช่ือและแจกกระดาษใหน้กัเรียน
คนละหน่ึงมว้น ตอ้งเก็บไวใ้นกระเป๋าเส้ือใหดี้ ขาดสูญหายไปขออีกไม่ได ้ พอตอนค ่า คณะกรรมการ
สอบไล่จะไปท่ีประตูสนามสอบไล่ท าพิธีปิดประตูและตีตราดว้ยคร่ัง พิธีน้ีเป็นเคร่ืองหมายบอกวา่การ
สอบไล่ไดเ้ร่ิมตน้ข้ึนแลว้ ตลอดเวลาสามวนัสามคืนผูใ้ดจะเขา้ในหรือออกนอกสนามสอบไล่ไม่ไดไ้ม่
วา่กรณีใด ๆ 

กรรมการสอบไล่จะข้ึนไปบนหอคอยสูง แลว้ตีฆอ้งเรียกใหน้กัเรียนออกไปยงัสนามหญา้ แลว้
ใหม้องไปยงักรรมการสอบไล่และดูกรรมการโบกธง ขณะนั้นกรรมการจะตะโกนสาปแช่งวา่ “โอ ้ภูติผี
ปีศาจทั้งหลายจงมาเฝ้าระวงันกัเรียนทั้งหลายท่ีมาประชุมในสนามสอบไล่น้ี ถา้คนใดท าผดิจะเป็นดว้ย
กิริยาหรือวาจาก็ดี ขอใหผ้ทีั้งหลายจงหกัคอผูท้  าผดิและแกแ้คน้การท าผดิทนัที” พวกนกัเรียนท่ีข้ีกลวั
หรือเช่ือในเร่ืองผสีางก็ตวัสั่น บางคนแทบเป็นลมไปก็มี คร้ันแลว้กรรมการสอบไล่จะลัน่ฆอ้งเพื่อให้
นกัเรียนกลบัเขา้คูหาต่อไป 

ต่อมาคนยามจะถือโคมจุดไฟเดินไปมา บนโคมนั้นจะเขียนหวัขอ้เรียงความไวทุ้กดา้น และ
แบกเดินไปมาชา้ ๆ บนทางเดินทุกแห่ง เพื่อให้โอกาสแก่นกัเรียนไดอ่้านหวัขอ้เรียงความอยา่งชดัเจน 
ตลอดเวลาสามวนัสามคืน นกัเรียนจะลม้ตวัลงนอนหรือพูดกบัผูใ้ดไม่ไดเ้ป็นอนัขาด ยามจะถืออาวธุ
เดินไปเดินมาตามทางเดินเพื่อระวงัไม่ใหน้กัเรียนทุจริตในการสอบไล่ 

พอถึงเวลารับประทานอาหารจะไดย้นิเสียงฆอ้งตี ทุกคนจะหยบิเอาถว้ยและตะเกียบออกไปท่ี
สนาม จะมีขา้วตม้ร้อน ๆ หมอ้ใหญ่วางอยู ่ นกัเรียนตกัรับประทานตามความพอใจ เสร็จแลว้ตอ้งรีบ
กลบัไปคูหาโดยเร็ว การเขม้งวดของการตระเตรียม, การหวงัผลและการตอ้งใชส้มาธินาน ๆ น้ีมีมาก จน
เป็นเหตุใหน้กัเรียนลม้ตายไปหลาย ๆ คนเพราะการทรมานแบบน้ี แลว้ก็ตอ้งน าศพออกไปทางประตู
ลึกลบั เรียกกนัวา่ “ประตูผี” ท่ีเจาะไวต้ามก าแพงสนามสอบ 

เม่ือนกัเรียนเรียงความตามหวัขอ้เร่ืองท่ีก าหนดให้เสร็จแลว้ ตอ้งเซ็นช่ือของตนไวบ้น
แผน่กระดาษท่ีก าหนดให ้ ประทบัตราแลว้ส่งกระดาษตอบใหก้รรมการ เม่ือเสร็จทุกคนแลว้ ประตู
สนามจึงจะเปิดออกเพื่ออนุญาตใหน้กัเรียนกลบัไปได ้ ต่างคนต่างอ่อนเปล้ีย ไม่พดูจา ต่างก็อยากหาท่ี
ลม้ตวัลงนอนพกัผอ่นต่อไปสักสองสามชัว่โมง การสอบไล่น้ีไม่มีอคติ วชิาท่ีเขา้สอบนั้นจะตอ้งอาศยั
ความรู้และความเขา้ใจวรรณคดีของขงจู๊อยา่งแตกฉาน คณะกรรมการจะอ่านบทเรียงความทุกรายและ
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ตดัสินช้ีขาดตามคุณค่าของเรียงความนั้น ๆ แลว้จึงจะแกะตราออกดูนามของผูเ้รียงความภายหลงั การ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งราชการใหผู้ไ้ดค้ะแนนสูงสุดตามล าดบั ระบบการสอบไล่น้ีประเทศจีนไดเ้ร่ิม
ใชม้าตั้งแต่ปี ค.ศ. 600 

วนัหน่ึง มีผูน้  าหนงัสือราชการมาส่งใหคุ้ณยา่แจง้วา่บิดาของขา้พเจา้สอบไล่ไดแ้ลว้ คุณยา่ไม่มี
เงินจะใหเ้ป็นรางวลัแก่ผูน้ าหนงัสือมาส่ง ท่านจึงเอาเคร่ืองแต่งตวัไปจ าน าเพื่อนบา้นไดเ้งินมาให ้ คุณยา่
และบิดาดีใจ แต่คุณลุงเสียใจจึงเขา้ห้องร้องไห ้ อยูม่าไม่นานผูส่้งข่าวมาแจง้มาวา่ คุณลุงก็สอบได้
เหมือนกนั ตอ้งจ าน าเส้ืออีกตวัหน่ึงเพื่อไดเ้งินมาเป็นรางวลัแก่ผูส่ื้อข่าวคนท่ีสองน้ี ทั้งครอบครัวจึงนัง่
ลงฉลองโชคดีอยา่งแกน ๆ แต่ก็รู้สึกภูมิใจ 

ในท่ีสุดทุกคนในครอบครัวก็ไดรั้บต าแหน่งส าคญั ๆ ในทางราชการลุงคนหวัปีไดเ้ป็นปลดั
มณฑลโฮไปนัง่ท างานท่ีเมืองเทียนสินบิดาขา้พเจา้เป็นปลดัมณฑลเกียงชูนัง่ท างานท่ีเมืองนานกิง ต่อมา
ท่านไดเ้ป็นผูรั้กษาการในต าแหน่งเทศนาและด ารงต าแหน่งส าคญั ๆ หลายแห่ง อาคนท่ีสามเป็น
ขา้ราชการชั้นสูงในกรุงปังก่ิง อาคนท่ีส่ีเป็นนายกเทศมนตรีเมืองเปาติงฟู, อาคมท่ีหา้เป็น
นายกเทศมนตรีเมืองแยงเจา และอาคนท่ีหกเป็นนายกเทศมนตรีเมืองเชียงยางในมณฑลโฮเป ส่วนอา
หญิงไดส้มรสกบัขา้ราชการต าแหน่งสูงผูห้น่ึงซ่ึงเป็นอาจารยข์องกษตัริยจี์น น่ีแหละคือผลของความ
ทุกขย์าก 

หลายปีต่อมา บิดาของขา้พเจา้ไดเ้ป็นประธานสนามสอบไล่ในกรุงนานกิง ท่านตอ้งสวมเล้ือครุ่
ยงดงามใส่หมวกขนนกยงูหอ้ยหลงัและมีกระดุมแดงบนยอดหมวก (อนัเป็นเคร่ืองหมายสูงสุดในวง
ราชการ) และตอ้งนัง่เก้ียวสีเขียวใบไมมี้คนหาม 8 คนเม่ือออกไปท างาน มีเจา้พนกังานสวมเคร่ืองแบบข่ี
มา้น าหนา้และตามหลงั 

บิดามีใจสงสารคนยากจนและท างานช่วยเหลือมามาก คืนวนัหน่ึงในขณะท าการสอบไล่ ท่าน
ไดอ้อกไปตรวจตามดูคูหาต่าง ๆ โดยปลอบตวัเป็นคนใช ้ เม่ือเดินไปตามสนามไดย้ินเสียงคนร้องไห้
สะอ้ืนอยูใ่นท่ีมืดจึงพบนกัเรียนคนหน่ึงเกาะบนัไดร้องไห้ บิดาจึงถามวา่ “เป็นใครกนัร้องไหท้ าไม? 

นกัเรียนจึงตอบวา่ “ผมช่ือฮงั มาจากจงัหวดัวซีู มารดาของผมเป็นหญิงหมา้ยยากจนมาก ไม่
สามารถส่งผมมาเขา้สอบไล่ แต่พวกเพื่อน ๆ ใหผ้มยมืเงินมาเพื่อเขา้สอบ บทเรียงความของผมท าเสร็จ
แลว้แต่หลุดออกจากกระเป๋าเส้ือตกลงไปในส้วม ผมไม่มีกระดาษอีกเลยและไม่กลา้จะกลบัไปบอกกบั
มารดาวา่ผมสูญเสียโอกาสอนัดีไปแลว้ เพราะจะท าให้มารดาเสียใจมาก ผมจึงคิดวา่จะผกูคอตายเสีย
ดีกวา่” 

บิดาของขา้พเจา้รู้สึกสงสารนกัเรียนผูน้ี้ ท่านจึงบอกวา่ “ขา้พเจา้มีกระดาษอยูม่ว้นหน่ึงซ่ึงยงั
ไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์อะไร จะไปหยบิมาให ้ เธอเขียนบทเรียงความใหม่ก็แลว้กนั ยนืรอประเด๋ียวนะ” เม่ือ
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บิดากลบัมานกัเรียนจึงมองดูหนา้ท่านก็จ  าไดว้า่เป็นประธานกรรมการสอบไล่ จึงกม้ลงแสดงความ
เคารพแลว้พดูวา่ “ท่านขอรับ ผมจะไม่ลืมพระเดชพระคุณของท่านจนวนัตาย การน้ีเท่ากบัช่วยชีวติของ
ผมและชีวติของมารดาไวใ้ห้รอด” 

เร่ืองต่อมาหลงัจากการสอบไล่ก็เป็นเร่ืองของการสมรส ประเพณีของประเทศจีนมีอยูว่า่ พธีิ
หมั้นไดก้ระท าเม่ือฝ่ายชายหญิงยงัเด็ก ๆ อยู ่ ทั้ง ๆ ท่ีหญิงชายไม่เคยเห็นกนัเลย บางรายบิดามารดาทั้ง
สองฝ่ายท าพิธีหมั้นตั้งแต่เด็กยงัไม่เกิดก็มี ฉะนั้นบิดาของขา้พเจา้จึงถูกหมั้นไวก้บัหญิงสาวผูห้น่ึงอยูใ่น
ภาคเหนือท่ีเมืองปักก่ิง และยงัไม่เคยเห็นหนา้ตากนัเลยวา่เป็นอยา่งไร และยิง่ในสมยันั้นไม่มีการ
คมนาคมจึงไม่ไดส่้งจดหมายบอกข่าวคราวกนัเลย ฉะนั้นคุณยา่จึงบอกใหบิ้ดารีบไปเมืองปักก่ิงเพื่อท า
การสมรสแลว้รับตวัเจา้สาวลงมาบา้น 

การเดินทางไปเมืองปักก่ิงกินเวลาหลายเดือนและทุรกนัดารยิง่เม่ือบิดาไปถึงก็ไดรั้บแจง้วา่
คู่หมั้นตายไปตั้งสองปีแลว้ ศพยงัเอาใส่หีบไวร้อบิดาของขา้พเจา้เพื่อจดัการตามประเพณี ธรรมเนียมจีน
ถือวา่สตรีผูน้ี้เป็นภริยาของบิดา และบิดาจะตอ้งจดัการน าศพกลบัไปยงัเมืองฮงัเจาฝังไวร้วบกบัฮวงซุย้
ของตระกลูบิดาต่อไป เม่ือคู่หมั้นคนแรกตาย บิดาก็จ  าตอ้งสมรสใหม่ ท่านไดส้มรสกบัหญิงชาวเมืองฮงั
เจาภายหลงัจากท่ีไดเ้กิดบุตรดว้ยกนัเจด็คนแลว้ หญิงผูน้ี้ก็ตายอีก ภายหลงัเสร็จพิธีศพแลว้บิดาก็กลบัไป
ยงัเมืองปักก่ิงอีก และไดส้มรสกบัหญิงสาวสวยอีกผูห้น่ึงคือมารดาของขา้พเจา้ มารดาขา้พเจา้มิใช่แต่
สวยเท่านั้น แต่ยงัเป็นผูมี้ความสามารถเยีย่มและเป็นก าลงัช่วยเหลือในกิจการงานของบิดาเป็นอนัมาก 
มารดาเป็นคนผอมสูง หนา้ตาหมดจด มีผวิเน้ือเหมือนงาชา้ง ผมด าเป็นมนัขลบั เกลา้ไวเ้ป็นมวยขา้งหลงั 
ใชเ้ขม็ปักผมหยกเล่ียมทอง มารดามีบุตรสิบหา้คน มารดามีภาระในฐานะเป็นภริยา มารดาและแม่บา้น
ในครอบครัวใหญ่ นบัวา่เป็น ภาระอนัหนกัมาก ท่านจึงอนุญาตใหบิ้ดามีภริยาเพิ่มข้ึนอีกคนหน่ึงเพื่อ
ช่วยกนัแบ่งเบาภาระรับผดิชอบของมารดาใหน้อ้ยลง ภริยาคนหลงัของบิดามีบุตรเกิดดว้ยกนัสองคน จึง
เป็นอนัวา่บิดาของขา้พเจา้มีบุตรรวมทั้งส้ิน 24 คน ในประเทศจีนถือกนัวา่เป็นธรรมดาสามญั เพราะทุก
ครอบครัวมีบุตรมากเหมือน ๆ กนั  

ภายหลงัท่ีบิดาไดด้ ารงต าแหน่งและไปประจ าอยูใ่นเมืองต่าง ๆ หลายแห่งแลว้ท่านก็ไดก้ลบัมา
พ านกัในกรุงนานกิงตั้งแต่ปี 3870 ถึง 1910 
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บทที ่2 ภายในบ้านก าแพงสูง 

ปักก่ิงนครหลวงของภาคเหนือ ตั้งอยูบ่นท่ีราบอนัเต็มไปดว้ยฝุ่ นละอองทางภาคเหนือของ
ประเทศจีน ราชินีหมา้ยแห่งราชวงศแ์มนจูมีอ านาจเด็ดขาดปกครองประเทศจีนประทบัอยูภ่ายในวงั
ก าแพงสูงอนัโอ่อ่าส่วนกรุงนานกิง นครหลวงของภาคใตใ้นทุ่งนาเขียวชะอุ่ม และเทือกเขาของลุ่ม
แม่น ้าแยงซี และเป็นศูนยก์ลางของความยุง่ยากทางการเมืองในภาคกลางของจีน ภายหลงัท่ีไดโ้ค่น
ราชวงศแ์มนจูลงแลว้ เมืองนานกิงก็ไดเ้ป็นเมืองหลวงของรัฐบาลคณะต่าง ๆ ในคร้ังแรกของศตวรรษท่ี
ยีสิ่บ เมืองน้ีตั้งอยูบ่นฝ่ังใตข้องแม่น ้าแยงซีห่างจากปากน ้ า 200 ไมล ์ก าแพงเมืองสูงโคง้ไปตามลกัษณะ
ของภูมิประเทศ ภายในก าแพงเมืองมีเน้ือท่ีกวา้งขวาง มีประตูใหญ่เกา้ประตู ทุกประตูมีหอสูง ถา้มองลง
มาจะเห็นพวกกรรมกรขนของ,รถเขน็,รถลาก,รถมา้,รถยนตผ์า่นเขา้ออกตามประตูเป็นสายยาว แสดงวา่
ภายในก าแพงเมืองโบราณน้ีมียวดยานพาหนะขนส่งชนิดต่าง ๆ ผา่นไปมาตลอดระยะเวลา น้ี 

ขา้พเจา้เกิดในเมืองนานกิง เป็นบุตรหญิงคนท่ีเจ็ดจึงไดน้ามวา่ “นางสาวท่ีเจด็” ใครจะนึกฝันวา่
ขา้พเจา้จะเห็นรัฐบาลนานกิงเลิกเส้ือคลุมยาวสีเหลืองแบบแมนจู และสวมเคร่ืองแบบสาธารณะรัฐ แลว้
ก็แต่งเคร่ืองแบบญ่ีปุ่นแลว้ก็กลบัมาแต่งเคร่ืองแบบสาธารณะรัฐอีก 

บิดาของขา้พเจา้เม่ือด ารงต าแหน่งปลดัมณฑลเกียงซูตอ้งนัง่เก้ียวสีเขียวผา่นเขา้ออกประตูเมือง
น้ีเสมอ นอกก าแพงเมืองออกไป พวกมิชชัน่นารีรุ่นแรกตอ้งอาศยัอยูใ่นเรือไปพลางก่อนเม่ือยงัหาเช่าท่ี
พกัไม่ได ้ ต่อมามิชชัน่นารีตามกนัเขา้มาอีกมาก มีโบสถ,์โรงเรียน,วทิยาลยัศาสนศาสตร์,วทิยาลยั,
โรงพยาบาลและบา้นเรือนกระจายออกไปทัว่กรุงนานกิง แสดงวา่ผลงานของพวกเหล่าน้ี ส่วนชีวติของ
บุคคลและสังคมท่ีไดรั้บการเปล่ียนใหม่ก็แสดงผลอนัถาวรของฝ่ายจิตวิญญาณ ในปี 1911 พวกก่อการ
ปฏิวติัไดย้กก าลงัมาทางแม่น ้าและภูเขารอบ ๆ เขา้ยดึเมืองขบัไล่ราชวงศแ์มนจูหมดอ านาจไป และตั้งให้
ซุนยดัเซ็น, บิดาของสาธารณะรัฐจีนเขา้ด ารงต าแหน่งประธานาธิบดีคนแรกของประเทศจีน อีกสิบหกปี
ต่อมา เจียงไคเช็คไดย้กก าลงัเขา้มาทางประตูเหล่าน้ีเพื่อตั้งกรุงนานกิงเป็นนครหลวง คร้ันในปี 1837 
กองทพัญ่ีปุ่นไดร้ะเบิดท าลายก าแพงเมืองมุมหน่ึง แลว้ยาตราทพัเขา้เมืองท าลายปลน้สะดมภ ์ท าการทุรา
จารและวางเพลิงเมืองน้ีอยา่งทารุณ ต่อมาอีก 8 ปี พวกญ่ีปุ่นปราชยั เจียงไคเช็คจึงกลบัเขา้กรุงนานกิงอีก 

ขา้พเจา้ยงัจ  าไดดี้วา่บา้นเรือนของเราอยูใ่นถนนราชด าเนิน มีหอ้งสลบัซบัซอ้น,มีสนาม,ท่ีพกั
และสวน มีก าแพงสูงลอ้มรอบ ขา้พเจา้จะพาท่านชมต่อไป ท่ีประตูเขา้บริเวณบา้น มีสิงโตหินยนือยู,่
ผา่นเขา้ไปเป็นประตูสลกัทองเหลือง มีมา้นัง่ยาวสองขา้งทาง ผา่นสนามเขา้ไปในห้องโถงใหญ่ มีโตะ๊
เกา้อ้ีและสลกัท่ีก าแพงมีหนงัสือมว้นแขวนไว ้ ผา่นประตูหลงัก็จะจึงสนามอีกแห่งหน่ึง และมีหอ้งโถง
ขา้งหลงั ทั้งสองขา้งสนามมีประตูกลมเหมือนดวงจนัทร์ ภายในมีเสาสีทอง สีแดง ประตูลูกกรง เพดาน
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ทาสีสวย มีเคร่ืองใชแ้กะสลกั ณ หอ้งน้ีบิดาจะสนทนากบัแขก เม่ือตอ้งการจะไล่แขกใหก้ลบั บิดาจะยก
ถว้ยน ้าชาข้ึนแลว้พวกคนใชก้็จะตะโกนวา่ “แขกกลบัไปได”้ 

เราเดินจากสนามเพื่อไปยงัห้องโถง ผา่นสวนและเก๋งจีนท่ีมีตน้กุหลาบเล้ือยคลุม มีห้องสมุดท่ี
บิดาอ่านหนงัสือ ต่อมามีสระน ้า มีภูเขาจ าลองและตน้สนุ่น เด็ก ๆ มาเล่นและดูเป็นวา่ยน ้า มีโรงง้ิว,มี
สระบวั มีหลงัคาเป็นท่ีรับประทานน ้าชาและถัว่ต่าง ๆ ประตูมีรูปต่าง ๆ เช่น ดวงจนัทร์, รูปใบไม,้รูปพดั
รูปแจกนั หนา้ต่างฝังไวใ้นก าแพลท าดว้ยกระเบ้ืองแบบต่าง ๆ มีดอกไมแ้ละตน้ไม่ทัว่ไป 

อีกดา้นหน่ึงเป็นท่ีอาศยัของครอบครัว เป็นหอ้งแถวยาว ๆ เจด็หอ้ง ประตูเป็นลูกกรง ตอ้งเขา้
ทางหอ้งกลาง ตรงหนา้มีโตะ๊ส่ีเหล่ียมมีมา้นัง่ส าหรับพวกเด็กรับประทานอาหารเชา้ ขา้งก าแพงเป็น
หอ้งนอนใชเ้ตียงไมป้ระดบัมุก มีหลงัคาขนาดใหญ่ มีผา้คลุมเตียงและส่ิงต่าง ๆ 

สวนและหอ้งโถงเหล่าน้ีมีช่ือ เช่นหอ้งบรรพบุรุษ,ซุม้ไมอิ้สเตอร์เรีย ,หอ้งดอกยีโ่ถ, พระเจดีย์
นกกะเรียนขาว,พุม่กอไผ,่เก๋งสุนขัจ้ิงจอก ฯลฯ 

เม่ือขา้พเจา้ยงัเยาวอ์ยูน่ั้น มีเด็กท่ียงัมิไดส้มรสอีกแปดคน พวกเราทุกคนมีคนใชส่้วนตวัสองคน 
คนหน่ึงจะติดตามเราไปทุกแห่ง พี่เล้ียงจะอยูก่บัเด็กเล็กอยา่งนอ้ย 3 ปี และท าหนา้ท่ีมารดาใหแ้ก่เด็ก
ดว้ย พี่เล้ียงอยูก่บัขา้พเจา้ถึง 16 ปี และเราก็ต่างรักใคร่ซ่ึงกนัและกนัมาก 

มารยาทส าคญัท่ีเด็กจีน จะตอ้งเรียนคือกล่าววาจาสุภาพต่อผูใ้หญ่ แทนท่ีจะกล่าว “สวสัดี” เรา
ใชต้อ้นรับตามฐานะของบุคคล เช่น “คุณพอ่,คุณแม่,คุณพี่ใหญ่,คุณพี่สอง,นอ้งท่ีหก,คุณลุง,พี่สะใภท่ี้
สอง” ฯลฯ พวกเราจะไม่ใชช่ื้อเรียกกนัเป็นอนัขาดเพราะถือวา่ไม่สุภาพเพื่อเป็นการฝึกหดั ขา้พเจา้ตอ้ง
ไปฝึกกบัสัตวต่์าง ๆ เช่น เรียกวา่ “พี่สาวแมว” พี่ชายหมา” “นอ้งชายมา้” มีครูชายสองคนครูหญิงสอง
คน เพื่อสอนพวกเด็ก ๆ นอกจากนั้นยงัมีครูดนตรีและครูเยบ็ปัก เน่ืองจากบิดาตอ้งการใหพ้วกเรารู้
ประวติัศาสตร์ชาติจีน จึงจา้งผูเ้ล่าเร่ืองมาสอนพวกเราอีก 2 คน 

การผกูเทา้เด็กหญิงเร่ิมอาย ุ6 ขวบ แมบิ้ดาจะสั่งหา้ม แต่มารดาเป็นนกัปฏิบติั และรู้วา่สังคมให้
เด็กชั้นสูงผกูเทา้ทุกคนจึงจะหาสามีไดม้ารดาสั่งใหผ้กูเทา้ขา้พเจา้ แต่พี่เล้ียงสงสารจนร้องไห ้และพอตก
ค ่าก็แกห่้อผา้พี่พนัไวแ้ละนวดเทา้ของขา้พเจา้ ดงันั้นเทา้ของขา้พเจา้จึงไม่เล็กลงเหมือนเทา้พวกพี่สาว 
ฉะนั้นในวนัตรุษจีนขา้พเจา้จึงไม่ไดส้วมรองเทา้ปักสีแดง มารดาร้องตะโกนวา่ “จงดูเรือใหญ่ของเจา้ซิ 
โตข้ึนเจา้จะหาผวัไม่ได ้เจา้ใส่แต่รองเทา้ด าเถิด” 

พี่ชายและนอ้งชายแปดคนสมรสหมด ภริยาและบุตรของเขาทั้งหมดอยูใ่นบา้นของเรา มีหอ้ง
แยกอยูเ่ป็นรายครอบครัวพร้อมทั้งคนใชพ้ี่สะใภท้ั้งหมดต่างก็มีสาวใชค้อยช่วยหวผีมรับใชใ้นเวลา
แต่งตวัและเม่ือมีความจ าเป็นอ่ืน ๆ  
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ในโรงครัวมีหวัหนา้คนครัวผูห้น่ึงและลูกมืออีกสิบหา้เพื่อยกอาหารไปใหทุ้กครอบครัวยงัหอ้ง
ของเขา และตอ้งจดัอาหารใหค้นใชเ้พราะคนใชเ้หล่าน้ีพกัอยูใ่นบริเวณบา้นและมีห้องอยูต่่างหาก มี
หวัหนา้คนท าสวนและลูกมือ นอกจากนั้นยงัมีหอ้งส าหรับคนตดัเส้ือผา้ท าหนา้ท่ีตดัและเยบ็เส้ือผา้ มีคน
หามเก้ียวและคนเล้ียงมา้อีกหลายคน ในเวลากลางคืน คนยามสองคนจะคอยตีกลองและตอ้งจา้งพวก
อนัธพาลไวส้ าหรับป้องกนัโจรผูร้้ายอีกสองคน เวลากลางคืนดึก ๆ คนอนัธพาลจะกระโดดข้ึนไปบน
หลงัคาคอยไล่ขโมย ท าใหพ้วกเราตกใจ นอกจากนั้นยงัตอ้งมีหวัหนา้คนใชแ้ละลูกมือคอยควบคุมดูแล
คนใชอ่ื้น ๆ และมีเหรัญญิกท าหนา้ท่ีเบิกจ่ายเงิน ทั้งหมดอยูใ่นความควบคุมดูแลของมารดาขา้พเจา้ 
หวัหนา้คนใชจ้ะเป็นรายงายธุรกิจต่าง ๆ ใหม้ารดา แลว้มารดาก็ออกค าสั่งใหห้วัหนา้คนใชน้ าไปใหพ้วก
ลูกนอ้งของตนปฎิบติัต่อไป มารดาตอ้งรักษาวนิยัและความสงบเรียบร้อบในครอบครัวใหญ่น้ี เคล็ดลบั
ความส าเร็จของมารดาอยูท่ี่ท่านใหค้รอบครัวมีเสรีภาพท่ีจะด าเนินชีวิตเป็นส่วนตวัและตามความ
ปรารถนาของตน แมม้ารดาตอ้งการจะใหมี้การเช่ือฟังท่านตามระเบียบแบบแผนก็ตามที 

ทุกวนัเวลาเชา้ภายหลงัรับประทานอาหารแลว้ บุตรชาย, หญิง,สะใภแ้ละลูกพี่ลูกนอ้งจะตอ้งเขา้
ไปในหอ้งของบิดามารดาเพื่อทกัทายท่านโดยมากจะพดูวา่ “คุณพอ่ครับ, คุณแม่ครับ” แลว้ก็ออกจาก
หอ้งไปเวน้แต่จะไดรั้บค าสั่งใหท้  าอะไรพิเศษ 

บิดาเป็นคนผอมสูงสง่าผา่เผยและเคร่งขรึม ตอนเยน็เม่ือท่านนัง่เก้ียวกลบัจากท่ีท างาน คนใช้
แต่งเคร่ืองแบบจะยนืเขา้แถวสองขา้งทางถือโคมไฟสวา่งจา้ เม่ือบิดาลงจากเก้ียว คนใชผู้ห้น่ึงจะเดินน า
ทางไปยงัสถานท่ีส่วนตวัของท่าน และจะพดูวา่ “นายใหญ่มาถึงแลว้” และพวกเราจะเขา้แถวตอ้นรับ
ท่าน แลว้ท่านจะพยกัหนา้รับการแสดงความเคารพของพวกเรา แลว้ภริยาคนใหม่จะมาตอ้นรับ ถอดเส้ือ
คลุมออก แลว้เอาเคร่ืองแต่งกายอยูก่บับา้นมามอบใหท้่าน พวกเราลูก ๆ ไม่ใคร่จะพบท่านนอกจากเวลา
แสดงความเคารพเท่านั้น 
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บทที ่3 ในสมยัสมบูรณ์พูนสุข 

ในวนัตรุษจีนเป็นเทศกาลอนัเตม็ไปดว้ยความสุขส าหรับพวกเด็กแต่ก็เป็นทุกขใ์นขอ้ท่ีวา่พวก
เด็กจะท าผดิมารยาทและถูกดุด่าวา่ พวกเราเช่ือวา่กิริยามารยาททุกอยา่งจะตอ้งปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด ถา้
จะใหเ้กิดสิริมงคลตลอดปี ถา้ท าผดิพลาดจะเกิดอปัมงคล พวกคนใชจ้ะเร่ิมท าความสะอาดบา้นเรือน
ล่วงหนา้เป็นเวลาตั้งเดือนและจดัเตรียมอาหารไวม้าก ๆ สุภาษิตจีนมีวา่ “ไม่วา่จะเป็นคนจนหรือคน
ร ่ ารวย ตอ้งสะอาดหมดจดเพื่อตอ้นรับปีใหม่” 

ก่อนถึงปีใหม่หน่ึงสัปดาห์ พวกผูใ้หญ่จะประชุมกนัในครัวท าพิธีส่งเทวดาประจ าโรงครัวไป
สวรรค ์ ในหอ้งครัวจะมีรูปเทวดาองคน้ี์ปิดไวข้า้งฝาตลอดปีเพื่อรักษาครอบครัว เขาจะกราบไหวจุ้ดธูป
และเอาขนมไปเส้นเทวดา คร้ันแลว้จะฉีกรูปเทวดานั้นเผาไป พวกเราจึงเช่ือวา่ขนมจะท าใหเ้ทวดานั้น
ปากหวานและเทวดาจะพดูแต่เร่ืองดี ๆ ในเมืองสวรรคเ์ก่ียวกบัความเป็นไปของพวกเรา 

ก่อนวนัปีใหม่ตอ้งจดัเตรียมทุกส่ิงใหเ้รียบร้อยและช าระหน้ีสินใหเ้สร็จทุกราย ตามบา้นเรือน
จะเขียนค าอวยพรบนแผน่กระดาษแดงยาวปิดไวต้ามประตูบา้น ทุกคนจะช าระกายให้สะอาด แต่งกาย
ดว้ยเคร่ืองแต่งตวัชุดใหม่ พวกชายสมยันั้นไวผ้มเปียยาว สวมหมวดขนสัตวเ์ล็กและสวมเส้ือคลุมยาว 
พวกหญิงและเด็ก ๆ สวมเส้ือกัก๊มีนวมและกระโปรงปักสีแดงและรองเทา้ หญิงจะใชเ้คร่ืองผกูผม
ก ามะหยี ่ ประดบัไข่มุกหรือหยกเพื่อใหหู้อบอุ่น พวกเด็กจะสวมหมวกมีพูห่อ้ยและจ้ีเงิน พวกเราจะห้ิว
เตาถ่านเล็ก ๆ มีถ่านคุอยูเ่สมอเพื่อใหมื้อและเทา้ของเราอบอุ่นเพราะในบา้นไม่มีเตาผงิไฟใหญ่ 

ภายหลงัท่ีบิดามารดาแจกเงินใหพ้วกเราใส่ไวใ้ตห้มอนเพื่อใหเ้กิดโชคดี พวกเราก็ไปยงัหอ้ง
บรรพบุรุษเพื่อไหวว้ญิญาณของบรรพบุรุษ ภาพเขียนของบรรพบุรุษแขวนไวข้า้งฝาผนงั มีชาม,ตะเกียบ
ถว้ยน ้าและชอ้นวางไวทุ้กภาพเพื่อวิญญาณจะไดใ้ช ้ แลว้จดัอาหารร้อน ๆ วางไวบ้นโตะ๊มีหมูหนัทั้งตวั
เป็ด,ไก่,ปลา, ผลไมแ้ละอ่ืน ๆ เป็นการเส้นวิญญาณ ต่อมาพวกเราคุกเข่าท าความเคารพตามล าดบั 
ต่อจากนั้นคนใชจ้ะน าถุงสีเหลืองบรรจุเงินกระดาษวางตรงหนา้ทุกรูป ต่อไปบิดาจะเผากระดาษเงินใน
หมอ้ทองเหลืองใหญ่แลว้เอาน ้าสุราดบัไฟเป็นเสร็จพิธี เม่ือเสร็จพิธีเส้นวญิญาณแลว้พวกเราจะพากนัไป
ยงัหอ้งโถงใหญ่เพื่อรับประทานอาหาร ในคืนก่อนจะถึงวนัปีใหม่พวกเรานอนไม่ใคร่หลบั พอรุ่งข้ึนวนั
ปีใหม่ ประตูบา้นจะเปิดออกหมดและจุดประทดัเป็นตบั ๆ พวกเราท าอะไรไดต้ามความพอใจเป็นเวลา
สิบแปดวนั แต่จะตอ้งท าการกราบไหวว้ิญญาณบรรพบุรุษทุกวนัตลอดเวลานั้น 

ทุก ๆ ปีใหม่เราจะเรียกหมอดูมาท านายโชคชะตาประจ าปี หมอดูส่วนมากเป็นคนตาบอด 
เพราะคนจีนถือวา่คนตาบอดมองไม่เห็นโลกปัจจุบนั จะตอ้งมีความสามารถมองเห็นโลกอนาคต หมอดู
จะมีเด็กจูงน าทางและมีฆอ้งทองเหลืองเคาะเร่ือยไปขณะเดิน หมอดูใชห้ลกัค านวณโชคชะตาดว้ย
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ตวัหนงัสือ 8 ตวั คือ ปี,เดือน,วนั, ชัว่โมงท่ีเกิด ถือหกปีเป็นรอบ และทุกรอบแบ่งออกเป็นสิบสองปี ทุก 
ๆ ปีเรียกตามช่ือสัตว ์ ขา้พเจา้เกิดปีเสือ วนัท่ีสิบสอง เดือนท่ีสอง เวลาส่ีทุ่ม เน่ืองจากขา้พเจา้เกิดปีเสือ
ตอนกลางคืนถือวา่เป็นเวลาท่ีเวลาเสือไปหาเหยือ่ตอนกลางคืนหมอดูท านายวา่ขา้พเจา้เป็นคนขยนัและ
ไม่ขาดแคลนอาหาร แต่เด็กหญิงท่ีเกิดวนัท่ีสิบสองเดือนท่ีสองเป็นวนัเกิดของดอกไมต่้าง ๆ อาจเป็น
หญิงท่ีดีท่ีสุดและชัว่ท่ีสุดก็ได ้โดยมากหญิงท่ีเกิดในวนัน้ีจะไม่มีโอกาสสมรส เพราะพอ่แม่ของฝ่ายชาย
พยายามเล่ียงจากภริยาท่ีชัว่ยิง่กวา่ความหวงัท่ีจะไดเ้พชรน ้างาม 

เม่ือตรวจดูโชคชะตาเช่นน้ีแลว้ มารดาจึงไม่จดัการหมั้นขา้พเจา้ใหแ้ก่ใคร ๆ เม่ือขา้พเจา้อายไุด ้
5-6 ขวบ ครอบครัวร ่ ารวยทางเมืองภาคเหนือส่งเฒ่าแก่มาท าการหมั้นขา้พเจา้ใหแ้ก่บุตรชาย เขาได้
อธิบายถึงคุณความดีของฝ่ายชาย และมารดาไดสื้บทางอ่ืน ๆ อีกดว้ย หลงัจากการโตต้อบกนัอยูน่าน 
มารดาจึงตกลงส่งใบดวงชะตาของขา้พเจา้ไปตรวจสอบสมพงศก์บัฝ่ายชายดว้ยกระดาษแดง ใหก้บัแม่
ส่ือถือไป เม่ือไปถึงครอบครัวฝ่ายชายแลว้ เขาก็เรียกโหมมาตรวจดูสมพงศข์องขา้พเจา้กบัฝ่ายชาย
รวมกนัวา่จะมีชีวิตสมรสท่ีเป็นสุขหรือไม่ เน่ืองจากเขาไม่แน่ใจวา่ขา้พเจา้จะเป็นคนดีหรือร้ายอยา่งใด
ต่อไป เขาจึงไม่ตกลงหมั้นขา้พเจา้ ถา้หากเขาประสงคจ์ะหมั้นจริง ๆ เขาก็จะเอาใบผกูดวงชะตาของ
ขา้พเจา้กบัของฝ่ายขายวางไวใ้ตก้ระถางธูปซ่ึงตั้งอยูห่นา้แท่นบูชาบรรพบุรุษเป็นเวลา 3 วนั ถา้ใน
ระยะเวลาน้ีไม่มีเหตุร้ายใด ๆ เกิดข้ึนในครอบครัวเช่นชามไม่แตก ตะเกียบไม่หกั เขาก็ถือวา่ขา้พเจา้ไม่
ท าลายโชคดีของฝ่ายชายและชีวติสมรสจะราบร่ืน เม่ือไดท้  าพิธีหมั้นกนัแลว้ เขาก็เขียนดวงชะตาของ
ฝ่ายชายและฝ่ายหญิงรวมกนัในหนงัสือสีแดง และสีทองท่ีท าข้ึนเป็นพิเศษ หนงัสือน้ีมีคุณค่าเท่ากบั
ทะเบียนสมรสทีเดียว  

ความเช่ืออยา่งโง่เขลาแบบบ้ีแสดงวา่ความสุขของชีวิตสมรสมีอยูเ่ล็กนอ้ย และประชาชนยงังม
คล าอยูใ่นความมืดเพื่อท่ีจะเล่ียงเหตุร้ายท่ีคอยอยูข่า้งทางชีวติ ชาวจีนจึงมีสุภาษิตอยูว่า่ แมเ้จา้สาวจะเป็น
คนร ่ ารวยนัง่เสล่ียงทองค าเขาก็อาจจะหยบิบตัรโชคร้ายข้ึนก็ได ้ แต่อยา่งไรก็ตาม เหตุการณ์น้ีแสดงให้
เห็นวา่พระบิดาในสวรรคผ์ูท้รงพระมหากรุณาธิคุณทรงคุม้ครองบุตรของพระองคอ์ยูเ่สมอ ทรงท าการ
ทั้งหลายเพื่อใหเ้กิดผลดี และทรงใชค้  าท านายของหมอดูตาบอดใหเ้กิดผลดีต่อขา้พเจา้ 

ในเดือนท่ีเกา้ ดอกเบญจมาศก าลงังามเตม็ท่ี คนสวนจึงจดัวางกระถางดอกไมน้ี้อนัมีจ านวนตั้ง
ร้อยไวต้ามบนัไดและภายในหอ้งกระจกสีเพื่อใหค้รอบครัวของเราทั้งหมดคือ บิดา,มารดา,บุตร,เขย
สะใภ,้ลูกพีลู่กนอ้งท าพิธีฉลองดอกเบญจมาศ คนท่ีไม่เคยเห็นสีขนาดและลกัษณะต่าง ๆ ของดอก
เบญจมาศจะไม่สนใจดอกไมเ้หล่าน้ี พวกเราเดินไปชมรอบ ๆ ในขณะคนใชต้ั้งเกา้อ้ีและโตะ๊น ้าชาแบบ
จีนไวต้ามกระถางตน้ไม ้ พวกเรานัง่ลงรับประทานน ้าชาและปูทะเลน่ึง ทุกคนมีแผน่ไม,้ฆอ้งเล็ก,ชอ้น
และตะขอส าหรับทุบปูและแกะเอาเน้ือรับประทาน ขณะน้ีคนครัวก าลงัตม้ซุปหมอ้ใหญ่ใส่เน้ือปลา,เน้ือ
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ไก่,เห็ดหอม,ตน้หอม,ก าหล ่าปลี,ผกัสลดัและอ่ืน ๆ ลงไป ต่อไปเขาจะใส่กลีบดอกเบญจมาศขาวบริสุทธ์ิ
ลงไปหน่ึงชาม แลว้เราก็รับประทานซุปเบญจมาศ  

เม่ือรับประทานอาหารเสร็จแลว้ ต่างคนก็นัง่เงียบ ต่างคนต่างประพนัธ์โคลงคนละหน่ึงบทสั้น 
ๆ แลว้น าออกอ่านทีละคน บิดาเป็นผูช้มเชย พี่ชายท่ีเจด็และพี่สาวคนท่ีหกเป็นจินตกวีท่ีเก่งมาก ขา้พเจา้
ไม่เคยไดรั้บการชมเชยเลย วธีิน้ีเราเจริญรอยตามประเพณีของจินตกวโีบราณของชาติจีน 

ในปีหน่ึงมีเทศกาลหลายอยา่ง แต่ส่วนมากพวกเราใชเ้วลาเล่นในสวนหรือไม่ก็ศึกษากบัครู 
บิดาตอ้งการใหเ้ด็กหญิงไดรั้บการศึกษาดว้ยสระบวันั้นใหญ่พอสมควรท่ีจะเอาเรือลงเล่นได ้ คนใชจ้ะ
ต่อเรือใหเ้ราไปเกบ็ดอกบวัและฝักบวัรับประทาน ส่วนพวกเด็กชายจะแข่งมา้ในสวน พวกเราชอบไป
เล่นในหอ้งวฒันธรรมตะวนัตก เพราะมีเกา้อ้ีนวมสูงติดลอ้ท่ีขา พวกเราไปเขน็เล่นรอบ ๆ หอ้งอยา่ง
สนุกสนาน เราไม่ข้ึนไปนัง่เล่นเพราะพวกเราถือวา่ไม่ใช่เกา้อ้ีธรรมดา 

พวกเราคลา้ยกบัอยูใ่นสวนสวรรคแ์ละไดรั้บส่ิงสวยงามและส่ิงมีค่าหลายอยา่ง แต่ไม่คอ่ยไดรั้บ
อนุญาตให้ออกไปจากก าแพงสูง พวกเราคลา้ยกบันกัโทษในวงัท่ีฝันถึงโลกภายนอก ขา้พเจา้เองฝันถึง
จะไปโรงเรียนสตรีและเรียนองักฤษและเปียโนกบัแหม่ม 

แต่มีคร้ังหน่ึงในปีหน่ึงท่ีพวกเราไดรั้บอนุญาตใหอ้อกไป พวกเราจึงเปิดหูเปิดตาดูส่ิงต่าง ๆ ใน
โลกภายนอกเสียอยา่งช ่าใจ 

คือมีงานออกร้านท่ีศาลเจา้ขงจ๊ือทางทิศใตข้องเมือง พวกเราจึงไปเท่ียวเล่นทุกฤดูร้อน ก่อนจะ
ถึงก าหนด ขา้พเจา้นอนไม่ใคร่หลบัหลายคืนรุ่นข้ึนเชา้ของวนังาน ขา้พเจา้สวมเส้ือฤดูร้อน ประดบัเพชร
นิลจินดา และข้ึนเก้ียวมีม่านแพรไปท่ีริมฝ่ังริมคลองท่ีจะไปยงัศาลเจา้ บิดาไดจ้ดัเรือเท่ียวใหพ้วกเราสอง
ล า มีลูกกรงและหนา้ต่างแกะสลกัสวยงาม เม่ือลงเรือกนัเรียบร้อบแลว้ก็ถ่อเรือออกไปกลางล าคลอง 
พวกคนครัวและคนใชจ้ดัอาหารลงเรือเล็กตามไป เรารับประทานอาหารกนัอยา่งเต็มท่ี ตอนแรกจะมี
สุราเจริญอาหาร,น ้าชาและซุปลูกช้ินเน้ือววั,ขนมจีบ,ปอเป๊ียะทรงเคร่ือง,หมูแฮมขนมปัง,ผลไม,้ 

อินทะผาลมั ขนมกวนและอีกหลายอยา่ง ตอนเท่ียงรับประทานอาหารหนกั ในตอนแรกจะมี
อาหาร 8 อยา่ง หมูหยอง,เป็ดยา่ง,ปลาอบ,ไข่เยีย่วมา้,ต่อมาจะมีอาหารร้อนน าเขา้มาทีละอยา่ง เช่น กุง้ผดั
ถัว่ลนัเตา,หมูผดัหน่อไม,้ตบัหมูผดักระจบั,ต่อมามีวุน้รังนก หูปลาฉลาม ขนมกวนผลไมแ้ปดอยา่ง, 
ต่อมาพานเป็นยา่งทั้งตวั,ไก่อบทั้งตวั, ปลาเจ๋ียนทั้งตวั,และหมูหนัทั้งตวั พวกเรารับประทานกนัคนละ
เล็กนอ้ยเท่านั้นเพราะอ่ิมเตม็ท่ี 

เราใชเ้วลารับประทานร่วมสองชัว่โมง ในขณะรับประทานจะมีหญิงชายหลายสิบคนมาร้องร า
ท าเพลงใหเ้ราฟัง พวกเล่นกลก็แสดงกลใหเ้ราชม นอกจากนั้นยงัมีหุ่นกระบอกจีนดว้ย ในตอนบ่าย พวก
เราจะลงเรือเล็กถ่อไปตามล าคลอง เพื่อไปยงัสวนผลไมเ้พื่อเก็บผลไมกิ้น ในปีต่อมา มีภตัตาคารฝร่ังเปิด
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ข้ึน เราจึงไปรับประทานอาหารในตอนค ่า รายการอาหารมีดงัน้ี ซุปเน้ือววั,แซนวชิเน้ือ,ไส้กรอก,ขนม
กวน ช็อกโกเล็ท,ขนมปัง,เนยและแยม พวกเราเห็นเป็นของแปลก แต่พวกเราไม่ใชมี้ดและซ่อมกลวัวา่
มนัจะบาดปาก ดงันั้นเราจึงรับประทานดว้ยชอ้นโตะ๊ ในภตัตาคารมีร้านสินคา้ต่างประเทศอยูข่า้งหนา้
เราจึงหาซ้ือกระเป๋าหนงั,น ้าหอมฝร่ังและลูกกวาดมาเป็นขวด ๆ 

เม่ือมารดามีอายคุรบ 40 ปี เรามีงานฉลองร่วมกนัสองอยา่งคือ งานเซยดิมารดาและพี่ชายคนท่ี
สามสมรสกบัหลานสาวของหลีฮุงจาง เอกอคัรราชทูตจีนประจ าสหรัฐ พวกเราไดจ้า้งพวกง้ิวท่ีมีช่ือเสียง
มาแสดงเป็นเวลาสามวนัติดต่อกนัในโรงง้ิวส่วนตวั ก่อนหนา้วนัสมรส เคร่ืองแต่งตวัเจา้สาวมาถึง ตอ้ง
ใชค้นใชห้ลายคนถือ มีขบวนแห่สมรสยาวหน่ึงไมล ์ น าส่ิงของเหล่าน้ีมาส่งโตะ๊,เกา้อ้ี,มา้นัง่,อ่างอาบน ้า
,เปล,หีบ,ตู,้หีบเหล็ก,หีบไม,้ผา้แพรมว้น,ต่วน,ก ามะหยี,่เคร่ืองประดบับา้น,เพชรพลอย,เคร่ืองลายคราม,
เคร่ืองครัว,เคร่ืองเงิน,ค าอวยพรเป็นมว้นผา้,แจกนัและฉากบงัตา คนใชแ้ต่ละคนจะแบกส่ิงของเหล่าน้ี
มาพอถึงประตู พวกเลขานุการ 8 คนของเราจะยนืรอรับท่ีประตู พวกท่ีอยูด่า้นหน่ึงจะเรียกช่ือส่ิงของ อีก
พวกหน่ึงจะตรวจตามบญัชี แลว้จึงจะน าส่ิงของเหล่าน้ีไปยงัหอ้งบ่าวสาว และพวกเราจะตอ้งแจกรางวลั
ใหแ้ก่พวกคนใชด้ว้ยเงินจ านวนไม่นอ้ย 

ในวนัท าพิธีสมรสประตูทุกบานตั้งแต่ประตูประดบัทองเหลืองท่ีริมถนนตลอดจนประตูหอ้ง
โถงหลงับา้นจะเปิดออกหมด ฉากบงัตาจะยา้ยออกหมดเพื่อใหเ้ห็นตลอดตั้งแต่หนา้บา้นจนถึงหลงับา้น 
จะตั้งประตูซุม้ผกูธงร้ิวหอ้ยเป็นระยา้สีเขียวสลบัแดง ท่ีประตูหนา้บา้นจะมีคนใชผู้ช้ายขนาดสูงสองแถว
ยนือยู ่ แต่งกายดว้ยเส้ือคลุมแบบราชการมีสายสะพายแดงเขียวท่ีสวยงาม ถดัคนใชพ้วกพี่ชายและ
ลูกพี่ลูกนอ้งจะยนืเป็นแถวเรียงสองเพื่อตอ้นรับแขกชาย ถดัเขา้มาพวกพี่หญิงและสะใภจ้ะตอ้นรับแขก
หญิง 

เม่ือแขกชายมาถึงจะวางเก้ียวลงท่ีประตูใหญ่ แลว้คนใชฝ่้ายเราผูห้น่ึงจะจดัการรับเอานามบตัร
แดงใหญ่ชูข้ึนสูง แลว้จะน าแขกนั้นไปยงัแผนกชาย เพื่อท าการตอ้นรับก่อนท่ีจะพาไปโรงง้ิว และนัง่กบั
แขกอ่ืน ๆ เม่ือแขกหญิงมาถึงจะอนุญาตใหน้ัง่เก้ียวผา่นเขา้มาจนถึงแผนกหญิง เพื่อท าการตอ้นรับและ
น าไปนัง่ท่ีอฒัจนัทร์ชั้นบนในโรงง้ิวในท่ีซ่ึงพวกผูห้ญิงชมการแสดงง้ิวหลงัม่านไมไ้ผ ่

พอตกเวลาเยน็ภายหลงัการจุดโคมไฟแลว้ เราจะไดย้นิเสียงแตรเราก็รู้วา่เก้ียวสีแดงของเจา้สาว
มาถึงแลว้ แต่ประตูไดปิ้ดหมดไม่มีใครตอ้นรับเจา้สาว คนหามตอ้งวางเก้ียวลง และญาติฝ่ายหญิงตอ้ง
ใหเ้งินแก่พวกคนใชข้องเราเป็นจ านวนมากเพื่อขอใหเ้ปิดประตูรับเจา้สาว ทั้งน้ีเเพื่อเป็นบทเรียนเร่ือง
ความอดทน ท่ีเจา้สาวจะตอ้งเรียนในครอบครัวใหม่เม่ือประตูเปิดออก คนใชก้็น าเก้ียวเจา้สาวเขา้ไปท่ี
หนา้ตึกซ่ึงเจา้บ่าวคอยอยู ่ ในทนัใดนั้นไดจุ้ดประทดักนัขนานใหญ่ เพื่อนเจา้สาวจะแหวกม่านออก 
เจา้สาวจะออกมาแต่งตวัสวยงามแต่คลุมหนา้และคลุมหวัดว้ยผา้ประดบัไข่มุก ทั้งเจา้บ่าวและเจา้สาวจะ
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ท าความเคารพสวรรคแ์ละแผน่ดินโลก แลว้จึงค านบัซ่ึงกนัและกนั คร้ันแลว้เจา้บา้วจะพาเจา้สาวไปยงั
หอ้งสมรสและเปิดผา้คลุมหนา้ออก 

ต่อมาคู่บ่าวสาวไปยงัห้องใหญ่ซ่ึงครอบครัวของฝ่ายชายคอยตอ้นรับเจา้สาวอยู ่ ต่อไปจึงพาบ่าว
สาวไปยงัหอ้งบรรพบุรุษเพื่อท าความเคารพแผน่หงัสือของตระกลูต่อไป เจา้บ่าวสาวท าความเคารพบิดา
มารดาแลว้ท าความเคารพพวกญาติพี่นอ้งตามล าดบัอาย ุ ต่อจากนั้นเจา้บ่าวและเจา้สาวจะไปยงัหอ้ง
สมรสนัง่บนเตียงท่ีมีม่านถกัและด่ืมสุราทั้งสองคน ต่อมาจึงมีการเล้ียงอาหารคร้ังใหญ่ส าหรับแขกท่ีจะ
มาลอ้เลียนเจา้สาว 

บิดามารดาและพวกพี่ ๆ จะจดัของขวญัท่ีมีค่าสูงมอบใหเ้จา้สาวแลว้เจา้สาวจะตอบแทนดว้ย
การใหข้องช าร่วยและใหเ้งินแก่คนใช ้ ค่าใชจ่้ายในการสมรสและฝังศพแบบน้ี ท าใหห้ลายครอบครัว
เป็นหน้ีสินตลอดชาติ 
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บทที ่4 มูลเหตุแห่งความยุ่งยาก 

บา้นเรือนของพวกเราในถนนกษตัริยโ์ปรดเป็นการจ าลองแบบพระราชวงัฤดูร้อนของกษตัริย์
แมนจูในนครปักก่ิง พวกเราเป็นชนชาวจีนก็จริง แต่หาส านึกไม่วา่องคก์ษตัริยแ์มนจูจวนเส่ือมอ านาจอยู่
แลว้ พวกกษตัริยแ์มนจูยดึครองประเทศจีนในปี 1644 และบงัคบัใหช้นชาวจีนไวผ้มเปียเพื่อเป็น
เคร่ืองหมายของการยอมแพ ้ และท าการกดข่ีชาวจีนเร่ือยมา เม่ือไดส้ถาปนาการปกครองทัว่
ราชอาณาจกัรแลว้ก็ท าการรีดนาทาเร้นคนยากจนเพื่อใหไ้ดท้รัพยม์าใชจ่้ายอยา่งฟุ่มเฟือย พระราชินี
หมา้ยอายมุากเป็นคนเจา้เล่ห์แสนรู้ไดท้รงท าการปกครองอยูใ่นปักก่ิง พระนางช่วงชิงเอาอ านาจการ
ปกครองน้ีมาอยูใ่นก ามือดว้ยอุบายกลโกง และเป็นคนหวัโบราณไม่ยอมเปล่ียนแปลงวธีิการปกครอง
แบบใหม่ ฉะนั้นในขณะท่ีภายในราชส านกัไดว้างแผนท่ีจะก่อการกบฏ ประชาชนท่ีไดรั้บความ
เดือดร้อนทัว่ไปก็คิดกบฎดว้ยเหมือนกนั ขา้ราชการท่ีเป็นชาวแมนจูและชาวจีนมวัแต่หลงละเมอใน
ตวัเอง และไม่รู้เร่ืองของโลกชาวตะวนัตกเสียเลย เพราะฉะนั้นจึงพากนัคดัคา้นท่ีจะมีความสัมพนัธ์ทาง
ทูตและการคา้กบัชาวตะวนัตก 

องักฤษ,ฝร่ังเศสและอเมริกาอยากจะไดต้ลาดการคา้ในประเทศจีนและตั้งใจท่ีจะผลาญ
ทรัพยากรของประเทศจีนตามชอบใจ พวกองักฤษนั้นก็ยิง่ร้ายใหญ่ มีการบงัคบัขายฝ่ินใหแ้ก่ชาวจีน 
ขา้ราชการจีนผูห้น่ึงช่ือมิสเตอร์ลิงต่อตา้นการน้ีดว้ยการเผาฝ่ินเสียทั้งล าเรือ ชาวองักฤษก็เอาเรือรบเขา้
มาบงัคบัใหท้ าตามความปรารถนาของตน จึงเป็นอนัวา่องักฤษมีชยัในสงครามฝ่ิน และเรียกค่าท าขวญั
โดยใหจี้นเปิดเมืองท่าส าคญั ๆ ใหอ้งักฤษมีสิทธิสภาพนอกอาณาเขต เหตุฉะน้ีแหละชาวตะวนัตกท่ี
กา้วหนา้จึงมีชยัในทางการทูต,การทหารและการเศรษฐกิจต่อชาวตะวนัออกท่ีมีหวัถอยหลงัเขา้คลอง 
และเป็นเหตุท าใหป้ระเทศจีนอ่อนแอในทางการเมือง และท าใหเ้กิดความยุง่ยากทัว่ประเทศเป็น
เวลานาน แมว้า่ราชินีหมา้ยจะเป็นตน้เหตุใหพ้า่ยแพห้ลายคร้ัง ประชาชนพลเมืองก็มีความเคียดแคน้ชาว
ต่างประเทศทัว่ไป และก่อการกบฎดว้ยความมุ่งหมายท่ีจะขบัไล่ไม่เฉพาะแต่ชาวแมนจูเท่านั้น แต่
รวมทั้งชาวตะวนัตกดว้ย 

กวางซูเป็นรัชทายาทหนุ่มของราชวงศแ์มนจู เป็นนกัเสรีนิยมท่ีไดรั้บการศึกษาดี มีความ
ปรารถนาท่ีจะใหป้ระเทศจีนเจริญ และท่ีปรึกษาของพระองคก์็ไดจ้ดัเตรียมแผนการณ์ปรับปรุง
บา้นเมืองให้ดีข้ึน แต่พระราชินีหมา้ยไดค้ดัคา้น ดงันั้นจึงไดมี้การคิดท่ีจะก าจดัพระนางใหอ้อกจาก
บลัลงัก ์ แต่ผูค้นคิดคนหน่ึงไดท้รยศต่อเพื่อนแอบเอาเน้ือความน้ีไปทูลต่อราชินีในขณะท่ีดูง้ิวอยู ่ แจง้
รายละเอียดของการคบคิดทั้งหมดพระราชินีทรงฟังอยา่งไม่สะทกสะทา้น แลว้จึงออกค าสั่งใหจ้บั
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กวางซูขงั ดงันั้นเร่ืองการปฏิรูปน้ีจึงไดถู้กท าลายไป กวางซูไดถู้กขงัอยูจ่นส้ินชีวติ ราชินีหมา้ยจึงเป็น
ฝ่ายมีชยัอีกคร้ังหน่ึง 

ชาวจีนไดท้วคีวามเคียดแคน้ชาวต่างประเทศทัว่ไป พวกมิชชัน่นารีรุ่นแรกจึงพลอยไดรั้บการ
ข่มแหงรังแกดว้ย พวกชาวจีนมีวธีิการจดัตั้งสมาคมอั้งยีเ่พื่อเอาไวท้  าการแกแ้คน้ซ่ึงกนัและกนั พวก
คณะอั้งยีสี่เขียวนิยมใชว้ธีิสันติ แต่พวกคณะอั้งยีสี่แดงใชก้ าลงัรุนแรง พวกแดงมีอ านาจมากทาง
ภาคเหนือของประเทศจีน ส่วนพวกเขียวมีอ านาจทางภาคใต ้ อั้งยีแ่ดงอั้งยีค่นใหญ่และอั้งยีม่วยเป็น
สมาคมท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั เป็นองคก์ารท่ีประชาชนแสดงความเคียดแคน้ต่อผูก้ดข่ีไม่วา่เป็นชาว
พื้นเมือง,ชาวแมนจูหรือชาวตะวนัตก 

บิดาของขา้พเจา้เป็นผูมี้ใจเมตตาและรักใคร่คนยากจน ในตอนปลายเดือนทุกเดือนเราจะเห็น
หญิงหมา้ยท่ียากจนมาเขา้แถบรับเงินแจกในฤดูร้อน ท่านจะใชค้นใชจ้ดัโอ่งน ้าชา 2 โอ่งใหญ่ตั้งไวท่ี้
ประตูบา้นเพื่อใหค้นท่ีสัญจรไม่มาไดด่ื้ม ท่านไดใ้หท้านยารักษาโรคแก่คนเจบ็ป่วยในคืนวนัท่ีมีหิมะตก
อากาศหนาว ท่านจะใหค้นใชห้มู่หน่ึงออกไปทัว่เมืองเพื่อแจกบตัรอาหารและบตัรเคร่ืองป้องกนัหนาว
แก่คนยากจน เม่ือคนยากจนป่วยหรือไม่มีเงินจะไม่หาหมอหรือตายลงโดยไม่มีเงินจะซ้ือหีบศพ บิดา
มารดาของขา้พเจา้จะบอกให้พวกลูก ๆ สละเงินปีใหม่หรือเงินท่ีออมไวอ้อกท าการช่วยเหลือทนัที 

บิดาของขา้พเจา้เป็นผูน้ าท่ีมีใจกวา้ง และมีธรรมะในใจ ทา่นสั่งมิใหม้ารดารับสินบนอยา่ง
เด็ดขาด เม่ือท่านวนิิจฉยัโชคชะตาของบุคคลใดจะเป็นการประหารชีวติก็ดีหรือปล่อยตวัไปก็ดี ท่านจะ
ใชเ้วลาเดินไปเดินมาในห้องท างานเพื่อคิดใหร้อบคอบตลอดคืน ท่านแสดงความเป็นมิตรต่อ
ชาวตะวนัตก และเส่ียงชีวติเขา้ไปช่วยเหลือเขา ต่อมาท่านตอ้งสูญเสียเงินเป็นจ านวนมากเพราะน าไป
ลงทุนในกิจการท่ีไม่มัน่คงโดยเช่ือค าแนะน าของชาวยโุรปบางคน 

ชารลลี์แมน มิชชนันารีโปรเตสแตนทค์นแรกท่ีมาซ้ือท่ีดินและตั้งส านกังานท่ีกรุงนานกิงไดม้า
ประเทศจีนในปี 1874 เขาแต่งเคร่ืองแต่งกายชาวจีน ถกัผมเปียดว้ย แต่เน่ืองจากชาวจีนมกัจะจบัคนดว้ย
วธีิดึงผมเปีย มร.ลีแมนจึงตดัเปียออกและสวมหมวกแทน เขามกัจะเอาเงินแท่งติดตวัไปมาก ๆ ใส่ไวใ้น
เส้ือกัก๊ชั้นในแลว้สวมเส้ือคลุมยาวทบัอีกชั้นหน่ึง เม่ือตอ้งการจะใชเ้งินก็เอามีดตดัเส้ือกัก๊น าเงินออกมา
แท่งหน่ึงชัง่น ้าหนกัแลว้ใชซ้ื้อของ พอเปล่ียนฤดูใหม่ก็จ  าน าเส้ือตวัเก่าแลว้ซ้ือใหม่ เขาไม่อาจท่ีจะหา
บา้นเช่าไดใ้นกรุงนานกิง เพราะประชาชนกลวัคนต่างดา้ว เขาตอ้งนอนตามสถานท่ีต่าง ๆ เท่าท่ีสามารถ
จะหาได ้ และรับประทานอาหารอยา่งเดียวกบัชาวจีน ในเวลากลางวนัเขานัง่ตามร้านขายน ้าชาและ
สนทนากบัคนท่ีรับน ้าชาและสนทนาเร่ืองต่าง ๆ เขาออกไปประกาศตามริมถนนวนัละสามคร้ัง ท่ีเมือง
น้ีมีคนรู้จกัชาวต่างประเทศนอ้ยเตม็ที จึงคิดไปวา่ผูน้ี้เป็นชาวจีนมาจากชายทะเล เขาไดส้มรสกบัมิสลูซี 
กราวซ์ มิชชนันารีทางใตข้องจีน สังกดัคริสตจกัรเพชรไปทีเรียน สมรสแลว้ไปอยูน่านกิง เพื่อเร่ิมงาน
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ประกาศศาสนาและตอ้งการซ้ือท่ีดินส าหรับสร้างท่ีประชุมนมสัการและบา้นพกั พวกเจา้พนกังานไม่
เตม็ใจท่ีจะจดัการขายหรือเช่าท่ีดินใหแ้ก่คนต่างดา้ว ดงันั้นในขณะน้ี นายและนางลีแมนกบัมารี
บุตรสาวจึงตอ้งอาศยัพกัอยูใ่นเรือเล็ก ๆ จอดอยูใ่นคลองนอกก าแพงเมือง  

ในกาลต่อมา เขาซ้ือท่ีดินได ้ เป็นท่ีดินท่ีเคยใชเ้ป็นสนามรบคร้ังโบราณ พวกชาวจีนถือวา่เป็นท่ี
เสนียดจญัไร เพราะคิดวา่เป็นท่ีอยูข่องปีศาจคนตาย เจา้พนกังานจึงบอกวา่ “ถา้ตอ้งการท่ีดินแปลงนั้นก็
เท่ากบัไปอยูก่บัผปีีศาจ” เขาจึงจดัการปลูกบา้นสองหลงั โบสถแ์ละโรงเรียน ต่อมามีพวกมิชชนันารี
เพิ่มข้ึน จึงปลูกบา้นพกัหลงัท่ีสาม น่ีคือการเร่ิมตน้ของท่ีท าการเพรสไบทีเรียนมิชชัน่แห่งแรกท่ีต าบล
เสาธงส่ีเสา 

มิสซิสลีแมน เคยเป็นครูอยูใ่นโรงเรียนมาแลว้ในเมืองกวางตุง้สหายของเธอคือมิสโนเอลเป็นผู ้
ตั้งข้ึน เธอคิดถึงการท่ีจะตั้งโรงเรียนสตรีคริสเตียนโดยเฉพาะข้ึน คิดวา่จะลองเร่ิมท าในกรุงนานกิงก่อน 
พวกเด็กชายไดรั้บการศึกษาอยูแ่ลว้ แต่เด็กหญิงไม่มีโอกาสศึกษา แต่ในกรุงนานกิงไม่มีเด็กหญิงหรือ
บิดามารดามองเห็นคุณค่าของการศึกษาฝ่ายสตรีเลย ฉะนั้นเม่ือมิสซิสลีแมนประกาศจึงไม่มีใครไปเรียน 
เป็นเวลาตั้งสามเดือนไม่มีเด็กหญิงคนใดกลา้เขา้ไปในบริเวณโรงเรียนอยูต่่อมาวนัหน่ึง มีเด็กหญิงเล็ก
คนหน่ึงคนเขา้มา นางลีแมนจึงอนุญาตใหว้ิง่เล่นไดเ้ป็นเวลาสองสามวนัเพื่อใหคุ้น้เคยต่อส่ิงแวดลอ้ม 
ต่อมาจึงแนะใหเ้ด็กนั้นเรียนหนงัสือ เด็กหญิงนั้นปฏิเสธทนัทีวา่ “หนูมาเพื่อเล่นและกินขนมเท่านั้น ไม่
ตอ้งการเรียน” แลว้เด็กคนนั้นก็วิง่หนีไป 

นกัเรียนคนต่อไปก็คือบุตรสาวของคนเฝ้าประตู แต่ตอ้งจา้งใหเ้รียน ในสมยันั้นไม่มีใครไดนึ้ก
ฝันเลยวา่ในชัว่ชีวติของบุตรสาวของนางลีแมนคือมารีและลูซี โรงเรียนน้ีจะมีนกัเรียนเขา้เรียนจ านวน 
1,600 คน และทั้งไม่มีใครไดคิ้ดวา่ในกรุงนานกิงนั้นเองจะมีโรงเรียนหลายสิบโรงในระยะหลงัจากนั้น
เพียงเล็กนอ้ย ตวัขา้พเจา้เองไดเ้คยชมนกัเรียนของโรงเรียนน้ีแสดงละครเก่ียวกบัประวติัการตั้งโรงเรียน
หลายคร้ัง เขาแสดงไดต้รงกบัความเป็นจริง เพื่อพิจารณาประกอบกบัทศันะสมยัใหม่แลว้จะรู้สึกขบขนั
ดีมาก 

มีการวุน่วายแสดงความเป็นปฏิปักตต่์อชาวต่างประเทศหลายคร้ังในสมยัน้ีประชาชนชาวจีน
เกลียดและกลวัพวก “ผต่ีางดา้ว” และอา้งข่าวลือต่าง ๆ นานาเก่ียวกบัคนต่างดา้ว วนัหน่ึงประชาชนรุม
จบัตวัมิสเตอร์ลีแมนเอาเชือกมดัแน่นและจะโยนลงคลองใหจ้มน ้าตาย คนรู้จกัจึงรีบไปบอกนางลีแมน 
ๆ จึงอุม้ลูกลูซีมือหน่ึงและจูงมารีมือหน่ึงวิง่มาช่วยชีวิตไวท้นั ต่อมาพวกอั้งยีด่าบใหญ่ตกลงใจจะฆ่าคน
ต่างดา้วใหห้มดเมืองในชัว่คืนเดียว ในขณะท่ีพากนัยกพวกไปบา้นลีแมนร าดาบไปอยา่งองอาจเกิดพายุ
ใหญ่ท าใหต้อ้งหยดุชงกั พวกคริสเตียนชาวจีนจึงเตือนใหลี้แมนรีบข้ึนเก้ียวหนีไปทางประตูหลงับา้น
ทนัที ท่ีพวกดาบใหญ่เขา้มาทางประตูหนา้บา้นอยา่งหวุดหวดิ  
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ในขณะน้ี พระราชินีตวักาลีคิดจะเอาตวัรอดพวกกบฎ จึงยแุหยอ่ั้งยีพ่วกมวยวา่พวก
ชาวตะวนัตกนั้นแหละท่ีเป็นตวัก่อความยุง่ยากใหแ้ก่ประเทศจีน พระนางเส้ียมสอนใหพ้วกอั้งยีแ่สดง
เป็นปฏิปักษต่์อชาวต่างประเทศ ยใุหฆ่้าพวกสอนศาสนา ยใุหท้  าลายคนต่างดา้วใหห้มดประเทศจีน 
พวกมวยจึงจดักองออกทรมานและฆ่าคริสเตียนชาวต่างดา้วและคริสเตียนชาวจีนจ านวนมาก อาของ
ขา้พเจา้ซ่ึงเป็นนายกเทศมนตรีเปาติงฟูตายในขณะน้ี และมีการฆ่ากนัขนานใหญ่ในเมืองน้ี ในวนัเดียว
มิชชนันารีถูกฆ่าตายถึง 46 คน อีกหลายปีต่อมา ขา้พเจา้ไดย้นืตรงท่ีต าบลเขาถูกฆ่าตาย ยนืตรงหนา้หลุม
ฝังศพพอดี คนส าคญัของอเมริกาผูห้น่ึงไดอ่้านจดหมายของพวกท่ีถูกฆ่าตายซ่ึงมีไปถึงบุตรชายใหแ้ก่
กลุ่มชนหมู่หน่ึงฟัง จดหมายนั้นเป็นของมารดามีไปถึงบุตรในอเมริกาก่อนตาย เธอไดเ้ล่าใหฟั้งถึงชีวติ
อนัล าบากและเตม็ไปดว้ยอนัตราย แต่ก็ยงับอกใหบุ้ตรเตรียมตวั ศึกษาเล่าเรียนเพื่อมาเป็นมิชชนันารีใน
ประเทศจีนรับช่วงการงานเม่ือบิดามารดาตายไปแลว้ ผูอ่้านนั้นไดก้ล่าววา่ “บุตรชายคนนั้นขณะน้ีก าลงั
เดินทางมาประเทศจีนแลว้” น่ีแหละคือน ้าใจอนัแทจ้ริงของพระคริสตผ์ูซ่ึ้งทรงอธิษฐานเพื่อศตัรูของ
พระองคใ์นขณะท่ีพระองคก์ าลงัถูกตรึงอยูบ่นไมก้างเขน 

ในเมืองนานกิงนั้นเล่า บิดาไดรั้บค าสั่งจากพระราชินีให้ฆ่าชาวต่างประเทศใหห้มดเมือง บิดา
ท าหนา้ท่ีรักษาการแทนเทศาภิบาล เพราะตวัเทศาภิบาลไม่อยู ่ และรู้วา่ท าอยา่งไรเสียเทศาภิบาลก็ไม่
ยอมปฏิบติัตามค าสั่งน้ี บิดาจึงไม่ยอมท าตามค าสั่ง ขอ้น้ีนบัวา่เส่ียงภยัมาก เพราะถา้พระราชินีรู้เขา้ บิดา
และครอบครัวของบิดาจะตอ้งถูกฆ่าตายหมด บิดากลบัมาบา้นพดูกบัมารดาวา่ “ฉนัจะฆ่าบุคคลท่ีไม่มี
ความผดิไม่ไดแ้ละพวกเรา ทั้งครอบครัวอาจถูกฆ่าตายหมด ฐานขดัค าสั่งพระชาชินีก็ได ้ ฉะนั้นเธอจง
รีบพาครอบครัวทั้งหมดไปซ่อนตวัอยูใ่นชนบท” เม่ือพวกเราไดท้ราบข่าวน้ีทุกคนร้องไห้จนกระทัง่
มารดาตอ้งพดูวา่ “จะท าเช่นนั้นไม่ได ้ ขา้พเจา้จะจดัการเก่ียวกบัครอบครัวใหญ่ ๆ เช่นน้ีแต่ล าพงัคน
เดียวอยา่งไรได?้” ในท่ีสุดพวกเราไม่ยอมหนี และพวกชาวต่างประเทศและคริสเตียนในเขตการ
ปกครองของเราก็รอดตาย และพวกเราก็รอดตายดว้ยเหมือนกนั พระราชินีก็ไม่ไดรั้บข่าวเร่ืองการขดัขืน
ค าสั่งของบิดา ต่อมากองทพันานาชาติก็เขา้ยดึกรุงปักก่ิงไวไ้ด ้ในขณะน้ีตวัราชินีเองตอ้งหลบหนีไป 
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บทที ่5 ความอนิจจงัแห่งทรัพย์สิน 

คนท่ีไม่ใชค้วามคิดคงนึกวา่ความสะดวกสบายและความมัง่คัง่คงจะท าใหเ้รามีความสุขมาก แต่
ลึกลงไปในชีวติเป็นความรู้สึกในแง่ร้าย เราไดล้ิ้มรสมาแลว้วา่ชีวติน้ีไม่เป็นของแน่นอน และทรัพยสิ์น
ก็เป็นเคร่ืองหลอกลวง ส าหรับบิดาท่านเป็นผูส้ร้างตวัของท่านข้ึนมาเอง ไดรั้บบทเรียนมาในความทุกข์
ยาก นบัตั้งแต่เป็นเด็กท่านไดส้ร้างความสามารถมาดว้ยการท างานอยา่งขยนัขนัแขง็ และในเวลาต่อมา
เงินทองท่ีเราไดมี้ใชอ้ยูน้ี่ไดม้าเพราะการลงทุนในธุรกิจท่ีสุจริตต่างหาก หาใช่ไดม้าเพราะการทุจริตใน
หนา้ท่ีไม ่

พวกเราซ่ึงเป็นลูกจึงเติบโตข้ึนมาในความฟุ่มเฟือยจึงไม่ตอ้งท าอะไรนอกจากเสวยความมัง่คัง่
ของบิดาเท่านั้น พวกเราไม่มีน ้าใจท่ีจะท างานอยา่งขยนัขนัแขง็ซ่ึงเป็นบ่อเกิดของความสุขและความ
เขม้แขง็ พวกเราจึงกลายเป็นคนเกียจคร้านหยบิโหยง่และเสียคนไป โดยเฉพาะอยา่งยิง่พวกพี่ชายของ
ขา้พเจา้ใชเ้งินของบิดาในการพนนัและใชชี้วติเหลวแหลก ส่วนพวกพี่สาวท่ีไม่สมรสกบัพวกมัง่มี คนมี
อ านาจก็ตอ้งหนีกลบัมาบา้น เพราะทนการทารุณกรรมของแม่ผวัและพวกพี่สะใภไ้ม่ไหว หลาย
ครอบครัวสูบฝ่ิน หอ้งจึงเตม็ไปดว้ยควนัฝ่ิน คร้ังหน่ึงขา้พเจา้ป่วยเจบ็สาหสั พี่สาวคนหน่ึงก็น าฝ่ินมาให้
สูบระงบัปวด ขา้พเจา้ไดป้ฏิเสธหลายคร้ัง แต่ลองสูบคร้ังหน่ึง อาการท่ีปวดหายไปทนัทีนั้นเป็นเคร่ือง
เตือนใจขา้พเจา้วา่ ถา้ขา้พเจา้ขืนสูบบ่อย ๆ จะเป็นอนัตรายต่อขา้พเจา้ ๆ จึงไม่แตะตอ้งฝ่ินอีกต่อไป คน
ติดฝ่ินส่วนมากขั้นแรกก็สูบเพื่อบรรเทาความเจบ็ปวด ต่อมาจึงพบวา่ตนหมดอ านาจท่ีจะเลิกสูบได ้

พี่ชายคนท่ีสามเป็นคนเสเพลท่ีสุดในตระกลู ชอบแต่งตวัอยา่งหรูหราและข่ีมา้สวย ๆ ถา้คน
เล้ียงมา้ขดัใจแทนท่ีจะไล่ออกกลบัส่งตวัไปใหตุ้ลาการโบยตีต่อหนา้ธารก านนัจนบิดาขา้พเจา้ตอ้งหา้ม
ปราม เม่ือจะชกัชวนเพื่อนมาสนุกสนานกนัในบา้นไม่ได ้ พี่ชายคนน้ีจึงหนีเท่ียวในเวลากลางคืน เม่ือ
บิดาตั้งยามไวท้างประตูท่ีเขา้ออก พี่ชายก็ปีนหนา้ต่างออกทางขา้งบน พอรุ่งเชา้คนยามเปิดประตูก็
มองเห็นม่านท่ีเตียงปิดและรองเทา้วางอยูข่า้งเตียง แต่เม่ือเปิดดูในม่านก็เห็นวา่งเปล่าอยู ่

บิดาจึงไม่ยอมใหเ้งินอีกต่อไป พี่ชายจึงอุบายท่ีจะหาเงินมาใชใ้หจ้งได ้ วนัหน่ึงเขาจึงไปท่ีร้าน
ช่างทองท่ีมารดาเคยซ้ือส่ิงต่าง ๆ เสมอไปบอกช่างทองวา่มารดาใหม้าซ้ือก าไลขอ้มือทองค าหกอนัและ
คิดเงินจากมารดา เจา้ของร้านทราบถึงความประพฤติชัว่ของพี่ชายคนน้ีจึงสงสัยวา่จะไม่เป็นความจริง 
ฉะนั้นจึงใชเ้สมียนตามไปเก็บเงินท่ีบา้น พอถึงประตูบา้น พี่ชายจึงบอกใหเ้สมียนคนนั้นคอยอยูท่ี่ประตู
ก่อนเพื่อเขาจะไดไ้ปเอาเงินจากมารดามาช าระให ้ เสมียนคอยตั้งแต่เชา้จนค ่าก็ไม่เห็นพี่ชายโผล่ออกมา
สักที ในท่ีสุดเสมียนจึงบอกคนเฝ้าประตูใหไ้ปบอกมารดาถึงเหตุผลท่ีเขาตอ้งมาคอย พอมารดาทราบเขา้
ก็สั่งใหไ้ปตามตวัพี่ชายทนัทีแต่ไม่ทนั เพราะเขาไดน้ าก าไรขอ้มือทั้งหมดออกไปทางประตูหลงับา้น
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และจ าน าทั้งหมดน าไปใชจ่้ายเสียจนหมดแลว้ เม่ือบิดาทราบเร่ือง ท่านก็โกรธจดัแทบเป็นบา้ จึงควา้มีด
ปังตอเล่มใหญ่วิง่ไปท่ีห้องพี่ชายจบัหางเปียพี่ชายไวเ้ง้ือมีดจะบัน่คอใหข้าด มารดาไดย้นิเสียงร้องให้
ช่วยจึงวิง่ออกไปฉุดหางเปียบิดาไว ้พวกคนใชเ้ม่ือไดย้นิเสียงอึกทึกครึกโครมเช่นนั้นจึงพากนัรีบมาแยก
เอาคนทั้งสามให้ออกจากกนั 

พี่สาวของขา้พเจา้คนหน่ึงสมรสกบับุตรของขา้ราชการร ่ ารวยผูห้น่ึงซ่ึงมีบา้นราวกบัวงัพระเจา้
แผน่ดิน ขา้ราชการผูน้ี้เป็นคนมกัมากในกามคุณ ท่ีเขาร ่ ารวยข้ึนมาไดก้็เพราะกินสินบนทุกวถีิทาง เขามี
เมียนอ้ยรูปร่างสวยถึงสิบสองคน ภริยาทุกคนจะมีห้องอยูอ่ยา่งหรูหราคนละหน่ึงหอ้ง แต่ภริยาเหล่าน้ีจะ
ปิดประตูห้องนอนยงัไม่ได ้ แมจ้ะดึกสักปานใดจนกวา่เขาเอาตะเกียงจุดสวา่งไปวางไวห้นา้ห้องเมียคน
ใดท่ีเขาตอ้งการจะหลบันอนดว้ยนั้นแหละคนอ่ืน ๆ จึงปิดประะตูนอนแต่ล าพงัได ้บุตรชายของเขาคนท่ี
เป็นพี่เขยขา้พเจา้มีนิสัยชัว่ร้ายยิง่กวา่พี่ชายคนท่ีสามของขา้พเจา้เสียอีก  

ในตอนเร่ิมตน้ปฏิวติัในปี 1911 พวกเราตอ้งถูกขบัไล่ออกจากกรุงนานกิง และพี่ชายคนท่ีสาม
จึงฉวยเอากระเป๋าบรรจุทองค าและเพชรพลอยของภริยาหนีไปเซ่ียงไฮ ้ ไดข้อยมืรถมา้ของพี่เขยของเขา
เพื่อจะบรรทุหีบทองและเพชรไปยงัร้านตูท้องเพื่อเปล่ียนเป็นเงินตรา พี่เขยก็อนุญาตใหง่้าย ๆ พี่ชายคน
ท่ีสามจึงขนทองไปหมด พอรถพี่ชายไปถึงท่ีเปล่ียว คนขบัรถมา้แกลง้ขบัรถชา้ ๆ โจรสวมหนา้กากผู ้
หน่ึงกระโดดออกมาจากก าแพง เปิดประตูรถมา้และแบกหีบทองและเพชรไปซ่ึง ๆ หนา้พี่ชายคนท่ีสาม
จึงขอร้องใหค้นขบัรถช่วยจบัโจรและไดว้ิง่ตามโจรไป แต่คนขบัรถไดรั้บจา้งใหค้อยช่วยเหลือพวกโจร
มิไดติ้ดตามไปดว้ย พี่ชายคนท่ีสามไดว้ิง่ตามไปจนหมดก าลงั ประชาชนไดว้ิง่ตามไปช่วยจบัโจร แต่โจร
ไดห้ายตวัไปเสียแลว้ ต ารวจจึงมาสอบถามพี่ชาย ประชาชนมุงฟังแน่น แต่ไม่มีใครเห็นหรือรู้วา่โจรหนี
ไปทางไหน เด็กเล็กสองคนไดว้ิง่มาบอกวา่เขาเห็นชายคนหน่ึงนัง่ทบัหีบทองอยูท่ี่บา้นแห่งหน่ึงใน
ตรอกขา้งเคียง ดงันั้นจึงจบัคนร้ายได ้ สอบสวนไดค้วามวา่พี่เขยเป็นผูว้างแผนการณ์ร่วมกบัคนขบัรถ
เพื่อแยง่ชิงเอาหีบทองไปจากพี่ชายของขา้พเจา้อีกต่อหน่ึง 

น่ีเป็นเร่ืองราวตวัอยา่งเพียงสองเร่ืองของเหตุการณ์มากมายท่ีเกิดข้ึนเท่าท่ีขา้พเจา้น าเอามาเล่า 
เพื่อแสดงให้เห็นวา่บุคคลท่ีไม่มีพระคริสตอ์ยูใ่นดวงใจ ความชัว่ร้ายยอ่มมีอ านาจเหนืออยา่งบอกไม่ถูก 

ส าหรับตวัขา้พเจา้เองเป็นคนข้ีอาย เป็นเด็กเก็บตวัมากเกินไปเวลามีคนแปลกหนา้มาก็ซ่อนตวั
อยูห่ลงัพี่เล้ียง เม่ือมีคนพดูดว้ยก็เอาผา้กนัเป้ือนข้ึนคลุมหนา้ ทุกคนท่ีเติบโตข้ึนในครอบครัวแบบน้ีมกั
ไดย้นิแต่เร่ืองความชัว่ร้ายท่ีเกิดข้ึนรอบ ๆ และมกัจะเขา้ไปพวัพนักบัเร่ืองยุง่เหยงิในสังคมท่ีคบัแคบเห็น
แก่ตวัแบบน้ีเสมอ เม่ือไดเ้ห็นและไดย้นิไดฟั้งเร่ืองบดัสีต่าง ๆ เหล่าน้ีแลว้ ท าใหข้า้พเจา้ตกใจมาก 
ดงันั้นเม่ือขา้พเจา้มีความส านึกในความดีความชัว่แลว้ และเติบโตข้ึนแลว้ ขา้พเจา้จึงไม่ไปยุง่เก่ียวกบั
ผูอ่ื้นและมองเห็นไดว้า่ชีวติน้ีลว้นแต่อนิจจงัทั้งส้ิน ครอบครัวของเรานิมนตพ์ระสงฆใ์หม้าสวดมนตท์ า
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พิธีต่าง ๆ บ่อย ๆ เรามีอาจารยท์างพุทธศาสนาอยูผู่ห้น่ึง เขาสอนใหเ้ราอ่านหนงัสือคมัภีร์ทางพุทธ
ศาสนา สวดมนตแ์ละจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธรูป ขา้พเจา้ไดป้ฏิญาณตนรับประทานแต่ผกัเดือนละ 25 
วนัทุกเดือนโดยไม่รับประทานเน้ือและไข่เลย พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาท่ีสอนให้หนีความจริงของ
ชีวติ จึงท าใหข้า้พเจา้มองเห็นชีวติในแง่ร้ายยิง่ข้ึน ขา้พเจา้เองเคยขอสมคัรเขา้บวชเป็นชีในวดัพุทธแห่ง
หน่ึง แต่องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ไดว้างแผนการณ์ชีวติและมีความสงสารขา้พเจา้จึงขดัขวางไวแ้มข้า้พเจา้จะไม่
รู้กต็าม 

ต่อมาความเปล่ียนแปลงไดบ้งัเกิดแก่ครอบครัว ความทุกขย์ากไดเ้กิดข้ึนอยา่งรวดเร็ว เงินทอง
สูญหายไปหมด บิดามารดาขา้พเจา้รักใคร่กนัดีมีเร่ืองราวอะไรเกิดข้ึนในครอบครัวก็ปรึกษาหารือกนั
ก่อนท่ีจะท าลงไป ปัญหาใหญ่ยิง่ท่ีการหาเล้ียงครอบครัวใหญ่ มารดาตอ้งการใชเ้งินลงทุนซ้ือท่ีดินริม
แม่น ้าแยงซีตอนนอกก าแพงเมืองออกไป เพราะท่านรู้วา่ในขณะน้ีท่ีดินราคาถูก ต่อไปภายหนา้จะมีราคา
สูงข้ึน เพราะการคา้ในล าแม่น ้าเจริญข้ึน เพราะมีเรือสินคา้ชาวองักฤษเปิดท าการคา้ขายในล าแม่น ้าแยงซี 
ต่อไปเมืองนานกิงจะเป็นท่าเรือส าคญัในแม่น ้าสายน้ี 

บิดาจึงคา้นวา่รู้ล่วงหนา้ไดอ้ยา่งไร ท่ีริมแม่น ้าตอนนั้นเป็นเพียงคนัดินท่ีอยูอ่าศยัของคนหาปลา 
มีเรือเก่า ๆ ทอดสมอจอดอยูใ่กลฝ่ั้งอนัเป็นท่ีผกูเรือกลไฟ พวกองักฤษคงจะไม่ท าการคา้ใหเ้จริญกวา่นั้น 
เราจะเอาเงินไปเส่ียงเช่นนั้นไม่ได ้ มีพวกฝร่ังซ่ึงท่องเท่ียวไปทัว่เมืองจีนมาบอกวา่พบบ่อถ่านหินใหญ่
มากมายในมณฑลอนัฮุยภาคใต ้ เขาตอ้งการเงินเอาไปลงทุนขดุถ่านหิน แลว้จะไดก้ าไรมาก ๆ พวกเรา
ชาวจีนท าลายป่าโดยตดัไมม้าท าเป็นฟืนเสียมาก ถา้เราไดน้ าเอาถ่านหินมาขายแทนฟืนใหแ้ก่ประชาชน 
ครอบครัวของเราก็จะเสถียรภาพตลอดชีวิตน่ีเป็นเหตุผลท่ีบิดาไดช้ี้แจงแลว้ท่านก็ชนะมารดา เหตุการณ์
ต่อมาแสดงวา่บิดาเป็นฝ่ายผิด มารดาเป็นฝ่ายถูก ท่านจดัการของสัมปทานเขตภูเขาท่ีอุดมไปดว้ยถ่าน
หินสามแห่ง จดัตั้งบริษทัขดุแร่ถ่านหินข้ึน แต่ปรากฏวา่ผูจ้ดัการบริษทัใชเ้งินสุรุ่ยสุร่ายมากจึงขดุถ่าน
หินข้ึนไม่ไดเ้ลย ภูเขาเหล่านั้นก็ยงัปรากฏอยูจ่นทุกวนัน้ี และก็ไม่เห็นมีใครขดุถ่านหินข้ึนเลย ส่วนท่ีดิน
ริมฝ่ังแม่น ้านั้นกลบัปรากฏวา่มีราคาสูงลิบ 

รายไดข้องครอบครัวท่ีส าคญัจึงสูญไป และเหตุร้ายอ่ืน ๆ ก็ตามมาโยบเคยร ่ ารวยอุดมสมบูรณ์
แลว้ก็ตอ้งยากจนและเจบ็ป่วยฉนัใด บิดาของขา้พเจา้ก็ลม้เหลวในการลงทุนติด ๆ กนัฉนันั้น แรกทีเดียว
ไดรั้บโทรเลขแจง้วา่หา้งคา้ขายใหญ่ในเมืองแห่งหน่ึงถูกไฟไหม ้ ต่อมาก็มีข่าวบอกวา่อีกแห่งหน่ึง
ลม้ละลาย ต่อมาก็ไดรั้บข่าวอีกวา่เรือกลไฟท่ีเราเป็นเจา้ของจมลงในแม่น ้า ถา้บิดาของขา้พเจา้รู้จกั
พระองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ ท่านก็จะตอ้งพดูเหมือนกบัโยบวา่ “พระเจา้เป็นผูป้ระทานให้แลว้ พระองคก์็
น าเอากลบัไปเสีย ขอใหพ้ระนามขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้เป็นท่ีสรรเสริญ” ผลท่ีไดรั้บก็คือวา่ แมบิ้ดายงัคง
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ด ารงต าแหน่งราชการอยู ่แต่ร่างกายเส่ือมโทรมมาก ท่านจึงป่วยหนกั พวกเราคิดวา่ท่านจะตอ้งตาย เม่ือ
เป็นเช่นน้ี ตามธรรมเนียมของชาวจีนจะตอ้งเตรียมการฝังศพไวล่้วงหนา้ 

ขา้พเจา้ยงัจ  าไดว้า่พวกคนใชท้  าความสะอาดโคมกระจกท่ีแขวนไวท้ัว่บา้นและเปิดประตูหมด 
ท่ีประตูบา้นมีเก้ียวกระดาษขนาดใหญ่, คนแบกท าดว้ยกระดาษ, มา้กระดาษ, หีบเงินกระดาษ จุดธูปปัก
ไวต้ามกระถางทัว่ไป ควนัหอมอบอากาศ ส่วนพวกช่างไมก้็ต่อหีบศพดว้ยไมห้อม และพวกบุตรไดท้  า
ผา้แพรคลุมศพสีต่าง ๆ มาวางไวใ้นหอ้งรับแขก พวกพี่สาวก็เยบ็ไข่มุกขนาดใหญ่ไวต้ามมุมหมวกและ
เส้ือคลุมปักลวดลายเพื่อใชเ้ป็นดวงสวา่งส่องทางไปโลกหนา้ พวกเราไดรั้บแจกธูปคนละห่อใหรู้้ เวลา
จุดคุกเข่าและร้องไหศ้พ เม่ือบิดาจวนจะส้ินใจ ประตูบา้นก็เปิดออกหมดเพื่อใหว้ิญญาณลอยไปจุดโคม 
จุดวตัถุกระดาษ พวกเราก็จุดธูปคุกเข่าลงร้องไห ้ การเตรียมตวัเช่นน้ีเป็นเคร่ืองหมายแสดงวา่บิดาอาจ
ตายลงเวลาใดก็ได ้ 

ทนัใดนั้น มารดาก็ออกมาเรียกขา้พเจา้และพี่ชายคนท่ีหา้ไปพบและพดูวา่ “ลูกทั้งสองจงไปท่ี
วดัและปฏิญาณตนต่อเจา้พ่อหลกัเมืองวา่ ลูกจะถวายอายคุนละหน่ึงปีใหแ้ก่บิดา ถา้เจา้พอ่จะขยายอายุ
ของบิดาใหน้านออกไปกวา่ท่ีก าหนดไว”้ 

ท่ีวดัน้ีมีรูปเคารพท่ีน่ากลวัอยูห่ลายรูป ไม่เหมาะส าหรับเด็กหญิงเล็ก ๆ ขา้พเจา้ตวัสั่นเม่ือกราบ
ลงท่ีรูปเคารพ เสียงระฆงัดงัข้ึน เสียงกลองรัว และมีพระสมภารห่มผา้เหลืองอ่านช่ือบุตรท่ีถวายอายขุอง
ตนเพื่อต่ออายขุองบิดาดงั ๆ เม่ือกลบับา้นขา้พเจา้ก็ตกลงใจท่ีจะท าการอยา่งอ่ืนเพื่อช่วยชีวติของบิดา 
หนงัสือจีนเตม็ไปดว้ยเร่ืองบุตรท่ีสละชีวติของตนเพื่อบิดามารดา เพราะการแสดงกตญัญูเป็นคุณธรรม
ส าคญัของชาวจีน ขา้พเจา้เคยไดอ่้านหนงัสือเร่ืองหน่ึงท่ีวา่บุตรชายคนหน่ึงไดช่้วยชีวติของบิดาดว้ย
ความกลา้หาญ ดงันั้นขา้พเจา้จะตอ้งเอาอยา่งบา้ง แต่เพื่อใหเ้กิดผลจริงจงั ขา้พเจา้ไดป้ฏิญาณตนวา่จะไม่
บอกใหผู้ใ้ดรู้วา่ขา้พเจา้ท าอยา่งไรบา้ง  

ขา้พเจา้เป็นคนไม่รู้เร่ืองอนามยั ดงันั้นขา้พเจา้เขา้หอ้งปิดประตู เอาตะไกรสนิมมาอนัหน่ึง เอา
ฟันกดัเน้ือท่ีมือดึงออก เอาตะไกรนั้นตดัออกมาช้ินหน่ึง แลว้เอาข้ีธูปในกระถางใส่แผลไม่ใหโ้ลหิตไหล
แลว้เอาผา้เช็ดหนา้สกปรกผกูผดิแผลไว ้ แลว้ดึงเอาแขนเส้ือลงมาคลุมไวเ้คราะห์ดีท่ีขา้พเจา้มิไดต้ดัถูก
เส้นโลหิตใหญ่ มิฉะนั้นแลว้โลหิตคงไหลออกหมดจนตายแน่ แลว้ขา้พเจา้ก็เอาเน้ือช้ินนั้นใส่หมอ้เขา้
ครัว คนครัวพยายามจะใหค้วามช่วยเหลือ แต่ขา้พเจา้ปฏิเสธ เอาน ้าใส่หมอ้ตม้เน้ือเม่ือเค่ียวไปจนเป่ือยดี
แลว้จึงปรุงเป็นซุปใหบิ้ดารับประทาน เม่ือขา้พเจา้พยงุศีรษะบิดาข้ึน ท่านไดล้ม้ทบัแขนท่ีเป็นแผล
ขา้พเจา้จึงท าใหข้า้พเจา้ปวดสาหสั เม่ือบิดารับประทานซุปเน้ือขา้พเจา้แลว้ก็หายป่วยแต่ไม่ใช่เพราะเน้ือ
ขา้พเจา้วเิศษ แต่เพราะพระองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ซ่ึงขา้พเจา้ยงัไม่รู้จกั ไดท้รงฟังค าอธิษฐานในใจของ
ขา้พเจา้และทรงรักษาบิดาให้หายป่วย 
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แผลท่ีมือของขา้พเจา้หายชา้ และขา้พเจา้เจบ็ปวดมาก แต่ขา้พเจา้ใชแ้ขนเส้ือคลุมไวจึ้งไม่มีผูใ้ด
รู้ หน่ึงร้อยวนัผา่นไป และค าปฏิญาณของขา้พเจา้ก็บงัเกิดผล ต่อมาบิดามารดารู้เขา้ต่างก็รู้สึกซาบซ้ึง
ตรึงใจในความรักของขา้พเจา้อยา่งยิง่  
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บทที ่6 ออกไปสู่โลกภายนอกบ้าน 

ขา้พเจา้มีความทุรนทุรายในจิตใจอยา่งยิง่ ไม่รู้วา่จะไปพกัสงบท่ีใด บิดามารดาก็มีความรักใคร่
ขา้พเจา้ แต่ก็ยงัไม่จุใจ บิดาก็รู้วา่ขา้พเจา้ไม่มีความสุข ดงันั้นท่านจึงพาขา้พเจา้ไปดูง้ิวทุกวนัอาทิตย ์ แต่
ขา้พเจา้ก็ไม่ชอบ ขา้พเจา้เคยเล่นไพน่กกระจอกตลอดคืน และก็น่าประหลาดท่ีขา้พเจา้เล่นชนะเสมอ แต่
ก็ไม่ท าใหข้า้พเจา้พอใจ ขา้พเจา้ด่ืมสุราจีนอยา่งดีท่ีท าใหค้นรู้สึกเป็นสุขเม่ือด่ืมแลว้ แต่มนัก็หาไดท้  าให้
ขา้พเจา้หายทุกขไ์ม่ พวกเราพี่ ๆ นอ้ง ๆ เล่นดนตรีจีนในศาลากลางสวนตอนเยน็ ๆ แต่ดนตรีก็เป็นเพียง
เสียงฉ่ิงหรือฉาบดงัหมวกหูส าหรับขา้พเจา้ ขา้พเจา้จึงสนใจในพระพุทธศาสนามากยิง่ข้ึน และรักษาศีล
ไม่กินเน้ือสัตวเ์ลย แต่ยิง่ท  าใหข้า้พเจา้มองเห็นโลกในแง่ร้ายยิง่ข้ึน ขา้พเจา้จึงเห็นดว้ยกบัท่านผูป้ระกาศ
ท่ีวา่ “ทุกส่ิงลว้นอนิจจงัและท าใหยุ้ง่หวัใจ” การแสดงความร ่ ารวยและหรูหราท าใหข้า้พเจา้รู้สึกวา่
เหมือนกบัแผลท่ีเจบ็ปวด เพราะมนัยิง่ทวคีวามทุกขท์รมานยุง่ยากล าบากยิง่กวา่ท่ีจะก าจดัใหม้นัหายไป 

มีทางแกปั้ญหาอยูข่อ้เดียวคือใหข้า้พเจา้ออกไปเสียจากบา้น แต่ขา้พเจา้ไม่สามารถท่ีจะเสนอขอ้
น้ีใหบิ้ดามารดาทราบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงปรับทุกขก์บัพี่เล้ียงวา่ “ขา้พเจา้อยากจะไปเขา้เรียนโรงเรียนพวก
มิชชนันารี เพราะเขาสอนภาษาองักฤษและเปียโน” 

พี่เล้ียง “คุณไม่กลวัหรือท่ีเขาบงัคบัใหเ้ขา้นบัถือศาสนาคริสเตียน?” 
“ฉนัไม่ตอ้งการถือศาสนา แต่ตอ้งการไดรั้บการศึกษายิง่กวา่ท่ีจะเป็นคงโง่เขลา” ขา้พเจา้พดู

เร่ืองน้ีบ่อย ๆ พี่เล้ียงจึงเอาความขอ้น้ีไปแจง้พี่ชาย ๆ จึงบอกใหบิ้ดามารดาทราบต่อไป บิดามารดาเห็น
ความเป็นทุกขใ์นใจของขา้พเจา้จึงจดัเตรียมและส่งขา้พเจา้ไปอยูใ่นโรงเรียนสตรีท่ีหรูหราแห่งหน่ึงใน
เมืองเซ่ียงไฮ ้ จดัการช าระค่าลงทะเบียน จดับรรจุหีบเดินทาง พอจะออกเดินทางบิดาก็เรียกตวัไปพบ
และกล่าววา่การท่ีขา้พเจา้จะออกเดินทางไปศึกษาในเมืองไกล บิดาก็เป็นห่วงเกรงวา่จะเจบ็ป่วย ดงันั้น
จึงเปล่ียนใจไม่ใหข้า้พเจา้ไป ขา้พเจา้ไม่กลา้โตต้อบแต่รู้สึกผดิหวงัในใจ แต่ขา้พเจา้ไม่หมดหวงัเสีย
ทีเดียว พอโรงเรียนเปิดภาคเรียนใหม่ ขา้พเจา้ก็เตือนบิดาอีก ขา้พเจา้ตอ้งเสียค่าลงทะเบียนถึงสามคร้ัง 
จดับรรจุหีบเดินทางและเตรียมตวัออกเดินทาง แต่ก็ตอ้งผดิหวงัอีก เพราะไม่มีเด็กหญิงคนใดท่ีจะท า
เช่นน้ี คือจากบิดาไปเรียนไกล ๆ แมบิ้ดามารดาจะรักขา้พเจา้สักเพียงไร ท่านก็ไม่สามารถจะใหข้า้พเจา้
จากบา้นไปไกล ๆ ได ้

แต่ขา้พเจา้ไม่ยอมหมดหวงั ขา้พเจา้จึงเสนอขา้ปรานีปรานอมใหม้ารดาอนุญาตใหข้า้พเจา้ไป
เรียนท่ีโรงเรียนสตรีมิชชนันารีในเมืองนานกิงก็แลว้กนั เพราะอยูใ่กลบ้า้นมีเร่ืองอะไรก็รู้ไดง่้าย มารดา
ยนิยอมพอถึงวนัส าคญั ขา้พเจา้ก็แต่งกายดว้ยเคร่ืองแต่งกายใหม่ นัง่เก้ียวผา่นกลางเมืองไปยงับา้นของลี
แมน และโรงเรียนสตรีม่ิงเต๊ะท่ีต าบลส่ีเสาธง 
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ผูห้ามเก้ียวไดว้างขา้พเจา้ลงท่ีประตู แลว้ขา้พเจา้ก็เดินไปในบริเวณมิชชัน่ มีบา้นพกัแบบ
ต่างประเทศสามหลงัและโรงเรียนหน่ึงหลงัตั้งอยูใ่นสนามหญา้ มีตน้ไมแ้ละมีทางเดินปลูกดอกไม ้ ผา่น
สนามหญา้ มองดูสะอาดและหมดจดดี ในบา้นของลีแมน ขา้พเจา้ชอบใจท่ีเขาปูพรมและฝาผนงัโปกปูน
ขาว มีแสงแดดส่องผา่นเขา้มาทางม่านหนา้ต่าง ขา้พเจา้รู้สึกวา่จิตใจสงบเป็นคร้ังแรกอยา่งบอกไม่ถูก 
ต่อมามีสตรีของอเมริกนัสูงผูห้น่ึงคือมารี บุตรสาวของลีแมนไดเ้ขา้มาในหอ้ง แต่งกระโปรงสีเทาขอบ
ด า ในกิริยาอนัสงบและน ้าเสียงกรุณาของเธอมีอะไรบางอยา่งท่ีท าใหเ้ปล่งสันติสุขออกมา น่ีแหละคือ
ความสวา่งภายใน ความสันติสงบเยอืกเยน็และพลานุภาพท่ีขา้พเจา้ก าลงัแสวงหาอยูแ่ลว้ 

ขา้พเจา้จึงแจง้ใหท้ราบวา่ขา้พเจา้ตอ้งการมาสมคัรเขา้เรียนในโรงเรียนน้ี เพื่อเรียนพดู
ภาษาองักฤษและเล่นเปียโน แหม่มลีแมนดูเคร่ืองแต่งตวัขา้พเจา้ตลอดจนรองเทา้ปักหรูหราก็รู้ไดว้า่
ขา้พเจา้มาจากตระกลูท่ีร ่ ารวย เธอไดส้อบถามช่ือขา้พเจา้ ช่ือบิดามารดาและท่ีอยูอ่าศยั 

ขา้พเจา้จึงบอกวา่บิดาช่ือ ไต๋ซุงฮั้ว อยูบ่า้นถนนโรงโม่หิน ตวัขา้พเจา้ช่ือไต๋ลิงฟาง 
เธอถามดว้ยความแปลกใจวา่ บิดาขา้พเจา้เป็นผูรั้กษาการในต าแหน่งเทศาภิบาลใช่หรือไม่ 

ขา้พเจา้ก็ตอบวา่ใช่ แหม่มแสดงความสนใจยิง่ แต่ขา้พเจา้ก็กลวัในเม่ือเธอพดูวา่ยนิดีใหข้า้พเจา้ไปเรียน
ภาษาองักฤษและเปียโนได ้ แต่จะรับเป็นนกัเรียนกินนอนไม่ได ้ เพราะเป็นโรงเรียนคนยากจน และ
นกัเรียนส่วนมากเป็นเด็กก าพร้า อาหารก็เลว และเด็กนกัเรียนก็ตอ้งท างานบา้นต่าง ๆ เช่น ถูเรือน,กวาด
เรือน,และเกรงวา่ขา้พเจา้จะไม่ชอบอยูร่่วม เพราะขา้พเจา้เคยสุขสบายมาแลว้ 

ขา้พเจา้จึงยนืยนัวา่ขา้พเจา้ไม่รังเกียจอาหารเลวหรือท างานกบัคนยากจน เพราะขา้พเจา้ตอ้งการ
เรียนภาษาองักฤษ 

เขาถามวา่ขา้พเจา้ไดรั้บอนุญาตจากมารดาแลว้หรือยงัในการจะมาเขา้เรียน  
ขา้พเจา้จึงยนืยนัไปวา่ไดรั้บอนุญาตเรียบร้อยแลว้เขาบอกวา่มีระเบียบของโรงเรียนอยูว่า่บิดา

มารดาจะตอ้งมาใหค้วามอนุญาตเป็นหลกัฐานจึงตอ้งการใหม้ารดามาดว้ย 
ขา้พเจา้จึงรีบกลบับา้นไปแจง้ใหม้ารดาทราบ ตอนแรกท่านโกรธเพราะท่านเป็นภริยาของ

เทศาภิบาล ไม่สมควรท่ีจะไปยงับา้นพวกมิชชนัรีท่ียากจน แต่เม่ือขา้พเจา้ออ้นวอนหนกัเขา้ท่านก็
ยนิยอม  

วนัรุ่งข้ึนมารดาจึงนัง่เก้ียวสีเขียว ขา้พเจา้ก็นัง่เก้ียวของขา้พเจา้มีพนกังานข่ีมา้อารักขาไปดว้ย 
พอถึงประตูโรงเรียนสตรีมิงเตะ๊ ก็มีเสียงอึกทึกเพราะนกัเรียนต่ืนเตน้พากนัมาดูในขณะท่ีเราเขา้ประตู 
แต่มารดาขา้พเจา้เป็นคนใจดี และมิสลีแมนเป็นคนสุภาพ ดงันั้นขา้พเจา้จึงเขา้เป็นนกัเรียนเชา้ไปเยน็
กลบั มิสลีแมนไม่ยอมรับขา้พเจา้อยูร่่วมกบันกัเรียนยากจน มารดาจึงซ้ึอรถลากประจ าไวส้ าหรับขา้พเจา้
คนัหน่ึงพร้อมกบัจา้งคนลากเพื่อน าขา้พเจา้ไปโรงเรียน 
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ขา้พเจา้เรียนภาษาองักฤษเร่ืองแรกค่ือเร่ืองกวางริมล าธารและเรียนเปียโน บางวนัมิสลีแมนชวน
ใหข้า้พเจา้เรียนพระคมัภีร์ในชั้นภาษาองักฤษ ขา้พเจา้ปฏิเสธอยา่งเด็ดขาด  

มิสลีแมนบอกวา่คนท่ีมิไดเ้รียนพระคมัภีร์จะถือวา่ไดรั้บการศึกษาท่ีบริบูรณ์ยงัไม่ได ้ขา้พเจา้ไม่
ตอบวา่อะไร แต่คิดในใจวา่ถา้ไม่อ่านพระคมัภีร์แลว้ก็เท่ากบัมิไดรั้บการศึกษา แลว้คมัภีร์ของขงจ๊ือเล่า 
ถา้เช่นนั้นแลว้นกัปราชญจี์นก็เป็นผูไ้ม่มีการศึกษาหรือ ขา้พเจา้ไม่อยากจะไปเรียนพระคมัภีร์ เพราะไม่
ตอ้งการรู้ศาสนาคริสเตียน แต่ตอ้งการเรียนภาษาองักฤษพิเศษ ในระหวา่งเรียน มิสลีแมนอ่านวา่ 
“แทจ้ริงเราบอกท่านทั้งหลายวา่..............” หลาย ๆ คร้ังท าใหข้า้พเจา้เดือดในใจวา่ขอ้ความเหล่าน้ีเป็น
เร่ืองเหลวไหลไม่ไดค้วามเลย 

ในเทศกาลคริสตสมภพ ขา้พเจา้ไดรั้บเชิญใหไ้ปนมสัการในโบสถข์า้พเจา้ไม่ทราบความหมาย
ของคริสตสมภพเลย ขา้พเจา้มองดูธงกระดาษท่ีแต่งเตม็โบสถต์ลอดจนตน้ไผท่ี่ประดบัริมฝาผนงั ผู ้
นมสัการสวมเส้ือคลุมสีน ้าเงิน ศิษยาภิบาลเทศน์ยาว ขา้พเจา้รู้บางค า ขา้พเจา้จึงถามนกัเรียนท่ีอยูใ่กล ้ๆ 
วา่เขาพดูถึงเร่ืองอะไรและหมายความวา่อยา่งไร แต่พวกนกัเรียนไดรั้บการอบรมไม่ยอมพดูในโบสถจึ์ง
ไดแ้ต่สั่นศีรษะ มิสลูซีลีแมนเขา้มาขา้งหลงัขา้พเจา้และกระซิบอยา่งสุภาพวา่เวลาน้ีก าลงันมสัการ พดู
อะไรไม่ได ้

ขา้พเจา้จึงคิดในใจวา่ เขานมสัการใครกนั ไม่เห็นมีตวัตนเลย เม่ือเสร็จพิธีแลว้ ขณะขา้พเจา้กา้ว
ข้ึนรถลาก มิสลูซีรีบเดินมาท่ีประตูส่งห่อกระดาษใหข้า้พเจา้ ไม่พดูวา่อะไร แลว้ก็กลบัไป ขา้พเจา้ไม่รู้
เร่ืองของขวญัคริสตมาสจึงแปลกใจวา่เขามอบอะไรให้ เม่ือเปิดดูก็พบวา่เป็นพระคมัภีร์ภาษาจีนซ่ึง
ขา้พเจา้ไม่ปรารถนาท่ีจะอ่าน น่ีเป็นคริสตสมภพคร้ังแรกในชีวติขา้พเจา้ 

ความเมตตาปรานีของพวกมิชชนันารีท าใหป้ระทบัใจขา้พเจา้มากทุกวนัขา้พเจา้นัง่รถกลบั ก็จะ
มีรถลากอีกหน่ึงสวนทางมาทุกวนั มีแหม่มสูง ผมหยกินัง่มาและยิม้กบัขา้พเจา้ทุกวนั การแสดงแบบน้ี
ท าใหข้า้พเจา้แปลกใจ เพราะพวกเราชาวจีนไดรั้บการสั่งสอนใหพ้ดูสุภาพกบัคนอ่ืน ๆ แต่มิใหย้ิม้กบัคน
ท่ีไม่รู้จกักนั ต่อมาขา้พเจา้จึงรู้วา่แหม่มคนน้ีคือมิสเอสเลนเดรสเช่อ เป็นมิชชนันารีกลบัจากท่ีท างาน
ทางตอนใตข้องกรุง การยิม้ของเธอยงัติดตาขา้พเจา้อยูใ่นทุกวนัน้ี เพราะเป็นประจกัษพ์ยานถึงความรัก
ของพระเจา้ท่ีมีอยูภ่ายในใจอนัไม่ยอมเวน้การแสดงความยนิดีอยูเ่สมอ 

บิดามารดาเห็นวา่การไปศึกษาเล่าเรียนของขา้พเจา้ไม่มีผลร้ายอะไร แต่เน่ืองจากการเดิน
ทางผา่นเมืองไปทุกวนัเหน่ือยมากจึงตกลงส่งขา้พเจา้ไปเป็นนกัเรียนประจ าท่ีเมืองซูเจา เป็นโรงเรียนท่ี
รับนกัเรียนสตรีจากครอบครัวท่ีมีอนัจะกิน และมีอาหารและบริการดี เม่ือประตูบา้นเปิดออก ขา้พเจา้จึง
ออกจากถ่ินก าเนิดอนัมีก าแพงสูงเพื่อมุ่งหนา้ไปสู่โลกอนักวา้งใหญ่ไพศาล 
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บทที ่7 ความสว่างของโลก 

เม่ือไดโ้ค่นวงศก์ษตัริยแ์มนจูลง และสถาปนาสาธารณรัฐจีนข้ึนในปี 1911 แลว้ การศึกษาแบบ
ตะวนัตกวตัถุประดิษฐแ์บบใหม่และศาสนาคริสเตียนก็ไดม้าตั้งมัน่อยูใ่นประเทศสืบมา การแสดงเป็น
ปฏิปักษต่์อชาวต่างดา้วจึงหมดไป มีการบงัคบัใหต้ดัผมเปีย เลิกผกูเทา้และสูบฝ่ิน บริษทัน ้ามนัสะแตน
ดาร์ดแห่งอเมริกาไดน้ าตะเกียงน ้ามนัมาจ าหน่าย ไดน้ ารถลากแบบญ่ีปุ่นมาใชเ้พราะเร็วกวา่เก้ียว กรุง
นานกิงในปัจจุบนัมีถนนบางสายกวา้งถึง 20 ฟุต คนสามารถข่ีรถมา้ไปเท่ียวตามริมแม่น ้าไดร้ะยะไกล ๆ
บริษทัยาสูบองักฤษอเมริกาส่งคนไปจ าหน่ายบุหร่ีทัว่บา้นทัว่เมือง 

แต่ส่ืงท่ีก่อความร าคาญให้แก่ชาวนายิง่กวา่อ่ืน ๆ ก็คือ การเปิดทางรถไฟสายเซ่ียงไฮแ้ละนาน
กิงระยะทางยาวประมาณ 200 ไมล ์ พวกคนหาบหาม, กรรมกรรถเข็น, พอ่คา้ลาต่าง, คนเรือจา้งและ
ชาวนาถือวา่รถไฟมาแยง่อาชีพจึงคิดจะท าลายการเดินรถไฟใหส้ิ้นเชิง มีข่าวลือไปวา่เทวดารถไฟ
ตอ้งการกินมนุษยเ์ป็น ๆ พี่ชายคนท่ีแปดเป็นผูจ้ดัการรถไฟสายน้ีจึงแนะใหบ้อกเราไปเท่ียวเมืองซูเจา
โดยทางรถไฟ ดงันั้นขา้พเจา้และพี่สะใภค้นท่ีสองไปถึงสถานีรถไฟนานกิง แปลกใจท่ีเห็นฝงูชนแสดง
ความโกรธเคือง “บา้นเล็กท่ีมีลอ้วิง่ได”้ พอถึงไฟวิง่ออกจากสถานีก็มีกอ้นอิฐและกอ้นหินปลิววอ่นมา
ท าลายหนา้ต่างรถ แล่นออกจากนานกิงไปเท่าไรรถไฟตอ้งหยดุ เพราะพวกชาวนานอนคว  ่าอยูบ่นราง
รถไฟ ตอ้งการจะใชชี้วติหา้มมิใหร้ถไฟเดิน พวกเจา้พนกังานรถไฟตอ้งออกจากรถลงมาช้ีแจงใหเ้ขา้ใจ
อยูน่านเขาจึงยอมเลิกไป อีกหลายปีต่อมารถไฟสายเซ่ียงไฮน้านกิงปรากฏวา่เป็นรถไฟท่ีมีผูโ้ดยสารมาก
ท่ีสุดในโลกเม่ือคิดอตัราเฉล่ียเป็นไมล ์นบัวา่การรถไฟบงัเกิดผลดี 

เมืองซูเจาเป็นเมืองสวยงามไปดว้ยบา้น, เจดีย,์คลองคดเค้ียวและสะพานโคง้ มีช่ือเสียงท่ีมีสตรี
งามและผูช้ายนกัปราชญ ์ดงัมีสุภาษิตวา่ “เป็นส่วนหน่ึงของเมืองสวรรคแ์ฮงเจา” ขา้พเจา้ไดเ้ขา้โรงเรียน
สตรีมิชชนันารีท่ีสอนภาษาองักฤษและดนตรีสูงข้ึน ขา้พเจา้ไดศึ้กษาบทเรียนต่าง ๆ อยา่งขยนัขนัแขง็ 
แต่ไม่ยอมฟังค าสอนเก่ียวกบัศาสนาคริสเตียน เม่ือถึงเวลาบทเรียนศาสนาก็หาเหตุแกต้วัต่าง ๆ เช่นปวด
ศีรษะ, ปวดหลงั และโดยการโยนยาท่ีเขาน ามาใหทิ้้งเสีย แต่อุบายเหล่าน้ีไม่เป็นผลนานเท่าใดพวกครูก็
จบัได ้จึงบงัคบัใหข้า้พเจา้ไปนมสัการ การน้ียิง่ท  าใหข้า้พเจา้ต่อสู้ยิง่ข้ึนและตกลงใจท่ีจะไม่ถือศาสนา 
คริสเตียนอยา่งเด็ดขาด ฉะนั้นจึงหาหนงัสืออ่านเล่นเขา้ไปอ่านในเวลาคุกเข่านมสัการ ขา้พเจา้ไม่ชอบ
ฟังเทศน์ เพราะไม่เห็นน่าฟัง และต่อตา้นอยา่งเปิดเผย คือมิสวเูป็นคนตระกลูสูงเช่นขา้พเจา้ เกลียดการ
เทศนาเหมือนกนั จึงร่วมกนัแสดงความไม่พอใจออกมาโดยเปิดเผย ถึงกบัไดร่้วมมือเขียนหนงัสือ
ประณามการสอนศาสนาคริสเตียน และใหถื้อวา่ขงจ๊ือและพระพุทธเจา้เป็นศาสนาของพวกเรา และ
พวกเราไม่ตอ้งการพระคริสต ์
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แต่พระเจา้ก็ทรงใชก้ารสนใจเรียนภาษาองักฤษของขา้พเจา้เป็นเคร่ืองมือใหเ้ขา้หาพระองค ์ มี
นกัเทศน์เรืองนามชาวอเมริกนัผูห้น่ึงจะมาเทศน์เป็นภาษาองักฤษในโบสถข์องเรา ขา้พเจา้จึงลองคลาย
ความแขง็กระดา้งในใจลงและตั้งอกตั้งใจฟัง หวัขอ้เทศน์มีวา่ “พระเยซูทรงเป็นความสวา่งของโลก” 
เขาใชค้  าอธิบายท่ีสะกิดใจขา้พเจา้มากโดยกล่าววา่ “ถา้ไม่ท่อนหน่ึงวางอยูใ่นท่ีมืด พวกแมลงเล้ือยคลาน
ก็ชอบไปแอบอาศยัอยู ่ แต่ถา้เราเอาไมท้่อนนั้นมาวางไวใ้นท่ีสวา่ง พวกสัตวเ์หล่านั้นก็จะหนีหมดเพราะ
มนัชอบความมืดและชงัความสวา่ง หวัใจของพวกเราก็เป็นเช่นนั้น ถา้เราไม่มีพระเยซูผูเ้ป็นความสวา่ง
ของโลกในดวงใจ ๆ ก็จะมืดทึบและเตม็ไปดว้ยความคิดชัว่ต่าง ๆ เม่ือเรารับเอาพระองคแ์ละความสวา่ง
ท่ีทรงน ามาใหค้วามคิดชัว่ร้ายก็จะถูกก าจดัใหห้มดไป” 

ขา้พเจา้เป็นคนกลวัแมลงทุกชนิดมาตั้งแต่เป็นเด็ก การชดัตวัอยา่งเร่ืองดงักล่าวจึงเป็นท่ี
ประทบัใจขา้พเจา้มาก วนัหน่ึงขณะเล่นกีฬาอยูใ่นสนาม ขา้พเจา้มองเห็นหินขาววางอยูบ่นหนา้จึงท าให้
ระลึกถึงตวัอยา่งจึงเอาไมง้ดักอ้นหินนั้นออกใหก้ล้ิง ตวัเห้ีย,ตะขาบและตุก๊แกไดรี้บหนีความสวา่งทนัที 
และมีเสียงกระซิบในใจวา่ “ตวัเจา้ก็เหมือนหินสวยกอ้นน้ี แต่ภายในใจเตม็ไปดว้ยความบาป” 

ขา้พเจา้จึงมองเห็นความเหลวไหลของค าสอนท่ีวา่เราคือความเมตตกรุณา,ความชอบธรรม
,ความจริงและคุณธรรมของประเพณีจีนอยูแ่ลว้ และรู้วา่ในใจจริงแลว้ยงัเป็นคนบาปอยู ่ ขา้พเจา้จึงเลิก
กีฬาและวิง่ไปท่ีหอ้งนอนและระลึกถึงค าท่ีมิสลีแมนสอนในเร่ืองความส าคญัของการอธิษฐาน ขา้พเจา้
มองไปรอบ ๆ เพื่อใหม้ัน่ใจวา่ไม่มีใครเห็นแน่แลว้จึงคุกเข่าลงขา้งเตียงนอนและอธิษฐานวา่ “องคพ์ระผู ้
เป็นเจา้ ขอไดโ้ปรดยกความผดิบาปของขา้พเจา้และช่วยใหข้า้พเจา้มีความเขา้ใจพระค าของพระองค”์ 
แลว้ก็ยนืข้ึนโดยเร็ว หวัใจเตน้ตุบ้ ๆ และหนา้ตาแดงก ่าในท่ีสุดก็ไดพ้บสันติสุข รู้สึกวา่ภาระหนกัของ
ความบาปและผลร้ายของความไม่เช่ือไดถู้กยกออกไปจากทรวงอก ขา้พเจา้พบพระคริสตเ์ขา้แลว้นบัแต่
นั้นมาขา้พเจา้ไดเ้ปิดใจศึกษาพระคมัภีร์ และไดพ้บความชูก าลงัจากพระคมัภีร์ 

ขา้พเจา้ไดเ้ล่าถึงประสบการณ์น้ีใหมิ้สวฟัูงและรู้สึกในสันติสุขเม่ือพบกบัพระคริสตเ์ธอก็รู้สึก
ประทบัใจเหมือนกนั ต่อมาเธอก็รับเอาพระคริสตเ์ป็นพระผูช่้วยใหร้อด เราทั้งสองจึงสนิทสนมกนั
ยิง่ข้ึน เรามิไดบ้อกครอบครัว มิไดเ้ขา้เป็นสมาชิกในคริสตจกัร แต่ชีวติของเราทั้งสองไดเ้ปล่ียนแปลง
ไป ความกระวนกระวายหายไป และรู้สึกวา่โลกเป็นสวนสวรรคส์ าราญต่อพวกเรา ทางบา้นบิดาเคยเอา
ดอกมะลิร้อยเป็นพวงมาลยัประดบัผมเด็กหญิง ขา้พเจา้คิดไปวา่เป็นส่ิงโง่เขลาเพราะไม่เห็นความส าคญั
ของดอกไมน้ั้น ดนตรีและบทกวกี็เป็นเช่นเดียวกนั แต่บดัน้ีเกิดแหล่งความเมตตากรุณาข้ึนในใจของ
ขา้พเจา้แลว้ รู้สึกวา่นก,ดอกไม,้ใบหญา้,เมฆและดวงดาวร้องเพลงสรรเสริญองคพ์ระเจา้ผูท้รงสร้างและ
หวัใจของขา้พเจา้ก็พลอยร้องเพลงตามไปดว้ย 
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มิสวไูดถู้กหมั้นไวก้บัชายหนุ่ม ซ่ึงนอ้งสาวของเขาก็เป็นนกัเรียนในโรงเรียนเรา นอ้งสาวได้
เขียนจดหมายไปบอกพี่ชายวา่คู่หมั้นไดเ้ขา้เป็นคริสเตียนแลว้ พวกตระกลูวทูราบเร่ืองเขา้ก็พลอยโกรธ
เคือง วนัหน่ึงมีญาติตามมิสวบูอกวา่บิดามารดาใหรี้บกลบับา้นโดยด่วน เพราะไดจ้ดัเรือมารับแลว้ 

ขณะท่ีเรือแล่นไป ญาติผูน้ี้ไปน ามีดและเชือกออกมามอบใหมิ้สวแูละพดูวา่การเขา้เป็นคริส
เตียนท าใหค้รอบครัวไดรั้บความขายหนา้มากเพราะไดต้กัเตือนแลว้มิใหฟั้งเร่ืองค าสอนศาสนาน้ี 
ครอบครัวโกรธมากไม่ตอ้งการรับเป็นบุตรต่อไป ถา้ไม่ยอมสัญญาเลิกถือศาสนาคริสเตียนและหนัไป
ถือศาสนาจีนตามเดิมก็ใหเ้ลือกเอาวา่จะผกูคอตาย แทงตวัดว้ยมีดหรือกระโดดน ้าตาย 

เธอตอบดว้ยหนา้ตาซีดเซียววา่จะปฏิเสธพระเยซูไม่ได ้ พระองคไ์ดต้ายแทนความบาปของ
มนุษยแ์ละเพื่อจะเปิดทางให้มนุษยไ์ปสวรรค ์ ตวัเธอเป็นสมบติัของพระองคแ์ลว้ ถา้ญาติผูน้ั้นจะฆ่าเธอ
ก็ได ้ แต่จะฆ่าดวงวญิญาณของเธอไม่ได ้ ญาติผูน้ั้นตกใจในความเด็ดเด่ียวของหญิงผูน้ี้จึงไม่กลา้บงัคบั
ใหฆ่้าตวัตาย เม่ือถึงบา้นการดุด่าหรือการลงโทษหาท าใหเ้ธอสั่นสะเทือนแต่ประการใดไม่ ผลท่ีสุดก็
เลิกไป ขา้พเจา้ไดพ้บเธอหลายคร้ังในกาลต่อมา และรู้วา่เธอยงัสัตยซ่ื์อต่อพระคริสตอ์ยู ่ แต่ครอบครัว
ทั้งหมดยงัคงต่อตา้นศาสนาคริสเตียน 

พุทธศาสนาสอนวา่บุตรท่ียงัมีชีวติอยูอ่าจช่วยเหลือบิดามารดาท่ีล่วงลบัไปแลว้ได ้ บิดาขา้พเจา้
ตายไปแลว้ พี่สาวคนท่ีสามตอ้งการส่งของขวญัไปใหว้ิญญาณของบิดา จึงสั่งใหท้  าบา้น เคร่ืองใช ้คนใช้
รองเทา้และตะเกียงดว้ยกระดาษ แต่ใหใ้หญ่เท่าของจริง เพราะเช่ือกนัวา่เม่ือเผาบา้นกระดาษน้ีแลว้มนั
จะลอยไปเมืองผเีพื่อผูต้ายไดอ้ยูอ่าศยั พี่สาวเช่ือวา่เป็นการแสดงความรักอยา่งใหญ่หลวงต่อบิดา ส่วน
พวกพระสงฆก์็ถือวา่เป็นการไดเ้งินอยา่งงาม ๆ ส าหรับขา้พเจา้แลว้ถือวา่เป็นการแสดงความโง่เขลา 

บา้นเรือนน้ีท าเป็นส่วน ๆ แลว้เอามาประกอบในวนัก าหนดกลางแจง้ พี่สาวจึงเชิญพวกมิตร
สหายมามากและจา้งพระสงฆม์าสวดมนตเ์พื่อผูต้าย พี่สาวไดข้อร้องขา้พเจา้ใหเ้ป็นผูแ้ทนของตระกลู 
และร่วมกบัพระสงฆ ์ เพราะขา้พเจา้ยงัมิไดส้มรสและยงัใชแ้ซ่ไต๋อยู ่ ขณะนั้นขา้พเจา้เป็นคริสเตียนท่ีมี
อายนุอ้ยและตอ้งการจะใหเ้กียรติแก่บิดา แต่จิตใจของขา้พเจา้ไม่เป็นสุขตลอดเวลาท าพิธีและในกาล
ต่อมาอีกเป็นเวลานาน 

เม่ือถึงวนัก าหนด ขา้พเจา้ไดเ้ดินตามพระซ่ึงเป็นหวัหนา้ และมีพระสงฆจ์ านวนมากเดินตาม
ขา้พเจา้ไปทัว่บา้นกระดาษน้ี พระหวัหนา้เขา้ไปในหอ้งแรกแลว้ก็สวดมนตอุ์ทิศบา้นใหแ้ก่บิดา ส่วน
ขา้พเจา้ก็หมอบอยู ่พระอ่ืน ๆ อยูร่อบขา้พเจา้ตีกลอง ตีฉาบ จุดธูปและสวดพร้อมกนัท าพิธีเช่นน้ีทุกหอ้ง 
และพิธีน้ีตอ้งใชเ้วลาหน่ึงวนัเตม็จึงเสร็จ เม่ือเสร็จแลว้พระจะเดินรอบบา้นสวนอีกจบหน่ึง แลว้ขา้พเจา้
ก็ยืน่ลูกกุญแจกระดาษใหพ้ระ ๆ จะเอาลูกกุญแจแขวนท่ีประตู แลว้เอาไฟจุดบา้นกระดาษ ส่วนขา้พเจา้
ตอ้งหมอบอยูจ่นกวา่ทุกส่วนจะไหมเ้ป็นเถา้หมดเสร็จแลว้พวกแขกก็ไดเ้ชิญให้ร่วมกินอาหาร 
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ท่านคงคิดวา่ในใจขา้พเจา้เต็มไปดว้ยการขดัแยง้กนั ดา้นหน่ึงตอ้งการจะแสดงหนา้ท่ีอนัมีต่อ
บิดาและพี่สาว ส่วนอีกดา้นหน่ึงนั้นไม่สามารถระงบัเสียงกระซิบในใจท่ีเตือนอยูเ่สมอวา่ “เจา้เป็นคริส
เตียนแลว้ในขณะน้ี ไม่ควรไปเขา้ส่วนกบัพระสงฆใ์นพุทธศาสนา เม่ือรับเอาพระคริสตเ์ป็นองคพ์ระเจา้
แลว้ จะยงัไปสวดถวายพระพุทธอยา่งไร?” จิตใจของขา้พเจา้มืดมนไปชัว่ขณะหน่ึง จนกระทัง่ขา้พเจา้
ระลึกข้ึนไดว้า่ “เม่ือเราสารภาพความผดิบาปของเรา พระเยซูจะทรงสัตยซ่ื์อและยกความผดิบาปและ
ช าระใหเ้ราสะอาดจากความอสัตยธ์รรมทั้งปวง” ประสบการณ์คร้ังน้ีสอนมิใหข้า้พเจา้เขา้ร่วมกบัการไม่
นบัถือพระเจา้อีกต่อไป 

ต่อมาอีกไม่นาน ขา้พเจา้ไดรั้บศีลบพัติสมาและเขา้เป็นสมาชิกในคริสตจกัร แต่ขา้พเจา้ไม่กลา้
บอกมารดา คร้ันเม่ือจวนปิดภาคเรียนและขา้พเจา้จะตอ้งกลบับา้น ขา้พเจา้คิดวา่ควรจะบอกใหท้ราบ
เสียก่อนล่วงหนา้ ดงันั้นจึงใชว้ธีิท่ีง่าย คือเขียนจดหมายถึงพี่สะใภแ้ละขอใหช่้วยบอกมารดาในส่ิงท่ี
ขา้พเจา้ไดท้  าไปแลว้ ในไม่ชา้ขา้พเจา้ก็ไดรั้บจดหมายโกรธจากมารดาบอกใหข้า้พเจา้กลบับา้นโดยเร็ว 

เม่ือขา้พเจา้ถึงบา้นเห็นมารดาพดูกบัพี่ชาย พอมารดาเห็นขา้พเจา้ก็ร้องไห ้ พี่ชายคนท่ีหกโกรธ
จดัหาวา่ขา้พเจา้ท าใหต้ระกลูขายหนา้เพราะเขาตอ้งการให้ขา้พเจา้ไดรั้บการศึกษา ไม่ตอ้งการใหถื้อ
ศาสนาของคนต่างดา้ว เม่ือเห็นขา้พเจา้ถือพระคมัภีร์และหนงัสือเพลงนมสัการ เขาก็แยง่เอาไปจากมือ
ฉีกขาดแลว้ปาทิ้งตรงหนา้ขา้พเจา้ ขา้พเจา้ประหลาดใจในความประพฤติป่าเถ่ือนของบุคคลใน
ครอบครัว เพราะเราลว้นแต่เคยสุภาพเรียบร้อยต่อกนัและกนั แต่ขา้พเจา้ไม่พูดอะไร ไดแ้ต่เขา้เฝ้าพระ
เจา้เงียบ ๆ ทนัใดนั้นเองขา้พเจา้ไดเ้ห็นพระคริสตบ์นไมก้างเขน บนศีรษะสวมมงกุฏหนาม และมีรอย
ตะปูในมือ ขา้พเจา้จึงรู้วา่พระองคท์รงทนทุกขท์รมานเพื่อความผดิบาปของขา้พเจา้ และไดซ้ื้อหวัของ
ขา้พเจา้ดว้ยมงกุฏของพระองค ์ และซ้ือมือของขา้พเจา้ดว้ยรอยตอกตะปูของพระองคมี์อะไรหรือท่ี
ขา้พเจา้ไมส่ามารถทนทุกขเ์พื่อพระองคผ์ูท้รงทนทุกขม์ากเพื่อขา้พเจา้ แต่ขา้พเจา้ก็ยงัไม่พดูอะไรกบัเขา 

เขาจึงไดป้รึกษาหารือกนั และตกลงกนัวา่เน่ืองจากเขาไม่สามารถจะถอนความเช่ือน้ีออกจาก
จิตใจของขา้พเจา้ได ้ เขาจึงกกัขา้พเจา้ไวเ้หมือนนกัโทษ แต่เขาหาทางเยาะเยย้ขา้พเจา้ต่าง ๆ นานา เม่ือ
ขา้พเจา้กม้ศีรษะอธิษฐานก่อนรับประทานก็มีผูพ้ดูวา่ “ถา้ปวดศีรษะก็เชิญออกไปจากโตะ๊อาหารจะ
ดีกวา่” บางทีเขาก็ไล่ขา้พเจา้ออกจากโตะ๊อาหาร โดยกล่าววา่ “ถา้ขืนกม้หวัเช่นน้ีพวกปีศาจจะออกมา” 
ถา้พวกพี่นอ้งพบขา้พเจา้อธิษฐานท่ีเตียงนอนก็จะพดูวา่ขา้พเจา้ป่วยแลว้ ใหค้นรีบไปตามนายแพทยม์า 
เม่ือถึงเวลาท่ีจะนมสัการบรรพบุรุษ เขาจะพากนัฉุดลากขา้พเจา้และขู่เขญ็วา่ถา้ขา้พเจา้ไม่นมสัการ
บรรพบุรุษ ๆ จะลงโทษพวกเขา ขา้พเจา้เดินไปมาในบา้น พวกคนใชก้็จอ้งดูขา้พเจา้และซุบซิบกนั 
แมแ้ต่พวกเด็กเล็กก็ถูกหา้มมิใหติ้ดต่อกบัขา้พเจา้ แต่ขา้พเจา้ก็มิไดป้ริปากเลย ไดแ้ต่ขอสติปัญญาและ
พระมหากรุณาธิคุณจากพระเจา้เท่านั้น 
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วนัหน่ึง พี่ชายคนท่ี 8 ซ่ึงเห็นอกเห็นใจขา้พเจา้ยิง่กวา่ผูอ่ื้นไดเ้สนอใหข้า้พเจา้ช่วยแปลงหนงัสือ
เร่ือง “เร่ืองราวสองนคร” แต่งโดย ชาร์ลส์ดิกเกน เป็นภาษาจีน ขา้พเจา้จึงมีโอกาสสนทนากบัเขาใน
ขณะท่ีร่วมมือกนัแปลหนงัสือน้ี อยูม่าวนัหน่ึงเขาขอใหข้า้พเจา้เล่าเร่ืองศาสนาคริสเตียนใหฟั้ง และถาม
เหตุผลวา่ท าไมขา้พเจา้จึงเขา้เช่ือพระคริสต ์ ขา้พเจา้เล่าเร่ืองหินหอ้นใหญ่ท่ีมีสัตวต่์าง ๆ ซ่อนอยูข่า้งใต ้
และความส านึกในความผดิบาปของตวัเอง และเม่ืออธิษฐานต่อพระเจา้ก็ไดป้ระสบสันติสุขและ
โสมนสั พี่ชายจึงพดูวา่น่ีเป็นประสบการณ์ท่ีส าคญัของขา้พเจา้ และเขาแปลกใจท่ีวา่พวกพี่นอ้งไดต้ั้งขอ้
รังเกียจต่าง ๆ นานา แต่ขา้พเจา้ก็มีความสุขยิง่กวา่แต่ก่อน เขาจึงอยากจะลองเช่ือพระคริสตบ์า้ง  

พี่ชายจึงน าเร่ืองท่ีสนใจในศาสนาคริสเตียนไปบอกมารดา ๆ กลบัร้องไหใ้หญ่โต บอกวา่ท่าน
อยูไ่ม่ไหวแลว้ ลูกสาวคนหน่ึงก็เขา้เช่ือไปแลว้อยากจะขบัไล่ใหไ้ปมีเรือนเสียจะไดไ้ม่ขายหนา้ตระกลู 
แต่น่ีลูกชายจะเขา้เช่ืออีก มารดาหวงัพึ่งลูกชายวา่เม่ือตายไปแลว้จะไดท้  าบุญอุทิศกุศลไปให ้จึงหา้มมิให้
พดูเร่ืองศาสนาคริสเตียน มารดาไดร้้องไห้อยูเ่จ็ดวนัเจด็คืน 

วนัหน่ึง มารดาไดเ้รียกขา้พเจา้ไปหาบอกวา่จะใหข้า้พเจา้สมรสกบัชายคนหน่ึง แลว้ก็เอาเส้ือผา้
และเพชรนิลจินดาส าหรับเจา้สาวออกมาอวดขา้พเจา้ 

เม่ือขา้พเจา้เห็นส่ิงสวยงามเหล่าน้ีแลว้ ก็เรียนมารดาใหท้ราบวา่พระเยซูมีความส าคญัแก่ตวั
ขา้พเจา้ยิง่กวา่ส่ิงใด ๆ ในโลกน้ี ขา้พเจา้จะไม่ยอมสมรส 

วนัหน่ึง ท่านไดอ้อกอุบายพูดกบัขา้พเจา้วา่ท่านไม่ตอ้งการใหข้า้พเจา้อยูใ่นบา้น เพราะเป็นการ
เอาศาสนาคริสเตียนมาล่อลวงพี่นอ้ง ตอ้งการใหข้า้พเจา้กลบัไปเมืองซูเจา เพื่อท าการศึกษาใหจ้บ ทั้งน้ี
เพราะเขาเห็นวา่จะกกัขา้พเจา้ไวเ้ป็นนกัโทษต่อไปไม่ได ้ขา้พเจา้ก็มีความพอใจท่ีจะกลบัไปยงัซูเจาอีก 
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บทที ่8 ผลอนัเกดิจากพระวญิญาณ 

ขา้พเจา้เป็นคนหน่ึงในพวกสตรีจีนรุ่นแรกท่ีส าเร็จชั้นมธัยมบริบูรณ์ นบัเป็นเหตุการณ์ท่ีไม่ใคร่
จะมีในสมยันั้น ขา้พเจา้จึงไดรั้บค าเสนอใหท้ างานหลายต าแหน่ง อาจารยใ์หญ่ของโรงเรียนเดิมก็
ตอ้งการให้ขา้พเจา้เป็นผูช่้วยอาจารยใ์หญ่ มิชชนันารีผูห้น่ึงขอใหข้า้พเจา้เป็นเลขาธิการวาย ดบัลย.ูซี.เอ. 
และนายกเทศมนตรีซูเจาให้ส ารวจนครต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการศึกษาของพวกสตรีจีน แต่ขา้พเจา้มีความ
ทะเยอทะยานยิง่กวา่น้ี คือตอ้งการกลบัไปบา้นและน าเอาสมาชิกในครอบครัวทั้งหมดมาถวายพระผูช่้วย
ใหร้อด และตอ้งการให้เขาประสบสันติสุจและโสมนสั ซ่ึงขจดัความเห็นในแง่ร้ายใหห้มดไป พวก
เพื่อน ๆ หา้มมิใหข้า้พเจา้ท าเช่นน้ีโดยกล่าววา่ขา้พเจา้ควรท างานใหท้ัว่ประเทศจีน และไม่ตอ้งจ ากดัอยู่
ในท่ีแห่งเดียว แต่ขา้พเจา้รู้สึกในใจวา่ควรจะไปกรุงนานกิงและปฏิเสธขอ้เสนอรายอ่ืน ๆ ขา้พเจา้ไดไ้ป
พบกบัมิสมารี ลีแมน เพื่อขอเขา้ท างานเป็นผูป้ระกาศพระกิตติคุณ เธอก็แปลกใจเพราะไม่เคยคิดมาก่อน
วา่ขา้พเจา้จะท าเช่นน้ี แต่เธอก็ยนิดีรับขอ้เสนอของขา้พเจา้ ยอมใหข้า้พเจา้พกัอยูก่บัครอบครัวของ
ขา้พเจา้และเร่ิมงานตั้งแต่ในครอบครัวออกไป 

มารดาของขา้พเจา้เป็นหวัหนา้ครอบครัว ถา้มารดารับเอาพระเยซูอ่ืน ๆ ก็จะตามอยา่ง ขา้พเจา้
เขา้หาท่าน แต่ท่านไม่ยอมฟังกลบัไล่ขา้พเจา้ไม่ใหพ้ดู พยายามเท่าใด ท่านก็พดูวา่ต่อเม่ือท่านตายไป
แลว้เอาศพท่านผนึกลงในหีบจนแน่นแลว้นัน่แหละท่านจึงจะเขา้เช่ือพระเยซู 

การนิยมดนตรีของมารดาเป็นวถีิทางท่ีจะน าไปสู่พระคริสต ์ วนัหน่ึงมารดาไดย้นิขา้พเจา้ร้อง
เพลง “พระเยซูทรงน าขา้เดิน” ท่านชมวา่เป็นบทเพลงร้องเพราะดีจึงขอใหข้า้พเจา้ร้องซ ้ าอีก แลว้ก็สอน
ใหท้่านร้องบา้ง โดยไม่อธิบายขอ้ใจความ  

ท่านชอบฟังเร่ืองราวต่าง ๆ ท่านอ่านหนงัสือไม่ออกจึงขอใหข้า้พเจา้เล่าเร่ือง ดงันั้นขา้พเจา้จึง
เอาเร่ืองในพระคมัภีร์เล่าโดยไม่บอกวา่เป็นเร่ืองศาสนาคริสเตียน มารดาชอบมาก 

นิสัยติดการสูบฝ่ินของท่านเป็นล่ิมสุดทา้ยท่ีตอกใหห้วัใจของท่านเปิดออก ภายหลงัท่ีกรุงนาน
กิงตกอยูใ่นความยดึครองของพวกปฏิวติัแลว้ และไดข้บัไล่ราชวงศแ์มนจูหนีไปแลว้ จึงไดมี้การ
สถาปนาจีนข้ึนเป็นสาธารณรัฐ ไดอ้อกกฎหมายเลิกการสูบฝ่ินและก าหนดโทษผูเ้สพฝ่ินมารดาเกรงวา่
จะท าผดิกฎหมาย จึงคิดท่ีจะเลิกสูบฝ่ินดว้ยความสามารถของตนเองแต่ไม่ส าเร็จ ขา้พเจา้จึงบอกวา่
โรงพยาบาลคริสเตียนส าหรับสตรี ซ่ึงมีนายแพทยท่ี์จะท าการรักษาใหห้ายนิสัยน้ีไดจึ้งแนะน าใหเ้ธอไป 

การเลิกสูบฝ่ินเป็นประสบการณ์ท่ีโอดครวญอยูส่ักหน่อย ตอ้งกินเวลาหลายสัปดาห์ เม่ือ 
มิสมารี ลีแมนน าดอกไมแ้ละอาหารมาใหม้ารดาก็รู้สึกบุญคุณ ท่านพอใจท่ีพวกเราอธิษฐานเพื่อท่านทุก
เยน็ วนัหน่ึงมารดาไดบ้อกขา้พเจา้วา่ถา้พระเยซูท าใหท้่านเลิกสูบฝ่ินไดแ้ลว้ ท่านจะยอมเช่ือพระเยซู 
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ขา้พเจา้จึงตอบมารดาวา่อยา่พดูวา่สมมุติวา่พระเยซูท าใหเ้ลิกไดเ้ลย แต่จงเช่ือมัน่วา่พระองคท์  า
ใหเ้ลิกสูบฝ่ินได ้

คืนนั้นเอง ท่านก็เห็นพระเยซูมายนือยูต่รงหนา้และมีแสงสวา่งเป็นรัสมีห้อมลอ้มเธอ ตอนน้ี
แหละเป็นเคล็ดลบัของความมีชยัส าหรับมารดา ต่อมาก็บรรเทาความกระหายสูบฝ่ิน และสามารถ
รับประทานอาหารไดม้าก  

เม่ือวนักลบับา้น ท่านกลายเป็นคนเกิดใหม่ มีใจร่ืนเริงดว้ยความโสมนสั ท่านแสดงความ
จงรักภกัดีในศาสนาใหม่ดว้ยการเลิกนบัถือศาสนาเก่าทนัที 

เม่ือพี่ชายคนท่ีแปดไดท้ราบข่าวการเขา้เช่ือของมารดาและการอดฝ่ิน เขาและภริยาไดอ้อก
เดินทางจากเซ่ียงไฮเ้พื่อมาแสดงตนเขา้เช่ือในพระคริสตต่์อมารดา พี่ชายคนท่ีแปดและภริยา พี่ชายคนท่ี
สองและภริยาและลูกพี่ลูกนอ้งอีกสองคนร่วมกนัท าพิธีรับศีลบพัติสมาท่ีหอ้งประชุมนมสัการท่ี  
มร.ลีแมนไดส้ร้างข้ึนในถนนโรงยอ้มคราม 

ต่อมาขา้พเจา้และมารดาก็มีความสนิทสนมกนัยิง่ข้ึน ท างานร่วมกนั มารดาไดน้ดัประชุม
อธิษฐานเชิญชาวบา้นมาร่วมดว้ย การถ่อมตวัลงแบบน้ีไม่เคยมี ชาวบา้นจึงเตม็ใจมาเพื่อชมบา้นเรือน
ของเรา ขา้พเจา้จ  าไดว้า่นางลิวไดม้าร่วมประชุมเสมอ เธอและสามีสมรสกนัมานานปี ตั้งร้านขายสินคา้
เบด็เตล็ด วนัหน่ึงเธอร้องไห้มาแจง้วา่สามีไดภ้ริยานอ้ยคนหน่ึงมาไวใ้นบา้น เธอทนดูไม่ไดอ้ยากฆ่าตวั
ตาย  

มารดาจึงแนะน าใหทู้ลขอต่อพระเยซูทรงช่วยเหลือ แต่เธอกลบัถามวา่พระเยซูจะช่วยเหลือได้
อยา่งไร มารดาก็บอกวา่ทูลขอพระเยซูใหข้บัภริยานอ้ยออกเสียจากบา้น และชวนใหร่้วมกนัอธิษฐาน 

ต่อมาอีกไม่นาน นางลิวไดม้าร่วมประชุมนมสัการในตอนเยน็อีกมีหนา้ตาแจ่มใสและหวัใจก็
เบิกบานพร้อมกบัข่าวดีท่ีภริยานอ้ยคนนั้นหนีออกเสียจากบา้นพร้อมกบัลกัเอาเงินและเส้ือผา้ของสามี
ไปดว้ย สามีเดือดดาลใหญ่และสบถสบานวา่จะไม่คบหาสมาคมกบัภริยานอ้ยอีกต่อไปเธอพดูวา่ทั้งน้ี
เป็นเพราะพระเยซูทรงตอบค าอธิษฐานนัน่เอง 

ต่อจากนั้นมา นางลิวก็หมัน่มาประชุมนมสัการและเป็นคริสเตียนท่ีมีใจร้อนรนและต่อมาไดท้  า
หนา้ท่ีมคันายก 

ขณะน้ีมารดามีอายไุด ้ 60 ปี เธอเสียใจท่ีไม่สามารถอ่านพระคมัภีร์ได ้ เธอจึงเรียกหลานชายคน
หน่ึงมาสอนให้เธออ่านหนงัสือแบบฝึกหดัอ่านไดง่้าย ๆ ของเขา เธอไดพ้ยายามเรียนกบัหลานชาย
จนกระทัง่เธอสามารถอ่านพระคมัภีร์ใหม่ได ้

มารดาหมัน่เชิญพวกมิชชนันารีมาท่ีบา้นบ่อย ๆ มิสลีแมนเป็นคนแรกท่ีไดรั้บเชิญ ขา้พเจา้ยงัจ า
ไดว้า่เธอลงจากเก้ียวและอุม้เอาไก่ตวัใหญ่มาใหม้ารดา มารดาชอบไก่ตวัน้ีมากเพราะมนัออกไข่แดงคู่
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ในฟองเดียวทุกวนั อีกผูห้น่ึงท่ีมารดาชอบเชิญมาบ่อย ๆ คือมิสรูสแพตสันซ่ึงพดูภาษาปักก่ิงไดค้ล่อง ผู ้
น้ีไดอ้ดอาหารและอธิษฐานจดัเพื่อใหม้ารดาเลิกฝ่ินใหไ้ด ้ นอกนั้นยงัมีมิสอลิสลอดอน ครูสอนเปียโน
ใหข้า้พเจา้ ต่อมาไดส้มรสกบั ศจ.เวสลี สมิท และมิสมารี คลัเลอร์ไวท ์ สหายสัตยซ่ื์อของขา้พเจา้เป็นผู ้
ประกาศพระกิตติคุณอยา่งไม่ลดละ และท างานเก่ียวกบัพวกสตรีในเขตเมืองซูเจา บุคคลเหล่าน้ีได้
ช่วยเหลือขา้พเจา้เป็นอยา่งดีระหวา่งศึกษาเล่าเรียน มิสเมเบาลีเอาพิณมาดีดและร้องเพลงนมสัการเขา
เรียกบา้นขา้พเจา้วา่ “โบสถภ์ายในบา้น” พวกพี่ชายและคนใชต่้างก็ยนิดีเม่ือ มร.ครัมบอนนา เพราะเขา
ช่วยแกปั้ญหาทางจิตใจของพวกเหล่าน้ีได ้ มิชชนันารีรุ่นแรกท่ีมาภายหลงั มร.ลีแมนพกัอยูใ่นกรุงนาน-
กิงตลอดเวลาเกิดจลาจล, สงครามและการเปล่ียนแปลงการปกครอง น่ีแหละเป็นเหตุการณ์เก่ียวกบัการ
ประกาศพระศาสนาตอนแรกในกรุงนานกิง 

ของถวายท่ีมารดาไดเ้คยส่งไปท าบุญยงัวดัพุทธในสมยัก่อนนั้นบดัน้ีส่ิงเหล่าน้ีส่งไปให้ผูรั้บใช้
องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้แลว้ เงินท่ีใชฉ้ลองวนัแซยดิของมารดาไดแ้บ่งเฉล่ียไปยงัสถานเด็กก าพร้ามูเอลเลอร์
ในประเทศองักฤษและส่งไปยงักองประกาศแก่พวกยวิของรูทแอนเยลในกรุงนิวยอร์ค 

ภายหลงัท่ีมารดาไดเ้ขา้เช่ือแลว้ ขา้พเจา้ก็จากบา้นไปประชุมและปราศรัยในท่ีหลายแห่ง  
พระวญิญาณบริสุทธ์ิมิไดท้  างานแต่เฉพาะสมาชิกในครอบครัวเท่านั้น แต่ท ากบัพวกคนใชด้ว้ย 

คนใชซ้กัผา้ไดรั้บการดลใจใหรั้บท าการช าระใจใหส้ะอาด เขาไดว้ิง่มาท่ีมารดา คุกเข่าลงร้องไหว้า่ 
“พระเยซูเจา้ขา้ ขอไดโ้ปรดช าระจิตใจของขา้พเจา้ใหส้ะอาดดว้ยเถิด” หญิงคนใชผู้ห้น่ึงไม่แยแสต่อค า
เชิญใหเ้ขา้เช่ือ พอเกิดแผน่ดินไหวเขยา่หนา้ต่างเท่านั้นก็เร่ิมกม้หนา้ดว้ยความกลวัร้องเอด็วา่ “พระเยซู
โปรดช่วยขา้พเจา้ดว้ย” สามีของนอ้งสาวคนสุดทอ้งเป็นผูพ้ิพากษาเคยเยาะเยย้ความเช่ือของพวกเรา แต่
วนัหน่ึงไดม้าหามารดาพดูวา่เขาตอ้งการจะเขา้เรียนวทิยาศาสนศาสตร์เตง็เชียน เพื่อเตรียมตวัเป็น
ศาสนาจารยต่์อไป เขาไดข้อร้องใหข้า้พเจา้จดัการ ขา้พเจา้ก็ไดพ้าเขาไปศึกษาอยูท่ี่นัน่ 

เยน็วนัหน่ึงในฤดูร้อน ขา้พเจา้กลบัจากการประชุมภาคเหนือและไดรั้บประทานอาหารอยูก่บั
ครอบครัว เขาไดเ้ล่าวา่ลูกพี่ลูกนอ้งผูห้น่ึงของเราไดว้กิลจริตโดยกระทนัหนั เขาตกัน ้าถงัหน่ึงไปยงัหอ้ง
พรรพบุรุษ และไดท้  าความสะอาดแผน่ป้ายตวัหนงัสือส าหรับญาติท่ีไม่เป็นคริสเตียน ถือไดว้า่เป็นการดู
หม่ินอยา่งร้ายแรง คนบา้ไม่ยอมกินอาหารตั้งสองอาทิตยแ์ต่จะไปหาตวัใส้เดือนกินตามท่อริมถนน 
ดงันั้นพี่ชายของเขาจึงจบัล่ามโซ่ไวใ้นหอ้ง ทนัใดนั้นเองก็ไดย้นิเสียงโซ่ดงัในสนาม พวกเราจึงพากนัวิง่
ออกไปดู ไดเ้ห็นหนา้ของลูกพี่ลูกนอ้งท่ีวกิลจริตซีดเซียว ปล่อยผมยาวประบ่า คืนนั้นอากาศร้อนจดั แต่
เขาก็ยงัใส่เส้ือนอนและรองเทา้นอน 

เขาร้องตะโกนวา่ “พระเยซูเจา้ของพี่สาวคนท่ีเจด็โปรดช่วยขา้พเจา้ดว้ย” ขา้พเจา้ตอ้งรีบใช้
ความคิดทนัทีและตอบไปวา่ “ถา้ขอต่อพระเยซูพระองคก์็จะช่วยเธอ แต่ตอ้งท าตามท่ีเราสั่ง คือนัง่ลง” 
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เขาไดน้ัง่ลง ขา้พเจา้จึงตกัอาหารใหเ้ขารับประทาน เขาก็ท าตามหมด แลว้ก็ตกัให้รับประทานอีก คนอ่ืน
ไดย้นืมองดูอยูร่อบ ๆ ขา้พเจา้จึงพดูวา่ “ในพระนามพระเยซูเจา้, ขา้พเจา้สั่งใหปี้ศาจชัว่ร้ายจงออกไป
จากบุคคลผูน้ี้” ทนัใดนั้นเองเขาก็เอนตวัลงเอาหวัพาดกบัโตะ๊ อ านาจปีศาจท่ีมนัท าให้เขาสามารถหกัโซ่
ไดอ้อกจากร่างกายไปแลว้ พวกเราจึงช่วยอุม้เขาไปยงัห้องนบัตั้งแต่นั้นมาเขาก็หายเป็นปกติ และต่อมา
ญาติผูน้ี้ไดเ้ขา้ศึกษาอยูใ่นโรงเรียนพระคมัภีร์ของมิสเดรสเซอร์ 

ภายหลงัท่ีญาติผูน้ี้ไดห้ายป่วยแลว้ นอ้งชายของเขาท่ีเรียนหนงัสืออยูใ่นโรงเรียนก็ป่วยหนกั
ดว้ยไขร้ากสาด ตวัขา้พเจา้เองก็ป่วยเป็นไข ้ ในขณะท่ีขา้พเจา้นอนป่วยอยูน่ั้น ไดอ่้านขอ้ความในพระ
คมัภีร์ท่ีพระเยซูตรัสกบัโจรวา่ “วนัน้ีเจา้จะอยูก่บัเราในเมืองบรมสุขเกษม” ดูประหน่ึงวา่มีเสียงมา
กระซิบขา้พเจา้วา่” ท าไมไม่ไปพดูกบัลูกพี่ลูกนอ้งของเธอเล่า อาจเป็นโอกาสสุดทา้ยของเขาก็ได”้ 
ขา้พเจา้คิดหาขอ้แกต้วัท่ีจะไม่ไป แต่ไม่อาจลืมภาพของเขาเสียได ้ ในท่ีสุดขา้พเจา้ก็ลุกข้ึนและเดินไปยงั
หอ้งของเขา ๆ ป่วยหนกัจริง ๆ แต่ยงัจ าขา้พเจา้ได ้ขา้พเจา้จึงพดูวา่ “นอ้งจะรับเอาพระเยซูไหม?” เขายิม้
แลว้พดูวา่ “ผมก าลงัคิดถึงเร่ืองน้ีอยูที่เดียว โปรดใหศ้าสนาจารยม์าท าพิธีบพัติศมาเถิด” 

ศาสนาจารยไ์ดใ้หเ้ขารับบพัติศมา และแปลกใจท่ีเขาสามารถตอบค าถามไดห้มด ขา้พเจา้จึง
บอกคนใชค้อยเฝ้าดูแลนายของเขา ขณะท่ีคนใชก้ าลงัพยาบาลอยูน่ั้น คนป่วยไดลื้มตาข้ึนตะโกนวา่ 
“เห็นแลว้, เห็นแลว้ งามจริง ๆ แต่ประตูปิดเสียแลว้ ขา้พเจา้เขา้ไปไม่ได ้ ท าไมจึงปิดประตู ขา้พเจา้
ตอ้งการเขา้ไป” 

คนใชท่ี้เฝ้าพยาบาลอยูจึ่งพดูวา่ “ถูกแลว้ ขา้พเจา้ยงัมีกิจการท่ีจ าตอ้งท าต่อไปอีก โปรดไปตาม
ครอบครัวของขา้พเจา้มาน่ี ตอ้งการจะพดูกบัเขา” ดงันั้นพี่ชายและพี่สะใภจึ้งเขา้มายนือยูใ่กล ้ๆ คนป่วย
จอ้งดูหนา้บุคคลทั้งสามพดูวา่ “ขา้พเจา้ขอวงิวอนใหท้่านทั้งสองรับเอาพระคริสตเ์สียเถิด เพราะเม่ือก้ี
ขา้พเจา้ไดเ้ห็นวมิานแลว้ สวยมาก อยากไปเหลือเกิน แต่ประตูไดปิ้ดเสีย บดัน้ีไดเ้ห็นอีกแลว้ และประตู
เปิดอีกแลว้” และดว้ยใบหนา้อนัยิม้แยม้ เขาก็ไดเ้ขา้ประตูเหล่านั้น (ส้ินใจ) 

ค าพยานเหล่าน้ีเร้าใจคนฟังมาก แต่พระคมัภีร์ก็บอกวา่มีหลายคร้ังท่ีเมล็ดพืชไดต้กลงยงัพื้นดิน 
ขา้พเจา้รู้วา่แมทุ้กวนัน้ีพี่ชายและพี่สะใภด้งักล่าวยงัคงมีใจแขง็กระดา้งต่อค าเรียกร้องของพระคริสตอ์ยู ่
แต่คนใชส้าวผูน้ั้นไดส้มรสกบัชายคริสเตียนผูห้น่ึง และไดก้ลบัไปด าเนินชีวติเพื่อพระคริสตอ์ยูใ่น
ชนบทถ่ินเดิมของเขา 



 42 

บทที ่9 เมลด็พชืทีห่ว่านไว้ในดนิดี 

ในฤดูร้อนทุกปี ขา้พเจา้เชิญนกัเรียนจากโรงเรียนสตรีเจด็แห่งมาพกัผอ่นระหวา่งปิดเรียนท่ี
บา้น ขา้พเจา้ท าหนา้ท่ีสอนนกัเรียนฝึกหดัครูสตรีในโรงเรียนฝึกหดัครูของทางราชการ มีจ านวน
นกัเรียนท่ีขา้พเจา้สอนประมาณ 200 คน ในระหวา่งท่ีมิไดท้  าการสอน ขา้พเจา้ไดเ้ล่าถึงศาสนาคริสเตียน 
มีนกัเรียน 72 คนรับเอาพระคริสต ์ เขาจึงมาท่ีบา้นขา้พเจา้บ่อย ๆ เรียนพระคมัภีร์ในโบสถ ์ วนัหน่ึง มี
นกัเรียนพี่นอ้งสองคนร้องไห้มาหาขา้พเจา้บอกวา่มีหนงัสือพิมพล์งข่าวประณามขา้พเจา้ โดยหาวา่
ขา้พเจา้สอนศาสนาคริสเตียนใหก้บันกัเรียน และพยายามจะใหน้กัเรียนเป็นคริสเตียนแทนท่ีจะสอน
ดนตรี ผูป้กครองนกัเรียนแสดงเป็นปฏิปักษต่์อขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้จึงบอกพวกนกัเรียนวา่ไม่เป็นไร การถูกด่าวา่เพื่อองคพ์ระผูเ้จา้นบัวา่เป็นเกียรติยศอยา่ง
สูง 

พี่นอ้งในตระกลูลอง ซ่ึงเป็นนกัเรียนฝึกหดัครูมาบา้นขา้พเจา้บ่อย ๆ เขาชอบร้องเพลงนมสัการ
เร่ือง “สวรรคคื์อบา้นของขา้” บ่ายวนัหน่ึง มีญาติสามคนมาปรากฏตวัท่ีประตูบา้นตอ้งการพบขา้พเจา้ 
เขารีบเขา้มาในหอ้งรับแขกโดยไม่ไดรั้บเชิญ ทุกคนถือยาฝ่ินมาคนละหน่ึงกอ้นโตเท่าลูกหมากพดูวา่เขา
เป็นผูป้กครองเด็กทั้งสามในตระกลูลอง เป็นลูกท่ีรักของเขาท่ีส่งมาเล่าเรียนก็เพื่อใหมี้ความสามารถ
เล้ียงดูผูป้กครองเม่ือแก่เฒ่า และหาวา่ขา้พเจา้สอนแต่เร่ืองสวรรคว์มิานตลอดวนั เขาเกรงวา่ถา้เขาตายไป
แลว้จะไม่มีใครท าบุญส่งเงินและอาหารไปใหว้ิญญาณของเขาในโลกหนา้ เขาขู่วา่ถา้ขา้พเจา้ขืนให้เด็ก
ของเขามาเรียนอีกเขาจะกินฝ่ินเพื่อฆ่าตวัตายอยูใ่นบา้นของขา้พเจา้ 

น่ีเป็นวธีิขู่เข็ญท่ีชัว่ร้ายส าหรับชาวจีนใชต่้อศตัรู ขา้พเจา้จึงช้ีแจงเหตุผลใหฟั้งวา่ ตามธรรมดา
คนขายสินคา้ดี ๆ เม่ือมีคนเขา้มาในร้านก็ตอ้งเชิญชวนใหซ้ื้อ อยา่งน้ีเป็นส่ิงท่ีไม่ผดิอะไร แต่ถา้ขา้พเจา้
ซ่ึงเป็นผูข้ายไปบงัคบัใหค้นมาซ้ือนั้นแหละเป็นการผดิมาก มารดามีสิทธิท่ีจะหา้มเด็กนกัเรียนมิใหม้า
ท่ีน่ีได ้ แต่ถา้เด็กมาท่ีน่ีดว้ยใจสมคัรเอง ขา้พเจา้ก็ถือวา่เป็นสิทธิและหนา้ท่ีของคริสเตียนท่ีจะชกัชวน
แนะน าใหผู้อ่ื้นมาเป็นคริสเตียน เพราะนัน่เป็นค าสั่งของพระคริสต ์

พวกมารดาก็บ่นวา่หา้มแลว้ แต่พวกเด็กก็ยงัขืนมา บางคร้ังถึงกบัใส่กุญแจขงักนั ฉะนั้นขอร้อง
ใหข้า้พเจา้หา้มเด็กมาติดต่อ 

ขา้พเจา้จึงช้ีแจงวา่ท าเช่นนั้นไม่ได ้ เขากลบัยนืยนัอีกวา่ถา้ขา้พเจา้หา้มไม่ไดพ้วกมารดาจะพกั
อยูใ่นบา้นของขา้พเจา้ตลอดไป ขา้พเจา้จึงบอกวา่ไม่รังเกียจ พกัอยูไ่ดต้ามชอบใจ และถา้ไม่รังเกียจจะ
รับประทานน ้าชาอยา่งเลวและอาหารท่ีไม่อร่อยก็ได ้ เขาไดโ้ตต้อบกบัขา้พเจา้อยูจ่นดึกถึง 8 ทุ่มจึงได้
ยอมกลบัไป 



 43 

พอรุ่นข้ึนเชา้ เด็กทั้งสามมาหาขา้พเจา้และถามขา้พเจา้อยา่งอมยิม้วา่ขา้พเจา้รู้เร่ืองท่ีมารดากลบั
ถึงบา้นและพดูอะไรบา้งหรือเปล่า? 

ขา้พเจา้จึงตอบวา่ไม่รู้ นกัเรียนจึงเล่าใหฟั้งวา่พวกมารดานั้นเคราะห์ดีท่ีมาหาขา้พเจา้พร้อมกนั
ทั้งสามคนและคอยช่วยเหลือชูก าลงัซ่ึงกนัและกนั ถา้มาแต่ล าพงัคนเดียวแลว้คงจะถูกจูงใจใหเ้ป็นคริส
เตียนเป็นแน่ 

เม่ือตอนท่ีหนงัสือพิมพล์งข่าวด่าขา้พเจา้นั้น ทางโรงเรียนฝึกหดัครูไดเ้ชิญมิสพลูมจากเมือง
เทียนลินมาเป็นอาจารยใ์หญ่ เธอเป็นคนร่างเล็กสวยวอ่งไวและสุขมุเห็นการณ์ไกล แต่เป็นคนไม่เช่ือ
พระเจา้ ในขณะท่ีเธอเขียนจดหมายตกลงรับต าแหน่งอาจารยใ์หญ่ ลุงของเธอก็เดินเขา้มาในหอ้งอ่าน
หนงัสือ ถา้หนงัสือพิมพฉ์บบัท่ีลงข่าวด่าขา้พเจา้และลุงไดเ้ตือนเธอวา่ไม่ควรไปกรุงนานกิง เพราะเกรง
วา่จะถูกเกล้ียกล่อมใหเ้ขา้ถือศาสนาคริสเตียน 

มิสพลูมอ่านขอ้ความในหนงัสือพิมพแ์ลว้เอามือตบโตะ๊พูดวา่ “อยา่ตกใจเลยค่ะ, คุณลุง แมท้ัว่
โลกจะเขา้เป็นคริสเตียนกนัหมด (เธอเอามือตบอก) แต่ส าหรับดิฉนัแลว้จะไม่ยอมเช่ือเป็นอนัขาด” 

เม่ืออาจารยค์นใหม่ไดม้าถึงกรุงนานกิงแลว้ ก็ท  าการกวดขนันกัเรียนซ่ึงเป็นคริสเตียนอยา่ง
หนกั เด็กนกัเรียนท่ีเป็นคริสเตียนไดม้าปรับทุกขก์บัขา้พเจา้วนัหน่ึงวา่ ตวัมารไดเ้ขา้มาโรงเรียนแลว้ 
หนงัสือพระคมัภีร์ใหม่ปกหนงัท่ีขา้พเจา้แจกใหพ้วกเด็กนกัเรียน พวกเด็กไดเ้อาซ่อนไวใ้ตท่ี้นอนหมด 
เพราะรู้วา่มิสพลูมไม่เช่ือพระเจา้ พอรู้เขา้ก็ตรวจคน้ตามห้องนอนของนกัเรียนยดึมาได ้37 เล่ม เธอจึงให้
จดักองหญา้แหง้ในกลางสนาม และเรียกพวกเรามายนืรอบ พอจุดไฟลุกท่ีกองหญา้เธอฉีกพระคมัภีร์
ใหม่ทุกเล่มโยนเขา้เปลวไฟ แลว้ยงัสั่งก าชบัอยา่งเขม้งวดอีกวา่ “ถา้เห็นนกัเรียนคนใดไปบา้นมิสไต๋อีก
จะตอ้งถูกไล่ออกทนัที” ครูคนน้ีอาจเป็นผพีญามารหรือไม่ก็เป็นทหารเอกของพระเจา้ พวกเราจะตอ้ง
อธิษฐานเพื่อครูผูน้ี้ เพราะเธอมีความสามารถดี พวกเราเกรงอ านาจของเธอ และตอ้งการจะใหค้รูผูน้ี้รอด 
นกัเรียนสองคนไดเ้อาใจใส่ท่ีจะน าวญิญาณของครูผูน้ี้ถวายพระเจา้ 

เม่ือขา้พเจา้ไปโรงเรียนก็พบมิสพลูมในหอ้งกลางและหยดุพดูกบัเธอ ๆ กลบัเบือนหนา้หนีไป 
บ่ายวนัหน่ึง นกัเรียนการเรือนในชั้นท่ีขา้พเจา้สอนไดจ้ดัเล้ียงน ้าชา และขา้พเจา้ขอให้นกัเรียนเชิญ 

มิสพลูมมาร่วมและจดัใหน้ัง่ใกลข้า้พเจา้ เม่ือขา้พเจา้นัง่ใกลเ้ธอ หนา้ตาของมิสพลูมแดงก ่าดว้ย
ความโกรธ เพราะเธอคิดวา่เป็นอุบาย เธอเบือนหนา้ไปทางอ่ืนโดยไม่พดูกบัขา้พเจา้เลย เหมือนกบัวา่เรา
ทั้งสองนัง่อยูข่า้งก าแพงหิน แต่พวกเราอธิษฐานเผือ่เธอเสมอ 

พวกมิชชนันารีท่ีต าบลส่ีเสาสนใจในพวกนกัเรียนฝึกหดัครูเหล่าน้ีและเชิญไปร่วมฉลอง 
คริสตสมภพท่ีโรงเรียนมิงเต๊ะ มิสพลูมเป็นผูค้วบคุมนกัเรียนไป จึงเป็นโอกาสดีท่ีมิสลีแมนได้

พบกบัเธอ และไดช้วนรับประทานอาหาร แต่มิสพลูมไดป้ฏิเสธค าเชิญทุกราย วนัหน่ึง พวกนกัเรียนไป
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ประชุมอธิษฐานท่ีบา้นของมิสลีแมนและร้องเพลง “ขา้พเจา้อธิษฐานเผือ่ท่าน” ทั้งน้ีก็เพื่อมิสพลูม
นัน่เอง เธอพอใจมาร่วมประชุมดว้ย ในขณะท่ีร่วมกนัอ่านหนงัสือฟีลิปปีทั้งเล่ม แมเ้ธอยงัสงวนท่าทีไว้
ก่อน เมล็ดพืชก็ไดห้วา่นลงแลว้ และมนัไดเ้ร่ิมออกรากในดวงใจของเธอ 

ต่อมาอีกไม่นาน ไดเ้กิดกาฬโรคระบาดในกรุงนานกิง จ าเป็นตอ้งปิดโรงเรียนทั้งหมด  
มิสพลูมตอ้งมีหนา้ท่ีน านกัเรียนลงเรือใหญ่แล่นไปตามล าคลองเพื่อส่งบา้น ในขณะท่ีเรือแล่น

ออกไปสู่ชนบทตามทุ่งนาเขียนทั้งสองฝ่ัง ความสวยงามของธรรมชาติไดจ้บัใจเธอ และมีเสียงกระซิบ
ในใจของเธอวา่ “ใครเป็นผูส้ร้างความงามน้ี เจา้เป็นคนมีไม่มีพระเจา้ เจา้บอกไดไ้หมวา่ส่ิงเหล่าน้ี
เกิดข้ึนไดอ้ยา่งไร? เจา้รู้ไหมวา่ถา้ไม่มีพระเจา้สร้างแลว้จะมีโลกอนัมหศัจรรยน้ี์ไดอ้ยา่งไร  

มิสพลูมคิดในใจ “พวกคริสเตียนกล่าววา่มีพระผูส้ร้าง บางทีอาจมีพระเจา้ก็ได ้ จะตอ้งไปอ่าน
หนงัสือฟิลิปปีดูอีกสักหนหน่ึง เพียงแต่อ่านพระคมัภีร์คงไม่ท าใหข้า้พเจา้ตอ้งเจา้เป็นคริสเตียน ดงันั้น 
เธอจึงอ่านพระคมัภีร์แต่ล าพงั ฉะนั้นความคิดอนัเฉียบแหลมของเธอจึงไม่ขดัแยง้กบัโทษะของดวงใจ
ต่อไป วนัหน่ึง เธอมาท่ีบา้นของขา้พเจา้และพดูอยา่งตรงไปตรงมาวา่ “คุณเป็นคริสเตียน จะตอ้งรักษา
วนัอาทิตยห์รือไม่? ขา้พเจา้จึงเอาค าของพระเยซูมาเป็นค าตอบท่ีวา่ “คนท่ีเอามือจบัคนัไถแลว้เหลียว
กลบัไปมองเบ้ืองหลงั เป็นผูไ้ม่เหมาะท่ีจะท าการในแผน่ดินของพระเจา้” หนา้ของเธอสลดลงแลว้ก็รีบ
กลบัไปทนัที ต่อมาเธอบอกกบัขา้พเจา้วา่ “ค าตอบของคุณเหมือนกบัน ้าเยน็ท่ีเทลงบนหลงัของขา้พเจา้ 
เพราะวา่ขา้พเจา้ตอ้งมีหนา้ท่ีท าท่ีโรงเรียนในวนัอาทิตย”์ 

ขา้พเจา้ไดรั้บเชิญใหไ้ปร่วมประชุมท่ีเมืองแป๊ะไทโฮ ต่อมาไดรั้บจดหมายจากนกัเรียนแจง้วา่
มิสพลูมไดล้าออกจากโรงเรียนฝึกหดัครูเพื่อเขา้เป็นคริสเตียน  

ต่อจากนั้น อาจารยใ์หญ่ของโรงเรียนมิงเตะ๊จึงของร้องให้เธอเป็นครู พวกเราไดร่้วมท างานกนั
เป็นเวลาหลายปีดว้ยความเรียบร้อย ต่อมาเธอไดเ้ขา้ร่วมในกองประกาศพระศาสนาท่ีไม่มีคนงานรับ
เงินเดือนเลยและคณะน้ีมีหลกัอยูว่า่ เป็นหนา้ท่ีของคริสเตียนทุกคนท่ีจะตอ้งท าการประกาศพระศาสนา 
บุคคลทั้งสามคือมิสพลูม,จอยเบลและสปริงฮิลไดท้  างานเก่ียวกบับรรณศาสตร์ และท างานในสภา
องคก์ารน้ีไดท้  าการกา้วหนา้มาก ท าการประกาศไปทัว่ประเทศจีนและเกาะต่าง ๆ ในมหาสมุทรแปซิฟิก 

เราวางแผนท าการประกาศแก่คนทุกชั้นในเมือง เยีย่มโรงเรียนรัฐบาล เชิญอาจารยแ์ละครูมา
เรียนพระคมัภีร์ในบา้นของพวกเรา และเชิญนกัเรียนมาศึกษาในหอ้งนมสัการท่ีถนนสียอ้มผา้ เราไดจ้ดั
โรงเรียนคร่ึงวนัข้ึน มีนกัเรียน 150 คนเป็นนกัเรียนผูใ้หญ่พวกท่ีไม่เคยมีโอกาสศึกษามาก่อนเม่ือยงัเด็ก 
ๆ วธีิการท่ีโรงเรียนน้ีเจริญข้ึนก็เหมือนกบัเมล็ดพืชเล็ก ๆ ท่ีงอกงามข้ึนเป็นตน้ไมใ้หญ่ 

สหายผูห้น่ึงในเวสเชสเตอร์ เพนซิลวาเนีย ช่ือมิสเอน็มา สโตรดไดส่้งตุก๊ตาขนาดใหญ่มาใหเ้รา 
2 ตวั สามารถปิดเปิดตาและเรียก “แม่” ได ้ข่าวน้ีจึงลือไปไกล พวกเด็กและผูใ้หญ่ทุกวยัพากนัมาดู เด็ก
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คนหน่ึงไดเ้ห็นแลว้ก็พาเพื่อนมาดูอีกและขอพิสูจน์วา่จะเป็นเด็กจริง ๆ หรือเปล่า เม่ือขา้พเจา้หยบิตุก๊ตา
มาใหดู้ ต่างก็ยืน่มือขออุม้ตุก๊ตา 

เขาดูเคร่ืองแต่งตวัท่ีสวยงาม เห็นตาปิดเปิดได ้ผมเหมือนของจริง และตุก๊ตานั้นก็ร้องได ้
มีหลายพวกมาขอดูตุก๊ตาประหลาดน้ีไม่ขาดสาย พวกเราก็รู้สึกขบขนัในการท่ีตุก๊ตาสองตวัน้ี

ก่อใหเ้กิดความต่ืนเตน้อยา่งมากมาย จึงคิดไปถึงการท่ีจะท าใหค้วามสนใจน้ีบงัเกิดผลยิง่ข้ึน และได้
ความคิดถึงการท่ีจะตั้งโรงเรียนในตอนบ่ายส าหรับเด็กหญิงโตเช่นน้ี  เพราะเขาไม่เคยรับการศึกษามา
ก่อนเลย ใหเ้ขาท างานบา้นในตอนเชา้และมาเรียนในตอนบ่าย  

โรงเรียนน้ีเกิดประโยชน์มาก หอ้งประชุมนมสัการจึงเตม็ไปด้วยเด็กหญิงถือหนงัสือห่อ
ผา้เช็ดหนา้สีต่าง ๆ มาเรียน เราเรียกวา่โรงเรียน “เกิดใหม่ภาคบ่าย” เด็กตั้งใจอ่านพระคมัภีร์และท่องจ า
กนัจริง ๆ 

เราเชิญพวกผูใ้หญ่มาโบสถโ์ดยประกาศวา่ “การประชุมจบัปลา” พวกนกัเรียนจึงสนใจท่ีจะน า
บิดามารดาและญาติพี่นอ้งมาในการประชุมนมสัการพิเศษน้ี ต่อมาพวกบิดามารดาและญาติเหล่าน้ีก็ได้
เป็นสมาชิกในคริสตจกัรของเรา ต่อมาคริสตจกัรอ่ืนก็เอาอยา่งและจดัโรงเรียนตอนบ่ายข้ึนในกรุงนาน
กิงและอ่ืน ๆ เด็กบางคนท่ีอ่านไดค้ล่องแลว้ก็ไปโรงเรียนมธัยม และบางคนไดท้  าการเป็นผูป้ระกาศพระ
ศาสนา ฉะนั้นเจา้ตุก๊ตาสองตวัน้ีท าหนา้ท่ีประกาศไดดี้ และไม่มีใครรู้วา่มนัมีอิทธิพลไปไกลเท่าใด 

ขา้พเจา้ชอบไปเยีย่มโรงพยาบาล ไดน้ าเอาดอกไม ้ผลไม ้ขา้วพอง หว ีโปสการ์ดและดินสอไป
ดว้ย เพราะขา้พเจา้เคยเห็นคนใชปิ้ดตาและเบือนหนา้หนีเม่ือเราไปใกล ้ เพื่อแสดงวา่ไม่ตอ้งการให้เรา
พดูเร่ืองศาสนาคริสเตียนให้เขาฟัง เม่ือขา้พเจา้พบคนใชท่ี้ป่วยก็ไปท าการหวผีมให ้ แลว้เขาก็ลืมตาดีใจ 
ของขวญัเป็นเคร่ืองท าลายอุปสรรค เม่ือเห็นเป็นหญิงบา้นนอกก็ถามวา่จะเขียนจดหมายถึงครอบครัว
บา้งหรือไม่เธอพอใจมาก ขา้พเจา้นัง่ลงใกล ้ ๆ เพื่อใหเ้ธอบอกขอ้ความท่ีตอ้งการแลว้ก็อ่านขอ้ความให้
ฟังจนตลอด ต่อมาอีกสองสามสัปดาห์ ขา้พเจา้ก็อ่านค าตอบจดหมายท่ีเธอไดรั้บ วธีิน้ีท าใหค้นเขา้เช่ือ
ในพระคริสตม์าก 

มิสซิส.วลิเลียม สจว๊ต นอ้งสาวของ ดร. ดบัลย.ูไวท้ ์ ผูป้ระศาสน์การวทิยาลยัพระคมัภีร์กรุง
นิวยอร์คไดใ้ชบ้า้นเป็นท่ีสอนพระคมัภีร์แก่พวกภริยาขา้ราชการท่ีส าคญั ๆ มีภริยาของเทศาภิบาล
มาร่วมเรียนดว้ย เธอเป็นคนชาวเหนือ แต่งตวัเป็นแบบบา้นนอก แต่งผมสวยอยา่งแบบคนบา้นป่าดูน่า
เกลียด เธอจึงกลายเป็นคนน่าเกลียดในพวกสตรี เธอไดเ้ชิญขา้พเจา้ไปหาเธอท่ีบา้น เม่ือขา้พเจา้ไปถึง
เธอเรียกคนใชม้าสั่งใหบ้อกพี่เล้ียงใหจ้ดัผมใหเ้รียบร้อย เม่ือเสร็จแลว้ก็ขอยมืเคร่ืองแต่งกายของขา้พเจา้
เพื่อใหช่้างดูเป็นตวัอยา่ง เพราะเธอชอบเส้ือผา้ท่ีขา้พเจา้ใช ้ ขา้พเจา้ก็อนุญาต แลว้เธอขอร้องใหข้า้พเจา้
ช่วยสอนการเยบ็ปักและเล่นเปียโนเพราะอ่านหนงัสือไม่ออก และไม่เคยไดรั้บการศึกษามาเลย เธอ
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ตอ้งการจะประพฤติและปฏิบติัใหถู้กตอ้ง ดงันั้น ขา้พเจา้จึงช่วยเหลือเท่าท่ีจะสามารถจะท าได ้แลว้เธอก็
มีความภูมิใจในการปฏิบติัไดส้ าเร็จของเธอ ขา้พเจา้พอใจท่ีเธอไดเ้ปล่ียนจากเป็นคนน่าเกลียดมาเป็นคน
น่ารักคร้ังหน่ึง เธอไดเ้ชิญมิชชนันารีสิบสองคนมาเล้ียงอาหารท่ีบา้นเธอ เสร็จและเธอก็เล่นเปียโนให้
พวกแขกฟัง เธอนัง่ลงและดีดเพลง “พระเยซูรักฉนั” ถึงสามคร้ัง แลว้จึงหนัหนา้มาทางแขกและพดูวา่ 
“พระเยซูรักขา้พเจา้แลว้ บดัน้ีขา้พเจา้จะตอ้งรักพระเยซูบา้งละ” 

ตอนบ่ายวนัอาทิตยค์ร้ังหน่ึงก่อนประชุมนมสัการมีสตรีชราอาย ุ 80 ปี ช่ือมิสซิส ซ าเมอ เรียก
ขา้พเจา้ไปนัง่ใกลเ้ธอและบอกวา่จะเล่าเร่ืองหน่ึงใหฟั้ง เธอเล่าวา่ครอบครัวของเธอยา้ยไปภาคตะวนัตก
หมดปล่อยใหเ้ธอเฝ้าบา้นคนเดียว มีอาหารเพียงเล็กนอ้ย แต่พระเจา้เล้ียงดูเธอ วนัหน่ึง เธอเห็นตน้ไม้
เล็กข้ึนอยูใ่นสนามหญา้ มองดูจึงรู้วา่เป็นพืชท่ีชอบรับประทาน แต่ไม่แน่ใจจึงถามเพื่อนบา้นผูรู้้จกั เธอ
แปลกใจท่ีไม่เคยไดป้ลูกมาก่อนเลย นกคงจะน าเมล็ดมาทิ้งไว ้แลว้มนัก็งอกข้ึนในท่ามกลางกอ้นหิน คิด
วา่พระเจา้คงใชน้กมาช่วยเธอ ๆ จึงรดน ้า เอาหินออกและพรวนดินมนัจึงเจริญและงอกงามอยา่งรวดเร็ว 
ต่อมาเธอจึงเก็บใบใส่ตะกร้าไปใหเ้พื่อนบา้นดู 

เพื่อนบา้นจึงถามวา่เก็บพืชอร่อยน้ีมาจากไหน เธอจึงตอบวา่พระเจา้เป็นผูป้ลูก ส่วนตวัเขารด
น ้า เพื่อนบา้นจึงของซ้ือเป็นเงิน 20 เซ็นต ์ 

เธอจึงรับเงินและไปปลูกพืชนั้นใหม้ากข้ึน จนข้ึนงอกงามเตม็สนาม เธอตอ้งท างานหนกั รดน ้า 
พรวนดินทุกเยน็ตลอดฤดูร้อน จนเก็บขายไดเ้งินมากมาย เธอจึงถามขา้พเจา้วา่รู้ไหมเป็นจ านวนเงิน
เท่าใด? 

ขา้พเจา้จึงตอบวา่เดาไม่ถูก เธอบอกวา่ไดถึ้งยีสิ่บดอลล่า เม่ือพระเจา้ประทานให้เธอ ๆ ก็จะตอ้ง
ถวาย 1/10 คืนใหก้บัพระเจา้ แลว้เธอก็ควกัเงินสองดอลล่าออกส่งบ ารุงคริสตจกัร 

ฉะนั้น เมล็กพืชท่ีตกลงบนดินดี และบงัเกิดผลเพิ่มข้ึน บงัเกิดสามสิบเท่า หกสิบเท่า และบาง
แห่งก็ร้อยเท่า 
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บทที ่10 หอคอยของข้าพเจ้า 

ณ บา้นของขา้พเจา้ในถนนโรงโม่หิน ขา้พเจา้มีห้องนอนและหอ้งท างานเป็นส่วนตวัเปิดลงสู่
สวนท่ีมีก าแพงลอ้มรอบ มีบนัไดเวยีนข้ึนไปยงัหอกระจกท่ีตั้งอยูมุ่มสนามข้ึนไปนัง่ชมยอดไมเ้ล่นใน
สวน และชมดอกไมแ้ละตน้ไมใ้นสวนใหญ่อีกดา้นหน่ึงได ้และสามารถมองเห็นหลงัคาบา้นกระเบ้ืองสี
เทาไปจนสุดก าแพงเมือง ในฤดูหนาวก็มีดอกไมบ้าน ดอกพลมัสีเหลืองบานในขณะท่ีหิมะส่งกล่ินหอม
ฟุ้งทัว่ไป เรียกวา่พลมัเดือนสิบสอง เรามีตน้ไมช้นิดน้ีมากมายในสวน ในฤดูร้อนนกชอบมาท่ีสวนของ
เรา นกโรบินจีนขนด าปากเหลืองชอบมาร้องเพลง ในยามตน้ฤดูร้อน บางทีต่ืนข้ึนมาก็ไดย้นินกร้อง 
ออกไปดูเห็นสีเหลืองอร่ามจึงรู้วา่นกขมิ้นเหลืองอ่อนมาอยูใ่นสวนแลว้ ตอนกลางคืนในฤดูเก็บเก่ียวก็มี
นกเขาบินไปมาเตือนชาวนาวา่ “ขา้วสาลีสุกแลว้ จงปลูกขา้วจา้วเถิด” หอน้ีพร้อมดว้ยทิวทศัน์อนัเขียน
ชะอุ่มกลายเป็นหอ้งอธิษฐานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้ไดใ้ชเ้วลาอธิษฐานนาน ๆ 

เชา้วนัหน่ึง ขณะเขียนหนงัสืออยูใ่นหอ้งท างาน คนใชไ้ดน้ าจดหมายฉบบัหน่ึงมาจากอเมริกา
มาส่งให ้ ซอง ลายมือและตราประทบัยิง่เพิ่มคุณค่าข้ึน เพราะจดหมายน้ีเขียนติดต่อกนัเม่ือหา้ปีล่วงแลว้
ขณะขา้พเจา้ยงัอยูใ่นโรงเรียนเมืองซูเจา ขา้พเจา้ยงัจ  าไดว้า่ถูกเรียกมาท่ีท าการของมิสมาธาไพล,์ อาจารย์
ใหญ่ สตรีอเมริกนัผูน้ี้เป็นครูท่ีน่าเคารพ ขา้พเจา้สู้สึกต่ืนเตน้ท่ีอาจารยเ์รียกตวัมา มีศิษยาภิบาลนัง่อยูด่ว้ย 
ทั้งสองคนยิม้และบอกใหข้า้พเจา้นัง่ลง ศิษยาภิบาลไดส่้งจดหมายใหข้า้พเจา้อ่านเป็นค าขอสมรสจาก
อาจารยห์นุ่มในมหาวทิยาลยัชาย ขา้พเจา้เคยรู้และเคยเห็นวา่เขาคือใคร ทุกคร้ังภายหลงัท่ีปรากฏในท่ี
สาธารณะในเวลามีดนตรี ขา้พเจา้จะไดรั้บจดหมายแบบน้ีมาก แต่ไม่เคยเขียนตอบเลย ขา้พเจา้รู้สึกอาย
เม่ืออ่านจดหมายแลว้จึงส่งคืนโดยไม่พดู เพราะไม่รู้จะพดูวา่อยา่งไรดี 

ศิษยาภิบาลพดูวา่ “มิสไต๋ อาจารยใ์หญ่ของคุณและขา้พเจา้ไดป้ระชุมปรึกษากนัแลว้ และรู้สึก
วา่บุคคลน้ีเป็นคนดีเป็นพิเศษ เป็นอาจารยท่ี์มีช่ือเสียงและเป็นสุภาบุรุษคริสเตียน อยากจะใหเ้ธอ
พิจารณาเร่ืองน้ีอยา่งรอบคอบ” 

อาจารยใ์หญ่ของขา้พเจา้กล่าวเสริมวา่ “จริง ๆ นะ คริสเตียนนาขา้พเจา้รู้วา่ชายหนุ่มผูน้ี้เป็นคริส
เตียนผูเ้ดียวในครอบครัว และเป็นอาจารยท่ี์ดีท่ีสุดในคณะอาจารยข์องเขา เขาเขียนจดหมายมาถึง
ขา้พเจา้ขอเป็นส่ือให้ ขา้พเจา้ยนิดีท่ีไดรั้บค าขอร้องเช่นน้ี เพราะขา้พเจา้นบัถือเธอทั้งสองฝ่าย และรู้สึก
วา่จะเป็นการสมรสท่ีดีเลิศ โปรดคิดูให้ดี” 

ขา้พเจา้มีเหตุผลท่ีจะนบัถือชายหนุ่มผูน้ี้ แต่เน่ืองจากกระดากจึงตอบไม่ได ้ และก็ไม่ตอบ
จดหมายของเขา แต่ชายหนุ่มผูน้ี้ก็ยงัส่งจดหมายมาเร่ือย ๆ และคนอ่ืน ๆ ก็ล่วงรู้ ครูบางคนพยายาม
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เกล้ียงกล่อมขา้พเจา้แต่ขา้พเจา้ไม่แยแส เม่ือขา้พเจา้กลบักรุงนานกิง เขาก็ยงัส่งจดหมายมามากมาย
จนกระทัง่นอ้งชายคนท่ีถือหนงัสือมาส่งจ าลายมือได ้และเห็นเป็นของแปลก 

วนัหน่ึง ขณะรับประทานอาหารอยูเ่ขาจึงถามวา่ “เพื่อนคนน้ีของพี่คือใครกนันะ ส่งจดหมายมา
มากมาย?” ขา้พเจา้ท าเป็นไม่เอาใจใส่แต่ก็อดหนา้แดงไม่ได ้ นอ้งชายจึงลอ้วา่ “หนา้แดงแลว้! เป็น
ลายมือผูช้ายเสียดว้ย” 

มารดาโผล่เขา้มาถามวา่ “เจา้ยงัไม่เคยบอกแม่เลยวา่ผูน้ี้คือใครตอบจดหมายของเขาแลว้หรือ? ผู ้
น้ีคือใครกนั?” 

ขา้พเจา้จึงจ าตอ้งเล่าเร่ืองท่ีอาจารยห์นุ่มผูน้ี้ขอท าการสมรสดว้ยใหฟั้ง 
มารดาพดูวา่ “ท่าทางจะเป็นคนดี อาย ุ21 ปีใช่ไหม่? แม่ก็เห็นวา่สมควรดีแลว้ ท าไมจึงไม่ตอบ

ไปล่ะ?” 
นอ้งชายเอ่ยข้ึนวา่ “พี่คงจะกระดากท่ีจะเขียนตอบ ฉะนั้นผมจะเขียนตอบแทนพี่เอง” ดงันั้นจึงมี

การเขียนโตต้อบกนั เปล่ียนจากการนบัถือเป็นการยกยอ่งบูชา จากการยกยอ่งบูชาเป็นความรัก แลว้
อาจารยม์หาวทิยาลยัผูน้ี้ก็กลายเป็นพระเอกของขา้พเจา้ เราไดต้กลงกนัวา่ใหเ้ขาไปประเทศอเมริกา เพื่อ
ท าปริญญาดุษฎีบณัฑิตเสียก่อนแลว้จึงจะสมรส ดงันั้นเขาจึงเดินทางไปอเมริกา ส่วนขา้พเจา้คงอยูท่ี่
บา้น ในปีสุดทา้ยแห่งการศึกษาในมหาวทิยาลยัอเมริกนั ความรู้สึกจากจดหมายไดเ้ปล่ียนแปลงไป เดิม
เขาเป็นคนคริสเตียนท่ีเคร่งครัด บดัน้ี หนงัสือท่ีเขาศึกษาท าใหเ้ขาเกิดสงสัย เขาเขียนมาวา่ “บรรดาเร่ือง
ในพระคมัภีร์เก่ียวกบัการเกิดของพระเยซูจากหญิงพรหมจารียแ์ละเร่ืองการอศัจรรยต่์าง ๆ ท่ีอา้งวา่
พระองคก์ระท าเป็นเร่ืองเทจ็ ไม่ผดิอะไรกบัเร่ืองนิทานอ่านเล่นของกรีก” เขาไดดู้หม่ินเหยยีดหยาม
ผูเ้รียนพระคมัภีร์วา่ “พวกนกัศึกษาเม่ือไดถื้อพระคมัภีร์อยูใ่นมือ นัง่เกา้อ้ีโยกและเสกเพี้ยงเดียวก็ไดรั้บ
ความรอด” ขณะน้ีขา้พเจา้ก าลงัศึกษาพระคมัภีร์ทางไปรษณียอ์ยู ่ขอ้ความเหล่าน้ีจึงแทงใจด า ขา้พเจา้ได้
เขียนไปอธิบายใหเ้ขาฟังวา่ ขอ้ความในพระคมัภีร์ทุกหนา้กระดาษถูกพระวญิญาณบริสทุธ์ิดลใจให้
เขียนข้ึน “ความลึกลบัทั้งปวงเป็นของพระองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของเขา แต่ความท่ีให้แจง้ปรากฏนั้นเป็น
ของเราและลูกหลานของเราเป็นนิจ เพื่อเราทั้งหลายจะไดท้  าตามบรรดาถอ้ยค าในพระบญัญติัน้ี”  
(เฉลยธรรมพระบญัญติั 29:29) แต่จดหมายของขา้พเจา้ไม่ท าใหเ้ขาเปล่ียนใจ และขา้พเจา้ก็ไม่อาจท่ีจะ
เปล่ียนความเช่ือได ้ มารดาดีใจท่ีขา้พเจา้จะไดส้มรสจึงจดัเคร่ืองแต่งตวัชุดเจา้สาวใหส้วยหรู แต่ขา้พเจา้
คงเก็บความเสียใจไวใ้นอกโดยไม่บอกใหท้่านรู้ 

ทุกเยน็ ขา้พเจา้เดินไปมาในสวนหรือก็ไปคุกเข่าอธิษฐานในหอสูงอธิษฐานต่อพระเจา้ใหท้รง
ช่วยเขาโดยกล่าววา่ “เขาเป็นคริสเตียนเขารับสารภาพวา่เป็นบุตรของพระเจา้ แต่ยงัไม่ยอมเช่ือวา่พระ
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เยซูเป็นพระบุตรพระเจา้ ชีวติของขา้พเจา้ทั้งสองจะเป็นสุขไดอ้ยา่งไรถา้ไม่มีความเช่ืออยา่งเดียวกนั 
ขา้พเจา้จะจดัการประการใดดีหนอ?” 

อยูม่าวนัหน่ึง ขา้พเจา้ไดเ้อาจดหมายฉบบัใหม่มาเปิดดูดว้ยความรู้สึกคิดถึง,ความหวงัและเจบ็
ใจ เขาจะเปล่ียนใจในเร่ืองพระค าของพระเจา้ไหมหนอ? แต่เม่ือขา้พเจา้เปิดจดหมายออกอ่านใจของ
ขา้พเจา้กลายเป็นหินไป เขาบอกวา่เขาส าเร็จการศึกษาไดรั้บปริญญาดุษฎีบณัฑิตแลว้ ก าลงัเดินทางกลบั
ประเทศจีนเพื่อมาหาขา้พเจา้ แต่ไม่กล่าวถึงการเปล่ียนใจอนัเป็นเร่ืองท่ีขา้พเจา้ขอ้งใจอยู ่

ขา้พเจา้ถือจดหมายเดินไปยงัหอสูง แต่กา้วเทา้ไม่ใคร่จะออกขา้พเจา้เอาจดหมายเสนอองคพ์ระ
ผูเ้ป็นเจา้ ใจของขา้พเจา้กระวนกระวายหนกัข้ึน ขา้พเจา้ควรเดินเดินตามคู่รักและปฏิเสธพระเจา้ หรือวา่
ควรเดินตามพระเจา้และสลดัคู่รัก? แต่ขา้พเจา้ตดัสินใจไม่ลง จึงตอ้งคุกเข่าอธิษฐานอยูน่าน สงครามใน
ใจไดด้ าเนินอยูเ่ป็นเวลาหลายวนัหลายคืน 

จะติดตามคู่รักและปฏิเสธพระเจา้หรือวา่จะติดตามพระเจา้และสลดัคู่รัก พระเจา้หรือคู่รัก? คู่รัก
หรือพระเจา้? 

ต่อมาเหตุการณ์ไดเ้กิดข้ึน คือวนัหน่ึงขา้พเจา้ไดเ้ห็นภาพพระคริสตใ์นสวนเก็ธเซมาเน จิตใจ
ของขา้พเจา้ลอยเขา้หาพระองค ์ ขา้พเจา้เขา้ใจความทุกขข์องพระองค ์ และพระองคก์็เขา้ใจความทุกข์
ของขา้พเจา้ ขา้พเจา้จึงมอบกายถวายชีวติใหแ้ก่พระองคใ์นท่ีนั้นและบดันั้น และพระองคไ์ดใ้หค้วาม
พอใจแก่ขา้พเจา้โดยส้ินเชิง เม่ือคุกเข่าขา้พเจา้ก็มีจิตใจท่ีร้องเพลงได ้ แต่เม่ือลุกข้ึนนัง่พิมพจ์ดหมาย น้ิว
มือแขง็ไปหมด ขา้พเจา้จะไปพิมพจ์ดหมายบอกเลิกความสัมพนัธ์อนัดี ซ่ึงมีติดต่อกนัมาเป็นเวลานานถึง 
5 ปีไดอ้ยา่งไร และเราต่างก็ไดม้องเห็นสวรรคอ์ยูใ่นความฝันแลว้? แต่จะตอ้งท าใหส้ าเร็จ ขา้พเจา้
จะตอ้งมีใจเขม้แขง็พอท่ีจะท าไดข้า้พเจา้ไม่เสียใจเลย นบัแต่นั้นมา ความรักของพระคริสตก์็หาไดจื้ด
จางไปไม่ แต่ดูเหมือนจะยิง่สนิทสนมมากข้ึนทุกวนั 
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บทที ่11 ออกไปสู่เส้นทางของชีวติ 

เหตุการณ์เล็กนอ้ยมกัจะเป็นชนวนส าคญัให้เกิดการเปล่ียนแปลงชีวติมนุษยไ์ด ้ เหตุบงัเอิญอาจ
ก าหนดชะตาของบุคคลได ้ ค าพดูหยอกลอ้เล่นอาจเป็นเหตุใหเ้กิดการหนุนใจในการงานตลอดชีวติก็ได ้
แต่ส าหรับคริสเตียนผูร้ะลึกยอ้นถึงความหลงัจะไม่ถือวา่เป็นเหตุบงัเอิญ จะไม่มีเคราะห์ร้ายขดัขวาง
พรหมลิขิต พระเจา้ทรงมีแผนการในชีวิตของแต่ละคนโดยเตรียมเหตุการณ์ต่าง ๆ ไวต้ามท่ีทรงตอ้งการ
ใหผู้น้ั้นกระท าตามพระทยัพระองค ์

เหตุท่ีท าใหข้า้พเจา้เรียนภาษาองักฤษนั้นมีเพียงเล็กนอ้ยและน่าขบขนัเม่ือขา้พเจา้ยงัเยาวน์ั้น 
พวกพี่ชายเรียนภาษาองักฤษกนั เขาอวดความสามารถต่าง ๆ นานา ขา้พเจา้เป็นนอ้งเล็กจึงอยากเรียน
บา้งเป็นธรรมดา แมข้า้พเจา้จะพยายามเท่าไรก็ไม่สามารถออกเสียงค าง่าย ๆ ไดถู้กตอ้ง เช่น เขาสอนค า
วา่ “อาหารเชา้, อาหารกลางวนั และอาหารเยน็” ดงันั้นพวกพี่ ๆ จึงหวัเราะเยาะขา้พเจา้ บอกวา่ขา้พเจา้มี
ล้ินท่ือตอ้งมีล้ินแหลมจึงจะพูดองักฤษได ้แลว้เขาไล่ขา้พเจา้กลบัไป 

เหตุน้ีเองท าให้ขา้พเจา้ทะเยอทะยานท่ีจะเอาดีเด่นในภาษาองักฤษยิง่วา่เขา ท าใหข้า้พเจา้ตอ้งไป
เรียนท่ีโรงเรียนสตรีมิงเตะ๊ และเผชิญกบัศาสนาคริสเตียนเป็นคร้ังแรก ต่อมาไดฟั้งเทศน์เร่ืองส าคญัท า
ใหต้อ้งเขา้เช่ือ ความนิยมในภาษาองักฤษท าใหข้า้พเจา้ตอ้งเดินทางไปทัว่ประเทศจีนในระหวา่งปี 1914-
1920  

มหาเศรษฐีอเมริกนัช่ือมิลตนัสจว๊ต เป็นคริสเตียนท่ีถ่อมใจ ไดบ้ริจาคเงิน 3 ลา้นดอลล่าร์เพื่อ
การประกาศศาสนา ส่วนมากเงินจ านวนน้ีใชจ่้ายในประเทศจีน ไดเ้ชิญคริสเตียนชั้นผูน้ าจากอเมริกามา
ท าการประกาศในท่ีหลายแห่งในประเทศจีน ในโอกาสเหล่าน้ี ขา้พเจา้ท าหนา้ท่ีเป็นล่ามแปลใหแ้ก่
มิสรู๊ธ แป๊กสัน,ดร.กริฟฟิททอมมสั, ดร.ชาลส์ ทรัมบูลและคนอ่ืน ๆ ส่วนมากเขาเทศนาใหพ้วกคริส
เตียนฟัง แต่ขา้พเจา้ก็มีโอกาสท่ีไปเป็นล่ามใหแ้ก่พวกท่ีไม่เป็นคริสเตียนดว้ยเหมือนกนั ประกาศแก่พวก
ผูน้ าคริสเตียนจีนท่ีเมืองแปะไตโอทางภาคเหนือ และท่ีเมืองกีลุงในภูเขาตอนกลางประเทศจีน ปราศรัย
ต่อครูและนกัเรียนในโรงเรียนรัฐบาลและวทิยาลยัคริสเตียนหลายแห่ง และท่ีมากท่ีสุดก็คือประชาชน
ในคริสตจกัรนิกายต่าง ๆ บางแห่งไม่มีสถานท่ีใหญ่โตพอบรรจุคนไดท้ั้งหมดจึงตอ้งตั้งเต๊นทข้ึ์น        
มิลตนัสจว๊ตไดท้  าประโยชน์ใหแ้ก่โลกมากในสมยันั้น ในการท่ีเขาบริจาคเงินเพื่อการประกาศพระ
ศาสนา เงินจ านวนน้ีท าใหพ้ระกิตติคุณแพร่หลาย ช่วยให้งานประกาศของคณะต่าง ๆ เช่ือมโยงกนัช่วย
ฝึกหดัอบรมคริสเตียนผูน้ าชาวจีน ท าใหมี้หนงัสือคริสเตียนดี ๆ เพื่อคนหลายแสนไดอ่้าน,เป็นการ
หวา่นพระค าใหก้วา้งขวางออกไป 
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ประเทศจีนมีสันติสุขในขณะท่ีประเทศอ่ืน ๆ ก าลงัรบกนั เราเดินทางไปในท่ีต่าง ๆ ไดส้ะดวก
เพราะมีการขนส่งทนัสมยัระหวา่งเมืองใหญ่ ๆ จากกรุงนานกิงไปปักก่ิง และจากปักก่ิงไปฮนัเกาในภาค
ตะวนัตกไดโ้ดยรถไฟ เดินทางโดยเรือกลไฟตามล าแม่น ้าแยงซีได ้ โดยเขา้ทางปากน ้าเมืองเซ่ียงไฮซ่ึ้ง
เป็นเมืองทาติดต่อกบัโลกภายนอกแล่นข้ึนไปตามล าน ้าสีเหลืองอนักวา้งใหญ่ ผา่นตล่ิงต ่า ๆ ท่ีเป็นบึง 
วิง่ออกหนา้เรือใบท่ีสวยงามหลายล าจนมองเห็นทิวเขาเขียวอยูลิ่บ ๆ แนวภูเขาเหล่าน้ีตั้งอยูร่อบขอบฟ้า 
เม่ือแล่นเรือต่อไปจะเห็นภูเขาสูงข้ึนทุกที เรามองดูตามเมืองท่าของสนธิสัญญา คือจินเกียง,นานกิง,วฮูู
,อนันิง,กิลเกียง และฮนัเกา ท่ีเมืองฮนัเกา เราเปล่ียนเรือท่ีสามารถแล่นผา่นแก่งระหวา่งเขาแยงซีเพื่อมุ่ง
ไปสู่ตะวนัตก บางคร้ังเราจบัเรือชายฝ่ังจากเทียนสินในภาคเหนือและเมืองเจฟูและเมืองซิงเตาอนัเป็น
เมืองท่าก่อนท่ีจะกลบัมาเซียงไฮ ้ บางคร้ังเราโดยสารเรือชายฝ่ังแล่นลดเล้ียวไปตามเกาะหินมากมายซ่ึง
ตั้งอยูท่างฝ่ังใตข้องประเทศจีน จะเห็นเรือใบจบัปลาอยูม่ากมาย ทางภาคใตมี้ภูเขาสูงมากน ้าทะเลเขียว
บริสุทธ์ิ มีเรือส าเภาแบบต่าง ๆ เรามองดูตามเมืองท่าท่ีงดงาม เช่น ฟูเจา,อามอย,ซวัเถาและฮ่องกง 

วธีิน้ีขา้พเจา้มีโอกาสไดไ้ปเยี่ยมมณฑลต่าง ๆ รวม 11 มณฑลของบรรดาทั้งหมด 18 มณฑล
แห่งประเทศจีน และไดเ้ห็นศูนยร์วมของคณะมิชชนันารีหลายแห่งตลอดจนกิจการงานอนักวา้งขวาง
ของพวกคริสเตียนยคุน้ีเป็นยคุท่ีมีความเปล่ียนแปลงอยา่งส าคญั คือสมยัเร่ิมแรกของพวกมิชชนันารีผา่น
ไปแลว้ และคริสตจกัรจีนก าลงัเจริญข้ึนและจดัหาศิษยาภิบาลและผูน้ าของตนเองได ้ บุตรหลาน
ของคริสเตียนรุ่นแรกไดรั้บการศึกษาและพร้อมท่ีจะเป็นผูน้ าได ้ และสถานศึกษาจ านวนมากก็เร่ิมผลิต
นกัเรียนออกมากข้ึนทุกวนั ใครเล่าจะประมาณผลของงานมิชชนันารีในประเทศจีนได?้ เพราะไดท้  าให้
พระคริสตเ์ป็นท่ีรู้จกัแก่ประชาชนทัว่ไป จดัตั้งโรงเรียน,สถานเล้ียงเด็กก าพร้า โรงพยาบาลทัว่ไป เปิด
โอกาสใหส้ตรีเขา้ศึกษา และมีโอกาสเช่นเดียวกบับุรุษ เตือนให้เห็นผลร้ายของการผกูเทา้สตรี,การสูบ
ฝ่ิน,รักษาคนป่วย,คนตาบอด,หูหนวก,คนใบ,้คนโรคเร้ือนใหรู้้หลกัการสาธณาสุข,ช่วยฉาตกะภยั,ช่วย
คนเจบ็ป่วยในสงคราม เตรียมอบรมสั่งสอนชาวจีนรุ่นต่อไปใหท้ าหนา้ท่ีประกาศพระศาสนาและสร้าง
คริสตจกัรของตนเองข้ึน สอนใหรู้้วา่ดวงวิญญาของมนุษยมี์ค่ามากในทศันะของพระเจา้ และไม่วา่แห่ง
ใดท่ีความสวา่งแห่งพระกิตติคุณส่องไปถึงจะท าใหส้ังคมนั้น ๆ มีความรอบรู้ดีข้ึนในไม่ชา้สังคม
ดงักล่าวก็จะเจริญกา้วหนา้ในวฒันธรรมแผนใหม่ยิง่กวา่สังคมอ่ืน ๆ 

ส าหรับขา้พเจา้หูตาไดถู้กเปิดออกมิใช่แต่ความจ าเป็นของการศึกษาประชาชน แต่เก่ียวกบั
ปัญหาภาษาทอ้งถ่ินอีกดว้ย ในภาคเหนือใชภ้าษาปักก่ิงเป็นภาษาประจ าชาติของจีน แต่เม่ือไปยงัชานตุง
ไดฟั้งภาษาข้ึนนาสิก ส่วนชาวนานกิงพดูเสียงสูงเสียงต ่า แต่ในลุ่มแม่น ้าแยงซีไปจนถึงเซ่ียงไฮพ้ดูค า
หว้น ๆ เป็นจงัหวะ และพดูเร็ว แต่ส่วนในเมืองฟูเจา,อามอย,ซวัเถาและฮ่องกงมีการเปล่ียนแปลงสระ
และพยญัชนะมากมาย ทั้งส าเนียงก็มีมากข้ึน ฉะนั้นในเมืองกวางตุง้มีการออกเสียงถึง 11 เสียง ซ่ึงใน
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ปักก่ิงใชเ้พียง 4 มิใช่แต่เพียงเท่านั้น พวกเราชาวจีนก็พดูภาษากนัไม่รู้เร่ือง บางแห่งมิชชนันารีอเมริกนั
ตอ้งท าหนา้ท่ีเป็นล่ามแปลก็มีเฉพาะในมณฑลฟูเด้ียนภาษาท่ีใชพ้ดูมาก จนถึงกบัวา่คนท่ีอยูท่างภูเขา
แถบหน่ึงไม่เขา้ใจภาษาพดูของคนในภูเขาแถบอ่ืน ๆ แต่มีความพอใจมากท่ีมีคริสเตียนอ่านพระคมัภีร์
ไดเ้ป็นส่วนมาก ในทอ้งถ่ินท่ีพวกมิสชนันารีใชพ้ระคมัภีร์ตวัอกัษรโรมนั (คือใชต้วัอกัษรองักฤษเขียน
ตามส าเนียงจีน) เพื่อสอนประชาชนใหอ่้านไดเ้ร็ว ในเมืองอามอย หญิงแก่ทุกคนถือพระคมัภีร์มาโบสถ ์
และเปิดคน้ขอ้อา้งไดค้ล่องแคล่ว ส่วนในมณฑลชั้นในเขา้ไปมีคนท่ีสามารถอ่านไดจ้  านวนนอ้ย 
ตวัอกัษรโรมนัเป็นประโยชน์ท าใหค้นท่ีมิไดศึ้กษาเล่าเรียนอ่านภาษาของตนได ้ ประเทศจีนจ าเป็น
ตอ้งการใชร้ะบบการออกเสียงประจ าชาติของรัฐบาลอยา่งกวา้งขวาง เพื่อวา่ในท่ีสุดทุกคนจะไดพ้ดู
ภาษามาตรฐานได ้และคนไม่รู้หนงัสือสามารถเรียนอ่านและเขียนดว้ยตนเองได ้

ในส านกักลางนกัเรียนบางแห่ง ขา้พเจา้อยูกิ่นกบันกัเรียน และมีโอกาสท าการประกาศเป็น
รายบุคคลกบันกัเรียน ภายหลงัท่ีปราศรัยกบันกัเรียนแลว้ ขา้พเจา้เปิดโอกาสใหน้กัเรียนเขา้พบเป็น
ส่วนตวัวนัละ 3 คร้ัง มีนกัเรียนเขา้แถวยดืยาวมารอคอยพบกบัขา้พเจา้ท่ีประตู ขา้พเจา้มีงานมากจนบาง
คืนถึงเจด็ทุ่มและแปดทุ่มก็มี จนบางทีตอ้งเขา้นอนโดยไม่เปล่ียนเคร่ืองแต่งตวั บางทีก็นอนลงไปกบัพื้น
หอ้งนัน่เอง ดว้ยวธีิน้ีจึงทราบความส าคญัของการท าการประกาศเป็นรายตวับุคคล และความหิวต่อพระ
ค าของพระเจา้ของพวกอนุชน 

ในทุกเมืองท่ีเราไดไ้ป คณะกรรมการระหวา่งนิกายต่าง ๆ ไดเ้ป็นผูว้างแผนการณ์ประชุมและ
สถานท่ีพกั เขาไดก้ าหนดใหเ้ราพกัท่ีบา้นของมิชชนันารีหรือคริสเตียนคนจีนซ่ึงเราไม่เคยพบหรือรู้จกั
มาก่อนเลย เขาวางแผนการณ์ไวโ้ดยละเอียด บางทีพอลงจากรถหรือข้ึนจากเรือแลว้ตอ้งรีบไปยงัท่ี
ประชุมทนัที ท่ีเมืองฮนัเกาตอ้งรีบข้ึนจากเรือแลว้ก็ไปยงับา้นพกัแลว้ก็รีบไปประชุมท่ีโบสถท์นัที ดว้ย
ความรีบเร่ง ช่ือและต าบลท่ีพกัไดบ้อกไวผ้ดิ ๆ ก็มี ขา้พเจา้จ  าไดว้า่คร้ังหน่ึงไดใ้หใ้บปลิวแก่คนลากรถท่ี
น าขา้พเจา้ไปโบสถ ์ เม่ือเสร็จประชุมแลว้ไม่รู้วา่จะกลบัท่ีพกัอยา่งไร จึงยนืลงัเลใจอยู ่ ก็พอดีคนลากรถ
คนัท่ีเคยนัง่ถือใบปลิววิง่มาหาถามขา้พเจา้วา่ “คุณตอ้งการจะใหผ้มน าคุณกลบัไปท่ีเดิมหรือ?” ขา้พเจา้
จึงไดค้วามรู้ใหม่วา่ การแจกจ่ายใบปลิวยอ่มมีความส าคญัมาก 

ในเมืองฮ่องกง ขา้พเจา้รู้สึกประทบัใจในความมัง่คัง่ของชาวจีนกินอยูอ่ยา่งอุดมสมบูรณ์ มีบา้ง
งาม ๆ มีเส้ือผา้อยา่งดี วนัหน่ึง พวกสตรีไดเ้ชิญขา้พเจา้ไปยงับา้นของเขา บนยอดของเกาะซ่ึงเป็นท่ีอยู่
ของพวกเศรษฐีเท่านั้น ใหช้มทิวทศัน์จากหนา้ต่าง จึงมองเห็นอ่าวฮ่องกงน ้าสีเขียวสวยงาม มีเรือส าเภา
จอดอยู ่ และมีเรือกลไฟขนาดใหญ่จากทัว่โลก และทางอีกฝ่ังหน่ึงเป็นเมืองเกาลุนตั้งอยูบ่นผนื
แผน่ดินใหญ่ 

พวกนกัเรียนตอ้งการจะใหข้า้พเจา้มีความเพลิดเพลิน จึงเชิญใหข้า้พเจา้รับประทาน 
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ช๊อคโกแล็ทตลอดเวลา  
ทนัใดนั้นเอง ก็เกิดความคิดในใจของขา้พเจา้ชวนใชค้วามมัง่มีของเขาเพื่อประโยชน์แก่พระเจา้ 
คนหน่ึงไดต้อบวา่เขาอยากท าเหมือนกนั แต่ไม่รู้วธีิท า 
อีกคนหน่ึงเขาขอให้ขา้พเจา้เป็นมิชชนันารี แลว้เขาจะเป็นผูอ้อกเงินอุดหนุนให้ 
ขา้พเจา้จึงแนะใหเ้ขาตั้งองคก์ารประกาศข้ึน และใชค้นจีนประกาศใหท้ัว่ประเทศจีน 
ทั้งน้ีเป็นการสนทนาท่ีมิไดเ้ตรียมตวัไวก่้อน จึงเป็นเหมือนกบัทิ้งไมขี้ดไฟท่ีลุกลงไปท่ีกอง

หญา้แหง้ พวกสตรีเหล่าน้ีบางคนไดไ้ปยงัเมืองกลิูงในปี 1918 ช่วยกนัจดัตั้งองคก์ารประกาศพระศาสนา
ประจ าประเทศจีน จดัหาเงิน ต่อมาอีกหน่ึงปีก็สามารถส่งมิชชนันารีชาวจีน 6 คนไปท าการสั่งสอนใน
ภาคตะวนัตกเฉียงใต ้คือมณฑลยนุนนั 

ฉะนั้น จึงเห็นไดว้า่การพดูเล่น ๆ ท าใหข้า้พเจา้เกิดทะเยอทะยานเป็นผลท าใหข้า้พเจา้ตอ้งออก
จากบา้นก าแพงสูงเพื่อไปสู่วงการพระราชกิจของพระอาจารย ์การตดัสินใจของ มร. มิลตนัสจว๊ตบริจาค
เงินหลายลา้นดอลล่าร์เพื่องานประกาศทัว่โลก การสนทนากบัพวกนกัเรียนโดยบงัเอิญเป็นเช้ือประกาย
ไฟท่ีท าใหเ้กิดความร้อนใจประกาศพระศาสนา แต่เหล่าน้ีมิใช่เหตุการณ์โดยบงัเอิญ แต่เป็นเร่ืองท่ีพระ
เจา้ทรงเคล่ือนไหวท าการอศัจรรยโ์ดยวธีิล้ีลบัของพระองค ์
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บทที ่12 ออกไปสู่ทางซอกแซก 

พวกมิชชนันารีเขา้ไปในเมืองใหญ่ ๆ ก็เพื่อสร้างโบสถแ์ละโรงเรียน,โรงพยาบาลและเพื่อก่อตั้ง
สังคมขนาดใหญ่ เช่น ในกรุงนานกิง เป็นตน้ แต่เขาท ายิง่กวา่นั้นอีก พวกประกาศทั้งชาวจีนและชาว
ต่างประเทศไดอ้อกไปท าการน าทางตามชนบทเป็นส่วนใหญ่ ตามทอ้งท่ีมีความเจริญยงัเขา้ไปไม่ถึงและ
สภาพความเป็นอยูไ่ม่เปล่ียนแปลง นบัเป็นเวลาตั้งพนั ๆ ปี 

ขา้พเจา้เคยเห็นพวกน้ีข่ีลาไปตามทะเลทรายภาคตะวนัตกเฉียงเหนือของประเทศจีน และพกัอยู่
ตามท่ีพกัของพอ่คา้เดินทาง แจกใบปลิวใหแ้ก่พวกเดินทางชาติต่าง ๆ ท่ีมาจากทุกทิศทางของทวปีเอเชีย 
เห็นเขานัง่โดยสารไปกบัเกวียนท่ีไม่มีแหนบกระโดดไปตามถนนท่ีเตม็ไปดว้ยฝุ่ นทางภาคเหนือเพื่อรีบ
ไปถึงเมืองก่อนดวงอาทิตยต์ก ขา้พเจา้เห็นเขางอเทา้นัง่คร่อมลาเดินไปตามภูเขาสูงเพื่อไปยงัหมู่บา้นเล็ก 
ๆ พน้ภูเขาส่ีลูก และหุบเขาส่ีแห่งออกไป ขา้พเจา้เห็นเขานัง่บนรถเขน็ไปตามถนนแคบ ๆ คดเค้ียวในทุ่ง
นาท่ีน ้าท่วม หรือบางทีก็ลงจากรถเขน็เพื่อผอ่นคลายใหค้นเขน็เบาแรงและยดืเส้นยดืสายของตนเองบา้ง 
และสนทนากบัชาวนาท่ีเดินไปตลาด 

ขา้พเจา้เห็นเขานัง่เรือเก๋งใชค้นลากไปตามตล่ิงของล าคลอง บางทีก็ลอดไปใตส้ะพานโคง้ซ่ึง
พวกสตรีนัง่ฟาดผา้ซกัผา้อยูก่บักอ้นหิน ขา้พเจา้เห็นเขานัง่อยูใ่นกระท่อมดินหลงัคามุงดว้ยหญา้แฝก 
สนทนากบัพวกชาวนาในขณะท่ีสุนขั แมว และไก่เกบ็กินเศษอาหารอยูต่ามพื้นเดินใกลเ้ทา้ของเขา 
ขา้พเจา้เห็นเขาสวมเส้ือนวมแบบจีนพกันอนตามโรงแรมท่ีสกปรกและพวกพื้นเมืองก็ยนิมองดูดว้ย
ความประหลาดใจ ขา้พเจา้เห็นเขานัง่ตามร้านน ้าชาขา้งถนนในเวลาเท่ียงวนั รับประทานขนมปังร้อนๆ 
พวกเด็กยนืมุงดูอยูร่อบ ๆ ส่วนประชาชนก็ต่างตะโกนเรียกเขาวา่ “อา้ยผต่ีางดา้ว” และปาหินใส่เขา 
ขา้พเจา้เห็นเขาสอนคนบา้นนอกตามห้องนมสัการริมถนนแคบ ๆ ในชนบท ขา้พเจา้เห็นเขาอยูใ่นบา้น
หลงัเล็ก ๆ หลงัหอ้งนมสัการเป็นครอบครัว ถา้เป็นหญิงโสดก็อยูด่ว้ยกนั 2 คน ผูป้ระกาศศาสนาคริส
เตียนไปอยูใ่นแดนต่างประเทศไดก้็เพราะความเช่ือมัน่ 

ขา้พเจา้จ าไดว้า่คร้ังหน่ึงขา้พเจา้และมิสมาเบลลีไดเ้ดินทางไปในชนบท ตอ้งมีส่ิงของทุกอยา่ง
ติดตวัไป และบรรจุให้เรียบร้อยในตอนกลางคืน เช่น เคร่ืองแต่งกาย,รองเทา้,รองเทา้สูง,เคร่ืองท าความ
สะอาด,อ่างลา้งหนา้และเคร่ืองนอนใชผ้า้นวมหุม้แลว้ใชผ้า้น ้ามนัห่อขา้งนอก เอาเชือกรัดใหแ้น่น ส่วน
เตาน ้ามนั,เคร่ืองครัว,กะทะใหญ่,ถงัน ้า,กล่องน ้าตาล นม,ขนมปังและชา เหล่าน้ีตอ้งบรรจุในตระกร้า
ใหญ่ มีตาข่ายคลุมเพื่อกนัหล่น เราไดเ้อาหีบไมเ้ล็ก ๆ ไปดว้ยเพื่อใชเ้ป็นโตะ๊และมา้นัง่ เตียงนอน,
หนงัสือเพลงนมสัการ, หีบใบปลิว,รูปภาพ,พระคมัภีร์และพิมพดี์ด เราเอาส่ิงเหล่าน้ีบรรทุกรถลากแลว้
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ขนไปนอกก าแพงเมืองเพื่อเอาลงเรือท่ีจอดรอคอยอยูท่ี่ริมคลองแลว้ การวา่จา้งเรือน้ีตอ้งต่อราคากนัตอ้ง
มีความอดทนและใหไ้ดร้าคายติุธรรม ไดเ้รือท่ีสะอาดและตอ้งใหท้  างานตามท่ีตกลงกนัตลอดวนั 

คนเรือและครอบครัวอยูใ่นตอนทา้ยเรือ ดงันั้นพวกเราจึงอยูต่อนหวัเรือ ผูห้ญิงเป็นคนแจวทา้ย
เรือ ฝ่ายชายเป็นคนถ่อขา้งเรือ เขาพาเราผา่นร้านตลาดตลอดใตส้ะพานหลายแห่ง แลว้ก็ออกไปสู่ชนบท
ทุ่งนาขณะน้ีเป็นฤดูร้อน และขา้วสาลีฤดูหนาวก็เร่ิมออกขนท่ีรวง ในนาบางแห่งชาวนาก าลงัใชค้วายไถ
นาอีก บางแห่งชาวนาก าลงัซ่อนแซมคนันาอยู ่บา้งก็เอาโคลนตมในล าคลองและคูมาท าเป็นปุ๋ย 

ในมณฑลท่ีเราอยูอ่าศยัพอเก็บเก่ียวขา้วสาลีฤดูหนาวแลว้ ชาวนาก็ระบายน ้าเขา้นาและเร่ิมปลูก
ขา้วในฤดูร้อนต่อไป พวกชาวนาใชท้างเดินตามริมคลองน าเอาผลิตผลไปสู่ตลาดในเมือง เช่นเอา
กระสอบขา้วบรรทุกหลงัลาจูงไป พวกผูช้ายก็หาบตะกร้าผกักะหล ่าปลีไป คนรถเขน็ก็เอาตน้กกบรรทุก
รถไปเพื่อใชเ้ป็นเช้ือเพลิง เราผา่นบา้นท่ีก่อดว้ยอิฐโบกปูนขาวมีก าแพงลอ้มรอบ,กระท่อมท าดว้ยดิน
และศาลเจา้ก าแพงแดงเป็นระยะทางไกล แต่อากาศสดช่ืนดี เราผา่นไร่ท่ีปลูกผกัและไร่ถัว่ท่ีมีกล่ินหอม 
นกกางเขนและนกการังอยูบ่นไมสู้ง และนกลา้ร์คบินอยูใ่นอากาศ 

ในตอนเยน็ เม่ือจวนจะถึงเมือง เราผา่นฝงูเป็ดฝงูใหญ่ เพราะเมืองท่ีเราจะไปน้ีมีช่ือเสียงในการ
เล้ียงเป็ด พอค ่าลงเราก็ถึงสะพานท่าน ้าข้ึนจากเรือ พวกขนของไดม้ายกหีบห่อของเรา และพวกเด็กได้
ป่าวข่าวการมาถึงของเรา เคาะประตูหอ้งประชุมนมสัการริมถนน ผูป้กครองห้องนมสัการและภริยามา
ตอ้นรับเราดว้ยความยินดี เม่ือเอาส่ิงของเก็บในห้องวา่งแลว้ ผูป้กครองก็จุดตะเกียงเล็ก ๆ แลว้เราก็นัง่
สนทนาข่าวคราวต่าง ๆ ส่วนภริยาของผูป้กครองก็น าเอาหญา้มาใส่เตาไฟเพื่อปรุงอาหารเยน็ ใหแ้ก่  
ผูป้กครองคนน้ีเป็นคนสูง แต่งกายแบบชาวชนบท ในหนา้เห่ียว,หนวดยาว,ฟันหกัหมด เป็นคนขยนั
ขนัแขง็รักพระเจา้และเพื่อนบา้น ภายหลงัท่ีเรารับประทานอาหารและอธิษฐานร่วมกนัแลว้ก็เขา้นอน 

รุ่นข้ึนเชา้เราก็จดัแจงวางส่ิงต่าง ๆ ท่ีเราน ามาใหเ้รียบร้อย เพราะในหอ้งนั้นไม่มีเคร่ืองเรือน 
เพื่อนบา้นใกลเ้คียงก็เร่ิมมาเยี่ยม พวกหญิงชาวชนบทคิดวา่การใชหี้บท าโตะ๊และมา้นัง่เป็นความคิดท่ี
แยบคายดีมากคนหน่ึงไดม้าลูบคล าแขนของมิสลีเพื่อดูเคร่ืองแต่งกาย ถึงกบัเปิดกระโปรงดูกางเกง
ชั้นใน และสอบถามทุกส่ิงทุกอยา่ง การปฏิบติัเช่นน้ีจะตอ้งทนเอา เพราะถือวา่เป็นการคบมิตรกนั คริส
เตียนครอบครัวหน่ึงตั้งร้านขายของอยูใ่นเขตชุมนุมชนไดใ้ชใ้หบุ้ตรสาวหวัปีน าไข่มาใหเ้ป็นของขวญั 
เขาน าเอาเด็กหญิงบา้นนอกมาดว้ยสองคน มีแกม้แดงเหมือนสีกุหลาบ และมีผมปกหนา้รุงรัง แลว้พดูวา่ 
“ขา้พเจา้น าลูกศิษยม์าใหท้่านสองคน” 

ขา้พเจา้นัง่บนมา้ใกลก้บัอาซ้ิมแก่เขาปรับทุกขใ์หฟั้งต่าง ๆ ขา้พเจา้ทนฟังตลอดเร่ือง เม่ือเขาเล่า
จบเร่ืองแลว้ ขา้พเจา้ก็บอกวา่ขา้พเจา้ฟังเร่ืองของเขาโดยตลอด บดัน้ีขอให้เขาฟังเร่ืองของขา้พเจา้บา้ง 
ขา้พเจา้จึงเล่าเร่ืองพระเยซู ท าใหเ้ขาสนใจมาก ต่อมาผูป้กครองและภริยามาบอกวา่เขาจะไปป่าว



 56 

ประกาศใหม้าประชุมในตอนเยน็ เขาจึงผกูอวนลาเพื่อข่ีไปทางไกล ส่วนภริยาเอาผา้โพกหวัพาเราไปใน
ระยะใกล ้ ๆ เราไดไ้ปถึงบา้นหน่ึงในถนนสายนั้นไม่ไกลนกั ไดย้นิเขาเล่นไพน่กกระจอกท าดว้ยงา 
เจา้ของบา้นปิดประตูไม่ตอ้นรับเรา มิสลีแปลกใจวา่ท าไมเขาจึงท าเช่นนั้น ภริยาผูป้กครองจึงยิม้และ
ตอบวา่ ถา้เราถือหนงัสือพระคมัภีร์เขา้ไปในขณะเล่นการพนนักนัอยูน่ั้นเขาคิดไปวา่เราน าโชคร้ายและ
จะเป็นเหตุใหเ้ขาเล่นการพนนัแพ ้ (ในภาษาจีน ค าวา่ “แพ”้ และ “หนงัสือ” อ่านเสียง “จู” เหมือนกนั) 
บางแห่งเขาพดูตอ้นรับแต่ปากแต่การแสดงกิริยาอาการคลา้ยกบัไม่เตม็ใจเลย แต่ในแห่งท่ีสามการ
ตอ้นรับเป็นไปดว้ยความเตม็ใจ พวกผูช้ายกลบัมาจากทุ่งนาเหง่ือโทรม นัง่ลงสนทนากบัเรา พวกเด็ก ๆ
มองดูอยูห่่าง ๆ พวกผูห้ญิงน าไข่หวานมาเล้ียงเรา เขาเล่าเหตุการณ์ในปีท่ีล่วงแลว้ใหฟั้ง 

เราไดพ้บมิตรสหายเก่าแก่หลายคน คือมิสซิลได ซ่ึงเป็นคนฉลาดเฉียบแหลมไดม้าร่วมกบัเรา 
ขณะเดินทางไดเ้ล่าเร่ืองใหพ้วกเราฟังวา่การแจกใบปลิวไดป้ระโยชน์มาก เช่นเม่ือปีกลายไปเยีย่มมิสซิส
วงัผูซ่ึ้งอาศยัอยูท่ี่ต  าบลบ่อทองแดง แจกใบปลิว แลว้สอนใหอ้ธิษฐานวา่ “พระเยซูเจา้ขา้, ขา้พเจา้
อธิษฐานต่อพระองค ์ ปีน้ีไดไ้ปเยีย่มเขาท่ีบา้นเห็นเขาปิดใบปลิวไวท่ี้ฝาบา้นและสามารถอ่านออกดว้ย 
จึงถามเขาวา่เรียนอ่านดว้ยวธีิใด เขาบอกวา่บุตรชายสอนใหอ่้านวนัละเล็กนอ้ยตอนบุตรกลบัจาก
โรงเรียนจึงสามารถอ่านไดค้ล่อง 

เราไดพ้ากนัมาถึงกระท่อมทาปูนขาว หญิงกลางคนผูเ้ห็นพวกเราเขา้วางไวก้วาดวิง่มาตอ้นรับ
เรา เรียกช่ือเราลัน่ เอามือจบัเราทั้งสองตะโกนวา่ “พระเจา้ส่งพวกท่านมาจริง ๆ ควายของขา้พเจา้ป่วย
หนกัขา้พเจา้คิดวา่มนัจะตาย ขอใหพ้วกท่านช่วยกนัอธิษฐานใหม้นัสักหน่อยเถิด” เรามิไดห้วัเราะเยาะ
การขอร้องขอ้น้ี เพราะเห็นวา่ควายเป็นของมีค่ายิง่ส าหรับพวกชาวนา เขาเรียกควายวา่เป็นบรรพบุรุษ 
เวลากลางคืนก็ตอ้งเอาควายนอนบนเรือนดว้ย ควายเป็นทรัพยสิ์นอนัมีค่าของหญิงคนน้ี ถา้ไม่มีควาย
แลว้กไ็ม่มีอะไรไถนาแน่ ๆ ดงันั้นเราจึงร่วมใจกนัอธิษฐานเพื่อควายตวัน้ีและมนัก็หายป่วย  

พอตกเยน็เราก็กลบัมาถึงหอ้งนมสัการ,พวกประชาชนก็ทยอยกนัมาเร่ือย ๆ เรานัง่ใกลก้บัผูม้า
ก่อน ๆ และสอนใหเ้ขาอ่านใบปลิวขา้พเจา้นัง่ใกลม้ารดาซ่ึงมีบุตรสองคน ๆ หน่ึงก าลงัดูดนมอยู ่ อีกคน
หน่ึงก าลงัหดัเดินเตาะแตะดึงเส้ือมารดาอยู ่ เขาเอาใจใส่กบัเด็กส่วนหน่ึง และเอาใจใส่ตวัขา้พเจา้พดูอีก
ส่วนหน่ึง เขากล่าวตามขา้พเจา้ในขอ้ท่ีขา้พเจา้สอนให ้ ในท่ีสุดเด็กคนหดัเดินรบกวนเธอหนกัข้ึนเธอจึง
ลุกข้ึน ขา้พเจา้ก็เดินไปกบัเธอ คงเดินสอนเธอเร่ือยไป ในขณะท่ีเดินไปรอบ ๆ หอ้งนมสัการ “น่าอ่อน
ระอา” แต่ก็คงติดตามเร่ือยไป” 

มิสลีซ่ึงเป็นคนตรงไปตรงมาเม่ือเห็นพวกหญิงท่ีแกลง้ปิดประตูใส่หนา้เราจึงพดูวา่ “ถา้พวก
ท่านไม่รับเอาพระเยซูเจา้และทูลขอใหพ้ระองคย์กบาป พระองคก์็จะปิดประตูสวรรคใ์ส่หนา้ท่านดุจ
เดียวกนั” แลว้เธอจึงเอาพิณข้ึนมาและเอาเพลงนมสัการข้ึนมาร้อง แต่ยงัไม่ร้องทนัที ตอ้งอธิบาย
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ขอ้ความเสียก่อนและร้องซ ้ าใหเ้ขาฟังหลายหน พวกท่ีเคยร้องไดแ้ลว้ก็ช่วยเราร้องตามท านองและ
จงัหวะของตน แมจ้ะไม่ประสานเสียงกนั แต่ดว้ยน ้าใจยินดีก็ชดเชยความบกพร่องของเพลงไปได ้ และ
คงเป็นท่ีพอพระทยัพระเจา้ 

ขา้พเจา้ลุกข้ึนเทศนา ขา้พเจา้ใชถ้อ้ยค าและความเจนชดัท่ีชาวชนบทเคยฟัง เพราะเขาจะฟังยิง่
กวา่น้ีไม่ได ้ ถา้ขืนใชค้  าท่ีเขาไม่เคยไดย้นิจะฟังไม่รู้เร่ือง หรือมิฉะนั้นก็แปลความเอาเอง ตวัอยา่งเช่น 
ขา้พเจา้ใชค้  าในพระคมัภีร์วา่ “เฉลียงหรือระเบียง” โดยไม่ใชค้  าท่ีชาวชนบทรู้จกัเม่ือสอบถามหญิงคน
หน่ึงเขา้ใจวา่อยา่งไร เธอตอบค านั้นเขา้ใจวา่ขา้พเจา้พดูวา่ “หมาป่า” แต่เม่ือไดห้วา่นเมล็ดพืชลงไปแลว้
มนัก็เกิดผลข้ึนทุกปี ตอนแรกเป็นเมล็ดพืช ต่อมาก็เป็นรวง ต่อมาก็เป็นเมล็ดขา้วท่ีสุกในรวง เพราะวา่
พระเจา้ไดบ้นัดาลใหท้วข้ึีนเร่ือย ๆ 
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บทที ่13 ผ่านประตูทอง 

ระหวา่งฝังทะเลภาคตะวนัออกของประเทศจีนและฝ่ังตะวนัตกของทวปีอเมริกา มีมหาสมุทร
แปซิฟิคอนักวา้งใหญ่ไพศาลตั้งอยู ่ขา้พเจา้มีความปรารถนาอยูเ่สมอวา่ ขอใหน้ ้าในมหาสมุทรน้ีจงรักษา
สันติภาพซ่ึงพระเจา้ประทานใหน้ี้มัน่คงอยูต่ลอดไป ชาติทั้งสองน้ีมีหลายอยา่งเหมือนกนั แต่เฉพาะผูท่ี้
เคยขา้มมหาสมุทรน้ีหรือรู้จกัคนทั้งสองประเทศน้ีจึงจะเขา้ใจไดดี้ และเห็นวา่สันติภาพระหวา่งประเทศ
จีนและประเทศอเมริกาเป็นวิธีเดียวท่ีจะธ ารงสันติภาพไดท้ัว่โลก ประชาชนชาวจีนตั้ง 500 ลา้นคนก าลงั
ยุง่เหยงิในการเมือง เพราะพึ่งออกจากการเก็บตวัเสียนาน และพยายามจะปรับปรุงตวัเองใหเ้ขา้กบัโลก
สมยัใหม่อนัก าลงัหมุนจ๋ี ขา้พเจา้ไม่เคยนึกคิดเลยวา่จะมีการขดักนัระหวา่งประเทศเราทั้งสองเหมือน
อยา่งปัจจุบนัน้ี ไม่มีประโยชน์อะไรท่ีจะไปคิดถึงความผิดพลาดทางการเมืองท่ีท าให้เกิดการขดักนั ควร
ถือตามคติของชาวจีนท่ีวา่ “เป็นน ้าพระทยัของสวรรค”์ พระเจา้ตอ้งการให้เหตุการณ์เหล่าน้ีเกิดข้ึนเพื่อ
เราจะไดส้ านึกตวัถึงความชัว่ร้ายต่าง ๆ แลว้เลิกความชัว่เหล่าน้ีเสีย แลว้เดินตามทางสันติสุขของพระเจา้
เพื่อมนุษยท์ัว่ไป คือความสันติสุขแห่งไมก้างเขน 

คร้ังหน่ึง นกัเรียนจีนในเซ่ียงไฮไ้ดส้อบถามขา้พเจา้ถึงเร่ืองต่าง ๆ ในอเมริกา ขา้พเจา้จึงถามเขา
วา่อยากไปอเมริกาหรือ? เขาตอบวา่นกัเรียนในเซ่ียงไฮอ้ยากไปอเมริกาดว้ยกนัทั้งนั้น ขอ้ความน้ีอาจเกิน
ความจริงไปบา้งก็ได ้แต่ก็แสดงถึงความรู้สึกของคนจีนเม่ือประมาณสัก 50 ปีล่วงมาแลว้ อาจเป็นเพราะ
ตอ้งการตอบแทนพวกมิชชนันารีท่ีไดม้าแลว้ประการหน่ึง และเป็นความปรารถนาของพวกนกัเรียนท่ี
จะไดเ้ห็นความเจริญรุ่งเรืองฝ่ายวตัถุดว้ยตาตนเองหรือตอ้งการจะมีปริญญาดุษฎีบณัฑิตพว่งทา้ยช่ืออีก
ประการหน่ึงก็ได ้ ในปี 1921 ขา้พเจา้ไดมี้โอกาสร่วมเดินทางไปกบัมิสลีแมนในขณะไปเยีย่มบา้นเดิม 
เม่ือถึงเมืองฮอนโนลูลู ไดรั้บโทรเลขจากบุคคลผูส้นใจในการประกาศพระศาสนา ขอเชิญใหเ้ราไป
กล่าวค าปราศรัยตามคริสตจกัรต่าง ๆ 

เรือท่ีเราโดยสารไดผ้า่นประตูทองเวลากลางคืน ขา้พเจา้ไดเ้ห็นไฟฟ้าของประเทศอเมริกาเป็น
คร้ังแรกในเมืองซาฟรานซิสโก ไม่มีเสียงเอะอะโวยวายของพวกกรรมกรท่ีท่าเรือ และพอใจในการเป็น
ระเบียบของการตรวจหีบห่อฝ่ายศุลกากร ในประเทศจีนท่ีมีความหนาแน่น งานต าแหน่งเดียวกนัมีผูแ้ยง่
กนัท ามากมาย แต่บดัน้ีหญิงจีนช่ือคริสเตียนนา ไต๋ มาพบกบัประเทศประชาธิปไตยอนัแทจ้ริงเขา้แลว้ 
และไดพ้บกบัความเมตตากรุณาทัว่ไป เช่น จากคนขบัรถรับจา้ง,เจา้หนา้ท่ีจ  าหน่ายบตัรโดยสาร,คน
รถไฟ ตลอดจนสมาชิกคริสตจกัรทัว่ไป 

มิสโดแนลดินา แดมมะรอน และมิสเตียนฟูจู จากมิชชนัเพรชไปตีเรียน เพื่อนชาวจีนในนคร
ซานฟรานซิสโกไดม้าตอ้นรับเราท่ีเรือ เขาเคยมาตอ้นรับเรือท่ีมาจากประเทศจีนแทบทุกล าเป็นเวลาตั้ง
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หลายปีมาแลว้ เขาน าเราไปท่ีตึกแถวซ่ึงไดเ้ช่าไวส้ าหรับเราพกัในขณะท่ีเจา้ของตึกนั้นเดินทางไป
นิวยอร์ค 

ขา้พเจา้ใคร่จะขอชมเชยสตรีสองคนท่ีกล่าวนานมาแลว้ ซ่ึงบดัน้ีออกรับบ านาญแลว้ เขาไดช่้วย
พวกเด็กหญิงจีนไวห้ลายร้อยคนและเด็กเล็ก ๆ ในขณะตกอยูใ่นบ่วงดกัของเขตชาวจีนในซานฟรานซิส
โก ในหอ้งนอนของมิสแดมมะรอนมีโทรศพัทอ์ยูใ่กลเ้ตียง และเม่ือต ารวจเรียกออกไปท าการร่วมมือใน
เวลากลางคืนไม่วา่ชัว่โมงใด เธอจะต่ืนข้ึนและออกไปคน้หาคนท่ีตอ้งการทนัที และติดตามไป
ด าเนินคดีในศาลดว้ยถา้หากตอ้งการ ในขณะท่ีเราอยูท่ี่นั้น เธอไดรั้บโทรศพัทจ์ากต ารวจใหไ้ปคน้หา
เด็กหญิงจีนคนหน่ึงซ่ึงถูกล่อลวงใหไ้ปเป็นโสเภณี มิสแดมมะรอนรีบตรงไปยงัแหล่งสงสัย ปีนบนัได
ข้ึนไป เขา้ไปในหอ้งจบัตวัเด็กนั้นจูงออกไปทนัที ในขณะนั้นเอง ฝาหอ้งกลเล่ือนได ้ ๆ เล่ือนสกดัเธอ
และเด็กนั้นไว ้ เธอจึงตอ้งปล่อยมือใหเ้ด็กหญิงนั้นหลุดไป และกลบับา้นดว้ยมือเปล่า แต่คดีน้ีไปถึงศาล
ยติุธรรม และพวกเราไดไ้ปฟังการพิจารณาคดีน้ีท่ีศาลยติุธรรมดว้ยกบัมิสแดมมะรอน เธอไปยนืเป็น
พยานต่อหนา้ผูพ้ิพากษาดว้ยใบหนา้บริสุทธ์ิเหมือนกบัหนา้ของทูตสวรรค ์ กล่าวหาจีนเจา้ของโรง
โสเภณีวา่หลอกลวงคา้เด็ก แต่ทนายจ าเลยขู่ค  ารามเธอเหมือนหมาป่าพยายามพิสูจน์วา่เด็กไปท่ีนั้นเพื่อ
ติดต่อในธุรกิจท่ีชอบดว้ยกฎหมายต่างหาก 

ทุกคนเรียกมิสแดมมะรอนวา่ “คุณแม่” และมิสววูา่ “คุณนา้” พวกเด็กหญิงสาวในเมืองนั้นเล่า
วา่ คุณแม่และคุณนา้ไดอุ้ตสาหะฝ่าอนัตรายลึกเหมือนกน้ทะเล ร้ายแรงเหมือนกลางเตาไฟ ผา่นปากเสือ
ปากสิงห์โตเขา้ไปช่วยเราให้รอดออกมาได ้ ต่อมาพวกเด็กหญิงจีนเหล่าน้ีส่วนมากไดแ้ยกยา้ยไปอยูต่าม
มลรัฐต่าง ๆ ของประเทศอเมริกา เพื่อเป็นพยานถึงฤทธานุภาพของพระคริสต์ 

ในวนัอาทิตย ์ เราไปโบสถจี์น เราไดพ้บกบัผูน้ าวิญญาณท่ีมีใจร้อนรนคนหน่ึง เขาคอยน า
วญิญาณถวายพระเจา้เก่งท่ีสุด มิสลีแมนกล่าวในขณะสนทนาวา่ เขาเสียใจท่ีมีโอกาสเป็นพยานใหแ้ก่
ครอบครัวหน่ึงท่ีเดินทางมาดว้ยกนัในเรือ เม่ือเสร็จการประชุมนมสัการแลว้ไดก้ลบับา้นพกัซ่ึงมีเคร่ือง
ใหค้วามสะดวกทนัสมยัอยา่งพร้อมจนท าใหพ้วกเรารู้สึกวา่เหมือนเด็ก เขา้ไปสู่เมืองเคร่ืองจกัรกลไกล
ต่าง ๆ มิสลีแมนก็จากประเทศสหรัฐไปเสียตั้ง 20 ปี ส่วนขา้พเจา้ก็เป็นคนแปลกหนา้ ฉะนั้นเราจึงไม่
ช านาญในเคร่ืองสะดวกสมยัใหม่ เคร่ืองจกัรใหม่ท่ีเราประสบก็คือบนัไดอตัโนมติั เราไม่กลา้ลองใชดู้ 
ต่างคนต่างเก่ียงใหล้องดูก่อน แต่เราทั้งสองกลวัวา่จะตกกระไดปากแตก ฉะนั้น เราทั้งสองจึงตอ้งมี
บนัไดธรรมดาสูงตั้ง 4 ชั้นเพื่อข้ึนลงใหม่ท่ีพกั สหายของเราคือมิสแดมมะรอนและมิสอูพยายามช่วยเรา
ทุกวถีิทาง แต่ก็มิไดอ้ยูก่บัทุกเวลา และไม่นึกวา่เราจะโง่ถึงเพียงนั้น พอโทรศพัทด์งัข้ึนเราทั้งสองตกใจ 
ต่างคนก็ต่างเก่ียงใหเ้ป็นผูรั้บ เพราะเรากลวัวา่จะฟังไม่รู้เร่ืองและประหม่าพดูไม่ออก 
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เราทั้งสองไม่กลา้จะรับประทานน ้าก๊อกจึงตอ้งตม้เสียก่อนเหมือนกบัท่ีเราท าใหป้ระเทศจีนโดย
ไม่รู้วา่น ้าก๊อกนั้นบริสุทธ์ิและปลอดภยั  

พอถึงเวลารับประทานก็เตรียมตวันัง่พร้อมกนัก็มีเสียงเคาะท่ีประตูอยา่งผูท่ี้มีอ านาจท าใหเ้รา
สะดุง้ เราก็พบผูป้ระกาศใจร้อนรนคนท่ีกล่าวขา้งตน้ เธอบอกวา่พบครอบครัวท่ีเดินทางมาในเรือพร้อม
กบัเราท่ีถนนเพื่อน ามาพบกบัเรา เขาไดน้ าครอบครัวนั้นมาดว้ยใจร้อนรนในงานของพระเจา้ ครอบครัว
น้ีก็งงไปหมดไม่รู้เหตุผลท่ีเขาจูงเขา้มาพบ แต่ไม่ใช่ครอบครัวท่ีเราพบบนเรือ แต่เราก็เชิญใหเ้ขานัง่และ
เขาก็ยนิดีท่ีไดรู้้จกักบัคนท่ีมาจากประเทศจีน แมจ้ะถูกน ามารู้จกักนัโดยวธีิอนัแปลกประหลาดน้ีก็ตาม 
ปรากฏวา่เขาเป็นคนมาจากตระกลูใหญ่ในฮ่องกง ซ่ึงขา้พเจา้เคยรู้จกัมาก่อน และมีความยนิดีท่ีจะฟังค า
พยานของผูป้ระกาศใจร้อนรนคนนั้น และก็ไดม้าพบพวกคริสเตียนดว้ยกนัในเมืองน้ี นบัวา่ผูน้ า
วญิญาณคนน้ีคน้หาวิญญาณมาถวายพระเจา้ไดเ้ก่งมาก 

ในขณะท่ีพกัอยูใ่นเมืองซานฟรานซิสโก เราไดท้ราบเร่ืองนิกายแปลก ๆ ท่ีมีผูนิ้ยมกนัมาก แต่
เร่ืองท่ีขา้พเจา้สลดใจมากท่ีสุดก็คือพบวดัพุทธแห่งหน่ึงในเมือง เราจึงตั้งใจไปดูวา่เขาท าอะไรกนับา้ง 
ก่อนจะเขา้ประตูไปเราไดก้ล่ินธูป พอยา่งเขา้ไปขา้งในก็เห็นเขาจดัระเบียบเหมือนห้องประชุม
นมสัการคริสเตียน แต่บนแท่นมีพระพุทธประดิษฐานอยูแ่ทนท่ีจะใชม้่านแพรกลบัเอากระโปรงจีนไป
แขวนไวบ้นเศียรพระพุทธรูปมีนางชีผูห้น่ึงยนือยูข่า้งแท่นตีฆอ้งและระฆงัสลบักนั ส่วนพระสงฆช์าว
อเมริกนัโกนหวัห่มผา้เหลืองก าลงัอธิบายใหท่ี้ประชุมฟังวา่เม่ือพระเยซูมีอายไุด ้32 ปี พระองคมิ์ไดไ้ปท่ี
โบสถก์รุงเยรูซาเล็ม แต่ไดไ้ปท่ีวดัพุทธและฟังค าสั่งสอนของพระพุทธเจา้ ภายหลงัเทศน์แลว้ก็มีการ
ถวายทรัพยแ์ลว้มีการสวดมนตโ์ดยใชท้  านองของเพลงมนสัการคริสเตียน เม่ือตอนเลิกพระสงคน์ั้นก็ขอ
พระพรในนามของพระพุทธเจา้ ขา้พเจา้ถือวา่เป็นการดูหม่ินพระเจา้ เป็นการเลียนแบบนมสัการ
ของคริสเตียนแลว้เอาไปใชน้มสัการรูปเคารพ ขา้พเจา้มองดูหนา้ท่ีผูท่ี้มาประชุมเห็นวา่ทุกคนลว้นแต่
เศร้า ๆ กนัทั้งนั้น 

เรารีบออกจากท่ีนั้นเพราะเศร้าใจมาก พวกมิชชนันารีช่วยใหข้า้พเจา้พน้จากพุทธศาสนาใน
ประเทศจีน แต่ท่ีน่ีชาวพุทธหลอกลวงคนท่ีโง่เขลา ไม่มีค  าพดูอะไรท่ีจะแสดงความเสียใจออกมาได ้เม่ือ
ออกมาท่ีสะพานขา้งนอก ขา้พเจา้เห็นหญิงสองคนเดินไปขา้งหนา้ คนหน่ึงเต้ียด าส่วนอีกคนหน่ึงผอม
สูง จ าไดว้า่สองคนน้ีออกมาจากท่ีประชุมในวดัขา้พเจา้จึงรีบไปท่ีคนสูงแลว้ก็พดูกบัเขาวา่ขา้พเจา้เดิม
เป็นหญิงจีนนบัถือพุทธศาสนาและไม่เคยไดรั้บความสันติสุขในใจเลย ทางเดียวท่ีจะพบสันติสุข คือ 
โดยพระเยซูตริสตเจา้ ท่ีรู้ไดก้็เพราะไดพ้บมาดว้ยตนเองแลว้ 
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หญิงสูงกม้มองดูขา้พเจา้แลว้ดว้ยน ้าตาคลอหน่วย เธอพดูวา่ “หญิงจีนเล็กเอ๋ย, โปรดบอกเรา
หน่วยวา่จะพบความสุขไดท่ี้ไหน ขา้พเจา้เป็นญาติของโรเบิร์ต มอริสัน ไปนมสัการมาแทบทุกโบสถใ์น
เมืองน้ีแต่ไปพบสันติสุขในใจเลย” 

ขา้พเจา้จึงเชิญใหเ้ขามาสนทนากบัขา้พเจา้ท่ีบา้น ขา้พเจา้เตรียมจะเขียนต าบลท่ีอยูใ่ห้เขา จึง
หยบิกระดาษดินสอออกมาก็พอดีหญิงเต้ียด าหนัมาเล่นงานขา้พเจา้ดว้ยความโกรธ ผลกัขา้พเจา้ใหถ้อย
หลงัไปจนเกือบจะหงายหลงัพดูวา่ “เจา้หญิงจีนเล็ก ๆ เจา้จะพยายามใหเ้ราเปล่ียนศาสนาหรือ? พวก
มิชชนันารี เหล่าน้ีไปหลอกลวงเจา้มาแลว้มิใช่หรือ?” เขาจึงกระชากตวัหญิงคนสูงไปตามถนนโดยแรง 
ส่วนขา้พเจา้คงยนืงงอยูญ่าติของโรเบิร์ต มอริสัน เขา้มาอยูใ่นวดัพุทธเมืองซานฟรานซิสโกไม่น่าเช่ือเลย 
มิชชนันารีโปรเตสแตนทค์นแรกในประเทศจีนเป็นบุคคลท่ีเจา้พนกังานเรือลอ้เล่นวา่ “หนา้อยา่งน้ีหรือ
ท่ีจะไปเปล่ียนคนใหเ้ขาถือศาสนา” แต่บดัน้ีคนอ่ืนไดพ้ยายามเปล่ียนญาติของเขาใหเ้ขา้ถือพุทธศาสนา 
ขา้พเจา้ไม่พบหญิงคนน้ีอีกเลย แต่เร่ืองน้ีประทบัใจขา้พเจา้มากอยา่งไม่ลืมและขา้พเจา้ไดอ้ธิษฐานขอให้
เขาพบสันติสุขในการรู้จกัพระเยซูคริสต ์

ในขณะท่ีขา้พเจา้อยูใ่นประเทศอเมริกา ขา้พเจา้มีใจร่าเริงตลอดเวลา ต่ืนเตน้ในส่ิงท่ีไดพ้บเห็น 
ทุกคนนอกจากหญิงชาวพุทธท่ีพบบนสะพานเมตตาต่อขา้พเจา้ ขา้พเจา้เห็นคนปฏิบติัหลกั
ประชาธิปไตยทัว่ไปและงานของคริสเตียนก็ขยายออกอยา่งกวา้งขวาง 

ในปาซาเด็นนา มิส.และมิสซิส. มิลตนัสจว๊ตไดม้าเยีย่มเราเป็นคณะแรก และเชิญให้เราไปพกัท่ี
บา้นไม่หรูหราและปรนนิบติัเราดว้ยมือของเขาเอง 

ในเมืองดีทรอย ก่อนท่ีจะปราศรัยในสมชัชาใหญ่ของเพรสไบตีเรียน ขา้พเจา้กินอาหารไม่ได้
เป็นเวลา 3 วนั แต่เม่ือข้ึนไปบนเวที แทนท่ีจะเห็นคนหนา้เศร้าและเคร่งขรึมมองไปรอบ ๆ ก็เห็นแต่คน
หนา้ตายิม้แยม้แจ่มใส ความประหม่าพร่ันใจจึงหายไป 

ภายหลงัจากการปราศรัยท่ีวิทยาลยัพระคมัภีร์มูด้ีเมืองชิคาโกแลว้ พวกนกัเรียนทั้งหมดลุกข้ึน
และร้องเพลง “จงนอ้มถวายมงกุฎแก่พระองคพ์ระเจา้สูงสุด” ขา้พเจา้จะไม่ลืมการดลใจคร้ังน้ีจนวนัตาย 

ในนิวยอร์ค ขา้พเจา้ไดป้ราศรัยกบันกัโทษท่ีเรือนน าซิงซิง และพอใจท่ีทุกคนไดรั้บพระกิตติ
คุณและยอมเช่ือในพระเยซู เขาไดเ้ขา้แถวภายหลงัการประชุมนมสัการแลว้สัมผสัมือกบัขา้พเจา้และ
น ้าตาหยดลงบนมือขา้พเจา้ หลายคนบอกวา่จะไดพ้บกบัขา้พเจา้ในสวรรค ์

ท่ีเมืองนอฟิลดใ์นมดัซาจูเซท เม่ือขา้พเจา้ไปปราศรัยกบัพวกกรรมกรสตรีท่ีสถาน ดี.แอล.มูด้ี 
เขาไดพ้ากนัสละค่าจา้งปอกขา้วโพดหน่ึงชัว่โมงเพื่อสมทบทุนซ้ือหีบเสียงเพื่อใหข้า้พเจา้น าไปใชต้าม
บา้นนอกหน่ึงเคร่ือง 
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ในวอชิงตนั ขา้พเจา้พบกบัประธานาธิบดีฮาร์ดิง ขา้พเจา้จึงมอบหมึกจีนซ่ึงมหาจกัรพรรดิจีน
ไดม้อบใหแ้ก่บิดาขา้พเจา้ ท่านมีความพอใจและไดส้นทนากบัขา้พเจา้ และไดอ้อกค าสั่งใหเ้จา้พนกังาน
พาขา้พเจา้ชมทัว่ท าเนียบขาว 

ท่ีส านกังานลีแมนในเพนซิลเวเนีย ขา้พเจา้ยงัระลึกถึงบุญคุณความช่วยเหลือของลุงของมิสลี
แมน คือ ดร. เฮนรี ลีแมน ผูท้  าการประกอบโรคศิลปะในเมืองฟิดาเดลเฟียมาเป็นเวลา 55 ปีแลว้ เขาตอ้ง
อธิษฐานทุกวนัเวลา 6 โมงเชา้ บดัน้ีเขามองอะไรไม่เห็น แต่ยงัคงสุขมุคมัภีร์ภาพอยู ่ เม่ือขา้พเจา้แสดง
ความเห็นอกเห็นใจ เขาพดูวา่ “โลกน้ีเตม็ไปดว้ยความชัว่ร้าย เป็นการดียิง่ท่ีมองอะไรไม่เห็น” 

มีหลายคร้ังเม่ือโดยสารไปในรถไฟหรือรถประจ าทางจะมีคนยืน่ธนบตัรใบละ 5 ดอลล่าร์ 
ใหแ้ก่ขา้พเจา้บอกวา่ขอสมทบทุนใจกิจการงานในประเทศจีน  

ท่ีเมืองเชสเตอร์ตะวนัตกในเพนซิลเวเนียและท่ีอ่ืน ๆ ขา้พเจา้ไดป้ราศรัยกบัเด็ก ๆ และไดแ้จก
อีแปะทองเหลืองมีรูตรงกลางใหเ้ด็กคนละอนัขา้พเจา้บอกเด็กใหผ้กูอีแปะไวก้บัม่านหนา้ต่าง และให้
ระลึกอยูเ่สมอวา่เวลาเยน็ท่ีเขาปิดม่านหนา้ต่างเป็นเวลาเชา้ในประเทศจีนและขอใหอ้ธิษฐานเพื่อชาวจีน 
อีกหลายปีต่อมาในระหวา่งสงครามญ่ีปุ่น เด็กเหล่าน้ีไดเ้ขียนจดหมายไปยงัโรงพิมพ ์ ขอใหป้ระกาศ
วงิวอนเด็กในอเมริกาอธิษฐานเพื่อชาวจีนในเวลาเขาปิดม่านหนา้ต่าง 
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บทที ่14 กลบัสู่ประเทศจีน 

ไม่มีใครสามารถจะวา่ยน ้าอยูบ่นคล่ืนไดน้าน เพราะคล่ืนจะตอ้งวติกลงและน าเอาผูว้า่ยตกลงมา
ดว้ย ในขณะท่ีขา้พเจา้อยูใ่นอเมริกามารดาไดข้ายบา้นในถนนโรงโม่หิน เพราะมนัใหญ่เกินไปและ 
ล าบากต่อการซ่อมแซม แลว้มารดาก็ยา้ยไปอยูท่ี่บา้นเล็กท่ีท่าชาวประมง บา้นหลงัใหม่น้ีมืดทึบและรู้สึก
วา่ไม่เป็นท่ีชอบใจของพวกเรา มารดาไดส่้งโทรเลขเราไดรั้บท่ีประเทศญ่ีปุ่น ขอเชิญใหมิ้สลีแมนไปอยู่
ดว้ย เพราะมารดาไดม้อบใหข้า้พเจา้เป็นเด็กอยูใ่นความอุปการะของมิสลีแมนมาหลายปีแลว้ เม่ือกลบั
กรุงนานกิง ขา้พเจา้ตกใจมากเม่ือรถมา้น าขา้พเจา้ไปส่งท่ีบา้นใหม่ เพราะเป็นบา้นเช่ามี 2-3 หอ้งอยูท่าง
ขวามือของทางเขา้เป็นการตากหนา้มากไปหน่อยส าหรับผูท่ี้เคยอยูใ่นท่ีเก็บตวัมาแลว้ รู้สึกวา่เป็นการ
หนัหนา้ออกสู่ถนนทีเดียว 

มารดาอยูเ่ป็นสุขสบายดีขา้พเจา้รู้สึกดีใจมากท่ีไดม้าเห็นท่านและครอบครัวของขา้พเจา้อีก 
สุขภาพของขา้พเจา้เร่ิมเส่ือมลง และตอ้งบอกงดกิจการหลายอยา่ง ต่อมาขา้พเจา้ก็ไดรั้บความสะเทือน
ใจเม่ือมารดาไดต้ายลงโดยกะทนัหนัในปีต่อมา เม่ือขา้พเจา้ไปพกัผอ่นในกุลิง มารดาก็ยงัสบายดี พออีก
สิบวนัต่อมาก็ไดรั้บโทรเลขแจง้เร่ืองการตายน้ี ขา้พเจา้จึงรีบมาจดัพิธีศพของท่านตามท่ีท่านปรารถนา
ไว ้ คือท าแบบคริสเตียนและง่าย ๆ แมบ้างคนในครอบครัวจะคดัคา้นก็ตาม ท่านไม่ตอ้งการให้ฝังใน
เมืองแฮงเจา เพราะบดัน้ีเป็นคริสเตียนแลว้จึงฝังท่านไวท่ี้ป่าชา้ริมภูเขาในท่ีใกล ้ๆ กบั มร.ลีแมน 

พี่สาวคนท่ีหกของขา้พเจา้เป็นชาวพุทธท่ีเคร่งครัด แต่เธอก็พอใจพิธีเงียบ ๆ อนัเต็มไปดว้ย
ความหวงัน้ี เม่ือ 25 ปีก่อนน้ี เธอไดส้มรสกบัตระกลูมัง่คัง่ในกรุงนานกิง บิดาของสามีเธอด ารงต าแหน่ง
เช่นเดียวกบับิดาของขา้พเจา้ แต่ไดต้ายลงกะทนัหนั และสามีของเธอก็ตายดว้ย เธอมีบุตรสามคน คนโต
อาย ุ3 ขวบ คนรอง 2 ขวบ คนท่ีสาม 6 เดือน ในครอบครัวน้ีจึงมีหญิงหมา้ย 3 คน ยายคนหน่ึง มารดา
และลูกสะใภบุ้ตรคนโตไดรั้บมรดกจ านวนมาก มัง่มีเช่นน้ีแลว้ผลสุดทา้ยจะเป็นอยา่งไร หญิงหมา้ยทั้ง 
3 ท าใหเ้ด็กน้ีเสียนิสัยตั้งแต่ยงัเล็ก ๆ ฉะนั้นจึงปกครองไม่ไดเ้ม่ือโตข้ึน เด็กชายคนน้ีช่ือนายพนูสุข เป็น
คนมีนิสัยอนัธพาลและใชจ่้ายสุรุ่ยสุร่าย เขาเยาะเยย้การ้องไหแ้ละการคดัคา้นของพวกผูใ้หญ่ถา้ไม่ยอม
ใหเ้งินก็ท าลายหีบทรัพยแ์ละลกัเอาของมีค่าไปหมด เขาใชเ้งินจ านวนตั้งหลายหม่ืนเป็นเทน ้าในการเล่น
ผูห้ญิง เล่นการพนนัและเสพของมึนเมา 

คืนวนัหน่ึง ในขณะเล่นการพนนัไดเ้สียเงินจ านวนมาจึงกลบับา้นแต่เชา้มืดเพื่อขู่เข็ญเอาเงินจาก
ยาย เขาจึงเขา้ไปในห้องนอนของยายและขู่ใหส่้งสร้อยไข่มุกให ้

ยายตกใจไม่รู้สร้อยไข่มุกอะไร เขาจึงบอกวา่สงสัยสร้อยไข่มุกสายท่ีจะใหเ้ขาในเวลาสมรส 
ยายจึงบอกวา่เป็นทรัพยสิ์นมรดกจะใหแ้ก่เจา้สาวของเขาเท่านั้น 
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แต่เขาก็ขู่ใหส่้งใหโ้ดยเร็ว บอกวา่เม่ือสมรสแลว้เอาส่ิงอ่ืนใหเ้จา้สาวก็ได ้
ยายสังเกตดูความเยอ่หยิง่จองหองของหลานจึงไม่ยอมให้ หลานจึงกระโดดเขา้ตบหนา้ยาย ขู่

เอาทรัพยใ์หไ้ด ้พี่สาวคนท่ี 6 ไดย้นิจึงรีบวิง่ไปดู แต่นายพนูสุขก็ไดผ้ลกัมารดาของตวัลม้ไป คนครัวถือ
ถงัเดินผา่นจึงตกใจวิง่เขา้ไปดูและเอาน ้าสาดนายพนูสุข แต่ก็หลบได ้ คนครัวโกรธมากตั้งใจจะเล่นงาน
คนชัว่ร้ายคนน้ีจึงยกเกา้อ้ีทุ่มนายพนูสุข ๆ หลบหนีไปได ้

นายพนูสุขออกจากกรุงนานกิงไปยงัเมืองวซีู ตระกลูน้ีมีหา้งร้านใหญ่ ๆ หลายแห่งและไปใช้
อ านาจขู่เขญ็เอาเงินจากผูจ้ดัการ แลว้ก็เขียนจดหมายมาขู่ทางบา้นวา่จะท าร้ายนอ้งชายใหพ้ิการตลอด
ชีวติเพื่อไม่ใหมี้โอกาสรับมรดกได ้ เขาจา้งคนร้ายมาซุ่มคอยท าร้ายนายทรัพยสิ์นในขณะท่ีเขาเดินไป
โรงเรียน แต่อุบายน้ีไดล่้วงรู้ นอ้งชายจึงไปซ่อนตวัเสียท่ีอ่ืน พี่สาวท่ีหกเขียนจดหมายไปยงับรรดา
ผูจ้ดัการหา้งในเมืองวซีูสั่งไม่ใหเ้งินแก่นายพนูสุข และแจง้ต ารวจใหจ้บักุม แต่เขาฉลาดมากจึงหลบหนี
ไป พี่ชายคนท่ี 8 ออกอุบายชกัชวนเขามาเล่นหมากรุก และมารดาของเขารีบไปแจง้ต ารวจมาลอ้มบา้น 
นายพนูสุขหลงอุบายจึงเขา้มาเล่นหมากรุก แต่ในไม่ชา้ก็ชกัระแวงสงสัยวา่เป็นอุบาย เขาจึงหาโอกาส
หนีไปจนไดจึ้งเป็นการเอาชนะพวกญาติพี่นอ้งอีกคร้ังหน่ึง 

ตอนหลงัเขาถือปืนไปขู่ผูจ้ดัการหา้งใหส่้งเงินให้เขา ถา้มิฉะนั้นเขาจะยงิใหต้าย พวกเสมียนรุม
กนัจะเล่นงานเขา ๆ จึงตอ้งหนีไป เม่ือพี่สาวคนท่ีหกทราบข่าวน้ีก็หมดปัญญา มีทางเดียวเท่านั้นคือจบั
ใส่คุกเท่านั้น เธอจึงบอกต ารวจใหจ้ดัการทนัที ในท่ีสุดนายพนูสุขก็ถูกจบัและจ าคุก มารดาจึงประกาศ
ในหนงัสือพิมพต์ดัเขาออกจากการเป็นทายาท เธอไดรั้บความช ้าใจมาก และเป็นเวลาท่ีเธอพาลูกอีกสอง
คนมาอยูก่บัเราท่ีท่าเรือชาวประมง การสวดมนตแ์ละปฏิญาณตนกินผกัก็ไม่ช่วยระงบัทุกขข์องเธอได ้
ดงันั้นเธอจึงยอมฟังเร่ืองวธีิพบสันติสุขในพระคริสตจ์ากเรายิง่กวา่แต่ก่อน แต่ตอ้งใชเ้วลาพากเพียรและ
สัง่สอนเธออยูห่ลายสัปดาห์เธอจึงรับเอาพระคริสต ์ แลว้เธอก็เลิกกินเจ ต่อมาบุตรอีก 2 คนของเธอก็รับ
เอาพระคริสต ์ทั้งสามคนจึงรับบพัติศมาพร้อมกนั แมจ้ะมีการทดลองเกิดข้ึน ความเช่ือของเธอก็เขม้แขง็
ยิง่ข้ึน ต่อมาเธอไดม้อบการถวายชีวตินายพนูสุขใหแ้ก่พระเจา้และอธิษฐานเผื่อเขาดว้ยความจริงใจ 

นายพนูสุขไดเ้ขียนจดหมายถึงขา้พเจา้ใหพ้ดูกบัมารดาของเขาใหจ้ดัการปล่อยเขาออกจาก
เรือนจ า มิสลีแมนไดส่้งพระคมัภีร์ไปให้เขาอ่านแลว้เขาก็อา้งขอ้พระคมัภีร์เพื่อแสดงวา่เขาไดก้ลบัใจ
แลว้ เม่ือขา้พเจา้เสนอใหป้ล่อยเขา ทุกคนก็คดัคา้นวา่จะไม่ยอมเก่ียวขอ้งเป็นอนัขาดถา้ขืนจดัการปล่อย
ตวัออกมา ขา้พเจา้จะตอ้งรับผดิชอบ อยา่งไรก็ดีขา้พเจา้อยากจะใหโ้อกาสแกต้วัแก่เขาจึงบอกไปวา่
ขา้พเจา้จะเป็นผูรั้บรองให้ ถา้เขากลบัมาบา้นและสัญญาวา่จะเช่ือฟังขา้พเจา้ เขายอมตกลงดงันั้น ขา้พเจา้
จึงจดัการปล่อยตวัเขาไป 
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ขณะท่ีครอบครัวก าลงัประชุมอธิษฐานในตอนเชา้และอ่านพระคมัภีร์กิจการตอนท่ีเปาโลถูก
ปลดปล่อยออกจากเรือนจ า ทนัใดนั้นก็มีเสียงดงัขา้งนอก ประตูไดเ้ปิดออก แลว้นายพนูสุขก็ไดม้ายนือยู่
ตรงหนา้เรา ขา้พเจา้ก็รู้ไดท้นัทีวา่นิสัยของเขายงัไม่เปล่ียนแปลง ความเกลียดชงัยงัคุอยูใ่นดวงใจของเขา 
ขา้พเจา้ก็รู้สึกสลดใจทนัที เขาไม่กลบัใจเขาหลอกลวงขา้พเจา้ ๆ จะจดัการประการใดดี มารดาของเขา
พดูดว้ยแต่เขาไม่ยอมพดู เขาพดูกบัขา้พเจา้เท่านั้น ขา้พเจา้จึงใหเ้ขาไปอยูใ่นห้องขา้พเจา้และหา้มไม่ให้
เขาออกจากบา้นโดยมิไดรั้บอนุญาตจากขา้พเจา้และตอ้งไปในรถลากของขา้พเจา้เท่านั้น 

พี่สาวคนท่ีหก, สะใภค้นท่ีสองและคนอ่ืน ๆ ไดป้ระณามขา้พเจา้หาวา่เด็กคนน้ีไม่เปล่ียนนิสัย 
เขาใชอุ้บายหลอกลวง เม่ือมีเสืออยูใ่นบา้นแลว้ต่อไปจะเกิดเร่ืองใหญ่โต 

เขาไดเ้ขียนขอ้ความเตือนใจไวใ้นหอ้งตามฝาผนงัวา่ “ตอ้งฆ่ามารดาให้ตาย” “ตอ้งฆ่าผูจ้ดัการ” 
“ตอ้งฆ่านอ้งชาย” เวลาเดือดดาลข้ึนมาถีบประตูห้องจนพงั ขา้พเจา้จะพดูอะไรเขาก็ไม่ตอบ นัง่ขรึม
มองดูแต่พื้นกระดานเท่านั้น คนใชเ้ก่าแก่ของเขาพดูวา่ “เด็กคนน้ีเป็นคนชัว่ร้ายท่ีสุดเท่าท่ีเคยเห็นมา ถา้
เด็กคนน้ีเปล่ียนใจได ้ คนในหมู่บา้นของขา้พเจา้ทั้งหมดก็จะเช่ือพระเยซู” ขา้พเจา้จดัหางานใหเ้ขาท า 
และจดัการใหเ้ขาคดัเลือกขอ้ความในใบปลิว เขายอมท า แต่จิตใจยงัคงแขง็กระดา้งเหมือนหินอยู่
เช่นเดิม 

ต่อมาเขาเร่ิมเขียนบทประพนัธ์และบทความส่งไปลงในหนงัสือพิมพเ์ขามีวธีิเขียนท่ีดีเลิศ 
หนงัสือพิมพไ์ดใ้หค้่าเขียนแก่เขาอยา่งงาม ดงันั้นเขาจึงมีอาชีพท าเพลินอยูเ่ป็นเวลานาน อีกสองปีต่อมา
เขาสอบเขา้มหาวทิยาลยัไดแ้ละสอบไดเ้ป็นท่ีหน่ึง ชีวติของเขาไดเ้ปล่ียนแปลงไปแต่เดิมเคยสุรุ่ยสุร่าย 
บดัน้ีเหนียวแน่นดี เดิมเคยเกียจคร้าน บดัน้ีขยนัขนัแขง็ดี เดิมเคยเอะอะบดัน้ีเป็นคนสงบเสง่ียม แต่ยงัไม่
ยอมพดูกบัมารดาระหวา่งน้ี ดงันั้นเราจึงรู้วา่เขายงัมีความโกรธอยู ่ และยงัไม่ส านึกบาปของตน แต่
มารดาก็ไม่เลิกอธิษฐานเพื่อเขา 

ภายหลงัเรียนจบแลว้ เขาไดไ้ปเมืองฮงัเจาเพื่อศึกษาต่อในวทิยาสูงข้ึนไป แต่ตอนน้ีเองเขาก็ตอ้ง
ลม้ป่วยซูบผอมและอ่อนเปล้ียลงเร่ือย ๆ และจวนจะตายอยูแ่ลว้ เม่ือเขา้คัน่ร้ายแรงเช่นน้ีพระเจา้ทรง
ตอบค าอธิษฐานของมารดาและทรงเปิดตาให้เขาเห็นวา่เขาเป็นผูท้  าความผิดบาปต่อมารดาและนอ้งชาย
ไม่ใช่นอ้งชายและมารดาท าความผดิบาปต่อเขา เขาจึงส านึกตวัเองเหมือนเร่ืองบุตรนอ้ย และรู้วา่ความ
บาปของเขานั้นใหญ่หลวงยิง่นกั เขาจึงอยากจะเห็นหนา้ตามารดา เม่ือมารดากม้ลงดูหนา้เขา ๆ จึงจอ้ง
มองดูหนา้มารดาอยา่งไม่เคยพบมาตั้งนาน มองเห็นทุกขท่ี์ตวัเองไดก่้อใหเ้กิดข้ึนแลว้ก็ร้องไหพ้ดูวา่ 
“คุณแม่ครับ คุณแม่รักและเมตตากรุณาผม แต่ผมเป็นสุนขัท่ีกดัมือผูท่ี้ให้อาหาร เนรคุณต่อผูมี้พระคุณ 
ขอไดโ้ปรดยกโทษให้ผมเถิดครับ” 
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มารดาร้องไห้ตอบวา่ “เจา้เป็นบุตรของแม่, แม่ยกโทษให้ทั้งหมด แต่เจา้จะตอ้งขอให้พระเยซู
ยกโทษใหแ้ก่เจา้เหมือนกนั พระเยซูเท่านั้นท่ีจะก าจดับาปของเจา้และช าระจิตใจของเจา้ใหบ้ริสุทธ์ิได”้ 

บุตรจึงตอบวา่ “ครับ, ผมจะขอใหพ้ระเยซูยกโทษแก่ผมและเป็นพระผูช่้วยใหร้อดของผม 
ขอใหคุ้ณแม่อธิษฐานเพื่อผมดว้ย” ในขณะท่ีมารดาอธิษฐานน ้าตาหยดลงถูกแกม้ท่ีซูบผอมของบุตร นบั
แต่นั้นมาบุตรก็ค่อยทุเลาข้ึนและเกือบจะหายปกติอยูแ่ลว้ ก็เผอิญคนใชน้ าอาหารท่ีไม่สะอาดมาใหเ้ขา ๆ
จึงกลบัทรุดหนกัลง วนัหน่ึงเขาจึงรีบให้คนไปตามศิษยาภิบาลมาท าพิธีบพัติศมา และอีกสองสามวนั
ต่อมาเขาก็ส้ินใจ และไปเขา้เฝ้าองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ในสวรรค ์
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บทที ่15 ราชินีแห่งต าหนักมดื 

ตลอดระยะเวลาท่ีเรามาอยูท่ี่บา้นท่าชาวประมงก็ประสบแต่ความตาย เช่น มารดา, พี่ชายคนท่ี
สองและภรรยา, ลูกพี่ลูกนอ้งคนหน่ึง,หลานชายอีกคนหน่ึงคือนายพนูสุข และครอบครัวของเราก็แยก
ยา้ยกนัไป เน่ืองจากสุขภาพของขา้พเจา้ถอยเส่ือมลง มิสลีแมนจึงตดัสินใจท่ีจะยา้ยไปอยูท่ี่บา้นซ่ึงปลูก
ไวห้ลงัหอ้งประชุมนมสัการท่ีถนนโรงยอ้มผา้ เพราะในเวลานั้นไม่มีเงินจะปลูกส าเร็จ ดงันั้นชาวบา้น
จึงเรียกวา่ “ชั้นบนมีหนา้ต่างส าเร็จเรียบร้อย ขา้งล่างมีแต่ประตูลูกกรงไม่มีฝา” 

ระหวา่งปี 1930-1937 ขณะท่ีอยูบ่นถนนยอ้มผา้ มิสลีแมนไดท้  างานส าคญัยิง่ส าเร็จ ส่วน
ขา้พเจา้ก็ไดรั้บทุกขท์รมานแสนสาหสั มิสลีแมนไดท้  าใหค้วามฝันของบิดาเธอส าเร็จผล คือเม่ือ
ประมาณ 50 ปี ล่วงมาแลว้ ท่านไดท้  าการศึกษาภาษาจีนเพื่อตวัเองก่อน แลว้ต่อมาไดพ้ยายามสอนคน
อ่ืนใหอ่้านหนงัสือพระคมัภีร์ออก ท่านไดฝั้นถึงการท่ีจะท าใหภ้าษาจีนเขียนง่ายเขา้ 

ส าหรับชาวจีน ตวัอกัษรท่ีเขียนข้ึนถือวา่ เป็นวฒันธรรมชั้นเยีย่มของชาติ ตวัอกัษรจีนไม่ใช่
เคร่ืองหมายแสดงการออกเสียงเช่นตวัอกัขระภาษาองักฤษ แต่ตวัอกัษรจีนเป็นภาพของส่ิงต่าง ๆ ท่ี
น าเอามาประกอบเป็นความคิดข้ึนใหม่ ฉะนั้นตวัหนงัสือจึงเป็นเคร่ืองแสดงความคิดลึกซ้ึงและเป็นภาพ
วจิิตรดว้ย ฉะนั้นการเรียนอ่านและเรียนเขียนจึงตอ้งใชเ้วลานานมาก น่ีแหละเป็นขอ้บกพร่องส าคญั
เพราะตอ้งใชเ้วลานานมากในการเรียนรู้หลกัของภาษา คนท่ีมีเวลาวา่งจริง ๆ เพียงจ านวนนอ้ยเท่านั้นจึง
จะสามารถเรียนได ้ ส่วนประชาชนทัว่ไปเรียนรู้เพียงเล็กนอ้ยเท่านั้น แมแ้ต่ในระบบการศึกษาสมยัใหม่
ก็มีคนเพียง 2 ใน 10 เท่านั้นท่ีสามารถอ่านออกเขียนได ้

แต่วฒันธรรมตะวนัตกไดน้ าเอาแนวความคิดแบบใหม่มาดว้ยกล่าวคือ ถือวา่การเขียนหนงัสือ
เป็นเคร่ืองมือเผยแพร่ท่ีส าคญัส าหรับคนทัว่ไป มิใช่เป็นสมบติัของบุคคลชั้นอภิสิทธ์ิเสียแลว้ บุคคลชั้น
ผูน้ าของจีนใหม่ เห็นความส าคญัของการศึกษาท่ีจะก าจดัการไม่รู้หนงัสือของคน 500 ลา้นใหห้มดไป 
และใชภ้าษาพดูอยา่งเดียวกนัใหท้ัว่ประเทศจีน ถา้ท าการปฏิรูปน้ีไม่ส าเร็จ ประเทศจีนก็ไม่หวงัท่ีจะเป็น
ชาติส าคญัในโลกสมยัใหม่ได ้

ประเทศเกาหลีไดใ้ชร้ะบอบน้ีมาตั้งหน่ึงพนัปีแลว้ และประเทศญ่ีปุ่นก็ใชว้ธีิเดียวกนักวาดลา้ง
การไม่รู้หนงัสือใหห้มดไป 

ฉะนั้น รัฐบาลคณะชาติจีนจึงไดว้างโครงการ 5 ปีซ่ึงจะจดัใหใ้ชพ้ดูภาษาปักก่ิงเป็นมาตรฐาน
ทัว่ประเทศ และด าเนินการตามโครงการศึกษาประชาชนไดใ้ชร้ะบบออกเสียงเพื่อท าใหก้ารอ่านและ
เขียนง่ายเขา้ คือใชเ้คร่ืองหมาย 37 อยา่งเพื่อเขียนลงเป็นค าพดูทุกค าพดูไม่ใหเ้กินกวา่ 3 เคร่ืองหมาย 
ฉะนั้นทุกคนอาจเขียนภาษาค าพดูเป็นตวัหนงัสือได ้และสามารถอ่านขอ้ความท่ีเขียนไดด้ว้ย 
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เพื่อขยายประโยชน์ของระบบน้ี ค าออกเสียงทุกค าไดเ้อาผสมกบัตวัอกัษรท่ีตรงกนัเป็นแถว
ขนานกนั ฉะนั้นคนท่ีเรียนออกเสียงไดก้็อ่านตวัหนงัสือได ้

ค าออกเสียงท่ีควบไปกบัตวัอกัษรมิใช่ท าใหก้ารออกเสียงของตวัอกัษรตั้งเกือบ 5000 ตวัใน
พระคมัภีร์อยา่งถูกตอ้งเท่านั้น แต่ยงัท าใหผ้นัเสียงไดถู้กตอ้งดว้ย ตวัอกัษรท่ียาก ๆ ท่ีมีระบบการออก
เสียงวางอยูใ่กล ้ ๆ ไม่ยากไปกวา่การออกเสียงตวัอกัษรง่าย ๆ ตามแบบใหม่น้ี เรียนจริง ๆ เพียง 2-3 
สัปดาห์ก็สามารถอ่านออกเขียนได ้ซ่ึงตามระบบเก่าตอ้งใชเ้วลาถึง 30 ปีเป็นอยา่งนอ้ย 

ส าหรับพวกมิชชัน่นารีท่ีมาเรียนภาษาจีนถือกนัวา่เป็นภาษาท่ียากท่ีสุดในโลก การศึกษาออก
เสียงท าใหพ้ดูและใชไ้ดถู้กตอ้ง มิฉะนั้นแลว้จะไม่มีวธีิอ่ืนท่ีจะเรียนไดถู้กตอ้ง มีพวกมิชชัน่นารีใหม่ ๆ 
ท่ีออกเสียงและใชส้ าเนียงผดิท าใหเ้กิดตลกขบขนั แต่การพดูผดิเร่ือย ๆ ไปไม่ใช่ของขบขนัเลย 

มิสลีแมนเห็นวา่อาจใชว้ธีิน้ีพิมพพ์ระคมัภีร์ใหมี้ตวัอกัษรและการออกเสียงขนานกนัไปได ้ เพื่อ
จะไดใ้หค้นธรรมดาสามญัมีพระคมัภีร์ทัว่ไปถือหลกัท่ีวา่ “ใหช้ายหญิงและเด็กทุกคนมีพระคมัภีร์” พระ
คมัภีร์ท่ีคนธรรมดาสามญัอ่านออกท าหนา้ท่ีเผยแพร่พระกิตติคุณไดดี้กวา่วธีิอ่ืน และความเขม้แขง็ของ
คริสตจกัร ก็ตอ้งอาศยัจ านวนของสมาชิกท่ีสามารถอ่านพระคมัภีร์เป็นส่วนส าคญั 

วนัหน่ึงขณะท่ีรับประทานอาหารไดส้นทนากบัสหายผูห้น่ึงถึงการท่ีจะเขา้ร่วมมือกบัรัฐบาลใน
โครงการศึกษาประชาชน สหายผูน้ั้นก็ไดพ้ดูวา่เขายนิดีจะใหเ้งินเร่ิมด าเนินการเป็นจ านวน 2,000 ดอล
ล่าร์ 

นบัวา่เป็นส่ิงประทานจากสวรรค ์มิสลีแมนไดรั้บเอาทนัที สมยันั้นเงินจ านวนน้ีคิดเป็นเงินจีนก็
ราว 6,000 เหรียญ และพอท่ีจะใชจ่้ายเป็นทุนเร่ิมแรกของโครงการ มิสลีแมนจึงจา้งผูพ้ิมพท่ี์ช านาญหน่ึง
คนและลูกมือสองคน ต่อมาตั้งท่ีท าการข้ึนท่ีเมืองเซ่ียงไฮ ้การท าตวัสะกดและเสียงท่ีถูกตอ้งของค า ผสม
ตวัอกัษรกบัระบบออกเสียง การออกแบบตวัพิมพ ์ ท าแม่พิมพห์ล่อตวัอกัษร หล่อตวัพิมพ ์ เรียงพิมพ,์ 
อ่านปรู๊ฟ และพิมพส์ าเร็จเหล่าน้ีตอ้งติดต่อกนัโดยทางไปรษณียร์ะหวา่งกรุงนานกิงและเซ่ียงไฮ ้ เธอท า
หนา้ท่ีตรวจปรู๊ฟ ส่วนคนงานออกก าลงัหล่อตวัพิมพ,์ เรียงพิมพแ์ละจดัพิมพ ์สมาคมพระคมัภีร์ตกลงวา่
จะท าการพิมพจ์  าหน่ายเม่ือเราท าเสร็จแลว้ 

สตรีผูเ้ดียวมีเงินเพียง 2,000 ดอลล่าร์จดัพิมพพ์ระคมัภีร์ทั้งเล่มโดยใหมี้ตวัหนงัสือและวธีิออก
เสียงเพื่อประโยชน์ของชาวจีนทัว่ไป นบัวา่เป็นงานหนกั แต่เธอก็มีความรู้พอท่ีจะท าได ้ เธอมีความรู้ใน
ส าเนียงและค าพดูของชาวจีนเป็นอยา่งดี มีความตั้งใจเหมือนเหล็ก และมีความเช่ือมัน่ในการงาน 

ขา้พเจา้ก็สนใจงานน้ีและเตรียมตวัท่ีจะช่วยเหลือ แต่ไม่ใคร่รู้เหตุการณ์ขา้งหนา้ วนัหน่ึงตอน
เชา้ฤดูหนาว ขา้พเจา้ไปพบกบันายกเทศมนตรีดว้ยกิจธุระ สังเกตเห็นมีเตาผงิไฟในท่ีท าการของเขาจึง
อยากไดส้ักหน่ึงเตา พอขา้พเจา้กลบัถึงบา้นขา้พเจา้วา่ห้องใหญ่ไดถู้กเปล่ียนแปลงใหเ้ป็นหอ้งอบอุ่นใน
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ฤดูหนาว ขา้พเจา้ยงัไม่ทนัจะนัง่ลงเรียบร้อยก็พอดีมีคนสองคนหามเตาแบบเดียวกบัท่ีขา้พเจา้เห็นใน
หอ้งของนายกเทศมนตรีเขา้มา มีคนจดัส่งมาใหข้า้พเจา้ ขา้พเจา้พอใจในหอ้งอบอุ่นและไดเ้ห็นแสงไฟ
สวา่งก่อนจะเขา้นอน,ชอบมาก 

แต่ขา้พเจา้มิไดเ้ห็นมนัอีกเป็นเวลาปีกวา่ ในตอนเชา้ขา้พเจา้ต่ืนข้ึนรู้สึกวา่บา้นหมุนต้ิว และ
สายตาพร่าไปหมด และตวัแขง็ท่ือเหมือนผีตาย ขา้พเจา้ไม่สามารถจะบอกใครไดว้า่เป็นอะไร ขา้พเจา้
ไดแ้ต่ครางและโบกมือไปมา มิสลีแมนและคนใชเ้ขา้ใจจึงช่วยกนัพยาบาลจนเตม็ความสามารถ ท าม่าน
ด ารอบหอ้งเพื่อกนัแสงสวา่งและเอาผา้ด าผกูตาขา้พเจา้ มีหญิงคนหน่ึงคอยอยูใ่กลข้า้พเจา้ ขา้พเจา้นอน
น่ิงเหมือนคนตายไม่อาจกินอะไรได ้ เคล่ือนไหวไม่ไดเ้ป็นเวลา 17 วนั พดูไม่ไดแ้ปดเดือน และลืมตา
ไม่ไดเ้ป็นเวลาหน่ึงปีคร่ึง 

ดร. ดาเนียลแห่งเพรสไปตีเรียนมิชชนัไดม้าเยีย่มขา้พเจา้บ่อย ๆ และช่วยเหลือขา้พเจา้ แต่เม่ือ
ส้ินปีหน่ึงภายหลงัท่ีไดป้รึกษากบัผูเ้ช่ียวชาญกบัทุก ๆ โรคแลว้ เขาก็บอกวา่หมดหวงัและใหแ้จง้แก่
ครอบครัว พี่ชายพี่สาวและสหายก็จดัเตรียมหีบศพและผา้คลุมศพ แต่มิสลีแมนไม่หมดหวงั ไดส่้งโทร
เลขไปต่างประเทศขอใหช่้วยกนัอธิษฐาน และจา้งช่างมาเตรียมเคร่ืองแต่งตวัฤดูร้อนเพื่อขา้พเจา้ ส่วน
พวกในครอบครัวเตรียมการฝังศพขา้พเจา้ ครอบครัวตอ้งการให้เรียกหมอจีนท่ีมีช่ือเสียงมาตรวจ
ขา้พเจา้ หมอจีนจบัมือขา้พเจา้และพดูวา่ “มิสไต๋, พวกเรานบัถือช่ือเสียงของเธอ แต่เธอตอ้งเขา้ใจวา่
น ้ามนัก าลงัแหง้และตะเกียงจวนจะดบั เธอจะมีชีวติไม่เกินสามวนั” 

ขา้พเจา้นอนอยูบ่นเตียงใกลจ้ะตายจึงไม่รู้สึกเจบ็ปวด และฝันเห็นมงกุฎงามลอยข้ึนสู่สวรรค ์
ขา้พเจา้ไดย้นิเสียงเพลงไพเราะจึงคิดในใจวา่ “แหม, เขาตอ้นรับดีเหลือเกิน” แต่ขา้พเจา้ไดย้นิเสียงบอก
วา่ “ไม่ใช่เป็นการตอ้นรับ แต่เป็นการฝึกซอ้มเท่านั้น” เม่ือขา้พเจา้ต่ืนข้ึนไดย้นิเสียงมิสลีแมนอธิษฐาน
และสะอ้ืนอยูใ่กล ้ๆ ขา้พเจา้ ๆ ป่วยหนกัจวนตายแลว้ แต่บดัน้ีเร่ิมทุเลาข้ึน 

รุ่งข้ึน ดร.ดาเนียลส่งจดหมายมาบอกวา่ “ไดต้รวจดูอาการปรากฏวา่เป็นโรคลกักะปิดลกักะเปิด
และเหน็บชา ไม่มียาใดรักษาใหห้ายไดน้อกจากบงัคบัให้รับประทานอาหาร (ภายหลงัท่ีป่วยมาตั้ง 16 ปี
แลว้จึงปรากฏวา่โรคของขา้พเจา้นั้นคือไขจ้บัสั่นเร้ือรังในไขขอ้กระดูก) การบงัคบัให้รับอาหารเป็นการ
ทรมานยิง่ เพราะขา้พเจา้มกัจะคล่ืนเหียนบ่อย ๆ พอขา้พเจา้รับประทานอาหารทีไรเกิดรู้สึกเจบ็ปวด
ทนัที รู้สึกเหมือนไฟสุมหวัร้อนจดั ฉะนั้นจึงตอ้งใชถุ้งน ้าแขง็พนัรอบศีรษะและพวกผูห้ญิงก็เอา
แอลกอฮอลม์านวดและพดัใหเ้ยน็ มาเลเรียในกระดูกน้ีร้ายแรงมาก แมใ้นฤดูหนาวพดัเขา้มา ขา้พเจา้ได้
เปิดหนา้ต่างจนหมดแลว้ก็ยงัไม่สามารถจะทนความร้อนได ้ อาการคล่ืนเหียนท าให้รับประทานอาหาร
และเก็บอาหารไวไ้ม่ได ้ปากเจบ็มือด าและขอ้มือมีแต่กระดูก ต่อมาก็ค่อยรับประทานอาหารได ้พระเจา้
โปรดใหข้า้พเจา้ไม่ตายและกลบัมีชีวติอีก 
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เม่ือค่อยยงัชัว่แลว้ก็กลบัจบัไขอี้ก จึงจ าตอ้งนอนป่วยอีก ตลอดเวลาความมืดน้ี ความสวา่งของ
พระเจา้ไม่เคยลม้เหลวเลย แมข้า้พเจา้จะมีพนัล้ินก็ไม่สามารถจะพรรณนาพระมหากรุณาธิคุณ หรือ
บรรยายการเอาใจใส่ของพระองคไ์ด ้ หรือแม ้ “ปากกาท่ีอยูใ่นมือจะผลิดอก” ตามสุภาษิตจีนก็จะ
พรรณนาไดเ้พียงเล็กนอ้ยเท่านั้น 

มีหมู่บา้นเล็กแห่งหน่ึงห่างจากฝ่ังแม่น ้าแยงซีออกไป ชาวนามกัจะไดย้นิเสียงร้องไห้ของหญิง
อาย ุ18 ปีคนหน่ึงเพราะถูกสามีและครอบครัวของสามีทุกตีเสมอ วนัหน่ึงตอนค ่า หญิงคนน้ีหนีออกจาก
บา้นไปซ่อนตวัอยูท่ี่นา ตวัเธอสั่นเทาเม่ือไดย้นิเสียงสามีและแม่ผวัเรียกช่ือและด่าตลอดทางขณะตามหา 
ภายหลงัเท่ียงคืนเม่ือทุกส่ิงสงบเงียบแลว้ หญิงคนน้ีก็หนีไปกรุงนานกิง ต่อมาเพื่อนน ามาส่งบา้นของเรา 
เขาจึงขอท างานอยูใ่นบา้นไม่ขอออกไปขา้งนอกเพราะกลวัสามีจะพบ ดงันั้นเขาจึงอยูใ่นหอ้งมืดกบั
ขา้พเจา้เพื่อพยาบาลขา้พเจา้ 

เด็กคนน้ีมีอุปนิสัยเป็นนางพยาบาล ในเวลาวา่งเธอก็ฝึกหดัอ่านและเขียน เขาบนัทึกเก่ียวกบั
การพยาบาลขา้พเจา้ไวต้ลอดเวลาเป็นกองหนงัสือสูง เป็นคนมีใจกรุณาและมีความคิดรอบคอบ น ้าตา
อนัอบอุ่นของเธอหยดลงบนมือขา้พเจา้และขา้พเจา้ไดย้นิเธอบ่นเงียบ ๆ วา่ “โอ,้ พระเจา้แห่งสวรรค ์
เม่ือขา้พเจา้เหน็จเหน่ือยและไปพกัผอ่น แต่เม่ือกลบัเขา้มาไม่วา่เชา้สายบ่ายกลางคืนก็เห็นท่านผูน้ี้นอน
อยูใ่นท่าเดียว” ขา้พเจา้ไม่อาจพดูไดเ้ป็นเวลาตั้ง 8 เดือน จะตอ้งการอะไรก็ได ้แต่พดูอูอ้ี้ เด็กคนน้ีเขา้ใจ
ความหมายของขา้พเจา้ไดดี้ พระเจา้ไดท้รงประทานความรักของพระองคล์งในใจของเด็กผูน้ี้ตลอดวนั 
ตลอดคืน ตลอดปีจึงท าใหเ้ขาพยาบาลขา้พเจา้โดยไม่ปริปากบ่นใด ๆ เลย  

เน่ืองจากหอ้งของขา้พเจา้จะตอ้งท าใหเ้งียบและมืดตลอดเวลาหนูจึงชุกชุม มนัวิง่พล่านรอบตวั
ขา้พเจา้ มนัข้ึนไปตามม่านแลว้กระโดดลงมาท่ีหวัเตียงนอน แลว้ก็ไต่จากบ่าไปตามมือ ในตอนเชา้มืด
ขา้พเจา้ไดย้นิเสียงกร๋ิง ๆ ท่ีหนา้ต่าง เสียงกระด่ิงรบกวนขา้พเจา้ เด็กหญิงคนน้ีไปดูวา่เป็นอะไรก็พบแมว
ขาวสวยงามหน่ึงตวัมีหางเป็นพวง ตางามและมีกระพรวนแขวนรอบคอ แต่เราไม่ตอ้งการจะเก็บเอาสัตว์
เล้ียงของผูอ่ื้นมาไว ้ มิสลีแมนจึงเอาใบปลิวสีชมพผูกูคอแลว้ปล่อยไป สักครู่หน่ึงมนักลบัมาแต่ใบปลิว
หายไป มิสลีแมนจึงเอาใบปลิวผกูแลว้ปล่อยไปอีก ดงันั้นแมวตวัน้ีจึงท าหนา้ท่ีผูป้ระกาศพระกิตติคุณ
ตามบา้นต่าง ๆ คร้ันนาน ๆ เขา้มนัเลยอยูก่บัเราไม่ยอมไปท่ีอ่ืน วธีิน้ีท าใหห้นูในบา้นหมดไปเพราะแมว
ตวัน้ีมาอยู ่

ทางหนา้ต่างมีสนามหญา้ มีตน้ทอ้และตน้หม่อนปลูกอยู ่ ในฤดูร้อน แสงสะทอ้นในสนามน้ี
สวา่งมากและร้อนจดัเม่ือขา้พเจา้ลม้ป่วยได ้ 2 เดือน สหายผูมี้ใจกรุณาไดน้ าเอาตน้ไมม้าปลูกในสนาม
อีก 3 ตน้ห่างจากหนา้ต่างไปเล็กนอ้ย ต่อมาไม่ชา้ก็มีตน้ไมข้ึ้นตั้ง 30 ตน้ข้ึนรอบสนามนั้นเพิ่มข้ึนจาก
เดิมสามตน้แรก ท่ีตรงน้ีเหมาะสมส าหรับปลูกตน้ไมม้าก มนัโตเร็วมากภายใน 3 ปีท่ีวา่งเปล่ากลายเป็น
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ป่า ยอดของก่ิงและใบท่ีงามสัมผสัซ่ึงกนัและกนัท าใหเ้ป็นซุม้เหมือนร่มปกคลุมท่ีวา่ง พวกเพื่อน ๆ ชม
ทิวทศัน์จากหนา้ต่าง เป็นร่มท่ีมีแสงแดดลอดเขา้มาได ้เขาพดูกนัวา่เป็นการอศัจรรยย์ิง่ 

ตาแป๊ะ เฝ้าประตูท างานอยูก่บัเรามาตั้ง 40 ปีไม่ยอมพดูเม่ือขา้พเจา้ขอให้แกรับเอาพระเยซู
คริสต ์แกคงยนืเฉย ๆ ไม่ปฏิเสธหรือตอบรับ แต่ในวนัท่ีแกไดย้นิหมอจีนพดูวา่ขา้พเจา้มีอายเุพียง 3 วนั
เท่านั้น แกกรี็บวิง่ไปหาศิษยาภิบาลโดยกล่าววา่ แกตอ้งการจะตายตามขา้พเจา้ดว้ย และตอ้งการสารภาพ
บาปเพื่อติดตามขา้พเจา้ไปเน่ืองจากขา้พเจา้ป่วยหนกั แกจึงยอมเขา้เช่ือพระเจา้ ฉะนั้นขา้พเจา้จึงอาจ
กล่าวดว้ยความจริงใจวา่ “เม่ือมนุษยสุ์ดฤทธ์ิก็จะคิดถึงพระเจา้” 

ในระหวา่งป่วย เพื่อนผูมี้ใจกรุณาถามขา้พเจา้วา่ขา้พเจา้วา้เหวแ่ละเบ่ือหน่ายต่อการอยูใ่นหอ้ง
มืดหรือเปล่า ขา้พเจา้จึงบอกวา่ไม่รู้สึกเช่นนั้นเลย เพราะพระเจา้เป็นมิตรสหายท่ีคงเส้นคงวา ขา้พเจา้
เป็นราชินีแห่งต าหนกัมืดน้ี และพระองคเ์ป็นกษตัริยแ์ห่งความสวา่ง 
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บทที ่16 ความสว่างทีไ่ม่รู้จักดบั 

ระหวา่งขา้พเจา้ป่วย มิสลีแมนไดห้ยดุงานท าหนงัสือพระคมัภีร์แบบโฟเนติคหรือเปล่า? ไม่
หยดุ ถา้ท่านขืนคิดไปท านองนั้นเท่ากบัท่านไม่รู้จกัพี่เล้ียงของขา้พเจา้คือมารี ลีแมน เธอเห็นความ
ยากล าบากเป็นเคร่ืองหมายแสดงความส าคญัยิง่ของงานนั้น ๆ ในขณะท่ีเธอช่วยขา้พเจา้ออกจากหุบผา
แห่งเงามรณาดว้ยการอธิษฐาน การเอาใจใส่พยาบาลดว้ยใจเขม้แขง็ฉนัใด ก็มุ่งหนา้ท างานแปลพระ
คมัภีร์ซ่ึงคิดท าข้ึนเองดว้ยการอุทิศตนอยา่งเอาใจใส่เช่นเดียวกนัฉนันั้น มีหลายคนคิดวา่เธอเป็นสตรีท่ี
แขง็แรงวอ่งไวและสุขภาพดี เธอเป็นโรคเจบ็กระดูกสันหลงัซ่ึงท าใหป่้วยอ่อนเปล้ียจึงออกไปทางไหน
ไม่ได ้ ในเวลาวา่ง เม่ือพยาบาลขา้พเจา้แลว้ เธอจะนัง่ลงท่ีเกา้อ้ีนอนพร้อมดว้ยเคร่ืองพิมพดี์ด ท่ีอ่าน
หนงัสือวางบนหวัเข่าและท างานจนดึกด่ืนทุกคืน วธีิน้ีเธอสามารถเขียนจดหมายติดต่อและท าการอ่าน
ปรู๊ฟอยา่งถ่ีถว้น เธอยงัฝึกนกัเรียนและครูใหช่้วยอ่านปรู๊ฟอีกดว้ย และขอแรงคนอ่ืนท่ีมีความสนใจใน
งานน้ี เธอไดส้อนใหค้นใชอ่้านและทดลองงานช้ินน้ีไปดว้ย มิสเฮเลน สะตรัคเตอร์ไดม้าอยูช่่วยในงาน
พิมพแ์ละส่งเสริม 

มีคณะกรรมการมิชชัน่ส่งเสริมโฟเนติคในเมืองเซ่ียงไฮท่ี้สนบัสนุนเธออีกดว้ย และมีมิชชัน่นา
รีหลายคนท่ีมีสายตาไกลและพยายามสอนประชาชนใหอ่้านแบบโฟเนติค แต่น่าแปลกท่ีพวกไม่รู้
หนงัสือหรือผูรู้้หรือพวกมิชชัน่นารีทั้งหมดตอ้นรับหรือเช่ือถือแบบใหม่ เพราะพวกน้ีสนใจในการใช้
ตวัอกัษรจนเกินไป และสงสัยในวธีิเอาการสะกดตวัแบบปักก่ิงมาใชก้บัภาษาทอ้งถ่ินและรู้สึกทอ้ใจใน
ความยากล าบากท่ีจะใชว้ธีิใหม่ หลายคนไดเ้ร่ิมตน้ดว้ยใจร้อนรน แลว้ก็หยดุทนัทีเม่ือประสบกบัการไม่
แยแสของประชาชน ส าหรับพวกอ่านไม่ออกก็ภูมิใจท่ีรู้หนงัสือจีนเพียงสองสามตวัแต่จะโตแ้ยง้กบั
แนวความคิดใหม ่ๆ ซ่ึงคิดวา่เป็นภาษาต่างประเทศ 

การใชส้ะกดตวัแบบโฟเนติคน้ีชาวตะวนัตกเห็นวา่เป็นส่ิงง่าย และพลเมืองชาวจีนรู้สึกวา่เป็น
ส่ิงยากมาก ชาวจีนเคยแต่เรียนท่องจ าเป็นรายตวัอกัษร แมจ้ะพดูเป็นส าเนียงผนัอกัษรเขาก็ไม่จ  าส าเนียง 
คิดไปวา่เป็นค าแตกต่างออกไป ความคิดของเขามุ่งแต่เรียนจ าตวัอกัษรใหไ้ดม้าก ๆ ยิง่กวา่ท่ีจะเขา้ใจ
ความหมาย เขาจึงไม่เขา้ใจความหมายง่าย ๆ นอกจากเขียนใหง่้ายลง ความจริงแลว้ความยากของ
โครงการแบบใหม่น้ีมาก ถา้รัฐบาลไม่ใชอ้  านาจบงัคบัแลว้เอกชนก็ท างานไดน้อ้ย แต่เม่ือช่วยหญิงแก่โง่
เขลาใหเ้ขา้ใจในเร่ืองการสะกดตวัแลว้ ความหมายของพระคมัภีร์ก็จะเขา้ใจไดเ้ป็นอยา่งดี และเร้า
ความรู้สึกนึกคิดของเธอจนเธอตอ้งเขา้เช่ือ เม่ือเธอรู้สึกวา่เธออ่านภาษาจีน (ไม่ใช่ภาษาองักฤษตามท่ี
เขา้ใจผดิ) จนเธอสามารถเขียนจดหมายส่วนตวัได ้เม่ือความอศัจรรยข์องพระค าพระเจา้เกิดแสงสวา่งใน
ใจ เธอก็สนใจในพระคมัภีร์และดีใจท่ีเกิดปัญญาใหม่ หญิงแก่คนหน่ึงสามารถแกก้ารอ่านค าผดิ ๆ ของ
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นกัเทศน์ไดโ้ดยพดูวา่ “ตามพระคมัภีร์ฉบบัโฟเนติคนั้นอ่านดงัน้ี” และเธอเป็นผูฝ่้ายถูกนกัเทศน์เป็นฝ่าย
ผดิ 

หนงัสือโยนาห์ส าเร็จก่อนและพิมพก่์อน เล่มอ่ืน ๆ ตามมาภายหลงั ฉะนั้นเราจึงมีต าราหลาย
เล่มส าหรับเด็กบา้นนอกท่ีมาศึกษาในหอ้งประชุมนมสัการ คนบา้นนอกตอ้งท างานหนกัเกือบตลอดปี 
แต่ในฤดูหนาวภายหลงัตรุษจีนแลว้ เขามีเวลาวา่งเพื่อศึกษา ฉะนั้นในเวลาน้ีเราจึงตอ้งท างานหนกั พวก
เด็กเรียนไดไ้วกวา่ผูใ้หญ่ เด็กจึงเรียนอ่าน,สะกดและเขียนไดภ้ายในหกสัปดาห์ ดงันั้นเราจึงมอบ
หนงัสือใหเ้ด็กไปบา้นสั่งใหอ่้านต่อไปและพยายามสอนคนอ่ืน ๆ เม่ือเด็กกลบับา้นก็ภูมิใจท่ีไดรั้บ
ความรู้ใหม่และเขียนไปรษณียบตัรเป็นโฟเนติค ส่งมาใหเ้ราบ่อย ๆ ต่อมาพวกเด็กมาหาเราดว้ยหนา้ตา
ยิม้แยม้และน าเอาไข่,ขา้วตอกและเร่ืองต่าง ๆ มาเสนอเรา 

เขาเล่าวา่ “วธีิโฟเนติคน้ีเป็นสมบติัมีค่ายิง่ บุตรสาวของขา้พเจา้ไดเ้ขา้โรงเรียนภาคสั้นในปีน้ี 
เม่ือเขากลบับา้นเขาท าใหข้า้พเจา้แปลกใจโดยอ่านพระคมัภีร์ไดค้ล่องและท าบญัชีได ้ ฉะนั้นพวกเพื่อน
บา้นจึงแวะมาขอร้องใหเ้ธออ่านใหฟั้ง” 

อีกคนหน่ึงบอกวา่ “เป็นส่ิงอศัจรรยย์ิง่ เด็กคนน้ีไม่เคยรู้หนงัสือเลย แต่บดัน้ีอ่านพระคมัภีร์ได ้
ไม่มีใครทราบเร่ืองชนิดน้ี” อีกคนหน่ึงเอ่ยวา่ “บางทีเด็กหญิงนั้นอ่านผดิก็ได ้ ใหเ้รียกเด็กชายท่ีเคยเล่า
เรียนมาทดสอบเธอดู จึงเอาเด็กคนหน่ึงมาส่งพระคมัภีร์ใหเ้ด็กชายนั้นแลว้ให้เด็กหญิงอ่านหนงัสือพระ
คมัภีร์ของตน ปรากฏวา่เด็กหญิงอ่านไดถู้กตอ้งเด็กชายตอ้งใชเ้วลาเรียนถึง 5 ปี กระนั้นก็ยงัอ่านไม่ดีเท่า
เด็กหญิง บดัน้ีเม่ือพวกเราไปพบค าใหม่ ๆ ยาก ๆ ก็น าไปถามเด็กหญิง ถา้มีเคร่ืองหมายโฟเนติคอยูด่ว้ย
เธอก็บอกไดว้า่อ่านอยา่งไร ชาวบา้นจึงเรียกกนัวา่ “ปทานุกรมนอ้ย” 

เร่ืองราวของช่างทาสีและช่างไมก้็เป็นเร่ืองน่าฟัง เราจา้งคนหน่ึงทาสีบา้น เขาเป็นคริสเตียนท่ีมี
ใจร้อนรน ขยนัท างานแต่อ่านหนงัไม่ออก ในวนัแรกเขาไดม้าร่วมอธิษฐานกบัเราในตอนเชา้ เขารู้สึก
ประทบัใจมากท่ีเห็นคนครัว,คนซกัผา้,คนงาน มีพระคมภีัร์ใหม่คนละเล่มและหมุนเวียนกนัอ่านคนละ
บท แลว้เขาไดข้อร้องใหช่้างทาสีเรียนแบบโฟเนติคดว้ย เขายนืข้ึนหนา้แดงอ่านไม่ไดส้ักค าเดียว เขา
เป็นคนติดอ่าง แต่อยากเรียนรู้และในเวลานัง่บนกอ้นหิน ถือหนงัสือพยายามอ่านทั้ง ๆ ท่ีติดอ่าง แมจ้ะ
ข้ึนบนัไดทาสีก็ท่องค าโฟเนติคเร่ือยไป บางทีหยดุทาสี วางแปรงทาสีหยบิหนงัสือคน้หาค าใหม่เพื่อ
ท่องต่อไป 

วนัหน่ึง เขาไดบ้อกกบัเราวา่ไมต้ามบานประตูและบานหนา้ต่างบางแห่งผมุาก ควรหาช่างไมม้า
ท าเสียใหม่ก่อนท่ีจะทาสี เม่ือช่างไมม้าถึง แต่ยงัไม่ทนัลงมือท างาน ช่างทาสีก็มาชวนให้เรียนอ่าน 

โฟเนติค เม่ือช่างไมเ้ปิดปากออกเสียง เขาทั้งสองก็หวัเราะก๊าก ทุกคนจึงพากนัมาดูวา่เกิดขบขนั
อะไรข้ึน ช่างทาสีจึงบอกวา่ช่างไมก้็เป็นคนพดูติดอ่างเหมือนกนั แต่แมท้ั้งผูเ้รียนติดอ่างและผูส้อนติด
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อ่าง เขาก็ตั้งใจเรียนแทนท่ีจะทอ้ถอยในอุปสรรคเหมือนกนัน้ี เราจะเห็นเขานัง่บนกอ้นหินใตต้น้ไมถื้อ
หนงัสืออ่านพลางด่ืมน ้าชาพลางอยา่งเอาใจใส่ยิง่  

บดัน้ีแผนการใชโ้ฟเนติคของรัฐบาลไดมี้ผูน้ าเอามาใชอ้ยา่งแพร่หลาย หนงัสือเรียนในชั้น
ประถมศึกษาตลอดจนประกาศต่าง ๆ ของทางราชการก็ใชแ้บบโฟเนติคดว้ย นายกเทศมนตรีไดอ้อก
ค าสั่งใหป้ระชาชนเรียนแบบโฟเนติค แต่ประชาชนแกต้วัวา่ไม่มีเวลาวา่งดงันั้นนายกเทศมนตรี จึงสั่งครู
ใหไ้ปอยูต่ามประตูเมืองเพื่อตรวจสอบคนท่ีอ่านแบบโฟเนติคไดเ้ท่านั้นจึงจะอนุญาตใหเ้ขา้มาในเมือง 
วธีิแกปั้ญหาไปไดม้ากท าให้สนใจเรียนกนัมากข้ึน เพราะคนตามบา้นนอกจ าตอ้งเขา้มาในเมืองเพื่อท า
ธุรกิจต่าง ๆ 

ณ กรุงนานกิงในเดือนมิถุนายน 1937 สภาการศึกษาชาติไดเ้รียกผูแ้ทนทัว่ประเทศจีนประมาณ
หน่ึงร้อยคนมาประชุมใหญ่เพื่อการอบรมวธีิสอนแบบโฟเนติคให้แก่ประชาชนเป็นเวลาหน่ึงเดือน 
อธิบดีกรมการศึกษาประชาชนไดท้ราบถึงงานของมิสลีแมนเขา้ก็ร้องใหเ้ธอส่งนกัเรียนโฟเนติคไป
แสดงความสามารถใหผู้แ้ทนชม เธอจึงไดติ้ดต่อไปยงัมิสดาเด็นซ่ึงเป็นสหายชาวจีวของเรา ซ่ึงได้
ท างานประกาศพระกิตติคุณอยูใ่นชนบทห่างกรุงนานกิงไปทางทิศใตป้ระมาณ 20 ไมล ์ สตรีผูน้ี้ไดส้ละ
ทรัพยท่ี์ออมไวเ้พื่อสร้างท่ีประชุมนมสัการและไดช่้วยช่างก่อตึกและช่างไมด้ว้ยก าลงัตนเอง เธอไดเ้ปิด
การสอนแบบโฟเนติคแก่พวกเด็กชายและหญิง เด็กพวกน้ีในเวลากลางวนัตอ้งท างานตลอดวนั เช่น ขน
ผกั,ขดุมนัป่าตามภูเขา,ลากรถ,เล้ียงสัตวแ์ละเก็บฟืน ในเวลาค ่าจึงมาเรียนแบบโฟเนติควนัละคร่ึงชัว่โมง 
มิสกาเด็นจึงเชา้รุกมา้สองคนัและบอกพวกนกัเรียนวา่จะพาไปธุระในเมือง พวกเด็กข้ึนเบียดกบับนรถ 
เด็กชายถือหนงัสือ ส่วนเด็กหญิงเอาผา้เช็ดหนา้สีด าโพกศีรษะเอาหนงัสือใส่ตะกร้าห้ิวไป พวกเด็ก ๆ 
นึกวา่ครูจะพาไปเท่ียวสนุกในเมืองต่างก็มองดูส่ิงประหลาดในเมืองหลวงดว้ยตาโพลง มิสลีแมนไดค้อย
รอพบอยูจึ่งพากนัขบัรถเขา้ไปในประตูบริเวณของกรมศึกษาธิการ 

แต่พวกเด็กเหล่านั้นกลบัประหลาดใจยิง่ข้ึนอีกเม่ือมีผูพ้าเขาไปในหอ้งประชุมใหญ่ และข้ึนไป
บนเวทีตรงหนา้และเม่ือมองไปแลว้ก็เตม็ไปดว้ยนกัศึกษาหมู่ใหญ่ แต่พวกเขาเป็นเด็กโง่ไม่รู้สึกตกใจ
อะไร และไดผ้า่นการสอบไล่อยา่งมีชยั การเชิญใหผู้แ้ทนต่าง ๆ ท าการสอบไล่เด็กเหล่านั้น คนหน่ึง
ออกมาเอาหนงัสือเล่มหน่ึงเปิดออกตามชอบใจและบอกใหเ้ด็กคนหน่ึงอ่าน เด็กก็อ่านไดค้ล่องแคล่ว 
ต่อมาผูแ้ทนอีกคนหน่ึงถือหนงัสือส่วนตวัท่ีมีโฟเนติคดว้ยแลว้ยืน่ใหเ้ด็กอีกคนหน่ึงอ่าน แมเ้ด็กจะไม่
เคยเห็นหนงัสือเล่มนั้นมาก่อน เขาก็สามารถอ่านไดค้ล่อง นกัการศึกษาคนท่ีสามช้ีใหเ้ด็กดูขอ้ความท่ี
จารึกไวต้ามฝาผนงัห้องประชุมแลว้บอกใหเ้ด็กหญิงคนหน่ึงอ่าน เด็กหญิงก็อ่านได ้ การแสดงวธีิการน้ี
ท าใหน้กัศึกษาพอใจมาก เจา้ของจึงมอบรายงานการใชแ้บบโฟเนติคใหมิ้สลีแมนชุดหน่ึงซ่ึง ดร. วาย 
อาร์. เยา เจา้ของต าหรับโฟเนติคจดัท าข้ึน และใหเ้ราเขียนคุณค่าของวธีิโฟเนติคเพื่อส่งออกอากาศทาง



 75 

วทิยกุระจายเสียง ขา้พเจา้จึงช่วยเขียนบทความน้ี และไดเ้ขียนหนงัสืออีกหลายเล่มเพื่อแสดงคุณค่าของ
วธีิโฟเนติค 
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บทที ่17 ท่องเทีย่วในป่าดอน 

กรุงนานกิงเป็นเมืองหลวงของประเทศจีนตั้งแต่ปี 1927-1937 ในระหวา่งน้ีพลเมืองไดเ้พิ่มข้ึน
อยา่งมากมายจากจ านวนสองแสนเป็นเป็นหน่ึงลา้น ไดต้ดัถนนกวา้งขวางทั้งในเมืองและชนบทหลาย
สาย จดัรถประจ าทาง สร้างท่ีท าการรัฐบาลข้ึนหลายหลงั มีนกัท่องเท่ียวจากทัว่ประเทศจีนและทัว่โลก 
รัฐบาลไดท้ าการรวมประเทศจีนใหเ้ป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั ปฏิรูปกฎหมายและระบอบการศึกษา และ
ปรับปรุงกองทพัใหท้นัสมยังานเหล่าน้ีลว้นแต่เป็นงานใหญ่ทั้งส้ิน 

ประเทศมีศตัรูทั้งภายนอกและภายใน ชาติใหญ่ทางอีกฝ่ังหน่ึงของทะเลเหลืองรู้วา่ประเทศจีนมี
ความส าคญัในทางยทุธศาสตร์แก่ความมกัใหญ่ใฝ่สูงของตนและวางแผนการจะเขา้ยดึครอง ในขณะท่ี
รัฐบาลจีนก าลงัพยายามปฏิรูปเศรษฐกิจของชาติ ญ่ีปุ่นก็เขา้รุกรานทางภาคเหนือเฉือนดินแดนไปทีละ
ช้ิน ๆ ชาติจีนจะแขง็แรงพอท่ีจะป้องกนัตนเองไดห้รือไม่ในชัว่ระยะเวลาเล็กนอ้ย? ดูเหมือนวา่จะ
ป้องกนัได ้ญ่ีปุ่นจึงตดัสินใจไม่เส่ียงโชค 

ในฤดูร้อนปี 1937 ญ่ีปุ่นไดเ้ขา้โจมตีทิศเหนือของกรุงปักก่ิงและก็โจมตีเซ่ียงไฮท้างชายทะเล 
ไม่มีการท าอะไรมากนอกจากป้องกนัไม่ใหข้ึ้นเซ่ียงไฮไ้ด ้ ในขณะท่ีรัฐบาลท าการอพยพไปตั้งทาง
เทือกเขาทิศตะวนัตกของประเทศจีน คร้ันแลว้จึงล่อกองทพัญ่ีปุ่นใหเ้ขา้ไปติดกบัอยูใ่นตอนกลางของ
ประเทศจีน ดงันั้นขณะท่ีกองทพัญ่ีปุ่นรุกเขา้ไปภายในจากฝ่ังทะเล ประชาชนจึงหนีไปทางทิศตะวนัตก 
บรรดาขา้ราชการและครอบครัวไดรั้บค าสั่งใหรี้บยา้ย ดงันั้นคนหนุ่มสาว,คนรวย,คนรักชาติและ
ปัญญาชนจึงไดอ้พยพไป คงเหลือแต่คนยากจน คนแก่, ผูห้ญิงและเด็ก ๆ สถานศึกษาชั้นสูงอพยพไปตั้ง
ท่ีใหม่เป็นระยะทางหลายพนัไมล ์ โรงอุตสาหกรรมทนัสมยัไดถ้อดออกเป็นช้ิน ๆ และขนออกไปทาง
บก กรุงนานกิงจึงเป็นเสมือนคอขวดท่ีผูล้ี้ภยัจ  านวนนบัลา้น ๆ ผา่นเขา้ไป ประชาชนเหล่าน้ีจะตอ้งเลือก
เอาระหวา่งท่ีจะอยูรั่บเคราะห์แห่งการยดึครองของญ่ีปุ่น หรือวา่หนีไปสู่ทางทุรกนัดารในป่า มีรถไฟ
เพียงเล็กนอ้ย รถประจ าทางและเรือโดยสารจ านวนจ ากดัท่ีจะรับคนโดยสารไดห้น่ึงร้อยของจ านวนผูท่ี้
ตอ้งการจะไป ขา้พเจา้ไม่สามารถอธิบายการอพยพคร้ังส าคญัน้ีไดแ้ต่ขา้พเจา้จะเล่าถึงการเอาใจใส่ของ
พระเจา้ ต่อพลไพร่ของพระองคบ์า้งเล็กนอ้ย คือทั้งคนไปและคนอยู ่

มิสแอโรและมิสวลิโลผูป้ระกาศพระกิตติคุณชาวจีน ทั้งสองคนน้ีตกลงใจท่ีจะโดยสารรถไฟ
ไปชนบทแห่งหน่ึงทางทิศใตก้รุงนานกิง เม่ือไปถึงสถานีรถไฟ มีคนเบียดเสียดกนัแน่นขนดัหลายพนั
คนเพื่อแยง่ข้ึนรถไฟท่ีแน่นอยูแ่ลว้ เขารู้สึกวา่ลืมหีบเดินทางไวท่ี้บา้นมิสแอโรจึงกลบัไปเอาแต่ก็ไม่พบ 
ดงันั้นจึงรีบกลบั แต่รถไฟขบวนนั้นออกไปแลว้ น าเอามิสวลิโลเงินและหีบเดินทางทั้งหมดไป มิสแอ
โรจึงยนืเบียดคนอยูแ่ต่ผูเ้ดียวมีเงินเหลืออยูเ่พียง 5 ดอลล่าร์ และมีกระเป๋าห้ิวเล็กอยูใ่บหน่ึง มีรถอีก
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ขบวนหน่ึงจะไปภาคใต ้ แต่คนแน่น บางคนถึงกบัตอ้งปีนข้ึนทางหนา้ต่างและตอ้งไปนัง่บนหลงัคา 
แมแ้ต่ท่ียนืก็ไม่มี ขณะท่ียนือยูน่ั้น มีคนแปลกหนา้ผูห้น่ึงถามเธอวา่ “อยากจะโดยสารไปกบัรถขบวนน้ี
หรือไม่?” 

เธอตอบ “ค่ะ,  ตอ้งการไป โปรดหาท่ีนัง่ใหไ้ดไ้หม?” 
ชายผูน้ั้นจึงบอกใหข้ึ้นไปนัง่บนรถท่ีจดัส ารองไวส้ าหรับขา้ราชการ เธอรู้สึกดีใจท่ีมีท่ีนัง่ แต่ก็

เสียใจท่ีรถขบวนนั้นไม่หยดุยงัสถานีท่ีตอ้งการไป แต่เลยไปยงัเมืองหน่ึงซ่ึงคนโดยสารลงหมด ท่ีน่ีก็
เป็นท่ีพระเจา้ไดท้รงจดัแจงไว ้ มีครอบครัวหน่ึงท่ีโดยสารมาดว้ยไดเ้หมาเรือใหญ่ล าหน่ึงและชวนให้
เธอเดินทางไปดว้ย คร้ันไปถึงอีกเมืองหน่ึงเธอจึงแยกทางเดินกบัครอบครัวน้ี เธอก็ไดพ้บหอ้งประชุม
นมสัการแห่งหน่ึงจึงไปพกัและไดร่้วมเดินไปกบัพวกคริสเตียนซ่ึงจะอพยพเหมือนกนั เม่ือเธอเดินทาง
ต่อไปทางภาคตะวนัตกก็ไดมี้งานท าและมีท่ีพกัทุกระยะ 

การเดินทางของมิสกาเด็นก็เช่นเดียวกนั แต่ตอ้งเดินทางนานเธอเดินทางผา่นเมืองต่าง ๆ หลาย
เมืองเขา้ไปในตอนในของประเทศจีน มีกระเป๋าเล็กและเงินนิดหน่อย ไม่วา่ไปแห่งใดพบแต่ท่ีประชุม
เล็ก ๆ และท่ีท าการมิชชัน่ เธอก็ไดรั้บการตอ้นรับและอ านวยการโดยคริสเตียนสมาชิกของคณะไชนา
อินแลนดมิ์ชชัน่ เธอนอนบนกองฟาง  นอกกบัพื้นอาคารอาบน ้าท่ีบ่อ รับประทานอาหารง่าย ๆ เทศนา
ตามท่ีนมสัการ สอนพระคมัภีร์และสมทบกบัผูล้ี้ภยัใหม่ ๆ ท่ีเดินทางไปตะวนัตก เม่ือทราบข่าววา่
กองทพัญ่ีปุ่นใกลเ้ขา้มา ตอ้งเดินทางไปกบัเรือ,รถเขน็,ลาและเดินเทา้ตามชนบทท่ีมีภูเขาทางภาคกลาง
และตะวนัตกเฉียงใต ้ พวกคริสเตียนตามบา้นนอกตอ้นรับเธอและเชิญใหเ้ธอเทศนาต่อปะชาชนท่ีผา่น
ไป ฉะนั้นโอกาสท่ีจะแสดงการเป็นพยานจึงไม่มีจ  ากดั นบัตั้งแต่ปี 1937 เป็นเวลา 8 ปี เธอท่องเท่ียวไป
ตลอด 10 มณฑล ประกาศบา้ง เป็นพยานบา้งและสั่งสอนบา้งโดยไม่ไดรั้บเงินอุดหนุนจากใคร ๆ เลย 
นอกจากไดรั้บในขณะเดินทางไปเท่านั้น เธอไดก้ลบักรุงนานกิงต่อเม่ือเสร็จสงครามโลกคร้ังท่ีสองในปี 
1945 เธอบอกวา่แต่ก่อนหนา้นั้นเธอไม่คิดวา่คณะไชนาอินแลนดมิ์ชชัน่ไดท้  าการมากมายถึงเพียงน้ี 
ตลอดจนการเสียสละและการใหค้วามสะดวกแก่ชาวจีนในสมยัก่อน ๆ 

มิสซิสวงัคนชราไดพ้าครอบครัวไปซ่อนตวัอยูใ่นชนบทไม่ห่างจากกรุงนานกิงนกั เขาเช่าบา้น
หลงัใหญ่อยูใ่นบา้นชุดสามหลงัแห่งหมู่บา้นเล็ก ๆ พวกหญิงสาวตอ้งไปซ่อนตวัอยูใ่ตถุ้นบา้นตลอดวนั
เพื่อใหพ้น้จากการข่มขืนของพวกทหารญ่ีปุ่น วนัหน่ึง เขาไดเ้ห็นทหารญ่ีปุ่นคนหน่ึงเดินเขา้มา พวก
หญิงสาวตอ้งซ่อนตวั ส่วนพวกคนแก่คนเฝ้าบา้นพากนัอธิษฐานทหารไดเ้ขา้บา้นหลงัท่ีหน่ึงแลว้ออกมา 
แต่พอจะเดินเขา้บา้นหลงักลางสุนขัตวัหน่ึงไดก้ระโดดกดัทหารจึงหนัหลงัไปไล่สุนขั ดงันั้นทหารจึง
ออกจากบา้นหลงักลางไปเขา้บา้นหลงัท่ีสาม 
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นางเซ็นและครอบครัวจนมาก ไม่มีเงินจะจา้งรถลากอพยพออกจากเมืองได ้ จึงคงอยูใ่นบา้น
ต่อไป พวกทหารญ่ีปุ่นไดเ้ขา้มาในบา้นเห็นพวกผูช้ายยนือยูท่ี่สนาม จึงใชปื้นยงิพวกผูช้ายตายหมดแลว้
มนัก็ออกไปจึงเหลืออยูแ่ต่นางเซ็นและลูกสะใภ ้ เม่ือเห็นการยงิกนัเช่นนั้นก็ต่ืนตกใจมาก ไม่รู้วา่จะท า
ประการใดดี ดว้ยความกลวัจึงกระโดดลงไปในบ่อน ้าในขณะท่ีตะเกียกตะกายอยูน่ั้น ก็พอดีมีทหาร
ญ่ีปุ่นอีกคนหน่ึงเขา้มาไดย้นิจึงมองลงไปในบ่อ เขายิม้แลว้บอกวา่ไม่ตอ้งกลวั เขาจึงใชเ้ชือกจูงเอาคน
ตกบ่อข้ึนมา จดัหาผา้แหง้ ๆ ใหเ้ปล่ียนและใหเ้งิน สองแม่สูกแสดงความขอบใจ ทหารญ่ีปุ่นพดูแต่เพียง
วา่ “ขา้พเจา้เป็นคริสเตียน” 

มิชชนันารีหญิงอเมริกนัผูห้น่ึงมีความกลา้หาญมาก ในขณะท่ีเกิดการทารุณกรรมร้ายแรงท่ีสุด 
เธอไดอ้อกไปตามถนนและเก็บเอาตวัเด็กหญิงท่ีร้องไหแ้ละคุกเข่าขอใหเ้ธอช่วยเหลือ เธอจึงน าเอาพวก
เด็กหญิงมาท่ีโรงเรียนสตรีจินลิง เธอกบัพวกเพื่อน ๆ ท่ีกลา้หาญไดด้ดัแปลงตึกสวยงามของโรงเรียนน้ี
ใหเ้ป็นค่ายพกัผูล้ี้ภยัโดยชกัธงอเมริกนัข้ึนเป็นเคร่ืองคุม้กนั เธอไดท้  าการเล้ียงดูและคุม้กนัพวกเด็กหญิง
มิใหถู้กท าทารุณกรรมเป็นเวลาหา้เดือน ตลอดระยะเวลาดงักล่าวพวกมิชชนันารีไดจ้ดัท่ีล้ีภยัเช่นน้ีข้ึน
หลายแห่ง สามารถท าการช่วยเหลือคนล้ีภยัไดเ้ป็นจ านวนหลายหม่ืนคน พวกสตรีชาวนานกิงพดูกนัวา่ 
“มิชชนันารีอเมริกนัผูน้ี้ไดช่้วยพวกเรานานกิงไวใ้หพ้น้ภยั เราคิดวา่เธอเป็นองคพ์ระคริสตแ์น่ ๆ” 

ส่วนมิสลีแมนและขา้พเจา้ซ่ึงอาศยัอยูภ่ายใตร่้มเงาของการรุกรานของญ่ีปุ่นมาเป็นเวลาหลายปี 
และไดเ้ห็นเสือสงบไปหลายคร้ัง แต่ไม่รู้วา่มนัจะกระโดดข้ึนมาเม่ือไรอีก เราคงด าเนินชีวติต่อไป
ตามปกติโดยมีความหวงัในส่ิงดีท่ีสุด มิสลีแมนพยายามท่ีจะพิมพพ์ระคมัภีร์ใหส้ าเร็จและไดค้อย
คุม้ครองขา้พเจา้มิใหเ้ป็นทุกข ์ ขา้พเจา้ไม่รู้วา่อะไรไดเ้กิดข้ึนจนกระทัง่เพื่อนชาวจีนคนหน่ึงเขา้มาใน
หอ้งเล่าถึงการอพยพพลเมืองและบอกใหพ้วกเรายา้ยเขา้ไปอยูใ่นเขตสัมปทานต่างประเทศในเมืองเซ่ียง
ไฮซ่ึ้งญ่ีปุ่นมิไดโ้จมตีในขณะนั้น  

เราจึงตกลงเก็บส่ิงของท่ีจะขนยา้ยไปโดยเร็ว มร. วงัผูพ้ิมพห์นงัสือใชเ้วลา 3 วนัจึงจองรถไฟ
ชั้นท่ีหน่ึงใหเ้ราไดส้ าเร็จ ต่อมาพนกังานรถไฟกรุณาอนุญาตใหห้ญิงคนใช ้ 3 คนร่วมไปกบัเราในห้อง
ไดโ้ดยไม่ตอ้งไปนัง่ในชั้นท่ีสาม ถา้เขาจะโดยสารชั้นสามจะตอ้งรอไปขบวนหลงัและคงจะตอ้งหลง
ทางไปกบัฝงูชนท่ีสับสนเช่นน้ี พวกเขาเป็นคนบา้นนอกโง่ ๆ ไม่เคยข้ึนรถไฟมาก่อน และคนหน่ึงช่ือ
ลิตเติลกิงร้องไหต้ลอดคืน “แม่จ๋า, แม่ จะมีเร่ืองอะไรเกิดข้ึน จะเขา้มาอยูก่นัในหอ้งเล็กน้ีไดอ้ยา่งไร?” 

ทนัใดนั้น ความคิดก็บงัเกิดแก่ขา้พเจา้ จึงถามมิสลีแมนวา่ “เราจะไปอยูท่ี่ไหนกนัในเมืองเซ่ียง
ไฮ?้” 

เธอตอบวา่ “ขา้พเจา้ก็ไม่รู้เหมือนกนั พระเจา้คงจะเตรียมไวพ้ร้อม” รถไฟคงไปถึงเซ่ียงไฮต้าม
เวลา มิสลีแมนไดโ้ผล่หนา้ต่างออกไปตะโกนวา่ “นัน่แน่, จอยเบลมาคอยรับเราอยูแ่ลว้” เขายนืปนอยู่
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กบัฝงูชน และนางพยาบาลพร้อมกบัเกา้อ้ีลอ้คอยอยูแ่ลว้ เราก็คอยพบจอยเบลอยู ่ เพราะเราไดส่้งโทรเลย
ใหเ้ธอมารับท่ีสถานี แต่เราไม่ทราบวา่เธอมิไดรั้บโทรเลข แต่ในเวลาอธิษฐานตอนเชา้นั้นเธอไดรั้บการ
ดลใจใหม้ารับท่ีรถขบวนนั้น ในขณะท่ีเราเบียดเสียดคนออกมา การมหศัจรรยก์็บงัเกิดข้ึนอีก คือรถเช่า
วา่ง ๆ จอดรอคอยอยูส่องคนั 

จอยเบลพดูวา่ “มีคนมากมายมาหาท่ีอยูใ่นเมืองน้ีไม่มีประโยชน์ท่ีจะไปหาบา้นในวนัน้ี ควรท า
หอ้งพกัในโรงพยาบาลชัว่คราวจะดีกวา่” แต่หอ้งในโรงพยาบาลไม่พออยูส่ าหรับพวกเราทั้ง 5 คน และ
ค่าเช่าก็แพงมาก ดงันั้นเราจึงโทรศพัทใ์หน้อ้งชายคนท่ี 8 จดัหาบา้นให้ 

เขาบอกวา่ไม่มีท่ีวา่งเลยในเซ่ียงไฮข้ณะน้ี 
เราจึงออ้นวอนใหเ้ขาช่วยอยา่งเตม็ท่ี เขาจึงจดัใหบุ้ตรชายและบุตรสะใภไ้ปหาหอ้งเช่าใหเ้รา 

เขาเท่ียวหาตลอดตอนเชา้ไม่ไดเ้ลย ตอนเท่ียงเหน่ือยเขา้จึงไปหาอาหารรับประทานท่ีภตัตาคารรัสเซีย
ในถนนมงักรขด ตรงขา้มอีกดา้นหน่ึงของถนนมีตึกอยูห่ลายหลงั ขณะท่ีเขาทั้งสองก าลงัรับประทาน
อาหารอยูน่ั้น มีหญิงชาวรัสเซียคนหน่ึงเดินออกมาและปิดกระดาษแผน่เล็ก ๆ ไวท่ี้ประตูคลา้ยนามบตัร 

เขาทั้งสองจึงชวนกนัไปดู บางทีจะเป็นห้องวา่งใหเ้ช่าก็ได ้ วา่แลว้ก็ชวนกนัเดินขา้มถนนไป ก็
ปรากฏวา่เป็นการประกาศมีหอ้งวา่งใหเ้ช่าเขามาพออนัเหมาะกบัเวลาพอดี เพราะมีคนตอ้งการบา้นเช่า
อยูท่ ัว่ไป เม่ือเขาโผล่ไปท่ีประตูบา้นก็ยงัเห็นหญิงนั้นยนือยู ่ เขาจึงพาครทั้งสองไปดู ปรากฏวา่เป็นห้อง
ท่ีมีหอ้งน ้าอยูติ่ดกนั เหมาะส าหรับพวกเราจะอยู ่ดงันั้นเขาจึงเฝ้าอยูท่ี่ห้องคนหน่ึงเพื่อป้องกนัผูเ้ช่าอ่ืนมา
แยง่ ส่วนอีกคนหน่ึงโทรศพัทม์าบอกเราวา่ไดห้้องเช่าแลว้ จ  าตอ้งเฝ้าอยูก่่อน ถา้ขืนไม่เฝ้าคนอ่ืนจะตอ้ง
แยง่หอ้งแน่ ๆ ขอใหม้าท่ีต าบลดงักล่าวโดยเร็วท่ีสุดท่ีจะเร็วได ้

ภายหลงัท่ีเราถึงแลว้ไดเ้จด็ชัว่โมงเราก็ไดเ้ขา้ไปอยูบ่า้นใหม่ในถ่ินเนรเทศดว้ยความยนิดี และ
เอาส่ิงของออกจากหีบห่อ ขา้พเจา้จึงบอกให้เจา้ลิตเติลกิง “รีบเอาเส้ือผา้ใหม่ ๆ ออกจากหีบเดินทางแลว้
น าไปใหมิ้สลีแมน” 

เม่ือเขาเปิดออกก็ร้องวา่ “หีบนั้นเตม็ไปดว้ยหนงัสือโฟเนติก ไม่เห็นเส้ือผา้อยูส่ักช้ินในหีบนั้น” 
ขา้พเจา้จึงถามวา่ “เจา้ไม่ไดเ้อาเส้ือผา้ของมิสลีแมนบรรจุหรือ?” 
เขาตอบวา่ “เขาบอกใหบ้รรจุแต่หนงัสือโฟเนติกเหล่าน้ี เพราะเขาตอ้งการใชม้นัอยา่งยิง่” 
ขา้พเจา้จึงสั่งวา่ “ดีแลว้ ลิตเติลกิง เธอตอ้งเอาเส้ือผา้ของเธอชุดหน่ึงให้เขายมืใชก่้อนจนกวา่เรา

จะตดัชุดใหม ่ๆ” 
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บทที ่18 แกะใหม่อีกสามตัว 

เขตสัมปทานเมืองเซ่ียงไฮน้ั้นตั้งอยูร่ะหวา่งกลางเขตนครของจีนใหม่และจีนเก่า เขตสัมปทาน
น้ี เขตองักฤษ, อเมริกนั, ฝร่ังเศส, ญ่ีปุ่น,รัสเซียและต่อมามีเขตยวิ ชนชาติต่างประเทศน้ีเป็นจ านวนนอ้ย
เม่ือเทียบกบัชาวจีนซ่ึงไหลเขา้มาทุกทิศและท าเมืองน้ีโตข้ึนเป็นสามเท่าของจ านวนปกติเน่ืองจากผูล้ี้ภยั
ไดเ้ขา้มาอยู ่ แมเ้ขตสัมปทานต่างดา้วจะเป็นหนามยอกอกของนกัเรียนผูรั้กชาติท่ีมีความโกรธแคน้วา่จีน
ไมมี่อธิปไตยบริบูรณ์ก็ตามแต่ก็ยงัคงเป็นท่ีหลบภยัแก่เศรษฐีจีนผูไ้ดรั้บความปลอดภยัในความคุม้ครอง
ของนานาชาติ ระหวา่งตอนตน้ของสงคราม คือจากปี 1937 ถึง 1941 เมืองเซ่ียงไฮไ้ดก้ลายเป็นค่ายล้ีภยั
ขนาดใหญ่ 

เราพกัอยูใ่นเขตสัมปทานฝ่ังเศสเล็กนอ้ย ชาวต่างดา้วพวกใหญ่ท่ีสุดคือพวกรัสเซียขาวซ่ึงไดห้นี
มาอยูภ่ายหลงัปฏิวติัใหญ่ในรัสเซียและไดก้ลายเป็นเขตรัสเซียท่ีมุมเขต คือถนนจอฟร์อนัไดฉ้ายานามวา่ 
“ถนนมอสโคนอ้ย” เพราะมีร้านชาวรัสเซียมาก และคนชาวรัสเซียเดินไปมาแน่นขนดั 

เราเขา้มาอยูใ่นเขตน้ียงัมิทนัจะครบหน่ึงสัปดาห์ ญ่ีปุ่นก็ลอ้มเมืองเซ่ียงไฮแ้ละแมจ้ะไม่มี
กระสุนปืนใหญ่ตกลงในเขตสัมปทานก็ตาม แต่ญ่ีปุ่นกบัจีนก็ใชว้ธีิยงิปืนขา้มเมืองรบกนั เสียงลูกระเบิด
และปืนใหญ่ไมห่ยดุจนกระทัง่เมืองเซ่ียงไฮไ้ดต้กอยูใ่นความยดึครองของญ่ีปุ่นใน 3 เดือนต่อมา 

มิสลีแมนคงท าการอ่านปรู๊ฟพระคมัภีร์โฟเนติคต่อไป เป็นเวลานานก่อนท่ีเธอจะยา้ยเอา
เคร่ืองพิมพห์นงัสือจากเซียงไฮไ้ปนานกิง คร้ันเม่ือเรายา้ยจากนานกิงเราตอ้งจดัส่งเคร่ืองพิมพท์ั้งหมด
ไปยงัสมาคมหนงัสือศาสนาท่ีเมืองฮนัเคา้ทางเรือ และเก็บไวท่ี้นั้นตลอดเวลา ถา้ขืนทิ้งไวท่ี้เซ่ียงไฮซ่ึ้งอยู่
ในเขตญ่ีปุ่นหรือในกรุงนานกิงมนัก็คงถูกท าลายหมดและงานและทุนท่ีมิสลีแมนท าไปก็คงจะสูญเสีย
ส้ิน 

เจา้ของบา้นเช่าโอลกา เป็นชาวรัสเซียขาวเช่นเดียวกบัพวกท่ีมาอยูใ่นบา้นหลงันั้น ในตอนบ่าย
วนัท่ีเรามาถึงเขาไปเล่นไพน่กกระจอกท่ีอ่ืน บ๋อยชาวจีนตอ้งพาเราชมบา้น ตอนเยน็นางโอลกาจึงกลบั
และมาหาเราเธอสวมรองเทา้ส้นสูง เธอเป็นหญิงงามคนหน่ึงแต่งตวัสมยัใหม่ พูดภาษาองักฤษได้
เล็กนอ้ยกล่าววา่ “ท่านเป็นคนมาอยูใ่หม่ มิสลีแมนและมิสไต๋ใหข้า้พเจา้น าเอาผา้ปูท่ีนอนและจานมาให้
ท่าน ขอไดโ้ปรดใชส่ิ้งเหล่าน้ี” 

“ขอบใจท่านมาก ท่านเป็นเจา้ของบา้นท่ีเราเช่า ขอโทษเถิดท่านช่ืออะไร?” 
“ช่ือโอลกา ท่านอยากจะเล่นไพน่กกระจอกกบัเราไหม?” 
“พวกเราไม่เล่นการพนนั เพราะเราเป็นคริสเตียน” 
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“ท าไมจึงไม่เล่นไพน่กกระจอก?” วา่แลว้เธอก็เดินลงบนัไดไป ต่อมาเธอก็มาหาเราเพื่อขอเก็บ
ค่าเช่าบา้น 

เราจึงตอบไปวา่ค่าเช่าเราไดช้ าระใหแ้ลว้เม่ือวนัเขา้มาอยูใ่นบา้นหลงัน้ี 
เธอจึงอธิบายใหฟั้งวา่ไม่ใช่ค่าเช่าของเดือนปัจจุบนั แต่ของเดือนใหม่ เธอบอกวา่เธอเล่นการ

พนนัไพน่กกระจอกสูญเสียเงินไปมากจึงอยากจะขอค่าเช่าล่วงหนา้ส าหรับเดือนต่อไป 
นางโอลกามาหาเราคร้ังใดจะตอ้งมาชวนเราเล่นไพน่กกระจอกหรือไม่ก็ตะโกนเรียกมิม่ีสุนขั 

เวลาเธอเล่นไพน่กกระจอกเสียจะไดย้นิเสียงถว้ยแกว้,จาน,ชอ้นส้อมตกดงัโครมคราม สุนขัก็ร้องคราง
เพราะเธอไดตี้มนัและไล่มนัใหอ้อกไปท่ีห้องกลาง เธอชอบทะเลาะกบัผูเ้ช่าบา้นนอกจากพวกเรา 
ขา้พเจา้เคยไดย้นิเสียงปิดประตูดงั,เสียงคนโกรธและร้องตะโกนเพราะเขามกัจะทะเลาะววิาทกนัเสมอ 
เจา้พนกังานต ารวจตอ้งมาสอบสวนการทะเลาะววิาทกนัท่ีบา้นหลงัน้ีแทบทุกวนั โอลกาไดอ้ยูกิ่นกบั
ชายชาวสวเีดนช่ืออนิลส์เป็นเวลาเจ็ดปี แมจ้ะมิไดส้มรสกนัก็ตาม ชายผูน้ี้เป็นยามรักษาการท่ีเรือนจ า
เทศบาลเวลากลางวนั เม่ือเธอโกรธชายคนน้ีคร้ังไรตอ้งไดย้นิเสียงจาน,ถว้ยแกว้และชอ้นส้อมแตก
กระจาย เขาทั้งสองออกไปเตน้ร าและกลบัมาตอนเชา้มืดร้องร าท าเพลงกนัมาเสียงลัน่เมามากจนเขา้ห้อง
ไม่ได ้ พวกคนใชข้องเราเม่ือลงมาท่ีบนัไดตอนเชา้มกัจะสะดุดเขาขณะท่ีก าลงันอนอยูบ่นขั้นบนัไดบ่อย 
ๆ 

เด็กคนใชผู้ช้ายเป็นคนติดอ่าง มกัจะข้ึนมาปรับทุกขก์บัขา้พเจา้เสมอเพราะเห็นขา้พเจา้เป็นจีน 
บอกวา่นายจา้งของเขาโยนรองเทา้และถุงเทา้ไวก้บัพื้นแลว้บอกใหเ้ขาเก็บ นายจา้งมีเคร่ืองแต่งกาย
หลายชุดแต่ไม่ชอบใจจึงมว้นโยนทิ้งไวใ้นห้องเก็บของ 

มารดา,พี่สาว,หลานชายและหลานสาวของนางโอลกามาจากเมืองปอตอาเธอร์และนอนรวมกนั
ในหอ้งเดียวใตห้้องขา้พเจา้ โอลกามกัจะววิาทกบัพวกเหล่าน้ีเสมอ บีบคอหลานสาวท่ีร้องไห้เขา้กบั
เกา้อ้ี มารดาและหลานชายตอ้งกระโดดเขา้ใส่โอลกา แลว้จะไดย้นิเสียงโตะ๊,เกา้อ้ีตลอดจนโอลกา, 
หลานชาย, หลานสาวลม้โครมครามระเนระนาด 

วนัหน่ึง คนเช่าบา้นผูห้น่ึงฉลองวนัเกิดและไดเ้ชิญโอลกามาเล่นไพน่กกระจอกดว้ยกนั เขาได้
เล่นติดต่อกนัไปเป็นเวลา 48 ชัว่โมง และโอลกาเสียเงินไปเป็นจ านวน 200 ดอลล่าร์ เพื่อหาเงินช าระหน้ี 
เธอตอ้งเอาหอ้งท่ีตนอยูใ่หเ้ช่าช่วงและพยายามท่ีจะขนยา้ยหีบเส้ือผา้ออก ขณะขนของไดรั้บบาดเจด็ จึง
อ่อนเพลียไปทางไหนไม่ไดเ้ป็นเวลาหลายเดือน วนัหน่ึงเธอไดข้ึ้นมาหาเราและไดน้ัง่ลงบนเกา้อ้ีปรับ
ทุกขว์า่หมอจะท าการผา่ตดัและเรียกค่าจา้งแพง มิสลีแมนเคยเล่าเร่ืองพระเยซูใหเ้ขาฟังบ่อย ๆ และคร้ัง
น้ีและคร้ังน้ีไดบ้อกใหเ้ขาอธิษฐานเพื่อตวัเขาเอง ดงันั้นโอลกาจึงกลบัไปหอ้งของตนคุกเข่าอธิษฐานวา่ 
“ขา้แต่พระบิดาท่ีรัก ขา้พเจา้เป็นคนเสเพลเหลวไหลมาก ขอพระองคไ์ดโ้ปรดใหข้า้พเจา้หายเจบ็ปวด
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เถิดและขา้พเจา้สัญญาวา่จะไม่เล่นไพน่กกระจอกอีกเลย และจะไม่ด่ืมน ้าเมา, เตน้ร าหรือทะเลาะววิาท
กนัอีก, ทนัใดนั้นเอง เธอก็รู้สึกสบายภายในร่างกาย ในตอนค ่า นิลส์ไดก้ลบัมาบา้นบอกวา่เขาได้
จดัเตรียมท่ีจะเอาตวัเธอไปส่งโรงพยาบาล 

“อยา่เลย นิลส์ ฉนัมีข่าวดีจะบอกเธอวา่บดัน้ีฉนัหายป่วยแลว้” 
“เป็นไปไม่ได,้ หมอบอกวา่จะตอ้งท าการผา่ตดัจึงจะหาย” 
“ฉนัไม่ตอ้งการผา่ตดั นิลส์ พระเยซูท าใหฉ้นัหายดีแลว้” เขาไม่ยอมไปโรงพยาบาลเพราะได้

หายแลว้จริง ๆ เธอไดรี้บข้ึนมาหาเรา แมเ้ราก าลงัเล้ียงอาหารมิตรสหายอยู ่ เธอก็ยงัรออยูไ่ม่ไดรี้บบอก
ข่าวมหศัจรรยแ์ก่เราโดยเร็ว 

โอลกาเป็นคนรักษาค ามัน่สัญญา เธอจึงกลายเป็นคนใหม่ต่อจากนั้นมา บา้นนั้นก็เงียบสงดั เธอ
ชอบข้ึนมาอธิษฐานและอ่านพระคมัภีร์เธอจึงอธิฐานเหมือนเด็ก ๆ วา่ “ขา้แต่พระบิดา พระองครู้์วา่
ขา้พเจา้อาจตอ้งลม้ลงก็ได ้ขอไดโ้ปรดช่วยพยงุขา้พเจา้ให้ลุกข้ึน” 

วนัหน่ึง ขณะท่ีอ่านหนงัสือสุภาษิต ใจวินิจฉยัผดิชอบไดเ้ตือนเธอและไดบ้อกใหเ้ราฟังวา่ 
“พระคมัภีร์ไดส้อนเธอวา่ “เจา้คนเกียจคร้าน จงไปดูมดตวัเล็กซิ มนัท างานตลอดฤดูร้อนเพื่อสะสม
อาหารไวกิ้นในฤดูหนาว เธอจึงไปเก็บเอาเคร่ืองแต่งตวัท่ีโยนทิ้งไวใ้นหอ้งเก็บมาเร่ิมซ่อมแซมดว้ย
ตนเอง 

เธอไดช้ าระหน้ีสินการพนนัจดหมดทุกราย ในขณะท่ีเธอยนือยูท่ี่ประตูห้องการพนนั เธอไม่
กลา้เขา้ไปเกรงวา่จะถูกย ัว่ยวนใหเ้ล่นอีก แต่คร้ันเธอมองดูหนา้ตาท่ีโลภ และมือท่ีสั่นของพวกนกัการ
พนนั เธอรู้สึกโล่งใจท่ีเธอไดห้ลุดพน้จากการเป็นทาสของการพนนั และเธอไดถ้วายสรรเสริญพระเจา้
ส าหรับชีวติใหม่ท่ีเธอไดม้าพบเขา้แลว้  

ต่อไปเธอตอ้งการจะช่วยคนใชข้องเธอจึงขอร้องใหมิ้สลีแมนช่วยสอน “ขอคุณไดโ้ปรดสอน
เขาเถิด ขา้พเจา้ไดรั้บจิตใจใหม่จึงตอ้งการจะให้เขามีใจใหม่ดว้ย พระคมัภีร์มีเร่ืองราวท่ีเป็นประโยชน์
น่าอ่าน ขา้พเจา้จึงตอ้งการให้เขาอ่านเร่ืองเหล่าน้ี” 

แต่ชีวติแบบใหม่น้ีไม่เป็นท่ีพอใจแก่นิลส์ผูก้ล่าววา่ “เธอพูดวา่จะไม่เตน้ร า, ไม่สูบบุหร่ี, ไม่ด่ืม
เหลา้ ฉนัท างานท่ีเรือนจ าตลอดวนั น่ีเธอจะมาท าใหบ้า้นของฉนัเป็นเรือนจ าอีกดว้ยหรือ?” 

โอลกาไดเ้รียนรู้วธีิอธิษฐานต่อพระเจา้ ดงันั้นเธอจึงอธิษฐานวา่ “ขา้แต่พระบิดาขา้พเจา้รักนิลส์ 
ขา้พเจา้ตอ้งการให้เขาด าเนินชีวติทางเดียวกบัขา้พเจา้ แต่ถา้พระองคต์อ้งการจะใหเ้ขาเลิกร้างจาก
ขา้พเจา้ก็ไม่เป็นไร ขอพระองคไ์ดส้ าแดงพระประสงคใ์นใจขา้พเจา้” คร้ันแลว้พระเจา้ก็ทรงตอบค า
อธิษฐานของเขา คือวนัหน่ึงนิลส์หยดุราชการ เขาจึงพาเธอไปโบสถแ์ละไดท้  าการสมรสกนัอยา่ง
ถูกตอ้ง 
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ในบา้นของเรามีเสียงต่าง ๆ นานาชนิด หญิงจีนผูมี้การศึกษาดีคนหน่ึงไดเ้ช่าหอ้งชั้นล่าง สามี
ไดท้อดทิ้งเธอ และเธอไดเ้ขา้หาความปลอบใจในพระพุทธศาสนา ในเวลาเชา้ตรู่ทุกวนัจะสวดมนต์
เสียงดงัคนท่ีเช่าห้องอ่ืน ๆ เล้ียงสุรากนัดึกด่ืนไดบ้่นวา่หญิงคนน้ี รบกวนพวกเขาในเวลาพกัผอ่นตอน
เชา้ตรู่ เราไดช้วนใหเ้ขาหาความสงบใจในศาสนาคริสเตียน แต่เขาไม่สนใจ ในท่ีสุดอยูม่าวนัหน่ึงเธอได้
บอกเราวา่เธอไดต้ดัสินใจท่ีจะเดินทางไปภาคตะวนัตกและคน้หาสามีของเธอ ดงันั้นเราจึงมอบพระ
คมัภีร์เล่มหน่ึงเป็นของขวญัท่ีจากกนั ต่อมาอีกหลายเดือนเราไดรั้บจดหมายจากเธอมีใจความดงัต่อไปน้ี 

มิสไต๋และมิสลีแมนท่ีนบัถือ, 
ดิฉนัมิไดพ้บกบัคุณทั้งสองเป็นเวลานานแลว้ แต่ยงัคงคิดถึงคุณอยูเ่สมอ ภายหลงัท่ีออกจาก

เมืองเซ่ียงไฮก้็ไปคน้หาสามี ๆ ดิฉนัถูกจบัท่ีเมืองฮนัเคา้ในขอ้หาโจรกรรมและถูกติดคุก 6 เดือน ดิฉนัไม่
มีอะไรจะท าจึงไดอ่้านพระคมัภีร์ท่ีคุณใหม้า และพระคมัภีร์ไดน้ าสันติสุขอนัแทจ้ริงมาสู่ดวงใจฉนัยิง่ได้
อ่านมากข้ึนก็ไดพ้บการอศัจรรยม์ากข้ึน และดิฉนัอยากจะบอกใหน้กัโทษอ่ืน ๆ ทราบดว้ย ผูคุ้มได้
อนุญาตใหดิ้ฉนัอ่านพระคมัภีร์ใหน้กัโทษอ่ืน ๆ ฟัง ขอบใจคุณทั้งสองท่ีไดใ้หข้องมหศัจรรยแ์ก่ดิฉนั 

จดหมายฉบบัต่อไปเธอบอกวา่ไดพ้น้โทษออกจากคุกแลว้ และไดพ้บกบัสามีและไดอ้ยูกิ่น
ดว้ยกนัตามเดิม 

ผูเ้ช่าหอ้งอีกคนหน่ึงเป็นชาวยวิ ล้ีภยัมาจากยโุรป เราไดย้นิเสียงเธอร้องไหอ้ยูเ่ร่ือย ๆ
ประสบการณ์อนัร้ายแรงและความเสียใจไดท้  าลายสุภาพของเธอ และไดท้  าใหเ้ธอมีจิตใจไม่เป็นปกติ 
การดุด่าของสามียิง่ท  าใหเ้ธอช ้าใจมากข้ึน ตอ้งส่งเธอไปโรงพยาบาลและจ าตอ้งใส่เส้ือรัดแขนส าหรับ
คนบา้ ภายหลงัท่ีกลบัมาบา้นแลว้ก็เป็นโรคเดิมอีก เธอไม่ยอมฟังเร่ืองพระเยซู และเม่ือเธอมาเยีย่มเราใน
เทศกาลปัสกาเธอไม่ยอมด่ืมน ้าในบา้นของเรา ต่อมาเธอไดเ้ร่ิมอ่านพระคมัภีร์ท่ีเราไดใ้หไ้ว ้ พระค าแห่ง
ชีวติไดท้  าใหห้วัใจของเธอไดรั้บการประเลา้ประโลมในท่ีสุดเธอก็ไดรั้บความสงบและสันติสุข ต่อมา
ภายหลงัเธอไดมี้โอกาสไปประเทศอเมริกา น าพระคมัภีร์ไปดว้ย เธอไดเ้ขียนจดหมายมาบอกวา่เธอยงั
อ่านทุกวนัและพบความประเลา้ประโลมใจจากพระคมัภีร์ 

แกะท่ีหลงหายไปทั้งสามรายคือชาวรัสเซียล้ีภยั, จีนล้ีภยัและชาวยดูาล้ีภยั พระผูเ้ล้ียงอนัดีได้
คน้หาเขาจนพบและน ามาสู่คอกโดยสวสัดิภาพ 
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บทที ่19 เมฆและแสงอาทติย์ 

เมฆอาจจบักลุ่มเหนือบา้นของเราในเวลาเจบ็ไขห้รือทุกขโ์ศกแต่อิทธิพลของอุปนิสัยคริสเตียน
ท่ีน่าหรรษาไดฉ้ายแสงทองผา่นเมฆท าใหบ้งัเกิดเป็นพระพรแก่บุคคลท่ีมีชีวติอยูต่่อไป เร่ืองราวของ
พี่สะใภค้ลาสลีดเดอมีดงัน้ี 

เม่ืออยูใ่นเซ่ียงไฮเ้ราไดพ้บกบัพี่ชายคนท่ี 8 และครอบครัวเขาบ่อย ๆ บุตรชายหวัปี คือ  
เอเออเซียสมรสกบัไบรเคลา ส่วนบุตรสาวเอเออไวเป็นนางพยาบาล และบุตรชายคนเล็กเอเวอ

เฟมสัเป็นนกัเรียนวทิยาลยั ส่วนภริยาของเขาคือคลาสลีดเดอเป็นคนฉลาดและร่าเริงเหมือนแสงอาทิตย ์
พวกเรารักเขามาก 

บ่ายวนัหน่ึงฤดูใบไมร่้วง เขาไดม้าสนทนากบัขา้พเจา้แลว้ก็ลากลบัไปดว้ยใจร่าเริงในเวลาค ่า 
เราไม่นึกวา่การมาเยีย่มคร้ังน้ีจะเป็นคร้ังสุดทา้ย อีกสองสามวนัต่อมาเธอไดป่้วยและตอ้งไปอยู่
โรงพยาบาล  

ในวนัโมทนาคุณพระเจา้ พี่ชายคนท่ี 8 ไดม้าหาขา้พเจา้ แมเ้ขาจะพยายามปกปิดขา้พเจา้ก็รู้วา่
เขาคิดวา่กลาสลีดเดอจะตอ้งตายแน่ ๆ ขา้พเจา้ปักใจอธิษฐานตลอดวนัวา่ ขอใหก้ารตายของกลาสลีด
เดอจงเป็นพระพรแก่บุคคลท่ีอยูเ่บ้ืองหลงัเถิด ในบ่ายวนันั้นท่ีโรงพยาบาลลมเหนือไดพ้ดัถูกกระจก
หนา้ต่างของหอ้งเล็กเป็นเสียงเดียวในขณะบรรดาคนท่ีรักของเขาไดม้าอยูร่อบเตียงเพื่อเฝ้าอาการของ
เธอ เวลาค ่ากลาสลีดเดอไดเ้ปิดตาเป็นคร้ังแรกตั้งแต่ป่วยและจบัมือของไบรเคลาช้ีไปบนสวรรคแ์ลว้
ตะโกนวา่ “เป็นสถานท่ีอศัจรรยจ์ริง ๆ เป็นภาพสวยงามเหลือเกิน เจา้เห็นไหมล่ะ?” 

สักครู่หน่ึงเขาก็ส้ินใจ และไดไ้ปยงัสถานท่ีงดงามโดยมีพระบิดาเจา้ในสวรรคต์อ้นรับเธอ เป็น
ท่ีโสมนสัยนิดีของเธอ แต่พี่ชายของขา้พเจา้สูญเสียมิตรท่ีดีท่ีสุดไป และบุตรของเขาก็ขาดมารดาท่ีดีไป 
เขาพากนัรู้สึกวา่ขาดเธอจริง ๆ เอเออไวไดพ้ดูกบัขา้พเจา้วา่ “เม่ือขา้พเจา้ต่ืนข้ึนในตอนเชา้ มองไปก็เห็น
แต่รองเทา้ไวทุ้กขสี์ขาวและเคร่ืองแต่งตวัไวทุ้กขสี์ขาว” 

กระนั้นก็ตามเสียงของกลาสลีดเดอยงัคงกอ้งหูเราอยูเ่สมอ เธอยงัคงพดูกบัครอบครัวของเธออยู่
เร่ือย ๆ คือโดยทางพินยักรรมท่ีเธอสั่งไวมี้ขอ้ความวา่ “ขอใหฝั้งศพเธอดว้ยมีไมก้างเขนทองค าห้อยคอ
และใหมี้พระคมัภีร์ติดตวัไปดว้ย ขอ้น้ีท าให้เป็นท่ีประทบัใจแก่เอเวอเฟมสั เขาจึงตดัสินใจท่ีจะอ่านพระ
คมัภีร์ทุกวนั และมาอ่านท่ีเตียงขา้พเจา้นอนบ่อย ๆ คร้ันพอถึงเทศกาลคริสตสมภพ ความวา้เหวใ่นบา้น
แทบจะทนกนัไม่ไหว ในปีน้ีจึงไม่มีการร่ืนเริงเพราะไม่มีมารดาท่ีจะเล้ียงคนภายนอกและไม่มีใครท่ีจะ
เล่าเร่ืองคริสตมาสให้เขาฟัง ไม่มีใครจะจดัน ้าชาและขนมเคก้และใหข้องขวญั แต่เอเวอเฟมสัผูรู้้จกัใน
การประหยดัทรัพยดี์คิดวา่ควรจะจดัอยา่งอ่ืนข้ึนแทน เขาจึงน าเอาทรัพยท่ี์ออมไวท้ั้งหมดออกมาซ้ือพระ
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คมัภีร์ 20 เล่ม เพื่อแจกใหก้บัมิตรสหายท่ีไม่เป็นคริสเตียนเพื่อเป็นท่ีระลึกแก่มารดา และไดเ้ขียนช่ือของ
สหายทุกคนไวท่ี้ปกเปล่าและน าเอาพระคมัภีร์ไปให้ตามบา้นของเขา 

สหายผูห้น่ึงช่ือฮิดเด็น เทรเซอร์ ไดมี้ความสนใจเป็นพิเศษ เขาไดใ้ชเ้วลานาน ๆ เพื่อศึกษาพระ
คมัภีร์และอธิษฐานรวมกนั ภายหลงัท่ีเป็นคริสเตียนแลว้ ต่อมาเขาก็ไดห้มั้นและไดส้มรสกนั ดงันั้น
ความเช่ือมัน่ของกลาสลีดเดอร์จึงเป็นมงคลอนัประเสริฐแก่บุตรของเขาท าให้เขาไดภ้ริยาท่ีเป็น 

คริสเตียนและมีครอบครัวเป็นหลกัฐาน 
ถอ้ยค าคร้ังสุดทา้ยท่ีเธอใหไ้วมิ้ใช่เป็นพรแต่เร่ืองดงักล่าวส่ิงเดียวเพราะในวนัเกิดของขา้พเจา้ 

เอเวอเฟมสัไดเ้ขา้มาในห้อง หนา้ตาแสดงความยนิดีโดยพูดวา่ “คุณนา้ท่ีเจด็, คุณนา้ทราบไหมวา่คนใช้
เก่าแก่ของเราพดูอยา่งไรบา้ง?” 

“นา้ไม่สามารถเดาไดถู้ก” 
“เขาพดูวา่ เขาจะไม่ลืมหนา้ตาอนัยิม้ละไมของนายผูห้ญิงก่อนท่ีจะส้ินใจ และค าพดูท่ีนายกล่าว

วา่ “เป็นสถานท่ีสวยงาม เป็นภาพอนัวจิิตร ท่านเห็นไหมล่ะ?” ขอ้ความเหล่าน้ียงักอ้งหูทั้งกลางวนัและ
กลางคืน นายไดเ้ตือนใหข้า้พเจา้เช่ือแต่หวัใจของขา้พเจา้ยงัแขง็กระดา้งและเตม็ไปดว้ยความบาป ค า
ปฏิเสธของขา้พเจา้ท าใหน้ายเสียใจ บดัน้ีขา้พเจา้ตอ้งการเห็นสถานสวยงามนั้น ขา้พเจา้ไดป้ฏิเสธพระ
เยซูมาเป็นเวลาตั้งยีสิ่บปี บดัน้ีขา้พเจา้เช่ือและตอ้งการับบพัติศมา” 

ภายหลงัท่ีเอเวอเฟมสัไปแลว้ ลิตเติลกิงซ่ึงอยูใ่นหอ้งดว้ยไดพ้ดูกบัขา้พเจา้วา่ “มิสเซเวน่ 
ขา้พเจา้อยูก่บัท่านมาเป็นเวลาตั้ง 7 ปีแลว้ขา้พเจา้ไดเ้ช่ืออยูเ่ป็นเวลานานแลว้ บดัน้ีตอ้งการจะประกาศ
ตวัรับเอาพระเยซูต่อหนา้ผูอ่ื้น ขอใหข้า้พเจา้รับศีลร่วมกบัโอลไฮ” 

ลิตเติลฟิลด ์ หญิงซกัผา้เม่ือไดท้ราบข่าวก็ไดม้าหาขา้พเจา้ดว้ยความร้อนรนและกล่าววา่ 
“ขา้พเจา้เช่ือพระเยซู และตอ้งการจะรับบพัติศมาดว้ย” 

ฉะนั้น ในตอนบ่ายวนัหน่ึง หญิงคนใชท้ั้งสามไดม้าท่ีเตียงนอนขา้พเจา้เพื่อรับค าสอนและ
อธิษฐานเตรียมพิธีรับบพัติศมา ขา้พเจา้รู้สึกซาบซ้ึงในการเปล่ียนอุปนิสัยของคนทั้งสาม เขาเตม็ไปดว้ย
ความยนิดีและโดยเฉพาโอลไฮ เขาบอกวา่เขาลืมอธิษฐานของพระพรพระเจา้ก่อนรับประทาน ดงันั้น
เขาทูลขอใหพ้ระเจา้ยกความผดิในขอ้น้ี และเตือนใจเขาเสมอ บดัน้ีพระเจา้ไดเ้ตือนเขาเสมอแลว้ 

คร้ังหน่ึง เขาไดเ้ล่าวา่ “บดัน้ีขา้พเจา้จะเขียนจดหมายไปถึงคนแก่ทางบา้น และบอกถึงความสุข
ใจท่ีขา้พเจา้ไดรั้บ และจะขอร้องให้เขาเขา้เช่ือบา้ง” 

คร้ังท่ีสามเขาเล่าวา่ เขาไดส้นทนากบัคนใชข้องเพื่อนบา้นและสอนเขาดว้ย คนใชน้ี้กลบัไป
บอกนายของตนวา่เขาตอ้งการเขา้เช่ือ แต่นายกลบัดุเขาวา่ “เจา้จะรู้อะไร? เจา้อ่านหนงัสือไม่ออก” 
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คนใชจึ้งตอบนายวา่ “การอ่านหนงัสือออกไปจ าเป็น เพราะพระคมัภีร์ไดบ้อกวา่ “ถา้ท่านเช่ือ
ดว้ยหวัใจจริง ท่านก็จะไดรั้บความรอด” 

โอลไฮจึงพดูต่อไปวา่ “และขา้พเจา้ไดบ้อกนายวา่ อยา่ไปฟังเสียงมนุษยพ์ดู แต่จงฟังส่ิงท่ีพระ
เจา้พดู มนุษยห์วัเราะเยาะไม่มีความส าคญั แต่ถา้พระเจา้พอพระทยัแลว้เป็นการส าคญัมาก เราอาจ
อธิษฐานเวลาใดก็ไดเ้พราะพระเจา้ทรงฟังอยูเ่สมอ ไม่วา่เราจะท าครัว, ซกัผา้หรือกวาดบา้นเรือน” 

เมฆในเขตล้ีภยัของเราค่อยหายไป และความมืดไดก้ลายเป็นความสวา่ง พวกคนใชส้นใจอ่าน
พระคมัภีร์ เขาต่ืนข้ึนแต่เชา้ตรู่และปลุกเราให้อธิษฐาน เขาอ่านพระคมัภีร์โฟเนติก เม่ือเขาพบกบั
แนวความคิดใหม่ เขาก็รู้สึกปิติยนิดี ทุกเวลาเชา้เขาพบกบัโอลไฮท่ีตลาด และเม่ือพบกบัผูใ้ดก็แสดงการ
เป็นพยานเร่ืองพระเยซูใหเ้ขาฟัง 

มรดกของกลาสลีดเดอก่อนท่ีจะตายมิใช่มีอยูเ่พียงเท่าน้ี แมจ้ะตายไปแลว้ก็ยงัคงกล่าวอยูเ่สมอ 
ไชนิงเวอจูหญิงหมา้ยชราซ่ึงไดอ้ยูก่บัพี่ชายคนท่ีแปดเป็นเวลาหลายปี และไมย่อมเช่ือตลอดเวลาได้
สนใจกบัเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน เขาเป็นคนท่ีไดรั้บการศึกษา เขาจึงไดเ้ร่ิมอ่านพระคมัภีร์และก็ไดพ้บกบั
พระเยซูจึงขอรับบพัติศมา  

พอถึงเทศกาลคืนพระชนม ์ และมีคนล้ีภยัจ านวนมากมาประชุมนมสัการชัว่คราว (เพราะโบสถ์
ใหม่ท่ีสวยงามถูกทิ้งระเกิด) ดงันั้นไชนิง เวอจู และหญิงคนใชส้ามคนไดรั้บบพัติศมา เอเวอเฟมสัและ 

เอเออไว รับศีลมหาสนิท เอเออเซียและไบรเคลาก็ไดน้ าบุตรสาวเล็ก ๆ สองคนมาถวายแก่พระ
เจา้ 

ส่วนขา้พเจา้นั้นเล่าก็อดท างานไม่ได ้ แมต้อ้งนอนป่วยอยูใ่นหอ้งมืดเป็นเวลากวา่ยีสิ่บปี แต่
ขา้พเจา้ระลึกอยูเ่สมอวา่ หากขา้พเจา้จะไม่เห็นความสวา่ง แต่ดวงอาทิตยส์วา่งก็ยงัส่องแสงอยูภ่ายหลงั
เมฆมืดเสมอ 
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บทที ่20 เงามดืในเรือนจ า 

การอ่านปรู๊ฟโฟเนติกนั้นตอ้งใชส้ายตาเพง่พินิจเป็นเวลานาน ๆ ตอ้งอาศยัความเพียรและความ
อดทนมาก เม่ือไม่สามารถออกไปขา้งนอกได ้ มิสลีแมนก็ใชทุ้กโอกาสเพื่อเร้าความสนใจของคนท่ีมา
หาเธอจ านวนท่ีมาเพิ่มข้ึนแสดงวา่มีคนสนใจในงานของเธอมาก แมเ้ธอจะรู้สึกเหน็ดเหน่ือยมากก็ตาม 
เธอคือหลกัวา่จะไม่เร่งรัดหรือรังเกียจผูท่ี้มาหาเธอเลย เธอมีลกัษณะเป็นจีนยิง่กวา่ชาวจีนหลายประการ 
พดูออกเสียงอยา่งถูกตอ้ง, ใชส้ านวนค าพดู, แต่งเคร่ืองแบบจีนและประพฤติแบบจีนเม่ือมีแขกมาเวลา
รับประทานก็ตอ้งเคล่ือนเวลาไป หรือมิฉะนั้นก็เชิญแขกใหรั้บประทานดว้ย บางทีเม่ือคนใชน้ ากบัขา้ว
มาวางเปิดฝาถว้ยชามไวก้ลางโตะ๊และมีชามขา้ววางไวต้รงหนา้ทุกคนแลว้ มิสลีแมนยงัคงเพลินอยู่
กบัโฟเนติกจนมองไม่เห็นอาหารหรือเปิดฝาชามกบัขา้ว จนกระทัง่แขกผูน่้าสงสารนั้นกินขา้วเปล่า ๆ 
ไปตั้งคร่ึงชามแลว้ คนใชรู้้สึกเดือดร้อนใจแต่ก็ไม่กลา้ท่ีจะเตือนนายของตนใหเ้ปิดฝาชามกบัขา้ว โดย
เกรงวา่จะเป็นการเสียมารยาท 

ในตอนตน้ปี 1941 ก่อนหนา้ท าบทสุดทา้ยของหนงัสือวิวรณ์ส าเร็จ สายตาของมิสลีแมนมืดลง 
ไม่เป็นการสะดวกท่ีจะอ่านปรู๊ฟตอนสุดทา้ย ต่อมาเธอไดบ้อกใหส้มาคมพระคมัภีร์เยบ็หนงัสือเขา้
ดว้ยกนัและจ าหน่ายเป็นพระคมัภีร์โฟเนติกทั้งเล่ม เม่ือเธอเห็นวา่งานของเธอส าเร็จแลว้ แต่ก็เป็นการ
สายเกินไปท่ีจะโดยสารไปกบัเรืออพยพเท่ียวสุดทา้ยเพื่อกลบัอเมริกา เม่ือท าหนงัสือพระคมัภีร์โฟเนติก
ส าเร็จก็เกิดเหตุร้ายท่ีอ่าวเพิลทนัที และญ่ีปุ่นไดเ้ขา้ยดึครองเขตสัมปทานทั้งหมดในเซ่ียงไฮพ้วกศตัรูต่าง
ดา้ว (เพราะญ่ีปุ่นเรียกประเทศท่ีท าสงครามกบัญ่ีปุ่น) ไดรั้บอนุญาตบางประการใหไ้ปมาในเมืองได ้แต่
ไม่ยอมใหก้ลบัอเมริกาพร้อมกบัพวกท่ีอยูใ่นใจกลางของประเทศจีนซ่ึงถูกส่งไปกบัเรือแลกเปล่ียนเท่ียว
แรกในเดือนมิถุนายน 1942 

ในปี 1943 ไดจ้ดัตั้งค่ายกกักนัข้ึนหลายแห่ง และไดต้อ้นพวกศตัรูต่างดา้วเขา้ไปอยูใ่นค่าย
เหล่าน้ี แต่พวกคนชราและคนป่วยคงไดรั้บการผอ่นผนัใหอ้ยูเ่ป็นอิสระไดต่้อไปอีกหน่ึงปี ดงันั้น มิสลี
แมนจึงมิไดถู้กเรียกตวัใหไ้ปเขา้ค่ายเชลยจนถึงเดือนมิถุนายน 1944 แมเ้ราจะเก็บข่าวน้ีไวมิ้ใหแ้พร่พราย 
เพื่อเราจะไดเ้วลาท่ีผอ่นผนัใหห้า้วนัน้ีจดัแจงเตรียมตวัเก็บส่ิงของต่าง ๆ แต่พวกเพื่อน ๆ ก็แอบรู้ใน
ขณะท่ีขา้พเจา้จดับรรจุส่ิงของท่ีเขาตอ้งการใหก้็ยงัมีคนมาเยีย่มวนัละส่ีสิบถึงหา้สิบคนทุกวนัเพื่อแสดง
ความเห็นอกเห็นใจ มิสลีแมนไม่เคยบอกใครเลยวา่เหน่ือยมากและยุง่จนไม่มีเวลาวา่งจะสนทนาดว้ยได ้

ในตอนกลางคืนก่อนจะถึงวนัจากกนั เวลาประมาณหน่ึงนาฬิกาเม่ือแขกคนสุดทา้ยลากลบัไป
แลว้ เธอไดม้าท่ีหอ้งขา้พเจา้เพื่ออธิษฐานเจา้ลิตเติลฟิลดค์นใชเ้ป็นเด็กโง่มาก แต่ก็จงรักภกัดีต่อนายของ
ตนท าลูกกุญแจหอ้งขา้พเจา้หกั ตอ้งใชเ้วลาท างานอีกตั้งชัว่โมงจึงเปิดได ้
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ในวนัรุ่งข้ึนก็มีแขกมาเยีย่มอีก หอ้งของเธอจึงเตม็ ในตอนสายมีสหายมาเยีย่มขา้พเจา้ คือ มิส
ซิสลิง เขาเป็นหลานสาวของตุลาการลิงผูซ่ึ้งท าการเผาฝ่ินของพวกองักฤษเสียส้ินในปี 1830 อนัเป็น
ชนวนใหเ้กิดสงครามฝ่ิน ขา้พเจา้รู้จกัเขาดีตั้งแต่คร้ังเม่ือเป็นเด็ก เคยศึกษาพุทธศาสนาดว้ยกนั และบดัน้ี
เขาเป็นพุทธศาสนาชนชั้นสูง เม่ือขา้พเจา้ขอร้องใหเ้ขาเป็นคริสเตียน เขาก็พยายามออ้นวอนให้ขา้พเจา้
กลบัไปถือพุทธศาสนาตามเดิม เขามีผา้นวมผนืหน่ึงซ่ึงพระสงฆเ์ก่ง ๆ หลายร้อยองคม์าสวดมนตป์ลุก
เสก เธอตอ้งการเก็บผา้นวมผืนน้ีไวค้ลุมหีบศพเธอเม่ือตายโดยเช่ือวา่จะมีบุญมากข้ึนเม่ือไปเกิดชาติหนา้ 
เธอมีลูกประค ามากขดัเป็นเงางามแสดงวา่เธอสวดมนตม์าแลว้หลายแสนจบ ในวงการพุทธศาสนาจึงถือ
วา่เธอมีคุณธรรมสูง เม่ือเธอเขา้มาในหอ้งขา้พเจา้ก็มองเห็นแขกเดินอยูใ่นห้องมิสลีแมนจึงถามถึงสาเหตุ 
ขา้พเจา้จึงบอกใหฟั้งวา่มิสลีแมนจะถูกส่งตวัไปอยูค่่ายกกักนัเชลยในตอนเท่ียงของวนันั้น เธอจึงตกใจ
มาก 

วนันั้นอากาศร้อนมาก ในเวลาเท่ียงมีมิตรสหายประมาณหา้สิบคนมาท่ีประตูเพื่องส่งมิสลีแมน 
เธอไดม้าท่ีห้องขา้พเจา้ดว้ยใบหนา้ยิม้แยม้และเม่ือธิษฐานแลว้เธอก็กล่าวค าลาขา้พเจา้ ภายหลงัท่ีเสียง
ของรถลากและรถจกัรยานยุติลงแลว้ มิสซิสลิงยงัคงตะโกนต่อไปวา่ “ไม่มีการร้องไห้,ไม่มีการเสียใจ, มี
แต่ยิม้และอธิษฐาน, เขาจะเดินทางไปสู่เรือนจ า ขา้พเจา้ไม่เคยเห็นเหตุการณ์เช่นน้ีเลย” คร้ันแลว้เธอจึง
ยนืข้ึนและถามเพื่อนชาวจีนซ่ึงมาจากเมืองฟูเจา คือ มิสเล็ก ผูซ่ึ้งอยูก่บัเราและพดูวา่ “ศาสนาอะไรหนอ
ท่ีใหอ้ านาจแก่มิสลีแมนและมิสไต๋ จนเขายิม้ไดใ้นเหตุการณ์ร้ายแรงเช่นน้ี จะเช่ือพระเยซูแต่เพียงในใจ
ไดไ้หม? 

มิสเล็กจึงตอบวา่ “เร่ืองน้ีขอใหถ้ามมิสไต๋ดู” 
ขา้พเจา้จึงอธิบายหลงัสือโรมบทท่ี 10:9-10 ใหฟั้งซ่ึงมีขอ้ความวา่ “ถา้ท่านจะรับดว้ยปากของ

ท่านวา่พระเยซูเป็นองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ และเช่ือในใจวา่พระเจา้ไดท้รงโปรดบนัดาลให้พระองคเ์ป็นข้ึนมา
จากความตายท่านจะรอด” ในขณะนั้นมิสซิสลิงไม่พดูวา่อะไร ดูเหมือนวา่เขาก าลงัใชค้วามคิด อีกสอง
ชัว่โมงต่อมา พวกมิตรสหายอ่ืน ๆ ไดก้ลบัมาบอกวา่เขาเห็นมิสลีแมนข้ึนไปบนรถบรรทุกซ่ึงมาคอยรับ
พวกเชลยศึกไปสู่ค่าย พวกเพือ่นเหล่าน้ีไม่ทนัจะนัง่ลงก็พอดีมิสซิสลิงลุกข้ึนจากเกา้อ้ีและกล่าววา่ “มิตร
สหายทั้งหลาย ถา้พระเยซูประทานฤทธ์ิอ านาจแบบน้ีได ้ ขา้พเจา้ก็จะเลิกพระพุทธศาสนาและรับเอา
พระเยซูเป็นพระผูช่้วยให้รอด” ขา้พเจา้ไม่แน่ใจวา่เขาจะใชข้อ้ความน้ีเป็นการประกาศอยา่งจริงจงั
หรือไม่จึงมิไดต้อบวา่กระไร 

ขา้พเจา้มิไดท้ราบข่าวคราวจากเขาเป็นเวลาสักหน่ึงเดือน และในระหวา่งน้ีขา้พเจา้ไดย้า้ยไปอยู่
ท่ีแห่งใหม่ ดงันั้นขา้พเจา้จึงขอใหมิ้สเล็กไปเยีย่มมิสซิสลิงและขอทราบความหมายในค าพดูท่ีกล่าววนั
นั้น มิสซิสลิงไดบ้อกวา่เขาไดพ้ยายามท่ีจะใหท้่านสมภารในวดัท่ีเมืองเซ่ียงไฮถ้อนช่ือของเขาออกจาก
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ทะเบียนสมาชิกของวดั แต่ท่านสมภารไม่ยอม ขณะนั้นยงัท าการโตเ้ถียงกนัอยู ่เขาบอกวา่ถา้เร่ืองน้ีเสร็จ
เม่ือใดเขาจะเขา้เป็นสมาชิกในคริสตจกัรต่อไป 

หา้เดือน ภายหลงัท่ีมิสลีแมนไดถู้กส่งตวัไปค่ายกกักนัเชลยแลว้มิสซิสลิงก็ไดรั้บบพัติศมา ได้
เป็นสมาชิกคริสตจกัรและมานมสัการเป็นประจ า วนัหน่ึงเธอลม้ลงจึงท าใหข้าหกั แทนท่ีเธอจะเสียใจ
กลบัพดูวา่ “บางทีพระเจา้ไม่ตอ้งการให้ขา้พเจา้เคล่ือนไหวไปมามากเกินไป และตอ้งการใหข้า้พเจา้อ่าน
พระคมัภีร์” 

ค่ายกกักนัถนนลิงดอนซ่ึงญ่ีปุ่นเอาเชลยท่ีป่วยและชรา 250 คนไปกกัขงัไวเ้ป็นเวลา 14 เดือน 
เป็นสถานท่ีเตม็ไปดว้ยความทารุณโหดร้ายและหลอกลวงอยา่งแรงท่ีสุด เจา้พนกังานบอกวา่จะมีการ
รักษาพยาบาลแต่เม่ือพวกเชลยเขา้ไปอยูไ่ม่มีอะไร มีแต่สนามวา่งเปล่า บา้นวา่งเปล่าและทหารท่ีทารุณ 
เชลยบางคนถูกน าตวัมาส่งตอ้งหามแคร่, ถือไมเ้ทา้,มีบาดแผล,ตาบอด, ตอ้งใชไ้มพ้ยงุ บางคนยงั
เจบ็ปวดทรมารถูกยดัเยยีดเขา้ไปรวมกนั คนพิการตอ้งช่วยเหลือคนท่ีช่วยตวัเองไม่ได ้ คนชราตอ้งช่วย
คนท่ีตอ้งนอนอยูเ่สมอ ตอ้งใชท่ี้นอนและส่ิงของท่ีน าติดตวัมาไม่มียา, ไม่มีหมอ,ไม่มีนางพยาบาล 
ภายหลงัเขา้ค่ายไดส้ามวนันกัโทษตายไป 3 คน ต่อมาตายอีกมาก ความจริงแลว้พวกเชลยจะตอ้งตาย
มากกวา่น้ี แต่เคราะห์ดีท่ีมีเชลยหนุ่มแขง็แรงในค่ายอ่ืนไดรั้บอาสามาช่วยท างานหนกัและพยาบาล
คนไขท่ี้ป่วยหนกั คนหลายชาติหลายศาสนา คนชัว่ท่ีร้ายแรง,นกัการพนนั,คนไม่มีศาสนา,คนไร้
ศีลธรรม, พวกมิชชนันารี, คนดูหม่ินพระเจา้,คนรวย,คนจน,คนชราและเด็กไดถู้กจบัมายดัไวอ้ยา่ง
เบียดเสียด เม่ือเขา้ท่ีคบัขนัเช่นน้ีแลว้หนา้กากของบุคคลเหล่าน้ีไดถู้กเปิดออกหมด คนท่ีเห็นแก่ตวัก็ยิง่
แสดงความเห็นแก่ตวัมากข้ึน คนใจกรุณาก็ช่วยเหลือผูอ่ื้นจนตวัตาย คนบ่นก็บ่นตลอดวนั คนดูหม่ิน
พระเจา้ก็แช่งด่า นกัการพนนัก็เล่นการพนนัตลอดเวลา แต่ก็ระดมก าลงักนัช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัตาม
ความจ าเป็นและแบ่งปันยาเท่าท่ีมี ช่วยกนัท าหนา้ท่ีรักษาพยาบาลคนท่ีป่วยหนกั ๆ ความสกปรกของ
ขา้วและปลาท่ีท ากบัพื้นดินท าใหห้ลายคนป่วยเป็นโรคบิด และยงุจ านวนมากท าใหเ้กิดเป็นไขจ้บัสั่น 
มิสลีแมนมีนกัการพนนัหลายคนอยูใ่กลเ้ตียง ส่วนตวัเองนัง่ปอกมนัเทศและท าความสะอาดขา้วอยูใ่น
เตียงนอน เธอไดแ้บ่งปันอาหารท่ีขา้พเจา้ส่งไปใหแ้ก่คนอ่ืน ๆ บา้งเท่าท่ีควร แต่เธอไดป่้วยเป็นบิดและ
สูญเสียน ้าหนกัไปส่ีสิบปอนดใ์นระยะเวลา 14 เดือน การป่วยเป็นโรคกระดูกสันหลงัอกัเสบยิง่ร้ายแรง
ข้ึน ท าใหต้วัเธอเต้ียลงไปไปอีก 5 น้ิวฟุต 

ส่วนตวัขา้พเจา้นั้นเล่า เงินทองท่ีมีอยูก่็จวนหมดแลว้ คนใชก้็ลาออกไปหมด โอลซอลตาย ลิต
เติลกิงจึงกลบัไปอยูก่บับุตรชายซ่ึงก าลงัป่วยหนกัเหมือนกนั ส่วนลิตเติลฟิลก็ไปอยูก่บัแม่ผวั ขา้พเจา้จึง
ไปเช่าหอ้งแคบ ๆ อยูใ่นถนนเบราน์แฟมมิลิกาเด็น เพื่อตอ้งอยูใ่นท่ีมืดเพราะทนแสงสวา่งไม่ไดแ้ละเดิน
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ไม่ได ้ไปไหนมาไหนก็ตอ้งคลาน มีครูสตรีคริสเตียนคนหน่ึงอยูใ่กลเ้คียงน าอาหารร้อน ๆ มาใหข้า้พเจา้
ในตอนเยน็เม่ือเขากลบัจากท างาน ส่วนนอกเวลานั้นขา้พเจา้ตอ้งกินขนมปังแหง้กบัผกัดอง 

หลายคร้ังขา้พเจา้ทูลกบัพระเจา้วา่ “ทางด าเนินชีวิตของขา้พเจา้แคบเหลือเกิน ขา้พเจา้ไม่
สามารถผา่นไปไดต้ลอด” แต่พระเจา้ตรัสตอบเสมอวา่ “จงอาศยัอยูใ่นเราและเราจะพาเจา้ไปตลอดรอด
ฝ่ัง” สหายของขา้พเจา้ผูห้น่ึงไดม้องเห็นความคบัแคน้ของขา้พเจา้และทางท่ีจะช่วยเหลือขา้พเจา้ดว้ยวธีิ
แปลก ๆ เช่น มิสซิสเตม็เปิลไดต้กลงท่ีจะช่วยเหลือขา้พเจา้ตามแบบพุทธศาสนา คือ เขาจะช่วยขา้พเจา้
ในชีวติน้ี ขอใหข้า้พเจา้สัญญาวา่จะช่วยเขาในชีวติหนา้ก็แลว้กนั เธอจึงท าการปรุงอาหารใหข้า้พเจา้,อยู่
เป็นเพื่อนขา้พเจา้ เราจึงกลายเป็นมิตรสนิท เขาและขา้พเจา้นัง่อยูใ่นห้องมืดโดยเขาสวดมนตน์บั
ลูกประค าไปพลาง ส่วนขา้พเจา้อธิษฐานภาวนา แต่เขาก็เรียนร้องเพลงนมสัการของขา้พเจา้อ่านพระ
คมัภีร์และอธิษฐานร่วมกนั พอส้ินปีเขาและลูกสาวก็ไดรั้บเอาพระคริสตแ์ละพระองคก์็รับเขาทั้งสองไว้
เป็นบุตรชัว่นิรันดร์ ดงันั้นขา้พเจา้ก็ไดช่ื้อวา่ปฏิบติัตามค ามัน่สัญญาของขา้พเจา้แลว้เหมือนกนั 

เพื่อนชาวต่างประเทศบางคนตกลงวา่จะส่งหีบห่ออาหารไปใหมิ้สลีแมนทุกเดือนต่อมาเขามา
บอกวา่ไม่มีเงินท่ีจะส่งต่อไปแลว้ ขา้พเจา้จึงส่งผลไมส้องกระป๋องและถ่านไปใหเ้ธอในเดือนนั้น อาหาร
ชูก าลงัและไม่เสียง่ายหาซ้ือไดย้ากในเมืองเซ่ียงไฮ ้ เน่ืองจากเงินในธนาคารถูกกกัขา้พเจา้จึงตอ้งขาย
ส่ิงของทุกส่ิงและขอยมืเงินดว้ยดอกเบ้ียสูงเพื่อจดัหาซ้ือขมนปังแหง้, อินทะผาลมั,เนยเทียมและอ่ืน ๆ 
ไปส่งใหเ้ธอ ส่วนนมนั้นตอ้งซ้ือในตลาดมืดและเอาออกจากร้านไดค้ร้ังละหน่ึงกระป๋องและตอ้งใชผ้า้
คลุม มิสเล็กและคนอ่ืน ๆ ตอ้งไปเท่ียวคน้หาร้านจ าหน่ายส่ิงเหล่าน้ีเพื่อซ้ือมาใหข้า้พเจา้ 

มีข่าวลือไปวา่พวกญ่ีปุ่นจะปล่อยใหเ้ชลยอดตาย ขา้พเจา้จึงอธิษฐานเพื่อไดน้มผงขนาน 5 
ปอนด์เพื่อส่งไปใหมิ้สลีแมน ต่อมาอีก 2 ชัว่โมง เพื่อของเขาช่ือสปริงฮิลไดบ้อกมาทางโทรศพัทว์า่
พี่ชายอิลโลพอ่คา้ร ่ ารวยไดเ้ก็บนมผงขนาด 5 ปอนดไ์ว ้3 กระป๋อง เม่ือเขาไปโบสถใ์นวนัอาทิตย ์ผูเ้ทศน์
เตือนวา่ คนท่ีไม่ถวายสิบลดหรือช่วยเหลือบุตรของพระเจา้ท่ีขาดแคลนเป็นคนฉอ้โกงพระเจา้ ดงันั้น
พี่อิลโลจึงใชใ้หข้า้พเจา้น าเอากระป๋องหน่ึงมาให้เพื่อน าไปส่งมิสลีแมน 

ท่านคงคิดวา่ภาระหนกัของขา้พเจา้ไดถู้กยกออกไปแลว้ และความเช่ือของขา้พเจา้จะยิง่เขม้แขง็
ข้ึน นมกระป๋องเป็นของประทานจากพระเจา้จริง ๆ เพราะขา้พเจา้ไม่อาจหาซ้ือไดด้ว้ยเงินจริง ๆ ห่อ
อาหารเหล่าน้ีไดช่้วยชีวิตของเธอและคนอ่ืน ๆ ไวไ้ด ้แต่การจดัหาซ้ือส่ิงของต่าง ๆ เหล่าน้ีท าใหข้า้พเจา้
ตอ้งเป็นหน้ีถึง 3,000 ดอลล่าร์ 

เม่ือญ่ีปุ่นยอมแพแ้ลว้ พวกสหายชาวจีนจึงน าอาหารและส่ิงของไปท่ีค่ายกกักนัเชลยจ านวนมาก 
ชายคนหน่ึงไดซุ้กซ่อนกาแฟและนมกระป๋องไวม้ากจึงไปเปิดร้านกาแฟข้ึน และไดเ้ชิญใหพ้วกเชลยด่ืม
ไดโ้ดยไม่ตอ้งเสียเงิน หญิงคนหน่ึงน าเอาไก่ป้ิงและมนัเผามาใหพ้วกเชลยจอมพลและมาดามเจียงไคเช็ค
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ไดแ้จกเงินแก่เชลยทุกคน และคนอ่ืน ๆ ก็ไดช่้วยเหลือโดยวธีิอ่ืน เน่ืองจากขา้พเจา้นัง่รถไปแต่ล าพงั
ไม่ได ้ นายแพทยห์ญิงคนหน่ึงไดพ้ยงุขา้พเจา้ใหข้ึ้นรถลากไปเยีย่มมิสลีแมน ขา้พเจา้ตกใจเม่ือเห็นเธอ
ผอมและเต้ียลง เธอบอกวา่เจา้หนา้ท่ีฝ่ายอเมริกนัหา้มออกจากค่ายเป็นเวลาหน่ึงเดือน และจะไปประเทศ
อเมริกาไดต่้อเม่ือแพทยไ์ดต้รวจกระดูกสันหลงัเสียก่อน และไดส้ั่งใหเ้ธอมิใหย้กส่ิงของหรือท า
กระเทือน เกรงวา่กระดูกสันหลงัจะหกั  

เม่ือขา้พเจา้กลบับา้นก็มีคนมาเยีย่มมากมาย ขา้พเจา้ตอ้งอยูถึ่งสองนาฬิกาของวนัรุ่นข้ึน และ
ตอนเชา้ก็มีคนมาเยีย่มอีกมาก พอวนัรุ่นข้ึนวนัท่ีสาม ขา้พเจา้ต่ืนข้ึนดว้ยตวัสั่นเทา นางชีผูห้น่ึงไดอุ้ม้
ขา้พเจา้ไว ้ แต่ก็ไม่หายตวัสั่นเทา ขา้พเจา้จึงลม้ลงบนเตียงและสลบไป และคงอยูใ่นอาการอยา่งน้ีถึงส่ี
เดือน มิสลีแมนรู้เขา้ก็มาเยีย่มขา้พเจา้ เจา้พนกังานอเมริกนัผูห้น่ึงน าเธอข้ึนรถไปท่ีท าการของรัฐบาล
อเมริกนัเพื่อเธอจะไดข้ออนุญาต ออกจากค่าย และบอกวา่เธอไม่อยากไปอยูค่่ายเพราะมีท่ีพกัขา้งนอก
แลว้ เธอไดอ้อ้นวอนนายแพทยอ์ยูน่านนายแพทยจึ์งอนุญาตใหเ้ธอไดพ้กัได ้ 3 สัปดาห์ เธอจึงเดินทาง
ดว้ยเทา้จากท่ีท าการมายงัท่ีพกัของขา้พเจา้ อนัเป็นระยะทางประมาณหน่ึงไมล ์ ขา้พเจา้จ  าเธอไม่ไดเ้ม่ือ
เธอเขา้มาจึงเรียกเธอวา่ “พี่ชายใหญ่” เธอไดม้าท่ีน้ีดว้ยอาการท่ีกระดูกสันหลงัแทบจะหกั และขา้พเจา้
เองก็ไม่ไดส้ติและสั่นเทาดว้ยไขจ้บัสั่น สงคราม, เงินเฟ้อ, การถูกขงัในค่ายไดท้  าใหเ้งินทองของมนุษย์
ฉิบหายไปหมด เธอจึงหมดเงิน ส่วนขา้พเจา้ก็เป็นหน้ีถึง 3,000 ดอลล่าร์ แต่ก็มีเหตุมหศัจรรยเ์กิดข้ึนอีก  

คือมีสหายคนหน่ึงเคยพบกนัเพียงสองคร้ังเท่านั้นเขา้มาเพื่อพบขา้พเจา้ มิสลีแมนจึงอธิบาย
อาการของขา้พเจา้ให้เขาฟัง เขาจึงโยนห่อ ๆ หน่ึงไวบ้นตกัของเธอและกล่าววา่ “ขา้พเจา้ไม่ตอ้งการเงิน
จ านวนน้ีในปัจจุบนั คุณเอาไวใ้ชจ่้ายก่อนและส่งคืนเม่ือสะดวกภายหลงั” 

มิสลีแมนจึงถาม “คุณช่ืออะไร? ตอ้งการใบรับเงินหรือไม่?” 
“มิสไต๋รู้จกัผมดี และผมไวใ้จเขา เขาเป็นคริสเตียน” พดูเช่นนั้นแลว้เขาก็จากไป มิสลีแมนเปิด

ห่อดูปรากฏวา่เป็นเงินอเมริกา 3,100 ดอลล่าร์ เราจึงให้เงินน้ีซ้ืออาหาร, ซ้ือยา จา้งคนใชแ้ละจดัการ
ช าระหน้ีใหห้มดไป 

ชีวติยงัคงมีอยูต่ราบใด ความหวงัยอ่มมีอยูต่ราบนั้น 
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บทที ่21 เป็นเพยีงสุนัขล่าสัตว์ 

มิสลีแมนจึงไปติดตามคนใชา้เก่า ๆ เช่นลิตเติลกิงและลิตเติลฟิลดแ์ละจดัหาซ้ือยาเท่าท่ีจะหาซ้ือ
ไดม้าใหข้า้พเจา้ อาการสลบและไขใ้นกระดูกของขา้พเจา้ยงัคงเร้ือรังต่อมาอีกเป็นเวลาถึงหน่ึงปีกบัหก
เดือนก็ยงัไม่หาย นายแพทยห์ลายคนไดต้รวจดูอาการเห็นวา่เกิดจากการขาดอาหารบิด และมาเลเรีย
เร้ือรังผสมกนั เหตุผลมีวา่ท าไมจึงไม่พบเช้ือมาลาเรียแต่ก่อน ๆ ก็เพราะวา่เช้ือมนัเขา้ไปอยูใ่นสมองและ
กระดูก หาไดอ้ยูใ่นเส้นโลหิตไม่ ส่วนบิดและไขจ้บัสั่นนั้นมีหลายชนิด และขา้พเจา้ก็เป็นหลายชนิด
ดว้ยกนั มียาขนาดใหม่ซ่ึงสามารถท าลายไขจ้บัสั่นได ้ คือยาอาราเล็น เร่ืองท่ีเราไดพ้บยาขนาดน้ีก็นบัวา่
เป็นเร่ืองอศัจรรยอ์ยูเ่หมือนกนั 

วนัหน่ึง ดร.  แมนเดอไดม้าตรวจร่างกายขา้พเจา้ เขาพูดกบัมิสลีแมนวา่ “ถา้เป็นคนอ่ืนไม่ใช่มิส
ไต๋แลว้ ขา้พเจา้ยนืยนัไดว้า่สามวนัตอ้งตาย แต่ขา้พเจา้ก็ไม่แน่ใจนกั ความหวงัมีอยูท่างเดียวคือวา่ตอ้ง
ตดัไขม้าลาเรีย” มิสลีแมนจึงเล่าใหน้ายแพทยฟั์งวา่มีสหายชาวจีนผูห้น่ึงช่ือนายกราสเฮดมีความสนใจ
ในอาการป่วยของขา้พเจา้ เขาไดเ้ห็นยาขนาดใหม่แกไ้ขมาลาเรีย ซ่ึงส่งมาจากอเมริกาใหม่ ๆ จึงขอร้องมิ
ใหข้องยานั้นขายยาขวดนั้นใหแ้ก่ผูอ่ื้นจนกวา่เราไดมี้โอกาสซ้ือ แต่เผอิญมิสลีแมนไม่รู้จกัท่ีอยูข่อง
นายกราสเฮดและไม่รู้วา่จะไปพบไดอ้ยา่งไร 

ภายหลงัท่ีนายแพทยผ์ูน้ั้นกลบัไปแลว้ เธอจึงนึกข้ึนมาไดว้า่ก่อนหนา้จะไปอยูค่่ายกกักนั นาย 
กราสเฮดไดบ้อกต าบลท่ีอยูไ่วเ้พื่อวา่เธอจะตอ้งถูกแลกเปล่ียนเชลยเพื่อความปลอดภยัในเม่ือ

ญ่ีปุ่นจบัได ้ เธอจึงเขียนไวแ้ยกจากกนัในหนา้กระดาษหนงัสือพระคมัภีร์ เม่ือเธอพบแลว้จึงโทรศพัทไ์ป
บอกเขาใหรั้บเอายาขวดนั้นไปให ้ดร. แมนเดอดู แลว้เธอจึงโทรศพัทไ์ปยงั ดร.แมนเดอ ใหค้อยรออยูท่ี่
บา้นจนกวา่นายกราสเฮดจะไปถึง ในขณะท่ี ดร.แมนเดอ อรคอยอยูน่ั้น ภริยาของเขาก็เอาขอ้ความใน
หนงัสือ 

แมกกาซินท่ีลงข่าวเร่ืองยารักษามาเลเรียขนาดใหม่มาให้ดู ในขณะท่ี ดร.แมนเอด ก าลงัอ่านอยู่
นั้น ก็พอดีนายกราสเฮดมาถึงปรากฏวา่เป็นยาอาราเล็นขนาดเดียวกนักบัท่ีปรากฏในขอ้ความนั้น เท่าท่ี
ทราบในเมืองเซ่ียงไฮก้็ปรากฏวา่มียาขวดน้ีแต่เพียงขวดเดียว ต่อมายาอาราเล็นก็ท าใหข้า้พเจา้หายจาก
ไข ้ ต่อมายาอาราเล็นท าให้ระยะอนัตรายไดผ้า่นไปแลว้ ขา้พเจา้จึงไดส้ติข้ึนมา นบัวา่เป็นการหลุดพน้
จากหุบผาแห่งเงามรณาไดอี้กคร้ังหน่ึง แมข้า้พเจา้จะค่อยทุเลาข้ึน ขา้พเจา้ก็ยงัเดินไม่ไดแ้ต่ล าพงัตนเอง 
หรือมองความสวา่งไดจ้นกวา่พระเจา้จะทรงท าการมหศัจรรยอี์กสักคร้ังหน่ึง โรคเหล่าน้ีจะหายขาด ยงั
ไม่มียาท่ีมนุษยท์  าข้ึนท าใหห้ายได ้
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การด าเนินชีวติของมิสลีแมนในระยะน้ีนบัวา่เป็นของจิตตานุภาพและอ านาจความเช่ืออีกตอน
หน่ึง เพราะวา่เธอตอ้งนอนอยูใ่นเตียงนอนตลอดเวลา ห้องนอนของเธอก็อยูติ่ดกบัขา้พเจา้ มีเตียง, โตะ๊
และเกา้อ้ีสองสามตวั ใชหี้บบรรจุส่ิงของและห้ิงชัว่คราวตั้งไวข้า้งฝาห้อง กั้นคร่ึงหลงัไวเ้ป็นท่ีอยูค่นใช้
และเก็บอาหาร เราไดแ้มวพนัธ์เปอเซ่ียนอีกตวัหน่ึง มนัอยูก่บัเขาตลอดเวลา ดา้นหน่ึงของเตียงใชหี้บท า
เป็นโตะ๊ส าหรับวางโทรศพัท,์ขวดยา,หมอ้ตม้น ้าดว้ยไฟฟ้า สมุดจดต าบลท่ีอยูข่องบุคคลอ่ืน ๆ ของอ่ืน ๆ 
อยูบ่นเตียงหรือไม่ก็ใตเ้ตียง เพื่อเธอจะไดห้ยบิไดส้ะดวกไม่ตอ้งลุกข้ึนจากเตียง 

เธอท างานตลอดเวลาตั้งแต่เชา้จนดึกด่ืน เคร่ืองอุปกรณ์ไฟฟ้าของเราไดติ้ดขดั ตอ้งออ้นวอน
ช่างไฟฟ้าใหส่้งลูกมือมาจดัการแกไ้ข คนใชผู้ช้ายจะมาบอกเร่ืองเก่ียวกบัไปซ้ือของในตลาด มิสลีแมนก็
จะตรวจรายการกบัขา้ว ก าหนดจดัท าอาหาร, แบ่งปันขา้วและน ้ามนั มร.ซีสัน ศิษยาภิบาลผูล้ี้ภยัและเป็น
ช่างไมฝึ้กหดัจะท าการตอกตะปูห้ิงใหม่และเคร่ืองใชท่ี้ท าจากหีบบรรจุส่ิงของ ผูเ้ช่าบา้นชั้นล่างและ
เพื่อนบา้นใกลจ้ะมาปรับทุกขใ์หเ้ธอฟังทุกวนั ๆ ละหลายชัว่โมง เธอตอ้งท าการฆ่าเช้ือท่ีเขม็ฉีดยาและ
ช่วยนายแพทย ์และจดัการใหย้าและอาหารในเวลาต่าง ๆ กนั ตอ้งคอยเตือนคนใชใ้ห้อ่านพระคมัภีร์และ
อธิษฐาน นกัเรียนโฟเนติกก็ช่วยเธอท างานในห้อง นอกจากนั้นตอ้งคอยรับโทรศพัทซ่ึ์งมีอยูเ่คร่ืองเดียว
ในบา้น และตอ้งใหค้นไปตามคนท่ีตอ้งการเสมอ 

กิจการอยา่งอ่ืนก็คงด าเนินไปตลอดเวลา มีคนมาเยีย่มเขา้ ๆ ออก ๆ เสมอ ตอ้งมาคอยกนัเป็น
คณะบา้ง เป็นรายบุคคลบา้ง เพื่อรอเวลาเขา้พบ บางคนก็ใชเ้วลาเพียงสองสามนาที บางคนก็ตั้งชัว่โมง
ตามใจสมคัร ก่อนท่ีเขาจะจากไป เธอเป็นตอ้งอธิษฐานร่วมกบัเขาเสมอผูท่ี้มาเยีย่มลว้นแต่เป็นนกัธุรกิจ
,ผูล้ี้ภยั,มิชชนันารีจากบา้นนอก,สหายชาวจีนเก่าแก่,เพื่อนบา้นท่ีมีทุกข,์คนมาอยูใ่หม่ในเซ่ียงไฮค้รูและ
นกัเรียนจากทัว่ประเทศจีน เธอตอ้นรับทุกคนและหาโอกาสอธิบายถึงความส าคญัของหนงัสือโฟเนติก
ในตอนกลางคืน เม่ือเธอท างานเขียนหนงัสือ โทรศพัทม์กัจะดงัข้ึนเสมอ คนชาวต่างประเทศท่ีรู้สึก
เปล่ียวใจจดเลขโทรศพัทข์องเธอไวผ้ดิ และตอ้งการจะสนทนากบัฉนัทมิ์ตร เธอก็บอกเร่ืองพระเจา้
เพื่อใหห้ายเปล่ียวใจ และเป็นเหตุใหห้ลายคนหนัเขา้หาพระเจา้ 

ในระหวา่งขา้พเจา้ป่วย พี่ชายคนท่ีหกมาเยีย่มขา้พเจา้บ่อย ๆ ตลอดเวลาดงักล่าว เขาและ
ครอบครัวปฏิเสธไม่ยอมรับพระเยซูอยา่งแขง็ขนั แต่บดัน้ีเขารู้สึกเห็นใจในความทุกขท์รมานของ
ขา้พเจา้ วนัหน่ึงเขาเรียกญาติพี่นอ้งในตระกลูของเรามาประชุมพร้อมกนัโดยเขาคิดข้ึนเองและขา้พเจา้ก็
ไม่ทราบพวกญาติพี่นอ้งก็แปลกใจวา่เขาเรียกประชุมท าไมกนั คร้ันแลว้เขาก็บอกใหฟั้งวา่ “ขา้พเจา้ขอ
ประกาศใหท้่านทั้งหลายฟังวา่ ขา้พเจา้ไปเยีย่มนอ้งคนท่ีเจ็ดเสมอ ๆ ก็รู้สึกแปลกใจท่ีเขาทนทุกขท์รมาน
อยูไ่ด ้ บดัน้ีขา้พเจา้เห็นวา่เขาตอ้งไดรั้บฤทธ์ิเดชชูก าลงั และฤทธ์ิเดชชูก าลงันั้นตอ้งมาจากพระเจา้ 
ขา้พเจา้จึงแน่ใจวา่ตอ้งมีพระเจา้อยา่งแน่นอนขา้พเจา้ไดอ่้านพระคมัภีร์ดูแลว้รู้สึกวา่เป็นคนผดิบาป จึง
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ขอประกาศท่ามกลางท่านทั้งหลายวา่ บดัน้ีขา้พเจา้รับเอาพระคริสตเ์ป็นพระผูช่้วยให้รอดแลว้ และได้
ทูลขอใหพ้ระองคย์กความผดิบาปเสีย และสัญญาวา่จะติดตามพระองคสื์บไป”  

เพราะฉะนั้นจะเห็นวา่ พี่ชายคนท่ีเคยฉีกพระคมัภีร์ของขา้พเจา้และเคยข่มเหงขา้พเจา้ใน
สมยัก่อนนั้น ในท่ีสุดก็ตอ้งเช่ือในองคพ์ระเจา้ของขา้พเจา้ ในจ านวนญาติพี่นอ้งของขา้พเจา้ทั้งเด็กและ
ผูใ้หญ่จ านวนหา้สิบคนก็ไดเ้ขา้ไปเป็นบุตรพระเจา้ และประกาศความเช่ือในพระเยซูทั้งส้ิน ขา้พเจา้ไม่
เคยศึกษาในมหาวทิยาลยัหรือวทิยาลยัศาสนศาสตร์และไม่ไดเ้ป็นครูสอนพระคมัภีร์ ขา้พเจา้เป็นเพียง
สุนขัล่าสัตวข์องพระเจา้ ขา้พเจา้ท าหนา้ท่ีติดตามพระเจา้ไปและไปเก็บเหยือ่ท่ีพระองคใ์ชใ้หไ้ปเก็บมา
วางไวท่ี้พระบาทของพระองคเ์ท่านั้น 



 95 

บทที ่22 จากเมอืงเซ่ียงไฮ้ไปสู่เมอืงปาราได๊ส 

ระหวา่งปี 1947 และ 1948 นายแพทยช์าวจีนสองคนคือ ดร. และมิสซิสมาเชียลไดม้าอยูใ่กลเ้รา
ท่ีบา้นสวนบราวน์แฟมิล่ี เขาไดท้  าการฉีดและใหย้าขา้พเจา้รับประทาน เขาเป็นคู่สามีภรรยาหนุ่มสาวทั้ง
สองเป็นคนไม่เช่ือพระเจา้ แต่เขาทั้งสองช านาญในอาชีพและมีใจกรุณา และขา้พเจา้ยงัเป็นหน้ีบุญคุณ
ของเขามาก ขา้พเจา้รู้สึกโมทนาคุณพระเจา้ ท่ีวา่อีกสองปีต่อมา คือในวนัท่ี 24 ธนัวาคม ภริยาได้
ประกาศรับเอาพระเยซูเจา้ และสามีก็ไดรั้บความโนม้เอียงใหป้ฏิบติัตามภรรยา เขาและบรรดามิตร
สหายอ่ืน ๆ ไดเ้ตือนเราให้ออกไปเสียจากเซ่ียงไฮ ้ เพราะเขาบอกวา่ อากาศท่ีมีเช้ือมาลาเรียจะไม่ท าให้
ขา้พเจา้หายสนิท 

ท่านคงคิดวา่ปัญหาร้อยแปดประการคงจะรบกวนจิตใจของขา้พเจา้เหมือนกบัลูกคล่ืนกล้ิงใน
ทะเล เช่นวา่เราจะปีนข้ึนปีนลงบนัไดขา้งเรือใหญ่ไดอ้ยา่งไร? ขา้พเจา้เคยอยูใ่นหอ้งมืดท่ีสงบเงียบนาน 
แลว้จะไปทนตอ้งแสงสวา่งและเสียงต่าง ๆ ไดไ้หวหรือ? ใครจะเป็นผูห้ยบิส่ิงของต่าง ๆ ใหแ้ก่ขา้พเจา้
ในเวลาตอ้งการในเวลากลางวนั? ขา้พเจา้จะไปอยูใ่นท่ีแวดลอ้มอนัผดิแผกแตกต่างกบัท่ีเคยอยูม่าตั้งสิบ
แปดปีแลว้ และมีหญิงบา้นนอกท่ีโง่เขลา แต่วา่เป็นคนจงรักภกัดีซ่ึงคอยเอาอกเอาใจใส่ขา้พเจา้อยา่ง
อดทนทุก ๆ วนั ทุก ๆ คืน เหมือนกบัมารดาท่ีเอาใจใส่ต่อบุตรท่ีป่วย? ขา้พเจา้จะไปจากคนรัก,มิตร
สหาย,นายแพทย,์คนใชแ้ละงานโฟเนติกส าหรับคนไม่รู้หนงัสือจ านวนตั้งหลายลา้นโดยกะทนัหนัได้
อยา่งไร? เหล่าน้ีดูเหมือนวา่จะเป็นปัญหาท่ีแกไ้ม่ตก 

วนัน้ีคิดวา่จะไปเมืองฮ่องกงดีกวา่ พอรุ่งข้ึนก็คิดวา่จะไปเมืองมะนิลา วนัท่ีสามก็คิดวา่จะอยู่
ต่อไปม่ีเมืองเซ่ียงไฮ ้ส่วนวนัท่ีสี,หา้,หก ก็คิดถึงเร่ืองอ่ืน ๆ ต่อไป ในเชา้ตรู่วนัหน่ึง ขอ้ความของ 

มิสซิสยอร์ชฟิชมิชชนันารีผูมี้อิทธิพลมากในเมืองเซ่ียงไฮส้มยัเร่ิมแรก น าเอาความสงบมาสู่
จิตใจของขา้พเจา้ 

จงกล่าวแก่จิตใจท่ีกระวนกระวายของท่านวา่ “จงพกัสงบอยูใ่นความควบคุมของพระองค ์ มิใช่
พกัแต่เพียงบางส่วน แต่จงพกัทั้งหมดทีเดียว” 

องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ไดต้รัสกบัขา้พเจา้สามคืนติด ๆ กนัวา่ “ลูกหญิงเอ๋ย,ความเช่ือของเจา้ท าใหเ้จา้
รอดแลว้ จงเดินทางไปโดยสันติสุขเถิด”เม่ือตอนเชา้มืด ขา้พเจา้จึงยกโทรศพัทข้ึ์นแลว้บอกกบัมิสลีแมน
วา่ พระเจา้บอกใหข้า้พเจา้ไปประเทศสหรัฐได ้และขา้พเจา้พร้อมแลว้ท่ีจะเดินทางไป 

มิสลีแมนจึงตอบวา่ “ไดไ้ปจองท่ีโดยสารแลว้ แต่ไม่มีท่ีวา่งในเรือเลย ทางบริษทัเรือบอกวา่มี
คนรอจะโดยสารไปอีกตั้งสามร้อยคน” ต่อมาอีกประมาณสามส่ีชัว่โมง มีจดหมายจากบริษทัเรือ 
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เปรสิเดนไลน์แจง้วา่มีหอ้งวา่งพอส าหรับเราจะโดยสารไปได ้และเรือกลไฟช่ือ “เปรสิเดนท ์วลิ
สัน” จะออกในเวลาเจด็วนัขา้งหนา้ ดร. มาเชียลไดว้างงานอ่ืน ๆ ในวนันั้นเพื่อน าขา้พเจา้ไปยงัเรือ และ
สหายอีกสองคนคือ ดร.ทอนเกตและบุตรช่วยกนัอุม้ขา้พเจา้ตลอดท่าเรือ สหายอีกห้าคนและคนใชท่ี้
ร้องไห้อีกสามคนไดไ้ปส่ง เขาทุกคนไดช่้วยกนัพยงุขา้พเจา้ในขณะท่ีข้ึนบนัไดเรือสูง และช่วยกนัน า
ขา้พเจา้ไปยงัหอ้งเล็กเงียบ ๆ ดงันั้น ในวนัท่ี 18 มกราคม เรือช่ือ “เปรสิเดนท ์วลิสัน” ไดน้ าขา้พเจา้ออก
จากประเทศจีนท่ีรักขา้มมหาสมุทรแปซิฟิกไป พระมหากรุณาธิคุณไดติ้ดตามขา้พเจา้ไปตลอดทางอยา่ง
น่าอศัจรรยย์ิง่ หญิงผูจ้ดัการและเด็กประจ าหอ้งก็ดีหาท่ีเปรียบมิได ้ เม่ือถึงเวลาท่ีจะข้ึนไปบนดาดฟ้า 
ขา้พเจา้ไม่กลา้จะเกาะมิสลีแมน เกรงวา่จะท าใหก้ระดูกสันหลงัของเธอหกั แต่พระเจา้ก็ทรงจดัใหมี้มิตร
สหายช่วยเหลือตลอดเวลา 

ในวนัท่ี 3 กุมภาพนัธ์ ตอนเชา้มืด เรือของเราก็ค่อย ๆ แล่นเขา้สู่ประตูทองโกลเดนเดกมุ่งไปสู่
อ่าวซานฟรานซิลโก มิสโลนาโลแกนและมิสเตียนฟูจูไดม้าคอยตอ้นรับเรา และไดรั้บโทรเลข, จดหมาย
ตอบรับหลายฉบบั ในขณะท่ีเรามาถึงพวกรถรับจา้งไดห้ยุดงานในเมืองซานฟรานซิสโก แต่มีผูใ้หข้อยมื
รถยนตส่์วนตวัสองคนัเพื่อใชใ้นเมือง ในวนัรุ่งข้ึน มิสโลแกนและมิสวไูดข้บัรถพาเราทั้งสองขา้ม
สะพานเหนืออ่าวไปยงัเมืองโอค๊แลนด ์ ซ่ึงมีเกา้อ้ีลอ้และกรรมกรหมวกแดงคอยเราอยูแ่ละน าเราข้ึนไป
ในหอ้งเล็กบนรถด่วนขา้มทวีปเพื่อไปยงันิวยอร์ค ในขบวนรถไฟเจา้พนกังานก็มีใจกรุณาและรอบคอบ
ดี เน่ืองจากหิมะตกหนกั รถไฟขบวนท่ีเราเดินทางเสียเวลา เราตอ้งอยูบ่นรถถึงส่ีวนัส่ีคืน การเสียเวลาท า
ใหก้ าหนดการของเราและมิสลูซีคลาดเคล่ือนไปหมด ดงันั้นพนกังานรถไฟจึงแนะใหเ้ราโทรเลขใหร้ถ
คนป่วยมารับท่ีเมืองแลงคาสเตอร์ มลรัฐเพลซินเวเนียอนัเป็นจุดหมายปลายทางของเรา แมจ้ะเป็นเวลาตี
ส่ีคร่ึงในตอนเชา้ตรู่ท่ีมีอากาศหนาวและมืดจดั เม่ือรถไฟของเราหยดุเป็นพิเศษเราก็พบกบัคนสองคน
พร้อมดว้ยรถคนป่วยคอยเราอยูบ่นชานชลาแลว้  

เม่ือเราจวนจะถึงบา้น หวัใจของเราก็เตน้แรงข้ึน ไม่มีอะไรจะสวยงามเท่ากบัไฟในบา้น และไม่
มีอะไรจะอบอุ่นเท่ากบัการตอ้นรับท่ีรอคอยเราอยู ่เขาไดเ้ปิดไฟสวา่งทัว่บา้น มิสลูซีและลูกพีลู่กนอ้ง 

มารีไดม้ายนืท่ีประตูคอยรับเราอยู ่ ดูคลา้ยกบัเขาน าขา้พเจา้มาสู่เมืองสวรรค ์ เม่ือขา้พเจา้คิดไป
ถึงการกลบับา้นคร้ังสุดทา้ยคงจะไดเ้ห็นแสงสวา่งบนสวรรคแ์ละพระบิดาคงจะยิม้รับอยูท่ี่นั้น และจิตใจ
ของขา้พเจา้รู้สึกดูดด่ืม ส่ิงท่ีขา้พเจา้อาจพดูไดใ้นเวลาน้ีก็คือ “พระเจา้ทรงน าขา้พเจา้ตั้งแต่เมืองเซ่ียงไฮ้
อนัแสนไกลมาสู่เมืองปาราได๊สเคหะสถาน ของมารดาในความเช่ือของขา้พเจา้คือมารีลีแมน นอ้งสาว
ของเขาคือลูซีและลูกพี่ลูกนอ้งมารี ขา้พเจา้รู้สึกขอบคุณท่ีเขาไดใ้หท่ี้พกัอาศยัผาสุก และท่ีปลอดภยัสงบ
เงียบแก่ขา้พเจา้” และ ณ ท่ีบา้นในเมืองปาราได๊สน้ี ขา้พเจา้ขอเขียนขอ้ความเพิ่มเติมต่อสักเล็กนอ้ย 
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เม่ือเราหนีออกจากเมืองเซ่ียงไฮเ้ราทิ้งแม่พิมพ,์ตวัพิมพแ์ละแผน่กระดาษแขง็เพื่อจะไดพ้ิมพ์
พระคมัภีร์โฟเนติกต่อ ๆ ไปไดอี้กไวท่ี้นั้นไดพ้ยายามท่ีจะขนเอาส่ิงเหล่าน้ีออกจากเมืองแต่ก็ไม่ส าเร็จ 
แต่เน่ืองจากการตระเตรียม และการมองเห็นการณ์ไกล ของมิสลีแมนไม่มีโอกาสท่ีจะรวบรวมเอา
หนงัสือพระคมัภีร์โฟเนติกซ่ึงหมดส้ินไปแลว้เขา้มาไวไ้ดอี้กแต่วา่พระเจา้ผูซ่ึ้งทรงมองเห็นปลายทาง
ตั้งแต่เร่ิมตน้ไดท้รงเตรียมการณ์ไวส้ าหรับเหตุฉุกเฉินแลว้ 

ก่อนท่ีจะเกิดกรณีเพิลฮาเบอร์สักเล็กนอ้ย งานจดัท าพระคมัภีร์โฟเนติกไดส้ าเร็จลง และผูพ้ิมพ์
ซ่ึงประมูลไดก้็มาบอกกบัมิสลีแมนวา่ทางโรงพิมพพ์ร้อมท่ีจะลงมือพิมพไ์ดแ้ลว้ มิสลีแมนก็ดีใจ แต่ก็
มองเห็นผลร้ายซ่ึงจะเกิดข้ึนภายหลงั คือถา้อเมริกาถูกจูงเขา้ท าสงครามกบัญ่ีปุ่นจะวา่อยา่งไร? 
เหตุการณ์เช่นน้ีคงจะท าใหง้านส าคญัท่ีท าไวฉิ้บหายหมดเป็นแน่ 

มิสลีแมนจึงกล่าววา่ “ก่อนท่ีจะลงมือพิมพ ์ ขา้พเจา้คิดวา่ควรจะจดัหาซ้ือกระดาษขาวอยา่งดี
ท่ีสุดเท่าท่ีจะหาไดใ้นเมืองเซ่ียงไฮ ้ และพิมพข์อ้ความไวบ้นกระดาษน้ีเพียงดา้นเดียวสักสิบชุดเพื่อเราจะ
ไดเ้อาไวพ้ิมพหิ์นต่อไป ถา้หากวา่แม่พิมพแ์ละกระดาษอดัหายไป” 

ผูพ้ิมพไ์ดร้้องทุกขว์า่ “โอ, มิสลีแมน, ในสถานะสงครามเช่นน้ีกระดาษดีแพงเหลือเกิน ไม่อาจ
หาซ้ือไดง่้าย ๆ ถา้จะใหดี้จริง ๆ ตอ้งใชเ้งินตั้งสามร้อยดอลล่าร์ข้ึนไป” 

มิสลีแมนบอกวา่ “คุณรีบจดัการซ้ือมาเถิด พระเจา้ประทานเงินให้” 
ดงันั้นเขาจึงไปจดัการพิมพห์นงัสือบนกระดาษขาวอยา่งดีมาใหสิ้บชุด แลว้มิสลีแมนก็เอา

กระดาษเหล่าน้ีไปซ่อนไวใ้นท่ีต่าง ๆ แผน่หน่ึงท่ีท าการกงสุลสวสิ, ท่ีท าการธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮ,้ 
ในบา้นของสหายชาวเยอรมนั ต่อจากนั้นก็เกิดกรณีเพิลฮาเบอร์ ต่อเม่ือเสร็จสงครามโลกคร้ังท่ีสอง และ
เธอไดถู้กปลดปล่อยจากค่ายกกักนัแลว้ เธอจึงไดไ้ปเอาพระคมัภีร์ท่ีซ่อนไวมี้ 3 ชุด ท่ีไม่ถูกอนัตราย 
และเราไดเ้อาทั้งสามชุดน้ีมาประเทศสหรัฐดว้ย  

บดัน้ีมีความจ าเป็นตอ้งการพิมพฉ์บบัใหม่เพื่อนสอนภาษาปักก่ิงมาตรฐานให้แก่ชาวจีนโพน้
ทะเลจ านวนมากตั้งหลาย ๆ หม่ืน ซ่ึงพดูภาษาอามอยและกวางตุง้ ส่วนพวกลูกหลานไม่พดูจีนเลย พระ
คริสตธรรมสมาคมเขียนจดหมายบอกวา่ไดรั้บค าขอซ้ือฉบบัภาษาโฟเนติก แต่ไม่มีเหลืออยูเ่ลย จึงใคร่
จะหาทางพิมพข้ึ์นอีก เราจึงยินดีบอกใหเ้ขาพิมพข้ึ์นใหม่จากชุดท่ีเราเอาติดตวัมาน้ี 

เราไดรั้บข่าวดีวา่งานโฟเนติกน้ีก็ไดจ้ดัท าข้ึนในเกาะฟอร์โมซาดว้ยเหมือนกนั ขา้พเจา้ขออ่าน
จดหมายจากมิสทวนิเอมดงัต่อไปน้ี 

ถึงสหายท่ีรัก, 
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ขา้พเจา้ขอส่งหนงัสือฉบบัหน่ึงมาพร้อมจดหมายฉบบัน้ีเพื่อแสดงใหเ้ธอเห็นวา่ บดัน้ีไม่ตอ้ง
ขอร้องหรือมีจดหมายวงิวอนใหช่้วยกนัส่งเสริมการใชโ้ฟเนติกในเกาะน้ีหแต่อยา่งใดต่อไป เพราะเรา
ไดใ้ชม้นัอยา่งแพร่หลายตามป้ายริมถนนและในหนงัสือพิมพท์ัว่ไป ฯลฯ 

จากมิตรท่ีรัก 
เอม็.เอฟ.ดี. 
มีองคก์ารของพวกฆราวาสแห่งหน่ึงในบรรดาพวกชาวจีนทัว่ไปเรียกวา่ “องคก์ารประกาศพระ

กิตติคุณดว้ยเส้ือชั้นใน” ไดเ้ร่ิมตน้ดว้ยคริสเตียนท่ีเป็นคนพดูติดอ่างคนหน่ึง แต่มีใจร้อนรนท่ีจะ
ประกาศการเป็นพยานให้แก่พระผูช่้วยใหร้อด แต่เขาเป็นคนติดอ่าง แต่จะไม่ยอมเงียบเขาจึงไปหา
กระดาษแขง็มาสองแผน่เขียนขอ้ความดว้ยอกัษรตวัโต ๆ วา่ “ความประพฤติดีจะไม่ช่วยใหท้่านรอด
ได”้ และอีกแผน่มีวา่ “จงเช่ือในพระเยซูเจา้ แลว้จะไดร้อด” เขาเอากระดาษแขง็ทั้งสองน้ีแขวนทั้ง
ดา้นหนา้และดา้นหลงั แลว้เดินไปตามถนนอยา่งชา้ ๆ มีคนมามุงดูกนัมากเห็นเป็นของแปลก มีทั้งเด็ก 
ผูใ้หญ่ ทั้งหญิงและชาย 

เกิดมีความสนใจกนัมากจึงไดมี้คนเอาอยา่ง บา้งก็เขียนขอ้พระคมัภีร์ลงในผา้ขาวแลว้เยบ็ติดกบั
เส้ือ มีคนท าตามแบบน้ีกนัทุกเมืองทุกนคร ต่อมาไดเ้ปล่ียนเป็นเขียนขอ้ความบนเส้ือกลา้ม เส้ือชั้นใน
ต่อมามีพวกคริสเตียนเดินไปเป็นหมู่ ๆ เป่าแตรและร้องเพลงนมสัการดว้ยเม่ือรวมคนไดม้ากในท่ีวา่ง ๆ
แห่งหน่ึง เขาก็หยุดร้องร าท าเพลง และคนหน่ึงไดข้ึ้นไปยนืประกาศ ดว้ยผลของการประกาศพระกิตติ
คุณดว้ยเส้ือชั้นในโดยกะทนัหนัเช่นน้ี พวกคริสเตียนก็รู้วธีิประกาศใหม่ซ่ึงทุกคนท าได ้ และมีคนฟัง
หลายพนัไดส้ารภาพความผดิบาปของตน และรับเอาพระคริสตเ์ป็นพระผูช่้วยใหร้อด 

พอขา้พเจา้คิดวา่เร่ืองราวน้ีจบลงแลว้ก็พอดีไดรั้บจดหมายจากหลานสาวคือไบรเคลาซ่ึงท าให้
ขา้พเจา้ทั้งดีใจและเสียใจ เพราะมีข่าววา่หลานชายขา้พเจา้ช่ือปิงปิง พออ่านเร่ืองก็สะอึกไปถึงเม่ือพบเขา
เป็นคร้ังสุดทา้ย ขา้พเจา้นอนป่วยอยูท่ี่เซ่ียงไฮแ้ละนายแพทยบ์อกวา่ขา้พเจา้จะตอ้งตายในไม่ชา้ ปิงปิงจึง
น าเอาภริยาของเขาเขา้มาพบขา้พเจา้ เขาจบัมือขา้พเจา้แลว้พดูโดยร้องไห้วา่ “คุณอาท่ีเจด็” ขา้พเจา้รู้สึก
ต้ืนตนัในความรักของเขา ขา้พเจา้จึงกระซิบตอบไปวา่ “ปิงปิงเอ๋ย, ไม่วา่จะเกิดข้ึน จงวางใจในพระเยซู
เถิด พระองคจ์ะปลอบใจและประทานสันติสุขให้” คนใชท่ี้ออกไปส่งเขาไดบ้อกถึงขอ้ความท่ีเขาพดูกบั
ภริยาใหข้า้พเจา้ฟังวา่ 

ปิงปิงถามภริยาวา่ “เธอรู้จกัพระเยซูไหม?” 
ภริยาตอบ “ไม่รู้, น่ีเป็นคร้ังแรกท่ีไดย้นิช่ือน้ี แต่คุณอาท่ีเจด็คงรู้จกัพระองคดี์ เพราะแมท้่านจะ

ป่วยสักเพียงไรก็ยงัสามารถพดูไดว้า่ “ไม่วา่อะไรจะเกิดข้ึน จงวางใจในพระเยซู พระองคจ์ะปลอบใจ
และประทานสันติสุขให้” ขอ้ความในจดหมายของไบรเคลาท่ีท าใหข้า้พเจา้ดีใจและเสียใจนั้นมีวา่ 
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“ปิงปิงถูกฆ่าตายเสียแลว้ ทิ้งภรรยาและบุตรหญิงเล็กไวเ้บ้ืองหลงั แต่ภริยาไดพ้บความปลอบใจ
และสันติสุขในพระเยซูและไดเ้ขา้เป็นสมาชิดในคริสตจกัรแลว้” 

ตวัขา้พเจา้ไดพ้บสันติสุขในท่ามกลางความเจบ็ปวด, โสมนสัยนิดีในความทุกข,์ ความสวา่งใน
ความมืดในระยะเวลายีสิ่บปีท่ีนอนป่วยอยู ่ ขา้พเจา้กลา้พดูไดว้า่เป็นการไดป้ระโยชน์มากท่ีไดผ้า่นหุบ
เขาแห่งเงามรณา เพราะมีความโสมนสัยนิดีท่ีไดรู้้จกัพระเยซูคริสตเ์จา้อยูแ่ลว้ ขา้พเจา้ขอจบค าพยานน้ี
ดว้ยการอา้งบทกวบีทหน่ึง เป็นบทกวท่ีีสรุปถึงความขอบคุณและความวางใจของขา้พเจา้ทั้งในอดีต, 
ปัจจุบนัและอนาคตวา่  

โอ ความกรุณาอนัไม่รู้หย ัง่ถึง, พระคุณอนัไม่มีก าหนด 
ขา้พเจา้ขอยอ้นร าลึกดว้ยใจขอบคุณ 
พระองคเ์ป็นก าลงัและท่ีพึ่งของขา้พเจา้อนัไม่เคยลม้เหลว 
ขา้พเจา้จะหนัไปหาผูใ้ดอีกเล่า 
ในเส้นทางของชีวิตต่อไป 
ตลอดทั้งกลางวนัและกลางคืนในท่ามกลางอนัตรายและมืดมน 
พระองคไ์ดน้ าทางโดยปลอดภยั 
ขา้พเจา้ขอมอบกายถวายชีวติไวใ้นพระหตัถข์องพระองคต์ลอดทาง 
ไม่กางเขนเป็นท่ีพึ่ง พระโลหิตเป็นค าแกฟ้้อง 
ขา้พเจา้ไม่ตอ้งการผูใ้ดอีกแลว้นอกจากพระเยซูผูป้ระเสริฐ 
ขา้พเจา้ไม่กลวัเงามรณาเม่ือใกลจ้ะส้ินชีวติ 
เพราะพระองคจ์ะร่วมกบัขา้พเจา้ไปตลอดทาง 

 


