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บทที่ 1 บทเรียนแห่ งความทุกข์ ยาก
ในวันขึ้น 12 ค่าเดือนยี่ ชาวจีนทัว่ ประเทศจีนทาพิธีฉลองวันเกิดบุปผาชาติโดยผูกเศษผ้าแดงไว้
ตามพุม่ ไม้และต้นไม้ทวั่ ไป เมื่อลมพัดโชยมาจะสะบัดเศษผ้าเหล่านี้เป็ นการต้อนรับบุปผาที่เกิดมาใหม่
บิดาของข้าพเจ้าไม่มีเวลาจะมาร่ วมฉลองเทศกาลนี้ได้ เพราะท่านยุง่ อยูก่ บั ราชการ ณ ศาลา
กลางจังหวัด ขณะนั้นเองคนใช้ได้เข้ามาในห้องทางานของท่าน ทาความเคารพแล้วเรี ยนว่า “ใต้เท้าครับ,
ผมมีข่าวดีที่จะรายงานให้ทราบว่า คุณนายคลอดบุตรเป็ นหญิง ท่านมีอาการเป็ นปกติดีครับ”
บิดาข้าพเจ้าถอนหายใจใหญ่แล้วพูดว่า “เป็ นหญิงหรื อ? เขาก็เป็ นบุตรคนที่สิบแปดน่ะซี มาก
เกินไป มากเกินไป”
“มากเกินไป” จึงกลายเป็ นชื่อของข้าพเจ้า แม้การต้อนรับการเกิดของข้าพเจ้าจะไม่เอิกเกริ กนัก
บิดามารดาก็หาได้ทอดทิ้งข้าพเจ้าไม่ท่านได้ส่งไข่ทาสี แดงไปยังญาติและมิตรเป็ นการแจ้งให้ทราบข่าว
ว่าข้าพเจ้าเกิดแล้ว พอข้าพเจ้าอายุได้หนึ่งเดือน ญาติมิตรเหล่านี้ก็มาเยีย่ มข้าพเจ้า นาเอาของขวัญต่าง ๆ
เช่น หมวก, รองเท้าเด็ก, ผ้ากันเปื้ อนและของกระจุกกระจิกมาให้ ครั้นแล้วก็ร่วมรับประทานอาหาร
อันมีซุป วุน้ เส้น ไก่ต๋ ุน วุน้ เส้น ถือกันว่าเป็ นสัญญาลักษณ์ของอายุยนื จึงนิยมเลี้ยงกันในวันฉลอง
ครบรอบวันเกิด
แม้บิดามารดาของข้าพเจ้าจะคิดว่าบุตรสิ บแปดคนมากเกินไปแล้ว ต่อมาในไม่ชา้ น้องสาวของ
ข้าพเจ้าก็เกิดมาอีก ได้รับชื่อว่า “เต็มบ้าน” ต่อมาบุตรสาวคนที่ยสี่ ิ บก็เกิดมาอีกได้รับชื่อว่า “ล้นบ้าน”
บรรดาพี่สาวน้องสาวของข้าพเจ้าล้วนแต่เป็ นคนสวยทั้งนั้น ส่ วนข้าพเจ้าเป็ นคนไม่สวย แต่ขา้ พเจ้าเป็ น
หญิงคนเดียวของครอบครัวที่ออกจากบ้านกาแพงสู งไปเข้าเรี ยนในโรงเรี ยนมิชชัน่ ข้ามมหาสมุทรไป
ประเทศอเมริ กา และบัดนี้ได้รับเกียรติให้เขียนชีวประวัติของข้าพเจ้าเพื่อให้ท่านอ่านสื บไป
เมืองฮังเจาตั้งอยูท่ างฝั่งทะเลตอนกลางของประเทศจีนเป็ นภูมิลาเนาของข้าพเจ้า ตระกูลไต๋ ได้
อยูท่ ี่เมืองนี้หลายชัว่ อายุคน และฮวงซุ ย้ ฝังศพของบรรพบุรุษของตระกูลก็อยูใ่ นเมืองนี้ ฮังเจาเป็ นเมือง
งาม มีภูเขาที่มีดอกไม้งาม มีทะเลสาปตะวันตกที่น่าทัศนา มีวดั โบราณ เจดียส์ ู ง ๆ และมีแม่น้ าจะเชียน
เต็งไหลเชี่ยวผ่านเมืองทางด้านใต้แล้วไหลไปสู่ อ่าวฮังเจา ณ ที่น้ ี แม่น้ าจะไหลปะทะกับน้ าพุและกระแส
น้ าตกที่ไหลมารวมกันทาให้เป็ นคลื่นฟองน้ าย้อนหลังขึ้นไปตั้งหลายไมล์ทาให้ท่วมฝั่งทั้งสอง บริ เวณ
ตอนนี้เรี ยกว่าน้ าท่วมฮังเจา เมืองฮังเจาสวยงามมาก ถึงกับมีคากล่าวว่า “ท้องฟ้ าอยูเ่ บื้องบน ส่ วนฮังเจา
และซูเจาสวยงามอยูเ่ บื้องล่าง”
ปู่ ของข้าพเจ้าเกิดในตอนต้นของศตวรรษที่สิบเก้า
ในสมัยที่จกั รพรรดิแมนจูเสวยราชทัว่
ประเทศจีน ภายหลังที่ปู่สอบไล่ได้ปริ ญญาสู งทางอักษรศาสตร์ ของรัฐบาลแล้ว ท่านก็ได้รับแต่งตั้งให้
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ไปทางานกับข้ากลวงใหญ่ประจามณฑลกวางตุง้ ทางภาคใต้ ฉะนั้นท่านจึงให้ภริ ยาบุตรชาย 6 คนและ
หญิง 1 คนอยูใ่ นเมืองฮังเจา ส่ วนตัวท่านเดินทางไกลไปรับตาแหน่งใหม่ทางภาคใต้ แต่อนิ จจา พอท่าน
ไปรับตาแหน่งใหม่ท่านก็ได้ลม้ ป่ วยและเสี ยชีวติ เมื่อย่าของข้าพเจ้าทราบข่าวก็ตกใจนัง่ นิ่งไม่ยอมพูดจา
เป็ นหลายวัน พวกบุตรพยายามที่จะปลอบใจให้รับประทานให้พดู , ให้เดินและให้นอนท่านก็ไม่ทา ได้
แต่นงั่ มองไปทางเบื้องหน้าเท่านั้น เมื่อท่านเห็นว่าไม่มีผใู ้ ดจะบารุ งครอบครัวแล้ว ท่านก็คิดว่าจะต้อง
เลี้ยงดูบุตรชายทั้งหกและบุตรหญิงหนึ่งด้วยตนเอง ตัวท่านเคยสุ ขสบายมาแล้ว ต่อไปนี้จะต้องทางานทั้ง
กลางวันและกลางคืนจึงเลิกจ้างคนใช้ ขายบ้าน จานาทรัพย์สมบัติอนั มีค่าทั้งหมด ฝึ กหัดให้พวกลูก ๆ
รู ้จกั กินข้าวต้มกับผักสด แต่ท่านมีเจตน์จานงอยูอ่ ย่างหนึ่ งว่า แม้จะยากจนเข็ญใจประการใด บุตรชาย
จะต้องได้รับการศึกษาเป็ นนักปราชญ์ให้จนได้เพื่อรักษาประเพณี ของตระกูลไว้
บิดาของข้าพเจ้าเป็ นบุตรคนที่สอง ท่านเคยเล่าถึงความอับจนเมื่อครั้งเป็ นเด็กว่า “พวกลูก ๆ
ทราบไหมว่าพ่อได้รับการศึกษามาอย่างไร? การที่ท่านพูดเช่นนี้ก็เพราะพวกพี่ชายของข้าพเจ้าบ่นว่าการ
เรี ยนหนังสื อนั้นยาก “พ่อไม่มีครู และหนังสื อเหมือนเด็กสมัยนี้ พ่อต้องเดินทางตั้งหลาย ๆไมล์ผา่ นหิ มะ
และลมหนาวไปขอยืมหนังสื อ และต้องทาสัญญาว่าจะส่ งคืนภายในเวลาเท่านั้นเท่านี้ คนที่เรี ยน
เหล่านั้นจะต้องรี บลอกข้อความในหนังสื อทั้งกลางวันและกลางคืน ที่กลางโต๊ะก็มีแต่ถว้ ยน้ ามันมีใส้
ลอยอยู่ จุดไฟแต่ไม่สว่างมาก พอหิ วขึ้นมาก็เอามือล้วงลงไปหยิบข้าวเย็นในตระกร้าขึ้นมาใส่ ปากเพียง
ก้อนหนึ่งหรื อสองก้อนกินเปล่า ๆ ไม่มีกบั พอถึงหน้าหนาวมือก็ชาไปหมดจับปากกาเขียนไม่ถนัดมัน
แสนจะยากลาบากจริ ง ๆ ในการเรี ยนหนังสื อสมัยก่อน”
กระนั้นก็ตาม พวกเด็กชายทุกคนเรี ยนหนังสื อโดยตนเอง พวกพี่ ๆ สอนน้อง ๆ ครั้นโตขึ้นก็
เตรี ยมตัวเข้าสอบวิชาอักษรศาสตร์ เพื่อเข้ารับราชการตามแบบปู่ และบิดาได้กระทาต่อเนื่ องกันมา ส่ วน
เด็กหญิงไม่ยอมให้ศึกษาเล่าเรี ยน คงให้ทางานบ้าน
บิดาและลุงของข้าพเจ้าสอบไล่ช้ นั ต้นได้ในเมืองฮังเจา แต่ต่อมาจะต้องเดินทางไปสอบไล่ที่
เมืองนานกิงอีกเพื่อรับปริ ญญาชั้นสู ง ในวันกาหนด พี่นอ้ งทั้งสองก็เข้าไปสู ้สนามสอบไล่ ต้องแต่งตัว
สวมเสื้ อคลุมยาวสี น้ าเงิน แล้วใส่ เสื้ อนอกสั้นสี ดาทับ ต้องถักผมเปี ยอย่างเรี ยบร้อยและสวมหมวกเล็กสี
ดา ทุกคนต้องหิ้วตะกร้าใส่ ผลไม้, ปากกา,หมึก,ถ้วยใส่ ขา้ วและตะเกียบ
ที่ประตูสนามสอบไล่มีกระโจมผ้าสวยแขวนไว้ ตรงประตูเข้ามียามสองคนคอยตรวจค้นอย่างถี่
ถ้วนเพื่อไม่ให้นาเอากระดาษหรื อหนังสื อใด ๆ ติดตัวเข้าไป ที่สนามตอนในจะมีนกั เรี ยนและยามยืนอยู่
แน่นขนัดมีหอคอยสู งตั้งอยูต่ ระหง่านเหนือคูหาสอบไล่ ซึ่ งตั้งอยูเ่ ป็ นแถวเหยียดยาวหลายแถวล้อมรอบ
ทั้งสี่ ดา้ นของหอคอย ทุกแถวจะมีคูหาหนึ่งร้อยคูหา ตรงหน้าคูหามีทางเดินไปมาแคบ ๆ ทางเดินนี้ไม่มี
หลังคาปกคลุม
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สองพี่นอ้ งตื่นเต้นกลัวการสอบไล่ จึงเกาะแจกันเพื่อบารุ งขวัญของกันและกัน ต่อมาได้แยกกัน
อยูค่ นละหนึ่งคูหาจึงเอาตะกร้าวางไว้คูหาหนึ่งกว้างยามขนาดห้องโทรศัพท์สาธารณะ ภายในมีกระดาน
แคบ ๆ แผ่นหนึ่งสาหรับนัง่ และมีช่องให้แสงสว่างผ่านได้ มีตะปูแขวนตะกร้าและมีแป้ นไม้สาหรับใช้
เป็ นที่เขียนหนังสื อ
ต่อมากรรมการสอบไล่จะเรี ยกให้ไปประชุมที่กลางสนาม เรี ยกชื่อและแจกกระดาษให้นกั เรี ยน
คนละหนึ่งม้วน ต้องเก็บไว้ในกระเป๋ าเสื้ อให้ดี ขาดสู ญหายไปขออีกไม่ได้ พอตอนค่า คณะกรรมการ
สอบไล่จะไปที่ประตูสนามสอบไล่ทาพิธีปิดประตูและตีตราด้วยครั่ง พิธีน้ ีเป็ นเครื่ องหมายบอกว่าการ
สอบไล่ได้เริ่ มต้นขึ้นแล้ว ตลอดเวลาสามวันสามคืนผูใ้ ดจะเข้าในหรื อออกนอกสนามสอบไล่ไม่ได้ไม่
ว่ากรณี ใด ๆ
กรรมการสอบไล่จะขึ้นไปบนหอคอยสู ง แล้วตีฆอ้ งเรี ยกให้นกั เรี ยนออกไปยังสนามหญ้า แล้ว
ให้มองไปยังกรรมการสอบไล่และดูกรรมการโบกธง ขณะนั้นกรรมการจะตะโกนสาปแช่งว่า “โอ้ ภูติผี
ปี ศาจทั้งหลายจงมาเฝ้ าระวังนักเรี ยนทั้งหลายที่มาประชุมในสนามสอบไล่น้ ี ถ้าคนใดทาผิดจะเป็ นด้วย
กิริยาหรื อวาจาก็ดี ขอให้ผที ้ งั หลายจงหักคอผูท้ าผิดและแก้แค้นการทาผิดทันที” พวกนักเรี ยนที่ข้ ีกลัว
หรื อเชื่อในเรื่ องผีสางก็ตวั สัน่ บางคนแทบเป็ นลมไปก็มี ครั้นแล้วกรรมการสอบไล่จะลัน่ ฆ้องเพื่อให้
นักเรี ยนกลับเข้าคูหาต่อไป
ต่อมาคนยามจะถือโคมจุดไฟเดินไปมา บนโคมนั้นจะเขียนหัวข้อเรี ยงความไว้ทุกด้าน และ
แบกเดินไปมาช้า ๆ บนทางเดินทุกแห่ง เพื่อให้โอกาสแก่นกั เรี ยนได้อ่านหัวข้อเรี ยงความอย่างชัดเจน
ตลอดเวลาสามวันสามคืน นักเรี ยนจะล้มตัวลงนอนหรื อพูดกับผูใ้ ดไม่ได้เป็ นอันขาด ยามจะถืออาวุธ
เดินไปเดินมาตามทางเดินเพื่อระวังไม่ให้นกั เรี ยนทุจริ ตในการสอบไล่
พอถึงเวลารับประทานอาหารจะได้ยนิ เสี ยงฆ้องตี ทุกคนจะหยิบเอาถ้วยและตะเกียบออกไปที่
สนาม จะมีขา้ วต้มร้อน ๆ หม้อใหญ่วางอยู่ นักเรี ยนตักรับประทานตามความพอใจ เสร็ จแล้วต้องรี บ
กลับไปคูหาโดยเร็ ว การเข้มงวดของการตระเตรี ยม, การหวังผลและการต้องใช้สมาธินาน ๆ นี้มีมาก จน
เป็ นเหตุให้นกั เรี ยนล้มตายไปหลาย ๆ คนเพราะการทรมานแบบนี้ แล้วก็ตอ้ งนาศพออกไปทางประตู
ลึกลับ เรี ยกกันว่า “ประตูผี” ที่เจาะไว้ตามกาแพงสนามสอบ
เมื่อนักเรี ยนเรี ยงความตามหัวข้อเรื่ องที่กาหนดให้เสร็ จแล้ว
ต้องเซ็นชื่อของตนไว้บน
แผ่นกระดาษที่กาหนดให้ ประทับตราแล้วส่ งกระดาษตอบให้กรรมการ เมื่อเสร็ จทุกคนแล้ว ประตู
สนามจึงจะเปิ ดออกเพื่ออนุญาตให้นกั เรี ยนกลับไปได้ ต่างคนต่างอ่อนเปลี้ย ไม่พดู จา ต่างก็อยากหาที่
ล้มตัวลงนอนพักผ่อนต่อไปสักสองสามชัว่ โมง การสอบไล่น้ ีไม่มีอคติ วิชาที่เข้าสอบนั้นจะต้องอาศัย
ความรู ้และความเข้าใจวรรณคดีของขงจู๊อย่างแตกฉาน คณะกรรมการจะอ่านบทเรี ยงความทุกรายและ
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ตัดสิ นชี้ขาดตามคุณค่าของเรี ยงความนั้น ๆ แล้วจึงจะแกะตราออกดูนามของผูเ้ รี ยงความภายหลัง การ
แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งราชการให้ผไู ้ ด้คะแนนสู งสุ ดตามลาดับ ระบบการสอบไล่น้ ี ประเทศจีนได้เริ่ ม
ใช้มาตั้งแต่ปี ค.ศ. 600
วันหนึ่ง มีผนู ้ าหนังสื อราชการมาส่ งให้คุณย่าแจ้งว่าบิดาของข้าพเจ้าสอบไล่ได้แล้ว คุณย่าไม่มี
เงินจะให้เป็ นรางวัลแก่ผนู ้ าหนังสื อมาส่ ง ท่านจึงเอาเครื่ องแต่งตัวไปจานาเพื่อนบ้านได้เงินมาให้ คุณย่า
และบิดาดีใจ แต่คุณลุงเสี ยใจจึงเข้าห้องร้องไห้ อยูม่ าไม่นานผูส้ ่ งข่าวมาแจ้งมาว่า คุณลุงก็สอบได้
เหมือนกัน ต้องจานาเสื้ ออีกตัวหนึ่งเพื่อได้เงินมาเป็ นรางวัลแก่ผสู ้ ื่ อข่าวคนที่สองนี้ ทั้งครอบครัวจึงนัง่
ลงฉลองโชคดีอย่างแกน ๆ แต่ก็รู้สึกภูมิใจ
ในที่สุดทุกคนในครอบครัวก็ได้รับตาแหน่งสาคัญ ๆ ในทางราชการลุงคนหัวปี ได้เป็ นปลัด
มณฑลโฮไปนัง่ ทางานที่เมืองเทียนสิ นบิดาข้าพเจ้าเป็ นปลัดมณฑลเกียงชูนงั่ ทางานที่เมืองนานกิง ต่อมา
ท่านได้เป็ นผูร้ ักษาการในตาแหน่งเทศนาและดารงตาแหน่งสาคัญ ๆ หลายแห่ง อาคนที่สามเป็ น
ข้าราชการชั้นสู งในกรุ งปั งกิ่ง
อาคนที่สี่เป็ นนายกเทศมนตรี เมืองเปาติงฟู,
อาคมที่หา้ เป็ น
นายกเทศมนตรี เมืองแยงเจา และอาคนที่หกเป็ นนายกเทศมนตรี เมืองเชียงยางในมณฑลโฮเป ส่ วนอา
หญิงได้สมรสกับข้าราชการตาแหน่งสู งผูห้ นึ่งซึ่ งเป็ นอาจารย์ของกษัตริ ยจ์ ีน นี่แหละคือผลของความ
ทุกข์ยาก
หลายปี ต่อมา บิดาของข้าพเจ้าได้เป็ นประธานสนามสอบไล่ในกรุ งนานกิง ท่านต้องสวมเลื้อครุ่
ยงดงามใส่ หมวกขนนกยูงห้อยหลังและมีกระดุมแดงบนยอดหมวก (อันเป็ นเครื่ องหมายสู งสุ ดในวง
ราชการ) และต้องนัง่ เกี้ยวสี เขียวใบไม้มีคนหาม 8 คนเมื่อออกไปทางาน มีเจ้าพนักงานสวมเครื่ องแบบขี่
ม้านาหน้าและตามหลัง
บิดามีใจสงสารคนยากจนและทางานช่วยเหลือมามาก คืนวันหนึ่งในขณะทาการสอบไล่ ท่าน
ได้ออกไปตรวจตามดูคูหาต่าง ๆ โดยปลอบตัวเป็ นคนใช้ เมื่อเดินไปตามสนามได้ยินเสี ยงคนร้องไห้
สะอื้นอยูใ่ นที่มืดจึงพบนักเรี ยนคนหนึ่งเกาะบันไดร้องไห้ บิดาจึงถามว่า “เป็ นใครกันร้องไห้ทาไม?
นักเรี ยนจึงตอบว่า “ผมชื่อฮัง มาจากจังหวัดวูซี มารดาของผมเป็ นหญิงหม้ายยากจนมาก ไม่
สามารถส่ งผมมาเข้าสอบไล่ แต่พวกเพื่อน ๆ ให้ผมยืมเงินมาเพื่อเข้าสอบ บทเรี ยงความของผมทาเสร็ จ
แล้วแต่หลุดออกจากกระเป๋ าเสื้ อตกลงไปในส้วม ผมไม่มีกระดาษอีกเลยและไม่กล้าจะกลับไปบอกกับ
มารดาว่าผมสู ญเสี ยโอกาสอันดีไปแล้ว เพราะจะทาให้มารดาเสี ยใจมาก ผมจึงคิดว่าจะผูกคอตายเสี ย
ดีกว่า”
บิดาของข้าพเจ้ารู ้สึกสงสารนักเรี ยนผูน้ ้ ี ท่านจึงบอกว่า “ข้าพเจ้ามีกระดาษอยูม่ ว้ นหนึ่งซึ่ งยัง
ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไร จะไปหยิบมาให้ เธอเขียนบทเรี ยงความใหม่ก็แล้วกัน ยืนรอประเดี๋ยวนะ” เมื่อ
9

บิดากลับมานักเรี ยนจึงมองดูหน้าท่านก็จาได้วา่ เป็ นประธานกรรมการสอบไล่
จึงก้มลงแสดงความ
เคารพแล้วพูดว่า “ท่านขอรับ ผมจะไม่ลืมพระเดชพระคุณของท่านจนวันตาย การนี้ เท่ากับช่วยชีวติ ของ
ผมและชีวติ ของมารดาไว้ให้รอด”
เรื่ องต่อมาหลังจากการสอบไล่ก็เป็ นเรื่ องของการสมรส ประเพณี ของประเทศจีนมีอยูว่ า่ พิธี
หมั้นได้กระทาเมื่อฝ่ ายชายหญิงยังเด็ก ๆ อยู่ ทั้ง ๆ ที่หญิงชายไม่เคยเห็นกันเลย บางรายบิดามารดาทั้ง
สองฝ่ ายทาพิธีหมั้นตั้งแต่เด็กยังไม่เกิดก็มี ฉะนั้นบิดาของข้าพเจ้าจึงถูกหมั้นไว้กบั หญิงสาวผูห้ นึ่งอยูใ่ น
ภาคเหนื อที่เมืองปั กกิ่ง และยังไม่เคยเห็นหน้าตากันเลยว่าเป็ นอย่างไร และยิง่ ในสมัยนั้นไม่มีการ
คมนาคมจึงไม่ได้ส่งจดหมายบอกข่าวคราวกันเลย ฉะนั้นคุณย่าจึงบอกให้บิดารี บไปเมืองปั กกิ่งเพื่อทา
การสมรสแล้วรับตัวเจ้าสาวลงมาบ้าน
การเดินทางไปเมืองปั กกิ่งกินเวลาหลายเดือนและทุรกันดารยิง่ เมื่อบิดาไปถึงก็ได้รับแจ้งว่า
คู่หมั้นตายไปตั้งสองปี แล้ว ศพยังเอาใส่ หีบไว้รอบิดาของข้าพเจ้าเพื่อจัดการตามประเพณี ธรรมเนียมจีน
ถือว่าสตรี ผนู ้ ้ ีเป็ นภริ ยาของบิดา และบิดาจะต้องจัดการนาศพกลับไปยังเมืองฮังเจาฝังไว้รวบกับฮวงซุ ย้
ของตระกูลบิดาต่อไป เมื่อคู่หมั้นคนแรกตาย บิดาก็จาต้องสมรสใหม่ ท่านได้สมรสกับหญิงชาวเมืองฮัง
เจาภายหลังจากที่ได้เกิดบุตรด้วยกันเจ็ดคนแล้ว หญิงผูน้ ้ ีก็ตายอีก ภายหลังเสร็ จพิธีศพแล้วบิดาก็กลับไป
ยังเมืองปั กกิ่งอีก และได้สมรสกับหญิงสาวสวยอีกผูห้ นึ่งคือมารดาของข้าพเจ้า มารดาข้าพเจ้ามิใช่แต่
สวยเท่านั้น แต่ยงั เป็ นผูม้ ีความสามารถเยีย่ มและเป็ นกาลังช่วยเหลือในกิจการงานของบิดาเป็ นอันมาก
มารดาเป็ นคนผอมสู ง หน้าตาหมดจด มีผวิ เนื้ อเหมือนงาช้าง ผมดาเป็ นมันขลับ เกล้าไว้เป็ นมวยข้างหลัง
ใช้เข็มปั กผมหยกเลี่ยมทอง มารดามีบุตรสิ บห้าคน มารดามีภาระในฐานะเป็ นภริ ยา มารดาและแม่บา้ น
ในครอบครัวใหญ่ นับว่าเป็ น ภาระอันหนักมาก ท่านจึงอนุญาตให้บิดามีภริ ยาเพิ่มขึ้นอีกคนหนึ่งเพื่อ
ช่วยกันแบ่งเบาภาระรับผิดชอบของมารดาให้นอ้ ยลง ภริ ยาคนหลังของบิดามีบุตรเกิดด้วยกันสองคน จึง
เป็ นอันว่าบิดาของข้าพเจ้ามีบุตรรวมทั้งสิ้ น 24 คน ในประเทศจีนถือกันว่าเป็ นธรรมดาสามัญ เพราะทุก
ครอบครัวมีบุตรมากเหมือน ๆ กัน
ภายหลังที่บิดาได้ดารงตาแหน่งและไปประจาอยูใ่ นเมืองต่าง ๆ หลายแห่งแล้วท่านก็ได้กลับมา
พานักในกรุ งนานกิงตั้งแต่ปี 3870 ถึง 1910
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คริ สตินนา ได๋
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บทที่ 2 ภายในบ้ านกาแพงสู ง
ปั กกิ่งนครหลวงของภาคเหนื อ
ตั้งอยูบ่ นที่ราบอันเต็มไปด้วยฝุ่ นละอองทางภาคเหนือของ
ประเทศจีน ราชินีหม้ายแห่งราชวงศ์แมนจูมีอานาจเด็ดขาดปกครองประเทศจีนประทับอยูภ่ ายในวัง
กาแพงสู งอันโอ่อ่าส่ วนกรุ งนานกิง นครหลวงของภาคใต้ในทุ่งนาเขียวชะอุ่ม และเทือกเขาของลุ่ม
แม่น้ าแยงซี และเป็ นศูนย์กลางของความยุง่ ยากทางการเมืองในภาคกลางของจีน ภายหลังที่ได้โค่น
ราชวงศ์แมนจูลงแล้ว เมืองนานกิงก็ได้เป็ นเมืองหลวงของรัฐบาลคณะต่าง ๆ ในครั้งแรกของศตวรรษที่
ยีส่ ิ บ เมืองนี้ต้ งั อยูบ่ นฝั่งใต้ของแม่น้ าแยงซี ห่างจากปากน้ า 200 ไมล์ กาแพงเมืองสู งโค้งไปตามลักษณะ
ของภูมิประเทศ ภายในกาแพงเมืองมีเนื้อที่กว้างขวาง มีประตูใหญ่เก้าประตู ทุกประตูมีหอสู ง ถ้ามองลง
มาจะเห็นพวกกรรมกรขนของ,รถเข็น,รถลาก,รถม้า,รถยนต์ผา่ นเข้าออกตามประตูเป็ นสายยาว แสดงว่า
ภายในกาแพงเมืองโบราณนี้ มียวดยานพาหนะขนส่ งชนิดต่าง ๆ ผ่านไปมาตลอดระยะเวลา นี้
ข้าพเจ้าเกิดในเมืองนานกิง เป็ นบุตรหญิงคนที่เจ็ดจึงได้นามว่า “นางสาวที่เจ็ด” ใครจะนึกฝันว่า
ข้าพเจ้าจะเห็นรัฐบาลนานกิงเลิกเสื้ อคลุมยาวสี เหลืองแบบแมนจู และสวมเครื่ องแบบสาธารณะรัฐ แล้ว
ก็แต่งเครื่ องแบบญี่ปุ่นแล้วก็กลับมาแต่งเครื่ องแบบสาธารณะรัฐอีก
บิดาของข้าพเจ้าเมื่อดารงตาแหน่งปลัดมณฑลเกียงซูตอ้ งนัง่ เกี้ยวสี เขียวผ่านเข้าออกประตูเมือง
นี้เสมอ นอกกาแพงเมืองออกไป พวกมิชชัน่ นารี รุ่นแรกต้องอาศัยอยูใ่ นเรื อไปพลางก่อนเมื่อยังหาเช่าที่
พักไม่ได้ ต่อมามิชชัน่ นารี ตามกันเข้ามาอีกมาก มีโบสถ์,โรงเรี ยน,วิทยาลัยศาสนศาสตร์ ,วิทยาลัย,
โรงพยาบาลและบ้านเรื อนกระจายออกไปทัว่ กรุ งนานกิง แสดงว่าผลงานของพวกเหล่านี้ ส่ วนชีวติ ของ
บุคคลและสังคมที่ได้รับการเปลี่ยนใหม่ก็แสดงผลอันถาวรของฝ่ ายจิตวิญญาณ ในปี 1911 พวกก่อการ
ปฏิวตั ิได้ยกกาลังมาทางแม่น้ าและภูเขารอบ ๆ เข้ายึดเมืองขับไล่ราชวงศ์แมนจูหมดอานาจไป และตั้งให้
ซุนยัดเซ็น, บิดาของสาธารณะรัฐจีนเข้าดารงตาแหน่งประธานาธิ บดีคนแรกของประเทศจีน อีกสิ บหกปี
ต่อมา เจียงไคเช็คได้ยกกาลังเข้ามาทางประตูเหล่านี้เพื่อตั้งกรุ งนานกิงเป็ นนครหลวง ครั้นในปี 1837
กองทัพญี่ปุ่นได้ระเบิดทาลายกาแพงเมืองมุมหนึ่ง แล้วยาตราทัพเข้าเมืองทาลายปล้นสะดมภ์ ทาการทุรา
จารและวางเพลิงเมืองนี้ อย่างทารุ ณ ต่อมาอีก 8 ปี พวกญี่ปุ่นปราชัย เจียงไคเช็คจึงกลับเข้ากรุ งนานกิงอีก
ข้าพเจ้ายังจาได้ดีวา่ บ้านเรื อนของเราอยูใ่ นถนนราชดาเนิน มีหอ้ งสลับซับซ้อน,มีสนาม,ที่พกั
และสวน มีกาแพงสู งล้อมรอบ ข้าพเจ้าจะพาท่านชมต่อไป ที่ประตูเข้าบริ เวณบ้าน มีสิงโตหิ นยืนอยู,่
ผ่านเข้าไปเป็ นประตูสลักทองเหลือง มีมา้ นัง่ ยาวสองข้างทาง ผ่านสนามเข้าไปในห้องโถงใหญ่ มีโต๊ะ
เก้าอี้และสลักที่กาแพงมีหนังสื อม้วนแขวนไว้ ผ่านประตูหลังก็จะจึงสนามอีกแห่งหนึ่ ง และมีหอ้ งโถง
ข้างหลัง ทั้งสองข้างสนามมีประตูกลมเหมือนดวงจันทร์ ภายในมีเสาสี ทอง สี แดง ประตูลูกกรง เพดาน
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ทาสี สวย มีเครื่ องใช้แกะสลัก ณ ห้องนี้บิดาจะสนทนากับแขก เมื่อต้องการจะไล่แขกให้กลับ บิดาจะยก
ถ้วยน้ าชาขึ้นแล้วพวกคนใช้ก็จะตะโกนว่า “แขกกลับไปได้”
เราเดินจากสนามเพื่อไปยังห้องโถง ผ่านสวนและเก๋ งจีนที่มีตน้ กุหลาบเลื้อยคลุม มีห้องสมุดที่
บิดาอ่านหนังสื อ ต่อมามีสระน้ า มีภูเขาจาลองและต้นสนุ่น เด็ก ๆ มาเล่นและดูเป็ นว่ายน้ า มีโรงงิ้ว,มี
สระบัว มีหลังคาเป็ นที่รับประทานน้ าชาและถัว่ ต่าง ๆ ประตูมีรูปต่าง ๆ เช่น ดวงจันทร์ , รู ปใบไม้,รู ปพัด
รู ปแจกัน หน้าต่างฝังไว้ในกาแพลทาด้วยกระเบื้องแบบต่าง ๆ มีดอกไม้และต้นไม่ทวั่ ไป
อีกด้านหนึ่งเป็ นที่อาศัยของครอบครัว เป็ นห้องแถวยาว ๆ เจ็ดห้อง ประตูเป็ นลูกกรง ต้องเข้า
ทางห้องกลาง ตรงหน้ามีโต๊ะสี่ เหลี่ยมมีมา้ นัง่ สาหรับพวกเด็กรับประทานอาหารเช้า ข้างกาแพงเป็ น
ห้องนอนใช้เตียงไม้ประดับมุก มีหลังคาขนาดใหญ่ มีผา้ คลุมเตียงและสิ่ งต่าง ๆ
สวนและห้องโถงเหล่านี้มีชื่อ เช่นห้องบรรพบุรุษ,ซุ ม้ ไม้อิสเตอร์ เรี ย ,ห้องดอกยีโ่ ถ, พระเจดีย ์
นกกะเรี ยนขาว,พุม่ กอไผ่,เก๋ งสุ นขั จิง้ จอก ฯลฯ
เมื่อข้าพเจ้ายังเยาว์อยูน่ ้ นั มีเด็กที่ยงั มิได้สมรสอีกแปดคน พวกเราทุกคนมีคนใช้ส่วนตัวสองคน
คนหนึ่งจะติดตามเราไปทุกแห่ง พี่เลี้ยงจะอยูก่ บั เด็กเล็กอย่างน้อย 3 ปี และทาหน้าที่มารดาให้แก่เด็ก
ด้วย พี่เลี้ยงอยูก่ บั ข้าพเจ้าถึง 16 ปี และเราก็ต่างรักใคร่ ซ่ ึ งกันและกันมาก
มารยาทสาคัญที่เด็กจีน จะต้องเรี ยนคือกล่าววาจาสุ ภาพต่อผูใ้ หญ่ แทนที่จะกล่าว “สวัสดี” เรา
ใช้ตอ้ นรับตามฐานะของบุคคล เช่น “คุณพ่อ,คุณแม่,คุณพี่ใหญ่,คุณพี่สอง,น้องที่หก,คุณลุง,พี่สะใภ้ที่
สอง” ฯลฯ พวกเราจะไม่ใช้ชื่อเรี ยกกันเป็ นอันขาดเพราะถือว่าไม่สุภาพเพื่อเป็ นการฝึ กหัด ข้าพเจ้าต้อง
ไปฝึ กกับสัตว์ต่าง ๆ เช่น เรี ยกว่า “พี่สาวแมว” พี่ชายหมา” “น้องชายม้า” มีครู ชายสองคนครู หญิงสอง
คน เพื่อสอนพวกเด็ก ๆ นอกจากนั้นยังมีครู ดนตรี และครู เย็บปั ก เนื่องจากบิดาต้องการให้พวกเรารู ้
ประวัติศาสตร์ ชาติจีน จึงจ้างผูเ้ ล่าเรื่ องมาสอนพวกเราอีก 2 คน
การผูกเท้าเด็กหญิงเริ่ มอายุ 6 ขวบ แม้บิดาจะสั่งห้าม แต่มารดาเป็ นนักปฏิบตั ิ และรู ้วา่ สังคมให้
เด็กชั้นสู งผูกเท้าทุกคนจึงจะหาสามีได้มารดาสั่งให้ผกู เท้าข้าพเจ้า แต่พี่เลี้ยงสงสารจนร้องไห้ และพอตก
ค่าก็แก้ห่อผ้าพี่พนั ไว้และนวดเท้าของข้าพเจ้า ดังนั้นเท้าของข้าพเจ้าจึงไม่เล็กลงเหมือนเท้าพวกพี่สาว
ฉะนั้นในวันตรุ ษจีนข้าพเจ้าจึงไม่ได้สวมรองเท้าปั กสี แดง มารดาร้องตะโกนว่า “จงดูเรื อใหญ่ของเจ้าซิ
โตขึ้นเจ้าจะหาผัวไม่ได้ เจ้าใส่ แต่รองเท้าดาเถิด”
พี่ชายและน้องชายแปดคนสมรสหมด ภริ ยาและบุตรของเขาทั้งหมดอยูใ่ นบ้านของเรา มีหอ้ ง
แยกอยูเ่ ป็ นรายครอบครัวพร้อมทั้งคนใช้พี่สะใภ้ท้ งั หมดต่างก็มีสาวใช้คอยช่วยหวีผมรับใช้ในเวลา
แต่งตัวและเมื่อมีความจาเป็ นอื่น ๆ
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ในโรงครัวมีหวั หน้าคนครัวผูห้ นึ่งและลูกมืออีกสิ บห้าเพื่อยกอาหารไปให้ทุกครอบครัวยังห้อง
ของเขา และต้องจัดอาหารให้คนใช้เพราะคนใช้เหล่านี้ พกั อยูใ่ นบริ เวณบ้านและมีห้องอยูต่ ่างหาก มี
หัวหน้าคนทาสวนและลูกมือ นอกจากนั้นยังมีหอ้ งสาหรับคนตัดเสื้ อผ้าทาหน้าที่ตดั และเย็บเสื้ อผ้า มีคน
หามเกี้ยวและคนเลี้ยงม้าอีกหลายคน ในเวลากลางคืน คนยามสองคนจะคอยตีกลองและต้องจ้างพวก
อันธพาลไว้สาหรับป้ องกันโจรผูร้ ้ายอีกสองคน เวลากลางคืนดึก ๆ คนอันธพาลจะกระโดดขึ้นไปบน
หลังคาคอยไล่ขโมย ทาให้พวกเราตกใจ นอกจากนั้นยังต้องมีหวั หน้าคนใช้และลูกมือคอยควบคุมดูแล
คนใช้อื่น ๆ และมีเหรัญญิกทาหน้าที่เบิกจ่ายเงิน ทั้งหมดอยูใ่ นความควบคุมดูแลของมารดาข้าพเจ้า
หัวหน้าคนใช้จะเป็ นรายงายธุ รกิจต่าง ๆ ให้มารดา แล้วมารดาก็ออกคาสั่งให้หวั หน้าคนใช้นาไปให้พวก
ลูกน้องของตนปฎิบตั ิต่อไป มารดาต้องรักษาวินยั และความสงบเรี ยบร้อบในครอบครัวใหญ่น้ ี เคล็ดลับ
ความสาเร็ จของมารดาอยูท่ ี่ท่านให้ครอบครัวมีเสรี ภาพที่จะดาเนินชีวิตเป็ นส่ วนตัวและตามความ
ปรารถนาของตน แม้มารดาต้องการจะให้มีการเชื่อฟังท่านตามระเบียบแบบแผนก็ตามที
ทุกวันเวลาเช้าภายหลังรับประทานอาหารแล้ว บุตรชาย, หญิง,สะใภ้และลูกพี่ลูกน้องจะต้องเข้า
ไปในห้องของบิดามารดาเพื่อทักทายท่านโดยมากจะพูดว่า “คุณพ่อครับ, คุณแม่ครับ” แล้วก็ออกจาก
ห้องไปเว้นแต่จะได้รับคาสัง่ ให้ทาอะไรพิเศษ
บิดาเป็ นคนผอมสู งสง่าผ่าเผยและเคร่ งขรึ ม ตอนเย็นเมื่อท่านนัง่ เกี้ยวกลับจากที่ทางาน คนใช้
แต่งเครื่ องแบบจะยืนเข้าแถวสองข้างทางถือโคมไฟสว่างจ้า เมื่อบิดาลงจากเกี้ยว คนใช้ผหู ้ นึ่งจะเดินนา
ทางไปยังสถานที่ส่วนตัวของท่าน และจะพูดว่า “นายใหญ่มาถึงแล้ว” และพวกเราจะเข้าแถวต้อนรับ
ท่าน แล้วท่านจะพยักหน้ารับการแสดงความเคารพของพวกเรา แล้วภริ ยาคนใหม่จะมาต้อนรับ ถอดเสื้ อ
คลุมออก แล้วเอาเครื่ องแต่งกายอยูก่ บั บ้านมามอบให้ท่าน พวกเราลูก ๆ ไม่ใคร่ จะพบท่านนอกจากเวลา
แสดงความเคารพเท่านั้น
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บทที่ 3 ในสมัยสมบูรณ์ พูนสุ ข
ในวันตรุ ษจีนเป็ นเทศกาลอันเต็มไปด้วยความสุ ขสาหรับพวกเด็กแต่ก็เป็ นทุกข์ในข้อที่วา่ พวก
เด็กจะทาผิดมารยาทและถูกดุด่าว่า พวกเราเชื่อว่ากิริยามารยาททุกอย่างจะต้องปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัด ถ้า
จะให้เกิดสิ ริมงคลตลอดปี ถ้าทาผิดพลาดจะเกิดอัปมงคล พวกคนใช้จะเริ่ มทาความสะอาดบ้านเรื อน
ล่วงหน้าเป็ นเวลาตั้งเดือนและจัดเตรี ยมอาหารไว้มาก ๆ สุ ภาษิตจีนมีวา่ “ไม่วา่ จะเป็ นคนจนหรื อคน
ร่ ารวย ต้องสะอาดหมดจดเพื่อต้อนรับปี ใหม่”
ก่อนถึงปี ใหม่หนึ่งสัปดาห์ พวกผูใ้ หญ่จะประชุมกันในครัวทาพิธีส่งเทวดาประจาโรงครัวไป
สวรรค์ ในห้องครัวจะมีรูปเทวดาองค์น้ ีปิดไว้ขา้ งฝาตลอดปี เพื่อรักษาครอบครัว เขาจะกราบไหว้จุดธูป
และเอาขนมไปเส้นเทวดา ครั้นแล้วจะฉี กรู ปเทวดานั้นเผาไป พวกเราจึงเชื่ อว่าขนมจะทาให้เทวดานั้น
ปากหวานและเทวดาจะพูดแต่เรื่ องดี ๆ ในเมืองสวรรค์เกี่ยวกับความเป็ นไปของพวกเรา
ก่อนวันปี ใหม่ตอ้ งจัดเตรี ยมทุกสิ่ งให้เรี ยบร้อยและชาระหนี้สินให้เสร็ จทุกราย ตามบ้านเรื อน
จะเขียนคาอวยพรบนแผ่นกระดาษแดงยาวปิ ดไว้ตามประตูบา้ น ทุกคนจะชาระกายให้สะอาด แต่งกาย
ด้วยเครื่ องแต่งตัวชุ ดใหม่ พวกชายสมัยนั้นไว้ผมเปี ยยาว สวมหมวดขนสัตว์เล็กและสวมเสื้ อคลุมยาว
พวกหญิงและเด็ก ๆ สวมเสื้ อกัก๊ มีนวมและกระโปรงปักสี แดงและรองเท้า หญิงจะใช้เครื่ องผูกผม
กามะหยี่ ประดับไข่มุกหรื อหยกเพื่อให้หูอบอุ่น พวกเด็กจะสวมหมวกมีพหู่ อ้ ยและจี้เงิน พวกเราจะหิ้ ว
เตาถ่านเล็ก ๆ มีถ่านคุอยูเ่ สมอเพื่อให้มือและเท้าของเราอบอุ่นเพราะในบ้านไม่มีเตาผิงไฟใหญ่
ภายหลังที่บิดามารดาแจกเงินให้พวกเราใส่ ไว้ใต้หมอนเพื่อให้เกิดโชคดี พวกเราก็ไปยังห้อง
บรรพบุรุษเพื่อไหว้วญ
ิ ญาณของบรรพบุรุษ ภาพเขียนของบรรพบุรุษแขวนไว้ขา้ งฝาผนัง มีชาม,ตะเกียบ
ถ้วยน้ าและช้อนวางไว้ทุกภาพเพื่อวิญญาณจะได้ใช้ แล้วจัดอาหารร้อน ๆ วางไว้บนโต๊ะมีหมูหนั ทั้งตัว
เป็ ด,ไก่,ปลา, ผลไม้และอื่น ๆ เป็ นการเส้นวิญญาณ ต่อมาพวกเราคุกเข่าทาความเคารพตามลาดับ
ต่อจากนั้นคนใช้จะนาถุงสี เหลืองบรรจุเงินกระดาษวางตรงหน้าทุกรู ป ต่อไปบิดาจะเผากระดาษเงินใน
หม้อทองเหลืองใหญ่แล้วเอาน้ าสุ ราดับไฟเป็ นเสร็ จพิธี เมื่อเสร็ จพิธีเส้นวิญญาณแล้วพวกเราจะพากันไป
ยังห้องโถงใหญ่เพื่อรับประทานอาหาร ในคืนก่อนจะถึงวันปี ใหม่พวกเรานอนไม่ใคร่ หลับ พอรุ่ งขึ้นวัน
ปี ใหม่ ประตูบา้ นจะเปิ ดออกหมดและจุดประทัดเป็ นตับ ๆ พวกเราทาอะไรได้ตามความพอใจเป็ นเวลา
สิ บแปดวัน แต่จะต้องทาการกราบไหว้วิญญาณบรรพบุรุษทุกวันตลอดเวลานั้น
ทุก ๆ ปี ใหม่เราจะเรี ยกหมอดูมาทานายโชคชะตาประจาปี หมอดูส่วนมากเป็ นคนตาบอด
เพราะคนจีนถือว่าคนตาบอดมองไม่เห็นโลกปั จจุบนั จะต้องมีความสามารถมองเห็นโลกอนาคต หมอดู
จะมีเด็กจูงนาทางและมีฆอ้ งทองเหลืองเคาะเรื่ อยไปขณะเดิน
หมอดูใช้หลักคานวณโชคชะตาด้วย
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ตัวหนังสื อ 8 ตัว คือ ปี ,เดือน,วัน, ชัว่ โมงที่เกิด ถือหกปี เป็ นรอบ และทุกรอบแบ่งออกเป็ นสิ บสองปี ทุก
ๆ ปี เรี ยกตามชื่อสัตว์ ข้าพเจ้าเกิดปี เสื อ วันที่สิบสอง เดือนที่สอง เวลาสี่ ทุ่ม เนื่องจากข้าพเจ้าเกิดปี เสื อ
ตอนกลางคืนถือว่าเป็ นเวลาที่เวลาเสื อไปหาเหยือ่ ตอนกลางคืนหมอดูทานายว่าข้าพเจ้าเป็ นคนขยันและ
ไม่ขาดแคลนอาหาร แต่เด็กหญิงที่เกิดวันที่สิบสองเดือนที่สองเป็ นวันเกิดของดอกไม้ต่าง ๆ อาจเป็ น
หญิงที่ดีที่สุดและชัว่ ที่สุดก็ได้ โดยมากหญิงที่เกิดในวันนี้ จะไม่มีโอกาสสมรส เพราะพ่อแม่ของฝ่ ายชาย
พยายามเลี่ยงจากภริ ยาที่ชวั่ ยิง่ กว่าความหวังที่จะได้เพชรน้ างาม
เมื่อตรวจดูโชคชะตาเช่นนี้แล้ว มารดาจึงไม่จดั การหมั้นข้าพเจ้าให้แก่ใคร ๆ เมื่อข้าพเจ้าอายุได้
5-6 ขวบ ครอบครัวร่ ารวยทางเมืองภาคเหนือส่ งเฒ่าแก่มาทาการหมั้นข้าพเจ้าให้แก่บุตรชาย เขาได้
อธิบายถึงคุณความดีของฝ่ ายชาย และมารดาได้สืบทางอื่น ๆ อีกด้วย หลังจากการโต้ตอบกันอยูน่ าน
มารดาจึงตกลงส่ งใบดวงชะตาของข้าพเจ้าไปตรวจสอบสมพงศ์กบั ฝ่ ายชายด้วยกระดาษแดง ให้กบั แม่
สื่ อถือไป เมื่อไปถึงครอบครัวฝ่ ายชายแล้ว เขาก็เรี ยกโหมมาตรวจดูสมพงศ์ของข้าพเจ้ากับฝ่ ายชาย
รวมกันว่าจะมีชีวิตสมรสที่เป็ นสุ ขหรื อไม่ เนื่องจากเขาไม่แน่ใจว่าข้าพเจ้าจะเป็ นคนดีหรื อร้ายอย่างใด
ต่อไป เขาจึงไม่ตกลงหมั้นข้าพเจ้า ถ้าหากเขาประสงค์จะหมั้นจริ ง ๆ เขาก็จะเอาใบผูกดวงชะตาของ
ข้าพเจ้ากับของฝ่ ายขายวางไว้ใต้กระถางธูปซึ่ งตั้งอยูห่ น้าแท่นบูชาบรรพบุรุษเป็ นเวลา 3 วัน ถ้าใน
ระยะเวลานี้ไม่มีเหตุร้ายใด ๆ เกิดขึ้นในครอบครัวเช่นชามไม่แตก ตะเกียบไม่หกั เขาก็ถือว่าข้าพเจ้าไม่
ทาลายโชคดีของฝ่ ายชายและชีวติ สมรสจะราบรื่ น เมื่อได้ทาพิธีหมั้นกันแล้ว เขาก็เขียนดวงชะตาของ
ฝ่ ายชายและฝ่ ายหญิงรวมกันในหนังสื อสี แดง และสี ทองที่ทาขึ้นเป็ นพิเศษ หนังสื อนี้มีคุณค่าเท่ากับ
ทะเบียนสมรสทีเดียว
ความเชื่ออย่างโง่เขลาแบบบี้แสดงว่าความสุ ขของชีวิตสมรสมีอยูเ่ ล็กน้อย และประชาชนยังงม
คลาอยูใ่ นความมืดเพื่อที่จะเลี่ยงเหตุร้ายที่คอยอยูข่ า้ งทางชี วติ ชาวจีนจึงมีสุภาษิตอยูว่ า่ แม้เจ้าสาวจะเป็ น
คนร่ ารวยนัง่ เสลี่ยงทองคาเขาก็อาจจะหยิบบัตรโชคร้ายขึ้นก็ได้ แต่อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์น้ ีแสดงให้
เห็นว่าพระบิดาในสวรรค์ผทู ้ รงพระมหากรุ ณาธิ คุณทรงคุม้ ครองบุตรของพระองค์อยูเ่ สมอ ทรงทาการ
ทั้งหลายเพื่อให้เกิดผลดี และทรงใช้คาทานายของหมอดูตาบอดให้เกิดผลดีต่อข้าพเจ้า
ในเดือนที่เก้า ดอกเบญจมาศกาลังงามเต็มที่ คนสวนจึงจัดวางกระถางดอกไม้น้ ี อนั มีจานวนตั้ง
ร้อยไว้ตามบันไดและภายในห้องกระจกสี เพื่อให้ครอบครัวของเราทั้งหมดคือ บิดา,มารดา,บุตร,เขย
สะใภ้,ลูกพีล่ ูกน้องทาพิธีฉลองดอกเบญจมาศ คนที่ไม่เคยเห็นสี ขนาดและลักษณะต่าง ๆ ของดอก
เบญจมาศจะไม่สนใจดอกไม้เหล่านี้ พวกเราเดินไปชมรอบ ๆ ในขณะคนใช้ต้ งั เก้าอี้และโต๊ะน้ าชาแบบ
จีนไว้ตามกระถางต้นไม้ พวกเรานัง่ ลงรับประทานน้ าชาและปูทะเลนึ่ง ทุกคนมีแผ่นไม้,ฆ้องเล็ก,ช้อน
และตะขอสาหรับทุบปูและแกะเอาเนื้ อรับประทาน ขณะนี้คนครัวกาลังต้มซุ ปหม้อใหญ่ใส่ เนื้อปลา,เนื้อ
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ไก่,เห็ดหอม,ต้นหอม,กาหล่าปลี,ผักสลัดและอื่น ๆ ลงไป ต่อไปเขาจะใส่ กลีบดอกเบญจมาศขาวบริ สุทธิ์
ลงไปหนึ่งชาม แล้วเราก็รับประทานซุ ปเบญจมาศ
เมื่อรับประทานอาหารเสร็ จแล้ว ต่างคนก็นงั่ เงียบ ต่างคนต่างประพันธ์โคลงคนละหนึ่ งบทสั้น
ๆ แล้วนาออกอ่านทีละคน บิดาเป็ นผูช้ มเชย พี่ชายที่เจ็ดและพี่สาวคนที่หกเป็ นจินตกวีที่เก่งมาก ข้าพเจ้า
ไม่เคยได้รับการชมเชยเลย วิธีน้ ีเราเจริ ญรอยตามประเพณี ของจินตกวีโบราณของชาติจีน
ในปี หนึ่งมีเทศกาลหลายอย่าง แต่ส่วนมากพวกเราใช้เวลาเล่นในสวนหรื อไม่ก็ศึกษากับครู
บิดาต้องการให้เด็กหญิงได้รับการศึกษาด้วยสระบัวนั้นใหญ่พอสมควรที่จะเอาเรื อลงเล่นได้ คนใช้จะ
ต่อเรื อให้เราไปเก็บดอกบัวและฝักบัวรับประทาน ส่ วนพวกเด็กชายจะแข่งม้าในสวน พวกเราชอบไป
เล่นในห้องวัฒนธรรมตะวันตก เพราะมีเก้าอี้นวมสู งติดล้อที่ขา พวกเราไปเข็นเล่นรอบ ๆ ห้องอย่าง
สนุกสนาน เราไม่ข้ ึนไปนัง่ เล่นเพราะพวกเราถือว่าไม่ใช่เก้าอี้ธรรมดา
พวกเราคล้ายกับอยูใ่ นสวนสวรรค์และได้รับสิ่ งสวยงามและสิ่ งมีค่าหลายอย่าง แต่ไม่คอ่ ยได้รับ
อนุญาตให้ออกไปจากกาแพงสู ง พวกเราคล้ายกับนักโทษในวังที่ฝันถึงโลกภายนอก ข้าพเจ้าเองฝันถึง
จะไปโรงเรี ยนสตรี และเรี ยนอังกฤษและเปี ยโนกับแหม่ม
แต่มีครั้งหนึ่งในปี หนึ่งที่พวกเราได้รับอนุญาตให้ออกไป พวกเราจึงเปิ ดหู เปิ ดตาดูสิ่งต่าง ๆ ใน
โลกภายนอกเสี ยอย่างช่ าใจ
คือมีงานออกร้านที่ศาลเจ้าขงจื๊อทางทิศใต้ของเมือง พวกเราจึงไปเที่ยวเล่นทุกฤดูร้อน ก่อนจะ
ถึงกาหนด ข้าพเจ้านอนไม่ใคร่ หลับหลายคืนรุ่ นขึ้นเช้าของวันงาน ข้าพเจ้าสวมเสื้ อฤดูร้อน ประดับเพชร
นิลจินดา และขึ้นเกี้ยวมีม่านแพรไปที่ริมฝั่งริ มคลองที่จะไปยังศาลเจ้า บิดาได้จดั เรื อเที่ยวให้พวกเราสอง
ลา มีลูกกรงและหน้าต่างแกะสลักสวยงาม เมื่อลงเรื อกันเรี ยบร้อบแล้วก็ถ่อเรื อออกไปกลางลาคลอง
พวกคนครัวและคนใช้จดั อาหารลงเรื อเล็กตามไป เรารับประทานอาหารกันอย่างเต็มที่ ตอนแรกจะมี
สุ ราเจริ ญอาหาร,น้ าชาและซุ ปลูกชิ้นเนื้อวัว,ขนมจีบ,ปอเปี๊ ยะทรงเครื่ อง,หมูแฮมขนมปั ง,ผลไม้,
อินทะผาลัม ขนมกวนและอีกหลายอย่าง ตอนเที่ยงรับประทานอาหารหนัก ในตอนแรกจะมี
อาหาร 8 อย่าง หมูหยอง,เป็ ดย่าง,ปลาอบ,ไข่เยีย่ วม้า,ต่อมาจะมีอาหารร้อนนาเข้ามาทีละอย่าง เช่น กุง้ ผัด
ถัว่ ลันเตา,หมูผดั หน่อไม้,ตับหมูผดั กระจับ,ต่อมามีวุน้ รังนก หูปลาฉลาม ขนมกวนผลไม้แปดอย่าง,
ต่อมาพานเป็ นย่างทั้งตัว,ไก่อบทั้งตัว, ปลาเจี๋ยนทั้งตัว,และหมูหนั ทั้งตัว พวกเรารับประทานกันคนละ
เล็กน้อยเท่านั้นเพราะอิ่มเต็มที่
เราใช้เวลารับประทานร่ วมสองชัว่ โมง ในขณะรับประทานจะมีหญิงชายหลายสิ บคนมาร้องรา
ทาเพลงให้เราฟัง พวกเล่นกลก็แสดงกลให้เราชม นอกจากนั้นยังมีหุ่นกระบอกจีนด้วย ในตอนบ่าย พวก
เราจะลงเรื อเล็กถ่อไปตามลาคลอง เพื่อไปยังสวนผลไม้เพื่อเก็บผลไม้กิน ในปี ต่อมา มีภตั ตาคารฝรั่งเปิ ด
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ขึ้น เราจึงไปรับประทานอาหารในตอนค่า รายการอาหารมีดงั นี้ ซุ ปเนื้อวัว,แซนวิชเนื้อ,ไส้กรอก,ขนม
กวน ช็อกโกเล็ท,ขนมปั ง,เนยและแยม พวกเราเห็นเป็ นของแปลก แต่พวกเราไม่ใช้มีดและซ่อมกลัวว่า
มันจะบาดปาก ดังนั้นเราจึงรับประทานด้วยช้อนโต๊ะ ในภัตตาคารมีร้านสิ นค้าต่างประเทศอยูข่ า้ งหน้า
เราจึงหาซื้ อกระเป๋ าหนัง,น้ าหอมฝรั่งและลูกกวาดมาเป็ นขวด ๆ
เมื่อมารดามีอายุครบ 40 ปี เรามีงานฉลองร่ วมกันสองอย่างคือ งานเซยิดมารดาและพี่ชายคนที่
สามสมรสกับหลานสาวของหลีฮุงจาง เอกอัครราชทูตจีนประจาสหรัฐ พวกเราได้จา้ งพวกงิ้วที่มีชื่อเสี ยง
มาแสดงเป็ นเวลาสามวันติดต่อกันในโรงงิ้วส่ วนตัว ก่อนหน้าวันสมรส เครื่ องแต่งตัวเจ้าสาวมาถึง ต้อง
ใช้คนใช้หลายคนถือ มีขบวนแห่สมรสยาวหนึ่งไมล์ นาสิ่ งของเหล่านี้มาส่ งโต๊ะ,เก้าอี้,ม้านัง่ ,อ่างอาบน้ า
,เปล,หี บ,ตู,้ หี บเหล็ก,หี บไม้,ผ้าแพรม้วน,ต่วน,กามะหยี,่ เครื่ องประดับบ้าน,เพชรพลอย,เครื่ องลายคราม,
เครื่ องครัว,เครื่ องเงิน,คาอวยพรเป็ นม้วนผ้า,แจกันและฉากบังตา คนใช้แต่ละคนจะแบกสิ่ งของเหล่านี้
มาพอถึงประตู พวกเลขานุการ 8 คนของเราจะยืนรอรับที่ประตู พวกที่อยูด่ า้ นหนึ่งจะเรี ยกชื่อสิ่ งของ อีก
พวกหนึ่งจะตรวจตามบัญชี แล้วจึงจะนาสิ่ งของเหล่านี้ไปยังห้องบ่าวสาว และพวกเราจะต้องแจกรางวัล
ให้แก่พวกคนใช้ดว้ ยเงินจานวนไม่นอ้ ย
ในวันทาพิธีสมรสประตูทุกบานตั้งแต่ประตูประดับทองเหลืองที่ริมถนนตลอดจนประตูหอ้ ง
โถงหลังบ้านจะเปิ ดออกหมด ฉากบังตาจะย้ายออกหมดเพื่อให้เห็นตลอดตั้งแต่หน้าบ้านจนถึงหลังบ้าน
จะตั้งประตูซุม้ ผูกธงริ้ วห้อยเป็ นระย้าสี เขียวสลับแดง ที่ประตูหน้าบ้านจะมีคนใช้ผชู้ ายขนาดสู งสองแถว
ยืนอยู่ แต่งกายด้วยเสื้ อคลุมแบบราชการมีสายสะพายแดงเขียวที่สวยงาม ถัดคนใช้พวกพี่ชายและ
ลูกพี่ลูกน้องจะยืนเป็ นแถวเรี ยงสองเพื่อต้อนรับแขกชาย ถัดเข้ามาพวกพี่หญิงและสะใภ้จะต้อนรับแขก
หญิง
เมื่อแขกชายมาถึงจะวางเกี้ยวลงที่ประตูใหญ่ แล้วคนใช้ฝ่ายเราผูห้ นึ่งจะจัดการรับเอานามบัตร
แดงใหญ่ชูข้ ึนสู ง แล้วจะนาแขกนั้นไปยังแผนกชาย เพื่อทาการต้อนรับก่อนที่จะพาไปโรงงิ้ว และนัง่ กับ
แขกอื่น ๆ เมื่อแขกหญิงมาถึงจะอนุญาตให้นงั่ เกี้ยวผ่านเข้ามาจนถึงแผนกหญิง เพื่อทาการต้อนรับและ
นาไปนัง่ ที่อฒั จันทร์ ช้ นั บนในโรงงิ้วในที่ซ่ ึ งพวกผูห้ ญิงชมการแสดงงิ้วหลังม่านไม้ไผ่
พอตกเวลาเย็นภายหลังการจุดโคมไฟแล้ว เราจะได้ยนิ เสี ยงแตรเราก็รู้วา่ เกี้ยวสี แดงของเจ้าสาว
มาถึงแล้ว แต่ประตูได้ปิดหมดไม่มีใครต้อนรับเจ้าสาว คนหามต้องวางเกี้ยวลง และญาติฝ่ายหญิงต้อง
ให้เงินแก่พวกคนใช้ของเราเป็ นจานวนมากเพื่อขอให้เปิ ดประตูรับเจ้าสาว ทั้งนี้ เเพื่อเป็ นบทเรี ยนเรื่ อง
ความอดทน ที่เจ้าสาวจะต้องเรี ยนในครอบครัวใหม่เมื่อประตูเปิ ดออก คนใช้ก็นาเกี้ยวเจ้าสาวเข้าไปที่
หน้าตึกซึ่ งเจ้าบ่าวคอยอยู่ ในทันใดนั้นได้จุดประทัดกันขนานใหญ่ เพื่อนเจ้าสาวจะแหวกม่านออก
เจ้าสาวจะออกมาแต่งตัวสวยงามแต่คลุมหน้าและคลุมหัวด้วยผ้าประดับไข่มุก ทั้งเจ้าบ่าวและเจ้าสาวจะ
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ทาความเคารพสวรรค์และแผ่นดินโลก แล้วจึงคานับซึ่ งกันและกัน ครั้นแล้วเจ้าบ้าวจะพาเจ้าสาวไปยัง
ห้องสมรสและเปิ ดผ้าคลุมหน้าออก
ต่อมาคู่บ่าวสาวไปยังห้องใหญ่ซ่ ึ งครอบครัวของฝ่ ายชายคอยต้อนรับเจ้าสาวอยู่ ต่อไปจึงพาบ่าว
สาวไปยังห้องบรรพบุรุษเพื่อทาความเคารพแผ่นหังสื อของตระกูลต่อไป เจ้าบ่าวสาวทาความเคารพบิดา
มารดาแล้วทาความเคารพพวกญาติพี่นอ้ งตามลาดับอายุ
ต่อจากนั้นเจ้าบ่าวและเจ้าสาวจะไปยังห้อง
สมรสนัง่ บนเตียงที่มีม่านถักและดื่มสุ ราทั้งสองคน ต่อมาจึงมีการเลี้ยงอาหารครั้งใหญ่สาหรับแขกที่จะ
มาล้อเลียนเจ้าสาว
บิดามารดาและพวกพี่ ๆ จะจัดของขวัญที่มีค่าสู งมอบให้เจ้าสาวแล้วเจ้าสาวจะตอบแทนด้วย
การให้ของชาร่ วยและให้เงินแก่คนใช้ ค่าใช้จ่ายในการสมรสและฝังศพแบบนี้ ทาให้หลายครอบครัว
เป็ นหนี้สินตลอดชาติ
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บทที่ 4 มูลเหตุแห่ งความยุ่งยาก
บ้านเรื อนของพวกเราในถนนกษัตริ ยโ์ ปรดเป็ นการจาลองแบบพระราชวังฤดูร้อนของกษัตริ ย ์
แมนจูในนครปั กกิ่ง พวกเราเป็ นชนชาวจีนก็จริ ง แต่หาสานึกไม่วา่ องค์กษัตริ ยแ์ มนจูจวนเสื่ อมอานาจอยู่
แล้ว พวกกษัตริ ยแ์ มนจูยดึ ครองประเทศจีนในปี 1644 และบังคับให้ชนชาวจีนไว้ผมเปี ยเพื่อเป็ น
เครื่ องหมายของการยอมแพ้
และทาการกดขี่ชาวจีนเรื่ อยมา
เมื่อได้สถาปนาการปกครองทัว่
ราชอาณาจักรแล้วก็ทาการรี ดนาทาเร้นคนยากจนเพื่อให้ได้ทรัพย์มาใช้จ่ายอย่างฟุ่ มเฟื อย พระราชินี
หม้ายอายุมากเป็ นคนเจ้าเล่ห์แสนรู ้ได้ทรงทาการปกครองอยูใ่ นปั กกิ่ง พระนางช่วงชิงเอาอานาจการ
ปกครองนี้มาอยูใ่ นกามือด้วยอุบายกลโกง และเป็ นคนหัวโบราณไม่ยอมเปลี่ยนแปลงวิธีการปกครอง
แบบใหม่ ฉะนั้นในขณะที่ภายในราชสานักได้วางแผนที่จะก่อการกบฏ ประชาชนที่ได้รับความ
เดือดร้อนทัว่ ไปก็คิดกบฎด้วยเหมือนกัน ข้าราชการที่เป็ นชาวแมนจูและชาวจีนมัวแต่หลงละเมอใน
ตัวเอง และไม่รู้เรื่ องของโลกชาวตะวันตกเสี ยเลย เพราะฉะนั้นจึงพากันคัดค้านที่จะมีความสัมพันธ์ทาง
ทูตและการค้ากับชาวตะวันตก
อังกฤษ,ฝรั่งเศสและอเมริ กาอยากจะได้ตลาดการค้าในประเทศจีนและตั้งใจที่จะผลาญ
ทรัพยากรของประเทศจีนตามชอบใจ พวกอังกฤษนั้นก็ยงิ่ ร้ายใหญ่ มีการบังคับขายฝิ่ นให้แก่ชาวจีน
ข้าราชการจีนผูห้ นึ่งชื่อมิสเตอร์ ลิงต่อต้านการนี้ ดว้ ยการเผาฝิ่ นเสี ยทั้งลาเรื อ ชาวอังกฤษก็เอาเรื อรบเข้า
มาบังคับให้ทาตามความปรารถนาของตน จึงเป็ นอันว่าอังกฤษมีชยั ในสงครามฝิ่ น และเรี ยกค่าทาขวัญ
โดยให้จีนเปิ ดเมืองท่าสาคัญ ๆ ให้องั กฤษมีสิทธิ สภาพนอกอาณาเขต เหตุฉะนี้แหละชาวตะวันตกที่
ก้าวหน้าจึงมีชยั ในทางการทูต,การทหารและการเศรษฐกิจต่อชาวตะวันออกที่มีหวั ถอยหลังเข้าคลอง
และเป็ นเหตุทาให้ประเทศจีนอ่อนแอในทางการเมือง
และทาให้เกิดความยุง่ ยากทัว่ ประเทศเป็ น
เวลานาน แม้วา่ ราชินีหม้ายจะเป็ นต้นเหตุให้พา่ ยแพ้หลายครั้ง ประชาชนพลเมืองก็มีความเคียดแค้นชาว
ต่างประเทศทัว่ ไป และก่อการกบฎด้วยความมุ่งหมายที่จะขับไล่ไม่เฉพาะแต่ชาวแมนจูเท่านั้น แต่
รวมทั้งชาวตะวันตกด้วย
กวางซูเป็ นรัชทายาทหนุ่มของราชวงศ์แมนจู เป็ นนักเสรี นิยมที่ได้รับการศึกษาดี มีความ
ปรารถนาที่จะให้ประเทศจีนเจริ ญ
และที่ปรึ กษาของพระองค์ก็ได้จดั เตรี ยมแผนการณ์ปรับปรุ ง
บ้านเมืองให้ดีข้ ึน แต่พระราชินีหม้ายได้คดั ค้าน ดังนั้นจึงได้มีการคิดที่จะกาจัดพระนางให้ออกจาก
บัลลังก์ แต่ผคู ้ นคิดคนหนึ่งได้ทรยศต่อเพื่อนแอบเอาเนื้ อความนี้ไปทูลต่อราชินีในขณะที่ดูงิ้วอยู่ แจ้ง
รายละเอียดของการคบคิดทั้งหมดพระราชิ นีทรงฟังอย่างไม่สะทกสะท้าน
แล้วจึงออกคาสัง่ ให้จบั
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กวางซูขงั ดังนั้นเรื่ องการปฏิรูปนี้จึงได้ถูกทาลายไป กวางซูได้ถูกขังอยูจ่ นสิ้ นชีวติ ราชินีหม้ายจึงเป็ น
ฝ่ ายมีชยั อีกครั้งหนึ่ง
ชาวจีนได้ทวีความเคียดแค้นชาวต่างประเทศทัว่ ไป พวกมิชชัน่ นารี รุ่นแรกจึงพลอยได้รับการ
ข่มแหงรังแกด้วย พวกชาวจีนมีวธิ ี การจัดตั้งสมาคมอั้งยีเ่ พื่อเอาไว้ทาการแก้แค้นซึ่ งกันและกัน พวก
คณะอั้งยีส่ ี เขียวนิยมใช้วธิ ี สันติ แต่พวกคณะอั้งยีส่ ี แดงใช้กาลังรุ นแรง พวกแดงมีอานาจมากทาง
ภาคเหนือของประเทศจีน ส่ วนพวกเขียวมีอานาจทางภาคใต้ อั้งยีแ่ ดงอั้งยีค่ นใหญ่และอั้งยีม่ วยเป็ น
สมาคมที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน เป็ นองค์การที่ประชาชนแสดงความเคียดแค้นต่อผูก้ ดขี่ไม่วา่ เป็ นชาว
พื้นเมือง,ชาวแมนจูหรื อชาวตะวันตก
บิดาของข้าพเจ้าเป็ นผูม้ ีใจเมตตาและรักใคร่ คนยากจน ในตอนปลายเดือนทุกเดือนเราจะเห็น
หญิงหม้ายที่ยากจนมาเข้าแถบรับเงินแจกในฤดูร้อน ท่านจะใช้คนใช้จดั โอ่งน้ าชา 2 โอ่งใหญ่ต้ งั ไว้ที่
ประตูบา้ นเพื่อให้คนที่สัญจรไม่มาได้ดื่ม ท่านได้ให้ทานยารักษาโรคแก่คนเจ็บป่ วยในคืนวันที่มีหิมะตก
อากาศหนาว ท่านจะให้คนใช้หมู่หนึ่งออกไปทัว่ เมืองเพื่อแจกบัตรอาหารและบัตรเครื่ องป้ องกันหนาว
แก่คนยากจน เมื่อคนยากจนป่ วยหรื อไม่มีเงินจะไม่หาหมอหรื อตายลงโดยไม่มีเงินจะซื้ อหี บศพ บิดา
มารดาของข้าพเจ้าจะบอกให้พวกลูก ๆ สละเงินปี ใหม่หรื อเงินที่ออมไว้ออกทาการช่วยเหลือทันที
บิดาของข้าพเจ้าเป็ นผูน้ าที่มีใจกว้าง และมีธรรมะในใจ ท่านสั่งมิให้มารดารับสิ นบนอย่าง
เด็ดขาด เมื่อท่านวินิจฉัยโชคชะตาของบุคคลใดจะเป็ นการประหารชี วติ ก็ดีหรื อปล่อยตัวไปก็ดี ท่านจะ
ใช้เวลาเดินไปเดินมาในห้องทางานเพื่อคิดให้รอบคอบตลอดคืน
ท่านแสดงความเป็ นมิตรต่อ
ชาวตะวันตก และเสี่ ยงชีวติ เข้าไปช่วยเหลือเขา ต่อมาท่านต้องสู ญเสี ยเงินเป็ นจานวนมากเพราะนาไป
ลงทุนในกิจการที่ไม่มนั่ คงโดยเชื่อคาแนะนาของชาวยุโรปบางคน
ชารล์ลีแมน มิชชันนารี โปรเตสแตนท์คนแรกที่มาซื้ อที่ดินและตั้งสานักงานที่กรุ งนานกิงได้มา
ประเทศจีนในปี 1874 เขาแต่งเครื่ องแต่งกายชาวจีน ถักผมเปี ยด้วย แต่เนื่ องจากชาวจีนมักจะจับคนด้วย
วิธีดึงผมเปี ย มร.ลีแมนจึงตัดเปี ยออกและสวมหมวกแทน เขามักจะเอาเงินแท่งติดตัวไปมาก ๆ ใส่ ไว้ใน
เสื้ อกัก๊ ชั้นในแล้วสวมเสื้ อคลุมยาวทับอีกชั้นหนึ่ง เมื่อต้องการจะใช้เงินก็เอามีดตัดเสื้ อกัก๊ นาเงินออกมา
แท่งหนึ่งชัง่ น้ าหนักแล้วใช้ซ้ื อของ พอเปลี่ยนฤดูใหม่ก็จานาเสื้ อตัวเก่าแล้วซื้ อใหม่ เขาไม่อาจที่จะหา
บ้านเช่าได้ในกรุ งนานกิง เพราะประชาชนกลัวคนต่างด้าว เขาต้องนอนตามสถานที่ต่าง ๆ เท่าที่สามารถ
จะหาได้ และรับประทานอาหารอย่างเดียวกับชาวจีน ในเวลากลางวันเขานัง่ ตามร้านขายน้ าชาและ
สนทนากับคนที่รับน้ าชาและสนทนาเรื่ องต่าง ๆ เขาออกไปประกาศตามริ มถนนวันละสามครั้ง ที่เมือง
นี้มีคนรู ้จกั ชาวต่างประเทศน้อยเต็มที จึงคิดไปว่าผูน้ ้ ี เป็ นชาวจีนมาจากชายทะเล เขาได้สมรสกับมิสลูซี
กราวซ์ มิชชันนารี ทางใต้ของจีน สังกัดคริ สตจักรเพชรไปทีเรี ยน สมรสแล้วไปอยูน่ านกิง เพื่อเริ่ มงาน
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ประกาศศาสนาและต้องการซื้ อที่ดินสาหรับสร้างที่ประชุ มนมัสการและบ้านพัก พวกเจ้าพนักงานไม่
เต็มใจที่จะจัดการขายหรื อเช่าที่ดินให้แก่คนต่างด้าว ดังนั้นในขณะนี้ นายและนางลีแมนกับมารี
บุตรสาวจึงต้องอาศัยพักอยูใ่ นเรื อเล็ก ๆ จอดอยูใ่ นคลองนอกกาแพงเมือง
ในกาลต่อมา เขาซื้ อที่ดินได้ เป็ นที่ดินที่เคยใช้เป็ นสนามรบครั้งโบราณ พวกชาวจีนถือว่าเป็ นที่
เสนียดจัญไร เพราะคิดว่าเป็ นที่อยูข่ องปี ศาจคนตาย เจ้าพนักงานจึงบอกว่า “ถ้าต้องการที่ดินแปลงนั้นก็
เท่ากับไปอยูก่ บั ผีปีศาจ” เขาจึงจัดการปลูกบ้านสองหลัง โบสถ์และโรงเรี ยน ต่อมามีพวกมิชชันนารี
เพิ่มขึ้น จึงปลูกบ้านพักหลังที่สาม นี่คือการเริ่ มต้นของที่ทาการเพรสไบทีเรี ยนมิชชัน่ แห่งแรกที่ตาบล
เสาธงสี่ เสา
มิสซิสลีแมน เคยเป็ นครู อยูใ่ นโรงเรี ยนมาแล้วในเมืองกวางตุง้ สหายของเธอคือมิสโนเอลเป็ นผู้
ตั้งขึ้น เธอคิดถึงการที่จะตั้งโรงเรี ยนสตรี คริ สเตียนโดยเฉพาะขึ้น คิดว่าจะลองเริ่ มทาในกรุ งนานกิงก่อน
พวกเด็กชายได้รับการศึกษาอยูแ่ ล้ว แต่เด็กหญิงไม่มีโอกาสศึกษา แต่ในกรุ งนานกิงไม่มีเด็กหญิงหรื อ
บิดามารดามองเห็นคุณค่าของการศึกษาฝ่ ายสตรี เลย ฉะนั้นเมื่อมิสซิ สลีแมนประกาศจึงไม่มีใครไปเรี ยน
เป็ นเวลาตั้งสามเดือนไม่มีเด็กหญิงคนใดกล้าเข้าไปในบริ เวณโรงเรี ยนอยูต่ ่อมาวันหนึ่ง มีเด็กหญิงเล็ก
คนหนึ่งคนเข้ามา นางลีแมนจึงอนุญาตให้วงิ่ เล่นได้เป็ นเวลาสองสามวันเพื่อให้คุน้ เคยต่อสิ่ งแวดล้อม
ต่อมาจึงแนะให้เด็กนั้นเรี ยนหนังสื อ เด็กหญิงนั้นปฏิเสธทันทีวา่ “หนูมาเพื่อเล่นและกินขนมเท่านั้น ไม่
ต้องการเรี ยน” แล้วเด็กคนนั้นก็วงิ่ หนีไป
นักเรี ยนคนต่อไปก็คือบุตรสาวของคนเฝ้ าประตู แต่ตอ้ งจ้างให้เรี ยน ในสมัยนั้นไม่มีใครได้นึก
ฝันเลยว่าในชัว่ ชีวติ ของบุตรสาวของนางลีแมนคือมารี และลูซี โรงเรี ยนนี้จะมีนกั เรี ยนเข้าเรี ยนจานวน
1,600 คน และทั้งไม่มีใครได้คิดว่าในกรุ งนานกิงนั้นเองจะมีโรงเรี ยนหลายสิ บโรงในระยะหลังจากนั้น
เพียงเล็กน้อย ตัวข้าพเจ้าเองได้เคยชมนักเรี ยนของโรงเรี ยนนี้แสดงละครเกี่ยวกับประวัติการตั้งโรงเรี ยน
หลายครั้ง เขาแสดงได้ตรงกับความเป็ นจริ ง เพื่อพิจารณาประกอบกับทัศนะสมัยใหม่แล้วจะรู ้สึกขบขัน
ดีมาก
มีการวุน่ วายแสดงความเป็ นปฏิปักต์ต่อชาวต่างประเทศหลายครั้งในสมัยนี้ประชาชนชาวจีน
เกลียดและกลัวพวก “ผีต่างด้าว” และอ้างข่าวลือต่าง ๆ นานาเกี่ยวกับคนต่างด้าว วันหนึ่งประชาชนรุ ม
จับตัวมิสเตอร์ลีแมนเอาเชือกมัดแน่นและจะโยนลงคลองให้จมน้ าตาย คนรู ้จกั จึงรี บไปบอกนางลีแมน
ๆ จึงอุม้ ลูกลูซีมือหนึ่งและจูงมารี มือหนึ่งวิง่ มาช่วยชีวิตไว้ทนั ต่อมาพวกอั้งยีด่ าบใหญ่ตกลงใจจะฆ่าคน
ต่างด้าวให้หมดเมืองในชัว่ คืนเดียว ในขณะที่พากันยกพวกไปบ้านลีแมนราดาบไปอย่างองอาจเกิดพายุ
ใหญ่ทาให้ตอ้ งหยุดชงัก พวกคริ สเตียนชาวจีนจึงเตือนให้ลีแมนรี บขึ้นเกี้ยวหนีไปทางประตูหลังบ้าน
ทันที ที่พวกดาบใหญ่เข้ามาทางประตูหน้าบ้านอย่างหวุดหวิด
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ในขณะนี้
พระราชินีตวั กาลีคิดจะเอาตัวรอดพวกกบฎ
จึงยุแหย่อ้ งั ยีพ่ วกมวยว่าพวก
ชาวตะวันตกนั้นแหละที่เป็ นตัวก่อความยุง่ ยากให้แก่ประเทศจีน พระนางเสี้ ยมสอนให้พวกอั้งยีแ่ สดง
เป็ นปฏิปักษ์ต่อชาวต่างประเทศ ยุให้ฆ่าพวกสอนศาสนา ยุให้ทาลายคนต่างด้าวให้หมดประเทศจีน
พวกมวยจึงจัดกองออกทรมานและฆ่าคริ สเตียนชาวต่างด้าวและคริ สเตียนชาวจีนจานวนมาก อาของ
ข้าพเจ้าซึ่ งเป็ นนายกเทศมนตรี เปาติงฟูตายในขณะนี้ และมีการฆ่ากันขนานใหญ่ในเมืองนี้ ในวันเดียว
มิชชันนารี ถูกฆ่าตายถึง 46 คน อีกหลายปี ต่อมา ข้าพเจ้าได้ยนื ตรงที่ตาบลเขาถูกฆ่าตาย ยืนตรงหน้าหลุม
ฝังศพพอดี คนสาคัญของอเมริ กาผูห้ นึ่งได้อ่านจดหมายของพวกที่ถูกฆ่าตายซึ่ งมีไปถึงบุตรชายให้แก่
กลุ่มชนหมู่หนึ่งฟัง จดหมายนั้นเป็ นของมารดามีไปถึงบุตรในอเมริ กาก่อนตาย เธอได้เล่าให้ฟังถึงชีวติ
อันลาบากและเต็มไปด้วยอันตราย แต่ก็ยงั บอกให้บุตรเตรี ยมตัว ศึกษาเล่าเรี ยนเพื่อมาเป็ นมิชชันนารี ใน
ประเทศจีนรับช่วงการงานเมื่อบิดามารดาตายไปแล้ว ผูอ้ ่านนั้นได้กล่าวว่า “บุตรชายคนนั้นขณะนี้กาลัง
เดินทางมาประเทศจีนแล้ว” นี่แหละคือน้ าใจอันแท้จริ งของพระคริ สต์ผซู ้ ่ ึงทรงอธิ ษฐานเพื่อศัตรู ของ
พระองค์ในขณะที่พระองค์กาลังถูกตรึ งอยูบ่ นไม้กางเขน
ในเมืองนานกิงนั้นเล่า บิดาได้รับคาสั่งจากพระราชิ นีให้ฆ่าชาวต่างประเทศให้หมดเมือง บิดา
ทาหน้าที่รักษาการแทนเทศาภิบาล เพราะตัวเทศาภิบาลไม่อยู่ และรู ้วา่ ทาอย่างไรเสี ยเทศาภิบาลก็ไม่
ยอมปฏิบตั ิตามคาสั่งนี้ บิดาจึงไม่ยอมทาตามคาสั่ง ข้อนี้ นบั ว่าเสี่ ยงภัยมาก เพราะถ้าพระราชินีรู้เข้า บิดา
และครอบครัวของบิดาจะต้องถูกฆ่าตายหมด บิดากลับมาบ้านพูดกับมารดาว่า “ฉันจะฆ่าบุคคลที่ไม่มี
ความผิดไม่ได้และพวกเรา ทั้งครอบครัวอาจถูกฆ่าตายหมด ฐานขัดคาสั่งพระชาชินีก็ได้ ฉะนั้นเธอจง
รี บพาครอบครัวทั้งหมดไปซ่ อนตัวอยูใ่ นชนบท” เมื่อพวกเราได้ทราบข่าวนี้ทุกคนร้องไห้จนกระทัง่
มารดาต้องพูดว่า “จะทาเช่นนั้นไม่ได้ ข้าพเจ้าจะจัดการเกี่ยวกับครอบครัวใหญ่ ๆ เช่นนี้แต่ลาพังคน
เดียวอย่างไรได้?” ในที่สุดพวกเราไม่ยอมหนี และพวกชาวต่างประเทศและคริ สเตียนในเขตการ
ปกครองของเราก็รอดตาย และพวกเราก็รอดตายด้วยเหมือนกัน พระราชินีก็ไม่ได้รับข่าวเรื่ องการขัดขืน
คาสั่งของบิดา ต่อมากองทัพนานาชาติก็เข้ายึดกรุ งปั กกิ่งไว้ได้ ในขณะนี้ตวั ราชินีเองต้องหลบหนีไป
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บทที่ 5 ความอนิจจังแห่ งทรัพย์ สิน
คนที่ไม่ใช้ความคิดคงนึกว่าความสะดวกสบายและความมัง่ คัง่ คงจะทาให้เรามีความสุ ขมาก แต่
ลึกลงไปในชีวติ เป็ นความรู ้สึกในแง่ร้าย เราได้ลิ้มรสมาแล้วว่าชีวติ นี้ไม่เป็ นของแน่นอน และทรัพย์สิน
ก็เป็ นเครื่ องหลอกลวง สาหรับบิดาท่านเป็ นผูส้ ร้างตัวของท่านขึ้นมาเอง ได้รับบทเรี ยนมาในความทุกข์
ยาก นับตั้งแต่เป็ นเด็กท่านได้สร้างความสามารถมาด้วยการทางานอย่างขยันขันแข็ง และในเวลาต่อมา
เงินทองที่เราได้มีใช้อยูน่ ้ ีได้มาเพราะการลงทุนในธุ รกิจที่สุจริ ตต่างหาก หาใช่ได้มาเพราะการทุจริ ตใน
หน้าที่ไม่
พวกเราซึ่ งเป็ นลูกจึงเติบโตขึ้นมาในความฟุ่ มเฟื อยจึงไม่ตอ้ งทาอะไรนอกจากเสวยความมัง่ คัง่
ของบิดาเท่านั้น พวกเราไม่มีน้ าใจที่จะทางานอย่างขยันขันแข็งซึ่ งเป็ นบ่อเกิดของความสุ ขและความ
เข้มแข็ง พวกเราจึงกลายเป็ นคนเกียจคร้านหยิบโหย่งและเสี ยคนไป โดยเฉพาะอย่างยิง่ พวกพี่ชายของ
ข้าพเจ้าใช้เงินของบิดาในการพนันและใช้ชีวติ เหลวแหลก ส่ วนพวกพี่สาวที่ไม่สมรสกับพวกมัง่ มี คนมี
อานาจก็ตอ้ งหนีกลับมาบ้าน เพราะทนการทารุ ณกรรมของแม่ผวั และพวกพี่สะใภ้ไม่ไหว หลาย
ครอบครัวสู บฝิ่ น ห้องจึงเต็มไปด้วยควันฝิ่ น ครั้งหนึ่งข้าพเจ้าป่ วยเจ็บสาหัส พี่สาวคนหนึ่ งก็นาฝิ่ นมาให้
สู บระงับปวด ข้าพเจ้าได้ปฏิเสธหลายครั้ง แต่ลองสู บครั้งหนึ่ง อาการที่ปวดหายไปทันทีน้ นั เป็ นเครื่ อง
เตือนใจข้าพเจ้าว่า ถ้าข้าพเจ้าขืนสู บบ่อย ๆ จะเป็ นอันตรายต่อข้าพเจ้า ๆ จึงไม่แตะต้องฝิ่ นอีกต่อไป คน
ติดฝิ่ นส่ วนมากขั้นแรกก็สูบเพื่อบรรเทาความเจ็บปวด ต่อมาจึงพบว่าตนหมดอานาจที่จะเลิกสู บได้
พี่ชายคนที่สามเป็ นคนเสเพลที่สุดในตระกูล ชอบแต่งตัวอย่างหรู หราและขี่มา้ สวย ๆ ถ้าคน
เลี้ยงม้าขัดใจแทนที่จะไล่ออกกลับส่ งตัวไปให้ตุลาการโบยตีต่อหน้าธารกานันจนบิดาข้าพเจ้าต้องห้าม
ปราม เมื่อจะชักชวนเพื่อนมาสนุกสนานกันในบ้านไม่ได้ พี่ชายคนนี้จึงหนีเที่ยวในเวลากลางคืน เมื่อ
บิดาตั้งยามไว้ทางประตูที่เข้าออก พี่ชายก็ปีนหน้าต่างออกทางข้างบน พอรุ่ งเช้าคนยามเปิ ดประตูก็
มองเห็นม่านที่เตียงปิ ดและรองเท้าวางอยูข่ า้ งเตียง แต่เมื่อเปิ ดดูในม่านก็เห็นว่างเปล่าอยู่
บิดาจึงไม่ยอมให้เงินอีกต่อไป พี่ชายจึงอุบายที่จะหาเงินมาใช้ให้จงได้ วันหนึ่งเขาจึงไปที่ร้าน
ช่างทองที่มารดาเคยซื้ อสิ่ งต่าง ๆ เสมอไปบอกช่างทองว่ามารดาให้มาซื้ อกาไลข้อมือทองคาหกอันและ
คิดเงินจากมารดา เจ้าของร้านทราบถึงความประพฤติชวั่ ของพี่ชายคนนี้จึงสงสัยว่าจะไม่เป็ นความจริ ง
ฉะนั้นจึงใช้เสมียนตามไปเก็บเงินที่บา้ น พอถึงประตูบา้ น พี่ชายจึงบอกให้เสมียนคนนั้นคอยอยูท่ ี่ประตู
ก่อนเพื่อเขาจะได้ไปเอาเงินจากมารดามาชาระให้ เสมียนคอยตั้งแต่เช้าจนค่าก็ไม่เห็นพี่ชายโผล่ออกมา
สักที ในที่สุดเสมียนจึงบอกคนเฝ้ าประตูให้ไปบอกมารดาถึงเหตุผลที่เขาต้องมาคอย พอมารดาทราบเข้า
ก็สั่งให้ไปตามตัวพี่ชายทันทีแต่ไม่ทนั
เพราะเขาได้นากาไรข้อมือทั้งหมดออกไปทางประตูหลังบ้าน
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และจานาทั้งหมดนาไปใช้จ่ายเสี ยจนหมดแล้ว เมื่อบิดาทราบเรื่ อง ท่านก็โกรธจัดแทบเป็ นบ้า จึงคว้ามีด
ปั งตอเล่มใหญ่วงิ่ ไปที่ห้องพี่ชายจับหางเปี ยพี่ชายไว้เงื้อมีดจะบัน่ คอให้ขาด มารดาได้ยนิ เสี ยงร้องให้
ช่วยจึงวิง่ ออกไปฉุดหางเปี ยบิดาไว้ พวกคนใช้เมื่อได้ยนิ เสี ยงอึกทึกครึ กโครมเช่นนั้นจึงพากันรี บมาแยก
เอาคนทั้งสามให้ออกจากกัน
พี่สาวของข้าพเจ้าคนหนึ่งสมรสกับบุตรของข้าราชการร่ ารวยผูห้ นึ่งซึ่ งมีบา้ นราวกับวังพระเจ้า
แผ่นดิน ข้าราชการผูน้ ้ ีเป็ นคนมักมากในกามคุณ ที่เขาร่ ารวยขึ้นมาได้ก็เพราะกินสิ นบนทุกวิถีทาง เขามี
เมียน้อยรู ปร่ างสวยถึงสิ บสองคน ภริ ยาทุกคนจะมีห้องอยูอ่ ย่างหรู หราคนละหนึ่งห้อง แต่ภริ ยาเหล่านี้จะ
ปิ ดประตูห้องนอนยังไม่ได้ แม้จะดึกสักปานใดจนกว่าเขาเอาตะเกียงจุดสว่างไปวางไว้หน้าห้องเมียคน
ใดที่เขาต้องการจะหลับนอนด้วยนั้นแหละคนอื่น ๆ จึงปิ ดประะตูนอนแต่ลาพังได้ บุตรชายของเขาคนที่
เป็ นพี่เขยข้าพเจ้ามีนิสัยชัว่ ร้ายยิง่ กว่าพี่ชายคนที่สามของข้าพเจ้าเสี ยอีก
ในตอนเริ่ มต้นปฏิวตั ิในปี 1911 พวกเราต้องถูกขับไล่ออกจากกรุ งนานกิง และพี่ชายคนที่สาม
จึงฉวยเอากระเป๋ าบรรจุทองคาและเพชรพลอยของภริ ยาหนี ไปเซี่ยงไฮ้ ได้ขอยืมรถม้าของพี่เขยของเขา
เพื่อจะบรรทุหีบทองและเพชรไปยังร้านตูท้ องเพื่อเปลี่ยนเป็ นเงินตรา พี่เขยก็อนุ ญาตให้ง่าย ๆ พี่ชายคน
ที่สามจึงขนทองไปหมด พอรถพี่ชายไปถึงที่เปลี่ยว คนขับรถม้าแกล้งขับรถช้า ๆ โจรสวมหน้ากากผู้
หนึ่งกระโดดออกมาจากกาแพง เปิ ดประตูรถม้าและแบกหีบทองและเพชรไปซึ่ ง ๆ หน้าพี่ชายคนที่สาม
จึงขอร้องให้คนขับรถช่วยจับโจรและได้วงิ่ ตามโจรไป แต่คนขับรถได้รับจ้างให้คอยช่วยเหลือพวกโจร
มิได้ติดตามไปด้วย พี่ชายคนที่สามได้วงิ่ ตามไปจนหมดกาลัง ประชาชนได้วงิ่ ตามไปช่วยจับโจร แต่โจร
ได้หายตัวไปเสี ยแล้ว ตารวจจึงมาสอบถามพี่ชาย ประชาชนมุงฟังแน่น แต่ไม่มีใครเห็นหรื อรู ้วา่ โจรหนี
ไปทางไหน
เด็กเล็กสองคนได้วงิ่ มาบอกว่าเขาเห็นชายคนหนึ่งนัง่ ทับหี บทองอยูท่ ี่บา้ นแห่งหนึ่งใน
ตรอกข้างเคียง ดังนั้นจึงจับคนร้ายได้ สอบสวนได้ความว่าพี่เขยเป็ นผูว้ างแผนการณ์ร่วมกับคนขับรถ
เพื่อแย่งชิงเอาหี บทองไปจากพี่ชายของข้าพเจ้าอีกต่อหนึ่ง
นี่เป็ นเรื่ องราวตัวอย่างเพียงสองเรื่ องของเหตุการณ์มากมายที่เกิดขึ้นเท่าที่ขา้ พเจ้านาเอามาเล่า
เพื่อแสดงให้เห็นว่าบุคคลที่ไม่มีพระคริ สต์อยูใ่ นดวงใจ ความชัว่ ร้ายย่อมมีอานาจเหนื ออย่างบอกไม่ถูก
สาหรับตัวข้าพเจ้าเองเป็ นคนขี้อาย เป็ นเด็กเก็บตัวมากเกินไปเวลามีคนแปลกหน้ามาก็ซ่อนตัว
อยูห่ ลังพี่เลี้ยง เมื่อมีคนพูดด้วยก็เอาผ้ากันเปื้ อนขึ้นคลุมหน้า ทุกคนที่เติบโตขึ้นในครอบครัวแบบนี้มกั
ได้ยนิ แต่เรื่ องความชัว่ ร้ายที่เกิดขึ้นรอบ ๆ และมักจะเข้าไปพัวพันกับเรื่ องยุง่ เหยิงในสังคมที่คบั แคบเห็น
แก่ตวั แบบนี้ เสมอ เมื่อได้เห็นและได้ยนิ ได้ฟังเรื่ องบัดสี ต่าง ๆ เหล่านี้แล้ว ทาให้ขา้ พเจ้าตกใจมาก
ดังนั้นเมื่อข้าพเจ้ามีความสานึ กในความดีความชัว่ แล้ว และเติบโตขึ้นแล้ว ข้าพเจ้าจึงไม่ไปยุง่ เกี่ยวกับ
ผูอ้ ื่นและมองเห็นได้วา่ ชีวติ นี้ ลว้ นแต่อนิจจังทั้งสิ้ น ครอบครัวของเรานิมนต์พระสงฆ์ให้มาสวดมนต์ทา
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พิธีต่าง ๆ บ่อย ๆ เรามีอาจารย์ทางพุทธศาสนาอยูผ่ หู ้ นึ่ง เขาสอนให้เราอ่านหนังสื อคัมภีร์ทางพุทธ
ศาสนา สวดมนต์และจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธรู ป ข้าพเจ้าได้ปฏิญาณตนรับประทานแต่ผกั เดือนละ 25
วันทุกเดือนโดยไม่รับประทานเนื้ อและไข่เลย พระพุทธศาสนาเป็ นศาสนาที่สอนให้หนีความจริ งของ
ชีวติ จึงทาให้ขา้ พเจ้ามองเห็นชีวติ ในแง่ร้ายยิง่ ขึ้น ข้าพเจ้าเองเคยขอสมัครเข้าบวชเป็ นชีในวัดพุทธแห่ง
หนึ่ง แต่องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าได้วางแผนการณ์ชีวติ และมีความสงสารข้าพเจ้าจึงขัดขวางไว้แม้ขา้ พเจ้าจะไม่
รู ้กต็ าม
ต่อมาความเปลี่ยนแปลงได้บงั เกิดแก่ครอบครัว ความทุกข์ยากได้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ ว เงินทอง
สู ญหายไปหมด บิดามารดาข้าพเจ้ารักใคร่ กนั ดีมีเรื่ องราวอะไรเกิดขึ้นในครอบครัวก็ปรึ กษาหารื อกัน
ก่อนที่จะทาลงไป ปั ญหาใหญ่ยงิ่ ที่การหาเลี้ยงครอบครัวใหญ่ มารดาต้องการใช้เงินลงทุนซื้ อที่ดินริ ม
แม่น้ าแยงซี ตอนนอกกาแพงเมืองออกไป เพราะท่านรู ้วา่ ในขณะนี้ที่ดินราคาถูก ต่อไปภายหน้าจะมีราคา
สู งขึ้น เพราะการค้าในลาแม่น้ าเจริ ญขึ้น เพราะมีเรื อสิ นค้าชาวอังกฤษเปิ ดทาการค้าขายในลาแม่น้ าแยงซี
ต่อไปเมืองนานกิงจะเป็ นท่าเรื อสาคัญในแม่น้ าสายนี้
บิดาจึงค้านว่ารู ้ล่วงหน้าได้อย่างไร ที่ริมแม่น้ าตอนนั้นเป็ นเพียงคันดินที่อยูอ่ าศัยของคนหาปลา
มีเรื อเก่า ๆ ทอดสมอจอดอยูใ่ กล้ฝั่งอันเป็ นที่ผกู เรื อกลไฟ พวกอังกฤษคงจะไม่ทาการค้าให้เจริ ญกว่านั้น
เราจะเอาเงินไปเสี่ ยงเช่นนั้นไม่ได้ มีพวกฝรั่งซึ่ งท่องเที่ยวไปทัว่ เมืองจีนมาบอกว่าพบบ่อถ่านหิ นใหญ่
มากมายในมณฑลอันฮุยภาคใต้ เขาต้องการเงินเอาไปลงทุนขุดถ่านหิ น แล้วจะได้กาไรมาก ๆ พวกเรา
ชาวจีนทาลายป่ าโดยตัดไม้มาทาเป็ นฟื นเสี ยมาก ถ้าเราได้นาเอาถ่านหิ นมาขายแทนฟื นให้แก่ประชาชน
ครอบครัวของเราก็จะเสถียรภาพตลอดชีวิตนี่เป็ นเหตุผลที่บิดาได้ช้ ีแจงแล้วท่านก็ชนะมารดา เหตุการณ์
ต่อมาแสดงว่าบิดาเป็ นฝ่ ายผิด มารดาเป็ นฝ่ ายถูก ท่านจัดการของสัมปทานเขตภูเขาที่อุดมไปด้วยถ่าน
หิ นสามแห่ง จัดตั้งบริ ษทั ขุดแร่ ถ่านหิ นขึ้น แต่ปรากฏว่าผูจ้ ดั การบริ ษทั ใช้เงินสุ รุ่ยสุ ร่ายมากจึงขุดถ่าน
หิ นขึ้นไม่ได้เลย ภูเขาเหล่านั้นก็ยงั ปรากฏอยูจ่ นทุกวันนี้ และก็ไม่เห็นมีใครขุดถ่านหิ นขึ้นเลย ส่ วนที่ดิน
ริ มฝั่งแม่น้ านั้นกลับปรากฏว่ามีราคาสู งลิบ
รายได้ของครอบครัวที่สาคัญจึงสู ญไป และเหตุร้ายอื่น ๆ ก็ตามมาโยบเคยร่ ารวยอุดมสมบูรณ์
แล้วก็ตอ้ งยากจนและเจ็บป่ วยฉันใด บิดาของข้าพเจ้าก็ลม้ เหลวในการลงทุนติด ๆ กันฉันนั้น แรกทีเดียว
ได้รับโทรเลขแจ้งว่าห้างค้าขายใหญ่ในเมืองแห่งหนึ่งถูกไฟไหม้
ต่อมาก็มีข่าวบอกว่าอีกแห่งหนึ่ง
ล้มละลาย ต่อมาก็ได้รับข่าวอีกว่าเรื อกลไฟที่เราเป็ นเจ้าของจมลงในแม่น้ า ถ้าบิดาของข้าพเจ้ารู ้จกั
พระองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า ท่านก็จะต้องพูดเหมือนกับโยบว่า “พระเจ้าเป็ นผูป้ ระทานให้แล้ว พระองค์ก็
นาเอากลับไปเสี ย ขอให้พระนามขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าเป็ นที่สรรเสริ ญ” ผลที่ได้รับก็คือว่า แม้บิดายังคง
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ดารงตาแหน่งราชการอยู่ แต่ร่างกายเสื่ อมโทรมมาก ท่านจึงป่ วยหนัก พวกเราคิดว่าท่านจะต้องตาย เมื่อ
เป็ นเช่นนี้ ตามธรรมเนียมของชาวจีนจะต้องเตรี ยมการฝังศพไว้ล่วงหน้า
ข้าพเจ้ายังจาได้วา่ พวกคนใช้ทาความสะอาดโคมกระจกที่แขวนไว้ทวั่ บ้านและเปิ ดประตูหมด
ที่ประตูบา้ นมีเกี้ยวกระดาษขนาดใหญ่, คนแบกทาด้วยกระดาษ, ม้ากระดาษ, หีบเงินกระดาษ จุดธูปปัก
ไว้ตามกระถางทัว่ ไป ควันหอมอบอากาศ ส่ วนพวกช่างไม้ก็ต่อหี บศพด้วยไม้หอม และพวกบุตรได้ทา
ผ้าแพรคลุมศพสี ต่าง ๆ มาวางไว้ในห้องรับแขก พวกพี่สาวก็เย็บไข่มุกขนาดใหญ่ไว้ตามมุมหมวกและ
เสื้ อคลุมปั กลวดลายเพื่อใช้เป็ นดวงสว่างส่ องทางไปโลกหน้า พวกเราได้รับแจกธูปคนละห่อให้รู้ เวลา
จุดคุกเข่าและร้องไห้ศพ เมื่อบิดาจวนจะสิ้ นใจ ประตูบา้ นก็เปิ ดออกหมดเพื่อให้วิญญาณลอยไปจุดโคม
จุดวัตถุกระดาษ พวกเราก็จุดธูปคุกเข่าลงร้องไห้ การเตรี ยมตัวเช่นนี้เป็ นเครื่ องหมายแสดงว่าบิดาอาจ
ตายลงเวลาใดก็ได้
ทันใดนั้น มารดาก็ออกมาเรี ยกข้าพเจ้าและพี่ชายคนที่หา้ ไปพบและพูดว่า “ลูกทั้งสองจงไปที่
วัดและปฏิญาณตนต่อเจ้าพ่อหลักเมืองว่า ลูกจะถวายอายุคนละหนึ่งปี ให้แก่บิดา ถ้าเจ้าพ่อจะขยายอายุ
ของบิดาให้นานออกไปกว่าที่กาหนดไว้”
ที่วดั นี้มีรูปเคารพที่น่ากลัวอยูห่ ลายรู ป ไม่เหมาะสาหรับเด็กหญิงเล็ก ๆ ข้าพเจ้าตัวสัน่ เมื่อกราบ
ลงที่รูปเคารพ เสี ยงระฆังดังขึ้น เสี ยงกลองรัว และมีพระสมภารห่มผ้าเหลืองอ่านชื่อบุตรที่ถวายอายุของ
ตนเพื่อต่ออายุของบิดาดัง ๆ เมื่อกลับบ้านข้าพเจ้าก็ตกลงใจที่จะทาการอย่างอื่นเพื่อช่วยชีวติ ของบิดา
หนังสื อจีนเต็มไปด้วยเรื่ องบุตรที่สละชีวติ ของตนเพื่อบิดามารดา เพราะการแสดงกตัญญูเป็ นคุณธรรม
สาคัญของชาวจีน ข้าพเจ้าเคยได้อ่านหนังสื อเรื่ องหนึ่งที่วา่ บุตรชายคนหนึ่งได้ช่วยชี วติ ของบิดาด้วย
ความกล้าหาญ ดังนั้นข้าพเจ้าจะต้องเอาอย่างบ้าง แต่เพื่อให้เกิดผลจริ งจัง ข้าพเจ้าได้ปฏิญาณตนว่าจะไม่
บอกให้ผใู ้ ดรู ้วา่ ข้าพเจ้าทาอย่างไรบ้าง
ข้าพเจ้าเป็ นคนไม่รู้เรื่ องอนามัย ดังนั้นข้าพเจ้าเข้าห้องปิ ดประตู เอาตะไกรสนิมมาอันหนึ่ง เอา
ฟันกัดเนื้ อที่มือดึงออก เอาตะไกรนั้นตัดออกมาชิ้นหนึ่ง แล้วเอาขี้ธูปในกระถางใส่ แผลไม่ให้โลหิ ตไหล
แล้วเอาผ้าเช็ดหน้าสกปรกผูกผิดแผลไว้ แล้วดึงเอาแขนเสื้ อลงมาคลุมไว้เคราะห์ดีที่ขา้ พเจ้ามิได้ตดั ถูก
เส้นโลหิ ตใหญ่ มิฉะนั้นแล้วโลหิ ตคงไหลออกหมดจนตายแน่ แล้วข้าพเจ้าก็เอาเนื้อชิ้นนั้นใส่ หม้อเข้า
ครัว คนครัวพยายามจะให้ความช่วยเหลือ แต่ขา้ พเจ้าปฏิเสธ เอาน้ าใส่ หม้อต้มเนื้อเมื่อเคี่ยวไปจนเปื่ อยดี
แล้วจึงปรุ งเป็ นซุปให้บิดารับประทาน เมื่อข้าพเจ้าพยุงศีรษะบิดาขึ้น ท่านได้ลม้ ทับแขนที่เป็ นแผล
ข้าพเจ้าจึงทาให้ขา้ พเจ้าปวดสาหัส เมื่อบิดารับประทานซุ ปเนื้อข้าพเจ้าแล้วก็หายป่ วยแต่ไม่ใช่เพราะเนื้ อ
ข้าพเจ้าวิเศษ แต่เพราะพระองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าซึ่ งข้าพเจ้ายังไม่รู้จกั ได้ทรงฟังคาอธิ ษฐานในใจของ
ข้าพเจ้าและทรงรักษาบิดาให้หายป่ วย
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แผลที่มือของข้าพเจ้าหายช้า และข้าพเจ้าเจ็บปวดมาก แต่ขา้ พเจ้าใช้แขนเสื้ อคลุมไว้จึงไม่มีผใู ้ ด
รู ้ หนึ่งร้อยวันผ่านไป และคาปฏิญาณของข้าพเจ้าก็บงั เกิดผล ต่อมาบิดามารดารู ้เข้าต่างก็รู้สึกซาบซึ้ ง
ตรึ งใจในความรักของข้าพเจ้าอย่างยิง่
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บทที่ 6 ออกไปสู่ โลกภายนอกบ้ าน
ข้าพเจ้ามีความทุรนทุรายในจิตใจอย่างยิง่ ไม่รู้วา่ จะไปพักสงบที่ใด บิดามารดาก็มีความรักใคร่
ข้าพเจ้า แต่ก็ยงั ไม่จุใจ บิดาก็รู้วา่ ข้าพเจ้าไม่มีความสุ ข ดังนั้นท่านจึงพาข้าพเจ้าไปดูงิ้วทุกวันอาทิตย์ แต่
ข้าพเจ้าก็ไม่ชอบ ข้าพเจ้าเคยเล่นไพ่นกกระจอกตลอดคืน และก็น่าประหลาดที่ขา้ พเจ้าเล่นชนะเสมอ แต่
ก็ไม่ทาให้ขา้ พเจ้าพอใจ ข้าพเจ้าดื่มสุ ราจีนอย่างดีที่ทาให้คนรู ้สึกเป็ นสุ ขเมื่อดื่มแล้ว แต่มนั ก็หาได้ทาให้
ข้าพเจ้าหายทุกข์ไม่ พวกเราพี่ ๆ น้อง ๆ เล่นดนตรี จีนในศาลากลางสวนตอนเย็น ๆ แต่ดนตรี ก็เป็ นเพียง
เสี ยงฉิ่ งหรื อฉาบดังหมวกหูสาหรับข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจึงสนใจในพระพุทธศาสนามากยิง่ ขึ้น และรักษาศีล
ไม่กินเนื้อสัตว์เลย แต่ยงิ่ ทาให้ขา้ พเจ้ามองเห็นโลกในแง่ร้ายยิง่ ขึ้น ข้าพเจ้าจึงเห็นด้วยกับท่านผูป้ ระกาศ
ที่วา่ “ทุกสิ่ งล้วนอนิจจังและทาให้ยงุ่ หัวใจ” การแสดงความร่ ารวยและหรู หราทาให้ขา้ พเจ้ารู ้สึกว่า
เหมือนกับแผลที่เจ็บปวด เพราะมันยิง่ ทวีความทุกข์ทรมานยุง่ ยากลาบากยิง่ กว่าที่จะกาจัดให้มนั หายไป
มีทางแก้ปัญหาอยูข่ อ้ เดียวคือให้ขา้ พเจ้าออกไปเสี ยจากบ้าน แต่ขา้ พเจ้าไม่สามารถที่จะเสนอข้อ
นี้ให้บิดามารดาทราบ ดังนั้นข้าพเจ้าจึงปรับทุกข์กบั พี่เลี้ยงว่า “ข้าพเจ้าอยากจะไปเข้าเรี ยนโรงเรี ยนพวก
มิชชันนารี เพราะเขาสอนภาษาอังกฤษและเปี ยโน”
พี่เลี้ยง “คุณไม่กลัวหรื อที่เขาบังคับให้เข้านับถือศาสนาคริ สเตียน?”
“ฉันไม่ตอ้ งการถือศาสนา แต่ตอ้ งการได้รับการศึกษายิง่ กว่าที่จะเป็ นคงโง่เขลา” ข้าพเจ้าพูด
เรื่ องนี้บ่อย ๆ พี่เลี้ยงจึงเอาความข้อนี้ไปแจ้งพี่ชาย ๆ จึงบอกให้บิดามารดาทราบต่อไป บิดามารดาเห็น
ความเป็ นทุกข์ในใจของข้าพเจ้าจึงจัดเตรี ยมและส่ งข้าพเจ้าไปอยูใ่ นโรงเรี ยนสตรี ที่หรู หราแห่งหนึ่งใน
เมืองเซี่ ยงไฮ้ จัดการชาระค่าลงทะเบียน จัดบรรจุหีบเดินทาง พอจะออกเดินทางบิดาก็เรี ยกตัวไปพบ
และกล่าวว่าการที่ขา้ พเจ้าจะออกเดินทางไปศึกษาในเมืองไกล บิดาก็เป็ นห่วงเกรงว่าจะเจ็บป่ วย ดังนั้น
จึงเปลี่ยนใจไม่ให้ขา้ พเจ้าไป ข้าพเจ้าไม่กล้าโต้ตอบแต่รู้สึกผิดหวังในใจ แต่ขา้ พเจ้าไม่หมดหวังเสี ย
ทีเดียว พอโรงเรี ยนเปิ ดภาคเรี ยนใหม่ ข้าพเจ้าก็เตือนบิดาอีก ข้าพเจ้าต้องเสี ยค่าลงทะเบียนถึงสามครั้ง
จัดบรรจุหีบเดินทางและเตรี ยมตัวออกเดินทาง แต่ก็ตอ้ งผิดหวังอีก เพราะไม่มีเด็กหญิงคนใดที่จะทา
เช่นนี้ คือจากบิดาไปเรี ยนไกล ๆ แม้บิดามารดาจะรักข้าพเจ้าสักเพียงไร ท่านก็ไม่สามารถจะให้ขา้ พเจ้า
จากบ้านไปไกล ๆ ได้
แต่ขา้ พเจ้าไม่ยอมหมดหวัง ข้าพเจ้าจึงเสนอข้าปรานีปรานอมให้มารดาอนุญาตให้ขา้ พเจ้าไป
เรี ยนที่โรงเรี ยนสตรี มิชชันนารี ในเมืองนานกิงก็แล้วกัน เพราะอยูใ่ กล้บา้ นมีเรื่ องอะไรก็รู้ได้ง่าย มารดา
ยินยอมพอถึงวันสาคัญ ข้าพเจ้าก็แต่งกายด้วยเครื่ องแต่งกายใหม่ นัง่ เกี้ยวผ่านกลางเมืองไปยังบ้านของลี
แมน และโรงเรี ยนสตรี มิ่งเต๊ะที่ตาบลสี่ เสาธง
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ผูห้ ามเกี้ยวได้วางข้าพเจ้าลงที่ประตู แล้วข้าพเจ้าก็เดินไปในบริ เวณมิชชัน่
มีบา้ นพักแบบ
ต่างประเทศสามหลังและโรงเรี ยนหนึ่งหลังตั้งอยูใ่ นสนามหญ้า มีตน้ ไม้และมีทางเดินปลูกดอกไม้ ผ่าน
สนามหญ้า มองดูสะอาดและหมดจดดี ในบ้านของลีแมน ข้าพเจ้าชอบใจที่เขาปูพรมและฝาผนังโปกปูน
ขาว มีแสงแดดส่ องผ่านเข้ามาทางม่านหน้าต่าง ข้าพเจ้ารู ้สึกว่าจิตใจสงบเป็ นครั้งแรกอย่างบอกไม่ถูก
ต่อมามีสตรี ของอเมริ กนั สู งผูห้ นึ่งคือมารี บุตรสาวของลีแมนได้เข้ามาในห้อง แต่งกระโปรงสี เทาขอบ
ดา ในกิริยาอันสงบและน้ าเสี ยงกรุ ณาของเธอมีอะไรบางอย่างที่ทาให้เปล่งสันติสุขออกมา นี่ แหละคือ
ความสว่างภายใน ความสันติสงบเยือกเย็นและพลานุภาพที่ขา้ พเจ้ากาลังแสวงหาอยูแ่ ล้ว
ข้าพเจ้าจึงแจ้งให้ทราบว่าข้าพเจ้าต้องการมาสมัครเข้าเรี ยนในโรงเรี ยนนี้
เพื่อเรี ยนพูด
ภาษาอังกฤษและเล่นเปี ยโน แหม่มลีแมนดูเครื่ องแต่งตัวข้าพเจ้าตลอดจนรองเท้าปั กหรู หราก็รู้ได้วา่
ข้าพเจ้ามาจากตระกูลที่ร่ ารวย เธอได้สอบถามชื่อข้าพเจ้า ชื่อบิดามารดาและที่อยูอ่ าศัย
ข้าพเจ้าจึงบอกว่าบิดาชื่อ ไต๋ ซุงฮั้ว อยูบ่ า้ นถนนโรงโม่หิน ตัวข้าพเจ้าชื่ อไต๋ ลิงฟาง
เธอถามด้วยความแปลกใจว่า
บิดาข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ักษาการในตาแหน่งเทศาภิบาลใช่หรื อไม่
ข้าพเจ้าก็ตอบว่าใช่ แหม่มแสดงความสนใจยิง่ แต่ขา้ พเจ้าก็กลัวในเมื่อเธอพูดว่ายินดีให้ขา้ พเจ้าไปเรี ยน
ภาษาอังกฤษและเปี ยโนได้ แต่จะรับเป็ นนักเรี ยนกินนอนไม่ได้ เพราะเป็ นโรงเรี ยนคนยากจน และ
นักเรี ยนส่ วนมากเป็ นเด็กกาพร้า อาหารก็เลว และเด็กนักเรี ยนก็ตอ้ งทางานบ้านต่าง ๆ เช่น ถูเรื อน,กวาด
เรื อน,และเกรงว่าข้าพเจ้าจะไม่ชอบอยูร่ ่ วม เพราะข้าพเจ้าเคยสุ ขสบายมาแล้ว
ข้าพเจ้าจึงยืนยันว่าข้าพเจ้าไม่รังเกียจอาหารเลวหรื อทางานกับคนยากจน เพราะข้าพเจ้าต้องการ
เรี ยนภาษาอังกฤษ
เขาถามว่าข้าพเจ้าได้รับอนุญาตจากมารดาแล้วหรื อยังในการจะมาเข้าเรี ยน
ข้าพเจ้าจึงยืนยันไปว่าได้รับอนุญาตเรี ยบร้อยแล้วเขาบอกว่ามีระเบียบของโรงเรี ยนอยูว่ า่ บิดา
มารดาจะต้องมาให้ความอนุญาตเป็ นหลักฐานจึงต้องการให้มารดามาด้วย
ข้าพเจ้าจึงรี บกลับบ้านไปแจ้งให้มารดาทราบ
ตอนแรกท่านโกรธเพราะท่านเป็ นภริ ยาของ
เทศาภิบาล ไม่สมควรที่จะไปยังบ้านพวกมิชชันรี ที่ยากจน แต่เมื่อข้าพเจ้าอ้อนวอนหนักเข้าท่านก็
ยินยอม
วันรุ่ งขึ้นมารดาจึงนัง่ เกี้ยวสี เขียว ข้าพเจ้าก็นงั่ เกี้ยวของข้าพเจ้ามีพนักงานขี่มา้ อารักขาไปด้วย
พอถึงประตูโรงเรี ยนสตรี มิงเต๊ะ ก็มีเสี ยงอึกทึกเพราะนักเรี ยนตื่นเต้นพากันมาดูในขณะที่เราเข้าประตู
แต่มารดาข้าพเจ้าเป็ นคนใจดี และมิสลีแมนเป็ นคนสุ ภาพ ดังนั้นข้าพเจ้าจึงเข้าเป็ นนักเรี ยนเช้าไปเย็น
กลับ มิสลีแมนไม่ยอมรับข้าพเจ้าอยูร่ ่ วมกับนักเรี ยนยากจน มารดาจึงซึ้ อรถลากประจาไว้สาหรับข้าพเจ้า
คันหนึ่งพร้อมกับจ้างคนลากเพื่อนาข้าพเจ้าไปโรงเรี ยน
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ข้าพเจ้าเรี ยนภาษาอังกฤษเรื่ องแรกคื่อเรื่ องกวางริ มลาธารและเรี ยนเปี ยโน บางวันมิสลีแมนชวน
ให้ขา้ พเจ้าเรี ยนพระคัมภีร์ในชั้นภาษาอังกฤษ ข้าพเจ้าปฏิเสธอย่างเด็ดขาด
มิสลีแมนบอกว่าคนที่มิได้เรี ยนพระคัมภีร์จะถือว่าได้รับการศึกษาที่บริ บูรณ์ยงั ไม่ได้ ข้าพเจ้าไม่
ตอบว่าอะไร แต่คิดในใจว่าถ้าไม่อ่านพระคัมภีร์แล้วก็เท่ากับมิได้รับการศึกษา แล้วคัมภีร์ของขงจื๊อเล่า
ถ้าเช่นนั้นแล้วนักปราชญ์จีนก็เป็ นผูไ้ ม่มีการศึกษาหรื อ ข้าพเจ้าไม่อยากจะไปเรี ยนพระคัมภีร์ เพราะไม่
ต้องการรู ้ศาสนาคริ สเตียน แต่ตอ้ งการเรี ยนภาษาอังกฤษพิเศษ ในระหว่างเรี ยน มิสลีแมนอ่านว่า
“แท้จริ งเราบอกท่านทั้งหลายว่า..............” หลาย ๆ ครั้งทาให้ขา้ พเจ้าเดือดในใจว่าข้อความเหล่านี้ เป็ น
เรื่ องเหลวไหลไม่ได้ความเลย
ในเทศกาลคริ สตสมภพ ข้าพเจ้าได้รับเชิญให้ไปนมัสการในโบสถ์ขา้ พเจ้าไม่ทราบความหมาย
ของคริ สตสมภพเลย ข้าพเจ้ามองดูธงกระดาษที่แต่งเต็มโบสถ์ตลอดจนต้นไผ่ที่ประดับริ มฝาผนัง ผู ้
นมัสการสวมเสื้ อคลุมสี น้ าเงิน ศิษยาภิบาลเทศน์ยาว ข้าพเจ้ารู ้บางคา ข้าพเจ้าจึงถามนักเรี ยนที่อยูใ่ กล้ ๆ
ว่าเขาพูดถึงเรื่ องอะไรและหมายความว่าอย่างไร แต่พวกนักเรี ยนได้รับการอบรมไม่ยอมพูดในโบสถ์จึง
ได้แต่สั่นศีรษะ มิสลูซีลีแมนเข้ามาข้างหลังข้าพเจ้าและกระซิ บอย่างสุ ภาพว่าเวลานี้กาลังนมัสการ พูด
อะไรไม่ได้
ข้าพเจ้าจึงคิดในใจว่า เขานมัสการใครกัน ไม่เห็นมีตวั ตนเลย เมื่อเสร็ จพิธีแล้ว ขณะข้าพเจ้าก้าว
ขึ้นรถลาก มิสลูซีรีบเดินมาที่ประตูส่งห่อกระดาษให้ขา้ พเจ้า ไม่พดู ว่าอะไร แล้วก็กลับไป ข้าพเจ้าไม่รู้
เรื่ องของขวัญคริ สตมาสจึงแปลกใจว่าเขามอบอะไรให้
เมื่อเปิ ดดูก็พบว่าเป็ นพระคัมภีร์ภาษาจีนซึ่ ง
ข้าพเจ้าไม่ปรารถนาที่จะอ่าน นี่เป็ นคริ สตสมภพครั้งแรกในชีวติ ข้าพเจ้า
ความเมตตาปรานีของพวกมิชชันนารี ทาให้ประทับใจข้าพเจ้ามากทุกวันข้าพเจ้านัง่ รถกลับ ก็จะ
มีรถลากอีกหนึ่งสวนทางมาทุกวัน มีแหม่มสู ง ผมหยิกนัง่ มาและยิม้ กับข้าพเจ้าทุกวัน การแสดงแบบนี้
ทาให้ขา้ พเจ้าแปลกใจ เพราะพวกเราชาวจีนได้รับการสัง่ สอนให้พดู สุ ภาพกับคนอื่น ๆ แต่มิให้ยมิ้ กับคน
ที่ไม่รู้จกั กัน ต่อมาข้าพเจ้าจึงรู ้วา่ แหม่มคนนี้คือมิสเอสเลนเดรสเช่อ เป็ นมิชชันนารี กลับจากที่ทางาน
ทางตอนใต้ของกรุ ง การยิม้ ของเธอยังติดตาข้าพเจ้าอยูใ่ นทุกวันนี้ เพราะเป็ นประจักษ์พยานถึงความรัก
ของพระเจ้าที่มีอยูภ่ ายในใจอันไม่ยอมเว้นการแสดงความยินดีอยูเ่ สมอ
บิดามารดาเห็นว่าการไปศึกษาเล่าเรี ยนของข้าพเจ้าไม่มีผลร้ายอะไร
แต่เนื่องจากการเดิน
ทางผ่านเมืองไปทุกวันเหนื่อยมากจึงตกลงส่ งข้าพเจ้าไปเป็ นนักเรี ยนประจาที่เมืองซูเจา เป็ นโรงเรี ยนที่
รับนักเรี ยนสตรี จากครอบครัวที่มีอนั จะกิน และมีอาหารและบริ การดี เมื่อประตูบา้ นเปิ ดออก ข้าพเจ้าจึง
ออกจากถิ่นกาเนิดอันมีกาแพงสู งเพื่อมุ่งหน้าไปสู่ โลกอันกว้างใหญ่ไพศาล
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บทที่ 7 ความสว่ างของโลก
เมื่อได้โค่นวงศ์กษัตริ ยแ์ มนจูลง และสถาปนาสาธารณรัฐจีนขึ้นในปี 1911 แล้ว การศึกษาแบบ
ตะวันตกวัตถุประดิษฐ์แบบใหม่และศาสนาคริ สเตียนก็ได้มาตั้งมัน่ อยูใ่ นประเทศสื บมา การแสดงเป็ น
ปฏิปักษ์ต่อชาวต่างด้าวจึงหมดไป มีการบังคับให้ตดั ผมเปี ย เลิกผูกเท้าและสู บฝิ่ น บริ ษทั น้ ามันสะแตน
ดาร์ ดแห่งอเมริ กาได้นาตะเกียงน้ ามันมาจาหน่าย ได้นารถลากแบบญี่ปุ่นมาใช้เพราะเร็ วกว่าเกี้ยว กรุ ง
นานกิงในปั จจุบนั มีถนนบางสายกว้างถึง 20 ฟุต คนสามารถขี่รถม้าไปเที่ยวตามริ มแม่น้ าได้ระยะไกล ๆ
บริ ษทั ยาสู บอังกฤษอเมริ กาส่ งคนไปจาหน่ายบุหรี่ ทวั่ บ้านทัว่ เมือง
แต่สื่งที่ก่อความราคาญให้แก่ชาวนายิง่ กว่าอื่น ๆ ก็คือ การเปิ ดทางรถไฟสายเซี่ ยงไฮ้และนาน
กิงระยะทางยาวประมาณ 200 ไมล์ พวกคนหาบหาม, กรรมกรรถเข็น, พ่อค้าลาต่าง, คนเรื อจ้างและ
ชาวนาถือว่ารถไฟมาแย่งอาชี พจึงคิดจะทาลายการเดินรถไฟให้สิ้นเชิง
มีข่าวลือไปว่าเทวดารถไฟ
ต้องการกินมนุษย์เป็ น ๆ พี่ชายคนที่แปดเป็ นผูจ้ ดั การรถไฟสายนี้จึงแนะให้บอกเราไปเที่ยวเมืองซูเจา
โดยทางรถไฟ ดังนั้นข้าพเจ้าและพี่สะใภ้คนที่สองไปถึงสถานีรถไฟนานกิง แปลกใจที่เห็นฝูงชนแสดง
ความโกรธเคือง “บ้านเล็กที่มีลอ้ วิง่ ได้” พอถึงไฟวิง่ ออกจากสถานีก็มีกอ้ นอิฐและก้อนหิ นปลิวว่อนมา
ทาลายหน้าต่างรถ แล่นออกจากนานกิงไปเท่าไรรถไฟต้องหยุด เพราะพวกชาวนานอนคว่าอยูบ่ นราง
รถไฟ ต้องการจะใช้ชีวติ ห้ามมิให้รถไฟเดิน พวกเจ้าพนักงานรถไฟต้องออกจากรถลงมาชี้แจงให้เข้าใจ
อยูน่ านเขาจึงยอมเลิกไป อีกหลายปี ต่อมารถไฟสายเซี่ ยงไฮ้นานกิงปรากฏว่าเป็ นรถไฟที่มีผโู ้ ดยสารมาก
ที่สุดในโลกเมื่อคิดอัตราเฉลี่ยเป็ นไมล์ นับว่าการรถไฟบังเกิดผลดี
เมืองซูเจาเป็ นเมืองสวยงามไปด้วยบ้าน, เจดีย,์ คลองคดเคี้ยวและสะพานโค้ง มีชื่อเสี ยงที่มีสตรี
งามและผูช้ ายนักปราชญ์ ดังมีสุภาษิตว่า “เป็ นส่ วนหนึ่งของเมืองสวรรค์แฮงเจา” ข้าพเจ้าได้เข้าโรงเรี ยน
สตรี มิชชันนารี ที่สอนภาษาอังกฤษและดนตรี สูงขึ้น ข้าพเจ้าได้ศึกษาบทเรี ยนต่าง ๆ อย่างขยันขันแข็ง
แต่ไม่ยอมฟังคาสอนเกี่ยวกับศาสนาคริ สเตียน เมื่อถึงเวลาบทเรี ยนศาสนาก็หาเหตุแก้ตวั ต่าง ๆ เช่นปวด
ศีรษะ, ปวดหลัง และโดยการโยนยาที่เขานามาให้ทิง้ เสี ย แต่อุบายเหล่านี้ไม่เป็ นผลนานเท่าใดพวกครู ก็
จับได้ จึงบังคับให้ขา้ พเจ้าไปนมัสการ การนี้ยงิ่ ทาให้ขา้ พเจ้าต่อสู ้ยงิ่ ขึ้นและตกลงใจที่จะไม่ถือศาสนา
คริ สเตียนอย่างเด็ดขาด ฉะนั้นจึงหาหนังสื ออ่านเล่นเข้าไปอ่านในเวลาคุกเข่านมัสการ ข้าพเจ้าไม่ชอบ
ฟังเทศน์ เพราะไม่เห็นน่าฟัง และต่อต้านอย่างเปิ ดเผย คือมิสวูเป็ นคนตระกูลสู งเช่นข้าพเจ้า เกลียดการ
เทศนาเหมือนกัน จึงร่ วมกันแสดงความไม่พอใจออกมาโดยเปิ ดเผย ถึงกับได้ร่วมมือเขียนหนังสื อ
ประณามการสอนศาสนาคริ สเตียน และให้ถือว่าขงจื๊อและพระพุทธเจ้าเป็ นศาสนาของพวกเรา และ
พวกเราไม่ตอ้ งการพระคริ สต์
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แต่พระเจ้าก็ทรงใช้การสนใจเรี ยนภาษาอังกฤษของข้าพเจ้าเป็ นเครื่ องมือให้เข้าหาพระองค์ มี
นักเทศน์เรื องนามชาวอเมริ กนั ผูห้ นึ่งจะมาเทศน์เป็ นภาษาอังกฤษในโบสถ์ของเรา ข้าพเจ้าจึงลองคลาย
ความแข็งกระด้างในใจลงและตั้งอกตั้งใจฟัง หัวข้อเทศน์มีวา่ “พระเยซูทรงเป็ นความสว่างของโลก”
เขาใช้คาอธิ บายที่สะกิดใจข้าพเจ้ามากโดยกล่าวว่า “ถ้าไม่ท่อนหนึ่งวางอยูใ่ นที่มืด พวกแมลงเลื้อยคลาน
ก็ชอบไปแอบอาศัยอยู่ แต่ถา้ เราเอาไม้ท่อนนั้นมาวางไว้ในที่สว่าง พวกสัตว์เหล่านั้นก็จะหนีหมดเพราะ
มันชอบความมืดและชังความสว่าง หัวใจของพวกเราก็เป็ นเช่นนั้น ถ้าเราไม่มีพระเยซูผเู ้ ป็ นความสว่าง
ของโลกในดวงใจ ๆ ก็จะมืดทึบและเต็มไปด้วยความคิดชัว่ ต่าง ๆ เมื่อเรารับเอาพระองค์และความสว่าง
ที่ทรงนามาให้ความคิดชัว่ ร้ายก็จะถูกกาจัดให้หมดไป”
ข้าพเจ้าเป็ นคนกลัวแมลงทุกชนิดมาตั้งแต่เป็ นเด็ก
การชัดตัวอย่างเรื่ องดังกล่าวจึงเป็ นที่
ประทับใจข้าพเจ้ามาก วันหนึ่งขณะเล่นกีฬาอยูใ่ นสนาม ข้าพเจ้ามองเห็นหิ นขาววางอยูบ่ นหน้าจึงทาให้
ระลึกถึงตัวอย่างจึงเอาไม้งดั ก้อนหิ นนั้นออกให้กลิ้ง ตัวเหี้ ย,ตะขาบและตุก๊ แกได้รีบหนีความสว่างทันที
และมีเสี ยงกระซิ บในใจว่า “ตัวเจ้าก็เหมือนหิ นสวยก้อนนี้ แต่ภายในใจเต็มไปด้วยความบาป”
ข้าพเจ้าจึงมองเห็นความเหลวไหลของคาสอนที่วา่ เราคือความเมตตกรุ ณา,ความชอบธรรม
,ความจริ งและคุณธรรมของประเพณี จีนอยูแ่ ล้ว และรู ้วา่ ในใจจริ งแล้วยังเป็ นคนบาปอยู่ ข้าพเจ้าจึงเลิก
กีฬาและวิง่ ไปที่หอ้ งนอนและระลึกถึงคาที่มิสลีแมนสอนในเรื่ องความสาคัญของการอธิษฐาน ข้าพเจ้า
มองไปรอบ ๆ เพื่อให้มนั่ ใจว่าไม่มีใครเห็นแน่แล้วจึงคุกเข่าลงข้างเตียงนอนและอธิ ษฐานว่า “องค์พระผู้
เป็ นเจ้า ขอได้โปรดยกความผิดบาปของข้าพเจ้าและช่วยให้ขา้ พเจ้ามีความเข้าใจพระคาของพระองค์”
แล้วก็ยนื ขึ้นโดยเร็ ว หัวใจเต้นตุบ้ ๆ และหน้าตาแดงก่าในที่สุดก็ได้พบสันติสุข รู ้สึกว่าภาระหนักของ
ความบาปและผลร้ายของความไม่เชื่อได้ถูกยกออกไปจากทรวงอก ข้าพเจ้าพบพระคริ สต์เข้าแล้วนับแต่
นั้นมาข้าพเจ้าได้เปิ ดใจศึกษาพระคัมภีร์ และได้พบความชูกาลังจากพระคัมภีร์
ข้าพเจ้าได้เล่าถึงประสบการณ์น้ ีให้มิสวูฟังและรู้สึกในสันติสุขเมื่อพบกับพระคริ สต์เธอก็รู้สึก
ประทับใจเหมือนกัน ต่อมาเธอก็รับเอาพระคริ สต์เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอด เราทั้งสองจึงสนิทสนมกัน
ยิง่ ขึ้น เรามิได้บอกครอบครัว มิได้เข้าเป็ นสมาชิกในคริ สตจักร แต่ชีวติ ของเราทั้งสองได้เปลี่ยนแปลง
ไป ความกระวนกระวายหายไป และรู ้สึกว่าโลกเป็ นสวนสวรรค์สาราญต่อพวกเรา ทางบ้านบิดาเคยเอา
ดอกมะลิร้อยเป็ นพวงมาลัยประดับผมเด็กหญิง ข้าพเจ้าคิดไปว่าเป็ นสิ่ งโง่เขลาเพราะไม่เห็นความสาคัญ
ของดอกไม้น้ นั ดนตรี และบทกวีก็เป็ นเช่นเดียวกัน แต่บดั นี้ เกิดแหล่งความเมตตากรุ ณาขึ้นในใจของ
ข้าพเจ้าแล้ว รู ้สึกว่านก,ดอกไม้,ใบหญ้า,เมฆและดวงดาวร้องเพลงสรรเสริ ญองค์พระเจ้าผูท้ รงสร้างและ
หัวใจของข้าพเจ้าก็พลอยร้องเพลงตามไปด้วย
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มิสวูได้ถูกหมั้นไว้กบั ชายหนุ่ม ซึ่ งน้องสาวของเขาก็เป็ นนักเรี ยนในโรงเรี ยนเรา น้องสาวได้
เขียนจดหมายไปบอกพี่ชายว่าคู่หมั้นได้เข้าเป็ นคริ สเตียนแล้ว พวกตระกูลวูทราบเรื่ องเข้าก็พลอยโกรธ
เคือง วันหนึ่งมีญาติตามมิสวูบอกว่าบิดามารดาให้รีบกลับบ้านโดยด่วน เพราะได้จดั เรื อมารับแล้ว
ขณะที่เรื อแล่นไป ญาติผนู ้ ้ ีไปนามีดและเชือกออกมามอบให้มิสวูและพูดว่าการเข้าเป็ นคริ ส
เตียนทาให้ครอบครัวได้รับความขายหน้ามากเพราะได้ตกั เตือนแล้วมิให้ฟังเรื่ องคาสอนศาสนานี้
ครอบครัวโกรธมากไม่ตอ้ งการรับเป็ นบุตรต่อไป ถ้าไม่ยอมสัญญาเลิกถือศาสนาคริ สเตียนและหันไป
ถือศาสนาจีนตามเดิมก็ให้เลือกเอาว่าจะผูกคอตาย แทงตัวด้วยมีดหรื อกระโดดน้ าตาย
เธอตอบด้วยหน้าตาซี ดเซี ยวว่าจะปฏิเสธพระเยซูไม่ได้ พระองค์ได้ตายแทนความบาปของ
มนุษย์และเพื่อจะเปิ ดทางให้มนุษย์ไปสวรรค์ ตัวเธอเป็ นสมบัติของพระองค์แล้ว ถ้าญาติผนู ้ ้ นั จะฆ่าเธอ
ก็ได้ แต่จะฆ่าดวงวิญญาณของเธอไม่ได้ ญาติผนู ้ ้ นั ตกใจในความเด็ดเดี่ยวของหญิงผูน้ ้ ีจึงไม่กล้าบังคับ
ให้ฆ่าตัวตาย เมื่อถึงบ้านการดุด่าหรื อการลงโทษหาทาให้เธอสั่นสะเทือนแต่ประการใดไม่ ผลที่สุดก็
เลิกไป ข้าพเจ้าได้พบเธอหลายครั้งในกาลต่อมา และรู ้วา่ เธอยังสัตย์ซื่อต่อพระคริ สต์อยู่ แต่ครอบครัว
ทั้งหมดยังคงต่อต้านศาสนาคริ สเตียน
พุทธศาสนาสอนว่าบุตรที่ยงั มีชีวติ อยูอ่ าจช่วยเหลือบิดามารดาที่ล่วงลับไปแล้วได้ บิดาข้าพเจ้า
ตายไปแล้ว พี่สาวคนที่สามต้องการส่ งของขวัญไปให้วิญญาณของบิดา จึงสั่งให้ทาบ้าน เครื่ องใช้ คนใช้
รองเท้าและตะเกียงด้วยกระดาษ แต่ให้ใหญ่เท่าของจริ ง เพราะเชื่ อกันว่าเมื่อเผาบ้านกระดาษนี้แล้วมัน
จะลอยไปเมืองผีเพื่อผูต้ ายได้อยูอ่ าศัย พี่สาวเชื่ อว่าเป็ นการแสดงความรักอย่างใหญ่หลวงต่อบิดา ส่ วน
พวกพระสงฆ์ก็ถือว่าเป็ นการได้เงินอย่างงาม ๆ สาหรับข้าพเจ้าแล้วถือว่าเป็ นการแสดงความโง่เขลา
บ้านเรื อนนี้ทาเป็ นส่ วน ๆ แล้วเอามาประกอบในวันกาหนดกลางแจ้ง พี่สาวจึงเชิ ญพวกมิตร
สหายมามากและจ้างพระสงฆ์มาสวดมนต์เพื่อผูต้ าย พี่สาวได้ขอร้องข้าพเจ้าให้เป็ นผูแ้ ทนของตระกูล
และร่ วมกับพระสงฆ์ เพราะข้าพเจ้ายังมิได้สมรสและยังใช้แซ่ไต๋ อยู่ ขณะนั้นข้าพเจ้าเป็ นคริ สเตียนที่มี
อายุนอ้ ยและต้องการจะให้เกียรติแก่บิดา แต่จิตใจของข้าพเจ้าไม่เป็ นสุ ขตลอดเวลาทาพิธีและในกาล
ต่อมาอีกเป็ นเวลานาน
เมื่อถึงวันกาหนด ข้าพเจ้าได้เดินตามพระซึ่งเป็ นหัวหน้า และมีพระสงฆ์จานวนมากเดินตาม
ข้าพเจ้าไปทัว่ บ้านกระดาษนี้ พระหัวหน้าเข้าไปในห้องแรกแล้วก็สวดมนต์อุทิศบ้านให้แก่บิดา ส่ วน
ข้าพเจ้าก็หมอบอยู่ พระอื่น ๆ อยูร่ อบข้าพเจ้าตีกลอง ตีฉาบ จุดธูปและสวดพร้อมกันทาพิธีเช่นนี้ทุกห้อง
และพิธีน้ ีตอ้ งใช้เวลาหนึ่งวันเต็มจึงเสร็ จ เมื่อเสร็ จแล้วพระจะเดินรอบบ้านสวนอีกจบหนึ่ง แล้วข้าพเจ้า
ก็ยนื่ ลูกกุญแจกระดาษให้พระ ๆ จะเอาลูกกุญแจแขวนที่ประตู แล้วเอาไฟจุดบ้านกระดาษ ส่ วนข้าพเจ้า
ต้องหมอบอยูจ่ นกว่าทุกส่ วนจะไหม้เป็ นเถ้าหมดเสร็ จแล้วพวกแขกก็ได้เชิญให้ร่วมกินอาหาร
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ท่านคงคิดว่าในใจข้าพเจ้าเต็มไปด้วยการขัดแย้งกัน ด้านหนึ่งต้องการจะแสดงหน้าที่อนั มีต่อ
บิดาและพี่สาว ส่ วนอีกด้านหนึ่งนั้นไม่สามารถระงับเสี ยงกระซิบในใจที่เตือนอยูเ่ สมอว่า “เจ้าเป็ นคริ ส
เตียนแล้วในขณะนี้ ไม่ควรไปเข้าส่ วนกับพระสงฆ์ในพุทธศาสนา เมื่อรับเอาพระคริ สต์เป็ นองค์พระเจ้า
แล้ว จะยังไปสวดถวายพระพุทธอย่างไร?” จิตใจของข้าพเจ้ามืดมนไปชัว่ ขณะหนึ่ง จนกระทัง่ ข้าพเจ้า
ระลึกขึ้นได้วา่ “เมื่อเราสารภาพความผิดบาปของเรา พระเยซูจะทรงสัตย์ซื่อและยกความผิดบาปและ
ชาระให้เราสะอาดจากความอสัตย์ธรรมทั้งปวง” ประสบการณ์ครั้งนี้สอนมิให้ขา้ พเจ้าเข้าร่ วมกับการไม่
นับถือพระเจ้าอีกต่อไป
ต่อมาอีกไม่นาน ข้าพเจ้าได้รับศีลบัพติสมาและเข้าเป็ นสมาชิกในคริ สตจักร แต่ขา้ พเจ้าไม่กล้า
บอกมารดา ครั้นเมื่อจวนปิ ดภาคเรี ยนและข้าพเจ้าจะต้องกลับบ้าน ข้าพเจ้าคิดว่าควรจะบอกให้ทราบ
เสี ยก่อนล่วงหน้า ดังนั้นจึงใช้วธิ ี ที่ง่าย คือเขียนจดหมายถึงพี่สะใภ้และขอให้ช่วยบอกมารดาในสิ่ งที่
ข้าพเจ้าได้ทาไปแล้ว ในไม่ชา้ ข้าพเจ้าก็ได้รับจดหมายโกรธจากมารดาบอกให้ขา้ พเจ้ากลับบ้านโดยเร็ ว
เมื่อข้าพเจ้าถึงบ้านเห็นมารดาพูดกับพี่ชาย พอมารดาเห็นข้าพเจ้าก็ร้องไห้ พี่ชายคนที่หกโกรธ
จัดหาว่าข้าพเจ้าทาให้ตระกูลขายหน้าเพราะเขาต้องการให้ขา้ พเจ้าได้รับการศึกษา ไม่ตอ้ งการให้ถือ
ศาสนาของคนต่างด้าว เมื่อเห็นข้าพเจ้าถือพระคัมภีร์และหนังสื อเพลงนมัสการ เขาก็แย่งเอาไปจากมือ
ฉี กขาดแล้วปาทิ้งตรงหน้าข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าประหลาดใจในความประพฤติป่าเถื่อนของบุคคลใน
ครอบครัว เพราะเราล้วนแต่เคยสุ ภาพเรี ยบร้อยต่อกันและกัน แต่ขา้ พเจ้าไม่พูดอะไร ได้แต่เข้าเฝ้ าพระ
เจ้าเงียบ ๆ ทันใดนั้นเองข้าพเจ้าได้เห็นพระคริ สต์บนไม้กางเขน บนศีรษะสวมมงกุฏหนาม และมีรอย
ตะปูในมือ ข้าพเจ้าจึงรู ้วา่ พระองค์ทรงทนทุกข์ทรมานเพื่อความผิดบาปของข้าพเจ้า และได้ซ้ื อหัวของ
ข้าพเจ้าด้วยมงกุฏของพระองค์
และซื้ อมือของข้าพเจ้าด้วยรอยตอกตะปูของพระองค์มีอะไรหรื อที่
ข้าพเจ้าไม่สามารถทนทุกข์เพื่อพระองค์ผทู้ รงทนทุกข์มากเพื่อข้าพเจ้า แต่ขา้ พเจ้าก็ยงั ไม่พดู อะไรกับเขา
เขาจึงได้ปรึ กษาหารื อกัน และตกลงกันว่าเนื่องจากเขาไม่สามารถจะถอนความเชื่ อนี้ออกจาก
จิตใจของข้าพเจ้าได้ เขาจึงกักข้าพเจ้าไว้เหมือนนักโทษ แต่เขาหาทางเยาะเย้ยข้าพเจ้าต่าง ๆ นานา เมื่อ
ข้าพเจ้าก้มศีรษะอธิ ษฐานก่อนรับประทานก็มีผพู ้ ดู ว่า “ถ้าปวดศีรษะก็เชิ ญออกไปจากโต๊ะอาหารจะ
ดีกว่า” บางทีเขาก็ไล่ขา้ พเจ้าออกจากโต๊ะอาหาร โดยกล่าวว่า “ถ้าขืนก้มหัวเช่นนี้พวกปี ศาจจะออกมา”
ถ้าพวกพี่นอ้ งพบข้าพเจ้าอธิ ษฐานที่เตียงนอนก็จะพูดว่าข้าพเจ้าป่ วยแล้ว ให้คนรี บไปตามนายแพทย์มา
เมื่อถึงเวลาที่จะนมัสการบรรพบุรุษ
เขาจะพากันฉุ ดลากข้าพเจ้าและขู่เข็ญว่าถ้าข้าพเจ้าไม่นมัสการ
บรรพบุรุษ ๆ จะลงโทษพวกเขา ข้าพเจ้าเดินไปมาในบ้าน พวกคนใช้ก็จอ้ งดูขา้ พเจ้าและซุ บซิ บกัน
แม้แต่พวกเด็กเล็กก็ถูกห้ามมิให้ติดต่อกับข้าพเจ้า แต่ขา้ พเจ้าก็มิได้ปริ ปากเลย ได้แต่ขอสติปัญญาและ
พระมหากรุ ณาธิ คุณจากพระเจ้าเท่านั้น
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วันหนึ่ง พี่ชายคนที่ 8 ซึ่งเห็นอกเห็นใจข้าพเจ้ายิง่ กว่าผูอ้ ื่นได้เสนอให้ขา้ พเจ้าช่วยแปลงหนังสื อ
เรื่ อง “เรื่ องราวสองนคร” แต่งโดย ชาร์ ลส์ดิกเกน เป็ นภาษาจีน ข้าพเจ้าจึงมีโอกาสสนทนากับเขาใน
ขณะที่ร่วมมือกันแปลหนังสื อนี้ อยูม่ าวันหนึ่งเขาขอให้ขา้ พเจ้าเล่าเรื่ องศาสนาคริ สเตียนให้ฟัง และถาม
เหตุผลว่าทาไมข้าพเจ้าจึงเข้าเชื่อพระคริ สต์ ข้าพเจ้าเล่าเรื่ องหิ นห้อนใหญ่ที่มีสัตว์ต่าง ๆ ซ่อนอยูข่ า้ งใต้
และความสานึกในความผิดบาปของตัวเอง
และเมื่ออธิ ษฐานต่อพระเจ้าก็ได้ประสบสันติสุขและ
โสมนัส พี่ชายจึงพูดว่านี่เป็ นประสบการณ์ที่สาคัญของข้าพเจ้า และเขาแปลกใจที่วา่ พวกพี่นอ้ งได้ต้ งั ข้อ
รังเกียจต่าง ๆ นานา แต่ขา้ พเจ้าก็มีความสุ ขยิง่ กว่าแต่ก่อน เขาจึงอยากจะลองเชื่อพระคริ สต์บา้ ง
พี่ชายจึงนาเรื่ องที่สนใจในศาสนาคริ สเตียนไปบอกมารดา ๆ กลับร้องไห้ใหญ่โต บอกว่าท่าน
อยูไ่ ม่ไหวแล้ว ลูกสาวคนหนึ่งก็เข้าเชื่ อไปแล้วอยากจะขับไล่ให้ไปมีเรื อนเสี ยจะได้ไม่ขายหน้าตระกูล
แต่นี่ลูกชายจะเข้าเชื่ ออีก มารดาหวังพึ่งลูกชายว่าเมื่อตายไปแล้วจะได้ทาบุญอุทิศกุศลไปให้ จึงห้ามมิให้
พูดเรื่ องศาสนาคริ สเตียน มารดาได้ร้องไห้อยูเ่ จ็ดวันเจ็ดคืน
วันหนึ่ง มารดาได้เรี ยกข้าพเจ้าไปหาบอกว่าจะให้ขา้ พเจ้าสมรสกับชายคนหนึ่ง แล้วก็เอาเสื้ อผ้า
และเพชรนิลจินดาสาหรับเจ้าสาวออกมาอวดข้าพเจ้า
เมื่อข้าพเจ้าเห็นสิ่ งสวยงามเหล่านี้แล้ว ก็เรี ยนมารดาให้ทราบว่าพระเยซูมีความสาคัญแก่ตวั
ข้าพเจ้ายิง่ กว่าสิ่ งใด ๆ ในโลกนี้ ข้าพเจ้าจะไม่ยอมสมรส
วันหนึ่ง ท่านได้ออกอุบายพูดกับข้าพเจ้าว่าท่านไม่ตอ้ งการให้ขา้ พเจ้าอยูใ่ นบ้าน เพราะเป็ นการ
เอาศาสนาคริ สเตียนมาล่อลวงพี่นอ้ ง ต้องการให้ขา้ พเจ้ากลับไปเมืองซูเจา เพื่อทาการศึกษาให้จบ ทั้งนี้
เพราะเขาเห็นว่าจะกักข้าพเจ้าไว้เป็ นนักโทษต่อไปไม่ได้ ข้าพเจ้าก็มีความพอใจที่จะกลับไปยังซูเจาอีก
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บทที่ 8 ผลอันเกิดจากพระวิญญาณ
ข้าพเจ้าเป็ นคนหนึ่งในพวกสตรี จีนรุ่ นแรกที่สาเร็ จชั้นมัธยมบริ บูรณ์ นับเป็ นเหตุการณ์ที่ไม่ใคร่
จะมีในสมัยนั้น ข้าพเจ้าจึงได้รับคาเสนอให้ทางานหลายตาแหน่ง อาจารย์ใหญ่ของโรงเรี ยนเดิมก็
ต้องการให้ขา้ พเจ้าเป็ นผูช้ ่วยอาจารย์ใหญ่ มิชชันนารี ผหู ้ นึ่ งขอให้ขา้ พเจ้าเป็ นเลขาธิ การวาย ดับลยู.ซี .เอ.
และนายกเทศมนตรี ซูเจาให้สารวจนครต่าง ๆ เพื่อส่ งเสริ มการศึกษาของพวกสตรี จีน แต่ขา้ พเจ้ามีความ
ทะเยอทะยานยิง่ กว่านี้ คือต้องการกลับไปบ้านและนาเอาสมาชิกในครอบครัวทั้งหมดมาถวายพระผูช้ ่วย
ให้รอด และต้องการให้เขาประสบสันติสุจและโสมนัส ซึ่ งขจัดความเห็นในแง่ร้ายให้หมดไป พวก
เพื่อน ๆ ห้ามมิให้ขา้ พเจ้าทาเช่นนี้ โดยกล่าวว่าข้าพเจ้าควรทางานให้ทวั่ ประเทศจีน และไม่ตอ้ งจากัดอยู่
ในที่แห่งเดียว แต่ขา้ พเจ้ารู ้สึกในใจว่าควรจะไปกรุ งนานกิงและปฏิเสธข้อเสนอรายอื่น ๆ ข้าพเจ้าได้ไป
พบกับมิสมารี ลีแมน เพื่อขอเข้าทางานเป็ นผูป้ ระกาศพระกิตติคุณ เธอก็แปลกใจเพราะไม่เคยคิดมาก่อน
ว่าข้าพเจ้าจะทาเช่นนี้ แต่เธอก็ยนิ ดีรับข้อเสนอของข้าพเจ้า ยอมให้ขา้ พเจ้าพักอยูก่ บั ครอบครัวของ
ข้าพเจ้าและเริ่ มงานตั้งแต่ในครอบครัวออกไป
มารดาของข้าพเจ้าเป็ นหัวหน้าครอบครัว ถ้ามารดารับเอาพระเยซูอื่น ๆ ก็จะตามอย่าง ข้าพเจ้า
เข้าหาท่าน แต่ท่านไม่ยอมฟั งกลับไล่ขา้ พเจ้าไม่ให้พดู พยายามเท่าใด ท่านก็พดู ว่าต่อเมื่อท่านตายไป
แล้วเอาศพท่านผนึกลงในหี บจนแน่นแล้วนัน่ แหละท่านจึงจะเข้าเชื่อพระเยซู
การนิยมดนตรี ของมารดาเป็ นวิถีทางที่จะนาไปสู่ พระคริ สต์ วันหนึ่งมารดาได้ยนิ ข้าพเจ้าร้อง
เพลง “พระเยซูทรงนาข้าเดิน” ท่านชมว่าเป็ นบทเพลงร้องเพราะดีจึงขอให้ขา้ พเจ้าร้องซ้ าอีก แล้วก็สอน
ให้ท่านร้องบ้าง โดยไม่อธิ บายข้อใจความ
ท่านชอบฟังเรื่ องราวต่าง ๆ ท่านอ่านหนังสื อไม่ออกจึงขอให้ขา้ พเจ้าเล่าเรื่ อง ดังนั้นข้าพเจ้าจึง
เอาเรื่ องในพระคัมภีร์เล่าโดยไม่บอกว่าเป็ นเรื่ องศาสนาคริ สเตียน มารดาชอบมาก
นิสัยติดการสู บฝิ่ นของท่านเป็ นลิ่มสุ ดท้ายที่ตอกให้หวั ใจของท่านเปิ ดออก ภายหลังที่กรุ งนาน
กิงตกอยูใ่ นความยึดครองของพวกปฏิวตั ิแล้ว และได้ขบั ไล่ราชวงศ์แมนจูหนีไปแล้ว จึงได้มีการ
สถาปนาจีนขึ้นเป็ นสาธารณรัฐ ได้ออกกฎหมายเลิกการสู บฝิ่ นและกาหนดโทษผูเ้ สพฝิ่ นมารดาเกรงว่า
จะทาผิดกฎหมาย จึงคิดที่จะเลิกสู บฝิ่ นด้วยความสามารถของตนเองแต่ไม่สาเร็ จ ข้าพเจ้าจึงบอกว่า
โรงพยาบาลคริ สเตียนสาหรับสตรี ซึ่งมีนายแพทย์ที่จะทาการรักษาให้หายนิสัยนี้ได้จึงแนะนาให้เธอไป
การเลิกสู บฝิ่ นเป็ นประสบการณ์ที่โอดครวญอยูส่ ักหน่อย ต้องกินเวลาหลายสัปดาห์ เมื่อ
มิสมารี ลีแมนนาดอกไม้และอาหารมาให้มารดาก็รู้สึกบุญคุณ ท่านพอใจที่พวกเราอธิ ษฐานเพื่อท่านทุก
เย็น วันหนึ่งมารดาได้บอกข้าพเจ้าว่าถ้าพระเยซูทาให้ท่านเลิกสู บฝิ่ นได้แล้ว ท่านจะยอมเชื่อพระเยซู
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ข้าพเจ้าจึงตอบมารดาว่าอย่าพูดว่าสมมุติวา่ พระเยซูทาให้เลิกได้เลย แต่จงเชื่อมัน่ ว่าพระองค์ทา
ให้เลิกสู บฝิ่ นได้
คืนนั้นเอง ท่านก็เห็นพระเยซูมายืนอยูต่ รงหน้าและมีแสงสว่างเป็ นรัสมีห้อมล้อมเธอ ตอนนี้
แหละเป็ นเคล็ดลับของความมีชยั สาหรับมารดา ต่อมาก็บรรเทาความกระหายสู บฝิ่ น และสามารถ
รับประทานอาหารได้มาก
เมื่อวันกลับบ้าน ท่านกลายเป็ นคนเกิดใหม่ มีใจรื่ นเริ งด้วยความโสมนัส ท่านแสดงความ
จงรักภักดีในศาสนาใหม่ดว้ ยการเลิกนับถือศาสนาเก่าทันที
เมื่อพี่ชายคนที่แปดได้ทราบข่าวการเข้าเชื่อของมารดาและการอดฝิ่ น
เขาและภริ ยาได้ออก
เดินทางจากเซี่ยงไฮ้เพื่อมาแสดงตนเข้าเชื่ อในพระคริ สต์ต่อมารดา พี่ชายคนที่แปดและภริ ยา พี่ชายคนที่
สองและภริ ยาและลูกพี่ลูกน้องอีกสองคนร่ วมกันทาพิธีรับศีลบัพติสมาที่หอ้ งประชุมนมัสการที่
มร.ลีแมนได้สร้างขึ้นในถนนโรงย้อมคราม
ต่อมาข้าพเจ้าและมารดาก็มีความสนิทสนมกันยิง่ ขึ้น ทางานร่ วมกัน มารดาได้นดั ประชุม
อธิ ษฐานเชิ ญชาวบ้านมาร่ วมด้วย การถ่อมตัวลงแบบนี้ไม่เคยมี ชาวบ้านจึงเต็มใจมาเพื่อชมบ้านเรื อน
ของเรา ข้าพเจ้าจาได้วา่ นางลิวได้มาร่ วมประชุมเสมอ เธอและสามีสมรสกันมานานปี ตั้งร้านขายสิ นค้า
เบ็ดเตล็ด วันหนึ่งเธอร้องไห้มาแจ้งว่าสามีได้ภริ ยาน้อยคนหนึ่งมาไว้ในบ้าน เธอทนดูไม่ได้อยากฆ่าตัว
ตาย
มารดาจึงแนะนาให้ทูลขอต่อพระเยซูทรงช่วยเหลือ แต่เธอกลับถามว่าพระเยซูจะช่วยเหลือได้
อย่างไร มารดาก็บอกว่าทูลขอพระเยซูให้ขบั ภริ ยาน้อยออกเสี ยจากบ้าน และชวนให้ร่วมกันอธิ ษฐาน
ต่อมาอีกไม่นาน นางลิวได้มาร่ วมประชุมนมัสการในตอนเย็นอีกมีหน้าตาแจ่มใสและหัวใจก็
เบิกบานพร้อมกับข่าวดีที่ภริ ยาน้อยคนนั้นหนี ออกเสี ยจากบ้านพร้อมกับลักเอาเงินและเสื้ อผ้าของสามี
ไปด้วย สามีเดือดดาลใหญ่และสบถสบานว่าจะไม่คบหาสมาคมกับภริ ยาน้อยอีกต่อไปเธอพูดว่าทั้งนี้
เป็ นเพราะพระเยซูทรงตอบคาอธิ ษฐานนัน่ เอง
ต่อจากนั้นมา นางลิวก็หมัน่ มาประชุมนมัสการและเป็ นคริ สเตียนที่มีใจร้อนรนและต่อมาได้ทา
หน้าที่มคั นายก
ขณะนี้มารดามีอายุได้ 60 ปี เธอเสี ยใจที่ไม่สามารถอ่านพระคัมภีร์ได้ เธอจึงเรี ยกหลานชายคน
หนึ่งมาสอนให้เธออ่านหนังสื อแบบฝึ กหัดอ่านได้ง่าย ๆ ของเขา เธอได้พยายามเรี ยนกับหลานชาย
จนกระทัง่ เธอสามารถอ่านพระคัมภีร์ใหม่ได้
มารดาหมัน่ เชิ ญพวกมิชชันนารี มาที่บา้ นบ่อย ๆ มิสลีแมนเป็ นคนแรกที่ได้รับเชิญ ข้าพเจ้ายังจา
ได้วา่ เธอลงจากเกี้ยวและอุม้ เอาไก่ตวั ใหญ่มาให้มารดา มารดาชอบไก่ตวั นี้มากเพราะมันออกไข่แดงคู่
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ในฟองเดียวทุกวัน อีกผูห้ นึ่งที่มารดาชอบเชิญมาบ่อย ๆ คือมิสรู สแพตสันซึ่ งพูดภาษาปั กกิ่งได้คล่อง ผู ้
นี้ได้อดอาหารและอธิ ษฐานจัดเพื่อให้มารดาเลิกฝิ่ นให้ได้ นอกนั้นยังมีมิสอลิสลอดอน ครู สอนเปี ยโน
ให้ขา้ พเจ้า ต่อมาได้สมรสกับ ศจ.เวสลี สมิท และมิสมารี คัลเลอร์ ไวท์ สหายสัตย์ซื่อของข้าพเจ้าเป็ นผู้
ประกาศพระกิตติคุณอย่างไม่ลดละ และทางานเกี่ยวกับพวกสตรี ในเขตเมืองซูเจา บุคคลเหล่านี้ได้
ช่วยเหลือข้าพเจ้าเป็ นอย่างดีระหว่างศึกษาเล่าเรี ยน มิสเมเบาลีเอาพิณมาดีดและร้องเพลงนมัสการเขา
เรี ยกบ้านข้าพเจ้าว่า “โบสถ์ภายในบ้าน” พวกพี่ชายและคนใช้ต่างก็ยนิ ดีเมื่อ มร.ครัมบอนนา เพราะเขา
ช่วยแก้ปัญหาทางจิตใจของพวกเหล่านี้ได้ มิชชันนารี รุ่นแรกที่มาภายหลัง มร.ลีแมนพักอยูใ่ นกรุ งนานกิงตลอดเวลาเกิดจลาจล, สงครามและการเปลี่ยนแปลงการปกครอง นี่แหละเป็ นเหตุการณ์เกี่ยวกับการ
ประกาศพระศาสนาตอนแรกในกรุ งนานกิง
ของถวายที่มารดาได้เคยส่ งไปทาบุญยังวัดพุทธในสมัยก่อนนั้นบัดนี้สิ่งเหล่านี้ส่งไปให้ผรู ้ ับใช้
องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าแล้ว เงินที่ใช้ฉลองวันแซยิดของมารดาได้แบ่งเฉลี่ยไปยังสถานเด็กกาพร้ามูเอลเลอร์
ในประเทศอังกฤษและส่ งไปยังกองประกาศแก่พวกยิวของรู ทแอนเยลในกรุ งนิ วยอร์ ค
ภายหลังที่มารดาได้เข้าเชื่อแล้ว ข้าพเจ้าก็จากบ้านไปประชุมและปราศรัยในที่หลายแห่ ง
พระวิญญาณบริ สุทธิ์ มิได้ทางานแต่เฉพาะสมาชิกในครอบครัวเท่านั้น แต่ทากับพวกคนใช้ดว้ ย
คนใช้ซกั ผ้าได้รับการดลใจให้รับทาการชาระใจให้สะอาด เขาได้วงิ่ มาที่มารดา คุกเข่าลงร้องไห้วา่
“พระเยซูเจ้าข้า ขอได้โปรดชาระจิตใจของข้าพเจ้าให้สะอาดด้วยเถิด” หญิงคนใช้ผหู ้ นึ่งไม่แยแสต่อคา
เชิญให้เข้าเชื่อ พอเกิดแผ่นดินไหวเขย่าหน้าต่างเท่านั้นก็เริ่ มก้มหน้าด้วยความกลัวร้องเอ็ดว่า “พระเยซู
โปรดช่วยข้าพเจ้าด้วย” สามีของน้องสาวคนสุ ดท้องเป็ นผูพ้ ิพากษาเคยเยาะเย้ยความเชื่อของพวกเรา แต่
วันหนึ่งได้มาหามารดาพูดว่าเขาต้องการจะเข้าเรี ยนวิทยาศาสนศาสตร์เต็งเชียน
เพื่อเตรี ยมตัวเป็ น
ศาสนาจารย์ต่อไป เขาได้ขอร้องให้ขา้ พเจ้าจัดการ ข้าพเจ้าก็ได้พาเขาไปศึกษาอยูท่ ี่นนั่
เย็นวันหนึ่งในฤดูร้อน ข้าพเจ้ากลับจากการประชุมภาคเหนื อและได้รับประทานอาหารอยูก่ บั
ครอบครัว เขาได้เล่าว่าลูกพี่ลูกน้องผูห้ นึ่งของเราได้วกิ ลจริ ตโดยกระทันหัน เขาตักน้ าถังหนึ่งไปยังห้อง
พรรพบุรุษ และได้ทาความสะอาดแผ่นป้ ายตัวหนังสื อสาหรับญาติที่ไม่เป็ นคริ สเตียน ถือได้วา่ เป็ นการดู
หมิ่นอย่างร้ายแรง
คนบ้าไม่ยอมกินอาหารตั้งสองอาทิตย์แต่จะไปหาตัวใส้เดือนกินตามท่อริ มถนน
ดังนั้นพี่ชายของเขาจึงจับล่ามโซ่ไว้ในห้อง ทันใดนั้นเองก็ได้ยนิ เสี ยงโซ่ดงั ในสนาม พวกเราจึงพากันวิง่
ออกไปดู ได้เห็นหน้าของลูกพี่ลูกน้องที่วกิ ลจริ ตซี ดเซี ยว ปล่อยผมยาวประบ่า คืนนั้นอากาศร้อนจัด แต่
เขาก็ยงั ใส่ เสื้ อนอนและรองเท้านอน
เขาร้องตะโกนว่า “พระเยซูเจ้าของพี่สาวคนที่เจ็ดโปรดช่วยข้าพเจ้าด้วย” ข้าพเจ้าต้องรี บใช้
ความคิดทันทีและตอบไปว่า “ถ้าขอต่อพระเยซูพระองค์ก็จะช่วยเธอ แต่ตอ้ งทาตามที่เราสั่ง คือนัง่ ลง”
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เขาได้นงั่ ลง ข้าพเจ้าจึงตักอาหารให้เขารับประทาน เขาก็ทาตามหมด แล้วก็ตกั ให้รับประทานอีก คนอื่น
ได้ยนื มองดูอยูร่ อบ ๆ ข้าพเจ้าจึงพูดว่า “ในพระนามพระเยซูเจ้า, ข้าพเจ้าสั่งให้ปีศาจชัว่ ร้ายจงออกไป
จากบุคคลผูน้ ้ ี” ทันใดนั้นเองเขาก็เอนตัวลงเอาหัวพาดกับโต๊ะ อานาจปี ศาจที่มนั ทาให้เขาสามารถหักโซ่
ได้ออกจากร่ างกายไปแล้ว พวกเราจึงช่วยอุม้ เขาไปยังห้องนับตั้งแต่น้ นั มาเขาก็หายเป็ นปกติ และต่อมา
ญาติผนู ้ ้ ีได้เข้าศึกษาอยูใ่ นโรงเรี ยนพระคัมภีร์ของมิสเดรสเซอร์
ภายหลังที่ญาติผนู ้ ้ ีได้หายป่ วยแล้ว น้องชายของเขาที่เรี ยนหนังสื ออยูใ่ นโรงเรี ยนก็ป่วยหนัก
ด้วยไข้รากสาด ตัวข้าพเจ้าเองก็ป่วยเป็ นไข้ ในขณะที่ขา้ พเจ้านอนป่ วยอยูน่ ้ นั ได้อ่านข้อความในพระ
คัมภีร์ที่พระเยซูตรัสกับโจรว่า “วันนี้เจ้าจะอยูก่ บั เราในเมืองบรมสุ ขเกษม” ดูประหนึ่งว่ามีเสี ยงมา
กระซิ บข้าพเจ้าว่า” ทาไมไม่ไปพูดกับลูกพี่ลูกน้องของเธอเล่า อาจเป็ นโอกาสสุ ดท้ายของเขาก็ได้”
ข้าพเจ้าคิดหาข้อแก้ตวั ที่จะไม่ไป แต่ไม่อาจลืมภาพของเขาเสี ยได้ ในที่สุดข้าพเจ้าก็ลุกขึ้นและเดินไปยัง
ห้องของเขา ๆ ป่ วยหนักจริ ง ๆ แต่ยงั จาข้าพเจ้าได้ ข้าพเจ้าจึงพูดว่า “น้องจะรับเอาพระเยซูไหม?” เขายิม้
แล้วพูดว่า “ผมกาลังคิดถึงเรื่ องนี้อยูท่ ีเดียว โปรดให้ศาสนาจารย์มาทาพิธีบพั ติศมาเถิด”
ศาสนาจารย์ได้ให้เขารับบัพติศมา และแปลกใจที่เขาสามารถตอบคาถามได้หมด ข้าพเจ้าจึง
บอกคนใช้คอยเฝ้ าดูแลนายของเขา ขณะที่คนใช้กาลังพยาบาลอยูน่ ้ นั คนป่ วยได้ลืมตาขึ้นตะโกนว่า
“เห็นแล้ว, เห็นแล้ว งามจริ ง ๆ แต่ประตูปิดเสี ยแล้ว ข้าพเจ้าเข้าไปไม่ได้ ทาไมจึงปิ ดประตู ข้าพเจ้า
ต้องการเข้าไป”
คนใช้ที่เฝ้ าพยาบาลอยูจ่ ึงพูดว่า “ถูกแล้ว ข้าพเจ้ายังมีกิจการที่จาต้องทาต่อไปอีก โปรดไปตาม
ครอบครัวของข้าพเจ้ามานี่ ต้องการจะพูดกับเขา” ดังนั้นพี่ชายและพี่สะใภ้จึงเข้ามายืนอยูใ่ กล้ ๆ คนป่ วย
จ้องดูหน้าบุคคลทั้งสามพูดว่า “ข้าพเจ้าขอวิงวอนให้ท่านทั้งสองรับเอาพระคริ สต์เสี ยเถิด เพราะเมื่อกี้
ข้าพเจ้าได้เห็นวิมานแล้ว สวยมาก อยากไปเหลือเกิน แต่ประตูได้ปิดเสี ย บัดนี้ได้เห็นอีกแล้ว และประตู
เปิ ดอีกแล้ว” และด้วยใบหน้าอันยิม้ แย้ม เขาก็ได้เข้าประตูเหล่านั้น (สิ้ นใจ)
คาพยานเหล่านี้เร้าใจคนฟังมาก แต่พระคัมภีร์ก็บอกว่ามีหลายครั้งที่เมล็ดพืชได้ตกลงยังพื้นดิน
ข้าพเจ้ารู ้วา่ แม้ทุกวันนี้พี่ชายและพี่สะใภ้ดงั กล่าวยังคงมีใจแข็งกระด้างต่อคาเรี ยกร้องของพระคริ สต์อยู่
แต่คนใช้สาวผูน้ ้ นั ได้สมรสกับชายคริ สเตียนผูห้ นึ่ง
และได้กลับไปดาเนินชีวติ เพื่อพระคริ สต์อยูใ่ น
ชนบทถิ่นเดิมของเขา
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บทที่ 9 เมล็ดพืชทีห่ ว่ านไว้ ในดินดี
ในฤดูร้อนทุกปี ข้าพเจ้าเชิญนักเรี ยนจากโรงเรี ยนสตรี เจ็ดแห่งมาพักผ่อนระหว่างปิ ดเรี ยนที่
บ้าน ข้าพเจ้าทาหน้าที่สอนนักเรี ยนฝึ กหัดครู สตรี ในโรงเรี ยนฝึ กหัดครู ของทางราชการ มีจานวน
นักเรี ยนที่ขา้ พเจ้าสอนประมาณ 200 คน ในระหว่างที่มิได้ทาการสอน ข้าพเจ้าได้เล่าถึงศาสนาคริ สเตียน
มีนกั เรี ยน 72 คนรับเอาพระคริ สต์ เขาจึงมาที่บา้ นข้าพเจ้าบ่อย ๆ เรี ยนพระคัมภีร์ในโบสถ์ วันหนึ่ง มี
นักเรี ยนพี่นอ้ งสองคนร้องไห้มาหาข้าพเจ้าบอกว่ามีหนังสื อพิมพ์ลงข่าวประณามข้าพเจ้า
โดยหาว่า
ข้าพเจ้าสอนศาสนาคริ สเตียนให้กบั นักเรี ยน และพยายามจะให้นกั เรี ยนเป็ นคริ สเตียนแทนที่จะสอน
ดนตรี ผูป้ กครองนักเรี ยนแสดงเป็ นปฏิปักษ์ต่อข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าจึงบอกพวกนักเรี ยนว่าไม่เป็ นไร การถูกด่าว่าเพื่อองค์พระผูเ้ จ้านับว่าเป็ นเกียรติยศอย่าง
สู ง
พี่นอ้ งในตระกูลลอง ซึ่ งเป็ นนักเรี ยนฝึ กหัดครู มาบ้านข้าพเจ้าบ่อย ๆ เขาชอบร้องเพลงนมัสการ
เรื่ อง “สวรรค์คือบ้านของข้า” บ่ายวันหนึ่ง มีญาติสามคนมาปรากฏตัวที่ประตูบา้ นต้องการพบข้าพเจ้า
เขารี บเข้ามาในห้องรับแขกโดยไม่ได้รับเชิ ญ ทุกคนถือยาฝิ่ นมาคนละหนึ่งก้อนโตเท่าลูกหมากพูดว่าเขา
เป็ นผูป้ กครองเด็กทั้งสามในตระกูลลอง เป็ นลูกที่รักของเขาที่ส่งมาเล่าเรี ยนก็เพื่อให้มีความสามารถ
เลี้ยงดูผปู ้ กครองเมื่อแก่เฒ่า และหาว่าข้าพเจ้าสอนแต่เรื่ องสวรรค์วมิ านตลอดวัน เขาเกรงว่าถ้าเขาตายไป
แล้วจะไม่มีใครทาบุญส่ งเงินและอาหารไปให้วิญญาณของเขาในโลกหน้า เขาขู่วา่ ถ้าข้าพเจ้าขืนให้เด็ก
ของเขามาเรี ยนอีกเขาจะกินฝิ่ นเพื่อฆ่าตัวตายอยูใ่ นบ้านของข้าพเจ้า
นี่เป็ นวิธีข่เู ข็ญที่ชวั่ ร้ายสาหรับชาวจีนใช้ต่อศัตรู ข้าพเจ้าจึงชี้แจงเหตุผลให้ฟังว่า ตามธรรมดา
คนขายสิ นค้าดี ๆ เมื่อมีคนเข้ามาในร้านก็ตอ้ งเชิญชวนให้ซ้ื อ อย่างนี้เป็ นสิ่ งที่ไม่ผดิ อะไร แต่ถา้ ข้าพเจ้า
ซึ่ งเป็ นผูข้ ายไปบังคับให้คนมาซื้ อนั้นแหละเป็ นการผิดมาก มารดามีสิทธิ ที่จะห้ามเด็กนักเรี ยนมิให้มา
ที่นี่ได้ แต่ถา้ เด็กมาที่นี่ดว้ ยใจสมัครเอง ข้าพเจ้าก็ถือว่าเป็ นสิ ทธิ และหน้าที่ของคริ สเตียนที่จะชักชวน
แนะนาให้ผอู ้ ื่นมาเป็ นคริ สเตียน เพราะนัน่ เป็ นคาสั่งของพระคริ สต์
พวกมารดาก็บ่นว่าห้ามแล้ว แต่พวกเด็กก็ยงั ขืนมา บางครั้งถึงกับใส่ กุญแจขังกัน ฉะนั้นขอร้อง
ให้ขา้ พเจ้าห้ามเด็กมาติดต่อ
ข้าพเจ้าจึงชี้แจงว่าทาเช่นนั้นไม่ได้ เขากลับยืนยันอีกว่าถ้าข้าพเจ้าห้ามไม่ได้พวกมารดาจะพัก
อยูใ่ นบ้านของข้าพเจ้าตลอดไป ข้าพเจ้าจึงบอกว่าไม่รังเกียจ พักอยูไ่ ด้ตามชอบใจ และถ้าไม่รังเกียจจะ
รับประทานน้ าชาอย่างเลวและอาหารที่ไม่อร่ อยก็ได้ เขาได้โต้ตอบกับข้าพเจ้าอยูจ่ นดึกถึง 8 ทุ่มจึงได้
ยอมกลับไป
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พอรุ่ นขึ้นเช้า เด็กทั้งสามมาหาข้าพเจ้าและถามข้าพเจ้าอย่างอมยิม้ ว่าข้าพเจ้ารู ้เรื่ องที่มารดากลับ
ถึงบ้านและพูดอะไรบ้างหรื อเปล่า?
ข้าพเจ้าจึงตอบว่าไม่รู้ นักเรี ยนจึงเล่าให้ฟังว่าพวกมารดานั้นเคราะห์ดีที่มาหาข้าพเจ้าพร้อมกัน
ทั้งสามคนและคอยช่วยเหลือชูกาลังซึ่ งกันและกัน ถ้ามาแต่ลาพังคนเดียวแล้วคงจะถูกจูงใจให้เป็ นคริ ส
เตียนเป็ นแน่
เมื่อตอนที่หนังสื อพิมพ์ลงข่าวด่าข้าพเจ้านั้น ทางโรงเรี ยนฝึ กหัดครู ได้เชิญมิสพลูมจากเมือง
เทียนลินมาเป็ นอาจารย์ใหญ่ เธอเป็ นคนร่ างเล็กสวยว่องไวและสุ ขมุ เห็นการณ์ไกล แต่เป็ นคนไม่เชื่ อ
พระเจ้า ในขณะที่เธอเขียนจดหมายตกลงรับตาแหน่งอาจารย์ใหญ่ ลุงของเธอก็เดินเข้ามาในห้องอ่าน
หนังสื อ ถ้าหนังสื อพิมพ์ฉบับที่ลงข่าวด่าข้าพเจ้าและลุงได้เตือนเธอว่าไม่ควรไปกรุ งนานกิง เพราะเกรง
ว่าจะถูกเกลี้ยกล่อมให้เข้าถือศาสนาคริ สเตียน
มิสพลูมอ่านข้อความในหนังสื อพิมพ์แล้วเอามือตบโต๊ะพูดว่า “อย่าตกใจเลยค่ะ, คุณลุง แม้ทวั่
โลกจะเข้าเป็ นคริ สเตียนกันหมด (เธอเอามือตบอก) แต่สาหรับดิฉนั แล้วจะไม่ยอมเชื่ อเป็ นอันขาด”
เมื่ออาจารย์คนใหม่ได้มาถึงกรุ งนานกิงแล้ว ก็ทาการกวดขันนักเรี ยนซึ่ งเป็ นคริ สเตียนอย่าง
หนัก เด็กนักเรี ยนที่เป็ นคริ สเตียนได้มาปรับทุกข์กบั ข้าพเจ้าวันหนึ่งว่า ตัวมารได้เข้ามาโรงเรี ยนแล้ว
หนังสื อพระคัมภีร์ใหม่ปกหนังที่ขา้ พเจ้าแจกให้พวกเด็กนักเรี ยน พวกเด็กได้เอาซ่อนไว้ใต้ที่นอนหมด
เพราะรู ้วา่ มิสพลูมไม่เชื่อพระเจ้า พอรู ้เข้าก็ตรวจค้นตามห้องนอนของนักเรี ยนยึดมาได้ 37 เล่ม เธอจึงให้
จัดกองหญ้าแห้งในกลางสนาม และเรี ยกพวกเรามายืนรอบ พอจุดไฟลุกที่กองหญ้าเธอฉีกพระคัมภีร์
ใหม่ทุกเล่มโยนเข้าเปลวไฟ แล้วยังสั่งกาชับอย่างเข้มงวดอีกว่า “ถ้าเห็นนักเรี ยนคนใดไปบ้านมิสไต๋ อีก
จะต้องถูกไล่ออกทันที” ครู คนนี้อาจเป็ นผีพญามารหรื อไม่ก็เป็ นทหารเอกของพระเจ้า พวกเราจะต้อง
อธิษฐานเพื่อครู ผนู้ ้ ี เพราะเธอมีความสามารถดี พวกเราเกรงอานาจของเธอ และต้องการจะให้ครู ผนู ้ ้ ี รอด
นักเรี ยนสองคนได้เอาใจใส่ ที่จะนาวิญญาณของครู ผนู ้ ้ ีถวายพระเจ้า
เมื่อข้าพเจ้าไปโรงเรี ยนก็พบมิสพลูมในห้องกลางและหยุดพูดกับเธอ ๆ กลับเบือนหน้าหนีไป
บ่ายวันหนึ่ง นักเรี ยนการเรื อนในชั้นที่ขา้ พเจ้าสอนได้จดั เลี้ยงน้ าชา และข้าพเจ้าขอให้นกั เรี ยนเชิญ
มิสพลูมมาร่ วมและจัดให้นงั่ ใกล้ขา้ พเจ้า เมื่อข้าพเจ้านัง่ ใกล้เธอ หน้าตาของมิสพลูมแดงก่าด้วย
ความโกรธ เพราะเธอคิดว่าเป็ นอุบาย เธอเบือนหน้าไปทางอื่นโดยไม่พดู กับข้าพเจ้าเลย เหมือนกับว่าเรา
ทั้งสองนัง่ อยูข่ า้ งกาแพงหิ น แต่พวกเราอธิษฐานเผือ่ เธอเสมอ
พวกมิชชันนารี ที่ตาบลสี่ เสาสนใจในพวกนักเรี ยนฝึ กหัดครู เหล่านี้ และเชิญไปร่ วมฉลอง
คริ สตสมภพที่โรงเรี ยนมิงเต๊ะ มิสพลูมเป็ นผูค้ วบคุมนักเรี ยนไป จึงเป็ นโอกาสดีที่มิสลีแมนได้
พบกับเธอ และได้ชวนรับประทานอาหาร แต่มิสพลูมได้ปฏิเสธคาเชิญทุกราย วันหนึ่ง พวกนักเรี ยนไป
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ประชุมอธิษฐานที่บา้ นของมิสลีแมนและร้องเพลง “ข้าพเจ้าอธิ ษฐานเผือ่ ท่าน” ทั้งนี้กเ็ พื่อมิสพลูม
นัน่ เอง เธอพอใจมาร่ วมประชุมด้วย ในขณะที่ร่วมกันอ่านหนังสื อฟี ลิปปี ทั้งเล่ม แม้เธอยังสงวนท่าทีไว้
ก่อน เมล็ดพืชก็ได้หว่านลงแล้ว และมันได้เริ่ มออกรากในดวงใจของเธอ
ต่อมาอีกไม่นาน ได้เกิดกาฬโรคระบาดในกรุ งนานกิง จาเป็ นต้องปิ ดโรงเรี ยนทั้งหมด
มิสพลูมต้องมีหน้าที่นานักเรี ยนลงเรื อใหญ่แล่นไปตามลาคลองเพื่อส่ งบ้าน ในขณะที่เรื อแล่น
ออกไปสู่ ชนบทตามทุ่งนาเขียนทั้งสองฝั่ง ความสวยงามของธรรมชาติได้จบั ใจเธอ และมีเสี ยงกระซิบ
ในใจของเธอว่า “ใครเป็ นผูส้ ร้างความงามนี้ เจ้าเป็ นคนมีไม่มีพระเจ้า เจ้าบอกได้ไหมว่าสิ่ งเหล่านี้
เกิดขึ้นได้อย่างไร? เจ้ารู ้ไหมว่าถ้าไม่มีพระเจ้าสร้างแล้วจะมีโลกอันมหัศจรรย์น้ ีได้อย่างไร
มิสพลูมคิดในใจ “พวกคริ สเตียนกล่าวว่ามีพระผูส้ ร้าง บางทีอาจมีพระเจ้าก็ได้ จะต้องไปอ่าน
หนังสื อฟิ ลิปปี ดูอีกสักหนหนึ่ง เพียงแต่อ่านพระคัมภีร์คงไม่ทาให้ขา้ พเจ้าต้องเจ้าเป็ นคริ สเตียน ดังนั้น
เธอจึงอ่านพระคัมภีร์แต่ลาพัง ฉะนั้นความคิดอันเฉี ยบแหลมของเธอจึงไม่ขดั แย้งกับโทษะของดวงใจ
ต่อไป วันหนึ่ง เธอมาที่บา้ นของข้าพเจ้าและพูดอย่างตรงไปตรงมาว่า “คุณเป็ นคริ สเตียน จะต้องรักษา
วันอาทิตย์หรื อไม่? ข้าพเจ้าจึงเอาคาของพระเยซูมาเป็ นคาตอบที่วา่ “คนที่เอามือจับคันไถแล้วเหลียว
กลับไปมองเบื้องหลัง เป็ นผูไ้ ม่เหมาะที่จะทาการในแผ่นดินของพระเจ้า” หน้าของเธอสลดลงแล้วก็รีบ
กลับไปทันที ต่อมาเธอบอกกับข้าพเจ้าว่า “คาตอบของคุณเหมือนกับน้ าเย็นที่เทลงบนหลังของข้าพเจ้า
เพราะว่าข้าพเจ้าต้องมีหน้าที่ทาที่โรงเรี ยนในวันอาทิตย์”
ข้าพเจ้าได้รับเชิญให้ไปร่ วมประชุมที่เมืองแป๊ ะไทโฮ ต่อมาได้รับจดหมายจากนักเรี ยนแจ้งว่า
มิสพลูมได้ลาออกจากโรงเรี ยนฝึ กหัดครู เพื่อเข้าเป็ นคริ สเตี ยน
ต่อจากนั้น อาจารย์ใหญ่ของโรงเรี ยนมิงเต๊ะจึงของร้องให้เธอเป็ นครู พวกเราได้ร่วมทางานกัน
เป็ นเวลาหลายปี ด้วยความเรี ยบร้อย ต่อมาเธอได้เข้าร่ วมในกองประกาศพระศาสนาที่ไม่มีคนงานรับ
เงินเดือนเลยและคณะนี้มีหลักอยูว่ า่ เป็ นหน้าที่ของคริ สเตียนทุกคนที่จะต้องทาการประกาศพระศาสนา
บุคคลทั้งสามคือมิสพลูม,จอยเบลและสปริ งฮิลได้ทางานเกี่ยวกับบรรณศาสตร์
และทางานในสภา
องค์การนี้ได้ทาการก้าวหน้ามาก ทาการประกาศไปทัว่ ประเทศจีนและเกาะต่าง ๆ ในมหาสมุทรแปซิฟิก
เราวางแผนทาการประกาศแก่คนทุกชั้นในเมือง เยีย่ มโรงเรี ยนรัฐบาล เชิญอาจารย์และครู มา
เรี ยนพระคัมภีร์ในบ้านของพวกเรา และเชิญนักเรี ยนมาศึกษาในห้องนมัสการที่ถนนสี ยอ้ มผ้า เราได้จดั
โรงเรี ยนครึ่ งวันขึ้น มีนกั เรี ยน 150 คนเป็ นนักเรี ยนผูใ้ หญ่พวกที่ไม่เคยมีโอกาสศึกษามาก่อนเมื่อยังเด็ก
ๆ วิธีการที่โรงเรี ยนนี้เจริ ญขึ้นก็เหมือนกับเมล็ดพืชเล็ก ๆ ที่งอกงามขึ้นเป็ นต้นไม้ใหญ่
สหายผูห้ นึ่งในเวสเชสเตอร์ เพนซิ ลวาเนีย ชื่อมิสเอ็นมา สโตรดได้ส่งตุก๊ ตาขนาดใหญ่มาให้เรา
2 ตัว สามารถปิ ดเปิ ดตาและเรี ยก “แม่” ได้ ข่าวนี้ จึงลือไปไกล พวกเด็กและผูใ้ หญ่ทุกวัยพากันมาดู เด็ก
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คนหนึ่งได้เห็นแล้วก็พาเพื่อนมาดูอีกและขอพิสูจน์วา่ จะเป็ นเด็กจริ ง ๆ หรื อเปล่า เมื่อข้าพเจ้าหยิบตุก๊ ตา
มาให้ดู ต่างก็ยนื่ มือขออุม้ ตุก๊ ตา
เขาดูเครื่ องแต่งตัวที่สวยงาม เห็นตาปิ ดเปิ ดได้ ผมเหมือนของจริ ง และตุก๊ ตานั้นก็ร้องได้
มีหลายพวกมาขอดูตุก๊ ตาประหลาดนี้ไม่ขาดสาย พวกเราก็รู้สึกขบขันในการที่ตุก๊ ตาสองตัวนี้
ก่อให้เกิดความตื่นเต้นอย่างมากมาย จึงคิดไปถึงการที่จะทาให้ความสนใจนี้บงั เกิดผลยิง่ ขึ้น และได้
ความคิดถึงการที่จะตั้งโรงเรี ยนในตอนบ่ายสาหรับเด็กหญิงโตเช่นนี้ เพราะเขาไม่เคยรับการศึกษามา
ก่อนเลย ให้เขาทางานบ้านในตอนเช้าและมาเรี ยนในตอนบ่าย
โรงเรี ยนนี้เกิดประโยชน์มาก
ห้องประชุมนมัสการจึงเต็มไปด้วยเด็กหญิงถือหนังสื อห่อ
ผ้าเช็ดหน้าสี ต่าง ๆ มาเรี ยน เราเรี ยกว่าโรงเรี ยน “เกิดใหม่ภาคบ่าย” เด็กตั้งใจอ่านพระคัมภีร์และท่องจา
กันจริ ง ๆ
เราเชิ ญพวกผูใ้ หญ่มาโบสถ์โดยประกาศว่า “การประชุมจับปลา” พวกนักเรี ยนจึงสนใจที่จะนา
บิดามารดาและญาติพี่นอ้ งมาในการประชุมนมัสการพิเศษนี้ ต่อมาพวกบิดามารดาและญาติเหล่านี้ก็ได้
เป็ นสมาชิกในคริ สตจักรของเรา ต่อมาคริ สตจักรอื่นก็เอาอย่างและจัดโรงเรี ยนตอนบ่ายขึ้นในกรุ งนาน
กิงและอื่น ๆ เด็กบางคนที่อ่านได้คล่องแล้วก็ไปโรงเรี ยนมัธยม และบางคนได้ทาการเป็ นผูป้ ระกาศพระ
ศาสนา ฉะนั้นเจ้าตุก๊ ตาสองตัวนี้ทาหน้าที่ประกาศได้ดี และไม่มีใครรู ้วา่ มันมีอิทธิ พลไปไกลเท่าใด
ข้าพเจ้าชอบไปเยีย่ มโรงพยาบาล ได้นาเอาดอกไม้ ผลไม้ ข้าวพอง หวี โปสการ์ ดและดินสอไป
ด้วย เพราะข้าพเจ้าเคยเห็นคนใช้ปิดตาและเบือนหน้าหนีเมื่อเราไปใกล้ เพื่อแสดงว่าไม่ตอ้ งการให้เรา
พูดเรื่ องศาสนาคริ สเตียนให้เขาฟัง เมื่อข้าพเจ้าพบคนใช้ที่ป่วยก็ไปทาการหวีผมให้ แล้วเขาก็ลืมตาดีใจ
ของขวัญเป็ นเครื่ องทาลายอุปสรรค เมื่อเห็นเป็ นหญิงบ้านนอกก็ถามว่าจะเขียนจดหมายถึงครอบครัว
บ้างหรื อไม่เธอพอใจมาก ข้าพเจ้านัง่ ลงใกล้ ๆ เพื่อให้เธอบอกข้อความที่ตอ้ งการแล้วก็อ่านข้อความให้
ฟังจนตลอด ต่อมาอีกสองสามสัปดาห์ ข้าพเจ้าก็อ่านคาตอบจดหมายที่เธอได้รับ วิธีน้ ีทาให้คนเข้าเชื่อ
ในพระคริ สต์มาก
มิสซิส.วิลเลียม สจ๊วต น้องสาวของ ดร. ดับลยู.ไว้ท์ ผูป้ ระศาสน์การวิทยาลัยพระคัมภีร์กรุ ง
นิวยอร์คได้ใช้บา้ นเป็ นที่สอนพระคัมภีร์แก่พวกภริ ยาข้าราชการที่สาคัญ ๆ มีภริ ยาของเทศาภิบาล
มาร่ วมเรี ยนด้วย เธอเป็ นคนชาวเหนื อ แต่งตัวเป็ นแบบบ้านนอก แต่งผมสวยอย่างแบบคนบ้านป่ าดูน่า
เกลียด เธอจึงกลายเป็ นคนน่าเกลียดในพวกสตรี เธอได้เชิญข้าพเจ้าไปหาเธอที่บา้ น เมื่อข้าพเจ้าไปถึง
เธอเรี ยกคนใช้มาสั่งให้บอกพี่เลี้ยงให้จดั ผมให้เรี ยบร้อย เมื่อเสร็ จแล้วก็ขอยืมเครื่ องแต่งกายของข้าพเจ้า
เพื่อให้ช่างดูเป็ นตัวอย่าง เพราะเธอชอบเสื้ อผ้าที่ขา้ พเจ้าใช้ ข้าพเจ้าก็อนุญาต แล้วเธอขอร้องให้ขา้ พเจ้า
ช่วยสอนการเย็บปั กและเล่นเปี ยโนเพราะอ่านหนังสื อไม่ออก และไม่เคยได้รับการศึกษามาเลย เธอ
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ต้องการจะประพฤติและปฏิบตั ิให้ถูกต้อง ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงช่วยเหลือเท่าที่จะสามารถจะทาได้ แล้วเธอก็
มีความภูมิใจในการปฏิบตั ิได้สาเร็ จของเธอ ข้าพเจ้าพอใจที่เธอได้เปลี่ยนจากเป็ นคนน่าเกลียดมาเป็ นคน
น่ารักครั้งหนึ่ง เธอได้เชิญมิชชันนารี สิบสองคนมาเลี้ยงอาหารที่บา้ นเธอ เสร็ จและเธอก็เล่นเปี ยโนให้
พวกแขกฟัง เธอนัง่ ลงและดีดเพลง “พระเยซูรักฉัน” ถึงสามครั้ง แล้วจึงหันหน้ามาทางแขกและพูดว่า
“พระเยซูรักข้าพเจ้าแล้ว บัดนี้ขา้ พเจ้าจะต้องรักพระเยซูบา้ งละ”
ตอนบ่ายวันอาทิตย์ครั้งหนึ่งก่อนประชุมนมัสการมีสตรี ชราอายุ 80 ปี ชื่อมิสซิส ซาเมอ เรี ยก
ข้าพเจ้าไปนัง่ ใกล้เธอและบอกว่าจะเล่าเรื่ องหนึ่งให้ฟัง เธอเล่าว่าครอบครัวของเธอย้ายไปภาคตะวันตก
หมดปล่อยให้เธอเฝ้ าบ้านคนเดียว มีอาหารเพียงเล็กน้อย แต่พระเจ้าเลี้ยงดูเธอ วันหนึ่ ง เธอเห็นต้นไม้
เล็กขึ้นอยูใ่ นสนามหญ้า มองดูจึงรู ้วา่ เป็ นพืชที่ชอบรับประทาน แต่ไม่แน่ใจจึงถามเพื่อนบ้านผูร้ ู้จกั เธอ
แปลกใจที่ไม่เคยได้ปลูกมาก่อนเลย นกคงจะนาเมล็ดมาทิ้งไว้ แล้วมันก็งอกขึ้นในท่ามกลางก้อนหิ น คิด
ว่าพระเจ้าคงใช้นกมาช่วยเธอ ๆ จึงรดน้ า เอาหิ นออกและพรวนดินมันจึงเจริ ญและงอกงามอย่างรวดเร็ ว
ต่อมาเธอจึงเก็บใบใส่ ตะกร้าไปให้เพื่อนบ้านดู
เพื่อนบ้านจึงถามว่าเก็บพืชอร่ อยนี้มาจากไหน เธอจึงตอบว่าพระเจ้าเป็ นผูป้ ลูก ส่ วนตัวเขารด
น้ า เพื่อนบ้านจึงของซื้ อเป็ นเงิน 20 เซ็นต์
เธอจึงรับเงินและไปปลูกพืชนั้นให้มากขึ้น จนขึ้นงอกงามเต็มสนาม เธอต้องทางานหนัก รดน้ า
พรวนดินทุกเย็นตลอดฤดูร้อน จนเก็บขายได้เงินมากมาย เธอจึงถามข้าพเจ้าว่ารู ้ไหมเป็ นจานวนเงิน
เท่าใด?
ข้าพเจ้าจึงตอบว่าเดาไม่ถูก เธอบอกว่าได้ถึงยีส่ ิ บดอลล่า เมื่อพระเจ้าประทานให้เธอ ๆ ก็จะต้อง
ถวาย 1/10 คืนให้กบั พระเจ้า แล้วเธอก็ควักเงินสองดอลล่าออกส่ งบารุ งคริ สตจักร
ฉะนั้น เมล็กพืชที่ตกลงบนดินดี และบังเกิดผลเพิ่มขึ้น บังเกิดสามสิ บเท่า หกสิ บเท่า และบาง
แห่งก็ร้อยเท่า
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บทที่ 10 หอคอยของข้ าพเจ้ า
ณ บ้านของข้าพเจ้าในถนนโรงโม่หิน ข้าพเจ้ามีห้องนอนและห้องทางานเป็ นส่ วนตัวเปิ ดลงสู่
สวนที่มีกาแพงล้อมรอบ มีบนั ไดเวียนขึ้นไปยังหอกระจกที่ต้ งั อยูม่ ุมสนามขึ้นไปนัง่ ชมยอดไม้เล่นใน
สวน และชมดอกไม้และต้นไม้ในสวนใหญ่อีกด้านหนึ่งได้ และสามารถมองเห็นหลังคาบ้านกระเบื้องสี
เทาไปจนสุ ดกาแพงเมือง ในฤดูหนาวก็มีดอกไม้บาน ดอกพลัมสี เหลืองบานในขณะที่หิมะส่ งกลิ่นหอม
ฟุ้ งทัว่ ไป เรี ยกว่าพลัมเดือนสิ บสอง เรามีตน้ ไม้ชนิ ดนี้มากมายในสวน ในฤดูร้อนนกชอบมาที่สวนของ
เรา นกโรบินจีนขนดาปากเหลืองชอบมาร้องเพลง ในยามต้นฤดูร้อน บางทีตื่นขึ้นมาก็ได้ยนิ นกร้อง
ออกไปดูเห็นสี เหลืองอร่ ามจึงรู ้วา่ นกขมิ้นเหลืองอ่อนมาอยูใ่ นสวนแล้ว ตอนกลางคืนในฤดูเก็บเกี่ยวก็มี
นกเขาบินไปมาเตือนชาวนาว่า “ข้าวสาลีสุกแล้ว จงปลูกข้าวจ้าวเถิด” หอนี้พร้อมด้วยทิวทัศน์อนั เขียน
ชะอุ่มกลายเป็ นห้องอธิษฐานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ใช้เวลาอธิษฐานนาน ๆ
เช้าวันหนึ่ง ขณะเขียนหนังสื ออยูใ่ นห้องทางาน คนใช้ได้นาจดหมายฉบับหนึ่งมาจากอเมริ กา
มาส่ งให้ ซอง ลายมือและตราประทับยิง่ เพิ่มคุณค่าขึ้น เพราะจดหมายนี้ เขียนติดต่อกันเมื่อห้าปี ล่วงแล้ว
ขณะข้าพเจ้ายังอยูใ่ นโรงเรี ยนเมืองซูเจา ข้าพเจ้ายังจาได้วา่ ถูกเรี ยกมาที่ทาการของมิสมาธาไพล์, อาจารย์
ใหญ่ สตรี อเมริ กนั ผูน้ ้ ี เป็ นครู ที่น่าเคารพ ข้าพเจ้าสู ้สึกตื่นเต้นที่อาจารย์เรี ยกตัวมา มีศิษยาภิบาลนัง่ อยูด่ ว้ ย
ทั้งสองคนยิม้ และบอกให้ขา้ พเจ้านัง่ ลง ศิษยาภิบาลได้ส่งจดหมายให้ขา้ พเจ้าอ่านเป็ นคาขอสมรสจาก
อาจารย์หนุ่มในมหาวิทยาลัยชาย ข้าพเจ้าเคยรู ้และเคยเห็นว่าเขาคือใคร ทุกครั้งภายหลังที่ปรากฏในที่
สาธารณะในเวลามีดนตรี ข้าพเจ้าจะได้รับจดหมายแบบนี้ มาก แต่ไม่เคยเขียนตอบเลย ข้าพเจ้ารู้สึกอาย
เมื่ออ่านจดหมายแล้วจึงส่ งคืนโดยไม่พดู เพราะไม่รู้จะพูดว่าอย่างไรดี
ศิษยาภิบาลพูดว่า “มิสไต๋ อาจารย์ใหญ่ของคุณและข้าพเจ้าได้ประชุมปรึ กษากันแล้ว และรู ้สึก
ว่าบุคคลนี้เป็ นคนดีเป็ นพิเศษ เป็ นอาจารย์ที่มีชื่อเสี ยงและเป็ นสุ ภาบุรุษคริ สเตียน อยากจะให้เธอ
พิจารณาเรื่ องนี้อย่างรอบคอบ”
อาจารย์ใหญ่ของข้าพเจ้ากล่าวเสริ มว่า “จริ ง ๆ นะ คริ สเตียนนาข้าพเจ้ารู ้วา่ ชายหนุ่มผูน้ ้ ีเป็ นคริ ส
เตียนผูเ้ ดียวในครอบครัว และเป็ นอาจารย์ที่ดีที่สุดในคณะอาจารย์ของเขา เขาเขียนจดหมายมาถึง
ข้าพเจ้าขอเป็ นสื่ อให้ ข้าพเจ้ายินดีที่ได้รับคาขอร้องเช่นนี้ เพราะข้าพเจ้านับถือเธอทั้งสองฝ่ าย และรู ้สึก
ว่าจะเป็ นการสมรสที่ดีเลิศ โปรดคิดูให้ดี”
ข้าพเจ้ามีเหตุผลที่จะนับถือชายหนุ่มผูน้ ้ ี แต่เนื่ องจากกระดากจึงตอบไม่ได้ และก็ไม่ตอบ
จดหมายของเขา แต่ชายหนุ่มผูน้ ้ ีก็ยงั ส่ งจดหมายมาเรื่ อย ๆ และคนอื่น ๆ ก็ล่วงรู ้ ครู บางคนพยายาม
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เกลี้ยงกล่อมข้าพเจ้าแต่ขา้ พเจ้าไม่แยแส เมื่อข้าพเจ้ากลับกรุ งนานกิง เขาก็ยงั ส่ งจดหมายมามากมาย
จนกระทัง่ น้องชายคนที่ถือหนังสื อมาส่ งจาลายมือได้ และเห็นเป็ นของแปลก
วันหนึ่ง ขณะรับประทานอาหารอยูเ่ ขาจึงถามว่า “เพื่อนคนนี้ของพี่คือใครกันนะ ส่ งจดหมายมา
มากมาย?” ข้าพเจ้าทาเป็ นไม่เอาใจใส่ แต่ก็อดหน้าแดงไม่ได้ น้องชายจึงล้อว่า “หน้าแดงแล้ว! เป็ น
ลายมือผูช้ ายเสี ยด้วย”
มารดาโผล่เข้ามาถามว่า “เจ้ายังไม่เคยบอกแม่เลยว่าผูน้ ้ ีคือใครตอบจดหมายของเขาแล้วหรื อ? ผู ้
นี้คือใครกัน?”
ข้าพเจ้าจึงจาต้องเล่าเรื่ องที่อาจารย์หนุ่มผูน้ ้ ีขอทาการสมรสด้วยให้ฟัง
มารดาพูดว่า “ท่าทางจะเป็ นคนดี อายุ 21 ปี ใช่ไหม่? แม่ก็เห็นว่าสมควรดีแล้ว ทาไมจึงไม่ตอบ
ไปล่ะ?”
น้องชายเอ่ยขึ้นว่า “พี่คงจะกระดากที่จะเขียนตอบ ฉะนั้นผมจะเขียนตอบแทนพี่เอง” ดังนั้นจึงมี
การเขียนโต้ตอบกัน เปลี่ยนจากการนับถือเป็ นการยกย่องบูชา จากการยกย่องบูชาเป็ นความรัก แล้ว
อาจารย์มหาวิทยาลัยผูน้ ้ ีก็กลายเป็ นพระเอกของข้าพเจ้า เราได้ตกลงกันว่าให้เขาไปประเทศอเมริ กา เพื่อ
ทาปริ ญญาดุษฎีบณั ฑิตเสี ยก่อนแล้วจึงจะสมรส ดังนั้นเขาจึงเดินทางไปอเมริ กา ส่ วนข้าพเจ้าคงอยูท่ ี่
บ้าน ในปี สุ ดท้ายแห่งการศึกษาในมหาวิทยาลัยอเมริ กนั ความรู ้สึกจากจดหมายได้เปลี่ยนแปลงไป เดิม
เขาเป็ นคนคริ สเตียนที่เคร่ งครัด บัดนี้ หนังสื อที่เขาศึกษาทาให้เขาเกิดสงสัย เขาเขียนมาว่า “บรรดาเรื่ อง
ในพระคัมภีร์เกี่ยวกับการเกิดของพระเยซูจากหญิงพรหมจารี ยแ์ ละเรื่ องการอัศจรรย์ต่าง ๆ ที่อา้ งว่า
พระองค์กระทาเป็ นเรื่ องเท็จ ไม่ผดิ อะไรกับเรื่ องนิทานอ่านเล่นของกรี ก” เขาได้ดูหมิ่นเหยียดหยาม
ผูเ้ รี ยนพระคัมภีร์วา่ “พวกนักศึกษาเมื่อได้ถือพระคัมภีร์อยูใ่ นมือ นัง่ เก้าอี้โยกและเสกเพี้ยงเดียวก็ได้รับ
ความรอด” ขณะนี้ขา้ พเจ้ากาลังศึกษาพระคัมภีร์ทางไปรษณี ยอ์ ยู่ ข้อความเหล่านี้จึงแทงใจดา ข้าพเจ้าได้
เขียนไปอธิ บายให้เขาฟังว่า ข้อความในพระคัมภีร์ทุกหน้ากระดาษถูกพระวิญญาณบริ สทุธ์ ิ ดลใจให้
เขียนขึ้น “ความลึกลับทั้งปวงเป็ นของพระองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเขา แต่ความที่ให้แจ้งปรากฏนั้นเป็ น
ของเราและลูกหลานของเราเป็ นนิ จ เพื่อเราทั้งหลายจะได้ทาตามบรรดาถ้อยคาในพระบัญญัติน้ ี ”
(เฉลยธรรมพระบัญญัติ 29:29) แต่จดหมายของข้าพเจ้าไม่ทาให้เขาเปลี่ยนใจ และข้าพเจ้าก็ไม่อาจที่จะ
เปลี่ยนความเชื่อได้ มารดาดีใจที่ขา้ พเจ้าจะได้สมรสจึงจัดเครื่ องแต่งตัวชุดเจ้าสาวให้สวยหรู แต่ขา้ พเจ้า
คงเก็บความเสี ยใจไว้ในอกโดยไม่บอกให้ท่านรู ้
ทุกเย็น ข้าพเจ้าเดินไปมาในสวนหรื อก็ไปคุกเข่าอธิ ษฐานในหอสู งอธิ ษฐานต่อพระเจ้าให้ทรง
ช่วยเขาโดยกล่าวว่า “เขาเป็ นคริ สเตียนเขารับสารภาพว่าเป็ นบุตรของพระเจ้า แต่ยงั ไม่ยอมเชื่อว่าพระ
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เยซูเป็ นพระบุตรพระเจ้า ชีวติ ของข้าพเจ้าทั้งสองจะเป็ นสุ ขได้อย่างไรถ้าไม่มีความเชื่ออย่างเดียวกัน
ข้าพเจ้าจะจัดการประการใดดีหนอ?”
อยูม่ าวันหนึ่ง ข้าพเจ้าได้เอาจดหมายฉบับใหม่มาเปิ ดดูดว้ ยความรู ้สึกคิดถึง,ความหวังและเจ็บ
ใจ เขาจะเปลี่ยนใจในเรื่ องพระคาของพระเจ้าไหมหนอ? แต่เมื่อข้าพเจ้าเปิ ดจดหมายออกอ่านใจของ
ข้าพเจ้ากลายเป็ นหิ นไป เขาบอกว่าเขาสาเร็ จการศึกษาได้รับปริ ญญาดุษฎีบณั ฑิตแล้ว กาลังเดินทางกลับ
ประเทศจีนเพื่อมาหาข้าพเจ้า แต่ไม่กล่าวถึงการเปลี่ยนใจอันเป็ นเรื่ องที่ขา้ พเจ้าข้องใจอยู่
ข้าพเจ้าถือจดหมายเดินไปยังหอสู ง แต่กา้ วเท้าไม่ใคร่ จะออกข้าพเจ้าเอาจดหมายเสนอองค์พระ
ผูเ้ ป็ นเจ้า ใจของข้าพเจ้ากระวนกระวายหนักขึ้น ข้าพเจ้าควรเดินเดินตามคู่รักและปฏิเสธพระเจ้า หรื อว่า
ควรเดินตามพระเจ้าและสลัดคู่รัก? แต่ขา้ พเจ้าตัดสิ นใจไม่ลง จึงต้องคุกเข่าอธิ ษฐานอยูน่ าน สงครามใน
ใจได้ดาเนิ นอยูเ่ ป็ นเวลาหลายวันหลายคืน
จะติดตามคู่รักและปฏิเสธพระเจ้าหรื อว่าจะติดตามพระเจ้าและสลัดคู่รัก พระเจ้าหรื อคู่รัก? คู่รัก
หรื อพระเจ้า?
ต่อมาเหตุการณ์ได้เกิดขึ้น คือวันหนึ่งข้าพเจ้าได้เห็นภาพพระคริ สต์ในสวนเก็ธเซมาเน จิตใจ
ของข้าพเจ้าลอยเข้าหาพระองค์ ข้าพเจ้าเข้าใจความทุกข์ของพระองค์ และพระองค์ก็เข้าใจความทุกข์
ของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจึงมอบกายถวายชีวติ ให้แก่พระองค์ในที่น้ นั และบัดนั้น และพระองค์ได้ให้ความ
พอใจแก่ขา้ พเจ้าโดยสิ้ นเชิง เมื่อคุกเข่าข้าพเจ้าก็มีจิตใจที่ร้องเพลงได้ แต่เมื่อลุกขึ้นนัง่ พิมพ์จดหมาย นิ้ว
มือแข็งไปหมด ข้าพเจ้าจะไปพิมพ์จดหมายบอกเลิกความสัมพันธ์อนั ดี ซึ่ งมีติดต่อกันมาเป็ นเวลานานถึง
5 ปี ได้อย่างไร และเราต่างก็ได้มองเห็นสวรรค์อยูใ่ นความฝันแล้ว? แต่จะต้องทาให้สาเร็ จ ข้าพเจ้า
จะต้องมีใจเข้มแข็งพอที่จะทาได้ขา้ พเจ้าไม่เสี ยใจเลย นับแต่น้ นั มา ความรักของพระคริ สต์ก็หาได้จืด
จางไปไม่ แต่ดูเหมือนจะยิง่ สนิทสนมมากขึ้นทุกวัน
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บทที่ 11 ออกไปสู่ เส้ นทางของชีวติ
เหตุการณ์เล็กน้อยมักจะเป็ นชนวนสาคัญให้เกิดการเปลี่ยนแปลงชีวติ มนุษย์ได้ เหตุบงั เอิญอาจ
กาหนดชะตาของบุคคลได้ คาพูดหยอกล้อเล่นอาจเป็ นเหตุให้เกิดการหนุ นใจในการงานตลอดชี วติ ก็ได้
แต่สาหรับคริ สเตียนผูร้ ะลึกย้อนถึงความหลังจะไม่ถือว่าเป็ นเหตุบงั เอิญ จะไม่มีเคราะห์ร้ายขัดขวาง
พรหมลิขิต พระเจ้าทรงมีแผนการในชีวิตของแต่ละคนโดยเตรี ยมเหตุการณ์ต่าง ๆ ไว้ตามที่ทรงต้องการ
ให้ผนู ้ ้ นั กระทาตามพระทัยพระองค์
เหตุที่ทาให้ขา้ พเจ้าเรี ยนภาษาอังกฤษนั้นมีเพียงเล็กน้อยและน่าขบขันเมื่อข้าพเจ้ายังเยาว์น้ นั
พวกพี่ชายเรี ยนภาษาอังกฤษกัน เขาอวดความสามารถต่าง ๆ นานา ข้าพเจ้าเป็ นน้องเล็กจึงอยากเรี ยน
บ้างเป็ นธรรมดา แม้ขา้ พเจ้าจะพยายามเท่าไรก็ไม่สามารถออกเสี ยงคาง่าย ๆ ได้ถูกต้อง เช่น เขาสอนคา
ว่า “อาหารเช้า, อาหารกลางวัน และอาหารเย็น” ดังนั้นพวกพี่ ๆ จึงหัวเราะเยาะข้าพเจ้า บอกว่าข้าพเจ้ามี
ลิ้นทื่อต้องมีลิ้นแหลมจึงจะพูดอังกฤษได้ แล้วเขาไล่ขา้ พเจ้ากลับไป
เหตุน้ ี เองทาให้ขา้ พเจ้าทะเยอทะยานที่จะเอาดีเด่นในภาษาอังกฤษยิง่ ว่าเขา ทาให้ขา้ พเจ้าต้องไป
เรี ยนที่โรงเรี ยนสตรี มิงเต๊ะ และเผชิญกับศาสนาคริ สเตียนเป็ นครั้งแรก ต่อมาได้ฟังเทศน์เรื่ องสาคัญทา
ให้ตอ้ งเข้าเชื่อ ความนิ ยมในภาษาอังกฤษทาให้ขา้ พเจ้าต้องเดินทางไปทัว่ ประเทศจีนในระหว่างปี 19141920
มหาเศรษฐีอเมริ กนั ชื่ อมิลตันสจ๊วต เป็ นคริ สเตียนที่ถ่อมใจ ได้บริ จาคเงิน 3 ล้านดอลล่าร์เพื่อ
การประกาศศาสนา ส่ วนมากเงินจานวนนี้ใช้จ่ายในประเทศจีน ได้เชิ ญคริ สเตียนชั้นผูน้ าจากอเมริ กามา
ทาการประกาศในที่หลายแห่ งในประเทศจีน ในโอกาสเหล่านี้ ข้าพเจ้าทาหน้าที่เป็ นล่ามแปลให้แก่
มิสรู๊ ธ แป๊ กสัน,ดร.กริ ฟฟิ ททอมมัส, ดร.ชาลส์ ทรัมบูลและคนอื่น ๆ ส่ วนมากเขาเทศนาให้พวกคริ ส
เตียนฟัง แต่ขา้ พเจ้าก็มีโอกาสที่ไปเป็ นล่ามให้แก่พวกที่ไม่เป็ นคริ สเตียนด้วยเหมือนกัน ประกาศแก่พวก
ผูน้ าคริ สเตียนจีนที่เมืองแปะไตโอทางภาคเหนื อ และที่เมืองกีลุงในภูเขาตอนกลางประเทศจีน ปราศรัย
ต่อครู และนักเรี ยนในโรงเรี ยนรัฐบาลและวิทยาลัยคริ สเตียนหลายแห่ง และที่มากที่สุดก็คือประชาชน
ในคริ สตจักรนิกายต่าง ๆ บางแห่งไม่มีสถานที่ใหญ่โตพอบรรจุคนได้ท้ งั หมดจึงต้องตั้งเต๊นท์ข้ ึน
มิลตันสจ๊วตได้ทาประโยชน์ให้แก่โลกมากในสมัยนั้น
ในการที่เขาบริ จาคเงินเพื่อการประกาศพระ
ศาสนา เงินจานวนนี้ทาให้พระกิตติคุณแพร่ หลาย ช่วยให้งานประกาศของคณะต่าง ๆ เชื่อมโยงกันช่วย
ฝึ กหัดอบรมคริ สเตียนผูน้ าชาวจีน ทาให้มีหนังสื อคริ สเตียนดี ๆ เพื่อคนหลายแสนได้อ่าน,เป็ นการ
หว่านพระคาให้กว้างขวางออกไป
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ประเทศจีนมีสันติสุขในขณะที่ประเทศอื่น ๆ กาลังรบกัน เราเดินทางไปในที่ต่าง ๆ ได้สะดวก
เพราะมีการขนส่ งทันสมัยระหว่างเมืองใหญ่ ๆ จากกรุ งนานกิงไปปั กกิ่ง และจากปั กกิ่งไปฮันเกาในภาค
ตะวันตกได้โดยรถไฟ เดินทางโดยเรื อกลไฟตามลาแม่น้ าแยงซี ได้ โดยเข้าทางปากน้ าเมืองเซี่ ยงไฮ้ซ่ ึ ง
เป็ นเมืองทาติดต่อกับโลกภายนอกแล่นขึ้นไปตามลาน้ าสี เหลืองอันกว้างใหญ่ ผ่านตลิ่งต่า ๆ ที่เป็ นบึง
วิง่ ออกหน้าเรื อใบที่สวยงามหลายลาจนมองเห็นทิวเขาเขียวอยูล่ ิบ ๆ แนวภูเขาเหล่านี้ ต้ งั อยูร่ อบขอบฟ้ า
เมื่อแล่นเรื อต่อไปจะเห็นภูเขาสู งขึ้นทุกที เรามองดูตามเมืองท่าของสนธิ สัญญา คือจินเกียง,นานกิง,วูฮู
,อันนิง,กิลเกียง และฮันเกา ที่เมืองฮันเกา เราเปลี่ยนเรื อที่สามารถแล่นผ่านแก่งระหว่างเขาแยงซี เพื่อมุ่ง
ไปสู่ ตะวันตก บางครั้งเราจับเรื อชายฝั่งจากเทียนสิ นในภาคเหนื อและเมืองเจฟูและเมืองซิ งเตาอันเป็ น
เมืองท่าก่อนที่จะกลับมาเซี ยงไฮ้ บางครั้งเราโดยสารเรื อชายฝั่งแล่นลดเลี้ยวไปตามเกาะหินมากมายซึ่ง
ตั้งอยูท่ างฝั่งใต้ของประเทศจีน จะเห็นเรื อใบจับปลาอยูม่ ากมาย ทางภาคใต้มีภูเขาสู งมากน้ าทะเลเขียว
บริ สุทธิ์ มีเรื อสาเภาแบบต่าง ๆ เรามองดูตามเมืองท่าที่งดงาม เช่น ฟูเจา,อามอย,ซัวเถาและฮ่องกง
วิธีน้ ีขา้ พเจ้ามีโอกาสได้ไปเยี่ยมมณฑลต่าง ๆ รวม 11 มณฑลของบรรดาทั้งหมด 18 มณฑล
แห่งประเทศจีน และได้เห็นศูนย์รวมของคณะมิชชันนารี หลายแห่งตลอดจนกิจการงานอันกว้างขวาง
ของพวกคริ สเตียนยุคนี้เป็ นยุคที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างสาคัญ คือสมัยเริ่ มแรกของพวกมิชชันนารี ผา่ น
ไปแล้ว และคริ สตจักรจีนกาลังเจริ ญขึ้นและจัดหาศิษยาภิบาลและผูน้ าของตนเองได้ บุตรหลาน
ของคริ สเตียนรุ่ นแรกได้รับการศึกษาและพร้อมที่จะเป็ นผูน้ าได้ และสถานศึกษาจานวนมากก็เริ่ มผลิต
นักเรี ยนออกมากขึ้นทุกวัน ใครเล่าจะประมาณผลของงานมิชชันนารี ในประเทศจีนได้? เพราะได้ทาให้
พระคริ สต์เป็ นที่รู้จกั แก่ประชาชนทัว่ ไป จัดตั้งโรงเรี ยน,สถานเลี้ยงเด็กกาพร้า โรงพยาบาลทัว่ ไป เปิ ด
โอกาสให้สตรี เข้าศึกษา และมีโอกาสเช่นเดียวกับบุรุษ เตือนให้เห็นผลร้ายของการผูกเท้าสตรี ,การสู บ
ฝิ่ น,รักษาคนป่ วย,คนตาบอด,หูหนวก,คนใบ้,คนโรคเรื้ อนให้รู้หลักการสาธณาสุ ข,ช่วยฉาตกะภัย,ช่วย
คนเจ็บป่ วยในสงคราม เตรี ยมอบรมสัง่ สอนชาวจีนรุ่ นต่อไปให้ทาหน้าที่ประกาศพระศาสนาและสร้าง
คริ สตจักรของตนเองขึ้น สอนให้รู้วา่ ดวงวิญญาของมนุษย์มีค่ามากในทัศนะของพระเจ้า และไม่วา่ แห่ง
ใดที่ความสว่างแห่งพระกิตติคุณส่ องไปถึงจะทาให้สังคมนั้น ๆ มีความรอบรู ้ดีข้ ึนในไม่ชา้ สังคม
ดังกล่าวก็จะเจริ ญก้าวหน้าในวัฒนธรรมแผนใหม่ยงิ่ กว่าสังคมอื่น ๆ
สาหรับข้าพเจ้าหู ตาได้ถูกเปิ ดออกมิใช่แต่ความจาเป็ นของการศึกษาประชาชน
แต่เกี่ยวกับ
ปั ญหาภาษาท้องถิ่นอีกด้วย ในภาคเหนือใช้ภาษาปั กกิ่งเป็ นภาษาประจาชาติของจีน แต่เมื่อไปยังชานตุง
ได้ฟังภาษาขึ้นนาสิ ก ส่ วนชาวนานกิงพูดเสี ยงสู งเสี ยงต่า แต่ในลุ่มแม่น้ าแยงซี ไปจนถึงเซี่ ยงไฮ้พดู คา
ห้วน ๆ เป็ นจังหวะ และพูดเร็ ว แต่ส่วนในเมืองฟูเจา,อามอย,ซัวเถาและฮ่องกงมีการเปลี่ยนแปลงสระ
และพยัญชนะมากมาย ทั้งสาเนียงก็มีมากขึ้น ฉะนั้นในเมืองกวางตุง้ มีการออกเสี ยงถึง 11 เสี ยง ซึ่ งใน
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ปั กกิ่งใช้เพียง 4 มิใช่แต่เพียงเท่านั้น พวกเราชาวจีนก็พดู ภาษากันไม่รู้เรื่ อง บางแห่งมิชชันนารี อเมริ กนั
ต้องทาหน้าที่เป็ นล่ามแปลก็มีเฉพาะในมณฑลฟูเดี้ยนภาษาที่ใช้พดู มาก จนถึงกับว่าคนที่อยูท่ างภูเขา
แถบหนึ่งไม่เข้าใจภาษาพูดของคนในภูเขาแถบอื่น ๆ แต่มีความพอใจมากที่มีคริ สเตียนอ่านพระคัมภีร์
ได้เป็ นส่ วนมาก ในท้องถิ่นที่พวกมิสชันนารี ใช้พระคัมภีร์ตวั อักษรโรมัน (คือใช้ตวั อักษรอังกฤษเขียน
ตามสาเนียงจีน) เพื่อสอนประชาชนให้อ่านได้เร็ ว ในเมืองอามอย หญิงแก่ทุกคนถือพระคัมภีร์มาโบสถ์
และเปิ ดค้นข้ออ้างได้คล่องแคล่ว
ส่ วนในมณฑลชั้นในเข้าไปมีคนที่สามารถอ่านได้จานวนน้อย
ตัวอักษรโรมันเป็ นประโยชน์ทาให้คนที่มิได้ศึกษาเล่าเรี ยนอ่านภาษาของตนได้
ประเทศจีนจาเป็ น
ต้องการใช้ระบบการออกเสี ยงประจาชาติของรัฐบาลอย่างกว้างขวาง เพื่อว่าในที่สุดทุกคนจะได้พดู
ภาษามาตรฐานได้ และคนไม่รู้หนังสื อสามารถเรี ยนอ่านและเขียนด้วยตนเองได้
ในสานักกลางนักเรี ยนบางแห่ง ข้าพเจ้าอยูก่ ินกับนักเรี ยน และมีโอกาสทาการประกาศเป็ น
รายบุคคลกับนักเรี ยน ภายหลังที่ปราศรัยกับนักเรี ยนแล้ว ข้าพเจ้าเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนเข้าพบเป็ น
ส่ วนตัววันละ 3 ครั้ง มีนกั เรี ยนเข้าแถวยืดยาวมารอคอยพบกับข้าพเจ้าที่ประตู ข้าพเจ้ามีงานมากจนบาง
คืนถึงเจ็ดทุ่มและแปดทุ่มก็มี จนบางทีตอ้ งเข้านอนโดยไม่เปลี่ยนเครื่ องแต่งตัว บางทีก็นอนลงไปกับพื้น
ห้องนัน่ เอง ด้วยวิธีน้ ีจึงทราบความสาคัญของการทาการประกาศเป็ นรายตัวบุคคล และความหิ วต่อพระ
คาของพระเจ้าของพวกอนุชน
ในทุกเมืองที่เราได้ไป คณะกรรมการระหว่างนิกายต่าง ๆ ได้เป็ นผูว้ างแผนการณ์ประชุมและ
สถานที่พกั เขาได้กาหนดให้เราพักที่บา้ นของมิชชันนารี หรื อคริ สเตียนคนจีนซึ่ งเราไม่เคยพบหรื อรู ้จกั
มาก่อนเลย เขาวางแผนการณ์ไว้โดยละเอียด บางทีพอลงจากรถหรื อขึ้นจากเรื อแล้วต้องรี บไปยังที่
ประชุมทันที ที่เมืองฮันเกาต้องรี บขึ้นจากเรื อแล้วก็ไปยังบ้านพักแล้วก็รีบไปประชุมที่โบสถ์ทนั ที ด้วย
ความรี บเร่ ง ชื่อและตาบลที่พกั ได้บอกไว้ผดิ ๆ ก็มี ข้าพเจ้าจาได้วา่ ครั้งหนึ่งได้ให้ใบปลิวแก่คนลากรถที่
นาข้าพเจ้าไปโบสถ์ เมื่อเสร็ จประชุมแล้วไม่รู้วา่ จะกลับที่พกั อย่างไร จึงยืนลังเลใจอยู่ ก็พอดีคนลากรถ
คันที่เคยนัง่ ถือใบปลิววิง่ มาหาถามข้าพเจ้าว่า “คุณต้องการจะให้ผมนาคุณกลับไปที่เดิมหรื อ?” ข้าพเจ้า
จึงได้ความรู ้ใหม่วา่ การแจกจ่ายใบปลิวย่อมมีความสาคัญมาก
ในเมืองฮ่องกง ข้าพเจ้ารู ้สึกประทับใจในความมัง่ คัง่ ของชาวจีนกินอยูอ่ ย่างอุดมสมบูรณ์ มีบา้ ง
งาม ๆ มีเสื้ อผ้าอย่างดี วันหนึ่ง พวกสตรี ได้เชิ ญข้าพเจ้าไปยังบ้านของเขา บนยอดของเกาะซึ่ งเป็ นที่อยู่
ของพวกเศรษฐีเท่านั้น ให้ชมทิวทัศน์จากหน้าต่าง จึงมองเห็นอ่าวฮ่องกงน้ าสี เขียวสวยงาม มีเรื อสาเภา
จอดอยู่
และมีเรื อกลไฟขนาดใหญ่จากทัว่ โลก
และทางอีกฝั่งหนึ่งเป็ นเมืองเกาลุนตั้งอยูบ่ นผืน
แผ่นดินใหญ่
พวกนักเรี ยนต้องการจะให้ขา้ พเจ้ามีความเพลิดเพลิน จึงเชิ ญให้ขา้ พเจ้ารับประทาน
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ช๊อคโกแล็ทตลอดเวลา
ทันใดนั้นเอง ก็เกิดความคิดในใจของข้าพเจ้าชวนใช้ความมัง่ มีของเขาเพื่อประโยชน์แก่พระเจ้า
คนหนึ่งได้ตอบว่าเขาอยากทาเหมือนกัน แต่ไม่รู้วธิ ี ทา
อีกคนหนึ่งเขาขอให้ขา้ พเจ้าเป็ นมิชชันนารี แล้วเขาจะเป็ นผูอ้ อกเงินอุดหนุนให้
ข้าพเจ้าจึงแนะให้เขาตั้งองค์การประกาศขึ้น และใช้คนจีนประกาศให้ทวั่ ประเทศจีน
ทั้งนี้เป็ นการสนทนาที่มิได้เตรี ยมตัวไว้ก่อน จึงเป็ นเหมือนกับทิ้งไม้ขีดไฟที่ลุกลงไปที่กอง
หญ้าแห้ง พวกสตรี เหล่านี้บางคนได้ไปยังเมืองกูลิงในปี 1918 ช่วยกันจัดตั้งองค์การประกาศพระศาสนา
ประจาประเทศจีน จัดหาเงิน ต่อมาอีกหนึ่งปี ก็สามารถส่ งมิชชันนารี ชาวจีน 6 คนไปทาการสั่งสอนใน
ภาคตะวันตกเฉียงใต้ คือมณฑลยุนนัน
ฉะนั้น จึงเห็นได้วา่ การพูดเล่น ๆ ทาให้ขา้ พเจ้าเกิดทะเยอทะยานเป็ นผลทาให้ขา้ พเจ้าต้องออก
จากบ้านกาแพงสู งเพื่อไปสู่ วงการพระราชกิจของพระอาจารย์ การตัดสิ นใจของ มร. มิลตันสจ๊วตบริ จาค
เงินหลายล้านดอลล่าร์ เพื่องานประกาศทัว่ โลก การสนทนากับพวกนักเรี ยนโดยบังเอิญเป็ นเชื้อประกาย
ไฟที่ทาให้เกิดความร้อนใจประกาศพระศาสนา แต่เหล่านี้มิใช่เหตุการณ์โดยบังเอิญ แต่เป็ นเรื่ องที่พระ
เจ้าทรงเคลื่อนไหวทาการอัศจรรย์โดยวิธีล้ ีลบั ของพระองค์
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บทที่ 12 ออกไปสู่ ทางซอกแซก
พวกมิชชันนารี เข้าไปในเมืองใหญ่ ๆ ก็เพื่อสร้างโบสถ์และโรงเรี ยน,โรงพยาบาลและเพื่อก่อตั้ง
สังคมขนาดใหญ่ เช่น ในกรุ งนานกิง เป็ นต้น แต่เขาทายิง่ กว่านั้นอีก พวกประกาศทั้งชาวจีนและชาว
ต่างประเทศได้ออกไปทาการนาทางตามชนบทเป็ นส่ วนใหญ่ ตามท้องที่มีความเจริ ญยังเข้าไปไม่ถึงและ
สภาพความเป็ นอยูไ่ ม่เปลี่ยนแปลง นับเป็ นเวลาตั้งพัน ๆ ปี
ข้าพเจ้าเคยเห็นพวกนี้ขี่ลาไปตามทะเลทรายภาคตะวันตกเฉี ยงเหนือของประเทศจีน และพักอยู่
ตามที่พกั ของพ่อค้าเดินทาง แจกใบปลิวให้แก่พวกเดินทางชาติต่าง ๆ ที่มาจากทุกทิศทางของทวีปเอเชีย
เห็นเขานัง่ โดยสารไปกับเกวียนที่ไม่มีแหนบกระโดดไปตามถนนที่เต็มไปด้วยฝุ่ นทางภาคเหนื อเพื่อรี บ
ไปถึงเมืองก่อนดวงอาทิตย์ตก ข้าพเจ้าเห็นเขางอเท้านัง่ คร่ อมลาเดินไปตามภูเขาสู งเพื่อไปยังหมู่บา้ นเล็ก
ๆ พ้นภูเขาสี่ ลูก และหุ บเขาสี่ แห่งออกไป ข้าพเจ้าเห็นเขานัง่ บนรถเข็นไปตามถนนแคบ ๆ คดเคี้ยวในทุ่ง
นาที่น้ าท่วม หรื อบางทีก็ลงจากรถเข็นเพื่อผ่อนคลายให้คนเข็นเบาแรงและยืดเส้นยืดสายของตนเองบ้าง
และสนทนากับชาวนาที่เดินไปตลาด
ข้าพเจ้าเห็นเขานัง่ เรื อเก๋ งใช้คนลากไปตามตลิ่งของลาคลอง บางทีก็ลอดไปใต้สะพานโค้งซึ่ง
พวกสตรี นงั่ ฟาดผ้าซักผ้าอยูก่ บั ก้อนหิ น ข้าพเจ้าเห็นเขานัง่ อยูใ่ นกระท่อมดินหลังคามุงด้วยหญ้าแฝก
สนทนากับพวกชาวนาในขณะที่สุนขั แมว และไก่เก็บกินเศษอาหารอยูต่ ามพื้นเดินใกล้เท้าของเขา
ข้าพเจ้าเห็นเขาสวมเสื้ อนวมแบบจีนพักนอนตามโรงแรมที่สกปรกและพวกพื้นเมืองก็ยนิ มองดูดว้ ย
ความประหลาดใจ ข้าพเจ้าเห็นเขานัง่ ตามร้านน้ าชาข้างถนนในเวลาเที่ยงวัน รับประทานขนมปั งร้อนๆ
พวกเด็กยืนมุงดูอยูร่ อบ ๆ ส่ วนประชาชนก็ต่างตะโกนเรี ยกเขาว่า “อ้ายผีต่างด้าว” และปาหิ นใส่ เขา
ข้าพเจ้าเห็นเขาสอนคนบ้านนอกตามห้องนมัสการริ มถนนแคบ ๆ ในชนบท ข้าพเจ้าเห็นเขาอยูใ่ นบ้าน
หลังเล็ก ๆ หลังห้องนมัสการเป็ นครอบครัว ถ้าเป็ นหญิงโสดก็อยูด่ ว้ ยกัน 2 คน ผูป้ ระกาศศาสนาคริ ส
เตียนไปอยูใ่ นแดนต่างประเทศได้ก็เพราะความเชื่ อมัน่
ข้าพเจ้าจาได้วา่ ครั้งหนึ่งข้าพเจ้าและมิสมาเบลลีได้เดินทางไปในชนบท ต้องมีสิ่งของทุกอย่าง
ติดตัวไป และบรรจุให้เรี ยบร้อยในตอนกลางคืน เช่น เครื่ องแต่งกาย,รองเท้า,รองเท้าสู ง,เครื่ องทาความ
สะอาด,อ่างล้างหน้าและเครื่ องนอนใช้ผา้ นวมหุ ม้ แล้วใช้ผา้ น้ ามันห่อข้างนอก เอาเชื อกรัดให้แน่น ส่ วน
เตาน้ ามัน,เครื่ องครัว,กะทะใหญ่,ถังน้ า,กล่องน้ าตาล นม,ขนมปั งและชา เหล่านี้ ตอ้ งบรรจุในตระกร้า
ใหญ่ มีตาข่ายคลุมเพื่อกันหล่น เราได้เอาหี บไม้เล็ก ๆ ไปด้วยเพื่อใช้เป็ นโต๊ะและม้านัง่ เตียงนอน,
หนังสื อเพลงนมัสการ, หีบใบปลิว,รู ปภาพ,พระคัมภีร์และพิมพ์ดีด เราเอาสิ่ งเหล่านี้บรรทุกรถลากแล้ว
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ขนไปนอกกาแพงเมืองเพื่อเอาลงเรื อที่จอดรอคอยอยูท่ ี่ริมคลองแล้ว การว่าจ้างเรื อนี้ ตอ้ งต่อราคากันต้อง
มีความอดทนและให้ได้ราคายุติธรรม ได้เรื อที่สะอาดและต้องให้ทางานตามที่ตกลงกันตลอดวัน
คนเรื อและครอบครัวอยูใ่ นตอนท้ายเรื อ ดังนั้นพวกเราจึงอยูต่ อนหัวเรื อ ผูห้ ญิงเป็ นคนแจวท้าย
เรื อ ฝ่ ายชายเป็ นคนถ่อข้างเรื อ เขาพาเราผ่านร้านตลาดตลอดใต้สะพานหลายแห่ง แล้วก็ออกไปสู่ ชนบท
ทุ่งนาขณะนี้เป็ นฤดูร้อน และข้าวสาลีฤดูหนาวก็เริ่ มออกขนที่รวง ในนาบางแห่งชาวนากาลังใช้ควายไถ
นาอีก บางแห่งชาวนากาลังซ่อนแซมคันนาอยู่ บ้างก็เอาโคลนตมในลาคลองและคูมาทาเป็ นปุ๋ ย
ในมณฑลที่เราอยูอ่ าศัยพอเก็บเกี่ยวข้าวสาลีฤดูหนาวแล้ว ชาวนาก็ระบายน้ าเข้านาและเริ่ มปลูก
ข้าวในฤดูร้อนต่อไป พวกชาวนาใช้ทางเดินตามริ มคลองนาเอาผลิตผลไปสู่ ตลาดในเมือง เช่นเอา
กระสอบข้าวบรรทุกหลังลาจูงไป พวกผูช้ ายก็หาบตะกร้าผักกะหล่าปลีไป คนรถเข็นก็เอาต้นกกบรรทุก
รถไปเพื่อใช้เป็ นเชื้อเพลิง เราผ่านบ้านที่ก่อด้วยอิฐโบกปูนขาวมีกาแพงล้อมรอบ,กระท่อมทาด้วยดิน
และศาลเจ้ากาแพงแดงเป็ นระยะทางไกล แต่อากาศสดชื่นดี เราผ่านไร่ ที่ปลูกผักและไร่ ถวั่ ที่มีกลิ่นหอม
นกกางเขนและนกการังอยูบ่ นไม้สูง และนกล้าร์ คบินอยูใ่ นอากาศ
ในตอนเย็น เมื่อจวนจะถึงเมือง เราผ่านฝูงเป็ ดฝูงใหญ่ เพราะเมืองที่เราจะไปนี้มีชื่อเสี ยงในการ
เลี้ยงเป็ ด พอค่าลงเราก็ถึงสะพานท่าน้ าขึ้นจากเรื อ พวกขนของได้มายกหี บห่ อของเรา และพวกเด็กได้
ป่ าวข่าวการมาถึงของเรา เคาะประตูหอ้ งประชุมนมัสการริ มถนน ผูป้ กครองห้องนมัสการและภริ ยามา
ต้อนรับเราด้วยความยินดี เมื่อเอาสิ่ งของเก็บในห้องว่างแล้ว ผูป้ กครองก็จุดตะเกียงเล็ก ๆ แล้วเราก็นงั่
สนทนาข่าวคราวต่าง ๆ ส่ วนภริ ยาของผูป้ กครองก็นาเอาหญ้ามาใส่ เตาไฟเพื่อปรุ งอาหารเย็น ให้แก่
ผูป้ กครองคนนี้เป็ นคนสู ง แต่งกายแบบชาวชนบท ในหน้าเหี่ ยว,หนวดยาว,ฟันหักหมด เป็ นคนขยัน
ขันแข็งรักพระเจ้าและเพื่อนบ้าน ภายหลังที่เรารับประทานอาหารและอธิ ษฐานร่ วมกันแล้วก็เข้านอน
รุ่ นขึ้นเช้าเราก็จดั แจงวางสิ่ งต่าง ๆ ที่เรานามาให้เรี ยบร้อย เพราะในห้องนั้นไม่มีเครื่ องเรื อน
เพื่อนบ้านใกล้เคียงก็เริ่ มมาเยี่ยม พวกหญิงชาวชนบทคิดว่าการใช้หีบทาโต๊ะและม้านัง่ เป็ นความคิดที่
แยบคายดีมากคนหนึ่งได้มาลูบคลาแขนของมิสลีเพื่อดูเครื่ องแต่งกาย
ถึงกับเปิ ดกระโปรงดูกางเกง
ชั้นใน และสอบถามทุกสิ่ งทุกอย่าง การปฏิบตั ิเช่นนี้จะต้องทนเอา เพราะถือว่าเป็ นการคบมิตรกัน คริ ส
เตียนครอบครัวหนึ่งตั้งร้านขายของอยูใ่ นเขตชุมนุมชนได้ใช้ให้บุตรสาวหัวปี นาไข่มาให้เป็ นของขวัญ
เขานาเอาเด็กหญิงบ้านนอกมาด้วยสองคน มีแก้มแดงเหมือนสี กุหลาบ และมีผมปกหน้ารุ งรัง แล้วพูดว่า
“ข้าพเจ้านาลูกศิษย์มาให้ท่านสองคน”
ข้าพเจ้านัง่ บนม้าใกล้กบั อาซิ้ มแก่เขาปรับทุกข์ให้ฟังต่าง ๆ ข้าพเจ้าทนฟังตลอดเรื่ อง เมื่อเขาเล่า
จบเรื่ องแล้ว ข้าพเจ้าก็บอกว่าข้าพเจ้าฟังเรื่ องของเขาโดยตลอด บัดนี้ขอให้เขาฟังเรื่ องของข้าพเจ้าบ้าง
ข้าพเจ้าจึงเล่าเรื่ องพระเยซู ทาให้เขาสนใจมาก ต่อมาผูป้ กครองและภริ ยามาบอกว่าเขาจะไปป่ าว
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ประกาศให้มาประชุมในตอนเย็น เขาจึงผูกอวนลาเพื่อขี่ไปทางไกล ส่ วนภริ ยาเอาผ้าโพกหัวพาเราไปใน
ระยะใกล้ ๆ เราได้ไปถึงบ้านหนึ่งในถนนสายนั้นไม่ไกลนัก ได้ยนิ เขาเล่นไพ่นกกระจอกทาด้วยงา
เจ้าของบ้านปิ ดประตูไม่ตอ้ นรับเรา มิสลีแปลกใจว่าทาไมเขาจึงทาเช่นนั้น ภริ ยาผูป้ กครองจึงยิม้ และ
ตอบว่า ถ้าเราถือหนังสื อพระคัมภีร์เข้าไปในขณะเล่นการพนันกันอยูน่ ้ นั เขาคิดไปว่าเรานาโชคร้ายและ
จะเป็ นเหตุให้เขาเล่นการพนันแพ้ (ในภาษาจีน คาว่า “แพ้” และ “หนังสื อ” อ่านเสี ยง “จู” เหมือนกัน)
บางแห่งเขาพูดต้อนรับแต่ปากแต่การแสดงกิริยาอาการคล้ายกับไม่เต็มใจเลย
แต่ในแห่งที่สามการ
ต้อนรับเป็ นไปด้วยความเต็มใจ พวกผูช้ ายกลับมาจากทุ่งนาเหงื่อโทรม นัง่ ลงสนทนากับเรา พวกเด็ก ๆ
มองดูอยูห่ ่าง ๆ พวกผูห้ ญิงนาไข่หวานมาเลี้ยงเรา เขาเล่าเหตุการณ์ในปี ที่ล่วงแล้วให้ฟัง
เราได้พบมิตรสหายเก่าแก่หลายคน คือมิสซิ ลได ซึ่ งเป็ นคนฉลาดเฉี ยบแหลมได้มาร่ วมกับเรา
ขณะเดินทางได้เล่าเรื่ องให้พวกเราฟังว่าการแจกใบปลิวได้ประโยชน์มาก เช่นเมื่อปี กลายไปเยีย่ มมิสซิส
วังผูซ้ ่ ึ งอาศัยอยูท่ ี่ตาบลบ่อทองแดง แจกใบปลิว แล้วสอนให้อธิ ษฐานว่า “พระเยซูเจ้าข้า, ข้าพเจ้า
อธิ ษฐานต่อพระองค์ ปี นี้ได้ไปเยีย่ มเขาที่บา้ นเห็นเขาปิ ดใบปลิวไว้ที่ฝาบ้านและสามารถอ่านออกด้วย
จึงถามเขาว่าเรี ยนอ่านด้วยวิธีใด
เขาบอกว่าบุตรชายสอนให้อ่านวันละเล็กน้อยตอนบุตรกลับจาก
โรงเรี ยนจึงสามารถอ่านได้คล่อง
เราได้พากันมาถึงกระท่อมทาปูนขาว หญิงกลางคนผูเ้ ห็นพวกเราเข้าวางไว้กวาดวิง่ มาต้อนรับ
เรา เรี ยกชื่อเราลัน่ เอามือจับเราทั้งสองตะโกนว่า “พระเจ้าส่ งพวกท่านมาจริ ง ๆ ควายของข้าพเจ้าป่ วย
หนักข้าพเจ้าคิดว่ามันจะตาย ขอให้พวกท่านช่วยกันอธิ ษฐานให้มนั สักหน่อยเถิด” เรามิได้หวั เราะเยาะ
การขอร้องข้อนี้ เพราะเห็นว่าควายเป็ นของมีค่ายิง่ สาหรับพวกชาวนา เขาเรี ยกควายว่าเป็ นบรรพบุรุษ
เวลากลางคืนก็ตอ้ งเอาควายนอนบนเรื อนด้วย ควายเป็ นทรัพย์สินอันมีค่าของหญิงคนนี้ ถ้าไม่มีควาย
แล้วก็ไม่มีอะไรไถนาแน่ ๆ ดังนั้นเราจึงร่ วมใจกันอธิ ษฐานเพื่อควายตัวนี้และมันก็หายป่ วย
พอตกเย็นเราก็กลับมาถึงห้องนมัสการ,พวกประชาชนก็ทยอยกันมาเรื่ อย ๆ เรานัง่ ใกล้กบั ผูม้ า
ก่อน ๆ และสอนให้เขาอ่านใบปลิวข้าพเจ้านัง่ ใกล้มารดาซึ่ งมีบุตรสองคน ๆ หนึ่งกาลังดูดนมอยู่ อีกคน
หนึ่งกาลังหัดเดินเตาะแตะดึงเสื้ อมารดาอยู่ เขาเอาใจใส่ กบั เด็กส่ วนหนึ่ง และเอาใจใส่ ตวั ข้าพเจ้าพูดอีก
ส่ วนหนึ่ง เขากล่าวตามข้าพเจ้าในข้อที่ขา้ พเจ้าสอนให้ ในที่สุดเด็กคนหัดเดินรบกวนเธอหนักขึ้นเธอจึง
ลุกขึ้น ข้าพเจ้าก็เดินไปกับเธอ คงเดินสอนเธอเรื่ อยไป ในขณะที่เดินไปรอบ ๆ ห้องนมัสการ “น่าอ่อน
ระอา” แต่ก็คงติดตามเรื่ อยไป”
มิสลีซ่ ึงเป็ นคนตรงไปตรงมาเมื่อเห็นพวกหญิงที่แกล้งปิ ดประตูใส่ หน้าเราจึงพูดว่า “ถ้าพวก
ท่านไม่รับเอาพระเยซูเจ้าและทูลขอให้พระองค์ยกบาป พระองค์ก็จะปิ ดประตูสวรรค์ใส่ หน้าท่านดุจ
เดียวกัน” แล้วเธอจึงเอาพิณขึ้นมาและเอาเพลงนมัสการขึ้นมาร้อง แต่ยงั ไม่ร้องทันที ต้องอธิ บาย
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ข้อความเสี ยก่อนและร้องซ้ าให้เขาฟังหลายหน
พวกที่เคยร้องได้แล้วก็ช่วยเราร้องตามทานองและ
จังหวะของตน แม้จะไม่ประสานเสี ยงกัน แต่ดว้ ยน้ าใจยินดีก็ชดเชยความบกพร่ องของเพลงไปได้ และ
คงเป็ นที่พอพระทัยพระเจ้า
ข้าพเจ้าลุกขึ้นเทศนา ข้าพเจ้าใช้ถอ้ ยคาและความเจนชัดที่ชาวชนบทเคยฟัง เพราะเขาจะฟังยิง่
กว่านี้ไม่ได้ ถ้าขืนใช้คาที่เขาไม่เคยได้ยนิ จะฟังไม่รู้เรื่ อง หรื อมิฉะนั้นก็แปลความเอาเอง ตัวอย่างเช่น
ข้าพเจ้าใช้คาในพระคัมภีร์วา่ “เฉลียงหรื อระเบียง” โดยไม่ใช้คาที่ชาวชนบทรู้จกั เมื่อสอบถามหญิงคน
หนึ่งเข้าใจว่าอย่างไร เธอตอบคานั้นเข้าใจว่าข้าพเจ้าพูดว่า “หมาป่ า” แต่เมื่อได้หว่านเมล็ดพืชลงไปแล้ว
มันก็เกิดผลขึ้นทุกปี ตอนแรกเป็ นเมล็ดพืช ต่อมาก็เป็ นรวง ต่อมาก็เป็ นเมล็ดข้าวที่สุกในรวง เพราะว่า
พระเจ้าได้บนั ดาลให้ทวีข้ ึนเรื่ อย ๆ
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บทที่ 13 ผ่ านประตูทอง
ระหว่างฝังทะเลภาคตะวันออกของประเทศจีนและฝั่งตะวันตกของทวีปอเมริ กา มีมหาสมุทร
แปซิฟิคอันกว้างใหญ่ไพศาลตั้งอยู่ ข้าพเจ้ามีความปรารถนาอยูเ่ สมอว่า ขอให้น้ าในมหาสมุทรนี้จงรักษา
สันติภาพซึ่ งพระเจ้าประทานให้น้ ีมนั่ คงอยูต่ ลอดไป ชาติท้ งั สองนี้มีหลายอย่างเหมือนกัน แต่เฉพาะผูท้ ี่
เคยข้ามมหาสมุทรนี้หรื อรู ้จกั คนทั้งสองประเทศนี้จึงจะเข้าใจได้ดี และเห็นว่าสันติภาพระหว่างประเทศ
จีนและประเทศอเมริ กาเป็ นวิธีเดียวที่จะธารงสันติภาพได้ทวั่ โลก ประชาชนชาวจีนตั้ง 500 ล้านคนกาลัง
ยุง่ เหยิงในการเมือง เพราะพึ่งออกจากการเก็บตัวเสี ยนาน และพยายามจะปรับปรุ งตัวเองให้เข้ากับโลก
สมัยใหม่อนั กาลังหมุนจี๋ ข้าพเจ้าไม่เคยนึกคิดเลยว่าจะมีการขัดกันระหว่างประเทศเราทั้งสองเหมือน
อย่างปั จจุบนั นี้ ไม่มีประโยชน์อะไรที่จะไปคิดถึงความผิดพลาดทางการเมืองที่ทาให้เกิดการขัดกัน ควร
ถือตามคติของชาวจีนที่วา่ “เป็ นน้ าพระทัยของสวรรค์” พระเจ้าต้องการให้เหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นเพื่อ
เราจะได้สานึกตัวถึงความชัว่ ร้ายต่าง ๆ แล้วเลิกความชัว่ เหล่านี้เสี ย แล้วเดินตามทางสันติสุขของพระเจ้า
เพื่อมนุษย์ทวั่ ไป คือความสันติสุขแห่งไม้กางเขน
ครั้งหนึ่ง นักเรี ยนจีนในเซี่ ยงไฮ้ได้สอบถามข้าพเจ้าถึงเรื่ องต่าง ๆ ในอเมริ กา ข้าพเจ้าจึงถามเขา
ว่าอยากไปอเมริ กาหรื อ? เขาตอบว่านักเรี ยนในเซี่ ยงไฮ้อยากไปอเมริ กาด้วยกันทั้งนั้น ข้อความนี้ อาจเกิน
ความจริ งไปบ้างก็ได้ แต่ก็แสดงถึงความรู ้สึกของคนจีนเมื่อประมาณสัก 50 ปี ล่วงมาแล้ว อาจเป็ นเพราะ
ต้องการตอบแทนพวกมิชชันนารี ที่ได้มาแล้วประการหนึ่ง และเป็ นความปรารถนาของพวกนักเรี ยนที่
จะได้เห็นความเจริ ญรุ่ งเรื องฝ่ ายวัตถุดว้ ยตาตนเองหรื อต้องการจะมีปริ ญญาดุษฎีบณั ฑิตพ่วงท้ายชื่ออีก
ประการหนึ่งก็ได้ ในปี 1921 ข้าพเจ้าได้มีโอกาสร่ วมเดินทางไปกับมิสลีแมนในขณะไปเยีย่ มบ้านเดิม
เมื่อถึงเมืองฮอนโนลูลู ได้รับโทรเลขจากบุคคลผูส้ นใจในการประกาศพระศาสนา ขอเชิญให้เราไป
กล่าวคาปราศรัยตามคริ สตจักรต่าง ๆ
เรื อที่เราโดยสารได้ผา่ นประตูทองเวลากลางคืน ข้าพเจ้าได้เห็นไฟฟ้ าของประเทศอเมริ กาเป็ น
ครั้งแรกในเมืองซาฟรานซิ สโก ไม่มีเสี ยงเอะอะโวยวายของพวกกรรมกรที่ท่าเรื อ และพอใจในการเป็ น
ระเบียบของการตรวจหี บห่อฝ่ ายศุลกากร ในประเทศจีนที่มีความหนาแน่น งานตาแหน่งเดียวกันมีผแู ้ ย่ง
กันทามากมาย แต่บดั นี้หญิงจีนชื่อคริ สเตียนนา ไต๋ มาพบกับประเทศประชาธิ ปไตยอันแท้จริ งเข้าแล้ว
และได้พบกับความเมตตากรุ ณาทัว่ ไป เช่น จากคนขับรถรับจ้าง,เจ้าหน้าที่จาหน่ายบัตรโดยสาร,คน
รถไฟ ตลอดจนสมาชิกคริ สตจักรทัว่ ไป
มิสโดแนลดินา แดมมะรอน และมิสเตียนฟูจู จากมิชชันเพรชไปตีเรี ยน เพื่อนชาวจีนในนคร
ซานฟรานซิ สโกได้มาต้อนรับเราที่เรื อ เขาเคยมาต้อนรับเรื อที่มาจากประเทศจีนแทบทุกลาเป็ นเวลาตั้ง
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หลายปี มาแล้ว
เขานาเราไปที่ตึกแถวซึ่ งได้เช่าไว้สาหรับเราพักในขณะที่เจ้าของตึกนั้นเดินทางไป
นิวยอร์ค
ข้าพเจ้าใคร่ จะขอชมเชยสตรี สองคนที่กล่าวนานมาแล้ว ซึ่ งบัดนี้ออกรับบานาญแล้ว เขาได้ช่วย
พวกเด็กหญิงจีนไว้หลายร้อยคนและเด็กเล็ก ๆ ในขณะตกอยูใ่ นบ่วงดักของเขตชาวจีนในซานฟรานซิส
โก ในห้องนอนของมิสแดมมะรอนมีโทรศัพท์อยูใ่ กล้เตียง และเมื่อตารวจเรี ยกออกไปทาการร่ วมมือใน
เวลากลางคืนไม่วา่ ชัว่ โมงใด เธอจะตื่นขึ้นและออกไปค้นหาคนที่ตอ้ งการทันที และติดตามไป
ดาเนินคดีในศาลด้วยถ้าหากต้องการ ในขณะที่เราอยูท่ ี่น้ นั เธอได้รับโทรศัพท์จากตารวจให้ไปค้นหา
เด็กหญิงจีนคนหนึ่งซึ่ งถูกล่อลวงให้ไปเป็ นโสเภณี มิสแดมมะรอนรี บตรงไปยังแหล่งสงสัย ปี นบันได
ขึ้นไป เข้าไปในห้องจับตัวเด็กนั้นจูงออกไปทันที ในขณะนั้นเอง ฝาห้องกลเลื่อนได้ ๆ เลื่อนสกัดเธอ
และเด็กนั้นไว้ เธอจึงต้องปล่อยมือให้เด็กหญิงนั้นหลุดไป และกลับบ้านด้วยมือเปล่า แต่คดีน้ ีไปถึงศาล
ยุติธรรม และพวกเราได้ไปฟังการพิจารณาคดีน้ ีที่ศาลยุติธรรมด้วยกับมิสแดมมะรอน เธอไปยืนเป็ น
พยานต่อหน้าผูพ้ ิพากษาด้วยใบหน้าบริ สุทธิ์ เหมือนกับหน้าของทูตสวรรค์
กล่าวหาจีนเจ้าของโรง
โสเภณี วา่ หลอกลวงค้าเด็ก แต่ทนายจาเลยขู่คารามเธอเหมือนหมาป่ าพยายามพิสูจน์วา่ เด็กไปที่น้ นั เพื่อ
ติดต่อในธุ รกิจที่ชอบด้วยกฎหมายต่างหาก
ทุกคนเรี ยกมิสแดมมะรอนว่า “คุณแม่” และมิสวูวา่ “คุณน้า” พวกเด็กหญิงสาวในเมืองนั้นเล่า
ว่า คุณแม่และคุณน้าได้อุตสาหะฝ่ าอันตรายลึกเหมือนก้นทะเล ร้ายแรงเหมือนกลางเตาไฟ ผ่านปากเสื อ
ปากสิ งห์โตเข้าไปช่วยเราให้รอดออกมาได้ ต่อมาพวกเด็กหญิงจีนเหล่านี้ส่วนมากได้แยกย้ายไปอยูต่ าม
มลรัฐต่าง ๆ ของประเทศอเมริ กา เพื่อเป็ นพยานถึงฤทธานุภาพของพระคริ สต์
ในวันอาทิตย์ เราไปโบสถ์จีน เราได้พบกับผูน้ าวิญญาณที่มีใจร้อนรนคนหนึ่ง เขาคอยนา
วิญญาณถวายพระเจ้าเก่งที่สุด มิสลีแมนกล่าวในขณะสนทนาว่า เขาเสี ยใจที่มีโอกาสเป็ นพยานให้แก่
ครอบครัวหนึ่งที่เดินทางมาด้วยกันในเรื อ เมื่อเสร็ จการประชุมนมัสการแล้วได้กลับบ้านพักซึ่งมีเครื่ อง
ให้ความสะดวกทันสมัยอย่างพร้อมจนทาให้พวกเรารู ้สึกว่าเหมือนเด็ก เข้าไปสู่ เมืองเครื่ องจักรกลไกล
ต่าง ๆ มิสลีแมนก็จากประเทศสหรัฐไปเสี ยตั้ง 20 ปี ส่ วนข้าพเจ้าก็เป็ นคนแปลกหน้า ฉะนั้นเราจึงไม่
ชานาญในเครื่ องสะดวกสมัยใหม่ เครื่ องจักรใหม่ที่เราประสบก็คือบันไดอัตโนมัติ เราไม่กล้าลองใช้ดู
ต่างคนต่างเกี่ยงให้ลองดูก่อน แต่เราทั้งสองกลัวว่าจะตกกระไดปากแตก ฉะนั้น เราทั้งสองจึงต้องมี
บันไดธรรมดาสู งตั้ง 4 ชั้นเพื่อขึ้นลงใหม่ที่พกั สหายของเราคือมิสแดมมะรอนและมิสอูพยายามช่วยเรา
ทุกวิถีทาง แต่ก็มิได้อยูก่ บั ทุกเวลา และไม่นึกว่าเราจะโง่ถึงเพียงนั้น พอโทรศัพท์ดงั ขึ้นเราทั้งสองตกใจ
ต่างคนก็ต่างเกี่ยงให้เป็ นผูร้ ับ เพราะเรากลัวว่าจะฟังไม่รู้เรื่ องและประหม่าพูดไม่ออก
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เราทั้งสองไม่กล้าจะรับประทานน้ าก๊อกจึงต้องต้มเสี ยก่อนเหมือนกับที่เราทาให้ประเทศจีนโดย
ไม่รู้วา่ น้ าก๊อกนั้นบริ สุทธิ์ และปลอดภัย
พอถึงเวลารับประทานก็เตรี ยมตัวนัง่ พร้อมกันก็มีเสี ยงเคาะที่ประตูอย่างผูท้ ี่มีอานาจทาให้เรา
สะดุง้ เราก็พบผูป้ ระกาศใจร้อนรนคนที่กล่าวข้างต้น เธอบอกว่าพบครอบครัวที่เดินทางมาในเรื อพร้อม
กับเราที่ถนนเพื่อนามาพบกับเรา เขาได้นาครอบครัวนั้นมาด้วยใจร้อนรนในงานของพระเจ้า ครอบครัว
นี้ก็งงไปหมดไม่รู้เหตุผลที่เขาจูงเข้ามาพบ แต่ไม่ใช่ครอบครัวที่เราพบบนเรื อ แต่เราก็เชิญให้เขานัง่ และ
เขาก็ยนิ ดีที่ได้รู้จกั กับคนที่มาจากประเทศจีน แม้จะถูกนามารู ้จกั กันโดยวิธีอนั แปลกประหลาดนี้ก็ตาม
ปรากฏว่าเขาเป็ นคนมาจากตระกูลใหญ่ในฮ่องกง ซึ่ งข้าพเจ้าเคยรู ้จกั มาก่อน และมีความยินดีที่จะฟังคา
พยานของผูป้ ระกาศใจร้อนรนคนนั้น และก็ได้มาพบพวกคริ สเตียนด้วยกันในเมืองนี้ นับว่าผูน้ า
วิญญาณคนนี้คน้ หาวิญญาณมาถวายพระเจ้าได้เก่งมาก
ในขณะที่พกั อยูใ่ นเมืองซานฟรานซิสโก เราได้ทราบเรื่ องนิกายแปลก ๆ ที่มีผนู ้ ิยมกันมาก แต่
เรื่ องที่ขา้ พเจ้าสลดใจมากที่สุดก็คือพบวัดพุทธแห่งหนึ่งในเมือง เราจึงตั้งใจไปดูวา่ เขาทาอะไรกันบ้าง
ก่อนจะเข้าประตูไปเราได้กลิ่นธูป
พอย่างเข้าไปข้างในก็เห็นเขาจัดระเบียบเหมือนห้องประชุม
นมัสการคริ สเตียน แต่บนแท่นมีพระพุทธประดิษฐานอยูแ่ ทนที่จะใช้ม่านแพรกลับเอากระโปรงจีนไป
แขวนไว้บนเศียรพระพุทธรู ปมีนางชีผหู ้ นึ่งยืนอยูข่ า้ งแท่นตีฆอ้ งและระฆังสลับกัน ส่ วนพระสงฆ์ชาว
อเมริ กนั โกนหัวห่มผ้าเหลืองกาลังอธิ บายให้ที่ประชุมฟังว่าเมื่อพระเยซูมีอายุได้ 32 ปี พระองค์มิได้ไปที่
โบสถ์กรุ งเยรู ซาเล็ม แต่ได้ไปที่วดั พุทธและฟังคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ภายหลังเทศน์แล้วก็มีการ
ถวายทรัพย์แล้วมีการสวดมนต์โดยใช้ทานองของเพลงมนัสการคริ สเตียน เมื่อตอนเลิกพระสงค์น้ นั ก็ขอ
พระพรในนามของพระพุทธเจ้า ข้าพเจ้าถือว่าเป็ นการดูหมิ่นพระเจ้า เป็ นการเลียนแบบนมัสการ
ของคริ สเตียนแล้วเอาไปใช้นมัสการรู ปเคารพ ข้าพเจ้ามองดูหน้าที่ผทู ้ ี่มาประชุมเห็นว่าทุกคนล้วนแต่
เศร้า ๆ กันทั้งนั้น
เรารี บออกจากที่น้ นั เพราะเศร้าใจมาก พวกมิชชันนารี ช่วยให้ขา้ พเจ้าพ้นจากพุทธศาสนาใน
ประเทศจีน แต่ที่นี่ชาวพุทธหลอกลวงคนที่โง่เขลา ไม่มีคาพูดอะไรที่จะแสดงความเสี ยใจออกมาได้ เมื่อ
ออกมาที่สะพานข้างนอก ข้าพเจ้าเห็นหญิงสองคนเดินไปข้างหน้า คนหนึ่งเตี้ยดาส่ วนอีกคนหนึ่งผอม
สู ง จาได้วา่ สองคนนี้ออกมาจากที่ประชุมในวัดข้าพเจ้าจึงรี บไปที่คนสู งแล้วก็พดู กับเขาว่าข้าพเจ้าเดิม
เป็ นหญิงจีนนับถือพุทธศาสนาและไม่เคยได้รับความสันติสุขในใจเลย ทางเดียวที่จะพบสันติสุข คือ
โดยพระเยซูตริ สตเจ้า ที่รู้ได้ก็เพราะได้พบมาด้วยตนเองแล้ว
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หญิงสู งก้มมองดูขา้ พเจ้าแล้วด้วยน้ าตาคลอหน่วย เธอพูดว่า “หญิงจีนเล็กเอ๋ ย, โปรดบอกเรา
หน่วยว่าจะพบความสุ ขได้ที่ไหน ข้าพเจ้าเป็ นญาติของโรเบิร์ต มอริ สัน ไปนมัสการมาแทบทุกโบสถ์ใน
เมืองนี้ แต่ไปพบสันติสุขในใจเลย”
ข้าพเจ้าจึงเชิ ญให้เขามาสนทนากับข้าพเจ้าที่บา้ น ข้าพเจ้าเตรี ยมจะเขียนตาบลที่อยูใ่ ห้เขา จึง
หยิบกระดาษดินสอออกมาก็พอดีหญิงเตี้ยดาหันมาเล่นงานข้าพเจ้าด้วยความโกรธ ผลักข้าพเจ้าให้ถอย
หลังไปจนเกือบจะหงายหลังพูดว่า “เจ้าหญิงจีนเล็ก ๆ เจ้าจะพยายามให้เราเปลี่ยนศาสนาหรื อ? พวก
มิชชันนารี เหล่านี้ไปหลอกลวงเจ้ามาแล้วมิใช่หรื อ?” เขาจึงกระชากตัวหญิงคนสู งไปตามถนนโดยแรง
่ าติของโรเบิร์ต มอริ สัน เข้ามาอยูใ่ นวัดพุทธเมืองซานฟรานซิสโกไม่น่าเชื่อเลย
ส่ วนข้าพเจ้าคงยืนงงอยูญ
มิชชันนารี โปรเตสแตนท์คนแรกในประเทศจีนเป็ นบุคคลที่เจ้าพนักงานเรื อล้อเล่นว่า “หน้าอย่างนี้ หรื อ
ที่จะไปเปลี่ยนคนให้เขาถือศาสนา” แต่บดั นี้คนอื่นได้พยายามเปลี่ยนญาติของเขาให้เข้าถือพุทธศาสนา
ข้าพเจ้าไม่พบหญิงคนนี้ อีกเลย แต่เรื่ องนี้ประทับใจข้าพเจ้ามากอย่างไม่ลืมและข้าพเจ้าได้อธิษฐานขอให้
เขาพบสันติสุขในการรู้จกั พระเยซูคริ สต์
ในขณะที่ขา้ พเจ้าอยูใ่ นประเทศอเมริ กา ข้าพเจ้ามีใจร่ าเริ งตลอดเวลา ตื่นเต้นในสิ่ งที่ได้พบเห็น
ทุกคนนอกจากหญิงชาวพุทธที่พบบนสะพานเมตตาต่อข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าเห็นคนปฏิบตั ิหลัก
ประชาธิ ปไตยทัว่ ไปและงานของคริ สเตียนก็ขยายออกอย่างกว้างขวาง
ในปาซาเด็นนา มิส.และมิสซิส. มิลตันสจ๊วตได้มาเยีย่ มเราเป็ นคณะแรก และเชิญให้เราไปพักที่
บ้านไม่หรู หราและปรนนิบตั ิเราด้วยมือของเขาเอง
ในเมืองดีทรอย ก่อนที่จะปราศรัยในสมัชชาใหญ่ของเพรสไบตีเรี ยน ข้าพเจ้ากินอาหารไม่ได้
เป็ นเวลา 3 วัน แต่เมื่อขึ้นไปบนเวที แทนที่จะเห็นคนหน้าเศร้าและเคร่ งขรึ มมองไปรอบ ๆ ก็เห็นแต่คน
หน้าตายิม้ แย้มแจ่มใส ความประหม่าพรั่นใจจึงหายไป
ภายหลังจากการปราศรัยที่วิทยาลัยพระคัมภีร์มูด้ ีเมืองชิ คาโกแล้ว พวกนักเรี ยนทั้งหมดลุกขึ้น
และร้องเพลง “จงน้อมถวายมงกุฎแก่พระองค์พระเจ้าสู งสุ ด” ข้าพเจ้าจะไม่ลืมการดลใจครั้งนี้ จนวันตาย
ในนิวยอร์ ค ข้าพเจ้าได้ปราศรัยกับนักโทษที่เรื อนนาซิ งซิ ง และพอใจที่ทุกคนได้รับพระกิตติ
คุณและยอมเชื่อในพระเยซู เขาได้เข้าแถวภายหลังการประชุมนมัสการแล้วสัมผัสมือกับข้าพเจ้าและ
น้ าตาหยดลงบนมือข้าพเจ้า หลายคนบอกว่าจะได้พบกับข้าพเจ้าในสวรรค์
ที่เมืองนอฟิ ลด์ในมัดซาจูเซท เมื่อข้าพเจ้าไปปราศรัยกับพวกกรรมกรสตรี ที่สถาน ดี.แอล.มูด้ ี
เขาได้พากันสละค่าจ้างปอกข้าวโพดหนึ่งชัว่ โมงเพื่อสมทบทุนซื้ อหี บเสี ยงเพื่อให้ขา้ พเจ้านาไปใช้ตาม
บ้านนอกหนึ่งเครื่ อง
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ในวอชิงตัน ข้าพเจ้าพบกับประธานาธิ บดีฮาร์ ดิง ข้าพเจ้าจึงมอบหมึกจีนซึ่ งมหาจักรพรรดิจีน
ได้มอบให้แก่บิดาข้าพเจ้า ท่านมีความพอใจและได้สนทนากับข้าพเจ้า และได้ออกคาสั่งให้เจ้าพนักงาน
พาข้าพเจ้าชมทัว่ ทาเนียบขาว
ที่สานักงานลีแมนในเพนซิ ลเวเนีย ข้าพเจ้ายังระลึกถึงบุญคุณความช่วยเหลือของลุงของมิสลี
แมน คือ ดร. เฮนรี ลีแมน ผูท้ าการประกอบโรคศิลปะในเมืองฟิ ดาเดลเฟี ยมาเป็ นเวลา 55 ปี แล้ว เขาต้อง
อธิ ษฐานทุกวันเวลา 6 โมงเช้า บัดนี้เขามองอะไรไม่เห็น แต่ยงั คงสุ ขมุ คัมภีร์ภาพอยู่ เมื่อข้าพเจ้าแสดง
ความเห็นอกเห็นใจ เขาพูดว่า “โลกนี้เต็มไปด้วยความชัว่ ร้าย เป็ นการดียงิ่ ที่มองอะไรไม่เห็น”
มีหลายครั้งเมื่อโดยสารไปในรถไฟหรื อรถประจาทางจะมีคนยืน่ ธนบัตรใบละ 5 ดอลล่าร์
ให้แก่ขา้ พเจ้าบอกว่าขอสมทบทุนใจกิจการงานในประเทศจีน
ที่เมืองเชสเตอร์ตะวันตกในเพนซิลเวเนียและที่อื่น ๆ ข้าพเจ้าได้ปราศรัยกับเด็ก ๆ และได้แจก
อีแปะทองเหลืองมีรูตรงกลางให้เด็กคนละอันข้าพเจ้าบอกเด็กให้ผกู อีแปะไว้กบั ม่านหน้าต่าง และให้
ระลึกอยูเ่ สมอว่าเวลาเย็นที่เขาปิ ดม่านหน้าต่างเป็ นเวลาเช้าในประเทศจีนและขอให้อธิษฐานเพื่อชาวจีน
อีกหลายปี ต่อมาในระหว่างสงครามญี่ปุ่น เด็กเหล่านี้ได้เขียนจดหมายไปยังโรงพิมพ์ ขอให้ประกาศ
วิงวอนเด็กในอเมริ กาอธิ ษฐานเพื่อชาวจีนในเวลาเขาปิ ดม่านหน้าต่าง
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บทที่ 14 กลับสู่ ประเทศจีน
ไม่มีใครสามารถจะว่ายน้ าอยูบ่ นคลื่นได้นาน เพราะคลื่นจะต้องวิตกลงและนาเอาผูว้ า่ ยตกลงมา
ด้วย ในขณะที่ขา้ พเจ้าอยูใ่ นอเมริ กามารดาได้ขายบ้านในถนนโรงโม่หิน เพราะมันใหญ่เกินไปและ
ลาบากต่อการซ่อมแซม แล้วมารดาก็ยา้ ยไปอยูท่ ี่บา้ นเล็กที่ท่าชาวประมง บ้านหลังใหม่น้ ีมืดทึบและรู ้สึก
ว่าไม่เป็ นที่ชอบใจของพวกเรา มารดาได้ส่งโทรเลขเราได้รับที่ประเทศญี่ปุ่น ขอเชิ ญให้มิสลีแมนไปอยู่
ด้วย เพราะมารดาได้มอบให้ขา้ พเจ้าเป็ นเด็กอยูใ่ นความอุปการะของมิสลีแมนมาหลายปี แล้ว เมื่อกลับ
กรุ งนานกิง ข้าพเจ้าตกใจมากเมื่อรถม้านาข้าพเจ้าไปส่ งที่บา้ นใหม่ เพราะเป็ นบ้านเช่ามี 2-3 ห้องอยูท่ าง
ขวามือของทางเข้าเป็ นการตากหน้ามากไปหน่อยสาหรับผูท้ ี่เคยอยูใ่ นที่เก็บตัวมาแล้ว รู ้สึกว่าเป็ นการ
หันหน้าออกสู่ ถนนทีเดียว
มารดาอยูเ่ ป็ นสุ ขสบายดีขา้ พเจ้ารู ้สึกดีใจมากที่ได้มาเห็นท่านและครอบครัวของข้าพเจ้าอีก
สุ ขภาพของข้าพเจ้าเริ่ มเสื่ อมลง และต้องบอกงดกิจการหลายอย่าง ต่อมาข้าพเจ้าก็ได้รับความสะเทือน
ใจเมื่อมารดาได้ตายลงโดยกะทันหันในปี ต่อมา เมื่อข้าพเจ้าไปพักผ่อนในกุลิง มารดาก็ยงั สบายดี พออีก
สิ บวันต่อมาก็ได้รับโทรเลขแจ้งเรื่ องการตายนี้ ข้าพเจ้าจึงรี บมาจัดพิธีศพของท่านตามที่ท่านปรารถนา
ไว้ คือทาแบบคริ สเตียนและง่าย ๆ แม้บางคนในครอบครัวจะคัดค้านก็ตาม ท่านไม่ตอ้ งการให้ฝังใน
เมืองแฮงเจา เพราะบัดนี้เป็ นคริ สเตียนแล้วจึงฝังท่านไว้ที่ป่าช้าริ มภูเขาในที่ใกล้ ๆ กับ มร.ลีแมน
พี่สาวคนที่หกของข้าพเจ้าเป็ นชาวพุทธที่เคร่ งครัด แต่เธอก็พอใจพิธีเงียบ ๆ อันเต็มไปด้วย
ความหวังนี้ เมื่อ 25 ปี ก่อนนี้ เธอได้สมรสกับตระกูลมัง่ คัง่ ในกรุ งนานกิง บิดาของสามีเธอดารงตาแหน่ง
เช่นเดียวกับบิดาของข้าพเจ้า แต่ได้ตายลงกะทันหัน และสามีของเธอก็ตายด้วย เธอมีบุตรสามคน คนโต
อายุ 3 ขวบ คนรอง 2 ขวบ คนที่สาม 6 เดือน ในครอบครัวนี้จึงมีหญิงหม้าย 3 คน ยายคนหนึ่ง มารดา
และลูกสะใภ้บุตรคนโตได้รับมรดกจานวนมาก มัง่ มีเช่นนี้แล้วผลสุ ดท้ายจะเป็ นอย่างไร หญิงหม้ายทั้ง
3 ทาให้เด็กนี้เสี ยนิสัยตั้งแต่ยงั เล็ก ๆ ฉะนั้นจึงปกครองไม่ได้เมื่อโตขึ้น เด็กชายคนนี้ชื่อนายพูนสุ ข เป็ น
คนมีนิสัยอันธพาลและใช้จ่ายสุ รุ่ยสุ ร่าย เขาเยาะเย้ยการ้องไห้และการคัดค้านของพวกผูใ้ หญ่ถา้ ไม่ยอม
ให้เงินก็ทาลายหี บทรัพย์และลักเอาของมีค่าไปหมด เขาใช้เงินจานวนตั้งหลายหมื่นเป็ นเทน้ าในการเล่น
ผูห้ ญิง เล่นการพนันและเสพของมึนเมา
คืนวันหนึ่ง ในขณะเล่นการพนันได้เสี ยเงินจานวนมาจึงกลับบ้านแต่เช้ามืดเพื่อขู่เข็ญเอาเงินจาก
ยาย เขาจึงเข้าไปในห้องนอนของยายและขู่ให้ส่งสร้อยไข่มุกให้
ยายตกใจไม่รู้สร้อยไข่มุกอะไร เขาจึงบอกว่าสงสัยสร้อยไข่มุกสายที่จะให้เขาในเวลาสมรส
ยายจึงบอกว่าเป็ นทรัพย์สินมรดกจะให้แก่เจ้าสาวของเขาเท่านั้น
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แต่เขาก็ข่ใู ห้ส่งให้โดยเร็ ว บอกว่าเมื่อสมรสแล้วเอาสิ่ งอื่นให้เจ้าสาวก็ได้
ยายสังเกตดูความเย่อหยิง่ จองหองของหลานจึงไม่ยอมให้ หลานจึงกระโดดเข้าตบหน้ายาย ขู่
เอาทรัพย์ให้ได้ พี่สาวคนที่ 6 ได้ยนิ จึงรี บวิง่ ไปดู แต่นายพูนสุ ขก็ได้ผลักมารดาของตัวล้มไป คนครัวถือ
ถังเดินผ่านจึงตกใจวิง่ เข้าไปดูและเอาน้ าสาดนายพูนสุ ข แต่ก็หลบได้ คนครัวโกรธมากตั้งใจจะเล่นงาน
คนชัว่ ร้ายคนนี้จึงยกเก้าอี้ทุ่มนายพูนสุ ข ๆ หลบหนีไปได้
นายพูนสุ ขออกจากกรุ งนานกิงไปยังเมืองวูซี ตระกูลนี้มีหา้ งร้านใหญ่ ๆ หลายแห่งและไปใช้
อานาจขู่เข็ญเอาเงินจากผูจ้ ดั การ แล้วก็เขียนจดหมายมาขู่ทางบ้านว่าจะทาร้ายน้องชายให้พิการตลอด
ชีวติ เพื่อไม่ให้มีโอกาสรับมรดกได้ เขาจ้างคนร้ายมาซุ่ มคอยทาร้ายนายทรัพย์สินในขณะที่เขาเดินไป
โรงเรี ยน แต่อุบายนี้ได้ล่วงรู ้ น้องชายจึงไปซ่อนตัวเสี ยที่อื่น พี่สาวที่หกเขียนจดหมายไปยังบรรดา
ผูจ้ ดั การห้างในเมืองวูซีสั่งไม่ให้เงินแก่นายพูนสุ ข และแจ้งตารวจให้จบั กุม แต่เขาฉลาดมากจึงหลบหนี
ไป พี่ชายคนที่ 8 ออกอุบายชักชวนเขามาเล่นหมากรุ ก และมารดาของเขารี บไปแจ้งตารวจมาล้อมบ้าน
นายพูนสุ ขหลงอุบายจึงเข้ามาเล่นหมากรุ ก แต่ในไม่ชา้ ก็ชกั ระแวงสงสัยว่าเป็ นอุบาย เขาจึงหาโอกาส
หนีไปจนได้จึงเป็ นการเอาชนะพวกญาติพี่นอ้ งอีกครั้งหนึ่ ง
ตอนหลังเขาถือปื นไปขู่ผจู้ ดั การห้างให้ส่งเงินให้เขา ถ้ามิฉะนั้นเขาจะยิงให้ตาย พวกเสมียนรุ ม
กันจะเล่นงานเขา ๆ จึงต้องหนีไป เมื่อพี่สาวคนที่หกทราบข่าวนี้ก็หมดปั ญญา มีทางเดียวเท่านั้นคือจับ
ใส่ คุกเท่านั้น เธอจึงบอกตารวจให้จดั การทันที ในที่สุดนายพูนสุ ขก็ถูกจับและจาคุก มารดาจึงประกาศ
ในหนังสื อพิมพ์ตดั เขาออกจากการเป็ นทายาท เธอได้รับความช้ าใจมาก และเป็ นเวลาที่เธอพาลูกอีกสอง
คนมาอยูก่ บั เราที่ท่าเรื อชาวประมง การสวดมนต์และปฏิญาณตนกินผักก็ไม่ช่วยระงับทุกข์ของเธอได้
ดังนั้นเธอจึงยอมฟังเรื่ องวิธีพบสันติสุขในพระคริ สต์จากเรายิง่ กว่าแต่ก่อน แต่ตอ้ งใช้เวลาพากเพียรและ
สั่งสอนเธออยูห่ ลายสัปดาห์เธอจึงรับเอาพระคริ สต์ แล้วเธอก็เลิกกินเจ ต่อมาบุตรอีก 2 คนของเธอก็รับ
เอาพระคริ สต์ ทั้งสามคนจึงรับบัพติศมาพร้อมกัน แม้จะมีการทดลองเกิดขึ้น ความเชื่ อของเธอก็เข้มแข็ง
ยิง่ ขึ้น ต่อมาเธอได้มอบการถวายชีวติ นายพูนสุ ขให้แก่พระเจ้าและอธิ ษฐานเผื่อเขาด้วยความจริ งใจ
นายพูนสุ ขได้เขียนจดหมายถึงข้าพเจ้าให้พดู กับมารดาของเขาให้จดั การปล่อยเขาออกจาก
เรื อนจา มิสลีแมนได้ส่งพระคัมภีร์ไปให้เขาอ่านแล้วเขาก็อา้ งข้อพระคัมภีร์เพื่อแสดงว่าเขาได้กลับใจ
แล้ว เมื่อข้าพเจ้าเสนอให้ปล่อยเขา ทุกคนก็คดั ค้านว่าจะไม่ยอมเกี่ยวข้องเป็ นอันขาดถ้าขืนจัดการปล่อย
ตัวออกมา ข้าพเจ้าจะต้องรับผิดชอบ อย่างไรก็ดีขา้ พเจ้าอยากจะให้โอกาสแก้ตวั แก่เขาจึงบอกไปว่า
ข้าพเจ้าจะเป็ นผูร้ ับรองให้ ถ้าเขากลับมาบ้านและสัญญาว่าจะเชื่อฟังข้าพเจ้า เขายอมตกลงดังนั้น ข้าพเจ้า
จึงจัดการปล่อยตัวเขาไป
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ขณะที่ครอบครัวกาลังประชุ มอธิ ษฐานในตอนเช้าและอ่านพระคัมภีร์กิจการตอนที่เปาโลถูก
ปลดปล่อยออกจากเรื อนจา ทันใดนั้นก็มีเสี ยงดังข้างนอก ประตูได้เปิ ดออก แล้วนายพูนสุ ขก็ได้มายืนอยู่
ตรงหน้าเรา ข้าพเจ้าก็รู้ได้ทนั ทีวา่ นิสัยของเขายังไม่เปลี่ยนแปลง ความเกลียดชังยังคุอยูใ่ นดวงใจของเขา
ข้าพเจ้าก็รู้สึกสลดใจทันที เขาไม่กลับใจเขาหลอกลวงข้าพเจ้า ๆ จะจัดการประการใดดี มารดาของเขา
พูดด้วยแต่เขาไม่ยอมพูด เขาพูดกับข้าพเจ้าเท่านั้น ข้าพเจ้าจึงให้เขาไปอยูใ่ นห้องข้าพเจ้าและห้ามไม่ให้
เขาออกจากบ้านโดยมิได้รับอนุญาตจากข้าพเจ้าและต้องไปในรถลากของข้าพเจ้าเท่านั้น
พี่สาวคนที่หก, สะใภ้คนที่สองและคนอื่น ๆ ได้ประณามข้าพเจ้าหาว่าเด็กคนนี้ไม่เปลี่ยนนิสัย
เขาใช้อุบายหลอกลวง เมื่อมีเสื ออยูใ่ นบ้านแล้วต่อไปจะเกิดเรื่ องใหญ่โต
เขาได้เขียนข้อความเตือนใจไว้ในห้องตามฝาผนังว่า “ต้องฆ่ามารดาให้ตาย” “ต้องฆ่าผูจ้ ดั การ”
“ต้องฆ่าน้องชาย” เวลาเดือดดาลขึ้นมาถีบประตูห้องจนพัง ข้าพเจ้าจะพูดอะไรเขาก็ไม่ตอบ นัง่ ขรึ ม
มองดูแต่พ้นื กระดานเท่านั้น คนใช้เก่าแก่ของเขาพูดว่า “เด็กคนนี้เป็ นคนชัว่ ร้ายที่สุดเท่าที่เคยเห็นมา ถ้า
เด็กคนนี้ เปลี่ยนใจได้ คนในหมู่บา้ นของข้าพเจ้าทั้งหมดก็จะเชื่อพระเยซู ” ข้าพเจ้าจัดหางานให้เขาทา
และจัดการให้เขาคัดเลือกข้อความในใบปลิว เขายอมทา แต่จิตใจยังคงแข็งกระด้างเหมือนหิ นอยู่
เช่นเดิม
ต่อมาเขาเริ่ มเขียนบทประพันธ์และบทความส่ งไปลงในหนังสื อพิมพ์เขามีวธิ ี เขียนที่ดีเลิศ
หนังสื อพิมพ์ได้ให้ค่าเขียนแก่เขาอย่างงาม ดังนั้นเขาจึงมีอาชีพทาเพลินอยูเ่ ป็ นเวลานาน อีกสองปี ต่อมา
เขาสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้และสอบได้เป็ นที่หนึ่ง ชีวติ ของเขาได้เปลี่ยนแปลงไปแต่เดิมเคยสุ รุ่ยสุ ร่าย
บัดนี้เหนียวแน่นดี เดิมเคยเกียจคร้าน บัดนี้ขยันขันแข็งดี เดิมเคยเอะอะบัดนี้ เป็ นคนสงบเสงี่ยม แต่ยงั ไม่
ยอมพูดกับมารดาระหว่างนี้ ดังนั้นเราจึงรู ้วา่ เขายังมีความโกรธอยู่ และยังไม่สานึกบาปของตน แต่
มารดาก็ไม่เลิกอธิ ษฐานเพื่อเขา
ภายหลังเรี ยนจบแล้ว เขาได้ไปเมืองฮังเจาเพื่อศึกษาต่อในวิทยาสู งขึ้นไป แต่ตอนนี้เองเขาก็ตอ้ ง
ล้มป่ วยซูบผอมและอ่อนเปลี้ยลงเรื่ อย ๆ และจวนจะตายอยูแ่ ล้ว เมื่อเข้าคัน่ ร้ายแรงเช่นนี้พระเจ้าทรง
ตอบคาอธิ ษฐานของมารดาและทรงเปิ ดตาให้เขาเห็นว่าเขาเป็ นผูท้ าความผิดบาปต่อมารดาและน้องชาย
ไม่ใช่นอ้ งชายและมารดาทาความผิดบาปต่อเขา เขาจึงสานึกตัวเองเหมือนเรื่ องบุตรน้อย และรู ้วา่ ความ
บาปของเขานั้นใหญ่หลวงยิง่ นัก เขาจึงอยากจะเห็นหน้าตามารดา เมื่อมารดาก้มลงดูหน้าเขา ๆ จึงจ้อง
มองดูหน้ามารดาอย่างไม่เคยพบมาตั้งนาน มองเห็นทุกข์ที่ตวั เองได้ก่อให้เกิดขึ้นแล้วก็ร้องไห้พดู ว่า
“คุณแม่ครับ คุณแม่รักและเมตตากรุ ณาผม แต่ผมเป็ นสุ นขั ที่กดั มือผูท้ ี่ให้อาหาร เนรคุณต่อผูม้ ีพระคุณ
ขอได้โปรดยกโทษให้ผมเถิดครับ”
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มารดาร้องไห้ตอบว่า “เจ้าเป็ นบุตรของแม่, แม่ยกโทษให้ท้ งั หมด แต่เจ้าจะต้องขอให้พระเยซู
ยกโทษให้แก่เจ้าเหมือนกัน พระเยซูเท่านั้นที่จะกาจัดบาปของเจ้าและชาระจิตใจของเจ้าให้บริ สุทธิ์ ได้”
บุตรจึงตอบว่า “ครับ, ผมจะขอให้พระเยซูยกโทษแก่ผมและเป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดของผม
ขอให้คุณแม่อธิ ษฐานเพื่อผมด้วย” ในขณะที่มารดาอธิ ษฐานน้ าตาหยดลงถูกแก้มที่ซูบผอมของบุตร นับ
แต่น้ นั มาบุตรก็ค่อยทุเลาขึ้นและเกือบจะหายปกติอยูแ่ ล้ว ก็เผอิญคนใช้นาอาหารที่ไม่สะอาดมาให้เขา ๆ
จึงกลับทรุ ดหนักลง วันหนึ่งเขาจึงรี บให้คนไปตามศิษยาภิบาลมาทาพิธีบพั ติศมา และอีกสองสามวัน
ต่อมาเขาก็สิ้นใจ และไปเข้าเฝ้ าองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าในสวรรค์
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บทที่ 15 ราชินีแห่ งตาหนักมืด
ตลอดระยะเวลาที่เรามาอยูท่ ี่บา้ นท่าชาวประมงก็ประสบแต่ความตาย เช่น มารดา, พี่ชายคนที่
สองและภรรยา, ลูกพี่ลูกน้องคนหนึ่ง,หลานชายอีกคนหนึ่งคือนายพูนสุ ข และครอบครัวของเราก็แยก
ย้ายกันไป เนื่องจากสุ ขภาพของข้าพเจ้าถอยเสื่ อมลง มิสลีแมนจึงตัดสิ นใจที่จะย้ายไปอยูท่ ี่บา้ นซึ่ งปลูก
ไว้หลังห้องประชุมนมัสการที่ถนนโรงย้อมผ้า เพราะในเวลานั้นไม่มีเงินจะปลูกสาเร็ จ ดังนั้นชาวบ้าน
จึงเรี ยกว่า “ชั้นบนมีหน้าต่างสาเร็ จเรี ยบร้อย ข้างล่างมีแต่ประตูลูกกรงไม่มีฝา”
ระหว่างปี 1930-1937 ขณะที่อยูบ่ นถนนย้อมผ้า มิสลีแมนได้ทางานสาคัญยิง่ สาเร็ จ ส่ วน
ข้าพเจ้าก็ได้รับทุกข์ทรมานแสนสาหัส มิสลีแมนได้ทาให้ความฝันของบิดาเธอสาเร็ จผล คือเมื่อ
ประมาณ 50 ปี ล่วงมาแล้ว ท่านได้ทาการศึกษาภาษาจีนเพื่อตัวเองก่อน แล้วต่อมาได้พยายามสอนคน
อื่นให้อ่านหนังสื อพระคัมภีร์ออก ท่านได้ฝันถึงการที่จะทาให้ภาษาจีนเขียนง่ายเข้า
สาหรับชาวจีน ตัวอักษรที่เขียนขึ้นถือว่า เป็ นวัฒนธรรมชั้นเยีย่ มของชาติ ตัวอักษรจีนไม่ใช่
เครื่ องหมายแสดงการออกเสี ยงเช่นตัวอักขระภาษาอังกฤษ แต่ตวั อักษรจีนเป็ นภาพของสิ่ งต่าง ๆ ที่
นาเอามาประกอบเป็ นความคิดขึ้นใหม่ ฉะนั้นตัวหนังสื อจึงเป็ นเครื่ องแสดงความคิดลึกซึ้ งและเป็ นภาพ
วิจิตรด้วย ฉะนั้นการเรี ยนอ่านและเรี ยนเขียนจึงต้องใช้เวลานานมาก นี่แหละเป็ นข้อบกพร่ องสาคัญ
เพราะต้องใช้เวลานานมากในการเรี ยนรู ้หลักของภาษา คนที่มีเวลาว่างจริ ง ๆ เพียงจานวนน้อยเท่านั้นจึง
จะสามารถเรี ยนได้ ส่ วนประชาชนทัว่ ไปเรี ยนรู ้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น แม้แต่ในระบบการศึกษาสมัยใหม่
ก็มีคนเพียง 2 ใน 10 เท่านั้นที่สามารถอ่านออกเขียนได้
แต่วฒั นธรรมตะวันตกได้นาเอาแนวความคิดแบบใหม่มาด้วยกล่าวคือ ถือว่าการเขียนหนังสื อ
เป็ นเครื่ องมือเผยแพร่ ที่สาคัญสาหรับคนทัว่ ไป มิใช่เป็ นสมบัติของบุคคลชั้นอภิสิทธิ์ เสี ยแล้ว บุคคลชั้น
ผูน้ าของจีนใหม่ เห็นความสาคัญของการศึกษาที่จะกาจัดการไม่รู้หนังสื อของคน 500 ล้านให้หมดไป
และใช้ภาษาพูดอย่างเดียวกันให้ทวั่ ประเทศจีน ถ้าทาการปฏิรูปนี้ไม่สาเร็ จ ประเทศจีนก็ไม่หวังที่จะเป็ น
ชาติสาคัญในโลกสมัยใหม่ได้
ประเทศเกาหลีได้ใช้ระบอบนี้มาตั้งหนึ่งพันปี แล้ว และประเทศญี่ปุ่นก็ใช้วธิ ี เดียวกันกวาดล้าง
การไม่รู้หนังสื อให้หมดไป
ฉะนั้น รัฐบาลคณะชาติจีนจึงได้วางโครงการ 5 ปี ซึ่ งจะจัดให้ใช้พดู ภาษาปั กกิ่งเป็ นมาตรฐาน
ทัว่ ประเทศ และดาเนิ นการตามโครงการศึกษาประชาชนได้ใช้ระบบออกเสี ยงเพื่อทาให้การอ่านและ
เขียนง่ายเข้า คือใช้เครื่ องหมาย 37 อย่างเพื่อเขียนลงเป็ นคาพูดทุกคาพูดไม่ให้เกินกว่า 3 เครื่ องหมาย
ฉะนั้นทุกคนอาจเขียนภาษาคาพูดเป็ นตัวหนังสื อได้ และสามารถอ่านข้อความที่เขียนได้ดว้ ย
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เพื่อขยายประโยชน์ของระบบนี้ คาออกเสี ยงทุกคาได้เอาผสมกับตัวอักษรที่ตรงกันเป็ นแถว
ขนานกัน ฉะนั้นคนที่เรี ยนออกเสี ยงได้ก็อ่านตัวหนังสื อได้
คาออกเสี ยงที่ควบไปกับตัวอักษรมิใช่ทาให้การออกเสี ยงของตัวอักษรตั้งเกือบ 5000 ตัวใน
พระคัมภีร์อย่างถูกต้องเท่านั้น แต่ยงั ทาให้ผนั เสี ยงได้ถูกต้องด้วย ตัวอักษรที่ยาก ๆ ที่มีระบบการออก
เสี ยงวางอยูใ่ กล้ ๆ ไม่ยากไปกว่าการออกเสี ยงตัวอักษรง่าย ๆ ตามแบบใหม่น้ ี เรี ยนจริ ง ๆ เพียง 2-3
สัปดาห์ก็สามารถอ่านออกเขียนได้ ซึ่ งตามระบบเก่าต้องใช้เวลาถึง 30 ปี เป็ นอย่างน้อย
สาหรับพวกมิชชัน่ นารี ที่มาเรี ยนภาษาจีนถือกันว่าเป็ นภาษาที่ยากที่สุดในโลก การศึกษาออก
เสี ยงทาให้พดู และใช้ได้ถูกต้อง มิฉะนั้นแล้วจะไม่มีวธิ ี อื่นที่จะเรี ยนได้ถูกต้อง มีพวกมิชชัน่ นารี ใหม่ ๆ
ที่ออกเสี ยงและใช้สาเนียงผิดทาให้เกิดตลกขบขัน แต่การพูดผิดเรื่ อย ๆ ไปไม่ใช่ของขบขันเลย
มิสลีแมนเห็นว่าอาจใช้วธิ ี น้ ีพิมพ์พระคัมภีร์ให้มีตวั อักษรและการออกเสี ยงขนานกันไปได้ เพื่อ
จะได้ให้คนธรรมดาสามัญมีพระคัมภีร์ทวั่ ไปถือหลักที่วา่ “ให้ชายหญิงและเด็กทุกคนมีพระคัมภีร์” พระ
คัมภีร์ที่คนธรรมดาสามัญอ่านออกทาหน้าที่เผยแพร่ พระกิตติคุณได้ดีกว่าวิธีอื่น และความเข้มแข็งของ
คริ สตจักร ก็ตอ้ งอาศัยจานวนของสมาชิกที่สามารถอ่านพระคัมภีร์เป็ นส่ วนสาคัญ
วันหนึ่งขณะที่รับประทานอาหารได้สนทนากับสหายผูห้ นึ่ งถึงการที่จะเข้าร่ วมมือกับรัฐบาลใน
โครงการศึกษาประชาชน สหายผูน้ ้ นั ก็ได้พดู ว่าเขายินดีจะให้เงินเริ่ มดาเนินการเป็ นจานวน 2,000 ดอล
ล่าร์
นับว่าเป็ นสิ่ งประทานจากสวรรค์ มิสลีแมนได้รับเอาทันที สมัยนั้นเงินจานวนนี้คิดเป็ นเงินจีนก็
ราว 6,000 เหรี ยญ และพอที่จะใช้จ่ายเป็ นทุนเริ่ มแรกของโครงการ มิสลีแมนจึงจ้างผูพ้ ิมพ์ที่ชานาญหนึ่ง
คนและลูกมือสองคน ต่อมาตั้งที่ทาการขึ้นที่เมืองเซี่ ยงไฮ้ การทาตัวสะกดและเสี ยงที่ถูกต้องของคา ผสม
ตัวอักษรกับระบบออกเสี ยง การออกแบบตัวพิมพ์ ทาแม่พิมพ์หล่อตัวอักษร หล่อตัวพิมพ์ เรี ยงพิมพ์,
อ่านปรู๊ ฟ และพิมพ์สาเร็ จเหล่านี้ตอ้ งติดต่อกันโดยทางไปรษณี ยร์ ะหว่างกรุ งนานกิงและเซี่ ยงไฮ้ เธอทา
หน้าที่ตรวจปรู๊ ฟ ส่ วนคนงานออกกาลังหล่อตัวพิมพ์, เรี ยงพิมพ์และจัดพิมพ์ สมาคมพระคัมภีร์ตกลงว่า
จะทาการพิมพ์จาหน่ายเมื่อเราทาเสร็ จแล้ว
สตรี ผเู ้ ดียวมีเงินเพียง 2,000 ดอลล่าร์ จดั พิมพ์พระคัมภีร์ท้ งั เล่มโดยให้มีตวั หนังสื อและวิธีออก
เสี ยงเพื่อประโยชน์ของชาวจีนทัว่ ไป นับว่าเป็ นงานหนัก แต่เธอก็มีความรู้พอที่จะทาได้ เธอมีความรู้ใน
สาเนียงและคาพูดของชาวจีนเป็ นอย่างดี มีความตั้งใจเหมือนเหล็ก และมีความเชื่อมัน่ ในการงาน
ข้าพเจ้าก็สนใจงานนี้ และเตรี ยมตัวที่จะช่วยเหลือ แต่ไม่ใคร่ รู้เหตุการณ์ขา้ งหน้า วันหนึ่งตอน
เช้าฤดูหนาว ข้าพเจ้าไปพบกับนายกเทศมนตรี ดว้ ยกิจธุ ระ สังเกตเห็นมีเตาผิงไฟในที่ทาการของเขาจึง
อยากได้สักหนึ่งเตา พอข้าพเจ้ากลับถึงบ้านข้าพเจ้าว่าห้องใหญ่ได้ถูกเปลี่ยนแปลงให้เป็ นห้องอบอุ่นใน
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ฤดูหนาว ข้าพเจ้ายังไม่ทนั จะนัง่ ลงเรี ยบร้อยก็พอดีมีคนสองคนหามเตาแบบเดียวกับที่ขา้ พเจ้าเห็นใน
ห้องของนายกเทศมนตรี เข้ามา มีคนจัดส่ งมาให้ขา้ พเจ้า ข้าพเจ้าพอใจในห้องอบอุ่นและได้เห็นแสงไฟ
สว่างก่อนจะเข้านอน,ชอบมาก
แต่ขา้ พเจ้ามิได้เห็นมันอีกเป็ นเวลาปี กว่า ในตอนเช้าข้าพเจ้าตื่นขึ้นรู ้สึกว่าบ้านหมุนติว้ และ
สายตาพร่ าไปหมด และตัวแข็งทื่อเหมือนผีตาย ข้าพเจ้าไม่สามารถจะบอกใครได้วา่ เป็ นอะไร ข้าพเจ้า
ได้แต่ครางและโบกมือไปมา มิสลีแมนและคนใช้เข้าใจจึงช่วยกันพยาบาลจนเต็มความสามารถ ทาม่าน
ดารอบห้องเพื่อกันแสงสว่างและเอาผ้าดาผูกตาข้าพเจ้า มีหญิงคนหนึ่งคอยอยูใ่ กล้ขา้ พเจ้า ข้าพเจ้านอน
นิ่งเหมือนคนตายไม่อาจกินอะไรได้ เคลื่อนไหวไม่ได้เป็ นเวลา 17 วัน พูดไม่ได้แปดเดือน และลืมตา
ไม่ได้เป็ นเวลาหนึ่งปี ครึ่ ง
ดร. ดาเนียลแห่งเพรสไปตีเรี ยนมิชชันได้มาเยีย่ มข้าพเจ้าบ่อย ๆ และช่วยเหลือข้าพเจ้า แต่เมื่อ
สิ้ นปี หนึ่งภายหลังที่ได้ปรึ กษากับผูเ้ ชี่ยวชาญกับทุก ๆ โรคแล้ว เขาก็บอกว่าหมดหวังและให้แจ้งแก่
ครอบครัว พี่ชายพี่สาวและสหายก็จดั เตรี ยมหี บศพและผ้าคลุมศพ แต่มิสลีแมนไม่หมดหวัง ได้ส่งโทร
เลขไปต่างประเทศขอให้ช่วยกันอธิ ษฐาน และจ้างช่างมาเตรี ยมเครื่ องแต่งตัวฤดูร้อนเพื่อข้าพเจ้า ส่ วน
พวกในครอบครัวเตรี ยมการฝังศพข้าพเจ้า
ครอบครัวต้องการให้เรี ยกหมอจีนที่มีชื่อเสี ยงมาตรวจ
ข้าพเจ้า หมอจีนจับมือข้าพเจ้าและพูดว่า “มิสไต๋ , พวกเรานับถือชื่ อเสี ยงของเธอ แต่เธอต้องเข้าใจว่า
น้ ามันกาลังแห้งและตะเกียงจวนจะดับ เธอจะมีชีวติ ไม่เกินสามวัน”
ข้าพเจ้านอนอยูบ่ นเตียงใกล้จะตายจึงไม่รู้สึกเจ็บปวด และฝันเห็นมงกุฎงามลอยขึ้นสู่ สวรรค์
ข้าพเจ้าได้ยนิ เสี ยงเพลงไพเราะจึงคิดในใจว่า “แหม, เขาต้อนรับดีเหลือเกิน” แต่ขา้ พเจ้าได้ยนิ เสี ยงบอก
ว่า “ไม่ใช่เป็ นการต้อนรับ แต่เป็ นการฝึ กซ้อมเท่านั้น” เมื่อข้าพเจ้าตื่นขึ้นได้ยนิ เสี ยงมิสลีแมนอธิ ษฐาน
และสะอื้นอยูใ่ กล้ ๆ ข้าพเจ้า ๆ ป่ วยหนักจวนตายแล้ว แต่บดั นี้เริ่ มทุเลาขึ้น
รุ่ งขึ้น ดร.ดาเนียลส่ งจดหมายมาบอกว่า “ได้ตรวจดูอาการปรากฏว่าเป็ นโรคลักกะปิ ดลักกะเปิ ด
และเหน็บชา ไม่มียาใดรักษาให้หายได้นอกจากบังคับให้รับประทานอาหาร (ภายหลังที่ป่วยมาตั้ง 16 ปี
แล้วจึงปรากฏว่าโรคของข้าพเจ้านั้นคือไข้จบั สั่นเรื้ อรังในไขข้อกระดูก) การบังคับให้รับอาหารเป็ นการ
ทรมานยิง่ เพราะข้าพเจ้ามักจะคลื่นเหี ยนบ่อย ๆ พอข้าพเจ้ารับประทานอาหารทีไรเกิดรู ้สึกเจ็บปวด
ทันที รู ้สึกเหมือนไฟสุ มหัวร้อนจัด ฉะนั้นจึงต้องใช้ถุงน้ าแข็งพันรอบศีรษะและพวกผูห้ ญิงก็เอา
แอลกอฮอล์มานวดและพัดให้เย็น มาเลเรี ยในกระดูกนี้ร้ายแรงมาก แม้ในฤดูหนาวพัดเข้ามา ข้าพเจ้าได้
เปิ ดหน้าต่างจนหมดแล้วก็ยงั ไม่สามารถจะทนความร้อนได้ อาการคลื่นเหี ยนทาให้รับประทานอาหาร
และเก็บอาหารไว้ไม่ได้ ปากเจ็บมือดาและข้อมือมีแต่กระดูก ต่อมาก็ค่อยรับประทานอาหารได้ พระเจ้า
โปรดให้ขา้ พเจ้าไม่ตายและกลับมีชีวติ อีก
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เมื่อค่อยยังชัว่ แล้วก็กลับจับไข้อีก จึงจาต้องนอนป่ วยอีก ตลอดเวลาความมืดนี้ ความสว่างของ
พระเจ้าไม่เคยล้มเหลวเลย แม้ขา้ พเจ้าจะมีพนั ลิ้นก็ไม่สามารถจะพรรณนาพระมหากรุ ณาธิคุณ หรื อ
บรรยายการเอาใจใส่ ของพระองค์ได้ หรื อแม้ “ปากกาที่อยูใ่ นมือจะผลิดอก” ตามสุ ภาษิตจีนก็จะ
พรรณนาได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น
มีหมู่บา้ นเล็กแห่งหนึ่งห่างจากฝั่งแม่น้ าแยงซี ออกไป ชาวนามักจะได้ยนิ เสี ยงร้องไห้ของหญิง
อายุ 18 ปี คนหนึ่งเพราะถูกสามีและครอบครัวของสามีทุกตีเสมอ วันหนึ่งตอนค่า หญิงคนนี้หนี ออกจาก
บ้านไปซ่อนตัวอยูท่ ี่นา ตัวเธอสั่นเทาเมื่อได้ยนิ เสี ยงสามีและแม่ผวั เรี ยกชื่อและด่าตลอดทางขณะตามหา
ภายหลังเที่ยงคืนเมื่อทุกสิ่ งสงบเงียบแล้ว หญิงคนนี้ก็หนี ไปกรุ งนานกิง ต่อมาเพื่อนนามาส่ งบ้านของเรา
เขาจึงขอทางานอยูใ่ นบ้านไม่ขอออกไปข้างนอกเพราะกลัวสามีจะพบ ดังนั้นเขาจึงอยูใ่ นห้องมืดกับ
ข้าพเจ้าเพื่อพยาบาลข้าพเจ้า
เด็กคนนี้มีอุปนิสัยเป็ นนางพยาบาล ในเวลาว่างเธอก็ฝึกหัดอ่านและเขียน เขาบันทึกเกี่ยวกับ
การพยาบาลข้าพเจ้าไว้ตลอดเวลาเป็ นกองหนังสื อสู ง เป็ นคนมีใจกรุ ณาและมีความคิดรอบคอบ น้ าตา
อันอบอุ่นของเธอหยดลงบนมือข้าพเจ้าและข้าพเจ้าได้ยนิ เธอบ่นเงียบ ๆ ว่า “โอ้, พระเจ้าแห่งสวรรค์
เมื่อข้าพเจ้าเหน็จเหนื่อยและไปพักผ่อน แต่เมื่อกลับเข้ามาไม่วา่ เช้าสายบ่ายกลางคืนก็เห็นท่านผูน้ ้ ีนอน
อยูใ่ นท่าเดียว” ข้าพเจ้าไม่อาจพูดได้เป็ นเวลาตั้ง 8 เดือน จะต้องการอะไรก็ได้ แต่พดู อูอ้ ้ ี เด็กคนนี้เข้าใจ
ความหมายของข้าพเจ้าได้ดี พระเจ้าได้ทรงประทานความรักของพระองค์ลงในใจของเด็กผูน้ ้ ีตลอดวัน
ตลอดคืน ตลอดปี จึงทาให้เขาพยาบาลข้าพเจ้าโดยไม่ปริ ปากบ่นใด ๆ เลย
เนื่องจากห้องของข้าพเจ้าจะต้องทาให้เงียบและมืดตลอดเวลาหนูจึงชุกชุม มันวิง่ พล่านรอบตัว
ข้าพเจ้า มันขึ้นไปตามม่านแล้วกระโดดลงมาที่หวั เตียงนอน แล้วก็ไต่จากบ่าไปตามมือ ในตอนเช้ามืด
ข้าพเจ้าได้ยนิ เสี ยงกริ๋ ง ๆ ที่หน้าต่าง เสี ยงกระดิ่งรบกวนข้าพเจ้า เด็กหญิงคนนี้ไปดูวา่ เป็ นอะไรก็พบแมว
ขาวสวยงามหนึ่งตัวมีหางเป็ นพวง ตางามและมีกระพรวนแขวนรอบคอ แต่เราไม่ตอ้ งการจะเก็บเอาสัตว์
เลี้ยงของผูอ้ ื่นมาไว้ มิสลีแมนจึงเอาใบปลิวสี ชมพูผกู คอแล้วปล่อยไป สักครู่ หนึ่งมันกลับมาแต่ใบปลิว
หายไป มิสลีแมนจึงเอาใบปลิวผูกแล้วปล่อยไปอีก ดังนั้นแมวตัวนี้จึงทาหน้าที่ผปู ้ ระกาศพระกิตติคุณ
ตามบ้านต่าง ๆ ครั้นนาน ๆ เข้ามันเลยอยูก่ บั เราไม่ยอมไปที่อื่น วิธีน้ ีทาให้หนูในบ้านหมดไปเพราะแมว
ตัวนี้มาอยู่
ทางหน้าต่างมีสนามหญ้า มีตน้ ท้อและต้นหม่อนปลูกอยู่ ในฤดูร้อน แสงสะท้อนในสนามนี้
สว่างมากและร้อนจัดเมื่อข้าพเจ้าล้มป่ วยได้ 2 เดือน สหายผูม้ ีใจกรุ ณาได้นาเอาต้นไม้มาปลูกในสนาม
อีก 3 ต้นห่างจากหน้าต่างไปเล็กน้อย ต่อมาไม่ชา้ ก็มีตน้ ไม้ข้ ึนตั้ง 30 ต้นขึ้นรอบสนามนั้นเพิ่มขึ้นจาก
เดิมสามต้นแรก ที่ตรงนี้เหมาะสมสาหรับปลูกต้นไม้มาก มันโตเร็ วมากภายใน 3 ปี ที่วา่ งเปล่ากลายเป็ น
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ป่ า ยอดของกิ่งและใบที่งามสัมผัสซึ่ งกันและกันทาให้เป็ นซุ ม้ เหมือนร่ มปกคลุมที่วา่ ง พวกเพื่อน ๆ ชม
ทิวทัศน์จากหน้าต่าง เป็ นร่ มที่มีแสงแดดลอดเข้ามาได้ เขาพูดกันว่าเป็ นการอัศจรรย์ยงิ่
ตาแป๊ ะ เฝ้ าประตูทางานอยูก่ บั เรามาตั้ง 40 ปี ไม่ยอมพูดเมื่อข้าพเจ้าขอให้แกรับเอาพระเยซู
คริ สต์ แกคงยืนเฉย ๆ ไม่ปฏิเสธหรื อตอบรับ แต่ในวันที่แกได้ยนิ หมอจีนพูดว่าข้าพเจ้ามีอายุเพียง 3 วัน
เท่านั้น แกก็รีบวิง่ ไปหาศิษยาภิบาลโดยกล่าวว่า แกต้องการจะตายตามข้าพเจ้าด้วย และต้องการสารภาพ
บาปเพื่อติดตามข้าพเจ้าไปเนื่ องจากข้าพเจ้าป่ วยหนัก แกจึงยอมเข้าเชื่ อพระเจ้า ฉะนั้นข้าพเจ้าจึงอาจ
กล่าวด้วยความจริ งใจว่า “เมื่อมนุษย์สุดฤทธิ์ ก็จะคิดถึงพระเจ้า”
ในระหว่างป่ วย เพื่อนผูม้ ีใจกรุ ณาถามข้าพเจ้าว่าข้าพเจ้าว้าเหว่และเบื่อหน่ายต่อการอยูใ่ นห้อง
มืดหรื อเปล่า ข้าพเจ้าจึงบอกว่าไม่รู้สึกเช่นนั้นเลย เพราะพระเจ้าเป็ นมิตรสหายที่คงเส้นคงวา ข้าพเจ้า
เป็ นราชิ นีแห่งตาหนักมืดนี้ และพระองค์เป็ นกษัตริ ยแ์ ห่งความสว่าง
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บทที่ 16 ความสว่ างทีไ่ ม่ ร้ ู จักดับ
ระหว่างข้าพเจ้าป่ วย มิสลีแมนได้หยุดงานทาหนังสื อพระคัมภีร์แบบโฟเนติคหรื อเปล่า? ไม่
หยุด ถ้าท่านขืนคิดไปทานองนั้นเท่ากับท่านไม่รู้จกั พี่เลี้ยงของข้าพเจ้าคือมารี ลีแมน เธอเห็นความ
ยากลาบากเป็ นเครื่ องหมายแสดงความสาคัญยิง่ ของงานนั้น ๆ ในขณะที่เธอช่วยข้าพเจ้าออกจากหุ บผา
แห่งเงามรณาด้วยการอธิ ษฐาน การเอาใจใส่ พยาบาลด้วยใจเข้มแข็งฉันใด ก็มุ่งหน้าทางานแปลพระ
คัมภีร์ซ่ ึ งคิดทาขึ้นเองด้วยการอุทิศตนอย่างเอาใจใส่ เช่นเดียวกันฉันนั้น มีหลายคนคิดว่าเธอเป็ นสตรี ที่
แข็งแรงว่องไวและสุ ขภาพดี เธอเป็ นโรคเจ็บกระดูกสันหลังซึ่ งทาให้ป่วยอ่อนเปลี้ยจึงออกไปทางไหน
ไม่ได้ ในเวลาว่าง เมื่อพยาบาลข้าพเจ้าแล้ว เธอจะนัง่ ลงที่เก้าอี้นอนพร้อมด้วยเครื่ องพิมพ์ดีด ที่อ่าน
หนังสื อวางบนหัวเข่าและทางานจนดึกดื่นทุกคืน วิธีน้ ีเธอสามารถเขียนจดหมายติดต่อและทาการอ่าน
ปรู๊ ฟอย่างถี่ถว้ น เธอยังฝึ กนักเรี ยนและครู ให้ช่วยอ่านปรู๊ ฟอีกด้วย และขอแรงคนอื่นที่มีความสนใจใน
งานนี้ เธอได้สอนให้คนใช้อ่านและทดลองงานชิ้นนี้ไปด้วย มิสเฮเลน สะตรัคเตอร์ ได้มาอยูช่ ่วยในงาน
พิมพ์และส่ งเสริ ม
มีคณะกรรมการมิชชัน่ ส่ งเสริ มโฟเนติคในเมืองเซี่ ยงไฮ้ที่สนับสนุนเธออีกด้วย และมีมิชชัน่ นา
รี หลายคนที่มีสายตาไกลและพยายามสอนประชาชนให้อ่านแบบโฟเนติค
แต่น่าแปลกที่พวกไม่รู้
หนังสื อหรื อผูร้ ู ้หรื อพวกมิชชัน่ นารี ท้ งั หมดต้อนรับหรื อเชื่ อถือแบบใหม่ เพราะพวกนี้สนใจในการใช้
ตัวอักษรจนเกินไป และสงสัยในวิธีเอาการสะกดตัวแบบปั กกิ่งมาใช้กบั ภาษาท้องถิ่นและรู ้สึกท้อใจใน
ความยากลาบากที่จะใช้วธิ ี ใหม่ หลายคนได้เริ่ มต้นด้วยใจร้อนรน แล้วก็หยุดทันทีเมื่อประสบกับการไม่
แยแสของประชาชน สาหรับพวกอ่านไม่ออกก็ภูมิใจที่รู้หนังสื อจีนเพียงสองสามตัวแต่จะโต้แย้งกับ
แนวความคิดใหม่ ๆ ซึ่ งคิดว่าเป็ นภาษาต่างประเทศ
การใช้สะกดตัวแบบโฟเนติคนี้ชาวตะวันตกเห็นว่าเป็ นสิ่ งง่าย และพลเมืองชาวจีนรู ้สึกว่าเป็ น
สิ่ งยากมาก ชาวจีนเคยแต่เรี ยนท่องจาเป็ นรายตัวอักษร แม้จะพูดเป็ นสาเนียงผันอักษรเขาก็ไม่จาสาเนียง
คิดไปว่าเป็ นคาแตกต่างออกไป ความคิดของเขามุ่งแต่เรี ยนจาตัวอักษรให้ได้มาก ๆ ยิง่ กว่าที่จะเข้าใจ
ความหมาย เขาจึงไม่เข้าใจความหมายง่าย ๆ นอกจากเขียนให้ง่ายลง ความจริ งแล้วความยากของ
โครงการแบบใหม่น้ ีมาก ถ้ารัฐบาลไม่ใช้อานาจบังคับแล้วเอกชนก็ทางานได้นอ้ ย แต่เมื่อช่วยหญิงแก่โง่
เขลาให้เข้าใจในเรื่ องการสะกดตัวแล้ว ความหมายของพระคัมภีร์ก็จะเข้าใจได้เป็ นอย่างดี และเร้า
ความรู้สึกนึกคิดของเธอจนเธอต้องเข้าเชื่อ เมื่อเธอรู ้สึกว่าเธออ่านภาษาจีน (ไม่ใช่ภาษาอังกฤษตามที่
เข้าใจผิด) จนเธอสามารถเขียนจดหมายส่ วนตัวได้ เมื่อความอัศจรรย์ของพระคาพระเจ้าเกิดแสงสว่างใน
ใจ เธอก็สนใจในพระคัมภีร์และดีใจที่เกิดปั ญญาใหม่ หญิงแก่คนหนึ่งสามารถแก้การอ่านคาผิด ๆ ของ
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นักเทศน์ได้โดยพูดว่า “ตามพระคัมภีร์ฉบับโฟเนติคนั้นอ่านดังนี้ ” และเธอเป็ นผูฝ้ ่ ายถูกนักเทศน์เป็ นฝ่ าย
ผิด
หนังสื อโยนาห์สาเร็ จก่อนและพิมพ์ก่อน เล่มอื่น ๆ ตามมาภายหลัง ฉะนั้นเราจึงมีตาราหลาย
เล่มสาหรับเด็กบ้านนอกที่มาศึกษาในห้องประชุมนมัสการ คนบ้านนอกต้องทางานหนักเกือบตลอดปี
แต่ในฤดูหนาวภายหลังตรุ ษจีนแล้ว เขามีเวลาว่างเพื่อศึกษา ฉะนั้นในเวลานี้ เราจึงต้องทางานหนัก พวก
เด็กเรี ยนได้ไวกว่าผูใ้ หญ่ เด็กจึงเรี ยนอ่าน,สะกดและเขียนได้ภายในหกสัปดาห์ ดังนั้นเราจึงมอบ
หนังสื อให้เด็กไปบ้านสั่งให้อ่านต่อไปและพยายามสอนคนอื่น ๆ เมื่อเด็กกลับบ้านก็ภูมิใจที่ได้รับ
ความรู ้ใหม่และเขียนไปรษณี ยบัตรเป็ นโฟเนติค ส่ งมาให้เราบ่อย ๆ ต่อมาพวกเด็กมาหาเราด้วยหน้าตา
ยิม้ แย้มและนาเอาไข่,ข้าวตอกและเรื่ องต่าง ๆ มาเสนอเรา
เขาเล่าว่า “วิธีโฟเนติคนี้เป็ นสมบัติมีค่ายิง่ บุตรสาวของข้าพเจ้าได้เข้าโรงเรี ยนภาคสั้นในปี นี้
เมื่อเขากลับบ้านเขาทาให้ขา้ พเจ้าแปลกใจโดยอ่านพระคัมภีร์ได้คล่องและทาบัญชีได้ ฉะนั้นพวกเพื่อน
บ้านจึงแวะมาขอร้องให้เธออ่านให้ฟัง”
อีกคนหนึ่งบอกว่า “เป็ นสิ่ งอัศจรรย์ยงิ่ เด็กคนนี้ไม่เคยรู ้หนังสื อเลย แต่บดั นี้ อ่านพระคัมภีร์ได้
ไม่มีใครทราบเรื่ องชนิดนี้ ” อีกคนหนึ่งเอ่ยว่า “บางทีเด็กหญิงนั้นอ่านผิดก็ได้ ให้เรี ยกเด็กชายที่เคยเล่า
เรี ยนมาทดสอบเธอดู จึงเอาเด็กคนหนึ่งมาส่ งพระคัมภีร์ให้เด็กชายนั้นแล้วให้เด็กหญิงอ่านหนังสื อพระ
คัมภีร์ของตน ปรากฏว่าเด็กหญิงอ่านได้ถูกต้องเด็กชายต้องใช้เวลาเรี ยนถึง 5 ปี กระนั้นก็ยงั อ่านไม่ดีเท่า
เด็กหญิง บัดนี้เมื่อพวกเราไปพบคาใหม่ ๆ ยาก ๆ ก็นาไปถามเด็กหญิง ถ้ามีเครื่ องหมายโฟเนติคอยูด่ ว้ ย
เธอก็บอกได้วา่ อ่านอย่างไร ชาวบ้านจึงเรี ยกกันว่า “ปทานุกรมน้อย”
เรื่ องราวของช่างทาสี และช่างไม้ก็เป็ นเรื่ องน่าฟัง เราจ้างคนหนึ่งทาสี บา้ น เขาเป็ นคริ สเตียนที่มี
ใจร้อนรน ขยันทางานแต่อ่านหนังไม่ออก ในวันแรกเขาได้มาร่ วมอธิ ษฐานกับเราในตอนเช้า เขารู ้สึก
ประทับใจมากที่เห็นคนครัว,คนซักผ้า,คนงาน มีพระคมัภีร์ใหม่คนละเล่มและหมุนเวียนกันอ่านคนละ
บท แล้วเขาได้ขอร้องให้ช่างทาสี เรี ยนแบบโฟเนติคด้วย เขายืนขึ้นหน้าแดงอ่านไม่ได้สักคาเดียว เขา
เป็ นคนติดอ่าง แต่อยากเรี ยนรู ้และในเวลานัง่ บนก้อนหิ น ถือหนังสื อพยายามอ่านทั้ง ๆ ที่ติดอ่าง แม้จะ
ขึ้นบันไดทาสี ก็ท่องคาโฟเนติคเรื่ อยไป บางทีหยุดทาสี วางแปรงทาสี หยิบหนังสื อค้นหาคาใหม่เพื่อ
ท่องต่อไป
วันหนึ่ง เขาได้บอกกับเราว่าไม้ตามบานประตูและบานหน้าต่างบางแห่งผุมาก ควรหาช่างไม้มา
ทาเสี ยใหม่ก่อนที่จะทาสี เมื่อช่างไม้มาถึง แต่ยงั ไม่ทนั ลงมือทางาน ช่างทาสี ก็มาชวนให้เรี ยนอ่าน
โฟเนติค เมื่อช่างไม้เปิ ดปากออกเสี ยง เขาทั้งสองก็หวั เราะก๊าก ทุกคนจึงพากันมาดูวา่ เกิดขบขัน
อะไรขึ้น ช่างทาสี จึงบอกว่าช่างไม้ก็เป็ นคนพูดติดอ่างเหมือนกัน แต่แม้ท้ งั ผูเ้ รี ยนติดอ่างและผูส้ อนติด
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อ่าง เขาก็ต้ งั ใจเรี ยนแทนที่จะท้อถอยในอุปสรรคเหมือนกันนี้ เราจะเห็นเขานัง่ บนก้อนหิ นใต้ตน้ ไม้ถือ
หนังสื ออ่านพลางดื่มน้ าชาพลางอย่างเอาใจใส่ ยงิ่
บัดนี้แผนการใช้โฟเนติคของรัฐบาลได้มีผนู ้ าเอามาใช้อย่างแพร่ หลาย
หนังสื อเรี ยนในชั้น
ประถมศึกษาตลอดจนประกาศต่าง ๆ ของทางราชการก็ใช้แบบโฟเนติคด้วย นายกเทศมนตรี ได้ออก
คาสั่งให้ประชาชนเรี ยนแบบโฟเนติค แต่ประชาชนแก้ตวั ว่าไม่มีเวลาว่างดังนั้นนายกเทศมนตรี จึงสั่งครู
ให้ไปอยูต่ ามประตูเมืองเพื่อตรวจสอบคนที่อ่านแบบโฟเนติคได้เท่านั้นจึงจะอนุ ญาตให้เข้ามาในเมือง
วิธีแก้ปัญหาไปได้มากทาให้สนใจเรี ยนกันมากขึ้น เพราะคนตามบ้านนอกจาต้องเข้ามาในเมืองเพื่อทา
ธุ รกิจต่าง ๆ
ณ กรุ งนานกิงในเดือนมิถุนายน 1937 สภาการศึกษาชาติได้เรี ยกผูแ้ ทนทัว่ ประเทศจีนประมาณ
หนึ่งร้อยคนมาประชุมใหญ่เพื่อการอบรมวิธีสอนแบบโฟเนติคให้แก่ประชาชนเป็ นเวลาหนึ่งเดือน
อธิ บดีกรมการศึกษาประชาชนได้ทราบถึงงานของมิสลีแมนเข้าก็ร้องให้เธอส่ งนักเรี ยนโฟเนติคไป
แสดงความสามารถให้ผแู ้ ทนชม เธอจึงได้ติดต่อไปยังมิสดาเด็นซึ่ งเป็ นสหายชาวจีวของเรา ซึ่ งได้
ทางานประกาศพระกิตติคุณอยูใ่ นชนบทห่างกรุ งนานกิงไปทางทิศใต้ประมาณ 20 ไมล์ สตรี ผนู ้ ้ ีได้สละ
ทรัพย์ที่ออมไว้เพื่อสร้างที่ประชุมนมัสการและได้ช่วยช่างก่อตึกและช่างไม้ดว้ ยกาลังตนเอง เธอได้เปิ ด
การสอนแบบโฟเนติคแก่พวกเด็กชายและหญิง เด็กพวกนี้ในเวลากลางวันต้องทางานตลอดวัน เช่น ขน
ผัก,ขุดมันป่ าตามภูเขา,ลากรถ,เลี้ยงสัตว์และเก็บฟื น ในเวลาค่าจึงมาเรี ยนแบบโฟเนติควันละครึ่ งชัว่ โมง
มิสกาเด็นจึงเช้ารุ กม้าสองคันและบอกพวกนักเรี ยนว่าจะพาไปธุ ระในเมือง พวกเด็กขึ้นเบียดกับบนรถ
เด็กชายถือหนังสื อ ส่ วนเด็กหญิงเอาผ้าเช็ดหน้าสี ดาโพกศีรษะเอาหนังสื อใส่ ตะกร้าหิ้ วไป พวกเด็ก ๆ
นึกว่าครู จะพาไปเที่ยวสนุกในเมืองต่างก็มองดูสิ่งประหลาดในเมืองหลวงด้วยตาโพลง มิสลีแมนได้คอย
รอพบอยูจ่ ึงพากันขับรถเข้าไปในประตูบริ เวณของกรมศึกษาธิ การ
แต่พวกเด็กเหล่านั้นกลับประหลาดใจยิง่ ขึ้นอีกเมื่อมีผพู ้ าเขาไปในห้องประชุมใหญ่ และขึ้นไป
บนเวทีตรงหน้าและเมื่อมองไปแล้วก็เต็มไปด้วยนักศึกษาหมู่ใหญ่ แต่พวกเขาเป็ นเด็กโง่ไม่รู้สึกตกใจ
อะไร และได้ผา่ นการสอบไล่อย่างมีชยั การเชิญให้ผแู ้ ทนต่าง ๆ ทาการสอบไล่เด็กเหล่านั้น คนหนึ่ง
ออกมาเอาหนังสื อเล่มหนึ่งเปิ ดออกตามชอบใจและบอกให้เด็กคนหนึ่งอ่าน เด็กก็อ่านได้คล่องแคล่ว
ต่อมาผูแ้ ทนอีกคนหนึ่งถือหนังสื อส่ วนตัวที่มีโฟเนติคด้วยแล้วยืน่ ให้เด็กอีกคนหนึ่งอ่าน แม้เด็กจะไม่
เคยเห็นหนังสื อเล่มนั้นมาก่อน เขาก็สามารถอ่านได้คล่อง นักการศึกษาคนที่สามชี้ให้เด็กดูขอ้ ความที่
จารึ กไว้ตามฝาผนังห้องประชุมแล้วบอกให้เด็กหญิงคนหนึ่งอ่าน เด็กหญิงก็อ่านได้ การแสดงวิธีการนี้
ทาให้นกั ศึกษาพอใจมาก เจ้าของจึงมอบรายงานการใช้แบบโฟเนติคให้มิสลีแมนชุดหนึ่งซึ่ง ดร. วาย
อาร์ . เยา เจ้าของตาหรับโฟเนติคจัดทาขึ้น และให้เราเขียนคุณค่าของวิธีโฟเนติคเพื่อส่ งออกอากาศทาง
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บทที่ 17 ท่ องเทีย่ วในป่ าดอน
กรุ งนานกิงเป็ นเมืองหลวงของประเทศจีนตั้งแต่ปี 1927-1937 ในระหว่างนี้พลเมืองได้เพิ่มขึ้น
อย่างมากมายจากจานวนสองแสนเป็ นเป็ นหนึ่งล้าน ได้ตดั ถนนกว้างขวางทั้งในเมืองและชนบทหลาย
สาย จัดรถประจาทาง สร้างที่ทาการรัฐบาลขึ้นหลายหลัง มีนกั ท่องเที่ยวจากทัว่ ประเทศจีนและทัว่ โลก
รัฐบาลได้ทาการรวมประเทศจีนให้เป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน ปฏิรูปกฎหมายและระบอบการศึกษา และ
ปรับปรุ งกองทัพให้ทนั สมัยงานเหล่านี้ลว้ นแต่เป็ นงานใหญ่ท้ งั สิ้ น
ประเทศมีศตั รู ท้ งั ภายนอกและภายใน ชาติใหญ่ทางอีกฝั่งหนึ่งของทะเลเหลืองรู ้วา่ ประเทศจีนมี
ความสาคัญในทางยุทธศาสตร์ แก่ความมักใหญ่ใฝ่ สู งของตนและวางแผนการจะเข้ายึดครอง ในขณะที่
รัฐบาลจีนกาลังพยายามปฏิรูปเศรษฐกิจของชาติ ญี่ปุ่นก็เข้ารุ กรานทางภาคเหนือเฉื อนดินแดนไปทีละ
ชิ้น ๆ ชาติจีนจะแข็งแรงพอที่จะป้ องกันตนเองได้หรื อไม่ในชัว่ ระยะเวลาเล็กน้อย? ดูเหมือนว่าจะ
ป้ องกันได้ ญี่ปุ่นจึงตัดสิ นใจไม่เสี่ ยงโชค
ในฤดูร้อนปี 1937 ญี่ปุ่นได้เข้าโจมตีทิศเหนื อของกรุ งปั กกิ่งและก็โจมตีเซี่ ยงไฮ้ทางชายทะเล
ไม่มีการทาอะไรมากนอกจากป้ องกันไม่ให้ข้ ึนเซี่ ยงไฮ้ได้
ในขณะที่รัฐบาลทาการอพยพไปตั้งทาง
เทือกเขาทิศตะวันตกของประเทศจีน ครั้นแล้วจึงล่อกองทัพญี่ปุ่นให้เข้าไปติดกับอยูใ่ นตอนกลางของ
ประเทศจีน ดังนั้นขณะที่กองทัพญี่ปุ่นรุ กเข้าไปภายในจากฝั่งทะเล ประชาชนจึงหนีไปทางทิศตะวันตก
บรรดาข้าราชการและครอบครัวได้รับคาสั่งให้รีบย้าย
ดังนั้นคนหนุ่มสาว,คนรวย,คนรักชาติและ
ปั ญญาชนจึงได้อพยพไป คงเหลือแต่คนยากจน คนแก่, ผูห้ ญิงและเด็ก ๆ สถานศึกษาชั้นสู งอพยพไปตั้ง
ที่ใหม่เป็ นระยะทางหลายพันไมล์ โรงอุตสาหกรรมทันสมัยได้ถอดออกเป็ นชิ้น ๆ และขนออกไปทาง
บก กรุ งนานกิงจึงเป็ นเสมือนคอขวดที่ผลู ้ ้ ีภยั จานวนนับล้าน ๆ ผ่านเข้าไป ประชาชนเหล่านี้จะต้องเลือก
เอาระหว่างที่จะอยูร่ ับเคราะห์แห่งการยึดครองของญี่ปุ่น หรื อว่าหนีไปสู่ ทางทุรกันดารในป่ า มีรถไฟ
เพียงเล็กน้อย รถประจาทางและเรื อโดยสารจานวนจากัดที่จะรับคนโดยสารได้หนึ่งร้อยของจานวนผูท้ ี่
ต้องการจะไป ข้าพเจ้าไม่สามารถอธิ บายการอพยพครั้งสาคัญนี้ได้แต่ขา้ พเจ้าจะเล่าถึงการเอาใจใส่ ของ
พระเจ้า ต่อพลไพร่ ของพระองค์บา้ งเล็กน้อย คือทั้งคนไปและคนอยู่
มิสแอโรและมิสวิลโลผูป้ ระกาศพระกิตติคุณชาวจีน ทั้งสองคนนี้ตกลงใจที่จะโดยสารรถไฟ
ไปชนบทแห่งหนึ่งทางทิศใต้กรุ งนานกิง เมื่อไปถึงสถานีรถไฟ มีคนเบียดเสี ยดกันแน่นขนัดหลายพัน
คนเพื่อแย่งขึ้นรถไฟที่แน่นอยูแ่ ล้ว เขารู ้สึกว่าลืมหี บเดินทางไว้ที่บา้ นมิสแอโรจึงกลับไปเอาแต่ก็ไม่พบ
ดังนั้นจึงรี บกลับ แต่รถไฟขบวนนั้นออกไปแล้ว นาเอามิสวิลโลเงินและหี บเดินทางทั้งหมดไป มิสแอ
โรจึงยืนเบียดคนอยูแ่ ต่ผเู ้ ดียวมีเงินเหลืออยูเ่ พียง 5 ดอลล่าร์ และมีกระเป๋ าหิ้วเล็กอยูใ่ บหนึ่ง มีรถอีก
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ขบวนหนึ่งจะไปภาคใต้ แต่คนแน่น บางคนถึงกับต้องปี นขึ้นทางหน้าต่างและต้องไปนัง่ บนหลังคา
แม้แต่ที่ยนื ก็ไม่มี ขณะที่ยนื อยูน่ ้ นั มีคนแปลกหน้าผูห้ นึ่งถามเธอว่า “อยากจะโดยสารไปกับรถขบวนนี้
หรื อไม่?”
เธอตอบ “ค่ะ, ต้องการไป โปรดหาที่นงั่ ให้ได้ไหม?”
ชายผูน้ ้ นั จึงบอกให้ข้ ึนไปนัง่ บนรถที่จดั สารองไว้สาหรับข้าราชการ เธอรู ้สึกดีใจที่มีที่นงั่ แต่ก็
เสี ยใจที่รถขบวนนั้นไม่หยุดยังสถานีที่ตอ้ งการไป แต่เลยไปยังเมืองหนึ่งซึ่ งคนโดยสารลงหมด ที่นี่ก็
เป็ นที่พระเจ้าได้ทรงจัดแจงไว้ มีครอบครัวหนึ่งที่โดยสารมาด้วยได้เหมาเรื อใหญ่ลาหนึ่งและชวนให้
เธอเดินทางไปด้วย ครั้นไปถึงอีกเมืองหนึ่งเธอจึงแยกทางเดินกับครอบครัวนี้ เธอก็ได้พบห้องประชุม
นมัสการแห่งหนึ่งจึงไปพักและได้ร่วมเดินไปกับพวกคริ สเตียนซึ่ งจะอพยพเหมือนกัน เมื่อเธอเดินทาง
ต่อไปทางภาคตะวันตกก็ได้มีงานทาและมีที่พกั ทุกระยะ
การเดินทางของมิสกาเด็นก็เช่นเดียวกัน แต่ตอ้ งเดินทางนานเธอเดินทางผ่านเมืองต่าง ๆ หลาย
เมืองเข้าไปในตอนในของประเทศจีน มีกระเป๋ าเล็กและเงินนิดหน่อย ไม่วา่ ไปแห่งใดพบแต่ที่ประชุม
เล็ก ๆ และที่ทาการมิชชัน่ เธอก็ได้รับการต้อนรับและอานวยการโดยคริ สเตียนสมาชิกของคณะไชนา
อินแลนด์มิชชัน่ เธอนอนบนกองฟาง นอกกับพื้นอาคารอาบน้ าที่บ่อ รับประทานอาหารง่าย ๆ เทศนา
ตามที่นมัสการ สอนพระคัมภีร์และสมทบกับผูล้ ้ ีภยั ใหม่ ๆ ที่เดินทางไปตะวันตก เมื่อทราบข่าวว่า
กองทัพญี่ปุ่นใกล้เข้ามา ต้องเดินทางไปกับเรื อ,รถเข็น,ลาและเดินเท้าตามชนบทที่มีภูเขาทางภาคกลาง
และตะวันตกเฉี ยงใต้ พวกคริ สเตียนตามบ้านนอกต้อนรับเธอและเชิ ญให้เธอเทศนาต่อปะชาชนที่ผา่ น
ไป ฉะนั้นโอกาสที่จะแสดงการเป็ นพยานจึงไม่มีจากัด นับตั้งแต่ปี 1937 เป็ นเวลา 8 ปี เธอท่องเที่ยวไป
ตลอด 10 มณฑล ประกาศบ้าง เป็ นพยานบ้างและสั่งสอนบ้างโดยไม่ได้รับเงินอุดหนุนจากใคร ๆ เลย
นอกจากได้รับในขณะเดินทางไปเท่านั้น เธอได้กลับกรุ งนานกิงต่อเมื่อเสร็ จสงครามโลกครั้งที่สองในปี
1945 เธอบอกว่าแต่ก่อนหน้านั้นเธอไม่คิดว่าคณะไชนาอินแลนด์มิชชัน่ ได้ทาการมากมายถึงเพียงนี้
ตลอดจนการเสี ยสละและการให้ความสะดวกแก่ชาวจีนในสมัยก่อน ๆ
มิสซิ สวังคนชราได้พาครอบครัวไปซ่อนตัวอยูใ่ นชนบทไม่ห่างจากกรุ งนานกิงนัก เขาเช่าบ้าน
หลังใหญ่อยูใ่ นบ้านชุ ดสามหลังแห่งหมู่บา้ นเล็ก ๆ พวกหญิงสาวต้องไปซ่ อนตัวอยูใ่ ต้ถุนบ้านตลอดวัน
เพื่อให้พน้ จากการข่มขืนของพวกทหารญี่ปุ่น วันหนึ่ง เขาได้เห็นทหารญี่ปุ่นคนหนึ่งเดินเข้ามา พวก
หญิงสาวต้องซ่อนตัว ส่ วนพวกคนแก่คนเฝ้ าบ้านพากันอธิ ษฐานทหารได้เข้าบ้านหลังที่หนึ่งแล้วออกมา
แต่พอจะเดินเข้าบ้านหลังกลางสุ นขั ตัวหนึ่งได้กระโดดกัดทหารจึงหันหลังไปไล่สุนขั ดังนั้นทหารจึง
ออกจากบ้านหลังกลางไปเข้าบ้านหลังที่สาม
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นางเซ็นและครอบครัวจนมาก ไม่มีเงินจะจ้างรถลากอพยพออกจากเมืองได้ จึงคงอยูใ่ นบ้าน
ต่อไป พวกทหารญี่ปุ่นได้เข้ามาในบ้านเห็นพวกผูช้ ายยืนอยูท่ ี่สนาม จึงใช้ปืนยิงพวกผูช้ ายตายหมดแล้ว
มันก็ออกไปจึงเหลืออยูแ่ ต่นางเซ็นและลูกสะใภ้ เมื่อเห็นการยิงกันเช่นนั้นก็ตื่นตกใจมาก ไม่รู้วา่ จะทา
ประการใดดี ด้วยความกลัวจึงกระโดดลงไปในบ่อน้ าในขณะที่ตะเกียกตะกายอยูน่ ้ นั ก็พอดีมีทหาร
ญี่ปุ่นอีกคนหนึ่งเข้ามาได้ยนิ จึงมองลงไปในบ่อ เขายิม้ แล้วบอกว่าไม่ตอ้ งกลัว เขาจึงใช้เชือกจูงเอาคน
ตกบ่อขึ้นมา จัดหาผ้าแห้ง ๆ ให้เปลี่ยนและให้เงิน สองแม่สูกแสดงความขอบใจ ทหารญี่ปุ่นพูดแต่เพียง
ว่า “ข้าพเจ้าเป็ นคริ สเตียน”
มิชชันนารี หญิงอเมริ กนั ผูห้ นึ่ งมีความกล้าหาญมาก ในขณะที่เกิดการทารุ ณกรรมร้ายแรงที่สุด
เธอได้ออกไปตามถนนและเก็บเอาตัวเด็กหญิงที่ร้องไห้และคุกเข่าขอให้เธอช่วยเหลือ เธอจึงนาเอาพวก
เด็กหญิงมาที่โรงเรี ยนสตรี จินลิง เธอกับพวกเพื่อน ๆ ที่กล้าหาญได้ดดั แปลงตึกสวยงามของโรงเรี ยนนี้
ให้เป็ นค่ายพักผูล้ ้ ีภยั โดยชักธงอเมริ กนั ขึ้นเป็ นเครื่ องคุม้ กัน เธอได้ทาการเลี้ยงดูและคุม้ กันพวกเด็กหญิง
มิให้ถูกทาทารุ ณกรรมเป็ นเวลาห้าเดือน ตลอดระยะเวลาดังกล่าวพวกมิชชันนารี ได้จดั ที่ล้ ีภยั เช่นนี้ข้ ึน
หลายแห่ง สามารถทาการช่วยเหลือคนลี้ภยั ได้เป็ นจานวนหลายหมื่นคน พวกสตรี ชาวนานกิงพูดกันว่า
“มิชชันนารี อเมริ กนั ผูน้ ้ ีได้ช่วยพวกเรานานกิงไว้ให้พน้ ภัย เราคิดว่าเธอเป็ นองค์พระคริ สต์แน่ ๆ”
ส่ วนมิสลีแมนและข้าพเจ้าซึ่ งอาศัยอยูภ่ ายใต้ร่มเงาของการรุ กรานของญี่ปุ่นมาเป็ นเวลาหลายปี
และได้เห็นเสื อสงบไปหลายครั้ง แต่ไม่รู้วา่ มันจะกระโดดขึ้นมาเมื่อไรอีก เราคงดาเนินชี วติ ต่อไป
ตามปกติโดยมีความหวังในสิ่ งดีที่สุด
มิสลีแมนพยายามที่จะพิมพ์พระคัมภีร์ให้สาเร็ จและได้คอย
คุม้ ครองข้าพเจ้ามิให้เป็ นทุกข์ ข้าพเจ้าไม่รู้วา่ อะไรได้เกิดขึ้นจนกระทัง่ เพื่อนชาวจีนคนหนึ่งเข้ามาใน
ห้องเล่าถึงการอพยพพลเมืองและบอกให้พวกเราย้ายเข้าไปอยูใ่ นเขตสัมปทานต่างประเทศในเมืองเซี่ ยง
ไฮ้ซ่ ึงญี่ปุ่นมิได้โจมตีในขณะนั้น
เราจึงตกลงเก็บสิ่ งของที่จะขนย้ายไปโดยเร็ ว มร. วังผูพ้ ิมพ์หนังสื อใช้เวลา 3 วันจึงจองรถไฟ
ชั้นที่หนึ่งให้เราได้สาเร็ จ ต่อมาพนักงานรถไฟกรุ ณาอนุญาตให้หญิงคนใช้ 3 คนร่ วมไปกับเราในห้อง
ได้โดยไม่ตอ้ งไปนัง่ ในชั้นที่สาม ถ้าเขาจะโดยสารชั้นสามจะต้องรอไปขบวนหลังและคงจะต้องหลง
ทางไปกับฝูงชนที่สับสนเช่นนี้ พวกเขาเป็ นคนบ้านนอกโง่ ๆ ไม่เคยขึ้นรถไฟมาก่อน และคนหนึ่งชื่ อ
ลิตเติลกิงร้องไห้ตลอดคืน “แม่จ๋า, แม่ จะมีเรื่ องอะไรเกิดขึ้น จะเข้ามาอยูก่ นั ในห้องเล็กนี้ได้อย่างไร?”
ทันใดนั้น ความคิดก็บงั เกิดแก่ขา้ พเจ้า จึงถามมิสลีแมนว่า “เราจะไปอยูท่ ี่ไหนกันในเมืองเซี่ ยง
ไฮ้?”
เธอตอบว่า “ข้าพเจ้าก็ไม่รู้เหมือนกัน พระเจ้าคงจะเตรี ยมไว้พร้อม” รถไฟคงไปถึงเซี่ยงไฮ้ตาม
เวลา มิสลีแมนได้โผล่หน้าต่างออกไปตะโกนว่า “นัน่ แน่, จอยเบลมาคอยรับเราอยูแ่ ล้ว” เขายืนปนอยู่
78

กับฝูงชน และนางพยาบาลพร้อมกับเก้าอี้ลอ้ คอยอยูแ่ ล้ว เราก็คอยพบจอยเบลอยู่ เพราะเราได้ส่งโทรเลย
ให้เธอมารับที่สถานี แต่เราไม่ทราบว่าเธอมิได้รับโทรเลข แต่ในเวลาอธิ ษฐานตอนเช้านั้นเธอได้รับการ
ดลใจให้มารับที่รถขบวนนั้น ในขณะที่เราเบียดเสี ยดคนออกมา การมหัศจรรย์ก็บงั เกิดขึ้นอีก คือรถเช่า
ว่าง ๆ จอดรอคอยอยูส่ องคัน
จอยเบลพูดว่า “มีคนมากมายมาหาที่อยูใ่ นเมืองนี้ไม่มีประโยชน์ที่จะไปหาบ้านในวันนี้ ควรทา
ห้องพักในโรงพยาบาลชัว่ คราวจะดีกว่า” แต่หอ้ งในโรงพยาบาลไม่พออยูส่ าหรับพวกเราทั้ง 5 คน และ
ค่าเช่าก็แพงมาก ดังนั้นเราจึงโทรศัพท์ให้นอ้ งชายคนที่ 8 จัดหาบ้านให้
เขาบอกว่าไม่มีที่วา่ งเลยในเซี่ ยงไฮ้ขณะนี้
เราจึงอ้อนวอนให้เขาช่วยอย่างเต็มที่ เขาจึงจัดให้บุตรชายและบุตรสะใภ้ไปหาห้องเช่าให้เรา
เขาเที่ยวหาตลอดตอนเช้าไม่ได้เลย ตอนเที่ยงเหนื่อยเข้าจึงไปหาอาหารรับประทานที่ภตั ตาคารรัสเซี ย
ในถนนมังกรขด ตรงข้ามอีกด้านหนึ่งของถนนมีตึกอยูห่ ลายหลัง ขณะที่เขาทั้งสองกาลังรับประทาน
อาหารอยูน่ ้ นั มีหญิงชาวรัสเซี ยคนหนึ่งเดินออกมาและปิ ดกระดาษแผ่นเล็ก ๆ ไว้ที่ประตูคล้ายนามบัตร
เขาทั้งสองจึงชวนกันไปดู บางทีจะเป็ นห้องว่างให้เช่าก็ได้ ว่าแล้วก็ชวนกันเดินข้ามถนนไป ก็
ปรากฏว่าเป็ นการประกาศมีหอ้ งว่างให้เช่าเขามาพออันเหมาะกับเวลาพอดี เพราะมีคนต้องการบ้านเช่า
อยูท่ วั่ ไป เมื่อเขาโผล่ไปที่ประตูบา้ นก็ยงั เห็นหญิงนั้นยืนอยู่ เขาจึงพาครทั้งสองไปดู ปรากฏว่าเป็ นห้อง
ที่มีหอ้ งน้ าอยูต่ ิดกัน เหมาะสาหรับพวกเราจะอยู่ ดังนั้นเขาจึงเฝ้ าอยูท่ ี่ห้องคนหนึ่งเพื่อป้ องกันผูเ้ ช่าอื่นมา
แย่ง ส่ วนอีกคนหนึ่งโทรศัพท์มาบอกเราว่าได้ห้องเช่าแล้ว จาต้องเฝ้ าอยูก่ ่อน ถ้าขืนไม่เฝ้ าคนอื่นจะต้อง
แย่งห้องแน่ ๆ ขอให้มาที่ตาบลดังกล่าวโดยเร็ วที่สุดที่จะเร็ วได้
ภายหลังที่เราถึงแล้วได้เจ็ดชัว่ โมงเราก็ได้เข้าไปอยูบ่ า้ นใหม่ในถิ่นเนรเทศด้วยความยินดี และ
เอาสิ่ งของออกจากหี บห่อ ข้าพเจ้าจึงบอกให้เจ้าลิตเติลกิง “รี บเอาเสื้ อผ้าใหม่ ๆ ออกจากหีบเดินทางแล้ว
นาไปให้มิสลีแมน”
เมื่อเขาเปิ ดออกก็ร้องว่า “หี บนั้นเต็มไปด้วยหนังสื อโฟเนติก ไม่เห็นเสื้ อผ้าอยูส่ ักชิ้นในหี บนั้น”
ข้าพเจ้าจึงถามว่า “เจ้าไม่ได้เอาเสื้ อผ้าของมิสลีแมนบรรจุหรื อ?”
เขาตอบว่า “เขาบอกให้บรรจุแต่หนังสื อโฟเนติกเหล่านี้ เพราะเขาต้องการใช้มนั อย่างยิง่ ”
ข้าพเจ้าจึงสั่งว่า “ดีแล้ว ลิตเติลกิง เธอต้องเอาเสื้ อผ้าของเธอชุดหนึ่งให้เขายืมใช้ก่อนจนกว่าเรา
จะตัดชุดใหม่ ๆ”
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บทที่ 18 แกะใหม่ อีกสามตัว
เขตสัมปทานเมืองเซี่ ยงไฮ้น้ นั ตั้งอยูร่ ะหว่างกลางเขตนครของจีนใหม่และจีนเก่า เขตสัมปทาน
นี้ เขตอังกฤษ, อเมริ กนั , ฝรั่งเศส, ญี่ปุ่น,รัสเซี ยและต่อมามีเขตยิว ชนชาติต่างประเทศนี้เป็ นจานวนน้อย
เมื่อเทียบกับชาวจีนซึ่ งไหลเข้ามาทุกทิศและทาเมืองนี้โตขึ้นเป็ นสามเท่าของจานวนปกติเนื่ องจากผูล้ ้ ีภยั
ได้เข้ามาอยู่ แม้เขตสัมปทานต่างด้าวจะเป็ นหนามยอกอกของนักเรี ยนผูร้ ักชาติที่มีความโกรธแค้นว่าจีน
ไม่มีอธิ ปไตยบริ บูรณ์ก็ตามแต่ก็ยงั คงเป็ นที่หลบภัยแก่เศรษฐีจีนผูไ้ ด้รับความปลอดภัยในความคุม้ ครอง
ของนานาชาติ ระหว่างตอนต้นของสงคราม คือจากปี 1937 ถึง 1941 เมืองเซี่ ยงไฮ้ได้กลายเป็ นค่ายลี้ภยั
ขนาดใหญ่
เราพักอยูใ่ นเขตสัมปทานฝั่งเศสเล็กน้อย ชาวต่างด้าวพวกใหญ่ที่สุดคือพวกรัสเซียขาวซึ่งได้หนี
มาอยูภ่ ายหลังปฏิวตั ิใหญ่ในรัสเซี ยและได้กลายเป็ นเขตรัสเซี ยที่มุมเขต คือถนนจอฟร์ อนั ได้ฉายานามว่า
“ถนนมอสโคน้อย” เพราะมีร้านชาวรัสเซี ยมาก และคนชาวรัสเซี ยเดินไปมาแน่นขนัด
เราเข้ามาอยูใ่ นเขตนี้ยงั มิทนั จะครบหนึ่งสัปดาห์
ญี่ปุ่นก็ลอ้ มเมืองเซี่ ยงไฮ้และแม้จะไม่มี
กระสุ นปื นใหญ่ตกลงในเขตสัมปทานก็ตาม แต่ญี่ปุ่นกับจีนก็ใช้วธิ ี ยงิ ปื นข้ามเมืองรบกัน เสี ยงลูกระเบิด
และปื นใหญ่ไม่หยุดจนกระทัง่ เมืองเซี่ ยงไฮ้ได้ตกอยูใ่ นความยึดครองของญี่ปุ่นใน 3 เดือนต่อมา
มิสลีแมนคงทาการอ่านปรู๊ ฟพระคัมภีร์โฟเนติคต่อไป
เป็ นเวลานานก่อนที่เธอจะย้ายเอา
เครื่ องพิมพ์หนังสื อจากเซี ยงไฮ้ไปนานกิง ครั้นเมื่อเราย้ายจากนานกิงเราต้องจัดส่ งเครื่ องพิมพ์ท้ งั หมด
ไปยังสมาคมหนังสื อศาสนาที่เมืองฮันเค้าทางเรื อ และเก็บไว้ที่น้ นั ตลอดเวลา ถ้าขืนทิ้งไว้ที่เซี่ ยงไฮ้ซ่ ึ งอยู่
ในเขตญี่ปุ่นหรื อในกรุ งนานกิงมันก็คงถูกทาลายหมดและงานและทุนที่มิสลีแมนทาไปก็คงจะสู ญเสี ย
สิ้ น
เจ้าของบ้านเช่าโอลกา เป็ นชาวรัสเซี ยขาวเช่นเดียวกับพวกที่มาอยูใ่ นบ้านหลังนั้น ในตอนบ่าย
วันที่เรามาถึงเขาไปเล่นไพ่นกกระจอกที่อื่น บ๋ อยชาวจีนต้องพาเราชมบ้าน ตอนเย็นนางโอลกาจึงกลับ
และมาหาเราเธอสวมรองเท้าส้นสู ง เธอเป็ นหญิงงามคนหนึ่งแต่งตัวสมัยใหม่ พูดภาษาอังกฤษได้
เล็กน้อยกล่าวว่า “ท่านเป็ นคนมาอยูใ่ หม่ มิสลีแมนและมิสไต๋ ให้ขา้ พเจ้านาเอาผ้าปูที่นอนและจานมาให้
ท่าน ขอได้โปรดใช้สิ่งเหล่านี้ ”
“ขอบใจท่านมาก ท่านเป็ นเจ้าของบ้านที่เราเช่า ขอโทษเถิดท่านชื่ออะไร?”
“ชื่อโอลกา ท่านอยากจะเล่นไพ่นกกระจอกกับเราไหม?”
“พวกเราไม่เล่นการพนัน เพราะเราเป็ นคริ สเตียน”
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“ทาไมจึงไม่เล่นไพ่นกกระจอก?” ว่าแล้วเธอก็เดินลงบันไดไป ต่อมาเธอก็มาหาเราเพื่อขอเก็บ
ค่าเช่าบ้าน
เราจึงตอบไปว่าค่าเช่าเราได้ชาระให้แล้วเมื่อวันเข้ามาอยูใ่ นบ้านหลังนี้
เธอจึงอธิ บายให้ฟังว่าไม่ใช่ค่าเช่าของเดือนปั จจุบนั แต่ของเดือนใหม่ เธอบอกว่าเธอเล่นการ
พนันไพ่นกกระจอกสู ญเสี ยเงินไปมากจึงอยากจะขอค่าเช่าล่วงหน้าสาหรับเดือนต่อไป
นางโอลกามาหาเราครั้งใดจะต้องมาชวนเราเล่นไพ่นกกระจอกหรื อไม่ก็ตะโกนเรี ยกมิมี่สุนขั
เวลาเธอเล่นไพ่นกกระจอกเสี ยจะได้ยนิ เสี ยงถ้วยแก้ว,จาน,ช้อนส้อมตกดังโครมคราม สุ นขั ก็ร้องคราง
เพราะเธอได้ตีมนั และไล่มนั ให้ออกไปที่ห้องกลาง
เธอชอบทะเลาะกับผูเ้ ช่าบ้านนอกจากพวกเรา
ข้าพเจ้าเคยได้ยนิ เสี ยงปิ ดประตูดงั ,เสี ยงคนโกรธและร้องตะโกนเพราะเขามักจะทะเลาะวิวาทกันเสมอ
เจ้าพนักงานตารวจต้องมาสอบสวนการทะเลาะวิวาทกันที่บา้ นหลังนี้แทบทุกวัน โอลกาได้อยูก่ ินกับ
ชายชาวสวีเดนชื่ออนิลส์เป็ นเวลาเจ็ดปี แม้จะมิได้สมรสกันก็ตาม ชายผูน้ ้ ีเป็ นยามรักษาการที่เรื อนจา
เทศบาลเวลากลางวัน
เมื่อเธอโกรธชายคนนี้ครั้งไรต้องได้ยนิ เสี ยงจาน,ถ้วยแก้วและช้อนส้อมแตก
กระจาย เขาทั้งสองออกไปเต้นราและกลับมาตอนเช้ามืดร้องราทาเพลงกันมาเสี ยงลัน่ เมามากจนเข้าห้อง
ไม่ได้ พวกคนใช้ของเราเมื่อลงมาที่บนั ไดตอนเช้ามักจะสะดุดเขาขณะที่กาลังนอนอยูบ่ นขั้นบันไดบ่อย
ๆ
เด็กคนใช้ผชู ้ ายเป็ นคนติดอ่าง มักจะขึ้นมาปรับทุกข์กบั ข้าพเจ้าเสมอเพราะเห็นข้าพเจ้าเป็ นจีน
บอกว่านายจ้างของเขาโยนรองเท้าและถุงเท้าไว้กบั พื้นแล้วบอกให้เขาเก็บ
นายจ้างมีเครื่ องแต่งกาย
หลายชุดแต่ไม่ชอบใจจึงม้วนโยนทิ้งไว้ในห้องเก็บของ
มารดา,พี่สาว,หลานชายและหลานสาวของนางโอลกามาจากเมืองปอตอาเธอร์ และนอนรวมกัน
ในห้องเดียวใต้ห้องข้าพเจ้า โอลกามักจะวิวาทกับพวกเหล่านี้เสมอ บีบคอหลานสาวที่ร้องไห้เข้ากับ
เก้าอี้ มารดาและหลานชายต้องกระโดดเข้าใส่ โอลกา แล้วจะได้ยนิ เสี ยงโต๊ะ,เก้าอี้ตลอดจนโอลกา,
หลานชาย, หลานสาวล้มโครมครามระเนระนาด
วันหนึ่ง คนเช่าบ้านผูห้ นึ่งฉลองวันเกิดและได้เชิญโอลกามาเล่นไพ่นกกระจอกด้วยกัน เขาได้
เล่นติดต่อกันไปเป็ นเวลา 48 ชัว่ โมง และโอลกาเสี ยเงินไปเป็ นจานวน 200 ดอลล่าร์ เพื่อหาเงินชาระหนี้
เธอต้องเอาห้องที่ตนอยูใ่ ห้เช่าช่วงและพยายามที่จะขนย้ายหี บเสื้ อผ้าออก ขณะขนของได้รับบาดเจ็ด จึง
อ่อนเพลียไปทางไหนไม่ได้เป็ นเวลาหลายเดือน วันหนึ่งเธอได้ข้ ึนมาหาเราและได้นงั่ ลงบนเก้าอี้ปรับ
ทุกข์วา่ หมอจะทาการผ่าตัดและเรี ยกค่าจ้างแพง มิสลีแมนเคยเล่าเรื่ องพระเยซูให้เขาฟังบ่อย ๆ และครั้ง
นี้และครั้งนี้ได้บอกให้เขาอธิ ษฐานเพื่อตัวเขาเอง ดังนั้นโอลกาจึงกลับไปห้องของตนคุกเข่าอธิ ษฐานว่า
“ข้าแต่พระบิดาที่รัก ข้าพเจ้าเป็ นคนเสเพลเหลวไหลมาก ขอพระองค์ได้โปรดให้ขา้ พเจ้าหายเจ็บปวด
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เถิดและข้าพเจ้าสัญญาว่าจะไม่เล่นไพ่นกกระจอกอีกเลย และจะไม่ดื่มน้ าเมา, เต้นราหรื อทะเลาะวิวาท
กันอีก, ทันใดนั้นเอง เธอก็รู้สึกสบายภายในร่ างกาย ในตอนค่า นิลส์ได้กลับมาบ้านบอกว่าเขาได้
จัดเตรี ยมที่จะเอาตัวเธอไปส่ งโรงพยาบาล
“อย่าเลย นิลส์ ฉันมีข่าวดีจะบอกเธอว่าบัดนี้ฉนั หายป่ วยแล้ว”
“เป็ นไปไม่ได้, หมอบอกว่าจะต้องทาการผ่าตัดจึงจะหาย”
“ฉันไม่ตอ้ งการผ่าตัด นิลส์ พระเยซูทาให้ฉนั หายดีแล้ว” เขาไม่ยอมไปโรงพยาบาลเพราะได้
หายแล้วจริ ง ๆ เธอได้รีบขึ้นมาหาเรา แม้เรากาลังเลี้ยงอาหารมิตรสหายอยู่ เธอก็ยงั รออยูไ่ ม่ได้รีบบอก
ข่าวมหัศจรรย์แก่เราโดยเร็ ว
โอลกาเป็ นคนรักษาคามัน่ สัญญา เธอจึงกลายเป็ นคนใหม่ต่อจากนั้นมา บ้านนั้นก็เงียบสงัด เธอ
ชอบขึ้นมาอธิ ษฐานและอ่านพระคัมภีร์เธอจึงอธิ ฐานเหมือนเด็ก ๆ ว่า “ข้าแต่พระบิดา พระองค์รู้วา่
ข้าพเจ้าอาจต้องล้มลงก็ได้ ขอได้โปรดช่วยพยุงข้าพเจ้าให้ลุกขึ้น”
วันหนึ่ง ขณะที่อ่านหนังสื อสุ ภาษิต ใจวินิจฉัยผิดชอบได้เตือนเธอและได้บอกให้เราฟังว่า
“พระคัมภีร์ได้สอนเธอว่า “เจ้าคนเกียจคร้าน จงไปดูมดตัวเล็กซิ มันทางานตลอดฤดูร้อนเพื่อสะสม
อาหารไว้กินในฤดูหนาว
เธอจึงไปเก็บเอาเครื่ องแต่งตัวที่โยนทิง้ ไว้ในห้องเก็บมาเริ่ มซ่อมแซมด้วย
ตนเอง
เธอได้ชาระหนี้สินการพนันจดหมดทุกราย ในขณะที่เธอยืนอยูท่ ี่ประตูห้องการพนัน เธอไม่
กล้าเข้าไปเกรงว่าจะถูกยัว่ ยวนให้เล่นอีก แต่ครั้นเธอมองดูหน้าตาที่โลภ และมือที่สั่นของพวกนักการ
พนัน เธอรู ้สึกโล่งใจที่เธอได้หลุดพ้นจากการเป็ นทาสของการพนัน และเธอได้ถวายสรรเสริ ญพระเจ้า
สาหรับชีวติ ใหม่ที่เธอได้มาพบเข้าแล้ว
ต่อไปเธอต้องการจะช่วยคนใช้ของเธอจึงขอร้องให้มิสลีแมนช่วยสอน “ขอคุณได้โปรดสอน
เขาเถิด ข้าพเจ้าได้รับจิตใจใหม่จึงต้องการจะให้เขามีใจใหม่ดว้ ย พระคัมภีร์มีเรื่ องราวที่เป็ นประโยชน์
น่าอ่าน ข้าพเจ้าจึงต้องการให้เขาอ่านเรื่ องเหล่านี้ ”
แต่ชีวติ แบบใหม่น้ ีไม่เป็ นที่พอใจแก่นิลส์ผกู ้ ล่าวว่า “เธอพูดว่าจะไม่เต้นรา, ไม่สูบบุหรี่ , ไม่ดื่ม
เหล้า ฉันทางานที่เรื อนจาตลอดวัน นี่เธอจะมาทาให้บา้ นของฉันเป็ นเรื อนจาอีกด้วยหรื อ?”
โอลกาได้เรี ยนรู ้วธิ ี อธิ ษฐานต่อพระเจ้า ดังนั้นเธอจึงอธิ ษฐานว่า “ข้าแต่พระบิดาข้าพเจ้ารักนิลส์
ข้าพเจ้าต้องการให้เขาดาเนินชีวติ ทางเดียวกับข้าพเจ้า
แต่ถา้ พระองค์ตอ้ งการจะให้เขาเลิกร้างจาก
ข้าพเจ้าก็ไม่เป็ นไร ขอพระองค์ได้สาแดงพระประสงค์ในใจข้าพเจ้า” ครั้นแล้วพระเจ้าก็ทรงตอบคา
อธิ ษฐานของเขา คือวันหนึ่งนิลส์หยุดราชการ เขาจึงพาเธอไปโบสถ์และได้ทาการสมรสกันอย่าง
ถูกต้อง
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ในบ้านของเรามีเสี ยงต่าง ๆ นานาชนิด หญิงจีนผูม้ ีการศึกษาดีคนหนึ่งได้เช่าห้องชั้นล่าง สามี
ได้ทอดทิ้งเธอ และเธอได้เข้าหาความปลอบใจในพระพุทธศาสนา ในเวลาเช้าตรู่ ทุกวันจะสวดมนต์
เสี ยงดังคนที่เช่าห้องอื่น ๆ เลี้ยงสุ รากันดึกดื่นได้บ่นว่าหญิงคนนี้ รบกวนพวกเขาในเวลาพักผ่อนตอน
เช้าตรู่ เราได้ชวนให้เขาหาความสงบใจในศาสนาคริ สเตียน แต่เขาไม่สนใจ ในที่สุดอยูม่ าวันหนึ่งเธอได้
บอกเราว่าเธอได้ตดั สิ นใจที่จะเดินทางไปภาคตะวันตกและค้นหาสามีของเธอ ดังนั้นเราจึงมอบพระ
คัมภีร์เล่มหนึ่งเป็ นของขวัญที่จากกัน ต่อมาอีกหลายเดือนเราได้รับจดหมายจากเธอมีใจความดังต่อไปนี้
มิสไต๋ และมิสลีแมนที่นบั ถือ,
ดิฉนั มิได้พบกับคุณทั้งสองเป็ นเวลานานแล้ว แต่ยงั คงคิดถึงคุณอยูเ่ สมอ ภายหลังที่ออกจาก
เมืองเซี่ ยงไฮ้ก็ไปค้นหาสามี ๆ ดิฉนั ถูกจับที่เมืองฮันเค้าในข้อหาโจรกรรมและถูกติดคุก 6 เดือน ดิฉนั ไม่
มีอะไรจะทาจึงได้อ่านพระคัมภีร์ที่คุณให้มา และพระคัมภีร์ได้นาสันติสุขอันแท้จริ งมาสู่ ดวงใจฉันยิง่ ได้
อ่านมากขึ้นก็ได้พบการอัศจรรย์มากขึ้น และดิฉนั อยากจะบอกให้นกั โทษอื่น ๆ ทราบด้วย ผูค้ ุมได้
อนุญาตให้ดิฉนั อ่านพระคัมภีร์ให้นกั โทษอื่น ๆ ฟัง ขอบใจคุณทั้งสองที่ได้ให้ของมหัศจรรย์แก่ดิฉนั
จดหมายฉบับต่อไปเธอบอกว่าได้พน้ โทษออกจากคุกแล้ว และได้พบกับสามีและได้อยูก่ ิน
ด้วยกันตามเดิม
ผูเ้ ช่าห้องอีกคนหนึ่งเป็ นชาวยิว ลี้ภยั มาจากยุโรป เราได้ยนิ เสี ยงเธอร้องไห้อยูเ่ รื่ อย ๆ
ประสบการณ์อนั ร้ายแรงและความเสี ยใจได้ทาลายสุ ภาพของเธอ และได้ทาให้เธอมีจิตใจไม่เป็ นปกติ
การดุด่าของสามียงิ่ ทาให้เธอช้ าใจมากขึ้น ต้องส่ งเธอไปโรงพยาบาลและจาต้องใส่ เสื้ อรัดแขนสาหรับ
คนบ้า ภายหลังที่กลับมาบ้านแล้วก็เป็ นโรคเดิมอีก เธอไม่ยอมฟังเรื่ องพระเยซู และเมื่อเธอมาเยีย่ มเราใน
เทศกาลปัสกาเธอไม่ยอมดื่มน้ าในบ้านของเรา ต่อมาเธอได้เริ่ มอ่านพระคัมภีร์ที่เราได้ให้ไว้ พระคาแห่ง
ชีวติ ได้ทาให้หวั ใจของเธอได้รับการประเล้าประโลมในที่สุดเธอก็ได้รับความสงบและสันติสุข ต่อมา
ภายหลังเธอได้มีโอกาสไปประเทศอเมริ กา นาพระคัมภีร์ไปด้วย เธอได้เขียนจดหมายมาบอกว่าเธอยัง
อ่านทุกวันและพบความประเล้าประโลมใจจากพระคัมภีร์
แกะที่หลงหายไปทั้งสามรายคือชาวรัสเซี ยลี้ภยั , จีนลี้ภยั และชาวยูดาลี้ภยั พระผูเ้ ลี้ยงอันดีได้
ค้นหาเขาจนพบและนามาสู่ คอกโดยสวัสดิภาพ
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บทที่ 19 เมฆและแสงอาทิตย์
เมฆอาจจับกลุ่มเหนือบ้านของเราในเวลาเจ็บไข้หรื อทุกข์โศกแต่อิทธิ พลของอุปนิสัยคริ สเตียน
ที่น่าหรรษาได้ฉายแสงทองผ่านเมฆทาให้บงั เกิดเป็ นพระพรแก่บุคคลที่มีชีวติ อยูต่ ่อไป เรื่ องราวของ
พี่สะใภ้คลาสลีดเดอมีดงั นี้
เมื่ออยูใ่ นเซี่ ยงไฮ้เราได้พบกับพี่ชายคนที่ 8 และครอบครัวเขาบ่อย ๆ บุตรชายหัวปี คือ
เอเออเซี ยสมรสกับไบรเคลา ส่ วนบุตรสาวเอเออไวเป็ นนางพยาบาล และบุตรชายคนเล็กเอเวอ
เฟมัสเป็ นนักเรี ยนวิทยาลัย ส่ วนภริ ยาของเขาคือคลาสลีดเดอเป็ นคนฉลาดและร่ าเริ งเหมือนแสงอาทิตย์
พวกเรารักเขามาก
บ่ายวันหนึ่งฤดูใบไม้ร่วง เขาได้มาสนทนากับข้าพเจ้าแล้วก็ลากลับไปด้วยใจร่ าเริ งในเวลาค่า
เราไม่นึกว่าการมาเยีย่ มครั้งนี้ จะเป็ นครั้งสุ ดท้าย
อีกสองสามวันต่อมาเธอได้ป่วยและต้องไปอยู่
โรงพยาบาล
ในวันโมทนาคุณพระเจ้า พี่ชายคนที่ 8 ได้มาหาข้าพเจ้า แม้เขาจะพยายามปกปิ ดข้าพเจ้าก็รู้วา่
เขาคิดว่ากลาสลีดเดอจะต้องตายแน่ ๆ ข้าพเจ้าปั กใจอธิ ษฐานตลอดวันว่า ขอให้การตายของกลาสลีด
เดอจงเป็ นพระพรแก่บุคคลที่อยูเ่ บื้องหลังเถิด ในบ่ายวันนั้นที่โรงพยาบาลลมเหนื อได้พดั ถูกกระจก
หน้าต่างของห้องเล็กเป็ นเสี ยงเดียวในขณะบรรดาคนที่รักของเขาได้มาอยูร่ อบเตียงเพื่อเฝ้ าอาการของ
เธอ เวลาค่ากลาสลีดเดอได้เปิ ดตาเป็ นครั้งแรกตั้งแต่ป่วยและจับมือของไบรเคลาชี้ไปบนสวรรค์แล้ว
ตะโกนว่า “เป็ นสถานที่อศั จรรย์จริ ง ๆ เป็ นภาพสวยงามเหลือเกิน เจ้าเห็นไหมล่ะ?”
สักครู่ หนึ่งเขาก็สิ้นใจ และได้ไปยังสถานที่งดงามโดยมีพระบิดาเจ้าในสวรรค์ตอ้ นรับเธอ เป็ น
ที่โสมนัสยินดีของเธอ แต่พี่ชายของข้าพเจ้าสู ญเสี ยมิตรที่ดีที่สุดไป และบุตรของเขาก็ขาดมารดาที่ดีไป
เขาพากันรู ้สึกว่าขาดเธอจริ ง ๆ เอเออไวได้พดู กับข้าพเจ้าว่า “เมื่อข้าพเจ้าตื่นขึ้นในตอนเช้า มองไปก็เห็น
แต่รองเท้าไว้ทุกข์สีขาวและเครื่ องแต่งตัวไว้ทุกข์สีขาว”
กระนั้นก็ตามเสี ยงของกลาสลีดเดอยังคงก้องหูเราอยูเ่ สมอ เธอยังคงพูดกับครอบครัวของเธออยู่
เรื่ อย ๆ คือโดยทางพินยั กรรมที่เธอสั่งไว้มีขอ้ ความว่า “ขอให้ฝังศพเธอด้วยมีไม้กางเขนทองคาห้อยคอ
และให้มีพระคัมภีร์ติดตัวไปด้วย ข้อนี้ทาให้เป็ นที่ประทับใจแก่เอเวอเฟมัส เขาจึงตัดสิ นใจที่จะอ่านพระ
คัมภีร์ทุกวัน และมาอ่านที่เตียงข้าพเจ้านอนบ่อย ๆ ครั้นพอถึงเทศกาลคริ สตสมภพ ความว้าเหว่ในบ้าน
แทบจะทนกันไม่ไหว ในปี นี้จึงไม่มีการรื่ นเริ งเพราะไม่มีมารดาที่จะเลี้ยงคนภายนอกและไม่มีใครที่จะ
เล่าเรื่ องคริ สตมาสให้เขาฟัง ไม่มีใครจะจัดน้ าชาและขนมเค้กและให้ของขวัญ แต่เอเวอเฟมัสผูร้ ู ้จกั ใน
การประหยัดทรัพย์ดีคิดว่าควรจะจัดอย่างอื่นขึ้นแทน เขาจึงนาเอาทรัพย์ที่ออมไว้ท้ งั หมดออกมาซื้ อพระ
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คัมภีร์ 20 เล่ม เพื่อแจกให้กบั มิตรสหายที่ไม่เป็ นคริ สเตียนเพื่อเป็ นที่ระลึกแก่มารดา และได้เขียนชื่อของ
สหายทุกคนไว้ที่ปกเปล่าและนาเอาพระคัมภีร์ไปให้ตามบ้านของเขา
สหายผูห้ นึ่งชื่อฮิดเด็น เทรเซอร์ ได้มีความสนใจเป็ นพิเศษ เขาได้ใช้เวลานาน ๆ เพื่อศึกษาพระ
คัมภีร์และอธิ ษฐานรวมกัน ภายหลังที่เป็ นคริ สเตียนแล้ว ต่อมาเขาก็ได้หมั้นและได้สมรสกัน ดังนั้น
ความเชื่อมัน่ ของกลาสลีดเดอร์ จึงเป็ นมงคลอันประเสริ ฐแก่บุตรของเขาทาให้เขาได้ภริ ยาที่เป็ น
คริ สเตียนและมีครอบครัวเป็ นหลักฐาน
ถ้อยคาครั้งสุ ดท้ายที่เธอให้ไว้มิใช่เป็ นพรแต่เรื่ องดังกล่าวสิ่ งเดียวเพราะในวันเกิดของข้าพเจ้า
เอเวอเฟมัสได้เข้ามาในห้อง หน้าตาแสดงความยินดีโดยพูดว่า “คุณน้าที่เจ็ด, คุณน้าทราบไหมว่าคนใช้
เก่าแก่ของเราพูดอย่างไรบ้าง?”
“น้าไม่สามารถเดาได้ถูก”
“เขาพูดว่า เขาจะไม่ลืมหน้าตาอันยิม้ ละไมของนายผูห้ ญิงก่อนที่จะสิ้ นใจ และคาพูดที่นายกล่าว
ว่า “เป็ นสถานที่สวยงาม เป็ นภาพอันวิจิตร ท่านเห็นไหมล่ะ?” ข้อความเหล่านี้ยงั ก้องหูท้ งั กลางวันและ
กลางคืน นายได้เตือนให้ขา้ พเจ้าเชื่ อแต่หวั ใจของข้าพเจ้ายังแข็งกระด้างและเต็มไปด้วยความบาป คา
ปฏิเสธของข้าพเจ้าทาให้นายเสี ยใจ บัดนี้ขา้ พเจ้าต้องการเห็นสถานสวยงามนั้น ข้าพเจ้าได้ปฏิเสธพระ
เยซูมาเป็ นเวลาตั้งยีส่ ิ บปี บัดนี้ขา้ พเจ้าเชื่ อและต้องการับบัพติศมา”
ภายหลังที่เอเวอเฟมัสไปแล้ว ลิตเติลกิงซึ่ งอยูใ่ นห้องด้วยได้พดู กับข้าพเจ้าว่า “มิสเซเว่น
ข้าพเจ้าอยูก่ บั ท่านมาเป็ นเวลาตั้ง 7 ปี แล้วข้าพเจ้าได้เชื่ออยูเ่ ป็ นเวลานานแล้ว บัดนี้ ตอ้ งการจะประกาศ
ตัวรับเอาพระเยซูต่อหน้าผูอ้ ื่น ขอให้ขา้ พเจ้ารับศีลร่ วมกับโอลไฮ”
ลิตเติลฟิ ลด์
หญิงซักผ้าเมื่อได้ทราบข่าวก็ได้มาหาข้าพเจ้าด้วยความร้อนรนและกล่าวว่า
“ข้าพเจ้าเชื่อพระเยซู และต้องการจะรับบัพติศมาด้วย”
ฉะนั้น ในตอนบ่ายวันหนึ่ ง หญิงคนใช้ท้ งั สามได้มาที่เตียงนอนข้าพเจ้าเพื่อรับคาสอนและ
อธิษฐานเตรี ยมพิธีรับบัพติศมา ข้าพเจ้ารู ้สึกซาบซึ้ งในการเปลี่ยนอุปนิสัยของคนทั้งสาม เขาเต็มไปด้วย
ความยินดีและโดยเฉพาโอลไฮ เขาบอกว่าเขาลืมอธิ ษฐานของพระพรพระเจ้าก่อนรับประทาน ดังนั้น
เขาทูลขอให้พระเจ้ายกความผิดในข้อนี้ และเตือนใจเขาเสมอ บัดนี้พระเจ้าได้เตือนเขาเสมอแล้ว
ครั้งหนึ่ง เขาได้เล่าว่า “บัดนี้ ขา้ พเจ้าจะเขียนจดหมายไปถึงคนแก่ทางบ้าน และบอกถึงความสุ ข
ใจที่ขา้ พเจ้าได้รับ และจะขอร้องให้เขาเข้าเชื่อบ้าง”
ครั้งที่สามเขาเล่าว่า เขาได้สนทนากับคนใช้ของเพื่อนบ้านและสอนเขาด้วย คนใช้น้ ีกลับไป
บอกนายของตนว่าเขาต้องการเข้าเชื่ อ แต่นายกลับดุเขาว่า “เจ้าจะรู้อะไร? เจ้าอ่านหนังสื อไม่ออก”
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คนใช้จึงตอบนายว่า “การอ่านหนังสื อออกไปจาเป็ น เพราะพระคัมภีร์ได้บอกว่า “ถ้าท่านเชื่อ
ด้วยหัวใจจริ ง ท่านก็จะได้รับความรอด”
โอลไฮจึงพูดต่อไปว่า “และข้าพเจ้าได้บอกนายว่า อย่าไปฟังเสี ยงมนุษย์พดู แต่จงฟังสิ่ งที่พระ
เจ้าพูด มนุษย์หวั เราะเยาะไม่มีความสาคัญ แต่ถา้ พระเจ้าพอพระทัยแล้วเป็ นการสาคัญมาก เราอาจ
อธิ ษฐานเวลาใดก็ได้เพราะพระเจ้าทรงฟังอยูเ่ สมอ ไม่วา่ เราจะทาครัว, ซักผ้าหรื อกวาดบ้านเรื อน”
เมฆในเขตลี้ภยั ของเราค่อยหายไป และความมืดได้กลายเป็ นความสว่าง พวกคนใช้สนใจอ่าน
พระคัมภีร์ เขาตื่นขึ้นแต่เช้าตรู่ และปลุกเราให้อธิ ษฐาน เขาอ่านพระคัมภีร์โฟเนติก เมื่อเขาพบกับ
แนวความคิดใหม่ เขาก็รู้สึกปิ ติยนิ ดี ทุกเวลาเช้าเขาพบกับโอลไฮที่ตลาด และเมื่อพบกับผูใ้ ดก็แสดงการ
เป็ นพยานเรื่ องพระเยซูให้เขาฟัง
มรดกของกลาสลีดเดอก่อนที่จะตายมิใช่มีอยูเ่ พียงเท่านี้ แม้จะตายไปแล้วก็ยงั คงกล่าวอยูเ่ สมอ
ไชนิงเวอจูหญิงหม้ายชราซึ่ งได้อยูก่ บั พี่ชายคนที่แปดเป็ นเวลาหลายปี
และไม่ยอมเชื่อตลอดเวลาได้
สนใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เขาเป็ นคนที่ได้รับการศึกษา เขาจึงได้เริ่ มอ่านพระคัมภีร์และก็ได้พบกับ
พระเยซูจึงขอรับบัพติศมา
พอถึงเทศกาลคืนพระชนม์ และมีคนลี้ภยั จานวนมากมาประชุมนมัสการชัว่ คราว (เพราะโบสถ์
ใหม่ที่สวยงามถูกทิ้งระเกิด) ดังนั้นไชนิง เวอจู และหญิงคนใช้สามคนได้รับบัพติศมา เอเวอเฟมัสและ
เอเออไว รับศีลมหาสนิท เอเออเซี ยและไบรเคลาก็ได้นาบุตรสาวเล็ก ๆ สองคนมาถวายแก่พระ
เจ้า
ส่ วนข้าพเจ้านั้นเล่าก็อดทางานไม่ได้ แม้ตอ้ งนอนป่ วยอยูใ่ นห้องมืดเป็ นเวลากว่ายีส่ ิ บปี แต่
ข้าพเจ้าระลึกอยูเ่ สมอว่า หากข้าพเจ้าจะไม่เห็นความสว่าง แต่ดวงอาทิตย์สว่างก็ยงั ส่ องแสงอยูภ่ ายหลัง
เมฆมืดเสมอ
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บทที่ 20 เงามืดในเรือนจา
การอ่านปรู๊ ฟโฟเนติกนั้นต้องใช้สายตาเพ่งพินิจเป็ นเวลานาน ๆ ต้องอาศัยความเพียรและความ
อดทนมาก เมื่อไม่สามารถออกไปข้างนอกได้ มิสลีแมนก็ใช้ทุกโอกาสเพื่อเร้าความสนใจของคนที่มา
หาเธอจานวนที่มาเพิ่มขึ้นแสดงว่ามีคนสนใจในงานของเธอมาก แม้เธอจะรู ้สึกเหน็ดเหนื่อยมากก็ตาม
เธอคือหลักว่าจะไม่เร่ งรัดหรื อรังเกียจผูท้ ี่มาหาเธอเลย เธอมีลกั ษณะเป็ นจีนยิง่ กว่าชาวจีนหลายประการ
พูดออกเสี ยงอย่างถูกต้อง, ใช้สานวนคาพูด, แต่งเครื่ องแบบจีนและประพฤติแบบจีนเมื่อมีแขกมาเวลา
รับประทานก็ตอ้ งเคลื่อนเวลาไป หรื อมิฉะนั้นก็เชิ ญแขกให้รับประทานด้วย บางทีเมื่อคนใช้นากับข้าว
มาวางเปิ ดฝาถ้วยชามไว้กลางโต๊ะและมีชามข้าววางไว้ตรงหน้าทุกคนแล้ว
มิสลีแมนยังคงเพลินอยู่
กับโฟเนติกจนมองไม่เห็นอาหารหรื อเปิ ดฝาชามกับข้าว จนกระทัง่ แขกผูน้ ่าสงสารนั้นกินข้าวเปล่า ๆ
ไปตั้งครึ่ งชามแล้ว คนใช้รู้สึกเดือดร้อนใจแต่ก็ไม่กล้าที่จะเตือนนายของตนให้เปิ ดฝาชามกับข้าว โดย
เกรงว่าจะเป็ นการเสี ยมารยาท
ในตอนต้นปี 1941 ก่อนหน้าทาบทสุ ดท้ายของหนังสื อวิวรณ์สาเร็ จ สายตาของมิสลีแมนมืดลง
ไม่เป็ นการสะดวกที่จะอ่านปรู๊ ฟตอนสุ ดท้าย
ต่อมาเธอได้บอกให้สมาคมพระคัมภีร์เย็บหนังสื อเข้า
ด้วยกันและจาหน่ายเป็ นพระคัมภีร์โฟเนติกทั้งเล่ม เมื่อเธอเห็นว่างานของเธอสาเร็ จแล้ว แต่ก็เป็ นการ
สายเกินไปที่จะโดยสารไปกับเรื ออพยพเที่ยวสุ ดท้ายเพื่อกลับอเมริ กา เมื่อทาหนังสื อพระคัมภีร์โฟเนติก
สาเร็ จก็เกิดเหตุร้ายที่อ่าวเพิลทันที และญี่ปุ่นได้เข้ายึดครองเขตสัมปทานทั้งหมดในเซี่ ยงไฮ้พวกศัตรู ต่าง
ด้าว (เพราะญี่ปุ่นเรี ยกประเทศที่ทาสงครามกับญี่ปุ่น) ได้รับอนุญาตบางประการให้ไปมาในเมืองได้ แต่
ไม่ยอมให้กลับอเมริ กาพร้อมกับพวกที่อยูใ่ นใจกลางของประเทศจีนซึ่ งถูกส่ งไปกับเรื อแลกเปลี่ยนเที่ยว
แรกในเดือนมิถุนายน 1942
ในปี 1943 ได้จดั ตั้งค่ายกักกันขึ้นหลายแห่ง และได้ตอ้ นพวกศัตรู ต่างด้าวเข้าไปอยูใ่ นค่าย
เหล่านี้ แต่พวกคนชราและคนป่ วยคงได้รับการผ่อนผันให้อยูเ่ ป็ นอิสระได้ต่อไปอีกหนึ่งปี ดังนั้น มิสลี
แมนจึงมิได้ถูกเรี ยกตัวให้ไปเข้าค่ายเชลยจนถึงเดือนมิถุนายน 1944 แม้เราจะเก็บข่าวนี้ ไว้มิให้แพร่ พราย
เพื่อเราจะได้เวลาที่ผอ่ นผันให้หา้ วันนี้ จดั แจงเตรี ยมตัวเก็บสิ่ งของต่าง ๆ แต่พวกเพื่อน ๆ ก็แอบรู ้ใน
ขณะที่ขา้ พเจ้าจัดบรรจุสิ่งของที่เขาต้องการให้ก็ยงั มีคนมาเยีย่ มวันละสี่ สิบถึงห้าสิ บคนทุกวันเพื่อแสดง
ความเห็นอกเห็นใจ มิสลีแมนไม่เคยบอกใครเลยว่าเหนื่ อยมากและยุง่ จนไม่มีเวลาว่างจะสนทนาด้วยได้
ในตอนกลางคืนก่อนจะถึงวันจากกัน เวลาประมาณหนึ่งนาฬิกาเมื่อแขกคนสุ ดท้ายลากลับไป
แล้ว เธอได้มาที่หอ้ งข้าพเจ้าเพื่ออธิ ษฐานเจ้าลิตเติลฟิ ลด์คนใช้เป็ นเด็กโง่มาก แต่ก็จงรักภักดีต่อนายของ
ตนทาลูกกุญแจห้องข้าพเจ้าหัก ต้องใช้เวลาทางานอีกตั้งชัว่ โมงจึงเปิ ดได้
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ในวันรุ่ งขึ้นก็มีแขกมาเยีย่ มอีก ห้องของเธอจึงเต็ม ในตอนสายมีสหายมาเยีย่ มข้าพเจ้า คือ มิส
ซิ สลิง เขาเป็ นหลานสาวของตุลาการลิงผูซ้ ่ ึ งทาการเผาฝิ่ นของพวกอังกฤษเสี ยสิ้ นในปี 1830 อันเป็ น
ชนวนให้เกิดสงครามฝิ่ น ข้าพเจ้ารู ้จกั เขาดีต้ งั แต่ครั้งเมื่อเป็ นเด็ก เคยศึกษาพุทธศาสนาด้วยกัน และบัดนี้
เขาเป็ นพุทธศาสนาชนชั้นสู ง เมื่อข้าพเจ้าขอร้องให้เขาเป็ นคริ สเตียน เขาก็พยายามอ้อนวอนให้ขา้ พเจ้า
กลับไปถือพุทธศาสนาตามเดิม เขามีผา้ นวมผืนหนึ่งซึ่ งพระสงฆ์เก่ง ๆ หลายร้อยองค์มาสวดมนต์ปลุก
เสก เธอต้องการเก็บผ้านวมผืนนี้ไว้คลุมหี บศพเธอเมื่อตายโดยเชื่ อว่าจะมีบุญมากขึ้นเมื่อไปเกิดชาติหน้า
เธอมีลูกประคามากขัดเป็ นเงางามแสดงว่าเธอสวดมนต์มาแล้วหลายแสนจบ ในวงการพุทธศาสนาจึงถือ
ว่าเธอมีคุณธรรมสู ง เมื่อเธอเข้ามาในห้องข้าพเจ้าก็มองเห็นแขกเดินอยูใ่ นห้องมิสลีแมนจึงถามถึงสาเหตุ
ข้าพเจ้าจึงบอกให้ฟังว่ามิสลีแมนจะถูกส่ งตัวไปอยูค่ ่ายกักกันเชลยในตอนเที่ยงของวันนั้น เธอจึงตกใจ
มาก
วันนั้นอากาศร้อนมาก ในเวลาเที่ยงมีมิตรสหายประมาณห้าสิ บคนมาที่ประตูเพื่องส่ งมิสลีแมน
เธอได้มาที่ห้องข้าพเจ้าด้วยใบหน้ายิม้ แย้มและเมื่อธิ ษฐานแล้วเธอก็กล่าวคาลาข้าพเจ้า ภายหลังที่เสี ยง
ของรถลากและรถจักรยานยุติลงแล้ว มิสซิ สลิงยังคงตะโกนต่อไปว่า “ไม่มีการร้องไห้,ไม่มีการเสี ยใจ, มี
แต่ยมิ้ และอธิ ษฐาน, เขาจะเดินทางไปสู่ เรื อนจา ข้าพเจ้าไม่เคยเห็นเหตุการณ์เช่นนี้เลย” ครั้นแล้วเธอจึง
ยืนขึ้นและถามเพื่อนชาวจีนซึ่ งมาจากเมืองฟูเจา คือ มิสเล็ก ผูซ้ ่ ึ งอยูก่ บั เราและพูดว่า “ศาสนาอะไรหนอ
ที่ให้อานาจแก่มิสลีแมนและมิสไต๋ จนเขายิม้ ได้ในเหตุการณ์ร้ายแรงเช่นนี้ จะเชื่อพระเยซูแต่เพียงในใจ
ได้ไหม?
มิสเล็กจึงตอบว่า “เรื่ องนี้ขอให้ถามมิสไต๋ ดู”
ข้าพเจ้าจึงอธิบายหลังสื อโรมบทที่ 10:9-10 ให้ฟังซึ่งมีขอ้ ความว่า “ถ้าท่านจะรับด้วยปากของ
ท่านว่าพระเยซูเป็ นองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า และเชื่อในใจว่าพระเจ้าได้ทรงโปรดบันดาลให้พระองค์เป็ นขึ้นมา
จากความตายท่านจะรอด” ในขณะนั้นมิสซิ สลิงไม่พดู ว่าอะไร ดูเหมือนว่าเขากาลังใช้ความคิด อีกสอง
ชัว่ โมงต่อมา พวกมิตรสหายอื่น ๆ ได้กลับมาบอกว่าเขาเห็นมิสลีแมนขึ้นไปบนรถบรรทุกซึ่ งมาคอยรับ
พวกเชลยศึกไปสู่ ค่าย พวกเพือ่ นเหล่านี้ไม่ทนั จะนัง่ ลงก็พอดีมิสซิ สลิงลุกขึ้นจากเก้าอี้และกล่าวว่า “มิตร
สหายทั้งหลาย ถ้าพระเยซูประทานฤทธิ์ อานาจแบบนี้ได้ ข้าพเจ้าก็จะเลิกพระพุทธศาสนาและรับเอา
พระเยซูเป็ นพระผูช้ ่วยให้รอด”
ข้าพเจ้าไม่แน่ใจว่าเขาจะใช้ขอ้ ความนี้ เป็ นการประกาศอย่างจริ งจัง
หรื อไม่จึงมิได้ตอบว่ากระไร
ข้าพเจ้ามิได้ทราบข่าวคราวจากเขาเป็ นเวลาสักหนึ่งเดือน และในระหว่างนี้ขา้ พเจ้าได้ยา้ ยไปอยู่
ที่แห่งใหม่ ดังนั้นข้าพเจ้าจึงขอให้มิสเล็กไปเยีย่ มมิสซิ สลิงและขอทราบความหมายในคาพูดที่กล่าววัน
นั้น มิสซิ สลิงได้บอกว่าเขาได้พยายามที่จะให้ท่านสมภารในวัดที่เมืองเซี่ ยงไฮ้ถอนชื่อของเขาออกจาก
88

ทะเบียนสมาชิกของวัด แต่ท่านสมภารไม่ยอม ขณะนั้นยังทาการโต้เถียงกันอยู่ เขาบอกว่าถ้าเรื่ องนี้เสร็ จ
เมื่อใดเขาจะเข้าเป็ นสมาชิกในคริ สตจักรต่อไป
ห้าเดือน ภายหลังที่มิสลีแมนได้ถูกส่ งตัวไปค่ายกักกันเชลยแล้วมิสซิ สลิงก็ได้รับบัพติศมา ได้
เป็ นสมาชิกคริ สตจักรและมานมัสการเป็ นประจา วันหนึ่งเธอล้มลงจึงทาให้ขาหัก แทนที่เธอจะเสี ยใจ
กลับพูดว่า “บางทีพระเจ้าไม่ตอ้ งการให้ขา้ พเจ้าเคลื่อนไหวไปมามากเกินไป และต้องการให้ขา้ พเจ้าอ่าน
พระคัมภีร์”
ค่ายกักกันถนนลิงดอนซึ่ งญี่ปุ่นเอาเชลยที่ป่วยและชรา 250 คนไปกักขังไว้เป็ นเวลา 14 เดือน
เป็ นสถานที่เต็มไปด้วยความทารุ ณโหดร้ายและหลอกลวงอย่างแรงที่สุด เจ้าพนักงานบอกว่าจะมีการ
รักษาพยาบาลแต่เมื่อพวกเชลยเข้าไปอยูไ่ ม่มีอะไร มีแต่สนามว่างเปล่า บ้านว่างเปล่าและทหารที่ทารุ ณ
เชลยบางคนถูกนาตัวมาส่ งต้องหามแคร่ , ถือไม้เท้า,มีบาดแผล,ตาบอด, ต้องใช้ไม้พยุง บางคนยัง
เจ็บปวดทรมารถูกยัดเยียดเข้าไปรวมกัน คนพิการต้องช่วยเหลือคนที่ช่วยตัวเองไม่ได้ คนชราต้องช่วย
คนที่ตอ้ งนอนอยูเ่ สมอ ต้องใช้ที่นอนและสิ่ งของที่นาติดตัวมาไม่มียา, ไม่มีหมอ,ไม่มีนางพยาบาล
ภายหลังเข้าค่ายได้สามวันนักโทษตายไป 3 คน ต่อมาตายอีกมาก ความจริ งแล้วพวกเชลยจะต้องตาย
มากกว่านี้
แต่เคราะห์ดีที่มีเชลยหนุ่มแข็งแรงในค่ายอื่นได้รับอาสามาช่วยทางานหนักและพยาบาล
คนไข้ที่ป่วยหนัก คนหลายชาติหลายศาสนา คนชัว่ ที่ร้ายแรง,นักการพนัน,คนไม่มีศาสนา,คนไร้
ศีลธรรม, พวกมิชชันนารี , คนดูหมิ่นพระเจ้า,คนรวย,คนจน,คนชราและเด็กได้ถูกจับมายัดไว้อย่าง
เบียดเสี ยด เมื่อเข้าที่คบั ขันเช่นนี้แล้วหน้ากากของบุคคลเหล่านี้ได้ถูกเปิ ดออกหมด คนที่เห็นแก่ตวั ก็ยงิ่
แสดงความเห็นแก่ตวั มากขึ้น คนใจกรุ ณาก็ช่วยเหลือผูอ้ ื่นจนตัวตาย คนบ่นก็บ่นตลอดวัน คนดูหมิ่น
พระเจ้าก็แช่งด่า นักการพนันก็เล่นการพนันตลอดเวลา แต่ก็ระดมกาลังกันช่วยเหลือซึ่ งกันและกันตาม
ความจาเป็ นและแบ่งปั นยาเท่าที่มี ช่วยกันทาหน้าที่รักษาพยาบาลคนที่ป่วยหนัก ๆ ความสกปรกของ
ข้าวและปลาที่ทากับพื้นดินทาให้หลายคนป่ วยเป็ นโรคบิด และยุงจานวนมากทาให้เกิดเป็ นไข้จบั สัน่
มิสลีแมนมีนกั การพนันหลายคนอยูใ่ กล้เตียง ส่ วนตัวเองนัง่ ปอกมันเทศและทาความสะอาดข้าวอยูใ่ น
เตียงนอน เธอได้แบ่งปั นอาหารที่ขา้ พเจ้าส่ งไปให้แก่คนอื่น ๆ บ้างเท่าที่ควร แต่เธอได้ป่วยเป็ นบิดและ
สู ญเสี ยน้ าหนักไปสี่ สิบปอนด์ในระยะเวลา 14 เดือน การป่ วยเป็ นโรคกระดูกสันหลังอักเสบยิง่ ร้ายแรง
ขึ้น ทาให้ตวั เธอเตี้ยลงไปไปอีก 5 นิ้วฟุต
ส่ วนตัวข้าพเจ้านั้นเล่า เงินทองที่มีอยูก่ ็จวนหมดแล้ว คนใช้ก็ลาออกไปหมด โอลซอลตาย ลิต
เติลกิงจึงกลับไปอยูก่ บั บุตรชายซึ่ งกาลังป่ วยหนักเหมือนกัน ส่ วนลิตเติลฟิ ลก็ไปอยูก่ บั แม่ผวั ข้าพเจ้าจึง
ไปเช่าห้องแคบ ๆ อยูใ่ นถนนเบราน์แฟมมิลิกาเด็น เพื่อต้องอยูใ่ นที่มืดเพราะทนแสงสว่างไม่ได้และเดิน
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ไม่ได้ ไปไหนมาไหนก็ตอ้ งคลาน มีครู สตรี คริ สเตียนคนหนึ่งอยูใ่ กล้เคียงนาอาหารร้อน ๆ มาให้ขา้ พเจ้า
ในตอนเย็นเมื่อเขากลับจากทางาน ส่ วนนอกเวลานั้นข้าพเจ้าต้องกินขนมปั งแห้งกับผักดอง
หลายครั้งข้าพเจ้าทูลกับพระเจ้าว่า “ทางดาเนินชีวิตของข้าพเจ้าแคบเหลือเกิน ข้าพเจ้าไม่
สามารถผ่านไปได้ตลอด” แต่พระเจ้าตรัสตอบเสมอว่า “จงอาศัยอยูใ่ นเราและเราจะพาเจ้าไปตลอดรอด
ฝั่ง” สหายของข้าพเจ้าผูห้ นึ่ งได้มองเห็นความคับแค้นของข้าพเจ้าและทางที่จะช่วยเหลือข้าพเจ้าด้วยวิธี
แปลก ๆ เช่น มิสซิสเต็มเปิ ลได้ตกลงที่จะช่วยเหลือข้าพเจ้าตามแบบพุทธศาสนา คือ เขาจะช่วยข้าพเจ้า
ในชีวติ นี้ ขอให้ขา้ พเจ้าสัญญาว่าจะช่วยเขาในชี วติ หน้าก็แล้วกัน เธอจึงทาการปรุ งอาหารให้ขา้ พเจ้า,อยู่
เป็ นเพื่อนข้าพเจ้า เราจึงกลายเป็ นมิตรสนิท เขาและข้าพเจ้านัง่ อยูใ่ นห้องมืดโดยเขาสวดมนต์นบั
ลูกประคาไปพลาง ส่ วนข้าพเจ้าอธิ ษฐานภาวนา แต่เขาก็เรี ยนร้องเพลงนมัสการของข้าพเจ้าอ่านพระ
คัมภีร์และอธิ ษฐานร่ วมกัน พอสิ้ นปี เขาและลูกสาวก็ได้รับเอาพระคริ สต์และพระองค์ก็รับเขาทั้งสองไว้
เป็ นบุตรชัว่ นิ รันดร์ ดังนั้นข้าพเจ้าก็ได้ชื่อว่าปฏิบตั ิตามคามัน่ สัญญาของข้าพเจ้าแล้วเหมือนกัน
เพื่อนชาวต่างประเทศบางคนตกลงว่าจะส่ งหี บห่ออาหารไปให้มิสลีแมนทุกเดือนต่อมาเขามา
บอกว่าไม่มีเงินที่จะส่ งต่อไปแล้ว ข้าพเจ้าจึงส่ งผลไม้สองกระป๋ องและถ่านไปให้เธอในเดือนนั้น อาหาร
ชูกาลังและไม่เสี ยง่ายหาซื้ อได้ยากในเมืองเซี่ ยงไฮ้ เนื่ องจากเงินในธนาคารถูกกักข้าพเจ้าจึงต้องขาย
สิ่ งของทุกสิ่ งและขอยืมเงินด้วยดอกเบี้ยสู งเพื่อจัดหาซื้ อขมนปั งแห้ง, อินทะผาลัม,เนยเทียมและอื่น ๆ
ไปส่ งให้เธอ ส่ วนนมนั้นต้องซื้ อในตลาดมืดและเอาออกจากร้านได้ครั้งละหนึ่งกระป๋ องและต้องใช้ผา้
คลุม มิสเล็กและคนอื่น ๆ ต้องไปเที่ยวค้นหาร้านจาหน่ายสิ่ งเหล่านี้เพื่อซื้ อมาให้ขา้ พเจ้า
มีข่าวลือไปว่าพวกญี่ปุ่นจะปล่อยให้เชลยอดตาย ข้าพเจ้าจึงอธิ ษฐานเพื่อได้นมผงขนาน 5
ปอนด์เพื่อส่ งไปให้มิสลีแมน ต่อมาอีก 2 ชัว่ โมง เพื่อของเขาชื่ อสปริ งฮิลได้บอกมาทางโทรศัพท์วา่
พี่ชายอิลโลพ่อค้าร่ ารวยได้เก็บนมผงขนาด 5 ปอนด์ไว้ 3 กระป๋ อง เมื่อเขาไปโบสถ์ในวันอาทิตย์ ผูเ้ ทศน์
เตือนว่า คนที่ไม่ถวายสิ บลดหรื อช่วยเหลือบุตรของพระเจ้าที่ขาดแคลนเป็ นคนฉ้อโกงพระเจ้า ดังนั้น
พี่อิลโลจึงใช้ให้ขา้ พเจ้านาเอากระป๋ องหนึ่งมาให้เพื่อนาไปส่ งมิสลีแมน
ท่านคงคิดว่าภาระหนักของข้าพเจ้าได้ถูกยกออกไปแล้ว และความเชื่อของข้าพเจ้าจะยิง่ เข้มแข็ง
ขึ้น นมกระป๋ องเป็ นของประทานจากพระเจ้าจริ ง ๆ เพราะข้าพเจ้าไม่อาจหาซื้ อได้ดว้ ยเงินจริ ง ๆ ห่ อ
อาหารเหล่านี้ได้ช่วยชีวิตของเธอและคนอื่น ๆ ไว้ได้ แต่การจัดหาซื้ อสิ่ งของต่าง ๆ เหล่านี้ทาให้ขา้ พเจ้า
ต้องเป็ นหนี้ถึง 3,000 ดอลล่าร์
เมื่อญี่ปุ่นยอมแพ้แล้ว พวกสหายชาวจีนจึงนาอาหารและสิ่ งของไปที่ค่ายกักกันเชลยจานวนมาก
ชายคนหนึ่งได้ซุกซ่อนกาแฟและนมกระป๋ องไว้มากจึงไปเปิ ดร้านกาแฟขึ้น และได้เชิ ญให้พวกเชลยดื่ม
ได้โดยไม่ตอ้ งเสี ยเงิน หญิงคนหนึ่งนาเอาไก่ปิ้งและมันเผามาให้พวกเชลยจอมพลและมาดามเจียงไคเช็ค
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ได้แจกเงินแก่เชลยทุกคน และคนอื่น ๆ ก็ได้ช่วยเหลือโดยวิธีอื่น เนื่ องจากข้าพเจ้านัง่ รถไปแต่ลาพัง
ไม่ได้ นายแพทย์หญิงคนหนึ่งได้พยุงข้าพเจ้าให้ข้ ึนรถลากไปเยีย่ มมิสลีแมน ข้าพเจ้าตกใจเมื่อเห็นเธอ
ผอมและเตี้ยลง เธอบอกว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายอเมริ กนั ห้ามออกจากค่ายเป็ นเวลาหนึ่งเดือน และจะไปประเทศ
อเมริ กาได้ต่อเมื่อแพทย์ได้ตรวจกระดูกสันหลังเสี ยก่อน
และได้สงั่ ให้เธอมิให้ยกสิ่ งของหรื อทา
กระเทือน เกรงว่ากระดูกสันหลังจะหัก
เมื่อข้าพเจ้ากลับบ้านก็มีคนมาเยีย่ มมากมาย ข้าพเจ้าต้องอยูถ่ ึงสองนาฬิกาของวันรุ่ นขึ้น และ
ตอนเช้าก็มีคนมาเยีย่ มอีกมาก พอวันรุ่ นขึ้นวันที่สาม ข้าพเจ้าตื่นขึ้นด้วยตัวสั่นเทา นางชีผหู ้ นึ่งได้อุม้
ข้าพเจ้าไว้ แต่ก็ไม่หายตัวสั่นเทา ข้าพเจ้าจึงล้มลงบนเตียงและสลบไป และคงอยูใ่ นอาการอย่างนี้ถึงสี่
เดือน มิสลีแมนรู ้เข้าก็มาเยีย่ มข้าพเจ้า เจ้าพนักงานอเมริ กนั ผูห้ นึ่งนาเธอขึ้นรถไปที่ทาการของรัฐบาล
อเมริ กนั เพื่อเธอจะได้ขออนุ ญาต ออกจากค่าย และบอกว่าเธอไม่อยากไปอยูค่ ่ายเพราะมีที่พกั ข้างนอก
แล้ว เธอได้ออ้ นวอนนายแพทย์อยูน่ านนายแพทย์จึงอนุญาตให้เธอได้พกั ได้ 3 สัปดาห์ เธอจึงเดินทาง
ด้วยเท้าจากที่ทาการมายังที่พกั ของข้าพเจ้า อันเป็ นระยะทางประมาณหนึ่งไมล์ ข้าพเจ้าจาเธอไม่ได้เมื่อ
เธอเข้ามาจึงเรี ยกเธอว่า “พี่ชายใหญ่” เธอได้มาที่น้ ีดว้ ยอาการที่กระดูกสันหลังแทบจะหัก และข้าพเจ้า
เองก็ไม่ได้สติและสัน่ เทาด้วยไข้จบั สัน่ สงคราม, เงินเฟ้ อ, การถูกขังในค่ายได้ทาให้เงินทองของมนุษย์
ฉิ บหายไปหมด เธอจึงหมดเงิน ส่ วนข้าพเจ้าก็เป็ นหนี้ถึง 3,000 ดอลล่าร์ แต่ก็มีเหตุมหัศจรรย์เกิดขึ้นอีก
คือมีสหายคนหนึ่งเคยพบกันเพียงสองครั้งเท่านั้นเข้ามาเพื่อพบข้าพเจ้า มิสลีแมนจึงอธิ บาย
อาการของข้าพเจ้าให้เขาฟัง เขาจึงโยนห่ อ ๆ หนึ่งไว้บนตักของเธอและกล่าวว่า “ข้าพเจ้าไม่ตอ้ งการเงิน
จานวนนี้ในปั จจุบนั คุณเอาไว้ใช้จ่ายก่อนและส่ งคืนเมื่อสะดวกภายหลัง”
มิสลีแมนจึงถาม “คุณชื่ออะไร? ต้องการใบรับเงินหรื อไม่?”
“มิสไต๋ รู้จกั ผมดี และผมไว้ใจเขา เขาเป็ นคริ สเตียน” พูดเช่นนั้นแล้วเขาก็จากไป มิสลีแมนเปิ ด
ห่อดูปรากฏว่าเป็ นเงินอเมริ กา 3,100 ดอลล่าร์ เราจึงให้เงินนี้ซ้ื ออาหาร, ซื้ อยา จ้างคนใช้และจัดการ
ชาระหนี้ให้หมดไป
ชีวติ ยังคงมีอยูต่ ราบใด ความหวังย่อมมีอยูต่ ราบนั้น
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บทที่ 21 เป็ นเพียงสุ นัขล่ าสั ตว์
มิสลีแมนจึงไปติดตามคนใช้าเก่า ๆ เช่นลิตเติลกิงและลิตเติลฟิ ลด์และจัดหาซื้ อยาเท่าที่จะหาซื้ อ
ได้มาให้ขา้ พเจ้า อาการสลบและไข้ในกระดูกของข้าพเจ้ายังคงเรื้ อรังต่อมาอีกเป็ นเวลาถึงหนึ่งปี กับหก
เดือนก็ยงั ไม่หาย นายแพทย์หลายคนได้ตรวจดูอาการเห็นว่าเกิดจากการขาดอาหารบิด และมาเลเรี ย
เรื้ อรังผสมกัน เหตุผลมีวา่ ทาไมจึงไม่พบเชื้อมาลาเรี ยแต่ก่อน ๆ ก็เพราะว่าเชื้ อมันเข้าไปอยูใ่ นสมองและ
กระดูก หาได้อยูใ่ นเส้นโลหิ ตไม่ ส่ วนบิดและไข้จบั สั่นนั้นมีหลายชนิด และข้าพเจ้าก็เป็ นหลายชนิด
ด้วยกัน มียาขนาดใหม่ซ่ ึ งสามารถทาลายไข้จบั สั่นได้ คือยาอาราเล็น เรื่ องที่เราได้พบยาขนาดนี้ก็นบั ว่า
เป็ นเรื่ องอัศจรรย์อยูเ่ หมือนกัน
วันหนึ่ง ดร. แมนเดอได้มาตรวจร่ างกายข้าพเจ้า เขาพูดกับมิสลีแมนว่า “ถ้าเป็ นคนอื่นไม่ใช่มิส
ไต๋ แล้ว ข้าพเจ้ายืนยันได้วา่ สามวันต้องตาย แต่ขา้ พเจ้าก็ไม่แน่ใจนัก ความหวังมีอยูท่ างเดียวคือว่าต้อง
ตัดไข้มาลาเรี ย” มิสลีแมนจึงเล่าให้นายแพทย์ฟังว่ามีสหายชาวจีนผูห้ นึ่งชื่อนายกราสเฮดมีความสนใจ
ในอาการป่ วยของข้าพเจ้า เขาได้เห็นยาขนาดใหม่แก้ไขมาลาเรี ย ซึ่ งส่ งมาจากอเมริ กาใหม่ ๆ จึงขอร้องมิ
ให้ของยานั้นขายยาขวดนั้นให้แก่ผอู ้ ื่นจนกว่าเราได้มีโอกาสซื้ อ
แต่เผอิญมิสลีแมนไม่รู้จกั ที่อยูข่ อง
นายกราสเฮดและไม่รู้วา่ จะไปพบได้อย่างไร
ภายหลังที่นายแพทย์ผนู ้ ้ นั กลับไปแล้ว เธอจึงนึกขึ้นมาได้วา่ ก่อนหน้าจะไปอยูค่ ่ายกักกัน นาย
กราสเฮดได้บอกตาบลที่อยูไ่ ว้เพื่อว่าเธอจะต้องถูกแลกเปลี่ยนเชลยเพื่อความปลอดภัยในเมื่อ
ญี่ปุ่นจับได้ เธอจึงเขียนไว้แยกจากกันในหน้ากระดาษหนังสื อพระคัมภีร์ เมื่อเธอพบแล้วจึงโทรศัพท์ไป
บอกเขาให้รับเอายาขวดนั้นไปให้ ดร. แมนเดอดู แล้วเธอจึงโทรศัพท์ไปยัง ดร.แมนเดอ ให้คอยรออยูท่ ี่
บ้านจนกว่านายกราสเฮดจะไปถึง ในขณะที่ ดร.แมนเดอ อรคอยอยูน่ ้ นั ภริ ยาของเขาก็เอาข้อความใน
หนังสื อ
แมกกาซิ นที่ลงข่าวเรื่ องยารักษามาเลเรี ยขนาดใหม่มาให้ดู ในขณะที่ ดร.แมนเอด กาลังอ่านอยู่
นั้น ก็พอดีนายกราสเฮดมาถึงปรากฏว่าเป็ นยาอาราเล็นขนาดเดียวกันกับที่ปรากฏในข้อความนั้น เท่าที่
ทราบในเมืองเซี่ ยงไฮ้ก็ปรากฏว่ามียาขวดนี้แต่เพียงขวดเดียว ต่อมายาอาราเล็นก็ทาให้ขา้ พเจ้าหายจาก
ไข้ ต่อมายาอาราเล็นทาให้ระยะอันตรายได้ผา่ นไปแล้ว ข้าพเจ้าจึงได้สติข้ ึนมา นับว่าเป็ นการหลุดพ้น
จากหุ บผาแห่งเงามรณาได้อีกครั้งหนึ่ง แม้ขา้ พเจ้าจะค่อยทุเลาขึ้น ข้าพเจ้าก็ยงั เดินไม่ได้แต่ลาพังตนเอง
หรื อมองความสว่างได้จนกว่าพระเจ้าจะทรงทาการมหัศจรรย์อีกสักครั้งหนึ่ง โรคเหล่านี้จะหายขาด ยัง
ไม่มียาที่มนุษย์ทาขึ้นทาให้หายได้
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การดาเนิ นชีวติ ของมิสลีแมนในระยะนี้นบั ว่าเป็ นของจิตตานุภาพและอานาจความเชื่ออีกตอน
หนึ่ง เพราะว่าเธอต้องนอนอยูใ่ นเตียงนอนตลอดเวลา ห้องนอนของเธอก็อยูต่ ิดกับข้าพเจ้า มีเตียง, โต๊ะ
และเก้าอี้สองสามตัว ใช้หีบบรรจุสิ่งของและหิ้งชัว่ คราวตั้งไว้ขา้ งฝาห้อง กั้นครึ่ งหลังไว้เป็ นที่อยูค่ นใช้
และเก็บอาหาร เราได้แมวพันธ์เปอเซี่ ยนอีกตัวหนึ่ง มันอยูก่ บั เขาตลอดเวลา ด้านหนึ่งของเตียงใช้หีบทา
เป็ นโต๊ะสาหรับวางโทรศัพท์,ขวดยา,หม้อต้มน้ าด้วยไฟฟ้ า สมุดจดตาบลที่อยูข่ องบุคคลอื่น ๆ ของอื่น ๆ
อยูบ่ นเตียงหรื อไม่ก็ใต้เตียง เพื่อเธอจะได้หยิบได้สะดวกไม่ตอ้ งลุกขึ้นจากเตียง
เธอทางานตลอดเวลาตั้งแต่เช้าจนดึกดื่น เครื่ องอุปกรณ์ไฟฟ้ าของเราได้ติดขัด ต้องอ้อนวอน
ช่างไฟฟ้ าให้ส่งลูกมือมาจัดการแก้ไข คนใช้ผชู ้ ายจะมาบอกเรื่ องเกี่ยวกับไปซื้ อของในตลาด มิสลีแมนก็
จะตรวจรายการกับข้าว กาหนดจัดทาอาหาร, แบ่งปั นข้าวและน้ ามัน มร.ซี สัน ศิษยาภิบาลผูล้ ้ ีภยั และเป็ น
ช่างไม้ฝึกหัดจะทาการตอกตะปูหิ้งใหม่และเครื่ องใช้ที่ทาจากหี บบรรจุสิ่งของ ผูเ้ ช่าบ้านชั้นล่างและ
เพื่อนบ้านใกล้จะมาปรับทุกข์ให้เธอฟังทุกวัน ๆ ละหลายชัว่ โมง เธอต้องทาการฆ่าเชื้อที่เข็มฉี ดยาและ
ช่วยนายแพทย์ และจัดการให้ยาและอาหารในเวลาต่าง ๆ กัน ต้องคอยเตือนคนใช้ให้อ่านพระคัมภีร์และ
อธิ ษฐาน นักเรี ยนโฟเนติกก็ช่วยเธอทางานในห้อง นอกจากนั้นต้องคอยรับโทรศัพท์ซ่ ึ งมีอยูเ่ ครื่ องเดียว
ในบ้าน และต้องให้คนไปตามคนที่ตอ้ งการเสมอ
กิจการอย่างอื่นก็คงดาเนินไปตลอดเวลา มีคนมาเยีย่ มเข้า ๆ ออก ๆ เสมอ ต้องมาคอยกันเป็ น
คณะบ้าง เป็ นรายบุคคลบ้าง เพื่อรอเวลาเข้าพบ บางคนก็ใช้เวลาเพียงสองสามนาที บางคนก็ต้ งั ชัว่ โมง
ตามใจสมัคร ก่อนที่เขาจะจากไป เธอเป็ นต้องอธิ ษฐานร่ วมกับเขาเสมอผูท้ ี่มาเยีย่ มล้วนแต่เป็ นนักธุ รกิจ
,ผูล้ ้ ีภยั ,มิชชันนารี จากบ้านนอก,สหายชาวจีนเก่าแก่,เพื่อนบ้านที่มีทุกข์,คนมาอยูใ่ หม่ในเซี่ ยงไฮ้ครู และ
นักเรี ยนจากทัว่ ประเทศจีน เธอต้อนรับทุกคนและหาโอกาสอธิบายถึงความสาคัญของหนังสื อโฟเนติก
ในตอนกลางคืน เมื่อเธอทางานเขียนหนังสื อ โทรศัพท์มกั จะดังขึ้นเสมอ คนชาวต่างประเทศที่รู้สึก
เปลี่ยวใจจดเลขโทรศัพท์ของเธอไว้ผดิ และต้องการจะสนทนากับฉันท์มิตร เธอก็บอกเรื่ องพระเจ้า
เพื่อให้หายเปลี่ยวใจ และเป็ นเหตุให้หลายคนหันเข้าหาพระเจ้า
ในระหว่างข้าพเจ้าป่ วย พี่ชายคนที่หกมาเยีย่ มข้าพเจ้าบ่อย ๆ ตลอดเวลาดังกล่าว เขาและ
ครอบครัวปฏิเสธไม่ยอมรับพระเยซูอย่างแข็งขัน
แต่บดั นี้ เขารู ้สึกเห็นใจในความทุกข์ทรมานของ
ข้าพเจ้า วันหนึ่งเขาเรี ยกญาติพี่นอ้ งในตระกูลของเรามาประชุมพร้อมกันโดยเขาคิดขึ้นเองและข้าพเจ้าก็
ไม่ทราบพวกญาติพี่นอ้ งก็แปลกใจว่าเขาเรี ยกประชุมทาไมกัน ครั้นแล้วเขาก็บอกให้ฟังว่า “ข้าพเจ้าขอ
ประกาศให้ท่านทั้งหลายฟังว่า ข้าพเจ้าไปเยีย่ มน้องคนที่เจ็ดเสมอ ๆ ก็รู้สึกแปลกใจที่เขาทนทุกข์ทรมาน
อยูไ่ ด้ บัดนี้ขา้ พเจ้าเห็นว่าเขาต้องได้รับฤทธิ์ เดชชูกาลัง และฤทธิ์ เดชชูกาลังนั้นต้องมาจากพระเจ้า
ข้าพเจ้าจึงแน่ใจว่าต้องมีพระเจ้าอย่างแน่นอนข้าพเจ้าได้อ่านพระคัมภีร์ดูแล้วรู ้สึกว่าเป็ นคนผิดบาป จึง
93

ขอประกาศท่ามกลางท่านทั้งหลายว่า บัดนี้ขา้ พเจ้ารับเอาพระคริ สต์เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดแล้ว และได้
ทูลขอให้พระองค์ยกความผิดบาปเสี ย และสัญญาว่าจะติดตามพระองค์สืบไป”
เพราะฉะนั้นจะเห็นว่า
พี่ชายคนที่เคยฉี กพระคัมภีร์ของข้าพเจ้าและเคยข่มเหงข้าพเจ้าใน
สมัยก่อนนั้น ในที่สุดก็ตอ้ งเชื่อในองค์พระเจ้าของข้าพเจ้า ในจานวนญาติพี่นอ้ งของข้าพเจ้าทั้งเด็กและ
ผูใ้ หญ่จานวนห้าสิ บคนก็ได้เข้าไปเป็ นบุตรพระเจ้า และประกาศความเชื่อในพระเยซูท้ งั สิ้ น ข้าพเจ้าไม่
เคยศึกษาในมหาวิทยาลัยหรื อวิทยาลัยศาสนศาสตร์ และไม่ได้เป็ นครู สอนพระคัมภีร์ ข้าพเจ้าเป็ นเพียง
สุ นขั ล่าสัตว์ของพระเจ้า ข้าพเจ้าทาหน้าที่ติดตามพระเจ้าไปและไปเก็บเหยือ่ ที่พระองค์ใช้ให้ไปเก็บมา
วางไว้ที่พระบาทของพระองค์เท่านั้น
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บทที่ 22 จากเมืองเซี่ยงไฮ้ ไปสู่ เมืองปาราได๊ ส
ระหว่างปี 1947 และ 1948 นายแพทย์ชาวจีนสองคนคือ ดร. และมิสซิ สมาเชียลได้มาอยูใ่ กล้เรา
ที่บา้ นสวนบราวน์แฟมิลี่ เขาได้ทาการฉี ดและให้ยาข้าพเจ้ารับประทาน เขาเป็ นคู่สามีภรรยาหนุ่มสาวทั้ง
สองเป็ นคนไม่เชื่อพระเจ้า แต่เขาทั้งสองชานาญในอาชีพและมีใจกรุ ณา และข้าพเจ้ายังเป็ นหนี้บุญคุณ
ของเขามาก ข้าพเจ้ารู้สึกโมทนาคุณพระเจ้า ที่วา่ อีกสองปี ต่อมา คือในวันที่ 24 ธันวาคม ภริ ยาได้
ประกาศรับเอาพระเยซูเจ้า และสามีก็ได้รับความโน้มเอียงให้ปฏิบตั ิตามภรรยา เขาและบรรดามิตร
สหายอื่น ๆ ได้เตือนเราให้ออกไปเสี ยจากเซี่ ยงไฮ้ เพราะเขาบอกว่า อากาศที่มีเชื้ อมาลาเรี ยจะไม่ทาให้
ข้าพเจ้าหายสนิท
ท่านคงคิดว่าปั ญหาร้อยแปดประการคงจะรบกวนจิตใจของข้าพเจ้าเหมือนกับลูกคลื่นกลิ้งใน
ทะเล เช่นว่าเราจะปี นขึ้นปี นลงบันไดข้างเรื อใหญ่ได้อย่างไร? ข้าพเจ้าเคยอยูใ่ นห้องมืดที่สงบเงียบนาน
แล้วจะไปทนต้องแสงสว่างและเสี ยงต่าง ๆ ได้ไหวหรื อ? ใครจะเป็ นผูห้ ยิบสิ่ งของต่าง ๆ ให้แก่ขา้ พเจ้า
ในเวลาต้องการในเวลากลางวัน? ข้าพเจ้าจะไปอยูใ่ นที่แวดล้อมอันผิดแผกแตกต่างกับที่เคยอยูม่ าตั้งสิ บ
แปดปี แล้ว และมีหญิงบ้านนอกที่โง่เขลา แต่วา่ เป็ นคนจงรักภักดีซ่ ึ งคอยเอาอกเอาใจใส่ ขา้ พเจ้าอย่าง
อดทนทุก ๆ วัน ทุก ๆ คืน เหมือนกับมารดาที่เอาใจใส่ ต่อบุตรที่ป่วย? ข้าพเจ้าจะไปจากคนรัก,มิตร
สหาย,นายแพทย์,คนใช้และงานโฟเนติกสาหรับคนไม่รู้หนังสื อจานวนตั้งหลายล้านโดยกะทันหันได้
อย่างไร? เหล่านี้ ดูเหมือนว่าจะเป็ นปั ญหาที่แก้ไม่ตก
วันนี้คิดว่าจะไปเมืองฮ่องกงดีกว่า พอรุ่ งขึ้นก็คิดว่าจะไปเมืองมะนิลา วันที่สามก็คิดว่าจะอยู่
ต่อไปมี่เมืองเซี่ยงไฮ้ ส่ วนวันที่สี,ห้า,หก ก็คิดถึงเรื่ องอื่น ๆ ต่อไป ในเช้าตรู่ วนั หนึ่ง ข้อความของ
มิสซิสยอร์ ชฟิ ชมิชชันนารี ผมู ้ ีอิทธิ พลมากในเมืองเซี่ ยงไฮ้สมัยเริ่ มแรก นาเอาความสงบมาสู่
จิตใจของข้าพเจ้า
จงกล่าวแก่จิตใจที่กระวนกระวายของท่านว่า “จงพักสงบอยูใ่ นความควบคุมของพระองค์ มิใช่
พักแต่เพียงบางส่ วน แต่จงพักทั้งหมดทีเดียว”
องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าได้ตรัสกับข้าพเจ้าสามคืนติด ๆ กันว่า “ลูกหญิงเอ๋ ย,ความเชื่อของเจ้าทาให้เจ้า
รอดแล้ว จงเดินทางไปโดยสันติสุขเถิด”เมื่อตอนเช้ามืด ข้าพเจ้าจึงยกโทรศัพท์ข้ ึนแล้วบอกกับมิสลีแมน
ว่า พระเจ้าบอกให้ขา้ พเจ้าไปประเทศสหรัฐได้ และข้าพเจ้าพร้อมแล้วที่จะเดินทางไป
มิสลีแมนจึงตอบว่า “ได้ไปจองที่โดยสารแล้ว แต่ไม่มีที่วา่ งในเรื อเลย ทางบริ ษทั เรื อบอกว่ามี
คนรอจะโดยสารไปอีกตั้งสามร้อยคน” ต่อมาอีกประมาณสามสี่ ชวั่ โมง มีจดหมายจากบริ ษทั เรื อ
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เปรสิ เดนไลน์แจ้งว่ามีหอ้ งว่างพอสาหรับเราจะโดยสารไปได้ และเรื อกลไฟชื่อ “เปรสิ เดนท์ วิล
สัน” จะออกในเวลาเจ็ดวันข้างหน้า ดร. มาเชียลได้วางงานอื่น ๆ ในวันนั้นเพื่อนาข้าพเจ้าไปยังเรื อ และ
สหายอีกสองคนคือ ดร.ทอนเกตและบุตรช่วยกันอุม้ ข้าพเจ้าตลอดท่าเรื อ สหายอีกห้าคนและคนใช้ที่
ร้องไห้อีกสามคนได้ไปส่ ง เขาทุกคนได้ช่วยกันพยุงข้าพเจ้าในขณะที่ข้ ึนบันไดเรื อสู ง และช่วยกันนา
ข้าพเจ้าไปยังห้องเล็กเงียบ ๆ ดังนั้น ในวันที่ 18 มกราคม เรื อชื่ อ “เปรสิ เดนท์ วิลสัน” ได้นาข้าพเจ้าออก
จากประเทศจีนที่รักข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกไป พระมหากรุ ณาธิคุณได้ติดตามข้าพเจ้าไปตลอดทางอย่าง
น่าอัศจรรย์ยงิ่ หญิงผูจ้ ดั การและเด็กประจาห้องก็ดีหาที่เปรี ยบมิได้ เมื่อถึงเวลาที่จะขึ้นไปบนดาดฟ้ า
ข้าพเจ้าไม่กล้าจะเกาะมิสลีแมน เกรงว่าจะทาให้กระดูกสันหลังของเธอหัก แต่พระเจ้าก็ทรงจัดให้มีมิตร
สหายช่วยเหลือตลอดเวลา
ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ ตอนเช้ามืด เรื อของเราก็ค่อย ๆ แล่นเข้าสู่ ประตูทองโกลเดนเดกมุ่งไปสู่
อ่าวซานฟรานซิ ลโก มิสโลนาโลแกนและมิสเตียนฟูจูได้มาคอยต้อนรับเรา และได้รับโทรเลข, จดหมาย
ตอบรับหลายฉบับ ในขณะที่เรามาถึงพวกรถรับจ้างได้หยุดงานในเมืองซานฟรานซิ สโก แต่มีผใู้ ห้ขอยืม
รถยนต์ส่วนตัวสองคันเพื่อใช้ในเมือง ในวันรุ่ งขึ้น มิสโลแกนและมิสวูได้ขบั รถพาเราทั้งสองข้าม
สะพานเหนืออ่าวไปยังเมืองโอ๊คแลนด์ ซึ่ งมีเก้าอี้ลอ้ และกรรมกรหมวกแดงคอยเราอยูแ่ ละนาเราขึ้นไป
ในห้องเล็กบนรถด่วนข้ามทวีปเพื่อไปยังนิวยอร์ ค ในขบวนรถไฟเจ้าพนักงานก็มีใจกรุ ณาและรอบคอบ
ดี เนื่องจากหิมะตกหนัก รถไฟขบวนที่เราเดินทางเสี ยเวลา เราต้องอยูบ่ นรถถึงสี่ วนั สี่ คืน การเสี ยเวลาทา
ให้กาหนดการของเราและมิสลูซีคลาดเคลื่อนไปหมด ดังนั้นพนักงานรถไฟจึงแนะให้เราโทรเลขให้รถ
คนป่ วยมารับที่เมืองแลงคาสเตอร์ มลรัฐเพลซินเวเนียอันเป็ นจุดหมายปลายทางของเรา แม้จะเป็ นเวลาตี
สี่ ครึ่ งในตอนเช้าตรู่ ที่มีอากาศหนาวและมืดจัด เมื่อรถไฟของเราหยุดเป็ นพิเศษเราก็พบกับคนสองคน
พร้อมด้วยรถคนป่ วยคอยเราอยูบ่ นชานชลาแล้ว
เมื่อเราจวนจะถึงบ้าน หัวใจของเราก็เต้นแรงขึ้น ไม่มีอะไรจะสวยงามเท่ากับไฟในบ้าน และไม่
มีอะไรจะอบอุ่นเท่ากับการต้อนรับที่รอคอยเราอยู่ เขาได้เปิ ดไฟสว่างทัว่ บ้าน มิสลูซีและลูกพีล่ ูกน้อง
มารี ได้มายืนที่ประตูคอยรับเราอยู่ ดูคล้ายกับเขานาข้าพเจ้ามาสู่ เมืองสวรรค์ เมื่อข้าพเจ้าคิดไป
ถึงการกลับบ้านครั้งสุ ดท้ายคงจะได้เห็นแสงสว่างบนสวรรค์และพระบิดาคงจะยิม้ รับอยูท่ ี่น้ นั และจิตใจ
ของข้าพเจ้ารู้สึกดูดดื่ม สิ่ งที่ขา้ พเจ้าอาจพูดได้ในเวลานี้ก็คือ “พระเจ้าทรงนาข้าพเจ้าตั้งแต่เมืองเซี่ ยงไฮ้
อันแสนไกลมาสู่ เมืองปาราได๊สเคหะสถาน ของมารดาในความเชื่ อของข้าพเจ้าคือมารี ลีแมน น้องสาว
ของเขาคือลูซีและลูกพี่ลูกน้องมารี ข้าพเจ้ารู้สึกขอบคุณที่เขาได้ให้ที่พกั อาศัยผาสุ ก และที่ปลอดภัยสงบ
เงียบแก่ขา้ พเจ้า” และ ณ ที่บา้ นในเมืองปาราได๊สนี้ ข้าพเจ้าขอเขียนข้อความเพิ่มเติมต่อสักเล็กน้อย
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เมื่อเราหนีออกจากเมืองเซี่ ยงไฮ้เราทิ้งแม่พิมพ์,ตัวพิมพ์และแผ่นกระดาษแข็งเพื่อจะได้พิมพ์
พระคัมภีร์โฟเนติกต่อ ๆ ไปได้อีกไว้ที่น้ นั ได้พยายามที่จะขนเอาสิ่ งเหล่านี้ออกจากเมืองแต่ก็ไม่สาเร็ จ
แต่เนื่ องจากการตระเตรี ยม และการมองเห็นการณ์ไกล ของมิสลีแมนไม่มีโอกาสที่จะรวบรวมเอา
หนังสื อพระคัมภีร์โฟเนติกซึ่ งหมดสิ้ นไปแล้วเข้ามาไว้ได้อีกแต่วา่ พระเจ้าผูซ้ ่ ึ งทรงมองเห็นปลายทาง
ตั้งแต่เริ่ มต้นได้ทรงเตรี ยมการณ์ไว้สาหรับเหตุฉุกเฉินแล้ว
ก่อนที่จะเกิดกรณี เพิลฮาเบอร์ สักเล็กน้อย งานจัดทาพระคัมภีร์โฟเนติกได้สาเร็ จลง และผูพ้ ิมพ์
ซึ่ งประมูลได้ก็มาบอกกับมิสลีแมนว่าทางโรงพิมพ์พร้อมที่จะลงมือพิมพ์ได้แล้ว มิสลีแมนก็ดีใจ แต่ก็
มองเห็นผลร้ายซึ่ งจะเกิดขึ้นภายหลัง
คือถ้าอเมริ กาถูกจูงเข้าทาสงครามกับญี่ปุ่นจะว่าอย่างไร?
เหตุการณ์เช่นนี้คงจะทาให้งานสาคัญที่ทาไว้ฉิบหายหมดเป็ นแน่
มิสลีแมนจึงกล่าวว่า “ก่อนที่จะลงมือพิมพ์ ข้าพเจ้าคิดว่าควรจะจัดหาซื้ อกระดาษขาวอย่างดี
ที่สุดเท่าที่จะหาได้ในเมืองเซี่ ยงไฮ้ และพิมพ์ขอ้ ความไว้บนกระดาษนี้เพียงด้านเดียวสักสิ บชุดเพื่อเราจะ
ได้เอาไว้พิมพ์หินต่อไป ถ้าหากว่าแม่พิมพ์และกระดาษอัดหายไป”
ผูพ้ ิมพ์ได้ร้องทุกข์วา่ “โอ, มิสลีแมน, ในสถานะสงครามเช่นนี้กระดาษดีแพงเหลือเกิน ไม่อาจ
หาซื้ อได้ง่าย ๆ ถ้าจะให้ดีจริ ง ๆ ต้องใช้เงินตั้งสามร้อยดอลล่าร์ ข้ ึนไป”
มิสลีแมนบอกว่า “คุณรี บจัดการซื้ อมาเถิด พระเจ้าประทานเงินให้”
ดังนั้นเขาจึงไปจัดการพิมพ์หนังสื อบนกระดาษขาวอย่างดีมาให้สิบชุด
แล้วมิสลีแมนก็เอา
กระดาษเหล่านี้ไปซ่อนไว้ในที่ต่าง ๆ แผ่นหนึ่งที่ทาการกงสุ ลสวิส, ที่ทาการธนาคารฮ่องกงและเซี่ ยงไฮ้,
ในบ้านของสหายชาวเยอรมัน ต่อจากนั้นก็เกิดกรณี เพิลฮาเบอร์ ต่อเมื่อเสร็ จสงครามโลกครั้งที่สอง และ
เธอได้ถูกปลดปล่อยจากค่ายกักกันแล้ว เธอจึงได้ไปเอาพระคัมภีร์ที่ซ่อนไว้มี 3 ชุ ด ที่ไม่ถูกอันตราย
และเราได้เอาทั้งสามชุดนี้มาประเทศสหรัฐด้วย
บัดนี้มีความจาเป็ นต้องการพิมพ์ฉบับใหม่เพื่อนสอนภาษาปั กกิ่งมาตรฐานให้แก่ชาวจีนโพ้น
ทะเลจานวนมากตั้งหลาย ๆ หมื่น ซึ่งพูดภาษาอามอยและกวางตุง้ ส่ วนพวกลูกหลานไม่พดู จีนเลย พระ
คริ สตธรรมสมาคมเขียนจดหมายบอกว่าได้รับคาขอซื้ อฉบับภาษาโฟเนติก แต่ไม่มีเหลืออยูเ่ ลย จึงใคร่
จะหาทางพิมพ์ข้ ึนอีก เราจึงยินดีบอกให้เขาพิมพ์ข้ ึนใหม่จากชุดที่เราเอาติดตัวมานี้
เราได้รับข่าวดีวา่ งานโฟเนติกนี้ก็ได้จดั ทาขึ้นในเกาะฟอร์ โมซาด้วยเหมือนกัน ข้าพเจ้าขออ่าน
จดหมายจากมิสทวินเอมดังต่อไปนี้
ถึงสหายที่รัก,

97

ข้าพเจ้าขอส่ งหนังสื อฉบับหนึ่งมาพร้อมจดหมายฉบับนี้ เพื่อแสดงให้เธอเห็นว่า บัดนี้ไม่ตอ้ ง
ขอร้องหรื อมีจดหมายวิงวอนให้ช่วยกันส่ งเสริ มการใช้โฟเนติกในเกาะนี้หแต่อย่างใดต่อไป เพราะเรา
ได้ใช้มนั อย่างแพร่ หลายตามป้ ายริ มถนนและในหนังสื อพิมพ์ทวั่ ไป ฯลฯ
จากมิตรที่รัก
เอ็ม.เอฟ.ดี.
มีองค์การของพวกฆราวาสแห่งหนึ่งในบรรดาพวกชาวจีนทัว่ ไปเรี ยกว่า “องค์การประกาศพระ
กิตติคุณด้วยเสื้ อชั้นใน” ได้เริ่ มต้นด้วยคริ สเตียนที่เป็ นคนพูดติดอ่างคนหนึ่ง แต่มีใจร้อนรนที่จะ
ประกาศการเป็ นพยานให้แก่พระผูช้ ่วยให้รอด แต่เขาเป็ นคนติดอ่าง แต่จะไม่ยอมเงียบเขาจึงไปหา
กระดาษแข็งมาสองแผ่นเขียนข้อความด้วยอักษรตัวโต ๆ ว่า “ความประพฤติดีจะไม่ช่วยให้ท่านรอด
ได้” และอีกแผ่นมีวา่ “จงเชื่อในพระเยซูเจ้า แล้วจะได้รอด” เขาเอากระดาษแข็งทั้งสองนี้แขวนทั้ง
ด้านหน้าและด้านหลัง แล้วเดินไปตามถนนอย่างช้า ๆ มีคนมามุงดูกนั มากเห็นเป็ นของแปลก มีท้ งั เด็ก
ผูใ้ หญ่ ทั้งหญิงและชาย
เกิดมีความสนใจกันมากจึงได้มีคนเอาอย่าง บ้างก็เขียนข้อพระคัมภีร์ลงในผ้าขาวแล้วเย็บติดกับ
เสื้ อ มีคนทาตามแบบนี้กนั ทุกเมืองทุกนคร ต่อมาได้เปลี่ยนเป็ นเขียนข้อความบนเสื้ อกล้าม เสื้ อชั้นใน
ต่อมามีพวกคริ สเตียนเดินไปเป็ นหมู่ ๆ เป่ าแตรและร้องเพลงนมัสการด้วยเมื่อรวมคนได้มากในที่วา่ ง ๆ
แห่งหนึ่ง เขาก็หยุดร้องราทาเพลง และคนหนึ่งได้ข้ ึนไปยืนประกาศ ด้วยผลของการประกาศพระกิตติ
คุณด้วยเสื้ อชั้นในโดยกะทันหันเช่นนี้ พวกคริ สเตียนก็รู้วธิ ี ประกาศใหม่ซ่ ึ งทุกคนทาได้ และมีคนฟัง
หลายพันได้สารภาพความผิดบาปของตน และรับเอาพระคริ สต์เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอด
พอข้าพเจ้าคิดว่าเรื่ องราวนี้ จบลงแล้วก็พอดีได้รับจดหมายจากหลานสาวคือไบรเคลาซึ่งทาให้
ข้าพเจ้าทั้งดีใจและเสี ยใจ เพราะมีข่าวว่าหลานชายข้าพเจ้าชื่อปิ งปิ ง พออ่านเรื่ องก็สะอึกไปถึงเมื่อพบเขา
เป็ นครั้งสุ ดท้าย ข้าพเจ้านอนป่ วยอยูท่ ี่เซี่ ยงไฮ้และนายแพทย์บอกว่าข้าพเจ้าจะต้องตายในไม่ชา้ ปิ งปิ งจึง
นาเอาภริ ยาของเขาเข้ามาพบข้าพเจ้า เขาจับมือข้าพเจ้าแล้วพูดโดยร้องไห้วา่ “คุณอาที่เจ็ด” ข้าพเจ้ารู้สึก
ตื้นตันในความรักของเขา ข้าพเจ้าจึงกระซิ บตอบไปว่า “ปิ งปิ งเอ๋ ย, ไม่วา่ จะเกิดขึ้น จงวางใจในพระเยซู
เถิด พระองค์จะปลอบใจและประทานสันติสุขให้” คนใช้ที่ออกไปส่ งเขาได้บอกถึงข้อความที่เขาพูดกับ
ภริ ยาให้ขา้ พเจ้าฟังว่า
ปิ งปิ งถามภริ ยาว่า “เธอรู้จกั พระเยซูไหม?”
ภริ ยาตอบ “ไม่รู้, นี่ เป็ นครั้งแรกที่ได้ยนิ ชื่อนี้ แต่คุณอาที่เจ็ดคงรู ้จกั พระองค์ดี เพราะแม้ท่านจะ
ป่ วยสักเพียงไรก็ยงั สามารถพูดได้วา่ “ไม่วา่ อะไรจะเกิดขึ้น จงวางใจในพระเยซู พระองค์จะปลอบใจ
และประทานสันติสุขให้” ข้อความในจดหมายของไบรเคลาที่ทาให้ขา้ พเจ้าดีใจและเสี ยใจนั้นมีวา่
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“ปิ งปิ งถูกฆ่าตายเสี ยแล้ว ทิ้งภรรยาและบุตรหญิงเล็กไว้เบื้องหลัง แต่ภริ ยาได้พบความปลอบใจ
และสันติสุขในพระเยซูและได้เข้าเป็ นสมาชิดในคริ สตจักรแล้ว”
ตัวข้าพเจ้าได้พบสันติสุขในท่ามกลางความเจ็บปวด, โสมนัสยินดีในความทุกข์, ความสว่างใน
ความมืดในระยะเวลายีส่ ิ บปี ที่นอนป่ วยอยู่ ข้าพเจ้ากล้าพูดได้วา่ เป็ นการได้ประโยชน์มากที่ได้ผา่ นหุ บ
เขาแห่งเงามรณา เพราะมีความโสมนัสยินดีที่ได้รู้จกั พระเยซูคริ สต์เจ้าอยูแ่ ล้ว ข้าพเจ้าขอจบคาพยานนี้
ด้วยการอ้างบทกวีบทหนึ่ง เป็ นบทกวีที่สรุ ปถึงความขอบคุณและความวางใจของข้าพเจ้าทั้งในอดีต,
ปั จจุบนั และอนาคตว่า
โอ ความกรุ ณาอันไม่รู้หยัง่ ถึง, พระคุณอันไม่มีกาหนด
ข้าพเจ้าขอย้อนราลึกด้วยใจขอบคุณ
พระองค์เป็ นกาลังและที่พ่ งึ ของข้าพเจ้าอันไม่เคยล้มเหลว
ข้าพเจ้าจะหันไปหาผูใ้ ดอีกเล่า
ในเส้นทางของชีวิตต่อไป
ตลอดทั้งกลางวันและกลางคืนในท่ามกลางอันตรายและมืดมน
พระองค์ได้นาทางโดยปลอดภัย
ข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวติ ไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์ตลอดทาง
ไม่กางเขนเป็ นที่พ่ งึ พระโลหิ ตเป็ นคาแก้ฟ้อง
ข้าพเจ้าไม่ตอ้ งการผูใ้ ดอีกแล้วนอกจากพระเยซูผปู้ ระเสริ ฐ
ข้าพเจ้าไม่กลัวเงามรณาเมื่อใกล้จะสิ้ นชีวติ
เพราะพระองค์จะร่ วมกับข้าพเจ้าไปตลอดทาง
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