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บทละครเร่ือง “ดวงดาวในท้องฟ้า” 
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องก์ที ่1 ฉากที ่1 

(ฉากท่ีดาดฟ้าในบา้นของวทิวสั ฉากทอ้งฟ้าสีน ้าเงินมีดาวสีเงินหลายดวง มีดวงหน่ึงใหญ่กวา่
ดาวดวงอ่ืน ๆ ฝาหอ้งสีเทา มีกระถางตน้ไมส้องกระถาง มีมา้นัง่ยาว มีเบาะแต่งดว้ยผา้สีสดเก๋ ๆ มีมา้นัง่
เต้ีย ๆ สามส่ีตวั) 

เปิดฉากมีเสียงเพลงแผว่ ๆ น าข้ึนก่อน แลว้ดวงดาวออกมา เปิดฉากเพียงเล็กนอ้ย 
ดวงดาว  พระเจา้ทรงรักโลกอนัทุกขย์ากล าบากท่ีปราศจากความสงบ พระองคจึ์งได้

ประทานพระบุตรองคเ์ดียวของพระองคล์งมา และขา้พเจา้ผูเ้ป็นดวงดาวของพระองคจึ์งไดน้ าข่าวดีมา
ใหแ้ก่ชาวตะวนัออกทราบเพราะวา่เขาเป็นนกัปราชญช์าวแคลเดีย เขาไดต้รวจดูดาวในทอ้งฟ้าทุกคืน 
เพราะฉะนั้นพระผูท้รงสร้างโลกไดต้รัสกบัเขาในภาษาท่ีเขาเขา้ใจไดโ้ดยทางดวงดาว และขา้พเจา้
ดวงดาวของพระองคไ์ดน้ าข่าวมาประกาศแก่ท่านทั้งหลายวา่ พระบุตรองคเ์ดียวของพระเจา้ไดเ้สด็จมา
เสวยพระชาติเป็นมนุษย ์ ขา้พเจา้จึงน าเขาเขา้มาเฝ้าพระองคเ์พื่อเขาจะไดน้มสัการพระองค ์ ขา้พเจา้เป็น
ดวงดาวของพระองค ์

(ดวงดาวเขา้โรง เปิดฉากใหเ้ห็นดาดฟ้าบา้น วทิวสั วทิวัส เมธาวี บณัฑิต ก าลงัยนืพิจารณาดู
ดาวในทอ้งฟ้า) 

วทิวสั  (ร าพึง) คืนน้ีดวงดาวแจ่มใสเหลือเกิน 
เมธาว ี มนัแปลกกวา่ทุกคืนท่ีผา่นมา 
บัณฑิต (ช้ีท่ีดาว) ดูดาวเหล่านั้นซิมีรูปเหมือนบลัลงัก ์และดาวกลุ่มน้ีงดงามแท ้มีแสงประหน่ึง

เพชรอนัล ้าค่า (บัณฑิตและเมธาว ีหยดุพดู และพากนัไปนัง่ เมธาว ีนัง่ลงบนมา้นัง่นาว บัณฑิต นัง่ลงบน
มา้ตวัเล็ก) 

เมธาว ี (พดูอยา่งเคารพ) มหศัจรรย ์มหศัจรรย ์ดาวเบ้ืองบนมากเหลือท่ีจะคณนานบั 
วทิวสั  (พดูอยา่งเคารพ) คุณไม่รู้สึกหรือวา่ เหนือรัศมีอนัใหญ่หลวงน้ี ตอ้งมีอ านาจท่ีไม่

ปรากฏ ซ่ึงปกครองเราทั้งหลายท่ีนบัถือพระอาทิตย ์ เรานมสัการแสงอนัรุ่งโรจน์ของพระอาทิตย ์แต่คุณ
ไมคิ่ดหรือวา่มีพระหตัถอ์นัทรงอ านาจไดส้ร้างพระอาทิตยไ์ว ้และไดก้ าหนดวถีิโคจรของพระอาทิตยไ์ว้
ดว้ย 

เมธาว ี ผมเองเคยคิดวา่คงจะมีพระหตัถอ์นัมัง่คงถาวรท่ีไดท้รงสร้างดวงดาวทั้งปวงซ่ึงก าหนด
ท่ีและแสงสวา่ง 

บัณฑิต เราอาจใชเ้วลาชัว่ชีวิตเพื่อแสวงหาความรู้เก่ียวกบัดวงดาว เหมือนดงับิดาและบรรพ
บุรุษของเราไดป้ฏิบติัมาแลว้ แต่รู้สึกวา่เรายงัรู้เพียงเล็กนอ้ยเท่านั้น คงมีผูย้ิง่ใหญ่ทรงสร้างส่ิงทั้งปวง 
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วทิวสั (พดูทนัที) ดูซิคุณ (ช้ีท่ีดาว) คุณเห็นดาวท่ีประหลาดทางทิศตะวนัออกไหม (ทุกคนลุก
ข้ึน) 

เมธาว ี มนัสวา่งยิง่กวา่ดาวอ่ืน ๆ  
บัณฑิต ผมไดพ้ิจารณากลุ่มดาวน้ีมาหลายปีแลว้ ผมแน่ใจเหลือเกินวา่ ดาวดวงน้ีไม่เคยปรากฏ

มาแต่ก่อนเลย คงมีเหตุการณ์อะไรเกิดข้ึนเป็นพิเศษ 
วทิวสั ผมก็คิดวา่คงเป็นสัญญลกัษณ์อนัส าคญั พระหตัถเ์บ้ืองบนคงประทานใหด้าวดวงนั้นมี

รัศมีรุ่งโรจน์เป็นพิเศษ 
เมธาว ี ดูซิสวา่งยิง่ข้ึนทุกที ดูเหมือนดาวนั้นทอแสงไปสู่แดนไกล 
บัณฑิต  (พดูชา้ ๆ ) ผมคิดวา่ผมเขา้ใจความหมายแห่งปรากฏการณ์ของดาวดวงนั้น ผูย้ิง่ใหญ่ได้

เสด็จมาเสวยพระชาติเป็นมนุษยแ์ละเป็นเจา้โลก ดาวนั้นคงน าเราไปสู่ท่ีประทบัของพระองค ์ (เพช็รัตน์ 
ออกมา)  

วทิวสั  (อยา่งต่ืนเตน้) (จบัแขนเพช็รัตน์) คุณไม่เห็นดาวประหลาดทางทิศตะวนัออกหรือ ดาว
น้ีไม่เคยปรากฏมาแต่ก่อนเลย 

เมธาว ี มนัมีรัศมีสีทองเป็นทางยาว 
บัณฑิต คงเป็นหมายส าคญัแสดงวา่ กษตัริยผ์ูย้ิง่ใหญ่ประสูติ 
เพช็รัตน์ (พดูอยา่งไม่เอาใจใส่) ถูกแลว้นั้นคือดาวท่ีสุกใสกวา่ดาวดวงอ่ืน ๆ ดูน่ีแน่ะ (ยกแหวน

ข้ึนดู) ผมไดซ้ื้อแหวนวงน้ีจากชาวอียปิตเ์ม่ือคืนน้ีเอง คุณเคยเห็นทบัทิมสีแดงสดอยา่งน้ีและมีค่าเท่าน้ี
บา้งไหม ผมพยายามต่อจนไดร้าคาถูกมาก 

วทิวสั  จริง แหวนของคุณเป็นแหวนท่ีงาม แต่ดาวดวงนั้นไฉนจึงส่องแสงสดใสยิง่ข้ึนทุกที 
เมธาว ี คุณบณัฑิต ผมคิดวา่คุณพดูถูก ดาวใหม่ในทอ้งฟ้าเป็นปรากฏการณ์ ท่ีประกาศวา่ 

กษตัริยท่ี์ยิง่ใหญ่ไดเ้สด็จมาประสูติอยา่งแน่นอน 
บัณฑิต ผมมัน่ใจวา่ผมทราบความหมายนั้นแลว้ และผมคิดวา่ผมควรจะไปเฝ้าพระองค ์
วทิวสั เราอาจจะไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัพระผูท่ี้ทรงสร้างโลกท่ีเรากล่าวถึงอยู ่ แน่นอนผูท่ี้มีอ านาจ

เหนือส่ิงทั้งปวงไดส่้งดาวใหม่น้ี ใหป้รากฏในทอ้งฟ้าเพื่อส่งข่าวแก่เรา 
เมธาว ี ถา้เราตามล าแสงนั้นไป บางทีเราจะไดพ้บกษตัริยผ์ูย้ิง่ใหญ่พระองคน์ั้น 
บัณฑิต เราออกเดินทางเด๋ียวน้ีเถิด จะไดห้มดปัญหาท่ีเราสงสัย 
วทิวสั  (พดูกบัเพช็รัตน์ ท่ียงัชมแหวนอยูต่ลอดเวลาการสนทนาน้ี) คุณเพช็รัตน์จะไม่เดินทาง

ไปกบัเราหรือ? ดาวดวงนั้นมีความหมายมหศัจรรยอ์ยูน่ะ 
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เพช็รัตน์ (พดูเยาะเยย้) เพียงแต่เห็นดาวท่ีไม่เคยเห็นมาก่อน แลว้จะเดินทางไกลไปกบัคุณนะ
หรือ? 

บัณฑิต (อยา่สนใจ) คุณเพช็รัตน์ ดูซิ ใจของคุณช่างไม่ไดย้ินเสียงเรียกร้องจากดาวดวงนั้นเลย 
เพช็รัตน์ แน่ละ ผมไดย้นิเสียงเรียกร้องจริง แต่เป็นเสียงเรียกร้องของชาวอียปิตค์นขายแหวน

ทบัทิมวงนั้นใหแ้ก่ผม เพราะเขามีแหวนมรกตอนัล ้าค่าอีกวงหน่ึง ผมรู้สึกวา่ยากเหลือเกินท่ีจะตดัสินใจ
วา่ ทบัทิมและมรกตอยา่งไหนมีค่ามากกวา่กนั เด๋ียวน้ีผมตกลงใจแลว้วา่ ผมตอ้งซ้ือแหวนมรกตนั้นดว้ย 

วทิวสั คุณเพช็รัตน์ คุณไม่เห็นหรือวา่ดาวดวงนั้นสุกใสอยา่งประหลาด 
บัณฑิต คุณไปกบัเราเถิด ไม่เท่ียวหากษตัริยท่ี์ประสูติใหม่องคน์ั้น 
เพช็รัตน์ ผมไม่เห็นวา่มีสาระพอท่ีคนฉลาดยอยา่งเรา จะไปเท่ียวสืบหากษตัริยท่ี์ประสูติใหม่น้ี 

เพราะปรากฏการณ์ของดาวบนทอ้งฟ้า เป็นเร่ืองน่าขบขนั ผมจะไปตามหาชาวอียปิต ์ และซ้ือเพชร
พลอยของเขา 

บัณฑิต (พดูอยา่งเศร้า) คุณเพช็รัตน์ คุณไม่คิดถึงอะไรนอกจากเพชรพลอยของคุณเท่านั้นละ
หรือ จงตกลงใจไปสืบหากษตัริยอ์งคน์ั้น ตามล าแสงของดวงดาวกบัเราเถิด 

จบฉากที ่1 
(คณะนักร้องเพลงพเิศษ สลับฉาก) 
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ฉากที ่2 

(เปิดฉากดวงดาวออกมา) 
ดวงดาว บดัน้ีนกัปราชญช์าติแคลเดียไดเ้ห็นขา้พเจา้ ซ่ึงเป็นดวงดาวของพระองค ์ และทาย

ปัญหาอนัมหศัจรรยน้ี์ไดถู้กตอ้ง ส่วนคนอ่ืน ๆ เช่นเพช็รัตน์ก็ไม่สนใจ จิตใจของเขาไม่รู้จกัแสวงหา
ความจริง แต่เขาคิดวา่ ทรัพยส์มบติัในโลกมีค่ามากกวา่ข่าววเิศษน้ี 

ขา้พเจา้เป็นดวงดาวของพระผูช่้วยใหพ้น้บาป ส่องแสงมายงัเมืองหน่ึง ณ สถานท่ีไกลและแสง
อนัเหลืองอร่ามของขา้พเจา้นั้น พุง่ตรงไปยงัผูป้ระสูติใหม่ ซ่ึงคนทั้งโลกตอ้งบูชา แน่ะ คุณวทิวสัและ
คุณกรรณกิาร์ ภรรยาของเขาออกมาท่ีดาดฟ้าอีก เขาก าลงัเตรียมตวัเดินทาง 

(ม่านเปิดออกให้เห็น กรรณกิาร์ นัง่อยูบ่นมา้ยาว) 
วทิวสั (ก าลงัยนือยูท่ี่ดาดฟ้า ฉากน้ีเหมือนกบัฉากแรก) 
วทิววั (ช้ีมือ) โน่นแน่ะ นอ้งรัก ดวงดาวประหลาดทอแสงไปสู่ท่ี ๆ ไม่มีใครรู้จกั พี่รู้สึกวา่

ดาวดวงนั้นเรียกร้องใหพ้ี่ตามรัศมีนั้นไป พี่ไดพ้ิจารณาทอ้งฟ้าเช่นเดียวกบับิดาของพี่ แต่พี่ไม่เคยเห็น
ดวงประหลาดเช่นน้ี ช่างเรียกร้องพี่จริง ๆ  

กรรณกิาร์ (พดูชา้ ๆ) พี่ค่ะ มนัเป็นดวงท่ีแปลกจริง ๆ และนอ้งก็รู้สึกเหมือนกบัวา่ เป็น
ปรากฏการณ์ท่ีมีความหมายแต่พี่เป็นคนฉลาดมาก ถึงแมจ้ะยงัหนุ่มอยูก่็จริง พี่รู้สึกแน่ใจวา่ การเดินทาง
ไปสู่จุดหมายท่ีไม่รู้จกัน้ีเป็นการฉลาดไหม 

วทิวสั (นัง่ลง) เพราะพี่เป็นนกัปราชญ ์พี่จ  าตอ้งท าตามเสียงเรียกร้องจากดวงดาว ซ่ึงเป็นค าสั่ง
ท่ีลึกลบั คุณเมธาวแีละคุณบณัฑิตผูมี้อาวุโสและสติปัญญาเฉลียวฉลาดกวา่พี่ ก็มีความรู้สึกเช่นเดียวกนั 
เราจะไปตามทางล าแสงของดาวน้ี โดยไม่เลือกวา่จะไปสู่ท่ีใด พี่ม ัน่ใจวา่ล าแสงของดาวน้ี จะน าเราไป
พบกษตัริยผ์ูป้ระสูติใหม่ กษตัริยเ์ช่นน้ีไม่เคยอุบติัในโลกก่อนเลย 

กรรณกิาร์ ถา้พี่แน่ใจวา่พี่จะไดพ้บกษตัริยจ์ริง ๆ แลว้ พี่ตอ้งน าของขวญัท่ีเหมาะสมไปถวายแด่
พระองค ์คงจะมีวนัหน่ึงท่ีพระองคจ์ะไดป้กครองเมืองของเรา 

วทิวสั (ขณะท่ีเปิดหีบเคร่ืองเพชร) ควรจะเป็นเคร่ืองทอง (เขายกเคร่ืองประดบัท่ีท าดว้ยทอง) 
ดูซินอ้งรักน้ีเป็นช้ินท่ีมีค่ามากท่ีสุด 

กรรณกิาร์ อยา่เลยค่ะพี่ ๆ เป็นคนท่ีร ่ ารวยท่ีสุดในเมืองน้ี แต่คงไม่มีใครในเมืองไกลทราบ 
ท าไมพี่จึงตอ้งน าของท่ีมีค่ามากท่ีสุดไปถวายแด่กษตัริยท่ี์ไม่รู้จกั (กรรณกิาร์ น าเคร่ืองเพชรออกมา
พิจารณาหลายช้ินเพื่อตดัสินใจ) 
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วทิวสั (พดูอยา่งหนกัแน่น) นอ้งพูดเช่นนั้นก็ไม่ถูก พี่ตอ้งน าของดีท่ีสุดไปถวายแด่กษตัริย์
องคน้ี์ (ขณะท่ีเขาพดูจบ กรรณกิาร์ลุกข้ึนมองไปทางซา้ย) 

กรรณกิาร์ แน่ะ คุณเมธาวแีละคุณมารศรีมาแลว้ (เมธาว ี และ มารศรีเขา้มา วทิวสั ลุกข้ึน
ตอ้นรับ) 

เมธาว ี (ช้ีท่ีดาว) ดาวยงัส่องแสงและล าแสงรัศมีทองสวา่งกวา่ก่อน คุณพร้อมท่ีจะตามล าแสง
นั้นไปหรือ? 

วทิวสั พร้อมครับ ผมพึ่งจะเลือกเคร่ืองทองส าหรับถวายพระองค ์ (มารศรีและกรรณกิาร์ นัง่
ลง กรรณกิาร์ น าเคร่ืองทองมาใหดู้) 

เมธาว ี งาม งามแท ้
มารศรี เหมาะส าหรับกษตัริยจ์ริง ๆ แต่พี่เมธาวมีีความคิดต่างกวา่น้ี 
เมธาว ี เป็นกษตัริยก์็จริง แต่แตกต่างกบัทุกองคท่ี์เราเคยพบ ผมเช่ือวา่พระองคเ์ป็นโอรส

สวรรคจ์ากผูท่ี้มีอ านาจยิง่ใหญ่ไดท้รงประทานให้เรา พระผูย้ิง่ใหญ่ไดท้รงสร้างดาวทั้งปวงและประทาน
ดาวดวงน้ีเพื่อจะช้ีทางใหเ้รา พระผูย้ิง่ใหญ่กวา่พระอาทิตยท่ี์เราบูชาในพระวหิารโนน้ (ช้ีท่ีนอกฉาก) 
พระผูย้ิง่ใหญ่และบริสุทธ์ิไดเ้สด็จมาจากเบ้ืองบน 

มารศรี พี่จะเอาก ายานไปถวายแด่พระองค ์
เมธาว ี (เอาผอบก ายานออกมา) ของขวญัท่ีเหมาะส าหรับถวายเคร่ืองสักการะน้ี เป็นก ายาน

เช่นเดียวกบัท่ีเราถวายแด่พระอาทิตยใ์นพระวหิาร และนอ้งมารศรีก็มีใจตรงกนักบัผม 
กรรณกิาร์ เด๋ียวน้ีฉนัก็เห็นดว้ยกบัพี่วทิวสัเหมือนกนั 
มารศรี แมว้า่ฉนัจะไปกบัพี่เมธาวไีม่ได ้ แต่ใจฉนัก็จะติดตามพี่ไปดว้ย และใจฉนัจะไดถ้วาย

ก ายานแทบพระบาทพระองคบ์ริสุทธ์ิ 
กรรณกิาร์ ใจฉนัก็จะไดถ้วายทองค าแด่กษตัริยเ์ช่นเดียวกนั 
วทิวสั ฉะนั้นเท่ียงคืนเราออกเดินทางกนัเถิด จะเตรียมตวักนัทนัไหม คุณบณัทิตพร้อมแลว้

หรือยงั? 
เมธาว ี เขาบอกวา่ เขาพร้อมแลว้ 
มารศรี  คุณบณัฑิตเป็นคนยากจน เขาจะเอาอะไรไปถวายหนอ 
วทิวสั  ผมแน่ใจวา่เขาจะมีของถวายแน่นอน (เพช็รัตน์เขา้มา) 
วทิวสั (รีบร้อน) คุณเพช็รัตน์เรามีข่าวดีท่ีจะบอกคุณ ในไม่ก่ีชัว่โมงคุณเมธาว ีคุณบณัฑิตและ

ผมจะออกเดินทางตามล าแสงของดาวนั้น ซ่ึงจะไดน้ าเราไปถึงพระผูย้ิง่ใหญ่ท่ีอุบติัข้ึนในโลก 
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เพช็รัตน์ (อยา่งไม่เอาใจใส่) ออ้ ดาวนั้นอีกหรือ สวา่งมากกวา่เพื่อนจริง ๆ ล าแสงเป็นพวง แต่ดู
น่ีซิคุณมารศรีและคุณกรรณิการ์ (อวดแหวน) เม่ือคืนน้ีผมไดใ้หคุ้ณเมธาวแีละคุณวทิวสัดูแหวนทบัทิมน้ี 
ซ่ึงผมไดซ้ื้อจากชาวอียปิต ์ราคาถูกมาก ผมเช่ือวา่คงไม่ทราบวา่เป็นเพชรพลอยท่ีมีค่ามาก หรือบางทีเขา
อาจจะร้อนเงิน วนัน้ีผมไดพ้บชาวอียปีตค์นนั้นอีก ไดซ้ื้อมรกตจากเขาดว้ย (อวดแหวนอีกวงหน่ึง) ช่าง
เขียวสดใสอะไรเช่นน้ี 

กรรณกิาร์ จริงจริงเพช็รัตน์ ช่างงามแท ้ๆ 
มารศรี  และหายากดว้ย 
วทิวสั  แต่คุณเพช็รัตน์ จงดูดาวนั้น ท่านไม่สังเกตความงามอนัมหศัจรรยบ์า้งหรือ 
เมธาว ี คุณไม่รู้หรือวา่ ดาวนั้นมีข่าวดีส าหรับคุณเช่นเดียวกบัเรา 
เพช็รัตน์ (อยา่ไม่เอาใจใส่) ดาวนะหรือ ผมไม่ใช่นกัปราชญเ์ช่นคุณน่ี ผมไม่เห็นสัญญลกัษณ์

ในประกายดาวดวงดาวทุกดวงจะมีความสวา่งเท่ากนัหรือ คุณเช่ือตามสัญญลกัษณ์ของคุณ ผมเลือกเอา
เพชรพลอยของผมดีกวา่ 

(ปิดม่านจบฉากที ่2) 
(บรรเลงดนตรีพเิศษสลบัฉาก) 
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ฉากที ่3 

(เปิดม่านดวงดาวออกมา) 
ดวงดาว  ถึงแมว้า่แสงของขา้พเจา้จะสวา่งไสวไปทัว่พิภพก็จริง มีบางคนท่ีเช่ือกนัวา่แสงนั้นมา

จากพระเจา้ แต่บางคนไม่ไดเ้อาใจใส่ต่อแสงนั้นเลย ทรัพยส์มบติัในพิภพน้ีเอง ท าใหเ้ขาเหล่านั้นมองไม่
เห็นปรากฏการณ์ในสวรรค ์ เด๋ียวน้ีเราอยูท่ี่บา้นของบณัฑิตเขาก าลงัช่วยพยงุปริศนาข้ึนไปดูดาวบน
ดาดฟ้า  

(ดวงดาวเขา้โรง และบัณฑิตออกมาช่วยปริศนาให้นอนลง บัณฑิตไดน้ าหมอนมาหนุนศีรษะ
ปริศนา และคลุมผา้ห่มใหเ้รียบร้อย เพื่อจะไดพ้กัผอ่นสบาย) 

บัณฑิต นอ้งเห็นดาวประหลาดนั้นไหม สวา่งไสวอะไรเช่นน้ี 
ปริศนา เห็นค่ะ ดวงนั้นมหศัจรรยจ์ริง ดูเหมือนวา่รัศมีสีทองดว้ย 
บณัฑิต พี่ไม่เคยเห็นแสงนั้นมาก่อนเลย 
ปริศนา นอ้งก็ไม่เคยเห็นเหมือนกนั พี่เคยพานอ้งข้ึนมาดูดาวเสมอ แต่นอ้งไม่เคยเห็นดาวท่ีมี

รัศมีรุ่งโรจน์เช่นน้ี 
บัณฑิต คุณวทิวสั และคุณเมธาว ี เขาก็เช่ือแน่วา่ดาวท่ีปรากฏน้ีเป็นปรากฏการณ์อยา่งแปลก 

เราทั้งสามจะติดตามล าแสงนั้นไปเพื่อจะไดพ้บกษตัริยผ์ูบ้ริสุทธ์ิ 
ปริศนา พี่ขา คุณเพช็รัตน์อยูก่บัพี่เวลาดูดาวดวงนั้นหรือ? 
บัณฑิต นอ้งเอ๋ย คุณเพช็รัตน์เขาไม่ไดเ้อาใจใส่กบัดาวดวงนั้นเลย เขาซ้ือแหวนทบัทิมจากชาว

อียปิตแ์ละเขาคิดวา่ แหวนวงนั้นมีค่ามากกวา่ดวงดาวทั้งปวง นอ้งรักจะยนิดีกบัพี่ไหมท่ีพี่จะไปกบัคุณ
วทิวสั และคุณเมธาว ีเพื่อจะตามหาผูท่ี้ท  าใหด้วงดาวนั้นปรากฏข้ึน 

ปริศนา นอ้งยนิดีค่ะ พี่จะเอาอะไรไปถวายแด่พระองคเ์ล่าค่ะ? 
บัณฑิต ยงัไม่ทราบเลยนอ้ง เพราะพี่ไม่มีเงินเหมือนคุณวทิวสัและคุณเมธาว ีคุณวทิวสัเขาวา่จะ

เอาทองค า ส่วนคุณเมธาวีเขาวา่จะเอาก ายานไปถวายพระองค ์
ปริศนา เม่ือคืนน้ีตอนท่ีพี่ คุณวทิวสั และคุณเมธาวอียูดู่ดาวนั้น นอ้งไดฝั้นเห็นพระผูท่ี้มา

ประสูติใหม่บนพื้นพิภพน้ี 
บัณทติ ไหนนอ้งลองเล่าใหพ้ี่ฟังบา้งซิ (แลว้บัณฑิตไปนัง่ขา้ง ๆ ปริศนาและจบัมือปริศนา) 
ปริศนา (พดูชา้ ๆ และชดั) นอ้งไดฝั้นเห็นกษตัริยอ์งคห์น่ึงมาประสูติซ่ึงไม่มีกษตัริยใ์ดเหมือน

กษตัริยอ์งคน้ี์มาแต่ก่อน และอาณาจกัรของพระองคจ์ะด ารงอยูถ่าวร ถึงแมว้า่อาณาจกัรของกษตัริยอ่ื์น 
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ๆ ได ้ สูญส้ินหมดแลว้ก็ตาม และนอ้งไดย้นิพระสุรเสียงของพระองคต์รัสวา่ พระองคไ์ดค้รองราช
สมบติัสืบต่อไปจนชัว่กาลปาวสาน 

แลว้ความฝันของนอ้งไดเ้ปล่ียนไป นอ้งไดเ้ห็นพระองคป์ระทบัอยูต่รงหนา้นอ้ง พระองคไ์ม่ได้
ฉลองพระองคเ์หมือนเช่นกษตัริยท์ ั้งหลาย แต่เคร่ืองฉลองพระองคน์ั้นขาวบริสุทธ์ิ พร้อมทั้งมีรัศมี
เหมือนดงัมหาปุโรหิตฉะนั้น แลว้พระองคไ์ดต้รัสวา่ “เรามิไดมี้มหาปุโรหิตท่ีจะร่วมสุขร่วมทุกขก์บัเรา
เลย แต่พระองคไ์ดถู้กทดลองเหมือนอยา่งเราทุกประการ ถึงกระนั้นก็ดีพระองคก์็ปราศจากความบาปทั้ง
ปวง” 

แลว้ความฝันของนอ้งก็ไดเ้ปล่ียนเป็นคร้ังท่ีสาม นอ้งไดเ้ห็นพระองคซ่ึ์งไม่ไดฉ้ลองพระองค์
อยา่งกษตัริย ์ และก็ไม่ไดท้รงฉลองพระองคด์ว้ยผา้ขาวบริสุทธ์ิของมหาปุโรหิตเช่นคร้ังก่อน แต่ไดมี้
พวกท่ีเกลียดชงัพระองคแ์กลง้พระองคโ์ดยสวมมงกุฏหนามใหพ้ระองค ์และหวัเราะเยาะอยา่งเยย้หยนั 

พระองคท์รงแบกไมก้างเขน ท่ีพระองัสาเตม็ไปดว้ยเลือด และประชาชนก าลงัเยาะเยย้พระองค์
และนอ้งไดเ้ห็นพระองคถู์กตรึงไวท่ี้ไมก้างเขนนั้นอยูน่อกก าแพงเมือง พระองคก์ าลงัจะส้ินพระชนม์
เพราะความรักมนุษยท์ั้งปวงในพิภพน้ี นอ้งไดย้นิพระสุรเสียงของพระองคซ่ึ์งจะติดใจไดว้า่ “จงดูพระ
เมษโปดกของพระเจา้ ผูท้รงยกความผดิบาปของโลก” และนอ้งไดน้มสัการท่ีไมก้างเขนนั้น พี่ท่ีรัก นอ้ง
รู้สึกวา่ดวงดาวนั้นไดป้ระกาศถึงพระองคผ์ูน้ั้นจริง ๆ นอ้งเช่ือแน่วา่พระองคเ์ป็นผูบ้ริสุทธ์ิ โดยความฝัน
น้ีนอ้งไดท้ราบวา่พระองคเ์ป็นผูช่้วยใหพ้น้จากความบาป พระองคจ์ะทรงทนทุกขท์รมานเพื่อคนทั้งปวง 
(บัณฑิต ลุกข้ึนเดินไปเดินมาชา้ ๆ และท าท่าคิด) 

บัณฑิต (ท างง) กษตัริย.์....พี่เขา้ใจแลว้ ท่านมหาปุโรหิตผูบ้ริสุทธ์ิ....พี่เขา้ใจดีแลว้ แต่พระ
ผูช่้วยใหพ้น้จากความบาป เป็นผูท่ี้จะทรงทนทุกขท์รมาน 

ปริศนา (พดูเสียงหนกัแน่น) นอ้งไดฝั้นเห็นเช่นนั้นจริง ๆ นะค่ะ 
บัณฑิต (พดูอยา่งตดัสินใจ) ถา้เช่นนั้นพี่ก็เช่ือมัน่นอ้งรัก เราไม่มีทองค าถวายแด่กษตัริยห์รือ

ก ายานถวายแด่ท่านมหาปุโรหิต แต่มดยอบ มดยอบส าหรับถวายสักการะบูชาต่อผูท่ี้โศกเศร้าและทน
ทุกขท์รมาน 

ปริศนา ต่อพระผูช่้วยใหร้อดพน้บาป 
บัณฑิต พระผูช่้วยใหพ้น้บาป เรารู้จกัแต่ความทุกขท์รมาน นอ้งป่วยมาหลายปีแลว้ พี่ไม่

สามารถท่ีจะช่วยนอ้งได ้มดยอบน่ีเปรียบเหมือนความโศกเศร้าและการเสียสละ จะไดเ้ป็นของถวายของ
เรา 

บัณฑิต (ลุกข้ึนออกไปขา้งซา้ยและถือห่อสีม่วงเดินกลบัมาอีก วิทวสัและเมธาวเีขา้มา) 
วทิวสั เราพร้อมกนัแลว้หรือยงัล่ะ? จะไดอ้อกเดินทางแต่เด๋ียวน้ี 
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เมธาว ี คุณบณัฑิต คุณจะไปกบัเราดว้ยหรือ? 
บัณฑิต อ๋อ แน่นอนทีเดียว นอ้งรักจะเห็นดว้ยกบัพี่ไหม 
ปริศนา นอ้งเห็นดว้ยค่ะ ถึงแมว้า่ตวัของนอ้งจะอยูท่ี่น่ีก็จริง แต่ใจของนอ้งก็จะติดตามพี่ไปดว้ย 

(เพช็รัตน์ เขา้มา) 
เพช็รัตน์ (โดยไม่ทกัเขาเลย) คุณบณัฑิต ผมไดใ้ห้แหวนพวกนั้นดูแลว้ แต่คุณยงัไม่ไดดู้เลย ดูซิ 

ฉนัไดพ้บชาวอียปิตอี์กที และไดซ้ื้อแหวนมรกตวงน้ี แหม ราคาถูกดีจริง และมีประกายแวววาวดีไม่ใช่
หรือ 

บัณฑิต เป็นแหวนมรกตท่ีงามจริง ขอ้นั้นไม่ตอ้งสงสัยเลย แต่คุณเพช็รัตน์ คุณควรจะเดินทาง
ไปกบัเราเถิด ดูล าแสงน้ีซิ สวา่งรุ่งโรจน์จริง ๆ นะ เรารู้สึกวา่แสงน้ีจะน าเราไปถึงพระผูท่ี้เสด็จมาจาก
เบ้ืองบน 

วทิวสั ถึงกษตัริยผ์ูย้ิง่ใหญ่ 
เมธาว ี ถึงมหาปุโรหิต 
บัณฑิต (โคง้ศีรษะลง) ถึงพระผูช่้วยใหพ้น้บาป 
วทิวสั (มองเพช็รัตน์) จงถวายเพช็รพลอยของคุณแทบพระบาทกษตัริยท่ี์ประสูติใหม่เถิด 
เพช็รัตน์ คุณนึกวา่ ผมจะยอมใหเ้พชรพลอยอนัมีค่าของผมรึ? ไม่ยอมเด็ดขาด คุณน่ะโง่ท่ีจะ

ออกเดินทางเช่นน้ี (พูดอยา่งดูถูก) น่ีละหรือนกัปราชญช์าติตะวนัออก 
บัณฑิต เราจะไปตามเสียงเรียกร้องของดวงดาวนั้น และตามล าแสงนั้นไปดว้ย ลาก่อนนะนอ้ง

รัก 
เมธาว ี เราออกเดินทางกนัเถิด อีกไม่ชา้ก็จะย  ่ารุ่งแลว้ (เพช็รัตน์ เขา้โรงและเดินดูแหวนไป

จนกระทัง่เขา้โรง บณัฑิต เมธาว ีวทิวสั เดินตาม) 
(ปิดฉากที ่3) (ปิดองก์ที ่1) 
(ดนตรีบรรเลงเพลงพเิศษ) 

องก์ที ่2 
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ฉากที ่1 

ดวงดาว นกัปราชญไ์ดเ้ดินทางกลางคืน และพกัผอ่นกลางวนั พอตกค ่าก็เดินทางต่อไปตาม
ล าแสงของขา้พเจา้ผูเ้ป็นดวงดาวของพระองค ์ ขา้พเจา้ไดช้ี้ทางใหน้กัปราชญเ์หล่านั้น ถึงแมว้า่พวก
นกัปราชญจ์ะอ่อนเพลียเม่ือยลา้สักปานใดก็ตาม เขาก็ยงัไม่ลดความพยายามและอดทนท่ีจะเดินทาง
ต่อไป ในระหวา่งทางท่ีเขาไปนั้นตอ้งข้ึนเขาลงหว้ยเดินผา่นทะเลทราย บางคร้ังเขาก็ตอ้งฝ่าอนัตรายบุก
ป่าฝ่าหนาม บางเวลาเม่ือเขาเดินทางไปถึงทางท่ีสะดวกสบายเขาก็โล่งใจ ถึงอยา่งไรก็ตามแมจ้ะเป็นทาง
ล าบาก หรือสบายก็ดี เขาไม่หมดความมานะ เด๋ียวน้ีเขาไดม้าถึงแผน่ดินชาติฮีบรูแลว้ และก าลงัจะถึง
กรุงเยรูซาเล็ม เขาไดห้ยดุพกัก่อนย  ่ารุ่ง 

(ดวงดาว เขา้โรง วทิวสั เมธาว ีเขา้มาและ บัณฑิต เดินออกมา) 
วทิวสั เราควรจะไดพ้กัผอ่นกนับา้งสักเล็กนอ้ย ฉนัจะไดก่้อไฟใหอ้บอุ่นสักหน่อย 
(บัณฑิต และ เมธาวี นัง่ลง วทิวสั หาฟืนมาก่อไฟ เม่ือเสร็จแลว้ทั้ง 3 ก็นัง่จบักลุ่มลอ้มรอบไฟ

และยืน่มือผงิไฟ) 
เมธาว ี อากาศเยน็มาก เม่ือใกลจ้ะถึงย  ่ารุ่ง 
บัณฑิต ผมแน่ใจวา่ เราจวนจะถึงจุดหมายปลายทางของเราแลว้ 
วทิวนั โน่นคือกรุงเยรูซาเล็ม ซ่ึงเป็นเมืองหลวงของชาติยวิ หลงัคากลมนัน่คือพระวหิารของ

เขา (ช้ีมือ) 
เมธาว ี แหม ช่างใหญ่เหมือนวหิารแคลเดียท่ีเราบูชาพระอาทิตย ์
บัณฑิต (ช้ีมือ) นัน่คงเป็นพระราชวงั 
วทิวสั เอ เขาวา่เฮโรด ชาวอะโดมเป็นผูป้กครองส่วนใตข้องแควน้น้ี บางทีกษตัริยท่ี์ประสูติ

ใหม่คงจะประทบัอยูใ่นพระราชวงันัน่ 
เมธาว ี แต่วา่มหาปุโรหิตคงอยูใ่นพระวหิาร 
บัณฑิต (ร าพึง) พระผูช่้วยใหพ้น้บาป ผมไม่ทราบเลยวา่ พระองคจ์ะประทบัท่ีไหน 
วทิวสั (เปิดหีบเคร่ืองเพชรดู) ทองค าเป็นของถวายกษตัริยท่ี์เหมาะทีเดียว 
เมธาว ี (มองผะอบของเขา) น่ีคือก ายานท่ีหอมและหายากท่ีสุด และเป็นของถวายแด่พระผู ้

บริสุทธ์ิ ท่ีดาวจะน าเราไปถึงขา้งหนา้น้ี 
บัณฑิต (ดูของถวายของเขา) แต่คุณบณัฑิต คุณมีของถวายท่ีแปลกแท ้ มดยอบนั้นไม่แสดงถึง

ความยนิดี คุณคิดวา่เป็นของถวายท่ีเหมาะไหม 
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บัณฑิต (พดูเบา ๆ ) ส าหรับกษตัริยไ์ม่เหมาะเลย ส าหรับท่านมหาปุโรหิตก็ไม่เหมาะ
เหมือนกนั แต่เฉพาะพระผูช่้วยใหพ้น้บาปก็เหมาะและมาจากผูท่ี้ถ่อมตวั และมีใจรักพระองคจ์ริง ผม
แน่ใจวา่พระองคจ์ะทรงรับดว้ย 

วทิวสั  (ขณะท่ีลุกข้ึน) พี่นอ้งท่ีรัก เราพากนัไปเถิด รุ่งอรุณแลว้ ผมรู้สึกเราเกือบจะถึงจุดหมาย
ปลายทางของเรา เราพากนัไปถึงพระราชวงักรุงเยรูซาเล็มโนน้ และถามถึงกษตัริยท่ี์ไดเ้กิดใหม่ เขาคง
จะบอกให ้

เมธาว ี ถา้หากวา่เป็นท่านมหาปุโรหิตท่ีไดเ้สด็จมาในพิภพน้ี เราอาจจะสืบถามในพระวหิาร
ได ้พระองคค์งประทบัอยู ่ณ ท่ีนัน่ 

บัณฑิต (ร าพึง) แต่พระผูช่้วยใหพ้น้บาปจะประทบัอยูท่ี่ไหนก็ไม่ทราบ (บัณฑิต และ เมธาว ี
ลุกข้ึน)  

วทิวสั มาเถิดพวกเราเดินทางต่อไป เพื่อพบกษตัริย ์
เมธาว ี พระองคผ์ูบ้ริสุทธ์ิ 
บัณฑิต พระผูช่้วยใหพ้น้บาป (และทุกคนเตรียมตวัจะออกเดินทาง เขา้โรง) 

(ปิดฉากที ่1) (องก์ที ่2) 
(เพลงพเิศษเดี่ยวสลบัฉาก) 
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ฉากที ่2 

(ดวงดาว ออกมา) 
ดวงดาว เม่ือนกัปราชญช์าติตะวนัออกเขา้ไปในกรุงเยรูซาเล็มแลว้ ไดสื้บหาพระราชวงั แต่

กษตัริยเ์ฮโรดหาไดท้ราบถึงผูท่ี้มาประสูติเป็นกษตัริยข์องชาติไม่ กษตัริยเ์ฮโรดทรงประชุมพวกอ า
มาตรย ์ แลว้ตรัสถามวา่กษตัริยอ์งคท่ี์มาประสูติใหม่น้ีจะประสูติท่ีไหน พวกอ ามาตยท่ี์มีความรู้เก่ียวกบั
ตน้ฉบบัของพระคมัภีร์ จึงกราบทูลวา่ “ขา้แต่ใตฝ่้าละอองธุลีพระบาท กษตัริยอ์งคน้ี์ไดป้ระสูติท่ีเมือง
เบธเลเฮม็ เพราะวา่ผูพ้ยากรณ์ไดท้  านายไวว้า่ “ท่านบา้นเบธเลเฮม็ในแผน่ดินยดูาย จะเป็นผูเ้ล็กนอ้ยท่ีสุด 
ท่ามกลางพวกเจา้นายของยดูายก็หามิได ้ เพราะวา่ผูห้วัหนา้จะออกจากท่าน ผูซ่ึ้งจะครอบครองชาติ
อิสราเอลพลไพร่ของเรา” 

ดงันั้นนกัปราชญจึ์งเดินทางต่อไปจนถึงเมืองเบธเลเฮม็ ในท่ีสุดไดถึ้งคอกววัคอกหน่ึง ขา้พเจา้
ซ่ึงเป็นดวงดาวของพระองค ์ ไดน้ าเขามาถึงท่ีน้ีแลว้ ล าแสงของขา้พเจา้ไดห้ยดุอยูต่รงเหนือคอกววันั้น 
(ดวงดาว เขา้โรง เปิดฉากใหเ้ห็นคอกววั มาเรีย ก าลงันัง่ขา้ง ๆ รางหญา้ โยเซฟ ยนือยูข่า้งหลงัปรานี ยนื
อยูใ่กล ้ๆ และก าลงัมองพระกุมารในรางหญา้นั้น) 

มาเรีย พระองคท์รงเป็นพระกุมารท่ีน่ารัก 
ปรานี (ก าลงัเอาผา้ห่มใส่ท่ีรางหญา้) น่ารักจริง ๆ แต่ท่ีน่ีไม่เหมาะส าหรับพระองคเ์ลย 
มาเรีย หญา้แหง้น้ีอ่อนและหอมดว้ย ซ่ึงท าใหพ้ระกุมารนอ้ยอบอุ่น 
ปรานี พระองคท์รงเป็นพระผูช่้วยใหพ้น้บาปของเรา ตามสัญญลกัษณ์จริงหรือ? ฉนัเห็นผู ้

เล้ียงแกะวิง่มาและคุกเข่าลงนมสัการพระองค ์ เขาไดก้ล่าวถึงแสงสวา่งท่ีฉายเป็นล าแสงลงมาจาก
ทอ้งฟ้า และเสียงเพลงของทูตสวรรค ์ฉนันึกวา่ ฉนัก็ไดย้นิเสียงเพลงแวว่ ๆ มาแต่ไกล 

มาเรีย บทเพลงนั้นคือ “รัศมีภาพจงมีแก่พระเจา้ในท่ีสูงสุด บนพิภพน้ี จงมีความสุขสงบ
ส าราญท่ามกลางมนุษยท์ั้งปวง” 

ปรานี คนเล้ียงแกะ ไดก้ล่าวตามค าพดูของทูตสวรรค ์
มาเรีย ค่ะ ค าเหล่านั้นจะอยูใ่นความทรงจ าของฉนัตลอดกาล ทูตสวรรคก์ล่าววา่ “อยา่กลวัเลย

เพราะน่ีแน่ะ เราน าข่าวดีมาประกาศแก่ท่านทั้งหลาย ซ่ึงจะเป็นท่ีช่ืนชมยนิดีเป็นอนัมากแก่คนทั้งปวง 
คือวา่ในวนัน้ีพระผูช่้วยใหพ้น้บาปของท่านทั้งหลาย คือพระคริสตไ์ดป้ระสูติท่ีเมืองดาวดิ” คุณปรานี 
เม่ือเขากล่าวจบคนเล้ียงแกะไดน้มสัการพระกุมารท่ีรักของเรา 

ปรานี เหมือนกบัฝันไปนะ มาเรีย พระผูช่้วยใหร้อดไดเ้สด็จมาแลว้ 
มาเรีย ไม่มีหอ้งวา่งในภตัตคารเลย แต่ท่านก็ไดมี้ความเมตตากรุณาแก่เราเป็นอยา่งมาก 
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โยเซฟ (ไดม้องออกไปขา้งนอกและหนักลบัมามองมาเรียและปรานี) คุณมาเรีย คุณปรานี 
แหม มีดาวดวงใหญ่จริง ทอรัศมีสีทองส่องมายงัคอกน้ี ผมไม่เคยเห็นดวงดาวท่ีมีประกายรุ่งโรจน์เช่นน้ี 
(โยเซฟ ไปขา้งซา้ยฉากและพดูวา่) แหม ดาวประหลาด เอะ๊ มีคนแปลกหนา้สามคนมาท่ีน่ี เขาเป็นใคร
กนัเขาเป็นคนต่างชาติไม่ใช่ชาติเรา (เสียงขา้งในโรง) ใช่แลว้ โธ่แนะท่ีน่ีเอง ดูซิดวงดาวท่ีน าทางเรามา
ส่องลงตรงน้ี (มาเรีย กม้ลงเหนือรางหญา้ เอามือปิดไว)้ 

โยเซฟ (พดูกบัคนขา้งนอก) คุณมีความประสงคอ์ะไรจึงมาท่ีน้ี ท่ีน่ีนะ มีแต่มารดาและบุตร
เกิดใหม่ คุณอยา่มารบกวนเขาเลย 

(นักปราชญ์ทั้งสาม เขา้มา) 
วทิวสั  เราเป็นชนชาติตะวนัออก ท่ีคอยส ารวจทอ้งฟ้า 
เมธาว ี ดวงดาวท่ีก าลงัส่องแสงลงท่ีคอกววัน้ีไดป้รากฏแก่เรา ล าแสงดาวนั้นไดน้ าเรามาถึงท่ีน่ี 
วทิวสั  เราทราบวา่ กษตัริยอ์งคใ์หม่ไดป้ระสูติในพิภพน้ี 
เมธาว ี กษตัริยผ์ูบ้ริสุทธ์ิ 
บัณฑิต พระผูช่้วยใหพ้น้บาป 
เมธาว ี เราไดแ้วะไปกรุงเยรูซาเล็ม เพื่อถามกษตัริยเ์ฮโรด ผูเ้ป็นประมุขของชาติวา่ กษตัริยย์ู

ดายประสูติท่ีไหน 
มาเรีย (พดูอยา่งตกใจ) เฮโรด โหดร้ายมาก 
โยเซฟ (อยา่ตกใจ) เฮโรดตรัสวา่อยา่งไร? 
วทิวสั  พระองคไ์ดเ้รียกพวกอ ามาตยป์ระชุม แลว้ถามถึงเร่ืองน้ี อ ามาตยเ์หล่านั้นก็ไดต้รวจคน้

ตน้ฉบบัคมัภีร์และพบในตอนหน่ึงของพระคมัภีร์ จึงทูลวา่ พระองคจ์ะประสูติในเมืองเบธเลเฮม็ ดงันั้น
เราจึงไดติ้ดตามล าแสงดาวมาถึงน้ี 

โยเซฟ (ยงัมีความหวาดกลวั) แต่เฮโรดตรัสวา่อยา่งไร? 
เมธาว ี พระองคต์รัสถามเราอยา่งสุภาพ และขอใหเ้รากลบัไปและรายงานใหพ้ระองคท์ราบวา่ 

เราไดพ้บกษตัริยท่ี์ทรงประสูติใหม่ท่ีไหน 
มาเรีย โอ เราไม่ไวใ้จท่านเลย ถา้พระองคท์ราบ พระองคค์งจะท าอนัตรายแก่กุมารนอ้ยของ

เราแน่ 
บัณฑิต เราก็ไม่ไวใ้จพระองคเ์หมือนกนั เราจะไม่กลบัไปเฝ้าพระองคอี์ก เพราะพระเจา้ผูสู้งสุด

ไดป้รากฏแก่เราในความฝัน และไดห้า้มมิใหเ้รากลบัไปเฝ้ากษตัริยเ์ฮโรดอีก 
วทิวสั  เราทราบวา่ เราไดพ้บกษตัริยข์องเราแลว้ เพราะวา่ดาวไดน้ าเรามาถึงท่ีน่ี และยงัส่อง

แสงตรงสถานท่ีน้ีเอง (คุกเข่าลงขา้ง ๆ รางหญา้และพดูอยา่งถ่อมตวั) โอ พระกุมารนอ้ยน้ีเอง ท่ีความ
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สวา่งของดวงดาวไดพ้ามาเฝ้าพระองค ์ พระองคเ์ป็นกษตัริยผ์ูย้ิง่ใหญ่ ขา้พเจา้ขอถวายตวัแทบพระบาท
พระองคข์า้พเจา้ขอถวายทองค าของขา้พเจา้น้ีแด่พระองค ์(ถวายของ) 

เมธาว ี (คุกเข่าลง) โอ พระผูบ้ริสุทธ์ิจากเบ้ืองบน ดาวอนัมหศัจรรยไ์ดป้ระกาศถึงพระองค ์
ขา้พเจา้ขอถวายก ายานแทบฝ่าพระบาทพระองค ์ ผูท่ี้ขา้พเจา้มีความเคารพและนบัถืออยา่งสูงสุด (ถวาย
ก ายาน) 

บัณฑิต (คุกเข่า) ทองค าหรือก ายานก็ดี ขา้พเจา้ไม่มีถวายต่อพระองค ์ขา้พเจา้ขอน ามดยอบเพื่อ
ถวายแด่พระองคเ์พราะขา้พเจา้และภรรยามีแต่ความโศกเศร้าและความทุกขท์รมาน (ถวายมดยอบ) (มี
เสียงดนตรีเบา ๆ และเสียงร้องเพลง เม่ือเพลงจบนกัปราชญท์ั้งสามก็ลุกข้ึน) 

วทิวสั เด๋ียวน้ีเราทั้งสามจะกลบัไปเมืองแคลเดีย เราจะไดเ้ล่าเหตุการณ์ท่ีเราไดพ้บกษตัริยผ์ู ้
ยิง่ใหญ่ใหค้นอ่ืน ๆ ทราบ 

เมธาว ี ดวงดาวไดพ้าเรามาถึงผูบ้ริสุทธ์ิจากเบ้ืองบน และเราไดน้มสัการแทบพระบาทของ
พระองคแ์ลว้ 

บัณฑิต ผมคิดวา่ เราควรจะเดินทางกลบัไปเร็ว เพราะไกลมาก 
วทิวสั  ขากลบัเราตอ้งหาทางใหม่ 
เมธาว ี เราไม่ไวใ้นเฮโรดเลย เรากลวัวา่ จะมาท าอนัตรายแก่พระกุมาร 
บัณฑิต คุณไดเ้ห็นพระพกัตร์อนัดุร้ายของกษตัริยเ์ฮโรดไหม? เม่ือเราไดถ้ามถึงกษตัริยท่ี์

ประสูติใหม่ ผมคิดวา่เราไม่ควรจะบอกใหพ้ระองคท์รงทราบ ลาก่อนละครับ (นักปราชญ์ทั้งสาม 
นมสัการพระองคแ์ลว้เขา้โรง) 

มาเรีย นกัปราชญท์ั้งสามคนน้ีมาแต่แดนไกล แต่เขายงัไดคุ้กเข่าลงและนมสัการพระกุมารน้ี 
เขาไดเ้รียกพระองคว์า่เป็นกษตัริยท่ี์ยิง่ใหญ่และผูบ้ริสุทธ์ิ (อยา่งแปลกใจ) เอะ๊ พระผูช่้วยใหพ้น้บาป ฉนั
ไม่เขา้ใจเลย (กม้ลงมองในรางหญา้และยิม้) โอ ลูกรักของแม่ น่าเอน็ดูจริง 

ปรานี พระองคเ์ป็นพระกุมารท่ีน่ารักน่าเอน็ดูแท ้ พระองคเ์ป็นพระผูช่้วยใหพ้น้บาป เป็นไป
ไดห้รือ 

มาเรีย (มองปรานีและเอามือจบัแขน) คุณเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผต่่อเรามาก ฉนัไม่ทราบวา่จะทดแทน
บุญคุณของคุณอยา่งไร จึงจะสมกบัความเมตตาอารียข์องคุณ 

ปรานี ฉนัมีความยนิดียิง่ ท่ีช่วยเหลือคุณ 
มาเรีย นกัปราชญท์ั้งสามไดน้ าของอนัมีค่า มาถวายแด่พระกุมารของเรา 
โยเซฟ  ทองค าอนัเหลืองอร่ามส าหรับกษตัริย ์
ปรานี ก ายานส าหรับผูบ้ริสุทธ์ิ 
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มาเรีย และมดยอบจะเป็นเคร่ืองหมาย แสดงถึงความทนทุกขท์รมานของพระกุมารท่ีรักของ
เราหรือ? (เขา้โรง) 

(ปิดฉากที ่2) 
(ดนตรีบรรเลงพเิศษ) 
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ฉากที ่3 

(ดวงดาวออกมา) 
ดวงดาว ขา้พเจา้ดวงดาวของพระองค ์ ไดป้ระกาศใหน้กัปราชญช์าติตะวนัออก ทราบถึงการ

ประสูติของพระมหากษตัริย ์ แลว้ดว้ยล าแสงไดพ้าเขามาถึงท่ีพระองคป์ระทบัอยู ่ เขาไดน้มสัการพระ
กุมารนอ้ยแห่งเมืองเบธเลเฮม็ และไดถ้วายของขวญัอนัประเสริฐแด่พระองค ์ คร้ันเม่ือเขาไดก้ลบัไปยงั
บา้นเมืองของเขาแลว้ เขาไดน้ าข่าวดีไปบอกแก่ชาวเมืองวา่ เขาไดพ้บกษตัริยท่ี์ยิง่ใหญ่ (ดวงดาว เขา้
โรง) (เปิดฉากเห็นดาดฟ้าบา้นของบณัฑิต ภรรยาของนกัปราชญท์ั้งสามคนก าลงันัง่คุยกนั แต่ปริศนา
นอนอยูท่ี่เตียง บัณฑิต วทิวสั และ เมธาว ีต่างก็เขา้มายนืขา้ง ๆ ภรรยาของเขา) 

ปริศนา คุณทั้งสามเดินทางไปนานแลว้ และในท่ีสุดก็ไดก้ลบัมา แหม ฉนัมีความายนิดีมาก 
กรรณกิาร์ จงเล่าถึงการเดินทางใหเ้ราฟังบา้งซิ คุณไดพ้บกษตัริยอ์งคน์ั้นแลว้หรือ? 
มารศรี ดวงดาวไดพ้าท่านไปถึงไหน? 
(เพช็รัตน์ เขา้ไปยนืท่ีประตูอยา่งเงียบ ๆ โดยไม่มีใครสังเกต) 
วทิวสั  เราไดพ้บพระกุมารประทบัอยูใ่นคอกววัท่ีเมืองเบธเลเฮม็ เป็นครอบครัวท่ีไม่สู้จะ

ร ่ ารวยนกัครอบครัวหน่ึงมารดาของพระองคเ์ป็นสามญัชน เป็นการประสูติท่ีแปลกมากส าหรับกษตัริย ์
แต่วา่เม่ือผมไดเ้ขา้ไปในท่ีท่ีพระองคป์ระทบัอยูท่ี่นั้น ผมมีความรู้สึกทนัทีวา่ พระกุมารน้ีจะทรงเป็น
กษตัริยผ์ูย้ิง่ใหญ่ ผมมีความยินดีมากท่ีไดถ้วายสมบติัอนัมีค่าท่ีสุดของผมแด่พระองค ์

เมธาว ี ผมรู้สึกวา่ในหอ้งของพระกุมารนั้น มีฤทธานุภาพอนัมหศัจรรยย์ิง่ ผมอธิบายไม่ไดเ้ลย
วา่ เวลานั้นมีอะไรเกิดข้ึนในใจผม ซ่ึงท าใหผ้มคุกเข่าลงนมสัการพระองค ์ พระองคผ์ูน้ี้มีอ านาจเหนือ
กษตัริยใ์ด ๆ พระองคเ์ป็นผูบ้ริสุทธ์ิซ่ึงพระเจา้ผูท้รงสร้างโลกน้ีไดท้รงใชม้า พระองคท์รงเป็นพระเจา้ท่ี
แทจ้ริงของเราซ่ึงเราไดสื้บหามาหลายปีแลว้ 

บัณฑิต พระองคเ์ป็นกษตัริยผ์ูย้ิง่ใหญ่ ทรงเป็นโอรสของผูท่ี้ทรงสร้างโลก แต่พระองคค์งเป็น
มากยิง่กวา่น้ีอีกเม่ือผมเขา้ไปในคอกววั ผมคิดวา่ มดยอบของผมเป็นของถวายท่ีเหมาะส าหรับพระองค ์
(มองท่ีปริศนา) จะอยา่งไรก็ตาม ความฝันของนอ้งคงเป็นความจริง ผมทราบวา่พระองคท์รงเป็นพระ
ผูช่้วยใหพ้น้บาปและพระองคอ์าจจะทรงทราบถึงความทุกขท์รมานและความโทมนสัของเรา ผมได้
คุกเข่าลงและน ามดยอบถวายแทบพระบาทพระองค ์ ดูเหมือนวา่ตรงท่ีพระองคบ์รรทมอยูน่ั้น มีเงาไม้
กางเขนทาบอยู ่

ปริศนา คุณทั้งสามไดน้ าข่าวดีมาเล่าแก่เรา ดิฉนัพยายามหลายคร้ังท่ีจะทราบถึงส่ิงลึกลบัท่ี
เก่ียวกบัโลกน้ี และในท่ีสุดดิฉนัก็ทราบความจริง 
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กรรณกิาร์ คุณวทิวสั ดิฉนัมีความยนิดีมาก ท่ีท่านไดถ้วายสมบติัท่ีประเสริฐท่ีสุดของเรา 
แทบพระบาทพระองค ์ เพราะไม่มีอะไรนอกจากส่ิงประเสริฐเท่านั้น จึงเหมาะส าหรับพระผูช่้วยใหพ้น้
จากความผดิบาปทั้งปวง 

มารศรี เด๋ียวน้ี เรานมสัการพระเจา้ท่ีแทจ้ริงได ้ โอ แต่ก่อนน้ีดิฉนัอยากรู้จกัพระองคเ์หลือเกิน 
(เพช็รัตน์ เขา้มาโดยเร็วยนืกลางเวที) 

เพช็รัตน์ ผมไม่อยากเขา้มารบกวนพวกคุณเลยแต่ผมไดฟั้งเร่ืองราวแลว้ (ทุกคนมอง
เพช็รัตน์) โอ คุณเล่าถึงเร่ืองประหลาดเหลือเกิน แต่คุณทั้งสามเป็นนกัปราชญท่ี์มีสติปัญญาเฉียบแหลม 
ไม่วา่คุณจะพดูอะไรใคร ๆ ก็เช่ือคุณแน่ใจแลว้หรือ? 

บัณฑิต (เดินไปจบัแขนเพช็รัตน์พดูอยา่งจริงจงั) คุณเพช็รัตน์ เร่ืองอนัใดผมไม่เคยเช่ือมัน่
เหมือนเร่ืองน้ีเลยผมเสียใจท่ีคุณไม่ร่วมทางไปกบัเรา เพื่อคุณจะไดเ้ห็นดว้ยตาของคุณเอง 

วทิวสั (พดูเร็ว) ถา้คุณไดไ้ปเห็นพระองค ์คุณจะไม่สงสัยเลย 
เมธาว ี คงมีวนัหน่ึงท่ีคุณจะตอ้งเสียใจท่ีไม่ไดเ้ห็นพระองค ์ เพราะคุณเห็นแก่เพชรพลอยมาก

นกั 
เพช็รัตน์ (มองผูห้ญิง 3 คน) คุณเช่ือในเร่ืองน้ีดว้ยหรือ? 
ปริศนา เช่ือซิ ตั้งแต่ดาวนั้นไดป้รากฏในทอ้งฟ้า ฉนัรู้สึกวา่ เป็นปรากฏการณ์ท่ีน่าสนใจ 
มารศรี คุณรู้สึกวา่ เร่ืองน้ีไม่เป็นความจริงหรือ? 
กรรณกิาร์ ดิฉนัอยากใหท้่านเช่ืออยา่งเราบา้ง 
เพช็รัตน์  น่าอศัจรรยจ์ริง ๆ เหนือความเขา้ใจของผม (โดยมัน่ใจ) แต่ผมก็เช่ือ

เหมือนกนั เม่ือไดย้นิพวกคุณกล่าวถึงดาวดวงนั้น ผมทราบวา่ไม่ควรจะเยาะเยย้คุณ แต่ผมยอมสารภาพ
ผดิ จริงอยู ่ เวลานั้นผมปรารถนาเพชรพลอย ผมอดใจไม่ได ้ จึงถือโอกาสซ้ือแหวนสองวงนั้นขณะน้ีผม
รู้สึกวา่ ไดเ้สียโอกาสอนัดียิง่ในการพบกษตัริยผ์ูย้ิง่ใหญ่ท่ีเสด็จมาช่วยใหเ้ราพน้บาป 

กรรณกิาร์ เม่ือคุณเช่ือแลว้ คุณไม่น่าจะเสียใจมากนกั 
บัณฑิต (อยา่งสุภาพ) เราไม่ตอ้งไปเมืองเบธเลเฮม็ เพื่อพบพระองคอี์ก ผมรู้สึกวา่ พระองคส์ถิต

อยูก่บัเรา ณ ท่ีน่ีดว้ย (ทุกคนพยกัหนา้) 
เพช็รัตน์ เราคุกเข่าลงนมสัการพระองคเ์ด๋ียวน้ีไดไ้หม ผมไม่อยากรออีก แมแ้ต่นาที

เดียว ท่ีจะถวายตวัต่อพระองค ์(ทุกคนคุกเข่าลง เวน้แต่ปริศนาท่ีนอนป่วย) 
(ปิดฉาก ดวงดาว ออกมาทนัที) 
ดวงดาว วนัน้ีทอ้งฟ้ามืดมวั เตม็ไปดว้ยเมฆหมอกคลุมโลกอนัปราศจากความสงบสุข เด๋ียวน้ี

โลกเรามีแต่ความทุกขท์รมาน แต่พระเจา้ทรงรักโลก จนไดป้ระทานโอรสองคเ์ดียวของพระองค ์ เพื่อ
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ทุกคนท่ีวางใจในโอรสนั้น จะมิไดพ้ินาศ แต่จะมีชีวตินิรันดร์ ขา้พเจา้ซ่ึงเป็นดวงดาวของพระองค ์ไดพ้า
นกัปราชญไ์ปนมสัการแทบพระบาทของพระองค ์ และยงัคงทอแสงก าจดัความมืดอยู ่ ทุก ๆ คนท่ี
อยากจะเห็นความสวา่งท่ีน าถึงพระเจา้นั้นตอ้งเป็นผูท่ี้มีความเช่ือมัน่ในพระองค ์ และดว้ยความหวงัจะ
ไดพ้บพระองค ์ ซ่ึงขา้พเจา้ดวงดาวของพระองค ์ยงัคงเรียกร้องมนุษยท์ั้งหลายใหเ้ขา้เฝ้าพระองค ์และจะ
เรียกร้องต่อไปจนตราบชัว่ฟ้าดินสลาย 

(พวกนกัร้องในโรง ร้องเพลง “ขอเชิญท่านผูว้างใจ”) 
ปิดฉากที ่3 องก์ที ่2 
จบ 
 
 

กองคริสเตียนบรรณศาสตร์ 
28/2 ซอยประชาอุทิศ ถนนปฏิพทัธ์ พระนคร, 4 

 
 
 
 

มีละครคริสตมาสเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
“ดวงดาวในทอ้งฟ้า” เล่มละ 1.00 บาท 
“เสือส้ินลาย” (เล่มละ 50 สตางค)์ 
“ดาวน าทาง” (เล่มละ 50 สตางค)์ 


