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อารรัมภบท

นตีพื่เปฟ็นหนวังสพออตีกเลล่มหนนพื่งทตีพื่ไมล่มตีววันดวับสลาย เพราะเปฟ็นวรรณกรรมภาษาอวังกฤษชติชิ้นเอกซนพื่งเปฟ็นอมตะ
ยอดเยตีพื่ยมตลอดกาล เปฟ็นหนวังสพอทตีพื่ชวนตติดตามราวกวับนวนติยายเพราะถผกเขตียนขนชิ้นทวัชิ้งดผู้วยอารมณร์ทตีพื่
เรล่ารผู้อนรรุนแรงและนรุล่มนวลอล่อนหวาน หนวังสพอเลล่มนตีชิ้บอกเรพพื่องราวอวันนล่าตพพื่นเตผู้นบางเหตรุการณร์ทตีพื่เกติดขนชิ้น
ในชล่วงเวลาทตีพื่นล่าหวาดหววัพื่นทตีพื่สรุดในประววัตติศาสตรร์ของครติสเตตียน

เปฟ็นหนวังสพอทตีพื่ททาใหผู้เราทราบถนงหผู้วงเวลาทตีพื่ “กลรุล่มคนซนพื่งเปรตียบเสมพอนกองทวัพอวันสงล่างาม ทวัชิ้งผผผู้ชายและ
เดด็กชาย ผผผู้หญติงสผงอายรุและหญติงสาว พากวันปปีนปป่ายขนชิ้นสผล่สวรรคร์อยล่างสผงชวันทล่ามกลางภยวันตรายรอบดผู้าน
ตผู้องเผชติญความยากลทาบาก และ ความเจด็บปวดรวดรผู้าวอยล่างแสนสาหวัส”

“ภายหลวังจากทตีพื่มตีพระควัมภตีรร์แลผู้ว กด็ไมล่มตีหนวังสพอเลล่มใดทตีพื่สามารถมตีอติทธติพลตล่อความรผผู้สนกและอารมณร์ของ
กลรุล่มโปรแตส แตนทร์ในยรุคแรกไดผู้อยล่างลนกซนชิ้งเทล่ากวับหนวังสพอ “ประววัตติศาสตรร์ของครติสเตตียนผผผู้ยอมพลตีชตีพ
เพพพื่อความเชพพื่อของตน” หนวังสพอเลล่มนตีชิ้ยวังทรงพลวังและมตีครุณคล่าอยผล่เสมอแมผู้ในยรุคปปัจจรุบวันกด็ตาม มวันเปฟ็นยติพื่ง
กวล่าบวันทนกเกตีพื่ยวกวับการกดขตีพื่ขล่มเหง แตล่เปฟ็นแหลล่งของการโตผู้แยผู้ง เปฟ็นทตีพื่รวมของความรวักอวันซาบซนชิ้ง และ
เปฟ็นทตีพื่มาของการจทาเรติญขนชิ้นสผล่ความไพบผลยร์”
-- เจมสร์ มติลเลอรร์ ดด็อดดร์ จาก วารสาร “อติงลติชโพรส”

หนรังสสือของฟฟ็อกซซ์เกกกี่ยวกรับครริสเตกยนผผผู้ยอมพลกชกพเพสืกี่อความเชสืกี่อของตน 

ประววัตติศาสตรร์เกตีพื่ยวกวับชตีวติต ความทนทรุกขร์ทรมาน และความตายอยล่างผผผู้พติชติตของครติสเตตียนในยรุคแรก
และกลรุล่มโปรแตสแตนทร์ผผผู้ยอมพลตีชตีพเพพพื่อความเชพพื่อของตน 

“กล่อนทตีพื่หนวังสพอ “พติลกรติม โพรเกรด็ส” (ความกผู้าวหนผู้าของผผผู้แสวงหาเมพองอวันประเสรติฐ) จะอรุบวัตติขนชิ้นมานวัชิ้น
ผผผู้คนทวัพื่วไปแทบจะไมล่มตีหนวังสพอทตีพื่ทรงครุณคล่าอยล่างนล่าอล่านยติพื่งไปกวล่าพระควัมภตีรร์ และหนวังสพอของฟฟ็อกซร์เกตีพื่ยว
กวับครติสเตตียนผผผู้ยอมพลตีชตีพเพพพื่อความเชพพื่อของตน เราจะสามารถเขผู้าใจไดผู้ถนงเรพพื่องราวอวันนล่าประทวับใจ
อยล่างลนกซนชิ้งทตีพื่ถล่ายทอดออกมาจากหนวังสพอเลล่มนตีชิ้ เปฟ็นหนวังสพอทตีพื่มตีอติทธติพลอยล่างยติพื่งในการหลล่อหลอม



ลวักษณะของประเทศอวังกฤษใหผู้ออกมาเปฟ็นอยล่างทตีพื่เหด็นกวันอยผล่ในทรุกววันนตีชิ้ คนทตีพื่สามารถอล่านเองไดผู้กด็จะไดผู้
เรตียนรผผู้ถนงความโหดรผู้ายทารรุณทตีพื่เกติดขนชิ้นกวับกลรุล่มโปรแตสแตนทร์ผผผู้ปฏติรผปลวัทธติความเชพพื่อของเขาไดผู้อยล่าง
ละเอตียด คนทตีพื่ไมล่รผผู้หนวังสพอสามารถจะจตินตนาการถนงเครพพื่องมพอทตีพื่ใชผู้ในการทรมานไดผู้จากการพรรณาใหผู้นนก
วาดมโนภาพออกมาไดผู้ ไมล่วล่าจะเปฟ็นเครพพื่องดนงแขนขาใหผู้ขผู้อตล่อหลรุดออกจากตวัว ตระแกรงเหลด็กใชผู้ยล่างไฟ
นชิ้ทามวันเดพอด และการทตีพื่ผผผู้บรติสรุทธติธิ์จะตผู้องปลดปลล่อยวติญญาณออกไปจากรล่างทล่ามกลางเปลวไฟนวัชิ้น ใหผู้เรา
นทาคนทตีพื่เพติพื่งตพพื่นไปสผล่ชตีวติตใหมล่ซนพื่งเปฟ็นชตีวติตฝป่ายจติตวติญญาณและชตีวติตทตีพื่ประกอบดผู้วยสตติปปัญญา โดยการ
ชวักนทาใหผู้คนหลายชวัพื่วอายรุตวัชิ้งแตล่ววัยเดด็กถนงววัยชรามารล่วมกวันศนกษาและใครล่ครวญหนวังสพอเลล่มนตีชิ้ เพพพื่อใหผู้เรพพื่อง
ราวตล่างๆ ในหนวังสพอเลล่มนตีชิ้ซนมซาบเขผู้าไปหลล่อหลอมหลวักความเชพพื่อของแตล่ละบรุคคลใหผู้แขด็งแกรล่งจนเกพอบ
จะมตีอติทธติพลเทล่ากวับบทเพลงประจทาใจและธรรมเนตียมประจทาชาตตินวัชิ้นโดยสล่วนรวม”
-- ดวัดั๊กลาส แคมปป์เบลลร์ จากหนวังสพอ “พวกพผรติแทน (กลรุล่มทตีพื่ยนดมวัพื่นในความเชพพื่อทตีพื่ถผกตผู้อง) ในประเทศ
ฮอลแลนดร์ อวังกฤษ และอเมรติกา”
 
“หากเราจะตวัดเรพพื่องความบาดหมางทตีพื่เกติดขนชิ้นอยล่างไมล่ตวัชิ้งใจระหวล่างครติสตจวักรตล่างๆ ออกจากหนวังสพอเลล่ม
นตีชิ้ เรากด็จะยวังคงเหด็นรล่องรอยทตีพื่แสดงใหผู้เหด็นถนงความปรารถนาอวันแรงกลผู้าทตีพื่จะแสวงหาเสรตีภาพฝป่ายจติต
วติญญาณ ซนพื่งทผู้าทายตล่อระเบตียบแบบแผนอวันเครล่งครวัดทตีพื่ครอบงทาครุณธรรมและเหนตีพื่ยวรวัชิ้งการรผผู้จวักใชผู้ความ
คติด ในชล่วงตผู้นของรวัชกาลพระนางเอด็ลลติซาเบด็ธ”
-- เฮนรตีพื่ มอรร์เลล่ยร์ จากหนวังสพอ “อติงลติช ไรทร์เตอรร์”

“ภายหลวังจากทตีพื่มตีพระควัมภตีรร์แลผู้ว กด็ไมล่มตีหนวังสพอเลล่มใดทตีพื่สามารถมตีอติทธติพลตล่อความรผผู้สนกและอารมณร์ของ
โปรแตส แตนทร์ในยรุคแรกไดผู้อยล่างลนกซนชิ้งเทล่ากวับหนวังสพอ “ประววัตติศาสตรร์ของครติสเตตียนผผผู้ยอมพลตีชตีพเพพพื่อ
ความเชพพื่อของตน” หนวังสพอเลล่มนตีชิ้ยวังทรงพลวังและมตีครุณคล่าอยผล่เสมอแมผู้ในยรุคปปัจจรุบวันกด็ตาม มวันเปฟ็นยติพื่งกวล่า
บวันทนกเกตีพื่ยวกวับการกดขตีพื่ขล่มเหง แตล่เปฟ็นแหลล่งของการโตผู้แยผู้ง เปฟ็นทตีพื่รวมของความรวักอวันซาบซนชิ้ง และเปฟ็น
ทตีพื่มาของการจทาเรติญขนชิ้นสผล่ความไพบผลยร์”
-- เจมสร์ มติลเลอรร์ ดด็อดดร์ จาก วารสาร “อติงลติชโพรส”
 



คคานคา

ชตีวติตคนเราเมพพื่อผล่านพผู้นไปแลผู้วยล่อมกลายเปฟ็นบวันทนกเกตีพื่ยวกวับประสบการณร์และหลวักในการดทาเนตินชตีวติต
ของคนรรุล่นกล่อนเพพพื่อใหผู้คนรรุล่นหลวังไดผู้ศนกษาไวผู้เปฟ็นอรุทาหรณร์ ถผู้าเราจะยผู้อนมองอดตีตเพพพื่อดผการถล่ายทอดทาง
สตติปปัญญาเทล่านวัชิ้น เรายล่อมไมล่สามารถจะเหด็นบทเรตียนทตีพื่สะทผู้อนใหผู้เหด็นถนงสวัจธรรมและความบรติสรุทธติธิ์ใน
การดทาเนตินชตีวติตไดผู้ แตล่เราจะพบสวัจธรรมและความบรติสรุทธติธิ์เหลล่านตีชิ้ไดผู้ในชตีวติตและความตายของคนเหลล่า
นวัชิ้นทตีพื่ไดผู้ผนนกกทาลวังกวันเปฟ็นกองทวัพของคนทตีพื่ยอมพลตีชตีพเพพพื่อความเชพพื่อของตน 

นวักปรวัชญาของโลกคติดวล่าไมล่มตีใครทตีพื่จะรวับรผผู้ถนงสวรรคร์หรพอแผล่นดตินโลกไดผู้ดตีกวล่าวตีรชนทตีพื่กทาลวังตล่อสผผู้กวับความ
ยากลทาบาก แตล่เรายติพื่งตผู้องเนผู้นในเรพพื่องนตีชิ้ใหผู้มากยติพื่งขนชิ้นไปอตีกจนงจะสามารถอธติบายชวัยชนะอวันยติพื่งใหญล่ของ
ครติสเตตียนทตีพื่ยอมพลตีชตีพจนมตีชวัยชนะในการตล่อสผผู้กวับโลก เนพชิ้อหนวัง และพญามารนวัชิ้น เรามองเหด็นสภาพจติต
วติญญาณทตีพื่สผงสล่งในตวัวของคนเหลล่านวัชิ้นซนพื่งไมล่ไดผู้เกติดขนชิ้นจากแรงจผงใจอวันเยล่อหยติพื่ง จากการพนพื่งพาตนเอง 
หรพอจากการเพติกเฉย แตล่เกติดจากฤทธติธิ์อทานาจแหล่งความจรติงนวัชิ้น คนเหลล่านวัชิ้นเปฟ็นพยานแกล่ผผผู้ใดผผผู้หนนพื่งดผู้วย
ชตีวติตของเขาเพพพื่อวล่าดผู้วยอทานาจของความดตีนตีชิ้ ความชวัพื่วแมผู้จะอยผล่ในสภาพทตีพื่ชวัพื่วรผู้ายทตีพื่สรุดกด็ยวังไมล่สามารถ
บดบวังความงดงามของความดตีของพวกเขาเหลล่านวัชิ้นไดผู้ เขาไดผู้ตล่อสผผู้กวับความชวัพื่วเพพพื่อจะสล่องสวล่างใหผู้รวัศมตี
ไกลออกไปยติพื่งขนชิ้น นตีพื่เปฟ็นการเสตียสละตนเองซนพื่งไมล่ไดผู้เกติดจากความหยติพื่งผยองหรพอความคนกคนองใดๆ แตล่
เกติดจากการถล่อมใจ และเปฟ็นการเสตียสละทตีพื่ไมล่ไดผู้ตวัชิ้งอยผล่บนพพชิ้นฐานของความงมงายหรพออคตติอวันโงล่เขลา 
แตล่ตวัชิ้งอยผล่บนความเชพพื่อซนพื่งมตีพพชิ้นฐานอยล่างมวัพื่นคง และไมล่ไดผู้มตีแรงผลวักดวันจากความเกลตียดชวังหรพอการดผถผกดผ
หมติพื่นมนรุษยร์ซนพื่งอยผล่ฝป่ายตรงขผู้าม แตล่มตีแรงผลวักดวันมาจากความรวักในพระเจผู้า ทตีพื่จรติงแลผู้วชวัยชนะของพวก
เขาทตีพื่ไดผู้มตีชวัยชนะเหนพอโลกกด็คพอ ความเชพพื่อของพวกเขานวัพื่นเอง เปฟ็นความเชพพื่อซนพื่งพวกเขายอมรวับวล่า ใน
อนาคตนวัชิ้นมตีมรดกทตีพื่แทผู้จรติงรอเขาอยผล่จนงททาใหผู้พวกเขาสามารถเสตียสละสติพื่งสารพวัดเพพพื่อเหด็นแกล่พระครติสตร์
ไมล่วล่าจะเปฟ็นบผู้านหรพอทตีพื่ดติน ลผก ๆ และความสวัมพวันธร์ตล่าง ๆกวับผผผู้คนรอบขผู้าง ใชล่แลผู้ว แมผู้แตล่ชตีวติตของเขา
เองดผู้วยโดยการไมล่ยอมทรยศตล่อมโนธรรมประจทาใจและตล่อพระเจผู้าของเขา 

อวันทตีพื่จรติงแลผู้วประววัตติศาสตรร์การยอมพลตีชตีพของครติสเตตียนกด็คพอประววัตติศาสตรร์ของครติสเตตียนนวัพื่นเอง 
ประววัตติศาสตรร์เหลล่านตีชิ้ทตีพื่เกติดขนชิ้นในสนามกตีฬา บนไมผู้ทตีพื่ปปักอยผล่บนพพชิ้นเพพพื่อเผาคนทวัชิ้งเปฟ็น และในครุกมพด แตล่
ทล่ามกลางเหตรุการณร์ตล่างๆ เหลล่านตีชิ้ความเชพพื่อในพระครติสตร์ไดผู้รวับชวัยชนะอยล่างงดงามทตีพื่สรุด ความยติพื่งใหญล่ใน



หนวังสพอเลล่มนตีชิ้ขอมอบใหผู้แดล่ผผผู้มตีชพพื่อเสตียงอวันงดงามในบทบาทของครติสเตตียนผผผู้อรุทติศชตีวติตและยอมพลตีชตีพเพพพื่อ
ความเชพพื่อของตน



ชกวประวรัตริของ อาจารยซ์จอหซ์น ฟฟ็อกซซ์ 
ผผผู้ประพรันธซ์ตผู้นฉบรับเรสืกี่อง

"ประวรัตริศาสตรซ์ของครริสเตกยนผผผู้ยอมพลกชกพเพสืกี่อความเชสืกี่อของตน" 

จอหร์น ฟฟ็อกซร์เกติดทตีพื่เมพองบอสตวัน ในมลรวัฐลตินคอลร์นเชตียรร์ แหล่งประเทศอวังกฤษเมพพื่อปปี ค.ศ. 1517 บติดา
มารดาของทล่านเปฟ็นทตีพื่นวับหนผู้าถพอตามาก บติดาของทล่านเสตียชตีวติตตวัชิ้งแตล่ทล่านยวังเยาวร์ววัย และแมผู้วล่ามารดา
ของทล่านจะแตล่งงานใหมล่ ทล่านกด็ยวังอาศวัยอยผล่ใตผู้ชายคาของมารดาและบติดาบรุญธรรมจนกระทวัพื่งอายรุ 16 ปปี
จนงไดผู้ถผกสล่งไปไปเรตียนทตีพื่วติทยาลวัยบราซตีโนส ในเมพอง ออกซร์ฟอรร์ด ทล่านไดผู้รวับปรติญญาศติลปศาสตรร์บวัณฑติต
ในปปี ค.ศ. 1538 และไดผู้เปฟ็นมหาบวัณฑติตในปปี ค.ศ 1543 และในปปีเดตียวกวันนตีชิ้เองทล่านกด็ไดผู้รวับเลพอกใหผู้เปฟ็น
กรรมการผผผู้ทรงครุณวรุฒติของวติทยาลวัยแมกดาเลด็นเนพพื่องจากสตติปปัญญาอวันลชิ้ทาเลติศและความมตีนชิ้ทาใจอวันงดงาม
ของทล่านซนพื่งเปฟ็นทตีพื่ประจวักษร์กวันโดยทวัพื่วไป 

ขณะทตีพื่ทล่านกทาลวังศนกษาอยผล่ในมหาวติทยาลวัยนวัชิ้นทล่านเปฟ็นคาทอลติกทตีพื่รผู้อนรน หลวังจากนวัชิ้นทล่านกด็ยวังรผู้อนรน
อตีกชวัพื่วระยะเวลาหนนพื่ง และดทาเนตินชตีวติตทตีพื่เครล่งครวัดศตีลธรรม ดผเหมพอนวล่าความเปฟ็นอวัจฉรติยะของทล่านนวัชิ้นเรติพื่ม
ตผู้นดผู้วยการประพวันธร์บทกวตี จากนวัชิ้นทล่านกด็มรุล่งความคติดไปสนใจเรพพื่องราวทตีพื่มตีเนพชิ้อหาสาระหนวัก ๆมากยติพื่งขนชิ้น
ทล่านไดผู้ททาการคผู้นควผู้ามากมายในเรพพื่องบวันทนกตล่าง ๆ เกตีพื่ยวกวับครติสตจวักรและบวันทนกตล่าง ๆ ของพวก
บรรพบรุรรุษ และเหนพอสติพื่งอพพื่นใดกด็คพอ ทล่านไดผู้ศนกษาพระควัมภตีรร์บรติสรุทธติธิ์อยล่างรผู้อนรนและเปปิดเผย ทล่านจนงมตี
แนวโนผู้มเอตียงไปเขผู้าขผู้างกลรุล่มปฏติรผปศาสนาซนพื่งขณะนวัชิ้นกทาลวังกล่อตวัวขนชิ้นกล่อนทตีพื่ทล่านจะรผผู้จวักกวับคนกลรุล่มนตีชิ้เสตีย
อตีก ปปัญหาในชตีวติตของทล่านไดผู้เรติพื่มตผู้นขนชิ้นแลผู้วเพราะทล่านพยายามทตีพื่จะคผู้นหาสาเหตรุของความขวัดแยผู้งทตีพื่เกติด
ขนชิ้นระหวล่างกลรุล่มลวัทธติความเชพพื่อตล่าง ๆ ในทตีพื่สรุดทล่านกด็ไดผู้สทานนกถนงความผติดมากมายของครติสตจวักรนติกาย
โรมวันคาทอลติก และดผู้วยความรผู้อนรนอยล่างนตีชิ้เอง ทล่านจนงไดผู้อรุทติศตวัวในการศนกษาคผู้นควผู้าของทล่านอยล่าง
จรติงจวัง ทล่านไดผู้อล่านหนวังสพอภาษากรตีกและภาษาลาตตินของพวกบรรพบรุรรุษ พรผู้อมทวัชิ้งไดผู้อล่านบวันทนก
รายงานการประชรุมสภาทรุกครวัชิ้ง และขผู้อเขตียนตล่าง ๆ ทางวติชาการ นอกจากนตีชิ้ทล่านยวังไดผู้ศนกษาจน
เชตีพื่ยวชาญภาษาฮตีบรผ และเพพพื่อจะผล่อนคลายจากการศนกษาคผู้นควผู้านอยล่างขะมวักเขมผู้นนตีชิ้เอง ทล่านจนงหลบ
ไปเดตินอธติษฐานตล่อพระเจผู้าดผู้วยนชิ้ทาตาและเสตียงทอดถอนใจทตีพื่ปป่าละเมาะใกลผู้ ๆกวับวติทยาลวัยในยามคพื่ทาคพน 
ซนพื่งททาใหผู้เรติพื่มเปฟ็นทตีพื่สงสวัยกวันวล่าทล่านกทาลวังเอาใจออกหล่างครติสตจวักรแหล่งกรรุงโรมเสตียแลผู้ว ในทตีพื่สรุดทล่านไดผู้



ยอมรวับขล่าวประเสรติฐอยล่างเปปิดเผย หลวังจากนวัชิ้นไมล่นานทล่านถผกไลล่ออกจากวติทยาลวัยแหล่งนวัชิ้น เพพพื่อน ๆ 
และแมผู้แตล่บติดาบรุญธรรมของทล่านกด็เกติดความกลวัวทตีพื่จะเหด็นดผู้วยกวันกวับทล่าน ทล่านถผกกดขตีพื่ขล่มเหงและถผก
ทอดทติชิ้ง ทล่านเองกด็ขวัดสนมาก เมพพื่อเซอรร์ โธมวัส ลผซตีพื่ เสนอตวัวทตีพื่จะอรุปถวัมภร์คชิ้ทาจรุนทล่าน ทล่านจนงไดผู้เปฟ็น
อาจารยร์ประจทาครอบครวัวโธมวัส ลผซตีพื่ บผู้านของตระกผลนตีชิ้อยผล่ไมล่ไกลจากบรติเวณทตีพื่เปฟ็นฉากชตีวติตในววัยเดด็กของ
วติลเลตีพื่ยมเชด็คสเปปียรร์ กวตีผผผู้มตีชพพื่อเสตียงโดล่งดวัง (ฟอกซร์ตายขณะทตีพื่เชด็คสเปปียรร์อายรุไดผู้สามขวบ) หลวังจากนวัชิ้นไมล่
นานทล่านกด็แตล่งงานกวับสรุภาพสตรตีชาวเมพองโคเวนทรตี และเปฟ็นอาจารยร์ประจทาครอบครวัวโธมวัส ลผซตีพื่ ตล่อไป
จนกระทวัพื่งลผกศติษยร์ของทล่านโตเปฟ็นผผผู้ใหญล่กวันหมด 
 
ทล่านและภรรยาไดผู้หลบไปอาศวัยทตีพื่เมพองโคเวนทรตีอยผล่พวักหนนพื่ง แลผู้วกด็ยผู้ายไปยวังกรรุงลอนดอนกล่อนทตีพื่เฮด็นรตีพื่ทตีพื่ 
8 จะสติชิ้นพระชนมร์เพตียงไมล่กตีพื่ปปีเทล่านวัชิ้น เมพพื่อทล่านตผู้องมาอยผล่เมพองหลวงโดยไรผู้ญาตติขาดมติตร และไมล่มตีเงตินเลย 
ทล่านกด็อวับจนหนทางอยล่างทตีพื่สรุด แตล่ทล่านกด็ไดผู้รวับการบรรเทาจากสภาพอวันขวัดสนนตีชิ้ในลวักษณะพติเศษทตีพื่เหนพอ
ธรรมดาจรติง ๆ คพอ ววันหนนพื่งในขณะทตีพื่ทล่านกทาลวังนวัพื่งทอดอาลวัยตายอยากราวกวับซากศพอยผล่ในครติสตจวักรเซผู้
นทร์เปาโลเพราะเกพอบจะอดตายอยผล่แลผู้ว ทวันใดนวัชิ้นมตีคนแปลกหนผู้าคนหนนพื่งซนพื่งทล่านเองกด็จทาไมล่ไดผู้เหมพอนกวัน
วล่าเคยเหด็นทตีพื่ไหนมากล่อนไดผู้เขผู้ามานวัพื่งขผู้าง ๆ ทล่าน และไดผู้เอาเงตินจทานวนมากมาใสล่ไวผู้ในมพอของทล่าน ทวัชิ้งยวัง
ไดผู้เตพอนสตติทล่านใหผู้เขผู้มแขด็งและมตีใจกลผู้าหาญ เพราะอตีกไมล่กตีพื่ววันพระเจผู้าจะทรงใหผู้ทล่านมตีหนทางทตีพื่จะดทารง
ชตีวติตรอดตล่อไปไดผู้ ภายหลวังฟฟ็อกซร์ไดผู้พยายามทตีพื่จะคผู้นหาชพพื่อของผผผู้สล่งขล่าวทตีพื่เปปีปี่ยมดผู้วยความเมตตากรรุณาผผผู้
นตีชิ้ แตล่กด็ไรผู้ผล เรพพื่องนตีชิ้กด็ยวังคงเปฟ็นความลนกลวับตล่อไป อยล่างไรกด็ตามคทาพยากรณร์นวัชิ้นกด็ไดผู้เกติดขนชิ้นจรติงๆ หลวัง
จากทตีพื่เหตรุการณร์ประหลาดเกติดขนชิ้นไดผู้เพตียง 3 ววัน ทล่านกด็ไดผู้รวับการเชพชิ้อเชติญจากทล่านผผผู้หญติงแหล่งรติชมอนดร์
ใหผู้เปฟ็นอาจารยร์สอนหลาน ๆของนางซนพื่งเปฟ็นบรุตรและธติดาของทล่านเอติรร์ลขรุนนางชาวเมพองเซอรร์รตีพื่ยร์ ขณะ
นวัชิ้นทล่านเอติรร์ลและบติดาคพอ ทล่านดรุดุ๊กแหล่งนอรร์ฟอลร์คถผกครุมขวังเปฟ็นนวักโทษอยผล่ในหอคอยเนพพื่องจากความ
อติจฉารติษยาและความอกตวัญญผของกษวัตรติยร์ในเวลานวัชิ้น ฟฟ็อกซร์ ไดผู้อาศวัยอยผล่กวับตระกผลนตีชิ้อยล่างสงบสรุขทตีพื่ เร
เกตในเมพองเซอรร์รตีพื่ยร์ ในรวัชกาลกษวัตรติยร์เฮด็นรตีพื่ทตีพื่ 8 ชล่วงสรุดทผู้าย รวัชกาลของกษวัตรติยร์เอด็ดเวติรร์ดทตีพื่ 6 และบาง
ชล่วงในรวัชกาลของพระนางแมรตีพื่ผผผู้ซนพื่งมอบอทานาจทรุกอยล่างใหผู้อยผล่ในมพอของพวกบาทหลวง 

ในไมล่ชผู้าความเจรติญรรุล่งเรพองของ ฟฟ็อกซร์ กด็ไดผู้กล่อใหผู้เกติดความอติจฉารติษยาและเกลตียดชวังทล่ามกลางผผผู้คนเปฟ็น
อวันมาก โดยเฉพาะอยล่างยติพื่ง ดร.การร์ไดเนอรร์ ซนพื่งขณะนวัชิ้นดทารงสมณศวักดติธิ์เปฟ็นบติชด็อปแหล่งวตินเชสเตอรร์ และ
ฟฟ็อกซร์คงจะหนตีไมล่พผู้นบวัชิ้นปลายทตีพื่นล่ากลวัวไปไมล่ไดผู้แนล่ ถผู้าไมล่ใชล่เปฟ็นเพราะลผกศติษยร์คนหนนพื่งของทล่านซนพื่งเปฟ็น



ทล่านดรุดุ๊กแหล่งเมพองนอรร์ฟอรร์คไดผู้ปกปป้องทล่านไวผู้ อยล่างไรกด็ตาม เมพพื่อการขล่มเหงของการร์ไดเนอรร์รรุนแรงยติพื่งขนชิ้น
ทล่านกด็เหด็นวล่า จทาเปฟ็นทตีพื่จะตผู้องออกไปจากประเทศอวังกฤษเสตียแลผู้ว แมผู้ทล่านดรุดุ๊กแหล่งเมพองนอรร์ฟอรร์คกด็ยวัง
เลติกลผู้มความตวัชิ้งใจของทล่านไมล่ไดผู้ ทล่านดรุดุ๊กจนงไดผู้จวัดเตรตียมทรุกสติพื่งทตีพื่จะอทานวยความสะดวกในการเดตินทาง
ของทล่าน ฟฟ็อกซร์และภรรยาทตีพื่กทาลวังตวัชิ้งครรภร์จนงไดผู้โดยสารไปบนเรพอทตีพื่แลล่นออกจากเมพองอติพสวติส พรผู้อม
ดผู้วยผผผู้อพยพคนอพพื่นๆ อตีกมากมาย แตล่เรพอลทานวัชิ้นเผชติญกวับลมพายรุอวันแรงกลผู้าพวัดกลวับมายวังทล่าเรพอนวัชิ้นอตีก 
และผผผู้โดยสารทวัชิ้งหลายจนงพากวันขนชิ้นฝปัปี่งดผู้วยความยากลทาบากและนล่าหวาดหววัน ฟฟ็อกซร์ไดผู้ขล่าววล่าการร์ได
เนอรร์กทาลวังตามลล่าชตีวติตทล่าน ดวังนวัชิ้นแมผู้วล่าพายรุยวังแรงอยผล่ ทล่านกด็ไดผู้พผดจาหวล่านลผู้อมใหผู้กวัปตวันออกเรพอไป
ทตีพื่ไหนกด็ไดผู้
 
อตีก 2 ววันตล่อมาพวกเขากด็เดตินทางมาถนงนติวพอรร์ทในเมพองแฟรนเดอรร์ส ซนพื่งฟฟ็อกซร์และคณะของทล่านไดผู้เดติน
ทางตล่อไปยวังแอดุ๊นทร์เวติรร์พ และแฟรงคร์ฟอรร์ท และในทตีพื่สรุดกด็ไดผู้มาถนงเมพองบาเซติพื่ลในประเทศ
สวติสเซอรร์แลนดร์ พวกเขาไดผู้พบชาวอวังกฤษมากมายทตีพื่ไดผู้ถผกบตีบควัชิ้นใหผู้หนตีไปลตีชิ้ภวัยอยผล่ทตีพื่นวัพื่นเนพพื่องจากการ
ขล่มเหงอยล่างรรุนแรงนวัชิ้น ฟฟ็อกซร์ไดผู้เรติพื่มงานเขตียนหนวังสพอชพพื่อ “ประววัตติเกตีพื่ยวกวับกติจการและอนรุสรณร์สถานของ
ครติสตจวักร” ซนพื่งไดผู้ตตีพติมพร์เปฟ็นภาษาลาตตินทตีพื่เมพองบาเซติพื่ล ในปปี ค.ศ. 1554 และตตีพติมพร์เปฟ็นภาษาอวังกฤษใน
ปปี ค.ศ. 1563 

ในขณะเดตียวกวันนวัชิ้นเองลวัทธติความเชพพื่อแบบปฏติรผปกด็กวับมาเจรติญรรุล่งเรพองในประเทศอวังกฤษอตีกครวัชิ้ง ขณะทตีพื่
บทบาททางการเมพองของพวกบาทหลวงกวับลดนผู้อยลงเนพพื่องจากการสติชิ้นพระชนมร์ของพระนางแมรตีพื่ เมพพื่อ
พระนางเอด็ลลติซาเบด็ธขนชิ้นครองราชยร์ ฟฟ็อกซร์กด็กลวับไปยวังประเทศอวังกฤษอตีกและไดผู้รวับการตผู้อนรวับอยล่าง
อบอรุล่นจากทล่านดรุดุ๊กแหล่งนอรร์ฟอลร์คลผกศติษยร์เกล่าของทล่าน และเมพพื่อทล่านดรุดุ๊กถนงแกล่อนติจกรรม ทล่านกด็ไดผู้รวับ
บทานาญตกทอดจากขรุนนางผผผู้เคยอรุปถวัมภร์คชิ้ทาชผทล่าน ความรรุล่งเรพองของทล่านไมล่ไดผู้หยรุดอยผล่เพตียงแคล่นตีชิ้ ซตีซติล 
ซนพื่งเปฟ็นราชเลขาธติการสล่วนพระองคร์ไดผู้แนะนทาใหผู้ทล่านรผผู้จวักกวับพระนางเอด็ลลติซาเบด็ธ พระนางไดผู้ทรง
คะยวัชิ้นคะยอใหผู้ทล่านเปฟ็นยอมรวับตทาแหนล่งนวักเทศนร์หลวงแหล่งชติพตวัชิ้น ซนพื่งอยผล่ในเขตครติสตจวักรใหญล่แหล่งเมพอง
ซาลติสเบอรตีพื่ ทล่านทนรบเรผู้าไมล่ไหวจนงทผลตอบรวับไปดผู้วยความเกรงใจ แตล่นตีพื่กลวับเปฟ็นโอกาสใหผู้ทล่านสามารถ
อรุทติศตนในการปรวับปรรุงและเพติพื่มเตติมงานเขตียนทตีพื่นล่าชพพื่นชมของทล่านเกตีพื่ยวกวับการยอมพลตีชตีพของครติสเตตียน
นวัชิ้น 



ดผู้วยความอรุตสาหะอยล่างนล่าอวัศจรรยร์ประกอบกวับการศนกษาคผู้นควผู้าอยล่างตล่อเนพพื่องจนงททาใหผู้งานเขตียนทตีพื่
มตีชพพื่อเสตียงเลล่มนตีชิ้สทาเรด็จลงไดผู้ภายในเวลา 11 ปปี และเพพพื่อจะใหผู้ถผกตผู้องแมล่นยทายติพื่งขนชิ้นทล่านจนงไมล่ยอมวล่าจผู้าง
คนมาชล่วยควัดลอกเลย แตล่ไดผู้เขตียนทรุกบรรทวัดของหนวังสพอเลล่มใหญล่นตีชิ้ดผู้วยมพอของทล่านเอง และไดผู้ททาการ
คผู้นควผู้าและควัดลอกบวันทนก และเอกสารทรุกอยล่างดผู้วยตวัวของทล่านเองทวัชิ้งสติชิ้น แตล่เพราะความยากลทาบาก
อยล่างเหลพอเกตินนตีพื่เองทล่านจนงไมล่มตีเวลาวล่างจากการศนกษาคผู้นควผู้านตีชิ้เลยและไมล่มตีเวลาพวักผล่อนหรพอ
สนรุกสนานเพลติดเพลตินซนพื่งเปฟ็นความตผู้องการตามธรรมชาตติของมนรุษยร์ สรุขภาพทล่านจนงทรรุดโทรมและ
รล่างกายของทล่านกด็ผล่ายผอมลง สวังขารของทล่านเปลตีพื่ยนแปลงไปจนแมผู้แตล่เพพพื่อน ๆ และญาตติ ๆ ของทล่านทตีพื่
เคยพบปะทล่านเปฟ็นครวัชิ้งคราวเทล่านวัชิ้นแทบจะจทาทล่านไมล่ไดผู้เลย ถนงแมผู้วล่าทล่านซผบผอมลง เนพชิ้อหนวังกด็เหตีพื่ยวยล่น
และเหนด็ดเหนพพื่อยเมพพื่อยลผู้าทรุกววัน แตล่การศนกษาคผู้นควผู้าอยล่างหนวักของทล่านกด็ยวังคงดทาเนตินตล่อไปอยล่าง
ขะมวักเขมผู้นดผู้วยความมานะบากบวัพื่นเชล่นเดติม และไมล่เคยโนผู้มนผู้าวตวัวเองใหผู้ลดการททางานตามปกตตินวัชิ้นใหผู้
นผู้อยลงไป

เมพพื่อพวกบาทหลวงมองเหด็นลล่วงหนผู้าถนงอวันตรายอยล่างใหญล่หลวงทตีพื่หนวังสพอประววัตติศาสตรร์ของฟฟ็อกซร์เกตีพื่ยว
กวับความเชพพื่อผติด และความทารรุณโหดรผู้ายตล่าง ๆ ของพวกคาทอลติกจะยผู้อนรอยใหผู้เหด็นตผู้นกทาเนติดของ
พวกเขา พวกเขาจนงไดผู้ใชผู้เลล่หร์เหลตีพื่ยมและสรรพกทาลวังทวัชิ้งหมดของพวกเขาเพพพื่อจะบวัพื่นทอนชพพื่อเสตียงของฟฟ็
อกซร์ใหผู้ดผู้อยลง ความอาฆาตของพวกเขานตีพื่เองกลวับกลายเปฟ็นหมายสทาควัญสทาหรวับการรวับใชผู้ของฟฟ็อกซร์
และครติสตจวักรของพระเจผู้าโดยทวัพื่วไปดผู้วย และในทตีพื่สรุดกด็กลวับททาใหผู้หนวังสพอของทล่านมตีครุณคล่ายติพื่งขนชิ้นในตวัว
ของมวันเอง และไดผู้กลายเปฟ็นแรงจผงใหผู้ฟฟ็อกซร์มรุล่งความสนใจไปทตีพื่ความถผกตผู้องแมล่นยทาและความแนล่นอน
ของขผู้อเทด็จจรติงตล่าง ๆ ทตีพื่เขาไดผู้บวันทนกไวผู้นวัชิ้นรวมทวัชิ้งความเชพพื่อถพอไดผู้ของบรุคคลทวัชิ้งหลายทตีพื่ไดผู้ใหผู้ขผู้อมผลแกล่
ทล่าน 

หลวังจากทตีพื่ฟฟ็อกซร์ไดผู้ดทาเนตินชตีวติตทตีพื่บรติสรุทธติธิ์และอทานวยประโยชนร์อยล่างยติพื่งตล่อเพพพื่อนบผู้าน และผผผู้คนรอบขผู้าง 
ทวัชิ้งคนยากจนและคนมวัพื่งมตี ทวัชิ้งความตผู้องการฝป่ายกายและความตผู้องการฝป่ายจติตวติญญาณมาเปฟ็นเวลานาน
ทล่านกด็ไดผู้ปลล่อยวติญญาณจติตของทล่านไปหาพระเจผู้าเมพพื่อววันทตีพื่ 18 เมษายน 1587 รวมสติรติอายรุไดผู้ 70 ปปี 
ทล่านไดผู้รวับการเตพอนลล่วงหนผู้าถนงจรุดจบในชตีวติตของทล่านทตีพื่กทาลวังใกลผู้เขผู้ามาแลผู้ว และทล่านกด็มวัพื่นใจอยล่างเตด็มทตีพื่
วล่ามวันใกลผู้เขผู้ามาจรติง ๆ ทล่านจนงไดผู้สวัพื่งใหผู้บรุตรชายทวัชิ้ง 2 คนออกไปจากบผู้านเพพพื่อจะหลตีกเลตีพื่ยงทตีพื่จะททาใหผู้
พวกเขาตผู้องเศรผู้าโศกเสตียใจ กล่อนทตีพื่ลผก ๆจะกลวับมาวติญญาณจติตของทล่านกด็ไดผู้ลล่องลอยสผล่สวรรคร์ไปแลผู้ว



ตามทตีพื่ทล่านไดผู้มองเหด็นลล่วงหนผู้านวัชิ้น ทล่านไดผู้ถผกฝปังไวผู้ในเวทตีธรรมาสนร์ของครติสตจวักรเซผู้นทร์ไกลสร์ทตีพื่เมพองครติพ
เพติพื่ลเกท ซนพื่งเปฟ็นครติสตจวักรทตีพื่ทล่านเคยเปฟ็นนวักเทศนร์อยผล่ชวัพื่วระยะเวลาหนนพื่งในตอนตผู้นรวัชกาลของพระนาง
เอด็ลลติซาเบด็ธ



ประวรัตริศาสตรซ์ของครริสเตกยนผผผู้ยอมพลกชกพเพสืกี่อความเชสืกี่อของตน

บททกกี่ 1 
ประวรัตริศาสตรซ์ของครริสเตกยนผผผู้ยอมพลกชกพจากการขข่มเหง

ในระยะแรกทกกี่ไดผู้เกริดขขขึ้นอยข่างกวผู้างขวาง
ภายใตผู้การปกครองของจรักรพรรดริเนโร

ในหนวังสพอพระกติตตติครุณของทล่านมวัทธติวบททตีพื่ 16 นวัชิ้น พระครติสตร์ทรงไดผู้ยตินคทายอมรวับของซตีโมน เปโตรทตีพื่ไดผู้
ยอมรวับอยล่างเปปิดเผยเปฟ็นครวัชิ้งแรกวล่า พระองคร์ทรงเปฟ็นพระบรุตรของพระเจผู้า พระเยซผทรงรวับรผผู้ถนง
พระหวัตถร์อวันลนกลชิ้ทาของพระบติดาในเรพพื่องนตีชิ้นวัชิ้นจนงไดผู้ทรงตรวัสเปฟ็นนวัยเกตีพื่ยวกวับชพพื่อของเปโตร โดยทรงเรตียก
ทล่านวล่า ศติลา และบนศติลานตีชิ้พระองคร์จะทรงสรผู้างครติสตจวักรอวันแขด็งแกรล่งของพระองคร์ไวผู้จนกระทวัพื่งประตผ
นรกจะมตีชวัยตล่อครติสตจวักรนวัชิ้นกด็หามติไดผู้ ใหผู้เราพติจารณาดผถผู้อยคทาเหลล่านตีชิ้ใน 3 ประการดผู้วยกวัน ประการ
แรกคพอวล่า พระครติสตร์จะทรงตวัชิ้งครติสตจวักรในโลกนตีชิ้ ประการทตีพื่ 2 คพอวล่า ครติสตจวักรเดตียวกวันนตีชิ้จะถผกตล่อ
ตผู้านและถผกปฏติเสธจากโลกและจากอทานาจแหล่งนรก และประการทตีพื่ 3 คพอวล่า แมผู้วล่าพญามารจะพยายาม
เทล่าไรกด็ตามครติสตจวักรกด็ยวังคงดทาเนตินอยผล่สพบไปเปฟ็นนติตยร์ 

เรพพื่องราวเกตีพื่ยวกวับชตีวติต ความทนทรุกขร์ทรมาน และการพลตีชตีพของพวกอวัครสาวกและผผผู้ประกาศขล่าว
ประเสรติฐ

คงไมล่ใชล่ธรุระอะไรของเราทตีพื่จะไปเพติพื่มเตติมชตีวประววัตติองคร์พระผผผู้เปฟ็นเจผู้าของเรา ไมล่วล่าจะเปฟ็นกล่อนหรพอหลวัง
การถผกตรนงไมผู้กางเขนกด็ตาม แตล่กด็จะขอชวักนทาผผผู้อล่านความวรุล่นวายใจของพวกยติวทตีพื่เกติดขนชิ้นจากการเปฟ็นขนชิ้น
มาจากความตายของพระเยซผครติสตร์ แมผู้วล่าอวัครสาวกคนหนนพื่งจะทรยศตล่อพระองคร์ แมผู้วล่าสาวกอตีกคนหนนพื่ง
ปฏติเสธพระองคร์ทวัชิ้ง ๆทตีพื่ไดผู้ใหผู้สบถสาบานไวผู้อยล่างแขด็งขวัน และแมผู้วล่าคนอพพื่น ๆจะทอดทติชิ้งพระองคร์ (ยกเวผู้น
 “สาวกคนนวัชิ้นซนพื่งเปฟ็นทตีพื่รผผู้จวักของมหาปรุโรหติตประจทาการ”) แตล่ประววัตติศาสตรร์การฟฟฟื้นคพนพระชนมร์นวัชิ้นกด็ไดผู้
ใหผู้ความหววังใจอวันใหมล่แกล่พวกสาวกทวัชิ้งหลาย และหลวังจากทตีพื่พระวติญญาณบรติสรุทธติธิ์ ทรงเขผู้ามากระททา



ภารกติจของพระองคร์แลผู้ว กด็ไดผู้ททาใหผู้พวกสาวกเกติดความมวัพื่นใจอวันใหมล่ในใจของเขาดผู้วย ฤทธติธิ์อทานาจทตีพื่
สวมทวับลงไปในพวกเขานวัชิ้นททาใหผู้เขามตีใจกลผู้าทตีพื่จะประกาศพระนามขององคร์พระเยซผครติสตร์เจผู้า ซนพื่งททาใหผู้
ผผผู้นทาของพวกยติวสวับสนวรุล่นวายและททาใหผู้พวกตล่างชาตติตผู้องตกตะลนง

1. สเทเฟน 
สเทเฟนเปฟ็นคนหนนพื่งในทล่ามกลางครติสเตตียนยรุคตผู้นผผผู้พลตีชตีพเปฟ็นคนแรก ๆ ทล่านไดผู้รวับเลพอกใหผู้เปฟ็นผผผู้ดผแล
การงานของครติสตจวักรครติสเตตียนแหล่งแรกพรผู้อมกวับผผผู้ดผแลการงานคนอพพื่น ๆ อตีก 6 คน นอกจากนตีชิ้ทล่านยวัง
เปฟ็นนวักเทศนร์ฝปีปากเอกและประสบความสทาเรด็จในการเทศนาอยล่างมาก พวกผผผู้นทาศาสนาทตีพื่มาจากธรรม
ศาลา 5 แหล่งของชาวยติวจนงมาโตผู้เถตียงกวับทล่าน แตล่ทล่านกด็โตผู้แยผู้งดผู้วยเหตรุผลจนสามารถเอาชนะพวกเขา
ทวัชิ้งหมดโดยใชผู้ความถผกตผู้องในหลวักคทาสอนของทล่านและพลวังในการโตผู้แยผู้งของทล่าน ซนพื่งททาใหผู้พวกเขา
โกรธแคผู้นจนงไดผู้ตติดสตินบนพวกพยานเทด็จใหผู้มารรุมปรวักปรทาทล่านโดยพากวันกลล่าวหาวล่าทล่านไดผู้หมติพื่นประมาท
พระเจผู้าและโมเสส เมพพื่อทล่านถผกนทาตวัวมาอยผล่ตล่อหนผู้าสภา ทล่านกด็ไดผู้แกผู้คดตีใหผู้แกล่ตวัวทล่านเองและแกล่องคร์พระ
เยซผครติสตร์ผผผู้เสดด็จกลวับสผล่สวรรคร์แลผู้วไดผู้อยล่างยอดเยตีพื่ยม แตล่การกระททาเชล่นนตีชิ้ททาใหผู้พวกผผผู้พติพากษาเดพอดดาล
เปฟ็นอวันมากจนงไดผู้ตวัดสตินลงโทษทล่านตามอทาเภอใจของตนเอง 

ทวันใดนวัชิ้นสเทเฟนกด็เหด็นนติมติตบนทผู้องฟป้าปรากฏเปฟ็นพระเยซผในสภาพทตีพื่เปปีปี่ยมดผู้วยสงล่าราศตีกทาลวังประทวับยพน
อยผล่เบพชิ้องขวาพระหวัตถร์ของพระเจผู้า นติมติตนตีชิ้จวับใจทล่านมากจนทล่านตผู้องอรุทานออกขนชิ้นมาวล่า "ดผเถติด ขผู้าพเจผู้า
เหด็นทผู้องฟป้าแหวกเปฟ็นชล่อง และบรุครมนรุษยร์ยพนอยผล่เบพชิ้องขวาพระหวัตถร์ของพระเจผู้า" สติพื่งนตีชิ้เองทตีพื่ททาใหผู้ทล่านถผก
ปรวับโทษหนวักยติพื่งขนชิ้นไปอตีก และเมพพื่อทล่านถผกลากออกไปนอกเมพองแลผู้ว พวกเขากด็เอาหตินขวผู้างทล่านจนตาย
สเทเฟนตผู้องพบจรุดจบเนพพื่องจากลวักษณนติสวัยทตีพื่สวัตยร์ซพพื่อของทล่านในการเทศนาขล่าวประเสรติฐอยล่างตรงไป
ตรงมาดผู้วยใจกลผู้าหาญแกล่ผผผู้ทรยศและฆาตกรผผผู้ประหารชตีวติตพระเยซผครติสตร์ และความตายของทล่านไดผู้กล่อ
ใหผู้เกติดการขล่มเหงครติสเตตียนอยล่างกวผู้างขวางโดยทวัพื่วไปดวังทตีพื่ทล่านลผกาไดผู้เขตียนไวผู้วล่า “คราวนวัชิ้นเกติดการขล่ม
เหงครติสตจวักรครวัชิ้งใหญล่ในกรรุงเยรผซาเลด็ม และศติษยร์ทวัชิ้งปวงนอกจากอวัครสาวกไดผู้กระจวัดกระจายไปทวัพื่ว
แวล่นแควผู้นยผเดตียกวับสะมาเรตีย” ครติสเตตียนประมาณ 2,000 คนรวมทวัชิ้ง นติคาโนรร์ผผผู้ดผแลการงานคนหนนพื่ง
ของครติสตจวักรในจทานวน 7 คนนวัชิ้นตล่างกด็ยอมพลตีชตีพระหวล่างการขล่มเหงทตีพื่กล่อตวัวขนชิ้นจากความตายของส
เตเฟน



2. ยากอบ (ยากอบใหญข่)
คนตล่อมาทตีพื่ยอมพลตีชตีพเพพพื่อความเชพพื่อทตีพื่เราจะไดผู้รผผู้จวักตามทตีพื่ทล่านลผกาไดผู้บวันทนกไวผู้ในพระธรรมกติจการคพอ 
ยากอบบรุตรเศเบดตี ซนพื่งเปฟ็นพตีพื่ชายของยอหร์นและเปฟ็นญาตติขององคร์พระเยซผครติสตร์เจผู้า เพราะมารดาของ
ทล่านทตีพื่ชพพื่อ ซาโลมตี นวัชิ้นเปฟ็นลผกพตีพื่ลผกนผู้องกวับนางมารตียร์หญติงพรหมจารตียร์ การพลตีชตีพเพพพื่อความเชพพื่อในครวัชิ้งทตีพื่ 2
นตีชิ้ไมล่ไดผู้เกติดขนชิ้นจนกระทวัพื่ง 10 ปปีหลวังจากทตีพื่สเทเฟนไดผู้ตายไปแลผู้ว เมพพื่อเฮโรด อากรติปปาไดผู้รวับการแตล่งตวัชิ้ง
ใหผู้เปฟ็นผผผู้วล่าการแควผู้นยผเดตียไมล่นานนวัก เขากด็เรติพื่มมตีแนวความคติดทตีพื่จะเอาใจพวกยติวจนงไดผู้ททาการขล่มเหง
ครติสเตตียนอยล่างรรุนแรง และตวัชิ้งใจจะจวัดการขวัชิ้นเดด็ดขาดดผู้วยการโจมตตีผผผู้นทาของครติสเตตียน เราไมล่ควรจะ
มองขผู้ามเรพพื่องราวทตีพื่ถล่ายทอดโดย คลตีเมนสร์ อเลด็กซานดรตินวัส
ซนพื่งเปฟ็นนวักเขตียนทตีพื่มตีชพพื่อเสตียงในยรุคตผู้น ทล่านไดผู้เขตียนวล่า ขณะทตีพื่ยากอบถผกนทาตวัวไปยวังสถานทตีพื่เพพพื่อการพลตีชตีพ
นวัชิ้น ผผผู้ทตีพื่กลล่าวหาทล่านกด็ไดผู้กลวับใจจากการกระททาอวันนล่ารวังเกตียจของตนอยล่างนล่าอวัศจรรยร์ เนพพื่องจากเขาไดผู้
เหด็นความกลผู้าหาญเดด็ดเดตีพื่ยวอยล่างเหนพอธรรมชาตติของทล่านอวัครสาวกผผผู้นตีชิ้ ผผผู้กลล่าวหายากอบไดผู้ทรรุดลง
แทบเทผู้าทล่านและอผู้อนวอนขอการอภวัยโทษจากทล่าน เขาถนงกวับยอมประกาศตวัวเปฟ็นครติสเตตียนและตวัดสติน
ใจอยล่างแนล่วแนล่วล่ายากอบไมล่ควรจะสวมมงกรุฎแหล่งการพลตีชตีพตามลทาพวัง ดวังนวัชิ้นทวัชิ้งสองคนจนงถผกตวัดศรตีษะ
ในเวลาเดตียวกวันนวัชิ้นเอง อวัครสาวกผผผู้ยอมพลตีชตีพเปฟ็นคนแรกนตีชิ้ไดผู้รวับจอกแหล่งการขล่มเหงดผู้วยความชพพื่นชม
ยตินดตีและความเดด็ดเดตีพื่ยวอยล่างยติพื่ง และเปฟ็นจอกทตีพื่ยากอบไดผู้เคยทผลตล่อองคร์พระผผผู้เปฟ็นเจผู้าวล่าทล่านพรผู้อมจะ
ดพพื่มแลผู้ว ตล่อมาทติมมล่อนกด็พลตีชตีพทตีพื่เมพองฟปิลติปปปี และพารร์มตีนวัสพลตีชตีพทตีพื่เมพองมาซติโดเนตียในเวลาไลล่เลตีพื่ยกวัน 
เหตรุการณร์เหลล่านตีชิ้ไดผู้เกติดขนชิ้นในปปี ค.ศ. 44

3. ฟฟิลริป 
ฟปีลติปเกติดทตีพื่เมพองเบด็ธไซดาในแควผู้นกาลติลตี ในชล่วงแรกนวัชิ้นทล่านไดผู้รวับการขนานนามวล่า “สาวก” คนหนนพื่ง 
ทล่านเปฟ็นผผผู้ทตีพื่ไดผู้ททาการประกาศอยล่างขะมวักเขมผู้นในแถบเอเชตียตอนเหนพอ และยอมทนตล่อการพลตีชตีพทตีพื่
เมพองเฮลติโอโพรติส ในแควผู้นไฟรร์เกตีย ทล่านถผกเฆตีพื่ยนอยล่างรรุนแรง ถผกทติชิ้งไวผู้ในครุก และถผกตรนงกางเขน เมพพื่อปปี 
ค.ศ. 54

4. มรัทธริว
มวัทธติว ซนพื่งเกติดทตีพื่เมพองนาซาเรด็ธนวัชิ้นเคยททามาหาเลตีชิ้ยงชตีพดผู้วยการเปฟ็นคนเกด็บภาษตีมากล่อน ทล่านไดผู้เขตียน
หนวังสพอพระกติตตติครุณเปฟ็นภาษาฮตีบรผ ซนพื่งตล่อมายากอบ (ยากอบนผู้อย)ไดผู้แปลออกมาเปฟ็นภาษากรตีกในภาย



หลวัง มวัทธติวททาการรวับใชผู้อยผล่ในแถบพารร์เธตียและเอธติโอเปปีย แลผู้วทล่านกด็ยอมพลตีชตีพทตีพื่ประเทศเอธติโอเปปียโดย
การถผกฆล่าดผู้วยขวานดผู้ามยาวในเมพองนาดาบาเมพพื่อปปีค.ศ. 60

5. ยากอบ (ยากอบนผู้อย)
มตีบางคนเชพพื่อวล่ายากอบเปฟ็นพตีพื่ชายของพระเยซผครติสตร์ซนพื่งเกติดจากภรรยาคนกล่อนของโยเซฟ เรพพื่องนตีชิ้เปฟ็นทตีพื่
นล่าสงสวัยยติพื่งนวัก และชล่างสอดคลผู้องอยล่างเหลพอเกตินกวับความเชพพื่อในเรพพื่องทตีพื่เหนพอธรรมชาตติของคาทอลติกทตีพื่
วล่านางมารตียร์ไมล่มตีบรุตรคนอพพื่นเลยนอกจากองคร์พระเยซผครติสตร์พระผผผู้ชล่วยใหผู้รอดของเรา ยากอบไดผู้รวับแตล่ง
ตวัชิ้งใหผู้ดผแลครติสตจวักรตล่าง ๆ ในกรรุงเยรผซาเลด็ม และทล่านยวังเปฟ็นผผผู้เขตียนพระธรรมยากอบอตีกดผู้วย เมพพื่อทล่าน
อายรุ 94 ปปีทล่านไดผู้ถผกพวกยติวทรุบตตีและเอาหตินขวผู้าง และในทตีพื่สรุดทล่านกด็ถผกตตีดผู้วยกระบองทตีพื่ใชผู้ททาความ
สะอาดผผู้าทตีพื่พนพื่งทอเสรด็จจนสมองแตกกระจาย

6. มรัทธกอรัส
เรารผผู้จวักเกตีพื่ยวกวับมวัทธตีอวัสนผู้อยกวล่าสาวกทล่านอพพื่น ๆ ทวัชิ้งหมด เราทราบแตล่เพตียงวล่าทล่านไดผู้รวับการแตล่งตวัชิ้งใหผู้
เปฟ็นอวัครสาวกแทนยผดาส ทล่านไดผู้ถผกหตินขวผู้างทตีพื่กรรุงเยรผซาเลด็มและหลวังจากนวัชิ้นกด็ถผกตวัดศตีรษะ

7. อรันดรผวซ์ 
อวัครสาวกผผผู้พลตีชตีพคนนตีชิ้เปฟ็นนผู้องชายของเปโตร ทล่านไดผู้เทศนาขล่าวประเสรติฐแกล่ประชาชาตติหลายประเทศ
ในทวตีปเอเชตีย เมพพื่อทล่านไดผู้ไปถนงเมพองอตีเดสซล่าเจผู้าเมพองชพพื่อ อตีเกตียสไดผู้ขล่มขผล่ทล่านเพราะทล่านเทศนาตล่อตผู้าน
รผปเคารพตล่าง ๆ ทตีพื่ชาวเมพองนมวัสการอยผล่ อวันดรผวร์กด็ยวังคงไมล่ลดละในการเผยแพรล่หลวักคทาสอนของทล่าน 
เจผู้าเมพองจนงออกคทาสวัพื่งใหผู้ตรนงทล่านเสตียทตีพื่กางเขน แตล่เปฟ็นกางเขนทตีพื่ปลายทวัชิ้ง 2 ขผู้างถผกปปักไวผู้บนพพชิ้นดติน ทล่าน
ไดผู้ประกาศกผู้องแกล่พวกทตีพื่ใหผู้รผู้ายทล่านวล่า ตวัวทล่านเองคงจะไมล่กลผู้าเทศนาสงล่าราศตีแหล่งกางเขนเปฟ็นแนล่ถผู้า
ทล่านกลวัวทตีพื่จะตายบนกางเขนนวัชิ้น เมพพื่อพวกเขาเขผู้ามาจวับทล่านตรนงทตีพื่กางเขน ทล่านกด็กลล่าววล่าทล่านอยากไดผู้
กางเขนและมตีความปรารถนาอยล่างแรงกลผู้าทตีพื่จะโอบกอดกางเขนนวัชิ้นไวผู้ ทล่านไดผู้ถผกตรนงไวผู้อยล่างแนล่นหนา
กวับกางเขนไมล่ใชล่ดผู้วยตะปผ แตล่ถผกผผกไวผู้ดผู้วยเชพอกเพพพื่อทล่านจะตายชผู้าลงไปอตีก ทล่านทนอยผล่ในสภาพนตีชิ้นาน
ถนง 2 ววัน แตล่ในชล่วงเวลาดวังกลล่าวปากของทล่านกด็ยวังไมล่หยรุดทตีพื่จะเทศนาขล่าวประเสรติฐแกล่ประชาชนทตีพื่มามรุง
ดผทล่าน เพราะเปฟ็นโอกาสสรุดทผู้ายทตีพื่ทล่านจะรวับใชผู้องคร์พระผผผู้เปฟ็นเจผู้าไดผู้ แลผู้วทล่านกด็สติชิ้นลมหายใจในทตีพื่สรุด



8. มาระโก
มาระโกถพอกทาเนติดจากบติดามารดาชาวยติวในตระกลผเลวตี เชพพื่อกวันโดยทวัพื่วไปวล่าทล่านไดผู้กลวับใจมาเปฟ็น
ครติสเตตียนโดยการเปฟ็นพยานของเปโตรซนพื่งเปฟ็นผผผู้ทตีพื่มาระโกไดผู้รวับใชผู้ในฐานะผผผู้ควัดลอกขผู้อความใหผู้ มาระโก
เขตียนหนวังสพอพระกติตตติครุณของทล่านเปฟ็นภาษากรตีกภายใตผู้การควบครุมดผแลของเปโตรนตีพื่เอง มาระโกถผก
ชาวเมพองอเลด็กซานเดรตีย ฉรุดกระชากถผลผล่ถผกวัง ลากกวันไปลากกวันมาจนรล่างแหลกเหลวไมล่มตีชติชิ้นดตีตล่อหนผู้า เส
ราพตีส รผปเคารพอวันเครล่งขรนมของคนเหลล่านวัชิ้น ทล่านจบชตีวติตของทล่านลงในลวักษณะนตีชิ้ดผู้วยนชิ้ทามพอทตีพื่ไรผู้ความ
เมตตาปรานตีของเขาเหลล่านวัชิ้นเอง

9. เปโตร 
เมพพื่อเฮโรด อากรติปปาไดผู้สวัพื่งใหผู้ประหารยากอบใหญล่แลผู้ว เหด็นวล่าเปฟ็นทตีพื่พอใจของพวกยติว เฮโรดจนงตวัดสตินใจ
ทตีพื่จะฆล่าเปโตรเปฟ็นคนตล่อไป เพพพื่อจะเอาใจประชาชนเหลล่านวัชิ้น เปโตรจนงถผกจวับและถผกขวังไวผู้ในครุก แตล่มตีทผต
สวรรคร์องคร์หนนพื่งขององคร์พระผผผู้เปฟ็นเจผู้าไดผู้มาปลล่อยตวัวทล่านออกไป ททาใหผู้เฮโรดโกรธแคผู้นมากจนไดผู้สวัพื่งใหผู้
ประหารพวกทหารยามทตีพื่เฝป้าครุกใตผู้ดตินซนพื่งครุมขวังทล่านไวผู้นวัชิ้น หลวังจากทตีพื่เปโตรททาการอวัศจรรยร์มากมายแลผู้ว 
ทล่านกด็ไดผู้เดตินทางกลวับไปยวังกรรุงโรม และทตีพื่กรรุงโรมนตีพื่เองทล่านไดผู้เอาชนะเลล่หร์กลของซตีโมน มากวัส และ
ททาลายเวทมนตรร์ของเขาเสตีย ซตีโมน มากวัส ผผผู้นตีชิ้เปฟ็นทตีพื่โปรดปรานของจวักรพรรดติเนโร เปโตรสามารถ
ชวักนทาใหผู้คนรวับใชผู้ผผผู้หนนพื่งของจวักรพรรดติ เนโรกลวับใจมาเปฟ็นครติสเตตียน ททาใหผู้เผดด็จการผผผู้นตีชิ้เดพอดดาลเปฟ็น
อยล่างยติพื่งจนไดผู้บวัญชาใหผู้จวับกรุมเปโตรกวับเปาโลไวผู้ ในระหวล่างทตีพื่พวกเขาถผกครุมขวังอยผล่นวัชิ้น พวกเขายวังไดผู้
ชวักนทาผผผู้ครุมทหารยาม 2 คนและคนอพพื่น ๆ อตีก 47 คนใหผู้กลวับใจเสตียใหมล่ 

เมพพื่อไดผู้รวับการปลล่อยตวัวออกมาแลผู้วจวักรพรรดติ เนโรกด็ยวังหาชล่องทตีพื่จะประหารชตีวติตเปโตร ประชาชนทตีพื่
ทราบขล่าวกด็ขอรผู้องใหผู้เปโตรหนตีออกจากเมพองไปเสตีย เมพพื่อประชาชนขอรผู้องหนวักเขผู้าในทตีพื่สรุดเปโตรทน
รบเรผู้าไมล่ไหวจนงไดผู้เตรตียมตวัวเพพพื่อจะหลตีกเลตีพื่ยงการเผชติญหนผู้าครวัชิ้งสทาควัญนตีชิ้ แตล่เมพพื่อมาถนงประตผเมพองทล่านกด็
เหด็นองคร์พระเยซผครติสตร์เจผู้าเสดด็จมาหาทล่าน เปโตรจนงไดผู้นมวัสการและทผลวล่า “องคร์พระผผผู้เปฟ็นเจผู้า เจผู้าขผู้า 
พระองคร์จะเสดด็จไปไหนหรพอ?” พระองคร์ตรวัสตอบวล่า “เรามาเพพพื่อจะถผกตรนงกางเขนอตีก” ดผู้วยคทาตอ
บนตีชิ้เปโตรกด็เขผู้าใจไดผู้ทวันทตีวล่าถนงเวลาแลผู้วทตีพื่ทล่านจะตผู้องรวับการทนทรุกขร์ทรมานอวันยติพื่งใหญล่ ดวังนวัชิ้นทล่านจนง
กลวับเขผู้าไปในเมพองอตีก เปโตรไดผู้ถผกขวังอยผล่ในครุกนานถนง 9 เดพอนแลผู้วทล่านกด็ถผกนทาตวัวไปประหารชตีวติต หลวัง
จากทตีพื่ถผกเฆตีพื่ยนอยล่างรรุนแรงแลผู้วทล่านกด็ถผกตรนงกางเขน เจโรเมล่ ไดผู้เปปิดเผยวล่า เปโตรถผกตรนงกางเขนโดยเอา



หวัวลงพพชิ้น ขาของทล่านชตีชิ้ขนชิ้นไปขผู้างบน ซนพื่งเปฟ็นไปตามคทาขอรผู้องของทล่านวล่า ตวัวทล่านเองไมล่สมควรทตีพื่จะถผก
ตรนงในลวักษณะเดตียวกวับองคร์พระผผผู้เปฟ็นเจผู้าของทล่าน

10. เปาโล 
อวัครสาวกผผผู้ยอมสละชตีวติตผผผู้นตีชิ้เปฟ็นชาวยติวในตระกผลเบนยามติน เกติดทตีพื่เมพองทารร์ซวัสในแควผู้นซติลติเซตีย ตอนแรก
นวัชิ้นทล่านเปฟ็นศวัตรผสทาควัญและเปฟ็นผผผู้ขล่มเหงครติสเตตียน แตล่หลวังจากทตีพื่ทล่านไดผู้กลวับใจเสตียใหมล่อยล่างนล่าอวัศจรรยร์
แลผู้วทล่านกด็ไดผู้สนวับสนรุนการประกาศของครติสเตตียนอยล่างเตด็มทตีพื่ เปาโลและบารนาบวัสเกพอบจะถผกหตินขวผู้าง
ใหผู้ตายทตีพื่เมพองอติโคนตียผมโดยพวกยติวทตีพื่โกรธแคผู้น พวกเขาจนงหนตีไปยวังแควผู้นลติคาโอเนตีย ทตีพื่เมพองลติสตราเปาโล
ไดผู้ถผกขวผู้างดผู้วยหตินอตีก จากนวัชิ้นกด็ถผกลากออกไปนอกเมพองและถผกทติชิ้งไวผู้ใหผู้ตาย อยล่างไรกด็ตามทล่านไดผู้ฟฟฟื้น
ขนชิ้นมาดผู้วยความยตินดตี และไดผู้หนตีไปยวังเมพองเดอรร์บตี นอกจากนตีชิ้ทวัชิ้งเปาโลกวับสติลาสยวังไดผู้ถผกขวังและถผกเฆตีพื่ยน
ทตีพื่เมพองฟปีลติปปปี และทวัชิ้ง 2 ทล่านกด็ยวังถผกขล่มเหงอตีกทตีพื่เมพองเธสะโลนติกา ตล่อมาเปาโลกด็ถผกจวับทตีพื่กรรุงเยรผซาเลด็ม 
และถผกสล่งตวัวไปยวังเมพองซตีซารตียา แตล่ทล่านไดผู้อรุทธรณร์ตล่อซตีซารร์ทตีพื่กรรุงโรม ทล่านไดผู้ถผกครุมขวังเปฟ็นนวักโทษอยผล่ทตีพื่
นตีพื่ตล่อไปอตีก 2 ปปี เมพพื่อไดผู้รวับอติสรภาพแลผู้วทล่านกด็ไปเยตีพื่ยมครติสตจวักรทวัชิ้งหลายในประเทศกรตีกและในกรรุงโรม 
เปาโลไดผู้เดตินทางไปเทศนาในประเทศฝรวัพื่งเศสและสเปน แตล่เมพพื่อทล่านกลวับไปยวังกรรุงโรมทล่านกด็ถผกจวับกรุม
อตีกและไดผู้พลตีชตีพดผู้วยการถผกตวัดศตีรษะตามคทาบวัญชาของจวักรพรรดติเนโร

11. ยผดา
ยผดาเปฟ็นนผู้องชายของยากอบ (เลด็ก) คนทวัพื่วไปเรตียกทล่านวล่าธวัดเดอวัส ทล่านไดผู้ถผกตรนงกางเขนทตีพื่เมพองอตีเดสซล่า
ในปปี ค.ศ. 72 

12. บารซ์โธโลมริว
บารร์โธโลมติวไดผู้เทศนาในหลายประเทศ และเปฟ็นผผผู้ทตีพื่แปลพระกติตตติครุณมวัทธติวเปฟ็นภาษาอตินเดตีย แลผู้วทล่าน
กด็ไดผู้เผยแพรล่พระกติตตติครุณเลล่มนตีชิ้ในประเทศอตินเดตียนวัพื่นเอง แตล่ในทตีพื่สรุดทล่านไดผู้ถผกทรุบตตีอยล่างทารรุณและถผก
จวับตรนงกางเขนโดยพวกโดยพวกทตีพื่นมวัสการรผปเคารพซนพื่งไมล่ยอมอดทนอตีกตล่อไปแลผู้ว



13. โธมรัส
ทตีพื่เรตียกกวันอตีกชพพื่อหนนพื่งวล่า แฝด โธมวัสไดผู้เทศนาขล่าวประเสรติฐในประเทศพารร์เธตีย (โบราณ) และประเทศ
อตินเดตีย ซนพื่งการเทศนาในดตินแดนเหลล่านตีชิ้ไดผู้ททาใหผู้พวกนวักบวชโกรธแคผู้นเปฟ็นอยล่างยติพื่ง ทล่านจนงไดผู้พลตีชตีพโดย
การถผกแทงดผู้วยหอกจนทะลรุ

14. ลผกา
ลผกาเปฟ็นผผผู้ประกาศขล่าวประเสรติฐทตีพื่ไดผู้เขตียนหนวังสพอพระกติตตติครุณชพพื่อเดตียวกวันกวับทล่าน ลผกาไดผู้เดตินทางกวับ
เปาโลไปหลายประเทศดผู้วยกวัน เปฟ็นทตีพื่เชพพื่อกวันโดยทวัพื่วไปวล่าทล่านถผกจวับแขวนคอใตผู้ตผู้นมะกอกเทศโดยพวก
นวักบวชทตีพื่บผชารผปเคารพในประเทศกรตีก

15. ซกโมน
ซตีโมนผผผู้มตีชพพื่อสกรุลวล่า เศโลเท ไดผู้เทศนาขล่าวประเสรติฐในประเทศมอรติทาเนตียซนพื่งอยผล่ทางทติศตะววันตกเฉตียง
เหนพอของแอฟรติกา และดตินแดนอพพื่นๆ ในทวตีปแอฟรติกา และแมผู้แตล่ในประเทศอวังกฤษ ซนพื่งเปฟ็นสถานทตีพื่ทตีพื่
ทล่านถผกตรนงกางเขนในปปี ค.ศ. 74

16. ยอหซ์น 
ยอหร์นเปฟ็นผผผู้ทตีพื่มตีชพพื่อเสตียงในฐานะทตีพื่เปฟ็นผผผู้เผยพระวจนะ เปฟ็นอวัครสาวก เปฟ็นคนของพระเจผู้า เปฟ็นผผผู้
ประกาศขล่าวประเสรติฐ และเปฟ็นผผผู้ทตีพื่ยอมพลตีชตีพเพพพื่อความเชพพื่อของตน ทล่านไดผู้รวับการขนานนามวล่า สาวกทตีพื่
พระองคร์ทรงรวัก ยอหร์นเปฟ็นพตีพื่ชายของยากอบ (ยากอบใหญล่) เดติมนวัชิ้นทล่านเคยเปฟ็นสาวกคนหนนพื่งของ
ยอหร์นผผผู้ใหผู้รวับบวัพตติศมา ภายหลวังทล่านไมล่ไดผู้เปฟ็นแคล่เพตียงคนหนนพื่งในอวัครสาวก 12 คนเทล่านวัชิ้น แตล่ยวังเปฟ็น
คนหนนพื่งในกลรุล่มสาวก 3 คนทตีพื่พระครติสตร์ไดผู้ทรงสนทนาดผู้วยถผู้อยคทาทตีพื่ลนกลวับทตีพื่สรุดในชตีวติตของพระองคร์ 
ยอหร์นไดผู้ตวัชิ้งครติสตจวักรทตีพื่เมพองสเมอรร์นา เมพองเปอรร์กามวัม เมพองซารร์ดติส เมพองฟปีลาเดลเฟปีย เมพองเลาดตีเซตีย 
และทตีพื่เมพองธติยาทติรา ซนพื่งเปฟ็นครติสตจวักรทวัชิ้งหลายทตีพื่ทล่านไดผู้เขตียนหนวังสพอวติวรณร์สล่งไปถนงนวัพื่นเอง เมพพื่อทล่านอยผล่ทตีพื่
เมพองเอเฟซวัสนวัชิ้น จวักรพรรดติโดมติเทตียนไดผู้บวัญชาใหผู้จวับทล่านมวัดไวผู้แลผู้วใหผู้นทาตวัวไปยวังกรรุงโรม ซนพื่งทตีพื่นตีพื่ทล่านไดผู้
ถผกพติพากษาใหผู้ถผกทติชิ้งลงในกระทะนชิ้ทามวันเดพอด แตล่ไดผู้เกติดการอวัศจรรยร์ขนชิ้นทล่านจนงรอดพผู้นมาไดผู้โดยทตีพื่นชิ้ทามวัน
เดพอดไมล่ไดผู้ททาอวันตรายทล่านเลยแมผู้แตล่นผู้อย เมพพื่อโดมติเทตียนเหด็นวล่าไมล่สามารถจะประหารทล่านใหผู้ตายไดผู้ จนง
เนรเทศทล่านไปทตีพื่เกาะปปัทมอสโดยใหผู้ทล่านไปททางานในเหมพองแรล่ในปปี ค.ศ.73 อยล่างไรกด็ตามจวักพรรดติเนอ



รร์วาซนพื่งครองราชยร์ตล่อจากโดมติเทตียนไดผู้ระลนกถนงทล่าน แตล่ทรงถพอวล่าทล่านไดผู้พลตีชตีพแลผู้ว เนพพื่องจากไดผู้ถผก
ประหารชตีวติตไปแลผู้วถนงแมผู้วล่าจะไมล่ไดผู้ผลเลยกด็ตาม ยอหร์นเปฟ็นอวัครสาวกคนเดตียวทตีพื่รอดพผู้นจากความตาย 
อยล่างเหตีชิ้ยมโหด และมตีชตีวติตยพนยาวทตีพื่สรุดในจทาพวกอวัครสาวก ตอนทตีพื่เสตียชตีวติตนวัชิ้นทล่านมตีอายรุเกพอบ 100 ปปี



บททกกี่ 2 
เหตตุการณซ์เกกกี่ยวกรับการขข่มเหงในยตุคตผู้นทกกี่เกริดขขขึ้นทรัขึ้ง 10 ครรัขึ้ง

การขข่มเหงยตุคตผู้นโดยทรักี่วไปเปฟ็นครรัขึ้งแรกภายใตผู้การปกครองของจรักรพรรดริเนโร ในปปี ค.ศ. 67

การขล่มเหงครวัชิ้งแรกในยรุคตผู้นของครติสตจวักรนวัชิ้นเกติดขนชิ้นในปปี 67 โดยเนโร จวักรพรรดติคนทตีพื่ 6 แหล่งกรรุงโรม 
ผผผู้ปกครองคนนตีชิ้ไดผู้ครองราชยร์อยผล่นาน 5 ปปีซนพื่งเปฟ็นเกตียรตติแกล่ตนเองในชล่วงแรกนวัชิ้นเพราะพระองคร์มตีความ
อดกลวัชิ้นเปฟ็นอยล่างยติพื่ง แตล่ตล่อมาพระองคร์กด็กลวับยอมแพผู้ใหผู้แกล่อารมณร์อวันฟรุป้งซล่านและความโหดรผู้ายปป่าเถพพื่อน
ของตนเอง ความโหดรผู้ายทารรุณตล่าง ๆ ทตีพื่เกติดขนชิ้นกวับพวกครติสเตตียนในระหวล่างการขล่มเหงครวัชิ้งแรกนวัชิ้น 
แมผู้แตล่ชาวโรมเองกด็ยวังเหด็นอกเหด็นใจครติสเตตียน จวักรพรรดติเนโรไดผู้สรรหาวติธตีการประหวัตประหารดผู้วยความ
โหดรผู้ายอยล่างพติสดารทตีพื่สรุด และไดผู้คติดประดติษฐร์การลงโทษเหยพพื่อของพระองคร์ในทรุกรผปแบบ บางคน
พระองคร์สวัพื่งใหผู้เยด็บหนวังสวัตวร์ปป่ารวัดตวัวของเขาไวผู้ใหผู้แนล่นแลผู้วปลล่อยฝผงสรุนวัขออกตามลล่าจนกวล่าพวกเขาจะ
เหนพพื่อยจนขาดใจตายไปเอง ครติสเตตียนบางคนกด็ใหผู้จวับมาสวมเสพชิ้อทตีพื่ถผกททาใหผู้แขด็งดผู้วยขตีชิ้ผนชิ้งตติดแนล่นไวผู้กวับ
แกนไมผู้ทตีพื่หมรุนไดผู้รอบ แลผู้วนทาตวัวไปยล่างในสวนของพระองคร์เพพพื่อมองดผคนเปลล่งแสงออกมาไดผู้ การขล่มเหง
ดผู้วยวติธตีการเชล่นนตีชิ้ไดผู้เกติดขนชิ้นทวัพื่วไปในจวักรวรรดติโรมวันแตล่กลวับปลรุกเรผู้าใหผู้จติตวติญญาณของความเปฟ็น
ครติสเตตียนเพติพื่มมากยติพื่งขนชิ้นแทนทตีพื่จะททาใหผู้ลดนผู้อยลง ทวัชิ้งเปาโลและเปโตรตล่างกด็ไดผู้พลตีชตีพในการขล่มเหงครวัชิ้ง
นตีชิ้ รวมทวัชิ้งครติสเตตียนคนอพพื่น ๆ ซนพื่งชพพื่อของพวกเขาไมล่ไดผู้ถผกถล่ายทอดไปยวังคนรรุล่นหลวัง สล่วนใหญล่แลผู้วคนใน
กลรุล่มนตีชิ้เปฟ็นคนทตีพื่กลวับใจใหมล่และเปฟ็นสาวกของทล่านทวัชิ้งสองนวัพื่นเองในบรรดาความบผู้าคลวัพื่งอยล่างโหดเหตีชิ้ยม
นวัชิ้น จวักรพรรดติเนโรไดผู้บวัญชาใหผู้เจผู้าหนผู้าทตีพื่ของพระองคร์เผากรรุงโรมเสตีย ขณะทตีพื่กรรุงโรมกทาลวังลรุกไหมผู้ใน
เปลวไฟนวัชิ้น พระองคร์ไดผู้เสดด็จขนชิ้นไปเลล่นพติณบนหอคอยแมซตีแนส และรผู้องเพลงชพพื่อ การเผาเมพองทรอย 
และปป่าวประกาศวล่าพระองคร์อยากใหผู้ทรุกสติพื่งมอดไหมผู้ไปกล่อนทตีพื่พระองคร์จะตาย ในบรรดาตนกรามบผู้านชล่อง
และราชววังหลายหลวังทตีพื่ตวัชิ้งตระหงล่านอยล่างสงล่างามซนพื่งกทาลวังลรุกไหมผู้อยผล่ในกองเพลติงนวัชิ้นกด็รวมไปถนงสนาม
กตีฬา "เซอรร์ควัส" (ซนพื่งใชผู้เปฟ็นสถานทตีพื่สทาหรวับแขล่งขวันกตีฬาของเมพองนวัชิ้น มตีความยาวครนพื่งไมลร์ รผปรล่างเปฟ็นวงรตี 
และมตีแถวเกผู้าอตีชิ้ทตีพื่สผงลดหลวัพื่นกวันขนชิ้นไปเปฟ็นแถวๆ สามารถจรุคนดผมากกวล่า 100,000 คนไดผู้อยล่างสบาย) 
ผผผู้คนหลายพวันคนสทาลวักคววันจนตายอยผล่ในกองเพลติงนวัชิ้น หรพอไมล่กด็ถผกฝปังอยผล่ใตผู้ซากปรวักหวักพวังนวัชิ้นเอง ไฟทตีพื่
เผาผลาญอยล่างนล่ากลวัวนตีชิ้ไดผู้เผาอยผล่นานถนง 9 ววัน เมพพื่อเนโรพบวล่าไดผู้เกติดความเกลตียดชวังอยล่างรรุนแรงตล่อ
พระองคร์ จนงไดผู้ตวัดสตินใจทตีพื่จะโยนความผติดทรุกอยล่างไปใหผู้พวกครติสเตตียน ทวัชิ้งเปฟ็นการแกผู้ตวัวใหผู้กวับตนเอง



และเปฟ็นโอกาสในการขล่มเหงอยล่างบผู้าคลวัพื่งตล่อไปดผู้วย แตล่ความปป่าเถพพื่อนของปปีศาจในรล่างมนรุษยร์ผผผู้นตีชิ้กด็ยวังไมล่
สามารถจะบดขยตีชิ้ความเชพพื่อทตีพื่พระองคร์เกลตียดชวังใหผู้แหลกลาญไดผู้ แตล่กลวับยติพื่งเปฟ็นเหตรุใหผู้ความเชพพื่อนวัชิ้นแพรล่
ขยายออกไปมากยติพื่งขนชิ้นภายใตผู้การครุผู้มครองดผแลอยล่างดตีจากพระเจผู้า ซากปรวักหวักพวังทตีพื่มอดไหมผู้ของสนาม
กตีฬา “เซอรร์ควัส” ทตีพื่เคยงามสงล่า รล่างกายอวันนองเลพอดของครติสเตตียนทตีพื่ถผกเขล่นฆล่า เมพองทตีพื่รกรผู้าง สติพื่งตล่างๆ
เหลล่านตีชิ้เมพพื่อเปรตียบเทตียบกวับความอล่อนสรุภาพ และชตีวติตทตีพื่ไรผู้พติษภวัยของครติสเตตียน กด็ททาใหผู้ประชาชนเกติด
ความชพพื่นชมพวกครติสเตตียนขนชิ้นมา

ในบรรดาครติสเตตียนเปฟ็นอวันมากทตีพื่ตผู้องพลตีชตีพไปในระหวล่างการขล่มเหงครวัชิ้งนตีชิ้ กด็รวมไปถนงอาจารยร์เปาโล
และเปโตร อตีแรสตวัสขผู้าราชสทานวักแหล่งเมพองโครตินธร์ อรติสทารร์ชวัสชาวเมพองมาซติโดเนตีย โทรฟปิมวัสผผผู้เปฟ็นชาว
เอเฟซวัสโดยกทาเนติดและเปฟ็นชาวตล่างชาตติโดยศาสนาซนพื่งเปฟ็นผผผู้ทตีพื่กลวับใจใหมล่เพราะเปาโลและเปฟ็นผผผู้รล่วม
ททาการกวับทล่าน โยเซฟทตีพื่เรตียกกวันโดยทวัพื่วไปวล่าบารซาบาส และอานาเนตียสซนพื่งเปฟ็นผผผู้ปกครองดผแลครติสต
จวักรแหล่งเมพองดามวัสกวัส รวมทวัชิ้งสาวกทรุกคนในจทาพวกสาวก 70 คนนวัชิ้นดผู้วย

การขข่มเหงยตุคตผู้นโดยทรักี่วไปครรัขึ้งทกกี่ 2 ภายใตผู้การปกครองของจรักรพรรดริโดมริเทกยน ในปปี ค.ศ. 81

จวักรพรรดติโดมติเทตียนมตีนติสวัยทตีพื่เอนเอตียงไปสผล่ความโหดเหตีชิ้ยมโดยธรรมชาตติ เรติพื่มตผู้นดผู้วยการสวังหารนผู้องชาย
ของตนเอง จากนวัชิ้นกด็ไดผู้ททาการขล่มเหงพวกครติสเตตียนเปฟ็นครวัชิ้งทตีพื่ 2 ความบผู้าคลวัพื่งของพระองคร์กด็มตีอยผล่เปฟ็น
อวันมากจนกระทวัพื่งไดผู้สวัพื่งประหารคณะผผผู้ปกครองโรมวันไปหลายคน บางคนกด็สพบเนพพื่องจากความอาฆาต
แคผู้นสล่วนตวัว และบางคนกด็เพพพื่อจะไ ดผู้ยนดทรวัพยร์สตินของเขามาเปฟ็นของตนเองเสตีย พระองคร์ยวังไดผู้สวัพื่งใหผู้ฆล่า
เชพชิ้อสายของดาวติดทรุกคนเพพพื่อเปฟ็นเครพพื่องบผชา มตีครติสเตตียน 2 คนถผกนทาตวัวมาอยผล่เบพชิ้องหนผู้าจวักรพรรดติองคร์นตีชิ้ 
และไดผู้ถผกกลล่าวหาวล่าเปฟ็นคนในตระกผลยผดาหร์ และเปฟ็นเชพชิ้อสายของดาวติด แตล่เมพพื่อทรงสดวับฟปังคทาตอบของ
คนทวัชิ้งสองแลผู้ว พระองคร์กด็ดผถผกวล่าพวกเขาเปฟ็นคนปปัญญาอล่อน จนงไดผู้ปฏติเสธไมล่ยอมฟปังพวกเขาอตีกและ
จวัดการลงโทษคนทวัชิ้งสองอยล่างรรุนแรง อยล่างไรกด็ตามในบางโอกาสกด็มตีผผผู้ทตีพื่เหด็น พระองคร์มตีจติตใจทตีพื่มวัพื่นคง แตล่
กลล่าวโดยภาพรวมแลผู้วพระองคร์มตีพฤตติกรรมทตีพื่โหดรผู้ายทารรุณและนล่ารวังเกตียจเปฟ็นอยล่างยติพื่ง พระองคร์ไดผู้ยนด
ทรวัพยร์สตินของครติสเตตียนมากมาย สวัพื่งประหารครติสเตตียนหลายคน และเนรเทศครติสเตตียนคนอพพื่น ๆ ออก
จากราชอาณาจวักรไปเสตีย



ในบรรดาผผผู้พลตีชตีวติตทตีพื่ไดผู้ตายไปจทานวนมากในการขล่มเหงครวัชิ้งนตีชิ้กด็มตี ซติเมโอนผผผู้ปกครองดผแลครติสตจวักรกรรุง
เยรผซา เลด็มไดผู้ถผกตรนงกางเขน ยอหร์นไดผู้ถผกตผู้มในนชิ้ทามวันเดพอด และภายหลวังไดผู้ถผกเนรเทศไปทตีพื่เกาะปปัทมอส
ฟลาเวตียบรุตรสาวของผผผู้ปกครองชาวโรมวันคนหนนพื่งไดผู้ถผกเนรเทศไปทตีพื่ปอนทวัสในลวักษณะเดตียวกวัน และไดผู้มตี
การออกกฎหมายทตีพื่ไรผู้มนรุษยธรรมวล่า ครติสเตตียนคนใดเมพพื่อถผกนทาตวัวมาอยผล่เบพชิ้องหนผู้าบวัลลวังกร์พติพากษาแลผู้ว 
จะไมล่ไดผู้รวับการยกเวผู้นจากการลงโทษเวผู้นแตล่จะยอมละทติชิ้งความเชพพื่อของตนเองเทล่านวัชิ้น ในรวัชสมวัยของ
จวักรพรรดติองคร์นตีชิ้ผผผู้คนพากวันหลงใหลในลวัทธตินอกคอกอยล่างจนงมตีเรพพื่องทตีพื่เสกสรรปปัฟื้นแตล่งเกติดขนชิ้นมามากมาย
เพพพื่อหาทางทตีพื่จะททารผู้ายพวกครติสเตตียน ในบรรดาเรพพื่องโกหกหลอกลวงทตีพื่กรุกวันขนชิ้นมานวัชิ้น พวกครติสเตตียนถผก
กลล่าวหาวล่าไดผู้จวัดการประชรุมขนชิ้นในตอนกลางคพนอยล่างไมล่เหมาะสม ถผกกลล่าวหาวล่ามตีจติตใจทตีพื่คติดกล่อการ
กบฏ ถผกกลล่าวหาวล่าฆาตกรรมลผกของตวัวเอง และถผกกลล่าวหาวล่าเปฟ็นมนรุษยร์กตินคนดผู้วยซชิ้ทา แมผู้กระทวัพื่ง เมพพื่อ
เกติดการกวันดารอาหาร เกติดโรคระบาดหรพอเกติดแผล่นดตินไหวในจวักรวรรดติโรมวัน กด็จะมตีการกลล่าวหาวล่า
ครติสเตตียนเปฟ็นตผู้นเหตรุของเภทภวัยรผู้ายแรงตล่างๆ ทตีพื่เกติดขนชิ้น 

การรล่วมมพอกวันขล่มเหงนตีชิ้ททาใหผู้มตีผผผู้ทตีพื่มาแจผู้งเบาะแสเพติพื่มขนชิ้นเปฟ็นทวตีคผณ และมตีหลายคนทตีพื่เหด็นแกล่ไดผู้จนงกลล่าว
คทาปฏติญาณและปวารณาตวัวทตีพื่จะกทาจวัดผผผู้บรติสรุทธติธิ์เหลล่านตีชิ้ใหผู้สติชิ้นซาก เมพพื่อครติสเตตียนถผกนทาตวัวมาอยผล่ตล่อหนผู้า
บวัลลวังกร์พติพากษากด็จะมตีการทดสอบโดยการใหผู้กลล่าวคทาสวัตยร์สาบาน ถผู้าพวกเขาปฏติเสธทตีพื่จะกลล่าวคทาสวัตยร์
สาบานนวัชิ้น เขาจะตผู้องตาย และถผู้าพวกเขายอมรวับวล่าตวัวเองเปฟ็นครติสเตตียน คทาพติพากษากด็เปฟ็นเชล่น
เดตียวกวันคพอ ตาย การลงโทษ และความทารรุณกรรมรผปแบบตล่าง ๆ ในระหวล่างการขล่มเหงครวัชิ้งนตีชิ้นวัชิ้นไดผู้แกล่
การขวังครุก การดนงกระดผกขผู้อตล่อใหผู้หลรุดออก การลนไฟ การยล่าง การเผา การเฆตีพื่ยนตตี การขวผู้างดผู้วยหติน 
และการแขวนคอ หลายคนถผกฉตีกเนพชิ้อดผู้วยคตีมทตีพื่เผาจนรผู้อนแดง บางคนกด็ถผกโยนใหผู้กระทติงปป่าขวติด หลวัง
จากทตีพื่ตผู้องรวับความทรุกขร์ทรมานเหลล่านตีชิ้จนตายแลผู้ว ศพเหลล่านวัชิ้นกด็จะถผกทติชิ้งไวผู้ตรงนวัชิ้นเองโดยไมล่ยอมใหผู้ใคร
เอาไปททาพติธตีฝปังตามประเพณตี

ในบรรดาผผผู้พลตีชตีวติตคนสทาควัญ ๆ ในชล่วงเวลานตีชิ้กด็รวมไปถนง ทติโมธตี ผผผู้เปฟ็นสาวกทตีพื่มตีชพพื่อเสตียงของเปาโล และ
เปฟ็นผผผู้ปก ครองดผแลครติสตจวักรแหล่งเมพองเอเฟซวัส เมพพื่อเปาโลถผกครุมขวังเปฟ็นครวัชิ้งสรุดทผู้ายทตีพื่กรรุงโรมนวัชิ้นทล่านไดผู้
สวัพื่งใหผู้ทติโมธตีมาหาทล่าน หลวังจากทตีพื่อวัครสาวกผผผู้ยติพื่งใหญล่ไดผู้พลตีชตีพแลผู้ว ทติโมธตีกด็กลวับไปยวังเมพองเอเฟซวัส และดผ
แลครติสตจวักรทตีพื่นวัพื่นจนถนงปปี ค.ศ. 97 ในชล่วงเวลานวัชิ้นพวกลวัทธตินอกคอกทตีพื่ไมล่รผผู้จวักพระเจผู้ากทาลวังจวัดงาน
ฉลองกวันอยผล่ พติธตีสทาควัญของงานฉลองนตีชิ้กด็คพอ ประชาชนจะตผู้องถพอไมผู้ไวผู้ในมพอ สวมหนผู้ากาก และถพอรผป



เคารพของตนเดตินไปตามทผู้องถนน เมพพื่อทติโมธตีพบขบวนแหล่นตีชิ้ ทล่านกด็ไดผู้ตทาหนติตติเตตียนและตล่อวล่าอยล่าง
รรุนแรงทตีพื่พวกเขาพากวันกราบไวผู้รผปเคารพ ซนพื่งททาใหผู้คนพวกนวัชิ้นโกรธแคผู้นจนไดผู้รรุมตตีทล่านดผู้วยกระบอง 
และทรุบตตีทล่านอยล่างนล่ากลวัว ทล่านมตีชตีวติตอยผล่ไดผู้อตีกเพตียง 2 ววันกด็สติชิ้นลมหายใจเพราะทนพติษบาดแผลไมล่ไหว

การขข่มเหงยตุคตผู้นโดยทรักี่วไปครรัขึ้งทกกี่ 3 ภายใตผู้การปกครองของจรักรพรรดริทราแจน ในปปี ค.ศ. 108

เมพพื่อจวักรพรรดติจวักรพรรดติเนอรร์วาขนชิ้นครองราชยร์ตล่อจากโดมติเทตียน กด็เปฟ็นชล่วงเวลาทตีพื่ครติสเตตียนสามารถ
ดทาเนตินชตีวติตไดผู้อยล่างสงบสรุข แตล่นล่าเสตียดายทตีพื่พระองคร์ครองราชยร์อยผล่นานเพตียง 13 เดพอนเทล่านวัชิ้น ผผผู้ทตีพื่ครอง
ราชยร์ตล่อจากพระองคร์คพอทราแจน และในปปี ค.ศ.108 การขล่มเหงครวัชิ้งทตีพื่ 3 ตล่อพวกครติสเตตียนกด็เปปิดฉาก
ขนชิ้นอตีกครวัชิ้ง ขณะทตีพื่การขล่มเหงดทาเนตินไปอยล่างบผู้าคลวัพื่งนวัชิ้น พลตินตีพื่ เดอะเซด็คเคด็นดร์ (พลติเนตียส ซตีควันดวัส) นวัก
ปรวัชญาของพวกลวัทธตินอกคอกซนพื่งมตีเมตตาธรรมอยผล่บผู้าง ไดผู้เขตียนจดหมายถนงจวักรพรรดติทราแจนเพพพื่อแสดง
ความชพพื่นชอบทตีพื่มตีตล่อพวกครติสเตตียน เนพชิ้อความในจดหมายฉบวับนตีชิ้ยพนยวันวล่า ไมล่มตีครติสเตตียนคนใดททาการ
ฝป่าฝฟนกฎหมายโรมวันจนถนงขวัชิ้นสมควรตล่อการถผกขล่มเหง “เหตรุผลทตีพื่พวกเขาใชผู้กลล่าวหาครติสเตตียนวล่ากล่อ
อาชญากรรมหรพอความผติด (ไมล่วล่าจะเรตียกอยล่างไรกด็ตาม) คพอ การทตีพื่ครติสเตตียนมตีธรรมเนตียมทตีพื่จะประชรุม
นมวัสการรล่วมกวันตามปกตติกล่อนทตีพื่แสงตะววันจะปรากฏขนชิ้น เพพพื่อจะรล่วมกวันกลล่าวคทาอธติษฐานตามแบบแผนทตีพื่
กทาหนดไวผู้แลผู้วตล่อองคร์พระเยซผครติสตร์ในฐานะทตีพื่เปฟ็นพระเจผู้าองคร์หนนพื่ง และเพพพื่อจะผผกมวัดตวัวเองทตีพื่จะไมล่
กระททาสติพื่งชวัพื่วรผู้ายใด ๆ คพอ การไมล่ขโมย ไมล่จตีชิ้ปลผู้น ไมล่คบชผผู้ ไมล่โกหกหลอกลวง ไมล่คดโกงผผผู้ใด นอกจากนตีชิ้
ยวังมตีธรรมเนตียมทตีพื่จะแยกตวัวออก และรล่วมกวันมตีสามวัคคตีธรรมในการรวับประทานอาหารดผู้วยกวันอยล่าง
ปราศจากพติษภวัยใด ๆทวัชิ้งสติชิ้น” จวักรพรรดติทราแจนไดผู้ทรงใหผู้คทาตอบอยล่างมตีเลศนวัยแกล่เจผู้าของจดหมาย
ฉบวับนตีชิ้วล่า “จะไมล่มตีการตามลล่าครติสเตตียน แตล่เมพพื่อมตีการนทาตวัวครติสเตตียนมาอยผล่ตล่อหนผู้าศาลพติพากษา พวก
เขาจะตผู้องถผกลงโทษโดยไมล่มตีขผู้อยกเวผู้น” คทาตอบนตีชิ้ททาใหผู้เทอรร์ทวัลเลตีพื่ยนโกรธและอรุทานออกมาวล่า “โอผู้ 
ชล่างเปฟ็นคทาพติพากษาทตีพื่สวับสนอะไรเชล่นนตีชิ้ พระองคร์ไมล่ปรารถนาจะใหผู้ตามลล่าพวกเขา เพราะเขาเปฟ็นผผผู้
บรติสรุทธติธิ์ แตล่กด็ทรงใหผู้พติพากษาลงโทษพวกเขาในความผติดทตีพื่เขาไดผู้กระททา” เจผู้าหนผู้าทตีพื่ของพระองคร์กด็ไมล่
ทราบวล่าจะตตีความหมายของคทาบวัญชานตีชิ้อยล่างไร อยล่างไรกด็ตาม หลวังจากนวัชิ้นไมล่นาน ทราแจนไดผู้เขตียน
จดหมายไปยวังกรรุงเยรผซาเลด็มโดยมตีพระบวัญชาใหผู้กทาจวัดเผล่าพวันธรุร์ดาวติดเสตีย ผลทตีพื่เกติดขนชิ้นคพอทรุกคนทตีพื่ถผกพบ
วล่าสพบเชพชิ้อสายมาจากดาวติดกด็ถผกฆล่าตายหมด 
 



ทราแจนยวังไดผู้บวัญชาใหผู้ประหาร อติกนาทติอวัสผผผู้ยอมพลตีชตีพดผู้วย อติกนาทติอวัสเปฟ็นผผผู้ปกครองดผแลครติสตจวักร
แหล่งเมพองอวันทติโอกตล่อจากเปโตร ชายผผผู้บรติสรุทธติธิ์ทล่านนตีชิ้ไดผู้รวับพระกติตตติครุณจากอาจารยร์ยอหร์น อติกนาทติอวัส
เปฟ็นผผผู้ทตีพื่รผู้อนรนอยล่างยติพื่งในการรวับใชผู้และการประกาศ เมพพื่อทล่านถผกจวับกรุมและถผกสล่งตวัวจากซตีเรตียไปยวังกรรุง
โรมนวัชิ้นทล่านไดผู้หนรุนใจบรรดาครติสตจวักรตามหวัวเมพองตล่าง ๆ และเมตีพื่อถผกครุมตวัวมาถนงเมพองสเมอรร์นาทล่านไดผู้
เขตียนจดหมายไปยวังครติสตจวักรทตีพื่กรรุงโรมเพพพื่อเตพอนสตติพวกพตีพื่นผู้องไมล่ใหผู้หาชล่องทางทตีพื่จะชล่วยทล่านใหผู้รอดพผู้น
จากการพลตีชตีพนตีชิ้ ดผู้วยเกรงวล่าพวกเขาจะททาใหผู้ทล่านไมล่ไดผู้กระททาในสติพื่งทตีพื่ทล่านเฝป้ารอคอยและหววังใจไวผู้แลผู้ว
“ขผู้าพเจผู้ารผผู้สนกตวัววล่าเรติพื่มจะเปฟ็นสาวกอยล่างแทผู้จรติงในเวลานตีชิ้เอง ขผู้าพเจผู้าไมล่วติตกทรุกขร์รผู้อนในสติพื่งใดเลย ไมล่วล่า
สติพื่งทตีพื่มองเหด็นหรพอมองไมล่เหด็นกด็ตาม เพพพื่อวล่าขผู้าพเจผู้าจะไดผู้ฉวยเอาพระครติสตร์ไวผู้ ขอใหผู้ไฟและกางเขน ขอ
ใหผู้ฝผงสวัตวร์ปป่า ขอใหผู้การหวักกระดผก และการกระชากแขนขาใหผู้ขาด ขอใหผู้การทรุบตตีจนฟกชชิ้ทาไปทวัพื่วทวัชิ้งรล่าง
และขอใหผู้ความอาฆาตแคผู้นของพญามารตกอยผล่กวับขผู้าพเจผู้าเถติด ขอใหผู้เปฟ็นเชล่นนวัชิ้นเพพพื่อขผู้าพเจผู้าจะไดผู้เปฟ็น
ทตีพื่ชอบพระทวัยขององคร์พระเยซผครติสตร์” เมพพื่อถผกนทาตวัวมาอยผล่ตล่อเบพชิ้องพระพวักตรร์จวักรพรรดติทราแจน ทล่านกด็
มตีใจกลผู้าหาญในการอธติบายวล่าการทตีพื่มตีความเชพพื่อในพระครติสตร์นวัชิ้นเปฟ็นสติพื่งทตีพื่ถผกตผู้องแลผู้ว 

ดผู้วยเหตรุนตีชิ้ทล่านจนงไดผู้ถผกขวังไวผู้ในครุก และไดผู้ถผกทรมานอยล่างแสนสาหวัส อติกนาทติอวัสคงจะมตีลางสวังหรณร์หรพอ
ไมล่กด็ทราบชะตากรรมของทล่านมากล่อนแลผู้ว เพราะกล่อนหนผู้านตีชิ้ ขณะทตีพื่ถผกครุมตวัวมานวัชิ้นทล่านไดผู้เขตียน
จดหมายไปถนงโพลติคารร์พทตีพื่เมพองสเมอรร์นา อธติบายถนงการคาดการณร์ลล่วงหนผู้าของทล่านไวผู้ในจดหมายดวังนตีชิ้ 
“เขตียนจากซตีเรตีย กวล่าขผู้าพเจผู้าจะมาถนงกรรุงโรม ขผู้าพเจผู้าไดผู้ตล่อสผผู้กวับพวกสวัตวร์รผู้าย ทวัชิ้งในทะเลและบน
แผล่นดติน ทวัชิ้งในเวลากลางววันและในเวลากลางคพน ถผกมวัดอยผล่ทล่ามกลางกองทหารทตีพื่เหตีชิ้ยมโหดซนพื่งเปฟ็นพวกทตีพื่
ยติพื่งไดผู้ประโยชนร์จากมพอของขผู้าพเจผู้าเทล่าไร กด็ยติพื่งปฏติบวัตติตล่อขผู้าพเจผู้าอยล่างเลวรผู้ายเทล่านวัชิ้น และการทตีพื่ขผู้าพเจผู้า
ปรารถนาจะไปพบพระเจผู้านวัชิ้น ครวัชิ้งหนนพื่งขผู้าพเจผู้าตผู้องเผชติญกวับสวัตวร์รผู้ายทตีพื่ถผกเตรตียมไวผู้สทาหรวับขผู้าพเจผู้า ซนพื่ง
ขผู้าพเจผู้าหววังวล่าพวกมวันคงพรผู้อมแลผู้วทตีพื่จะอผู้าปากออกใหผู้กวผู้างแลผู้วกระโจนเขผู้าหาขผู้าพเจผู้า ขผู้าพเจผู้าจะยวัพื่ว
พวกมวันใหผู้รตีบเขผู้ามากวัดกตินขผู้าพเจผู้าอยล่างไมล่ชวักชผู้า และถผู้าพวกมวันไมล่ยอมกวัดกตินขผู้าพเจผู้านอกจากจะถผกยวัพื่ว
ใหผู้โกรธเสตียกล่อน ขผู้าพเจผู้ากด็จะบวังควับพวกมวันใหผู้ตล่อสผผู้กวับขผู้าพเจผู้า” 

หลวังจากทตีพื่อติกนาทติอวัส ถผกเฆตีพื่ยนอยล่างนล่ากลวัวแลผู้วทล่านกด็ถผกบวังควับใหผู้ถพอถล่านไฟไวผู้ในมพอทวัชิ้ง 2 ขผู้าง ขณะ
เดตียวกวันทหารกด็เอากระดาษทตีพื่ถผกจรุล่มลงในนชิ้ทามวันมาปะไวผู้ทตีพื่สตีขผู้างของทล่านทวัชิ้ง 2 ดผู้านแลผู้วกด็จรุดไฟขนชิ้น จาก
นวัชิ้นทหารกด็ใชผู้คตีมทตีพื่เผาไฟจนรผู้อนแดงดนงเนพชิ้อหนวังของทล่านหลรุดออกมา แลผู้วทล่านกด็ถผกจวับโยนใหผู้ฝผงสวัตวร์ปป่า



ทตีพื่ดรุรผู้าย เมพพื่อทล่านไดผู้เสตียงคทารามของพวกสติงโตทล่านกด็กลล่าววล่า “ขผู้าพเจผู้าเปฟ็นอาหารแหล่งพระครติสตร์ 
ขผู้าพเจผู้ากทาลวังจะถผกเคตีชิ้ยวดผู้วยฟปันของสวัตวร์ปป่าเพพพื่อจะไดผู้เปฟ็นทตีพื่ปรากฏวล่าขผู้าพเจผู้าเปฟ็นอาหารทตีพื่บรติสรุทธติธิ์” ใน
ทตีพื่สรุดทล่านกด็ถผกฝผงสวัตวร์ทตีพื่ดรุรผู้ายกวัดกตินเสตีย

ผผผู้ขนชิ้นครองบวัลลวังกร์ตล่อจากทราแจนคพอ จวักรพรรดติเอเดรตียน ซนพื่งเปฟ็นผผผู้ทตีพื่ททาการขล่มเหงอยล่างรรุนแรงตล่อไปอตีก
ในชล่วงเวลาดวังกลล่าวนตีชิ้ ครุยรติอวัสและเฮอรร์เนส พรผู้อมทวัชิ้งครอบครวัวของพวกเขา ซตีนด็อนขรุนนางชาวโรมวัน 
และครติสเตตียนคนอพพื่น ๆ อตีกประมาณ 10,000 กวล่าคนตล่างกด็ยอมพลตีชตีพเพราะความเชพพื่อของตน บนภผเขา
อารารวัตเปฟ็นสถานทตีพื่ซนพื่งหลายคนถผกจวับตรนงกางเขน ถผกสวมมงกรุฏหนาม และถผกแทงดผู้วยหอก ซนพื่ง
เปฟ็นการเลตียนแบบการทรมานพระเยซผครติสตร์ 

จวักรพรรดติเอเดรตียนไดผู้สวัพื่งใหผู้ อรุสตาชติอวัสซนพื่งเปฟ็นผผผู้บวังควับบวัญชาชาวโรมวันทตีพื่กลผู้าหาญและประสบความ
สทาเรด็จใหผู้เขผู้ารล่วมการถวายเครพพื่องบผชาแกล่รผปเคารพเพพพื่อฉลองชวัยชนะของพระองคร์ แตล่ความเชพพื่อของทล่าน 
(ซนพื่งเปฟ็นครติสเตตียนอยผล่ภายในจติตใจ) กด็ปรากฏวล่ายติพื่งใหญล่กวล่าชพพื่อเสตียงลาภยศทตีพื่ไมล่จตีรวังยวัพื่งยพนนวัชิ้น ทล่านจนง
ปฏติเสธอยล่างสมศวักดติธิ์ของทล่าน จวักรพรรดติผผผู้เนรครุณกด็ทรงเดพอดดาลตล่อการปฏติเสธในครวัชิ้งนตีชิ้จนลพมการรวับใชผู้
อยล่างซพพื่อสวัตยร์ของทล่านผผผู้บวังควับบวัญชาทตีพื่เกล่งกาจผผผู้นตีชิ้จนถนงกวับรวับสวัพื่งใหผู้นทาตวัวทล่านและครอบครวัวไปประหาร
ชตีวติตเสตีย 

ในการพลตีชตีพของฟอสตติเนสและโจวติทา ซนพื่งเปฟ็นพตีพื่นผู้องชาวเมพองเบรด็สเซตียนวัชิ้น ทล่านทวัชิ้งสองไดผู้ถผกทรมาน
มากมายหลายอยล่างดผู้วยกวัน แตล่ความอดทนของพวกเขากด็ยติพื่งใหญล่เสตียเหลพอเกตินจนแมผู้กระทวัพื่ง คาโลเซรติ
อวัส ซนพื่งเปฟ็นคนในลวัทธตินอกคอกเมพพื่อไดผู้มองดผพวกเขากด็ถนงกวับแสดงความชพพื่นชมออกมาอยล่างลพมตวัวจนไดผู้
อรุทานดผู้วยความพติศวงงงงวยวล่า “พระเจผู้าของพวกครติสเตตียนชล่างยติพื่งใหญล่อะไรเชล่นนตีชิ้ !” ดผู้วยเหตรุนตีชิ้คาโลเซ
รติอวัสจนงถผกจวับกรุมและประสบชะตากรรมในลวักษณะเดตียวกวัน ตล่อมา ไดผู้มตีผผผู้ปกครองดผแลครติสตจวักรแหล่ง
กรรุงเอเธนสร์และนวักปรวัชญาอตีกคนหนนพื่งไดผู้ใหผู้เหตรุผลทตีพื่นล่าฟปังเกตีพื่ยวกวับการประพฤตติปฏติบวัตติของพวก
ครติสเตตียน จวักรพรรดติเอเดรตียนจนงยอมลดความรรุนแรงลงไปบผู้าง ภายหลวัง จวักรพรรดติ แอนโทนตินวัส ไพอวัส 
กด็ครองราชยร์ตล่อจากเอเดรตียน



การขข่มเหงยตุคตผู้นโดยทรักี่วไปครรัขึ้งทกกี่ 4 ภายใตผู้การปกครอง
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ผผผู้ขนชิ้นครองบวัลลวังกร์ตล่อจากแอนโทเนตียส ไพอวัส คพอ มารร์ควัส ออรตีลติอวัส แอนโทนตินวัส ซนพื่งเปฟ็นผผผู้ทตีพื่เรติพื่มการ
ขล่มเหงครวัชิ้งทตีพื่ 4 ในครวัชิ้งนตีชิ้ครติสเตตียนเปฟ็นอวันมากไดผู้พลตีชตีพเพพพื่อความเชพพื่อของตน โดยเฉพาะอยล่างยติพื่ง
ครติสเตตียนทตีพื่อยผล่ในทวตีปเอเชตียและประเทศฝรวัพื่งเศส ความโหดรผู้ายทารรุณทตีพื่ถผกนทามาใชผู้ในการขล่มเหงครวัชิ้งนตีชิ้กด็
ปป่าเถพพื่อนจนแมผู้แตล่คนดผจทานวนมากตผู้องตวัวสวัพื่นดผู้วยความตกใจกลวัว เมพพื่อเหด็นภาพทตีพื่เกติดขนชิ้นอยผล่เบตีชิ้องหนผู้า
สายตาของตนเอง และกด็ตผู้องประหลาดใจในความกลผู้าหาญเดด็ดเดตีพื่ยวของผผผู้ทตีพื่กทาลวังถผกทรมานอยผล่นวัชิ้น 
พวกทตีพื่ยอมพลตีชตีพบางคนจะตผู้องเดตินไปบนหนาม ตะปผ และเปลพอกหอยแหลมทวัชิ้ง ๆ ทตีพื่เทผู้าของเขากด็เตด็ม
ไปดผู้วยบาดแผลอยผล่แลผู้ว สล่วนคนอพพื่น ๆ นวัชิ้นกด็ถผกเฆตีพื่ยนจนเอด็นและเสผู้นเลพอดเปปิดออกมาใหผู้เหด็น หลวังจากทตีพื่
ถผกทรมานอยล่างแสนสาหวัสแลผู้วพวกเขากด็ถผกฆล่าดผู้วยความตายทตีพื่นล่าสยดสยองทตีพื่สรุด เกอรร์มานติควัส
ครติสเตตียนหนรุล่มทตีพื่ตผู้องเผชติญกวับพวกสวัตวร์รผู้ายเพราะเหตรุความเชพพื่อของทล่านกด็ไดผู้แสดงออกดผู้วยใจกลผู้าหาญ
อยล่างนล่าประหลาดใจจนมตีพวกลวัทธตินอกคอกหลายคนยอมกลวับใจใหมล่มาหาความเชพพื่อ ซนพื่งเปฟ็นมผลเหตรุใหผู้
มตีใจกลผู้าทตีพื่จะเผชติญกวับความเจด็บปวดจากการถผกขล่มเหงทตีพื่ประจวักษร์ตล่อสายตาของเขาแลผู้ว เหตรุการณร์นตีชิ้
ททาใหผู้คนอพพื่น ๆ โกรธแคผู้นจนไดผู้โหล่รผู้องออกมาวล่า “เกอรร์มานติควัสสมควรตาย เกอรร์มานติควัสสมควรตาย” 
เหมพอนอยล่างทตีพื่พวกเขาไดผู้กระททากวับโพลติคารร์พ 

โพลติคารร์พเปฟ็นผผผู้ปกครองดผแลครติสตจวักรแหล่งเมพองสเมอรร์นาและเปฟ็นทตีพื่เคารพนวับถตีอของคนทวัพื่วไป เมพพื่อโพ
ลติคารร์พไดผู้ขล่าววล่ามตีคนกทาลวังพยายามจะจวับทล่าน ทล่านกด็หนตีไปแตล่ถผกเดด็กคนหนนพื่งพบเหด็นเขผู้า จาก
สถานการณร์ทตีพื่เกติดขนชิ้นนตีชิ้และจากการทตีพื่ทล่านไดผู้ฝปันไปวล่าเตตียงของทล่านลรุกตติดไฟในฉวับพลวัน และทล่านไดผู้ถผก
เผาผลาญไปในชวัพื่วอนดใจเดตียว ทล่านกด็สรรุปไดผู้วล่านตีพื่เปฟ็นนชิ้ทาพระทวัยของพระเจผู้าทตีพื่จะใหผู้ทล่านพลตีชตีพเพพพื่อความ
เชพพื่อของตนในคราวนตีชิ้ เพราะฉะนวัชิ้นทล่านจนงไมล่ไดผู้พยายามทตีพื่จะหลบหนตีอตีกเปฟ็นครวัชิ้งทตีพื่สอง คนเหลล่านวัชิ้นทตีพื่มา
จวับกรุมทล่านกด็ประหลาดใจกวับสตีหนผู้าอวันสงบเครล่งขรนมของทล่าน หลวังจากทตีพื่ทล่านไดผู้เลตีชิ้ยงอาหารพวกเขาแลผู้ว
ทล่านกด็ขอเวลาทตีพื่จะอธติษฐานสวัก 1 ชวัพื่วโมง ซนพื่งพวกเขากด็อนรุญาต ทล่านจนงไดผู้อธติษฐานดผู้วยความรผู้อนรนจน
กระทวัพื่งพวกทหารเสตียใจทตีพื่พวกเขาตผู้องกลายเปฟ็นเครพพื่องมพอทตีพื่ถผกสวัพื่งใหผู้มาจวับทล่าน อยล่างไรกด็ตามทล่านไดผู้ถผก
นทาตวัวไปอยผล่ตล่อหนผู้าเจผู้าเมพอง ซนพื่งพติพากษาลงโทษทล่านใหผู้ถผกประหารชตีวติตดผู้วยการเผาไฟทตีพื่ตลาด แตล่กล่อนทตีพื่
การประหารจะเกติดขนชิ้นนวัชิ้นเจผู้าเมพองไดผู้พผดจาหวล่านลผู้อมโนผู้มนผู้าวทล่านวล่า “จงยอมกลล่าวคทาสวัตยร์สาบานทตีพื่



จะละทติชิ้งความเชพพื่อนวัชิ้นและตล่อวล่าพระครติสตร์เถติด แลผู้วเราจะปลล่อยตวัวเจผู้าไป” โพลติคารร์พไดผู้ตอบวล่า 
“ขผู้าพเจผู้าปรนนติบวัตติรวับใชผู้พระองคร์มาเปฟ็นเวลา 86 ปปีแลผู้ว และพระองคร์ไมล่เคยททาผติดตล่อขผู้าพเจผู้าเลยแมผู้แตล่
ครวัชิ้งเดตียว แลผู้วขผู้าพเจผู้าจะหมติพื่นประมาทกษวัตรติยร์ของขผู้าพเจผู้าผผผู้ทรงชล่วยขผู้าพเจผู้าใหผู้รอดไดผู้อยล่างไร?” เมพพื่อ
เปฟ็นเชล่นนตีชิ้ทล่านจนงถผกนทาตวัวไปทตีพื่ตลาดกลางเมพอง ขณะทตีพื่พวกเขากทาลวังเตรตียมฟฟนสทาหรวับเผาทล่านทวัชิ้งเปฟ็น
อยผล่นวัชิ้นชายผผผู้บรติสรุทธติธิ์ทล่านนตีชิ้กด็อธติษฐานตล่อฟป้าสวรรคร์อยล่างเอาจรติงเอาจวัง ทล่านไดผู้ถผกมวัดตติดกวับไมผู้ทตีพื่ปปักไวผู้บน
พพชิ้นแทนทตีพื่จะใชผู้การตอกดผู้วยดผู้วยตะปผตามปกตติ เพราะทล่านไดผู้ยพนยวันกวับพวกเขาวล่าทล่านจะยพนอยผล่เฉย ๆ 
โดยไมล่ขยวับเขยพชิ้อนเลย เมพพื่อไฟไดผู้ถผกจรุดขนชิ้นแลผู้ว เปลวไฟกด็รผู้อนแรงขนชิ้นเรพพื่อย ๆ จนเพชฌฆาตเหลล่านวัชิ้นตผู้อง
เดตินหลบไปดผู้านขผู้างเพราะทนความรผู้อนทตีพื่เพติพื่มขนชิ้นเรพพื่อย ๆ ตล่อไปไมล่ไหว ขณะนวัชิ้นเองผผผู้ปกครองดผแลครติสต
จวักรคนนตีชิ้กด็รผู้องเพลงสรรเสรติญพระเจผู้าทล่ามกลางเปลวไฟนวัชิ้น แตล่เปลวไฟกลวับลผู้อมรอบตวัวทล่านเปฟ็นวงโคผู้ง
โดยไมล่ไดผู้แตะตผู้องตวัวทล่านเลย เมพพื่อเปฟ็นทตีพื่ปรากฏตล่อสายตาเชล่นนวัชิ้นแลผู้ว พวกเขากด็ยวังไมล่ละความพยายาม
ทตีพื่จะประหารชตีวตีตทล่านเสตีย เพชฌฆาตไดผู้รวับคทาสวัพื่งใหผู้แทงทล่านดผู้วยดาบ ทวันใดนวัชิ้นเองเลพอดทตีพื่ไหลออกมา
จากบาดแผลเหลล่านวัชิ้นกด็ไหลลงลงมาดวับไฟนวัชิ้นเสตีย หลวังจากทตีพื่พวกเขาไดผู้พยายามอยผล่หลายครวัชิ้งจนงสามารถ
ประหารชตีวติตทล่านไดผู้ และไดผู้เผาศพของทล่านเสตียโดยไดผู้ปฏติเสธคทาขอรผู้องของเพพพื่อน ๆ ของทล่านทตีพื่จะขอนทา
ศพไปททาพติธตีฝปังตามประเพณตี อยล่างไรกด็ตามพวกเพพพื่อน ๆ ไดผู้ชล่วยกวันหากระดผกของทล่านเทล่าทตีพื่จะเกด็บ
รวบรวมไดผู้แลผู้วนทาไปฝปังอยล่างเหมาะสม ไมล่นานนวักครติสเตตียนอตีก 12 คน ซนพื่งเปฟ็นผผผู้ใกลผู้ชติดกวับโพลติคารร์พกด็
ถผกฆล่าพลตีชตีพเพราะความเชพพื่อของตนดผู้วยเชล่นกวัน

เฟลติสติทาลติส หญติงชาวโรมวันทตีพื่มตีชพพื่อเสตียงเลพพื่องลพอในครุณงามความดตีของนางและยวังเปฟ็นสตรตีครติสเตตียนทตีพื่
เครล่งครวัดในทางของพระเจผู้า นางมตีบรุตรชายทวัชิ้งหมด 7 คนซนพื่งนางไดผู้พรพื่ทาสอนใหผู้ยนดมวัพื่นในพระเจผู้าอยล่าง
มวัพื่นคง พวกเขาเหลล่านตีชิ้ไดผู้กลายเปฟ็นวตีรบรุรรุษในความเชพพื่อทรุกคน เจนวัวรติอวัส บรุตรชายคนโตไดผู้ถผกจวับไปเฆตีพื่ยน
ดผู้วยแสผู้และถผกทวับดผู้วยลผกนชิ้ทาหนวักจนถนงแกล่ความตาย เฟลติคซร์และฟปีลติปถผกตตีดผู้วยกระบองจนสมองแตก
กระจาย ซติลวานวัส บรุตรชายคนทตีพื่4 ถผกฆาตกรรมโดยถผกจวับโยนลงมาจากหนผู้าผาสผงชวัน สล่วนบรุตรคนเลด็ก
อตีก 3 คนนวัชิ้นถผกตวัดศตีรษะ แลผู้วมารดาของพวกเขากด็ถผกตวัดศตีรษะดผู้วยดาบเลล่มเดตียวกวันนวัชิ้นเอง

จวัสตตินซนพื่งเปฟ็นนวักปรวัชญาทตีพื่มตีชพพื่อเสตียงกด็พลตีชตีพในการขล่มเหงครวัชิ้งนตีชิ้ดผู้วย ทล่านเปฟ็นชาวเมพองนตีโพลติสในแควผู้น
สะมาเรตีย เกติดในปปี ค.ศ.103 พอประมาณปปี ค.ศ.133 ขณะทตีพื่ทล่านอายรุไดผู้ 30 ปปีทล่านกด็ไดผู้กลวับใจใหมล่มา
เปฟ็นครติสเตตียน จวัสตติน ไดผู้เขตียนจดหมายอยล่างยอดเยตีพื่ยมไปถนงพวกตล่างชาตติเพพพื่อชวักจผงใหผู้พวกเขากลวับใจ



ใหมล่มาหาความเชพพื่อทตีพื่ทล่านพนพื่งไดผู้รวับมานตีชิ้ ทล่านยวังไดผู้ดทาเนตินชตีวติตทตีพื่บรติสรุทธติธิ์ และไรผู้ตทาหนติจนกระทวัพื่งสมควรทตีพื่
จะไดผู้ตทาแหนล่งนวักปรวัชญาครติสเตตียน ทล่านไดผู้ใชผู้ความสามารถพติเศษของทล่านในการชวักจผงพวกยติวใหผู้เชพพื่อใน
ความจรติงเกตีพื่ยวกวับพติธตีตล่าง ๆ ของครติสเตตียน ทล่านไดผู้ใชผู้เวลาในการเดตินทางอยล่างมากมายจนมาทตีพื่พทานวัก
อยผล่ในกรรุงโรม ทล่านกลายเปฟ็นผผผู้ดผแลโรงเรตียนเอกชนแหล่งหนนพื่งซนพื่งไดผู้สวัพื่งสอนลผกศติษยร์หลายคนซนพื่งภายหลวังไดผู้
กลายเปฟ็นวตีรบรุรรุษผผผู้ยติพื่งใหญล่ ทล่านยวังไดผู้เขตียนบทความเพพพื่อชตีชิ้ใหผู้เหด็นถนงความผติดของความเชพพื่อทตีพื่ออกนอกลผล่
นอกทางในทรุกรผปแบบ ขณะทตีพื่พวกลวัทธตินอกคอกเรติพื่มจะปฏติบวัตติตล่อพวกครติสเตตียนดผู้วยความรรุนแรง จวัสตติ
นกด็ไดผู้เขตียนคทาแถลงการณร์ครวัชิ้งแรก เพพพื่อแกผู้ขผู้อกลล่าวหาเกตีพื่ยวกวับความเชพพื่อของครติสเตตียนดผู้วยความชพพื่นชม
ทตีพื่มตีตล่อพวกครติสเตตียน และไดผู้สล่งจดหมายอธติบายทตีพื่มตีขผู้อความดวังกลล่าวไปถนงจวักรพรรดติมาควัส จดหมาย
ฉบวับนตีชิ้ททาใหผู้จวักรพรรดติทรงออกพระราชโองการในลวักษณะทตีพื่ชพพื่นชมพวกครติสเตตียน เหตรุการณร์นตีชิ้แสดงใหผู้
เหด็นวล่า จวัสตตินเปฟ็นอวัจฉรติยะและเปฟ็นผผผู้รผผู้อยล่างแทผู้จรติง 

หลวังจากนวัชิ้นไมล่นานนวัก จวัสตตินกด็ไดผู้เขผู้าประลองเชาวนร์ปปัญญากวับเครสเซด็น ซนพื่งเปฟ็นนวักปรวัชญาในแนวความ
คติดแบบซตินนติคทตีพื่มตีชพพื่อเสตียงคนหนนพื่ง (กลรุล่มทตีพื่เชพพื่อวล่าแรงจผงใจของมนรุษยร์มาจากความชวัพื่วรผู้าย และความเหด็น
แกล่ตวัวเสมอ) การโตผู้แยผู้งของทล่านมตีพลวังอทานาจมาก แตล่กลวับเปฟ็นทตีพื่ชติงชวังของซตินนติคคนนตีชิ้จนเขาตวัดสตินใจทตีพื่
จะฆล่าทล่านเสตีย คทาแถลงการณร์ครวัชิ้งทตีพื่ 2 ของจวัสตตินเพพพื่อแกผู้ขผู้อกลล่าวหาของฝป่ายตรงขผู้ามทตีพื่จะหาเหตรุใชผู้
ความรรุนแรงกวับพวกครติสเตตียน พวกเครสเซด็นจนงมตีโอกาสทตีพื่จะโนผู้มนผู้าวใหผู้จวักรพรรดติมตีอคตติกวับผผผู้เขตียน
จดหมายฉบวับนตีชิ้ ซนพื่งเปฟ็นเหตรุใหผู้จวัสตตินกวับ เพพพื่อนของทล่านอตีก 6 คนถผกจวับ เมพพื่อพวกเขาถผกสวัพื่งใหผู้ทติชิ้งความ
เชพพื่อของตน และใหผู้ถวายเครพพื่องบผชาแกล่รผปเคารพเหลล่านวัชิ้นของพวกลวัทธตินอกคอก พวกเขากด็ปฏติเสธไมล่
ยอมททาทวัชิ้งสองอยล่าง เพราะเหตรุนตีชิ้พวกเขาจนงไดผู้รวับการพติพากษาลงโทษใหผู้ถผกเฆตีพื่ยนดผู้วยแสผู้ และถผกตวัด
ศตีรษะ นอกจากนตีชิ้ยวังมตีครติสเตตียนอตีกหลายทตีพื่ถผกตวัดศตีรษะเพราะไดผู้ปฏติเสธทตีพื่จะถวายเครพพื่องบผชาแกล่รผป
เคารพจผปปีเตอรร์

ในยรุคนตีชิ้เอง ไดผู้เกติดการขล่มเหงอยล่างนล่ากลวัวขนชิ้นในประเทศฝรวัพื่งเศสโดยเฉพาะอยล่างยติพื่งในเมพองลตีออนสร์ทตีพื่ซนพื่ง
การทรมานครติสเตตียนเกพอบจะอยผล่เหนพอการบรรยายเลยจรติง ๆ แมผู้แตล่พวกคนรวับใชผู้ และพวกทาสของ
ครติสเตตียนทตีพื่รพื่ทารวยกด็ถผกจวับมาดนงกระดผกขผู้อตล่อจนหลรุด และถผกทรมานเพพพื่อบวังควับใหผู้พวกเขากลล่าวหาเจผู้า
นาย และนายจผู้างของตน



บลานดตินล่าซนพื่งเปฟ็นสตรตีครติสเตตียนถผกแขวนกวับแผล่นไมผู้ทตีพื่ปปักอยผล่บนพพชิ้นและถผกปลล่อยใหผู้อยผล่ในทตีพื่โลล่งใน
ลวักษณะนวัชิ้น เพพพื่อเปฟ็นอาหารของสวัตวร์ปป่า ในชล่วงเวลาแหล่งความเปฟ็นความตายนวัชิ้นเธอไดผู้อธติษฐานอยล่าง
ขะมวักเขมผู้นซนพื่งเปฟ็นทตีพื่หนรุนใจแกล่ผผผู้อพพื่นเปฟ็นอยล่างยติพื่ง แตล่ไมล่มตีสวัตวร์ปป่าตวัวใดแตะตผู้องเธอเลยเธอจนงถผกนทาตวัว
กลวับไปครุมขวังในครุกอตีก ตล่อมาเธอไดผู้ถผกนทาตวัวมาลงโทษพรผู้อมกวับพด็อนทติควัสเดด็กหนรุล่มทตีพื่มตีอายรุเพตียง 15 ปปี
เทล่านวัชิ้น ความเชพพื่ออยล่างมวัพื่นคงของคนทวัชิ้งสองททาใหผู้ฝผงชนโกรธแคผู้นอยล่างยติพื่งจนไมล่ยอมคทานนงถนงเพศสตรตี
ของเธอและความเยาววัยของผผผู้ถผกขล่มเหงอตีกคนหนนพื่งถนงกวับไดผู้ใชผู้วติธตีการลงโทษและการทรมานตล่อคนทวัชิ้ง
สองในทรุกรผปแบบอยล่างรรุนแรง บลานดตินล่าไดผู้หนรุนใจพด็อนทติควัสใหผู้มตีจติตใจทตีพื่เขผู้มแขด็งจนเขาไดผู้รวักษาความ
เชพพื่อนวัชิ้นไวผู้จนถนงแกล่ความตาย หลวังจากทตีพื่บลานดตินล่าไดผู้ทนตล่อการทรมานทวัชิ้งปวงแลผู้วในทตีพื่สรุดเธอกด็ถผก
สวังหารดผู้วยดาบ

ผผผู้ยอมพลตีชตีพบางคนถผกเยด็บไวผู้ในตาขล่าย และถผกจวับโยนใสล่เขาววัวกระทติงปป่า ทตีพื่จรติงแลผู้วความอาฆาตแคผู้น
ของพวกลวัทธตินอกคอกกด็ททาเลยเถติดถนงขนาดทตีพื่พวกเขาไดผู้จวัดพวกทหารยามคอยเฝป้าศพของพวก
ครติสเตตียน เพราะเกรงวล่าเพพพื่อน ๆ ของคนทตีพื่ตายไปแลผู้วจะมาขโมยศพเหลล่านวัชิ้นไป

ครติสเตตียนทตีพื่พลตีชตีพในยรุคนตีชิ้จะไดผู้รวับการประดวับและสวมดผู้วยมาลวัยดอกไมผู้ซนพื่งเลด็งถนงวล่าเขาจะไดผู้รวับมงกรุฎ
แหล่งสงล่าราศตีบนสวรรคร์

เมพพื่อมตีการเปปิดหลรุมฝปังศพของพวกครติสเตตียนทตีพื่ยอมพลตีชตีพเพพพื่อความเชพพื่อนวัชิ้น ซากกระดผกทตีพื่หลงเหลพออยผล่จะ
บล่งบอกใหผู้เหด็นถนงเหตรุการณร์ทตีพื่นล่าสะพนงกลวัวนวัชิ้น ศตีรษะหลรุดออกจากรล่าง ซตีพื่โครงและกระดผกสะบวักไหลล่หวัก 
และกระดผกทตีพื่พบมวักจะถผกเผาดผู้วยไฟจนไหมผู้เกรตียม ทวัชิ้ง ๆทตีพื่คนพวกนตีชิ้ไดผู้ถผกขล่มเหงอยล่างนล่ากลวัวตามทตีพื่เรา
ไดผู้อล่านกวันมาแลผู้ว แตล่คทาจารนกทตีพื่หลรุมฝปังศพกด็เผยใหผู้เหด็นสวันตติสรุข ความชพพื่นชมยตินดตี และชวัยชนะ ตล่อไปนตีชิ้
เปฟ็นคทาจารนกบางสล่วนซนพื่งจะขอหยติบยกมาเสนอ ณ ทตีพื่นตีชิ้

“มารร์เซตีย ถผกฝปังไวผู้ทตีพื่นตีชิ้และไดผู้ไปสผล่สรุคตติพรผู้อมดผู้วยความฝปันของสวันตติสรุขนวัชิ้น”

“ลอเรนซร์ถนงบรุตรชายทตีพื่นล่ารวักทตีพื่สรุดของเขา เหลล่าทผตสวรรคร์ไดผู้รวับพล่อไปแลผู้ว”



“ชวัยชนะในสวันตติสรุขและในพระครติสตร์”

“เมพพื่อทรงเรตียก เขากด็จากไปอยล่างมตีสวันตติสรุข”

แตล่เราจะยติพื่งเหด็นพลวังของคทาจารนกเหลล่านตีชิ้เมพพื่อนทาไปเปรตียบเทตียบกวับคทาจารนกของพวกทตีพื่อยผล่ในลวัทธติ
นอกคอก เชล่น 

“จงมตีชตีวติตอยผล่เพพพื่อเวลานตีชิ้ เพราะไมล่อาจจะแนล่ใจในเรพพื่องอพพื่นไดผู้เลย”

“ขผู้าพเจผู้าชผมพอทวัชิ้งสองขผู้างขนชิ้นตล่อตผู้านพระทวัชิ้งปวงทตีพื่ฉรุดขผู้าพเจผู้าไปเสตียเมพพื่ออายรุเพตียง 20 ปปีเทล่านวัชิ้น แมผู้วล่า
ขผู้าพเจผู้าจะไมล่เคยททาผติดคติดรผู้ายใด ๆเลย”

“ครวัชิ้งหนนพื่งขผู้าพเจผู้าไมล่เคยมตีตวัวตน เดตีดี๋ยวนตีชิ้ขผู้าพเจผู้าไมล่มตีตวัวตน ขผู้าพเจผู้าไมล่รผผู้อะไรเกตีพื่ยวกวับเรพพื่องนตีชิ้เลย และ
ขผู้าพเจผู้ากด็ไมล่วติตกทรุกขร์รผู้อนในเรพพื่องนตีชิ้ดผู้วย”

“ผผผู้สวัญจรอยล่าแชล่งดล่าขผู้าพเจผู้าเมพพื่อทล่านเดตินผล่านไป เพราะขผู้าพเจผู้ากทาลวังอยผล่ในความมพดและไมล่สามารถจะ
ตอบคทาถามใด ๆไดผู้”

สวัญญลวักษณร์ของครติสเตตียนทตีพื่พบไดผู้บล่อยบนผนวังของอรุโมงคร์ฝปังศพ ไดผู้แกล่ คนเลตีชิ้ยงแกะทตีพื่กทาลวังแบกลผกแกะ
อยผล่บนบล่าเรพอทตีพื่กางใบออกอยล่างเตด็มทตีพื่ พติณ สมอ มงกรุฎ เถาองรุล่น และทตีพื่พบบล่อยทตีพื่สรุดคพอ ปลา

การขข่มเหงยตุคตผู้นโดยทรักี่วไปครรัขึ้งทกกี่ 5 เรริกี่มตรัขึ้งแตข่การปกครองของจรักรพรรดริ เซซ็ฟเวอรรัส ในปปีค.ศ. 192

เซด็ฟเวอรวัสไดผู้เปฟ็นจวักรพรรดติในปปี ค.ศ.192 เมพพื่อพระองคร์ทรงฟฟฟื้นจากอาการไขผู้หนวักโดยการรวักษาของ
ครติสเตตียนผผผู้หนนพื่ง พระองคร์กด็กลายเปฟ็นคนทตีพื่ชพพื่นชมพวกครติสเตตียน แตล่อคตติและความเดพอดดานของฝผงชนทตีพื่
โงล่เขลากด็โถมทวับลงมาบนพวกครติสเตตียนอตีก พวกลวัทธตินอกคอกตพพื่นตระหนกกวับความเจรติญรรุล่งเรพองของ
พวกครติสเตตียน จนงไดผู้มตีการรพชิ้อฟฟฟื้นกฎหมายทตีพื่ลผู้าสมวัยและการใสล่รผู้ายปป้ายสตีขนชิ้นมาใชผู้อตีกโดยใสล่รผู้ายวล่า ภวัย



พติบวัตติและเคราะหร์กรรมตล่าง ๆ ทตีพื่เกติดขนชิ้นนวัชิ้นเปฟ็นเพราะพวกอาจารยร์ของครติสเตตียนเปฟ็นตผู้นเหตรุ จนงเรติพื่มมตี
การขล่มเหงระลอกใหมล่ดผู้วยการใชผู้ไฟ ดาบ สวัตวร์ปป่า และการจองจทากวับพวกครติสเตตียน แมผู้แตล่ศพของ
ครติสเตตียนทตีพื่ถผกฝปังไวผู้กด็ถผกลากออกมาจากหลรุมฝปังศพ และนทามาดผหมติพื่นเหยตียดหยามในทรุกรผปแบบ แมผู้
กระนวัชิ้นกด็ตามขล่าวประเสรติฐกด็ยวังคงยพนหยวัดตล่อการโจมตตีของศวัตรผทตีพื่ปป่าเถพพื่อนเหลล่านวัชิ้น เทอรร์ทวัลเลตีพื่ยนซนพื่งเปฟ็น
ผผผู้ทตีพื่มตีชตีวติตอยผล่ในยรุคนวัชิ้นไดผู้เปปิดเผยใหผู้เราทราบวล่า ถผู้าครติสเตตียนทวัชิ้งหมดยผู้ายออกจากดตินแดนตล่าง ๆ ทตีพื่พวก
โรมวันครอบครองอยผล่ จวักรวรรดติโรมวันกด็แทบจะไมล่มตีประชากรหลงเหลพออยผล่เลย ครติสเตตียนผผผู้ยอมพลตีชตีพ
เพพพื่อความเชพพื่อบางทล่านในชล่วงเวลานตีชิ้ทตีพื่เราจะขอนทามาแบล่งปปัน ไดผู้แกล่

นางราอติส ผผผู้ถผกยางชวันทตีพื่ตผู้มจนเดพอดเทใสล่ศรตีษะแลผู้วจนงถผกเผาดผู้วยไฟ มารดาของเธอกด็พลตีชตีพไปดผู้วยเชล่น
กวันโพไทนตีนล่านผู้องสาวของนางราอติสถผกประหารชตีวติตในลวักษณะเดตียวกวันกวับนางราอติส อยล่างไรกด็ตามบาสติ
ลติเดด็สซนพื่งเปฟ็นนายทหารคนหนนพื่งทตีพื่ไดผู้รวับคทาสวัพื่งใหผู้มาดผแลการประหารชตีวติตนางโพไทนตีนล่าไดผู้กลวับใจเสตียใหมล่
เพราะการเปฟ็นพยานของเธอ แตล่ในฐานะทตีพื่บาสติลติเดด็สเปฟ็นนายทหารจนงตผู้องมตีการใหผู้สวัตยร์ปฏติญาณตาม
ระเบตียบทตีพื่กทาหนดไวผู้ บาสติลติเดด็สไดผู้ปฏติเสธโดยกลล่าววล่า ตวัวทล่านเองไมล่สามารถสาบานตล่อพวกรผปเคารพ
โรมวันไดผู้เพราะวล่า บวัดนตีชิ้ทล่านไดผู้กลายเปฟ็นครติสเตตียนเสตียแลผู้ว ตอนแรกคนพวกนวัชิ้นตกตะลนงดผู้วยความ
ประหลาดใจจนแทบไมล่เชพพื่อกวับสติพื่งทตีพื่ตวัวเองไดผู้ยตินเลย แตล่ทวันทตีทตีพื่ทล่านยพนยวันคทาตอบของทล่านอตีก ทล่านกด็ถผก
ลากไปอยผล่ตล่อหนผู้าผผผู้พติพากษา ถผกจวับเขผู้าครุก หลวังจากนวัชิ้นกด็ถผกนทาตวัวไปตวัดศตีรษะอยล่างรวดเรด็ว

ไอรตีแนอวัสซนพื่งเปฟ็นผผผู้ปกครองดผแลครติสตจวักรแหล่งเมพองลตีออนสร์ เกติดในประเทศกรตีก และไดผู้รวับการศนกษา
แบบครติสเตตียน เปฟ็นทตีพื่เชพพื่อกวันโดยทวัพื่วไปวล่าทล่านเปฟ็นผผผู้เขตียนเรพพื่องราวเกตีพื่ยวกวับการขล่มเหงทตีพื่เมพองลตีออนสร์ 
ทล่านเปฟ็นผผผู้สพบทอดตทาแหนล่งผผผู้ปกครองดผแลครติสตจวักรแหล่งเมพองลตีออนสร์ตล่อจากโพธตินวัสผผผู้ยอมพลตีชตีพไปแลผู้ว
นวัชิ้น ทล่านไดผู้ดผแลเขตปกครองของทล่านดผู้วยความเปฟ็นธรรมอยล่างหาทตีพื่เปรตียบมติไดผู้ ตามปกตติแลผู้วทล่านเปฟ็นผผผู้
ทตีพื่มตีความรผู้อนรนในการควัดคผู้านความเชพพื่อทตีพื่ออกนอกลผล่นอกทาง ใบปลติวทตีพื่ทล่านเขตียนขนชิ้นมากด็เกติดผลอยล่าง
มากมายในเวลานวัชิ้น ความรผู้อนรนในการสนวับสนรุนและสล่งเสรติมพวกครติสเตตียนนวัชิ้นททาใหผู้ทล่านเปฟ็นบรุคคลซนพื่ง
ไมล่เปฟ็นทตีพื่พนงปรารถนาของจวักรพรรดติ เพราะเหตรุนตีชิ้ในปปีค.ศ. 202 ทล่านจนงถผกตวัดศตีรษะเสตีย

การขล่มเหงตล่าง ๆในเวลานตีชิ้กด็ขยายไปถนงทวตีปแอฟรติกา และมตีหลายคนทตีพื่ไดผู้พลตีชตีพไปในสล่วนนวัชิ้นของโลก 
บรุคคลสทาควัญในพวกนตีชิ้ ไดผู้แกล่ 



เพอรร์เพทวัว สตรตีอายรุประมาณ 26 ปปีทตีพื่แตล่งงานแลผู้วและมตีลผกนผู้อยทตีพื่ยวังเปฟ็นทารกอยผล่คนหนนพื่ง เธอถผกจวับ
โทษฐานเปฟ็นครติสเตตียน บติดาของเธอซนพื่งรวักเธอมากกด็ไปปลอบประโลมเธอในขณะทตีพื่เธอถผกครุมขวังอยผล่นวัชิ้น 
และพยายามทตีพื่จะพผดจาหวล่านลผู้อมใหผู้เธอปฏติเสธความเชพพื่อของครติสเตตียนเสตีย อยล่างไรกด็ตาม เพอรร์เพทวัว
ไดผู้เพติกเฉยตล่อการอผู้อนวอนทรุกอยล่าง การตวัดสตินใจเชล่นนตีชิ้ททาใหผู้บติดาของเธอโกรธจนงไดผู้ทรุบตตีเธออยล่าง
รรุนแรง และไมล่ยอมมาเยตีพื่ยมเธออยผล่หลายววันในชล่วงเวลานวัชิ้นเอง เธอกวับคนอพพื่น ๆ ทตีพื่ถผกขวังอยผล่นวัชิ้นกด็รวับบวัพ
ตติศมาในครุกนวัชิ้นนวัพื่นเอง เพราะเมพพื่อกล่อนนตีชิ้พวกเขาเปฟ็นแตล่เพตียงผผผู้ทตีพื่กลวับใจใหมล่เทล่านวัชิ้น เมพพื่อเธอถผกนทาตวัวมา
อยผล่ตล่อ หนผู้าเจผู้าเมพองมตินผทติอวัส เธอกด็ถผกสวัพื่งใหผู้ถวายเครพพื่องบผชาแกล่รผปเคารพเหลล่านวัชิ้น เมพพื่อเธอปฏติเสธกด็ถผกสวัพื่ง
ใหผู้นทาตวัวไปขวังไวผู้ในครุกมพด และถผกตวัดขาดจากลผกนผู้อยของเธอ เวลาลล่วงเลยไปนานมาก แลผู้วบติดาของเธอ
มาเยตีพื่ยมเธออตีกเปฟ็นครวัชิ้งทตีพื่ 2 และไดผู้พยายามอผู้อนวอนอตีกครวัชิ้งหนนพื่งใหผู้เธอปฏติเสธความเชพพื่อของครติสเตตียน
เสตีย ครวัชิ้งนตีชิ้บติดาของเธอไดผู้กระททาอยล่างนรุล่มนวล และถล่อมใจลงจนถนงทตีพื่สรุด แตล่เธอกด็ยวังไมล่ยอมอล่อนขผู้อใหผู้แกล่
อติทธติพลของมนรุษยร์ไมล่วล่าจะมาในรผปแบบใดกด็ตาม เธอไดผู้ตกลงใจไวผู้แลผู้ววล่าเธอจะยอมสละทรุกสติพื่งเพพพื่อเหด็น
แกล่พระครติสตร์ เธอเพตียงแตล่พผดกวับบติดาวล่า “นชิ้ทาพระทวัยของพระเจผู้าจะตผู้องสทาเรด็จ” เพอรร์เพทวัวไดผู้พติสผจนร์ใหผู้
เหด็นถนงความกลผู้าหาญ และกทาลวังใจอวันเขผู้มแขด็งของเธอในขณะทตีพื่เธอถผกพติพากษา ผผผู้พติพากษาไดผู้
ขอรผู้องใหผู้เธอคทานนงถนงนชิ้ทาตาบติดาของเธอ นนกถนงลผกนผู้อยของเธอซนพื่งยวังชล่วยเหลพอตนเองไมล่ไดผู้ และนนกถนง
ชตีวติตของเธอเอง แตล่เธอสามารถเอาชนะความรผผู้สนกและอารมณร์ตามธรรมชาตติทรุกอยล่าง เธอไดผู้ลพมความ
คติดในเรพพื่องความเจด็บปวดทวัชิ้งทางรล่างกายและจติตใจ และตวัดสตินใจทตีพื่จะสละอารมณร์อวันอล่อนไหวและความ
รผผู้สนกหววัพื่นไหวทรุกอยล่างของมนรุษยร์เพพพื่อแลกกวับสวัจธรรมและสงล่าราศตีทตีพื่พระครติสตร์ทรงมอบใหผู้ พวกเขากด็
พยายามทรุกวติถตีทางทตีพื่จะโนผู้มนผู้าวเธอใหผู้เหด็นวล่าขผู้อเสนอตล่าง ๆ ของพวกเขานวัชิ้นนรุล่มนวลในขณะทตีพื่ศาสนา
ของเธอนวัชิ้นไมล่นรุล่มนวลเลย แตล่กลวับไรผู้ผลโดยสติชิ้นเชติง พวกเขาจนงนทาตวัวเธอกลวับไปขวังอตีกเพพพื่อรอการ
ประหารชตีวติต 

มตีอตีกหลายคนทตีพื่จะถผกประหารชตีวติตพรผู้อมกวับเธอ ในจทานวนคนเหลล่านตีชิ้กด็มตี ฟปีลติซติแทส สตรตีครติสเตตียนทตีพื่
แตล่งงานแลผู้วและกทาลวังทผู้องแกล่ รตีโวคาทวัสเปฟ็นทาสชาวเมพองคารร์เธจทตีพื่กลวับใจใหมล่แตล่ยวังไมล่ไดผู้รวับพติธตีบวัพตติศ
มา ชพพื่อของนวักโทษคนอพพื่น ๆ ทตีพื่จะถผกทรมานในครวัชิ้งนตีชิ้คพอ ซาเทอรร์ ซาเทอรร์นตินวัส และซตีควันดผลวัส เมพพื่อถนงววัน
ประหารชตีวติต พวกเขากด็ถผกนทาตวัวไปยวังสนามกตีฬาทตีพื่มตีอวัฒจวันทรร์ลผู้อมรอบ ซาเทอรร์ ซาเทอรร์นตินวัส และรตีโว
คาทวัสถผกสวัพื่งใหผู้วติพื่งไประหวล่างกลางแถวของนายพรานลล่าสวัตวร์ ซนพื่งเปฟ็นผผผู้ดผแลสวัตวร์ปป่าทตีพื่ใชผู้ในการทรมานดผู้วย
นายพรานทตีพื่แขด็งแรงเหลล่านตีชิ้จะเขผู้าแถวเปฟ็นแถวหนผู้ากระดาน 2 แถวหวันหนผู้าเขผู้าหากวัน ครติสเตตียนทวัชิ้งสาม



คนนวัชิ้นจะตผู้องวติพื่งไประหวล่างแถวของนายพรานลล่าสวัตวร์เหลล่านตีชิ้ และขณะทตีพื่พวกเขากทาลวังวติพื่งผล่านไปนวัชิ้นกด็จะ
ถผกเฆตีพื่ยนตตีและลงไมผู้ลงมพออยล่างทารรุณ ฟปีลติซติแทสกวับเพอรร์เพทวัวถผกจวับเปลพชิ้องผผู้าออก และโยนใหผู้ววัว
กระทติงทตีพื่บผู้าคลวัพื่งตวัวหนนพื่ง สวัตวร์ดรุรผู้ายตวัวนวัชิ้นกด็โผเขผู้ามาททารผู้ายเพอรร์เพทวัวในครวัชิ้งแรก ซนพื่งททาใหผู้เธอตกใจจน
ททาอะไรไมล่ถผก แตล่แลผู้วมวันกด็พรุล่งเขผู้าใสล่ฟปีลติซติแทสแทน และขวติดเธอดผู้วยเขาจนเธอบาดเจด็บสาหวัส มวันไมล่ไดผู้
ฆล่าเธอทวัชิ้งสองคน เพชฌฆาตจนงททาหนผู้าทตีพื่สวังหารพวกเธอเสตียดผู้วยดาบ รตีโวคาทวัสกวับซาเทอรร์ตล่างกด็ถผกฝผง
สวัตวร์ปป่ารรุมกวัดจนตาย ซาเทอรร์นตินวัสถผกตวัดศตีรษะ สล่วนซตีควันดผลวัสตายในครุก การประหารครวัชิ้งนตีชิ้เกติดขนชิ้นใน
เดพอนมตีนาคม ปปีค.ศ. 205

เซสติเลตีย หญติงสาวทตีพื่มาจากตระกผลผผผู้ดตีในกรรุงโรมไดผู้แตล่งงานกวับสรุภาพบรุรรุษชพพื่อวาเลอเรตีพื่ยน เธอไดผู้เปฟ็นเหตรุ
ใหผู้สามตีและนผู้องชายกลวับใจเสตียใหมล่ ชายหนรุล่มทวัชิ้งสองถผกตวัดศตีรษะ แตล่เจผู้าหนผู้าทตีพื่ผผผู้พาคนทวัชิ้งสองไปททาการ
ประหารซนพื่งไดผู้กลวับใจเสตียใหมล่จากการเปฟ็นพยานของเขาทวัชิ้งสองกด็ประสบชะตากรรมในลวักษณะเดตียวกวัน
ดผู้วย สล่วนตวัวหญติงสาวผผผู้นตีชิ้ถผกเปลพชิ้องผผู้าและถผกจวับแชล่ในอล่างนชิ้ทาเดพอดเปฟ็นเวลานาน แลผู้วจนงถผกตวัดศตีรษะ
ดผู้วยดาบ เหตรุการณร์เหลล่านตีชิ้เกติดขนชิ้นในปปีค.ศ. 222

การขข่มเหงยตุคตผู้นโดยทรักี่วไปครรัขึ้งทกกี่ 6 ภายใตผู้การปกครองของจรักรพรรดริ แมซ็คซซ์สริมรัส ในปปีค.ศ. 235

ขณะนวัชิ้นองคร์พระผผผู้เปฟ็นเจผู้าผผผู้ทรงกล่อตวัชิ้งกลรุล่มครติสเตตียนและสถาปนาครติสตจวักรไดผู้สติชิ้นพระชนมร์ไปประมาณ 
200 ปปีแลผู้ว แตล่ครติสเตตียนกด็ยวังคงเปฟ็นเปป้าสายตาทางดผู้านศตีลธรรมเหมพอนเดติม โดยไมล่เกรงกลวัวผลทตีพื่จะเกติด
ขนชิ้นกวับตวัวเอง และดผู้วยวตีรกรรมทตีพื่เกติดขนชิ้นบล่อยครวัชิ้งอยล่างตล่อเนพพื่องนตีพื่เอง เราจนงเชพพื่อมวัพื่นวล่าพวกเขาไดผู้รวับฤทธติธิ์
อทานาจจากพระเจผู้าในการกระททาเชล่นนวัชิ้นไดผู้ 

ตล่อมาในปปี ค.ศ.235 ในรวัชกาลจวักรพรรดติแมกสติมวัส การขล่มเหงครติสเตตียนไดผู้เรติพื่มตผู้นขนชิ้นอตีกครวัชิ้ง ทตีพื่เมพองแคพ
พาโดเซตีย ประมรุขของเมพองนตีชิ้คพอ ซตีมติรามวัสไดผู้พยายามอยล่างทรุกวติถตีทางทตีพื่เขาสามารถททาไดผู้เพพพื่อกทาจวัดพวก
ครติสเตตียนใหผู้หมดไปเสตียจากอาณาจวักรแหล่งนตีชิ้ 

บรุคคลสทาควัญทตีพื่ตผู้องจบชตีวติตลงในรวัชกาลนตีชิ้ ไดผู้แกล่ แอนทตีรอส ชาวกรตีกซนพื่งเปฟ็นผผผู้ปกครองดผแลเขตครติสตจวักร
ในกรรุงโรม ทล่านไดผู้ททาใหผู้รวัฐบาลแหล่งกรรุงโรมขวัดเคพองใจโดยไดผู้ททาการรวบรวมวตีรกรรมของครติสเตตียนทตีพื่



ยอมพลตีชตีพเพพพื่อความเชพพื่อของตน และยวังมตีครติสเตตียนอตีกหลายตล่อหลายคนทตีพื่ไดผู้ยอมสละชตีวติตไปในเวลานตีชิ้
รวมทวัชิ้ง ฮติปโพลติทวัส ซนพื่งเปฟ็นนวักเทศนร์ผผผู้ดทารงตทาแหนล่งอวันสผงสล่ง ทล่านไดผู้ถผกมวัดดผู้วยเชพอกกวับมผู้าปป่าและถผก
ลากไปจนขาดใจตายในทตีพื่สรุด

ขณะทตีพื่การขล่มเหงในครวัชิ้งนตีชิ้กทาลวังดทาเนตินไปอยล่างบผู้าคลวัพื่งนวัชิ้น มตีครติสเตตียนเปฟ็นอวันมากทตีพื่ถผกฆล่าโดยไมล่มตีการ
ไตล่สวนพติจารณาคดตีใด ๆ ทวัชิ้งสติชิ้น และศพกด็ถผกโยนกองรวม ๆ กวันไวผู้ 50 ศพบผู้าง 60 ศพบผู้าง ในหลรุม
เดตียวกวันนวัชิ้นเองโดยไมล่มตีการใหผู้เกตียรตติแกล่ผผผู้ตายเลยแมผู้แตล่นผู้อย 

จวักรพรรดติแมคซร์สติมวัสสติชิ้นพระชนมร์ในปปี ค.ศ.238 ผผผู้ทตีพื่สพบทอดบวัลลวังกร์ตล่อมาคพอ จวักรพรรดติกอรร์เดตียน ซนพื่งใน
ระหวล่างรวัชสมวัยของพระองคร์และรวัชสมวัยของจวักรพรรดติฟปีลติปทตีพื่สพบทอดราชบวัลลวังกร์ตล่อจากพระองคร์นวัชิ้น ค
รติสตจวักรกด็ปลอด จากการถผกขล่มเหงเปฟ็นชล่วงระยะเวลานานกวล่า 10 ปปี แตล่ในปปี ค.ศ. 249 กด็มตีการขล่มเหง
อยล่างรรุนแรงเกติดขนชิ้นอตีกในเมพองอเลด็คซานเดรตีย อยล่างไรกด็ตามเปฟ็นทตีพื่นล่าสวังเกตวล่า การขล่มเหงครวัชิ้งนตีชิ้ไดผู้เกติด
ขนชิ้นจากการปลรุกปปัปี่นของปรุโรหติตพวกลวัทธตินอกคอก โดยทตีพื่จวักรพรรดติไมล่ไดผู้ทราบเรพพื่องเลย ในครวัชิ้งนตีชิ้พวก
ประชาชนมตีความโกรธแคผู้นตล่อพวกครติสเตตียนอยล่างยติพื่ง พวกเขาไดผู้พวังเขผู้าไปในบผู้านของพวกครติสเตตียน 
ขโมยทรวัพยร์สติพื่งของทตีพื่ดตีทตีพื่สรุดไป ททาลายขผู้าวของทตีพื่เหลพออยผล่นวัชิ้น และไดผู้ฆล่าเจผู้าของบผู้านเหลล่านวัชิ้นดผู้วย

การขข่มเหงยตุคตผู้นโดยทรักี่วไปครรัขึ้งทกกี่ 7 ภายใตผู้การปกครองของจรักรพรรดริเดสริอรัส ในปปี ค.ศ.249 

ตล่อมาในปปีค.ศ. 249 เมพพื่อเดสติอวัสเปฟ็นจวักรพรรดติแหล่งกรรุงโรม การขล่มเหงอยล่างนล่ากลวัวตล่อพวกครติสเตตียนกด็
เปปิดฉากขนชิ้นอตีกครวัชิ้ง การขล่มเหงครวัชิ้งนตีชิ้เกติดขนชิ้นดผู้วยสาเหตรุสล่วนหนนพื่งมาจากความเกลตียดชวังทตีพื่พระองคร์มตีตล่อฟปี
ลติปจวักรพรรดติทตีพื่ครองบวัลลวังกร์กล่อนหนผู้าพระองคร์ เพราะเชพพื่อกวันวล่าฟปีลติปเองกด็เปฟ็นครติสเตตียนดผู้วย และสาเหตรุ
อตีกสล่วนหนนพื่งกด็มาจากความอติจฉาของพระองคร์ทตีพื่มตีตล่อครติสเตตียนทตีพื่เพติพื่มจทานวนขนชิ้นอยล่างรวดเรด็ว ในขณะทตีพื่
วติหารตล่าง ๆ ของพวกลวัทธตินอกคอกถผกทอดทติชิ้งจนเกพอบจะรกรผู้างไปหมดแลผู้ว แตล่ครติสตจวักรทวัชิ้งหลายของ
พวกครติสเตตียนนวัชิ้นกลวับคนกควักและเตด็มไปดผู้วยคนทตีพื่กลวับใจใหมล่อยล่างตล่อเนพพื่อง จวักรพรรดติเดสติอวัสทรงกรติชิ้ว
ดผู้วยเหตรุนตีชิ้จนงไดผู้พยายามทตีพื่จะกทาจวัดชพพื่อครติสเตตียนใหผู้หมดไปเสตียตามทตีพื่พระองคร์ไดผู้ลวัพื่นวาจาไวผู้แลผู้ว และชล่าง
เปฟ็นชล่วงเวลาทตีพื่เลวรผู้ายสทาหรวับครติสเตตียนเสตียจรติง ๆเพราะไดผู้เกติดเรพพื่อง ทตีพื่นล่าเศรผู้าใจขนชิ้นคพอ ในสล่วนของขล่าว
ประเสรติฐนวัชิ้นไดผู้มตีความเชพพื่อทตีพื่ผติด ๆหลายอยล่างคพบคลานเขผู้ามาในครติสตจวักร พวกครติสเตตียนตล่างกด็ไมล่ลง



รอยกวันเพราะมตีการแบล่งพรรคแบล่งพวกเขผู้าขผู้างพวกพผู้องของตนดผู้วยความเยล่อหยติพื่งจนงเกติดมตีการทะเลาะ
โตผู้เถตียงมากมายทล่ามกลางพวกครติสเตตียน พวกลวัทธตินอกคอกนติกายตล่าง ๆ ไดผู้ฉวยโอกาสนตีชิ้ในการอาศวัย
พระบวัญชาของจวักรพรรดติมาจวัดการกวับพวกครติสเตตียน คนเหลล่านตีชิ้ถพอวล่าการฆล่าครติสเตตียนเปฟ็นการททาบรุญ
ททากรุศลทตีพื่นล่าปรารถนาอยล่างยติพื่ง เพราะฉะนวัชิ้นจนงมตีครติสเตตียนจทานวนนวับไมล่ถผู้วนตผู้องพลตีชตีพเพราะความเชพพื่อ
ของตนในชล่วงเวลาดวังกลล่าว

จผเลตีพื่ยนผผผู้เปฟ็นชาวเมพองซติลติเซตีย ตามทตีพื่เราไดผู้ขผู้อมผลจากเซผู้นทร์ ครวัยซด็อสทอมนวัชิ้น จผเลตีพื่ยนถผกจวับโทษฐานเปฟ็น
ครติสเตตียน ทล่านไดผู้ถผกทรมานอยล่างเจด็บปวดแตล่กด็ยวังไมล่ยอมอล่อนขผู้อใหผู้ เมพพื่อความพยายามทรุกอยล่าง ทตีพื่จะ
ททาใหผู้ทล่านถอนตวัวจากความเชพพื่อของทล่านประสบความลผู้มเหลว ทล่านจนงถผกนทาตวัวมาเฆตีพื่ยนตล่อหนผู้าผผผู้
พติพากษา จากนวัชิ้นทล่านกด็ถผกจวับใสล่ในถรุงทตีพื่ททาดผู้วยหนวังซนพื่งขผู้างในเตด็มไปดผู้วยงผพติษ และแมลงปป่อง และถผก
โยนลงในทะเลในสภาพนวัชิ้นเอง

ปปีเตอรร์ เปฟ็นชายหนรุล่มทตีพื่งดงามทวัชิ้งรล่างกายและจติตใจถผกตวัดศตีรษะเพราะปฏติเสธทตีพื่จะถวายเครพพื่องบผชาแกล่
เทพเจผู้าหญติงวตีนวัส ทล่านไดผู้กลล่าวแกล่พวกเขาวล่า “ขผู้าพเจผู้าประหลาดใจทตีพื่ทล่านทวัชิ้งหลายถวายเครพพื่องบผชาแกล่
ผผผู้หญติงทตีพื่นล่าเกลตียดนล่าชวังซนพื่งแมผู้แตล่นวักประววัตติศาสตรร์ทวัชิ้งหลายของพวกทล่านยวังไดผู้บวันทนกถนงการททาตาม
อทาเภอใจอยล่างไรผู้ศตีลธรรมของนาง และนางยวังเปฟ็นผผผู้หญติงทตีพื่ชตีวติตเตด็มไปดผู้วยความประพฤตติทตีพื่สมควรตล่อ
การถผกลงโทษตามพระบวัญญวัตติของทล่าน ไมล่เลย ขผู้าพเจผู้าขอถวายเครพพื่องบผชาทตีพื่พอพระทวัยแกล่พระเจผู้าเทตีพื่ยง
แทผู้แตล่พระองคร์เดตียวเทล่านวัชิ้น” เมพพื่ออด็อพทติมวัสซนพื่งเปฟ็นขผู้าหลวงใหญล่ประจทาทวตีปเอเชตียไดผู้ยตินเชล่นนวัชิ้นกด็สวัพื่งใหผู้
นทานวักโทษคนนตีชิ้ไปเหยตียดตวัวบนลผู้อจนกระทวัพื่งกระดผกทรุกสล่วนของทล่านหวักสะบวัชิ้นทวัชิ้งสติชิ้น จากนวัชิ้นทล่านกด็ถผก
นทาตวัวไปตวัดศตีรษะ

นติโคมาชวัส ซนพื่งถผกครุมตวัวมาอยผล่ตล่อหนผู้าขผู้าหลวงใหญล่ดผู้วยขผู้อหาวล่าเปฟ็นครติสเตตียนไดผู้ถผกทดสอบดผู้วยการสวัพื่งใหผู้
ถวายเครพพื่องบผชาแกล่รผปเคารพทวัชิ้งหลายของพวกลวัทธตินอกคอกทตีพื่ไมล่รผผู้จวักพระเจผู้า นติโคมาชวัสตอบวล่า
 “ขผู้าพเจผู้าไมล่สามารถถวายความเคารพเชล่นนวัชิ้นแกล่พวกผตีมารซาตานไดผู้ เพราะความเคารพสวักการะอยล่าง
นวัชิ้นสมควรจะมอบถวายแดล่พระเจผู้าผผผู้ทรงฤทธานรุภาพสผงสรุดแตล่เพตียงพระองคร์เดตียวเทล่านวัชิ้น” คทาพผดนตีชิ้ททาใหผู้
ขผู้าหลวงใหญล่เดพอดดาลเปฟ็นอยล่างยติพื่งจนไดผู้ใหผู้นทาตวัวนติโคมาชวัสไปเขผู้าเครพพื่องทรมานดผู้วยการดนงตวัว หลวังจาก
ทตีพื่รวับการทรมานดผู้วยความอดทนไปชวัพื่วระยะเวลาหนนพื่ง ทล่านกด็ทนตล่อไปอตีกไมล่ไหวจนงเรติพื่มทตีพื่จะยอมหวันหลวัง



ใหผู้กวับความเชพพื่อทตีพื่ถผกตผู้องนวัชิ้น แตล่ยวังไมล่ทวันทตีพื่ทล่านจะแสดงความอล่อนแอใหผู้ปรากฏออกมาใหผู้เหด็น ทล่านกด็
ทรุรนทรุรายจากความเจด็บปวดอยล่างแสนสาหวัสจากการทรมานอวันยติพื่งใหญล่นวัชิ้น จนงลผู้มฟรุบลงไปกวับพพชิ้นและ
ขาดใจตายตรงนวัชิ้นเอง 

เดนติซล่า หญติงสาวอายรุเพตียง 16 ปปี ไดผู้เหด็นการตวัดสตินใจทตีพื่เลวรผู้ายเชล่นนตีชิ้กด็อรุทานออกมาทวันทตีวล่า “โอ นติโค
มาชวัส เจผู้าคนไมล่เอาไหนทตีพื่นล่าสมเพช ททาไมถนงยอมแลกความสะดวกสบายเพตียงชวัพื่วครผล่ชวัพื่วยามกวับการทรุกขร์
ทรมานเปฟ็นนติตยร์นวัชิ้นเลล่า!” เมพพื่ออด็อพทติมวัสไดผู้ยตินเขผู้ากด็เรตียกเธอเขผู้ามาหา เดนติซล่าจนงประกาศตวัวตล่อหนผู้าคน
ทวัชิ้งปวงวล่าเธอเปฟ็นครติสเตตียน หลวังจากนวัชิ้นไมล่นานเธอกด็ถผกตวัดศตีรษะโดยคทาสวัพื่งของทล่านขผู้าหลวงใหญล่อด็อพ
ทติมวัสนวัพื่นเอง

อเลด็คซานเดอรร์และอตีพติมาชวัส ชาวเมพองอเลด็คซานเดรตียไดผู้ถผกจวับกรุมโทษฐานเปฟ็นครติสเตตียน ทล่านทวัชิ้งสอง
ยอมรวับขผู้อหาดวังกลล่าวดผู้วยใจยตินดตีจนงถผกหวดดผู้วยไมผู้ เกตีพื่ยวดผู้วยตะขอหลายอวัน และในทตีพื่สรุดกด็ถผกนทาตวัวไป
เผาไฟ เราไดผู้ทราบขผู้อมผลบางสล่วนทตีพื่หลงเหลพออยผล่จากการเกด็บรวักษาไวผู้ของยผซตีบตีอวัสวล่า มตีผผผู้ยอมพลตีชตีพอตีก 
4 คนทตีพื่ถผกทรมานจนตายในววันเดตียวกวัน ตรงสถานทตีพื่เดตียวกวันนวัชิ้น แตล่ไมล่ไดผู้ถผกตวัดสตินในลวักษณะเดตียวกวัน
กวับทล่านทวัชิ้งสอง เพราะคนเหลล่านวัชิ้นถผกตวัดสตินใหผู้ประหารชตีวติตดผู้วยการตวัดศตีรษะ 

ลผเซตีพื่ยนและมารร์เซตีพื่ยน ซนพื่งเคยอยผล่ในลวัทธตินอกคอกทตีพื่ไมล่เชพพื่อพระเจผู้า และแมผู้วล่าจะเปฟ็นนวักมายากลทตีพื่เกล่งกาจ
กด็ไดผู้กลวับใจมาเปฟ็นครติสเตตียน และเพพพื่อจะชดเชยกวับความผติดทตีพื่เคยกล่อกรรมททาเขด็ญไวผู้อยล่างมากมาย ทวัชิ้ง 2
คนจนงไดผู้หวันไปใชผู้ชตีวติตอยล่างฤาษตี กตินแตล่นชิ้ทากวับขนมปปังเทล่านวัชิ้น หลวังการทตีพื่ใชผู้ชตีวติตในลวักษณะนตีชิ้อยผล่ชวัพื่วระยะ
หนนพื่ง ทล่านทวัชิ้งสองกด็ไดผู้ยอมอรุทติศตวัวเปฟ็นนวักเทศนร์ทตีพื่รผู้อนรนและชวักนทาคนเปฟ็นอวันมากใหผู้กลวับใจเสตียใหมล่ 
อยล่างไรกด็ตาม ไดผู้มตีการขล่มเหงเกติดขนชิ้นมาในเวลานตีชิ้ พวกทล่านจนงถผกจวับและถผกนทาตวัวมาอยผล่ตล่อหนผู้าซาบตินวัส
ซนพื่งเปฟ็นผผผู้วล่าราชการแหล่งเมพองบติไธเนตีย เมล่อถผกถามวล่าพวกเขาใชผู้สติทธติอทานาจอะไรในการเทศนาอยล่างนตีชิ้ ลผ
เซตีพื่ยนตอบวล่า “เราใชผู้กฎแหล่งความรวักและเมตตากรรุณาทตีพื่ผผกพวันธร์มนรุษยชาตติใหผู้ใชผู้ความพยายามทรุกวติถตี
ทางทตีพื่จะททาใหผู้เพพพื่อนบผู้านกลวับใจเสตียใหม และทตีพื่จะยอมททาทรุกอยล่างตามขอบเขตแหล่งอทานาจของตนเอง
เพพพื่อจะชล่วยคนเหลล่านวัชิ้นใหผู้รอดพผู้นจากกวับดวักของพญามาร” เมพพื่อลผเซตีพื่ยนตอบในลวักษณะนตีชิ้ มารร์เซตีพื่ยนกด็
เสรติมวล่า “คนหลล่านวัชิ้นไดผู้กลวับใจใหมล่โดยพระครุณอวันเดตียวกวันกวับทตีพื่ทรงประทานใหผู้แกล่อาจารยร์เปาโลผผผู้ซนพื่ง
ไดผู้เปลตีพื่ยนจากผผผู้ทตีพื่เคยขล่มเหงครติสตจวักรอยล่างรผู้อนรนมาเปฟ็นผผผู้เทศนาขล่าวประเสรติฐ” ผผผู้วล่าราชการเมพองเหด็น



วล่าคงจะไมล่สามารถททาใหผู้ทล่านทวัชิ้งสองละทติชิ้งความเชพพื่อของทล่านไดผู้จนงพติพากษาใหผู้เผาพวกทล่านทวัชิ้งเปฟ็น ซนพื่ง
คทาตวัดสตินนตีชิ้กด็ไดผู้รวับการตอบสนองอยล่างไมล่ชวักชผู้า

ทรวัยโฟ และเรด็สปปิชตีอวัส ซนพื่งเปฟ็ นบรุคคลสทาควัญไดผู้ถผกจวับกรุมในฐานะทตีพื่เปฟ็นครติสเตตียนและถผกครุมขวังทตีพื่เมพองนตีซ 
ขาของทล่านทวัชิ้งสองถผกตอกดผู้วยตะปผ ทล่านถผกลากไปตามถนน ถผกเฆตีพื่ยนดผู้วยแสผู้ ถผกเกตีพื่ยวดผู้วยตะขอ ถผจตีชิ้
ดผู้วยคบเพลติงทตีพื่ลรุกแดง และในทตีพื่สรุดกด็ถผกตวัดศตีรษะเมพพื่อววันทตีพื่ 1 กรุมภาพวันธร์ ค.ศ. 251

อากาธล่า หญติงสาวชาวเมพองซตีสติลตีพื่ (เกาะหนนพื่งในทะเลเมดติเตอรเรเนตีพื่ยน) ความเพตียบพรผู้อมของเธอนวัชิ้นมติไดผู้
มตีอยผล่เพตียงแคล่ความสามารถเฉพาะตวัวและความสามารถทตีพื่ฝฝึกฝนมาเทล่านวัชิ้น ทตีพื่เหนพอไปกวล่านวัชิ้นกด็คพอ ความ
เครล่งครวัดในทางของพระเจผู้าทตีพื่เธอไดผู้ยนดถพอเสมอมา ความงดงามของเธอนวัชิ้นแมผู้แตล่ควตินเทตียนซนพื่งเปฟ็นผผผู้วล่า
ราชการแหล่งเมพองซติสติลตีพื่กด็ยวังหลงไหลคลวัพื่งไคลผู้ในตวัวเธอและไดผู้พยายามหลายตล่อหลายครวัชิ้งทตีพื่จะพรล่าพรหม
จารตียร์ของเธอ แตล่กด็ไมล่สทาเรด็จเสตียทตี ดวังนวัชิ้นเพพพื่อจะใหผู้เปฟ็นการงล่ายในการตอบสนองตวัณหาราคะอวันเรล่ารผู้อน
ของเขา เขาจนงไดผู้มอบหญติงสาวอวันงดงามนตีชิ้ไวผู้ในเงพชิ้อมมพอของนางอโฟรดติกผู้า หญติงแพศยาทตีพื่ตพื่ทาชผู้าเลว
ทรามทตีพื่สรุด ผผผู้หญติงทตีพื่ชวัพื่วชผู้าคนนตีชิ้ไดผู้ใชผู้อรุบายและเลล่หร์กลทรุกอยล่างเพพพื่อจะททาใหผู้เธอยอมขายเรพอนรล่างของตน 
แตล่กลวับพบวล่าความมานะพยายามของนางไรผู้ผลโดยสติชิ้นเชติง เพราะไมล่อาจจะลล่วงลชิ้ทาพรหมจารตียร์ของเธอ
ไดผู้เลย ซนพื่งนวัพื่นเปฟ็นเพราะเธอทราบดตีวล่าครุณงามความดตีตล่างหากทตีพื่เปฟ็นความสรุขแทผู้จรติงของชตีวติต นางอโฟ
รดติกผู้าไดผู้แจผู้งใหผู้ควตินเทตียนทราบถนงความพยายามอวันไรผู้ผลของนาง เมพพื่อควตินเทตียนมารผผู้วล่าแผนการทตีพื่ชวัพื่ว
รผู้ายนวัชิ้นลผู้มเหลวอยล่างไมล่เปฟ็นทล่าจนงไดผู้เปลตีพื่ยนตวัณหาราคะของตนเปฟ็นความแคผู้น แลผู้วโอกาสประจวบ
เหมาะกด็มาถนง คพอเมพพื่ออากาธล่ายอมรวับวล่าตวัวเธอเปฟ็นครติสเตตียน ควตินเทตียนจนงตวัดสตินใจทตีพื่จะตอบสนองดผู้วย
ความแคผู้นในเมพพื่อไมล่สามารถจะตอบสนองดผู้วยกติเลสตวัณหาของตนไดผู้ และคทาสวัพื่งของเขากด็ไดผู้รวับการ
ปฏติบวัตติตามอยล่างไมล่ชวักชผู้า เธอถผกเฆตีพื่ยนดผู้วยแสผู้ ถผกนาบดผู้วยเหลด็กทตีพื่เผาจนรผู้อนแดง และถผกเกตีพื่ยวไวผู้ดผู้วย
ตะขอหลายอวัน เมพพื่อเธอสามารถทนตล่อการทรมานเหลล่านตีชิ้ไดผู้ดผู้วยใจทตีพื่แขด็งแกรล่งอยล่างนล่าชมเชย การ
ทรมานขวัชิ้นตล่อไปกด็ตามมา เธอถผกจวับเปลพชิ้องผผู้าออกและใหผู้นอนบนถล่านไฟทตีพื่ลรุกโพลงผสมดผู้วยเศษแกผู้ว 
แลผู้วกด็ถผกหามกลวับไปขวังไวผู้ในครุกอตีก เธอไดผู้สติชิ้นใจตายในครุกนวัชิ้นเองเมพพื่อววันทตีพื่ 5 กรุมภาพวันธร์ ปปีค.ศ. 251 

ในปปีครติสตศวักราช 251 แหล่งองคร์พระผผผู้เปฟ็นเจผู้า จวักรพรรดติเดสติอวัสไดผู้ตวัชิ้งพระวติหารของลวัทธตินอกคอกทตีพื่ไมล่รผผู้
จวักพระเจผู้าขนชิ้นทตีพื่เมพองเอเฟซวัส พระองคร์ทรงบวัญชาใหผู้ทรุกคนทตีพื่อาศวัยอยผล่ในเมพองถวายเครพพื่องบผชาแกล่รผป



เคารพเหลล่านวัชิ้น พระบวัญชล่นตีชิ้ไดผู้ถผกปฏติเสธอยล่างสมศวักดติธิ์ศรตีโดยทหารของพระองคร์เอง 7 คนคพอ แมคสติ
เมพยนวัส มารร์เทตียนวัส โจแอนเนด็ส มวัลชวัส ไดโอนตีสติอวัส เซไรออน และ คอนสแตนทตินวัส แตล่จวักรพรรดติทรง
ปรารถนาจะเอาชนะใจทหารเหลล่านตีชิ้ใหผู้พวกเขายอมละทติชิ้งความเชพพื่อของเขาดผู้วยการขอรผู้องอยล่างจรติงจวัง 
และดผู้วยพระมหากรรุณาธติครุณของพระองคร์โดยทรงใหผู้เวลาพวกเขาตวัดสตินใจจนกวล่าพระองคร์จะเสดด็จกลวับ
จากการประพาส ระหวล่างทตีพื่จวักรพรรดติไมล่ไดผู้ประทวับอยผล่ในเมพองนวัชิ้นเอง ทหารเหลล่านตีชิ้กด็หลบหนตีไปซล่อนตวัว
อยผล่ในถชิ้ทาใหญล่แหล่งหนนพื่ง เมพพื่อจวักรพรรดติเสดด็จกลวับมาและทราบขล่าวเรพพื่องนตีชิ้เขผู้า จนงมตีรวับสวัพื่งใหผู้ปปิดปากถชิ้ทานวัชิ้น
เสตีย และทหารทวัชิ้งหมดกด็ตายดผู้วยความหติวโหยอยผล่ภายในถชิ้ทานวัชิ้นเอง

ธตีโอโดรล่า หญติงสาวรผปงามแหล่งเมพองอวันทติโอก เมพพื่อเธอปฏติเสธทตีพื่จะถวายเครพพื่องบผชาแกล่รผปเคารพทวัชิ้งหลาย
ของพวกโรมวันกด็ถผกพติพากษาใหผู้ตผู้องไปเปฟ็นโสเภณตี เพพพื่อครุณงามความดตีของเธอจะไดผู้แปดเปฟฟื้อนและถผก
สวังเวยใหผู้กวับตวัณหาราคะอวันปป่าเถพพื่อน ดติไดมวัสซนพื่งเปฟ็นครติสเตตียนผผผู้หนนพื่งตวัชิ้งใจทตีพื่จะชล่วยเธอออกมาจากสถาน
ทตีพื่แหล่งนวัชิ้นจนงปลอมเปฟ็นทหารโรมวันเขผู้าไปเทตีพื่ยวในสถานเรติงรมยร์แหล่งนวัชิ้น ดติไดมวัสเขผู้าไปบอกธตีโอโดรล่าวล่าเขา
เปฟ็นใคร และแนะนทาใหผู้เธอใสล่ชรุดทหารทตีพื่เขาสวมมาแลผู้วหนตีไปเสตีย แผนการนตีชิ้กด็สทาเรด็จ แตล่แขกทตีพื่ไปเทตีพื่ยว
หาความสทาราญกลวับตผู้องมาพบกวับผผผู้ชายอยผล่ในซล่องโสเภณตีแทนทตีพื่จะเปฟ็นหญติงงาม ไดดติมวัสจนงถผกนทาตวัวมา
อยผล่ตล่อหนผู้านายกเทศมนตรตีของเมพองนวัชิ้น เขาไดผู้สารภาพความจรติงทวัชิ้งหมด และเมพพื่อเขายอมรวับวล่าตวัวเอง
เปฟ็นครติสเตตียนกด็ถผกตวัดสตินประหารชตีวติตทวันทตี ธตีโอโดรล่าทราบขล่าววล่าผผผู้ทตีพื่ชล่วยเธอใหผู้พผู้นจากขรุมนรกออกมา
ไดผู้นวัชิ้นกทาลวังประสบชะตากรรมอวันเลวรผู้ายจนงมาหาผผผู้พติพากษา เธอไดผู้ทรรุดตวัวลงแทบเทผู้าของทล่านผผผู้
พติพากษาและอผู้อนวอนขอรผู้องใหผู้คทาพติพากษานวัชิ้นตกอยผล่กวับเธอในฐานะผผผู้กระททาความผติดตวัวจรติง แตล่ผผผู้
พติพากษาคนนตีชิ้กลวับหผหนวกไมล่ไดผู้ยตินเสตียงรผู้องของผผผู้บรติสรุทธติธิ์ และไมล่รวับรผผู้ตล่อเสตียงเรตียกรผู้องของความ
ยรุตติธรรมถนงกวับสวัพื่งใหผู้ลงโทษทวัชิ้งสองคน พวกเขาจนงถผกประหารชตีวติตตามคทาสวัพื่งนวัชิ้นโดยการตวัดศตีรษะเสตียกล่อน
แลผู้วจนงนทารล่างไปเผาไฟในภายหลวัง

ซตีควันเดตียนวัส โดนขผู้อหาวล่าเปฟ็นครติสเตตียนจนงถผกทหารครุมตวัวไปยวังทตีพื่ครุมขวัง แตล่ในระหวล่างทางนวัชิ้นเอง วตีเรตียนวั
ส และมารร์เซลลตินวัส ไดผู้พผดขนชิ้นวล่า “พวกทล่านกทาลวังครุมตวัวผผผู้บรติสรุทธติธิ์ไปไหนหรพอ?” คทาถามนตีชิ้เองททาใหผู้คนทวัชิ้ง
สองถผกจวับกรุมดผู้วย หลวังจากทตีพื่คนทวัชิ้งสามไดผู้ถผกทรมานแลผู้ว กด็ถผกจวับแขวนคอและถผกตวัดศตีรษะ 
 



ออรติเจน เปฟ็นผผผู้ปกครองดผแลและผผผู้ซวักถามทตีพื่มตีชพพื่อเสตียงของครติสตจวักรนติกายเพรสไบทตีเรตียนแหล่งเมพองอเลด็ค
ซานเดรตีย มตีเหตรุการณร์ทตีพื่นล่าสนใจหลายเรพพื่องเกตีพื่ยวกวับผผผู้ยติพื่งใหญล่ทตีพื่ททาการหนวักทล่านนตีชิ้ซนพื่งไดผู้มตีการบวันทนกและ
เกด็บรวักษารวบรวมไวผู้ไมล่ใหผู้สผญหาย ยผซตีบติอวัส ไดผู้เปปิดเผยเราใหผู้ทราบวล่าในตอนทตีพื่ลตีโอนติแดส บติดาของออรติ
เจนพลตีชตีพนวัชิ้น ออรติเจนแมผู้อายรุเพตียง 17 ปปีกด็อยากจะพลตีชตีพรล่วมกวับบติดาของทล่านดผู้วย แตล่มารดาของทล่าน
ไดผู้แอบเอาเสพชิ้อผผู้าของทล่านทวัชิ้งหมดไปเสตียในเวลากลางคพน และเนพพื่องจากความอายมากกวล่าทตีพื่จะเปฟ็น
ความกลวัว ทล่านจนงจทาเปฟ็นตผู้องอยผล่กวับบผู้านแตล่ไดผู้สล่งขล่าวไปใหผู้บติดาของทล่านเพพพื่อเปฟ็นการหนรุนใจทล่านวล่า “ขอ
ใหผู้ระมวัดระววังใหผู้ดตีเพพพื่อวล่าพล่อจะไมล่เปลตีพื่ยนความคติด และเปป้าหมายเพราะเหด็นแกล่ความปลอดภวัยพวกเรา” 
หลวังจากทตีพื่ลตีโอนตีแดสตายแลผู้ว ทรวัพยร์สมบวัตติของครอบครวัวกด็ถผกยนดไปเปฟ็นของจวักรพรรดติองคร์นตีชิ้ ออรติเจน
ตกอยผล่ในสภาพยากจนขผู้นแคผู้น อยล่างไรกด็ตาม พลวังและการยนดมวัพื่นในความเชพพื่อของทล่านกด็กลวับเปลล่งรวัศมตี
ขนชิ้นอยล่างเจติดจผู้าทล่ามกลางความยากลทาบากนตีชิ้ ทล่านไดผู้เลตีชิ้ยงดผตวัวเอง มารดา และนผู้องชายอตีก 6 คนดผู้วย
การเปปิดโรงเรตียนขนชิ้นแหล่งหนนพื่ง ววันเวลาผล่านไป จนอายรุไดผู้ 64 ปปี ทล่านกด็ถผกจวับกรุมและถผกโยนเขผู้าไปในครุกทตีพื่
นล่าสะอติดสะเอตียน ถผกลล่ามไวผู้ดผู้วยโซล่ตรวน ถผกใสล่ขพพื่อไมผู้ทตีพื่เทผู้า และขากด็ถผกดนงใหผู้เหยตียดออกจนสรุดและถผก
ทติชิ้งอยผล่อยล่างนวัชิ้นหลายววัน ทล่านยวังถผกขล่มขผล่ดผู้วยไฟและถผกทรมานดผู้วยวติธตีการสารพวัดทตีพื่คล่อย ๆ เพติพื่มความเจด็บ
ปวดขนชิ้นอยล่าง ๆ เทล่าทตีพื่ความคติดอวันชวัพื่วรผู้ายสามารถจะสรรหามาไดผู้ แตล่ความกลผู้าหาญอดทนตล่อความเจด็บ
ปวดตามแบบครติสเตตียนนวัชิ้นททาใหผู้ทล่านสามารถยพนหยวัดอยผล่ไดผู้ ผผผู้พติพากษาทตีพื่เหตีชิ้ยมเกรตียมผผผู้นวัชิ้นกด็สวัพื่งใหผู้
ทรมานทล่านอยล่างชผู้า ๆ ใหผู้นานทตีพื่สรุดเทล่าทตีพื่จะททาไดผู้ เพพพื่อวล่าทล่านจะไมล่ตายเรด็วเกตินไป และจะไดผู้ทรมาน
ทล่านไปอตีกพวักใหญล่ ๆ ในระหวล่างทตีพื่การทารรุณกรรมอวันยาวนานนตีชิ้กทาลวังดทาเนตินอยผล่นวัชิ้น จวักรพรรดติเดสติอวัสไดผู้
สติชิ้นพระชนมร์ แกลลวัส ซนพื่งเปฟ็นผผผู้ทตีพื่ครองบวัลลวังกร์ตล่อจากพระองคร์กด็วรุล่นอยผล่กวับการททาสงครามกวับพวกกด็อธ 
(เผล่าหนนพื่งของเยอรมวัน) พวกครติสเตตียนกด็อยผล่กวันอยล่างสงบสรุขชวัพื่วระยะเวลาหนนพื่ง เมพพื่อเปฟ็นเชล่นนตีชิ้ออรติเจนจนง
ไดผู้รวับอติสรภาพ และปลตีกตวัวไปอยผล่ทตีพื่เมพองไทระ ทล่านไดผู้อาศวัยอยผล่ทตีพื่นวัพื่นจนถนงแกล่ความตายเมพพื่ออายรุไดผู้ 69 ปปี

เมพพื่อจวักรพรรดติแกลลวัสททาสงครามเสรด็จสติชิ้น กด็พอดตีเกติดโรคระบาดขนชิ้นในจวักรวรรดติโรมวัน แกลลวัสทรง
ปรารถนาจะเอาใจบรรดาเทพเจผู้าทวัชิ้งหลายจนงทรงมตีพระราชโองการประกาศใหผู้มตีการถวายเครพพื่องบผชาแกล่
เทพเจผู้าเหลล่านตีชิ้อยล่างเครล่งครวัด ซนพื่งตามมาดผู้วยการขล่มเหงครติสเตตียนทตีพื่ขยายวงกวผู้างจากบรติเวณเขตชวัชิ้นใน
กระจายออกไปสผล่เขตแดนจวักรวรรดติทตีพื่อยผล่รอบนอกดผู้วย การขล่มเหงจนงมตีใหผู้เหด็นอยผล่ทวัพื่วไป และมตีคนเปฟ็นอวัน
มากตผู้องพลตีชตีพจากการกระททาตามอทาเภอใจของผผผู้นทาศาสนายติว และจากอคตติของผผผู้ทตีพื่มตีหนผู้าทตีพื่รวักษา
กฎหมายในประเทศนวัชิ้น ในบรรดาผผผู้ทตีพื่ตกเปฟ็นเหยพพื่อของการพลตีชตีพกด็ไดผู้แกล่ คอรร์เนลติอวัสซนพื่งเปฟ็นครติสเตตียนผผผู้



ปกครองดผแลเขตครติสตจวักรแหล่งกรรุงโรม และลผสติอวัสผผผู้สพบทอดตทาแหนล่งตล่อจากทล่าน เหตรุการณร์เหลล่านตีชิ้เกติด
ขนชิ้นในปปี ค.ศ. 253

ความเชพพื่อผติด ๆ สล่วนใหญล่ทตีพื่คพบคลานเขผู้ามาในครติสตจวักรในเวลานตีชิ้กด็เกติดจากการนทาเหตรุผลตามความคติด
ของมนรุษยร์มาแขล่งกวับการสทาแดงทตีพื่มาจากพระเจผู้า แตล่เมพพื่อนวักเทศนร์ทตีพื่มตีของประทานอยล่างแทผู้จรติงสามารถ
พติสผจนร์ไดผู้วล่ามตีการเอาเหตรุผลทตีพื่ผติดมาใชผู้ในการโตผู้แยผู้ง ความคติดทตีพื่พวกเขาปปัฟื้นแตล่งขนชิ้นมากด็มลายหายไปสติชิ้น 
เฉกเชล่นแสงของดวงดาวทตีพื่ถผกบดบวังดผู้วยรวัศมตีอวันเจติดจผู้าของดวงอาทติตยร์ 

การขข่มเหงยตุคตผู้นโดยทรักี่วไปครรัขึ้งทกกี่ 8 ภายใตผู้การปกครองของจรักรพรรดริวาลกเรกกี่ยน ในปปี ค.ศ. 257

หลวังจากทตีพื่แกลลวัสสติชิ้นพระชนมร์แลผู้ว นายพลอตีมติเลตีพื่ยนซนพื่งมตีศวัตรผหลายคนในกองทวัพกด็ถผกสวังหาร วาลตีเรตีพื่ยน
ไดผู้รวับการสถาปนาใหผู้เปฟ็นผผผู้ครอบครองจวักรวรรดติ จวักรพรรดติองคร์นตีชิ้ปกครองจวักรวรรดติโดยการเดตินสาย
กลาง และไดผู้ปฏติบวัตติตล่อพวกครติสเตตียนดผู้วยพระทวัยเมตตากรรุณา และดผู้วยความยกยล่องนวับถพออยล่างไมล่นล่า
เชพพื่อ แตล่ในปปี ค.ศ.257 มตีนวักเวทยร์มนตรร์ชาวอตียติปตร์คนหนนพื่งทตีพื่มตีชพพื่อวล่า มาครติเอมวัส ไดผู้ครอบงทาความคติดของ
พระองคร์ และชวักนทาใหผู้พระองคร์ขล่มเหงครติสเตตียน ดวังนวัชิ้นจนงทรงมตีพระราชโองการประกาศออกไปหลาย
ฉบวับ และการขล่มเหงกด็เรติพื่มขนชิ้นในเดพอนเมษายน ค.ศ. 257 และไดผู้ดทาเนตินไปเปฟ็นเวลานานถนง 3 ปปี 6 
เดพอน เหตรุการณร์ทตีพื่จะกลล่าวถนงตล่อไปนตีชิ้เกติดในชล่วงระยะเวลาดวังกลล่าว

รผฟปินล่าและซตีควันดผู้า เปฟ็นหญติงสาวทตีพื่งดงามและปรสบความสทาเรด็จในชตีวติตในหลายๆ ดผู้านอยผล่เสมอ เธอทวัชิ้ง
สองเปฟ็นบรุตรสาวของแอด็สเทรติอวัส ซนพื่งเปฟ็นผผผู้มตีบรรดาศวักดติธิ์ทตีพื่มตีชพพื่อเสตียงในกรรุงโรม รผฟปินล่าบรุตรสาวคนโต
เตรตียมตวัวจะเขผู้าพติธตีวติวาหร์กวับอารร์เมนทารติอวัสซนพื่งเปฟ็นขรุนนางหนรุล่มผผผู้สผงศวักดติธิ์ สล่วนซตีควันดผู้าคนนผู้องกด็เตรตียมตวัว
จะสมรสกวับเวรตินวัสนายทหารยศสผงผผผู้มวัพื่งมตีดผู้วยทรวัพยร์สมบวัตติเปฟ็นอวันมาก และแลผู้วการการขล่มเหงระลอก
ใหมล่กด็ไดผู้เรติพื่มตผู้นขนชิ้นอตีกครวัชิ้ง ชายหนรุล่มทวัชิ้งสองทตีพื่มาชอบพอกวับหญติงสาวตล่างกด็เปฟ็นครติสเตตียนดผู้วยกวันทวัชิ้งนวัชิ้น 
แตล่เมพพื่ออวันตรายกลชิ้ทากรายเขผู้ามาทรุกทตี ๆ ชายหนรุล่มทวัชิ้งสองกด็ละทติชิ้งความเชพพื่อเพพพื่อรวักษาทรวัพยร์สมบวัตติและ
เกตียรตติยศชพพื่อเสตียงของตน นอกจากนตีชิ้พวกเขายวังใชผู้ความพยายามอยล่างยติพื่งทตีพื่จะชวักจผงหญติงสาวทวัชิ้งสองคน
ใหผู้กระททาเชล่นเดตียวกวันกวับเขาคพอละทติชิ้งความเชพพื่อของตนเสตีย แตล่เมพพื่อชายหนรุล่มผผผู้มตียศถาบรรดาศวักดติธิ์สผงตผู้อง
ผติดหววังกวับจรุดมรุล่งหมายทตีพื่ตวัชิ้งใจไวผู้ ชายคนรวักเหลล่านตีชิ้กด็ตพื่ทาชผู้าพอทตีพื่จะแจผู้งความตล่อหญติงสาวทวัชิ้งสอง เมพพื่อหญติง



สาวสองคนนตีชิ้ถผกจวับกรุมโทษฐานเปฟ็นครติสเตตียนกด็ถผกนทาตวัวไปอยผล่ตล่อหนผู้าจผนตินวัส โดนาทวัส ผผผู้วล่าราชการแหล่ง
กรรุงโรม แลผู้วคนทวัชิ้งสองกด็หลวัพื่งเลพอดพลตีชตีพไปในปปี ค.ศ. 257 

สตตีเฟป่น ซนพื่งเปฟ็นผผผู้ปกครองดผแลเขตครติสตจวักรในกรรุงโรมไดผู้ถผกตวัดศตีรษะในปปีเดตียวกวัน และในเวลาไลล่เลตีพื่ย
กวันนวัชิ้นเอง ซาเทอรร์นตินวัส ผผผู้ปกครองดผแลทตีพื่มตีความเชพพื่อแบบดวัชิ้งเดติมในเขตครติสตจวักรแหล่งเมพองเทาเลาสร์ 
ปฏติเสธทตีพื่จะถวายเครพพื่องบผชาแกล่รผปเคารพทวัชิ้งหลายจนงไดผู้รวับการปฏติบวัตติอยล่างดผหมติพื่นเหยตียดหยามใน
ลวักษณะทตีพื่ปป่าเถพพื่อนทตีพื่สรุดเทล่าทตีพื่จะจตินตนาการไดผู้ ทล่านถผกมวัดตติดกวับหางของววัวกระทติง เมพพื่อมตีการใหผู้
สวัญญาณแลผู้วสวัตวร์ทตีพื่ถผกยวัพื่วใหผู้บผู้าคลวัพื่งตวัวนตีชิ้กด็ถผกไลล่ใหผู้วติพื่งลงไปตามขวัชิ้นบวันไดของพระวติหารซนพื่งททาใหผู้มวันสมอง
ของผผผู้ทตีพื่ยอมพลตีชตีพอยล่างสมเกตียรตติคนนตีชิ้แตกกระจายไปทวัพื่วบรติเวณนวัชิ้น 

เซด็คสร์ทวัส เปฟ็นผผผู้สพบทอดตทาแหนล่งตล่อจากผผผู้ปกครองดผแลเขตครติสตจวักรแหล่งกรรุงโรมตล่อจากสตตีเฟป่น เชพพื่อกวัน
วล่าทล่านเปฟ็นชาวกรตีกโดยกทาเนติดหรพอโดยสายเลพอด ทล่านเคยปรนนติบวัตติรวับใชผู้ในตทาแหนล่งมวัคนายกภายใตผู้
การดผแลของสตตีเฟป่น ความสวัตยร์ซพพื่อ สตติปปัญญาอวันลชิ้ทาเลติศ และความกลผู้าหาญอยล่างเหนพอธรรมดาของ
ทล่านททาใหผู้ทล่านมตีลวักษณะทตีพื่โดดเดล่นในหลาย ๆ โอกาส การทตีพื่ทล่านสามารถยรุตติขผู้อโตผู้แยผู้งกวับพวกทตีพื่มตีความ
เชพพื่อออกนอกลผล่นอกทางไดผู้อยล่างนล่าพอใจนวัชิ้นสล่วนใหญล่เปฟ็นผลมาจากการทตีพื่ทล่านยนดมวัพื่นในหลวักความเชพพื่อทตีพื่
ถผกตผู้องและมตีความสรุขรุมรอบคอบอยล่างยติพื่ง ในปปี ค.ศ. 258 มารร์เซตียนวัส ผผผู้มตีหนผู้าทตีพื่ควบครุมดผแลรวัฐบาล
โรมวันไดผู้ถพอคทาสวัพื่งจวักรพรรดติวาลตีเรตีพื่ยนใหผู้ประหารชตีวติตผผผู้รวับใชผู้ในศาสนาจวักรทรุกคนทตีพื่เปฟ็นครติสเตตียนในกรรุง
โรม ดวังนวัชิ้นเซด็คสร์ทวัสกวับมวัคนายกของทล่านอตีก 7 คนจนงพลตีชตีพไปในปปี ค.ศ. 258 นตีชิ้เอง 

ขอใหผู้เราขยวับเขผู้ามาใกลผู้ไฟทตีพื่เผาผลาญเซนทร์ลอเรนซร์ผผผู้ยอมสละชตีวติตของตนเอง เพพพื่อใจทตีพื่เยด็นชาของเรา
จะไดผู้รผผู้สนกรผู้อนรนขนชิ้นมาบผู้าง ลอเรนเทตียส หรพอทตีพื่เรตียกกวันโดยทวัพื่วไปวล่า เซนทร์ลอเรนซร์นวัชิ้นเปฟ็นหวัวหนผู้าใน
พวกมวัคนายก(ผผผู้ชล่วย) ทล่านเปฟ็นผผผู้ทตีพื่สวัพื่งสอนและเทศนาภายใตผู้การควบครุมของเซด็คสร์ทวัสผผผู้ปกครองดผแลเขต
ครติสตจวักรแหล่งกรรุงโรม ลอเรนซร์ไดผู้ถผกประหารชตีวติตตามเซด็คสร์ทวัสไปดผู้วย ซนพื่งกด็เปฟ็นไปตามทตีพื่เซด็คสร์ทวัสไดผู้คาด
การณร์ไวผู้ลล่วงหนผู้ากล่อนทตีพื่เซด็คซร์ทวัสจะพลตีชตีพวล่า ลอเรนซร์จะตผู้องพบกวับทล่านในสวรรคร์อตีก 3 ววันขผู้างหนผู้า 
ลอเรนซร์ไดผู้พติจารณาคทาททานายนตีชิ้กด็เหด็นวล่าเปฟ็นเครพพื่องบล่งชตีชิ้อยล่างชวัดเจนวล่า ตวัวทล่านเองกทาลวังใกลผู้จะถนงวาระ
แหล่งการพลตีชตีพเขผู้าไปทรุกทตีแลผู้ว ทล่านจนงไปรวบรวมพวกคนจนทตีพื่เปฟ็นครติสเตตียนทวัชิ้งหมดใหผู้มารวมกวัน และ
ไดผู้แจกจล่ายทรวัพยร์สมบวัตติตล่าง ๆ ของครติสตจวักรซนพื่งเขาดผแลอยผล่ใหผู้แกล่คนเหลล่านตีชิ้ การกระททาของทล่านกด็ททาใหผู้



พวกทรราชทตีพื่คอยจผู้องจะขล่มเหงและรติบทรวัพยร์สมบวัตติของครติสเตตียนถนงกวับตกใจจนงไดผู้จวับตวัวทล่านไป และสวัพื่ง
ใหผู้ทล่านรายงานบวัญชตีทรวัพยร์สตินของครติสตจวักรตล่อจวักรพรรดติภายใน 3 ววัน ลอเรนซร์สวัญญาวล่าจะททาใหผู้พวก
เขาพอใจ จากนวัชิ้นทล่านกด็รตีบไปรวบรวมคนแกล่ คนทตีพื่ชล่วยเหลพอตวัวเองไมล่ไดผู้ และคนยากจนทตีพื่ไมล่มตีอทานาจใด 
ๆใหผู้มาชรุมนรุมกวัน และนทาคนเหลล่านตีชิ้ไปหาทรราชผผผู้ปกครองบผู้านเมพองคนนวัชิ้น ทรราชผผผู้นวัชิ้นกด็กทาชวับใหผู้ทล่าน
รวักษาสวัญญาทตีพื่ไดผู้ลวัพื่นวาจาไวผู้ ลอเรนซร์ผผผู้มตีใจกลผู้าหาญกด็ผายมพอไปยวังคนยากคนจนและคนอนาถาทตีพื่ไดผู้พา
ไปดผู้วยพลางกลล่าววล่า “คนเหลล่านตีชิ้คพอทรวัพยร์สตินอวันมตีคล่าของครติสตจวักร คนเหลล่านตีชิ้แหละคพอทรวัพยร์สตินทตีพื่แทผู้
จรติง ภายในตวัวของเขามตีความเชพพื่อในพระครติสตร์ครอบครองอยผล่ พระนติเวศนร์ของพระครติสตร์กด็ตวัชิ้งอยผล่ภายใน
ตวัวเขาทวัชิ้งหลาย ไมล่มตีอวัญมณตีใดของพระครติสตร์จะมตีคล่าเกตินไปกวล่าคนทตีพื่พระองคร์สวัญญาวล่าจะสถติตอยผล่ดผู้วย 
เพราะมตีคทาเขตียนไวผู้แลผู้ววล่า ‘เมพพื่อเราหติว ทล่านทวัชิ้งหลายกด็ไดผู้จวัดหาใหผู้เรากติน เรากระหายนชิ้ทา ทล่านกด็ใหผู้เราดพพื่ม
เราเปฟ็นแขกแปลกหนผู้า ทล่านกด็ไดผู้ตผู้อนรวับเราไวผู้’ และยวังมตีอตีกตอนหนนพื่งวล่า ‘ซนพื่งทล่านไดผู้กระททาแกล่คนใดคน
หนนพื่งในพวกพตีพื่นผู้องของเรานตีชิ้ถนงแมผู้จะตพื่ทาตผู้อยเพตียงไรกด็เหมพอนไดผู้กระททาแกล่เราดผู้วย’ จะมตีทรวัพยร์สมบวัตติใดทตีพื่
พระครติสตร์ทรงมตีอยผล่ทตีพื่จะมตีคล่ามากไปกวล่าคนยากจนซนพื่งพระครติสตร์ปรารถนาทตีพื่จะสทาแดงพระองคร์ใหผู้ปรากฏ
ภายในคนพวกนตีชิ้”

ทรราชผผผู้เหด็นแกล่ไดผู้ คติดวล่าการลอเรนซร์เจตนาจะพผดจาเยาะเยผู้ยถากถางเขา แลผู้วจะสรรหาถผู้อยคทาอวันใด
มาบรรยายถนงความคลวัพื่งแคผู้นและความเดพอดดาลในใจของเขาไดผู้เลล่า เดตีดี๋ยวนตีชิ้เขากทาลวังกระทพบเทผู้าดผู้วย
ความโกรธ เขาจผู้องเหมพอนจะกตินเลพอดกตินเนพชิ้อ เขาตวัชิ้งทล่าพรผู้อมจะขยชิ้ทาเขผู้าใสล่ เขาแสดงออกไปตาม
อารมณร์ทตีพื่เดพอดพลล่านไปหมด ตาของเขาเหมพอนไฟลรุกโพลง ปากของเขาบติดเบตีชิ้ยวเหมพอนหมผปป่า เขา
แสยะฟปันดผู้วยรอยยติชิ้มจากนรก บวัดนตีชิ้ เขาไมล่ใชล่คนทตีพื่จะใชผู้เหตรุผลไดผู้เสตียแลผู้ว อาจกลล่าวไดผู้วล่า ตอนนตีชิ้เขาไมล่
แตกตล่างจากสติงโตทตีพื่กทาลวังคทารามดผู้วยความโกรธจนสรุดขตีด

“จรุดไฟทตีพื่ไมผู้ อยล่าไวผู้ชตีวติตมวันเลย” ทรราชผผผู้ทรงอทานาจตะโกนขนชิ้น “เจผู้าคนชวัพื่วชผู้าเลวทรามบวังอาจมาหลอก
จวักรพรรดติไดผู้อยล่างไร? กทาจวัดมวันเสตีย กทาจวัดมวันเสตีย เฆตีพื่ยนมวันดผู้วยแสผู้ หวดมวันดผู้วยไมผู้เรตียว ทรุบตตีมวันดผู้วย
กทาปปัฟื้น ตตีมวันใหผู้สมองกระจายดผู้วยกระบอง คนทรยศเจผู้ากลผู้าเยาะเยผู้ยจวักรพรรดติหรพอ? ใชผู้คตีมทตีพื่เผาจนรผู้อน
แดงดนงเนพชิ้อมวันออกมา นาบถาดไฟทตีพื่รผู้อนแรงลงไปบนตวัวมวัน เอาโซล่ตรวนทตีพื่แขด็งแกรล่งทตีพื่สรุดออกมา เอา
สผู้อมเหลด็กทตีพื่ใชผู้เขตีพื่ยไฟและเอาตะแกรงเตตียงเหลด็กออกมา ใสล่ไฟเขผู้าไป จวับเจผู้ากบฎทตีพื่ขวัดขพนคทาสวัพื่งมามวัดมพอ
มวัดเทผู้าเสตีย พอไฟบนตะแกรงเตตียงเหลด็กรผู้อนแรงไดผู้ทตีพื่แลผู้ว จวับมวันนอนลงไป ยล่างมวัน เผามวันเสตีย เขตีพื่ยมวัน



ใหผู้นอนตะแคง พลติกตวัวมวัน ขอใหผู้เจผู้าพนวักงานทรุกคนทตีพื่มตีหนผู้าทตีพื่ทรมาน กระททาตามหนผู้าทตีพื่ของตนเอยล่าง
เครล่งครวัด เพพพื่อตอบสนองมวันใหผู้สาสมกวับความคลวัพื่งแคผู้นในใจของเราทวัชิ้งหลาย” 

คทาพผดยวังไมล่ทวันจะจบลง ทรุกสติพื่งไดผู้เตรตียมพรผู้อมเรตียบรผู้อยแลผู้ว ลอเรนซร์ถผกเฆตีพื่ยนดผู้วยไมผู้เรตียวเหลด็กอยล่าง
เหตีชิ้ยมโหดและดรุดวันเปฟ็นอยล่างยติพื่ง ทล่านถผกจวับใหผู้นวัพื่งบนบนมผู้าไมผู้เพพพื่อดนงกระดผกแขนกระดผกขาใหผู้เคลพพื่อนออก
จากขผู้อตล่อ ทล่านทนความทรมานเหลล่านตีชิ้ดผู้วยใจกลผู้าหาญ จนกระทวัพื่งทล่านถผกสวัพื่งใหผู้นทาตวัวไปมวัดตติดกวับ
ตะแกรงใหญล่ โดยทตีพื่ขผู้างใตผู้นวัชิ้นมตีไฟอล่อน ๆ ลรุกไหมผู้อยผล่เพพพื่อวล่าทล่านจะไดผู้ตายอยล่างชผู้า ๆ แตล่ความเชพพื่อของ
ทล่านยวังคงไมล่เปลตีพื่ยนแปลงแมผู้จะอยผล่ทล่ามกลางการทดลองทตีพื่ยติพื่งใหญล่เหลล่านตีชิ้ ในชล่วงเวลานวัชิ้นเองพระเจผู้าไดผู้
ทรงเคลพพื่อนไหวอยผล่ภายในลอเรนซร์อยล่างมากมายจนเหด็นไดผู้อยล่างชวัดเจน พระเจผู้าทรงลดความรผู้อนแรง
แหล่งววัตถรุธาตรุทตีพื่พระองคร์ทรงสรผู้างขนชิ้นคพอไฟนวัชิ้น จนกระทวัพื่งสติพื่งทตีพื่ทล่านนอนลงไปนวัชิ้นราวกวับวล่าไมล่ใชล่ตะแกรง
เตตียงเหลด็กแหล่งความปวดแสบปวดรผู้อนทตีพื่กทาลวังเผาผลาญอยผล่ แตล่เปฟ็นฟผกแหล่งการพวักผล่อนอยล่างสบาย การ
ทตีพื่ทล่านมตีสตีหนผู้าสงบนติพื่งแมผู้จะถผกทรมานอยล่างแสนสาหวัสอยล่างนตีชิ้ททาใหผู้ผผผู้คนทตีพื่เฝป้าดผอยผล่รผผู้สนกเลพพื่อมใสในศรวัทธา
อวันแรงกลผู้าของทล่าน และชพพื่นชมความเชพพื่อในสวัจธรรมของครติสเตตียนจนมตีหลายคนไดผู้กลวับใจใหมล่ในเวลา
นวัชิ้นเอง หลวังจากทตีพื่นอนทอดตวัวเหยตียดยาวอยผล่บนตะแกรงชวัพื่วระยะเวลาหนนพื่ง ผผผู้ยอมพลตีชตีพคนนตีชิ้กด็เงยหนผู้า
ขนชิ้นมองเพล่งมองฟป้าสวรรคร์ และไดผู้มอบวติญญาณจติตของทล่านใหผู้แกล่พระเจผู้าผผผู้ทรงฤทธานรุภาพดผู้วยอาการ
สงบ เหตรุการณร์นตีชิ้เกติดขนชิ้นเมพพื่อววันทตีพื่ 10 สติงหาคม ค.ศ. 258

ยผู้อนหลวังไปประมาณ 14 ปปีกล่อนหนผู้าทตีพื่เหตรุการณร์ดวังกลล่าวขผู้างตผู้นจะเกติดขนชิ้นไดผู้มตีการขล่มเหงปรากฏขนชิ้นใน
ทวตีปแอฟรติกา และมตีครติสเตตียนหลายพวันคนทตีพื่ไดผู้รวับมงกรุฏแหล่งการพลตีชตีพ ในบรรดาคนพวกนตีชิ้กด็มตีไซเพ
รตียนซนพื่งเปฟ็นผผผู้ปกครองดผแลครติสตจวักรแหล่งเมพองคารร์เธจรวมอยผล่ดผู้วย ในววัยเดด็กทล่านไดผู้รวับการศนกษาเกตีพื่ยว
กวับหลวักปรวัชญาและหลวักการดทาเนตินชตีวติตของลวัทธตินอกคอก และเพราะไซเพรตียนมตีทรวัพยร์สมบวัตติมากจนง
ดทาเนตินชตีวติตอยล่างหรผหราฟรุป่มเฟฟอย ประมาณปปี ค.ศ.246 โคอตีซติลติอวัสซนพื่งเปฟ็นผผผู้รวับใชผู้ครติสเตตียนแหล่งเมพอง
คารร์เธจกด็เปฟ็นผผผู้ทตีพื่ชวักนทาใหผู้ไซเพรตียนกลวับใจใหมล่ กล่อนทตีพื่ไซเพรตียนจะรวับบวัพตติศมา ทล่านไดผู้ศนกษาพระควัมภตีรร์
ดผู้วยความเอาใจใสล่ แลผู้วทล่านกด็ซาบซนชิ้งกวับความจรติงอวันประเสรติฐทตีพื่มตีอยผล่ในพระควัมภตีรร์นวัชิ้น ทล่านจนงตวัดสตินใจ
ทตีพื่จะประพฤตติตามครุณความดตีทตีพื่พระควัมภตีรร์ไดผู้สอนไวผู้ หลวังจากรวับบวัพตติศมาแลผู้วทล่านกด็ขายทตีพื่ดตินของทล่าน
เสตีย แลผู้วนทาเงตินมาแจกจล่ายใหผู้แกล่คนยากจน ทล่านเปลตีพื่ยนไปแตล่งกายดผู้วยเสพชิ้อผผู้าธรรมดา ๆ และเรติพื่มตผู้น
ดทาเนตินชตีวติตอยล่างเรตียบงล่ายและสวันโดด หลวังจากนวัชิ้นไมล่นานทล่านกด็ไดผู้รวับการแตล่งตวัชิ้งใหผู้เปฟ็นผผผู้ปกครองของค



รติสตจวักรเพรสไบทตีเรตียน และไดผู้รวับการชพพื่นชมอยล่างมากในครุณความดตีและในการททางานของทล่าน เมพพื่อโด
นาทวัสผผผู้วล่าราชการแหล่งกรรุงโรมเสตียชตีวติตลงในปปี ค.ศ. 248 ทล่านกด็ไดผู้รวับการเลพอกใหผู้เปฟ็นผผผู้ปกครองดผแลค
รติสตจวักรแหล่งเมพองคารร์เธจ 

ในปปีค.ศ. 250 จวักรพรรดติเดสติชวัสทรงประกาศวล่าไซเพรตียนททาตวัวเปฟ็นอวันตรายตล่อจวักรวรรดติ พวกคนใน
ลวัทธตินอกคอกจนงโหล่รผู้องวล่า “เอาตวัวไซเพรตียนไปใหผู้พวกสติงโตกตินเสตีย เอาตวัวไซเพรตียนไปใหผู้สวัตวร์ปป่า” 
อยล่างไรกด็ตาม ผผผู้ปกครองดผแลครติสตจวักรผผผู้นตีชิ้ไดผู้เกด็บตวัวหลบจากความบผู้าคลวัพื่งของฝผงชนทวัพื่วไป เมพพื่อทรวัพยร์
สมบวัตติของทล่านถผกยนด ความรรุนแรงของการถผกขล่มเหงกด็ลดลงทล่านจนงกลวับไปยวังเมพองคารร์เธจ และไดผู้ททา
ทรุกอยล่างตามอทานาจทตีพื่ทล่านมตีอยผล่ในการกทาจวัดหลวักคทาสอนทตีพื่ผติด ๆ ใหผู้ออกไปจากครติสตจวักร แตล่ไมล่นานกด็
เกติดโรคระบาดขนชิ้นทตีพื่เมพองคารร์เธจ และมตีการกลล่าวหาวล่าครติสเตตียนเปฟ็นตผู้นเหตรุตามเคย เจผู้าเมพองทวัชิ้งหลาย
จนงเรติพื่มขล่มเหงครติสเตตียนอตีก จากเหตรุการณร์ดวังกลล่าวพวกทตีพื่ททาการขล่มเหงไดผู้เขตียนจดหมายไปถนงไซเพรตียน 
เพพพื่อขผล่อาฆาตและผผกพยาบาทครติสเตตียน ในทตีพื่สรุดไซเพรตียนไดผู้ถผกนทาตวัวมาอยผล่ตล่อหนผู้าขผู้าหลวงแอด็สพาสติอวัส 
พาเทอรร์นวัสในปปี 257 ซนพื่งทล่านถผกสวัพื่งใหผู้ปฏติบวัตติตามความเชพพื่อของจวักรวรรดตินตีชิ้ แตล่ทล่านไดผู้พผดถนงความเชพพื่อ
ของทล่านอยล่างกลผู้าหาญและเดด็ดเดตีพื่ยว เหตรุการณร์นตีชิ้ไมล่ไดผู้ททาใหผู้ทล่านถนงแกล่ความตาย แตล่มตีคทาสวัพื่งใหผู้เนรเทศ
ทล่านไปยวังเมพองเลด็ก ๆ เมพองหนนพื่งในทะเลไลเบตีพื่ยน เมพพื่อขผู้าหลวงคนทตีพื่เนรเทศทล่านไปนวัชิ้นเสตียชตีวติตลง ทล่านกด็
กลวับไปยวังเมพองคารร์เธจ แตล่อตีกไมล่นานกด็ถผกจวับ และถผกนทาตวัวไปอยผล่ตล่อหนผู้าผผผู้วล่าราชการคนใหมล่ซนพื่งไดผู้
พติพากษาใหผู้ตวัดศตีรษะทล่านเสตีย และการประหารนตีชิ้ไดผู้มตีขนชิ้นในววันทตีพื่ 14 เดพอนกวันยายน ปปี ค.ศ. 258

โศกนาฏกรรมทตีพื่นล่าสะพนงกลวัวทตีพื่สรุดครวัชิ้งหนนพื่งในประววัตติศาสตรร์ของการพลตีชตีพนวัชิ้นเกติดขนชิ้นทตีพื่เมพองยผทติคา ซนพื่ง
เปฟ็นเหตรุการณร์ทตีพื่ขผู้าหลวงใหญล่ไดผู้สวัพื่งใหผู้นทาตวัวครติสเตตียน 300 คนไปอยผล่ยพนลผู้อมรอบเตาเผาทตีพื่ใชผู้ททาปผนขาว
ขณะทตีพื่ภายในเตานวัชิ้นกทาลวังลรุกไหมผู้อยผล่ เบพชิ้องหนผู้าของพวกเขาคพอ ถาดทตีพื่มตีถล่านและเครพพื่องหอมวางอยผล่ซนพื่งไดผู้
จวัดเตรตียมไวผู้สทาหรวับรผปเคารพแลผู้ว พวกเขาถผกสวัพื่งวล่าจะออกไปถวายเครตีพื่องบผชาแกล่เทพเจผู้าจผปปิเตอรร์ หรพอ
จะยอมถผกจวับโยนเขผู้าไปในเตาเผานตีชิ้ พวกเขาไดผู้ปฏติเสธอยล่างพรผู้อมเพรตียงกวัน และพากวันไดผู้กระโดด
เขผู้าไปในหลรุมเตาเผาอยล่างกลผู้าหาญจนงถผกคววันจากเชพชิ้อเพลติงและปผนขาวรมจนตายทวันทตี

อเลด็คซานเดอรร์ มวัลชวัส และพรติสควัส ครติสเตตียน 3 คนแหล่งดตินแดนปาเลสไตนร์พรผู้อมดผู้วยผผผู้หญติงอตีกคนหนนพื่ง
จากดตินแดนเดตียวกวันนวัชิ้นตล่างกด็สมวัครใจทตีพื่จะยอมรวับขผู้อกลล่าวหาวล่าตวัวเองเปฟ็นครติสเตตียน ดผู้วยเหตรุนตีชิ้จนงถผก



พติพากษาประหารชตีวติตโดยการนทาตวัวไปโยนใหผู้เสพอกตินเปฟ็นอาหาร คทาพติพากษานตีชิ้กด็ไดผู้รวับการดทาเนตินการ
ตามคทาสวัพื่ง 

แมคสติมล่า โดนาทติลลล่า และซตีควันดผู้า หญติงพรหมจารตียร์แหล่งเมพองทผเปอรร์กผู้าไดผู้ถผกบวังควับใหผู้ดพพื่มดตีของสวัตวร์ซนพื่งมตี
รสขมผสมกวับนชิ้ทาสผู้มสายชผ จากนวัชิ้นกด็ถผกเฆตีพื่ยนอยล่างรรุนแรง ถผกทรมานขณะทตีพื่ถผกมวัดหผู้อยอยผล่กวับเสาตะแลง
แกง ถผกถผตวัวปผนขาว ถผกนทาตวัวไปยล่างบนตะแกรงไฟ ถผกปลล่อยใหผู้ฝผงสวัตวร์ปป่าขล่มขผล่จนหวาดผวา และใน
ทตีพื่สรุดกด็ถผกตวัดศตีรษะ ขอใหผู้สวังเกตชะตากรรมอวันนล่าเวทนาในบวัชิ้นปลายชตีวติตของจวักรพรรดติวาลตีเรตีพื่ยนผผผู้ไดผู้
ขล่มเหงครติสเตตียนอยล่างนล่ากลวัวมาเปฟ็นเวลานาน ทรราชผผผู้หลงละเลติงในอทานาจคนนตีชิ้ไดผู้ถผกซาพอรร์
จวักรพรรดติแหล่งเปอรร์เซตียนทาตวัวกลวับไปเปฟ็นนวักโทษทตีพื่บผู้านเมพองของพระองคร์ และทรงปฏติบวัตติตล่อวาลตีเรตีพื่ยนอ
ยล่างดผหมติพื่นเหยตียดหยามทตีพื่สรุดอยล่างทตีพื่ไมล่เคยเหด็นกวันมากล่อนเลย พระองคร์บวังควับใหผู้วาลตีเรตีพื่ยนอดตีตจวักรพรรดติ
ผผผู้ยติพื่งใหญล่แหล่งกรรุงโรมครุกเขล่ารวับใชผู้พระองคร์เยตีพื่ยงทาสทตีพื่ตพื่ทาตผู้อยทตีพื่สรุด เมพพื่อมตีพระราชประสงคร์ทตีพื่จะทรงมผู้า 
พระองคร์กด็จะสวัพื่งใหผู้วาลตีเรตีพื่ยนหมอบลงและพระองคร์กด็จะเหยตียบทล่านตล่างทตีพื่รองพระบาทเพพพื่อกผู้าวขนชิ้น
ประทวับบนหลวังมผู้า หลวังจากปฏติบวัตติตล่อวาลตีเรตีพื่ยนอยล่างทาสทตีพื่ไรผู้สวักดติธิ์ทตีพื่สรุดแลผู้วอยผล่นานถนง 7 ปปี จวักรพรรดติ
เปอรร์เซตียพระองคร์นตีชิ้กด็สวัพื่งใหผู้คววักลผกตาของทล่านออกทวัชิ้งสองขผู้างแมผู้วล่าขณะนวัชิ้นทล่านจะมตีอายรุถนง 83 ปปีแลผู้ว
กด็ตาม แตล่นตีพื่ยวังไมล่สาสมกวับความแคผู้นของพระองคร์จนงทรงออกคทาสวัพื่งใหผู้ถลกหนวังทล่านทวัชิ้งเปฟ็น และใหผู้เอา
เกลพอมาถผตวัวทล่าน วาลตีเรตีพื่ยนจนงสติชิ้นพระชนมร์ดผู้วยการทรมานเหลล่านตีชิ้ นตีพื่เปฟ็นการปปิดฉากจวักรพรรดติแหล่งกรรุง
โรมทตีพื่เหลติงอทานาจและขล่มเหงครติสเตตียนมากทตีพื่สรุดคนหนนพื่ง 

ในปปีค.ศ. 260 กวัลลติอตีนวัสโอรสของวาลตีเรตีพื่ยนเสดด็จขนชิ้นครองราชยร์ และในระหวล่างรวัชสมวัยของจวักรพรรดติกวัล
ลติอตีนวัส ครติสตจวักรกด็สามารถนมวัสการไดผู้อยล่างสงบสรุขอยผล่นานหลายปปี

การขข่มเหงยตุคตผู้นโดยทรักี่วไปครรัขึ้งทกกี่ 9 เรริกี่มตผู้นขขขึ้นภายใตผู้
การปกครองของจรักรพรรดริออรกเลกกี่ยน ในปปี ค.ศ. 274 

ในปปี ค.ศ.274 จวักรพรรดติออรตีเลตีพื่ยนไดผู้เรติพื่มขล่มเหงครติสเตตียน แตล่การขล่มเหงนวัชิ้นกด็ยรุตติลงในไมล่ชผู้าเพราะ
จวักรพรรดติองคร์นตีชิ้ไดผู้ถผกฆาตกรรมโดยคนรวับใชผู้ของพระองคร์เองทตีพื่เมพองไบแซนเทตียม



จวักพรรดติทตีพื่ทรงครองราชบวัลลวังอวันดวับตล่อ ๆ มากด็มตี แทด็คสติทวัส โพรบวัส คารวัส คารร์นติอวัส นผเมอเรตีพื่ยน ในชล่วง
รวัชสมวัยของบรรดาจวักรพรรดติเหลล่านตีชิ้เปฟ็นชล่วงเวลาทตีพื่ครติสตจวักรมตีความสงบรล่มเยด็นอยผล่เปฟ็นเวลานานหลายปปี

ดติโอคลตีเทตียนไดผู้ขนชิ้นครองบวัลลวังกร์จวักรพรรดติในปปี ค.ศ.284 ตอนแรกนวัชิ้นพระองคร์ทรงชพพื่นชมพวกครติสเตตียน 
แตล่ตล่อมาในปปี ค.ศ.286 พระองคร์ไดผู้เชพชิ้อเชติญแมด็คสติเมตียนใหผู้มาครองราชยร์รล่วมกวันในจวักรวรรดติของ
พระองคร์ และแลผู้วการขล่มเหงกด็เรติพื่มตผู้นขนชิ้นอตีกครวัชิ้งหนนพื่ง ในเวลานวัชิ้นมตีพตีพื่นผู้องครติสเตตียน 2 คน คพอ เฟลติเซตีพื่ยน
กวับพรติมวัสถผกประหารชตีวติตกล่อนทตีพื่การขล่มเหงทวัพื่วไปจะเรติพื่มลรุกลามขนชิ้น เหตรุการณร์ทตีพื่นล่าสนใจบางเรพพื่องทตีพื่จะ
หยติบยกมาบอกเลล่าใหผู้ทราบกวัน ณ ทตีพื่นตีชิ้ ไดผู้แกล่

นางโซ ภรรยาของผผผู้ครุมเรพอนจทาและเปฟ็นผผผู้ดผแลนวักโทษครติสเตตียนสองทล่านคพอ มารร์ควัสและมารร์เซลเลตียนวัส 
ซนพื่งภายหลวังถผกนทาตวัวไปพลตีชตีพ นางไดผู้กลวับใจเสตียใหมล่จากการเปฟ็นพยานของผผผู้ยอมพลตีชตีพทวัชิ้งสองคนนวัชิ้น
จนงถผกจวับมวัดแขวนไวผู้กวับตผู้นไมผู้ขณะทตีพื่เบพชิ้องลล่างมตีกองไฟทตีพื่เผาหญผู้าแหผู้งและโหมไฟใหผู้ลรุกไหมผู้อยผล่เสมอ เมพพื่อ
รล่างของนางถผกนทาลงมากด็ถผกเอาไปถล่วงลงในแมล่นชิ้ทาโดยมตีหตินกผู้อนใหญล่ผผกตติดอยผล่ดผู้วยเพพพื่อใหผู้รล่างนวัชิ้นจมดติพื่ง
ลงใตผู้นชิ้ทาอยล่างรวดเรด็ว

เหตรุการณร์สทาควัญอตีกเหตรุการณร์หนนพื่งไดผู้เกติดขนชิ้นในปปี ค.ศ.286 มตีกองทหารกองหนนพื่งจทานวน 6,666 คน ทรุก
คนเปฟ็นครติสเตตียน กองทหารนตีชิ้เรตียกวล่า กองทวัพธตีแบน เพราะทหารเหลล่านตีชิ้ทรุกคนเตติบโตและไดผู้รวับการ
อบรมเลตีชิ้ยงดผในเมพองธตีเบตียส เดติมทตีเดตียวกองทวัพนตีชิ้ประจทาการอยผล่ทางทติศตะววันออกจนกระทวัพื่งจวักพร
รดติแมด็คสติเมตียนไดผู้มตีพระบวัญชาไปถนงทหารกองนตีชิ้ใหผู้ยกมาตวัชิ้งทวัพทตีพื่เมพองกอลเพพพื่อชล่วยพระองคร์ปราบกบฎ
แหล่งเมพองเบอรร์กวันดตีชิ้ พวกเขาจนงเดตินทางขผู้ามภผเขาแอลปป์เขผู้าไปในเมพองกอลภายใตผู้การบวังควับบวัญชาของ
แมล่ทวัพมอรติทติอวัส แคนดติดวัส และเอคสรุเพอรร์นติส ผผผู้สมควรแกล่การเคารพยกยล่องนวับถพอเปฟ็นอยล่างสผง ในทตีพื่สรุด
ทหารกองนตีชิ้กด็เขผู้ามาสมทบกวับทหารของจวักรพรรดติ ในชล่วงเวลานตีชิ้เองจวักรพรรดติแมด็คสติเมตียนไดผู้สวัพื่งใหผู้
กองทวัพชล่วยกวันถวายเครพพื่องบผชาทวัพื่วไปซนพื่งตผู้องอาศวัยความรล่วมไมผู้รล่วมมพอจากทหารทรุกคน และยวังใหผู้พวก
ทหารถวายสวัตยร์ปฏติญาณวล่าจะจงรวักภวักดตีตล่อพระองคร์แตล่เพตียงผผผู้เดตียวพรผู้อมกวับใหผู้สาบานในเวลาเดตียวกวัน
ดผู้วยวล่าจะชล่วยพระองคร์กวาดลผู้างพวกครติสเตตียนในเมพองกอลใหผู้หมดสติชิ้นไป ทหารทรุกคนในกองทวัพธตีแบน
ตล่างกด็ตกตะลนงกวับคทาสวัพื่งเหลล่านตีชิ้จนงไดผู้ปฏติเสธอยล่างเดด็ดขาดทตีพื่จะไมล่ถวายเครพพื่องบผชา หรพอถวายสวัตยร์ปฏติญาณ
ตามคทาสวัพื่งนวัชิ้น จวักรพรรดติแมด็คสติเมตียนเดพอดดาลมากจนไดผู้สวัพื่งประหารชตีวติตทหารในกองทวัพธตีแบนถนง 1 ใน 



10 โดยการเลพอกทหารคนทตีพื่ 10 ทรุกคนไปประหารชตีวติตดผู้วยดาบตามลทาดวับ คทาสวัพื่งทตีพื่โหดรผู้ายนตีชิ้กด็ไดผู้รวับการ
ปฏติบวัตติตามอยล่างเครล่งครวัด แตล่ทหารเหลล่านวัชิ้นทตีพื่ยวังมตีชตีวติตอยผล่กด็ยวังไมล่ยอมอล่อนขผู้อใหผู้ ทวัชิ้ง ๆ ทตีพื่มตีการฆล่าคน 1 
ใน 10 อตีกเปฟ็นรอบทตีพื่ 2 โดยคนทตีพื่ 10 ทรุกคนจากทหารทตีพื่ยวังมตีชตีวติตอยผล่ไดผู้ถผกประหารชตีวติตดผู้วยดาบอตีกเปฟ็น
ชรุดทตีพื่สอง ความโหดรผู้ายในครวัชิ้งทตีพื่ 2 นตีชิ้ไมล่ไดผู้กล่อใหผู้เกติดความหววัพื่นไหวมากกวล่าครวัชิ้งแรกเลย ทหารเหลล่านตีชิ้กด็
ยวังคงดทารงไวผู้ซนพื่งความกลผู้าหาญเดด็ดเดตีพื่ยว และยพนหยวัดอยผล่อยล่างเหนตียวแนล่น แตล่ดผู้วยเหด็นแกล่คทาแนะนทาของ
บรรดานายทหารทวัชิ้งหลาย พวกเขาจนงไดผู้รผู้องเขตียนแถลงการณร์ถนงจวักรพรรดติโดยทผลพระองคร์วล่าพวกเขา
เปฟ็นผผผู้ทตีพื่อยผล่ใตผู้บวังควับบวัญชาและเปฟ็นทหารของพระองคร์ แตล่ในขณะเดตียวกวันกด็ไมล่สามารถจะลพมพระเจผู้า
ผผผู้ทรงฤทธานรุภาพองคร์นวัชิ้นไดผู้ พวกเขาเขตียนทผลตล่อจวักรพรรดติวล่าพวกเขาไดผู้รวับคล่าจผู้างจากพระองคร์ และไดผู้
รวับชตีวติตเปฟ็นตวัวเปฟ็นตนนตีชิ้จากพระเจผู้า ดผู้วยหววังใจวล่าคทาชตีชิ้แจงนตีชิ้คงจะสามารถชนะใจจวักรพรรดติและททาใหผู้
พระทวัยอล่อนลงไดผู้ แตล่ผลกลวับเปฟ็นตรงกวันขผู้าม พระองคร์ทรงกรติชิ้วกวับความยนดมวัพื่นถพอมวัพื่นและการเหด็นพผู้อง
ตผู้องกวันของพวกเขา พระองคร์จนงสวัพื่งใหผู้ประหารทหารทรุกคนในกองทวัพนตีชิ้ทวัชิ้งสติชิ้น ดวังนวัชิ้นกองทหารอพพื่น ๆ จนง
ททาหนผู้าทตีพื่ประหารพวกเขาตามคทาบวัญชานวัชิ้น และไดผู้ฟปันพวกเขาเปฟ็นชติชิ้น ๆ ดผู้วยดาบ การฆาตกรรมหมผล่อวัน
โหดเหตีชิ้ยมนตีชิ้เกติดขนชิ้นเมพพื่อววันทตีพื่ 22 เดพอนกวันยายน ค.ศ.286

อวัลแบน เปฟ็นผผผู้พลตีชตีพคนแรกทตีพื่เปฟ็นชาวอวังกฤษ ชพพื่อของทล่านภายหลวังไดผู้กลายเปฟ็นชพพื่อของครติสตจวักรเซ
นทร์อวัลแบนในเมพองเฮอรร์ทฟอรร์ดเชตียรร์ในประเทศอวังกฤษนวัพื่นเอง เดติมทตีเดตียวประเทศอวังกฤษไดผู้รวับพระ
กติตตติครุณของพะครติสตร์จากกษวัตรติยร์ลผเซตีพื่ยนซนพื่งเปฟ็นกษวัตรยร์ครติสเตตียนพระองคร์แรก แตล่หลวังจากนวัชิ้นอตีกหลาย
ปปีกด็ยวังไมล่มตีวตีพื่แววของการขล่มเหงเกติดขนชิ้นเลย มาเรติพื่มมตีการขล่มเหงเปฟ็นครวัชิ้งแรกกด็ดผู้วยเหตรุการณร์ของทล่านอวัล
แบนทตีพื่จะกลล่าวถนงตล่อไปนตีชิ้ แรกเรติพื่มเดติมทตีนวัชิ้นอวัลแบนเคยเปฟ็นผผผู้ทตีพื่ดทาเนตินชตีวติตอยผล่ในความเชพพื่อและแนว
ปฏติบวัตติอยล่างคนทตีพื่อยผล่ในลวัทธตินอกคอกทตีพื่ไมล่รผผู้จวักพระเจผู้า แตล่ทล่านมตีนติสวัยเมตตากรรุณาและโอบอผู้อมอารตีแกล่
เพพพื่อนมนรุษยร์ทตีพื่ตกทรุกขร์ไดผู้ยากอยผล่เสมอ ทล่านไดผู้ใหผู้ทตีพื่พวักพติงแกล่นวักเทศนร์ครติสเตตียนคนหนนพื่งทตีพื่มตีชพพื่อวล่า แอมฟปิบ
าลวัส ในขณะทตีพื่กทาลวังถผกเจผู้าหนผู้าทตีพื่ตามลล่าตวัวอยผล่เพราะเหตรุความเชพพื่อของเขา การเปฟ็นแบบอยล่างทตีพื่ดตีและ
คทาสอนของผผผู้ลตีชิ้ภวัยคนนตีชิ้ ททาใหผู้อวัลแบนเกติดความประทวับใจอยล่างยติพื่ง ทล่านปรารถนามาเปฟ็นเวลานานแลผู้วทตีพื่
จะเปฟ็นสาวกของความเชพพื่อนตีชิ้ทตีพื่ดนงดผดความสนใจของทล่านมาโดยตลอด ผผผู้รวับใชผู้ทตีพื่ลตีชิ้ภวัยคนนตีชิ้กด็มตีความปปีตติ
ยตินดตีอยล่างเหลพอลผู้นในโอกาสอวันดตีนตีชิ้จนงไดผู้ใชผู้ความพยายามทตีพื่จะสวัพื่งสอนทล่านอยล่างเตด็มกทาลวังความสามารถ
ของเขา ซนพื่งชล่วยใหผู้อวัลแบนเกติดความเขผู้าใจอยล่างถล่องแทผู้และกลวับใจใหมล่กล่อนทตีพื่แอมฟปิบาลวัสจะถผกตามลล่า
จนพบ ในเวลานตีชิ้เองอวัลแบนกด็ไดผู้ตวัดสตินใจอยล่างเดด็ดเดตีพื่ยวแลผู้วทตีพื่จะดทาเนตินชตีวติตและรวักษาความเชพพื่อตาม



แบบครติสเตตียน หรพอยอมแมผู้ตผู้องพลตีชตีพเพพพื่อรวักษาความเชพพื่อของตนไวผู้ ในทตีพื่สรุดพวกศวัตรผของแอมฟปิบาลวัส
ไดผู้ทราบขล่าวกรองเกตีพื่ยวกวับสถานทตีพื่หลบซล่อนของเขาจนงไดผู้มายวังบผู้านของอวัลแบนเพพพื่อจะจวับกรุมแอมฟปิบ
าลวัส เจผู้าของบผู้านผผผู้เปปีปี่ยมดผู้วยจติตใจอวันดตีงามปรารถนาทตีพื่จะปกปป้องผผผู้ลตีชิ้ภวัยทตีพื่มาอาศวัยอยผล่นตีชิ้จนงไดผู้เปลตีพื่ยนไป
ใสล่เสพชิ้อผผู้าของแอมฟปิบาลวัส พอพวกทหารมาถนงทล่านกด็ไดผู้ออกรวับหนผู้าวล่าเปฟ็นคนทตีพื่พวกเขากทาลวังตามลล่าตวัว
อยผล่ แตล่เมพพื่อถผกนทาตวัวไปอยผล่ตล่อหนผู้าเจผู้าเมพองนวัชิ้นกลลวงกด็ถผกเปปิดเผยทวันทตี เจผู้าเมพองตวัชิ้งใจจะแกผู้แคผู้นอวัลแบน 
และดผู้วยความอาฆาตนตีชิ้เองเจผู้าเมพองจนงสวัพื่งใหผู้ทล่านถวายเครพพื่องบผชาแกล่พวกพระของลวัทธตินอกคอก อวัลแบน
ไดผู้ประกาศวล่าทล่านไมล่ยอมททาตามอยล่างแนล่นอน และยติพื่งกวล่านวัชิ้นทล่านยวังไดผู้ประกาศตวัวเปฟ็นครติสเตตียนดผู้วย 
เจผู้าเมพองจนงสวัพื่งใหผู้เฆตีพื่ยนทล่าน อวัลแบนไดผู้แบกรวับการลงโทษนตีชิ้ดผู้วยความกลผู้าหาญอดทน และดผเหมพอนจะ
เปฟ็นความกลผู้าหาญเดด็ดเดตีพื่ยวตล่อการทรมานอยล่างทตีพื่ไมล่มตีใครเคยเหด็นมากล่อนเลย หลวังจากนวัชิ้นทล่านกด็ถผก
ประหารชตีวติตดผู้วยการตวัดศตีรษะ อาจารยร์บตีดซนพื่งเปฟ็นหวัวหนผู้ามวัคนายกทตีพื่มตีผผผู้คนเคารพนวับถพอมากมายไดผู้เลล่า
ใหผู้เราแนล่ใจในขผู้อมผลทตีพื่ไดผู้รวับอตีกวล่า “เหตรุการณร์ครวัชิ้งนตีชิ้ททาใหผู้เพชฌฆาตกลวับใจมาเปฟ็นครติสเตตียนทวันทตี และ
ไดผู้ขอรผู้องทตีพื่จะตายแทนอวัลแบนหรพอตายพรผู้อมกวับทล่านกด็ไดผู้ เมพพื่อไดผู้รวับอนรุญาตใหผู้ททาตามคทาขอรผู้องอยล่างทตีพื่
สอง ทวัชิ้ง 2 คนจนงถผกตวัดศตีรษะโดยทหารคนหนนพื่งทตีพื่ไดผู้อาสามาททาหนผู้าทตีพื่นตีชิ้ เหตรุการณร์ดวังกลล่าวเกติดขนชิ้นทตีพื่เมพอง
เวรรุแลด็ม เมพพื่อววันทตีพื่ 22 เดพอนมติถรุนายน ค.ศ.287 หลายปปีตล่อมา ในรวัชสมวัยของจวักรพรรดติคอนสแตนตตินม
หาราช กด็ไดผู้มตีการตวัชิ้งครติสตจวักรเซนทร์อวัลแบนทตีพื่ยติพื่งใหญล่ขนชิ้นในเมพองเฮอรร์ทฟอรร์ดเชตียรร์เพพพื่ออนรุสรณร์สถาน
สทาหรวับการระลนกถนงความกลผู้าหาญเดด็ดเดตีพื่ยวของทล่านอวัลแบน แตล่ตนกครติสตจวักรขนาดใหญล่แหล่งนตีชิ้ไดผู้ถผกรพชิ้อ
ททาลายลงในระหวล่างทตีพื่เกติดสงคราม แซคซด็อน (การสผผู้รบกวับชนชาตติแซคซด็อนแหล่งเยอรมวัน) อยล่างไรกด็ตาม
ตล่อมากษตรติยร์อด็อฟฟป่าแหล่งเมอรร์เซตียกด็ไดผู้สรผู้างครติสตจวักรแหล่งนตีชิ้มาอตีก และยวังไดผู้สรผู้างวติหารขนชิ้นอตีกแหล่งหนนพื่ง
ตติดกวับตนกครติสตจวักรเดติมเพพพื่อใหผู้นวักเทศนร์ไดผู้มตีทตีพื่พวักอาศวัยดผู้วย โครงสรผู้างของครติสตจวักรแหล่งนตีชิ้เปฟ็นสไตลร์
โกธติคชวัชิ้นสผ และซากปรวักหวักพวังกด็ยวังพอหลงเหลพอใหผู้เหด็นกวันอยผล่ในปปัจจรุบวัน

ควตินทติน เปฟ็นครติสเตตียนและเปฟ็นชาวโรมวันโดยกทาเนติด แตล่ไดผู้ตวัชิ้งใจทตีพื่จะใชผู้ความพยายามในการเผยแพรล่
พระกติตตติครุณในเมพองกอลโดยททาการประกาศรล่วมกวับลผเซตีพื่ยนอตีกทล่านหนนพื่ง ตอนแรกทล่านทวัชิ้งสองไดผู้
ประกาศพระกติตตติครุณดผู้วยกวันทตีพื่เมพองเอมติเอด็นสร์ หลวังจากนวัชิ้นลผเซตีพื่ยนกด็แยกตวัวไปประกาศทตีพื่เมพองบติวมารติส
และพลตีชตีพทตีพื่นวัพื่นเอง ควตินทตินยวังคงยวับยวัชิ้งอยผล่ทตีพื่เมพองพติคารร์ดตีชิ้ และททาการปรนนติบวัตติรวับใชผู้ในพวันธกติจทตีพื่เมพอง
นวัชิ้นดผู้วยใจรผู้อนรนเปฟ็นอวันมาก ตล่อมาทล่านกด็ถผกจวับกรุมดผู้วยขผู้อหาเปฟ็นครติสเตตียน ทล่านถผกลงโทษดผู้วยการดนง
ตวัวใหผู้เหยตียดออกดผู้วยการชวักรอกดนงตวัวทล่านใหผู้แยกออกไปเรพพื่อย ๆ จนกระทวัพื่งขผู้อตล่อหลรุดออกหลายแหล่ง 



แลผู้วทล่านกด็ถผกเฆตีพื่ยนดผู้วยแสผู้ทตีพื่เปฟ็นเสผู้นลวดหลายเสผู้นจนเนพชิ้อหนวังขาดวติพื่น แลผู้วเนพชิ้อหนวังอวันเปลพอยเปลล่าและ
แตกยวับเยตินนวัชิ้นกด็ถผกราดดผู้วยนชิ้ทามวันและยางชวันทตีพื่ตผู้มจนเดพอด พวกเขายวังเอาคบเพลติงจตีชิ้ลงไปทตีพื่สตีขผู้างและ
รวักแรผู้ของทล่านทวัชิ้งสองขผู้าง หลวังจากทตีพื่ทรมานทล่านจนหนทาใจแลผู้ว ทล่านกด็ถผกนทาตวัวกลวับเขผู้าไปครุมขวังในครุก
อตีก และไดผู้สติชิ้นชตีวติตจากความโหดเหตีชิ้ยมปป่าเถพพื่อนทตีพื่ทล่านไดผู้รวับนวัชิ้น เมพพื่อววันทตีพื่ 31 ตรุลาคม ค.ศ. 287 

การขข่มเหงยตุคตผู้นโดยทรักี่วไปครรัขึ้งทกกี่ 10 ภายใตผู้การปกครองของจรักรพรรดริดริโอคลกเทกยน ในปปี ค.ศ.303 

กาเลรติอวัสราชบรุตรบรุญธรรมของจวักรพรรดติดติโอคลตีเทตียน ไดผู้รวับการเสตีชิ้ยมสอนจากมารดาของพระองคร์ ซนพื่ง
เปฟ็นคนในลวัทธตินอกคอกทตีพื่มตีจติตใจควับแคบ กาเลรติอวัสจนงไดผู้เกลตีชิ้ยกลล่อมใหผู้จวักรพรรดติซนพื่งเปฟ็นพระบติดา
บรุญธรรมเรติพื่มขล่มเหงครติสเตตียน และการขล่มเหงในครวัชิ้งนตีชิ้ไดผู้มตีการกทาหนดลล่วงหนผู้าไวผู้วล่าจะใหผู้เรติพื่มลงมพอกวัน
ในววันทตีพื่ 23 กรุมภาพวันธร์ ค.ศ.303 เพราะตรงกวับเทศกาลเทอรร์มตินาเลตีย ซนพื่งเปฟ็นเทศกาลฉลองประจทาปปี
สทาหรวับการบวงสรวงเทอรร์มตินวัสเทพเจผู้าแหล่งเขตแดน จนงเปฟ็นววันทตีพื่พวกลวัทธตินอกคอกทตีพื่เหตีชิ้ยมโหดถพอเปฟ็น
ฤกษร์ทตีพื่พวกเขาหววังวล่าจะสามารถกทาจวัดครติสเตตียนใหผู้สติชิ้นซากไปจากจวักรวรรดตินตีชิ้ไดผู้ เมพพื่อถนงเวลาทตีพื่กทาหนดไวผู้
การขล่มเหงกด็เรติพื่มตผู้นขนชิ้นทตีพื่เมพองนติโคมตีเดตีย เชผู้าววันนวัชิ้นการฟฟฟื้นฟผสภาพเมพองนวัชิ้นใหผู้ถนงความสมบผรณร์ตามความ
คติดอวันตพชิ้นเขตินของของพวกทตีพื่อยผล่ในลวัทธตินอกคอกกด็ไดผู้เรติพื่มตผู้นขนชิ้น บรรดานายทหารและเจผู้าหนผู้าทตีพื่จทานวน
มากกด็บรุกพวังเขผู้าไปในครติสตจวักรใหญล่ของพวกครติสเตตียน แลผู้วยนดพระควัมภตีรร์อวันศวักดติธิ์สติทธติธิ์ทวัชิ้งหมดไปเผาไฟ
เสตียตล่อเบพชิ้องพระพวักตรร์จวักรพรรดติดติโอคลตีเทตียนและกาเลรติอวัส แตล่บรุคคลทวัชิ้งสองกด็ยวังไมล่สาแกล่ใจกวับการเผา
พระควัมภตีรร์เหลล่านตีชิ้จนงไดผู้สวัพื่งใหผู้รพชิ้อตนกครติสตจวักรนวัชิ้นใหผู้ราบเปฟ็นหนผู้ากลองไปเสตียทตีเดตียว การกระททาอยล่าง
อรุกอาจนตีชิ้กด็ตามมาดผู้วยการออกพระราชโองการใหผู้ททาลายครติสตจวักรทรุกแหล่งและพระควัมภตีรร์ทรุกเลล่ม พระ
บวัญชานตีชิ้กด็ไดผู้รวับการตอบสนองอยล่างรวดเรด็วจนสทาเรด็จไดผู้ในไมล่ชผู้า ทวัชิ้งนตีชิ้เพพพื่อจะผลวักดวันใหผู้ครติสเตตียนทรุก
นติกายกลายเปฟ็นนติกายนอกกฏหมายไปหมด

ครติสเตตียนทรุกคนถผกจวับขวังไวผู้ในครุก กาเลรติอวัสราชบรุตรบรุญธรรมของจวักรพรรดติดติโอคลตีเทตียนไดผู้แอบสวัพื่งใหผู้
เผาพระราชววังของจวักรพรรดติเปฟ็นการลวับเพพพื่อจะโยนความผติดและขผู้อหาใหผู้กวับพวกครติสเตตียนวล่าเปฟ็นผผผู้
ลอบวางเพลติงเพพพื่อหววังจะแกผู้แคผู้นและกล่อความวรุล่นวาย แผนการอวันชวัพื่วรผู้ายนตีชิ้ไดผู้มตีการตระเตรตียมและซวัก
ซผู้อมกวันไวผู้อยล่างดตี การเสแสรผู้งอยล่างแนบเนตียนและไรผู้พติรรุธของกาเลรติอวัสททาใหผู้จวักรพรรดติและทรุกคนหลง
เชพพื่อ ดวังนวัชิ้นการขล่มเหงจนงดทาเนตินตล่อไปดผู้วยความรรุนแรงยติพื่งกวล่าเดติม ในไมล่ชผู้ากทาหนดเวลาแหล่งการถวาย



เครพพื่องบผชาทวัพื่วไปแกล่เทพเจผู้าทวัชิ้งหลายกด็ไดผู้เรติพื่มตผู้นขนชิ้น ซนพื่งในชล่วงเวลานตีชิ้ครติสเตตียนทตีพื่ไมล่ยอมเขผู้ารล่วมพติธตีกรรม
ไดผู้พลตีชตีพไปเปฟ็นจทานวนมากโดยไมล่มตีการคทานนงถนงเพศและอายรุของพวกเขาเลย ชพพื่อครติสเตตียนเปฟ็นทตีพื่
เกลตียดชวังทล่ามกลางพวกลวัทธตินอกคอกจนถนงขวัชิ้นทตีพื่ผผผู้เรตียกตวัวเองวล่าครติสเตตียนทรุกคนตผู้องตกเปฟ็นเหยพพื่อ
มติจฉาทติฐติของพวกลวัทธตินอกคอกอยล่างไมล่มตีการแยกแยะผติดชอบชวัพื่วดตีใด ๆ ทวัชิ้งสติชิ้น บผู้านของครติสเตตียนถผก
เผาไปหลายหลวังโดยทตีพื่ผผผู้คนภายในบผู้านทวัชิ้งครอบครวัวพตินาศอยผล่ในกองเพลติงนวัชิ้นเอง ครติสเตตียนบางตนกด็ถผก
มวัดกผู้อนหตินไวผู้รอบคอคนละกผู้อนและถผกมวัดโยงไวผู้ดผู้วยกวันทวัชิ้งหมดและถผกถล่วงลงทะเลไปในสภาพนวัชิ้น การ
ขล่มเหงอยล่างนตีชิ้กด็เกติดขนชิ้นอยล่างโดยทวัพื่วไปกวผู้างขวางในจวักรวรรดติโรมวันโดยเฉพาะอยล่างยติพื่งทางภาคตะววัน
ออก และเนพพื่องจากเกติดขนชิ้นนานถนง 10 ปปี ดวังนวัชิ้นจนงเปฟ็นไปไมล่ไดผู้เลยทตีพื่จะทราบจทานวนผผผู้พลตีชตีพไดผู้อยล่าง
แนล่ชวัด และไมล่อาจแจกแจงวติธตีทตีพื่ถผกนทามาใชผู้ในการพลตีชตีพบรรดาวตีรชนแหล่งความเชพพื่อไดผู้หมดสติชิ้น 

ไมล่วล่าจะเปฟ็น เครพพื่องทรมานดผู้วยการดนงตวัวใหผู้เหยตียดออกจนขผู้อตล่อหลรุด แสผู้ ดาบ กรติช กางเขน ยาพติษ 
การปลล่อยใหผู้อดอาหาร และวติธตีการอพพื่น ๆ อตีกมากมายไดผู้ถผกสลวับผลวัดเปลตีพื่ยนหมรุนเวตียนกวันนทามาใชผู้ในชล่วง
ตล่างๆ ของการลงโทษเพพพื่อจะประหารชตีวติตครติสเตตียนผผผู้บรติสรุทธติธิ์เสตีย วติธตีทตีพื่ใชผู้ในการทรมานกด็ไดผู้มตีการ
ประดติษฐร์คติดคผู้นกวันขนชิ้นมาจนหมดภผมติปปัญญาเพพพื่อจะนทามาทรมานผผผู้ทตีพื่ไมล่เคยกล่ออาชญากรรม เพตียงแตล่มตี
ความคติดเหด็นทตีพื่แตกตล่างจากพวกทตีพื่ยนดมวัพื่นถพอมวัพื่นกวับความเชพพื่อแบบผติด ๆ และการเชพพื่อถพอในโชคลางเทล่านวัชิ้น

แมผู้แตล่เมพองไฟรร์เกตีย ซนพื่งมตีประชากรลผู้วนแลผู้วแตล่เปฟ็นครติสเตตียนเทล่านวัชิ้นไดผู้ถผกเผาดผู้วยไฟจนวอดวายไปทวัชิ้ง
เมพอง ททาใหผู้พลเมพองทรุกคนทตีพื่อาศวัยอยผล่ในเมพองนตีชิ้พตินาศอยผล่ในกองเพลติงไปหมดสติชิ้น แตล่เมพพื่อถนงทตีพื่สรุดแลผู้ว 
พวกลวัทธตินอกคอกกด็เรติพื่มเบพพื่อหนล่ายกวับการฆล่าฟปันแลผู้ว ผผผู้สทาเรด็จราชการของมณฑลตล่าง ๆ จนงไดผู้ททาหนวังสพอ
ถนงสทานวักพระราชววังเพพพื่อกราบทผลชตีชิ้แจงใหผู้เหด็นถนงความไมล่เหมาะสมในการกระททาดวังกลล่าว ดวังนวัชิ้นจนงมตี
หลายคนทตีพื่รอดจากการถผกประหารชตีวติต อยล่างไรกด็ตามแมผู้วล่าจะมตีการละเวผู้นโทษตาย แตล่การทารรุณกรรม
ทรุกอยล่างทตีพื่พวกเขาสามารถจะกระททาไดผู้กด็ไดผู้ถผกนทามาใชผู้อยล่างเตด็มทตีพื่เพพพื่อจะททาใหผู้ชตีวติตของครติสเตตียนเหลล่า
นตีชิ้มตีแตล่ความทรุกขเวทนาอยล่างแสนสาหวัส หลายคนถผกตวัดหผ เจาะจมผก คววักลผกตาขผู้างขวาออก แขนขากด็
ใชผู้การไมล่ไดผู้เพราะถผกขยวับใหผู้หลรุดออกจากตทาแหนล่งอยล่างรรุนแรง และเนพชิ้อหนวังสล่วนทตีพื่มองเหด็นไดผู้อยล่าง
ชวัดเจนนวัชิ้นกด็ถผกประทวับดผู้วยเหลด็กทตีพื่ถผกเผาไฟจนรผู้อนแดงใหผู้ปรากฏรอยแผลเปฟ็นเพพพื่อวล่าใครๆ จะมองเหด็น
ไดผู้



ตอนนตีชิ้กด็ถนงเวลาอวันสมควรแลผู้วทตีพื่จะขอกลล่าวถนงเหตรุการณร์ทตีพื่นล่าสนใจอยล่างเฉพาะเจาะจงเปฟ็นรายบรุคคล
เพพพื่อเปฟ็นเกตียรตติแกล่ผผผู้ทตีพื่ยอมพลตีชตีพในการกดขตีพื่ขล่มเหงอยล่างนองเลพอดในครวัชิ้งนตีชิ้

ในบรรดาผผผู้ทตีพื่มตีชพพื่อเสตียงทตีพื่สรุด ซนพื่งไดผู้สละชตีวติตของตนในระหวล่างการขล่มเหงครวัชิ้งนตีชิ้กด็มตีซตีบาสเตตียนรวมอยผล่ดผู้วย
ทล่านเกติดทตีพื่เขตนารร์บอนเนล่ในเมพองกอล และไดผู้รวับการศนกษาแบบครติสเตตียนทตีพื่เมพองมติลาน ภายหลวังแมผู้
ทล่านจะไดผู้เปฟ็นายทหารรวักษาพระองคร์ทตีพื่กรรุงโรมแลผู้วกด็ตาม ทล่านยวังคงประพฤตติปฏติบวัตติตนเปฟ็นครติสเตตียน
แทผู้ทล่ามกลางพวกทตีพื่นวับถพอรผปเคารพ ชตีวติตทตีพื่หรผหราตระการตาในพระราชววังไมล่สามารถเยผู้ายวนใหผู้ทล่าน
หลงไป ตวัวอยล่างเลว ๆรอบ ๆตวัวทล่านกด็ไมล่อาจชวักนทาใหผู้ชตีวติตทล่านเปฟ็นมลทตินไดผู้ และการแขล่งขวันชติงดตีชติงเดล่น
ในชพพื่อเสตียงลาภกด็ไมล่ไดผู้ททาใหผู้ทล่านเกติดความทะเยอทะยานหรพอมวักใหญล่ใฝป่สผงเลย เมพพื่อซตีบาสเตตียนปฏติเสธไมล่
ยอมเขผู้าพวกกวับลวัทธตินอกคอกทล่านจนงถผกรายงานความประพฤตติใหผู้จวักรพรรดติทราบ จวักรพรรดติเมพพื่อไดผู้ยติน
ขผู้อกลล่าวหาแลผู้วกด็จนงไดผู้สวัพื่งใหผู้เรตียกตวัวซตีบาสเตตียนเขผู้าเฝป้า และไดผู้ทรงตวัชิ้งขผู้อหาแกล่ทล่านวล่า เปฟ็นคนอกตวัญญผ
ผผผู้ทรยศตล่อความไวผู้วางใจทตีพื่ทรงมตีตล่อทล่าน และตวัชิ้งตวัวเปฟ็นศวัตรผตล่อพระทวัชิ้งหลายของจวักรวรรดติแหล่งนตีชิ้ ซนพื่งใน
เรพพื่องนตีชิ้ทล่านไดผู้ตอบวล่าขผู้อพติสผจนร์ทตีพื่ดตีทตีพื่สรุดทตีพื่แสดงถนงความจงรวักภวักดตีของทล่านกด็คพอ การทตีพื่ทล่านอธติษฐานทผล
ขอตล่อพระเจผู้าทตีพื่เทตีพื่ยงแทผู้แตล่เพตียงพระองคร์เดตียวใหผู้จวักรพรรดติทรงมตีพลานามวัยสมบผรณร์ และทผลขอใหผู้
พระองคร์และรวัฐบาลโรมวันเจรติญรรุล่งเรพองสพบไป คทาตอบนตีชิ้กลวับททาใหผู้จวักรพรรดติทรงกรติชิ้วจนงทรงมตีพระบวัญชา
ใหผู้นทาตวัวทล่านไปยติงดผู้วยธนผใหผู้ตายเสตียทตีพื่ทรุล่งนา ขณะนวัชิ้นมตีครติสเตตียนบางคนเขผู้าไปดผการประหารนตีชิ้โดยหววัง
วล่าจะมตีโอกาสไดผู้ฝปังศพของทล่าน แตล่เมพพื่อเขผู้าไปใกลผู้รล่างของทล่านกด็รผผู้สนกวล่าทล่านยวังมตีชตีวติตอยผล่จนงรตีบนทาตวัวทล่าน
ออกไปยวังทตีพื่ปลอดภวัยและรวักษาพยาบาลจนทล่านฟฟฟื้นขนชิ้นมาอตีก ทวันทตีทตีพื่ทล่านสามารถออกไปขผู้างนอกไดผู้
ทล่านกด็ไปยพนขวางทางของจวักรพรรดติ ขณะทตีพื่พระองคร์กทาลวังเสดด็จไปยวังพระวติหาร การปรากฏตวัวของคนทตีพื่
พระองคร์คติดวล่าตายไปแลผู้วททาใหผู้พระองคร์ตกใจ และคทาพผดของซตีบาสเตตียนกด็ททาใหผู้พระองคร์ประหลาดใจ
ไมล่แพผู้กวัน เพราะทล่านเรติพื่มตทาหนติพระองคร์ ในเรพพื่องทตีพื่พระองคร์ทรงเหตีชิ้ยมโหดและมตีอคตติตล่อครติสเตตียนเสมอ
มา เมพพื่อพระองคร์ทรงระงวับความตกใจไดผู้แลผู้วกด็ทรงสวัพื่งใหผู้ครุมตวัวซตีบาสเตตียนไปยวังสถานทตีพื่ใกลผๆู้ พระราชววัง 
และใหผู้ทรุบตตีทล่านจนตายไปตล่อหนผู้าตล่อตาพระองคร์เพพพื่อใหผู้แนล่ใจไดผู้วล่าคราวนตีชิ้ตายจรติง ๆ และเพพพื่อไมล่ใหผู้
สหายครติสเตตียนของทล่านมตีโอกาสชล่วยทล่านใหผู้ฟฟฟื้นขนชิ้นมาไดผู้อตีกหรพอนทาศพทล่านไปฝปัง พระองคร์จนงทรงสวัพื่งใหผู้
โยนศพทล่านลงไปในทล่อระบายนชิ้ทา แตล่มตีสตรตีครติสเตตียนคนหนนพื่งชพพื่อ ลผซตินา หาทางนทาศพขนชิ้นมาจากทล่อ
ระบายนชิ้ทาไดผู้ และนทาไปฝปังไวผู้ในอรุโมงคร์ฝปังศพ



วติทวัส ผผผู้มาจากตระกผลทตีพื่ใหญล่โตแหล่งเมพองซติสติเลตีย ทล่านไดผู้รวับการอบรมเลตีชิ้ยงดผมาแบบครติสเตตียนจากพตีพื่เลตีชิ้ยง 
ขณะทตีพื่ชตีวติตฝป่ายจติตวติญญาณของทล่านเตติบโตและเขผู้มแขด็งขนชิ้นเรพพื่อย ๆนวัชิ้น ความสวัตยร์ซพพื่อของทล่านกด็ททาใหผู้
ทล่านสามารถฝป่าความยากลทาบากมาไดผู้ทวัชิ้งสติชิ้น และความเชพพื่อของทล่านกด็โดดเดล่นทล่ามกลางภยวันตรายทวัชิ้ง
ปวง แตล่เมพพื่อไฮลวัส บติดาของทล่านซนพื่งเปฟ็นคนในลวัทธตินอกคอกมาทราบภายหลวังวล่า วติทวัสถผกพตีพื่เลตีชิ้ยงอบรมสวัพื่ง
สอนดผู้วยหลวักการดทาเนตินชตีวติตแบบครติสเตตียนมาตวัชิ้งแตล่เดด็กโดยทตีพื่ตวัวไฮลวัสเองไมล่ไดผู้ระแคะระคายเลย ไฮลวัส
ผผผู้เปฟ็นบติดาจนงใชผู้ความพยายามทรุกวติถตีทางทตีพื่จะนทาทล่านกลวับไปสผล่ลวัทธติความเชพพื่อนอกคอกอตีกครวัชิ้ง แตล่ในทตีพื่สรุด
เมพพื่อไฮลวัสเหด็นวล่าคงจะเปฟ็นไปไมล่ไดผู้เสตียแลผู้ว เขาจนงสวังเวยชตีวติตวติทวัสบรุตรชายของเขาถวายเปฟ็นเครพพื่องบผชา
แกล่รผปเคารพทวัชิ้งหลายเมพพื่อววันทตีพื่ 14 มติถรุนายน ปปีค.ศ. 303

วติคเตอรร์ ซนพื่งเปฟ็นครติสเตตียนจากครอบครวัวทตีพื่สมบผรณร์ในเมพองมารร์เซลเลด็ส แหล่งประเทศฝรวัพื่งเศส ทล่านไดผู้ใชผู้
เวลาสล่วนใหญล่ในตอนกลางคพนออกเยตีพื่ยมเยตียนผผผู้ตกทรุกขร์ไดผู้ยาก และหนรุนใจผผผู้อล่อนกทาลวัง ซนพื่งเปฟ็นงานทตีพื่
ทล่านไมล่สามารถททาไดผู้อยล่างสะดวกในตอนกลางววันเนพพื่องจากอาจไมล่ปลอดภวัยตล่อชตีวติตของทล่านเอง 
นอกจากนตีชิ้ทรวัพยร์สมบวัตติของทล่านทล่านกด็นทามาใชผู้บรรเทาทรุกขร์แกล่ครติสเตตียนผผผู้ยากไรผู้ขวัดสนอตีกดผู้วย แตล่ใน
ทตีพื่สรุดทล่านไดผู้ถผกจวับกรุมตามพระราชโองการของจวักรพรรดติแมด็คสติเมตียนผผผู้ทรงสวัพื่งใหผู้จวับทล่านมวัดแลผู้วลากไป
ตามถนน ระหวล่างทตีพื่ทล่านถผกลงทวัณฑร์ตามคทาบวัญชานตีชิ้ ฝผงชนทตีพื่โกรธแคผู้นกด็กระททากวับทล่านดผู้วยความโหด
เหตีชิ้ยมปป่าเถพพื่อนและดผหมติพื่นเหยตียดหยามสารพวัดรผปแบบ เมพพื่อวติคเตอรร์ยวังไมล่ยอมอล่อนขผู้อใหผู้นวัชิ้นความกลผู้า
หาญของทล่านกลวับถผกมองวล่าเปฟ็นความดพชิ้อรวัชิ้นไปเสตียอตีก และขณะทตีพื่ทล่านถผกนทาเขผู้าเครพพื่องทรมานดผู้วยการ
ดนงรล่างใหผู้เหยตียดออกนวัชิ้นทล่านไดผู้แหงนตาขนชิ้นเพล่งมองฟป้าสวรรคร์และอธติษฐานตล่อพระเจผู้า ขอใหผู้พระองคร์
ประทานความอดทนแกล่ทล่าน หลวังจากนวัชิ้นทล่านกด็สามารถผล่านการทรมานเหลล่านตีชิ้ไดผู้ดผู้วยจติตใจทตีพื่เขผู้มแขด็ง
เดด็ดเดตีพื่ยวอยล่างนล่าชมเชย เมพพื่อเจผู้าหนผู้าทตีพื่ผผผู้มตีหนผู้าทตีพื่ทรมานรผผู้สนกเบพพื่อหนล่ายกวับการทรมานทล่านแลผู้ว เขากด็นทา
ตวัวทล่านเขผู้าไปขวังไวผู้ในครุกใตผู้ดติน ขณะทตีพื่ทล่านถผกครุมขวังอยผล่นวัชิ้นทล่านไดผู้เปฟ็นพยานจนสามารถททาใหผู้ผผผู้ครุม 3 คน
คพอ อเลด็คซานเดอรร์ เฟลติเซตีพื่ยน และลองจตินวัส ยอมกลวับใจใหมล่ทติชิ้งความผติดบาปของตนเสตีย แตล่เมพพื่อความ
ทวัชิ้งหมดทราบมาถนงหผของจวักรพรรดติ พระองคร์กด็สวัพื่งใหผู้นทาผผผู้ครุมทวัชิ้ง 3 คนไปประหารชตีวติตดผู้วยการตวัดศตีรษะ
ทวันทตี จากนวัชิ้นวติคเตอรร์กด็ถผกนทาตวัวไปเขผู้าเครพพื่องทรมานดผู้วยการดนงรล่างใหผู้เหยตียดออกอตีก และถผกรรุมตตีดผู้วย
กระบองสวัชิ้นอยล่างไรผู้เมตตา แลผู้วทล่านกด็ถผกนทาตวัวกลวับเขผู้าไปขวังอตีก ในการพติสผจนร์ความเชพพื่อของทล่านเปฟ็นครวัชิ้ง
ทตีพื่ 3 นตีชิ้ ทล่านกด็ยวังคงยนดมวัพื่นในหลวักความเชพพื่อทตีพื่ถผกตผู้องอยล่างไมล่หววัพื่นไหว ดวังนวัชิ้นแทล่นบผชาขนาดเลด็กจนงถผกยก
ออกมา วติคเตอรร์ไดผู้ถผกสวัพื่งใหผู้เผาเครพพื่องหอมถวายบนแทล่นบผชานวัชิ้นทวันทตี ทล่านรผผู้สนกโกรธเปฟ็นฟฟนเปฟ็นไฟกวับ



การหมติพื่นประมาทนตีชิ้จนงกผู้าวออกมาดผู้วยใจดผู้วยกลผู้าหาญ และใชผู้เทผู้าของทล่านถตีบแทล่นบผชาและรผปเคารพ
ลผู้มควพื่ทาไปดผู้วยกวัน การกระททาอยล่างอรุกอาจนตีชิ้ททาใหผู้จวักรพรรดติแมด็คสติเมตียนซนพื่งประทวับอยผล่ทตีพื่นวัพื่นดผู้วย
เดพอดดาลเปฟ็นอยล่างยติพื่งถนงกวับสวัพื่งใหผู้ตวัดเทผู้าของทล่านขผู้างทตีพื่ใชผู้ถตีบแทล่นบผชาจนลผู้มควพื่ทาออกเสตียทวันทตี หลวังจาก
นวัชิ้นวติคเตอรร์กด็ถผกจวับโยนเขผู้าไปในโรงสตี และถผกโมล่หตินหลายอวันบดขยตีชิ้รล่างจนแหลกแหลว เมพพื่อปปี ค.ศ. 303 
นวัชิ้นเอง 
 
ขณะทตีพื่แมด็คสติมวัส ซนพื่งเปฟ็นเจผู้าเมพองแหล่งเมพองซติลติเซตียกทาลวังอยผล่ทตีพื่เมพองทารร์ซวัสนวัชิ้น กด็มตีครติสเตตียน 3 คนถผกนทาตวัว
มาอยผล่ตล่อหนผู้าทล่าน ชพพื่อของพวกเขาคพอ ทาราชวัส โพรบวัส และแอนโดรนติควัส คนทตีพื่มตีอาวรุโสทตีพื่สรุดคพอทาราชวั
สไดผู้ถผกแมด็คสติมวัสถามวล่าเขาเปฟ็นใคร? นวักโทษคนนตีชิ้ตอบวล่า “เปฟ็นครติสเตตียน” คทาตอบนตีชิ้ททาใหผู้เจผู้าเมพองขรุล่น
เคพองใจ จนงไดผู้สวัพื่งถามเขาอตีกครวัชิ้งหนนพื่ง และกด็ไดผู้คทาตอบในลวักษณะเดติม เจผู้าเมพองจนงบอกทาราชวัสวล่าเขาควร
จะถวายเครพพื่องบผชาแกล่พระเหลล่านวัชิ้น เพราะนตีพื่เปฟ็นทางเดตียวทตีพื่จะนทาไปสผล่การเลพพื่อนตทาแหนล่ง ความมวัพื่งควัพื่ง 
และชพพื่อเสตียงลาภยศ และยวังไดผู้บอกทาราชวัสอตีกวล่า จวักรพรรดติทวัชิ้งหลายกด็ไดผู้ทรงกระททาอยล่างทตีพื่ทล่านเอง
กทาลวังแนะนทาใหผู้เขากระททาอยผล่นตีชิ้ ทาราชวัสไดผู้ตอบวล่าความละโมบโลภมากนวัชิ้นเปฟ็นบาป โดยตวัวของมวันเอง
อยผล่แลผู้ว ถผู้าโลภสติพื่งใดสติพื่งนวัชิ้นกด็เปฟ็นรผปเคารพ ดวังนวัชิ้นแมผู้แตล่ทองคทากด็ถพอวล่าเปฟ็นรผปเคารพทตีพื่นล่าเกลตียดชวัง
เทล่ากวับรผปเคารพอพพื่น ๆ เขาไมล่ปรารถนาการเลพพื่อนตทาแหนล่ง เพราะดผู้วยมโนธรรมของเขาแลผู้วเขาไมล่อาจ
จะยอมรวับตทาแหนล่งใด ๆ ทตีพื่จะททาใหผู้เขาตผู้องบผชารผปเคารพ และในเรพพื่องเกตีพื่ยวกวับยศฐาบรรดาศวักดติธิ์แลผู้ว 
เขาไมล่ปรารถนาอะไรเลยนอกเหนพอจากตทาแหนล่งครติสเตตียนอวันทรงเกตียรตติ และเขายวังไดผู้พผดเสรติมขนชิ้นอตีก
วล่า สทาหรวับจวักรพรรดติทวัชิ้งหลายนวัชิ้นพวกพระองคร์ไดผู้ถผกลล่อลวงใหผู้หลงบผชารผปเคารพเหลล่านวัชิ้น และถผกพญา
มารชวักนทาใหผู้หลงทางไป คทาพผดนตีชิ้เองททาใหผู้เขาตผู้องถผกฟาดปากจนกรามหวัก แลผู้วเขากด็ถผกเฆตีพื่ยน ถผกลล่าม
ดผู้วยโซล่ตรวน และถผกจวับโยนลงไปในหผู้องมพดอยผล่ทตีพื่นวัพื่นจนกวล่าการพติจารณาคดตีของนวักโทษอตีก 2 คนจะ
เสรด็จสติชิ้นลง

จากนวัชิ้นโพรบวัสกด็ถผกนทาตวัวมาอยผล่ตล่อหนผู้าแมด็คสติมวัส แมด็คสติมวัสไดผู้ถามชพพื่อของเขา นวักโทษตอบวล่า ชพพื่อทตีพื่มตีคล่าทตีพื่
สรุดทตีพื่เขาจะสามารถโอผู้อวดไดผู้คพอชพพื่อครติสเตตียน และแมด็คสติมวัสไดผู้กลล่าวตอบโตผู้ไปวล่า “ชพพื่อครติสเตตียนของ
ทล่านคงจะชล่วยทล่านไดผู้นผู้อยมาก เพราะฉะนวัชิ้นจงททาตามคทาแนะนทาตล่อไปนตีชิ้ ทล่านจงถวายเครพพื่องบผชาแกล่
พระเหลล่านวัชิ้น จงยอมรวับมติตรภาพของขผู้าพเจผู้า และจงยอมททาตวัวใหผู้เปฟ็นทตีพื่โปรดปรานของจวักรพรรดติ” โพ
รบวัสไดผู้ตอบวล่า จากการทตีพื่เขายอมสละทรวัพยร์สมบวัตติมากมายเพพพื่อจะไดผู้เปฟ็นทหารของพระครติสตร์ กด็นล่าทตีพื่จะ



เปฟ็นหลวักฐานไดผู้อยล่างเพตียงพอแลผู้ววล่า เขาไมล่สนใจมติตรภาพของทล่าน หรพอความโปรดปรานทตีพื่จะไดผู้รวับ
จากจวักรพรรดติ โพรบวัสจนงถผกเฆตีพื่ยนจนเลพอดไหลออกมา ดตีเมเทรตียสซนพื่งเปฟ็นนายทหารเหด็นดวังนวัชิ้นจนงไดผู้
แนะนทาใหผู้เขายอมคลผู้อยตามคทาสวัพื่งเหลล่านวัชิ้น แตล่คทาตอบของเขาเพตียงอยล่างเดตียวคพอ ความโหดรผู้ายทารรุณ
เหลล่านตีชิ้กด็เปฟ็นทตีพื่ปรารถนาของเขาอยผล่แลผู้ว หลวังจากโพรบวัสถผกเฆตีพื่ยนอยล่างทรมาน โดยทตีพื่เขาตผู้องทนตล่อ
ความเจด็บปวดดผู้วยความกลผู้าหาญนวัชิ้น ปากของเขากด็ยวังกลล่าวอตีกวล่า “รล่างกายของขผู้าพเจผู้ายติพื่งทรมานและ
ยติพื่งเสตียเลพอดไปมากเทล่าไร จติตใจของขผู้าพเจผู้ากด็ยติพื่งเขผู้มแขด็งมากขนชิ้นเทล่านวัชิ้น และขผู้าพเจผู้ากด็ยติพื่งเปฟ็นผผผู้ไดผู้กทาไร
มากเทล่านวัชิ้น” แลผู้วเขากด็ถผกขวังไวผู้ในครุกโดยทตีพื่มพอและเทผู้าถผกดนงใหผู้เหยตียดออกไปอตีก 

แอนโดรนติควัส เปฟ็นรายตล่อไปทตีพื่ถผกนทาตวัวเขผู้ามา และเมพพื่อถผกถามดผู้วยคทาถามเดตียวกวันนตีชิ้ เขาไดผู้ตอบวล่า 
“ขผู้าพเจผู้าเปฟ็นครติสเตตียน เปฟ็นชาวเมพองเอเฟซวัสทตีพื่สพบเชพชิ้อสายมาจากครอบครวัวแรก ๆ ครอบครวัวหนนพื่งใน
เมพองนวัชิ้น” เขาถผกสวัพื่งใหผู้รวับการลงโทษคลผู้าย ๆ กวับทตีพื่ทาราชวัส และโพรบวัสไดผู้รวับนวัชิ้นแลผู้วถผกนทาตวัวไปขวังไวผู้
ในครุก หลวังจากทตีพื่นวักโทษทวัชิ้ง 3 คนถผกขวังไมล่กตีพื่ววันกด็ถผกเบติกตวัวมาอยผล่ตล่อหนผู้าแมด็คสติมวัสทตีละคนอตีก ครา
วนตีชิ้แมด็คสติมวัสไดผู้เรติพื่มใชผู้เหตรุผลกวับทาราชวัสโดยกลล่าววล่า ทล่านเองหววังวล่าสติพื่งทตีพื่ไดผู้ผล่านพผู้นไปแลผู้วนวัชิ้นคงจะ
ททาใหผู้ความคติดของเขาเปลตีพื่ยนแปลงไป แตล่เมพพื่อพบวล่าทล่านเองเขผู้าใจผติดจนงไดผู้สวัพื่งใหผู้ทรมานเขาดผู้วยวติธตีการ
สารพวัดรผปแบบ มตีการเอาถล่านไฟทตีพื่รผู้อนแดงวางลงบนฝป่ามพอทวัชิ้ง 2 ขผู้างของเขา เขาไดผู้ถผกมวัดเทผู้าแขวนขนชิ้น
ไปใหผู้หวัวหผู้อยลงมา แลผู้วเอาเกลพอกวับนชิ้ทาสผู้มสายชผผสมกวันเทลงไปในรผจมผกของเขา แลผู้วกด็ถผกนทาไปขวังไวผู้ใน
ครุกมพดอตีก จากนวัชิ้นโพรบวัสกด็ถผกเรตียกตวัวมาถามวล่าเขาจะยอมถวายเครพพื่องบผชาหรพอเปลล่า เขาตอบวล่า 
“ขผู้าพเจผู้าพรผู้อมทตีพื่จะตายมากกวล่าครวัชิ้งกล่อนเสตียอตีก เพราะการทนทรุกขร์ทรมานทตีพื่ขผู้าพเจผู้าไดผู้รวับไปแลผู้วนวัชิ้น
เพตียงแตล่ททาใหผู้ความเขผู้าใจของขผู้าพเจผู้ามวัพื่นคงยติพื่งขนชิ้นเทล่านวัชิ้น” เจผู้าเมพองกด็บวันดาลโทสะจากคทาพผดนตีชิ้จนงไดผู้สวัพื่ง
ใหผู้ฟาดปากของเขาทตีพื่กลล่าวคทาหมติพื่นประมาท แลผู้วรล่างกายของเขากด็ถผกนาบดผู้วยเหลด็กรผู้อนแดงหลายอวัน 
เขาถผกจวับใสล่เครพพื่องทรมานทตีพื่ดนงกระดผกขผู้อตล่อใหผู้หลรุดออกจากกวัน และถผกเฆตีพื่ยน เขาถผกโกนศตีรษะและถผก
เอาถล่านรผู้อนแดงมาวางไวผู้บนศตีรษะนวัชิ้น และหลวังจากทตีพื่การทรมานเหลล่านตีชิ้ผล่านไปเขากด็ถผกนทาตวัวกลวับไปขวัง
ไวผู้ในครุก

เมพพื่อแอนโดรนติควัสถผกนทาตวัวมาอยผล่ตล่อหนผู้าแมด็คสติมวัสอตีก แมด็คสติมวัสกด็พยายามใชผู้เลล่หด็เหลตีพื่ยมทตีพื่จะหลอกเขา
โดยการเสแสรผู้งวล่า ทาราชวัสกวับโพรบวัสไดผู้เปลตีพื่ยนใจจากความดพชิ้อดนงของเขา และยอมรวับพระตล่าง ๆ ของ
จวักรพรรดตินตีชิ้แลผู้ว นวักโทษผผผู้นตีชิ้กด็ตอบวล่า “ขผู้าพเจผู้าไมล่อาจจะเชพพื่อวล่าพวกเขาไดผู้ละทติชิ้งความหววังใจทตีพื่พวกเขามตี



อยผล่ในพระเจผู้าของเราทวัชิ้งหลาย และขผู้าพเจผู้ากด็จะไมล่เสพพื่อมคลายจากความหววังใจในความเชพพื่อทตีพื่พวกเรามตี
ตล่อพระผผผู้ชล่วยใหผู้รอดของเรา เมพพื่อขผู้าพเจผู้ายวังมตีกทาลวังอยผล่เชล่นนตีชิ้ ขผู้าพเจผู้าจะไมล่ยอมรวับพระตล่าง ๆ ของทล่าน
หรพอสติทธติอทานาจของทล่าน จงททาตามคทาขผล่ของทล่าน และจงใชผู้กรรมวติธตีการทรมานอวันทารรุณโหดรผู้ายทรุก
อยล่างตามอทานาจของทล่านเถติด ขผู้าพเจผู้าพรผู้อมแลผู้วทตีพื่จะอดทนตล่อการทรมานเพพพื่อเหด็นแกล่พระครติสตร์” 
เพราะเหตรุจากคทาตอบดวังกลล่าวเขาจนงถผกเฆตีพื่ยน และถผกเอาเกลพอถผทตีพื่รอยแผลวัทธตินอกคอกตีพื่เกติดจาการเฆตีพื่ยน
นวัชิ้น 

ครติสเตตียนทตีพื่กลผู้าหาญเหลล่านตีชิ้ไดผู้ถผกนทาตวัวมาสอบสวนเปฟ็นครวัชิ้งทตีพื่ 3 และเมพพื่อพวกเขายวังคงยพนกรานเชล่นเดติม
จนงถผกทรมานอตีกนานจนถผกสวัพื่งใหผู้นทาตวัวไปประหารชตีวติต พวกเขาถผกนทาตวัวเขผู้าไปในสนามกตีฬาทตีพื่มตีอวัฒจรรยร์
ลผู้อมรอบ มตีสวัตวร์รผู้ายหลายตวัวทตีพื่ถผกปลล่อยใหผู้ออกมาเลล่นงานพวกเขา ถนงแมผู้วล่าเหลล่าสวัตวร์รผู้ายพวกนตีชิ้จะหติว
กด็ตามแตล่พวกมวันไมล่ไดผู้แตะตผู้องเขาทวัชิ้งหลายเลย ผผผู้ดผแลจนงไดผู้ปลล่อยหมตีตวัวใหญล่ออกมา ซนพื่งเปฟ็นหมตีทตีพื่ในววัน
นวัชิ้นไดผู้ฆล่าคนไป 3 คนแลผู้ว แตล่สวัตวร์รผู้ายตวัวนตีชิ้และสติงโตตวัวเมตียทตีพื่ดรุรผู้ายอตีกตวัวหนนพื่งกด็ยวังไมล่ยอมแตะตผู้อง
ครติสเตตียนเหลล่านตีชิ้เลย เมพพื่อแมด็คสติมวัสเหด็นวล่าวติธตีการฆล่าพวกเขาโดยการใชผู้สวัตวร์รผู้ายนวัชิ้นไมล่ไดผู้ผล แมด็คสติมวัสจนง
ไดผู้สวัพื่งใหผู้ประหารพวกเขาดผู้วยดาบ เหตรุการณร์นตีชิ้เกติดขนชิ้นเมพพื่อววันทตีพื่ 11 ตรุลาคม ค.ศ.303 

โรมานวัส เปฟ็นชนชาตติปาเลสไตนร์ และเปฟ็นมวัคนายกของครติสตจวักรแหล่งเมพองซตีซาเรตียในชล่วงเรติพื่มตผู้นการ
ขล่มเหงของจวักรพรรดติดติโอคลตีเทตียน เมพพื่อทล่านถผกพติพากษาลงโทษเพราะความเชพพื่อของทล่านทตีพื่เมพองอวันทติโอก
นวัชิ้นทล่านถผกเฆตีพื่ยนดผู้วยแสผู้ ถผกนทาเขผู้าเครพพื่องทรมานดผู้วยการดนงรล่างใหผู้เหยตียดออก ตามรล่างกายของทล่านถผก
เกตีพื่ยวดผู้วยตะขอหลายอวัน เนพชิ้อหนวังกด็ถผกเฉพอนออกดผู้วยมตีดหลายเลล่ม ใบหนผู้าของทล่านถผกกรตีดใหผู้เสตียโฉม 
ฟปันถผกเลาะออกมาหลายซตีพื่ ขนกด็ถผกถอนออกมาดผู้วย หลวังจากนวัชิ้นไมล่นานทล่านกด็ถผกบตีบคอจนตายตามคทา
สวัพื่งอวันเหตีชิ้ยมโหด เมพพื่อววันทตีพื่ 17 พฤศจติกายน ค.ศ. 303 

ซผซานนล่า หลานสาวของไคอวัสผผผู้ปกครองดผแลเขตครติสตจวักรแหล่งกรรุงโรม เธอไดผู้ถผกจวักรพรรดติดติโอคลตี
เทตียนบตีบบวังควับใหผู้แตล่งงานกวับญาตติหล่าง ๆของพระองคร์ซนพื่งเปฟ็นขรุนนางของพวกลวัทธตินอกคอก เมพพื่อเธอ
ปฏติเสธเกตียรตติยศอวันสผงสล่งทตีพื่มอบใหผู้แกล่เธอนตีชิ้เธอจนงถผกตวัดศตีรษะตามพระบวัญชาของจวักรพรรดติ



ไซเพรตียน ซนพื่งเปฟ็นทตีพื่รผผู้จวักกวันโดยทวัพื่วไปในฉายา ผผผู้วติเศษ เพพพื่อจะระบรุใหผู้เหด็นชวัดเจนวล่าเปฟ็นคนละคนกวับไซเพ
รตียนผผผู้ปกครองดผแลเขตครติสตจวักรแหล่งเมพองคารร์เธจ ไซเพรตียนทตีพื่เรากทาลวังจะกลล่าวถนงนตีชิ้เปฟ็นชาวเมพองนาทติ
โอก ทล่านไดผู้รวับการศนกษาศติลปวติทยาการแขนงตล่าง ๆมาตวัชิ้งแตล่เดด็ก โดยเฉพาะอยล่างยติพื่งวติชาโหราศาสตรร์ซนพื่ง
ทล่านไดผู้ทรุล่มเทศนกษาคผู้นควผู้าจนเชตีพื่ยวชาญ หลวังจากนวัชิ้นทล่านกด็ออกเดตินทางเพพพื่อเสาะหาวติชาความรผผู้ทางดผู้าน
นตีชิ้เพติพื่มเตติมในประเทศกรตีก อตียติปตร์ อตินเดตีย และอพพื่น ๆ เวลาผล่านไป ทล่านกด็ไดผู้มตีโอกาสรผผู้จวักครุผู้นเคยกวับจวัสตติ
นล่าหญติงสาวชาวอวันทตีโอกผผผู้ซนพื่งทวัชิ้งชาตติกทาเนติด ความงดงาม และความสทาเรด็จในชตีวติตของเธอททาใหผู้เธอเปฟ็น
ทตีพื่ชพพื่นชมของคนทวัพื่วไป มตีชายหนรุล่มทตีพื่อยผล่ในลวัทธตินอกคอกผผผู้หนนพื่งเสนอตวัวทตีพื่จะเปฟ็นพล่อสพพื่อใหผู้ไซเพรตียน ซนพื่ง
ทล่านกด็รวับขผู้อเสนอนตีชิ้ดผู้วยความยตินดตี แตล่ในไมล่ชผู้าไซเพรตียนกด็ไดผู้กลวับใจเสตียใหมล่และขนเอาตทาราโหราศาสตรร์
และไสยศาสตรร์ทตีพื่ทล่านมตีอยผล่มาเผาททาลายเสตีย ไมล่นานนวักทล่านรวับบวัพตติศมา และไดผู้สวัมผวัสกวับพระวติญญาณ
แหล่งพระครุณอยล่างเตด็มทตีพื่ การกลวับใจใหมล่ของไซเพรตียนมตีผลตล่อชายหนรุล่มในลวัทธตินอกคอกผผผู้รวับอาสาสล่ง
สารรวักของไซเพรตียนใหผู้แกล่จวัสตตินล่า ภายในระยะเวลาอวันรวดเรด็วชายหนรุล่มผผผู้นตีชิ้กด็รวับเอาความเชพพื่อของ
ครติสเตตียนไปดผู้วย ในระหวล่างการขล่มเหงทตีพื่เกติดขนชิ้นจากจวักรพรรดติดติโอคลตีเทตียนนวัชิ้นไซเพรตียนและจวัสตตินล่าไดผู้
ถผกจวับกรุมโทษฐานเปฟ็นครติสเตตียน ไซเพรตียนถผกดนงเนพชิ้อหนวังออกดผู้วยคตีม สล่วนจวัสตตินล่าถผกเฆตีพื่ยน และหลวัง
จากทนตล่อการทรมานอพพื่น ๆแลผู้ว คนทวัชิ้งสองกด็ถผกตวัดศตีรษะ

ยรุลาเลตีย เปฟ็นสรุภาพสตรตีชาวสเปนจากครอบครวัวครติสเตตียน ชล่วงววัยสาวของเธอนวัชิ้นโดดเดล่นมากโดย
เฉพาะอยล่างยติพื่งชพพื่อเสตียงในความเปฟ็นผผผู้หญติงทตีพื่นรุล่มนวลอล่อนหวาน และความเขผู้าใจผผผู้อพพื่นอยล่างถล่องแทผู้ซนพื่งหา
ไดผู้ยากในววัยแรกรรุล่นซนพื่งคนสล่วนใหญล่มวักจะเอาใจตนเอง เมพพื่อถผกจวับกรุมดผู้วยขผู้อหาเปฟ็นครติสเตตียน ผผผู้พติพาษา
ซนพื่งเปฟ็นผผผู้รวักษากฎหมายบผู้านเมพองกด็พยายามใชผู้วติธตีการทตีพื่นรุล่มนวลทตีพื่สรุดเพพพื่อจะชวักนทาเธอมาสผล่ความเชพพื่อของ
ลวัทธตินอกคอก แตล่เธอกลวับเยาะเยผู้ยเทพเจผู้าทวัชิ้งหลายของลวัทธตินอกคอกอยล่างรรุนแรง ผผผู้พติพากษารผผู้สนกขรุล่น
เคพองกวับพฤตติกรรมของเธอจนงไดผู้สวัพื่งใหผู้นทาเธอไปทรมาน สตีขผู้างของเธอทวัชิ้งสองขผู้างถผกเกตีพื่ยวดผู้วยตะขอ และ
หนผู้าอกกด็ถผกเผาดผู้วยไฟอยล่างนล่าสยดสยองจนเธอสติชิ้นลมหายใจดผู้วยความรผู้อนแรงของเปลวไฟนวัชิ้น เมพพื่อ
เดพอนธวันวาคม ปปีค.ศ. 303 

ในปปีค.ศ. 304 เมพพื่อการขล่มเหงไดผู้ขยายตวัวไปถนงประเทศสเปน ดาเซตีพื่ยนซนพื่งเปฟ็นผผผู้วล่าราชการประจทาเมพองเท
อรร์ราโกนล่าไดผู้สวัพื่งใหผู้จวับวาเลรติอวัสผผผู้ปกครองดผแลเขตครติสตจวักรและวตินเซนทร์มวัคนายกของครติสตจวักรใสล่โซล่
ตรวนขวังไวผู้ในครุก เมพพื่อนวักโทษทวัชิ้งสองยวังคงยนดมวัพื่นในการตวัดสตินใจของตนอยล่างเดด็ดเดตีพื่ยว วาเลรติอวัสจนงถผก



เนรเทศ สล่วนวตินเซนทร์ไดผู้ถผกดนงรล่างใหผู้เหยตียดออกดผู้วยเครพพื่องทรมานจนแขนขาของทล่านเคลพพื่อนออกจากทตีพื่
ของมวัน เนพชิ้อหนวังของทล่านกด็ถผกเกตีพื่ยวดผู้วยตะขอหลายอวัน แลผู้วทล่านกด็ถผกจวับใหผู้นอนลงบนตะแกรงเหลด็ก ซนพื่ง
ไมล่ไดผู้มตีเพตียงไฟทตีพื่ลรุกไหมผู้อยผล่ขผู้างลล่างเทล่านวัชิ้น ขผู้างบนกด็ยวังมตีเหลด็กแหลมทตีพื่คอยทติพื่มแทงเขผู้าไปในเนพชิ้อหนวังของ
ทล่านดผู้วย แตล่การทรมานเหลล่านตีชิ้ไมล่ไดผู้ททารผู้ายทล่านถนงแกล่ชตีวติตและไมล่สามารถเปลตีพื่ยนแปลงความตวัชิ้งใจของ
ทล่านไดผู้เลย จากนวัชิ้นเขากด็ยผู้ายทล่านไปขวังไวผู้ครุกใตผู้ดตินในหผู้องขนาดเลด็กทตีพื่ควับแคบ มพดมติดและนล่าขยะแขยง 
พพชิ้นหผู้องยวังโรยไวผู้ดผู้วยหตินแหลมและเศษแกผู้ว วตินเซนทร์ไดผู้เสตียชตีวติตทตีพื่นวัพื่นเองเมพพื่อววันทตีพื่ 22 มกราคม ค.ศ. 
304 และศพของทล่านไดผู้ถผกโยนทติชิ้งลงในแมล่นชิ้ทา 

เมพพื่อการขล่มเหงของจวักรพรรดติแผล่ขยายไปถนงประเทศกรตีก อะเกรด็พ ชติโอเนตีย และไอรตีน สามสาวซนพื่งเปฟ็นพตีพื่
นผู้องกวันไดผู้ถผกจวับกรุมทตีพื่เมพองเธสะโลนติกา เจผู้าเมพองเหด็นวล่าเขาเองคงจะไมล่สามารถททาใหผู้ไอรตีนเกติดความ
ประทวับใจในตวัวของเขาไดผู้จนงไดผู้สวัพื่งใหผู้นทาเธอไปเปลพอยทตีพื่ถนน และคทาสวัพื่งทตีพื่นล่าอวัปยศนตีชิ้กด็ไดผู้นวับการปฏติบวัตติ
ตาม จากนวัชิ้นไฟไดผู้ถผกจรุดขนชิ้นขผู้างกทาแพงเมพอง และทล่ามกลางเปลวไฟอวันรผู้อนระอรุนวัชิ้นวติญญาณจติตของไอรตี
นกด็ลล่องลอยพผู้นจากเงพชิ้อมมพอแหล่งความโหดเหตีชิ้ยมของมนรุษยร์เหลล่านวัชิ้น พวกเธอทวัชิ้งสามคนตล่างกด็ถผกเผาดผู้วย
ไฟและไดผู้รวับมงกรุฎแหล่งการพลตีชตีพในเปลวไฟนวัชิ้นเมพพื่อววันทตีพื่ 25 มตีนาคม ปปีค.ศ. 304

วติคโทรติอวัส คารร์โพโฟรวัส เซเวรวัส และเซเวเรตียนวัส ชายหนรุล่มทวัชิ้ง 4 คนเปฟ็นพตีพื่นผู้องกวัน ทรุกคนททางานใน
ตทาแหนล่งอวันทรงเกตียรตติและไดผู้รวับความไวผู้วางใจเปฟ็นอยล่างยติพื่งในกรรุงโรม พวกเขาไดผู้รผู้องอรุทานอยล่างไมล่เหด็น
ดผู้วยกวับกานมวัสการรผปเคารพทวัชิ้งหลายจนงถผกจวับกรุมและถผกครุมตวัวไปเฆตีพื่ยนดผู้วยแสผู้ซนพื่งมตีลผกตะกวัพื่วผผกตติดอยผล่ทตีพื่
ปลายแสผู้นวัชิ้น การลงโทษกด็กระททากวันดผู้วยความรรุนแรงอยล่างเหลพอเกตินจนพตีพื่นผู้องทตีพื่มตีความเชพพื่ออวันยติพื่งใหญล่
ทวัชิ้ง 4 คนนตีชิ้ทนตล่อไปไมล่ไหวตล่างกด็พลตีชตีพภายใตผู้ความทารรุณนวัชิ้นเอง 

ในปปี ค.ศ.304 จวักรพรรดติดติโอคลตีเทตียนทรงพระประชวร ดวังนวัชิ้นการขล่มเหงจนงไดผู้ดทาเนตินตล่อไปโดยกาเลรติ
อวัสราชบรุตรบรุญธรรม และบรรดาเจผู้าเมพองในเขตหวัวเมพองตล่าง ๆเหลล่านวัชิ้น ตอนนตีชิ้เองทตีพื่มตีอตีกหลายคนตผู้อง
ตกเปฟ็นเหยพพื่อของความบผู้าคลวัพื่ง และความอาฆาตแคผู้นของพวกทตีพื่ททาการขล่มเหงนตีชิ้

ธตีโอโดทวัส ชาวเมพองดวัลเมเทตียนเปฟ็นเจผู้าของโรงแรมเลด็ก ๆ ในเขตแอนไซรา เนพพื่องจากทล่านเปฟ็นครติสเตตียน
จนงไดผู้สละเวลาสล่วนใหญล่ในการเยตีพื่ยมเยตียนผผผู้ทตีพื่ไดผู้รวับความทรุกขร์ยากและไดผู้มอบทรวัพยร์สตินของทล่านจทานวน



มากเพพพื่อบรรเทาทรุกขร์คนยากจน ธตีโอเทคนวัสเจผู้าเมพองในเขตปกครองนตีชิ้ซนพื่งไดผู้รวับคทาสวัพื่งใหผู้ททาการขล่มเหง
พวกครติสเตตียน จนงไดผู้เขตียนจดหมายไปยวังจวักรพรรดติวล่า เขาจะตวัดรากถอนโคนพวกครติสเตตียนใหผู้หมดไป
จากอาณาบรติเวณทตีพื่อยผล่ภายใตผู้เขตการปกครองของตนเอง เมพพื่อพวกลวัทธตินอกคอกไดผู้รวับการสนวับสนรุน
จากเจผู้าเมพองคนนตีชิ้ พวกเขาจนงเรติพื่มแจผู้งเบาะแสเกตีพื่ยวกวับพวกครติสเตตียนใหผู้ทางการทราบ ดวังนวัชิ้นจนงมตี
ครติสเตตียนเปฟ็นอวันมากถผกจวับขวังครุก ทรวัพยร์สมบวัตติของเขากด็ถผกยนด หลายคนตผู้องหนตีเขผู้าปป่าเขผู้าถชิ้ทาอาศวัยราก
ไมผู้กตินประทวังชตีวติต สล่วนคนอพพื่น ๆ กด็ตายไปเพราะความอดอยาก ในชล่วงเวลาทตีพื่นล่าหวาดหววัพื่นนตีชิ้เอง ธตีโอ
โดทวัสพยายามททาทรุกอยล่างเทล่าทตีพื่ทล่านสามารถจะททาไดผู้ เพพพื่อจะปลอบประโลมใจคนทตีพื่ถผกครุมขวังอยผล่ในครุก 
ทล่านไดผู้ชล่วยเหลพอครติสเตตียนเปฟ็นอวันมากดผู้วยการแจก อาหาร เนพพื่องจากทล่านไดผู้สะสมเสบตียงอาหารไวผู้
มากมายจนงไดผู้นทาออกมาบรติจาคใหผู้คนทตีพื่อดอยากหติวโหย และขายในราคาถผก ตอนนวัชิ้นไดผู้มตีครติสเตตียนคน
หนนพื่งชพพื่อโพลตีโครนติควัสถผกจวับ และเพพพื่อจะเอาชตีวติตรอดจนงไดผู้เปปิดเผยเรพพื่องของธตีโอโดทวัสเพพพื่อนเกล่าของเขาใหผู้
เจผู้าเมพองทราบ เมพพื่อธตีโอโดทวัสไดผู้ยตินขล่าวเกตีพื่ยวกวับการทรยศหวักหลวังนตีชิ้กด็ไดผู้ยอมมอบตวัวตล่อเจผู้าเมพอ
 ธตีโอโดทวัสถผกนทาตวัวไปไวผู้ในคอกจทาเลย แลผู้วเจผู้าเมพองกด็ไดผู้โนผู้มนผู้าวทล่านวล่า ธตีโอโดทวัสยวังสามารถทตีพื่จะรวักษา
ชตีวติตของตนใหผู้รอดไดผู้ โดยการถวายเครพพื่องบผชาแกล่พระเหลล่านวัชิ้น แตล่ธตีโอโดทวัสไมล่ยอมปฏติเสธความเชพพื่อ
ของตน และไดผู้ปฏติบวัตติตล่อรผปเคารพของพวกเขาดผู้วยการดผหมติพื่นเหยตียดหยาม พวกลวัทธตินอกคอกจนงไดผู้โหล่
รผู้องทล่าน และเรตียกรผู้องใหผู้นทาตวัวทล่านไปลงโทษอยล่างสาสม ธตีโอโดทวัสจนงถผกเฆตีพื่ยนเนพชิ้อหนวังถผกฉตีกออกดผู้วย
ตะขอมากมาย แลผู้วกด็ถผกนทาตวัวไปไวผู้บนเครพพื่องทรมานทตีพื่ใชผู้ยพดกระดผกขผู้อตล่อใหผู้แยกออกจากกวัน หลวังจาก
นวัชิ้นเขากด็เอานชิ้ทาสผู้มสายชผเทลงไปบนบาดแผลของทล่าน เนพชิ้อหนวังของทล่านถผกจตีชิ้ดผู้วยคบเพลติงทตีพื่กทาลวังลรุกไหมผู้
หลายอวัน และฟปันของทล่านกด็ถผกเลาะออก จากนวัชิ้นทล่านกด็ถผกนทาตวัวไปขวังไวผู้ในครุก ขณะทตีพื่ทล่านกทาลวังเดติน
ผล่านไปนวัชิ้นทล่านไดผู้กลล่าวแกล่ประชาชนวล่า “นตีพื่กด็เปฟ็นความทรุกขร์ทรมานแตล่เพตียงสล่วนหนนพื่งทตีพื่ครติสเตตียนควรจะ
ไดผู้รวับเพพพื่อพระองคร์ผผผู้ไดผู้ทรงยอมทนทรุกขร์ทรมานเพพพื่อเราทวัชิ้งหลาย” หลวังจากนวัชิ้นอตีก 5 ววันทล่านกด็ถผกนทาตวัว
ออกจากครุกมาทรมาน จากนวัชิ้นกด็ถผกตวัดศตีรษะ

ทติโมธตีผผผู้เปฟ็นมวัคนายก (ผผผู้ชล่วย) ของครติสตจวักรแหล่งเมพองมอรติทาเนตีย และภรรยาของทล่านชพพื่อมอรล่า ซนพื่งไดผู้
แตล่งงานกวันมาประมาณ 3 อาทติตยร์เทล่านวัชิ้นกด็ตผู้องแยกจากกวันเพราะการขล่มเหง ทติโมธตีถผกนทาตวัวมาอยผล่ตล่อ
หนผู้าอารร์เรตียนวัส ผผผู้วล่าราชการประจทาเมพองเธบาอตีส ซนพื่งไดผู้กระททาทรุกอยล่างตามอทานาจของเขา เพพพื่อทตีพื่จะชวัก
นทาใหผู้ทติโมธตียอมนวับถพอการเชพพื่อโชคลางของลวัทธตินอกคอก แตล่เมพพื่อเจผู้าเมพองคนนตีชิ้เหด็นวล่าความพยายามทวัชิ้ง
หลายของตนไมล่สามารถจะเปลตีพื่ยนแปลงความเชพพื่ออวันเขผู้มแขด็งของทติโมธตีไดผู้ และยติพื่งไดผู้ทราบมาวล่าทติโมธตี



เกด็บรวักษาพระควัมภตีรร์เหลล่านวัชิ้นไวผู้ เขาจนงสวัพื่งใหผู้ทติโมธตีมอบพระควัมภตีรร์เหลล่านวัชิ้นออกมาใหผู้เขาเพพพื่อนทาไปเผาทติชิ้ง
เสตีย ทติโมธตีตอบวล่า “ถผู้าขผู้าพเจผู้ามตีลผก ขผู้าพเจผู้ากด็จะขอมอบพวกเขาใหผู้ถผกเผาเปฟ็นเครพพื่องบผชามากกวล่าทตีพื่จะ
ยอมถผกพรากจากพระวจนะของพระเจผู้า” เจผู้าเมพองกด็เดพอดดาลเพราะคทาตอบของทล่าน จนงไดผู้สวัพื่งใหผู้ใชผู้
เหลด็กทตีพื่รผู้อนแดงคววักลผกตาทวัชิ้ง 2 ขผู้างของทล่านออกเสตียและกลล่าวเยาะเยผู้ยทล่านวล่า “อยล่างนผู้อยหนวังสพอ
เหลล่านวัชิ้นกด็ไรผู้ประโยชนร์สทาหรวับทล่าน เพราะบวัดนตีชิ้ทล่านมองไมล่เหด็นและอล่านหนวังสพอเหลล่านวัชิ้นไมล่ไดผู้เสตียแลผู้ว” 
ทติโมธตีไดผู้ทนตล่อการทารรุณดผู้วยความอดทนเปฟ็นอยล่างยติพื่งจนททาใหผู้เจผู้าเมพองโกรธแคผู้นมากยติพื่งขนชิ้นจนงไดผู้
พยายามทรุกวติถตีทางทตีพื่จะเอาชนะความเดด็ดเดตีพื่ยวหผู้าวหาญของทล่าน และไดผู้สวัพื่งใหผู้นทาตวัวทล่านไปแขวนเทผู้า
ยกขนชิ้นและหผู้อยศตีรษะลงมาพรผู้อมทวัชิ้งใหผู้นทาลผกตรุผู้มเหลด็กลผกหนนพื่งไปผผกไวผู้รอบคอทล่าน และเอาของยวัดเขผู้าไป
ในปากของทล่านดผู้วย การกระททาอวันทารรุณโหดรผู้ายนตีชิ้กลวับททาใหผู้ทล่านเกติดความอดทนและกลผู้าหาญเปฟ็น
ทตีพื่สรุด ขณะนวัชิ้นเองบางคนไดผู้เตพอนใหผู้เจผู้าเมพองฉรุกคติดขนชิ้นมาวล่า ทล่านพนพื่งแตล่งงานไดผู้ไมล่นานกวับภรรยาทตีพื่ทล่าน
รวักเปฟ็นทตีพื่สรุด อารร์เรตียนวัสจนงสวัพื่งใหผู้ไปตามตวัวนางมอรล่าเขผู้ามา เจผู้าเมพองไดผู้สวัญญาวล่าจะใหผู้บทาเหนด็จอยล่างงาม
พรผู้อมกวับชตีวติตสามตีของนางคพนไป ถผู้านางยอมถวายเครพพื่องบผชาแกล่รผปเคารพเหลล่านวัชิ้น มอรล่ากด็สวัพื่นคลอนใน
ความเชพพื่อ และดผู้วยความรวักทตีพื่มตีตล่อสามตีของนางจนงยอมททาขผู้อเสนอทตีพื่ชวัพื่วรผู้ายนตีชิ้

เมพพื่อถผกพาตวัวไปหาทติโมธตี นางกด็ไดผู้อผู้อนวอนสามตีอยล่างนรุล่มนวลใหผู้ละทติชิ้งความเชพพื่อนวัชิ้นเสตียเพพพื่อเหด็นแกล่นางซนพื่ง
เปฟ็นภรรยาทตีพื่รวักของทล่านโดยไดผู้ใชผู้ภาษารวักทรุกอยล่างมาหวล่านลผู้อมใหผู้ทล่านคลผู้อยตาม เมพพื่อของทตีพื่ใสล่ไวผู้ใน
ปากของทติโมธตีถผกเอาออกไปแลผู้ว แทนทตีพื่ทล่านจะยตินยอมตามคทาอผู้อนวอนของภรรยา ทล่านกลวับตทาหนติ
ความรวักทตีพื่หลงผติดของนาง และไดผู้ประกาศวล่าทล่านตวัดสตินใจอยล่างเดด็ดขาดแลผู้วทตีพื่จะยอมตายเพราะความ
เชพพื่อนตีชิ้ มอรล่ากด็อผู้อนวอนตล่อไปอยล่างมากมายจนกระทวัพื่งสามตีของนางไดผู้วล่ากลล่าวนางอยล่างรรุนแรงจนททาใหผู้
นางหวนกลวับไปมตีความเชพพื่อเดติมและททาตามแบบอยล่างความกลผู้าหาญและสวัตยร์ซพพื่อของสามตี และพรผู้อมทตีพื่
จะพลตีชตีพรล่วมกวับทล่านหรพอพลตีชตีพตามทล่านไปในภายหลวัง เพพพื่อเขผู้าสผล่สงล่าราศตีดผู้วยกวัน เมพพื่อเหตรุการณร์กลวับ
เปลตีพื่ยนไปเชล่นนตีชิ้ เจผู้าเมพองจนงสวัพื่งใหผู้ทรมานนาง ซนพื่งเปฟ็นการทรมานทตีพื่รรุนแรงมาก หลวังจากนวัชิ้นทวัชิ้งทติโมธตีและ
มอรล่ากด็ถผกประหารชตีวติตดผู้วยการตรนงกางเขนใกลผู้ ๆ กวันเมพพื่อปปี ค.ศ.304

ซาบตินวัส ผผผู้ปกครองดผแลเขตครติสตจวักรแหล่งเมพองแอสสติเซตีพื่ยมไดผู้ปฏติเสธทตีพื่จะถวายเครพพื่องบผชาแกล่เทพเจผู้าจผปปิ
เตอรร์ และยวังไดผู้ผลวักรผปเคารพนวัชิ้นออกหล่างจากตวัวเองอตีกดผู้วยจนงถผกตวัดมพอขผู้างทตีพื่ใชผู้ผลวักนวัชิ้นตามคทาสวัพื่งของผผผู้
วล่าราชการประจทาเมพองทวัสคานตีพื่ แตล่ในระหวล่างทตีพื่ซาบตินวัสถผกครุมขวังอยผล่ในครุกนวัชิ้นทวัชิ้งชตีวติตและคทาพผดของทล่านกด็



เปฟ็นเหตรุใหผู้ผผผู้วล่าราชการประจทาเมพองนวัชิ้นและครอบครวัวกลวับใจเสตียใหมล่ คนทวัชิ้งหมดนตีชิ้กด็ถนงกวับยอมพลตีชตีพ
เพพพื่อความเชพพื่อของตน ไมล่นานหลวังจากทตีพื่คนพวกนตีชิ้ไดผู้พลตีชตีพไปแลผู้ว ซาบตินวัสเองไดผู้ถผกเฆตีพื่ยนจนตายเมพพื่อ
เดพอนธวันวาคม ปปีค.ศ. 304

ขณะนวัชิ้นจวักรพรรดติไดโอคลตีเทตียน และจวักรพรรดติแมด็คสติเมตียนทวัชิ้ง 2 พระองคร์ไดผู้สละราชบวัลลวังกร์เพราะเบพพื่อ
หนล่ายกวับพระราชกติจและกติจธรุระของบผู้านเมพองทตีพื่หาสาระอวันใดมติไดผู้ คอนสแตนทติอวัสและกาเลรติอวัสจนงไดผู้
สพบทอดราชบวัลลวังกร์พรผู้อมกวัน คอนสแตนทติอวัสเปฟ็นเจผู้าชายทตีพื่มตีนชิ้ทาพระทวัยเปปีปี่ยมดผู้วยความเมตตากรรุณา
เปฟ็นทตีพื่สรุด ซนพื่งผติดกวับกาเลรติอวัสทตีพื่เลพพื่องลพอในดผู้านการกดขตีพื่ขล่มเหง ความเหตีชิ้ยมโหด และบผู้าอทานาจ สภาพดวัง
กลล่าวททาใหผู้มตีการแบล่งแยกการปกครองจวักรวรรดติออกเปฟ็น 2 สล่วนโดยมตีรวัฐบาลทตีพื่เทล่าเทตียมกวัน กาเลรติอวัส
ปกครองภาคตะววันออก คอนสแตนทติอวัสปกครองภาคตะววันตก ประชาชนภายใตผู้การปกครองของ
รวัฐบาลทวัชิ้ง 2 ฝป่ายนตีชิ้ตล่างกด็สวัมผวัสกวับผลกระทบจากอรุปนติสวัยใจคอของจวักรพรรดติทวัชิ้ง 2 พระองคร์ กลล่าวคพอ 
พวกทตีพื่มตีภผมติลทาเนาอยผล่ทางภาคตะววันตกกด็ถผกปกครองดผู้วยความนรุล่มนวลละมรุนละมล่อม ขณะเดตียวกวันพวก
ทตีพื่อาศวัยอยผล่ทางภาคตะววันออกนวัชิ้นไดผู้รวับรผผู้รสชาตติของการกดขตีพื่ขล่มเหงและถผกทรมานอยล่างยาวนาน กาเลรติ
อวัสกด็ยวังคงเกลตียดชวังพวกครติสเตตียนอยล่างไมล่เสพพื่อมคลาย พวกเรากด็ไดผู้รวับการบอกเลล่าถนงเรพพื่องนตีชิ้วล่า
 “พระองคร์ไมล่เพตียงแตล่พติพากษาลงโทษใหผู้ทรมานครติสเตตียนเทล่านวัชิ้น แตล่ยวังไดผู้กทาชวับใหผู้เผาพวกเขาโดยใหผู้
ใชผู้ไฟทตีพื่ลรุกไหมผู้อยล่างชผู้า ๆ ดผู้วย”

ในบรรดาคนเปฟ็นอวันมากทตีพื่ไดผู้ยอมพลตีชตีพตามพระบวัญชาอวันเหตีชิ้ยมโหดของจวักรพรรดติกาเลรติอวัสนวัชิ้น เราจะ
ขอนทาเสนอเฉพาะบางเหตรุการณร์ทตีพื่นล่าสนใจทตีพื่สรุดมาใหผู้ทล่านไดผู้รวับทราบกวัน

จผลติตตผู้า หญติงชาวเมพองไลควัวเนตีพื่ยน เปฟ็นผผผู้ทตีพื่สพบเชพชิ้อสายมาจากราชวงศร์ชวัชิ้นสผง แตล่เธอกลวับมตีชพพื่อเสตียงในเรพพื่อง
ครุณงามความดตีของเธอมากกวล่าสายเลพอดอวันสผงสล่งของเธอเสตียอตีก เมพพื่อเธอถผกจวับและถผกทรมาน ขณะทตีพื่
เธอกทาลวังทนรวับความเจด็บปวดอยผล่บนเครพพื่องทรมานดผู้วยการดนงรล่างใหผู้เหยตียดออกไปนวัชิ้น บรุตรของเธอกด็ถผก
ฆล่าตายตล่อหนผู้าตล่อตาของเธอ 

จผลติตตผู้า อตีกคนหนนพื่งซนพื่งเปฟ็นหญติงชาวเมพองแคด็พพาโดเซตีย เธอเปฟ็นผผผู้หญติงทตีพื่มตีความสามารถโดดเดล่นเหนพอผผผู้
อพพื่น เพตียบพรผู้อมดผู้วยครุณความดตี และมตีความกลผู้าหาญอยล่างเหนพอธรรมดา จากการตวัดสตินคดตีของเธอนวัชิ้น



เธอไดผู้ถผกยางชวันทตีพื่ตผู้มจนเดติอดราดลงไปทตีพื่เทผู้าของเธอ สตีขผู้างกด็ถผกเกตีพื่ยวดผู้วยตะขอหลายอวัน และไดผู้พลตีชตีพ
เพราะความเชพพื่ออวันมวัพื่นคงของเธอดผู้วยการถผกตวัดศตีรษะเมพพื่อววันทตีพื่ 16 เมษายน ค.ศ. 305

อรุสตราทติอวัส เลขาของผผผู้วล่าราชการประจทาเมพองอารร์มตินล่าไดผู้ถผกจวับโยนเขผู้าไปในเตาหลอมทตีพื่กทาลวังลรุกไหมผู้ใน
ขผู้อหาไปพผดเตพอนสตติครติสเตตียนบางคนทตีพื่ถผกจวับกรุมใหผู้พวกเขารวักษาความเชพพื่อไวผู้จนถนงทตีพื่สรุด

นติคานเดอรร์และมารร์เซตีพื่ยน นายทหารคนสทาควัญของกองทวัพโรมวันไดผู้ถผกจวับกรุมเพราะความเชพพื่อของเขา แตล่
เนพพื่องจากเหตรุทตีพื่คนทวัชิ้งสองมตีความเกล่งกาจสามารถในวติชาการทหารเปฟ็นอยล่างยติพื่ง ดวังนวัชิ้นจนงมตีการใชผู้ความ
พยายามทรุกวติถตีทางจนถนงทตีพื่สรุดเพพพื่อจะชวักนทาใหผู้พวกเขาละทติชิ้งหลวักความเชพพื่อของครติสเตตียนเสตีย แตล่ความ
อรุตสาหะพยายามเหลล่านตีชิ้กลวับลผู้มเหลวโดยสติชิ้นเชติง ชายชาตติทหารทวัชิ้งสองจนงถผกลงโทษดผู้วยการตวัดศตีรษะ

ควติรตินวัส ซนพื่งเปฟ็นผผผู้ปกครองดผแลเขตครติสตจวักรแหล่งเมพองซติสเซตียถผกควบครุมตวัวไปอยผล่ตล่อหนผู้ามาเทนติอวัสผผผู้วล่า
ราช การประจทาเมพองนวัชิ้นจนงไดผู้ถผกสวัพื่งใหผู้ถวายเครพพื่องบผชาแกล่เทพเจผู้าทวัชิ้งหลายของพวกลวัทธตินอกคอกตามพ
ระราชโองการหลายฉบวับของจวักรพรรดติโรมวันหลาย ๆพระองคร์ทตีพื่ผล่านมา ผผผู้วล่าราชการประจทาเมพองไดผู้
สวัมผวัสถนงความเดด็ดเดตีพื่ยวหผู้าวหาญของควติรติอวัสจนงไดผู้ใหผู้นทาตวัวทล่านไปขวังไวผู้ในครุกโดยกทาชวับใหผู้ทหารใสล่โซล่
ตรวนทล่านอยล่างเตด็มทตีพื่เพราะเขาเกติดทติฐติและความหยติพื่งผยองในใจวล่าชตีวติตทตีพื่แสนลทาเคด็ญในครุก การทรมาน
บางอยล่าง และนชิ้ทาหนวักของโซล่ตรวนคงจะสามารถเอาชนะการตวัดสตินใจอยล่างแนล่วแนล่ของทล่านไดผู้ เมพพื่อมา
เทนติอวัสเหด็นชอบกวับความคติดของตวัวเองแลผู้วเขากด็สล่งควติรตินวัสไปหาอะแมนทติอวัสซนพื่งเปฟ็นหวัวหนผู้าผผผู้วล่าราชการ
ประจทาเมพองแพนโนเนตีย (คพอประเทศฮวังการตีในปปัจจรุบวัน) อะแมนทติอวัสใหผู้ใสล่โซล่ตรวนทล่านอยล่างแนล่นหนา 
และใหผู้ครุมตวัวทล่านเขผู้าไปในเมพองสทาควัญ ๆของมณฑลดานรุเบเพพพื่อใหผู้ฝผงชนเยาะเยผู้ยถากถางทล่านใหผู้ไดผู้รวับ
ความอวับอายในทตีพื่ทรุกแหล่งทตีพื่ทล่านผล่านไป ในทตีพื่สรุดเมพพื่อมาถนงเมพองซาบาเรตียแลผู้ว อะแมนทติอวัสเหด็นวล่าควติรตินวัส
คงจะไมล่เปลตีพื่ยนใจละทติชิ้งความเชพพื่อของตนเองอยล่างแนล่นอนจนงไดผู้สวัพื่งใหผู้เอาทล่านโยนลงไปในแมล่นชิ้ทาโดยมตีหติน
กผู้อนหนนพื่งผผกตติดอยผล่ทตีพื่คอดผู้วย พวกเจผู้าหนผู้าทตีพื่กด็ลงมพอปฏติบวัตติตามคทาตวัดสตินนวัชิ้นอยล่างเครล่งครวัด ควติรตินวัสลอย
นชิ้ทาอยผล่พวักหนนพื่งแมผู้วล่าจะมตีหตินใหญล่ผผกอยผล่รอบคอของทล่านและกระแสนชิ้ทาจะรรุนแรงกด็ตาม ในชล่วงระยะเวลา
นวัชิ้นเองทล่านไดผู้กลล่าวเตพอนสตติประชาชนทตีพื่มามรุงดผดผู้วยถผู้อยคทาทตีพื่แสดงออกถนงความเชพพื่ออวันยติพื่งใหญล่ และไดผู้
ลงทผู้ายการเตพอนสตตินตีชิ้ดผู้วยคทาอธติษฐานวล่า “โอ ขผู้าแตล่พระเยซผครติสตร์เจผู้าผผผู้ทรงฤทธานรุภาพทวัชิ้งสติชิ้น นตีพื่ไมล่ใชล่สติพื่ง
ใหมล่เลยทตีพื่พระองคร์ทรงหยรุดกระแสนชิ้ทา หรพอกระททาใหผู้คนเดตินบนนชิ้ทาเหมพอนอยล่างทตีพื่พระองคร์ไดผู้ทรงกระททา



กวับ เปโตรผผผู้รวับใชผู้ของพระองคร์มาแลผู้วนวัชิ้น เดตีดี๋ยวนตีชิ้ฝผงชนทตีพื่มาหผู้อมลผู้อมไดผู้เหด็นขผู้อพติสผจนร์ถนงฤทธานรุภาพของ
พระองคร์ในตวัวของขผู้าพระองคร์แลผู้ว และบวัดนตีชิ้ขอพระองคร์ทรงโปรดอนรุญาตใหผู้ขผู้าพระองคร์สละชตีวติตเพพพื่อ
เหด็นแกล่พระนามขององคร์เถติด โอ พระเจผู้าของขผู้าพระองคร์” เมพพื่อทล่านกลล่าวคทาสรุดทผู้ายออกมาแลผู้วทล่านกด็
จมลงทวันทตี และสติชิ้นชตีวติตเมพพื่อววันทตีพื่ 4 มติถรุนายน ค.ศ. 308 ภายหลวังศพของทล่านไดผู้ถผกครติสเตตียนทตีพื่มตีความ
เชพพื่อบางคนงมขนชิ้นมาแลผู้วนทาไปฝปังเสตีย

มารร์เซลลวัส ผผผู้ปกครองดผแลเขตครติสตจวักรแหล่งกรรุงโรมไดผู้ถผกเนรเทศเนพพื่องจากความเชพพื่อของทล่าน และไดผู้
พลตีชตีพดผู้วยความยากลทาบากอยล่างแสนสาหวัสในแผล่นดตินทตีพื่ไมล่ครุผู้นเคยซนพื่งทล่านไดผู้ถผกเนรเทศไปนวัชิ้น

แอซ็กเนส เดซ็กสาวพรหมจารกยซ์ทกกี่มกอายตุเพกยง 13 ปปีไดผู้ถผกตรัดศกรษะเพราะเปฟ็นครริสเตกยน

หลวังจากนวัชิ้นไมล่นานนวัก การขล่มเหงในแถบตอนกลางของจวักรวรรดติกด็บรรเทาเบาบางลงเชล่นเดตียวกวับใน
แถบตะววันววันตก และในทตีพื่สรุดพระหวัตถร์อวันทรงฤทธติธิ์ของพระเจผู้ากด็เรติพื่มจะชทาระหนตีชิ้แแคผู้นตล่อพวกทตีพื่ททาการ
ขล่มเหงนวัชิ้นจวักรพรรดติแมด็คสติเมตียนพยายามหลอกลล่อใหผู้ฟอสตผู้าธติดาของพระองคร์ททาการฆาตกรรมเจผู้าชาย
คอนสแตนตตินพระสวามตีของนางเสตีย แตล่พระธติดาฟอสตผู้าทราบอรุบายอวันชวัพื่วรผู้ายนตีชิ้คอนสแตนตตินจนงบตีบ
บวังควับใหผู้จวักรพรรดติ แมด็คสติเมตียนเลพอกวติธตีตายเอง ซนพื่งพระองคร์ไดผู้เลพอกความตายอยล่างอวัปยศนตีชิ้ดผู้วยการถผก
แขวนคอหลวังจากทตีพื่ทรงครองราชยร์อยผล่นานเกพอบ 20 ปปี

เจผู้าชายคอนสแตนตติน เปฟ็นบรุตรทตีพื่มตีความประพฤตติดตีและเพตียบพรผู้อมดผู้วยครุณงามความดตีทตีพื่เกติดจากบติดา
ซนพื่งเปฟ็นสรุดยอดของความดตีงามเชล่นกวัน พระองคร์เกติดทตีพื่ประเทศอวังกฤษ พระมารดาของพระองคร์คพอ เฮเลนล่
าซนพื่งเปฟ็นธติดาของกษวัตรติยร์คอยลวัส คอนสแตนตตินเปฟ็นเจผู้าชายทตีพื่มตีจติตใจเอพชิ้อเฟฟฟื้อเผพพื่อแผล่และเปปีปี่ยมดผู้วย
พระทวัยเมตตากรรุณา ทรงมตีพระประสงคร์ทตีพื่จะททานรุบทารรุงศติลปวติทยาการแขนงตล่าง ๆใหผู้เจรติญกผู้าวหนผู้าอยผล่
เสมอ และมตีหลายโอกาสทตีพื่พระองคร์ทรงอล่าน เขตียน และททาการศนกษาคผู้นควผู้าดผู้วยตวัวของพระองคร์เอง 
พระองคร์ทรงประสบความสทาเรด็จอยล่างงดงาม และทรุกสติพื่งทตีพื่ทตีพื่พระองคร์ลงมพอกระททากด็เกติดผลเจรติญรรุล่งเรพอง
ขนชิ้นเสมอ เหตรุทตีพื่เปฟ็นเชล่นนตีชิ้กด็เปฟ็นเพราะพระองคร์ทรงเปฟ็นผผผู้ทตีพื่มตีความเชพพื่อตามแบบอยล่างครติสเตตียนทตีพื่ดตี ซนพื่ง
เปฟ็นความเชพพื่อทตีพื่พระองคร์ไดผู้รวับมาแตล่เยาวร์ววัยและเมพพื่อพระองคร์ไดผู้รวับความเชพพื่อนตีชิ้ไวผู้แลผู้วกด็ยติพื่งทวตีความเชพพื่อนตีชิ้



ในตวัวของพระองคร์และดทาเนตินชตีวติตในทางขององคร์พระผผผู้เปฟ็นเจผู้าอยล่างเครล่งครวัดและอยล่างนล่าเคารพนวับถพอ
เปฟ็นอยล่างยติพื่ง 

เวลาผล่านไปอตีกยาวนาน คอนสแตนตตินมหาราชไดผู้ทรงตวัดสตินพระทวัยทตีพื่จะขจวัดตผู้นเหตรุแหล่งความทรุกขร์ของ
พวกครติสเตตียน และดผู้วยพระประสงคร์นตีชิ้พระองคร์จนงไดผู้จวัดเตรตียมกองทวัพพลเดตินเทผู้า 30,000 คนและ
ทหารมผู้า 8,000 คน แลผู้วพระองคร์กด็นทาทวัพมรุล่งไปยวังกรรุงโรมเพพพื่อตล่อสผผู้กวับแมด็คเซด็นทติอวัสซนพื่งเปฟ็นจวักรพรรดติอยผล่
ในเวลานวัชิ้น

คอนสแตนตตินมหาราชผผผู้เพตียบพรผู้อมดผู้วยแสนยานรุภาพอวันเกรตียงไกรของมนรุษยร์และฤทธานรุภาพอวันยติพื่ง
ใหญล่ของพระเจผู้ายาตราทวัพเขผู้ามาทางประเทศอติตาลตีประมาณชล่วงปปีสรุดทผู้ายของการขล่มเหงคพอ ปปีค.ศ. 
313 เมพพื่อแมด็คเซด็นทติอวัสลล่วงรผผู้การยาตราทวัพของคอนสแตนตตินกด็ยวังวางใจในการใชผู้ไสยศาสตรร์อวันชวัพื่วรผู้าย
มากกวล่าคทาแนะนทาและความปราาถนาดตีของบรรดาขผู้าราชบรติพารของพระองคร์ แมด็คเซด็นทติอวัสเหด็นวล่า
ฝปีมพอตวัวเองยวังอล่อนดผู้อยจนงไมล่ยอมออกไปปรากฏตวัวนอกเมพองหรพอเผชติญหนผู้ากวับคอนสแตนตตินในทตีพื่โลล่ง 
แตล่ไดผู้แอบซรุล่มอยผล่กวับกองกทาลวังรวักษาพระองคร์ตามชล่องแคบหลายแหล่งตามเสผู้นทางทตีพื่คาดวล่าคอนสแตนตติน
จะยกทวัพผล่านมานวัชิ้น คอนสแตนตตินรบพรุล่งอยผล่กวับกองทหารของแมด็คเซด็นทติอวัสหลายครวัชิ้งและสามารถ
เอาชนะและโจมตตีขผู้าศนกจนแตกพล่ายไปดผู้วยฤทธานรุภาพขององคร์พระผผผู้เปฟ็นเจผู้า 

อยล่างไรกด็ตาม คอนสแตนตตินกด็ไมล่ไดผู้อยผล่ในสถานการณร์ทตีพื่นล่าไวผู้วางใจนวัก เพราะขณะนตีชิ้กองทวัพของ
พระองคร์ไดผู้เคลพพื่อนเขผู้ามาใกลผู้กรรุงโรมมากขนชิ้นทรุกทตี ๆแลผู้ว ดวังนวัชิ้นจนงตผู้องระแวดระววังภวัยมากเปฟ็นพติเศษ 
ประกอบกวับมตีความกรติพื่งเกรงความรผู้ายกาจของคาถาอาคมและเวทยร์มนตรร์ของแมด็คเซด็นทติอวัสซนพื่งเคย
ปราบกองทวัพของเซด็ฟเวรวัสทตีพื่กาเลรติอวัสไดผู้บวัญชามาใหผู้รบกวับพระองคร์ ดผู้วยเหตรุนตีชิ้คอนสแตนตตินจนงเตด็มไป
ดผู้วยความสงสวัยและรผผู้สนกวรุล่นวายพระทวัย และมตีความคติดสวับสนอยผล่ในใจวล่า พระองคร์จะแสวงหาความชล่วย
เหลพอจากทตีพื่ใดเพพพื่อมาตล่อกรกวับเวทยร์มนตรร์คาถาของแมด็คเซด็นทติอวัส ขณะทตีพื่คอนสแตนตตินกทาลวังยกทวัพ
เขผู้าไปใกลผู้กรรุงโรมนวัชิ้นพระองคร์กด็แหงนพระเนตรขนชิ้นเพล่งมองฟป้าสวรรคร์ทางทติศใตผู้หลายครวัชิ้งซนพื่งเปฟ็นเวลาทตีพื่
ดวงอาทติตยร์กทาลวังจะตกดตินอยผล่แลผู้ว ทวันใดนวัชิ้นเองพระองคร์กด็ไดผู้ทอดพระเนตรเหด็นแสงสวล่างบนทผู้องฟป้า
ปรากฏเปฟ็นรผปกางเขน และมตีถผู้อยคทาจารนกวล่า “อติน ฮด็อค วตินซร์” ซนพื่งแปลวล่า “ชวัยชนะดผู้วยสติพื่งนตีชิ้”



ยผเซบติอวัส แพมฟปิลวัสเปฟ็นพยานวล่าทล่านเองกด็ไดผู้ยตินคอนสแตนตตินเลล่าถนงเหตรุการณร์อวันนล่าอวัศจรรยร์ดวังกลล่าว
จากปากของพระองคร์เองหลายครวัชิ้ง และพระองคร์ยวังไดผู้ใหผู้สวัตยร์สาบานดผู้วยวล่าเรพพื่องทตีพื่เกติดขนชิ้นนตีชิ้เปฟ็นความ
จรติงอยล่างไมล่ตผู้องสงสวัย เพราะทวัชิ้งพระองคร์และเหลล่าทหารทตีพื่หผู้อมลผู้อมพระองคร์ตล่างกด็มองเหด็นสติพื่งนตีชิ้บน
ทผู้องฟป้าพรผู้อมกวัน นวัพื่นคพอ “ขณะทตีพื่กองทวัพกทาลวังเคลพพื่อนเขผู้าไปใกลผู้กรรุงโรมทรุกทตี ๆ ววันนวัชิ้นเปฟ็นววันทตีพื่ 27 
เดพอนตรุลาคมเวลาประมาณบล่าย 3 โมงซนพื่งเปฟ็นชล่วงเวลาทตีพื่ดวงอาทติตยร์กทาลวังลอยตพื่ทาลงไปเรพพื่อย ๆ และขณะ
เมพพื่อจวักรพรรดติกทาลวังเงยพระพวักตรร์อธติษฐานสวัชิ้น ๆอยผล่ ในทวันใดนวัชิ้นเองกด็มตีแสงสวล่างไสวบนทผู้องฟป้าปรากฏ
ตล่อเบพชิ้องพระพวักตรร์ของพระองคร์เปฟ็นรผปกางเขนพรผู้อมกวับคทาจารนกวล่า “อติน ฮด็อค วตินซร์” ซนพื่งแปลวล่า
 “ชวัยชนะดผู้วยสติพื่งนตีชิ้” คอนสแตนตตินทรงประหลาดใจยติพื่งนวักกวับนติมติตทตีพื่ปรากฏอยผล่เบพชิ้องหนผู้านวัชิ้น ซนพื่งสามารถ
มองเหด็นกวันไดผู้ทวัชิ้งกองทวัพเลยทตีเดตียว พระองคร์จนงปรนกษากวับพวกทหารถนงความหมายของสติพื่งทตีพื่มองเหด็น
นวัชิ้น และ ดผเถติด ในคพนววันเดตียวกวันนวัชิ้นเองขณะทตีพื่คอนสแตนตติน ทรงบรรทมหลวับอยผล่นวัชิ้นพระเยซผครติสตร์เจผู้า
ไดผู้เสดด็จมาปรากฏพระองคร์ตล่อคอนสแตนตตินพรผู้อมดผู้วยสวัญลวักษณร์ของกางเขนอยล่างเดตียวกวับทตีพื่คอนส
แตนตตินไดผู้มองเหด็นบนทผู้องฟป้ามาแลผู้วนวัชิ้น แลผู้วพระครติสตร์กด็ทรงบวัญชาใหผู้คอนสแตนตตินททากางเขนเปฟ็นรผป
รล่างดวังทตีพื่สทาแดงใหผู้เหด็นและใหผู้ใชผู้นทาทวัพไปเวลาออกสผผู้รบ เพพพื่อฝป่ายเราจะไดผู้รวับชวัยชนะในการททาศนก
สงคราม

คอนสแตนตตินเปฟ็นผผผู้ทตีพื่กล่อใหผู้เกติดสวันตติสรุขแกล่ครติสตจวักรอยล่างแทผู้จรติงเปฟ็นเวลานาน เราไมล่ไดผู้พบวล่ามตีบวันทนก
ใดๆ ทตีพื่กลล่าวถนงการขล่มเหงครติสเตตียนครวัชิ้งใหญล่โดยมตีการตระเตรตียมแผนการไวผู้ลล่วงหนผู้าเปฟ็นชล่วงระยะเวลา
ยาวนานถนง 1,000 ปปีจนกระทวัพื่งถนงสมวัยของจอหร์น วติคคลติฟเฟ

ชวัยชนะของคอนสแตนตตินซนพื่งไดผู้รวับฉายาวล่า มหาราช เปฟ็นจวักรพรรดติคอนสแตนตตินมหาราชนวัชิ้นเปฟ็น
ชวัยชนะทตีพื่ยติพื่งใหญล่และนทาความสงบรล่มเยด็นมาอยล่างแทผู้จรติง ชาวเมพองทตีพื่เคยทผลขอความชล่วยเหลพอจาก
พระองคร์ตล่างกด็เปปีปี่ยมลผู้นดผู้วยความปปีตติยตินดตีและเปรมปรตีดากวันทวัพื่วหนผู้าจนงไดผู้พากวันแหล่แหนรวับพระองคร์เขผู้า
กรรุงโรมดผู้วยชวัยชนะอวันยติพื่งใหญล่นวัชิ้น เมพพื่อเขผู้าไปในกรรุงโรมแลผู้วพระองคร์กด็ไดผู้รวับการตผู้อนรวับอยล่างสมพระ
เกตียรตติ และมตีการจวัดงานเฉลติมฉลองอยผล่นานถนง 7 ววัน ยติพื่งไปกวล่านวัชิ้นทตีพื่ตลาดยวังมตีการตวัชิ้งรผปภาพของจวักรพร
รดติคอนสแตนตตินมหาราชซนพื่งพระหวัตถร์ขวาทรงถพอเครพพื่องหมายแหล่งกางเขนทตีพื่มตีคทาจารนกวล่า “ดผู้วย
เครพพื่องหมายทตีพื่แสดงถนงความบรติบผรณร์ซนพื่งเปฟ็นสวัญลวักษณร์ทตีพื่แทผู้จรติงของความกลผู้าหาญนตีชิ้ ขผู้าพเจผู้าจนงสามารถ
กอบกผผู้และชล่วยเหลพอบผู้านเมพองของเราใหผู้หลรุดพผู้นจากแอกของทรราชไดผู้” 



เราจะขอปปิดฉากเหตรุการณร์เกตีพื่ยวกวับการขล่มเหงทวัพื่วไปในครวัชิ้งทตีพื่ 10 ซนพื่งเปฟ็นครวัชิ้งสรุดทผู้ายนตีชิ้ดผู้วยการยอมถวาย
ชตีวติตของทล่านเซนทร์จอรร์จ ซนพื่งไดผู้เปฟ็นวติสรุทธติชนและรวัฐบรุรรุษแหล่งประเทศอวังกฤษเพราะวตีรกรรมแหล่งความ
เชพพื่อของทล่าน ทล่านเซนทร์จอรร์จเกติดทตีพื่เมพองแคด็พพาโดเซตีย บติดาและมารดาของทล่านเปฟ็นครติสเตตียน เมพพื่อทล่าน
ไดผู้พติสผจนร์ตวัวเองวล่ามตีความกลผู้าหาญเดด็ดเดตีพื่ยวเปฟ็นอยล่างยติพื่ง ทล่านจนงไดผู้รวับการเลพพื่อนตทาแหนล่งในกองทวัพแหล่ง
จวักรพรรดติดติโอคลตีเทตียน ในระหวล่างทตีพื่การขล่มเหงกทาลวังดทาเนตินไปนวัชิ้นทล่านเซนทร์จอรร์จไดผู้ขวัดขพนพระบวัญชา
แหล่งจวักรพรรดติ และไดผู้บรุกเขผู้าไปในรวัฐสภาอยล่างอรุกอาจ พรผู้อมทวัชิ้งประกาศตวัวเปฟ็นครติสเตตียนกล่อนทตีพื่จะใชผู้
โอกาสนตีชิ้ควัดคผู้านลวัทธตินอกคอกในเวลาเดตียวกวัน และยวังไดผู้ชตีชิ้ใหผู้เหด็นถนงความเหลวไหลไรผู้สาระของการ
นมวัสการรผปเคารพ การใชผู้เสรตีภาพในการพผดอยล่างเตด็มทตีพื่นตีชิ้กด็ททาใหผู้รวัฐสภาเดพอดดาลกวันไปหมดถนงกวับไดผู้มตี
คทาสวัพื่งใหผู้นทาทล่านเซนทร์จอรร์จไปทรมาน จากนวัชิ้นจวักรพรรดติดติโอคลตีเทตียนกด็ไดผู้มตีพระบวัญชาใหผู้เอาตวัวทล่านลาก
ไปตามถนน แลผู้วทล่านกด็ถผกตวัดศตีรษะในววันตล่อมา

ตทานานแหล่งมวังกร เกตีพื่ยวขผู้องกวับผผผู้พลตีชตีพทล่านนตีชิ้โดยมวักจะแสดงใหผู้เหด็นเปฟ็นรผปทล่านเซนทร์จอรร์จขตีพื่มผู้าทตีพื่กทาลวัง
ถาโถมเขผู้าโจมตตี และทล่านไดผู้แทงสวัตวร์ประหลาดนวัชิ้นดผู้วยหอกของทล่าน มวังกรไฟเปฟ็นสวัญลวักษณร์ของพญา
มารทตีพื่ถผกพติชติตโดยความเชพพื่อทตีพื่มวัพื่นคงในพระครติสตร์ของทล่านเซนทร์จอรร์จ ซนพื่งไมล่หววัพื่นไหวแมผู้ตผู้องตกอยผล่
ทล่ามกลางการทรมานและความตายกด็ตาม 

ทตีพื่จรติงแลผู้ว ชาวโรมไมล่ไดผู้ถผกขล่มเหงรวังแกจากจวักรพรรดติทวัชิ้งหลายของเขาเทล่านวัชิ้น แตล่ยวังไดผู้รวับความเดพอด
รผู้อนจากสงครามกลางเมพองหลายครวัชิ้งอตีกดผู้วย เพราะมตีสงครามกลางเมพองเกติดขนชิ้นในกรรุงโรมถนง 3 ครวัชิ้ง
ภายในชล่วงระยะเวลา 2 ปปี หลวังจากทตีพื่จวักพรรดติเนโรไดผู้สติชิ้นพระชนมร์ไปแลผู้ว



บททกกี่ 3 
การขข่มเหงครริสเตกยนในแควผู้นเปอรซ์เซกย

เมพพื่อขล่าวประเสรติฐไดผู้เผยแพรล่เขผู้าไปในประเทศเปอรร์เซตีย บรรดาปรุโรหติตของลวัทธตินอกคอกทตีพื่กราบไหวผู้ดวง
อาทติตยร์ตล่างกด็ตระหนกตกใจ และเกรงวล่าตวัวเองจะตผู้องเสตียอติทธติพลทตีพื่มตีตล่อจติตใจและเงตินถวายของคน
ทวัพื่วไป พวกเขาจนงรผู้องเรตียนตล่อจวักรพรรดติซาปอเรด็สของเปอรร์เซตียวล่า พวกครติสเตตียนไดผู้ประพฤตติตวัวเปฟ็นภวัย
อยล่างรผู้ายแรงตล่อสววัสดติภาพของประเทศ เพราะไดผู้แอบสล่งสารตติดตล่อกวับพวกโรมซนพื่งเปฟ็นศวัตรผตวัวฉกาจของ
เปอรร์เซตีย เพพพื่อจะททาตวัวเปฟ็นไสผู้ศนกทรยศหวักหลวังเปอรร์เซตีย จวักรพรรดติเองกด็ไมล่ชอบครติสเตตียนเปฟ็นทรุนเดติมอยผล่
แลผู้วจนงไดผู้ยอมหลงเชพพื่อคทาพผดใสล่รผู้ายปรวักปรทาพวกครติสเตตียนจนไดผู้ออกคทาสวัพื่งใหผู้มตีการขล่มเหงพวกครติสเตตียน
ทวัพื่วราชอาณาจวักรของพระองคร์ และดผู้วยพระราชโองการดวังกลล่าวจนงมตีครติสเตตียนคนสทาควัญในครติสตจวักร
และในจวักรวรรดติหลายคนทตีพื่ตผู้องพลตีชตีพเพราะความโงล่เขลาเบาปปัญญาและความปป่าเถพพื่อนของคนทตีพื่เชพพื่อถพอ
ในลวัทธตินอกคอกพวกนตีชิ้

สติเมโอน ซนพื่งเปฟ็นหวัวหนผู้าผผผู้ปกครองดผแลเขตครติสตจวักรแหล่งซตีลผเซตีย พรผู้อมดผู้วยนวักเทศนร์อพพื่น ๆอตีก 128 คน
ไดผู้ถผกจวับกรุม และถผกกลล่าวหาวล่าขายชาตติดผู้วยการลอบสล่งขล่าวเกตีพื่ยวกวับกติจการภายในประเทศของ
เปอรร์เซตียไปใหผู้แกล่พวกโรมวัน จวักรพรรดติทรงกรติชิ้วจนงไดผู้รวับสวัพื่งใหผู้นทาตวัวสติเมโอนเขผู้ามา เมพพื่อทล่านมาถนงกด็ยพนอยผล่
เบพชิ้องหนผู้าจวักรพรรดติและกลล่าวปกปป้องหลวักความเชพพื่อของครติสเตตียนดผู้วยใจกลผู้าหาญ จวักรพรรดติไมล่พอ
พระทวัยกวับการใชผู้คทาพผดอยล่างตรงไปตรงมาของทล่าน จนงไดผู้สวัพื่งใหผู้ทล่านครุกเขล่าลงตล่อหนผู้าพระองคร์เหมพอน
อยล่างทตีพื่ทล่านเคยปฏติบวัตติในการเขผู้าเฝป้าครวัชิ้งกล่อน ๆ ในเรพพื่องนตีชิ้สติเมโอนไดผู้ตอบวล่า ขณะนตีชิ้ทล่านเองไดผู้ถผกนทาตวัว
มาอยผล่ตล่อหนผู้าพระองคร์ในฐานะนวักโทษ เพราะเหตรุสวัจธรรมในหลวักความเชพพื่อของทล่านและเพราะเหด็นแกล่
พระเจผู้าของทล่าน ดวังนวัชิ้นจนงเปฟ็นการไมล่ถผกตผู้องทตีพื่ทล่านจะครุกเขล่าลง จวักรพรรดติจนงสวัพื่งใหผู้นทาตวัวทล่านไปขวังไวผู้ใน
ครุก ไมล่นานนวักสติเมโอนกวับเพพพื่อนนวักโทษอตีกหลายคนกด็ถผกสวัพื่งใหผู้ททาการกราบไหวผู้บผชาดวงอาทติตยร์ตาม
ประเพณตีและธรรมเนตียมของชาวเปอรร์เซตีย แตล่พวกเขาไดผู้ปฏติเสธอยล่างพรผู้อมเพรตียงกวัน จวักรพรรดติจนง
พติพากษาลงโทษใหผู้ตวัดศตีรษะพวกเขาเสตีย และการประหารชตีวติตนวัชิ้นกด็เกติดขนชิ้นอยล่างไมล่ชวักชผู้า

อวัสธาซาเรด็ส ซนพื่งเปฟ็นขวันทตีสผงอายรุและเปฟ็นพระอาจารยร์ของจวักรพรรดติ และยวังเปฟ็นทตีพื่นวับหนผู้าถพอตากวันใน
สทานวักพระราชววัง เมพพื่ออวัสธาซาเรด็สเหด็นสติเมโอนกทาลวังถผกครุมตวัวไปขวังไวผู้ในครุก อวัสธาซาเรด็ส กด็ททาความ



เคารพทล่าน แตล่เพราะเหตรุทตีพื่เมพพื่อกล่อนนตีชิ้ อวัสธาซาเรด็สเคยเปฟ็นครติสเตตียน และไดผู้ทติชิ้งความเชพพื่อหวันมารวับใชผู้
จวักรพรรดติ สติเมโอนจนงไมล่ยอมททาความเคารพตอบ แตล่ไดผู้ตล่อวล่าทตีพื่อวัสธาซาเรด็สละทติชิ้งความเชพพื่อ เหตรุการณร์นตีชิ้
กระทบกระเทพอนจติตใจของขวันทตีผผผู้นตีชิ้มากจนททาใหผู้เขาตผู้องรผู้องไหผู้ออกมาอยล่างควบครุมอารมณร์ตวัวเองไมล่ไดผู้ 
เมพพื่อจวักรพรรดติทรงทราบวล่าพระอาจารยร์ทตีพื่สอนวติชาโบราณคดตีใหผู้แกล่พระองคร์กทาลวังเศรผู้าโศกเสตียใจกวับเรพพื่อง
บางอยล่างจนงทรงสนพระทวัยเขผู้ามาสอบถามทล่านวล่า ทล่านปรารถนาสติพื่งใดทตีพื่ขผู้าพเจผู้าจะจวัดหามาใหผู้ทล่านไดผู้
บผู้าง ขวันทตีไดผู้ตอบวล่า “สติพื่งทตีพื่ทล่านตผู้องการนตีชิ้โลกกด็คงหาใหผู้ไมล่ไดผู้ เพราะความเศรผู้าโศกของตวัวทล่านเปฟ็นความ
เศรผู้าโศกอตีกแบบหนนพื่ง ดวังนวัชิ้นทล่านจนงไดผู้แตล่รผู้องไหผู้ครพื่ทาครวญเทล่านวัชิ้น กลล่าวคพอเพพพื่อทตีพื่จะรวับใชผู้จวักรพรรดตินวัชิ้น
ทล่านจนงยอมปฏติเสธพระเจผู้าของทล่านเสตีย”

จวักรพรรดติทรงขรุล่นเคพองกวับคทาอธติบายของทล่าน จนงไดผู้บวัญชาใหผู้นทาตวัวอวัสธาซาเรด็สไปตวัดศตีรษะ ขณะทตีพื่กทาลวัง
ถผกนทาตวัวไปยวังแดนประหาร ทล่านไดผู้ขอรผู้องใหผู้เจผู้าหนผู้าทตีพื่นทาจดหมายฉบวับหนนพื่งไปมอบใหผู้แกล่จวักรพรรดติ
เพพพื่อทผลขอใหผู้พระองคร์ทรงประกาศวล่า อวัสธาซาเรด็สไมล่ไดผู้ถผกประหารเพราะกล่ออาชญากรรมตล่อกษวัตรติยร์
หรพอตล่อประเทศนตีชิ้ แตล่เพราะเหตรุทตีพื่ทล่านเปฟ็นครติสเตตียนผผผู้ไมล่ยอมปฏติเสธพระเจผู้าของทล่าน คทาทผลขอนตีชิ้กด็ไดผู้รวับ
พระบรมราชาอนรุญาตซนพื่งเปฟ็นทตีพื่พอใจแกล่อวัสธาซาเรด็สมาก เหตรุผลสทาควัญทตีพื่อวัสธาซาเรด็สขอรผู้องเชล่นนตีชิ้กด็
เพราะการทตีพื่ทล่านไดผู้เคยทติชิ้งความเชพพื่อไปเสตียจากพระครติสตร์ เปฟ็นเหตรุใหผู้ครติสเตตียนเปฟ็นอวันมากททาตามแบบ
อยล่างของทล่าน แตล่เดตีดี๋ยวนตีชิ้เมพพื่อพวกเขาไดผู้ยตินวล่าทล่านไมล่ไดผู้ตายเพราะกระททาผติดใด ๆ แตล่ไดผู้ตายเพราะ
ความเชพพื่อของทล่าน พวกเขากด็จะไดผู้กลวับมาหาพระครติสตร์อตีก

ในววันศรุกรร์นวัชิ้น หลวังจากการประหารชตีวติตอวัสธาซาเรด็สแลผู้ว กด็มตีพระบวัญชาประกาศใหผู้ฆล่าทรุกคนทตีพื่ยอมรวับ
วล่าตวัวเองเปฟ็นครติสเตตียน ซนพื่งเปฟ็นเหตรุใหผู้คนเปฟ็นอวันมากลผู้มตายไปดรุจใบไมผู้รล่วง เอเซด็พสติมวัส และนวักเทศนร์
คนอพพื่น ๆ อตีกหลายคนไดผู้ถผกลผู้อมจวับ และถผกสวัพื่งใหผู้ททาการกราบไหวผู้บผชาดวงอาทติตยร์ เมพพื่อพวกเขาปฏติเสธกด็
ถผกเฆตีพื่ยน ถผกทรมานจนตาย หรพอถผกขวังครุกจนกวล่าจะตาย กลล่าวโดยภาพรวมแลผู้วกด็คพอ คทาสวัพื่งนตีชิ้ไดผู้ททาใหผู้
จทานวนคนมากกวล่า 16,000 คนตผู้องถผกทรมานหรพอถผกประหารชตีวติตอยล่างปป่าเถพพื่อน

เมพพื่อจวักรพรรดติคอนสแตนตตินมหาราชทรงรวับทราบเรพพื่องเกตีพื่ยวกวับการขล่มเหงทตีพื่ประเทศเปอรร์เซตียจนงไดผู้ทรง
เขตียนจดหมายอยล่างยาวฉบวับหนนพื่งไปถนงจวักรพรรดติของประเทศเปอรร์เซตีย ซนพื่งเนพชิ้อความในจดหมายฉบวับ
นวัชิ้น คอนสแตนตตินไดผู้บรรยายเหตรุการณร์ทตีพื่เกติดขนชิ้นโดยละเอตียดวล่าพระเจผู้าทรงแกผู้แคผู้นและตอบสนองพวก



ทตีพื่ททาการขล่มเหงคนของพระเจผู้าอยล่างไร? ทวัชิ้งยวังไดผู้ทรงเลล่าถนงความสทาเรด็จในชตีวติตทตีพื่เกติดขนชิ้นกวับคนเหลล่านวัชิ้นทตีพื่
มตีความอดกลวัชิ้นและยอมละเวผู้นจากการขล่มเหงครติสเตตียน เมพพื่อถนงตอนทตีพื่กลล่าวถนงชวัยชนะหลายตล่อหลาย
ครวัชิ้งทตีพื่มตีตล่อบรรดาจวักรพรรดติทตีพื่ตวัชิ้งตวัวเปฟ็นปฏติปปักษร์ในรวัชสมวัยของพระองคร์นวัชิ้น พระองคร์กด็กลล่าววล่า “ขผู้าพเจผู้า
พติชติตจวักรพรรดติเหลล่านตีชิ้โดยความเชพพื่อทตีพื่มตีอยผล่ในพระครติสตร์แตล่เพตียงอยล่างเดตียวเทล่านวัชิ้น เพราะเปฟ็นนชิ้ทาพระทวัย
ของพระเจผู้าอยผล่แลผู้วทตีพื่ทรงมตีพระประสงคร์จะใหผู้จวักรพรรดติเหลล่านตีชิ้ถผกปรามปรามอยล่างราบคาบ พระเจผู้าจนง
ทรงเปฟ็นผผผู้อรุปถวัมภร์ขผู้าพเจผู้า และผผผู้ทรงดลบวันดาลใหผู้ขผู้าพเจผู้ามตีชวัยในการสผผู้รบ และประทานชวัยชนะเหนพอ
ศวัตรผทวัชิ้งหลายของขผู้าพเจผู้า ยติพื่งไปกวล่านวัชิ้นพระองคร์ยวังทรงขยายราชอาณาจวักรโรมวันออกไปอยล่างกวผู้างขวาง
เรติพื่มตวัชิ้งแตล่ชายฝปัปี่งมหาสมรุทรทางภาคตะววันตกครอบคลรุมเกพอบถนงภาคตะววันออกอวันไกลโพผู้น และการทตีพื่
ขผู้าพเจผู้าไดผู้มาซนพื่งดตินแดนอวันกวผู้างใหญล่ไพศาลนตีชิ้ขผู้าพเจผู้ากด็ไมล่ไดผู้ถวายเครพพื่องบผชาแกล่เทพเจผู้าทตีพื่สพบทอดกวันมา
แตล่โบราณกาล หรพอใชผู้ไสยศาสตรร์หรพอเวทยร์มนตรร์คาถาใด ๆ ขผู้าพเจผู้าเพตียงแตล่อธติษฐานตล่อพระเจผู้าผผผู้ทรง
ฤทธานรุภาพสผงสรุด และดทาเนตินชตีวติตตามทางแหล่งกางเขนขององคร์พระเยซผครติสตร์เจผู้าเทล่านวัชิ้น ขผู้าพเจผู้าจะมตี
ความชพพื่นชมยตินดตีสวักเพตียงใดถผู้าราชบวัลลวังกร์แหล่งประเทศเปอรร์เซตียจะเปปีปี่ยมลผู้นดผู้วยสงล่าราศตีและพระสติรติเชล่น
เดตียวกวันโดยการยอมรวับพวกครติสเตตียนดผู้วยความจรติงใจ เพพพื่อวล่าทวัชิ้งทล่านกวับตวัวขผู้าพเจผู้า และพวกเขาเหลล่า
นวัชิ้นกวับทล่านดผู้วยจะไดผู้ชพพื่นชมยตินดตีกวับสวันตติสรุขอยล่างแทผู้จรติงดผู้วยกวันไดผู้”

ผลทตีพื่เกติดขนชิ้นจากการขอรผู้องของจวักรพรรดติคอนสแตนตตินมหาราชอยล่างเอาจรติงเอาจวังนตีชิ้ การขล่มเหงจนงไดผู้
ยรุตติลงชล่วงระยะเวลาหนนพื่ง แตล่กด็กลวับปะทรุขนชิ้นอตีกครวัชิ้งในหลายปปีใหผู้หลวัง เมพพื่อจวักรพรรดติองคร์ตล่อมาสพบทอด
ราชบวัลลวังกร์แหล่งประเทศเปอรร์เซตีย 

การขข่มเหงภายใตผู้อริทธริพลของนริกายทกกี่ออกนอกลผข่นอกทางกลตุข่มเอเรกยน

นติกายทตีพื่ออกนอกลผล่นอกทางกลรุล่มเอเรตียนมตีจรุดเรติพื่มตผู้นจากเอเรตียส ซนพื่งเปฟ็นชาวเมพองลติเบตียและเปฟ็นปรุโรหติต
แหล่ง เมพองอเลด็คซานเดรตีย ในปปี ค.ศ.318 เขากด็เรติพื่มประกาศลวัทธติความเชพพื่อทตีพื่ผติด ๆ ของเขา เขาไดผู้ถผก
พติพากษาลงโทษโดยสภาของพวกผผผู้ปกครองดผแลเขตครติสตจวักรเมพองอตียติปตร์และลติเบตีย อตีกทวัชิ้งสภาแหล่ง
เมพองนตีซกด็ไดผู้ยพนยวันคทาพติพากษานตีชิ้ดผู้วยในปปี ค.ศ. 325 ดผู้วย หลวังจากทตีพื่คอนสแตนตตินมหาราชสติชิ้นพระชนมร์
แลผู้ว พวกเอเรตียนทตีพื่เปฟ็นนติกายนอกลผล่นอกทางกด็พบวติธตีทตีพื่จะททาใหผู้พวกตนเปฟ็นทตีพื่พอพระทวัยของจวักรพรรดติ
คอนสแตนทตินวัสราชบรุตรของคอนสแตนตตินมหาราช ซนพื่งเปฟ็นผผผู้ทตีพื่ไดผู้สพบทอดราชบวัลลวังกร์ในภาคตะววันออก 



ตวัชิ้งแตล่นวัชิ้นเปฟ็นตผู้นมากด็เกติดการขล่มเหงผผผู้ปกครองดผแลเขตครติสตจวักรและนวักเทศนร์ทตีพื่มตีความเชพพื่อถผกตผู้องตาม
แบบดวัชิ้งเดติม เอธานาสติอวัสและผผผู้ปก ครองดผแลเขตครติสตจวักรคนอพพื่น ๆ ตล่างกด็ถผกเนรเทศ ขณะทตีพื่ตทาแหนล่ง
เดติมของพวกเขาไดผู้ถผกนทาไปยกใหผู้กวับพวกนติกายทตีพื่ออกนอกลผล่นอกทางกลรุล่มเอเรตียนนวัพื่นเอง

ในประเทศอตียติปตร์และลติเบตีย ผผผู้ปกครองดผแลเขตครอสตจวักร 30 คนตผู้องพลตีชตีพเพราะความเชพพื่อของตน 
จอรร์จซนพื่งเปฟ็นคนแรกในนติกายนอกลผล่นอกทางกลรุล่มเอเรตียนทตีพื่ไดผู้เปฟ็นผผผู้ปกครองดผแลเขตครติสตจวักรแหล่งเมพอ
งอเลด็คซานเดรตียกด็ไดผู้เรติพื่มททาการขล่มเหงในเมพองนวัชิ้น การขล่มเหงดตีงกลล่าวไดผู้ดทาเนตินตล่อไปอยล่างรรุนแรงเปฟ็น
ระยะเวลาหนนพื่ง ถผู้ามตีชายคนหนนพื่งคนใดถผกกลล่าวหาวล่าเปฟ็นครติสเตตียนทตีพื่มตีความเชพพื่อแบบดวัชิ้งเดติมแลผู้วหลบหนตี
ไป ครอบครวัวของเขากด็จะถผกสวังหารหมผล่ และทรวัพยร์สมบวัตติของเขาจะถผกยนด มาตรการอวันชวัพื่วรผู้ายนตีชิ้ททาใหผู้
พวกทตีพื่ถผกขล่มเหงไมล่มตีสถานทตีพื่ทตีพื่จะใชผู้ในการประชรุมนมวัสการในเมพองอเลด็คซานเดรตีย พวกครติสเตตียนใน
เมพองนวัชิ้นจนงแอบไปจวัดการประชรุมนมวัสการกวันในทะเลทรายทตีพื่อยผล่ไกลออกไปในววันอาทติตยร์ทตีพื่แปดหลวังจาก
ววันอตีสเตอรร์ ซนพื่งเปฟ็นววันทตีพื่มตีการถวายพระเกตียรตติและสรรเสรติญตรตีเอกานรุภาพ ขณะทตีพื่พวกเขากทาลวังประชรุม
นมวัสการกวันอยผล่นวัชิ้นพลเอกซตีบาสเตตียนกด็ยกกองทหารไปลผู้อมจวับพวกเขาขณะพวกเขากทาลวังอธติษฐานอยผล่
และมตีครติสเตตียนหลายคนตผู้องตกเปฟ็นเครพพื่องสวังเวยความบผู้าระหพื่ทาของกองทหารนวัชิ้น รผปแบบของความ
โหดเหตีชิ้ยมทารรุณในเวลานวัชิ้นมตีมากมายหลายอยล่าง และระดวับความเหตีชิ้ยมโหดกด็มตีตล่างกวันไปหลายระดวับ
เชล่นกวัน มตีตวัชิ้งแตล่การถผกทรุบตตีทตีพื่ใบหนผู้าจนกระทวัพื่งหนผู้าตาของเขาฟกชชิ้ทาจนไมล่อาจจะจทาไดผู้เลยวล่าเปฟ็นใคร 
การถผกเฆตีพื่ยนดผู้วยกติพื่งของตผู้นปาลร์มอยล่างรรุนแรงจนสติชิ้นลมหายใจขณะทตีพื่ถผกเฆตีพื่ยนนวัพื่นเอง บางคนกด็ตาย
เพราะพติษบาดแผลทตีพื่ถผกกระททาทารรุณกรรมอยล่างปป่าเถพพื่อนนวัชิ้น แตล่พวกทตีพื่ททาการขล่มเหงกด็ยวังไมล่สะใจกวับ
ความโหดเหตีชิ้ยมทตีพื่กระททากวับพวกครติสเตตียนทตีพื่เชพพื่อแบบดวัชิ้งเดติมในเมพองอเลด็คซานเดรตีย สาวกของนติกายทตีพื่
ออกนอกลผล่นอกทางกลรุล่มเอเรตียนจนงไดผู้เรตียกรผู้องใหผู้จวักรพรรดติสวัพื่งเนรเทศพวกเขาออกไปเสตียจากอตียติปตร์และ
ลติเบตีย และสวัพื่งใหผู้ครติสตจวักรของคนพวกนตีชิ้ตกอยผล่ในความครอบครองของนติกาย เอเรตียน มตีนวักเทศนร์เปฟ็นอวัน
มากทตีพื่ถผกขวังรอการพติจารณาคดตี และเมพพื่อเปฟ็นทตีพื่ประจวักษร์ชวัดวล่าพวกเขามตีแนวความคติดเดตียวกวับเอธานาสติ
อวัส กด็จะมตีการเซด็นในใบคทาสวัพื่งอนรุมวัตติใหผู้เนรเทศพวกเขาออกไปเสตีย ขณะทตีพื่พวกนวักเทศนร์ไดผู้รวับการปฏติบวัตติ
อยล่างเลวรผู้ายเชล่นนตีชิ้นวัชิ้น ครติสเตตียนธรรมดาหลายคนไดผู้ถผกพติพากษาลงโทษใหผู้ททางานขรุดและขนหตินดผู้วย
ความลทาบากตรากตรทาอยล่างแสนสาหวัส



การขข่มเหงภายใตผู้การปกครองของจรักรพรรดริจผเลกยนผผผู้ทริขึ้งความเชสืกี่อ

จผเลตียนผผผู้ทติชิ้งความเ ชพพื่อ เปฟ็นราชบรุตรของจผเลตียส คอนสแตนทติอวัส และเปฟ็นหลานของคอนสแตนตตินมหา
ราช พระราชบติดาไดผู้สล่งพระองคร์ไปรวับคทาสอนของครติสเตตียนจากผผผู้ปกครองดผแลเขตครติสตจวักรยผซตีบติอวัสทตีพื่
เมพองนติโคมติเดตีย แตล่หลวักความเชพพื่อตามแบบครติสเตตียนของยผซตีเบตียสกด็ถผกททาลายดผู้วยหลวักคทาสอนอวันรผู้า
ยกาจของแมด็คสติมวัสซนพื่งเปฟ็นนวักเวทมนตร์ และอตีเซโบลติอวัสซนพื่งเปฟ็นอาจารยร์ทางศติลปะการพผด

คอนสแตนทติอวัสสติชิ้นพระชนมร์ในปปี ค.ศ.361 จผเลตียนจนงไดผู้ขนชิ้นครองบวัลลวังกร์สพบทอดตล่อมา แตล่ทวันทตีทตีพื่จผเลตียน
ไดผู้รวับพระเกตียรตติใหผู้ขนชิ้นเปฟ็นจวักรพรรดติ พระองคร์กด็ทติชิ้งความเชพพื่อแบบครติสเตตียนเสตีย แลผู้วหวันไปรวับเอาความ
เชพพื่อของพวกลวัทธตินอกคอกไวผู้แทน พระองคร์ไดผู้เรตียกพวกลวัทธตินอกคอกทตีพื่เคยถผกเนรเทศสมวัยครติสตจวักร
เรพองอทานาจใหผู้กลวับมาทรุกคน พระองคร์ทรงยอมใหผู้มตีการปฏติบวัตติศาสนากติจทรุกลวัทธตินติกายอยล่างอติสระ แตล่ไดผู้
ปลดพวกครติสเตตียนออกจากตทาแหนล่งในววัง ตทาแหนล่งในการปกครอง และตทาแหนล่งในกองทวัพทรุกตทาแหนล่ง
พระองคร์เคยเปฟ็นคนทตีพื่ประพฤตติบรติสรุทธติธิ์ทางเพศ รผผู้จวักประมาณตน สรุขรุมรอบคอบ ขยวันขวันแขด็ง และเครล่ง
ในทางของพระเจผู้าอยล่างเหด็นไดผู้ชวัด ดวังนวัชิ้นเมพพื่อพระองคร์กลายเปฟ็นคนหนผู้าซพพื่อใจคด และเสแสรผู้งแกลผู้งททาดตี
ตล่าง ๆ พระองคร์จนงไดผู้กล่อใหผู้เกติดอวันตรายตล่อครติสเตตียนมากกวล่าทตีพื่จวักรพรรดติองคร์กล่อน ๆ ทตีพื่ใชผู้ชตีวติตอยล่าง
หรผหราฟรุป่มเฟฟอยเคยททามา โดยเฉพาะอยล่างยติพื่งเมพพื่อพระองคร์ยกเลติกสติทธติพติเศษตล่าง ๆ ของนวักเทศนร์
ครติสเตตียน ซนพื่งคอนสแตนตตินมหาราชเคยประทานแกล่พวกเขา

จผเลตียนไดผู้บวัญชาใหผู้ปฏติบวัตติตล่อพวกครติสเตตียนอยล่างเลวรผู้ายในทรุกโอกาส และทรุกสถานทตีพื่ในจวักรวรรดตินวัชิ้น 
และทรงจผู้างคนกลรุล่มหนนพื่งใหผู้ออกไปกระททาการตล่าง ๆ เพพพื่อททาใหผู้พวกครติสเตตียนและหลวักความเชพพื่อของ
พวกเขาถผกหวัวเราะเยาะเยผู้ย มตีครติสเตตียนหลายคนตผู้องพลตีชตีพไปในรวัชสมวัยของพระองคร์เชล่นกวัน เพราะถนง
แมผู้วล่าพระองคร์จะไมล่ไดผู้ขล่มเหงพวกเขาอยล่างเปปิดเผย แตล่พระองคร์กด็เหด็นดผู้วยกวับพวกเจผู้าเมพอง และพวกเจผู้า
หนผู้าทตีพื่ในการสวังหารพวกครติสเตตียนเหลล่านวัชิ้น

บาซติล ผผผู้มตีชพพื่อเสตียงในการตล่อตผู้านนติกายทตีพื่ออกนอกลผล่นอกทางกลรุล่มเอเรตียน ไดผู้ททาใหผู้ผผผู้ปกครองดผแลเขตค
รติสตจวักรกลรุล่มเอเรตียนแหล่งเมพองคอนสแตนตติโนเปปิฟื้ลโกรธแคผู้นมากจนงไดผู้ออกคทาสวัพื่งหผู้ามทล่านไมล่ใหผู้เทศนา 



อยล่างไรกด็ตาม ทล่านกด็ยวังคงททาหนผู้าทตีพื่ของทล่านตล่อไปทตีพื่เมพองแอนไซรา จนกระทวัพื่งพวกศวัตรผของทล่านไดผู้กลล่าว
หาทล่านวล่าเปฟ็นผผผู้ทตีพื่กล่อความไมล่สงบและกล่อกวนความสงบสรุขของบผู้านเมพอง แตล่ขณะนวัชิ้นจวักรพรรดติจผเลตียนกด็
ทรงวรุล่นวายอยผล่กวับการยกทวัพไปรบกวับเปอรร์เซตีย จนไมล่มตีเวลาทตีพื่จะมาสนพระทวัยกวับขผู้อกลล่าวหานตีชิ้ เพราะ
ฉะนวัชิ้นบาซติลจนงมตีโอกาสเทศนาตล่อตผู้านพวกลวัทธตินอกคอก และอตีกดผู้านหนนพื่งกด็เทศนาตล่อตผู้านนติกายทตีพื่ออก
นอกลผล่นอกทางกลรุล่มเอเรตียนดผู้วย ทล่านไดผู้เตพอนสตติใหผู้ประชาชนใครล่ครวญและเฝป้าระววังในการรวับใชผู้พระ
ครติสตร์ดผู้วยความเชพพื่ออยล่างบรติสรุทธติธิ์ใจ และรผู้อนรนในความจรติงนวัชิ้น จากการปฏติบวัตติตวัวเชล่นนตีชิ้ทวัชิ้งพวกลวัทธติ
นอกคอกและพวกนติกายเอเรตียนตล่างกด็พากวันเดพอดดาลกวันไปทวัพื่ว

ววันหนนพื่งบาซติลไดผู้พบกวับขบวนแหล่ของพวกลวัทธตินอกคอกจทานวนมากกทาลวังพากวันไปถวายเครพพื่องบผชา ทล่าน
กด็มตีใจกลผู้าถนงกวับไดผู้แสดงความสะอติดสะเอตียนตล่อขบวนแหล่ทตีพื่จะไปสวักการะรผปเคารพนตีชิ้ การทตีพื่ทล่านใชผู้
เสรตีภาพในการแสดงออกอยล่างเตด็มทตีพื่ ททาใหผู้ผผผู้คนเขผู้ามาลผู้อมจวับทล่านไวผู้ และไดผู้นทาตวัวทล่านไปอยผล่ตล่อหนผู้าซา
เทอรร์นตินวัสผผผู้เปฟ็นเจผู้าเมพอง พวกเขาไดผู้ตวัชิ้งขผู้อกลล่าวหาทล่านไวผู้หลายขผู้อดผู้วยกวัน

ซาเทอรร์นตินวัสอยากจะทดสอบความเชพพื่ออวันมวัพื่นคงของบาซติลจากปากของทล่านเอง และเมพพื่อพบวล่าทล่านเปฟ็น
ครติสเตตียนทตีพื่เขผู้มแขด็งมาก เจผู้าเมพองจนงสวัพื่งใหผู้นทาตวัวทล่านเขผู้าไปใสล่เครพพื่องดนงกระดผกขผู้อตล่อใหผู้แยกจากกวัน เจผู้า
เมพองยวังไดผู้เขตียนจดหมายเลล่าเหตรุการณร์ทตีพื่เกติดขนชิ้นกวับขบวนแหล่นวัชิ้นสล่งไปถนงจวักรพรรดติ เมพพื่อจวักรพรรดติจผเลตียน
ไดผู้รวับจดหมายแลผู้วกด็สล่ง พาโกซวัสกวับอตีลติพติเดตียส ซนพื่งคนทวัชิ้งสองเปฟ็นผผผู้ทตีพื่ไดผู้ทติชิ้งความเชพพื่อเชล่นเดตียวกวับพระองคร์
ใหผู้ไปหาบาซติล เพพพื่อจะพผดเกลตีชิ้ยกลล่อม ทวัชิ้งใหผู้คทามวัพื่นสวัญญา และขล่มขผล่ตล่อบาซติล โดยใชผู้ทวัชิ้งไมผู้แขด็งและไมผู้
อล่อนเพพพื่อจวัดการใหผู้บาซติลละทติชิ้งความเชพพื่อของตนเสตีย ถผู้าพวกเขาลผู้มเหลวกด็ใหผู้พวกเขามอบบาซติลไวผู้แกล่เจผู้า
เมพองดทาเนตินการตล่อไป ตวัวแทนทวัชิ้ง 2 ของจวักรพรรดติกด็พยายามเกลตีชิ้ยกลล่อมบาซติลแตล่กด็ไรผู้ผล ไมล่วล่าจะ
เปฟ็นการใหผู้คทามวัพื่นสวัญญา การขล่มขผล่ และการทรมานดผู้วยเครพพื่องมพอดนงขผู้อตล่อใหผู้แยกจากกวัน บาซติลกด็ยวัง
มวัพื่นคงในความเชพพื่อและยวังคงถผกขวังอยผล่ในครุกอยผล่เชล่นเดติม ขณะนวัชิ้นจวักรพรรดติไดผู้เสดด็จมายวังเมพองแอนไซรา
โดยบวังเอติญ ตวัวแทนทวัชิ้ง 2 คนนวัชิ้นไดผู้เขผู้ามารายงานถนงการทตีพื่บาซติลยอมรวับการทนทรุกขร์ทรมานอยล่างแสน
สาหวัส และรายงานถนงความอดทนของทล่าน ดผู้วยเหตรุนตีชิ้จผเลตียนจนงตวัดสตินพระทวัยทตีพื่จะสอบสวนผผผู้ทตีพื่ถผก
ทรมานคนนตีชิ้ดผู้วยตวัวของพระองคร์เอง เมพพื่อคนบรติสรุทธติธิ์ผผผู้นตีชิ้ไดผู้ถผกนทาตวัวมาอยผล่เบพชิ้องหนผู้าจวักรพรรดติแลผู้ว 
พระองคร์กด็ทรงกระททาทรุกอยล่างตามอทานาจของพระองคร์เพพพื่อชวักจผงใหผู้ทล่านหวันเหจากความเชพพื่อ อยล่างไร
กด็ตาม บาซติลไมล่เพตียงแตล่จะมวัพื่นคงในความเชพพื่อเทล่านวัชิ้น แตล่ดผู้วยจติตวติญญาณของผผผู้พยากรณร์จนงไดผู้ททานายถนง



ความตายของจวักรพรรดติ โดยไดผู้ททานายวล่าพระองคร์จะถผกทรมานในอตีกโลกหนนพื่ง จผเลตียนจนงหมดความ
เมตตาทตีพื่เคยมตีมาและไดผู้ตรวัสแกล่บาซติลดผู้วยความโกรธวล่า ถนงแมผู้วล่า เดติมทตีพระองคร์จะมตีความโนผู้มเอตียงทตีพื่จะ
อภวัยโทษใหผู้แกล่ทล่าน แตล่ทล่านไมล่ยอมรวับความปรารถนาดตีและไดผู้ททาตวัวใหผู้อยผล่นอกเหนพออทานาจของ
พระองคร์เสตียแลผู้วโดยการประพฤตติสามหาวของทล่านเอง แลผู้วพระองคร์กด็สวัพื่งใหผู้ฉตีกเนพชิ้อหนวังจากรล่างกาย
ของทล่านตามสล่วนตล่าง ๆ ของรล่างกาย 7 สล่วนทรุก ๆววันจนกระทวัพื่งเนพชิ้อหนวังของทล่านแหลกเหลวไปหมด 
การปฏติบวัตติตามคทาพติพากษาอวันเหตีชิ้ยมโหดปป่าเถพพื่อนนตีชิ้ไดผู้กระททาลงไปอยล่างปป่าเถพพื่อน และทล่านผผผู้ยอมพลตีชตีพผผผู้
นตีชิ้กด็สติชิ้นใจไปเมพพื่อววันทตีพื่ 28 มติถรุนายน ค.ศ. 362 ธตีโอโดรวัส ถผกจวับดผู้วยความผติดในขผู้อหารผู้องเพลงสรรเสรติญ
พระเจผู้า จนงไดผู้ถผกนทาตวัวไปเขผู้าเครพพื่องดนงกระดผกขผู้อตล่อใหผู้แยกจากกวันแตล่ยวังไมล่ถนงตาย หลวังจากทตีพื่ถผกนทาตวัว
ลงมาจากเครพพื่องทรมานแลผู้วทล่านไดผู้ถผกถามวล่าททาไมทล่านจนงยอมทนตล่อการทรมานอยล่างหนวักเชล่นนตีชิ้ ทล่าน
ไดผู้ตอบกลวับไปดผู้วยคทาตอบทตีพื่ควรคล่าแกล่การใหผู้ความสนใจวล่า “ตอนแรกขผู้าพเจผู้ากด็รผผู้สนกเจด็บบผู้าง แตล่ภาย
หลวังปรากฏวล่ามตีชายหนรุล่มผผผู้หนนพื่งไดผู้มายพนอยผล่ขผู้างขผู้าพเจผู้า เขาไดผู้เชด็ดเหงพพื่อออกจากหนผู้าขผู้าพเจผู้า และบล่อย
ครวัชิ้งทตีพื่เขาไดผู้ยกนชิ้ทาเยด็นใหผู้ขผู้าพเจผู้าดพพื่ม ซนพื่งททาใหผู้ขผู้าพเจผู้าเกติดความปปีตติยตินดตีจนหาทตีพื่เปรตียบมติไดผู้ และกด็ใหผู้รผผู้สนก
เสตียดายทตีพื่ตผู้องทตีพื่ถผกนทาตวัวออกจากเครพพื่องทรมานนวัชิ้น”

ประมาณปลายปปี ค.ศ.363 การขล่มเหงกด็เกติดขนชิ้นรรุนแรงกวล่าปกตติ ในดตินแดนปาเลสไตนร์มตีหลายคนถผกเผา
ทวัชิ้งเปฟ็น สล่วนคนอพพื่น ๆ นวัชิ้นถผกจวับเปลพอยกายเอาเชพอกมวัดเทผู้าไวผู้แลผู้วลากไปตามถนนจนกวล่าจะขาดใจตาย 
บางคนกด็ถผกลวกดผู้วยนชิ้ทาเดพอดจนตาย หลายคนถผกหตินขวผู้างจนตาย และมตีคนเปฟ็นจทานวนมากทตีพื่ถผกตตีดผู้วย
กระบองจนมวันสมองแตกกระจาย ในเมพองอเลด็กซานเดรตียมตีผผผู้พลตีชตีพจทานวนนวับไมล่ถผู้วนทตีพื่ตผู้องตายไปภาย
ใตผู้คมดาบ การถผกเผาไฟ การตรนงกางเขน และการถผกขวผู้างดผู้วยหตินจนตาย ทตีพื่เมพองเอรตีธรุซล่า ครติสเตตียน
หลายคนถผกกรตีดและถผกแหวะทผู้องออกเอาขผู้าวโพดยวัดใสล่เขผู้าไปในชล่องทผู้องนวัชิ้นเพพพื่อใหผู้หมผใชผู้เปฟ็นทตีพื่กติน
อาหาร และในขณะทตีพื่หมผกตินเมลด็ดขผู้าวโพดอยผล่นวัชิ้นกด็ไดผู้กตินตวับไตไสผู้พรุงของผผผู้ทตีพื่ยอมพลตีชตีพเขผู้าไปดผู้วย 

เมพพื่อจผเลตียนเตรตียมทตีพื่จะยกทวัพไปตล่อสผผู้กวับพวกเปอรร์เซตียนวัชิ้น พระองคร์ไดผู้ออกกฎหมายเรตียกคล่าปรวับจากทรุก
คนทตีพื่ปฏติเสธไมล่ยอมถวายเครพพื่องบผชาแกล่บรรดารผปเคารพทวัชิ้งหลาย และโดยวติธตีนตีชิ้เองจนงไดผู้เงตินจทานวนมาก
จากพวกครติสเตตียนเพพพื่อนทาไปเปฟ็นคล่าใชผู้จล่ายในการยกทวัพไปในครวัชิ้งนตีชิ้ มตีเจผู้าหนผู้าทตีพื่หลายคนทตีพื่ททาหนผู้าทตีพื่
เรตียกเกด็บคล่าปรวับกด็ขล่มขผล่ และเรตียกเกด็บมากกวล่าทตีพื่อวัตราทตีพื่ไดผู้กทาหนดไวผู้ เจผู้าหนผู้าทตีพื่บางคนกด็ทรมานพวก
ครติสเตตียนเพพพื่อบวังควับใหผู้พวกเขาจล่ายตามทตีพื่ตนตผู้องการ และยวังไดผู้เยาะเยผู้ยพวกเขาวล่า เมพพื่อพวกเขาถผก



ททารผู้ายเขากด็ควรจะยอมรวับการททารผู้ายนวัชิ้นดผู้วยความอดทนเพราะพระเจผู้าของเขาไดผู้ทรงบวัญชาแกล่พวก
เขาไวผู้เชล่นนวัชิ้น

ในทตีพื่สรุด จผเลตียนกด็สติชิ้นพระชนมร์ดผู้วยบาดแผลฉกรรจร์ทตีพื่เกติดจากการททาสงครามกวับเปอรร์เซตียในปปี ค.ศ.363 
แมผู้แตล่ขณะทตีพื่กทาลวังจะหมดลมหายใจอยผล่นวัชิ้น พระองคร์ยวังไดผู้กลล่าวคทาหมติพื่นประมาททตีพื่นล่าสะอติดสะเอตียนทตีพื่สรุด
ผผผู้สพบบวัลลวังกร์ตล่อจากพระองคร์คพอ โจเวตียน ซนพื่งเปฟ็นจวักรพรรดติทตีพื่นทาสวันตติสรุขกลวับมาสผล่ครติสตจวักร 

หลวังจากทตีพื่โจเวตียนสติชิ้นพระชนมร์ วาเลนทติเนตียนไดผู้ครอบครองจวักรวรรดติเปฟ็นลทาดวับตล่อมา และไดผู้เชพพื่อม
สวัมพวันธไมตรตีกวับวาเลนสร์ ซนพื่งเปฟ็นจวักรพรรดติทตีพื่ครอบครองในภาคตะววันออก วาเลนสร์เปฟ็นผผผู้ทตีพื่ชพพื่นชอบนติกาย
ทตีพื่ออกนอกลผล่นอกทางกลรุล่มเอเรตียนเปฟ็นอยล่างยติพื่ง แตล่เกลตียดชวังพวกครติสเตตียนแทผู้ อยผล่มาววันหนนพื่งพระองคร์ไดผู้
สวัพื่งใหผู้ฆล่าครติสเตตียนทรุกคนทตีพื่อยผล่ในเมพองอตีเดสซาขณะทตีพื่พวกเขากทาลวังประชรุมนมวัสการในครติสตจวักรทวัชิ้งหลาย
อยผล่นวัชิ้น อยล่างไรกด็ตาม เจผู้าหนผู้าทตีพื่บผู้านเมพองมตีใจเมตตากรรุณามากกวล่าจวักรพรรดติองคร์นตีชิ้ จนงไดผู้แจผู้งเปฟ็นการ
ลวับไมล่ใหผู้พวกครติสเตตียนประชรุมกวันในววันทตีพื่กทาหนดไวผู้ เพพพื่อวล่าพวกเขาจะรอดพผู้นจากความตาย ครติสเตตียน
เหลล่านวัชิ้นไดผู้กลล่าวขอบครุณพวกเจผู้าหนผู้าทตีพื่สทาหรวับคทาแนะนทา แตล่กด็ไมล่ไดผู้ปฏติบวัตติตามคทาแนะนทานวัชิ้นและไมล่
คทานนงถนงอวันตรายจากจวักรพรรดติดผู้วย พวกเขาไมล่ยอมละทติชิ้งหนผู้าทตีพื่ของตนเองในการประชรุมนมวัสการตาม
ปกตติ เมพพื่อเปฟ็นเชล่นนตีชิ้พวกเจผู้าหนผู้าทตีพื่จนงกลวับไปหาจวักรพรรดติและทผลพระองคร์วล่า พวกครติสเตตียนพรผู้อมทตีพื่จะ
ตายเพพพื่อปกปป้องและแสดงออกถนงความเชพพื่อของตน เจผู้าหนผู้าทตีพื่ยวังไดผู้ทผลทวัดทานพระองคร์วล่าการประหวัต
ประหารชตีวติตคนเปฟ็นอวันมากพรผู้อม ๆกวันอยล่างนตีชิ้โหดรผู้ายเกตินไป และไดผู้อผู้อนวอนพระองคร์ใหผู้ระงวับ
แผนการนตีชิ้ไวผู้กล่อน พระองคร์กด็ทรงปฏติบวัตติตามคทาอผู้อนวอนนวัชิ้นดผู้วยอยล่างไมล่เตด็มพระทวัยเทล่าไรนวัก

เออรร์บานวัส, เมนติเดมวัส และธตีโอโดรวัส พรผู้อมดผู้วยนวักเทศนร์ทตีพื่มตีความเชพพื่อแบบดวัชิ้งเดติม และคนอพพื่น ๆ อตีก 80
คนทตีพื่อาศวัยอยผล่ใกลผู้เมพองคอนสแตนตติโนเปปิฟื้ลไดผู้ถวายฎตีการผู้องทรุกขร์ตล่อจวักรพรรดติ ขอใหผู้ทรงชล่วยพวกเขาใหผู้
ไดผู้รวับความบรรเทาจากการกดขตีพื่ขล่มเหงและจากความทารรุณโหดรผู้ายของสาวกของนติกายทตีพื่ออกนอกลผล่
นอกทางกลรุล่มเอเรตียน แตล่แทนทตีพื่เผดด็จการองคร์นตีชิ้จะชล่วยบรรเทาความทรุกขเวทนาโศกของพวกเขากด็กลวับ
บวัญชาใหผู้นทาตวัวพวกเขาไปไวผู้ในเรพอลทาใหญล่ และปลล่อยใหผู้เรพอนวัชิ้นลอยไป แลผู้วกด็บวัญชาใหผู้เผาเรพอลทานวัชิ้นเสตีย
คทาสวัพื่งอวันชวัพื่วรผู้ายนตีชิ้กด็ไดผู้มตีการปฏติบวัตติตามอยล่างเครล่งครวัด พวกเขาจนงลผู้มตายไปในเปลวไฟนวัชิ้นเอง



การขข่มเหงพวกครริสเตกยนภายใตผู้อริทธริพลของพวกกซ็อธสซ์
(ชนเผข่าเยอรมรันทกกี่รตุกรานจรักรวรรดริโรมรันในชข่วง ค.ศ. 300 -500)

มตีฝผงชนกลรุล่มใหญล่อยผล่หลายกลรุล่มซนพื่งเปฟ็นพวกลวัทธตินอกคอกไดผู้หลวัพื่งไหลมาจากดตินแดนทางภาคเหนพอของ
ทวตีปยรุโรปและไดผู้กลวับใจใหมล่เปฟ็นครติสเตตียน แตล่เพราะไมล่มตีความสรุขกายสบายใจ และเปฟ็นรผปแบบการก
ลวับใจใหมล่ทตีพื่ไมล่แทผู้จรติง พวกเขาจนงไดผู้ปฏติเสธไมล่ยอมรวับวล่าพระเยซผทรงเปฟ็นพระเจผู้าเทตีพื่ยงแทผู้ และไมล่ไดผู้เปฟ็น
พระเมสสติยาหร์ตามคทาพยากรณร์ตล่าง ๆ ในพระควัมภตีรร์เดติม 

แตล่เมพพื่อพวกกด็อธสร์ชาวไซเธตียหลายคนไดผู้หวันไปตผู้อนรวับความเชพพื่อแบบครติสเตตียนในราวรวัชสมวัยคอนสแตน
ตติน มหาราช แสงสวล่างแหล่งพระกติตตติครุณกด็เรติพื่มสาดสล่องเขผู้าไปในประเทศไซเธตีย แมผู้วล่ากษวัตรติยร์ 2 พระองคร์
ทตีพื่ครอบครองประเทศและประชาชนสล่วนใหญล่จะยวังคงมตีความเชพพื่อในแบบลวัทธตินอกคอกกด็ตาม กษวัตรติยร์ฟ
รติเทเจติรร์นแหล่งแผล่นดตินกด็อธสร์ทางตะววันตกเปฟ็นพวันธมติตรกวับพวกโรม ขณะทตีพื่กษวัตรติยร์เอธานารติชแหล่งแผล่นดติน
กด็อธสร์ทางตะววันออกกทาลวังททาสงครามกวับตล่อสผผู้กวับกรรุงโรม ครติสเตตียน (ดวังทตีพื่ไดผู้บอกกลล่าวใหผู้ทราบแลผู้ววล่ามตี
พวกกด็อธสร์หลายคนกลวับใจเสตียใหมล่) ภายใตผู้การครอบครองของกษวัตรติยร์ทางตะววันตกไมล่ไดผู้ถผกกลวัพื่นแกลผู้ง
รวังแกใด ๆ แตล่กษวัตรติยร์อตีกองคร์หนนพื่งเมพพื่อททาสงครามพล่ายแพผู้ตล่อพวกโรมกด็หวันมาระบายความแคผู้นเอากวับ
พวกครติสเตตียนทตีพื่เปฟ็นราษฎรของตนเองโดยไดผู้ออกพระราชโองการตามบทบวัญญวัตติของพวกลวัทธติเทตียม
เทด็จในปปี ค.ศ. 370 

เมพพื่อกลล่าวถนงหลวักความเชพพื่อแลผู้ว พวกกด็อธสร์โดยทวัพื่วไปเปฟ็นคนทตีพื่อยผล่ในนติกายนอกลผล่นอกทางกลรุล่มเอเรตียน 
แตล่กด็ยวังเรตียกตวัวเองวล่าเปฟ็นครติสเตตียน ดวังนวัชิ้นพวกกด็อธสร์จนงททาลายรผปปปัฟื้นและวติหารของพระตล่าง ๆ 
ทล่ามกลางพวกทตีพื่ไมล่รผผู้จวักพระเจผู้า แตล่ไมล่ไดผู้แตะตผู้องครติสตจวักรทวัชิ้งหลายของพวกครติสเตตียนทตีพื่มตีความเชพพื่อ
แบบดวัชิ้งเดติม 

พวกกด็อธสร์มตีแมล่ทวัพทตีพื่นล่าเกรงขามคนหนนพื่งคพอ แมล่ทวัพอลารติคซนพื่งเปฟ็นแมล่ทวัพทตีพื่มตีความสามารถมาก เขาไดผู้
เพติพื่มเตติมความหผู้าวหาญดรุดวันตามแบบฉบวับของพวกกด็อธสร์อวันปป่าเถพพื่อนดผู้วยวติชาการรบตามแบบของทหาร
โรมวัน แมล่ทวัพคนนตีชิ้ไดผู้นทากองทหารของเขาขผู้ามภผเขาแอลปป์เขผู้าไปในประเทศอติตาลตี และถนงแมผู้วล่าจะถผก
ผลวักดวันออกมากด็ยวังยกทวัพบรุกเขผู้าไปอตีกในภายหลวังดผู้วยกองทวัพทตีพื่ไมล่มตีใครสามารถตผู้านทานไดผู้



“ชรัยชนะ” ของโรมรันครรัขึ้งสตุดทผู้าย 

แตล่แมผู้วล่าแมล่ทวัพอลารติคจะเกล่งกาจเพตียงไรกด็ตามกด็ยวังพล่ายแพผู้ตล่อทหารโรมวันอยล่างเหนพอความคาดหมาย 
เมพพื่อโรมประสบชวัยชนะอยล่างยติพื่งใหญล่จนงมตีการจวัดงานเฉลติมฉลองขนชิ้นในกรรุงโรม เปฟ็นเวลาหลายรผู้อยปปีมา
แลผู้วทตีพื่แมล่ทวัพผผผู้ประสบชวัยชนะจะไดผู้รวับเกตียรตติอยล่างสผงเมพพื่อยกทวัพกลวับจากการททาสงครามอยล่างผผผู้พติชติต ใน
โอกาสเชล่นนตีชิ้กด็จะมตีการตระเตรตียมเมพองไวผู้หลายววันสทาหรวับตผู้อนรวับการเดตินสวนสนามของกองทวัพซนพื่งจะ
มาพรผู้อมกวับทรวัพยร์สมบวัตติทตีพื่ยนดมาไดผู้ และยวังไดผู้ลากเชลยศนกซนพื่งบล่อยครวัชิ้งกด็มตีกษวัตรติยร์และแมล่ทวัพทตีพื่ถผกพติชติต
ตามมาดผู้านหลวังดผู้วย นตีพื่เปฟ็นชวัยชนะของพวกโรมวันครวัชิ้งสรุดทผู้ายเพราะไดผู้มตีการจวัดงานเฉลติมฉลองชวัยชนะ
อยล่างยติพื่งใหญล่เปฟ็นครวัชิ้งสรุดทผู้าย ถนงแมผู้วล่าชวัยชนะในครวัชิ้งจะเกติดขนชิ้นจากฝปีมพอของ แมล่ทวัพสตติลติโช กด็ตามแตล่
เกตียรตติยศในครวัชิ้งนตีชิ้กลวับตกเปฟ็นของจวักรพรรดติโฮโนลติอวัสทตีพื่ยวังทรงพระเยาวร์ เพราะเปป้นผผผู้ทตีพื่ไดผู้ทรงประทวับใน
ราชรถเสดด็จเขผู้ากรรุงโรมอยล่างผผผู้มตีชวัย และเคลพพื่อนขบวนเขผู้าสผล่สภาฝป่ายปกครองทล่ามกลางเสตียงแซล่ซผู้อง
สรรเสรติญของประชาชน ตล่อมาภายหลวังกด็ไดผู้เกติดธรรม เนตียมทตีพื่เลตียนแบบเหตรุการณร์ทตีพื่เกติดขนชิ้นในสนามรบ
คพอ มตีการจวัดใหผู้มตีการตล่อสผผู้อยล่างนองเลพอดขนชิ้นมาจรติง ๆในสนามกตีฬาโคลด็อสเซตีพื่ยม ซนพื่งเปฟ็นสถานทตีพื่ทตีพื่ กลาดริ
เอเตอรซ์ ทวัชิ้งหลายทตีพื่ถพออาวรุธดาบและหอกจะตล่อสผผู้กวันอยล่าง ดรุเดพอดราวกวับวล่าพวกเขากทาลวังททาสงครามอยผล่
ในสนามรบจรติง ๆ

เมพพื่อชล่วงแรกของการบวันเทติงอยล่างนองเลพอดจบลง ซากศพของคนตายทวัชิ้งหลายกด็จะถผกเกตีพื่ยวและลากดผู้วย
ตะขอ จากนวัชิ้นเจผู้าหนผู้าทตีพื่กด็จะเอาทรายเขผู้ามาโรยทวับทรายบนพพชิ้นทตีพื่เปฟฟื้อนเลพอดแดงฉานอยผล่นวัชิ้นเพพพื่อเตรตียม
พรผู้อมสทาหรวับการตล่อสผผู้ในรอบตล่อไป หลวังจากททาสติพื่งเหลล่านตีชิ้เสรด็จเรตียบรผู้อยแลผู้วประตผทตีพื่กทาแพงตรงกลาง
สนามกตีฬากด็จะเปปิดออกเพพพื่อใหผู้ชายหนรุล่มตวัวสผงใหญล่ รผปรล่างกทายทา รล่างกายแขด็งแรงจทานวนหลายคนเดติน
ออกมา บางคนถพอดาบ บางคนถพอหอกสามงล่ามกวับตาขล่าย คนเหลล่านตีชิ้จะเดตินแถวไปรอบ ๆกทาแพงของ
สนามกตีฬาหนนพื่งรอบกล่อนทตีพื่จะมาหยรุดยพนอยผล่เบพชิ้องหนผู้าจวักรพรรดติ พรผู้อมทวัชิ้งชผอาวรุธขนชิ้นจนสรุดแขนพลาง
เปลล่งเสตียงรผู้องทวักทายพระองคร์ขนชิ้นพรผู้อม ๆกวันวล่า “ขอใหผู้พระมหาจวักรพรรดติซตีซล่ารร์ทรงพระเจรติญ คน
เหลล่านวัชิ้นทตีพื่กทาลวังจะเขผู้าสผล่ความตายขอถวายคทานวับแดล่พระองคร์!”



และแลผู้วการตล่อสผผู้กด็เรติพื่มตผู้นขนชิ้นอตีกครวัชิ้ง กลาดติเอเตอรร์ทตีพื่มตีตาขล่ายกด็พยายามจะจวับและพวันตวัวกลาดติเอเตอรร์ทตีพื่
ถพอดาบ และเมพพื่อททาไดผู้สทาเรด็จพวกเขากด็จะแทงคผล่ตล่อสผผู้ของเขาดผู้วยหอกสามงล่ามอยล่างไรผู้ความเมตตาปรานตี
เมพพื่อใดกด็ตามทตีพื่กลาดติเอเตอรร์ผผผู้หนนพื่งททารผู้ายคผล่ตล่อสผผู้จนบาดเจด็บและกองอยผล่กวับพพชิ้นแทบเทผู้าของเขาอยล่างชล่วย
ตวัวเองไมล่ไดผู้แลผู้ว ผผผู้ชนะกด็จะมองขนชิ้นไปยวังใบหนผู้าทตีพื่หพพื่นกระหายของกลรุล่มคนดผพรผู้อมกวับตะโกนออกมาวล่า 
“เขาเสรด็จแนล่!” และคอยดผคทาตวัดสตินของคนดผวล่าจะใหผู้ฆล่าหรพอไวผู้ชตีวติต 

ถผู้าคนดผกทาหมวัดชผมาทตีพื่ผผผู้แพผู้พรผู้อมดผู้วยนติชิ้วหวัวแมล่มพอทตีพื่ชตีชิ้ขนชิ้น คนทตีพื่พล่ายแพผู้กด็จะไดผู้รวับการไวผู้ชตีวติตและถผกนทาตวัว
ออกไปททาแผล แตล่ถผู้าคนดผใหผู้สวัญญาณแหล่งความตายดผู้วย “นติชิ้วหวัวแมล่มพอทตีพื่ชตีชิ้ลง” คนทตีพื่พล่ายแพผู้กด็จะถผก
ประหารตรงนวัชิ้นเอง และถผู้าผผผู้แพผู้แสดงอาการลวังเลทตีพื่จะยพพื่นคอออกมารวับดาบ กด็จะมตีเสตียงตะโกนดผู้วย
ความเหยตียดหยามดวังลงมาจากทตีพื่นวัพื่งของคนดผวล่า “ยอมรวับเหลด็กกลผู้าเลล่มนวัชิ้นเสตียเถติด!” คนทตีพื่ไดผู้รวับสติทธติ
พติเศษบางคนในหมผล่คนดผกด็สามารถเดตินเขผู้าไปในสนามเพพพื่อเปฟ็นประจวักษร์พยานถนงความตายอยล่างนล่า
เวทนาของเหยพพื่อผผผู้กลผู้าหาญกล่อนทตีพื่ศพของเขาจะถผกลากออกไปทางประตผแหล่งความตาย 

การหลวัพื่งเลพอดและการประหวัตประหารเพพพื่อใหผู้ความบวันเทติงแกล่คนดผกด็ยวังคงดทาเนตินตล่อไป มตีหลายคนทตีพื่ตผู้อง
มาจบชตีวติตลงในสนามแหล่งนตีชิ้ขณะทตีพื่คนดผยวังคงสนรุกสนานกวับเกมการตล่อสผผู้อวันนองเลพอดและคลวัพื่งไคลผู้ใน
ความกลผู้าหาญอยล่างสติชิ้นหววังของกลาดติเอเตอรร์เหลล่านวัชิ้นทตีพื่ดทาเนตินการตล่อสผผู้ตล่อไป ตล่างกด็พากวันตะโกนโหล่รผู้อง
สล่งเสตียงเชตียรร์ และตบมพอ กระทพบเทผู้าดผู้วยความสะใจกวับภาพทตีพื่ปรากฏอยผล่ตรงหนผู้า แตล่สทาหรวับการตล่อสผผู้ใน
ววันนตีชิ้ไมล่เหมพอนววันกล่อน ๆเพราะในทวันใดนวัชิ้นเองมตีการขวัดจวังหวะเกติดขนชิ้น มตีรล่างของชายผผผู้หนตีพื่งทตีพื่แตล่งกาย
ดผู้วยเสพชิ้อคลรุมอยล่างหยาบ ๆไดผู้ปรากฏขนชิ้นเปฟ็นระยะเวลาชวัพื่วขณะหนนพื่งทล่ามกลางกลรุล่มคนดผ แลผู้วชายผผผู้นตีชิ้กด็
กระโดดเขผู้าไปในสนามอยล่างกลผู้าหาญ เขาเปฟ็นชายทตีพื่ดผหยาบกรผู้านแตล่นล่าเกรงขาม ไมล่สวมหมวก และมตี
ใบหนผู้าสตีนชิ้ทาตาลจากเปลวแดด ชายผผผู้นตีชิ้ไดผู้เดตินตรงไปยวังกลาดติเอเตอรร์สองคนทตีพื่กทาลวังตล่อสผผู้หชิ้ทาหวัพื่นกวันอยล่างดรุ
เดพอดโดยมตีความเปฟ็นความตายเปฟ็นเดติมพวันอยล่างไมล่ลวังเลและไมล่สะทกสะทผู้าน เมพพื่อเดตินไปถนงคนทวัชิ้งสองทตีพื่
กทาลวังตล่อสผผู้กวันเขากด็ยพพื่นมพออกไปวางลงบนรล่างกลาดติเอเตอรร์หนรุล่มผผผู้หนนพื่งพรผู้อมกวับกลล่าวคทาตทาหนติชายหนรุล่มผผผู้
นวัชิ้นอยล่างรรุนแรงดผู้วยเหตรุทตีพื่เขาไดผู้กระททาใหผู้โลหติตของคนทตีพื่ปราศจากความผติดตผู้องไหลออก แลผู้วชาย
หยาบกรผู้านผผผู้นวัชิ้นกด็หวันไปเผชติญหนผู้ากวับกลรุล่มคนดผทตีพื่กทาลวังแสดงสตีหนผู้าโกรธแคผู้นอยผล่รอบ ๆตวัวเขา เขาไดผู้รผู้อง
แกล่คนดผดผู้วยเสตียงตพื่ทา ๆอยล่างเครล่งขรนมซนพื่งเสตียงทตีพื่เขาเปลล่งออกมานวัชิ้นกด็ดวังกผู้องไปทวัพื่วบรติเวณ ถผู้อยคทาของเขา



ทตีพื่เปลล่งออกมากด็คพอ “ขอใหผู้ทล่านทวัชิ้งหลายอยล่าตอบสนองพระเมตตาของพระเจผู้าในการทตีพื่ทรงชล่วยใหผู้พผู้น
จากคมหอกคมดาบของพวกศวัตรผดผู้วยการมาประหวัตประหารกวันเองเชล่นนตีชิ้เลย!”

จากนวัชิ้นกด็มตีเสตียงตะโกนและเสตียงรผู้องอยล่างโกรธแคผู้นดวังขนชิ้นมากลบเสตียงของเขาทวันทตี “นตีพื่ไมล่ใชล่ทตีพื่สทาหรวับ
เทศนา! -- ธรรมเนตียมอวันเกล่าแกล่ของโรมจะตผู้องรวักษาไวผู้! -- ขอใหผู้เหลล่ากลาดติเอเตอรร์สผผู้กวันตล่อไป!” เมพพื่อ
พวกกลาดติเอเตอรร์ผลวักไสคนแปลกหนผู้าผผผู้นตีชิ้ออกไปใหผู้พผู้นทางแลผู้วกด็ททาทล่าจะเขผู้าหชิ้ทาหวัพื่นกวันอตีก แตล่ชายผผผู้นวัชิ้น
กด็ยวังคงแขด็งขพนทตีพื่จะยพนขวางอยผล่ทล่ามกลางพวกเขาเพพพื่อผลวักพวกเขาใหผู้หล่างออกจากกวันและพยายามทตีพื่จะ
ใหผู้ผผผู้คนหวันมาฟปังเขา แตล่กด็ดผเหมพอนวล่าจะเปฟ็นการกระททาทตีพื่เปลล่าประโยชนร์อยล่างสติชิ้นเชติง แลผู้วกด็มตีเสตียง
ตะโกนดวังออกมาวล่า “ไอผู้คนปลรุกระดมใหผู้ลผู้มลผู้างธรรมเนตียมของเรา -- ฆล่ามวันเสตียเลย!” พวกกลาดติเอ
เตอรร์กด็ยติพื่งเดพอดดาลกวับการขวัดจวังหวะของบรุคคลภายนอกทตีพื่มาวรุล่นวายกวับงานและอาชตีพทตีพื่พวกตนไดผู้เลพอก
แลผู้วจนงไดผู้ใชผู้ดาบแทงชายผผผู้นวัชิ้นตายในทวันทตี ประชาชนทตีพื่ยวังโกรธแคผู้นอยผล่กด็ระดมกผู้อนอติฐ กผู้อนหติน และสติพื่ง
ทตีพื่หยติบฉวยไดผู้ปาเขผู้าใสล่รล่างของเขา ชายผผผู้ยอมพลตีชตีพเพพพื่อควัดคผู้านธรรม เนตียมทตีพื่ไรผู้สาระกด็ถนงแกล่ความตาย
ในสนามกตีฬาแหล่งการตล่อสผผู้ในลวักษณะนตีชิ้เอง 

สวังเกตจากการแตล่งกายของเขาแสดงวล่าเขาคงเปฟ็นคนทตีพื่ถพอสวันโดดและดทาเนตินชตีวติตสมถะอยล่างฤาษตีทตีพื่ใหผู้
คทาสวัตยร์ปฏติญาณไวผู้วล่าจะดทาเนตินชตีวติตทตีพื่บรติสรุทธติธิ์ในการอธติษฐานและการปฏติเสธตวัวเอง เขาคงจะเปฟ็นผผผู้ทตีพื่ไดผู้
รวับความเคารพนวับถพอจากชาวโรมวันทตีพื่รวักการตล่อสผผู้แตล่ไรผู้ความรผผู้สนกนนกคติด มตีคนอยผล่ 2-3 คนทตีพื่รผผู้จวักเขาไดผู้
เปปิดเผยวล่าเขาเดตินทางมาจากปป่าในแถบเอเซตียเพพพื่อจารติกแสวงหาเมพองบรมสรุขเกษม เพพพื่อเยตีพื่ยมเยตียนครติ
สตจวักรและเพพพื่อรล่วมเฉลติมฉลองงานครติสตมาสทตีพื่กรรุงโรม คนเหลล่านวัชิ้นทราบวล่าเขาเปฟ็นผผผู้ประพฤตติตนอยล่าง
บรติสรุทธติธิ์และทราบวล่าชพพื่อของเขาคพอ เทเลมาชวัส นอกจากนตีชิ้กด็ไมล่มตีใครทราบอะไรเกตีพื่ยวกวับตวัวเขาอตีกเลย จติต
วติญญาณของเขาไดผู้รวับการกระทบกระเทพอนอยล่างรรุนแรงจากภาพทตีพื่ปรากฏตล่อสายตาของเขาคพอ มตีคน
จทานวนหลายพวันคนทตีพื่มาหผู้อมลผู้อมเพพพื่อดผคนฆล่าฟปันกวัน และดผู้วยความรผู้อนรนอยล่างจรติงใจนตีชิ้เองเขาจนงไดผู้ใชผู้
ความพยายามทตีพื่จะชวักจผงและโนผู้มนผู้าวพวกเขาไดผู้เหด็นถนงความทารรุณโหดรผู้ายและความชวัพื่วชผู้าในจาก
การกระททาของเขา เขาไดผู้ตายไปแลผู้ว แตล่กด็ไมล่เปลล่าประโยชนร์เลย ภารกติจของเขาสทาเรด็จในวตินาทตีทตีพื่เขาถผก
ฟปันลผู้มลงเพราะการตกตะลนงกวับภาพของความตายอยล่างรรุนแรงทตีพื่ปรากฏตล่อหนผู้าตล่อตาของตนเองไดผู้
ททาใหผู้พวกเขากลวับใจจากการกระททาอวันโหดรผู้ายนตีชิ้เสตีย พวกเขาไดผู้เหด็นความชวัพื่วชผู้าทตีพื่เขาโปรดปรานซนพื่ง
ซล่อนเรผู้นอยผล่ภายในใจของตนเองและมตีแรงกระตรุผู้นใหผู้เขาตผู้องยอมจทานนอยล่างไมล่ลพมหผลพมตา จากววันทตีพื่เท



เลมาชวัสลผู้มลงตายในสนามกตีฬาโคลด็อสเซตีพื่ยมนวัชิ้นกด็ไมล่มตีการจวัดการตล่อสผผู้ระหวล่างพวกกลาดติเอเตอรร์ขนชิ้นทตีพื่นวัพื่น
อตีกเลย 

การขข่มเหงพวกครริสเตกยนภายใตผู้อริทธริพลของพวกแวนดรัลสซ์
(ชนพสืขึ้นเมสืองชาวเยอรมรันทกกี่บตุกเขผู้าไปทคาลายตคารา

และผลงานทางดผู้านศริลปวรัฒนธรรมใน
แผข่นดรินกอล สเปน แอฟรริกาเหนสือ และกรตุงโรมในชข่วง ค.ศ. 400 -500)

ชาวแวนดวัลสร์ทตีพื่นวับถพอศาสนาในนติกายทตีพื่ออกนอกลผล่นอกทางกลรุล่มเอเรตียนภายใตผู้การบวังควับบวัญชาของเจน
เซอรติค ไดผู้ยกพวกเดตินทางจากสเปนเขผู้าไปในแอฟรติกาในศตวรรษทตีพื่ 5 และไดผู้กระททาทารรุณกรรมอยล่าง
โหดรผู้ายมากมายหลายอยล่าง คนเหลล่านวัชิ้นไดผู้ททาการขล่มเหงครติสเตตียนทรุกแหล่งตามเสผู้นทางทตีพื่พวกเขาเดติน
ทางผล่านไป พวกเขาไดผู้ยนดเอาขผู้าวของไปใชผู้ตามใจปรารถนาของตนเองและททาลายทรวัพยร์สตินทรุกอยล่างใน
ประเทศทตีพื่พวกเขาผล่านไปจนหมดสติชิ้น เพพพื่อวล่าครติสเตตียนเหลล่านวัชิ้นแมผู้วล่าจะหนตีรอดไปไดผู้กด็ตผู้องตายเพราะ
ความอดอยากและหติวโหย พวกเขาปลผู้น ครติสตจวักรทวัชิ้งหลายและไดผู้ฆล่าพวกผผผู้ปกครองดผแลครติสตจวักร
และผผผู้รวับใชผู้ดผู้วยวติธตีการตล่าง ๆ อยล่างเหตีชิ้ยมโหด นอกจากนตีชิ้พวกเขายวังไดผู้กระททาการแกผู้แคผู้นตล่อบรรดา
ขรุนนางทวัชิ้งหลายดผู้วยการใหผู้ททางานอยล่างหนวักและบวังควับใหผู้แบกสวัมภาระของพวกเขา และถผู้าพวกขรุนนาง
เหลล่านตีชิ้เดตินทางอยล่างเชพพื่องชผู้าพวกเขากด็จะใชผู้อาวรุธแหลมแทงเพพพื่อเปฟ็นการกระตรุผู้นใหผู้เดตินเรด็วขนชิ้นจนมตีหลาย
คนตผู้องลผู้มตายเพราะไมล่สามารถจะทนตล่องานทตีพื่หนวักและการกระททาทารรุณกรรมดผู้วยวติธตีการตล่าง ๆไดผู้ 
ตนกและอาคารทตีพื่ตวัชิ้งตระหงล่านอยล่างสงล่างามทวัชิ้งหลายกด็ถผกเผาหรพอททาลายเสตียหมดสติชิ้น 

ครติสตจวักรใหญล่ ๆ ในเมพองคารร์เธจถผกใชผู้เปฟ็นสถานทตีพื่นมวัสการของพวกทตีพื่มตีความเชพพื่อออกนอกลผล่นอกทาง
หรพอถผกนทาไปใชผู้ประโยชนร์ในทางลบหลผล่ดผหมติพื่น และทตีพื่ใดกด็ตามทตีพื่มตีการตวัชิ้งปป้อมปราการตล่อสผผู้กวับพวกเขา 
พวกเขากด็จะนทาครติสเตตียนเปฟ็นอวันมากมาฆล่าเสตียตล่อหนผู้าตล่อตาคนทตีพื่อยผล่ในปป้อมปราการนวัชิ้น และปลล่อยใหผู้
ซากศพกองอยผล่ใตผู้กทาแพงเมพองนวัชิ้นเอง เพพพื่อบตีบบวังควับใหผู้พวกทตีพื่ถผกลผู้อมไวผู้นวัชิ้นใหผู้วางอาวรุธและยอมจทานน
เสตียโดยดตี กลติพื่นซากศพทตีพื่นล่าสะอติดสะเอตียนนวัชิ้นกด็ลอยเขผู้าไปตอกยชิ้ทาความรผผู้สนกผติดของคนทตีพื่ยวังแขด็งขผู้ออยผล่
ภายในปป้อมปราการนวัชิ้น เมพพื่อพวกแวนดวัลสร์นติกายเอเรตียนสามารถยนดและปลผู้นเมพองคารร์เธจไดผู้ทวัชิ้งหมดแลผู้ว
พวกเขากด็นทาตวัวผผผู้ปกครองดผแล ครติสตจวักรและนวักเทศนร์ทรุกคนไปไวผู้ในเรพอใหญล่ทตีพื่มตีรผรวัพื่วอยผล่ และไดผู้ปลล่อย



เรพอลทานวัชิ้นใหผู้ลอยออกไปเสตีพื่ยงภวัยกวับคลพพื่นลมและพายรุโดยมวัพื่นใจวล่าพวกนวัชิ้นจะตผู้องตายหมดแนล่ แตล่ภายใตผู้
การอารวักขาดผแลของพระเจผู้าเรพอลทานวัชิ้นกด็ลอยมาถนงเนเปปิฟื้ลสร์ไดผู้อยล่างปลอดภวัย
 
หลวังจากทตีพื่เจนเซอรติคไดผู้ยกทวัพเขผู้าไปในอติตาลตีและไดผู้ปลผู้นกรรุงโรมแลผู้วกด็เดตินทางกลวับไปทางแอฟรติกา
พรผู้อมดผู้วยความภาคภผมติใจในความสทาเรด็จทตีพื่เกติดจากนชิ้ทามพอของตนเอง สาวกของนติกายนอกลผล่นอกทาง
กลรุล่มเอเรตียนในแอฟรติกากด็ฉวยโอกาสเขผู้ามาชวักชวนใหผู้เขาขล่มเหงพวกครติสเตตียนทตีพื่มตีความเชพพื่อแบบดวัชิ้งเดติม
ในแอฟรติกาดผู้วย

ไซรติลลล่า ซนพื่งเปฟ็นผผผู้ปกครองดผแลครติสตจวักรของนติกายทตีพื่ออกนอกลผล่นอกทางกลรุล่มเอเรตียนแหล่งเมพองคารร์เธจ 
เขาเปฟ็นผผผู้ขล่มเหงทตีพื่เกรตีชิ้ยวกราดและเปฟ็นศวัตรผตวัวฉกาจของครติสเตตียนทตีพื่ประกาศตวัววล่ามตีความเชพพื่อทตีพื่บรติสรุทธติธิ์ 
เขาไดผู้ทผลชวักจผงกษวัตรติยร์วล่า พระองคร์จะเจรติญรรุล่งเรพองในพระราชกติจของพระองคร์หรพอชพพื่นชมกวับราช
อาณาจวักรของพระองคร์ไมล่ไดผู้เลย ถผู้าพระองคร์ยวังยอมใหผู้ครติสเตตียนทตีพื่มตีความเชพพื่อดวัชิ้งเดติมเหลล่านตีชิ้ประพฤตติ
ตามหลวักความเชพพื่อของเขา กษวัตรติยร์กด็หลงเชพพื่อตามคทาททานายนตีชิ้จนงไดผู้เรตียกตวัวพวกครติสเตตียนคนสทาควัญใหผู้มา
เขผู้าเฝป้า ตอนแรกพระองคร์พยายามจะเกลตีชิ้ยกลล่อมใหผู้พวกเขาละทติชิ้งความเชพพื่อโดยการใชผู้ถผู้อยคทาสรรเสรติญ
เยตินยอเขผู้าหวล่านลผู้อม และไดผู้ใหผู้คทาสวัญญาวล่าจะใหผู้บทาเหนด็จและยศฐาบรรดาศวักดติธิ์แกล่พวกเขาทวันทตีทตีพื่พวก
เขายอมทติชิ้งความเชพพื่อเสตีย แตล่พวกเขากด็ยวังมวัพื่นคงในความเชพพื่อและไดผู้ประกาศออกมาอยล่างเดด็ดเดตีพื่ยววล่า 
“พวกเรายอมรวับองคร์พระผผผู้เปฟ็นเจผู้าเพตียงพระองคร์เดตียวและมตีความเชพพื่ออยล่างเดตียว เหตรุฉะนวัชิ้นพระองคร์จะ
ทรงกระททาอยล่างไรตล่อรล่างกายของเรากด็ไดผู้ตามแตล่พระทวัยปรารถนา เพราะยล่อมเปฟ็นการดตีทตีพื่เราจะทน
ทรุกขร์ทรมานกวับความเจด็บปวดเลด็กนผู้อยเพตียงชวัพื่วคราวดตีกวล่าทตีพื่จะตผู้องทนทรุกขร์มรมานจติตใจไปชวัพื่วนติรวันดรร์” 
กษวัตรติยร์ทรงกรติชิ้วจวัดดผู้วยคทาตอบเชล่นนตีชิ้จนงไดผู้สวัพื่งใหผู้นทาพวกเขาเขผู้าไปขวังไวผู้ในครุกมพด และไดผู้สวัพื่งใหผู้ลล่ามโซล่
ตรวนพวกเขาไวผู้อยล่างแนล่นหนาดผู้วย อยล่างไรกด็ตามผผผู้ครุมกด็ยวังยอมใหผู้ เพพพื่อน ๆของพวกเขาเขผู้ามาเยตีพื่ยมไดผู้ 
ดผู้วยเหตรุนตีชิ้พวกเขาจนงมวัพื่นคงยติพื่งขนชิ้นทรุกววันในการตวัดสตินใจอยล่างเดด็ดเดตีพื่ยวทตีพื่จะนผู้อมรวับความตายเพราะเหด็น
แกล่พระผผผู้ไถล่ของเขา เมพพื่อกษวัตรติยร์ทรงทราบถนงสติทธติพติเศษทตีพื่พวกเขาไดผู้รวับกด็ทรงเดพอดดาลยติพื่งนวักจนงไดผู้สวัพื่งใหผู้
นทาครติสเตตียนเหลล่านตีชิ้ไปไวผู้ในเรพอทตีพื่อวัดแนล่นดผู้วยววัตถรุทตีพื่เปฟ็นเชพชิ้อเพลติงอยล่างดตี และไดผู้รวับสวัพื่งใหผู้เผาเรพอลทานวัชิ้น
เสตีย ชพพื่อของผผผู้พลตีชตีพทตีพื่ถผกเผาผลาญไปในเปลวไฟนวัชิ้น ไดผู้แกล่ รวัสทติควัส เซเวอรวัส ลติเบอราทวัส โรกาทวัส เซอรร์
ววัส เซพทติมวัส และโบนติเฟซ



การขข่มเหงตรัขึ้งแตข่กลางศตวรรษทกกี่ 5 จนถขงสริขึ้นศตวรรษทกกี่ 7

โพรเทรติอวัส ไดผู้เปฟ็นนวักเทศนร์จากการแตล่งตวัชิ้งของไซรติลซนพื่งเปฟ็นผผผู้ปกครองดผแลเขตครติสตจวักรแหล่งเมพองอเลด็ค
ซานเดรตีย โพรเทรติอวัสนวัชิ้นเปฟ็นผผผู้ทตีพื่รผผู้จวักกวันโดยทวัพื่วไปวล่าเปฟ็นผผผู้ทตีพื่กอรปดผู้วยครุณงามความดตีอยล่างเพตียบพรผู้อม
กล่อนทตีพื่ไซรติลจะตวัดสตินใจแตล่งตวัชิ้งใหผู้ทล่านรวับหนผู้าทตีพื่ในการเทศนา เมพพื่อไซรติลถนงแกล่กรรมตทาแหนล่งในการ
ปกครองดผแลเขตครติสตจวักรแหล่งเมพองอเลด็คซานเดรตียกด็ตกเปฟ็นของดติสโครวัสซนพื่งตวัชิ้งตวัวเปฟ็นศวัตรผคผล่อาฆาตกวับ
ครอบครวัวตระกผลไซรติลมานานแสนนานแลผู้ว แตล่ไมล่นานนวักดติสโครวัสกด็ถผกสภาแหล่งแควผู้นชาลซตีดอน
พติพากษาวล่ามตีความผติดในขผู้อหาทตีพื่ไปรวับเอาความเชพพื่อทตีพื่ผติด ๆของนติกายยรุไทเชด็ส ดวังนวัชิ้นเขาจนงถผกปลดออก
จากตทาแหนล่ง โพรเทรติอวัสไดผู้รวับเลพอกใหผู้ดทารงตทาแหนล่งผผผู้ปกครองดผแลเขตครติสตจวักรแหล่งเมพองอเลด็คซานเด
รตียทตีพื่วล่างอยผล่ โดยไดผู้รวับความเหด็นชอบจากจวักรพรรดติดผู้วย แตล่การททาเชล่นนตีชิ้กล่อใหผู้เกติดการตล่อตผู้านอทานาจรวัฐ
อยล่างเปปิดเผยเพราะไดผู้ททาใหผู้เมพองอเลด็คซานเดรตียแยกออกเปฟ็น 2 ฝป่าย ไดผู้แกล่ฝป่ายทตีพื่สนวับสนรุนความเชพพื่อ
ของผผผู้ดทารงตทาแหนล่งคนกล่อนคพอ ดติสโครวัส และฝป่ายทตีพื่สนวับสนรุนหลวักความเชพพื่อแบบดวัชิ้งเดติมของผผผู้ดทารง
ตทาแหนล่งคนใหมล่ คพอ โพรเทรติอวัส ทล่ามกลางความโกลาหลนวัชิ้น เหลล่าสาวกในนติกายยรุไทเชด็สกด็ตวัดสตินใจทตีพื่จะ
ระบายความแคผู้นของตนตล่อโพรเทรติอวัส ทล่านจนงหนตีไปยวังครติสต จวักรเพพพื่อหาทตีพื่หลบภวัย แตล่เมพพื่อถนงววันศรุกรร์
ประเสรติฐของปปี ค.ศ. 457 พวกสาวกในนติกายยรุไทเชด็สตล่างกด็พากวันวติพื่งกรผเขผู้าไปในครติสตจวักร และไดผู้ลงมพอ
สวังหารนวักเทศนร์ผผผู้ดทารงตทาแหนล่งอวันสผงสล่งทล่านนตีชิ้อยล่างปป่าเถพพื่อน หลวังจากนวัชิ้นพวกเขากด็ลากศพของโพรเทรติ
อวัสไปตามถนน เมพพื่อไดผู้กระททาการดผหมติพื่นเหยตียดหยามตล่าง ๆนานาตล่อศพนวัชิ้นแลผู้วกด็จวัดการหวัพื่นศพออกเปฟ็น
ชติชิ้น ๆแลผู้วนทาไปเผาไฟจนเปฟ็นขตีชิ้เถผู้า และแมผู้แตล่ขตีชิ้เถผู้านวัชิ้นกด็ยวังถผกนทาไปโปรยใหผู้ปลติวกระจวัดกระจายไปใน
อากาศอตีกดผู้วย
 
เฮอรร์เมนติกติลดวัสเจผู้าชายของเผล่ากด็อธสร์ซนพื่งเปฟ็นชนพพชิ้นเมพองของยรุโรปทรงเปฟ็นราชบรุตรองคร์โตของลตีโอวติกติ
ลดวัสกษวัตรติยร์เผล่ากด็อธสร์ในประเทศสเปน แรกเรติพื่มเดติมทตีเจผู้าชายองคร์นตีชิ้นวับถพอศาสนานติกายเอเรตียนทตีพื่ออก
นอกลผล่นอกทางแตล่ไดผู้กลวับใจใหมล่มารวับเอาความเชพพื่อทตีพื่แทผู้จรติงนวัชิ้นโดยการชวักนทาของภรรยาคพอ อตินกอนดผู้า
เมพพื่อกษวัตรติยร์ลตีโอวติกติลดวัส ของเผล่ากด็อธสร์ทรงทราบวล่าราชบรุตรของพระองคร์ไดผู้เปลตีพื่ยนแปลงความเชพพื่อเสตีย
แลผู้ว จนงทรงปลด ราชบรุตรออกจากการบวังควับบวัญชาเมพองซตีวติลลร์ ซนพื่งราชบรุตรเปฟ็นเจผู้าเมพองครอบครองอยผล่
นวัชิ้น และกษวัตรติยร์ยวังทรง ขล่มขผล่วล่าจะประหารราชบรุตรเสตีย ถผู้าพระองคร์ไมล่ยอมทติชิ้งความเชพพื่อใหมล่ ดผู้วยเหตรุนตีชิ้
เจผู้าชายจนงเรติพื่มตระเตรตียมการปป้องกวันตวัวเพพพื่อทตีพื่จะหลตีกหนตีจากการถผกประหารชตีวติตดผู้วยความอาฆาตแคผู้น



ของราชบติดานวัชิ้น พวกทตีพื่มตีความเชพพื่อแบบดวัชิ้งเดติมในสเปนไดผู้ประกาศตวัววล่าจะอยผล่ฝป่ายราชบรุตร การกระททาทตีพื่
สล่อเจตนาทตีพื่จะตล่อสผผู้ขวัดขพนนตีชิ้ททาใหผู้กษวัตรติยร์ทรงกรติชิ้วเปฟ็นอยล่างยติพื่งจนงเรติพื่มใชผู้มาตรการลงโทษตล่อครติสเตตียนทรุก
คนทตีพื่มตีความเชพพื่อแบบดวัชิ้งเดติมทตีพื่ถผกทหารจวับไดผู้ และนตีพื่เองเปฟ็นจรุดเรติพื่มตผู้นของการขล่มเหงอยล่างรรุนแรง 

กษวัตรติยร์ลตีโอวติกติลดวัสถนงกวับยกทวัพออกไปตล่อสผผู้กวับราชบรุตรของพระองคร์ดผู้วยตวัวของพระองคร์เอง เมพพื่อ
ราชบรุตรทรงทราบวล่าตนเองไมล่สามารถทตีพื่จะตผู้านทานกองทวัพของราชบติดาไดผู้ พระองคร์จนงไดผู้ไปอผู้อนวอน
ขอความชล่วยเหลพอจากกองทวัพโรมวันซนพื่งตวัชิ้งฐานทวัพอยผล่ทตีพื่นวัพื่นเพพพื่อปป้องกวันพพชิ้นทตีพื่หลายแหล่งในสเปนซนพื่งขณะ
นวัชิ้นยวังเปฟ็นของจวักรพรรดติโรมวันอยผล่ ผผผู้บวังควับบวัญชาของทหารโรมวันรวับปากทตีพื่จะชล่วยเหลพอเฮอรร์เมนติกติลดวัส 
แตล่กษวัตรติยร์ไดผู้แอบตติดสตินบนเขา เขาจนงไมล่รวักษาสวัญญาทตีพื่ใหผู้ไวผู้กวับราชบรุตร เมพพื่อราชบรุตรทรงทราบวล่าถผก
ทอดทติชิ้งแลผู้วจนงจทาใจตผู้องลล่าถอยกลวับไปยวังเมพองซตีวติลลร์ กษวัตรติยร์ไดผู้ยกทวัพมรุล่งหนผู้าไปยวังเมพองซตีวติลลร์และไดผู้
ลผู้อมเมพองไวผู้ เจผู้าชายไดผู้ทรงปป้องกวันเมพองนตีชิ้ดผู้วยความกลผู้าหาญอยล่างนล่าชมเชย และสามารถตผู้านทานไวผู้
ไดผู้นานถนง 12 เดพอน แตล่เมพพื่อทรงทราบวล่าเมพองนตีชิ้จะตผู้องถผกตตีแตกแนล่จนงไดผู้ทรงหลบหนตีไปยวังเมพองแอสซตีโตผู้
ซนพื่งพระองคร์ไดผู้เสรติมคล่ายคผประตผหอรบใหผู้มวัพื่นคงเพพพื่อปป้องกวันตวัวเอง กษวัตรติยร์ ลตีโอวติกติลดวัสกด็ทรงยวังยกทวัพ
ตติดตามราชบรุตรของพระองคร์ไปอตีก และไดผู้ปปิดลผู้อมเมพองแอสซตีโตผู้ไวผู้หมดทรุกดผู้านเพพพื่อบตีบควัชิ้นราชบรุตร จน
ในทตีพื่สรุดราชบรุตรกด็ยอมจทานนแตล่โดยดตี กษวัตรติยร์ไดผู้นทาตวัวราชบรุตรทตีพื่ถผกลล่ามดผู้วยโซล่ตรวนกลวับไปยวังเมพองซตี
วติลลร์ ซนพื่งทตีพื่นตีพื่เองกษวัตรติยร์ลตีโอวติกติลดวัสไดผู้ทรงใชผู้ความพยายามดผู้วยการใหผู้คทามวัพื่นสวัญญา ทวัชิ้งขผล่ทวัชิ้งปลอบใหผู้
ราชบรุตรยอมทติชิ้งความเชพพื่อแบบครติสเตตียนเสตีย แตล่ไมล่วล่าจะททาอะไรกด็ตามราชบรุตรกด็ยวังยพนกรานทตีพื่จะรวักษา
ความเชพพื่อดวัชิ้งเดติมนวัชิ้นไวผู้อยล่างเหนตียวแนล่น เมพพื่อถนงววันเทศกาลววันอตีสเตอรร์กษวัตรติยร์ ลตีโอวติกติลดวัสของเผล่ากด็อธสร์
ไดผู้สล่งผผผู้ปกครองดผแลเขตครติสตจวักรของนติกายเอเรตียนไปหาราชบรุตรเพพพื่อประกอบพติธตีศตีลมหาสนติทอวัน
ศวักดติธิ์สติทธติธิ์ แตล่เฮอรร์เมนติกติลดวัสปฏติเสธไมล่ยอมรวับพติธตีนตีชิ้ ซนพื่งททาใหผู้กษวัตรติยร์เดพอดดาลเปฟ็นยติพื่งนวักจนงไดผู้สวัพื่งใหผู้พวก
ทหารยามฟปันราชบรุตรของพระองคร์ขาดออกเปฟ็นชติชิ้น ๆสติชิ้นพระชนมร์อยผล่ตรงนวัชิ้นเมพพื่อววันทตีพื่ 13 เมษายน 
ปปีค.ศ. 586
 
จอหร์น ซนพื่งเปฟ็นผผผู้ปกครองดผแลเขตครติสตจวักรแหล่งเมพองเบอรร์กาโมล่ ในแควผู้นลอมบารร์ดตีชิ้ไดผู้พยายามททาทรุกวติถตี
ทาง ทตีพื่จะชทาระครติสตจวักรของทล่านใหผู้ปราศจากความเชพพื่อผติด ๆของนติกายเอเรตียน ทล่านไดผู้รล่วมมพอกวับจอหร์
นอตีกคนหนนพื่งซนพื่งเปฟ็นผผผู้ปกครองดผแลเขตครติสตจวักรแหล่งเมพองมติลาน จอหร์นแหล่งเมพองเบอรร์กาโมล่ประสบ
ความสทาเรด็จอยล่างมากในการตล่อตผู้านนติกายทตีพื่ออกนอกลผล่นอกทางและลวัทธตินอกคอก ทล่านไดผู้ใชผู้ความ



พยายามอยล่างสรุดความสามารถเพพพื่อจะปป้องกวันไมล่ใหผู้ลวัทธตินอกคอกเผยแพรล่ตล่อไปอตีก ดผู้วยเหตรุนตีชิ้เองทล่าน
จนงถผกลอบสวังหารเมพพื่อววันทตีพื่ 11 กรกฎาคม ค.ศ. 683

ชพพื่อของผผผู้พลตีชตีพทตีพื่นล่าจดจทาไวผู้อตีกคนหนนพื่งคพอ คติลเลตีพื่ยน ทล่านเกติดในประเทศไอรร์แลนดร์ และไดผู้รวับการอบรม
ใหผู้ดทาเนตินในทางพระเจผู้า อตีกทวัชิ้งไดผู้รวับการศนกษาแบบครติสเตตียนจากบติดามารดาของทล่านเอง เมพพื่อเวลาผล่าน
ไปทล่านไดผู้เดตินทางขผู้ามนชิ้ทาขผู้ามทะเลพรผู้อมกวับพวกอตีก 11 คนเพพพื่อจะไปสรผู้างสาวกบนทวตีปใหญล่นวัชิ้น เมพพื่อ
พวกเขาเทตียบทล่าแลผู้วกด็ไดผู้เดตินทางไปตามเขตรอบนอกของเมพองแฟรนโคเนตียในประเทศเยอรมวันจนถนง
เมพองเวติรร์ทสเบติรร์ก และถนงแมผู้วล่าประชาชนโดยทวัพื่วไปในเขตเมพองเวติรร์ทสเบติรร์ก รวมทวัชิ้งกอซเบติรร์ทเจผู้าเมพอง
ของพวกเขาจะเปฟ็นพวกลวัทธตินอกคอกกด็ตาม แตล่ภายในระยะเวลาไมล่ถนง 2 ปปีคนสล่วนใหญล่ในพวกเขากด็
กลวับกลายเปฟ็นครติสเตตียนเพราะชตีวติตและคทาพยานของบรุคคลกลรุล่มนตีชิ้ 

กอซเบติรร์ทเจผู้าเมพองเวติรร์ทสเบติรร์กไดผู้แตล่งงานและอยผล่กตินกวับหญติงมล่ายทตีพื่เคยเปฟ็นภรรยาของพตีพื่ชาย ถนงแมผู้วล่า
คติลเลนจะถพอวล่านตีพื่เปฟ็นความบาป แตล่ทล่านกด็เหด็นวล่าคงจะไมล่เปฟ็นการฉลาดทตีพื่จะตทาหนติเขาจนกวล่าเขาจะเกติด
ความมวัพื่นคงในความเชพพื่อเสตียกล่อน เมพพื่อถนงตอนทตีพื่ทล่านพติจารณาเหด็นวล่าเขายนดมวัพื่นในความจรติงนวัชิ้นแลผู้ว คติล
เลตีพื่ยนกด็ไดผู้อผู้อนวอนใหผู้เขาตตีตวัวออกหล่างจากหญติงมล่ายทตีพื่เขารวับไวผู้เปฟ็นภรรยานวัชิ้น เพราะเขาคงไมล่สามารถ
อยผล่กตินกวับนางไดผู้โดยปราศจากบาป และเพพพื่อเปฟ็นเครพพื่องพติสผจนร์ถนงการกลวับใจใหมล่ของเขาดผู้วย กอซเบติรร์ท
เองตกใจกวับคทาแนะนทาของทล่านจนงไดผู้เอล่ยปากกวับผผผู้ปกครองดผแลทล่านนตีชิ้วล่านตีพื่เปฟ็นการทดสอบทตีพื่ยากทตีพื่สรุด
เทล่าทตีพื่เขาเคยไดผู้รวับจากทล่าน แตล่ในทตีพื่สรุดกอซเบติรร์ทกด็เผยความในใจออกมาวล่า “เมพพื่อขผู้าพเจผู้าไดผู้ทติชิ้งความพนง
พอใจและความสนรุกสนานเพลติดเพลตินของตนเองมามากมายหลายอยล่างเพราะเหด็นแกล่ความรวักของ
พระเจผู้าแลผู้วขผู้าพเจผู้ากด็จะขอททาใหผู้การประพฤตตินตีชิ้สทาเรด็จโดยการยอมททาตามคทาแนะนทาของทล่านในเรพพื่องนตีชิ้
ดผู้วย” อยล่างไรกด็ตามภรรยาของเขาตวัชิ้งใจทตีพื่จะแกผู้แคผู้นคนทวัชิ้งหลายทตีพื่มาชวักนทาใหผู้กอซเบติรร์ทตวัดสตินใจเชล่น
นวัชิ้น นางไดผู้สล่งคนไปยวังสถานทตีพื่ทตีพื่พวกเขามาประชรุมนมวัสการกวัน และไดผู้สวัพื่งใหผู้ตวัดศตีรษะพวกเขาทรุกคน คติล
เลตีพื่ยนและเพพพื่อนรล่วมททาการกวับทล่านตล่างกด็ยอมจทานนโดยไมล่มตีการตล่อสผผู้ขวัดขพนแตล่ประการใด คติลเลตีพื่ยนไดผู้
บอกพรรคพวกของตนวล่า ขอใหผู้พวกเราอยล่ากลวัวคนเหลล่านวัชิ้นทตีพื่ไมล่มตีอทานาจเหนพอจติตวติญญาณของเราไดผู้ 
เหตรุการณร์ดวังกลล่าวนตีชิ้เกติดขนชิ้นเมพพื่อปปี ค.ศ. 689 และคนเหลล่านวัชิ้นทตีพื่ยอมพลตีชตีพกด็ถผกฝปังอยล่างลวับ ๆ พรผู้อมกวับ
หนวังสพอ เสพชิ้อผผู้า และทรุกสติพื่งทตีพื่พวกเขามตีทวัชิ้งหมดในคพนนวัชิ้นเอง



การขข่มเหงตรัขึ้งแตข่ศตวรรษทกกี่ 8 ไปจนเกสือบสริขึ้นศตวรรษทกกี่ 10

โบนติเฟซ ซนพื่งเปฟ็นหวัวหนผู้าผผผู้ปกครองดผแลเขตครติสตจวักรแหล่งเมพองเมผู้นทซร์ และเปฟ็นบติดาแหล่งครติสตจวักรของ
ประเทศเยอรมวันนวัชิ้นเดติมเปฟ็นชาวอวังกฤษ ตามประววัตติศาสตรร์ของครติสตจวักรถพอวล่าทล่านเปฟ็นอวัญมณตีเมด็ดงาม
ทตีพื่เปลล่งประกายอยล่างเจติดจผู้าของประเทศเยอรมวันทตีเดตียว โบนพเฟซมตีชพพื่อเดติมวล่า วตินเฟรด็ดหรพอวตินฟรติธ ทล่าน
เกติดทตีพื่เมพองเคอรร์ตด็อนในแควผู้นเดวอนเชตียรร์ซนพื่งขณะนวัชิ้นเปฟ็นสล่วนหนนพื่งของอาญาจวักรแซคซด็อนตะววันตก เมพพื่อ
โบนติเฟซอายรุไดผู้เพตียง 6 ขวบทล่านกด็เรติพื่มฉายแวววล่าจะเปฟ็นคนทตีพื่มตีความคติดอล่านอยล่างลนกซนชิ้งและดผเหมพอนวล่า
จะสนใจใฝป่หาความรผผู้ทางดผู้านศาสนศาสตรร์เปฟ็นพติเศษ วอลแฟรด็ดซนพื่งเปฟ็นหวัวหนผู้าคณะสงฆร์เหด็นวล่าโบนติเฟ
ซมตีลวักษณะของอวัจฉรติยะผผผู้ยติพื่งใหญล่ในอนาคตและมตีความตวัชิ้งใจในการศนกษาเลล่าเรตียนจนงไดผู้ททาเรพพื่องใหผู้ทล่าน
ไปศนกษาตล่อทตีพื่วติทยาลวัยพระควัมภตีรร์นวัทสร์เซลลร์ในเขตครติสตจวักรแหล่งเมพองวตินเชด็สเตอรร์ ซนพื่งเปฟ็นสถานศนกษาทตีพื่
จะททาใหผู้ทล่านมตีโอกาสในการเจรติญกผู้าวหนผู้ามากกวล่าจะอยผล่ทตีพื่อตีเซเตอรร์ 

หลวังจากทตีพื่โบนติเฟซไดผู้ศนกษาเลล่าเรตียนมาพอสมควรแลผู้วหวัวหนผู้าคณะสงฆร์เหด็นวล่าทล่านมตีครุณวรุฒติเพตียงพอทตีพื่
จะกผู้าวขนชิ้นเปฟ็นนวักเทศนร์ไดผู้แลผู้วทล่านจนงขอรผู้องใหผู้โบนติเฟซรวับตทาแหนล่งอวันทรงเกตียรตตินตีชิ้ขณะทตีพื่โบนติเฟซอายรุ
ไดผู้ 30 ปปี ตวัชิ้งแตล่เวลานวัชิ้นเปฟ็นตผู้นมาโบนติเฟซกด็เรติพื่มพวันธกติจในการเทศนาและปรนนติบวัตติการรวับใชผู้เพพพื่อนทา
ความรอดไปสผล่เพพพื่อนมนรุษยร์รล่วมโลกกวับทล่านดผู้วยความรผู้อนรน โบนติเฟซยวังไดผู้รวับการสนวับสนรุนใหผู้ไปเขผู้า
รล่วมสภาผผผู้ปกครองดผแลเขตครติสตจวักรจากทวัพื่วราชอาณาจวักรแซคซด็อนตะววันตกเพพพื่อรล่วมกวันพติจารณา
ประเดด็นสทาควัญ ๆอตีกดผู้วย หลวังจากนวัชิ้นในปปี ค.ศ. 719 โบนติเฟซกด็มตีโอกาสเดตินทางไปยวังกรรุงโรม จวักรพรรดติ
จอรร์จทตีพื่ 2 ทรงตผู้อนรวับทล่านดผู้วยอวัธยาศวัยไมตรตีอวันดตียติพื่งและทรงเหด็นวล่าทล่านเปฟ็นผผผู้ทตีพื่เพตียบพรผู้อมดผู้วยครุณ
งามความดตีทรุกประการทตีพื่ประกอบกวับขนชิ้นเปฟ็นลวักษณะของอวัครทผตสทาหรวับประกาศพระกติตตติครุณนวัชิ้น
พระองคร์จนงไดผู้ทรงสล่งทล่านไปเทศนาขล่าวประเสรติฐแกล่ผผผู้ทตีพื่ยวังไมล่รผผู้จวักพระเจผู้าไมล่วล่าทล่านจะพบคนเหลล่านตีชิ้ทตีพื่ใด 
โดยไมล่ไดผู้ทรงกทาหนดรายละเอตียดเกตีพื่ยวกวับภารกติจดวังกลล่าวอยล่างเฉพาะเจาะจง 

เมพพื่อโบนติเฟซเดตินทางผล่านแควผู้นลอมบารร์ดตีและบาวาเรตียแลผู้วทล่านกด็มาถนงประเทศธผรตินเกตียซนพื่งเปฟ็นประเทส
ทตีพื่เคยไดผู้รวับแสงสวล่างแหล่งขล่าวประเสรติฐมาบผู้างแลผู้ว จากนวัชิ้นทล่านกด็ไดผู้เยตีพื่ยมเยตียนแควผู้นอผเทชทร์และผล่านไป
ยวังแควผู้นซาโซนตี ซนพื่งในดตินแดนนตีชิ้เองโบนติเฟซไดผู้เปฟ็นชวักนทาใหผู้หลายพวันคนไดผู้กลวับใจมาเปป้นครติสเตตียน 



ในชล่วงเวลาทตีพื่ผผผู้รวับใชผู้ทตีพื่ใจอล่อนสรุภาพทล่านนตีชิ้กทาลวังททาการปรนนติบวัตติรวับใชผู้ในพวันธกติจเรพพื่องการประกาศขล่าว
ประเสรติฐอยผล่นวัชิ้น เจผู้าชายเพพตินกด็ไดผู้รวับการสถาปนาใหผู้ขนชิ้นครองราชบวัลลวังกร์เปฟ็นกษวัตรติยร์แหล่งประเทศ
ฝรวัพื่งเศส เจผู้าชายองคร์นตีชิ้ทรงมตีความปรารถนาอยล่างแรงกลผู้าทตีพื่จะไดผู้รวับการสวมมงกรุฎโดยผผผู้รวับใชผู้ทตีพื่บรติสรุทธติธิ์
ทตีพื่สรุดเทล่าทตีพื่พระองคร์จะเสาะหาไดผู้ โบนติเฟซไดผู้รวับการระบรุตวัวไวผู้อยล่างเฉพาะเจาะจงใหผู้เปฟ็นผผผู้ประกอบพติธตี
อวันยติพื่งใหญล่นตีชิ้ ทล่านจนงไดผู้รวับเกตียรตติอยล่างสผงสรุดในการประกอบพติธตีสวมมงกรุฎบนศตีรษะของกษวัตรติยร์องคร์ใหมล่
ทตีพื่เมพองซอยสร์ซวันสร์ ในปปีค.ศ. 752 แตล่ในปปีตล่อมา ดผู้วยความชราภาพประกอบกวับมตีโรคภวัยไขผู้เจด็บมากมาย
รรุมเรผู้าทล่านดวังนวัชิ้นโดยความเหด็นชอบของกษวัตรติยร์องคร์ใหมล่และโดยมตติของคณะผผผู้ปกครองดผแลเขตครติสต
จวักรของทล่านทล่านจนงไดผู้สถาปนาลรุลลวัสซนพื่งเปฟ็นชนชาตติเดตียวกวันกวับทล่านและเปฟ็นสาวกทตีพื่สวัตยร์ซพพื่อขนชิ้นดทารง
ตทาแหนล่งในการปกครองดผแลเขตครติสตจวักรแหล่งเมพองเมผู้นทซร์แทนทล่าน เมพพื่อโบนติเฟซไดผู้ผละออกจาก
ภาระหนผู้าทตีพื่ของทล่านแลผู้วทล่านกด็ไดผู้กทาชวับอยล่างแขด็งขวันใหผู้ครติสตจวักรแหล่งเมพองเมผู้นทซร์ยอมอยผล่ในความดผแล
ของผผผู้รวับใชผู้คนใหมล่หววังใจวล่าลรุลลวัสจะสามารถตวัชิ้งครติสตจวักรทตีพื่เมพองฟรุดดร์ไดผู้สทาเรด็จและคอยเปฟ็นธรุระจวัดการ
ฝปังศพของทล่านไวผู้ใตผู้ครติสตจวักรแหล่งนวัชิ้นเมพพื่อเวลามาถนง 

หลวังจากทตีพื่โบนติเฟซไดผู้สวัพื่งเสตียไวผู้เชล่นนตีชิ้แลผู้วทล่านกด็ลล่องเรพอไปยวังแมล่นชิ้ทาไรนร์และยวังลล่องออกไปตามแมล่นชิ้ทาสาย
นวัชิ้นตล่อไปจนถนงดตินแดนไฟรสร์แลนดร์ซนพื่งทล่านไดผู้ททาการประกาศพระกติตตติครุณทตีพื่นวัพื่นจนมตีชาวพพชิ้นเมพองทตีพื่ปป่า
เถพพื่อนหลายพวันคนกลวับใจเสตียใหมล่และรวับบวัพตติศมา ทล่านไดผู้เปฟ็นเหตรุใหผู้มตีการรพชิ้อววัดวาอารามหลายแหล่ง
และไดผู้กล่อตวัชิ้งครติสตจวักรแทนทตีพื่ซากปรวักหวักพวังแหล่งลวัทธติเชพพื่อถพอโชคลางอยล่างงมงายแมผู้วล่าอายรุของทล่านจะ
ลล่วงเลยมามากแลผู้วกด็ตาม ไดผู้มตีการกทาหนดไวผู้วล่าจะใหผู้มตีการจวัดพติธตีบวัพตติศมาเพพพื่อยพนยวันถนงกลวับใจของผผผู้เชพพื่อ
ใหมล่จทานวนมากซนพื่งเปฟ็นววันทตีพื่ทล่านไดผู้สวัพื่งไวผู้ลล่วงหนผู้าใหผู้คนเหลล่านตีชิ้มารวมกวันตรงทตีพื่ราบแหล่งใหมล่ใกลผู้กวับแมล่นชิ้ทา
บวัวเด และกล่อนววันกทาหนดหนนพื่งววันโบนติเฟซไดผู้เขผู้าไปปปักเตด็นทร์ไวผู้หลวังหนนพื่ง ในววันนวัชิ้นทล่านตวัชิ้งใจทตีพื่จะพวักแรม
อยผล่ทตีพื่นวัพื่นทวัชิ้งคพนกวับพวกของทล่านเพพพื่อเตรตียมพรผู้อมสทาหรวับภารกติจในการประกอบพติธตีบวัพตติศมาในววันรรุล่งขนชิ้น 
แตล่เมพพื่อสาวกของลวัทธตินอกคอกซนพื่งเปฟ็นศวัตรผตวัวฉกาจของทล่านทราบขล่าวนตีชิ้เขผู้ากด็ไดผู้พากวันบรุกเขผู้าไปหาทล่าน
และเพพพื่อนรล่วมททาการกวับทล่านในคพนนวัชิ้นเอง และไดผู้สวังหารโบนติเฟซและเพพพื่อนรล่วมททาการกวับทล่านพรผู้อม
ดผู้วยผผผู้ตติดตามทวัชิ้งสติชิ้น 52 คนดผู้วยกวัน โดยเหตรุการณร์ดวังกลล่าวเกติดขนชิ้นเมพพื่อววันทตีพื่ 5 มติถรุนายน ปปี ค.ศ. 755 ดวัง
นวัชิ้นบติดาผผผู้ยติพื่งใหญล่แหล่งครติสตจวักรของประเทศเยอรมวัน ศวักดติธิ์ศรตีแหล่งประเทศอวังกฤษ และสงล่าราศตีแหล่งยรุค
สมวัยนวัชิ้นจนงไดผู้พลตีชตีพไปในลวักษณะนตีชิ้นวัพื่นเอง



ครติสเตตียนชาวเมพองอารร์โมเรตียน 42 คนในแควผู้นไฟรร์เกตียตอนบนไดผู้พลตีชตีพในปปี ค.ศ. 845 ดผู้วยนชิ้ทามพอของ
ซาราเซด็นสร์ ในรวัชสมวัยของกษวัตรติยร์ธตีโอฟปีลวัสแหล่งแควผู้นไฟรร์เกตีย ซาราเซด็นสร์ไดผู้ททาการกวาดลผู้างในพพชิ้นทตีพื่
หลายสล่วนของจวักรวรรดติทางตะววันออกรวมทวัชิ้งในแถบแควผู้นไฟรร์เกตียดผู้วย เขาไดผู้หาชล่องทางทตีพื่จะเอารวัด
เอาเปรตียบและแสวงหาผลประโยชนร์จากพวกครติสเตตียนอยผล่เสมอจนไดผู้ททาการบรุกเขผู้ายนดเมพองอารร์โมเรตียน
และซนพื่งเปฟ็นเหตรุใหผู้ครติสเตตียนหลายตล่อหลายคนตผู้องพลตีชตีพอยล่างนล่าสวังเวช 

แอด็ดอวัลเบติรร์ท ซนพื่งเปฟ็นผผผู้ปกครองดผแลเขตครติสตจวักรแหล่งเมพองปรากผเปฟ็นชาวโบฮตีเมตียนโดยกทาเนติด หลวังจาก
ทตีพื่ทล่านตผู้องเขผู้าไปพวัวพวันกวับปปัญหามากมายหลายอยล่างแลผู้วทล่านกด็เรติพื่มมตีแนวความคติดทตีพื่จะชล่วยใหผู้คนทตีพื่ยวัง
ไมล่รผผู้จวักพระเจผู้าไดผู้มตีโอกาสกลวับใจเสตียใหมล่ และดผู้วยความตวัชิ้งใจนตีชิ้ทล่านจนงไดผู้ออกเดตินทางไปยวังเมพองแดนทร์
ซติคและไดผู้เปฟ็นพยานทตีพื่นวัพื่นจนเปฟ็นเหตรุใหผู้หลายคนรวับเชพพื่อและรวับพตีธตีบวัพตติศมา แตล่เหตรุการณร์ดวังกลล่าวกลวับ
ททาใหผู้นวักบวชของลวัทธตินอกคอกรผผู้สนกเดพอดดาลเปฟ็นอยล่างยติพื่งจนไดผู้กลรุผู้มรรุมททารผู้ายและฆล่าทล่านดผู้วยลผกดอก 
เมพพื่อววันทตีพื่ 23 เมษายน ปปี ค.ศ. 997 
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อวัลเฟจ หวัวหนผู้าผผผู้ปกครองดผแลเขตครติสตจวักรแหล่งเมพองแคนเทอรร์เบอรตีพื่เปฟ็นผผผู้ทตีพื่สพบเชพชิ้อสายมาจากตระกผล
ใหญล่ในเมพองกลผเซด็สเตอรร์เชตียรร์ และไดผู้รวับการศนกษาเลล่าเรตียนมาสมกวับชาตติตระกผลอวันสผงสล่งของตนเอง 
บติดามารดาของทล่านเปฟ็นครติสเตตียนทตีพื่ควรแกล่การยกยล่องนวับถพอ และดผเหมพอนวล่าอวัลเฟจจะสพบทอดครุณงาม
ความของทล่านทวัชิ้งสองมาอยล่างเตด็มทตีพื่เมพพื่อตทาแหนล่งผผผู้ปกครองดผแลเขตครติสตจวักรแหล่งเมพองวตินเชด็สเตอรร์วล่าง
ลงเนพพื่องจากการถนงแกล่กรรมของอตีเธด็ลโวลดร์ ทล่านดวันสแตนซนพื่งเปฟ็นหวัวหนผู้าผผผู้ปกครองดผแลเขตครติสตจวักร
แหล่งเมพองแคนเทอรร์เบอรตีพื่ในฐานะทตีพื่มตีตทาแหนล่งสผงสรุดทวัพื่วเครพอจวักรภพอวังกฤษจนงไดผู้สถาปนาอวัลเฟจใหผู้ดทารง
ตทาแหนล่งผผผู้ปกครองดผแลทตีพื่วล่างอยผล่โดยความเหด็นชอบของทรุกฝป่ายทตีพื่เกตีพื่ยวขผู้องในเขตการปกครองดผแลนวัชิ้น
 
ดวันสแตนมตีความเคารพนวับถพอในตวัวอวัลเฟจเปฟ็นพติเศษ และเมพพื่อใกลผู้จะถนงวาระสรุดทผู้ายของชตีวติตดวันสแตน
ไดผู้อธติษฐานทผลขอดผู้วยความรผู้อนรนโดยขอใหผู้พระเจผู้าทรงโปรดตวัชิ้งอวัลเฟจเปฟ็นผผผู้สพบทอดตทาแหนล่งตล่อจาก
ตวัวทล่านในฐานะผผผู้ปกครองดผแลเขตครติสตจวักรแหล่งเมพองแคนเทอรร์เบอรตีพื่ ซนพื่งกด็ไดผู้เปฟ็นไปตามคทาทผลขอนวัชิ้น
แมผู้วล่าจะไดผู้เปฟ็นเมพพื่อ 18 ปปีภายหลวังจากทตีพื่ดวันสแตนเสตียชตีวติตในปปี ค.ศ. 1600 แลผู้วกด็ตาม 



เมพพื่ออวัลเฟจไดผู้ปกครองดผแลเขตครติสตจวักรนตีชิ้โดยไดผู้นทาชพพื่อเสตียงอวันดตีงามมาสผล่ตวัวทล่านเองและกล่อใหผู้เกติด
ประโยชนร์อยล่างมากตล่อผผผู้คนทตีพื่อยผล่ในเขตปกครองของทล่านมาเปฟ็นเวลาเกพอบ 4 ปปีแลผู้ว ดาเนด็สไดผู้ยกทวัพบรุก
มายวังประเทศอวังกฤษและไดผู้ลผู้อมเมพองแคนเทอรร์เบอรตีพื่ไวผู้ เมพพื่อแผนการทตีพื่จะโจมตตีเมพองนตีชิ้แพรล่สะพวัดออก
ไปบรุคคลสทาควัญของเมพองนตีชิ้หลายคนกด็ไดผู้หลบหนตีออกจากเมพอง และยวังไดผู้ชวักชวนใหผู้อวัลเฟจททาตามพวก
เขาดผู้วย แตล่ทล่านเองเปฟ็นศติษยาภติบาลทตีพื่ดตีจนงไมล่ยอมฟปังและททาตามขผู้อเสนอเชล่นนวัชิ้น ขณะทตีพื่อวัลเฟจสาละวน
อยผล่กวับการชล่วยเหลพอและหนรุนใจผผผู้คนอยผล่นวัชิ้น เมพองแคนเทอเบอรตีพื่กด็ถผกจผล่โจมอยล่างสายฟป้าแลบ พวกศวัตรผ
ทะลวักเขผู้าในเมพองอยล่างรวดเรด็วและไดผู้ททาลายทรุกอยล่างทตีพื่ขวางหนผู้าโดยการเผาดผู้วยไฟและฟาดฟปันดผู้วย
ดาบทตีพื่ถพออยผล่ในมพอ อวัลเฟจมตีใจกลผู้าหาญจนงไดผู้พผดกวับศวัตรผและเสนอตวัวเองตล่อคมดาบของพวกเขาในฐานะ
ทตีพื่มตีคล่าควรแกล่การระบายความโกรธแคผู้นของพวกเขามากกวล่าทตีพื่จะไประบายตล่อประชาชน ทล่านไดผู้
อผู้อนวอนใหผู้ไวผู้ชตีวติตประชาชนเหลล่านวัชิ้นและขอใหผู้พวกเขาปลดปลล่อยความเคตียดแคผู้นทวัชิ้งหมดลงมาทตีพื่ตวัว
ทล่าน พวกศวัตรผจนงจวับกรุมและมวัดมพออวัลเฟจไวผู้ พวกเขาไดผู้ททาการดผหมติพื่นเหยตียดหยามและททาทารรุณกรรม
ตล่อทล่านอยล่างหยาบคายและปป่าเถพพื่อนอยล่างทตีพื่สรุด และยวังไดผู้บวังควับใหผู้ทล่าน ยพนอยผล่กวับทตีพื่จนกวล่าครติสตจวักร
ของทล่านจะมอดไหมผู้ไปหมดและนวักเทศนร์ถผกสวังหารหมผล่พรผู้อมกวัน จากนวัชิ้นพวกเขากด็ใหผู้มตีการนวับทวัชิ้ง
ฆราวาสและนวักเทศนร์และใหผู้ฆล่าทรุกคนยกเวผู้นทรุก ๆคนทตีพื่สติบ เพราะฉะนวัชิ้นพวกเขาจนงไดผู้ฆล่าคนตายไปถนง 
7,236 คน มตีเหลพอเพตียงนวักเทศนร์ 4 คนกวับฆราวาสอตีก 800 คนเทล่านวัชิ้นทตีพื่รอดชตีวติต หลวังจากนวัชิ้นพวกเขากด็
ใหผู้นทาตวัวหวัวหนผู้าผผผู้ปกครองดผแลเขตครติสตจวักรผผผู้นตีชิ้ไปขวังไวผู้ในครุกใตผู้ดตินอยล่างเขผู้มงวดเปฟ็นเวลาหลายเดพอน

ระหวล่างทตีพื่อวัลเฟจถผกครุมขวังอยผล่ในครุกใตผู้ดตินนวัชิ้น พวกเขาไดผู้ยพพื่นขผู้อเสนอใหผู้อวัลเฟจไถล่อติสรภาพใหผู้แกล่ตนเอง
ดผู้วยเงตินคล่าไถล่ 3,000 ปอนดร์ และไดผู้เกลติชิ้ยกลล่อมใหผู้กษวัตรติยร์ยอมจล่ายเงตินเพติพื่มอตีก 10,000 ปอนดร์เพพพื่อใหผู้
พวกเขาไปใหผู้พผู้นจากราชอาณาจวักรแหล่งนตีชิ้ แตล่สถานภาพของอวัลเฟจไมล่ไดผู้เอพชิ้ออทานวยใหผู้ทล่านสามารถ
ตอบสนองขผู้อเรตียกรผู้องทตีพื่สผงลติพื่วนตีชิ้ไดผู้ พวกเขาจนงจวับทล่านมวัดและนทาตวัวไปเขผู้าสผล่การทรมานมากมายหลาย
อยล่างเพพพื่อจะบตีบบวังควับใหผู้ทล่านเปปิดเผยทตีพื่ซล่อนทรวัพยร์สมบวัตติอวันลชิ้ทาคล่าของครติสตจวักร โดยพวกเขาไดผู้รวับ
ประกวันวล่าทล่านจะไดผู้รวับความปลอดภวัยในชตีวติตและไดผู้รวับอติสรภาพกลวับไปอยล่างแนล่นอน แตล่นวักเทศนร์ผผผู้
ดทารงตทาแหนล่งอวันสผงสล่งและเครล่งครวัดในทางของพระเจผู้าทล่านนตีชิ้ยวังคงยพนกรานทตีพื่จะปฏติเสธไมล่ยอมใหผู้ขผู้อมผล
ใดๆ เกตีพื่ยวกวับเรพพื่องนตีชิ้ตล่อพวกลวัทธตินอกคอก พวกเขาจนงนทาทล่านกลวับเขผู้าไปขวังอตีก 6 ววัน จากนวัชิ้นกด็ครุมตวัว
ทล่านในฐานะของนวักโทษของพวกเขาไปยวังเมพองกรตีนวติชเพพพื่อจะดทาเนตินคดตีกวับทล่านทตีพื่นวัพื่น อวัลเฟจกด็ยวังไมล่



ยอมอล่อนขผู้อใหผู้ในเรพพื่องการบอกขผู้อมผลเกตีพื่ยวกวับทตีพื่ซล่อนทรวัพยร์สมบวัตติของครติสตจวักร และยวังไดผู้เตพอนสตติพวก
เขาใหผู้ละทติชิ้งการกราบไหวผู้รผปเคารพและหวันมายอมรวับความเชพพื่อของครติสเตตียน การกระททาเชล่นนตีชิ้ไดผู้สรผู้าง
ความเดพอดดาลใหผู้แกล่ดาเนด็สเปฟ็นอยล่างยติพื่งจนพวกทหารไดผู้ลากทล่านออกนอกคล่ายและทรุบตตีทล่านอยล่างไรผู้
ความเมตตาปรานตี แตล่มตีทหารคนหนนพื่งทตีพื่ไดผู้กลวับใจเสตียใหมล่เพราะคทาพยานของอวัลเฟจ ทราบดตีวล่าความ
ทนทรุกขร์ทรมานดผู้วยความเจด็บปวดอยล่างนล่าเวทนาของทล่านคงจะยพดเยพชิ้อออกไปอตีกขณะทตีพื่ความตายเปฟ็น
สติพื่งทตีพื่แนล่ชวัดอยผล่แลผู้ว ทหารผผผู้นตีชิ้ไดผู้เกติดแรงกระตรุผู้นจากความสงสารอยล่างอทามหติตขนชิ้นมาจนงไดผู้ตวัดศตีรษะของ
ทล่านเสตียเพพพื่อปลดปลล่อยทล่านใหผู้หลรุดพผู้นจากความทรมาน ดวังนวัชิ้นการพลตีชตีพของทล่านอวัลเฟจจนงสติชิ้นสรุดลง
ในลวักษณะนตีชิ้เมพพื่อววันทตีพื่ 19 เมษายน ปปี ค.ศ. 1012 เหตรุการณร์ดวังกลล่าวไดผู้เกติดขนชิ้นตรงจรุดทตีพื่ทตีพื่ครติสตจวักรแหล่ง
เมพองกรตีนวติชซนพื่งตวัชิ้งขนชิ้นเพพพื่อเปฟ็นอนรุสรณร์แดล่ทล่านอวัลเฟจตวัชิ้งอยผล่ในปปัจจรุบวันนตีชิ้นวัพื่นเอง หลวังจากทตีพื่ทล่านเสตียชตีวติต
แลผู้วศพของทล่านกด็ถผกโยนลงไปในแมล่นชิ้ทาเทมสร์อยล่างไมล่ใยดตี แตล่กด็ถผกพบในววันตล่อมา บรรดาผผผู้ปกครองดผแล
เขตครติสตจวักรแหล่งเมพองลอนดอนและเมพองลตินคอลร์นจนงไดผู้เชติญศพของทล่านนทาไปฝปังไวผู้ในครติสตจวักรเซนทร์
เปาโล แตล่ในปปี ค.ศ. 1023 ไดผู้ถผกยผู้ายไปฝปังไวผู้ในเมพองแคนเทอรร์เบอรตีพื่โดยทล่านอตีเธลมด็อธซนพื่งเปฟ็นหวัวหนผู้าผผผู้
ปกครองดผแลเขตครติสตจวักรแหล่งมณฑลนวัชิ้น

เจอรารร์ด ชาวเมพองเวนติซไดผู้ยอมถวายตวัวในการปรนนติบวัตติรวับใชผู้พระเจผู้าตวัชิ้งแตล่เยาวร์ววัยและไดผู้ศนกษาเลล่า
เรตียนพระธรรมในวติทยาลวัยพระควัมภตีรร์เปฟ็นชล่วงระยะเวลาหนนพื่งแลผู้วจนงไดผู้ตวัดสตินใจอยล่างแนล่วแนล่ทตีพื่จะจารติก
ไปใหผู้ถนงดตินแดนศวักดติธิ์สติทธติธิ์ เมพพื่อเจอรารร์ดไดผู้เดตินทางเขผู้าไปในประเทศฮวังการตีทล่านไดผู้ททาความรผผู้จวักจนสนติท
สนมกวับกษวัตรติยร์สตตีเฟนแหล่งประเทศฮวังการตีผผผู้ทรงแตล่งตวัชิ้งใหผู้ทล่านเปฟ็นผผผู้ปกครองดผแลเขตครติสตจวักรแหล่ง
เมพองโชนาด

เมพพื่อกษวัตรติยร์อผโวและปปีเตอรร์ซนพื่งสพบทอดราชบวัลลวังกร์ตล่อจากสตตีเฟนไดผู้ถผกโคล่นลผู้มอทานาจ อวันดรผราชโอรส
ของลาดติสลด็อสผผผู้ทรงเปฟ็นเชพชิ้อพระวงศร์เชพชิ้อสายเยอรมวันทางฝป่ายอดตีตกษวัตรติยร์สตตีเฟนผผผู้ลล่วงลวับ ไดผู้เถลติง
ถววัลยร์ราชสมบวัตติเปฟ็นยรุวกษวัตรติยร์โดยมตีผผผู้สทาเรด็จราชการแทนพระองคร์ ผผผู้สทาเรด็จราชการทตีพื่ชวัพื่วรผู้ายนตีชิ้ไดผู้สวัญญา
วล่าจะใหผู้อวันดรผไดผู้ขนชิ้นครองราชสมบวัตติอยล่างเตด็มทตีพื่โดยมตีเงพพื่อนไขวล่าพระองคร์จะตผู้องกวาดลผู้างหลวักความเชพพื่อ
ของครติสเตตียนใหผู้หมดไปจากประเทศฮวังการตีอยล่างสติชิ้นเชติง ยรุวกษวัตรติยร์ทรงหลงไหลในชพพื่อเสตียงลาภกล่อน
เวลาอวันสมควรไดผู้ยอมรวับขผู้อเสนอดวังกลล่าว เมพพื่อเจอรารร์ดทราบขล่าวเกตีพื่ยวกวับขผู้อตกลงทตีพื่ชวัพื่วรผู้ายนตีชิ้เขผู้าจนงไดผู้
ตวัดสตินใจรวับเปฟ็นธรุระทตีพื่จะดทาเนตินการควัดคผู้านการกระททาบาปอยล่างใหญล่หลวงของยรุวกษวัตรยร์อวันดรผและ



พยายามชวักจผงพระองคร์ใหผู้ถอนสวัตยาบวันทตีพื่ทรงกระททานวัชิ้นเสตีย ดผู้วยการมตีปณติธานเชล่นนตีชิ้เจอรารร์ดจนงไดผู้ออก
เดตินทางพรผู้อมกวับนวักเทศนร์ตทาแหนล่งสผงอตีก 3 คนทตีพื่มตีใจรผู้อนรนในความเชพพื่อเชล่นเดตียวกวับทล่านเพพพื่อจะมาเขผู้า
เฝป้าและทผลทวัดทานยรุวกษวัตรติยร์องคร์นตีชิ้ ขณะนวัชิ้นผผผู้ทตีพื่ปรารถนาจะมากผู้าวขนชิ้นสผล่ตทาแหนล่งกษวัตรติยร์องคร์ใหมล่อยล่าง
เตด็มทตีพื่อยผล่ในระหวล่างการแปรพระราชฐานทตีพื่เมพองอวัลบา เรกาลติส และขณะทตีพื่คณะผผผู้ปกครองดผแลเขตค
รติสตจวักร 4 ทล่านกทาลวังจะขผู้ามแมล่นชิ้ทาดานผบเพพพื่อจะไปเขผู้าเฝป้าอยผล่นวัชิ้น พวกทล่านกด็ถผกขวัดขวางโดยกองทหาร
รวักษาการซนพื่งประจทาอยผล่ทตีพื่นวัพื่น เมพพื่อพวกทหารพบเหด็นทล่านและทราบจรุดมรุล่งหมายของการมาเขผู้าเฝป้าในครวัชิ้ง
นตีชิ้จนงใชผู้กทาลวังเพพพื่อยวับยวัชิ้งพวกทล่านอยล่างไมล่ไรผู้ความเมตตาปรานตี ผผผู้รวับ-ใชผู้ทวัชิ้ง 4 ทล่านตผู้องทนแบกรวับความ
เจด็บปวดจากการถผกทรุล่มและขวผู้างดผู้วยกผู้อนหตินอยล่างอดทน และในทตีพื่สรุดพวกทหารกด็ลงมพอสวังหารพวก
ทล่านดผู้วยหลาว การพลตีชตีพของบรุคคลผผผู้สมควรแกล่การยกยล่องเหลล่านตีชิ้ไดผู้เกติดขนชิ้นเมพพื่อปปี ค.ศ. 1045 

สตานติสลด็อส ซนพื่งเปฟ็นผผผู้ปกครองดผแลเขตครติสตจวักรแหล่งเมพองคราคาว เปฟ็นผผผู้ทตีพื่สพบเชพชิ้อสายมาจากครอบครวัว
โปแลนดร์ทตีพื่มตีชพพื่อเสตียง บติดาและมารดาของทล่านตล่างกด็เปฟ็นผผผู้ทตีพื่ดทาเนตินในทางของพระเจผู้าอยล่างเครล่งครวัดมาก
พอ ๆกวับฐานะทตีพื่มวัพื่งควัพื่งของพวกเขา และพวกเขามวักจะนทาทรวัพยร์สมบวัตติของเขาออกมาบรติจาคและแจก
จล่ายเพพพื่อบรรเทาทรุกขร์และชล่วยเหลพอผผผู้ยากไรผู้ดผู้วยใจกวผู้างขวาง สตานติสลด็อสเคยตวัดสตินใจไมล่ไดผู้อยผล่เปฟ็นชวัพื่ว
ระยะเวลาหนนพื่งวล่าทล่านควรจะอรุทติศชตีวติตอยล่างนวักบวชดตี หรพอควรจะถวายตวัวรวับใชผู้ในฐานะเปฟ็นนวักเทศนร์ดตี?
ในทตีพื่สรุดทล่านกด็ไดผู้รวับการชวักชวนจากแลมเบติรร์ท ซผลล่าซนพื่งเปฟ็นผผผู้ปกครองดผแลเขตครติสตจวักรคราคาวในเวลา
นวัชิ้นใหผู้มาเปฟ็นนวักเทศนร์โดยแลมเบติรร์ทไดผู้ใหผู้ทล่านเขผู้ารล่วมงานในการปรนนติบวัตติรวับใชผู้และไดผู้แตล่งตวัชิ้งใหผู้ทล่าน
เปฟ็นมวัคนายกในครติสตจวักรหลวงในเขตปกครองดผแลของทล่าน ทล่านแลมเบติรร์ทถนงแกล่กรรมเมพพื่อววันทตีพื่ 25 
พฤศจติการยน ในปปีค.ศ. 1071 ซนพื่งเปฟ็นชล่วงเวลาทตีพื่ทรุกฝป่ายทตีพื่เกตีพื่ยวขผู้องกวับการสรรคร์หาผผผู้สพบทอดตทาแหนล่ง
ตล่อจากแลมเบติรร์ทไดผู้พรผู้อมใจกวันเสนอชพพื่อ สตานติสลด็อส ดวังนวัชิ้นทล่านจนงไดผู้รวับการแตล่งตวัชิ้งใหผู้ดทารงตทาแหนล่ง
อวันสผงสล่งนตีชิ้สพบตล่อไป

กษวัตรติยร์องคร์ทตีพื่ 2 ของประเทศโปแลนดร์คพอ โบลติสลด็อส โดยธรรมชาตติแลผู้วพระองคร์ทรงเปฟ็นผผผู้ทตีพื่มตีพระ
ลวักษณะนติสวัยทตีพื่ดตีอยผล่หลายประการ แตล่ภายหลวังทรงยอมแพผู้ตล่ออารมณร์อวันเรล่ารผู้อนรรุนแรงของตนเอง 
พระองคร์จนงไดผู้หลงกระททาความชวัพื่วรผู้ายเปฟ็นอวันมากจนไดผู้รวับการขนานนามวล่า “จอมโหด” มตีเพตียงสตานติ
สลด็อสผผผู้เดตียวเทล่านวัชิ้นทตีพื่กลผู้าทราบทผลถนงความผติดของพระองคร์ เมพพื่อสตานติสลด็อสมตีโอกาสทตีพื่เหมาะสมทล่านกด็
จะชตีชิ้แจงใหผู้พระองคด็เหด็นถนงความชวัพื่วรผู้ายในการกระททาอวันเลวทรามของพระองคร์เปฟ็นการลวับเฉพาะ 



กษวัตรติยร์ทรงขรุล่นเคพองพระทวัยเปฟ็นอยล่างยติพื่งกวับการทตีพื่สตานติสลด็อสใชผู้เสรตีภาพในการทผลทวัดทานพระองคร์ครวัชิ้ง
แลผู้วครวัชิ้งเลล่าจนในทตีพื่สรุดพระองคร์กด็ทรงตวัดสตินพระทวัยทตีพื่จะหานวักเทศนร์หลวงคนใหมล่มาดทารงตทาแหนล่งแทนส
ตานติสลด็อส อยผล่มาววันหนนพื่งเมพพื่อโบลติสลด็อสทรงทราบมาวล่าผผผู้ปกครองดผแลเขตครติสตจวักรทล่านนตีชิ้กทาลวังอยผล่ใน
พระวติหารของโบสถร์เซนทร์ไมเคติลซนพื่งอยผล่หล่างจากเมพองเพตียงเลด็กนผู้อย พระองคร์จนงสล่งทหารกองหนนพื่งออกไป
ใหผู้สวังหารทล่านเสตีย พวกทหารกด็จวัดแจงทตีพื่จะออกไปกระททาภารกติจอวันกระหายเลพอดนตีชิ้อยล่างรวดเรด็ว แตล่
ทวันทตีทตีพื่พวกทหารมาเผชติญหนผู้ากวับสตานติสลด็อส ลวักษณะทตีพื่นล่าเคารพเลพพื่อมใสของทล่านนวักเทศนร์ผผผู้บรติสรุทธติธิ์
ทล่านนตีชิ้ไดผู้ททาใหผู้พวกเขาตะลนงงวันดผู้วยความยทาเกรงจนไมล่สามารถจะกระททาสติพื่งทตีพื่รวับปากกวับองคร์กษวัตรติยร์ไวผู้
ไดผู้ เมพพื่อพวกทหารกลวับมาแลผู้วและเมพพื่อกษวัตรติยร์ทรงทราบวล่าพวกเขาไมล่ไดผู้เชพพื่อฟปังและททาตามพระบวัญชา
ของพระองคร์ พระองคร์กด็โถมเขผู้าใสล่พวกทหารดผู้วยอารมณร์อวันเกรตีชิ้ยวกราดและกระชากกรติชจากทหารผผผู้
หนนพื่ง แลผู้วทรงวติพื่งออกไปยวังพระวติหารดผู้วยอารมณร์อวันพลรุล่งพลล่านอยล่างรรุนแรง เมพพื่อพบสตานติสลด็อสกทาลวังอยผล่
ทตีพื่แทล่นบผชา พระองคร์กด็ทรงจผู้วงแทงกรติชเขผู้าตรงหวัวใจของทล่าน นวักเทศนร์หลวงทล่านนตีชิ้จนงสติชิ้นใจตายทวันทตี
เมพพื่อววันทตีพื่ 8 พฤษภาคม ปปีค.ศ. 1079



บททกกี่ 4 
การขข่มเหงโดยสรันตะปาปาและคณะบาทหลวงในสมรัยนรัขึ้น

ตวัชิ้งแตล่เรติพื่มตผู้นจนมาถนงตรงจรุดนตีชิ้ประววัตติศาสตรร์เกตีพื่ยวกวับการขล่มเหงครติสเตตียนจทากวัดอยผล่เพตียงการขล่มเหง
รวังแกทตีพื่มาจากโลกของพวกลวัทธตินอกคอกและนติกายความเชพพื่อทตีพื่ออกนอกลผล่นอกทางทตีพื่มตีใจควับแคบเทล่านวัชิ้น
แตล่บวัดนตีชิ้เรามาถนงชล่วงเวลาทตีพื่การขล่มเหงจะกระททาโดยพวกทตีพื่แอบอผู้างตวัววล่าเปฟ็นสาวกของพระเยซผครติสตร์
แตล่การกระททาทตีพื่ขล่มเหงพวกครติสเตตียนทตีพื่มตีหลวักความเชพพื่ออยล่างถผกตผู้องนวัชิ้นกลวับชวัพื่วรผู้ายเลวทรามและ
เหตีชิ้ยมโหดทารรุณมากกวล่าการขล่มเหงทตีพื่ไดผู้รวับจากพวกทตีพื่ไมล่รผผู้จวักพระเจผู้าเทตีพื่ยงแทผู้เสตียอตีก ศาสนจวักรของ
สวันตะปาปาซนพื่งไมล่ยอมใสล่ใจตล่อแกล่นแทผู้ของหลวักคทาสอนและวติญญาณแหล่งการประกาศขล่าวประเสรติฐกด็ไดผู้
อาศวัยอทานาจแหล่งอาวรุธและคมดาบททาการขล่มเหงรวังแกและกวาดลผู้างครติสตจวักรของพระเจผู้าอยผล่นาน
หลายศตวรรษซนพื่งเปฟ็นชล่วงเวลาทตีพื่สามารถเรตียกไดผู้วล่า “ยรุคมพด” อยล่างแทผู้จรติง บรรดากษวัตรติยร์ทวัชิ้งหลายใน
แผล่นดตินโลกไดผู้ประทานอทานาจของพระองคร์เองแกล่ “สวัตวร์รผู้าย” และทรงยอมอยผล่ใตผู้บวังควับบวัญชาของมาร
สวังคมทตีพื่ชวัพื่วรผู้ายซนพื่งมวักจะเปฟ็นผผผู้ทตีพื่ไดผู้นวัพื่งบวัลลวังกร์แหล่งสวันตะปาปา กษวัตรติยร์ดวังกลล่าวกด็อยล่างเชล่น จวักพรรดติเฮด็นรตีพื่
แหล่งประเทศเยอรมวัน เปฟ็นตผู้น ดผู้วยเหตรุนตีชิ้มรสรุมแหล่งการขล่มเหงโดยสวันตะปาปาบางคนจนงไดผู้โหมกระหนพื่ทา
ลงไปยวังครติสเตตียนหลายตล่อหลายกลรุล่ม และกลรุล่มแรกทตีพื่จะขอกลล่าวถนงนตีชิ้คพอ พวกวอลเดด็นสร์ในประเทศ
ฝรวัพื่งเศส

การขข่มเหงครริสเตกยนกลตุข่มวอลเดซ็นสซ์ในประเทศฝรรักี่งเศส

กล่อนหนผู้าทตีพื่จะถนงเวลานตีชิ้ครติสตจวักรของพระครติสตร์กด็เตด็มไปดผู้วยความเชพพื่อทตีพื่ผติด ๆเกตีพื่ยวกวับสวันตะปาปาและ
การเชพพื่อถพอโชคลางตล่าง ๆ ซนพื่งสติพื่งเหลล่านตีชิ้คล่อย ๆเลด็ดลอดเขผู้ามาครอบงทาครติสตจวักรของพระครติสตร์เปฟ็นเวลา
นานแลผู้ว มตีนผู้อยคนนวักทตีพื่จะตระหนวักถนงภวัยอวันตรายและผลรผู้ายของความเชพพื่อผติดเหลล่านตีชิ้ คนทตีพื่ทราบและ
ตระหนวักดตีกด็ตวัชิ้งใจทตีพื่จะรวักษาความสวล่างแหล่งขล่าวประเสรติฐไวผู้ใหผู้อยผล่ในสภาพทตีพื่บรติสรุทธติธิ์และเปปีปี่ยมดผู้วยสงล่า
ราศตี 

บรุคคลทตีพื่เปรตียบเสมพอนทรวัพยากรครติสเตตียนอวันทรงครุณคล่าผผผู้หนนพื่งคพอ บตีเรด็นการติอวัส ซนพื่งมตีชตีวติตอยผล่เมพพื่อ
ประมาณปปี ค.ศ.1000 ทล่านไดผู้เทศนาถนงความจรติงแหล่งขล่าวประเสรติฐอยล่างกลผู้าหาญในลวักษณะทตีพื่เขผู้าใจไดผู้



งล่ายๆ ตามแบบฉบวับดวัชิ้งเดติมของความจรติงนวัชิ้น มตีคนเปฟ็นอวันมากเกติดความเชพพื่อและยอมรวับหลวักคทาสอนของ
ทล่าน ดผู้วยเหตรุนตีชิ้จนงเรตียกพวกนตีชิ้วล่า พวกบตีเรด็นการติอวัส แลผู้วหลวักคทาสอนตามแนวทางของบตีเรด็นการติอวัสกด็ไดผู้
รวับการสพบทอดตล่อมาโดยเพตียรร์ บรผส ซนพื่งไดผู้เทศนาทตีพื่เมพองเทาเลาสร์ภายใตผู้การครุผู้มครองจากทล่านเอติรร์ล ฮติลดตี
ฟอนซวัส (เอติรร์ลเปฟ็นตทาแหนล่งขรุนนาง) และดผู้วยเหตรุทตีพื่พวกนวักปฏติรผปศาสนาพวกนตีชิ้ไดผู้แยกตวัวออกจาก
ศาสนจวักรแหล่งกรรุงโรม ดวังนวัชิ้นบทความและหลวักคทาสอนของพวกเขาจนงไปตตีพติมพร์ลงในหนวังสพอทตีพื่ทล่านบรผส
เขตียนขนชิ้น โดยไดผู้ตวัชิ้งชพพื่อหนวังสพอเลล่มนวัชิ้นวล่า “ผผผู้ทรยศตล่อพระครติสตร์”

ในปปี ค.ศ. 1140 จทานวนของพวกทตีพื่อยผล่ฝป่ายปฏติรผปศาสนาทตีพื่มตีมากอยผล่แลผู้วกด็ยติพื่งเพติพื่มทวตีมากขนชิ้น แมผู้กระทวัพื่ง
สวันตะ- ปาปาเองกด็ยวังตกใจจนงไดผู้เขตียนจดหมายไปถนงเจผู้าชายหลายองคร์เพพพื่อขอใหผู้เนรเทศพวกนตีชิ้ออกไป
จากเขตครอบครองของพระองคร์ และยวังไดผู้จผู้างผผผู้เชตีพื่ยวชาญใหผู้เขตียนหนวังสพอตล่อตผู้านพวกปฏติรผปศาสนาอตีก
ดผู้วย 

ในปปี ค.ศ.1147 เฮด็นรตีพื่แหล่งเมพองเทาเลาสร์กลายเปฟ็นนวักเทศนร์ทตีพื่โดดเดล่นทตีพื่สรุดในเวลานวัชิ้น เพราะเหตรุนตีชิ้พวก
ปฏติรผปจนงถผกเรตียกวล่าพวกเฮเนรติเชตีพื่ยน และโดยเหตรุทตีพื่คนพวกนตีชิ้ไมล่ยอมรวับเหตรุผลใด ๆทตีพื่เกตีพื่ยวเนพพื่องกวับหลวัก
ความเชพพื่อนอกเสตียจากวล่าจะยกมาจากพระควัมภตีรร์เทล่านวัชิ้น คณะสวันตะปาปาจนงตวัชิ้งชพพื่อพวกนตีชิ้วล่า “พวกทตีพื่ถพอ
หลวักคทาสอนของพวกอวัครสาวก” ในชล่วงเวลาดวังกลล่าว ปปีเตอรร์ วอลโด ซนพื่งเปฟ็นชาวพพชิ้นเมพองไลอผู้อนสร์เปฟ็นผผผู้
ตล่อตผู้านสวันตะปาปาอยล่างเอาจรติงเอาจวัง เพราะเหตรุ ทล่านนตีชิ้เองพวกปฏติรผปในบรติเวณนวัชิ้นจนงไดผู้ถผกเรตียกวล่า 
พวกวอลดอยสร์ หรพอพวกวอลเดด็นสร์ ทล่านวอลโดเปฟ็นบรุรรุษทตีพื่มตีลวักษณะเดล่นในดผู้านทตีพื่เปฟ็นผผผู้มตีความรผผู้ และมตี
ปรารถนาดตีตล่อเพพพื่อนมนรุษยร์ดผู้วยกวัน หลวักคทาสอนของทล่านกด็เปฟ็นทตีพื่ชพพื่นชอบของคนทวัพื่วไป และมตีผผผู้คนเปฟ็น
อวันมากจากทรุกชนชวัชิ้นไดผู้กลายเปฟ็นสาวกของทล่าน 

ผผผู้ปกครองดผแลเขตศาสนจวักรแหล่งเมพองไลอผู้อนสร์ ไมล่พอใจกวับการทตีพื่วอลโดใชผู้อติสรภาพในการวติพากษร์
วติจารณร์สวันตะปาปา และพระนวักเทศนร์ชาวโรมวันอยล่างเตด็มทตีพื่เชล่นนตีชิ้ จนงไดผู้สล่งคนไปตวักเตพอนทล่านใหผู้หยรุด
การเทศนาในรผปแบบนตีชิ้เสตีย วอลโดไดผู้ตอบกลวับไปวล่า ตวัวทล่านเองไมล่อาจทตีพื่จะเงตียบเฉยในเรพพื่องนตีชิ้ไดผู้เพราะ
เปฟ็นสติพื่งสทาควัญทตีพื่เกตีพื่ยวขผู้องกวับความรอดของจติตวติญญาณมนรุษยร์ และสทาหรวับเรพพื่องนตีชิ้แลผู้วทล่านจะตผู้องเชพพื่อฟปัง
พระเจผู้ามากกวล่าเชพพื่อฟปังมนรุษยร์ เมพพื่อสวันตะปาปาอเลด็คซานเดอรร์ทตีพื่ 3 ไดผู้รวับทราบคทาโตผู้ตอบเหลล่านตีชิ้จนงไดผู้ตวัด
ทล่านและพรรคพวกทตีพื่สนวับสนรุนทล่านออกจากศาสนจวักร และยวังไดผู้สวัพื่งใหผู้ผผผู้ปกครองดผแลเขตศาสนจวักร



แหล่งเมพองไลอผู้อนสร์กทาจวัดพวกเขาใหผู้หมดสติชิ้นไปจากแผนดตินโลก เหตรุการณร์นตีชิ้จนงกลายเปฟ็นจรุดเรติพื่มตผู้นของ
การขล่มเหงพวกวอลเดด็นสร์โดยสวันตะปาปา
 
วอลโดไดผู้หลบซล่อนอยผล่ในเมพองไลอผู้อนสร์เปฟ็นเวลา 3 ปปี และแมผู้วล่าจะมตีการใชผู้ความพยายามอยล่างทตีพื่สรุดทตีพื่จะ
จวับตวัวทล่านใหผู้ไดผู้กด็ตาม แตล่ในทตีพื่สรุดทล่านกด็มตีโอกาสหนตีออกจากทตีพื่ซล่อนไปยวังภผเขาดอฟปินตีพื่ หลวังจากนวัชิ้นไมล่นาน
พระเจผู้ากด็ทรงเปปิดโอกาสใหผู้ทล่านเหด็นชล่องทางทตีพื่จะเผยแพรล่หลวักคทาสอนของพระครติสตร์ในเมพองดอฟปินตีพื่ และ
เมพองพติคารร์ดตีซนพื่งไดผู้ททาใหผู้ฟปีลติปกษวัตรติยร์แหล่งประเทศฝรวัพื่งเศสขรุล่นเคพองพระทวัยยติพื่งนวัก จนงไดผู้ใชผู้ปฏติบวัตติการทาง
ทหารในเมพองพติคารร์ดตี ซนพื่งเปฟ็นเมพองทตีพื่สาวกสล่วนใหญล่ของวอลเดด็นสร์อาศวัยอยผล่ พวกทหารไดผู้ใหผู้ททาลายบผู้าน
เรพอนกวล่า 300 หลวังคาเรพอน ททาลายเมพองบางแหล่งทตีพื่มตีกทาแพงลผู้อมรอบ เผาพวกปฏติรผปตายไปหลายคน
และขวับไลล่คนอพพื่น ๆ ใหผู้เขผู้าไปในเขตนอแมนดตีและเยอรมวัน 

แตล่ทวัชิ้ง ๆ ทตีพื่มตีการขล่มเหงอยล่างรรุนแรงเชล่นนตีชิ้ความเชพพื่อของพวกปฏติรผปกด็ยวังคงเจรติญรรุล่งเรพองตล่อไป พวก
วอลเดด็นสร์ในหลายพพชิ้นทตีพื่กลวับมตีจทานวนเพติพื่มมากขนชิ้นอยล่างไมล่เคยเปฟ็นมากล่อน สวันตะปาปาโกรธแคผู้นทตีพื่พวก
เขาเพติพื่มจทานวนขนชิ้นจนงไดผู้ใชผู้ความพยายามทรุกวติถตีทางทตีพื่จะททาลายลผู้างพวกเขาใหผู้หมดสติชิ้นไปแบบถอนราก
ถอนโคนซนพื่งททาใหผู้พวกวอลเดด็นสร์ไมล่สามารถดทารงตทาแหนล่งทตีพื่มตีอทานาจ ไมล่สามารถททางานทตีพื่มตีเกตียรตติหรพอมตี
ผลประโยชนร์ใด ๆไดผู้ แมผู้แตล่ทตีพื่ดตินและทรวัพยร์สมบวัตติของพวกเขากด็ถผกยนด พวกเขาไมล่ไดผู้รวับอนรุญาตใหผู้ฝปังศพ
คนตายในแผล่นดตินศวักดติธิ์สติทธติธิ์ สทาหรวับพวกวอลเดด็นสร์บางคนทตีพื่ไปลตีชิ้ภวัยอยผล่ในประเทศสเปนนวัชิ้น อวัลดตีฟอนซวัส
กษวัตรติยร์แหล่งเมพองอารร์รากด็อนกด็ไ ดผู้รวับการชวักจผงจากสวันตะปาปาใหผู้ออกกฎหมายเปฟ็นบทบวัญญวัตติยล่างเขผู้ม
งวดใหผู้พวกโรมวันคาทอลติกทรุกคนขล่มเหงพวกเขาในทรุกหนทรุกแหล่งทตีพื่ตามหาตวัวจนพบ และไดผู้มตีคทาสวัพื่งออก
มาวล่าทรุกคนทตีพื่ใหผู้ความชล่วยเหลพอพวกเขาแมผู้เพตียงเลด็กนผู้อยกด็จะถพอวล่าเปฟ็นคนกบฏและมตีพฤตติกรรมทตีพื่เปฟ็น
ภวัยอยล่างรผู้ายแรงตล่อบผู้านเมพอง

ปปีเตอรร์ วอลโด กด็ยวังคงเทศนาตล่อตผู้านศาสนจวักรแหล่งกรรุงโรมดผู้วยใจกลผู้าหาญ ปฏติบวัตติการตล่าง ๆ ของวอล
โด และเพพพื่อน ๆทตีพื่รล่วมททาการในการปฏติรผปไดผู้กล่อใหผู้เกติดจรุดเรติพื่มตผู้นของการตวัชิ้งศาลคผู้นหาและสอบสวนของ
ศาสนจวักรโรมวันคาทอลติก สวันตะปาปาอตินโนเซผู้นทร์ทตีพื่ 3 ไดผู้ใหผู้บาทหลวงบางคนรวับหนผู้าทตีพื่เปฟ็นผผผู้คผู้นหาและ
สอบสวนเพพพื่อจะมอบพวกปฏติรผปใหผู้ตกอยผล่ในเงพชิ้อมมพอของอทานาจฝป่ายโลก บาทหลวงเหลล่านตีชิ้เมพพื่อไดผู้รวับ
ขผู้อมผลมาเพตียงเลด็กนผู้อย หรพอใชผู้วติธตีคาดเดาเอาเองแลผู้วกด็จะรตีบมอบพวกปฏติรผปทตีพื่จวับไดผู้ใหผู้แกล่เจผู้าหนผู้าทตีพื่บผู้าน



เมพอง และเจผู้าหนผู้าทตีพื่บผู้านเมพองกด็จะมอบพวกเขาไวผู้ในเงพชิ้อมมพอของเพชฌฆาต กระบวนการสอบสวนกด็จะ
เปฟ็นไปอยล่างรวบรวัด เพราะการมตีขผู้อกลล่าวหากด็เพตียงพอแลผู้วทตีพื่จะเหด็นวล่ามตีความผติด และไมล่เคยมตีการ
พติจารณาคดตีผผผู้ทตีพื่ถผกกลล่าวหาอยล่างยรุตติธรรมเลย

แตล่เมพพื่อสวันะตปาปาเหด็นวล่าวติธตีการเหลล่านตีชิ้ไมล่กล่อใหผู้เกติดผลทตีพื่นล่าพอใจเขาจนงตวัดสตินใจทตีพื่จะลองใชผู้วติธตีการอพพื่นทตีพื่
นรุล่มนวลและดผเปฟ็นธรรมชาตติมากกวล่า เพราะฉะนวัชิ้นเขาจนงสล่งบาทหลวงทตีพื่มตีสมณศวักดติธิ์อวันสผงสล่งหลายคนใหผู้
ไปเทศนาทล่ามกลางพวกวอลเดด็นสร์ และชวักนทาพวกเขาใหผู้เปลตีพื่ยนความคติดเหด็นเสตียใหมล่ ในบรรดา
บาทหลวงเหลล่านตีชิ้มตีคนหนนพื่งทตีพื่ชพพื่อ โดมตินติค ซนพื่งเปฟ็นผผผู้ทตีพื่รผู้อนรนในการกระททาตามเปป้าหมายของสวันตะปาปา 
โดมตินติคไดผู้คติดคผู้นและพวัฒนาการจวัดระบบตทาแหนล่งตามลทาดวับชวัชิ้นขนชิ้นมา ซนพื่งเรตียกกวันโดยทวัพื่วไปวล่า “ระบบ
ตทาแหนล่งตามลทาดวับชวัชิ้นของโดมตินติแคน” โดยมตีววัตถรุประสงคร์เพพพื่อใหผู้เกติดความสะดวกในการตติดตล่อกวับโลก
ภายนอก และตวัชิ้งแตล่นวัชิ้นเปฟ็นตผู้นมาสมาชติกของระบบตทาแหนล่งตามลทาดวับชวัชิ้นนตีชิ้กด็เปฟ็นตวัวแทนสทาควัญในการ
สพบสวนสอบสวนคดตีตล่าง ๆทตีพื่เกตีพื่ยวขผู้องกวับเรพพื่องทางโลก 

อทานาจของบรรดาผผผู้ทตีพื่มตีหนผู้าทตีพื่ในการคผู้นหาและสอบสวนกด็มตีอยผล่อยล่างไมล่จทากวัด พวกเขาสามารถจะดทาเนติน
การกวับใครกด็ไดผู้ตามใจปรารถนา โดยไมล่มตีการคทานนงถนงอายรุ เพศ หรพอยศฐาบรรดาศวักดติธิ์ใดๆทวัชิ้งสติชิ้น ถผู้าผผผู้ถผก
กลล่าวหาเปฟ็นผผผู้ทตีพื่มตีชพพื่อเสตียงในทางเสพพื่อมเสตียการกลล่าวหานวัชิ้นกด็ถพอวล่าถผกตผู้องและพตียงพอแลผู้ว และแมผู้แตล่
บวัตรสนเทล่หร์ทตีพื่สล่งโดยทางจดหมายกด็ยวังถพอวล่าเปฟ็นหลวักฐานทตีพื่ใชผู้ในการกลล่าวหาผผผู้เคราะหร์รผู้ายไดผู้ การเปฟ็น
คนมวัพื่งมตีกด็เปฟ็นความผติดเทตียบเทล่ากวับสาวกในนติกายความเชพพื่อทตีพื่ออกนอกลผล่นอกทาง (คาทอลติกเรตียก
ครติสเตตียนเปฟ็นนติกายความเชพพื่อทตีพื่ออกนอกลผล่นอกทาง) เพราะฉะนวัชิ้นคนเปฟ็นอวันมากทตีพื่มตีเงตินจนงถผกกลล่าวหา
วล่าเปฟ็นคนมวัพื่งมตี หรพอเปฟ็นผผผู้สนวับสนรุนนติกายความเชพพื่อทตีพื่ออกนอกลผล่นอกทาง (หมายถนงความเชพพื่อของพวก
ครติสเตตียนแทผู้ทตีพื่ถผกกลล่าวหานวัชิ้น) เพพพื่อนฝผงและญาตติมติตรของผผผู้ทตีพื่ถผกครุมขวังเพราะเหตรุความเชพพื่อจะไมล่ไดผู้รวับ
อนรุญาตใหผู้เขผู้าเยตีพื่ยมนวักโทษเหลล่านตีชิ้ คนทตีพื่พยายามเยตีพื่ยมหรพอปรนนติบวัตตินวักโทษดวังกลล่าวกด็ถพอวล่าเปฟ็นการ
เสตีพื่ยงภวัยอยล่างยติพื่ง การหยติบยพพื่นหญผู้าฟางเสผู้นเลด็ก ๆ ใหผู้แกล่คนเหลล่านวัชิ้นทตีพื่ถผกครุมขวังสวักเสผู้นหนนพื่ง หรพอการหยติบ
ยพพื่นนชิ้ทาใหผู้แกล่พวกเขาสวักแกผู้วหนนพื่งกด็เรตียกไดผู้วล่าเปฟ็นผผผู้สนวับสนรุนนติกายความเชพพื่อทตีพื่ออกนอกลผล่นอกทาง ไมล่มตี
ทนายความคนใดกลผู้าทตีพื่จะแกผู้คดตีใหผู้แมผู้วล่าจะเปฟ็นพตีพื่นผู้องของเขาเองกด็ตาม และไมล่กลผู้าแมผู้แตล่จะจดบวันทนก
หรพอจดจทาเรพพื่องราวใด ๆ เพพพื่อจะเปฟ็นประโยชนร์ตล่อพวกปฏติรผปเหลล่านตีชิ้ 



อวันทตีพื่จรติง ความอาฆาตแคผู้นของพวกโรมวันคาทอลติกกด็ไมล่ไดผู้หยรุดอยผล่แคล่เพตียงหลรุมฝปังศพเทล่านวัชิ้น แมผู้แตล่
กระดผกของพวกวอลเดด็นสร์หลายคนทตีพื่ไดผู้ตายไปนานแลผู้วกด็ยวังถผกขรุดขนชิ้นมาเผาจนกลายเปฟ็นเถผู้าถล่านเพพพื่อใหผู้
คนทตีพื่ยวังมตีชตีวติตอยผล่เกติดความหวาดกลวัว และถผู้าคนหนนพื่งคนใดทตีพื่กทาลวังนอนใกลผู้จะตายอยผล่แลผู้วถผกกลล่าวหาวล่า
เปฟ็นสาวกของพวกวอลเดด็นสร์ ทรวัพยร์สมบวัตติของเขากด็จะถผกยนดและมรดกของทายาทกด็จะถผกโกงไปดผู้วย 
บางคนกด็จะถผกบวังควับใหผู้ออกเดตินทางจารติกไปยวังแผล่นดตินศวักดติธิ์สติทธติธิ์ขณะเดตียวกวันพวกโดมตินติแคนกด็จะเขผู้ามา
ครอบครองบผู้าน และทรวัพยร์สมบวัตติของเขา เมพพื่อเจผู้าของกลวับมาพวกเขากด็มวักจะแกลผู้งททาเปฟ็นไมล่รผผู้จวัก

ในปปี ค.ศ.1380 บาทหลวงผผผู้คผู้นหาและสอบสวนทตีพื่มตีชพพื่อวล่า แฟรนซติส โบแรลลตีพื่ไดผู้รวับมอบหมายงานจาก
สวันตะปาปาคลตีเมนทร์ทตีพื่ 7 ใหผู้ตามลล่าและลงโทษพวกวอลเดด็นสร์ทตีพื่อยผล่ในเมพองอติคซร์ เมพองแอมโบรน เมพองซา
วอย เมพองออเรผู้นจร์ เมพองอารร์เลส เมพองเวตียนนา เมพองเวนตีซ และเมพองเอวติกนล่อน เขาไดผู้ไปยวังเมพองแอมโบ
รน และเรตียกทรุกคนทตีพื่อาศวัยอยผล่ทตีพื่นวัพื่นใหผู้มาปรากฏตวัวตล่อหนผู้าเขา คนทตีพื่ถผกตรวจสอบแลผู้วพบวล่าเปฟ็นผผผู้มตี
ความเชพพื่อแบบปฏติรผป กด็จะถผกมอบใหผู้อยผล่ในเงพชิ้อมมพอของอทานาจฝป่ายโลกและจะถผกเผาเสตียดผู้วยไฟอวันรผู้อน
แรง สล่วนคนเหลล่านวัชิ้นทตีพื่ไมล่ยอมปรากฏตวัวกด็จะถผกตวัดออกจากการศาสนจวักรโทษฐานขวัดขพนคทาสวัพื่ง และ
ทรวัพยร์สมบวัตติของเขาจะถผกยนดดผู้วย ในการแบล่งสรรทรวัพยร์สมบวัตติเหลล่านตีชิ้ บาทหลวงแฟรนซติส โบแรลลตีพื่จะ
ไดผู้รวับสล่วนแบล่งมากกวล่าเจผู้าหนผู้าทตีพื่ฝป่ายโลกคพอไดผู้รวับมากกวล่า 2 ใน 3 ของทรวัพยร์สมบวัตติของทรุกคนทตีพื่ถผก
ปรวับโทษในขณะทตีพื่ผผผู้มตีอทานาจฝป่ายโลกจะไดผู้รวับนผู้อยกวล่า 1 ใน 3 สล่วน บางทตีกด็ไมล่ไดผู้อะไรเลย พวกปฏติรผป
ทรุกคนทตีพื่อาศวัยอยผล่ในเมพองอพพื่น ๆ ทตีพื่มตีชพพื่ออยผล่ในเขตรวับผติดชอบของนวักบวชคนนตีชิ้ตล่างกด็ตผู้องทนทรุกขร์ทรมานไมล่
ยติพื่งหยล่อนไปกวล่ากวันเลย

ในปปี ค.ศ.1400 พวกวอลเดด็นสร์ทตีพื่อาศวัยอยผล่ตามหรุบเขาพรากตีลล่าไดผู้ถผกกองทหารกองหนนพื่งโจมตตีอยล่างฉวับ
พลวัน จากการยรุยงของบาทหลวงบางคน กองทหารนวัชิ้นไดผู้ปลผู้นเรพอนของพวกวอลเดด็นสร์ ฆล่าผผผู้ทตีพื่อาศวัยอยผล่
ในบผู้านนวัชิ้น และขวับไลล่พวกเขาไปยวังภผเขาแอลปป์ซนพื่งมตีคนเปฟ็นอวันมากแขด็งตายดผู้วยความหนาวเยด็นเพราะใน
ขณะนวัชิ้นเปฟ็นชล่วงฤดผหนาวทตีพื่หนาวเยด็นทตีพื่สรุดโดยเฉพาะอยล่างในแถบเทพอกเขาแอลปป์นตีพื่เอง 

ในปปี ค.ศ.1460 การขล่มเหงกด็ยวังดทาเนตินตล่อไปในเมพองดอฟปินตีพื่โดยหวัวหนผู้าผผผู้ปกครองดผแลเขตศาสนจวักรแหล่ง
เมพองแอมโบรนซนพื่งไดผู้มอบภาระหนผู้าทตีพื่นตีชิ้ใหผู้แกล่บาทหลวงคนหนนพื่งทตีพื่ชพพื่อจอหร์น เวยร์ลตีทติ บาทหลวงคนนตีชิ้ไดผู้
ททาการขล่มเหงดผู้วยความรรุนแรงยติพื่งนวัก ไมล่เพตียงแตล่พวกวอลเดด็นสร์เทล่านวัชิ้นทตีพื่ตผู้องทนทรุกขร์ทรมาน แมผู้แตล่พวก



โรมวันคาทอลติกหลายคนทตีพื่ตผู้องสงสวัยกด็ถผกทรมานดผู้วย เพราะถผู้ามตีคาทอลติกคนหนนพื่งคนใดแสดงความ
เมตตา สงสารหรพอชล่วยเหลพอผผผู้บรติสรุทธติธิ์ทตีพื่ถผกกระททาทารรุณกรรม พวกเขากด็จะถผกกลล่าวหาอยล่างแนล่นอนวล่า
มตีใจเอนเอตียงเขผู้าขผู้างนติกายทตีพื่ออกนอกลผล่นอกทาง และจะตผู้องประสบชะตากรรมรล่วมกวับพวกเขาดผู้วย ใน
ทตีพื่สรุดการกระททาของบาทหลวงเวยร์ลตีทติ กด็รรุนแรงจนทนกวันตล่อไปไมล่ไดผู้แลผู้ว พวกคาทอลติกจทานวนมากจนงไดผู้
รล่วมกวันลงชพพื่อและยพพื่นคทาฟป้องตล่อเวยร์ลตีทติไปยวังพระเจผู้าหลรุยสร์ทตีพื่ 11 กษวัตรติยร์แหล่งประเทศฝรวัพื่งเศส ซนพื่งไดผู้ทรง
ตวัดสตินพระทวัยและประทานพระบรมราชานรุญาตใหผู้เปฟ็นไปตามขผู้อเรตียกรผู้องของพวกเขานวัชิ้น และไดผู้สล่ง
พระบรมราชโองการดวังกลล่าวไปยวังเจผู้าเมพองดอฟปินตีพื่ใหผู้หยรุดการขล่มเหงนวัชิ้น อยล่างไรกด็ตามบาทหลวงเวยร์ลตีทติ
กด็ยวังขล่มเหงตล่อไปตามคทาสวัพื่งของหวัวหนผู้าผผผู้ปกครองดผแลเขตศาสนจวักรโดยการใชผู้ชล่องโหวล่จากขผู้อความ
สรุดทผู้ายของคทาสวัพื่งนวัชิ้น เขาไดผู้เสแสรผู้งวล่าเขาไมล่ไดผู้กระททาอะไรทตีพื่ขวัดกวับพระบวัญชาของกษวัตรติยร์ทตีพื่ไดผู้ทรงสวัพื่งใหผู้
พติพากษาลงโทษคนเหลล่านวัชิ้นทตีพื่สนวับสนรุนสติพื่งใดกด็ตามทตีพื่เปฟ็นศวัตรผตล่อความเชพพื่อทตีพื่บรติสรุทธติธิ์ของคาทอลติก แตล่ใน
ทตีพื่สรุดการขล่มเหงนตีชิ้กด็ปปิดฉากลงเพราะหวัวหนผู้าผผผู้ปก ครองดผแลเขตศาสนจวักรคนนตีชิ้ไดผู้ตายไปในปปี ค.ศ. 1487

ในปปี ค.ศ.1488 สวันตะปาปาอตินโนเซผู้นทร์ทตีพื่ 8 ตวัดสตินใจทตีพื่จะททาการขล่มเหงพวกวอลเดด็นสร์ และเพพพื่อจรุดมรุล่ง
หมายนตีชิ้เขาจนงไดผู้สล่งอวัลเบติรร์ท เดอ คาพติทาเนอติส หวัวหนผู้าผผผู้ปกครองดผแลเขตศาสนจวักรแหล่งเมพองครตีโมนล่า
ไปทตีพื่ประเทศฝรวัพื่งเศส เมพพื่ออวัลเบติรร์ทมาถนงเมพองดอฟปินตีพื่แลผู้ว เขากด็ไดผู้ขอความชล่วยเหลพอจากรผู้อยโทของ
กษวัตรติยร์เหล่งประเทศนวัชิ้นใหผู้มาชล่วยกวันกทาจวัดพวกวอลเดด็นสร์จากหรุบเขาลอยเซล่ นายรผู้อยโทคนนตีชิ้กด็เตด็มใจทตีพื่
จะใหผู้ความชล่วยเหลพอในทวันทตี จนงไดผู้พากวันยกกองทวัพไปยวังหรุบเขาแหล่งนวัชิ้น แตล่เมพพื่อพวกทหารมาถนงหรุบเขา
แลผู้ว พวกเขากด็พบวล่าพวกวอลเดด็นสร์ทตีพื่เคยอาศวัยอยผล่ทตีพื่นตีพื่ไดผู้ทติชิ้งหรุบเขาไวผู้ใหผู้รกรผู้าง และหนตีขนชิ้นภผเขาไปหลบ
ซล่อนตวัวอยผล่ตามถชิ้ทาสวัตวร์และถชิ้ทาอพพื่น ๆโดยทวัพื่วไป หวัวหนผู้าผผผู้กครองดผแลเขตศาสนจวักรคนนวัชิ้นและนายรผู้อยโท
กด็ยกกองทวัพตามไปอยล่างกระชวัชิ้นชติด และสามารถจวับตวัวพวกวอลเดด็นสร์ไดผู้เปฟ็นจทานวนมาก เมพพื่อจวับตวัวไดผู้
แลผู้วกด็โยนพวกเขาลงมาจากหนผู้าผาสผงชวัน ททาใหผู้พวกเขาตกลงมากระแทกพพชิ้นรล่างแหลกเหลวไมล่มตีชติชิ้นดตี 
อยล่างไรกด็ตามมตีหลายคนทตีพื่ไดผู้ถอยรล่นเขผู้าไปในถชิ้ทาใหญล่สล่วนทตีพื่ลนกทตีพื่สรุด และเพราะเหตรุทตีพื่พวกเขารผผู้จวักความ
ลนกลวับซวับซผู้อนของถชิ้ทานตีชิ้ดตีจนงสามารถหลบซล่อนตวัวหนตีจากการตามลล่าไปไดผู้ แตล่เมพพื่อหวัวหนผู้าผผผู้ปกครองดผแล
เขตศาสนจวักรและนายรผู้อยโทไมล่หาตวัวพวกเขาไมล่พบจนงไดผู้สวัพื่งใหผู้เอากติพื่งไมผู้แหผู้ง ๆมากองสรุมไวผู้ทตีพื่ปากถชิ้ทา
หลาย ๆแหล่ง แลผู้วจรุดไฟ พวกวอลเดด็นสร์ทตีพื่หลบซล่อนอยผล่ในถชิ้ทาเหลล่านวัชิ้นจนงถผกคววันรมตายอยล่างนล่าเวทนาอยผล่
ภายในถชิ้ทานวัชิ้นเอง



เมพพื่อพระเจผู้าหลรุยสร์ทตีพื่ 12 ขนชิ้นครองราชสมบวัตติแหล่งประเทศฝรวัพื่งเศส ในปปี ค.ศ.1598 พวกวอลเดด็นสร์ไดผู้
ถวายฎตีการผู้องเรตียนขอใหผู้พระองคร์มตีพระบวัญชาใหผู้มตีการคพนทรวัพยร์สตินของพวกตนกลวับคพนมา กษวัตรติยร์องคร์
นตีชิ้ทรงตวัชิ้งพระทวัยทตีพื่จะใหผู้มตีการสอบสวนเรพพื่องนตีชิ้อยล่างไมล่ลทาเอตียงเขผู้าขผู้างฝป่ายใดฝป่ายหนนพื่ง จนงไดผู้สล่งผผผู้แทนทตีพื่ไดผู้
รวับมอบหมายจากพระองคร์ พรผู้อมดผู้วยคนของสวันตะปาปาเขผู้าไปรล่วมกวันททาการสอบสวนเรพพื่องนตีชิ้อยล่างตรง
ไปตรงมา พวกพยานทตีพื่ใหผู้การปรวักปรทาพวกวอลเดด็นสร์กด็ถผกสอบสวนดผู้วย ในทตีพื่สรุดผผผู้แทนพระองคร์กด็ไดผู้
ประกาศวล่า แมผู้แตล่ตวัวเขาเองกด็ยวังอยากจะเปฟ็นคนทตีพื่ดตีใหผู้ไดผู้เทล่ากวับครติสเตตียนทตีพื่ถพอวล่าแยล่ทตีพื่สรุดพวกวอลเดด็นสร์
นวัชิ้น รายงานทตีพื่นล่าชพพื่นชมนตีชิ้กด็ถผกสล่งไปถนงกษวัตรติยร์ พระองคร์จนงไดผู้ออกคทาสวัพื่งใหผู้คพนทรวัพยร์สมบวัตติของพวก
วอลเดด็นสร์แกล่เขาไปทวันทตี แตล่หวัวหนผู้าผผผู้ปกครองดผแลเขตศาสนจวักรแหล่งเมพองแอมโบรนซนพื่งมตีทรวัพยร์สมบวัตติ
ของพวกวอลเดด็นสร์จทานวนมากทตีพื่สรุดไดผู้โตผู้แยผู้งวล่าตนเองไมล่ยอมคพนทรวัพยร์สมบวัตติใด ๆ ทวัชิ้งสติชิ้นเพราะทรวัพยร์
สมบวัตติเหลล่านวัชิ้นไดผู้ถผกรวบรวมเขผู้าเปฟ็นทรวัพยร์สตินในเขตศาสนจวักรของเขาแลผู้ว อยล่างไรกด็ตามดผู้วยความ
รผผู้สนกอติจฉารติษยา เขาจนงเสนอวล่าจะยอมคพนสวนองรุล่นหลายแหล่งทตีพื่ยนดมาไดผู้โดยมตีขผู้อแมผู้วล่า ขรุนนางทวัชิ้งหลาย
แหล่งเมพองดอฟปินตีพื่จะตผู้องคพนทรุกสติพื่งทตีพื่พวกเขายนดไปจากพวกวอลเดด็นสร์ แตล่ไหนเลยพวกขรุนนางจะยอมททา
เชล่นนวัชิ้น ตรงกวันขผู้ามพวกเขากลวับปฏติเสธขผู้อเสนอนตีชิ้โดยสติชิ้นเชติง เพราะอยากจะเปฟ็นครอบครองสมบวัตติทตีพื่ยนด
มาไดผู้เชล่นเดตียวกวับหวัวหนผู้าผผผู้ปกครองดผแลนวัพื่นเอง เมพพื่อพวกวอลเดด็นสร์เหด็นวล่าพวกตนไมล่อาจทตีพื่จะไดผู้ทรวัพยร์
สมบวัตติคพนจนงไดผู้รผู้องเรตียนตล่อกษวัตรติยร์อตีกครวัชิ้งหนนพื่ง และพระองคร์ทรงใหผู้ความสนใจตล่อคทารผู้องเรตียนของพวก
เขา จนงทรงเขตียนจดหมายไปถนงหวัวหนผู้าผผผู้ปกครองดผแลเขตศาสนจวักร ซนพื่งเขาไดผู้ตอบกลวับมาดผู้วยใจความ
วล่า “ในตอนเรติพื่มตผู้นของการขล่มเหงนวัชิ้น พวกวอลเดด็นสร์ไดผู้ถผกสวันตะปาปาตวัดออกจากศาสนจวักร และผลทตีพื่
เกติดขนชิ้นตามมาคพอททาใหผู้ทรวัพยร์สมบวัตติของพวกเขาถผกยนดไปดผู้วย เพราะฉะนวัชิ้นทรวัพยร์สมบวัตติเหลล่านตีชิ้จะคพนใหผู้
อยล่างชอบธรรมไมล่ไดผู้จนกวล่าคทาพติพากษาเรพพื่องการตวัดพวกเขาออกจากศาสนจวักรนวัชิ้นจะถผกยกเลติกเสตีย
กล่อน” 

ในทตีพื่สรุดพวกวอลเดด็นสร์ซนพื่งอยผล่ในเมพองดอฟปินตีพื่ ไดผู้แพรล่กระจายเขผู้าไปในสล่วนอพพื่น ๆ อตีกหลายสล่วน และไดผู้ทวตี
จทานวนเพติพื่มขนชิ้นเปฟ็นอวันมากโดยเฉพาะอยล่างยติพื่งในแควผู้นโพรเวนซร์ ยผู้อนกลวับไปในตอนทตีพื่พวกเขาอพยพมา
ถนงแควผู้นโพรเวนซร์เปฟ็นครวัชิ้งแรกนวัชิ้น แควผู้นนตีชิ้เกพอบจะเปฟ็นทะเลทรายเลยทตีเดตียว แตล่ดผู้วยความขยวันขวันแขด็ง
และความมานะบากบวัพื่นของพวกเขาในไมล่ชผู้าแควผู้นนตีชิ้กด็อรุดมสมบผรณร์ดผู้วยขผู้าวโพด นชิ้ทาองรุล่น นชิ้ทามวันและผล
ไมผู้นานาชนติด บล่อยครวัชิ้งทตีเดตียวทตีพื่สวันตะปาปามาพวักทตีพื่ตทาหนวักของตนในเมพองเอวติกนล่อนจนงมตีโอกาสอยผล่ใกลผู้
กวับพวกนตีชิ้บผู้าง และในบางครวัชิ้งกด็ไดผู้ทราบขล่าวเกตีพื่ยวกวับความขวัดแยผู้งของพวกเขาทตีพื่มตีตล่อศาสนจวักรแหล่งกรรุง



โรมหลายตล่อหลายเรพพื่องดผู้วยกวัน ซนพื่งเหตรุการณร์เหลล่านตีชิ้ททาใหผู้สวันตะปาปารผผู้สนกขรุล่นเคพองใจเปฟ็นอยล่างยติพื่งจนงไดผู้
ตวัดสตินใจทตีพื่จะขล่มเหงพวกเขาในเขตพพชิ้นทตีพื่นตีชิ้อยล่างอทามหติต การดทาเนตินการอยล่างรรุนแรงจนถนงขตีดสรุดนตีชิ้กด็เกติด
ขนชิ้นภายใตผู้คทาสวัพื่งของผผผู้มตีสติทธติอทานาจฝป่ายศาสนจวักรเพตียงอยล่างเดตียวโดยไมล่ไดผู้มตีการปรนกษากวับกษวัตรติยร์แหล่ง
ประเทศฝรวัพื่งเศสททาใหผู้พระองคร์รผผู้สนกตกพระทวัยจนงไดผู้สล่งผผผู้ควบครุมการสอบสวน และบาทหลวงของ
พระองคร์ไปพติจารณาสอบสวนเรพพื่องทตีพื่เกติดขนชิ้น 

เมพพื่อเจผู้าหนผู้าทตีพื่ทวัชิ้ง 2 คนกลวับมาแลผู้วกด็ไดผู้ถวายรายงานใหผู้ทรงทราบวล่า พวกวอลเดด็นสร์ไมล่ไดผู้เปฟ็นพวก
อวันตรายตามทตีพื่เขผู้าใจกวัน พวกเขาดทาเนตินชตีวติตทตีพื่เรตียบงล่ายดผู้วยความสวัตยร์ซพพื่ออยล่างนล่าชมเชย พวกเขาไดผู้สวัพื่ง
สอนใหผู้ลผก ๆของเขารวักพระเจผู้าและรวับพติธตีบวัพตติศมา และยวังไดผู้สอนลผก ๆใหผู้อธติษฐานโดยใหผู้รผผู้จวักคทา
อธติษฐานขององคร์พระผผผู้เปฟ็นเจผู้า ใหผู้รผผู้จวักหลวักขผู้อเชพพื่อของครติสเตตียนและบวัญญวัตติ 10 ประการ พวกเขาถพอ
รวักษาววันขององคร์พระผผผู้เปฟ็นเจผู้าอยล่างบรติสรุทธติธิ์ เกรงกลวัวพระเจผู้า ถวายพระเกตียรตติแดล่กษวัตรติยร์ และ
ปรารถนาดตีตล่อประเทศชาตติ กษวัตรติยร์ถนงกวับอรุทานออกมาวล่า “ถผู้าอยล่างนวัชิ้นพวกเขากด็เปฟ็นครติสเตตียนทตีพื่ดตีกวล่า
ตวัวเรา และประชาชนของเราทตีพื่เปฟ็นคาทอลติกนล่ะสติ เหตรุฉะนวัชิ้นพวกเขาจนงไมล่สมควรทตีพื่จะถผกขล่มเหง” 
กษวัตรติยร์องคร์นตีชิ้ทรงประเสรติฐเทล่า ๆกวับคทาตรวัสของพระองคร์จนงไดผู้ทรงมตีพระบวัญชาใหผู้เลติกการขล่มเหงเสตีย

เวลาผล่านไปอตีกชล่วงระยะเวลาหนนพื่ง พวกทตีพื่อาศวัยอยผล่ในเมพองเมรตินดอลไดผู้รวับคทาสวัพื่งใหผู้หวัวหนผู้าครอบครวัวทรุก
คนในเมพองนวัชิ้นมาปรากฏตวัวตล่อศาลของศาสนจวักร เมพพื่อพวกเขามาปรากฏตวัวและประกาศตวัววล่าเปฟ็นพวก
วอลเดด็นสร์ พวกเขากด็ถผกนทาตวัวไปเผาทวันทตี ครอบครวัวของเขาถพอวล่าเปฟ็นพวกทตีพื่ผติดกฎหมาย ทตีพื่พวักอาศวัย
ของพวกเขากด็ถผกทติชิ้งใหผู้รกรผู้างวล่างเปลล่าไป และปป่าไมผู้ทตีพื่ลผู้อมรอบเมพองนวัชิ้นกด็ถผกตวัดลงมาเปฟ็นพพชิ้นทตีพื่จตรุรวัส
ขนาด 200 กผู้าวเพพพื่อวล่าบรติเวณทวัชิ้งหมดนวัชิ้นจะกลายเปฟ็นเมพองรผู้าง

ผผผู้นทาของเมพองโอพตีดไดผู้สล่งกองทหารหลายกองเขผู้าไปเผาหมผล่บผู้านบางแหล่งทตีพื่พวกโปรแตสแตนทร์ครอบ
ครองอยผล่ ทหารเหลล่านตีชิ้ไดผู้ปฏติบวัตติภารกติจอวันเหตีชิ้ยมโหดตามคทาสวัพื่งนวัชิ้นทวันทตี และยวังไดผู้ททาเกตินเลยดผู้วยการ
ปฏติบวัตติตล่อพวกทตีพื่อาศวัยอยผล่ทตีพื่นวัพื่นอยล่างปป่าเถพพื่อน โดยไมล่คทานนงวล่าจะเปฟ็นทารก หรพอคนแกล่ มตีอายรุเทล่าใดหรพอ
เพศใด จากนวัชิ้นเขากด็ยกทวัพไปตตีเมพองคาไบรเออเรด็สและไดผู้ระดมยติงเขผู้าไปในเมพองนวัชิ้นอยล่างบผู้าคลวัพื่ง แตล่โดย
ความเปฟ็นจรติงแลผู้วในชล่วงเวลานวัชิ้นเองมตีชาวนาทตีพื่ยากจนและนล่าสงสารเพตียงไมล่เกติน 60 คนเทล่านวัชิ้นทตีพื่อาศวัย
อยผล่รวมกวันเปฟ็นครอบครวัวภายในเมพองนวัชิ้น พวกเขาไดผู้สล่งขล่าวมาบอกผผผู้ขล่มเหงรวังแกวล่า ไมล่ตผู้องสติชิ้นเปลพอง



ดตินปฟนทตีพื่ใชผู้ยติงเขผู้าไปในเมพองหรอกเพราะพวกเขาพรผู้อมจะเปปิดประตผเมพองและยอมจทานนแลผู้ว แตล่มตีขผู้อแมผู้
วล่าพวกเขาจะตผู้องไดผู้รวับอนรุญาตใหผู้หนตีไปยวังเมพองเจนตีวาหรพอประเทศเยอรมวันโดยไมล่มตีการตามรวังควานแตล่
อยล่างใด พวกเขากด็ไดผู้รวับคทามวัพื่นสวัญญาวล่าจะกระททาตามคทาขอรผู้องดวังกลล่าว แตล่ทวันทตีทตีพื่ประตผเมพองเปปิดออก 
ผผผู้นทาทตีพื่สวับปลวับคนนวัชิ้นกด็สวัพื่งใหผู้ฟปันผผผู้ชายใหผู้ขาดออกเปฟ็นชติชิ้น ๆ ซนพื่งคทาสวัพื่งอวันเหตีชิ้ยมโหดนตีชิ้กด็ไดผู้รวับการปฏติบวัตติ
ตามทวันทตี 

สล่วนพวกผผผู้หญติงรวมและเดด็กอตีกหลายคนถผกตผู้อนเขผู้าไปในยรุผู้งขผู้าวหลวังใหญล่แลผู้วจรุดไฟเผาเสตีย ทรุกคนจนงถผก
เผาผลาญตายในเปลวไฟนวัชิ้นเอง พวกผผผู้หญติงและเดด็กคนอพพื่น ๆไดผู้หนตีเขผู้าไปหลบภวัยอยผล่ในครติสตจวักรแหล่ง
หนนพื่ง ผผผู้นทาคนนวัชิ้นไดผู้สวัพื่งใหผู้นายทหารยศรผู้อยเอกคนหนนพื่งยกกทาลวังตามไปฆล่าพวกเขาใหผู้หมด ตอนแรกรผู้อย
เอกคนนตีชิ้ไดผู้ปฏติเสธโดยกลล่าววล่า “การกระททาทตีพื่โหดรผู้ายโดยไมล่จทาเปฟ็นและการฆล่าผผผู้ทตีพื่ไมล่มตีอาวรุธและ
อล่อนแอกวล่านวัชิ้นไมล่ใชล่วติสวัยของนวักรบและชายชาตติทหาร” ผผผู้นทาไมล่พอใจกวับคทาตอบของเขาจนงไดผู้กลล่าววล่า 
“ฉวันขอกทาชวับแกใหผู้ปฏติบวัตติตามคทาสวัพื่งของฉวันอยล่างเครล่งครวัดทวันทตีไมล่เชล่นนวัชิ้นจะมตีโทษฐานขวัดคทาสวัพื่งผผผู้บวังควับ
บวัญชา” รผู้อยเอกคนนตีชิ้กลวัวจะมตีโทษฐานขวัดคทาสวัพื่งจนงไดผู้ลงมพอกระททาตามคทาสวัพื่งของผผผู้นทาคนนวัชิ้น ผผผู้นทาคนนตีชิ้
ยวังไดผู้สล่งทหารกองหนนพื่งแยกจากกองทวัพของเขาใหผู้เขผู้าไปททาลายเมพองคอสตผู้าใหผู้ยล่อยยวับซนพื่งพวกทหารไดผู้
กระททาลงไปอยล่างโหดเหตีชิ้ยมปป่าเถพพื่อนจนเกตินกวล่าทตีพื่จะบรรยายไดผู้ แตล่ในทตีพื่สรุดพระพติโรธและการพติพากษา
ของพระเจผู้ากด็มาถนงผผผู้นทาปปีศาจทตีพื่โหดเหตีชิ้ยมคนนตีชิ้ เขาไดผู้ทนทรุกขร์ทรมานดผู้วยโรครผู้ายทตีพื่เจด็บปวดรวดรผู้าว 
และนล่ากลวัวทตีพื่สรุดจนสติชิ้นลมหายใจไปดผู้วยความทรุกขร์ทรมานอยล่างแสนสาหวัส

การขล่มเหงในลวักษณะเชล่นนตีชิ้ไดผู้ดทาเนตินตติดตล่อกวันเปฟ็นชล่วงระยะเวลานานหลายศตวรรษภายใตผู้การ
ปกครองของสวันตะปาปาและพระชวัชิ้นสผงแหล่งศาสนจวักรโรมวันคาทอลติกหลายตล่อหลายคน

การขข่มเหงพวกอรัลบริเจนสซ์

พวกอวัลบติเจนสร์เปฟ็นกลรุล่มคนทตีพื่มตีความเชพพื่อแบบปฏติรผปซนพื่งอาศวัยอยผล่ในประเทศอวัลไบ ในการประชรุมสภาทตีพื่
เมพองลาเทอแรนนวัชิ้นสวันตะปาปาอเลด็คซานเดอรร์ทตีพื่ 3 ไดผู้สวัพื่งใหผู้ลงโทษพวกอวัลบติเจนสร์เพราะเหตรุความเชพพื่อ 
แตล่พวกเขากลวับเพติพื่มจทานวนมากขนชิ้นอยล่างรวดเรด็วจนกระทวัพื่งมตีหลายเมพองทตีพื่เตด็มไปดผู้วยผผผู้คนทตีพื่มตีกลวับใจใหมล่
เพราะการเปฟ็นพยานของพวกเขา และนอกจากนตีชิ้ยวังมตีขรุนนางคนสทาควัญหลายคนรวับเอาหลวักคทาสอนและ



ความเชพพื่อของพวกเขาดผู้วย ในบรรดาขรุนนางเหลล่านตีชิ้มตีอยผล่ 2 คนซนพื่งเปฟ็นขรุนนางทตีพื่มตีชพพื่อเสตียงในตระกผลเรยร์
มอนดร์คพอ ทล่านเอติรร์ล เรยร์มอนดร์แหล่งเมพองเทาเลาสร์ และทล่านเอติรร์ล เรยร์มอนดร์แหล่งเมพองโฟอติคซร์ นอกจากนตีชิ้
กด็ยวังมตีทล่านเอติรร์ลแหล่งเมพองบติแซรร์ดผู้วย เปฟ็นตผู้น

อยผล่มาววันหนนพื่งไดผู้มตีเหตรุการณร์ทตีพื่ไมล่คาดคติดขนชิ้น เจผู้าหนผู้าทตีพื่ผผผู้มตีตทาแหนล่งระดวับสผงของคาทอลติกคนหนนพื่งทตีพื่มตีชพพื่อ
วล่าปปีเตอรร์ ไดผู้ถผกฆล่าตายในเขตรวับผติดชอบของทล่านเอติรร์ล เรยร์มอนดร์แหล่งเมพองเทาเลาสร์ สวันตะปาปาจนงไดผู้
ใชผู้การฆาตกรรมนตีชิ้เปฟ็นขผู้ออผู้างทตีพื่จะขล่มเหงขรุนนางคนนตีชิ้รวมทวัชิ้งบรติวารของทล่านดผู้วย สวันตะปาปาไดผู้สล่งตวัว
แทนหลายคนออกไปทวัพื่วทวตีปยรุโรปเพพพื่อไประดมกทาลวังมาตล่อสผผู้กวับพวกอวัลบติเจนสร์ โดยไดผู้ใหผู้คทามวัพื่นสวัญญาใน
ฐานะประมรุขสผงสรุดของศาสนาครติสตร์นติกายโรมวันคาทอลติกวล่าทรุกคนทตีพื่เขผู้ารล่วมในสงครามครวัชิ้งนตีชิ้จะไดผู้ขนชิ้น
สวรรคร์อยล่างแนล่นอน สวันตะปาปาไดผู้เรตียกสงครามนตีชิ้วล่า สงครามบรติสรุทธติธิ์ ซนพื่งจะตผู้องจวับอาวรุธขนชิ้นตล่อสผผู้อยผล่
เปฟ็นเวลานาน 40 ววัน ทรุกคนทตีพื่เขผู้ารล่วมเพพพื่อบรรลรุเปป้าหมายดวังกลล่าวจะไดผู้รวับกรุศลผลบรุญมากเทล่ากวับคนทตีพื่
เคยเขผู้ารล่วมในสงครามครผเสดเพพพื่อแยล่งชติงแผล่นดตินบรติสรุทธติธิ์นวัชิ้น สวันตะปาปายวังไดผู้ออกคทาสวัพื่งไปถนงบรรดา
หวัวหนผู้าผผผู้ปกครองดผแลเขตศาสนจวักรตล่าง ๆ และผผผู้ปกครองดผแลเขตศาสนจวักรทรุกคนใหผู้ตวัดทล่านเอติรร์ลแหล่ง
เมพองเทาเลาสร์ออกจากศาสนจวักรและตวัดออกจากการรล่วมสามวัคคตีธรรมในพติธตีกรรมอวันศวักดติธิ์สติทธติธิ์ซนพื่งจวัดขนชิ้น
ทรุกววันสะบาโตและววันเทศกาลเลตีชิ้ยงตล่าง ๆ ขณะเดตียวกวันสวันตะปาปากด็ไดผู้ประกาศปลดเปลพชิ้องความผติด
แกล่เหลล่าบรติวารของทล่านเอติรร์ลทตีพื่เคยใหผู้สวัตยร์ปฏติญาณวล่าจะจงรวักภวักดตีตล่อทล่านเอติรร์ลตลอดไป และยวังไดผู้สวัพื่ง
ใหผู้พวกเขาออกตามลล่าตวัวทล่านเอติรร์ล นอกจากนตีชิ้สวันตะปาปายวังไดผู้ยนดทตีพื่ดตินบางสล่วนของทล่านเอติรร์ลมาเปฟ็น
กรรมสติทธติธิ์ของตน ททาลายทรวัพยร์สมบวัตติของทล่าน และฆล่าบรติวารทวัชิ้งหลายของทล่านทตีพื่ยวังคงซพพื่อสวัตยร์และ
จงรวักภวักดตีตล่อทล่านเอติรร์ล 

เมพพื่อทล่านเอติรร์ลไดผู้ยตินถนงการกระททาอวันอรุกอาจของสวันตะปาปาอเลด็คซานเดอรร์ทตีพื่ 3 และการเตรตียมงาน
ใหญล่เพพพื่อตล่อตผู้านทล่าน ทล่านจนงไดผู้เขตียนจดหมายไปถนงสวันตะปาปาองคร์นตีชิ้อยล่างตรงไปตรงมา เพราะไมล่
ปรารถนาทตีพื่จะถผกพติพากษาปรวับโทษโดยทตีพื่ยวังไมล่มตีโอกาสใหผู้การหรพอแกผู้ขผู้อกลล่าวหาเลย ทล่านเอติรร์ลยวังไดผู้ยชิ้ทา
ใหผู้สวันตะปาปาแนล่ใจวล่าตวัวทล่านเองไมล่ไดผู้มตีสล่วนในการตายของปปีเตอรร์ แตล่สวันตะปาปาไดผู้ตวัชิ้งใจอยล่างแนล่ว
แนล่แลผู้ววล่าจะททาลายทล่านใหผู้พตินาศยล่อยยวับไปจนงตวัดสตินใจทตีพื่จะไมล่ฟปังการแกผู้คดตีใด ๆ ของทล่านทวัชิ้งนวัชิ้น แลผู้วก
องทวัพทตีพื่นล่าเกรงขามซนพื่งมตีพวกขรุนนางและพระชวัชิ้นสผงหลายคนเปฟ็นแมล่ทวัพกด็เรติพื่มยกทวัพออกไปสผผู้รบกวับพวก
อวัลบติเจนสร์ ทล่านเอติรร์ลมตีทางเลพอกทตีพื่จะใชผู้กทาลวังในการตล่อสผผู้เพพพื่อปป้องกวันตวัวหรพอเลพอกทตีพื่จะยอมจทานน และ



ทล่านกด็ตวัดสตินใจเลพอกอยล่างทตีพื่ 2 คพอยอมจทานน ผผผู้แทนของสวันตะปาปาประจทาอยผล่ทตีพื่เมพองแวเลนซร์ ทล่านเอติรร์ล
จนงเดตินทางไปทตีพื่นวัพื่นและทล่านไดผู้กลล่าวโตผู้แยผู้งออกมาวล่าทล่านประหลาดใจทตีพื่มตีการสล่งทหารพรผู้อมอาวรุธมากวัน
เปฟ็นจทานวนมากเพพพื่อจะมาตล่อสผผู้กวับทล่านกล่อนทตีพื่จะไดผู้มตีการพติสผจนร์กวันสวักเลด็กนผู้อยถนงความผติดของทล่าน เหตรุ
ฉะนวัชิ้นทล่านจนงตวัชิ้งใจทตีพื่จะมอบตวัวโดยมตีคทาใหผู้การจากความสทานนกผติดชอบชวัพื่วดตีเปฟ็นอาวรุธ และหววังวล่ากองทวัพ
คงจะถผกหผู้ามปรามไมล่ใหผู้ปลผู้นบรติวารทวัชิ้งหลายของทล่านซนพื่งเปฟ็นผผผู้บรติสรุทธติธิ์ ผผผู้แทนไดผู้ตอบวล่าเขารผผู้สนกดตีใจทตีพื่
ทล่านเอติรร์ลไดผู้ยอมมอบตวัวแตล่โดยดตี แตล่ในเรพพื่องเกตีพื่ยวกวับขผู้อเสนอของทล่านนวัชิ้น เขาไมล่อาจจะเสแสรผู้งแกลผู้ง
บอกทล่านวล่า ไดผู้ยกเลติกคทาสวัพื่งเหลล่านตีชิ้แกล่พวกทหารแลผู้ว นอกเสตียจากวล่าทล่านจะยอมมอบเมพองปป้อม
ปราการทตีพื่ดตีทตีพื่สรุดของทล่าน 7 แหล่งใหผู้แกล่สวันตะปาปาเพพพื่อเปฟ็นหลวักประกวันถนงการประพฤตติตวัวของทล่านใน
อนาคต การเรตียกรผู้องของผผผู้แทนสวันตะปาปาททาใหผู้ทล่านเอติรร์ลทราบวล่าตนเองตวัดสตินใจผติดพลาดทตีพื่ยอม
มอบตวัวในครวัชิ้งนตีชิ้ แตล่กด็สายเกตินไปเสตียแลผู้วทล่านรผผู้วล่าตนเองกทาลวังอยผล่ในฐานะของนวักโทษจนงไดผู้สวัพื่งใหผู้มอบ
ปป้อมปราการเหลล่านวัชิ้นแกล่พวกเขาโดยดตี ทวันทตีทตีพื่ผผผู้แทนของสวันตะปาปาเขผู้ายนดสถานทตีพื่เหลล่านวัชิ้น เขากด็สวัพื่งใหผู้
เจผู้าเมพองทวัชิ้งหลายทตีพื่ปกครองเมพองเหลล่านวัชิ้นมาปรากฏตวัวตล่อหนผู้าเขา เมพพื่อพวกเจผู้าเมพองมาถนงแลผู้วเขากด็
กลล่าววล่า ทล่านเอติรร์ลแหล่งเมพองเทาเลาสร์ไดผู้มอบปป้อมปราการทวัชิ้งหลายของทล่านใหผู้แกล่สวันตะปาปาแลผู้ว ดวัง
นวัชิ้นพวกเขาจะตผู้องถพอวล่าเดตีดี๋ยวนตีชิ้พวกเขาเปฟ็นคนของสวันตะปาปา ไมล่ใชล่คนของทล่านเอติรร์ลอตีกตล่อไป เพราะ
ฉะนวัชิ้นพวกเขาจะตผู้องจงรวักภวักดตีตล่อเจผู้านายคนใหมล่ของพวกเขา เจผู้าเมพองเหลล่านวัชิ้นตล่างกด็ประหลาดใจทตีพื่
เหด็นเจผู้านายของตนถผกจวับเปฟ็นเชลยเชล่นนวัชิ้น และพวกตนกด็ถผกบวังควับใหผู้จงรวักภวักดตีตล่อเจผู้านายใหมล่ แตล่สติพื่งทตีพื่
ททาใหผู้พวกเขาตผู้องปวดรผู้าวใจยติพื่งไปกวล่านวัชิ้นกด็คพอ ไดผู้มตีการททาการอวัปยศอดสผตล่อทล่านเอติรร์ลโดยทตีพื่ทล่านไดผู้ถผก
ถอดเสพชิ้อผผู้าออก และถผกครุมตวัวไปเดตินรอบหลรุมฝปังศพของปปีเตอรร์ ซนพื่งเปฟ็นเจผู้าหนผู้าทตีพื่ในลทาดวับชวัชิ้นของ
คาทอลติกทตีพื่ถผกฆาตกรรม 9 รอบ และถผกเฆตีพื่ยนอยล่างทารรุณ พวกนวัชิ้นยวังไดผู้บวังควับใหผู้ทล่านสาบานวล่าทล่านจะ
เชพพื่อฟปังและจงรวักภวักดตีตล่อสวันตะปาปาตราบชตีวติตจะหาไมล่ และจะยอมปฏติบวัตติตามศาสนจวักรแหล่งกรรุงโรม 
และยอมมตีสล่วนรล่วมในการตล่อตผู้านพวกอวัลบติเจนสร์ทวัชิ้งจะไมล่กลวับไปหาพวกเขาอตีก ผผผู้ททาการแทน
สวันตะปาปาไดผู้กระททาแกล่ทล่านจนถนงขวัชิ้นสวัพื่งใหผู้ทล่านเขผู้ารล่วมกวับกองทวัพตามคทาสวัตยร์ปฏติญาณทตีพื่ทล่านไดผู้ใหผู้ไวผู้
แลผู้ว โดยใหผู้ดผแลการยนดเมพองบตีซติเออเรด็ส กองทวัพกด็ไดผู้ยกไปลผู้อมเมพองบตีซติเออเรด็สไวผู้ 

ทล่านเอติรร์ลแหล่งเมพองบตีซติเออเรด็สผผผู้เปฟ็นเจผู้าเมพองคติดวล่าคงจะปป้องกวันเมพองนตีชิ้ตล่อไปอตีกไมล่ไหวแลผู้วจนงไดผู้ออกมา
แสดงปรากฏตวัวตล่อหนผู้าผผผู้แทนของสวันตะปาปา และไดผู้อผู้อนวอนเขาใหผู้สงสารและเหด็นใจพวกชาวเมพอง
โดยไดผู้แจผู้งใหผู้ทราบวล่ามตีพวกคาทอลติกอาศวัยอยผล่ในเมพองนตีชิ้มากเทล่ากวับพวกอวัลบติเจนสร์ ผผผู้แทนไดผู้ตอบวล่าขผู้อ



แกผู้ตวัวสารพวัดทตีพื่ยกมาอผู้างนวัชิ้นลผู้วนแลผู้วแตล่เปลล่าประโยชนร์ทวัชิ้งสติชิ้น และเมพองนตีชิ้จะตผู้องยอมจทานนโดยดตี มติ
ฉะนวัชิ้นผลทตีพื่ตามมาจะกล่อใหผู้เกติดความรรุนแรง และนล่ากลวัวทตีพื่สรุด เมพพื่อทล่านเอติรร์ลแหล่งเมพองบตีซติเออเรด็สกลวับ
เขผู้าไปในเมพองแลผู้วจนงไดผู้บอกแกล่ชาวเมพองวล่าทล่านไมล่ไดผู้รวับความเมตตากรรุณาใด ๆ ทวัชิ้งสติชิ้น นอกเสตียจากวล่า
พวกวอลเดด็นสร์จะยอมใหผู้สวัตยร์ปฏติญาณวล่าจะทติชิ้งความเชพพื่อของตน และยอมเขผู้ามาถพอการนมวัสการตาม
แบบศาสนจวักรแหล่งกรรุงโรม (คาทอลติก) เทล่านวัชิ้น กองทวัพของพวกโรมวันคาทอลติกไดผู้กดดวันใหผู้พวกอวัลบติเจน
สร์ททาตามคทาเรตียกรผู้องนตีชิ้ แตล่พวกอวัลบติเจนสร์กลวับตอบออกมาดผู้วยความเชพพื่อทตีพื่เขาภาคภผมติใจวล่า พวกเขาจะ
ไมล่ยอมละทติชิ้งความเชพพื่อของตนเพราะเหด็นแกล่ราคาอวันตผู้อยตพื่ทาของชตีวติตทตีพื่ไรผู้คล่านตีชิ้ ถผู้าพระเจผู้าทรงพอพระทวัย
ทตีพื่จะปกปป้องพวกเขา พระองคร์กด็ทรงสามารถกระททาไดผู้ แตล่ถผู้าพระองคร์จะไดผู้รวับพระเกตียรตติจากการทตีพื่พวก
เขายอมรวักษาความเชพพื่อนตีชิ้จนถนงแกล่ความตาย กด็จะเปฟ็นเกตียรตติยศอวันใหญล่ยติพื่งแกล่พวกเขาทตีพื่จะตายเพราะ
เหด็นแกล่พระองคร์ พวกเขายวังไดผู้ตอบเพติพื่มเตติมอตีกวล่า พวกเขาขอททาใหผู้สวันตะปาปาซนพื่งฆล่าไดผู้แตล่กายเกติดความ
ไมล่พอใจดตีกวล่าทตีพื่จะททาใหผู้พระเจผู้าไมล่พอพระทวัย เพราะพระองคร์ทรงเปฟ็นผผผู้ทตีพื่สามารถจะทติชิ้งทวัชิ้งกาย และจติต
วติญญาณลงในนรกไดผู้ สทาหรวับในเรพพื่องนตีชิ้ศวัตรผของพวกอวัลบติเจนสร์ซนพื่งปะปนอยผล่ในเมพองนวัชิ้นดผู้วย เมพพื่อเหด็น
วล่าการวติงวอนของตนไรผู้ผลจนงไดผู้สล่งผผผู้ปกครองดผแลของพวกเขาไปหาผผผู้แทนของสวันตะปาปาเพพพื่อขอ รผู้อง
เขาวล่า อยล่าเหมารวมพวกเขาในการลงโทษและปราบปรามพวกอวัลบติเจนสร์ และไดผู้อธติบายวล่าวติธตีทตีพื่ดตีทตีพื่สรุด
ทตีพื่จะชวักนทาพวกอวัลบติเจนสร์ใหผู้หวันไปมตีความเชพพื่อแบบโรมวันคาทอลติกนวัชิ้นจะตผู้องกระททาดผู้วยความนรุล่มนวล
ไมล่ใชล่ดผู้วยความรรุนแรง เมพพื่อผผผู้แทนไดผู้ยตินคทาพผดเชล่นนตีชิ้กด็โกรธผผผู้ปกครองดผแลคนนวัชิ้นเปฟ็นอยล่างยติพื่งถนงกวับ
ประกาศวล่าถผู้าคนทวัชิ้งเมพองไมล่ยอมรวับผติดชอบในความผติดนตีชิ้รล่วมกวัน พวกเขากด็จะไดผู้ลติชิ้มรสแหล่งความหายนะ
ไปพรผู้อม ๆกวัน โดยไมล่คทานนงถนงศาสนา เพศ หรพออายรุ เมพพื่อพวกชาวเมพองไดผู้ยตินคทาพผดเชล่นนวัชิ้นกด็ปฏติเสธทตีพื่จะ
ยอมจทานนจนงถผกโจมตตีทรุกดผู้านอยล่างรรุนแรง เมพพื่อมตีการโหมโจมตตีอยล่างหนวักโดยใชผู้วติธตีการทตีพื่ทารรุณโหดรผู้าย
และใชผู้ความรรุนแรงในทรุกรผปแบบตามแตล่ทตีพื่พวกทตีพื่เชพพื่อถพอสติพื่งทตีพื่เหนพอธรรมชาตติอยล่างงมงายจะคติดคผู้นขนชิ้นมา
ไดผู้ ในทตีพื่สรุดเมพองนวัชิ้นกด็ถผกยนด หลายสล่วนของเมพองถผกเผาซนพื่งไดผู้กล่อใหผู้เกติดความสวับสนวรุล่นวายขนชิ้นอยล่างทตีพื่ไมล่
เคยเปฟ็นมากล่อน บรติเวณหลายแหล่งตามถนนเจติพื่งนองดผู้วยเลพอด พวกทตีพื่หลบซล่อนอยผล่ในทตีพื่พวักอาศวัยของตนมตี
แตล่ทางเลพอกทตีพื่นล่ากลวัวเทล่านวัชิ้นคพอ จะเลพอกหลบอยผล่ทตีพื่นวัพื่นจนถผกไฟคลอกตาย หรพอเลพอกทตีพื่จะวติพื่งออกไปถผก
ฆล่าตายดผู้วยคมดาบของพวกทหารผผผู้แทนทตีพื่กระหายเลพอดไดผู้ตะโกนบอกพวกทหารวล่า “ฆล่ามวัน ฆล่าพวก
มวันใหผู้หมดทรุกคน ฆล่าทวัชิ้งผผผู้ชาย ผผผู้หญติง และเดด็ก ฆล่าทวัชิ้งพวกคาทอลติกกวับพวกอวัลบติเจนสร์ดผู้วย เพราะเมพพื่อ
พวกเขาตายแลผู้วพระผผผู้เปฟ็นเจผู้ายล่อมทราบดตีวล่าจะทรงเลพอกพวกของพระองคร์ออกมาอยล่างไร” เมพพื่อเปฟ็น



เชล่นนวัชิ้นเมพองบตีซติเออเรด็สอวันสวยงามจนงกลายเปฟ็นซากปรวักหวักพวังกองหนนพื่งเทล่านวัชิ้น และชาวเมพอง
กวล่า 60,000 คน ซนพื่งมตีอายรุตล่างกวันทวัชิ้งชายและหญติงตล่างกด็ถผกฆล่าตายหมดสติชิ้น

ทล่านเอติรร์ลแหล่งเมพองบตีซติเออเรด็สพรผู้อมดผู้วยคนอพพื่น ๆ อตีกไมล่กตีพื่คนไดผู้หลบหนตีไปยวังเมพองคารร์แคสสวัน ซนพื่งพวก
เขาพยายามทตีพื่จะใชผู้เปฟ็นปป้อมปราการปป้องกวันตนเองทตีพื่คติดวล่านล่าจะแขด็งแกรล่งทตีพื่สรุดเทล่าทตีพื่จะหาไดผู้ในเวลานวัชิ้น
ผผผู้แทน- สวันตะปาปาไมล่อยากจะพลาดโอกาสในการหลวัพื่งเลพอดของพวกอวัลบติเจนสร์ในระหวล่าง 40 ววันซนพื่ง
เปฟ็นกทาหนดเวลาทตีพื่กองทวัพเขผู้ามากระททาภารกติจในครวัชิ้งนตีชิ้ ผผผู้แทนจนงไดผู้นทาทวัพบรุกเขผู้าตตีเมพองคารร์แคสสวัน
ทวันทตี และทวันทตีทตีพื่ทหารไดผู้เขผู้าโอบลผู้อมเมพองนวัชิ้นไวผู้อยล่างแนล่นหนาแลผู้ว การโจมตตีอยล่างรรุนแรงกด็เปปิดฉาก
ขนชิ้นอยล่างรวดเรด็ว พวกทหารทตีพื่ลผู้อมเมพองนวัชิ้นกด็ถผกตผู้านทานไวผู้อยล่างเขผู้มแขด็ง หล่างจากเมพองคารร์แคสสวันมา
อตีกประมาณ 3 กติโลเมตรมตีเมพองเลด็ก ๆอตีกเมพองหนนพื่งชพพื่อคารร์แคสสวันเหมพอนกวัน กด็เปฟ็นเมพองทตีพื่พวกอวัลบติเจน
สร์อตีกกลรุล่มหนนพื่งใชผู้เปฟ็นปป้อมปรา การในการปป้องกวันตนเองเชล่นเดตียวกวัน การตผู้านทานอยล่างเขผู้มแขด็งของชาว
เมพองททาใหผู้ผผผู้แทนสวันตะปาปาคนนวัชิ้นรผผู้สนกโกรธแคผู้นและเดพอดดาลยติพื่งนวักจนงตวัดสตินใจทตีพื่จะระบายความแคผู้น
เอากวับเมพองเลด็ก ๆทตีพื่มตีชพพื่อเดตียวกวันนวัชิ้น เชผู้าววันรรุล่งขนชิ้นเขาไดผู้นทากทาลวังทหารออกโจมตตีเมพองเลด็ก ๆแหล่งนวัชิ้นทรุก
ดผู้าน ถนงแมผู้วล่าชาวเมพองนวัชิ้นพยายามปป้องกวันตนเองอยล่างกลผู้าหาญ แตล่ผผผู้แทนคนนวัชิ้นกด็สามารถยนดเมพองไวผู้
ไดผู้ดผู้วยการโจมตตีอยล่างหนวัก และไดผู้ยกทวัพบรุกเขผู้าไปฆล่าทรุกคนทตีพื่อยผล่ในเมพองนวัชิ้นดผู้วยดาบ 

ในขณะทตีพื่สถานการณร์ทตีพื่ควับขวันกทาลวังดทาเนตินอยผล่นวัชิ้น กษวัตรติยร์แหล่งเมพองอารร์รากอนไดผู้เสดด็จมายวังคล่ายทหาร 
และหลวังจากทตีพื่ไดผู้เขผู้าคารวะผผผู้แทนของสวันตะปาปาแลผู้ว พระองคร์ไดผู้ตรวัสบอกเขาวล่า ตวัวพระองคร์เอง
เขผู้าใจวล่าทล่านเอติรร์ลแหล่งบตีซติเออเรด็สซนพื่งเปฟ็นญาตติของพระองคร์กทาลวังหลบอยผล่ในเมพองคารร์แคสสวัน แตล่ถผู้าผผผู้
แทนใหผู้อนรุญาตพระองคร์กด็จะเสดด็จเขผู้าไปทตีพื่นวัพื่น และจะพยายามพผดจาหวล่านลผู้อมใหผู้ทล่านเอติรร์ลสทานนกถนง
ภาระหนผู้าทตีพื่ทตีพื่ทล่านพนงมตีตล่อองคร์สวันตะปาปาและศาสนจวักร ผผผู้แทนคนนวัชิ้นกด็เหด็นชอบดผู้วย กษวัตรติยร์จนงเสดด็จ
ไปหาทล่านเอติรร์ลและทรงถามทล่านวล่า ทล่านมตีแรงจผงใจอะไรถนงไดผู้ยอมอรุดอผผู้และขวังตวัวเองไวผู้ในเมพองเพพพื่อตล่อสผผู้
กวับกองทวัพอวันมหนมาเชล่นนตีชิ้ ทล่านเอติรร์ลกด็ตอบวล่า กด็เพพพื่อจะปกปป้องชตีวติตของตนเอง ปกปป้องทรวัพยร์สตินและ
บรติวารของตน ทล่านเอติรร์ลยวังไดผู้ชตีชิ้แจงอตีกวล่า สวันตะปาปาไดผู้ใชผู้ศาสนาบวังหนผู้าเพพพื่อเปฟ็นขผู้ออผู้างทตีพื่จะฆล่าลรุงของ
ทล่าน คพอทล่านเอติรร์ลแหล่งเมพองเทาเลาสร์และฆล่าตวัวทล่านเองดผู้วย ทล่านยวังไดผู้ตอบไปอตีกวล่าทล่านไดผู้เหด็นการกระ
ททาทตีพื่โหดรผู้ายทารรุณทตีพื่พวกเขานทามาใชผู้ทตีพื่เมพองบตีซติเออเรด็สโดยไมล่ละเวผู้นแมผู้แตล่พวกบาทหลวง ทล่านเอติรร์ลยวัง
ไดผู้ตอบเพติพื่มเตติมถนงสติพื่งทตีพื่พวกเขาไดผู้กระททาตล่อเมพองคารร์แคสสวันอตีกแหล่งหนนพื่งซนพื่งเปฟ็นเมพองเลด็ก ๆทตีพื่ตวัชิ้งอยผล่ใกลผู้ 



ๆกวันนวัชิ้น พวกเขาเหด็นและไดผู้ประจวักษร์แลผู้วและจะไมล่ขอความเมตตาจากผผผู้แทนสวันตะปาปาหรพอกองทวัพ
เหลล่านวัชิ้นแตล่ประการใด ดผู้วยเหตรุนตีชิ้ทล่านจนงขอเลพอกทตีพื่จะตายโดยการปป้องกวันตวัวเองพรผู้อมกวับพวกบรติวาร
ของทล่านดตีกวล่าทตีพื่จะตกอยผล่ในเงพชิ้อมมพอของศวัตรผใจทมติฬอยล่างผผผู้แทนของสวันตะปาปาคนนวัชิ้น กษวัตรติยร์จนงทรง
กลวับไปรายงานใหผู้ผผผู้แทนทราบในสติพื่งทตีพื่ทล่านเอติรร์ลไดผู้กลล่าวมาแลผู้ว หลวังจากทตีพื่ผผผู้แทนไดผู้ใชผู้เวลาพติจารณาอยผล่
ชวัพื่วขณะหนนพื่งจนงตอบวล่า “เพพพื่อเหด็นแกล่พระองคร์ ขผู้าพเจผู้าจะใหผู้ความเมตตาแกล่ทล่านเอติรร์ลแหล่งบตีซติเออเรด็ส
และคนอพพื่น ๆอตีก 12 คนกด็จะไดผู้รวับความปลอดภวัยพรผู้อมกวับทล่านเอติรร์ลดผู้วย และจะไดผู้รวับอนรุญาตใหผู้กลวับ
ไปพรผู้อมกวับทรวัพยร์สมบวัตติของพวกเขาโดยสววัสดติภาพ แตล่สทาหรวับคนอพพื่น ๆ แลผู้วขผู้าพเจผู้าตวัชิ้งใจทตีพื่จะใหผู้พวก
เขาอยผล่ในดรุลยพตินติจของขผู้าพเจผู้าเองวล่าจะจวัดการอยล่างไรตล่อไป” คทาตอบนตีชิ้ไมล่เปฟ็นทตีพื่พอพระทวัยของกษวัตรติยร์
และเมพพื่อทล่านเอติรร์ลไดผู้ทราบคทาตอบดวังกลล่าวทล่านกด็ปฏติเสธทตีพื่จะกระททาตามขผู้อเสนอเหลล่านตีชิ้โดยสติชิ้นเชติง ผผผู้
แทนสวันตะปาปาจนงตวัดสตินใจทตีพื่จะใชผู้เลล่หร์เหลตีพื่ยม เขาไดผู้สล่งทผตทตีพื่เปฟ็นบรุรรุษทตีพื่มตีลวักษณะดตีคนหนนพื่ง ซนพื่งเปฟ็นผผผู้ทตีพื่
ชทานาญในการกลบเกลพพื่อนความรผผู้สนกของตนเอง และมตีอรุบายทตีพื่แยบยลใหผู้ไปหาทล่านเอติรร์ลแหล่งบตีซติเออเรด็ส
พรผู้อมกวับขล่าวทตีพื่ดผเหมพอนวล่าจะแสดงถนงอวัธยาศวัยไมตรตีอวันดตีเลติศ แผนการนวัชิ้นมตีอยผล่วล่าใหผู้ทผตคนนตีชิ้พยายามใชผู้
ทรุกวติถตีทางทตีพื่จะชวักจผงใหผู้ทล่านเอติรร์ลเดตินทางออกจากเมพองนวัชิ้นเพพพื่อไปเจรจากวับผผผู้แทนสวันตะปาปา แผนการ
อวันชวัพื่วรผู้ายกด็ประสบความสทาเรด็จ ทล่านเอติรร์ลหลงเชพพื่อคทามวัพื่นสวัญญาทตีพื่เขาไดผู้ใหผู้ไวผู้แกล่ทล่านโดยทผตทตีพื่เปฟ็น
ตวัวแทนนวัชิ้นวล่า จะรวับรองความปลอดภวัยของทล่าน ทล่านเอติรร์ลจนงไดผู้ออกจากเมพองและเดตินทางไปกวับทผตคน
นวัชิ้น ทวันทตีทตีพื่ผผผู้แทนของสวันตะปาปามองพบกวับทล่านกด็ไดผู้แจผู้งใหผู้ทล่านทราบวล่าทล่านเปฟ็นนวักโทษแลผู้ว และจะ
ตผู้องเปฟ็นนวักโทษอยผล่อยล่างนวัชิ้นจนกวล่าเมพองคารร์แคสสวันจะยอมจทานน และพวกทตีพื่อยผล่ในเมพองนวัชิ้นจะไดผู้รวับการ
สวัพื่งสอนถนงภาระหนผู้าทตีพื่ทตีพื่พวกเขาพนงมตีตล่อสวันตะปาปาเสตียกล่อน
 
เมพพื่อประชาชนเหลล่านวัชิ้นทราบขล่าววล่า ทล่านเอติรร์ลแหล่งบตีซติเออเรด็สถผกจวับเปฟ็นเชลยกด็พากวันวติตกกวังวลอยล่างยติพื่ง 
แตล่ไดผู้มตีชาวเมพองคนหนนพื่งไดผู้มาแจผู้งใหผู้พวกเขาทราบวล่า มตีเสผู้นทางใตผู้ดตินทตีพื่สามารถจะนทาพวกเขาออกจาก
ทตีพื่นตีพื่ไปสผล่ปราสาทแหล่งเมพองคามาเรด็ท ซนพื่งอยผล่หล่างไกลออกไปประมาณ 14 กติโลเมตรไดผู้ พวกชาวเมพองกด็พา
กวันยตินดตีกวับขล่าวทตีพื่ไดผู้รวับมานตีชิ้ พอยล่างเขผู้าเวลาเยด็นววันนวัชิ้นชาวเมพองกด็เรติพื่มออกเดตินทางหลบหนตีไปดผู้วยกวัน 
พวกเขามาถนงปราสาทในตอนเชผู้า และแยกยผู้ายกวันหลบหนตีไปยวังเมพองอารร์รากอน เมพองแคททาโลเนตีย 
และสถานทตีพื่อพพื่น ๆทตีพื่พวกเขาคติดวล่าจะสามารถปป้องกวันพวกเขาใหผู้รอดพผู้นจากอทานาจและเงพชิ้อมมพอของผผผู้
แทนทตีพื่กระหายเลพอดคนนวัชิ้นไดผู้ เชผู้าววันรรุล่งขนชิ้นกองทหารกด็พากวันประหลาดใจทตีพื่ไมล่ไดผู้ยตินเสตียงใด ๆ และไมล่ไดผู้
เหด็นการเคลพพื่อนไหวใด ๆในเมพองนวัชิ้นเลย แตล่พวกเขากด็ยวังยกทวัพเขผู้ามาใกลผู้กทาแพงเมพองดผู้วยความ



หวาดระแวง เพราะเกรงวล่าอาจจะมตีกลอรุบายแอบแฝงเพพพื่อจะลอบททารผู้ายพวกเขา แตล่เมพพื่อพบวล่าไมล่มตีการ
ตล่อตผู้านใด ๆ พวกเขากด็ปปีนขนชิ้นไปบนกทาแพงเมพองแลผู้วรผู้องตะโกนวล่า พวกอวัลบติเจนสร์ไดผู้หลบหนตีไปแลผู้ว 
เมพพื่อเปฟ็นเชล่นนตีชิ้เมพองพรผู้อมกวับทรวัพยร์สมบวัตติทวัชิ้งหมดกด็ถผกยนด ทล่านเอติรร์ลแหล่งเมพองบตีซติเออเรด็สไดผู้ถผกจวับขวังครุกไวผู้
ในหอคอยทตีพื่แขด็งแกรล่งทตีพื่สรุดแหล่งหนนพื่งของเมพองคารร์แคสสวัน และในเวลาตล่อมาไมล่นานนวัก ทล่านกด็เสตียชตีวติตทตีพื่
นวัพื่นเอง

เมพพื่อทล่านเอติรร์ลแหล่งเมพองบตีซติเออเรด็สเสตียชตีวติตแลผู้ว ตทาแหนล่งและยศฐาบรรดาศวักดติธิ์ของทล่านกด็ไดผู้รวับการ
สพบทอดโดยทล่านเอติรร์ลไซมล่อนซนพื่งเปฟ็นโรมวันคาทอลติกทตีพื่ใจแคบ เขาไดผู้ขผล่วล่าจะแกผู้แคผู้นพวกอวัลบติเจนสร์ นอก
เสตียจากวล่าพวกเขาจะยอมนมวัสการตามระเบตียบวติธตีปฏติบวัตติของศาสนจวักรแหล่งกรรุงโรม แตล่กษวัตรติยร์แหล่งเมพอ
งอารร์รากอนทตีพื่ยนดมวัพื่นความเชพพื่อแบบปฏติรผปอยล่างเหนตียวแนล่น กด็ไดผู้แอบสนวับสนรุนและสล่งเสรติมพวกอวัลบติเจน
สร์อยล่างลวับ ๆ และใหผู้ความหววังแกล่พวกเขาวล่าถผู้าพวกเขาประพฤตติตวัวดผู้วยความสรุขรุมรอบคอบ พวกเขากด็
จะสามารถหลรุดพผู้นแอกของทล่านเอติรร์ลไซมล่อนเผดด็จการคนนตีชิ้ไดผู้ พวกอวัลบติเจนสร์ตล่างกด็นผู้อมรวับคทาแนะนทา
ของพระองคร์ ขณะทตีพื่เอติรร์ลไซมล่อนเดตินทางไปยวังเมพองมอนทร์พตีลเยอรร์นวัชิ้น พวกอวัลบติเจนสร์กด็ยกพวกไปจผล่โจม
เมพองปป้อมปราการบางแหล่งของเขา และไดผู้ประสบความสทาเรด็จหลายครวัชิ้งในการยกพวกไปตล่อสผผู้กวับแมล่ทวัพ
นายกองทวัชิ้งหลายของเขา การกระททาเหลล่านตีชิ้ททาใหผู้ทล่านเอติรร์ลไซมล่อนโกรธแคผู้นยติพื่งนวัก เมพพื่อไดผู้กลวับมาจาก
เมพองมอนทร์พตีลเยอรร์แลผู้วเขาจนงไดผู้รวบรวมกองทหารบางสล่วน และยกกทาลวังไปโจมตตีพวกอวัลบติเจนสร์โดยไดผู้
สวัพื่งใหผู้นทาเชลยทรุกคนทตีพื่เขาจวับตวัวไดผู้ไปเผาทวันทตี แตล่กด็ไมล่ใชล่วล่าเขาจะประสบความสทาเรด็จไปเสตียทรุกครวัชิ้ง 
เพราะในการยกทวัพบางครวัชิ้งเขากด็พล่ายแพผู้กลวับมาอยล่างไมล่เปฟ็นทล่าเลยกด็มตี ซนพื่งททาใหผู้เอติรร์ลไซมล่อนเรติพื่มรผผู้สนก
ทผู้อใจจนงไดผู้เขตียนจดหมายไปถนงผผผู้มตีอทานาจในศาสนจวักรโรมวันคาทอลติกทรุกคนในทวตีปยรุโรปขอใหผู้รตีบสล่ง
ความชล่วยเหลพอมายวังเขาโดยดล่วน มติฉะนวัชิ้นเขากด็คงไมล่สามารถจะตผู้านทานพวกอวัลบติเจนสร์ไดผู้แลผู้ว ในไมล่ชผู้า
เขากด็ไดผู้รวับความชล่วยเหลพอ เขาจนงไดผู้นทาทวัพไปโจมตตีปราสาทเบอรอนจนบรุกเขผู้ายนดไดผู้ และไดผู้ตวัชิ้งตวัวเอง
เปฟ็นเจผู้าของปราสาทแหล่งนตีชิ้ เขาไดผู้สวัพื่งใหผู้นทาตวัวพวกทหารรวักษาการณร์เหลล่านวัชิ้นไปตวัดอววัยวะ และททาใหผู้
ตาบอดเสตียยกเวผู้นไวผู้เพตียงคนเดตียวเทล่านวัชิ้น ซนพื่งเปฟ็นคนทตีพื่ตามองไมล่คล่อยจะเหด็นอยผล่แลผู้ว เพพพื่อจะใหผู้เขานทาคน
อพพื่น ๆทตีพื่ไดผู้ถผกททาใหผู้ตาบอดไปยวังโรงอาหาร จากนวัชิ้นเอติรร์ลไซมล่อนกด็ยวังสามรถยนดเมพองมตีเนบตีไดผู้ เพราะเหตรุ
การขาดแคลนนชิ้ทาจนงไดผู้ถผกกดดวันใหผู้ยอมจทานนแกล่กองทวัพของเขา ทล่านลอรร์ดแหล่งเทอเมด็สเจผู้าเมพองไดผู้ถผก
นทาตวัวไปครุมขวังไวผู้ในครุก ซนพื่งทล่านไดผู้เสตียชตีวติตทตีพื่นวัพื่นเอง ภรรยา นผู้องสาวและลผกสาวของทล่านกด็ถผกเผา และมตี
พวกอวัลบติเจนสร์อตีก 180 คนทตีพื่ถผกจวับโยนเขผู้าไปในกองไฟ



ขณะนวัชิ้นทล่านเอติรร์ลแหล่งเมพองเทาเลาสร์กด็กลวับมามตีสวัมพวันธไมตรตีกวับสวันตะปาปาอตีกโดยจดหมายแนะนทาตวัว
จากกษวัตรติยร์แหล่งฝรวัพื่งเศส แตล่ผผผู้แทนแหล่งศาสนจวักรไดผู้สมรผผู้รล่วมคติดกวับสวันตะปาปาและไดผู้พยายามทรุกวติถตี
ทางทตีพื่จะททาลายทล่านเอติรร์ลผผผู้นตีชิ้ใหผู้ไดผู้จนงเกติดการโตผู้เถตียงอยล่างรรุนแรงหลายครวัชิ้งระหวล่างทวัชิ้ง 2 ฝป่าย พอผผผู้แทน
แหล่งศาสนจวักรสบโอกาสเหมาะจนงไดผู้หาเรพพื่องและตวัดทล่านเอติรร์ลออกเสตียจากศาสนจวักร ผผผู้ปกครองดผแล
เขตศาสนจวักรโรมวันคาทอลติกแหล่งเมพองเทาเลาสร์จนงฉวยโอกาสนตีชิ้เขตียนจดหมายไปเหยตียดหยามและเยาะ
เยผู้าแกล่ทล่านเอติรร์ลวล่า เมพพื่อทล่านเปฟ็นคนทตีพื่ถผกตวัดขาดออกจากศาสนจวักรแลผู้ว เขากด็ขอสวัพื่งใหผู้ทล่านออกจาก
เมพองไปเสตียเพราะตวัวเขาในฐานะทตีพื่เปฟ็นผผผู้ปกครองดผแลเขตศาสนจวักรยล่อมไมล่สามารถจะททาพติธตีมติสซาไดผู้
อยล่างถผกตผู้อง ขณะทตีพื่มตียวังคน ๆหนนพื่งทตีพื่มตีลวักษณะอวันนล่าอวัปยศเชล่นนวัชิ้นอยผล่ใกลผู้ ๆเขา ทล่านเอติรร์ลกด็โกรธจวัดทตีพื่
ถผกลบหลผล่ดผหมติพื่นจากผผผู้ปกครองดผแลเขตศาสนจวักรของเมพองนวัชิ้นจนงไดผู้ออกคทาสวัพื่งใหผู้เขาออกไปจากเมพองนตีชิ้
ทวันทตีมติฉะนวัชิ้นจะมตีโทษถนงตาย คทาสวัพื่งนตีชิ้กด็เปฟ็นสติพื่งทตีพื่บาทหลวงผผผู้มตีตทาแหนล่งสผงคนนตีชิ้ตผู้องการอยผล่แลผู้ว เพราะจะ
ททาใหผู้เขามตีเหตรุผลทตีพื่จะรผู้องเรตียนตล่อหวัวหนผู้าของเขา บรรดาผผผู้ชล่วยผผผู้ปกครองดผแลพรผู้อมดผู้วยพวก
บาทหลวงทตีพื่ททาหนผู้าทตีพื่ดผแลเขตครติสตจวักรจนงถอดรองเทผู้า ถอดหมวกประจทาตทาแหนล่งออกแลผู้วยกขบวน
เดตินแถวอยล่างเปฟ็นระเบตียบออกจากเมพองไปอยล่างเครล่งขรนม ดผู้วยเทผู้าเปลล่า ไมล่สวมหมวก โดยมตีคนถพอไมผู้
กางเขนและธงนทาหนผู้า และมตีพลไพรล่เปฟ็นอวันมากตติดตามไปกวับพวกเขาดผู้วย ขบวนดวังกลล่าวไดผู้เดตินทางมรุล่ง
หนผู้าไปยวังกองทวัพของผผผู้แทนแหล่งศาสนจวักร (ผผผู้แทนของสวันตะปาปา) และเมพพื่อขบวนของพวกเขาไปถนง
ตล่างกด็ไดผู้รวับการตผู้อนรวับดผู้วยความเคารพนวับถพอเหมพอนกวับเปฟ็นวตีรชนทตีพื่ถผกขล่มเหงรวังแก ผผผู้แทนแหล่ง
ศาสนจวักรคติดวล่านตีพื่เปฟ็นขผู้ออผู้างเพตียงพอแลผู้วทตีพื่จะยกกองทวัพไปตล่อสผผู้กวับทล่านเอติรร์ลแหล่งเมพองเทาเลาสร์ เพราะ
ทล่านไดผู้ถอยหลวังจากความจรติงซนพื่งเปฟ็นคทาทตีพื่ผผผู้แทนกลล่าวอผู้างเพพพื่อปรวักปรทาทล่าน 

ผผผู้แทนแหล่งศาสนจวักรคนนตีชิ้พยายามทตีพื่จะลล่อใหผู้ทล่านเอติรร์ลตกอยผล่ในเงพชิ้อมมพอของเขาโดยการใชผู้กลอรุบายและ
เลล่หร์เหลตีพื่ยมตล่าง ๆ แตล่เมพพื่อมตีผผผู้มาแจผู้งใหผู้ทล่านเอติรร์ลทราบถนงกลอรุบายเหลล่านตีชิ้ทล่านจนงไดผู้หลบหนตีไป ซนพื่งไดผู้
ททาใหผู้ผผผู้แทนเดพอดดาลจากความอวับอายทตีพื่กลายเปป้นโทสะจนงไดผู้ยกทวัพไปลผู้อมปราสาทมอนทร์เฟอแรนดร์ซนพื่ง
เปฟ็นของทล่านเอติรร์ลโดยอยผล่ภายใตผู้การปกครองของบอลดร์วติน นผู้องชายของทล่านเอติรร์ลแหล่งเมพองเทาเลาสร์
นวัพื่นเอง แตล่เพตียงแคล่มตีการประกาศเตพอนใหผู้ยอมออกมามอบตวัวในครวัชิ้งแรกเทล่านวัชิ้น บอลดร์วตินกด็ไมล่เพตียงแตล่
ยอมจทานนเทล่านวัชิ้นแตล่ยวังไดผู้ยอมละทติชิ้งความเชพพื่อของตนและเปลตีพื่ยนไปเปฟ็นคาทอลติกทวันทตี เหตรุการณร์นตีชิ้ไดผู้
นทาความทรุกขร์ใจอยล่างเหลพอลผู้นมาสผล่ทล่านเอติรร์ลแหล่งเมพองเทาเลาสร์ และยวังตามมาดผู้วยเหตรุการณร์อตีกอยล่าง



หนนพื่งทตีพื่ททาใหผู้ทล่านตผู้องทรุกขร์ใจมากยติพื่งขนชิ้นไปอตีกเพราะเหตรุทตีพื่เพพพื่อนเกล่าของทล่านคพอ กษวัตรติยร์แหล่งเมพองอารร์รา
กอนไดผู้ทติชิ้งความสนใจในเรพพื่องความเชพพื่อไปเสตียแลผู้ว และมตีการประกาศพระราชโองการใหผู้ธติดาของ
พระองคร์อภติเษกสมรสกวับบรุตรชายคนโตของทล่านเอติรร์ลไซมล่อน ขณะนวัชิ้นทล่านเอติรร์ลแหล่งเมพองเทาเลาสร์จนง
พยายามททาทรุกวติถตีทางทตีพื่จะฟฟฟื้นฟผมติตรภาพกวับกษวัตรติยร์แหล่งเมพองอารร์รากอน และโดยเหตรุทตีพื่ยวังไมล่มตีการ
ประกอบพติธตีอภติเษกสมรสระหวล่างธติดาของกษวัตรติยร์กวับบรุตรชายคนโตของทล่านเอติรร์ลไซมล่อน ทล่านจนง
อผู้อนวอนใหผู้พระองคร์ทรงยกเลติกการจวับคผล่ทตีพื่ไมล่คผล่ควรนตีชิ้เสตีย และไดผู้เสนอคผล่สมรสทตีพื่เหมาะสมกวล่านวัชิ้นคพอ ใหผู้
บรุตรชายคนโตของทล่านซนพื่งเปฟ็นทายาททตีพื่จะสพบทอดตทาแหนล่งทล่านเอติรร์ลแหล่งเมพองเทาเลาสร์สมรสกวับเจผู้า
หญติงแหล่งเมพองอารร์รากอน กษวัตรติยร์กด็ทรงรผผู้สทานนกและยอมปฏติบวัตติตามอยล่างงล่ายดาย และไมล่เพตียงแตล่ทรง
เหด็นชอบกวับขผู้อเสนอนตีชิ้เทล่านวัชิ้น ทวัชิ้งยวังไดผู้ตวัชิ้งกลรุล่มรล่วมกวับพวกอวัลบติเจนสร์คนสทาควัญ ๆดผู้วย พระองคร์ยวังยอม
เปฟ็นแมล่ทวัพผผผู้นทากองทวัพผสมของพวกเขาดผู้วย 

ทวันทตีทตีพื่กองทวัพของพวกอวัลบติเจนสร์เตรตียมพรผู้อมแลผู้ว กษวัตรติยร์แหล่งเมพองอารร์รากอนกด็ทรงเรติพื่มปฏติบวัตติภาระ
กติจของพระองคร์โดยการยกทวัพไปลผู้อมเมพองมาแรท ซนพื่งเปฟ็นเมพองเลด็ก ๆของพวกคาทอลติกตวัชิ้งอยผล่ใกลผู้ ๆกวับ
เมพองเทาเลาสร์ ทล่านเอติรร์ลไซมล่อนจนงยกทวัพมาชล่วยเมพองนตีชิ้ ในขณะนวัชิ้นเองกษวัตรติยร์แหล่งเมพองอารร์รากอนผผผู้
หยล่อนสมรรถภาพและขาดระเบตียบวตินวัยในการควบครุมกองทวัพกทาลวังจวัดงานเลตีชิ้ยงสนรุกสนานเฮฮากวันอยผล่ 
เอติรร์ลไซมล่อนจนงเขผู้าโจมตตีพวกอวัลบติเจนสร์ขณะทตีพื่พวกเขากทาลวังตกอยผล่ในภาวะควับขวันและสวับสนวรุล่นวายไป
หมด เมพพื่อกองทวัพผสมของพวกปฏติรผปพล่ายแพผู้แลผู้วกษวัตรติยร์แหล่งเมพองอารร์รากอนกด็ถผกปลงพระชนมร์ดผู้วย 
ความพล่ายแพผู้ในการตล่อสผผู้ครวัชิ้งนตีชิ้เกติดขนชิ้นจากการละเลยและไมล่เอาใจใสล่ของกษวัตรติยร์ทตีพื่ทรงจวัดงานบวันเทติงจน
เกตินขอบเขตในคล่ายทหารราวกวับวล่าพระองคร์กทาลวังอยผล่ในภาวะสงบสรุขและปลอดภวัยอยผล่ในบผู้านเมพองของ
พระองคร์เอง 

ชวัยชนะครวัชิ้งนตีชิ้ททาใหผู้บรรดาผผผู้บวัญชา การทหารของกองทวัพโรมวันคาทอลติกประกาศวล่า พวกเขาจะ
กวาดลผู้างเชพชิ้อสายทวัชิ้งหมดของพวกอวัลบติเจนสร์ใหผู้สติชิ้นซาก หลวังจากนวัชิ้นไมล่นานทล่านเอติรร์ลไซมล่อนกด็ยกทวัพมรุล่ง
หนผู้าไปยวังเมพองเทาเลาสร์ ซนพื่งขณะเดตียวกวันนวัชิ้นเองทล่านเอติรร์ลแหล่งเมพองเทาเลาสร์ทตีพื่หนตีไปยวังเมพองมอนแทล
แบนไดผู้สล่งขล่าวไปถนงชาวเมพองเทาเลาสร์ใหผู้พวกเขายอมเจรจาขผู้อตกลงตล่าง ๆกวับพวกคาทอลติกอยล่าง
รอบคอบทตีพื่สรุด เพราะทล่านมวัพื่นใจวล่าพวกเขาไมล่สามารถตผู้านทานการโจมตตีของกองทวัพคาทอลติกอวันมหนมา
นตีชิ้ไดผู้แนล่ เมพพื่อพวกชาวเมพองเทาเลาสร์ไดผู้รวับคทาแนะนทานตีชิ้แลผู้ว พวกเขากด็สล่งคณะทผตไปหาทล่านเอติรร์ลไซมล่อน



พรผู้อมดผู้วยขผู้อเสนอวล่าพวกเขาจะยอมจทานนทวันทตีโดยมตีเงพพื่อนไขวล่า เมพอง พลเมพอง และทรวัพยร์สมบวัตติตล่าง 
ๆของชาวเมพองจะตผู้องไดผู้รวับการครุผู้มครองใหผู้ปลอดภวัยจากการททาลายลผู้าง เงพพื่อนไขเหลล่านตีชิ้กด็ไดผู้รวับความ
เหด็นชอบในทวันทตี ทล่านเอติรร์ลไซมล่อนตผู้องการจะเปฟ็นทตีพื่โปรดปรานของราชสทานวักจนงไดผู้เขตียนจดหมายไปถนง
เจผู้าชายหลรุยสร์ราชบรุตรของกษวัตรติยร์ฟปีลติปแหล่งประเทศฝรวัพื่งเศส โดยแจผู้งใหผู้พระองคร์ทราบวล่าชาวเมพองเทา
เลาสร์ไดผู้เสนอวล่าจะยอมจทานนแกล่เขา แตล่เขาตวัชิ้งใจทตีพื่จะใหผู้เจผู้าชายไดผู้รวับเกตียรตติในการเปฟ็นผผผู้รวับมอบกรุญแจ
เมพอง และรวับการเคารพจากชาวเมพองเหลล่านวัชิ้น เขาจนงทผลขอใหผู้พระองคร์เสดด็จมายวังคล่ายทหารเพพพื่อจรุดมรุล่ง
หมายทตีพื่ไดผู้กลล่าวมาแลผู้วขผู้างตผู้น เจผู้าชายเองกด็ทรงพอพระทวัยกวับคทาเชติญนตีชิ้จนงไดผู้เสดด็จไปยวังกองทวัพนวัชิ้นทวันทตี
และทรงใหผู้เมพองเทาเลาสร์ยอมจทานนและสวามติภวักดติธิ์ตล่อพระองคร์ 

อยล่างไรกด็ตามผผผู้แทนของสวันตะปาปาไมล่พอใจเปฟ็นอยล่างยติพื่งกวับเงพพื่อนไขอวันนรุล่มนวลทตีพื่เสนอตล่อชาวเมพองเทา
เลาสร์ และยพนยวันวล่าถนงแมผู้วล่าเจผู้าชายจะไดผู้รวับอทานาจในการปกครองเมพองนวัชิ้นและไดผู้รวับการเคารพจาก
ชาวเมพองกด็ตาม แตล่สทาหรวับบรรดาสติพื่งของทตีพื่ยนดมาไดผู้จะตผู้องตกเปฟ็นของ “พวกนวักแสวงบรุญผผผู้บรติสรุทธติธิ์” (นตีพื่
เปฟ็นชพพื่อทตีพื่ใชผู้เรตียกทหารคาทอลติกทตีพื่มาชล่วยกวันรบในกองทวัพครวัชิ้งนตีชิ้) และในฐานะทตีพื่เมพองนวัชิ้นยอมรวับพวกทตีพื่
ยนดถพอนติกายความเชพพื่อทตีพื่ออกนอกลผล่นอกทาง (ซนพื่งหมายถนงพวกครติสเตตียน) ไวผู้จนงตผู้องถผกยนดอาวรุธ
ยรุทโธปกรณร์ และเครพพื่องไมผู้เครพพื่องมพอทรุกอยล่างไปหมด เจผู้าชายและทล่านเอติรร์ลไซมล่อนตล่างกด็โตผู้แยผู้งการ
ดทาเนตินการเชล่นนวัชิ้น เพราะขวัดกวับเงพพื่อนไขทตีพื่ไดผู้ตกลงกวันไวผู้ในการยอมจทานน แตล่กด็ไรผู้ผลอยล่างสติชิ้นเชติงเพราะผผผู้
แทนสวันตะปาปาไดผู้จวัดการใหผู้ “พวกนวักแสวงบรุญผผผู้บรติสรุทธติธิ์” (ซนพื่งเปฟ็นชพพื่อทตีพื่เขาตวัชิ้งใหผู้เอง) ใหผู้เขผู้าไปปฏติบวัตติ
ภารกติจนตีชิ้ ไมล่นานนวักพวกเขากด็ยนดอาวรุธ และเครพพื่องไมผู้เครพพื่องมพอตล่าง ๆของเมพองนวัชิ้นมาทวัชิ้งหมด และยวังไดผู้
ปลผู้นทรวัพยร์สมบวัตติทรุกอยล่างของชาวเมพองไปจนหมดสติชิ้นดผู้วย

แตล่เมพพื่อผผผู้แทนทราบวล่ามตีสถานทตีพื่อตีกหลายแหล่งทล่ามกลางพวกอาบติเจนสร์ ซนพื่งเปฟ็นสถานทตีพื่ทตีพื่มวัพื่งควัพื่งและเตด็มไป
ดผู้วยสมบวัตติพวัสถานเปฟ็นอวันมากซนพื่งจะตกเปฟ็นของเจผู้าชาย ผผผู้แทนสวันตะปาปาจนงจงใจทตีพื่จะใชผู้อรุบายในการ
แยล่งชติงเอาผลประโยชนร์ทตีพื่จะไดผู้จากสถานทตีพื่เหลล่านวัชิ้นไปจากเจผู้าชาย เพราะเหตรุนตีชิ้ผผผู้แทนจนงประกาศ
นติรโทษกรรมใหผู้แกล่พวกอาบติเจนสร์ แมผู้วล่าพวกเขาจะยวังไมล่ไดผู้เปลตีพื่ยนแปลงความเชพพื่อเลยแมผู้แตล่นผู้อยกด็
สามารถคพนดตีกวับศาสนจวักรคาทอลติกไดผู้อตีก ผผผู้แทนสวันตะปาปาไดผู้แจผู้งใหผู้เจผู้าชายทราบวล่า พระองคร์ไมล่มตี
อทานาจทตีพื่จะจวัดการธรุระใด ๆในสถานทตีพื่เหลล่านวัชิ้น เจผู้าชายกด็ทรงเรตียกรผู้องใหผู้ผผผู้แทนอธติบายความหมายของ
สติพื่งทตีพื่เขาพผดถนงนตีชิ้ ผผผู้แทนตอบวล่า “ความหมายของขผู้าพเจผู้ากด็คพอวล่าประชาชนไดผู้รวับการนติรโทษกรรม



สทาหรวับความผติดของเขาแลผู้วและไดผู้คพนดตีกวับศาสนจวักรเรตียบรผู้อยแลผู้ว ดวังนวัชิ้นพวกเขารวมทวัชิ้งทรุกสติพื่งทตีพื่พวก
เขาครอบครองอยผล่จนงอยผล่ภายใตผู้การครุผู้มครองของศาสนจวักร และโดยความนวัยนตีชิ้สถานทตีพื่ทรุกแหล่งทตีพื่เปฟ็นของ
พวกอาบติเจนสร์ หรพอเกตีพื่ยวขผู้องกวับพวกเขากด็จะตกเปฟ็นกรรมสติทธติธิ์ของศาสนจวักรสถานเดตียว” เจผู้าชายทรง
รผผู้สนกขรุล่นเคพองและไมล่พอใจอยล่างมากจนงไดผู้เคลพพื่อนทวัพทตีพื่อยผล่ภายใตผู้การบวังควับบวัญชาของพระองคร์ และยก
ทวัพไปโจมตตีเมพองปป้อมปราการแหล่งอพพื่น ๆของพวกอวัลบติเจนสร์ อยล่างไรกด็ตามพระองคร์กด็พบวล่าผผผู้แทน
สวันตะปาปาไดผู้ใชผู้อรุบายอยล่างเดตียวกวันตล่อพระองคร์อตีก ซนพื่งททาใหผู้พระองคร์ทรงรผผู้สนกเอพอมระอาจนงไดผู้เสดด็จ
ออกจากกองทวัพผสมนวัชิ้นและกลวับราชววังไป 

ขณะนวัชิ้นทล่านเอติรร์ลไซมล่อนกทาลวังลผู้อมเมพองโฟอติคซร์ไวผู้โดยมตีสาเหตรุหลวักมาจากการตายของนผู้องชายของเขา
ซนพื่งถผกฆล่าโดยทล่านเอติรร์ลแหล่งเมพองโฟอติคซร์ผผผู้มตีความเชพพื่อแบบปฏติรผป เอติรร์ลไซมล่อนไดผู้ตวัชิ้งทวัพอยผล่หนผู้าปราสาท
แหล่งเมพองโฟอติคซร์อยผล่นาน 10 ววันซนพื่งในชล่วงเวลาดวังกลล่าวเขาไดผู้บรุกเขผู้าโจมตตีเมพองอยผล่บล่อย ๆแตล่กด็ถผก
ตผู้านทานไวผู้ไดผู้เสมอ เมพพื่อเขาไดผู้ทราบขล่าววล่า กองทวัพของชาวเมพองอารร์รากอนกทาลวังยกทวัพเตด็มอวัตราศนกมรุล่ง
หนผู้ามาทางเขาเพพพื่อจะแกผู้แคผู้นทตีพื่ททาใหผู้กษวัตรติยร์ของพวกเขาตผู้องสติชิ้นพระชนมร์ไป เอติรร์ลไซมล่อนจนงสวัพื่งยกเลติก
การลผู้อมเมพองแลผู้วยกทวัพไปประจวัญหนผู้ากวับชาวเมพองอารร์รากอน ทล่านเอติรร์ลแหล่งโฟอติคซร์กด็ไมล่โอกาสงาม ๆ
นตีชิ้ใหผู้ผล่านไปจนงไดผู้ยกกองทวัพบรุกตะลรุยเขผู้าโจมตตีทผู้ายขบวนกองทวัพของทล่านเอติรร์ลไซมล่อน ขณะเดตียวกวัน
พวกอารร์รากอนทตีพื่อยผล่ขผู้างหนผู้ากด็ตตีขนาบจนททาใหผู้กองทวัพของทล่านเอติรร์ลไซมล่อนตผู้องพล่ายแพผู้ไปอยล่างยวับเยติน
และบตีบบวังควับใหผู้เอติรร์ลไซมล่อนตผู้องเกด็บตวัวกบดานอยผล่ในเมพองคารร์แคสสวัน 

หลวังจากนวัชิ้นไมล่นานผผผู้แทนของสวันตะปาปากด็ไดผู้ททาการเรตียกประชรุมสภาทตีพื่เมพองมอนทร์ฟปีลเยอรร์เพพพื่อปรวับ
แผนปฏติบวัตติการทางทหารในการตล่อสผผู้กวับพวกอาบติเจนสร์ และเพพพื่อเปฟ็นการใหผู้เกตียรตติแกล่เอติรร์ลไซมอนซนพื่ง
สามารถมาปรากฏตวัวไดผู้เพราะกองทวัพชาวเมพองอารร์รากอนไมล่ไดผู้ฉวยโอกาสในชวัยชนะของตนเอง และ
ไมล่สนใจทตีพื่จะปปิดลผู้อมเมพองคารร์แคสสวันไวผู้ และเพราะการละเลยนตีชิ้เอง เอติรร์ลไซมล่อนจนงฉวยโอกาสกลวับไป
ยวังเมพองมอนทร์ฟปีล-เยอรร์ไดผู้ เมพพื่อพบกวันในทตีพื่ประชรุมสภาแลผู้วผผผู้แทนในนามของสวันตะปาปากด็ไดผู้กลล่าวชม
เชยเอติรร์ลไซมล่อนเปฟ็นอวันมาก และไดผู้ประกาศวล่า ทล่านเอติรร์ลผผผู้นตีชิ้ควรจะไดผู้เปฟ็นเจผู้าผผผู้ครอบครองทรุกประเทศ
ทตีพื่ยนดไดผู้จากพวกอวัลบติเจนสร์ในอนาคต ผผผู้แทนสวันตะปาปาจนงไดผู้ตวัชิ้งชพพื่อและฉายาของเขาวล่า “ทหารทตีพื่
ชทานาญศนกและกระตพอรพอรผู้นขององคร์พระเยซผครติสตร์ และเปฟ็นผผผู้ปกปป้องความเชพพื่อของคาทอลติก เปฟ็นผผผู้ทตีพื่
ไมล่มตีใครสามารถจะพติชติตไดผู้” ขณะนวัชิ้นเองกด็มตีคนนทาสาสร์นไดผู้นทาขล่าวมาบอกวล่า ประชาชนทราบวล่าทล่าน



เอติรร์ลไซมล่อนอยผล่ในทตีพื่ประชรุมสภาจนงไดผู้จวับอาวรุธ และกทาลวังยกพวกมาทตีพื่นตีพื่เพพพื่อฆล่าเขาโทษฐานทตีพื่เปฟ็นผผผู้กล่อ
ความไมล่สงบสรุขและสรผู้างความเดพอดรผู้อนใหผู้แกล่ประชาชน ขล่าวนตีชิ้กด็ททาใหผู้ทตีพื่ประชรุมสภาสวับสนวรุล่นวายไป
หมด และถนงแมผู้วล่าเมพพื่อสวักครผล่ใหญล่ ๆกล่อนหนผู้านตีชิ้นวัชิ้นเอติรร์ลไซมอนจะไดผู้รวับฉายาวล่า ผผผู้ปกปป้องความเชพพื่อทตีพื่
ไมล่มตีใครเอาพติชติตไดผู้ แตล่ตอนนตีชิ้เขากด็ยตินดตีทตีพื่สามารถกระโดดออกนอกหนผู้าตล่างไดผู้อยล่างหวรุดหวติดและแอบ
หลบหนตีออกจากเมพองนวัชิ้นไปไดผู้ 

หลวังจากนวัชิ้นไมล่นานสวันตะปาปาเองไดผู้เรตียกประชรุมสภาอตีกครวัชิ้งทตีพื่เมพองลาทอแรน ในการประชรุมครวัชิ้งนตีชิ้ไดผู้มตี
การใหผู้อทานาจอยล่างมากมายแกล่พวกผผผู้คผู้นหาและสอบสวนพวกอวัลบติเจนสร์ ดวังนวัชิ้นจนงมตีพวกอวัลบติเจนสร์
จทานวนมากทตีพื่ถผกประหารชตีวติตทวันทตี ในททานองเดตียวกวับการประชรุมสภาในครวัชิ้งทตีพื่แลผู้ว การประชรุมสภาใน
ครวัชิ้งนตีชิ้ไดผู้มตีการเนผู้นยชิ้ทาถนงเกตียรตติยศทวัชิ้งปวงทตีพื่ตวัชิ้งใจจะมอบใหผู้แกล่เอติรร์ลไซมล่อนในการประชรุมสภาทตีพื่เมพองมอ
นทร์พตีลเยอรร์นวัชิ้น และไดผู้ใหผู้มอบอทานาจแกล่เขาในการจวัดเตรตียมกองทวัพขนชิ้นอตีกเพพพื่อยกไปตล่อสผผู้กวับพวกอวัลบติ
เจนสร์ ทล่านเอติรร์ลไซมล่อนจนงรตีบเดตินทางไปยวังราชสทานวักทวันทตีเพพพื่อรวับพระราชทานรางววัล เมพพื่อไดผู้รวับรางววัล
เกตียรตติยศแลผู้วเอติรร์ลไซมล่อนกด็เรติพื่มระดมกทาลวังจากกองทหารคล่ายตล่าง ๆทวัพื่วสารทติศ และขณะนตีชิ้เขามตีกองทวัพ
ทตีพื่ยติพื่งใหญล่และนล่าเกรงขาม เมพพื่อเขาไดผู้ทราบขล่าววล่าภรรยาของเขาถผกลผู้อมอยผล่ในเมพองนารร์บอนเนล่โดย
กองทวัพทตีพื่นทาโดยทล่านเอติรร์ลแหล่งเมพองเทาเลาสร์ เขาจนงปณติธานวล่าถผู้าเปฟ็นไปไดผู้เขาจะขอกทาจวัดพวกอวัลบติเจน
สร์ใหผู้หมดสติชิ้นไปจากแผล่นดตินเลยทตีเดตียว เมพพื่อคติดดวังนวัชิ้นแลผู้วเอติรร์ลไซมล่อนจนงยกทวัพไปชล่วยภรรยาของตน เมพพื่อ
กองทวัพอวัลบติเจนสร์เผชติญหนผู้ากวับกองทวัพของเขากด็เกติดการตล่อสผผู้กวันขนชิ้นอยล่างดรุเดพอด และพวกอวัลบติเจนสร์
กลวับเปฟ็นผผผู้มตีชวัยในการศนกครวัชิ้งนตีชิ้ แตล่เอติรร์ลไซมล่อนกวับพวกกด็ยวังสามารถหลบหนตีออกจากสนามรบเขผู้าไปใน
ปราสาทแหล่งเมพองนารร์บอนเนล่ หลวังจากนวัชิ้นเมพองเทาเลาสร์กด็ถผกกองทวัพของพวกอวัลบติเจนสร์ตตีคพนมาไดผู้อตีก 

อยล่างไรกด็ตาม สวันตะปาปากด็ยวังคงสนวับสนรุนความตวัชิ้งใจของเอติรร์ลไซมล่อนจนงไดผู้รวบรวมกทาลวังขนชิ้นเพพพื่อใหผู้
เอติรร์ลไซมล่อนสานตล่อเจตนารมณร์อวันชวัพื่วรผู้ายของตนเองใหผู้สทาเรด็จ ดวังนวัชิ้นจนงททาใหผู้เอติรร์ลไซมล่อนสามารถยก
กองทวัพทตีพื่จวัดเตรตียมขนชิ้นใหมล่ไปลผู้อมเมพองเทาเลาสร์ไวผู้อตีก เอติรร์ลทตีพื่โหดรผู้ายผผผู้นตีชิ้ไดผู้โจมตตีเมพองนวัชิ้นอยล่างดรุเดพอด 
แตล่เมพพื่อถผกตผู้านทานกลวับมาจนตผู้องพบกวับความพล่ายแพผู้ครวัชิ้งยติพื่งใหญล่ในชตีวติต เขากด็จมปลวักอยผล่กวับความทรุกขร์
ใจ ยติพื่งไปกวล่านวัชิ้นไดผู้มตีเหตรุการณร์ทตีพื่ตอกยชิ้ทาความพล่ายแพผู้ของทล่านเอติรร์ลไซมล่อนใหผู้ยพื่ทาแยล่ลงถนงทตีพื่สรุดอตีกคพอ 
กล่อนทตีพื่กองทวัพของเขาจะฟฟฟื้นตวัวจากความระสพื่ทาระสายและขววัญหนตีดตีฝป่อนวัชิ้นเอง ทล่านเอติรร์ลแหล่งเมพอง
โฟอติคซร์กด็ปรากฏตวัวขนชิ้นนทาหนผู้ากองทวัพอวันนล่าเกรงขามเขผู้าโจมตตีกองทวัพทตีพื่กทาลวังหล่อเหตีพื่ยวของเอติรร์ลไซมล่อน



ซชิ้ทาอตีก และกด็สามารถเอาชนะพวกเขาไดผู้อยล่างงล่ายดาย ผผผู้แทนของสวันตะปาปาไดผู้เสนอวล่าจะรวบรวม
กองทวัพใหญล่ใหผู้แกล่เขาอตีก ซนพื่งจะเปฟ็นไปดผู้วยความยากลทาบากและตผู้องใชผู้เวลาอยล่างนผู้อย ๆกด็ 3 ปปี แตล่ใน
ทตีพื่สรุดเขากด็ตอบตกลงและเหด็นชอบตามขผู้อเสนอแนะและแผนการดวังกลล่าวนวัชิ้น 

สามปปีใหผู้หลวัง ทล่านเอติรร์ลไซมล่อนขรุนนางผผผู้มตีจติตใจควับแคบกด็สามารถออกรบไดผู้อตีก ครวัชิ้งนตีชิ้เขาไดผู้ใชผู้กองกทาลวัง
ทตีพื่เขามตีอยผล่ทวัชิ้งหมดในการโจมตตีเมพองเทาเลาสร์ และเขาไดผู้ลผู้อมไวผู้เปฟ็นเวลานานถนง 9 เดพอน ครวัชิ้งหนนพื่งพวกทตีพื่
ถผกลผู้อมไดผู้ตตีโตผู้กลวับมาและในเวลานวัชิ้นเองทล่านเอติรร์ลไซมล่อนกด็ถผกฆล่าตาย กองทวัพทตีพื่ลผู้อมเมพองอยผล่นวัชิ้นจนงถอน
ตวัวกลวับไป ผผผู้แทนสวันตะปาปาคนนตีชิ้ซนพื่งมตีชพพื่อวล่า เบอรร์แทรนดร์ กด็แกล่ชรามากแลผู้วและเหนพพื่อยลผู้ากวับการตผู้อง
ตติดตามกองทวัพจนงไดผู้ขอรผู้องใหผู้เรตียกตวัวเขากลวับเพราะเหตรุอายรุมากและมตีโรคภวัยไขผู้เจด็บตล่าง ๆมารรุมเรผู้า 
สวันตะปาปาจนงไดผู้เรตียกเบอรร์แทรนดร์กลวับ และไดผู้แตล่งตวัชิ้ง คอนเรดซนพื่งเปฟ็นผผผู้ปกครองดผแลเขตศาสนจวักร
แหล่งเมพองพอรร์ทวัวใหผู้เปฟ็นผผผู้แทนของสวันตะปาปาแทนเบอรร์แทรนดร์ ผผผู้แทนคนนตีชิ้กด็ตวัชิ้งใจทตีพื่จะเจรติญรอยตามผผผู้
แทนคนกล่อน และไดผู้ขล่มเหงพวกอวัลบติเจนสร์ดผู้วยความรรุนแรงจนถนงทตีพื่สรุด เขายวังไดผู้ชวักชวนใหผู้กษวัตรติยร์แหล่ง
ประเทศฝรวัพื่งเศสยกทวัพไปลผู้อมเมพองเทาเลาสร์ดผู้วยตวัวของพระองคร์เอง และกดดวันใหผู้พวกทตีพื่อยผล่ในนติกาย
ครติสเตตียนแทผู้ในกลรุล่มทตีพื่เขาเหด็นวล่ามตีความเชพพื่อทตีพื่ออกนอกลผล่นอกทางและดพชิ้อดนงนวัชิ้นยอมหวันกลวับมาเชพพื่อฟปัง
ศาสนจวักรคาทอลติก แตล่โดยความเปฟ็นจรติงแลผู้วกษวัตรติยร์แหล่งฝรวัพื่งเศสกด็ยวังยกยล่องและเรตียกพวกเขาวล่า พวก
อวัลบติเจนสร์ผผผู้กลผู้าหาญ เมพพื่อทล่านเอติรร์ลแหล่งเมพองเทาเลาสร์ทราบขล่าวการจวัดเตรตียมทวัพครวัชิ้งใหญล่โดยกษวัตรติยร์
แหล่งฝรวัพื่งเศสนตีชิ้ ทล่านเอติรร์ลจนงไดผู้สล่งพวกผผผู้หญติง เดด็ก ๆ และฝผงสวัตวร์เลตีชิ้ยงไปไวผู้ในทตีพื่ลวับและปลอดภวัยซนพื่งอยผล่
ทล่ามกลางภผเขา ไดผู้สวัพื่งใหผู้ททาการไถกลบพพชิ้นดตินและเรพอกสวนไรล่นาใหผู้หมดเพพพื่อวล่ากองทวัพของกษวัตรติยร์จะ
ไมล่มตีอาหารสทาหรวับมผู้า และทล่านเอติรร์ลยวังไดผู้พยายามททาทรุกอยล่างทตีพื่แมล่ทวัพผผผู้ชทานาญศนกจะกระททากวันเพพพื่อจะ
ททาใหผู้ศวัตรผตกอยผล่ในภาวะยากลทาบากและเพลตีพื่ยงพลชิ้ทาในการททาสงคราม ดผู้วยยรุทธวติธตีเหลล่านตีชิ้ไมล่นานนวักหลวัง
จากทตีพื่กองทวัพฝรวัพื่งเศสยกเขผู้ามาในอาณาเขตของเมพองเทาเลาสร์ตล่างกด็ตผู้องทนทรุกขร์ทรมานกวับการกวันดาร
อาหารอยล่างทตีพื่สรุด ซนพื่งไดผู้กดดวันใหผู้กองทวัพของขผู้าศนกตผู้องยวังชตีพดผู้วยการกตินซากศพมผู้าและศพสรุนวัข อาหาร
เหลล่านตีชิ้มตีพติษตล่อรล่างกายและไดผู้กล่อใหผู้เกติดโรคระบาดขนชิ้น ความทรุกขร์ลทาบากทตีพื่ไมล่คาดคติดนตีชิ้ ไดผู้ททาใหผู้กษวัตรติยร์
ตผู้องตกอยผล่ในความทรุกขเวทนาอยล่างใหญล่หลวง อยล่างไรกด็ตามราชบรุตรผผผู้ทรงสพบทอดราชบวัลลวังกร์ตล่อจาก
พระองคร์ทรงตวัชิ้งพระทวัยทตีพื่จะททาสงครามตล่อไป แตล่ไมล่นานนวักพระองคร์กด็พล่ายแพผู้ตล่อทล่านเอติรร์ลแหล่งเมพองเทา
เลาสร์ในการททาสงครามทวัชิ้ง 3 ครวัชิ้ง ตล่อมานางกษวัตรติยร์ซนพื่งเปฟ็นพระมารดาพรผู้อมดผู้วยหวัวหนผู้าผผผู้ปกครองดผแล
เขตศาสนจวักรทวัชิ้ง 3 คนไดผู้รวบรวมกองทวัพทตีพื่นล่าเกรงขามขนชิ้นอตีก และไดผู้ใชผู้เลล่หร์เหลตีพื่ยมอวันแยบยลลล่อลวง



ใหผู้ทล่านเอติรร์ลแหล่งเมพองเทาเลาสร์มาเขผู้ารล่วมในการประชรุมปรนกษาหารพอกวัน แลผู้วทล่านเอติรร์ลกด็ถผกหวักหลวังและ
ถผกจวับกรุมกลายเปฟ็นนวักโทษ ทล่านไดผู้ถผกควบครุมตวัวมาอยผล่ตล่อหนผู้าพวกศวัตรผของทล่านดผู้วยเทผู้าเปลล่าและหผู้าม
ไมล่ใหผู้สวมหมวกประจทาตทาแหนล่ง และยวังถผกบวังควับใหผู้เหด็นดผู้วยกวับเงพพื่อนไขทตีพื่นล่าอวัปยศดวังตล่อไปนตีชิ้ 
1) ทล่านจะตผู้องใหผู้คทาสวัตยร์ปฏติญาณวล่า จะทติชิ้งความเชพพื่อทตีพื่ทล่านเคยปกปป้องมาจนบวัดนตีชิ้ 
2) ทล่านจะตผู้องยอมอยผล่ใตผู้อทานาจของศาสนจวักรแหล่งกรรุงโรม 
3) ทล่านจะตผู้องยกโจแอนบรุตรสาวของทล่านใหผู้สมรสกวับพตีพื่ชายหรพอนผู้องชายคนหนนพื่งของกษวัตรติยร์แหล่ง

ฝรวัพื่งเศส 
4) ทล่านจะตผู้องใหผู้อาจารยร์คาทอลติก 6 คนทตีพื่สอนเกตีพื่ยวกวับศติลปศาสตรร์และนวักอวักษรศาสตรร์ 2 คนพทานวัก

อยผล่ทตีพื่เมพองเทาเลาสร์
5) ทล่านจะตผู้องรวับกางเขนและรวับใชผู้โดยการททาสงครามกวับพวกซาราเซด็น (พวกมรุสลติม) ในแผล่นดติน

ศวักดติธิ์สติทธติธิ์นาน 5 ปปี 
6) ทล่านจะตผู้องรพชิ้อกทาแพงเมพองเทาเลาสร์ใหผู้ราบเสมอพพชิ้นดติน 
7) ทล่านจะตผู้องททาลายกทาแพงและคล่ายคผประตผหอรบของเมพองและปราสาทแหล่งอพพื่น ๆ ของทล่านอตีก 30 

แหล่งตามทตีพื่ผผผู้แทนจะแจผู้งใหผู้ทราบ 
8) ทล่านจะตผู้องเปฟ็นนวักโทษในเรพอนจทาลผวรตีพื่ทตีพื่เมพองปารตีสจนกวล่าบรุตรสาวของทล่านจะถผกมอบใหผู้แกล่พวกทตีพื่

รวับมอบอทานาจจากกษวัตรติยร์ 

หลวังจากทตีพื่ไดผู้กทาหนดเงพพื่อนไขทตีพื่นล่าเจด็บปวดเหลล่านตีชิ้แลผู้วกด็เกติดการขล่มเหงอยล่างรรุนแรงตล่อพวกอวัลบติเจนสร์ มตี
คนเปฟ็นอวันมากไดผู้รวับความทรุกขร์ทรมานและพลชตีพเพราะความเชพพื่อของตนเอง ยติพื่งไปกวล่านวัชิ้นไดผู้มตีการปปิดหผ
ปปิดตาประชาชนมากขนชิ้นไปอตีกคพอ ไดผู้มตีคทาสวัพื่งประกาศออกมาอยล่างชวัดเจนวล่า บรุคคลธรรมดาจะไมล่ไดผู้รวับ
อนรุญาตใหผู้อล่านพระควัมภตีรร์บรติสรุทธติธิ์ ผผผู้ทตีพื่จะอล่านไดผู้จะตผู้องเปฟ็นนวักบวชในลวัทธตินติกายคาทอลติกเทล่านวัชิ้น

การขล่มเหงพวกอวัลบติเจนสร์อยล่างรรุนแรงไดผู้เกติดขนชิ้นอตีกครวัชิ้งหนนพื่งทตีพื่เมพองเทลลร์ ในปปี ค.ศ.1620 ขณะทตีพื่ผผผู้รวับใชผู้
กทาลวังเทศนาในทตีพื่ประชรุมนมวัสการของพวกปฏติรผปอยผล่นวัชิ้นกองทวัพคาทอลติกไดผู้บรุกโจมตตีและฆล่าคนเหลล่านวัชิ้น
ตายไปเปฟ็นจทานวนมาก สตรตีคนหนนพื่งซนพื่งเปฟ็นคนมตีชพพื่อเสตียงมากไดผู้ถผกเตพอนวล่า ใหผู้เปลตีพื่ยนศาสนาของนางเสตีย
เถอะ ถผู้าไมล่เหด็นแกล่ชตีวติตของตนเองอยล่างนผู้อยกด็ใหผู้เหด็นแกล่ชตีวติตของทารกทตีพื่นางอรุผู้มอยผล่ในมพอนวัชิ้น นางไดผู้
กลล่าวดผู้วยใจกลผู้าหาญโดยไมล่หววัพื่นไหวเลยวล่า “ขผู้าพเจผู้าไดผู้ออกจากประเทศอติตาลตี ซนพื่งเปฟ็นบผู้านเกติดเมพอง



นอนของขผู้าพเจผู้าและยอมทติชิ้งทตีพื่ดตินทตีพื่ขผู้าพเจผู้ามตีอยผล่ทตีพื่นวัพื่น เพราะเหด็นแกล่องคร์พระเยซผครติสตร์มติใชล่หรพอ และจะ
ใหผู้ขผู้าพเจผู้ายอมมาทติชิ้งพระองคร์เสตียทตีพื่นตีพื่หรพอ? สล่วนเรพพื่องเกตีพื่ยวกวับลผกนผู้อยของขผู้าพเจผู้า กด็เปฟ็นการสมควรยติพื่ง
กวล่านวัชิ้นอตีกทตีพื่ขผู้าพเจผู้าจะยอมมอบเขาใหผู้ถผกฆล่าตายเสตีย ในเมพพื่อพระเจผู้าเองกด็ทรงมอบพระบรุตรของ
พระองคร์ใหผู้ลงมาสติชิ้นพระชนมร์เพพพื่อเราทวัชิ้งหลายมติใชล่หรพอ?” 

โดมตินติโค เบอรร์โตผู้ เดด็กหนรุล่มอายรุ 16 ปปี ไดผู้ปฏติเสธทตีพื่จะเปลตีพื่ยนความเชพพื่อเปฟ็นคาทอลติกจนงถผกจวับใหผู้นวัพื่งบน
หลวังลาตวัวหนนพื่งโดยใหผู้หวันหนผู้าไปทางหาง เขาถผกบวังควับใหผู้จวับหางลาตวัวนวัชิ้นไวผู้ และถผกพาไปทตีพื่ตลาดใน
สภาพเชล่นนตีชิ้ ทล่ามกลางเสตียงตบมพอโหล่รผู้องแสดงความสะใจจากคนทวัพื่วไปทตีพื่พบเหด็น หลวังจากนวัชิ้นคนเหลล่า
นวัชิ้นไดผู้ใชผู้ไฟเผารล่างกายเขาไปหลายสล่วนจนในทตีพื่สรุดเขากด็ตายเพราะทนความเจด็บปวดอยล่างแสนสาหวัสนวัชิ้น
ไมล่ไหว 

หญติงสาวอวัลบติเจนสร์คนหนนพื่งทตีพื่สพบเชพชิ้อสายจากครอบครวัวขรุนนางไดผู้ถผกจวับและถผกนทาตวัวแหล่ไปตามถนนสาย
ตล่าง ๆโดยใหผู้เธอสวมมงกรุฎประจทาตทาแหนล่งผผผู้นทาศาสนาซนพื่งททาดผู้วยกระดาษไวผู้บนศตีรษะ หลวังจากทตีพื่พวก
เขาไดผู้เยาะเยผู้ย และโบยตตีเธอแลผู้วกด็บอกใหผู้เธอรผู้องเรตียกชพพื่อนวักบรุญตล่าง ๆ แตล่เธอกลวับกลล่าววล่า “ความไวผู้
วางใจและความรอดของขผู้าพเจผู้ามตีอยผล่ในพระเยซผครติสตร์เทล่านวัชิ้น เพราะแมผู้แตล่นางมารตียร์หญติงพรหมจารตียร์
เองกด็ไมล่สามารถจะรอดพผู้นบาปไดผู้ ถผู้าปราศจากพระครุณทตีพื่มาจากบรุตรของนาง” เมพพื่อเธอกลล่าวเชล่นนตีชิ้ฝผง
ชนกด็พากวันวติพื่งกรผเขผู้ามารรุมฆล่าเธอจนตาย

เหตตุการณซ์เกกกี่ยวกรับการขข่มเหงในประเทศฝรรักี่งเศสทรัขึ้งทกกี่เกริดขขขึ้นกข่อนและระหวข่างสงครามกลางเมสือง

การปฏติรผปความเชพพื่อทตีพื่ผติด ๆเกตีพื่ยวกวับสวันตะปาปาไดผู้เกติดขนชิ้นในชล่วงแรก ๆทตีพื่ประเทศฝรวัพื่งเศสคพอ ใน
ศตวรรษทตีพื่ 3 อวัลเมอรติควัส ผผผู้มตีการศนกษาสผงกวับศติษยร์ของทล่านอตีก 6 คนไดผู้ถผกสวัพื่งใหผู้นทาตวัวไปเผาทตีพื่กรรุงปารตีส
โทษฐานไมล่เชพพื่อวล่าพระเจผู้าสถติตยร์อยผล่ในขนมปปังศวักดติธิ์สติทธติธิ์มากกวล่าขนมปปังอพพื่น ๆ และหมติพื่นประมาทวล่าการ
สรผู้างแทล่นบผชาหรพอศาลตล่าง ๆสทาหรวับนวักบรุญทวัชิ้งหลายนวัชิ้นเปฟ็นการบผชารผปเคารพ สล่วนการเผาเครพพื่องหอม
บผชาพวกนวักบรุญกด็เปฟ็นเรพพื่องเหลวไหลไรผู้สาระ ทวัชิ้งยวังกลล่าวอตีกวล่าการจผบววัตถรุมงคลนวัชิ้นเปฟ็นเรพพื่องทตีพื่นล่าหวัวเราะ
เยาะเยผู้ยและเปลล่าประโยชนร์โดยสติชิ้นเชติง การพลตีชตีพของอวัลเมอรติควัสกวับพวกลผกศติษยร์ของทล่านนวัชิ้นเปฟ็น
สาเหตรุสทาควัญทตีพื่คนเปฟ็นอวันมากหวันมายอมรวับวล่า ความเขผู้าใจของทล่านเหลล่านวัชิ้นถผกตผู้องแลผู้ว ดวังนวัชิ้นความ



เชพพื่อในพระครติสตร์จนงเจรติญขนชิ้นและเผยแพรล่ออกไปเรพพื่อย ๆ ในทตีพื่สรุดความเชพพื่อนตีชิ้กด็ไมล่เพตียงแพรล่กระจายไป
หลายพพชิ้นทตีพื่ในประเทศฝรวัพื่งเศสเทล่านวัชิ้น แตล่ยวังไดผู้กระจายไปในประเทศอพพื่น ๆ อตีกเปฟ็นจทานวนมาก

ในปปี ค.ศ.1524 ทตีพื่เมพองเมลเดด็นในประเทศฝรวัพื่งเศส มตีชายคนหนนพื่งชพพื่อ จอหร์น เคลติรร์ค ไดผู้เอาใบประกาศ
แผล่นหนนพื่งไปตติดไวผู้ทตีพื่ประตผของพระวติหารแหล่งศาสนจวักรคาทอลติกแหล่งหนนพื่ง ซนพื่งในประกาศนวัชิ้นทล่านไดผู้เรตียก
สวันตะ- ปาปาวล่า “ผผผู้ทรยศตล่อพระครติสตร์” ดผู้วยความผติดนตีชิ้ทล่านจนงไดผู้ถผกเฆตีพื่ยนซชิ้ทาแลผู้วซชิ้ทาอตีกหลายตล่อหลาย
ครวัชิ้ง และถผกประทวับตราดผู้วยเหลด็กรผู้อนแดงบนหนผู้าผากของทล่านหลายแหล่ง เมพพื่อถผกปลล่อยตวัวกลวับไปบผู้าน
และมารดาเหด็นตราทตีพื่หนผู้าผากของทล่านจนงไดผู้รผู้องดผู้วยเสตียงอวันดวังวล่า “สรรเสรติญพระครติสตร์และขอตผู้อนรวับ
ตราประทวับเหลล่านตีชิ้เพราะเหด็นแกล่พระองคร์” ภายหลวังจอหร์น เคลติรร์คไดผู้เดตินทางไปยวังเมพองเมด็ทซร์ในแควผู้นล
อรร์เรผู้นซร์ และไดผู้ไปรพชิ้อททาลายรผปเคารพบางอยล่าง ซนพื่งโทษนตีชิ้เองททาใหผู้ทล่านถผกตวัดมพอขวาและจมผก เนพชิ้อหนวัง
ทตีพื่แขนและขาทวัชิ้ง 2 ขผู้าง และทตีพื่หนผู้าอกกด็ถผกดนงใหผู้ฉตีกออกดผู้วยคตีม แตล่ขณะทตีพื่ตผู้องทนทรุกขร์ทรมานกวับความ
ทารรุณโหดรผู้ายเหลล่านตีชิ้นวัชิ้น ทล่านกด็ยวังมตีใจสงบพอทตีพื่จะรผู้องเพลงสดรุดตีบททตีพื่ 115 ซนพื่งเปฟ็นบททตีพื่หผู้ามการบผชา
รผปเคารพโดยตรง เมพพื่อเพลงจบลงทล่านกด็ถผกจวับโยนเขผู้าไปในกองไฟและถผกเผาจนกลายเปฟ็นเถผู้าถล่าน
 
ประมาณชล่วงเวลาเดตียวกวันนวัชิ้นเอง หลายคนทตีพื่มตีความเชพพื่อแบบปฏติรผปไดผู้ถผกโบยตตี ถผกนทาตวัวเขผู้าเครพพื่องดนง
ขผู้อตล่อใหผู้หลรุดจากกวัน ถผกเฆตีพื่ยน และถผกเผาจนตาย เหตรุการณร์เหลล่านตีชิ้ไดผู้เกติดขนชิ้นหลายพพชิ้นทตีพื่ในประเทศ
ฝรวัพื่งเศสโดยเฉพาะอยล่างยติพื่งในกรรุงปารตีส เมพองลติโมซติน และเมพองเมลดผู้า 

ทตีพื่เมพองเมลดผู้านตีพื่เอง มตีชาวเมพองคนหนนพื่งไดผู้ถผกเผาดผู้วยไฟอล่อน ๆเพพพื่อใหผู้ตายอยล่างชผู้า ๆและทรมานทตีพื่สรุด
โทษฐานทตีพื่ไปกลล่าววล่าพติธตีมติสซาถพอเปฟ็นการปฏติเสธฤทธานรุภาพและความจรติงเรพพื่องการสติชิ้นพระชนมร์และ
การทนทรุกขร์ทรมานขององคร์พระเยซผครติสตร์ทตีพื่ไมผู้กางเขนอยล่างเหด็นไดผู้ชวัด

ทตีพื่กรรุงปารตีส อเลด็คซานเดอรร์ แคนวัส ซนพื่งเปฟ็นนวักเทศนร์ของพวกปฏติรผปไดผู้ถผกเผาดผู้วยไฟอล่อน ๆเพพพื่อใหผู้ตาย
อยล่างชผู้า ๆ และยวังมตีชายอตีก 4 คนถผกจวับโยนเขผู้าไปในเปลวไฟโทษฐานทตีพื่แจกเอกสารดผหมติพื่นการททาพติธตี
มติสซา



ปปีเตอรร์ กอเดด็ท ชาวเมพองเจนวัวไดผู้ถผกเผาตามคทารผู้องเรตียนของลรุงเขาเองซนพื่งเปฟ็นโรมวันคาทอลติกทตีพื่ใจแคบ 
นอกจากนตีชิ้จอหร์น พอยเทอรร์ ซนพื่งเปฟ็นศวัลยแพทยร์ไดผู้ถผกตวัดลติชิ้นแลผู้วถผกนทาตวัวไปเผาไฟจนตาย 

ทตีพื่เมพองอารร์แรส เมพองฟอนทานติส และเมพองรผทติเอติรร์ส มตีหลายคนตผู้องพลตีชตีพเพราะมตีความเชพพื่อแบบปฏติรผป 
ในเมพองรผทติเอติรร์สนวัชิ้น สตตีเฟน บรผน ถผกปรวับโทษโดยถผกเผาไฟโทษฐานปฏติเสธไมล่ยอมเขผู้ารล่วมพติธตีมติสซา ใน
ขณะทตีพื่เอมล่อน เดอ ลาวอย ซนพื่งเปฟ็นผผผู้รวับใชผู้ในครติสตจวักรแหล่งเมพองบวัวเดตียอรุคซร์ ไดผู้ถผกรผู้องเรตียนโดยนวักบวช
โรมวันคาทอลติกในเมพองนวัชิ้น เพพพื่อนฝผงของทล่านไดผู้แนะนทาใหผู้ทล่านแอบหนตีไปอยล่างลวับๆ แตล่ทล่านไดผู้ปฏติเสธไมล่
ยอมททาตามคทาแนะนทานวัชิ้น เมพพื่อถผกนทาตวัวไปสอบสวนแลผู้ว ทล่านกด็ถผกนทาตวัวไปดนงขผู้อตล่อใหผู้หลรุดออกจากกวัน 
ขณะทตีพื่ทล่านถผกทรมานจนถนงทตีพื่สรุดนวัชิ้นทล่านไดผู้หนรุนใจตนเองดผู้วยคทาพผดวล่า “รล่างกายนตีชิ้จะตผู้องตายครวัชิ้งหนนพื่ง
แตล่จติตวติญญาณจะมตีชตีวติตอยผล่ เพราะแผล่นดตินของพระเจผู้านวัชิ้นดทารงอยผล่ชวัพื่วนติรวันดรร์” ในทตีพื่สรุดทล่านกด็หมดสตติ 
แตล่เมพพื่อฟฟฟื้นคพนสตติแลผู้วทล่านกด็อธติษฐานเพพพื่อคนเหลล่านวัชิ้นทตีพื่ขล่มเหงทล่าน จากนวัชิ้นทล่านกด็ถผกถามวล่าทล่านจะ
ยอมรวับความเชพพื่อของโรมวันคาทอลติกหรพอไมล่? ทล่านกด็ยวังคงยพนกรานทตีพื่จะปฏติเสธอยล่างแขด็งขวันจนงไดผู้ถผกปรวับ
โทษใหผู้นทาตวัวไปเผาไฟ เมพพื่อเอมล่อนถผกครุมตวัวไปอยผล่ในแดนประหารแลผู้ว ทล่านกด็กลล่าววล่า “โอ องคร์พระผผผู้
เปฟ็นเจผู้า ขอจงรตีบชล่วยขผู้าพระองคร์ อยล่าทรงชวักชผู้าเลย ขอทรงอยล่าดผหมติพื่นฝปีพระหวัตถร์ของพระองคร์เอง” 
และเมพพื่อทล่านจทาไดผู้วล่ามตีบางคนเคยเขผู้าฟปังคทาเทศนาของทล่าน ทล่านจนงกลล่าวแกล่พวกเขาวล่า “เพพพื่อน ๆของ
ขผู้าพเจผู้าเออ๋ย ขผู้าพเจผู้าขอเตพอนสตติใหผู้ทล่านหมวัพื่นศนกษา และเรตียนรผผู้เกตีพื่ยวกวับขล่าวประเสรติฐอยล่างถล่องแทผู้ 
เพราะวล่าพระวจนะของพระเจผู้านวัชิ้นยล่อมดทารงอยผล่เปฟ็นนติตยร์ จงอรุตสล่าหร์แสวงหาทตีพื่จะรผผู้จวักนชิ้ทาพระทวัยของ
พระเจผู้า และอยล่ากลวัวคนเหลล่านวัชิ้นทตีพื่ฆล่าไดผู้แตล่กาย แตล่ไมล่มตีอทานาจเหนพอจติตวติญญาณนวัชิ้น” เพชฌฆาตจนงรตีบ
บตีบคอทล่านจนตายแลผู้วศพของทล่านกด็ถผกเผาในเวลาตล่อมา

ในปปี ค.ศ.1545 แฟรนซติส บรติบารร์ดซนพื่งเปฟ็นเลขาของพระคารร์ดตินวัล เดอ เพลเลล่ยร์ไดผู้ถผกตวัดลติชิ้นและถผกเผา
โทษฐานพผดเขผู้าขผู้างพวกปฏติรผป สล่วนในปปี ค.ศ.1545 เจมสร์ โคบารร์ดซนพื่งเปฟ็นครผโรงเรตียนในเมพองเซผู้
นทร์ไมเคติชิ้ล ไดผู้ถผกเผาไฟโทษฐานทตีพื่กลล่าววล่า พติธตีมติสซานวัชิ้นไมล่มตีประโยชนร์และเปฟ็นเรพพื่องเหลวไหลไรผู้สาระ 
ประมาณชล่วงเวลาเดตียวกวันนวัชิ้นมตีชาย 14 คนถผกเผาทตีพื่เมพองเมลดผู้า ภรรยาของพวกเขาไดผู้ถผกบวังควับใหผู้มอง
ดผการพลตีชตีพของพวกเขา



ในปปี ค.ศ.1546 ปปีเตอรร์ ชาพด็อท ไดผู้นทาพระควัมภตีรร์ภาษาฝรวัพื่งเศสจทานวนมากเขผู้าไปขายในประเทศฝรวัพื่งเศส
อยล่างเปปิดเผย ทล่านจนงถผกพติพากษาใหผู้นทาตวัวไปเผาไฟเสตีย หลวังจากนวัชิ้นไมล่นานคนขาพติการคนหนนพื่งแหล่ง
เมพองเมตียอรุคซร์, ครผโรงเรตียนคนหนนพื่งชพพื่อ สตตีเฟน พอลลติออท แหล่งเมพองฟปีรล่า และชายคนหนนพื่งทตีพื่มตีชพพื่อวล่า 
จอหร์น อติงลติช กด็ไดผู้ถผกเผาทวัชิ้งเปฟ็นเพราะความเชพพื่อของเขา 

ไมเคติชิ้ล ไมชตีลอท ไดผู้รวับแจผู้งใหผู้ทราบวล่าเขาจะยอมปฏติเสธความเชพพื่อแลผู้วไดผู้รวับการไวผู้ชตีวติต หรพอจะยนดมวัพื่น
กวับความเชพพื่อนวัชิ้นและตผู้องถผกเผาดผู้วยไฟ เขาไดผู้เลพอกเอาอยล่างทตีพื่ 2 และไดผู้พผดถผู้อยคทาหนรุนใจวล่า “พระเจผู้า
ไดผู้ทรงประทานพระครุณแกล่ขผู้าพเจผู้าเพพพื่อจะไมล่ปฏติเสธความจรติงนวัชิ้น และจะทรงประทานกทาลวังแกล่ขผู้าพเจผู้า
เพพพื่อจะอดทนตล่อไฟนวัชิ้นไดผู้” 

ทตีพื่เมพองแลนเกรด็สชาย 5 คนกวับหญติง 2 คนไดผู้ทนทรุกขร์ทรมานเพราะมตีความเชพพื่อแบบปฏติรผป ซนพื่งในครวัชิ้งนวัชิ้น
หญติงทตีพื่มตีอายรุนผู้อยทตีพื่สรุดในกลรุล่มไดผู้หนรุนใจคนอพพื่น ๆ วล่า “ววันนตีชิ้เราทวัชิ้งหลายจะไดผู้เขผู้าพติธตีมงคลมงคลสมรสกวับ
พระเยซผครติสตร์ และอยผล่กวับพระองคร์ตลอดไปเปฟ็นนติตยร์”

หลวังจากกษวัตรติยร์เฮด็นรตีพื่ทตีพื่ 2 แหล่งประเทศฝรวัพื่งเศสไดผู้ขนชิ้นครองราชบวัลลวังกร์ กด็มตีเหตรุการณร์ทตีพื่ไมล่คาดคติดเกติดขนชิ้น
อยล่างมากมายตามมาทวันทตี ชล่างฝปีมพอคนหนนพื่งถผกจวับโทษฐานททางานในววันนวักบรุญ เมพพื่อเขาถผกถามวล่าททาไม
เขาจนงละเมติดกฎเกณฑร์ทางศาสนาเชล่นนตีชิ้ คทาตอบของเขากด็คพอ “ขผู้าพเจผู้าเปฟ็นคนยากจน และจะหววังพนพื่งสติพื่ง
ใดไมล่ไดผู้เลยนอกจากกทาลวังกายของตวัวเองเทล่านวัชิ้น ความจทาเปฟ็นททาใหผู้ขผู้าพเจผู้าตผู้องขยวัน และความรผผู้สนกผติด
ชอบชวัพื่วดตีของขผู้าพเจผู้าไดผู้บอกขผู้าพเจผู้าวล่าไมล่มตีววันอพพื่นใดนอกจากววันสะบาโตเทล่านวัชิ้นทตีพื่ขผู้าพเจผู้าตผู้องถพอรวักษา
ไวผู้ใหผู้บรติสรุทธติธิ์โดยละเวผู้นจากการททางาน” เมพพื่อเขาไดผู้แสดงความคติดเหด็นออกไปเชล่นนวัชิ้น เขากด็ถผกนทาตวัวไป
ขวังไวผู้ในครุกและตล่อมาไดผู้ถผกเผาจนตาย

ชายหนรุล่มคนหนนพื่งชพพื่อ โธมวัส เปฟ็นชาวเมพองเจนวัวไดผู้ตล่อวล่าชาวโรมวันคาทอลติกคนหนนพื่งเพราะไดผู้สบถสาบาน
โดยใชผู้ถผู้อยคทาหมติพื่นประมาท โธมวัสจนงถผกแจผู้งความวล่าเปฟ็นคนในนติกายความเชพพื่อทตีพื่ออกนอกลผล่นอกทาง เขา
จนงถผกเผาทตีพื่กรรุงปารตีส ยวังมตีชายหนรุล่มอตีก 3 คนทตีพื่ถผกเผาเชล่นกวันทตีพื่เมพองไลออนสร์ โดยชาย 2 คนมตีเชพอกคลผู้อง
ไวผู้รอบคอของเขา แตล่คนทตีพื่ 3 เคยเปฟ็นพนวักงานรวับใชผู้ของกษวัตรติยร์จนงไดผู้รวับการยกเวผู้นจากการกระททาทตีพื่นล่า
อวัปยศอดสผเชล่นนวัชิ้น อยล่างไรกด็ตามเขากลวับขอรผู้องใหผู้ตวัวเองไดผู้รวับการปฏติบวัตติอยล่างนล่าอดสผในลวักษณะ



เดตียวกวันกวับเพพพื่อนของเขาเพพพื่อเปฟ็นการถวายพระเกตียรตติยศแดล่องคร์พระผผผู้เปฟ็นเจผู้า คทาขอรผู้องของเขากด็ไดผู้รวับ
การปฏติบวัตติตาม เมพพื่อพวกเขารผู้องเพลงสดรุดตีบทหนนพื่งจบลงดผู้วยใจรผู้อนรนเปฟ็นอวันมากแลผู้ว เขาทวัชิ้ง 3 คนกด็
ถผกไฟเผาผลาญจนตาย

ไซมล่อน ลาโลชาวเมพองเจนตีวา, มวัทธติว ไดโมเนด็ทซนพื่งเคยใชผู้ชตีวติตอยล่างเหลวแหลกแตล่ไดผู้กลวับใจใหมล่แลผู้ว และ
นติโคลวัส นตีล คนขายหนวังสพอแหล่งกรรุงปารตีส ทวัชิ้ง 3 คนไดผู้ถผกเผาดผู้วยขผู้อหาทตีพื่ประกาศตวัววล่ามตีความเชพพื่อแบบ
ปฏติรผป 

ปปีเตอรร์ เซอรร์เรล่ซนพื่งกล่อนหนผู้านตีชิ้เคยเปฟ็นบาทหลวง แตล่เมพพื่อทล่านคติดใครล่ครวญถนงความเชพพื่อทตีพื่ผติด ๆของ
สวันตะปาปา ในทตีพื่สรุดทล่านกด็รวับเอาความเชพพื่อแบบปฏติรผป และไดผู้ฝฝึกหวัดเปฟ็นชล่างททารองเทผู้า ทล่านมตีนผู้องชาย
คนหนนพื่งอยผล่ทตีพื่เมพองเทาเลาสร์ซนพื่ง เปฟ็นโรมวันคาทอลติกทตีพื่ใจคอควับแคบ แตล่ดผู้วยความรวักนผู้อง เซอรร์เรล่จนงเดติน
ทางไปทตีพื่เมพองนวัชิ้น โดยหววังวล่าจะสามารถชวักนทาเขาใหผู้หวันกลวับจากความเชพพื่อทตีพื่ไรผู้สาระเหลล่านวัชิ้น ภรรยา
ของนผู้องชายไมล่เหด็นดผู้วยกวับการกระททาเชล่นนวัชิ้นจนงไปฟป้องรผู้องทล่านททาใหผู้ทล่านตผู้องถผกจวับ แตล่ทล่านไดผู้
ประกาศแสดงความเชพพื่อของทล่านอยล่างเตด็มทตีพื่ ผผผู้พติพากษาจนงถามเกตีพื่ยวกวับอาชตีพของทล่านซนพื่งทล่านไดผู้ตอบวล่า
“เมพพื่อไมล่นานมานตีชิ้ขผู้าพเจผู้าไดผู้ททางานเปฟ็นชล่างททารอง เทผู้า” ผผผู้พติพากษากด็พผดขนชิ้นวล่า “เมพพื่อไมล่นานมานตีชิ้หรพอ 
ถผู้าอยล่างนวัชิ้นเมพพื่อกล่อนนตีชิ้ทล่านททางานอะไร ?” เซอรร์เรล่กด็พผดแสดงความรผผู้สนกออกมาวล่า “เรพพื่องนวัชิ้นแทบจะ
ททาใหผู้ขผู้าพเจผู้ารผผู้สนกละอายใจทตีพื่จะบอกใหผู้ทล่านทราบ เพราะเปฟ็นอาชตีพทตีพื่ชวัพื่วชผู้าทตีพื่สรุดและตพื่ทาทรามทตีพื่สรุดทตีพื่
มนรุษยร์จะคติดไดผู้” จากถผู้อยคทาเหลล่านตีชิ้กด็ททาใหผู้ทรุกคนซนพื่งอยผล่ทตีพื่นวัพื่นคาดวล่า ทล่านคงจะเคยเปฟ็นฆาตกรหรพอเปฟ็น
ขโมย และทตีพื่ทล่านพผดนตีชิ้กด็พผดจากความรผผู้สนกสทานนกผติดทตีพื่ทล่านมตีอยผล่ อยล่างไรกด็ตามผผผู้พติพากษาไดผู้สวัพื่งทล่านใหผู้
อธติบายอยล่างชวัดเจนวล่า สติพื่งทตีพื่ทล่านพผดนวัชิ้นหมายความวล่าอยล่างไรกวันแนล่ เซอรร์เรล่กด็ระบายความรผผู้สนกออกมา
ทวัชิ้งนชิ้ทาตาวล่า “โอผู้ เมพพื่อกล่อนนตีชิ้ขผู้าพเจผู้าเปฟ็นบาทหลวงโรมวันคาทอลติกมากล่อน” คทาตอบนตีชิ้ททาใหผู้ผผผู้พติพากษา
เดพอดดาลเปฟ็นอยล่างยติพื่งจนงไดผู้พติพากษาลงโทษใหผู้นทาตวัวเซอรร์เรล่ไปประจานและดผหมติพื่นเหยตียดหยามกล่อนเปฟ็น
อวันดวับแรก แลผู้วใหผู้ตวัดลติชิ้นของทล่านออกเสตีย หลวังจากนวัชิ้นใหผู้นทาตวัวไปเผาตล่อหนผู้าคนทวัชิ้งปวงเพพพื่อไมล่ใหผู้เปฟ็น
เยตีพื่ยงอยล่างแกล่คนอพพื่น ๆ



ในปปี ค.ศ. 1548 มองสติเอ บลอนเดด็ล พล่อคผู้าอวัญมณตีผผผู้มวัพื่งควัพื่งไดผู้ถผกจวับกรุมทตีพื่เมพองลตีอองคร์และถผกสล่งตวัวไปยวัง
กรรุงปารตีส และทตีพื่กรรุงปารตีสนตีพื่เองทล่านไดผู้ถผกเผาเพราะเหตรุความเชพพื่อของทล่านตามคทาสวัพื่งของศาลในปปีค.ศ. 
1549

ในปปี ค.ศ. 1554 ชายคนหนนพื่งทตีพื่มตีความเชพพื่อแบบปฏติรผปไดผู้ถผกจวับกรุมพรผู้อมดผู้วยบรุตรชายและบรุตรสาวของ
ทล่านและในขณะนวัชิ้นไดผู้มตีชายอตีกผผผู้หนนพื่งไดผู้ถผกจวับกรุมไปพรผู้อมกวัน พวกเขาทวัชิ้ง 4 ชตีวติตไดผู้ถผกครุมตวัวไปขวังไวผู้ใน
ปราสาทแหล่งเมพองนติเวอรร์เนล่ เมพพื่อถนงววันพติจารณาคดตีพวกเขากด็ประกาศตวัววล่ามตีความเชพพื่อแบบปฏติรผปอยล่าง
แทผู้จรติง พวกเขาจนงถผกพติพากษาใหผู้นทาตวัวไปประหารชตีวติต และในขณะทตีพื่เจผู้าหนผู้าทตีพื่กทาลวังเตรตียมการ
ประหารดผู้วยการถผตวัวพวกเขาดผู้วยนชิ้ทามวัน กทามะถวัน และดตินปฟนอยผล่นวัชิ้นเองพวกเขากด็พากวันรผู้องออกมาวล่า 
“ทาเกลพอเลย ทาเกลพอลงมาบนเนพชิ้อหนวังทตีพื่จะเปฟปี่อยเนล่าและดตด็มไปดผู้วยความบาปนตีชิ้เลย” พวกเขาจนงถผก
ตวัดลติชิ้นกล่อน แลผู้วจากนวัชิ้นอตีกซวักครผล่ตล่อมาจนงถผกนทาตวัวไปเผาไฟ และเชพชิ้อเพลติงอยล่างดตีทตีพื่ทาไวผู้ทวัพื่วตวัวของพวก
เขากด็ททาใหผู้เปลวไฟเผาไหมผู้อยล่างรรุนแรงจนพวกเขาตผู้องพลตีชตีพไปอยล่างนล่าสยดสยอง 

การสรังหารหมผข่อยข่างนข่ากลรัวในประเทศฝรรักี่งเศส ในปปี ค.ศ.1572

พฤตติกรรมอวันเหตีชิ้ยมโหดซนพื่งไดผู้กล่อใหผู้เกติดการนองเลพอดอยล่างปป่าเถพพื่อนตล่อไปนตีชิ้ไดผู้เกติดขนชิ้นในปปี ค.ศ.1572 
กลล่าวคพอกษวัตรติยร์ชารร์ลสทตีพื่ 9 แหล่งประเทศฝรวัพื่งเศสและพระชนนตีแคธธารตีนพระมารดาของพระองคร์ไดผู้
คบคติดกวับบรรดาบาทหลวงทวัชิ้งหลายททาการวางแผนการโดยมตีเปป้าหมายทตีพื่จะททาลายลผู้างรากเหงผู้าของ
พวกโปรแตสแตดุ๊นทร์ใหผู้หมดสติชิ้นในคราวเดตียวกวัน ทวัชิ้ง 2 คนไดผู้กทาหนดแผนการไวผู้ 2 อยล่างดผู้วยกวัน อยล่าง
แรกคพอ กษวัตรติยร์ไดผู้ทรงสวัพื่งใหผู้เจผู้าชายโคลติกนตีพื่ซนพื่งเปฟ็นพวกฮผกตีนอท (ชาวฝรวัพื่งเศสทตีพื่มตีความเชพพื่อแบบโปร
แตสแตดุ๊นทร์) ยกกองทวัพเขผู้าไปตล่อสผผู้กวับกลรุล่มประเทศทตีพื่อยผล่ตพื่ทากวล่าระดวับนชิ้ทาทะเล (เนเธอรร์แลนดร์, เบลเยตีพื่ยม,
ลวักเซมเบติรร์ก) ซนพื่งโดยวติธตีนตีชิ้พระองคร์กด็จะทราบจทานวน และทราบชพพื่อของพวกทตีพื่อยผล่ฝป่ายเจผู้าชายโคลติกนตีพื่ 
แผนการทตีพื่ 2 กด็คพอ กษวัตรติยร์ชารร์ลสทตีพื่ 9 ไดผู้ออกอรุบายโดยการยกเจผู้าหญติงมารร์กผไรทร์ เดอ แวโลอติสซนพื่งเปฟ็น
นผู้องสาวของพระองคร์และเปฟ็นหญติงรผปงามแตล่ขาดครุณธรรมประจทาใจใหผู้อภติเษกสมรสกวับเจผู้าชายเฮด็นรตีพื่
แหล่งเมพองนาแวรร์เรล่ ซนพื่ งเปฟ็นหวัวหนผู้าเจผู้าชายทวัชิ้งหลายของพวกโปรแตส แตดุ๊นทร์ในประเทศฝรวัพื่งเศส และยวัง
เปฟ็นรวัชทายาททตีพื่จะไดผู้รวับการสวมมงกรุฎใหผู้เปฟ็นกษวัตรติยร์แหล่งนาแวรร์เรล่ตล่อไปในอนาคต บรรดาขรุนนางชวัชิ้น
นทาของพวกโปรแตสแตดุ๊นทร์ตล่างกด็ไดผู้รวับการเชพชิ้อเชติญใหผู้ไปยวังกรรุงปารตีส และไดผู้รวับการตผู้อนรวับจากพระนาง



แคธธารตีนทตีพื่หนผู้าซพพื่อใจคต โดยแสรผู้งททาเปฟ็นใหผู้ความเคารพทรุกอยล่าง แขกรวับเชติญทตีพื่มตีชพพื่อเสตียงทตีพื่สรุดคพอพระ
นางจตีนเนล่ ดตี อวัลเบรทพระราชตินตีแหล่งเมพองนาแวรร์เรล่ซนพื่งเปฟ็นพระมารดาของเจผู้าชายเฮด็นรตีพื่นวัพื่นเอง และเปฟ็นผผผู้
ทตีพื่ยนดมวัพื่นตล่อความเชพพื่อของพวกฮผกตีนอทเปฟ็นทตีพื่สรุด พระนางจตีนเนล่ รผผู้สนกหวาดกลวัวกวับการขอเปฟ็นพวันธมติตร
โดยการสมรสนตีชิ้ และพระนางไดผู้เดตินทางออกจากอาณาจวักรเลด็ก ๆของพระองคร์ คพอเมพองนาแวรร์เรล่นตีชิ้ดผู้วย
พระทวัยทตีพื่ประหววัพื่นพรวัพื่นพรนงเพพพื่อมาเยตีพื่ยมกรรุงปารตีสในครวัชิ้งนตีชิ้ พระนางจตีนเนล่ทรงประทวับอยผล่ทตีพื่นวัพื่นไมล่ถนง 1 
สวัปดาหร์กด็สติชิ้นพระชนมร์ ซนพื่งแทบจะไมล่ตผู้องสงสวัยเลยวล่าการสติชิ้นพระชนมร์ของพระนางจตีนเนล่เกติดขนชิ้นจากการ
ถผกลอบวางยาพติษ เนพพื่องจากสตติปปัญญาอวันปราดเปรพพื่องและความซพพื่อตรงของพระนางนวัชิ้นยล่อมททาใหผู้
พระนางเปฟ็นศวัตรผทตีพื่อวันตรายทตีพื่สรุดของพวกโรมวันคาทอลติก 

อยล่างไรกด็ตามเจผู้าชายเฮด็นรตีพื่แหล่งนาแวรร์เรล่ไดผู้ถผกหวล่านลผู้อมใหผู้เชพพื่อวล่าการสติชิ้นพระชนมร์ของพระมารดานวัชิ้น
เกติดขนชิ้นจากสาเหตรุการตายโดยธรรมชาตติ ดวังนวัชิ้นพติธตีการอภติเษกสมรสทตีพื่ไมล่เหมาะสมนตีชิ้ไดผู้ประกอบพติธตีขนชิ้น
ตล่อหนผู้าคนทวัชิ้งปวงโดยพระคาดตินวัลแหล่งเมพองบวัวรร์บอนบนเวทตียกพพชิ้นสผงทตีพื่ไดผู้จวัดเตรตียมขนชิ้นนอกกทาแพงค
รติสตจวักรเพพพื่อการนตีชิ้โดยเฉพาะทตีพื่กรรุงปารตีสเมพพื่อววันทตีพื่ 18 สติงหาคม คศ. 1572 ตกเยด็นคผล่อภติเษกสมรสทวัชิ้ง 2 
กด็ถผกแหล่แหนไปยวังพระราชววังแหล่งหนนพื่งกลางกรรุงปารตีส เพพพื่อจะทรงรวับอาหารคพื่ทาในงานเลตีชิ้ยงพติธตีเฉลติมฉลอง
งานอภติเษกสมรมรล่วมกวัน มตีการจวัดงานเลตีชิ้ยงกวันอยล่างหรผหราและบรรดาแขกเหรพพื่อตล่างกด็ไดผู้รวับเกตียรตติใหผู้
รวับประทานอาหารรล่วมกวับผผผู้ปกครองดผแลเขตศาสนจวักรและกษวัตรติยร์ชารร์ลสทตีพื่ 9 แหล่งฝรวัพื่งเศสทตีพื่กรรุงปารตีส
ในววันนวัชิ้นเอง 

อตีก 4 ววันตล่อมาคพอ ในววันทตีพื่ 22 สติงหาคม 1572 ขณะทตีพื่เจผู้าชายโคลติกนตีพื่แมล่ทวัพแหล่งเมพองนาแวรร์เรล่กทาลวัง
เสดด็จกลวับจากการประชรุมสภาการปกครองนวัชิ้นเอง ทล่านกด็ถผกลอบยติงทตีพื่แขนทวัชิ้งสองขผู้าง ทล่านจนงกลล่าวกวับ
นวักเทศนร์ประจทาตวัวของพระมารดาของทล่านทตีพื่ลล่วงลวับไปแลผู้ววล่า “โอผู้! ทล่านผผผู้เปฟ็นพตีพื่ชายในพระครติสตร์ของ
ขผู้าพเจผู้าเออ๋ย บวัดนตีชิ้ขผู้าพเจผู้าทราบแลผู้ววล่าขผู้าพเจผู้าเปฟ็นผผผู้ทตีพื่พระเจผู้าทรงรวักอยล่างแทผู้จรติง เพราะดผู้วยเหด็นแกล่
ความบรติสรุทธติธิ์ของพระองคร์ ขผู้าพเจผู้าจนงถผกยติงจนบาดเจด็บเชล่นนตีชิ้” ถนงแมผู้วล่านวักเทศนร์ทตีพื่สวัตยร์ซพพื่อผผผู้นวัชิ้นจะทผล
แนะนทาใหผู้ทล่านหนตีไปเสตียโดยเรด็ว ทล่านกด็ยวังคงยพนกรานทตีพื่จะประทวับอยผล่ในกรรุงปารตีสนวัพื่นเอง อตีกไมล่นานตล่อ
มาทล่านกด็ถผกสวังหารโดยเบด็มจวัส เบสเมล่ ผผผู้ซนพื่งไดผู้กลล่าวยอมรวับในภายหลวังวล่า เขาไมล่เคยเหด็นใครทตีพื่กลผู้าเผชติญ
ความตายไดผู้อยล่างกลผู้าหาญและเดด็ดเดตีพื่ยวเหมพอนเจผู้าชายผผผู้บวังควับบวัญชากองทวัพทล่านนตีชิ้เลย



พติธตีอภติเษกสมรสนตีชิ้ไดผู้จวัดขนชิ้นในววันทตีพื่ 18 สติงหาคม สล่วนววันทตีพื่ 24 นวัชิ้นซนพื่งเปฟ็นชล่วงเรติพื่มตผู้นของเทศกาลนวักบรุญ
บารร์โธโลมติวเปฟ็นววันกทาหนดสทาหรวับแผนการการสวังหารหมผล่ทตีพื่จะเกติดขนชิ้นนวัชิ้น เมพพื่อถนงเวลาตตี 2 ระฆวังแหล่ง
นวักบรุญเกอรร์เมน แอล ออเซอรร์โรอติส กด็ดวังขนชิ้นอยล่างชผู้า ๆซนพื่งเปฟ็นการบล่งบอกวล่าจะมตีการตายเกติดขนชิ้น เมพพื่อ
สวัญญาณไดผู้ดวังขนชิ้นแลผู้ว ทล่านดรุดุ๊คแหล่งเมพองกผอติสกด็นทาพวกบรติวารของเขาไปยวังบผู้านของเจผู้าชายโคลติกนตีพื่ ทล่าน
ดรุดุ๊คคอยอยผล่ขผู้างลล่างขณะทตีพื่บรติวารทวัชิ้งหลายของทล่าน ซนพื่งนทาโดยชายหนรุล่มคนหนนพื่งทตีพื่ชพพื่อเบสเมล่บรุกขนชิ้นไปยวัง
หผู้องของเจผู้าชายโคลติกนตีพื่ผผผู้บวังควับบวัญชากองทวัพของพวกโปรแตสแตดุ๊นทร์ หลวังจากทตีพื่แทงทล่านหลายครวัชิ้งแลผู้ว
พวกนวัชิ้นกด็ไดผู้โยนทล่านลงมาทางหนผู้าตล่างตกลงไปทตีพื่พพชิ้นถนน แลผู้วพวกเขากด็ตวัดศตีรษะของรล่างนวัชิ้นออกทตีพื่
ถนนนวัพื่นเองและนทาไปมอบใหผู้แกล่สวันตะปาปา เทล่านวัชิ้นยวังไมล่พอพวกคาทอลติกทตีพื่ปป่าเถพพื่อนและโกรธแคผู้นจน
บผู้าคลวัพื่งยวังไดผู้ททาการดผหมติพื่นเหยตียดหยามศพของทล่านดผู้วยการตวัดแขนทวัชิ้งสองขผู้างและอววัยวะในทตีพื่ลวับออก
แลผู้วลากศพนวัชิ้นไปตามถนนถนงสามววัน จากนวัชิ้นกด็นทาศพไปมวัดทตีพื่ขผู้อเทผู้าแขวนใหผู้หผู้อยตวัวลงมาภายนอกกรรุง
ปารตีสนวัชิ้น ทวันทตีทตีพื่เจผู้าชายผผผู้ทรงเปปีปี่ยมลผู้นดผู้วยครุณความดตีทล่านนตีชิ้ตผู้องพลตีชตีพไปนวัชิ้น กองทหารพรผู้อมอาวรุธกด็
วติพื่งกรผกวันไปทวัพื่ว พวกเขาฆล่าบรุคคลสทาควัญทตีพื่มตีชพพื่อเสตียงและเปฟ็นพวกโปรแตสแตดุ๊นทร์ตายไปอตีกจทานวนมาก ซนพื่ง
ไดผู้แกล่ ทล่านเคผู้าทร์ รด็อชฟผคอลทร์ (เคผู้าทร์เปฟ็นตทาแหนล่งขรุนนางของประเทศฝรวัพื่งเศสซนพื่งเทตียบเทล่ากวับขรุนนางระ
ดวับเอติรร์ลของอวังกฤษ), เทลตินติอวัสซนพื่งเปฟ็นบรุตรเขยของเจผู้าชายผผผู้บวังควับบวัญชากองทวัพ, แอนโทนติอวัส, คลารติ
มอนทวัส, ทล่านมารร์ควติสแหล่งเมพองราเวลตีพื่ยร์ (มารร์ควติสเปฟ็นตทาแหนล่งขรุนนางซนพื่งอยผล่ระหวล่างขรุนนางระดวับดรุดุ๊คกวับ
เอติรร์ล), เลเวด็ส บวัสสติอวัส, บานดติเนอวัส, พลผเวตียรติอวัส และ เบอรร์เนอวัส เปฟ็นตผู้น ตล่อจากนวัชิ้นพวกเขากด็ยวังไดผู้ฆล่า
สามวัญชนเปฟ็นลทาดวับตล่อไป 

การประหวัตประหารในครวัชิ้งนตีชิ้ไดผู้ดทาเนตินตติดตล่อกวันเปฟ็นระยะเวลาหลายววันและไดผู้สวังหารชตีวติตครติสเตตียนผผผู้
บรติสรุทธติธิ์ไปนวับหมพพื่นคนเลยทตีเดตียว ซากศพถผกโยนทติชิ้งลงไปในแมล่นชิ้ทาศพแลผู้วศพเลล่า มตีเลพอดไหลนองเกลพพื่อน
พพชิ้นถนนแดงฉานไปหมด ขณะนวัชิ้นแมล่นชิ้ทาทตีพื่เคยใสสะอาดกด็แปดเปฟฟื้อนไปดผู้วยโลหติตของผผผู้บรติสรุทธติธิ์ดรุจลทาธาร
สายเลพอดเลยทตีเดตียว ฆาตกรเหลล่านวัชิ้นกด็บผู้าคลวัพื่งและกระหายเลพอดจนถนงขนาดทตีพื่ฆล่าพวกเดตียวกวันเองโดยไดผู้
ฆล่าคาทอลติกทรุกคนทตีพื่พวกเขาสงสวัยวล่าไมล่คล่อยเครล่งครวัดตล่อความเชพพื่อทตีพื่ชวัพื่วรผู้ายนตีชิ้ดผู้วย จากนวัชิ้นการกวาดลผู้าง
ซนพื่งเรติพื่มตผู้นทตีพื่กรรุงปารตีสกด็กระจายไปทวัพื่วทรุกอาณาบรติเวณของราชอาณาจวักรแหล่งนตีชิ้ เหตรุการณร์นตีชิ้ไดผู้เกติดขนชิ้น
ตติดตล่อกวันหลายววัน แตล่การฆล่าขนานใหญล่นวัชิ้นไดผู้เกติดขนชิ้นในชล่วง 3 ววันแรกซนพื่งกลล่าวกวันวล่ามตีผผผู้ชายและผผผู้หญติง
มากกวล่า 10,000 คนทรุกระดวับอายรุ และทรุกสถานภาพไดผู้ถผกสวังหารชตีวติตในชล่วงเวลาดวังกลล่าว 



การกระททาอวันปป่าเถพพื่อนเหลล่านตีชิ้ ไมล่ไดผู้จทากวัดอยผล่เฉพาะภายในเขตกทาแพงกรรุงปารตีสเทล่านวัชิ้น แตล่ไดผู้แพรล่ขยาย
ไปยวังเมพองและพพชิ้นทตีพื่อพพื่น ๆดผู้วย โดยเฉพาะอยล่างยติพื่งทตีพื่เมพองไลออนสร์ เมพองออรร์ลตีนสร์ เมพองเทาเลาสร์ และ
เมพองรผเอด็นซนพื่งความโหดรผู้ายทารรุณทตีพื่เกติดขนชิ้นนวัชิ้นกด็ไมล่มตีทตีพื่ใดจะทวัดเทตียมไดผู้อตีกแลผู้ว กลล่าวกวันวล่าในระยะเวลา
เพตียงเดพอนเดตียวเทล่านวัชิ้น มตีพวกโปรแตสแตดุ๊นทร์ทตีพื่ถผกฆล่าตายไปถนง 60,000 คนในประเทศฝรวัพื่งเศสเพตียงแหล่ง
เดตียว ซนพื่งเปฟ็นรายงานทตีพื่ไดผู้มาจากคนเหลล่านวัชิ้นทตีพื่เปฟ็นพยานยพนยวันถนงเรพพื่องนตีชิ้ 

ทตีพื่เมพองออรร์ลตีนสร์ มตีชาย หญติงและเดด็ก 1,000 คนถผกสวังหารชตีวติต และประชาชน 6,000 คนทตีพื่เมพองรผเอด็นกด็
ถผกสวังหารชตีวติตในลวักษณะเดตียวกวัน

ทตีพื่เมพองเมด็ลดติสมตี 200 คนถผกจวับไปขวังไวผู้ในครุก และถผกนทาตวัวออกมาตวัดเปฟ็นทล่อน ๆอยล่างไรผู้ความปรานตี
เหมพอนกวับแกะทตีพื่ถผกจวับมาเชพอดทติชิ้งเสตีย

ทตีพื่เมพองลตีอองคร์ ฝผงชน 600 คนถผกสวังหารหมผล่พรผู้อม ๆกวัน ผผผู้เคราะหร์รผู้ายเหลล่านตีชิ้ไดผู้ตกเปฟ็นเหยพพื่ออวันโอชะ
ของคมดาบซนพื่งถพออยผล่ในมพอของคนทตีพื่มตีจติตใจกระหายเลพอดซนพื่งเรตียกตวัวเองวล่า ครติสตจวักรคาทอลติก พล่อแมล่
บางคนถผกสวังหารชตีวติตขณะทตีพื่กทาลวังโอบกอดลผกนผู้อยซนพื่งเกาะตติดแนล่นอยผล่กวับพล่อแมล่ดผู้วยความอาลวัยรวัก มตีคน
จทานวน 300 คนถผกสวังหารในบผู้านของผผผู้ปกครองดผแลเขตครติสตจวักรแหล่งเมพองลตีอองคร์นวัพื่นเอง พวกนวักบวช
ทตีพื่รผู้อรนในทางทตีพื่ผติดนวัชิ้นไมล่ยอมใหผู้ใครนทาศพเหลล่านวัชิ้นไปฝปัง

ทตีพื่เมพองออกรุดุ๊สโตโบนล่า เมพพื่อชาวเมพองไดผู้ทราบขล่าวการสวังหารหมผล่ทตีพื่กรรุงปารตีสกด็พรผู้อมใจกวันปปิดประตผเมพองไมล่
ใหผู้พวกโปรแตสแตดุ๊นทร์เลด็ดลอดหนตีออกไปไดผู้แมผู้แตล่คนเดตียว จากนวัชิ้นพวกเขากด็ชล่วยกวันคผู้นหาทรุกคนทตีพื่อยผล่
ในขล่ายตผู้องสงสวัยวล่ามตีความเชพพื่อแบบปฏติรผปเพพพื่อนทาตวัวไปกรุมขวังและฆล่าอยล่างปป่าเถพพื่อน ความเหตีชิ้ยมโหดใน
ลวักษณะเดตียวกวันนตีชิ้ยวังไดผู้ถผกนทามาใชผู้ทตีพื่เมพองอะวารติควัพื่ม เมพองทรอยสร์ เมพองเทาเลาสร์ เมพองรผเอด็น และอตีก
หลายตล่อหลายแหล่ง การฆล่าฟปันอยล่างบผู้าระหพื่ทานตีชิ้ไดผู้เกติดขนชิ้นอยล่างตล่อเนพพื่อง จากเมพองหนนพื่งไปสผล่อตีกเมพองหนนพื่ง 
จากตทาบลหนนพื่งไปสผล่อตีกตทาบลหนนพื่ง จากหมผล่บผู้านหนนพื่งไปสผล่อตีกหมผล่บผู้านหนนพื่ง ตลอดทวัพื่วราชอาณาจวักรแหล่งนตีชิ้



ตล่อไปนตีชิ้เปฟ็นคทาพยานของธวัวนวัสไดผู้กลล่าวเปฟ็นพยานถนงสติพื่งทตีพื่เกติดขนชิ้นวล่า “สติพื่งทตีพื่เกติดขนชิ้นทตีพื่นตีชิ้ไดผู้แพรล่กระจายไป
ยวังเมพองใหญล่อพพื่น ๆ จากเมพองใหญล่ ๆกด็แพรล่ไปยวังเมพองเลด็ก ๆและหมผล่บผู้านตล่าง ๆจนกระทวัพื่งมตีรายงานวล่าทวัพื่ว
อาณาจวักรนตีชิ้มตีคนถผกฆล่าตายกวล่า 30,000 คนในการสวังหารหมผล่ทวัพื่วไปในครวัชิ้งนตีชิ้”

ไบรคาโมเทตียสชายชราอายรุ 70 ปปีและคาแวกเนตียสไดผู้ถผกจวับขนชิ้นรถลากแลผู้วลากตวัวไปลงโทษ หลวังจากทตีพื่
คนทวัชิ้ง สองไดผู้ถผกกระททาการอวัปยศอดสผในทรุกรผปแบบแลผู้วกด็ถผกนทาตวัวไปแขวนคอ แตล่ถผู้าใครยอมสารภาพ
เปฟ็นคนแรกกด็อาจจะไดผู้รวับการอภวัยโทษกด็ไดผู้ โดยใหผู้ยอมสารภาพตล่อหนผู้าสาธารณชนวล่า เจผู้าชายโคลติกนตีพื่ผผผู้
บวังควับบวัญชากองทวัพของพวกโปรแตสแตดุ๊นทร์ไดผู้คบคติดกวันวางแผนทตีพื่จะตล่อสผผู้และลผู้มลผู้างกวับกษวัตรติยร์ชารร์ลส
ทตีพื่ 9 แหล่งประะเทศฝรวัพื่งเศส แตล่คนทวัชิ้งสองกด็ปฏติเสธไมล่ยอมปฏติบวัตติตามคทาขผล่บวังควับนวัชิ้น

ทตีพื่เมพองบวัวรร์เดตียอรุกซร์โดยการปลรุกปปัปี่นของบาทหลวงคนหนนพื่งทตีพื่มตีชพพื่อวล่า แอนจตีเรตียส จนงททาใหผู้คน 264 คน
ตผู้องถผกฆล่าตาย และบางคนในพวกทตีพื่ตายนตีชิ้เปฟ็นสมาชติกสภาปกครองดผู้วย

ทตีพื่เมพองอะเจนดติควัมในแควผู้นเมน มตีการสวังหารหมผล่พวกโปรแตสแตนทร์อยล่างเหตีชิ้ยมโหดจากการยรุยงปลรุกปปัปี่น
ของอตีแมรวัส ซนพื่งเปฟ็นผผผู้สอบสวนและลงโทษความผติดดผู้านอาชญากรรม มตีขล่าวลพอแพรล่สะพวัดไปทวัพื่ววล่าพวก
โปร -แตสแตดุ๊นทร์ไดผู้ททาการปรนกษากวันทตีพื่จะททาลายศาสนจวักรโรมวันคาทอลติก พวกฝผงชนทตีพื่บผู้าคลวัพื่งจนงไดผู้จวับ
คน 100 คนมาจากทรุกพพชิ้นทตีพื่ ซนพื่งมตีทวัชิ้งชายและผผผู้หญติงโยนลงไปในแมล่นชิ้ทาไอกอนดผู้าซนพื่งไหลเลตียบเมพองนวัชิ้น

ตล่อไปนตีชิ้จะขอนทาบวันทนกทตีพื่นล่าสนใจซนพื่งเขตียนโดยชาวโรมวันคาทอลติกผผผู้หนนพื่งทตีพื่มตีการศนกษาและมตีจติตสทานนกผติด
ชอบชวัพื่วดตีอยล่างนล่าประหลาดมาเสนอเพพพื่อเปฟ็นพยานหลวักฐานทตีพื่แสดงใหผู้เหด็นถนงการประหวัตประหารผผผู้คน
เปฟ็นจทานวนมาก อยล่างนล่าสะพนงกลวัวนตีชิ้ 

“ทล่านเคผู้าทร์ เดอ เทลติกนตีพื่กด็ตกเปฟ็นเครพพื่องสวังเวยความปป่าเถพพื่อนของสวัตวร์รผู้ายในรล่างมนรุษยร์เชล่นกวัน ทล่านไดผู้
สมรสกวับบรุตรสาวของเจผู้าชายโคลติกนตีพื่กล่อนหนผู้านตีชิ้เพตียง 10 เดพอนเทล่านวัชิ้น สตีหนผู้าของทล่านมตีสงล่าราศตีและมตี
เสนล่หร์ชวนมองจนพวกอวันธพาลในคราบผผผู้ดตีทตีพื่บรุกเขผู้ามาเพพพื่อจะฆล่าทล่านถนงกวับเกติดความเมตตากรรุณาตล่อ
ทล่าน แตล่มตีอตีกพวกหนนพื่งทตีพื่ปป่าเถพพื่อนกวล่าไดผู้วติพื่งจผล่โจมเขผู้าไปสวังหารทล่านอยล่างไมล่ลวังเล”



“ในเวลาเดตียวกวันนวัชิ้นเอง เพพพื่อน ๆทรุกคนของเจผู้าชายโคลติกนตีพื่ตล่างกด็ถผกฆาตกรรมอยล่างเหตีชิ้ยมโหดทวัพื่วกรรุง
ปารตีส คนบรติสรุทธติธิ์เหลล่านตีชิ้ถผกฆล่าตายโดยไมล่มตีการแยกแยะวล่าเปฟ็นผผผู้ชาย ผผผู้หญติง หรพอ เดด็ก ถนนทรุกสายมตี
ซากศพกระจวัดกระจายอยผล่ทวัพื่วไป บาทหลวงบางคนซนพื่งถพอกางเขนทตีพื่มตีรผปพระเยซผตรนงไวผู้ในมพอขผู้างหนนพื่ง 
และถพอกรติชไวผู้ในมพออตีกขผู้างหนนพื่งไดผู้วติพื่งเขผู้าไปหาบรรดาหวัวหนผู้าของกลรุล่มผผผู้สวังหารเพพพื่อไปกทาชวับและเตพอน
พวกเขาไมล่ใหผู้ละเวผู้นแมผู้แตล่ญาตติสนติทหรพอมติตรสหายคนใดกด็ตาม”

“ทาวานเนด็ส ซนพื่งเปฟ็นนายพลของประเทศฝรวัพื่งเศส ทตีพื่งมงายและเชพพื่อถพอโชคลางอยล่างยติพื่งกด็เปฟ็นอตีกผผผู้หนนพื่งทตีพื่มตี
บทบาทสทาควัญทล่ามกลางฝผงชนทตีพื่คลวัพื่งศาสนาและไดผู้รล่วมกวันกล่ออาญากรรมสะเทพอนขววัญครวัชิ้ง
ประววัตติศาสตรร์นวัชิ้นดผู้วย เขาเปฟ็นผผผู้ทตีพื่ขตีพื่มผู้าไปตามถนนสายตล่าง ๆทวัพื่วกรรุงปารตีสและตะโกนออกคทาสวัพื่งแกล่ผผผู้ใตผู้
บวังควับบวัญชาของเขาวล่า “หลวัพื่งเลพอด หลวัพื่งเลพอดของมวันออกมาเลย หลวัพื่งเลพอดของมวันออกมาใหผู้หมดเพพพื่อ
วล่าเดพอนสติงหาคมนตีชิ้เองจะเปฟ็นเดพอนทตีพื่สดใสและสวล่างไสวเหมพอนเดพอนพฤษภาคม” เมพพื่อววันเวลาผล่านไป 
บรุตรชายของนายพลคนนตีชิ้ไดผู้เขตียนบอกเลล่าเรพพื่องราวจากความทรงจทาเกตีพื่ยวกวับชตีวติตของนายพลผผผู้
กระตพอรพอรผู้นในการหลวัพื่งเลพอดผผผู้นตีชิ้ใหผู้เราทราบวล่า ขณะทตีพื่บติดาของเขากทาลวังนอนใกลผู้จะถนงวาระสรุดทผู้าย
ของชตีวติตอยผล่บนเตตียง เขาไดผู้ททาการสารภาพบาปทวัชิ้งหมดของเขาตล่อบาทหลวง เมพพื่อบาทหลวงผผผู้นวัชิ้นฟปังจบ
แลผู้วกด็กลล่าวดผู้วยความประหลาดใจวล่า “อะไรนะ! ทล่านไมล่ไดผู้เอล่ยถนงการสวังหารหมผล่ทตีพื่เซผู้นทร์บารร์โธโลมติวเลย
หรพอ?” นายพลทาวานเนด็สไดผู้ตอบวล่า “ขผู้าพเจผู้าถพอวล่านวัพื่นเปฟ็นการกระททาทตีพื่เปปีปี่ยมลผู้นดผู้วยบรุญกรุศลอวันยติพื่ง
ใหญล่ซนพื่งสามารถชทาระบาปทวัชิ้งปวงของขผู้าพเจผู้าออกใหผู้หมดสติชิ้นไดผู้” ความคติดหลงผติดทตีพื่นล่ากลวัวเชล่นนตีชิ้คงมตีแตล่
ศาสนาเทตียมเทด็จเทล่านวัชิ้นทตีพื่จะหลอกตวัวเองใหผู้หลงเชพพื่อไดผู้!”

“ทตีพื่พระราชววังของกษวัตรติยร์แหล่งฝรวัพื่งเศสกด็เปฟ็นสถานทตีพื่อตีกแหล่งหนนพื่งทตีพื่มตีกลติพื่นไอของการฆล่าฟปันอยล่างรรุนแรง 
ขณะนวัชิ้นกษวัตรติยร์แหล่งเมพองนาแวรร์เรล่กทาลวังแปรพระราชฐานอยผล่ทตีพื่เขตลด็อฟเรล่โดยทตีพื่ขผู้าราชบรติพารทรุกคนของ
พระองคร์ตล่างกด็เปฟ็นโปรแตสแตดุ๊นทร์ดผู้วยกวันทวัชิ้งสติชิ้น สทาหรวับเหตรุการณร์ในพระราชววังหลวงนวัชิ้นมตีขผู้าราช
บรติพารหลายคนทตีพื่ถผกจผล่โจมอยล่างไมล่ทวันตวัชิ้งตวัวจนงถผกฆล่าตายอยผล่บนเตตียงพรผู้อมกวับภรรยาของเขานวัพื่นเอง แตล่
บางคนกด็วติพื่งหนตีทวัชิ้งทตีพื่รล่างกายยวังเปลพอยเปลล่าอยผล่และไดผู้ถผกทหารไลล่ตติดตามไปเขผู้าหผู้องโนผู้นออกหผู้องนตีชิ้จนดผ
ชลมรุนวรุล่นวายไปทวัพื่วพระราชววังไมล่เวผู้นแมผู้แตล่หผู้องโถงรวับรองชวัชิ้นในสรุด พระมเหสตีววัยแรกรรุล่นของกษวัตรติยร์เฮด็
นรตีพื่แหล่งเมพองนาวารร์เรไดผู้ถผกเสตียงสวับสนอลหมล่านอยล่างนล่ากลวัวปลรุกใหผู้ตพพื่นขนชิ้นมา และดผู้วยเกราวล่าจะมตีภวัย
มากรชิ้ทากรายพระสวามตีและชตีวติตของเธอเองเธอจนงรผผู้สนกหวาดกลวัวสรุดขตีดจนดผเหมพอนซากศพเลยทตีเดตียว 



พอไดผู้สตติบผู้างแลผู้วเธอกด็รตีบวติพื่งหนตีออกจากเตตียงเพพพื่อจะไปซบแทบพระบาทของกษวัตรติยร์แหล่งลด็อฟเรล่ซนพื่งเปฟ็น
พระเชษฐา (พตีพื่ชาย) ของเธอ แตล่ทวันทตีทตีพื่เธอเปปิดประตผออกมากด็มตีขผู้าราชบรติพารของเธอหลายคนวติพื่งกรผกวัน
เขผู้ามาเพพพื่อหาทตีพื่หลบภวัย พวกทหารกด็ไลล่กวดตามมาอยล่าง กระชวัชิ้นชติดและไดผู้ฆล่าขผู้าราชบรติพารโปรแตสแตดุ๊
นทร์ผผผู้หนนพื่งทตีพื่คลานเขผู้าไปหลบอยผล่ใตผู้เตตียงตล่อหนผู้าตล่อตาของเธอ อตีกสองคนกด็ถผกฟปันดผู้วยขวานดผู้ามยาวจน
ไดผู้รวับบาดแผลฉกรรจร์และทรรุดตวัวลงแทบเทผู้าของเธอจนเลพอดเปรอะเปฟฟื้อนเตด็มตวัวเธอไปหมด”

“ทล่านเคผู้าทร์ เดอ ลา โรเชด็ฟฟผคอลทร์ขรุนนางหนรุล่มซนพื่งเปฟ็นทตีพื่โปรดปรานของกษวัตรติยร์เพราะเปฟ็นผผผู้ทตีพื่มตีกรติยา
มรรยาทงดงาม มตีความสรุภาพอล่อนนผู้อม และมตีวาทศติลปป์ในการสนทนาไดผู้อยล่างออกรสชาตติและ
สนรุกสนานเพลติดเพลติน ทล่านไดผู้ใชผู้เวลาเยด็นววันนวัชิ้นเขผู้าเฝป้ากษวัตรติยร์และไดผู้ชล่วยใหผู้พระองคร์รผผู้สนกสทาราญพระ
ราชหฤทวัยเปฟ็นอยล่างยติพื่งในบรรยากาศทตีพื่ผล่อนคลายและเปฟ็นกวันเอง จนเวลาไดผู้ลล่วงเลยมาถนง 23 นาฬติกา 
แลผู้วอยผล่ๆ กษวัตรติยร์กด็ทรงรผผู้สนกไมล่สบายใจอะไรบางอยล่างประกอบกวับทตีพื่ทรงเอด็นดผทล่านเปฟ็นพติเศษจนงไดผู้
พยายามขอรผู้องทล่านถนงสองสามครวัชิ้งไมล่ใหผู้ทล่านกลวับบผู้านในคพนววันนวัชิ้น แตล่ใหผู้คผู้างทตีพื่ลด็อฟเรล่เสตียเลย อยล่างไร
กด็ตามเมพพื่อทล่านเคผู้าทร์กลล่าววล่าทล่านตผู้องกลวับไปหาภรรยาพระองคร์จนงไมล่คะยวัชิ้นคะยออตีกตล่อไป ไดผู้แตล่ทรง
ปรารภกวับตวัวของพระองคร์เองออกมาเบา ๆวล่า “ปลล่อยใหผู้ทล่านกลวับไปเถอะ! ตวัวเราเองกด็เหด็นแลผู้ววล่า
พระเจผู้าไดผู้ทรงปกาศติตถนงความตายของทล่านไวผู้แลผู้ว” หลวังจากนวัชิ้นเพตียง 2 ชวัพื่งโมงทล่านเคผู้าทร์กด็ถผกฆล่าตาย
ตามลางสวังหรณร์ทตีพื่พระเจผู้าทรงประทานใหผู้จรติง ๆ”

จากทตีพื่เราไดผู้ศนกษากวันมาตวัชิ้งแตล่ตผู้นจะเหด็นไดผู้วล่ามตีครติสเตตียนนผู้อยคนนวักทตีพื่สามารถหนตีรอดจากความบผู้าคลวัพื่ง
ของผผผู้ขล่มเหงทตีพื่รผู้อนรนเหลล่านตีชิ้ไดผู้ คนหนนพื่งในจทาพวกโปรแตสแตดุ๊นทร์กด็ไดผู้แกล่ เดด็กนผู้อยลาฟอรร์ซ (ซนพื่งภายหลวัง
กด็คพอ นายพลเดอ ลาฟอรร์ซผผผู้มตีชพพื่อเสตียงเลพพื่องลพอนวัพื่นเอง) ในเวลานวัชิ้นเขาอายรุไดผู้ประมาณ 10 ขวบเทล่านวัชิ้น
เอง และเปฟ็นผผผู้ทตีพื่สามารถรอดพผู้นเหตรุการณร์สวังหารหมผล่มาไดผู้อยล่างนล่าอวัศจรรยร์ ทวัชิ้งบติดา พตีพื่ชายของเขา และ
ตวัวเขาเองไดผู้ถผกจวับกรุมพรผู้อมกวันโดยกองทหารของทล่านดรุดุ๊คแหล่งเมพองแอนจผ แลผู้วฆาตกรเหลล่านวัชิ้นกด็พรุล่งเขผู้า
ใสล่พวกเขาและฟปันพวกเขาอยล่างบผู้าคลวัพื่งจนดผสวับสนวรุล่นวายไปหมด พวกเขาลผู้มลงในลวักษณะทตีพื่กองทวับ ๆ
กวันขนชิ้นไป เดด็กนผู้อยกลวับไมล่ไดผู้ถผกฟปันเลยแมผู้แตล่ดาบเดตียว แตล่สภาพการณร์ทตีพื่เกติดขนชิ้นอยล่างรวดเรด็วและสวับสน
วรุล่นวายชวัพื่วพรติบตานวัชิ้นกลวับททาใหผู้ดผเหมพอนวล่าเดด็กนผู้อยตายไปในเวลานวัชิ้นดผู้วย เขาสามารถรอดพผู้น
วติกฤตกาลแหล่งความเปฟ็นความตายในววันนวัชิ้นมาไดผู้ราวปาฏติหารติยร์ ภายหลวังเขากด็เตติบโตขนชิ้นจนกลายเปฟ็น
บรุคคลทตีพื่มตีชพพื่อเสตียงและมตีชตีวติตยพนยาวถนง 85 ปปีทตีเดตียว



มตีเหยพพื่อทตีพื่นล่าเวทนาเปฟ็นจทานวนมากทตีพื่หนตีไปยวังรติมนชิ้ทาและบางคนกด็วล่ายขผู้ามแมล่นชิ้ทาเซนนวัชิ้นขผู้ามไปยวังฝปัปี่งชาน
เมพองเซผู้นทร์เจอรร์เมน กษวัตรติยร์แหล่งฝรวัพื่งเศสทรงเหด็นพวกเขาจากหนผู้าตล่างทตีพื่หวันไปทางแมล่นชิ้ทาสายนวัชิ้นจนงไดผู้ยติง
พวกเขาดผู้วยปฟนซนพื่งคนรวับใชผู้ผผผู้หนนพื่งของพระองคร์ไดผู้บรรจรุกระสรุนสล่งใหผู้ ขณะทตีพื่พระมารดาของพระองคร์เอง
กด็ไมล่ไดผู้รผผู้สนกสะทกสะทผู้านอะไร แตล่กลวับมตีอารมณร์ทตีพื่แจล่มใสทล่ามกลางการประหวัตประหาร พระนางไดผู้มอง
ลงมาจากระเบตียงและใหผู้กทาลวังใจฆาตกรเหลล่านวัชิ้น ทวัชิ้งยวังไดผู้หวัวเราะเยาะเยผู้ยและสมนชิ้ทาหนผู้าตล่อเสตียงรผู้อง
ครวญครางอยล่างเจด็บปวดของคนทตีพื่ใกลผู้จะตายอตีกดผู้วย พระมารดาของกษวัตรติยร์องคร์นตีชิ้รผผู้สนกสนรุกสนาน
เรผู้าใจจนอยผล่นติพื่งเฉยไมล่ไดผู้เลย และถนงกวับอนรุญาตใหผู้คณะตล่าง ๆสลวับผลวัดเปลตีพื่ยนกวันเขผู้ามาดผเพพพื่อจะกระตรุผู้น
ใหผู้พระนางรผผู้สนกสนรุกสนานเรผู้าใจยติพื่งขนชิ้นไปอตีก”

“หลายววันตล่อมาหลวังจากเหตรุการณร์ทตีพื่นล่าสะพนงกลวัวเหลล่านตีชิ้ไดผู้ผล่านพผู้นไปแลผู้ว ศาลยรุตติธรรมของประเทศ
ฝรวัพื่งเศสกด็พยายามทตีพื่จะกลบเกลพพื่อนความผติดฉกรรจร์เหลล่านตีชิ้และหาชล่องทางทตีพื่จะออกกฎหมายนติรโทษ
กรรมใหผู้กวับพวกของตน พวกเขาไดผู้ชล่วยกวันปปิดบวังความผติดและเสแสรผู้งเพพพื่อใหผู้การสวังหารหมผล่นวัชิ้นกลาย
เปฟ็นการกระททาทตีพื่ชอบธรรมโดยใชผู้วติธตีการปรวักปรทาใหผู้รผู้ายและกลล่าวหาวล่าเจผู้าชายผผผู้บวังควับบวัญชากองทวัพ
นวัชิ้นสมรผผู้รล่วมคติดกวับพวกเพพพื่อททาการโคล่นลผู้มราชบวัลลวังกร์ซนพื่งแนล่นอนไมล่มตีใครโงล่พอทตีพื่จะเชพพื่อเรพพื่องเหลวไหลไรผู้
สาระนตีชิ้เลย แตล่รวัฐสภากด็ยวังคงไดผู้รวับมอบหมายใหผู้ดทาเนตินการตล่อไปเพพพื่อไมล่ใหผู้ใครจดจทาไวผู้เปฟ็นเยตีพื่ยงอยล่าง 
ดวังนวัชิ้นศพของเจผู้าชายโคลติกนตีพื่จนงถผกนทาไปแขวนคอดผู้วยโซล่บนตะแลงแกงนวัชิ้นเอง กษวัตรติยร์ไดผู้เสดด็จไปทอด
พระเนตรภาพทตีพื่นล่าสยดสยองนตีชิ้ดผู้วยตวัวของพระองคร์เอง เมพพื่อพระสหายผผผู้หนนพื่งของพระองคร์แนะนทาใหผู้
พระองคร์เสดด็จกลวับโดยไดผู้รทาพนงถนงกลติพื่นทตีพื่นล่าสะอติดสะเอตียนของซากศพทตีพื่ตลบอบอวลไปทวัพื่วบรติเวณนวัชิ้น 
พระองคร์กลวับตรวัสตอบวล่า “กลติพื่นของศวัตรผทตีพื่ตายแลผู้วนตีพื่ชล่างหอมเสตียนตีพื่กระไร” ภาพการสวังหารหมผล่ในววันนวัก
บรุญเซผู้นทร์บารร์โธโลมติวไดผู้ถผกวาดไวผู้ในหผู้องโถงหลวงแหล่งพระราชววังวาตติกวันในกรรุงโรมโดยมตีคทาจารนกทตีพื่มตี
ความหมายวล่า “องคร์สวันตะปาปาไดผู้เหด็นชอบกวับการตายของเจผู้าชายโคลติกนตีพื่”

“ยรุวกษวัตรติยร์แหล่งเมพองนาแวรร์เรล่ไดผู้รวับการไวผู้ชตีวติตซนพื่งเปฟ็นไปตามกลยรุทธในการปกครองการมากกวล่าทตีพื่จะ
เกติดขนชิ้นจากความเมตตากรรุณาของพระมารดาของกษวัตรติยร์แหล่งฝรวัพื่งเศส พระนางไดผู้กวักขวังพระองคร์ไวผู้เปฟ็น
นวักโทษและตวัวประกวันอยล่างยาวนานเพพพื่อวล่าพระองคร์จะเปฟ็นหลวักประกวันและเครพพื่องยพนยวันวล่าพวกโปร



แตสแตดุ๊นทร์จะยอมอยผล่ใตผู้อทานาจตลอดไป พระองคร์ไดผู้ถผกขวังเปฟ็นนวักโทษจวบจนถนงววันสติชิ้นพระชนมร์ของ
พระองคร์เลยทตีเดตียว”

“การประหวัตประหารอยล่างนล่ากลวัวนตีชิ้ไมล่ไดผู้จทากวัดอยผล่แตล่เฉพาะในกรรุงปารตีสเทล่านวัชิ้น เพราะสทานวักพระราชววัง
ไดผู้ออกคทาสวัพื่งในลวักษณะเดตียวกวันไปถนงผผผู้วล่าราชการประจทามณฑลตล่าง ๆตลอดทวัพื่วราชอาณาจวักรฝรวัพื่งเศส 
และภายในระยะเวลาเพตียง 1 สวัปดาหร์กด็มตีพวกถผกฆล่าฟปันตายไปถนง 1 แสนคนเลยทตีเดตียว มตีผผผู้วล่าราชการ
เพตียง 2-3 คนเทล่านวัชิ้นทตีพื่ปฏติเสธไมล่ยอมเชพพื่อฟปังพระราชโองการอวันไมล่ชอบธรรมของกษวัตรติยร์ ผผผู้วล่าราชการ
คนหนนพื่งในจทานวนนตีชิ้มตีชพพื่อวล่า มอนทร์มอรร์รตินซนพื่งเปฟ็นผผผู้วล่าราชการทตีพื่ประจทาอยผล่ในมณฑลออเวติรร์จเนล่ไดผู้เขตียน
จดหมายถนงกษวัตรติยร์ซนพื่งเนพชิ้อความในจดหมายนวัชิ้นสมควรแกล่การนทามาถล่ายทอดใหผู้คนรรุล่นหลวังไดผู้รวับรผผู้ไวผู้
ดวังนตีชิ้”

“ขผู้าแตล่ฝป่าพระบาท ขผู้าพระองคร์ไดผู้รวับพระบวัญชาซนพื่งมตีพระราชลวัญจกรของพระองคร์ประทวับอยผล่ดผู้วยโดยใหผู้
ขผู้าพระองคร์ประหารพวกโปรแตสแตดุ๊นทร์ทรุกคนทตีพื่อยผล่ในมณฑลภายใตผู้เขตรวับผติดชอบของขผู้าพระองคร์ ขผู้า
พระองคร์มตีความเคารพเทติดทผนฝป่าพระบาทเกตินกวล่าทตีพื่จะเชพพื่อวล่าพระราชหวัตถเลขาฉบวับนตีชิ้เปฟ็นของปลอม 
แตล่ถผู้าพระบวัญชาเปฟ็นคทาสวัพื่งของพระองคร์จรติง ๆแลผู้วละกด็ (ซนพื่งขอใหผู้พระเจผู้าอยล่าใหผู้เปฟ็นเชล่นนวัชิ้นเลย) ขผู้า
พระองคร์กด็มตีความเคารพเทติดทผนพระองคร์อยล่างเหลพอลผู้นเกตินกวล่าทตีพื่จะเชพพื่อฟปังพระบวัญชานตีชิ้ไดผู้”

เมพพื่อขล่าวการสวังหารหมผล่ถผกสล่งไปถนงกรรุงโรมแลผู้วความชพพื่นชมยตินดตีครวัชิ้งใหญล่ทตีพื่สรุดกด็เกติดขนชิ้น และไดผู้มตีการททา
เหรตียญเพพพื่อระลนกถนงชวัยชนะแหล่งความเชพพื่อจอมปลอมนตีชิ้ สวันตะปาปาและพวกพระคาดตินวัลไดผู้เดตินแถวแหล่
เปฟ็นขบวนอวันเครล่งขรนมไปยวังครติสตจวักรเซผู้นทร์มาระโกเพพพื่อขอบครุณพระเจผู้า ความชพพื่นชมยตินดตีอวันนล่า
สะอติดสะเอตียนทตีพื่กรรุงโรมกด็มตีอยผล่อยล่างมากมายจนกระทวัพื่งพวกคาทอลติกไดผู้กทาหนดใหผู้มตีการจวัดววันเทศกาล
รพพื่นเรติงและเฉลติมฉลองกวันอยล่างเตด็มทตีพื่เพพพื่อใหผู้ทรุกคนทตีพื่มารล่วมงานนตีชิ้ไดผู้มตีโอกาสแสดงความปปีตติยตินดตีตามใจ
ปรารถนาของตนเอง และมตีการยติงปฟนใหญล่กระบอกหนนพื่งจากปราสาทเซนทร์แอนเจลโลล่ดผู้วย ใครกด็ตามทตีพื่
สามารถนทาขล่าวเกตีพื่ยวกวับการกวาดลผู้างพวกโปรแตสแตดุ๊นทร์ทตีพื่ประเทศฝรวัพื่งเศสมาแจผู้งใหผู้ทราบไดผู้กล่อนเปฟ็น
คนแรกกด็จะไดผู้รวับรางววัลจากพระคาดตินวัลแหล่งเมพองลอรร์เรนเปฟ็นเงติน 1,000 คราวนร์สทาหรวับการแจผู้งขล่าวทตีพื่
ชวัพื่วรผู้ายนวัชิ้น กษวัตรติยร์ยวังไดผู้ออกคทาสวัพื่งใหผู้มตีการถพอรวักษาววันนวัชิ้นโดยใหผู้มตีการแสดงออกถนงความสนรุกสนานกวัน
อยล่างเตด็มทตีพื่ เพราะพวกเขาคติดวล่าเชพชิ้อสายและเผล่าพวันธรุร์โปรแตสแตดุ๊นทร์ชาวฝรวัพื่งเศสคงจะสผญพวันธรุร์ไปจาก



โลกนตีชิ้แลผู้ว นอกจากนตีชิ้ยวังมตีการฉลองแสดงความชพพื่นชมยตินดตีในแบบเดตียวกวันนตีชิ้ทวัพื่วประเทศฝรวัพื่งเศส เนพพื่องใน
โอกาสทตีพื่คติดวล่าสามารถจะโคล่นลผู้มบรรดาผผผู้สวัตยร์ซพพื่อเหลล่านวัชิ้นลงไดผู้

หลายคนทตีพื่ยอมจล่ายเงตินคล่าไถล่ตามทตีพื่เรตียกรผู้องกด็ถผกฆล่าตายทวันทตี และมตีอยผล่หลายเมพองซนพื่งกษวัตรติยร์สวัญญาวล่า
จะทรงครุผู้มครองใหผู้ไดผู้รวับความปลอดภวัยกด็ถผกกทาจวัดทวันทตีทตีพื่พวกเขาตกอยผล่ในกทามพอของแมล่ทวัพนายกองของ
พระองคร์

เมพพื่อทล่านดรุดุ๊คแหล่งเมพองกผอติสยกทวัพบรุกเขผู้าโจมตตีเมพองโบลอติสจนสามารถเขผู้าเมพองไดผู้โดยการยอมจทานนของ
ชาวเมพอง ทล่านดรุดุ๊คกด็อนรุญาตใหผู้พวกทหารปลผู้นชติงทรวัพยร์สติพื่งของ ฆล่าหรพอเอาโปรแตสแตดุ๊นทร์ทรุกคนทตีพื่พบไป
ถล่วงนชิ้ทาไดผู้ใหผู้จมนชิ้ทาตายไดผู้ การกระททาในครวัชิ้งนตีชิ้พวกทหารไมล่มตีการละเวผู้นใด ๆทวัชิ้งสติชิ้นไมล่วล่าจะเปฟ็นเพศใด
หรพออายรุเทล่าใดกด็ตาม พวกเขายวังไดผู้ททาการลบหลผล่ดผหมติพื่นผผผู้หญติงอยล่างหยาบชผู้าแลผู้วกด็ฆล่าเสตีย จากนวัชิ้น
กองทวัพปปีศาจนตีชิ้กด็เดตินทางตล่อไปยวังเมพองเมตียรร์ซนพื่งอยผล่หล่างออกไปประมาณ 10 กติโลเมตรและเปฟ็นสถานทตีพื่ซนพื่ง
พวกฮผกตีนอทใชผู้เปฟ็นทตีพื่ประชรุมนมวัสการกวันเปฟ็นประจทา ทล่านไดผู้สวัพื่งใหผู้โยนอาจารยร์แคสเซโบนติอวัสซนพื่งเปฟ็นศติษ
ยาภติบาลประจทาเขตนวัชิ้นลงในแมล่นชิ้ทา พวกทหารไดผู้สวังหารชาวเมพองทตีพื่เคราะหร์รผู้ายตายไปเปฟ็นอวันมากและ
ไดผู้กระททาสติพื่งทตีพื่ชวัพื่วชผู้าเลวทรามอยล่างบผู้าคลวัพื่งในลวักษณะเดตียวกวันเปฟ็นเวลาหลายววัน 

ทตีพื่เมพองแอนจผ พวกเขาไดผู้สวังหารผผผู้รวับใชผู้พระเจผู้าคนหนนพื่งชพพื่อ อาจารยร์อวัลเบตียควัส และมตีผผผู้หญติงอตีกหลายคนทตีพื่
ถผกททาการลบหลผล่ดผหมติพื่นอยล่างหยาบชผู้าและถผกฆล่าเสตีย มตีพตีพื่นผู้องสองสาวในจทานวนนตีชิ้ทตีพื่ถผกกระททาบวัดสตีอยล่าง
นล่าอวับอายตล่อหนผู้าตล่อตาบติดาของพวกเธอซนพื่งพวกฆาตกรจวับมวัดกวับผนวังกทาแพงเพพพื่อใหผู้ดผลผก ๆของเขาถผก
กระททาบวัดสตีนวัชิ้น แลผู้วพวกเขากด็ฆล่าผผผู้หญติงทวัชิ้งสองคนรวมทวัชิ้งบติดาทตีพื่ถผกมวัดอยผล่ดผู้วย

จอหร์น เบอรร์จตีโอลวัส ซนพื่งเปฟ็นชายชราทตีพื่เปฟ็นประธานผผผู้นทาแหล่งเมพองตผรติน และเปฟ็นผผผู้ทตีพื่ตผู้องสงสวัยวล่าเปฟ็นพวก
โปรแตสแตดุ๊นทร์ดผู้วย แตล่หลวังจากทตีพื่ไดผู้จล่ายเงตินคล่าไถล่จทานวนมหาศาลเพพพื่อไถล่ชตีวติตของตวัวเองกด็กลวับถผกรรุมตตี
ดผู้วยไมผู้กระบองอยล่างเหตีชิ้ยมโหด ถผกจวับเปลพชิ้องผผู้าและมวัดเทผู้าหผู้อยตวัวลงมาใหผู้ศตีรษะและหนผู้าอกแชล่อยผล่ใน
แมล่นชิ้ทาลวัวรร์ และกล่อนทตีพื่จะตายพวกเขาไดผู้ผล่าทผู้องคววักไสผู้ของทล่านออกมาโยนทติชิ้งลงไปในแมล่นชิ้ทาจากนวัชิ้นกด็เอา
หวัวใจทติพื่มไวผู้บนปลายหอกแลผู้วแหล่ไปรอบเมพอง



ทตีพื่เมพองบารร์เร ความโหดรผู้ายทารรุณเปฟ็นอวักมากไดผู้ถผกนทามาใชผู้แมผู้แตล่กวับเดด็กนผู้อยตวัวเลด็ก ๆทตีพื่ไรผู้เดตียงสากด็ยวัง
ถผกพวกเขาผล่าทผู้องออกแลผู้วดนงไสผู้ออกมากวัดไวผู้ดผู้วยฟปันอยล่างบผู้าคลวัพื่งทตีพื่สรุด สล่วนคนทตีพื่หนตีไปยวังปราสาทนวัชิ้น
เมพพื่อยอมจทานนกด็เกพอบจะถผกจวับแขวนคอตายทตีเดตียว ทตีพื่เมพองมาทติสคอนพวกโรมวันคาทอลติกสามารถยนด
เมพองมาทติส - กอนไดผู้โดยการใหผู้สตินบนแกล่ผผผู้เกด็บรวักษากรุญแจเมพอง แตล่ทวัชิ้ง ๆ ทตีพื่เขาเองยอมทรยศแลผู้วกด็ยวัง
ไมล่วายถผกฆล่าตายอตีก จากนวัชิ้นพวกเขากด็ปฏติบวัตติตล่อชาวเมพองดผู้วยความเหตีชิ้ยมโหดอยล่างยติพื่งโดยการตวัดแขน
ตวัดขากล่อนทตีพื่จะฆล่าเหยพพื่อเปฟ็นเพราะเหด็นกตีฬาทตีพื่เลล่นกวันไดผู้อยล่างสนรุกสนาน และเพพพื่อเปฟ็นการสรผู้างความ
บวันเทติงใหผู้แกล่อาควันตรุกะผผผู้มาเยตีพื่ยมเยตียนกด็มตีบล่อยครวัชิ้งทตีพื่พวกเขาจวับพวกโปรแตสแตดุ๊นทร์โยนจากสะพานสผง
ลงไปยวังแมล่นชิ้ทาทตีพื่อยผล่เบพชิ้องลล่างพลางกลล่าววล่า “ทล่านเคยเหด็นใครกระโดดไดผู้ดตีมากล่อนหรพอเปลล่า?” 

ทตีพื่เมพองเพด็นนา หลวังจากทตีพื่ไดผู้มตีการใหผู้คทามวัพื่นสวัญญาอยล่างเปฟ็นมวัพื่นเปฟ็นเหมาะแลผู้ววล่าจะใหผู้ความปลอดภวัยแกล่
พวกโปรแตสแตดุ๊นทร์กด็ยวังมตีคนถนง 300 คนทตีพื่ถผกฆล่าฟปันอยล่างไรผู้ความเมตตา คน 45 คนตล่างกด็ประสบชะตา
กรรมในลวักษณะเดตียวกวันทตีพื่เมพองอวัลเบตียในววันขององคร์พระผผผู้เปฟ็นเจผู้า

ทตีพื่เมพองนอนเนล่ แมผู้วล่าจะมตีการยอมจทานนโดยมตีขผู้อแมผู้วล่าจะตผู้องไดผู้รวับความปลอดภวัย แตล่กด็ยวังมตีภาพ
เหตรุการณร์ทตีพื่นล่าสะพนงกลวัวปรากฏออกมาใหผู้เหด็นเตด็มไปหมด มตีประชาชนทวัชิ้งเพศชายและหญติงไมล่วล่าจะอยผล่
ในสภาพใดกด็ตามถผกฆล่าตายโดยไมล่มตีการแยกแยะความแตกตล่างใด ๆทวัชิ้งสติชิ้น มตีเสตียงรผู้องครวญครางดวัง
ระงมไปหมดและมตีเลพอดไหลนองทวัพื่วถนนทรุกสาย บผู้านกด็ถผกทหารวางเพลติงเผาเสตีย หญติงคนหนนพื่งไดผู้ถผก
ลากออกมาจากทตีพื่ซล่อนพรผู้อมกวับสามตีของนาง นางไดผู้ถผกทหารกระททาบวัดสตีอยล่างชวัพื่วชผู้ากล่อน จากนวัชิ้นกด็สวัพื่ง
ใหผู้นางชวักดาบออกมา แลผู้วทหารกด็ใชผู้กทาลวังจวับใหผู้นางใชผู้ดาบนวัชิ้นแทงเขผู้าไปทตีพื่ทผู้องสามตีของนางจนตาย

ทตีพื่เมพองซามาโร-บรติจ พวกเขาไดผู้ฆล่าพวกโปรแตสแตดุ๊นทร์ไปกวล่ารผู้อยคนหลวังจากทตีพื่พวกเขาไดผู้ตระบวัดสวัตยร์
ในเรพพื่องทตีพื่จะใหผู้ความปลอดภวัยและสงบรล่มเยด็นแกล่คนเหลล่านวัชิ้น ทตีพื่เมพองแอนสติดอรร์ ประชาชน 100 คนถผก
ฆล่าตาย บางศพถผกทติชิ้งลงถวังสผู้วม และบางศพกด็ถผกทติชิ้งลงไปในแมล่นชิ้ทา แมผู้แตล่คน 100 คนทตีพื่ถผกครุมขวังอยผล่ใน
ครุกแหล่งเมพองออรร์ลตีนกด็ยวังถผกบรุกจผล่โจมเขผู้าไปฆล่าโดยฝผงชนทตีพื่บผู้าคลวัพื่งเหลล่านวัชิ้น 



รผู้อยเอกบอรร์ดติส นายทหารภายใตผู้การบวังควับบวัญชาของเจผู้าชายแหล่งเมพองคอนเด ซนพื่งประจทาอยผล่ทตีพื่เมพองมติรา
เบลลวัพื่ม ทล่านไดผู้ททาสติพื่งทตีพื่ตรงขผู้ามกวับทตีพื่เคยใหผู้สวัญญาไวผู้กวับพวกคาทอลติกจนงถผกลอบสวังหาร และศพของทล่าน
กด็ถผกโยนทติชิ้งไวผู้กลางถนนใหผู้ฝผงสรุนวัขกวัดกตินเปฟ็นอาหาร
 
เจผู้าชายแหล่งเมพองคอนเดถผกจวับเปฟ็นนวักโทษ และถผกยติงทตีพื่คอโดยฝปีมพอของรผู้อยเอกมอนทติสควติอวัสของพวก
คาทอลติก ซนพื่งเปฟ็นผผผู้ควบครุมทหารครุผู้มกวันของทล่านดรุดุ๊คแหล่งเมพองแอนจผ

กลรุล่มโปรแตสแตดุ๊นทร์ทตีพื่สามารถหลบหนตีความบผู้าคลวัพื่งดรุจขรุมนรกมาไดผู้และหนตีไปอยผล่ทตีพื่เมพองโรเชด็ลเลล่ซนพื่งเปฟ็น
เมพองเลด็ก ๆแหล่งหนนพื่งในแควผู้นออนติส เมพพื่อเหด็นพวกเขาปฏติบวัตติตล่อคนทตีพื่ยอมจทานนแกล่พวกมารรผู้ายทตีพื่แสรผู้ง
ททาตวัววล่าเปฟ็นคนบรติสรุทธติธิ์อยล่างชวัพื่วชผู้าเลวทรามจนงลรุกขนชิ้นยพนหยวัดตล่อสผผู้รล่วมกวับชาวเมพองเพพพื่อปกปป้องชตีวติตของ
ตนเอง และเมพพื่อเมพองอพพื่น ๆเหด็นเชล่นนวัชิ้นกด็มตีกทาลวังใจทตีพื่จะกระททาตามแบบอยล่างเดตียวกวันคพอ ลรุกขนชิ้นตล่อสผผู้ 
กษวัตรติยร์กษวัตรติยร์จนงทรงรวบรวมกทาลวังทหารทวัชิ้งหมดในประเทศฝรวัพื่งเศสเพพพื่อจะบดขยตีชิ้เมพองนตีชิ้ใหผู้ราบเปฟ็น
หนผู้ากลองเลยทตีเดตียว พระองคร์ไดผู้ใชผู้แมล่ทวัพทตีพื่ยติพื่งใหญล่ทตีพื่สรุดของพระองคร์ในการโอบลผู้อมเมพองโรเชด็ลเลล่ทวัชิ้ง
ทางบกและทางทะเล และไดผู้เรติพื่มปปิดลผู้อมและโจมตตีเมพองนตีชิ้อยล่างดรุเดพอด และถผู้าพระเจผู้าไมล่ไดผู้ทรง
ครุผู้มครองรวักษาเมพองนตีชิ้ไวผู้ละกด็ เมพองนตีชิ้คงจะตผู้องจบลงดผู้วยความพตินาศในทวันทตี 

มตีการบรุกเขผู้าโจมตตีเมพองโรเชด็ลเลล่ทตีพื่นล่าสงสารนตีชิ้ 7 ครวัชิ้งใหญล่ ๆดผู้วยกวัน แตล่ไมล่มตีครวัชิ้งใดเลยทตีพื่ประสบความ
สทาเรด็จไดผู้ชวัยชนะอยล่างเดด็ดขาด การปปิดลผู้อมนตีชิ้กตินเวลานานถนง 7 เดพอน แตล่ถนงแมผู้วล่าในการโจมตตีหลายตล่อ
หลายครวัชิ้งนวัชิ้นพวกทหารจะฆล่าชาวเมพองไปนผู้อยมาก แตล่โดยการตวัดเสบตียงซนพื่งกล่อใหผู้เกติดการกวันดารอาหาร
ขนชิ้นมาอยล่างรรุนแรงในเมพองนวัชิ้น พวกเขากด็สามารถลผู้างผลาญชตีวติตชาวเมพองไปไดผู้ถนง 18,000 คนจากทตีพื่มตีอยผล่
ทวัชิ้งหมด 20,000 กวล่าคน คนตายซนพื่งมตีจทานวนมากมายมหาศาลนตีชิ้กด็เกตินกทาลวังทตีพื่คนเปฟ็นจะนทาไปฝปังไดผู้ทวันจนง
ตผู้องตกเปฟ็นอาหารของสวัตวร์และแรผู้งกา มตีหลายคนถนงกวับตผู้องยกโลงศพไปวางไวผู้ทตีพื่สนามของครติสตจวักร
แลผู้วกผู้าวลงไปนอนในโลงศพใบนวัชิ้นเพพพื่อจะหายใจในนวัชิ้นเปฟ็นเฮพอกสรุดทผู้ายและเพพพื่อจะไมล่ตผู้องเปฟ็นภาระใหผู้
แกล่ผผผู้ทตีพื่อยผล่เบพชิ้องหลวัง สล่วนพวกทตีพื่ยวังมตีชตีวติตอยผล่กด็กตินสติพื่งทตีพื่เมพพื่อผผผู้มตีอวันจะกตินไดผู้ยตินแลผู้วตผู้องตวัวสวัพื่นดผู้วยความขน
พองสยองเกลผู้า เพราะในทตีพื่สรุดแมผู้แตล่เนพชิ้อมนรุษยร์ ตวับไตลทาไสผู้พรุง อรุจจาระ และสติพื่งทตีพื่นล่าขยะแขยงทตีพื่สรุดกด็
กลายมาเปฟ็นอาหารอยล่างเดตียวสทาหรวับวตีรบรุรรุษแหล่งสวัจธรรมและแหล่งเสรตีภาพในการปฏติบวัตติตามความเชพพื่อ
ของตนซนพื่งโลกไมล่เหมาะกวับคนเชล่นนตีชิ้เลย 



ในการโจมตตีทรุกครวัชิ้งของพวกทตีพื่ลผู้อมเมพองอยผล่นวัชิ้นกด็พบกวับการตผู้านทานอยล่างองอาจหผู้าวหาญเปฟ็นอยล่างยติพื่ง
จนพวกเขาเองกลวับเปฟ็นฝป่ายทตีพื่ตผู้องสผญเสตียแมล่ทวัพนายกองถนง 132 คนและพลไพรล่อตีกจทานวนมากใน
สนามรบ มตีอยผล่ครวัชิ้งหนนพื่งทตีพื่เกติดรอยแตกขนชิ้นทตีพื่กทาแพงดผู้วยฤทธติธิ์ของกระสรุนปฟนใหญล่ลผกมหนมา แตล่ดผู้วยความ
กลผู้าหาญอยล่างไมล่หวาดหววัพื่นของชาวเมพอง ซนพื่งแมผู้แตล่พวกภรรยาและลผกสาวทวัชิ้งหลายกด็เขผู้าชล่วยเหลพอใน
การททาศนกในครวัชิ้งนตีชิ้ กองทวัพคาทอลติกจนงไมล่สามารถหวักหาญจนบรุกเขผู้าเมพองไดผู้ พวกทหารกลวับถผกผลวักดวัน
ใหผู้ถอยรล่นกลวับไปและลผู้มตายไปเปฟ็นอวันมาก 

อยล่างไรกด็ตาม ในทตีพื่สรุดการโอบลผู้อมเมพองนวัชิ้นกด็สติชิ้นสรุดลงตามคทาทผลขอของทล่านดรุดุ๊คแหล่งเมพองแอนจผ ซนพื่งเปฟ็น
นผู้องชายของกษวัตรติยร์แหล่งประเทศฝรวัพื่งเศส และตล่อมาไดผู้กลายเปฟ็นกษวัตรติยร์แหล่งประเทศโปแลนดร์ ขณะนวัชิ้น
เองกษวัตรติยร์แหล่งฝรวัพื่งเศสกด็เบพพื่อหนล่ายกวับการฆล่าฟปันเตด็มทตีแลผู้วจนงคลผู้อยตามอยล่างงล่ายดาย ดวังนวัชิ้นพระองคร์จนง
ยอมททาสวัญญาสงบศนกกวับพวกโปรแตสแตดุ๊นทร์ทตีพื่ถผกปปิดลผู้อมอยผล่และยอมปฏติบวัตติตามเงพพื่อนไข 25 ขผู้อซนพื่ง
เขตียนรล่างขนชิ้นโดยชาวเมพองโรเชด็ลเลล่ ขผู้อความในสวัญญาสงบศนกนตีชิ้ครอบคลรุมไปถนงการครุผู้มครองพวกชาว
เมพองและกลรุล่มโปรแตสแตนทร์ในประเทศฝรวัพื่งเศสในหลาย ๆเรพพื่อง สวัญญาฉบวับนตีชิ้ไดผู้รวับการรวับรองโดย
กษวัตรติยร์แหล่งประเทศฝรวัพื่งเศสเอง และไดผู้มตีการประกาศใหผู้ทราบโดยทวัพื่วกวันทวัชิ้งทตีพื่เมพองโรเชด็ลเลล่ และทตีพื่เมพอง
อพพื่น ๆซนพื่งนทาไปสผล่ความชพพื่นชมยตินดตีเปฟ็นอวันมาก

ปปีต  ล่อมา กษวัตรติยร์ชารร์ลสทตีพื่ 9 กด็สติชิ้นพระชนมร์ พระองคร์ทรงเปฟ็นเผดด็จการผผผู้กล่อใหผู้เกติดความหายนะตล่าง ๆ 
ตามทตีพื่ไดผู้บวันทนกไวผู้แลผู้วขผู้างตผู้นนตีชิ้
 ผู้
เราสามารถสวังเกตเหด็นการพติทวักษร์รวักษาจากพระเจผู้าไดผู้อยล่างเดล่นชวัดจากขผู้อเทด็จจรติงอยล่างหนนพื่งวล่า ในการ
สวังหารหมผล่ในครวัชิ้งนตีชิ้มตีผผผู้รวับใชผู้พระเจผู้าในการประกาศขล่าวประเสรติฐเพตียง 2 คนเทล่านวัชิ้นทตีพื่ไดผู้พลตีชตีพไป มติ
ฉะนวัชิ้นแลผู้วกด็อาจจะไมล่มตีใครททาพวันธกติจอวันวล่าดผู้วยเรพพื่องการประกาศขล่าวประเสรติฐใหผู้ขจรขจายและรรุล่งเรพอง
ขนชิ้นอตีกในเวลาตล่อมาอยล่างแนล่นอน

ความทนทรุกขร์ทรมานอยล่างนล่าเศรผู้าใจของพวกโปรแตสแตดุ๊นทร์กด็มตีมากมายเกตินกวล่าทตีพื่จะบรรยายราย
ละเอตียดออกมาไดผู้หมด แตล่กรณตีความโหดเหตีชิ้ยมอทามหติตทตีพื่พวกเขากระททาตล่อครอบครวัวของ ฟปีลติป เดอ 



ดติวซร์ กด็นล่าจะเปฟ็นตวัวอยล่างทตีพื่สามารถกระตรุผู้นใหผู้เกติดจตินตนาการไดผู้วล่าเหตรุการณร์ทตีพื่ไมล่ไดผู้กลล่าวถนงนวัชิ้นเปฟ็น
อยล่างไร? หลวังจากทตีพื่พวกฆาตกรผผผู้หลงผติดไดผู้สวังหารผผผู้พลตีชตีพทล่านนตีชิ้บนเตตียงแลผู้วพวกเขากด็เขผู้าไปหาภรรยา
ของทล่านทตีพื่กทาลวังทผู้องแกล่โดยมตีหมอตทาแยเฝป้าดผอาการอยผล่อยล่างใกลผู้ชติดเพราะครบกทาหนดคลอดแลผู้วและ
เดด็กอาจจะคลอดออกมาไดผู้ทรุกขณะ หมอตทาแยไดผู้วติงวอนใหผู้พวกเขาหยรุดการฆล่าฟปันเสตียกล่อน อยล่างนผู้อยกด็
ขอใหผู้ทารกคลอดออกมากล่อน แตล่ทวัชิ้ง ๆทตีพื่มตีเหตรุการณร์ควับขวันอยล่างนตีชิ้พวกเขากด็ยวังแทงกรติชลงไปบนรล่าง
ของหญติงทตีพื่นล่าสงสารคนนวัชิ้นจนมติดดผู้าม นางเกรงวล่าจะคลอดลผกออกมาในไมล่ชผู้าจนงแขด็งใจวติพื่งเขผู้าไปในหผู้อง
เกด็บขผู้าวโพด แตล่พวกเขากด็ยวังไลล่กวดตามนางไปและไดผู้แทงถผกนางทตีพื่ทผู้องแลผู้วกด็จวับตวัวนางโยนลงไปทตีพื่ถนน
เมพพื่อนางตกลงมาทารกกด็หลรุดออกมาจากแมล่ทตีพื่กทาลวังใกลผู้จะตายแลผู้ว คาทอลติกทตีพื่ปป่าเถพพื่อนคนหนนพื่งไดผู้จวับ
ทารกนผู้อยนวัชิ้นขนชิ้นมาแทงแลผู้วโยนลงไปในแมล่นชิ้ทาอยล่างไมล่ไยดตีเลยแมผู้แตล่นผู้อย

การขข่มเหงตรัขึ้งแตข่มกการยกเลริกพระราชโองการแนนเทซ็สจนถขงการปฏริวรัตริฝรรักี่งเศสในปปี ค.ศ. 1789 
 
การขล่มเหงทตีพื่มตีสาเหตรุจากการยกเลติกพระราชโองการแนนเทด็สไดผู้เกติดขนชิ้นโดยพระเจผู้าหลรุยสร์ทตีพื่14 พระราช
โอง การฉบวับดวังกลล่าวไดผู้กระททาขนชิ้นโดยกษวัตรติยร์เฮด็นรตีพื่มหาราชแหล่งประเทศฝรวัพื่งเศสในปปี ค.ศ. 1598 ซนพื่ง
เปฟ็นหลวักประกวันวล่าพวกโปรแตสแตดุ๊นทร์จะไดผู้รวับสติทธติเทล่าเทตียมกวับพสกนติกรทรุกหมผล่เหลล่าในราชอาณาจวักร
แหล่งนตีชิ้ในทรุก ๆ ดผู้านไมล่วล่าจะเปฟ็นดผู้านศาสนาหรพอกติจการพลเรพอน พระเจผู้าหลรุยสร์ทตีพื่14 ทรงยพนยวันวล่าพวก
โปรแตสแตดุ๊นทร์มตีสติทธติพติเศษอพพื่น ๆโดยกฎหมายอตีกฉบวับหนตีพื่งซนพื่งเรตียกวล่าพระราชโองการนติสเมด็สและไดผู้
บวังควับใชผู้ไปจนตลอดสติชิ้นรวัชกาลของพระองคร์

ขณะทตีพื่พระเจผู้าหลรุยสร์ทตีพื่14 ขนชิ้นครองราชสมบวัตตินวัชิ้นราชอาณาจวักรกด็เกพอบยล่อยยวับเพราะเหตรุจาก
สงครามกลางเมพอง ในชล่วงหวัวเลตีชิ้ยวหวัวตล่อนตีชิ้เองพวกโปรแตสแตดุ๊นทร์ไดผู้หลงลพมคทาเตพอนขององคร์พระผผผู้เปฟ็น
เจผู้าวล่า “บรรดาผผผู้ถพอดาบจะตผู้องพตินาศเพราะดาบ” จนงไดผู้เผลอไปเขผู้ารล่วมในการตล่อสผผู้อยล่างขะมวักเขมผู้น
โดยอยผล่ฝป่ายทตีพื่สนวับสนรุนกษวัตรติยร์อยล่างเตด็มทตีพื่เพพพื่อจะใหผู้พระองคร์สทานนกในบรุญครุณทตีพื่เขผู้าชล่วยเหลพอเพราะองคร์
ในการตล่อสผผู้เพพพื่อสถาปนาราชบวัลลวังกร์ของพระองคร์ใหผู้มวัพื่นคง แตล่แทนทตีพื่พระองคร์จะเกติดความเอด็นดผและ
พระราชทานรางววัลแกล่คณะโปรแตส- แตดุ๊นทร์กลรุล่มนวัชิ้นทตีพื่ไดผู้ลรุกขนชิ้นตล่อสผผู้เพพพื่อพระองคร์ การกลวับเปฟ็นตรงกวัน
ขผู้าม พระองคร์ไดผู้ใหผู้เหตรุผลวล่าอทานาจทตีพื่สามารถปกปป้องครุผู้มครองพระองคร์กด็สามารถจะโคล่นลผู้มราชบวัลลวังกร์
ของพระองคร์ไดผู้ดผู้วย ประกอบกวับทรงสดวับฟปังและหลงเชพพื่อถผู้อยคทายรุยงของพวกคาทอลติก ดวังนวัชิ้นพระองคพ



จนงเรติพื่มออกฎหมายทตีพื่เครล่งครวัดและขผู้อจทากวัดตล่าง ๆมากมายตล่อพวกโปรแตสแตดุ๊นทร์ซนพื่งเปฟ็นเครพพื่องบล่งชตีชิ้ถนง
การตวัดสตินใจขวัชิ้นเดด็ดขาดของพระองคร์ 

เมพองโรเชด็ลเลล่ไดผู้ถผกจทากวัดสติทธติตล่าง ๆมากมายเนพพื่องจากการยกเลติกสนธติสวัญญาหลายฉบวับทตีพื่ไดผู้เคยกระททา
กวับเมพองนตีชิ้ สล่วนเมพองมอนทอบานและเมพองมติลลอไดผู้ถผกทหารบรุกเขผู้าโจมตตีและปลผู้นสะดมอยล่างรรุนแรง 
คณะทตีพื่ไดผู้รวับการมอบหมายจากสวันตะปาปากด็ไดผู้รวับการแตล่งตวัชิ้งใหผู้เขผู้ามาดผแลกติจการของพวกโปรแตสแตดุ๊
นทร์ทวัชิ้งหมด และจะไมล่มตีการยพพื่นอรุทธรณร์คดตีตล่ออทานาจของคณะทตีพื่ตวัชิ้งขนชิ้นมานตีชิ้ ยกเวผู้นจะยพพื่นอรุทธรณร์ตล่อสภา
ของกษวัตรติยร์เทล่านวัชิ้น การกระ ททาเชล่นนตีชิ้กด็สล่งผลกระทบตล่อพพชิ้นฐานในการดทาเนตินกติจกรรมตล่าง ๆของเขาไมล่
วล่าจะเปฟ็นดผู้านศาสนาหรพอกติจการพลเรพอนกด็ตาม และเปฟ็นการกตีดกวันไมล่ใหผู้พวกโปรแตสแตดุ๊นทร์สามารถ
ฟป้องรผู้องคาทอลติกคนหนนพื่งคนใดในศาลสถติตยร์ยรุตติธรรม นอกจากนตีชิ้ยวังมตีการออกพระราชบวัญญวัตติอตีกฉบวับ
หนนพื่งใหผู้ทรุกเขตศาสนจวักรททาการสอบสอนยผู้อนหลวังไปถนงสติพื่งทตีพื่พวกโปรแตสแตดุ๊นทร์ไดผู้กลล่าวหรพอไดผู้กระททา
ในชล่วงระยะเวลา 20 ปปีทตีพื่ผล่านมาเพพพื่อจะเอาผติดกวับคนเหลล่านวัชิ้นดผู้วย กฎหมายฉบวับนตีชิ้กด็ททาใหผู้ครุกเตด็มไปดผู้วย
นวักโทษทตีพื่ไรผู้ความผติด สล่วนคนอพพื่น ๆนอกนวัชิ้นไดผู้ถผกพติพากษาใหผู้เปฟ็นนวักโทษฝปีพายในเรพอหรพอถผกเนรเทศไป
เสตีย 

พวกโปรแตสแตดุ๊นทร์ไดผู้ถผกปลดออกจากตทาแหนล่ง, ถผกกตีดกวันทางการคผู้า และถอดถอนออกจากมตีสติทธติ
พติเศษและการจผู้างงาน ซนพื่งททาใหผู้คนเหลล่านตีชิ้ประสบกวับความยากลทาบากอยล่างแสนสาหวัสเพราะขาดชล่อง
ทางททามาหากตินและอาหารประจทาววัน นอกจากนตีชิ้พวกคาทอลติกยวังไดผู้กระททาการปป่าเถพพื่อนอยล่างเลยเถติด
ดผู้วยการไมล่ยอมใหผู้หมอตทาแยททาหนผู้าทตีพื่ดผแลการคลอดลผกอตีกดผู้วย แตล่ไดผู้บตีบบวังควับพวกผผผู้หญติงโปรแตสแตดุ๊
นทร์ทตีพื่ตวัชิ้งครรภร์ยอมมอบเวลาในชล่วงวติกฤตติการณร์ตามธรรมชาตตินตีชิ้ใหผู้อยผล่ในเงพชิ้อมมพอของศตรผคผผู้แคผู้นคพอ พวก
คาทอลติกทตีพื่โหดรผู้ายทารรุณ คาทอลติกจะเอาลผกนผู้อยของพวกโปรแตสแตดุ๊นทร์ไปอบรมเลตีชิ้ยงดผและใหผู้การ
ศนกษาตามหลวักความเชพพื่อของตนเอง เมพพื่อเดด็กอายรุไดผู้ 7 ขวบกด็จะถผกสล่งตวัวไปบวชเปฟ็นเณรเพพพื่อปลผกฝปังใหผู้
เขผู้าสผล่การปรนนติบวัตติรวับใชผู้ในสวังฆกรรมตล่าง ๆ พวกทตีพื่มตีความเชพพื่อแบบปฏติรผปจะถผกหผู้ามไมล่ใหผู้ชล่วยเหลพอคน
ปป่วยหรพอคนยากไรผู้ขวัดสนในการประชรุมนมวัสการทตีพื่พวกเขาจวัดขนชิ้นเอง การนมวัสการในทตีพื่ประชรุมและการ
ประกอบพติธตีศวักดติธิ์สติทธติธิ์จะตผู้องกระททากวันตล่อหนผู้าบาทหลวงของคณะนติกายคาทอลติกเทล่านวัชิ้น และเพพพื่อ
เปฟ็นการปป้องกวันเหยพพื่อผผผู้เคราะหร์เหลล่านตีชิ้ไมล่ใหผู้สามารถหลบหนตีออกนอกราชอาณาจวักร ดวังนวัชิ้นทางเขผู้าออก
ตรงแนวชายแดนจนงไดผู้รวับการครุผู้มกวันอยล่างเขผู้มงวดกวดขวันเปฟ็นพติเศษ อยล่างไรกด็ตาม โดยพระหวัตถร์ทตีพื่เปปีปี่ยม



ลผู้นดผู้วยพระเมตตกรรุณาของพระเจผู้าจนงมตีพวกทตีพื่ถพอรวักษาความเชพพื่อแบบดวัชิ้งเดติมประมาณ 150,000 คนทตีพื่
สามารถเลด็ดลอดหลบหนตีการระแวดระววังและการเฝป้ารวักษาการณร์ของพวกคาทอลติกไดผู้ จากนวัชิ้นกด็พากวัน
อพยพเขผู้าไปในประเทศตล่าง ๆเพพพื่อบอกเลล่าถนงเรพพื่องราวอวันแสนรวันทดใหผู้ชาวโลกไดผู้รวับรผผู้

ทรุกเหตรุการณร์ทตีพื่ไดผู้เลล่ามาจนถนงเวลานตีชิ้เปฟ็นเพตียงจรุดเรติพื่มตผู้นของการฝป่าฝฟนพระราชโองการแนนเทด็สเทล่านวัชิ้น 
แตล่ในทตีพื่สรุดการยกเลติกพระราชโองการฉบวับนตีชิ้กด็ไดผู้เกติดขนชิ้นตามแผนการอวันชวัพื่วรผู้ายเมพพื่อววันทตีพื่ 18 ตรุลาคม 
ค.ศ. 1685 เพพพื่อพวกเขาจะสามารถททาการขล่มเหงไดผู้อยล่างเตด็มทตีพื่ และไดผู้มตีการออกพระราชบวัญญวัตติฉบวับ
ใหมล่อยล่างฉรุกละหรุกขนชิ้นมาแทนในววันทตีพื่ 22 ตรุลาคม ซนพื่งมตีเนพชิ้อหาขวัดแยผู้งกวับหลวักนติตติศาสตรร์ในทรุกรผปแบบ
อยล่างเหด็นไดผู้ชวัด

ดผู้วยอทานาจตามความในพระราชบวัญญวัตติฉบวับใหมล่ กองทหารมผู้าจนงไดผู้รวับคทาสวัพื่งอยล่างปปัจจรุบวันทวันดล่วนใหผู้
ออกไปประจทาการในฐานทตีพื่มวัพื่นลผู้อมรอบเขตทตีพื่มตีพวกโปรแตสแตดุ๊นทร์อาศวัยรวมตวัวกวันอยผล่อยล่างหนาแนล่น
ตลอดทวัพื่วราชอาณาจวักรแหล่งนวัชิ้น และไดผู้มตีขล่าวในลวักษณะเดตียวกวันประกาศออกไปทวัพื่วประเทศฝรวัพื่งเศสวล่า 
กษวัตรติยร์แหล่งราชอาณาจวักรนตีชิ้จะไมล่ยอมใหผู้มตีโปรแตสแตดุ๊นทร์ชาวฝรวัพื่งเศสคนใดคนหนนพื่งหลงเหลพออยผล่ในราช
อาณาจวักรของพระองคร์อตีกตล่อไป เพราะฉะนวัชิ้นพวกเขาจะตผู้องตวัดสตินใจทตีพื่จะเปลตีพื่ยนความเชพพื่อของตน ณ 
บวัดนตีชิ้ และดผู้วยเหตรุนตีชิ้ คณะผผผู้ดผแล กติจการในเขตศาสนจวักรทรุกแหล่ง (ซนพื่งเปฟ็นพวกผผผู้วล่าราชการและผผผู้
สอดแนมทตีพื่ไดผู้รวับการแตล่งตวัชิ้งใหผู้จวับตามองพฤตติการณร์และเฝป้าสวังเกตการณร์พวกโปรแตสแตดุ๊นทร์) จนงเรตียก
ชาวเมพองทตีพื่มตีความเชพพื่อตามแบบปฏติรผปมาประชรุมพรผู้อมกวันเพพพื่อแจผู้งใหผู้พวกเขาทราบวล่าเขาจะตผู้องยอม
เปลตีพื่ยนไปเปฟ็นคาทอลติกอยล่างไมล่ชวักชผู้า ไมล่วล่าจะโดยความสมวัครใจหรพอตผู้องฝฟนใจกด็ตาม พวกโปรแตสแตดุ๊
นทด็กด็ตอบอยล่างหนวักแนล่นวล่าพวกเขา “พรผู้อมจะสละชตีวติตและทรวัพยร์สมบวัตติใหผู้แกล่กษวัตรติยร์ สล่วนในเรพพื่อง
ความรผผู้สนกผติดชอบชวัพื่วดตีของพวกเขาซนพื่งอยผล่ฝป่ายพระเจผู้านวัชิ้น พวกเขาไมล่สามารถจะละทติชิ้งเลย”

ทวันใดนวัชิ้นกองทหารกด็วางกทาลวังรอบประตผและถนนสายตล่าง ๆของเมพองนวัชิ้น และใหผู้ทหารรวักษาการณร์ปปิด
ทางเขผู้าออกทรุกดผู้าน พวกทหารถพอดาบเดตินเขผู้ามาอยล่างนล่ากลวัวแลผู้วกด็รผู้องขนชิ้นมาดผู้วยเสตียงอวันดวังวล่า “จะ
ยอมตายหรพอยอมเปฟ็นคาทอลติก” กลล่าวโดยสรรุปในสติพื่งทตีพื่พวกทหารไดผู้กระททาลงไปตล่อไปกด็คพอ พวกเขาไดผู้
ปฏติบวัตติในสติพื่งทตีพื่ชวัพื่วรผู้ายและนล่าสะพนงกลวัวทรุกอยล่างทตีพื่พวกเขาสามารถจะสรรหาและคติดคผู้นขนชิ้นมาไดผู้เพพพื่อนทา
มาบตีบบวังควับใหผู้พวกโปรแตสแตดุ๊นทร์เปลตีพื่ยนความเชพพื่อเสตีย



ทหารไดผู้แขวนทวัชิ้งผผผู้ชายและผผผู้หญติงโดยใชผู้เชพอกมวัดผมหรพอเทผู้าไวผู้แลผู้วดนงขนชิ้นไปใหผู้ตวัวหผู้อยลงมา จากนวัชิ้นกด็
สรุมคววันไฟดผู้วยฟางหรพอหญผู้าแหผู้งจนกระทวัพื่งพวกเขาเกพอบจะตายเพราะสทาลวักคววันทตีพื่หนาทนบนวัชิ้น และถผู้า
พวกเขายวังคงดพชิ้อดนงทตีพื่จะปฏติเสธไมล่ยอมลงชพพื่อในใบประกาศวล่าจะละทติชิ้งความเชพพื่อแลผู้วละกด็ พวกทหารกด็จะ
แขวนเขาขนชิ้นไปอตีกและกระททาการโหดรผู้ายทารรุณซชิ้ทา ๆซาก ๆอยผล่อยล่างนวัชิ้นเองจนพวกเขาอล่นระโหยโรย
แรงดผู้วยการทรมานสารพวัดรผปแบบนวัชิ้น และพวกทหารกด็สามารถบตีบควัชิ้นใหผู้หลายคนยอมททาตามความ
ประสงคร์อวันชวัพื่วรผู้ายนตีชิ้ไดผู้

คนอพพื่น ๆไดผู้ถผกพวกเขาถอนผมและเคราออกจนหมดดผู้วยคตีมหนตีบ พวกเขายวังไดผู้จวับคนอพพื่น ๆอตีกบางคน
โยนเขผู้าไปในไฟกองใหญล่แลผู้วกด็ดนงออกมาอตีก ททาอยผล่อยล่างนตีชิ้ครวัชิ้งแลผู้วครวัชิ้งเลล่าเพพพื่อบตีบบวังควับจนกวล่าเขาจะ
สวัญญาวล่าจะยอมทติชิ้งความเชพพื่อนวัชิ้น

บางคนกด็ถผกพวกเขาจวับเปลพชิ้องผผู้าออกจนหมด และหลวังจากทตีพื่ททาการดผหมติพื่นเหยตียดหยามเขาอยล่างนล่า
อดสผจนถนงทตีพื่สรุดแลผู้ว พวกเขากด็เอาเขด็มหมรุดปปักลงไปบนตวัวคนเหลล่านวัชิ้นตวัชิ้งแตล่หวัวจรดเทผู้า และกรตีดเนพชิ้อเขา
ดผู้วยมตีดพก บางทตีกด็ลากจมผกคนเหลล่านวัชิ้นไปดผู้วยคตีมทตีพื่รผู้อนแดงจนกวล่าเขาจะสวัญญาวล่าจะหวันเหออกจาก
ความเชพพื่อเดติมของเขา บางครวัชิ้งพวกเขากด็จวับพล่อและสามตีมวัดไวผู้ ขณะทตีพื่พวกเขาขล่มขพนภรรยาและลผกสาว
ของคนเหลล่านวัชิ้นตล่อหนผู้าตล่อตาคนทตีพื่ถผกมวัดอยผล่นวัชิ้น มตีคนเปฟ็นอวันมากทตีพื่พวกเขานทาตวัวไปครุมขวังไวผู้ในครุกใตผู้ดติน
ทตีพื่นล่าสะอติดสะเอตียนทตีพื่สรุด และพวกเขากด็ไดผู้ทรมานและกระททาทารรุณกรรมคนหลล่านวัชิ้นในครุกอยล่างลวับ ๆ
ดผู้วยในขณะทตีพื่ภรรยาและลผก ๆของเขาถผกพวกเขากวักขวังไวผู้ในสทานวักสงฆร์และสทานวักชตี

พวกทตีพื่พยายามจะใหผู้รอดพผู้นโดยการหลบหนตีกด็จะถผกตามเขผู้าไปในปป่าและถผกตามลล่าไปในทรุล่งนา โดยทตีพื่ผผผู้
หนตีนวัชิ้นจะถผกยติงเหมพอนอยล่างยติงสวัตวร์ปป่าเลยทตีเดตียว กองทหารเหลล่านตีชิ้ไมล่ยอมละเวผู้นการกระททาทตีพื่ปป่าเถพพื่อน
ไมล่วล่าบรุคคลผผผู้นวัชิ้นจะมตีฐานะหรพอยศฐาบรรดาศวักดติธิ์สผงแคล่ไหนกด็ตาม แมผู้แตล่สมาชติกรวัฐสภาหรพอนายทหาร
ขณะทตีพื่ยวังประจทาการอยผล่กด็ยวังถผกปลดออกจากตทาแหนล่งในบวัดนวัชิ้นเอง และถผกครุมตวัวกลวับบผู้านไปรวับการ
ทรมานอยล่างรรุนแรงในลวักษณะเดตียวกวัน สทาหรวับคนทตีพื่บวังอาจไปรผู้องเรตียนตล่อกษวัตรติยร์กด็จะถผกสล่งตวัวไปยวัง
เมพองบาสไทลร์เพพพื่อดพพื่มจอกแหล่งความทรมานอยล่างเดตียวกวัน คณะผผผู้ปกครองดผแลเขตศาสนจวักรและคณะผผผู้
ดผแลกติจการตล่างๆ ของพวกโปรแตสแตดุ๊นทร์ไดผู้เดตินนทาหนผู้าขบวนทหารมผู้าพรผู้อมดผู้วยคณะมติชชวันนารตี 



บาทหลวง และนวักบวชอพพื่น ๆเพพพื่อไปชล่วยกวันกระตรุผู้นใหผู้พวกทหารปฏติบวัตติการอยล่างเครล่งครวัดใหผู้สอดคลผู้อง
กวับความเหด็นชอบและมตติของศาสนจวักรทตีพื่บรติสรุทธติธิ์ของพวกเขา ซนพื่งถพอวล่าเปฟ็นการถวายพระเกตียรตติแกล่
พระเจผู้าปปีศาจ และกษวัตรติยร์ทรราชองคร์นวัชิ้น 

ในการรล่างพระราชบวัญญวัตติเพพพื่อลผู้มลผู้างพระราชโองการแนนเทด็สนวัชิ้น สภาไดผู้มตีการแตกแยกเปฟ็น 2 ฝป่าย 
สมาชติกบางคนตผู้องการใหผู้กวักขวังผผผู้รวับใชผู้พระเจผู้าทรุกคนแลผู้วถผกบตีบบวังควับใหผู้ยอมเปฟ็นบาทหลวงหรพอ
ฆราวาสของนติกายคาทอลติก แตล่สมาชติกสภาบางคนกด็สนวับสนรุนใหผู้เนรเทศพวกเขาออกไปเสตียเพราะ
วล่าการทตีพื่ยอมใหผู้มตีผผผู้รวับใชผู้พระเจผู้าอยผล่ในราชอาณาจวักรกด็เทล่ากวับวล่าเปฟ็นการหนรุนใจใหผู้พวกโปรแตสแตดุ๊นทร์มตี
ความเชพพื่อทตีพื่มวัพื่นคงอยล่างนตีชิ้ตล่อไปอตีก และถผู้าไปบวังควับคนกลรุล่มนตีชิ้ใหผู้หวันเหความเชพพื่อมาทางคาทอลติก พวกเขา
กด็อาจจะกลายเปฟ็นศวัตรผทตีพื่ทรงอานรุภาพอยล่างลวับ ๆภายใตผู้รล่มเงาแหล่งศาสนจวักรกด็เปฟ็นไดผู้เนพพื่องจากคนพวก
นตีชิ้มตีความรผผู้และมตีประสบการณร์เกตีพื่ยวกวับการใชผู้เหตรุผลในการโตผู้แยผู้งในเรพพื่องทตีพื่ยวังมตีขผู้อถกเถตียงกวันอยผล่ไดผู้เปฟ็น
อยล่างดตี พวกคาทอลติกกลวัวเถตียงสผผู้อาจารยร์ของพวกโปรแตส แตดุ๊นทร์ ไมล่ไดผู้จนงไดผู้พากวันเหด็นดผู้วยกวับเหตรุผล
อยล่างหลวังนตีชิ้จนงไดผู้พติพากษาใหผู้เนรเทศพวกเขาออกไปเสตียโดยใหผู้มตีเวลาเตรตียมตวัวทตีพื่จะอพยพออกนอกราช
อาณาจวักรเพตียง 15 ววันเทล่านวัชิ้น

ในววันเดตียวกวับทตีพื่พระราชบวัญญวัตติทตีพื่ยกเลติกพระบรมราชานรุญาตทตีพื่เคยประทานแกล่พวกโปรแตสแตดุ๊นทร์ไดผู้
ประกาศ ออกไป พวกเขากด็ททาการกวาดลผู้างครติสตจวักรทวัชิ้งหลาย และเนรเทศผผผู้รวับใชผู้พระเจผู้าซนพื่งจะตผู้อง
ออกจากกรรุงปารตีสภายในกทาหนดเวลาเพตียง 24 ชวัพื่วโมงเทล่านวัชิ้น นอกจากนตีชิ้พวกคาทอลติกยวังไมล่ยอมใหผู้ผผผู้ทตีพื่
ถผกเนรเทศยวักยผู้ายถล่ายเทหรพอขายทรวัพยร์ทรวัพยร์สมบวัตติของตนอตีกดผู้วย และเมพพื่อพวกเขาออกเดตินทางกด็ถผก
กลวัพื่นแกลผู้งดผู้วยวติธตีการตล่าง ๆนานาสารพวัดรผปแบบในระหวล่างการเดตินทางนวัชิ้นเองเพพพื่อจะหนล่วงเหนตีพื่ยวใหผู้
พวกเขาเสตียเวลาไปอยล่างมากมายจนกระทวัพื่งเวลาทตีพื่กทาหนดไวผู้หมดลงซนพื่งกด็จะททาใหผู้พวกเขาตผู้องถผกอยผล่ภาย
ใตผู้การพติพากษาลงโทษใหผู้ไปเปฟ็นนวักโทษฝปีพายในเรพอตลอดชตีวติต ทตีพื่เมพองทล่ามตีทหารรวักษาการณร์หนาแนล่น
เพติพื่มขนชิ้นเปฟ็นสองเทล่า และนวักโทษทตีพื่ถผกสล่งตวัวไปททางานอยผล่ทตีพื่นวัพื่นกด็เตด็มไปดผู้วยเหยพพื่อผผผู้เคราะหร์รผู้ายเหลล่านตีชิ้ซนพื่ง
จะตผู้องทนกวับการทรมานและการขวัดสนในสติพื่งจทาเปฟ็นของชตีวติตซนพื่งเมพพื่อใครไดผู้ยตินกด็ตผู้องตวัวสวัพื่นดผู้วยความ
ขนลรุกขนพองอยล่างแนล่นอน



ดผเหมพอนวล่าความทรุกขร์ทรมานทวัชิ้งหลายของผผผู้รวับใชผู้พระเจผู้า และคนอพพื่น ๆ ทตีพื่ถผกสล่งตวัวไปเปฟ็นนวักโทษฝปีพาย
ในเรพอจะสาหวัสสากรรจร์กวล่าความทรุกขร์ทรมานอพพื่นใดทวัชิ้งหมด พวกเขาตผู้องถผกลล่ามโซล่ไวผู้กวับไมผู้พายทตีพื่ยนดตติด
อยผล่กวับเรพออยล่างแนล่นหนา ฉะนวัชิ้นจนงขยวับเขยพชิ้อนเคลพพื่อนทตีพื่ไปไหนมาไหนไมล่ไดผู้และตผู้องทนตากแดดตากลม
ทวัชิ้งกลางววันกลางคพนอยผล่อยล่างนวัชิ้นทรุกฤดผกาลและทรุกสภาพอากาศ เมพพื่อพวกเขาอล่อนระโหยโรยแรงและ
เปฟ็นลมลผู้มพวับอยผล่ใตผู้ไมผู้พายเนพพื่องจากรล่างกายอล่อนเปลตีชิ้เพลตียแรงจนเหลพอจะทน แตล่แทนทตีพื่พวกเขาจะไดผู้
รวับนชิ้ทาผลไมผู้เพพพื่อชล่วยใหผู้รล่างกายรผผู้สนกสดชพพื่น หรพออาหารสวักเลด็กนผู้อยเพพพื่อฟฟฟื้นฟผกทาลวังของเขาใหผู้กลวับคพนมา
บผู้าง เขากลวับตผู้องถผกเฆตีพื่ยนดผู้วยแสผู้ หรพอถผกหวดดผู้วยไมผู้เทผู้าหรพอปลายเชพอกทตีพื่ทวัชิ้งสากทวัชิ้งแขด็ง และเนพพื่องจาก
ไมล่มตีเสพชิ้อผผู้าจะสวมใสล่อยล่างพอเพตียงและขาดการททาความสะอาดตามความจทาเปฟ็นของชตีวติต พวกเขาจนง
ตผู้องทรุกขร์ทรมานอยล่างแสนสาหวัสดผู้วยการถผกรบกวนจากสวัตวร์ทตีพื่นล่ารทาคาญสารพวัดชนติด นอกจากนตีชิ้พวก
เขายวังตผู้องทนทรมานจากความหนาวเยด็นในตอนกลาง เมพพื่อพวกทตีพื่เฆตีพื่ยนตตีและทรมานพวกเขาในตอน
กลางววันปลดพวกเขาออกจากโซล่ทตีพื่ลล่ามตติดกวับไมผู้พายในตอนกลางคพนเพพพื่อเตรตียมพรผู้อมสทาหรวับการนอน 
เพราะแทนทตีพื่จะไดผู้นอนบนเตตียงตามสมควร นวักโทษทรุกคนไมล่วล่าจะสบายดตีหรพอกทาลวังเจด็บปป่วยอยผล่กด็ตาม กด็
ตผู้องนอนบนกระดานแขด็ง ๆขนาดเพตียง 18 นติชิ้วโดยไมล่มตีผผู้าหล่มคลรุมกายยกเวผู้นแตล่เสพชิ้อผผู้าทตีพื่เขาสวมใสล่อยผล่
เทล่านวัชิ้นซนงกด็เปฟ็นเพตียงเสพชิ้อทตีพื่ททาดผู้วยผผู้าเนพชิ้อหยาบทตีพื่สรุด และเสพชิ้อทวับอตีกตวัวหนนพื่งทตีพื่ทอดผู้วยผผู้าไหมพรมแลผู้วตวัด
ดผู้านขผู้างใหผู้ขาดขนชิ้นมาถนงชล่องแขนเสพชิ้อจนงททาใหผู้เกติดแขนเสพชิ้อโปรล่ง ๆซนพื่งคลรุมลงมาไมล่ถนงขผู้อศอกดผู้วยซชิ้ทา และ
ทรุก ๆ 3 เดพอนเขาจะไดผู้รวับเสพชิ้อคลรุมยาว ๆชนติดหยาบอตีก 1 ตวัวพรผู้อมดผู้วยหมวกแกดุ๊ปไวผู้สวมบนศตีรษะซนพื่ง
จะถผกโกนใหผู้โลผู้นอยผล่เสมอเพพพื่อเปฟ็นเครพพื่องหมายแหล่งความอวัปยศอดสผ สติพื่งจทาเปฟ็นทตีพื่ผผผู้ครุมจวัดเตรตียมใหผู้กวับ
พวกเขาไมล่วล่าจะเปฟ็นดผู้านอาหารหรพอสติพื่งอพพื่นใดกด็ตามกด็จะใหผู้เพตียงเลด็กนผู้อยพอ ๆกวับจติตใจทตีพื่ควับแคบของคน
เหลล่านวัชิ้นทตีพื่พติพากษาและลงโทษพวกเขาใหผู้ตกระกทาลทาบากและไดผู้รวับทรุกขร์เวทนาเชล่นนตีชิ้ การรวักษา
พยาบาลเมพพื่อพวกเขาไดผู้รวับความเจด็บปป่วยนวัชิ้นกด็ชวนใหผู้นล่าอกสวัพื่นขววัญหายเกตินกวล่าทตีพื่จะบรรยายไดผู้ พวก
เขาจทาตผู้องนอนรอความตายอยผล่บนกระดานแขด็งแผล่นเดตียวกวันกวับทตีพื่ใชผู้นอนทรุกววันซนพื่งเตด็มไปดผู้วยสวัตวร์
รบกวนนานาชนติดหมด และปราศจากความสะดวกสบายตามธรรมชาตติในสภาพทตีพื่นล่ารวันทดหดหผล่ใจนวัชิ้น 
และกด็ไมล่ใชล่สติพื่งทตีพื่นล่ากลวัวเพตียงเลด็กนผู้อยเลยสทาหรวับผผผู้รวับใชผู้สวัตยร์ซพพื่อขององคร์พระเยซผครติสตร์ทตีพื่จะตผู้องมาถผก
ลล่ามโซล่เคตียงขผู้างกวับนวักโทษในคดตีอรุกฉกรรจร์และคนชวัพื่วชผู้าทตีพื่ไดผู้เคยกล่ออาญากรรมอยล่างรผู้ายแรง และปาก
ของคนเหลล่านตีชิ้กด็ไมล่เคยหยรุดสทารอกถผู้อยคทาผรรุสวาทและหยาบชผู้าเลย 



ยติพื่งไปกวล่านวัชิ้น ถผู้าพวกเขาปฏติเสธไมล่ยอมเขผู้ารล่วมในพติธตีมติสซา พวกเขากด็จะไดผู้รวับการลงโทษทตีพื่เรตียกวล่า “แบ
สตตินาโด” โดยทตีพื่นวักโทษจะถผกปลดออกจากโซล่ตรวนทตีพื่ลล่ามไวผู้ และเหยพพื่อผผผู้เคราะหร์รผู้ายนวัชิ้นกด็จะถผกมอบใหผู้
ตกอยผล่ในเงพชิ้อมมพอของพวกเตติรร์ก (ชาวพพชิ้นเมพองทตีพื่ดรุรผู้ายของประเทศตรุรกตี) ซนพื่งมตีหนผู้าทตีพื่ควบครุมฝปีพายบนเรพอ 
เพชฌฆาตเตติรร์กกด็จะเปลพชิ้องผผู้านวักโทษคนนวัชิ้นออกจนเปลพอยเปลล่าทตีเดตียว แลผู้วนทาเขาไปนอนเหยตียดยาว
บนปฟนใหญล่และชล่วยกวันจวับเขาไวผู้อยล่างแนล่นหนาเพพพื่อไมล่ใหผู้ออกแรงดติชิ้นหรพอขยวับเขยพชิ้อนเคลพพื่อนไหวไดผู้ ใน
ระหวล่างนตีชิ้จะมตีความเงตียบเขผู้ามาครอบคลรุมอยล่างนล่ากลวัวตลอดทวัพื่วเรพอลทานวัชิ้น ชาวเตติรร์กทตีพื่ไดผู้รวับการแตล่งตวัชิ้ง
ใหผู้เปฟ็นเพชฌฆาตและเปฟ็นผผผู้ทตีพื่คติดวล่าเครพพื่องสวังเวยนตีชิ้คงจะเปฟ็นทตีพื่พอพระทวัยตล่อพระมาหะหมวัดศาสดา
พยากรณร์ทตีพื่เขานวับถพอกด็จะโบยตตีนวักโทษผผผู้เคราะหร์คนนวัชิ้นดผู้วยไมผู้เรตียวอยล่างหนาหรพอเชพอกหยาบ ๆทตีพื่มวัดปม
เตด็มไปหมดจนกวล่าเนพชิ้อหนวังหลรุดออกจากกระดผก ซนพื่งเมพพื่อถนงขนาดนตีชิ้นวักโทษกด็ใกลผู้จะสติชิ้นใจแลผู้ว แตล่เทล่านวัชิ้น
ยวังไมล่พอ พวกเตติรร์กยวังเอาสล่วนผสมของนชิ้ทาสผู้มสายชผกวับเกลพอมาราดลงบนบาดแผลทตีพื่เปปิดอผู้าอยผล่นวัชิ้นเพพพื่อ
เพติพื่มความทรมานใหผู้หนทาใจพวกเขามากขนชิ้นอตีกเปฟ็นทวตีคผณ จากนวัชิ้นกด็มอบพวกเขาใหผู้อยผล่ในความดผแลของ
สถานพยาบาลบนเรพอทตีพื่แยล่จนเหลพอจะทนเพราะบรติการไมล่ตล่างจากโรงฆล่าสวัตวร์เทล่าใดนวัก และทตีพื่สถาน
พยาบาลนตีชิ้นตีพื่เองมตีนวักโทษหลายพวันคนเลยทตีเดตียวทตีพื่ตผู้องพลตีชตีพไปภายใตผู้ความโหดเหตีชิ้ยมอทามหติตของคน
เหลล่านวัชิ้น 
 

การพลกชกพของจอหซ์น คาลรัส

เราขอขผู้ามเรพพื่องราวเกตีพื่ยวกวับการพลตีชตีพของครติสเตตียนหลายตล่อหลายคนเพพพื่อสอดแทรกเรพพื่องราวและ
เหตรุการณร์เกตีพื่ยวกวับการพลตีชตีพของจอหร์น คาลวัส ทตีพื่ไดผู้เกติดขนชิ้นเมพพื่อเรด็ว ๆนตีชิ้เองคพอ ในปปี ค.ศ. 1761 ซนพื่งเปฟ็น
ขผู้อพติสผจนร์ถนงความหนผู้าซพพื่อใจคดและความดวันทรุรวังของพวกทตีพื่มตีลวัทธติความเชพพื่อตามแบบโรมวันคาทอลติก 
และยวังไดผู้แสดงใหผู้เหด็นวล่าไมล่วล่าประสบการณร์หรพอการพวัฒนากด็ไมล่สามารถจะขจวัดอคตติทตีพื่ฝปังแนล่นอยผล่ใน
จติตใจของพวกโรมวันคาทอลติกใหผู้หมดไปอยล่างถอนรากถอนโคนไดผู้ และไมล่สามารถจะททาใหผู้พวกเขาลด
ความโหดเหตีชิ้ยมทตีพื่ไดผู้กระททากวับพวกโปรแตสแตดุ๊นทร์ลงไดผู้เลย

จอหร์น คาลวัส เปฟ็นพล่อคผู้าขายของอยผล่ในเมพองเทาเลาสร์ ทล่านดทาเนตินชตีวติตอยล่างระมวัดระววังจนมตีชพพื่อเสตียงดตี
งามจนไดผู้แตล่งงานกวับหญติงสาวชาวอวังกฤษทตีพื่มตีเชพชิ้อสายเปฟ็นชนชาตติฝรวัพื่งเศส คาลวัสกวับภรรยาของทล่านมตี
ความเชพพื่อตามแบบพวกโปรแตสแตดุ๊นทร์และมตีบรุตรชายดผู้วยกวัน 5 คนซนพื่งตล่างกด็ไดผู้รวับการศนกษาตามหลวัก



ความเชพพื่อแบบดวัชิ้งเดติมในลวักษณะเดตียวกวัน แตล่เลวติส บรุตรชายคนหนนพื่งของทล่านไดผู้หวันเหความเชพพื่อไปเปฟ็น
คาทอลติกโดยการชวักชวนของสาวใชผู้คนหนนพื่งซนพื่งไดผู้อาศวัยอยผล่กวับครอบครวัวนตีชิ้มาเปฟ็นเวลาประมาณ 30 ปปี
แลผู้ว อยล่างไรกด็ตาม คาลวัสผผผู้เปฟ็นบติดากด็ไมล่ไดผู้แสดงอาการขรุล่นเคพองใจหรพออาฆาตมาดรผู้ายแตล่ประการใด แตล่
ยวังคงใหผู้สาวใชผู้อยผล่ในครอบครวัวตล่อไปและไดผู้ยวังไดผู้จล่ายเงตินสล่วนแบล่งประจทาปปีใหผู้แกล่บรุตรชายคนนตีชิ้ตามปกตติ
อตีกดผู้วย 

ในเดพอนตรุลาคม ปปีค.ศ. 1761 ครอบครวัวนตีชิ้กด็ประกอบดผู้วยจอหร์น คาลวัสกวับภรรยาของทล่าน สาวใชผู้คน
หนนพื่ง บรุตรชายคนโตชพพื่อมารร์ค แอนโทนตีพื่ และปปีเตอรร์ คาลวัสซนพื่งเปฟ็นบรุตรชายคนทตีพื่ 2 มารร์ค แอนโทนตีพื่ไดผู้
ศนกษาเลล่าเรตียนมาทางกฎหมาย แตล่กลวับถผกกตีดกวันไมล่ใหผู้ปฏติบวัตติวติชาชตีพทางดผู้านนตีชิ้ดผู้วยเหตรุทตีพื่เขาเปฟ็นโปร
แตสแตดุ๊นทร์ ดวังนวัชิ้นเขจนงรผผู้สนกเศรผู้าโศรกเสตียใจกวับเรพพื่องทตีพื่เกติดขนชิ้นถนงกวับหวันไปคผู้นควผู้าและอล่านหนวังสพอทรุกเลล่ม
ทตีพื่เกตีพื่ยวกวับการฆล่าตวัวตายเทล่าทตีพื่เขาจะสามารถหามาอล่านไดผู้ และดผเหมพอนเขาจะตวัชิ้งใจอยล่างแนล่วแนล่วล่าจะ
ตผู้องททาลายชตีวติตของตนเองเสตียใหผู้รผผู้แลผู้วรผผู้รอดไปเลย เขาเรติพื่มประชดชตีวติตดผู้วยททาตวัวเหลวแหลก 
สทามะเลเทเมา ตติดการพนวันจนโงหวัวไมล่ขนชิ้น และกระททาทรุกอยล่างจนเรตียกไดผู้วล่า เปฟ็นคนชวัพื่วชผู้าเลวทรามไป
เลยทตีเดตียว ซนพื่งเรพพื่องทตีพื่เกติดขนชิ้นกด็ททาใหผู้บติดาตผู้องคอยดรุดล่าวล่ากลล่าวเขาอยผล่เสมอ และบางครวัชิ้งกด็ไดผู้ดรุดล่าวล่ากลล่าว
และตทาหนติตติเตตียนเขาอยล่างรรุนแรงซนพื่งดผเหมพอนวล่าจะยติพื่งตอกยชิ้ทาใหผู้เขาจมอยผล่กวับความทรุกขร์มากยติพื่งขนชิ้นไปอตีก

ววันทตีพื่ 13 เดพอนตรุลาคม ปปีค.ศ. 1761 เวลาประมาณ 17 นาฬติกา จอหร์น คาลวัสผผผู้เปฟ็นบติดาและมารร์ค แอน
โทนตีพื่บรุตรชายคนโตของทล่าน ไดผู้พบกวับเพพพื่อนของแอนโทนตีพื่ ชพพื่อโกเบอรร์ ลา เวด็สเซ ชายหนรุล่มอายรุประมาณ 
19 ปปีซนพื่งเปฟ็นบรุตรชายของลา เวด็สเซ ทนายความทตีพื่มตีชพพื่อเสตียงในเมพองเทาเลาสร์ ทล่านคาลวัสจนงไดผู้ออกปาก
เชพชิ้อเชติญโกเบอรร์ใหผู้แวะมารวับประทานอาหารคพื่ทาทตีพื่บผู้านดผู้วยกวัน เมพพื่อถนงเวลาอาหารครอบครวัวและแขกผผผู้
มาเยพอนตล่างกด็นวัพื่งในหผู้องชวัชิ้นลอยโดยประกอบดผู้วยคาลวัสผผผู้เปฟ็นบติดากวับภรรยาของทล่าน แอนโทนตีพื่และปปี
เตอรร์ คาลวัสซนพื่งเปฟ็นบรุตรของทล่าน พรผู้อมดผู้วยโกเบอรร์โดยไมล่มตีบรุคคลอพพื่นใดอยผล่ในบผู้านหลวังนวัชิ้นเลย นอกจาก
สาวใชผู้ทตีพื่ไดผู้กลล่าวถนงมาแลผู้ว

ขณะนวัชิ้นเปฟ็นเวลาประมาณ 19 นาฬติกา พวกเขาใชผู้เวลาในการรวับประทานอาหารไมล่นานนวัก แตล่กล่อนทตีพื่
การรวับประทานอาหารจะเสรด็จสติชิ้นลง แอนโทนตีพื่ไดผู้ลรุกออกจากโตดุ๊ะและเดตินเขผู้าไปในครวัวซนพื่งอยผล่ในชวัชิ้น
เดตียวกวันดวังเชล่นทตีพื่เคยปฏติบวัตติอยผล่เปฟ็นประจทา สาวใชผู้กด็ถามวล่า เขาหนาวหรพอ? แอนโทนตีพื่กลวับตอบวล่า “ตรง



กวันขผู้ามทตีเดตียว ขผู้าพเจผู้ากลวับรผผู้สนกรผู้อนรรุล่มดวังไฟสรุมทรวง” แลผู้วกด็เดตินจากเธอไป ในเวลาไลล่เลตีพื่ยกวันนวัชิ้นเอง
เพพพื่อนของเขาและสมาชติกในครอบครวัวของเขาตล่างกด็ทยอยออกจากหผู้องทตีพื่พวกเขาพนพื่งรวับประทานอาหาร
เสรด็จและพากวันเดตินเขผู้าไปในหผู้องพวักผล่อน บติดาและโกเบอรร์นวัพื่งอยผล่บนโซฟาดผู้วยกวัน ปปีเตอรร์บรุตรชายคน
รองนวัพื่งบนเกผู้าอตีชิ้ซนพื่งมตีทตีพื่เทผู้าแขน สล่วนมารดานวัพื่งอยผล่บนเกผู้าอตีชิ้อตีกตวัวหนนพื่ง พวกเขาไดผู้สนทนากวันตล่อโดยไมล่มตี
ใครถามถนงแอนโทนตีพื่เลย จนระหวล่างเวลาประมาณ 21-22 นาฬติกา โกเบอรร์กด็ขอตวัวกลวับบผู้านซนพื่งเปฟ็นเวลา
เดตียวกวับทตีพื่ปปีเตอรร์ทตีพื่เผลอหลวับไปไดผู้ตพพื่นขนชิ้นมาเพพพื่อตามไปฉายไฟใหผู้เขา 

ชวัชิ้นลล่างของบผู้านคาลวัสเปฟ็นรผู้านขายของและโกดวังเกด็บของ ซนพื่งโกดวังเกด็บของนวัชิ้นไดผู้ถผกแยกออกจากรผู้าน
ขายของดผู้วยประตผบานพวับ 2 บาน เมพพื่อปปีเตอรร์ คาลวัสกวับโกเบอรร์เดตินลงบวันไดไปถนงรผู้านขายของกด็ตผู้อง
ตกใจสรุดขตีดเมพพื่อเหด็นแอนโทนตีพื่แขวนคอหผู้อยอยผล่กวับเสพชิ้อของตวัวเองโดยผผกอยผล่กวับขพพื่อดผู้านบนของประตผ
บานพวับ 2 บานซนพื่งไดผู้ถผกเปปิดออกครนพื่งหนนพื่งเพพพื่อใหผู้มตีทตีพื่วล่างตรงกลางระหวล่างประตผ 2 บานเพพพื่อใชผู้สทาหรวับ
การนตีชิ้ เมพพื่อเหด็นภาพทตีพื่นล่าสะพนงกลวัวปรากฏอยผล่ตรงหนผู้าพวกเขากด็รผู้องออกมาดผู้วยเสตียงอวันดวังจนคาลวัสผผผู้
เปฟ็นบติดาตผู้องวติพื่งลงมาดผวล่าเกติดอะไรขนชิ้น ในขณะทตีพื่ผผผู้เปฟ็นมารดานวัชิ้นตกตะลนงจนตวัวสวัพื่นและแขด็งทพพื่ออยผล่ขผู้างบน
นวัชิ้นเอง เมพพื่อสาวใชผู้รผผู้วล่าเกติดอะไรขนชิ้นแลผู้ว เธอกด็ยวังวติพื่งตล่อไปจนถนงชวัชิ้นลล่างซนพื่งอาจจะเปฟ็นเพราะวล่าเธอกลวัวทตีพื่
จะตผู้องวติพื่งกลวับขนชิ้นไปบอกขล่าวรผู้ายแกล่นายผผผู้หญติงหรพอเพราะวล่าเธออาจะวรุล่นวายอยผล่กวับการชล่วยเหลพอเจผู้า
นายทตีพื่กทาลวังกอดรล่างบรุตรชายรพื่ทาไหผู้จนนชิ้ทาตาไหลเปฟฟื้อนรล่างนวัชิ้นเตด็มไปหมด ครผล่ตล่อมามารดาซนพื่งถผกทติชิ้งใหผู้อยผล่
คนเดตียวขผู้างบนกด็คล่อย ๆเดตินลงมาดผู้วยอารมณร์ทตีพื่พลรุล่งพลล่านจนสรุดจะอดกลวัชิ้นนชิ้ทาตาไวผู้ไดผู้จนงไดผู้รผู้องไหผู้ออก
มาอยล่างรรุนแรงปรติพื่มวล่าจะขาดใจไปพรผู้อม ๆกวับบรุตรอวันเปฟ็นทตีพื่รวักเลยทตีเดตียว ขณะนวัชิ้นเองปปีเตอรร์ไดผู้ถผกใชผู้
ใหผู้ไปตามนายแพทยร์ ลา มอยเรล่ซนพื่งอาศวัยอยผล่ในละแวกนวัชิ้น แตล่เมพพื่อนายแพทยร์ ลา มอยเรล่ไมล่ไดผู้อยผล่ทตีพื่บผู้านใน
เวลานวัชิ้น โกรเซติพื่ลซนพื่งเปฟ็นผผผู้ชล่วยนายแพทยร์ของลา มอยเรล่จนงรตีบมายวังบผู้านคาลวัสทวันทตี เมพพื่อชวันสผตรดผแลผู้วโกร
เซติพื่ลกด็เหด็นวล่าแอนโทนตีพื่ขาดใจตายแลผู้ว ในขณะนวัชิ้นเองไดผู้มตีฝผงชนคาทอลติกเปฟ็นอวันมากมามรุงดผทตีพื่บผู้านหลวัง
นวัชิ้น และเมพพื่อไดผู้ยตินวล่า แอนโทนตีพื่ไดผู้ตายอยล่างกระทวันหวันโดยทตีพื่นายแพทยร์ผผผู้ชวันสผตรศพไดผู้ระบรุวล่าเขาถผกบตีบ
คอจนตาย พวกเขากด็พากวันคติดไปเองวล่าแอนโทนตีพื่ถผกฆาตกรรม และเนพพื่องจากครอบครวัวนตีชิ้เปฟ็นโปรแตสแตด็
นทร์ พวกเขาจนงคาดเดาเอาวล่าชายหนรุล่มผผผู้นตีชิ้คงกทาลวังคติดจะเปลตีพื่ยนแปลงความเชพพื่อของตน ดวังนวัชิ้นจนงถผก
ฆาตกรรมดผู้วยเหตรุนตีชิ้เอง 



บติดาผผผู้นล่าสงสารซนพื่งเตด็มไปดผู้วยความเศรผู้าโศกเสตียใจตล่อการจากไปของบรุตรชายอวันเปฟ็นทตีพื่รวักไดผู้รวับคทา
แนะนทาจากบรรดาเพพพื่อน ๆใหผู้สล่งคนไปตามเจผู้าหนผู้าทตีพื่ผผผู้รวักษากฎหมายเพพพื่อมาสกวัดกวัชิ้นฝผงชนคาทอลติกทตีพื่
เขผู้าใจวล่าทล่านฆาตกรรมลผกของตวัวเองไมล่ใหผู้รรุมฉตีกรล่างทล่านออกเปฟ็นชติชิ้น ๆดผู้วยความโกรธ แลผู้วคทาแนะนทานตีชิ้
กด็ไดผู้รวับการสนองตอบอยล่างรวดเรด็ว ดาวติดหวัวหนผู้าฝป่ายรวักษากฎหมายไดผู้มาครุผู้มกวันทวัชิ้งผผผู้เปฟ็นบติดา บรุตรชาย
ชพพื่อปปีเตอรร์ มารดา โกเบอรร์และสาวใชผู้ไวผู้ใตผู้ความอารวักขาโดยไดผู้จวัดทหารรวักษาความปลอดภวัยคนหนนพื่งใหผู้
มาครุผู้มครองพวกเขา จากนวัชิ้นดาวติดกด็สล่งคนไปตามนายแพทยร์เอด็ม ดตี ลา ทวัวรร์ พรผู้อมดผู้วยศวัลยแพทยร์เอด็ม 
เอด็ม ลา มารร์กผ และศวัลยแพทยร์เพอรร์โรเนด็ท ซนพื่งไดผู้รล่วมกวันชวันสผตรพลติกศพเพพพื่อหารล่องรอยการถผก
ประทรุษรผู้ายแตล่กด็หาไมล่มตีรล่องรอยทตีพื่บล่งบอกวล่าเปฟ็นการฆาตกรรมเลย เพราะรล่องรอยทตีพื่ปรากฏใหผู้เหด็นกด็มตี
เพตียงรอยถผกรวัดทตีพื่คอเทล่านวัชิ้น คณะนายแพทยร์ยวังไดผู้ระบรุวล่าผมของผผผู้ตายหวตีในลวักษณะปกตติคพอ ทรงผมยวัง
อยผล่ในสภาพทตีพื่หวตีไวผู้อยล่างเรตียบรผู้อย และไมล่มตีรล่องรอยวล่าผมเผผู้าจะยรุล่งตรงไหนเลย เสพชิ้อผผู้าของเขากด็ถผกพวับ
ไวผู้ตามปกตติและถผกจวัดวางไวผู้บนเคานร์เตอรร์อยล่างเปฟ็นระเบตียบ เสพชิ้อตวัวทตีพื่เขาใสล่อยผล่กด็ไมล่มตีรอยขาดหรพอถผก
ปลดกระดรุมเลย

แมผู้วล่าสภาพการณร์ตล่าง ๆจะบล่งบอกอยล่างเดล่นชวัดวล่าไมล่มตีผผผู้กระททาความผติดใด ๆในคดตีนตีชิ้ แตล่หวัวหนผู้าคณะผผผู้
พติพากษา กด็ยวังดวันทรุรวังทตีพื่จะคติดวล่านล่าจะเปฟ็นการเหมาะสมกวล่าทตีพื่จะคลผู้อยตามความคติดเหด็นของฝผงชนทตีพื่
กทาลวังคลรุผู้มคลวัพื่งอยผล่นวัชิ้นจนงไดผู้คติดไปวล่า คาลวัสผผผู้เปฟ็นบติดาคงจะใชผู้คนใหผู้ไปตามโกเบอรร์มา โดยแจผู้งใหผู้เขา
ทราบวล่าตวัวคาลวัสเองมตีบรุตรชายทตีพื่นล่าจะถผกแขวนคอตาย ดวังนวัชิ้นโกเบอรร์จนงเดตินทางมาเพพพื่อปฏติบวัตติหนผู้าทตีพื่
เพชฌฆาตโดยไดผู้รวับความชล่วยเหลพอจากบติดาและนผู้องชายของผผผู้ตาย 
 
แตล่ เนพพื่องจากไมล่มตีพยานหลวักฐานใดในทตีพื่เกติดเหตรุทตีพื่สามารถพติสผจนร์สมมรุตติฐานทตีพื่คาดเดาเอาเองไดผู้ ดวังนวัชิ้น
หวัวหนผู้าฝป่ายรวักษากฎหมายจนงใชผู้พยานแวดลผู้อมและขผู้อมผลทวัพื่วไปเพพพื่อทนกทวักสรรุปเอาเองวล่ามตีการกล่อ
อาชญากรรมขนชิ้น และบรุคคลทตีพื่เกตีพื่ยวขผู้องจะตผู้องใหผู้การไปในแนวทางวล่าเปฟ็นการฆาตกรรมเทล่าทตีพื่เขา
สามารถจะททาไดผู้ คทาใหผู้การสามารถสรรุปเหตรุการณร์ตามลทาดวับออกมาไดผู้วล่า โกเบอรร์ ลา เวด็สเซ ไดผู้รวับมอบ
หมายจากพวกโปรแตสแตดุ๊นทร์ใหผู้เปฟ็นเพชฌฆาตประจทากลรุล่มของพวกเขา เมพพื่อลผกหลานของพวกเขา
จทาเปฟ็นตผู้องถผกจวับแขวนคอเพราะเหตรุจากการเปลตีพื่ยนแปลงความเชพพื่อ นอกจากนตีชิ้คทาใหผู้การยวังระบรุอตีกวล่า 
เมพพื่อพวกโปรแตสแตดุ๊นทร์จะแขวนคอลผกหลานของพวกเขากด็จะบวังควับใหผู้ลผกหลานคนนวัชิ้นครุกเขล่าลงดผู้วย แตล่
ไดผู้มตีการตวัชิ้งคทาถามขนชิ้นมาวล่ามตีใครไดผู้เหด็นแอนโทนตีพื่ คาลวัสครุกเขล่าลงตล่อหนผู้าบติดาของตนในตอนทตีพื่เขาถผกรวัด



คอหรพอเปลล่า? คทาใหผู้การยวังระบรุในททานองเดตียวกวันวล่า แอนโทนตีพื่ตายในขณะทตีพื่เปฟ็นโรมวันคาทอลติก แตล่กด็ยวัง
ตผู้องการขผู้อพติสผจนร์ถนงการเปฟ็นคาทอลติกของเขา

กล่อนทตีพื่สทานวนคดตีจะพติมพร์ออกมาเพพพื่อเผยแพรล่ตล่อสาธารณชน ฝผงชนทตีพื่เฝป้าตติดตามคดตีนตีชิ้กด็พากวันเชพพื่อขล่าวลพอ
ทตีพื่วล่าขณะทตีพื่ยวังมตีชตีวติตอยผล่แอนโทนตีพื่เองกทาลวังจะไดผู้รวับการอรุปถวัมภร์จากตระกผลไวผู้ทร์ เพด็นนติเทนทร์ในววันตล่อมา 
ดวังนวัชิ้นหวัวหนผู้าฝป่ายรวักษากฎหมายจนงใหผู้ฝปังศพของแอนโทนตีพื่ตรงใจกลางครติสตจวักรนวักบรุญสตตีเฟป่น หลวังจาก
พติธตีฝปังศพผล่านมาไดผู้ 2-3 ววันครอบครวัวไวผู้ทร์ เพด็นนติเทนทร์กด็เปฟ็นเจผู้าภาพในการประกอบพติธตีอยล่างเครล่งขรนม
ในพระวติหารของพวกเขาเพพพื่อเปฟ็นการระลนกถนงมารร์ค แอนโทนตีพื่ คาลวัส มตีการขนงผผู้าขาวแขวนไวผู้ในโบสถร์
เพพพื่อเปฟ็นการไวผู้อาลวัย และสทาหรวับพพชิ้นตรงหลรุมฝปังศพซนพื่งอยผล่ตรงกลางโบสถร์นวัชิ้นไดผู้ถผกยกพพชิ้นใหผู้สผงขนชิ้น มตีโครง
กระดผกมนรุษยร์อวันหนนพื่งถผกนทามาตวัชิ้งไวผู้บนหลรุมฝปังศพนวัชิ้นโดยมพอขผู้างหนนพื่งของกระดผกถพอกระดาษแผล่นหนนพื่งทตีพื่
มตีขผู้อความจารนกไวผู้วล่า “จงละทติชิ้งลวัทธตินติกายทตีพื่ออกนอกลผล่นอกทางเสตีย” และทตีพื่ฝป่ามพอของมพออตีกขผู้างหนนพื่งมตี
สวัญลวักษณร์แหล่งการพลตีชตีพปรากฏอยผล่ ววันตล่อมาครอบครวัวฟรานซติสแคนกด็เปฟ็นเจผู้าภาพในการประกอบพติธตี
ในลวักษณะเดตียวกวันเพพพื่อเปฟ็นการระลนกถนงและไวผู้อาลวัยแดล่ผผผู้จากไป 

หวัวหนผู้าฝป่ายรวักษากฎหมายยวังไดผู้ดทาเนตินการเพพพื่อจะขล่มเหงตล่อไปโดยไมล่ยอมลดความรรุนแรงลงเลยและ
โดยไมล่มตีการพติสผจนร์ขผู้อเทด็จจรติงแมผู้แตล่นผู้อย เขาคติดวล่านล่าจะเปฟ็นโอกาสอวันเหมาะทตีพื่จะหาชล่องทางพติพากษา
ลงโทษผผผู้เปฟ็นบติดาทตีพื่กทาลวังเศรผู้าโศก ผผผู้เปฟ็นมารดา นผู้องชาย เพพพื่อน และคนใชผู้ใหผู้ไดผู้รวับความทรมาน ฉะนวัชิ้น
จนงไดผู้สวัพื่งใหผู้นทาตวัวพวกเขาทวัชิ้งหมดไปใสล่โซล่ตรวนเมพพื่อววันทตีพื่ 18 พฤศจติกายน ค.ศ. 1761

การดทาเนตินการทตีพื่นล่ากลวัวอยล่างเปฟ็นขวัชิ้นตอนเหลล่านตีชิ้ททาใหผู้ผผผู้ทตีพื่ไดผู้รวับความทรุกขร์ทรมานตผู้องททาเรพพื่องอรุทธรณร์
คดตีไปยวังคณะรวัฐสภาซนพื่งทราบเรพพื่องราวทตีพื่เกติดขนชิ้นเปฟ็นอยล่างดตีจนงไดผู้สวัพื่งยกเลติกคทาตวัดสตินของหวัวหนผู้าฝป่ายรวักษา
กฎหมายคนนวัชิ้นในฐานะทตีพื่กระททาผติดขวัชิ้นตอน แตล่คณะรวัฐสภากด็ยวังคงดทาเนตินการฟป้องรผู้องและสอบสวนตล่อ
ไป เจผู้าหนผู้าทตีพื่ผผผู้มตีหนผู้าทตีพื่แขวนคอนวักโทษไดผู้มาใหผู้การเปฟ็นพยานในชวัชิ้นศาลวล่า คงละเปฟ็นเรพพื่องทตีพื่เปฟ็นไปไมล่ไดผู้
ทตีพื่แอนโทนตีพื่จะแขวนคอตวัวเองเหมพอนอยล่างทตีพื่ถผกสรผู้างสถานการณร์ขนชิ้นมานวัชิ้น เสตียงสล่วนใหญล่ของคณะ
รวัฐสภามตีความเหด็นวล่านวักโทษเหลล่านตีชิ้มตีความผติด ดวังนวัชิ้นจนงไดผู้สล่งตวัวพวกเขาไปรวับการพติจารณาไตล่สวนคดตีทตีพื่
ศาลอาญาแหล่งเมพองเทาเลาสร์ เมพพื่อการพติจารณาคดตีผล่านพผู้นไปมตีคณะลผกขรุนเพตียงคนเดตียวเทล่านวัชิ้นทตีพื่ออก
เสตียงวล่าทล่านเปฟ็นผผผู้บรติสรุทธติธิ์ แตล่หลวังจากการโตผู้เถตียงเหตรุผลกวันอยล่างยาวนาน เสตียงสล่วนใหญล่กด็เสนอใหผู้มตี



การทรมานโดยใหผู้นทาตวัวทล่านเขผู้าเครพพื่องทรมานดผู้วยวงลผู้อดนงกระดผกขผู้อตล่อใหผู้หลรุดจากกวัน ซนพื่งบางทตีอาจจะ
สามารถนทาไปสผล่ขวัชิ้นของการพติพากษาลงโทษผผผู้เปฟ็นบติดาไดผู้โดยการลองทรมานดผซติวล่าทล่านกระททาผติดหรพอ
เปลล่า? โดยหววังวล่าดผู้วยการทรมานอยล่างหนวักจะสามารถบตีบควัชิ้นทล่านสารภาพความผติดออกมา และ
ใหผู้การซวัดทอดนวักโทษคนอพพื่น ๆซนพื่งกทาลวังรอคอยชะตากรรมของตนเองดผู้วยใจระทนก 

จอหร์น คาลวัสทตีพื่นล่าสงสารซนพื่งขณะนตีชิ้เปฟ็นชายชราอายรุถนง 68 ปปีแลผู้วไดผู้ถผกพติพากษาใหผู้รวับการลงโทษทตีพื่นล่า
กลวัวตามลทาพวัง ทล่านไดผู้ทนแบกรวับการทรมานอยล่างมวัพื่นคง และในทตีพื่สรุดทล่านกด็ถผกนทาตวัวเขผู้าสผล่แดนประหาร
ดผู้วยจติตใจทตีพื่เขผู้มแขด็งจนสามารถปลรุกเรผู้าใหผู้ทรุกคนทตีพื่ไดผู้พบเหด็นเกติดความชพพื่นชมในตวัวทล่านขนชิ้นมาโดยเฉพาะ
อยล่างยติพื่งบาทหลวง 2 คนทตีพื่มตีตทาแหนล่งในระบบการจวัดตทาแหนล่งตามลทาดวับชวัชิ้นของโดมตินติแคน (คพอครุณพล่อบผ
เกด็ส และครุณพล่อคอลดากผ) ซนพื่งเปฟ็นผผผู้ทตีพื่เฝป้าตติดตามคดตีนตีชิ้และอยผล่ดผทล่านจนถนงวาระสรุดทผู้ายของชตีวติต 
บาทหลวงทวัชิ้งสองไดผู้เปปิดเผยวล่าพวกเขาคติดวล่า คาลวัสไมล่เพตียงแตล่จะเปฟ็นผผผู้บรติสรุทธติธิ์ในคดตีทตีพื่ทล่านถผกกลล่าวหา
เทล่านวัชิ้น ทล่านยวังเปฟ็นแบบอยล่างทตีพื่นล่าชมเชยในเรพพื่องความรวัก ความอดทน และความกลผู้าหาญเดด็ดเดตีพื่ยว
ตามแบบอยล่างทตีพื่ครติสเตตียนแทผู้ควรประ -พฤตติปฏติบวัตติอตีกดผู้วย ขณะทตีพื่คาลวัสเหด็นเพชฌฆาตกทาลวังเตรตียม
มาตรการขวัชิ้นเดด็ดขาดทตีพื่จะลงโทษทล่านเปฟ็นวติธตีสรุดทผู้ายอยผล่นวัชิ้น ทล่านกด็เปปิดเผยความในใจตล่อครุณพล่อบผเกด็ส แตล่
ขณะทตีพื่ปากของทล่านกทาลวังพผดความในใจออกมานวัชิ้น หวัวหนผู้าฝป่ายรวักษากฎหมายซนพื่งเปฟ็นจรุดเรติพื่มตผู้นแหล่ง
หายนะของคาลวัสและไดผู้เขผู้ามายวังแดนประหารเพตียงเพพพื่อจะอยากจะสะใจตวัวเองทตีพื่ไดผู้เปฟ็นพยานเหด็นการ
ลงโทษและความตายของคาลวัสเทล่านวัชิ้นกด็วติพื่งเขผู้าไปหาทล่านและตะโกนกลบเสตียงของทล่านวล่า “เจผู้าคนอวัป
ปรตียร์ทตีพื่นล่าเกลตียดชวัง ไมผู้ฟฟนทตีพื่เตรตียมไวผู้กด็พรผู้อมจะเผาผลาญรล่างของเจผู้าใหผู้กลายเปฟ็นขตีชิ้เถผู้าแลผู้ว! พผดความ
จรติงออกมาเดตีดี๋ยวนตีชิ้” คาลวัสไมล่ไดผู้โตผู้ตอบอะไรออกไป ไดผู้แตล่เอตียงศตีรษะไปดผู้านขผู้างเลด็กนผู้อย และในเวลา
นวัชิ้นเองเพชฌฆาตกด็ททาตามหนผู้าทตีพื่ของตน

เสตียงตะโกนโหล่รผู้องอยล่างเคตียดแคผู้นของประชาชนทตีพื่มตีตล่อครอบครวัวคาลวัสกด็ดวังกระหนพื่มไปทวัพื่วเมพองแล
นกผดด็อคจนทรุกคนอยากจะเหด็นลผก ๆของคาลวัส แหลกลาญไปภายใตผู้วงลผู้อทตีพื่ใชผู้ดนงกระดผกขผู้อตล่อใหผู้หลรุด
ออกมานวัชิ้น และอยากจะเหด็นผผผู้เปฟ็นมารดาของพวกเขาถผกเผาทวัชิ้งเปฟ็น

ชายหนรุล่มโดแนท คาลวัสไดผู้รวับการแนะนทาใหผู้หนตีไปยวังประเทศสวติสเซอรร์แลนดร์ เขาจนงหนตีไปทตีพื่นวัพื่นตามคทา
แนะนทาของผผผู้หววังดตี และไดผู้พบกวับสรุภาพบรุรรุษคนหนนพื่งซนพื่งในตอนแรกกด็เพตียงแตล่สงสารและชล่วยบรรเทา



ทล่านใหผู้คลายจากความลทาบากเทล่านวัชิ้นโดยยวังไมล่กลผู้าทตีพื่จะตวัดสตินใจเกตีพื่ยวกวับการกระททารรุนแรงทตีพื่เกตินกวล่า
เหตรุตล่อบติดา มารดา และพตีพื่นผู้องของโดแนท อตีกไมล่นานตล่อมาพตีพื่ชายคนหนนพื่งซนพื่งไดผู้รวับการลงโทษเพตียง
เนรเทศเทล่านวัชิ้นกด็ไดผู้หนตีไปพนพื่งพติงสรุภาพบรุรรุษคนเดตียวกวันผผผู้ซนพื่งขณะนตีชิ้พยายามทรุกวติถตีทางทตีพื่จะพติสผจนร์ใหผู้แนล่ใจ
วล่าครอบครวัวนตีชิ้เปฟ็นผผผู้บรติสรุทธติธิ์ และเมพพื่อเขาไดผู้พติสผจนร์จนมวัพื่นใจแลผู้ว เขาซนพื่งเปฟ็นผผผู้ทตีพื่มตีครุณธรรมประจทาใจอยล่าง
สผงกด็คติดวล่านล่าจะเปฟ็นภาระหนผู้าทตีพื่ของเขาในการใชผู้เพพพื่อนฝผง เงตินทอง ปากกา และชพพื่อเสตียงของเขาเพพพื่อจะ
แกผู้ไขความผติดอวันมหวันตร์ของคณะลผกขรุนทวัชิ้ง 7 คนแหล่งเมพองเทาเลาสร์ และเพพพื่อใหผู้การพติจารณาคดตีไดผู้รวับ
การทบทวนจากสภาของกษวัตรติยร์อตีกครวัชิ้งหนนพื่ง 

การรพชิ้อฟฟฟื้นคดตีนตีชิ้ตผู้องใชผู้เวลานานถนง 3 ปปี และเปฟ็นทตีพื่ทราบกวันโดยทวัพื่วไปวล่า ทล่านเมสเซด็ส เดอ กรด็อสเนล่ 
และทล่านแบด็คควนคอรร์ทไดผู้กลายเปฟ็นผผผู้ทตีพื่มตีชพพื่อเสตียงและไดผู้รวับเกตียรตติอยล่างสผงจากการรล่วมกวันพติจารณาคดตี
นตีชิ้อยล่างรอบคอบ คณะลผกขรุนผผผู้ทรงครุณวรุฒติทวัชิ้ง 50 คนในศาลฎตีกาไดผู้ลงมตติประกาศออกมาอยล่างเปฟ็น
เอกฉวันทร์วล่าครอบครวัวคาลวัสทวัชิ้งครอบครวัวทรุกคนเปฟ็นผผผู้บรติสรุทธติธิ์ และไดผู้ฝากพวกเขาไวผู้กวับศาลสถติตยร์
ยรุตติธรรมแหล่งองคร์พระมหากษวัตรติยร์เพพพื่อจะดทาเนตินการในขวัชิ้นตล่อไป ทล่านดรุดุ๊ค เดอ ชอยเซอรุลผผผู้ซนพื่งไมล่เคย
พลาดโอกาสทตีพื่จะประกอบครุณงามความดตีจากจติตใจทตีพื่ดตีงามของทล่านกด็ไมล่เพตียงแตล่ชล่วยเหลพอครอบครวัวทตีพื่
ประสบเคราะหร์กรรมนตีชิ้ดผู้วยการมอบเงตินใหผู้เทล่านวัชิ้น แตล่ยวังไดผู้ททาเรพพื่องขอเงตินชดเชยจากกษวัตรติยร์เปฟ็นจทานวน
ถนง 36,000 ลตีเวอรร์อตีกดผู้วย

ววันทตีพื่ 9 มตีนาคม ค.ศ. 1765 ไดผู้มตีการลงนามในคทาตวัดสตินของศาลแหล่งราชอาณาจวักรเพพพื่อรวับรองความ
บรติสรุทธติธิ์ซนพื่งเปฟ็นการประกาศใหผู้ทราบโดยทวัพื่วกวันวล่าครอบครวัวคาลวัสไมล่ไดผู้กระททาความผติดใด ๆในคดตีนตีชิ้เลย 
ดวัชิ้งนวัชิ้นเองชะตากรรมของพวกเขาจนงเปลตีพื่ยนแปลงไปในทางทตีพื่ดตีขนชิ้น ทตีพื่จรติงแลผู้วววันทตีพื่ 9 มตีนาคม ค.ศ. 1762
ววันนวัชิ้นเองเปฟ็นววันทตีพื่บติดาผผผู้บรติสรุทธติธิ์และประเสรติฐของครอบครวัวนตีชิ้ตผู้องถผกประหารชตีวติตไปอยล่างไมล่เปฟ็นธรรม 
เมพพื่อถนงววันทตีพื่พวกเขาหลรุดพผู้นจากขผู้อกลล่าวหานวัชิ้นเอง ประชาชนทวัพื่วกรรุงปารตีสไดผู้พากวันวติพื่งเปฟ็นกลรุล่ม ๆเพพพื่อไป
มรุงดผพวกเขากผู้าวออกจากเรพอนจทา และตบมพอตผู้อนรวับพวกเขาดผู้วยความยตินดตีขณะทตีพื่นชิ้ทาตากด็ไหลออกจาก
ตาพวกเขาดรุจลทาธารแหล่งความปปีตติยตินดตีอยล่างเหลพอลผู้น

ตวัวอยล่างของอคตติอวันโงล่งมเรพพื่องนตีชิ้ไดผู้ดลใจใหผู้เกติดงานเขตียนของวอลแตรร์เพพพื่อลบลผู้างความเชพพื่อทตีพื่หลงงมงาย
อยล่างนล่ากลวัวโดยปราศจากขผู้อพติสผจนร์ และถนงแมผู้วล่าตวัววอลแตรร์เองจะไมล่ใชล่ครติสเตตียน แตล่บทความของเขา



เกตีพื่ยวกวับความอดทนอดกลวัชิ้นและมตีจติตใจกวผู้างขวาง กด็ททาใหผู้งานเขตียนของเขามตีครุณคล่าเปฟ็นอยล่างยติพื่ง และ
เปฟ็นอตีกวติธตีหนนพื่งทตีพื่ชล่วยลดความรรุนแรงของการขล่มเหงในหลาย ๆเมพองสล่วนใหญล่ทตีพื่อยผล่ในทวตีปยรุโรป 
นอกจากนตีชิ้ความบรติสรุทธติธิ์แหล่งขล่าวประเสรติฐจะชล่วยใหผู้เราอยผล่หล่างไกลจากความเชพพื่อทตีพื่หลงงมงายและการใชผู้
ความรรุนแรงอยล่างเหตีชิ้ยมโหดไดผู้เนพพื่องจากหลวักคทาสอนทตีพื่อล่อนสรุภาพขององคร์พระเยซผครติสตร์สอนใหผู้เราไดผู้รวับ
การปลอบประโลมใจในโลกนตีชิ้และไดผู้รวับความรอดในโลกทตีพื่จะมาถนง การฟป้องรผู้องโดยการตวัชิ้งขผู้อหาวล่ามตี
ความเชพพื่อทตีพื่แตกตล่างกวันกด็ไรผู้สาระพอ ๆกวับการทตีพื่จะไปฟป้องรผู้องดผู้วยขผู้อหาวล่ามตีรผปรล่างหนผู้าตาทตีพื่แตกตล่างกวัน
ถผู้าเราถวายพระเกตียรตติแดล่พระเจผู้า ถพอรวักษาหลวักคทาสอนขององคร์พระเยซผครติสตร์อยล่างบรติสรุทธติธิ์ มตีความเชพพื่อ
อยล่างมวัพื่นคงในพระสวัญญาทวัชิ้งหลายทตีพื่ไดผู้บวันทนกไวผู้ในพระครติสตธรรมควัมภตีรร์ และเชพพื่อฟปังกฎหมายบผู้านเมพอง
ของประเทศทตีพื่เราอาศวัยอยผล่ เรายล่อมมตีสติทธติธิ์ทตีพื่จะรวับใชผู้ในพวันธกติจเรพพื่องการประกาศแผล่นดตินสวรรคร์ตาม
ความเชพพื่อในขล่าวประเสรติฐทตีพื่จะนทาพาเราใหผู้รวับใชผู้ในพวันธกติจดผู้านตล่าง ๆนวัชิ้น
 



บททกกี่ 5
การกคาเนริด การเปลกกี่ยนแปลง 

และความโหดรผู้ายของศาลสอบสวนและลงโทษ

ในสมวัยของสวันตะปาปาอตินโนเซผู้นทร์ทตีพื่ 3 นวัชิ้น ความเชพพื่อแบบปฏติรผปกด็เปฟ็นทตีพื่เลพพื่องลพอทวัพื่วทวตีปยรุโรปจนททาใหผู้
พวกคาทอลติกเรติพื่มจะกรติพื่งเกรงวล่าศาสนจวักรของพวกเขากทาลวังตกอยผล่ในอวันตราย สวันตะปาปาจนงตวัดสตินใจทตีพื่
จะยวับยวัชิ้งการเตติบโตของพวกปฏติรผปเทล่าทตีพื่จะททาไดผู้ ดวังนวัชิ้นเขาจนงไดผู้แตล่งตวัชิ้งคณะผผผู้สอบสวนและลงโทษเปฟ็น
จทานวนมากซนพื่งเปฟ็นคนทตีพื่จะททาการสอบสวนและลงโทษพวกนติกายทตีพื่ออกนอกลผล่นอกทางทตีพื่มตีความเชพพื่อ
แบบปฏติรผป
 
บาทหลวงโดมตินติคและคนอพพื่น ๆ ทตีพื่มตีหนผู้าทตีพื่ในการสอบสวนและลงโทษไดผู้กระจายกทาลวังไปในหลาย
ประเทศทตีพื่เปฟ็นโรมวันคาทอลติก และไดผู้ปฏติบวัตติตล่อพวกโปรแตสแตดุ๊นทร์อยล่างรรุนแรงทตีพื่สรุด ในทตีพื่สรุดเมพพื่อ
สวันตะปาปาเหด็นวล่าการมตีพวกผผผู้สอบสวนและลงโทษไมล่ไดผู้เกติดประโยชนร์ตามเปป้าหมายทตีพื่เขาคาดหมายไวผู้
สวักเทล่าไร เขาจนงตวัดสตินใจตวัชิ้งศาลสอบสวนและลงโทษประจทาไวผู้หลายแหล่ง สทานวักงานของศาลสอบสวน
และลงโทษแหล่งแรกนวัชิ้นตวัชิ้งอยผล่ทตีพื่เมพองเทาเลาสร์ โดยใหผู้โดมตินติคเปฟ็นเจผู้าหนผู้าทตีพื่ประจทาในฐานะผผผู้สอบสวน
และลงโทษเปฟ็นคนแรกของศาลในรผปแบบนตีชิ้ ศาลสอบสวนและลงโทษหลายแหล่งกด็ไดผู้ถผกตวัชิ้งขนชิ้นอยล่าง
รวดเรด็วในหลาย ๆประเทศ แตล่ศาลสอบสวนและลงโทษในประเทศสเปนนวัชิ้นไดผู้กลายเปฟ็นศาลสอบสวน
และลงโทษทตีพื่มตีอติทธติพลทตีพื่สรุด เพราะแมผู้แตล่กษวัตรติยร์สเปนแตล่ละพระองคร์ซนพื่งชอบใชผู้อทานาจตามอทาเภอใจใน
เรพพื่องอพพื่น ๆกด็ยวังไดผู้รวับการทผลเตพอนใหผู้เกรงกลวัวอทานาจของศาลสอบสวนและลงโทษบผู้าง การทตีพื่พวกเขาใชผู้
วติธตีทตีพื่ทารรุณโหดรผู้ายตล่าง ๆ นานากด็ไดผู้สรผู้างความกดดวันแกล่คนเปฟ็นอวันมากทตีพื่มตีความเหด็นแตกตล่างจากพวก
คาทอลติกจนตผู้องพยายามกลบเกลพพื่อนความรผผู้สนกและความคติดเหด็นของตนเองไวผู้อยล่างระมวัดระววัง แมผู้จะ
เปฟ็นเพตียงเรพพื่องเลด็กนผู้อยกด็ตาม
 
บาทหลวงทตีพื่มตีตทาแหนล่งตามลทาดวับชวัชิ้นในกลรุล่มโดมตินติแคน และกลรุล่มแฟรนซติสแคนนวัชิ้นเปฟ็นบาทหลวงทตีพื่มตี
ความรผู้อนรนทตีพื่สรุดในบรรดาบาทหลวงทวัชิ้งหมด ดผู้วยเหตรุนตีชิ้สวันตะปาปาจนงมอบสติทธติพติเศษแกล่บาทหลวงทวัชิ้ง 
2 กลรุล่ม ใหผู้เปฟ็นผผผู้ควบครุมศาลสอบสวนและลงโทษตามทตีพื่ตล่าง ๆ บาทหลวงทตีพื่มตีตทาแหนล่งในกลรุล่มลทาดวับชวัชิ้น



ทวัชิ้ง 2 กลรุล่มนตีชิ้ ไดผู้รวับการควัดเลพอกมาจากประชาชนทตีพื่เลวทตีพื่สรุด ดวังนวัชิ้นบาทหลวงพวกนตีชิ้จนงไมล่ไดผู้คทานนงถนง
ความรผผู้สทานนกผติดชอบ ชวัพื่วดตีเทล่าไรนวัก สวันตะปาปาไดผู้ใหผู้อทานาจแกล่ผผผู้สอบสวนและลงโทษเหลล่านตีชิ้อยล่างไมล่
จทากวัดเหมพอนกวับคณะผผผู้พติพากษาทตีพื่เปฟ็นตวัวแทนของสวันตะปาปาเอง พวกเขาไดผู้รวับอนรุญาตใหผู้ตวัดใครกด็ไดผู้
ออกจากศาสนจวักรหรพอจะ พติพากษาประหารชตีวติตใครกด็ไดผู้ตามทตีพื่เขาเหด็นสมควรแมผู้จะมตีขผู้อมผลเพตียงเลด็ก
นผู้อยวล่าคน ๆนวัชิ้นเปฟ็นอาจจะเปฟ็นคนในนติกายความเชพพื่อทตีพื่ออกนอกลผล่นอกทาง นอกจากนตีชิ้พวกเขายวังไดผู้รวับ
อนรุญาตใหผู้ประกาศสงครามศาสนาตล่อทรุกคนทตีพื่พวกเขาเหด็นวล่าเปฟ็นพวกลวัทธตินอกคอก และสามารถจวัดตวัชิ้ง
กองทวัพผสมกวับบรรดาเจผู้าชายทตีพื่มตีอทานาจเพพพื่อจะนทากองทวัพของพระองคร์มาเขผู้ารล่วมในกองทวัพศาสนา 

ประมาณปปี ค.ศ.1244 อทานาจของพวกเขากด็ยติพื่งเพติพื่มมากขนชิ้นอตีกสพบเนพพื่องจากจวักรพรรดติเฟรดเดอรติคทตีพื่ 2 
ไดผู้ประกาศตวัวเปฟ็นผผผู้พติทวักษร์รวักษาบรรดาผผผู้สอบสวนและลงโทษเหลล่านวัชิ้น และไดผู้ทรงออกกฎหมายทตีพื่
เหตีชิ้ยมโหด 2 ฉบวับ คพอใหผู้เผาพวกทตีพื่อยผล่ในนติกายความเชพพื่อทตีพื่ออกนอกลผล่นอกทางทรุกคนทตีพื่ยวังขพนดพชิ้อดนงตล่อไป
อตีก สล่วนคนทตีพื่ไดผู้สทานนกผติดนวัชิ้นใหผู้ถผกลงโทษจทาครุกตลอดชตีวติต

ความรผู้อนรนของจวักรพรรดติในการปฏติบวัตติขล่มเหงตามขผู้อเรตียกรผู้องตล่าง ๆของคณะผผผู้สอบสวนและลงโทษ
แหล่งศาสนจวักรโรมวันคาทอลติกกด็เกติดขนชิ้นเนพพื่องจากมตีขล่าวลพอแพรล่สะพวัดไปทวัพื่วทวตีปยรุโรปวล่าพระองคร์มตีพระ
ประสงคร์ทตีพื่จะละทติชิ้งความเชพพื่อของครติสเตตียนในทรุกรผปแบบแลผู้วหวันไปเปลตีพื่ยนศาสนาเปฟ็นมรุสลติม ดวังนวัชิ้นจวัก
พรรดติจนงพยายามทตีพื่จะลบลผู้างขล่าวลพอและแสดงออกถนงความสนติทสนมกวับศาสนจวักรโรมวันคาทอลติกอยล่าง
แนบแนล่นดผู้วยการรล่วมมพอกวับศาลสอบสวนและลงโทษในการขล่มเหงดผู้วยความรรุนแรงจนถนงทตีพื่สรุด

เจผู้าหนผู้าทตีพื่ทวัชิ้งหลายของศาลสอบสวนและลงโทษนวัชิ้นไดผู้แกล่ ผผผู้สอบสวนและลงโทษหรพอผผผู้พติพากษา 3 คน, 
เจผู้าหนผู้าทตีพื่ตรวจสอบการเงติน 1 คน, เลขานรุการ 2 คน, เจผู้าหนผู้าทตีพื่ฝป่ายกฎหมาย 1 คน, ผผผู้สล่งขล่าว 1 คน, 
เจผู้าหนผู้าทตีพื่ดผแลทรวัพยร์สติน 1 คน, ผผผู้ครุมเรพอนจทา 1 คน, ตวัวแทนผผผู้ดผแลทรวัพยร์สมบวัตติทตีพื่ยนดมา 1 คนรวมทวัชิ้งผผผู้
ประเมตินราคา ทตีพื่ปรนกษา เพชฌฆาต นายแพทยร์ ศวัลยแพทยร์ คนเฝป้าประตผ ผผผู้ชล่วยจวับกรุมและครุมขวังผผผู้
ตผู้องหา และผผผู้มาตรวจการอตีกหลาย คน ซนพื่งคนเหลล่านตีชิ้ทรุกคนตผู้องสาบานตนวล่าจะเกด็บทรุกเรพพื่องไวผู้เปฟ็น
ความลวับสรุดยอด ขผู้อหาหลวักของพวกเขาทตีพื่ตวัชิ้งใหผู้แกล่พวกทตีพื่ถผกจวับเหลล่านวัชิ้นกด็คพอ การมตีความเชพพื่อทตีพื่ออกนอก
ลผล่นอกทาง ซนพื่งมตีหลวักฐานทตีพื่ประกอบดผู้วยทรุกสติพื่งทตีพื่เขาพผด หรพอเขตียนเพพพื่อตล่อตผู้านหลวักความเชพพื่อหรพอ
ธรรมเนตียมของศาสนจวักรโรมวันคาทอลติก ขผู้อหาอพพื่น ๆ ไดผู้แกล่การทติชิ้งความเชพพื่อแบบโรมวันคาทอลติก และ



ความเชพพื่อวล่าทตีพื่คนทตีพื่มตีความเชพพื่ออยล่างอพพื่นกด็สามารถรอดพผู้นบาปไดผู้ หรพอแมผู้แตล่การยอมรวับหลวักคทาสอนของ
กลรุล่มอพพื่น ๆ วล่ามตีเหตรุผลนอกเหนพอจากคทาสอนของพวกคาทอลติก และมตีอยผล่ 2 สติพื่งทตีพื่จะททาใหผู้ถผกลงโทษ
อยล่างรรุนแรงทตีพื่สรุดคพอ การไมล่เหด็นดผู้วยกวับการกระททาอยล่างหนนพื่งอยล่างใดของศาลสอบสวนและลงโทษ และ
การไมล่เชพพื่อสติพื่งหนนพื่งสติพื่งใดทตีพื่ผผผู้สอบสวนและลงโทษไดผู้พผดไปแลผู้ว

ชาวโรมวันคาทอลติกทรุกคนไดผู้รวับคทาสวัพื่งใหผู้แจผู้งความทวันทตีไมล่วล่าจะเปฟ็นเพพพื่อนสนติทและรวักทตีพื่สรุดกด็ตามถผู้าเขา
เหด็นวล่าคนเหลล่านวัชิ้นเปฟ็นคนในนติกายความเชพพื่อทตีพื่ออกนอกลผล่นอกทาง หรพอมตีแนวโนผู้มในทางหนนพื่งทางใดวล่า
จะเปฟ็นคนในนติกายความเชพพื่อทตีพื่ออกนอกลผล่นอกทาง มติฉะนวัชิ้นคนทตีพื่รผผู้ขผู้อมผลแลผู้วไมล่แจผู้งความกด็จะถผกลงโทษ
ดผู้วยการตวัดออกจากศาสนจวักรและไมล่ใหผู้เขผู้ารล่วมในพติธตีกรรมอวันศวักดติธิ์สติทธติธิ์ใด ๆ ทวัชิ้งสติชิ้น และทรุกคนทตีพื่ใหผู้
ความชล่วยเหลพอแกล่พวกโปรแตสแตนทร์แมผู้เพตียงเลด็กนผู้อยกด็ตามจะถผกเรตียกวล่าเปฟ็นผผผู้อรุปถวัมภร์หรพอผผผู้
สนวับสนรุนนติกายความเชพพื่อทตีพื่ออกนอกลผล่นอกทาง และขผู้อหาตล่าง ๆ ทตีพื่ตวัชิ้งใหผู้แกล่พวกเหลล่านตีชิ้กด็คพอ ขผู้อหาโทษ
ฐานทตีพื่ททาการหนรุนใจคนเหลล่านวัชิ้น ขณะทตีพื่ศาลสอบสวนและลงโทษกทาลวังททาเรพพื่องฟป้องรผู้องคนเหลล่านวัชิ้นอยผล่ 
ถผู้าผผผู้ใดบวังอาจใหผู้การสนวับสนรุนโดยการชล่วยไมล่วล่าในทางใดทางหนนพื่ง หรพอไมล่ยอมแจผู้งความใหผู้ทราบเกตีพื่ยว
กวับความเคลพพื่อนไหวของคนพวกนตีชิ้ หรพอถผู้าผผผู้หนนพื่งผผผู้ใดชล่วยใหผู้คนเหลล่านวัชิ้นหลบหนตีพวกเขานตีชิ้เขากด็จะไดผู้รวับ
โทษขผู้อหาปปิดบวัง ซล่อนเรผู้น ชล่วยเหลพอใหผู้คทาแนะนทาหรพอใหผู้เงตินแกล่คนในนติกายความเชพพื่อทตีพื่ออกนอกลผล่นอก
ทาง หรพอขผู้อหาไปเยตีพื่ยม เขตียนจดหมายไปหา หรพอสล่งสติพื่งของจทาเปฟ็นใหผู้แกล่พวกเขา นอกจากนตีชิ้ยวังมตีขผู้อหา
ซล่อน เผา หรพอททาลายหนวังสพอหรพอเอกสารทตีพื่สามารถจะนทามาใชผู้เปฟ็นหลวักฐานลงโทษพวกเขาไดผู้ ศาล
สอบสวนและลงโทษยวังททาการพติจารณาคดตีคนเหลล่านวัชิ้น เมพพื่อถผกกลล่าวหาวล่าเปฟ็นคนใชผู้เวทมนตรร์ เปฟ็น
แมล่มด เปฟ็นคนกลล่าวคทาหมติพื่นประมาท ตวัชิ้งตวัวเปฟ็นผผผู้ททานายอนาคต เปฟ็นพล่อมดหมอผตี เปฟ็นคนสาบานอยล่าง
พลล่อย ๆ และยวังพติจารณาคดตีคนเหลล่านวัชิ้นทตีพื่ถผกกลล่าวหาวล่า ไดผู้อล่านหรพอเพตียงแตล่มตีพระควัมภตีรร์เปฟ็นภาษาทตีพื่
คนทวัพื่วไปใชผู้กวันอยผล่ไวผู้ในครอบครอง หรพอมตีหนวังสพอธรรมบวัญญวัตติของพวกยติว หรพอมตีควัมภตีรร์กรุรอล่านของพวก
มรุสลติมไวผู้ในครอบครองกด็จะตผู้องถผกพติพากษาเชล่นกวัน ผผผู้สอบสวนลงโทษเหลล่านตีชิ้จะดทาเนตินการตาม 
กระบวนการของพวกเขาดผู้วยความรรุนแรงอยล่างทตีพื่สรุดทรุกครวัชิ้งไป ไมล่วล่าใครกด็ตามในพวกโปรแตสแตนทร์จะ
ไมล่ไดผู้รวับความเมตตาใด ๆทวัชิ้งสติชิ้น 

สทาหรวับคนยติวทตีพื่บวังอาจเปลตีพื่ยนความเชพพื่อเปฟ็นครติสเตตียนเขากด็จะมตีชตีวติตทตีพื่ตกอยผล่ในอวันตรายและขาดความ
มวัพื่นคงปลอดภวัยในชตีวติตและทรวัพยร์สตินของเขา เพราะถผู้าคนทวัพื่วไปรผผู้วล่าเขาคบหาสมาคมกวับคนยติวอตีกคน



หนนพื่งทตีพื่กลวับใจใหมล่เหมพอนกวัน ผผผู้คนกด็จะเกติดความสงสวัยขนชิ้นวล่าทวัชิ้ง 2 คนอาจจะแอบททาพติธตีของพวกยติวบาง
อยล่างดผู้วยกวัน ถผู้าเขาคบหาสมาคมกวับคน ๆหนนพื่งทตีพื่พนพื่งเปลตีพื่ยนความเชพพื่อจากคาทอลติกมาเปฟ็นโปรแตสแตดุ๊
นทร์ ทวัชิ้ง 2 คนกด็จะถผกกลล่าวหาวล่าแอบวางแผนรผู้ายกวัน แตล่ถผู้าเขาคบหาสมาคมกวับชาวโรมวันคาทอลติกคน
หนนพื่ง ชาวโรมวันคาทอลติกคนนวัชิ้นกด็มวักจะถผกกลล่าวหาวล่าแสรผู้งททาตวัวเปฟ็นคาทอลติกเทล่านวัชิ้น และผลทตีพื่เกติดขนชิ้น
ตามมากด็คพอทรวัพยร์สตินของคาทอลติกคนนวัชิ้นตผู้องถผกยนด แตล่ถผู้าเขารผู้องเรตียนวล่าเปฟ็นการปฏติบวัตติกวับเขาอยล่างไมล่
เปฟ็นธรรม เขากด็จะตผู้องสผญเสตียชตีวติตของเขาไปพรผู้อม ๆกวับทรวัพยร์สตินนวัชิ้นดผู้วย 

ผผผู้ตผู้องหาในศาลสอบสวนและลงโทษจะไมล่ไดผู้รวับอนรุญาตใหผู้เหด็นหนผู้าผผผู้ทตีพื่กลล่าวเขาหรพอเหด็นหนผู้าพยาน
บรุคคลทตีพื่ใหผู้การปรวักปรทาเขา วติธตีการทรุกอยล่างนวัชิ้นจะดทาเนตินไปโดยการขล่มขผล่และการทรมานอยล่างรรุนแรง
เพพพื่อจะบตีบบวังควับใหผู้เขาเปปิดปากกลล่าวหาตวัวเองเพพพื่อจะไดผู้นทาไปใชผู้เปฟ็นพยานหลวักฐานทตีพื่ผผกตวัวเขาอยล่าง
แนล่นหนาจนดติชิ้นไมล่หลรุด และถผู้ามตีเจผู้าหนผู้าทตีพื่คนไหนเสนอหนผู้าออกมาผดรุงความยรุตติธรรมหรพอขวัดขวาง
อทานาจของศาลสอบสวนและลงโทษแลผู้วลล่ะกด็ ผผผู้นวัชิ้นกด็จะถผกแกผู้แคผู้นและตามลผู้างตามผลาญอยล่างไมล่ลดละ
จนยล่อยยวับไปเลยทตีเดตียว ไมล่วล่าจะเปฟ็นชาตติกทาเนติดทตีพื่สผงสล่งเพตียงใดกด็ตาม ตทาหนล่งอวันมตีเกตียรตติเพตียงใดกด็ตาม 
ยศฐาบรรดาศวักดติธิ์ทตีพื่ยติพื่งใหญล่เพตียงใดกด็ตาม หรพอหนผู้าทตีพื่การงานทตีพื่สทาควัญแคล่ไหนกด็ตามยล่อมไมล่สามารถจะ
ครุผู้มครองพวกเขาไวผู้จากการขล่มเหงและการทรมานอยล่างรรุนแรงของศาลสอบสวนและลงโทษนตีชิ้ไดผู้ แมผู้แตล่
เจผู้าทตีพื่ระดวับตพื่ทาทตีพื่สรุดของศาลสอบสวนและลงโทษกด็ยวังสามารถททาใหผู้บรุคคลทตีพื่มตียศและตทาแนล่งสผงทตีพื่สรุดตวัว
สวัพื่นดผู้วยความเกรงกลวัวไดผู้ 

การพยายามทตีพื่จะแกผู้คดตีนวัชิ้นกด็แทบจะไมล่มตีประโยชนร์อะไรเลย เพราะแมผู้แตล่การสงสวัยกด็เปฟ็นเหตรุผลเพตียง
พอแลผู้วทตีพื่จะททาการพติพากษาปรวับโทษ ยติพื่งเขารพื่ทารวยมากเทล่าไรเขากด็ยติพื่งไดผู้รวับอวันตรายมากเทล่านวัชิ้น เมพพื่อผผผู้
สอบสวนลงโทษเหลล่านตีชิ้ผติดใจกวับผผผู้หนนพื่งผผผู้ใดทตีพื่ไมล่มตีความผติด พวกเขาจะใชผู้วติธตีการทรุกอยล่างเพพพื่อหาชล่องทางทตีพื่
จะพติพากษาลงโทษผผผู้นวัชิ้นอยล่างงล่ายดาย เชล่น มตีการกลล่าวคทาสวัตยร์สาบานและการใหผู้การทตีพื่ไมล่เปฟ็นไปตาม
ความจรติงเพพพื่อจะปรวัก ปรทาวล่าผผผู้ทตีพื่ถผกกลล่าวหานวัชิ้นวล่ามตีความผติด พวกเขายอมละเลยธรรมบวัญญวัตติและ
กฎหมายทรุกอยล่างเพพพื่อจะไดผู้แกผู้แคผู้นตามอทาเภอใจ ถผู้าคนหนนพื่งคนใดทตีพื่ถผกกลล่าวหาถผกจวับ และตผู้องตติดครุก
เขาจะไดผู้รวับการปฏติบวัตติอยล่างเลวรผู้ายทตีพื่สรุด พวกผผผู้ครุมอาจจะเรติพื่มดผู้วยการคผู้นตวัวเขาเพพพื่อหาหนวังสพอ หรพอ
เอกสารใด ๆทตีพื่จะสามารถนทามาใชผู้เปฟ็นหลวักฐานลงโทษเขาไดผู้ หรพออาจจะคผู้นหาเครพพื่องมพอใด ๆซนพื่งอาจจะ
นทาไปใชผู้ในการฆล่าตวัวตายหรพอใชผู้ในการหลบหนตีไดผู้ และบล่อยครวัชิ้งทตีเดตียวทตีพื่การคผู้นตวัวนตีชิ้นทามาใชผู้เปฟ็นขผู้ออผู้าง



เพพพื่อจะยนดเอาเสพชิ้อผผู้าทตีพื่เขาใสล่อยผล่นวัชิ้นไปเสตีย เมพพื่อนวักโทษคนนวัชิ้นถผกคผู้นตวัวและถผกยนดของไปแลผู้วเขากด็จะถผก
นทาตวัวไปขวังไวผู้ในครุก 

การพติพากษาทตีพื่เบาทตีพื่สรุดคพอ ตติดครุกตลอดชตีวติต แตล่ผผผู้สอบสวนและลงโทษเหลล่านวัชิ้นกด็จะดทาเนตินการตล่อไป
ทวันทตี ทตีละขวัชิ้น ๆอยล่างแยบยล อยล่างชผู้า ๆ และโหดเหตีชิ้ยม ตอนแรกผผผู้ครุมครุกจะคล่อย ๆ ททาตวัวใหผู้เปฟ็นทตีพื่
พอใจของนวักโทษคนนวัชิ้นโดยการเสแสรผู้งหววังดตีตล่อเขา และใหผู้คทาแนะนทาแกล่เขา ในบรรดาคทาชตีชิ้แนะตล่าง ๆ
ทตีพื่แสดงความเมตตาจอมปลอมนวัชิ้นกด็ไดผู้แนะนทาใหผู้เขารผู้องเรตียนเพพพื่อจะไดผู้มตีการสอบสวนคดตีของเขา เมพพื่อ
เขาถผกนทาตวัวมาอยผล่ตล่อหนผู้าทตีพื่ประชรุมของคณะบาทหลวงโรมวันคาทอลติกเหลล่านวัชิ้น คทาถามทตีพื่ถามออกมาคทา
แรกกด็คพอ “ขผู้อเรตียกรผู้องของเจผู้าคพออะไร” สทาหรวับคทาถามนตีชิ้เปฟ็นธรรมดาอยผล่เองทตีพื่นวักโทษจะตอบวล่า เขา
ใครล่จะฟปังการไตล่สวนพติจารณาคดตีของเขา ขณะนวัชิ้นผผผู้สอบสวนและลงโทษคนหนนพื่งกด็จะตอบวล่า “การ
พติจารณาคดตีของเจผู้าคพอ จงสารภาพความจรติงมาออกมาใหผู้หมด หผู้ามปปิดบวังใด ๆทวัชิ้งสติชิ้น และจงพนพื่งความ
เมตตากรรุณาของพวกเราเทล่านวัชิ้น” ตอนนตีชิ้ถผู้านวักโทษสารภาพออกมาเพตียงเลด็กนผู้อยแมผู้เปฟ็นเรพพื่องทตีพื่ไมล่
สทาควัญ พวกเขากด็จะระบรุความผติดในเรพพื่องนตีชิ้ทวันทตี แตล่ถผู้าเขาปปิดปากเงตียบคนเหลล่านวัชิ้นกด็จะขวังเขาไวผู้โดยไมล่
ใหผู้เหด็นแสงเดพอนแสงตะววัน หรพอแสงสวล่างใด ๆทวัชิ้งสติชิ้น และไมล่ใหผู้อาหารอพพื่นใดนอกจากขนมปปังกวับนชิ้ทาเพตียง
เลด็กนผู้อยเทล่านวัชิ้น จนกวล่าคนเหลล่านตีชิ้จะ “เอาชนะความดพชิ้อดผู้านในตวัวของคน ๆนวัชิ้น” (พวกบาทหลวงเรตียก
กวันอยล่างนวัชิ้น) แตล่ถผู้าเขาประกาศวล่าเขาไมล่ไดผู้ททาอะไรผติด พวกเขากด็จะถผกทรมานจนกวล่าจะตายดผู้วยความ
เจด็บปวด หรพอมติฉะนวัชิ้นกด็จนกวล่าจะยอมสารภาพวล่าตวัวเองไดผู้กระททาผติด

ในการพติจารณาคดตีของคนทตีพื่สารภาพแลผู้ว คนเหลล่านวัชิ้นกด็จะพผดตล่อไปวล่า “เจผู้าไมล่ไดผู้แสดงออกถนงความ
จรติงใจ เจผู้าไมล่ไดผู้บอกมาใหผู้หมดทรุกสติพื่งทรุกอยล่าง เจผู้ายวังปปิดบวังซล่อนเรผู้นไวผู้ตวัชิ้งหลายเรพพื่อง เพราะฉะนวัชิ้นเจผู้าจะ
ตผู้องถผกนทาตวัวกลวับไปขวังไวผู้ในครุกมพด” แตล่เมพพื่อคนเหลล่านวัชิ้นทตีพื่ไดผู้ปปิดปากเงตียบมาตลอดถผกเรตียกตวัวมาสอบ
สวนอตีกครวัชิ้งหนนพื่ง ถผู้าเขายวังคงปปิดปากเงตียบตล่อไปกด็จะมตีคทาสวัพื่งใหผู้ทรมานตล่าง ๆ นานาเพพพื่อจะททาใหผู้เขาพผด
หรพอเพพพื่อจะฆล่าเขาเสตียเลย และเมพพื่อพวกเขาถผกนทาตวัวมาสอบสวนอตีกครวัชิ้งหนนพื่งกด็จะมตีคนนทาไมผู้กางเขนทตีพื่มตี
รผปพระเยซผตรนงอยผล่มายพพื่นตล่อหนผู้าเขา แลผู้วเขากด็จะถผกเตพอนอยล่างรรุนแรงใหผู้กลล่าวคทาสวัตยร์สาบานเพพพื่อ
ประกาศถนงความเชพพื่อของเขา การกระททาเชล่นนตีชิ้ททาใหผู้เขาตผู้องตกอยผล่ในการทดสอบความเชพพื่อของเขาอยล่าง
หลตีกเลตีพื่ยงไมล่ไดผู้ เขาจะตผู้องสาบานวล่าเขาเปฟ็นโรมวันคาทอลติก หรพอยอมรวับวล่าเขาไมล่ใชล่โรมวันคาทอลติก ถผู้ามตี
ผผผู้หนนพื่งผผผู้ใดถผกฟป้องและไดผู้ถผกพติพากษาแลผู้ววล่ามตีความผติด เขากด็จะถผกเฆตีพื่ยนอยล่างรรุนแรง ถผกทรมานอยล่าง



แสนสาหวัส และถผกสล่งไปเปฟ็นทาสฝปีพายในเรพอซนพื่งจะถผกลล่ามโซล่ตติดกวับพายไวผู้ในเรพอนวัชิ้น หรพอมติฉะนวัชิ้นกด็จะ
ถผกพติพากษาประหารชตีวติตไปเลย แตล่ไมล่วล่าจะเปฟ็นกรณตีใด ๆกด็ตามทรวัพยร์สมบวัตติของเขาจะตผู้องถผกยนด หลวัง
จากการพติพากษาเสรด็จสติชิ้นลงแลผู้วกด็จะมตีการจวัดขบวนแหล่ไปยวังแดนประหาร พติธตีการจวัดขบวนแหล่แหนนตีชิ้
เรตียกวล่า “ออโต ดาเฟป่” หรพอการกระททาทตีพื่แสดงออกถนงกวับความเชพพื่อ 

เหตตุการณซ์ทกกี่เกริดขขขึ้นในพริธกออโต ดาเฟฟ่ ครรัขึ้งหนขกี่ง 

พติธตีออโต ดาเฟป่ เปฟ็นพติธตีทตีพื่แปลกประหลาดและปป่าเถพพื่อนทตีพื่สรุด และนตีพื่เปฟ็นครวัชิ้งหนนพื่งทตีพื่พติธตีออโต ดาเฟป่ ไดผู้จวัด
ขนชิ้นทตีพื่เมพองแมดดรติค ประเทศสเปน ในปปี ค.ศ.1682 ในววันทตีพื่ 30 พฤษภาคมปปีนวัชิ้นเอง เจผู้าหนผู้าทตีพื่ทวัชิ้งหลาย
ของศาลสอบสวนและลงโทษไดผู้ขตีพื่มผู้าเดตินขบวนเปฟ็นแถวไปยวังราชสทานวักซนพื่งมตีสนามจตรุรวัสขนาดใหญล่ 
ขบวนนวัชิ้นนทาหนผู้าโดยทวัพแตร ทวัพกลอง และธงประจทาทวัพของพวกเขา และทตีพื่สนามจตรุรวัสนตีพื่เองพวกเจผู้า
หนผู้าทตีพื่ของศาลสอบสวนและลงโทษกด็ไดผู้ประกาศตล่อหนผู้าคนทวัพื่วไปวล่า ในววันทตีพื่30 มติถรุนายน จะมตีการ
ประหารชตีวติตนวักโทษตามคทาพติพากษาขวัชิ้นสรุดทผู้ายแลผู้ว ทตีพื่เมพองแมดดรติคหลายปปีกล่อนหนผู้านตีชิ้ไมล่มตีเหตรุการณร์
แบบนตีชิ้ใหผู้ดผกวันเลย ดผู้วยเหตรุนตีชิ้พวกชาวเมพองจนงเฝป้าคอยทตีพื่จะชมเหตรุการณร์นตีชิ้อยล่างใจจดใจจล่อและ
กระวนกระวายทตีพื่จะใหผู้ถนงววันนวัชิ้นเรด็ว ๆเหมพอนกวับกทาลวังคอยววันเทศกาลฉลองชวัยชนะทตีพื่ยติพื่งใหญล่ทตีพื่สรุด เมพพื่อ
ววันกทาหนดมาถนงกด็มตีผผผู้คนเปฟ็นอวันมากมารล่วมชรุมนรุมกวันโดยแตล่งกายอยล่างหรผหราทตีพื่สรุดเทล่าทตีพื่ฐานะตนเองจะ
เอพชิ้ออทานวยไดผู้ 

ในสนามจตรุรวัสขนาดใหญล่นวัชิ้นมตีการททาเวทตีประหารโดยมตีการยกพพชิ้นใหผู้สผงขนชิ้น และตวัชิ้งแตล่ 7 โมงเชผู้าจนถนง
ตอนเยด็นจะมตีการนทานวักโทษประหาร ทวัชิ้งชายและหญติงขนชิ้นมาบนเวทตีประหารนตีชิ้ ศาลสอบสวนและลงโทษ
ทรุกแหล่ง ในราชอาณาจวักรนวัชิ้นจะสล่งนวักโทษของเขามาทตีพื่เมพองแมดดรติคเพพพื่อดทาเนตินการพติพากษาลงโทษ ซนพื่ง
ในคราวนตีชิ้มตีนวักโทษประหารผผผู้ชายและผผผู้หญติงทวัชิ้งหมด 20 คน นอกจากนตีชิ้ยวังมตีทวัชิ้งชาวมรุสลติมคนหนนพื่งทตีพื่ไดผู้ทติชิ้ง
ความเชพพื่อเดติมของเขาไดผู้ถผกสวัพื่งใหผู้นทาตวัวพวกเขาไปเผา 

ชาวยติวทวัชิ้งผผผู้ชายและผผผู้หญติง 50 คนซนพื่งไมล่เคยตติดครุกและยอมสทานนกเสตียใจในความผติดของตนเองกด็ยวังถผก
พติพากษาจทาครุกเปฟ็นเวลานานทตีเดตียว และจะตผู้องใสล่หมวกแกดุ๊ปสตีเหลพอง สล่วนชาวยติวคนอพพื่น ๆ ทตีพื่มตีโทษระบรุ
ความผติดฐานสมรสซผู้อน ใชผู้เวทมนตรร์ และความผติดอพพื่น ๆ กด็จะถผกการพติพากษาใหผู้ถผกเฆตีพื่ยนและถผกสล่งตวัว



ไปเปฟ็นทาสฝปีพายในเรพอรบ ในโอกาสอวันยติพื่งใหญล่ครวัชิ้งนตีชิ้ศาลแหล่งประเทศสเปนทวัชิ้งคณะไดผู้มารล่วมกวันอยผล่ ณ 
ทตีพื่นตีชิ้ บวัลลวังกร์ใหญล่ ของผผผู้สอบสวนและลงโทษกด็ตวัชิ้งไวผู้ในลวักษณะเดตียวกวับทตีพื่กระททาในศาลพติพากษา และไดผู้
ตวัชิ้งไวผู้สผงกวล่าบวัลลวังกร์ของกษวัตรติยร์เสตียอตีก พวกขรุนนางกด็ททาหนผู้าทตีพื่เหมพอนกวับเจผู้าหนผู้าทตีพื่ของนายอทาเภอใน
ประเทศอวังกฤษคพอ เปฟ็นเจผู้าหนผู้าทตีพื่ควบครุมนวักโทษประหารทตีพื่จะถผกเผาและจวับพวกเขาไวผู้ขณะทตีพื่เขาถผกมวัด
ดผู้วยเชพอกเสผู้นหนา ๆ สล่วนนวักโทษคนอพพื่น ๆ นอกนวัชิ้นจะถผกควบครุมตวัวโดยพวกเจผู้าหนผู้าทตีพื่ผผผู้ชล่วยของศาล
สอบสวนและลงโทษซนพื่งมตีหนผู้าทตีพื่ในการจวับกรุม และครุมขวังผผผู้ตผู้องหา 

ในบรรดานวักโทษทตีพื่ตผู้องทนทรุกขร์ทรมานเหลล่านตีชิ้ กด็มตีเดด็กสาวสวยชาวยติวอยผล่ดผู้วยคนหนนพื่งซนพื่งมตีอายรุเพตียง 17 
ปปีเทล่านวัชิ้น เธอยพนอยผล่บนเวทตีประหารดผู้านเดตียวกวับทตีพื่ประทวับของพระราชตินตี เธอจนงไดผู้ทผลเรตียกพระนางดผู้วย
ความหววังวล่าจะไดผู้รวับการอภวัยโทษโดยเธอไดผู้กลล่าวคทาทผลอผู้อนวอนทตีพื่นล่าสงสารวล่า “ขผู้าแตล่ พระราชตินตีผผผู้ยติพื่ง
ใหญล่ การทตีพื่พระองคร์เสดด็จมาประทวับทตีพื่นตีพื่แลผู้ว พระองคร์จะไมล่ทรงชล่วยเหลพอขผู้าพระองคร์ทตีพื่กทาลวังตกอยผล่ใน
สภาพทตีพื่ทนทรุกขร์เวทนานตีพื่เลยหรพอเพคะ? ขอทรงเหด็นแกล่ขผู้าพระองคร์ทตีพื่ยวังเยาวร์ววัยดผู้วยเถติด ขอทรงคติด
ใครล่ครวญเถติดวล่าขผู้าพระองคร์กทาลวังจะตายเพราะเหตรุการประกาศตวัววล่ามตีความเชพพื่อทตีพื่ไดผู้รวับการปลผกฝปังมา
ตวัชิ้งแตล่เดด็กกระนวัชิ้นหรพอ” ดผเหมพอนวล่าพระราชตินตีจะทรงสงสารในความทรุกขร์ทรมานของเธออยล่างจวับใจ แตล่
กด็ตผู้องจทาใจหวันพระเนตรไปทางอพพื่นเพราะพระนางเองกด็ไมล่กลผู้าทตีพื่จะตรวัสวาจา เพพพื่อชล่วยเหลพอคนทตีพื่ถผกศาล
สอบสวนและลงโทษประกาศวล่าเปฟ็นคนในนติกายความเชพพื่อทตีพื่ออกนอกลผล่นอกทางไดผู้ ขณะนตีชิ้พติธตีมติสซาไดผู้
เรติพื่มตผู้นขนชิ้นจากจรุดศผนยร์กลางซนพื่งบาทหลวงไดผู้เดตินมาจากแทล่นบผชาทตีพื่ตวัชิ้งอยผล่ใกลผู้เวทตีประหาร และมานวัพื่งอยผล่
บนบวัลลวังกร์ทตีพื่เตรตียมไวผู้แลผู้ว จากนวัชิ้นหวัวหนผู้าผผผู้สอบสวนและลงโทษกด็เดตินลงมาจากอวัฒจรรยร์ทตีพื่นวัพื่ง โดยแตล่ง
กายดผู้วยเสพชิ้อคลรุมยาวเพพพื่อประกอบพติธตี และมตีมงกรุฎสวมอยผล่บนศตีรษะของเขาดผู้วย หลวังจากทตีพื่หวัวหนผู้าผผผู้
สอบสวนและลงโทษไดผู้กผู้มศตีรษะคทานวับแทล่นบผชาแลผู้ว เขากด็เดตินตรงขนชิ้นไปยวังเฉลตียงของกษวัตรติยร์ตติดตาม
ดผู้วยเจผู้าหนผู้าทตีพื่บางคนของเขาซนพื่งถพอกางเขน 1 อวันและหนวังสพอพระกติตตติครุณเหลล่านวัชิ้นพรผู้อมดผู้วยหนวังสพอทตีพื่
บวันทนกคทาสวัตยร์ปฏติญาณซนพื่งกษวัตรติยร์แหล่งสเปนทรุกพระองคร์จะตผู้องปฏติญาณตนเพพพื่อผผกมวัดตวัวเองใหผู้ปกปป้อง
ความเชพพื่อของคาทอลติก ใหผู้กทาจวัดกวาดลผู้างพวกลวัทธตินอกคอกและนติกายความเชพพื่อทตีพื่ออกนอกลผล่นอกทาง 
และจะทรงใชผู้ราชอทานาจทรุกอยล่างของพระองคร์ในการสนวับสนรุนการขล่มเหง และคทาสวัพื่งทวัชิ้งหลายของศาล
สอบสวนลงโทษ ขณะทตีพื่ผผผู้สอบสวนและลงโทษเดตินเขผู้ามาใกลผู้และยพพื่นหนวังสพอเลล่มนตีชิ้ใหผู้แกล่กษวัตรติยร์ กษวัตรติยร์
กด็จะทรงยพนขนชิ้นโดยปราศจากมงกรุฎบนศตีรษะ และทรงใหผู้สวัตยร์สาบานทตีพื่จะรวักษาคทาปฏติญาณซนพื่งทตีพื่ปรนกษา
คนหนนพื่งของพระองคร์จะเปฟ็นผผผู้อล่านใหผู้พระองคร์ฟปังนวัชิ้นตล่อไป หลวังจากนวัชิ้นกษวัตรติยร์กด็ยวังทรงยพนอยผล่จนกวล่าผผผู้



สอบสวนและลงโทษจะเดตินกลวับไปถนงบวัลลวังกร์ของเขา ซนพื่งในตอนนตีชิ้เลขานรุการของศาลนตีชิ้กด็จะเดตินขนชิ้นไป
บนธรรมาสนร์และดทาเนตินการใหผู้คณะทตีพื่ปรนกษาและทตีพื่ประชรุมทวัชิ้งหมดกลล่าวคทาปฏติญาณอยล่างเดตียวกวันนวัชิ้น 

พติธตีมติสซาเรติพื่มขนชิ้นในเวลาประมาณ 12 นาฬติกาในตอนเทตีพื่ยงววัน และยวังไมล่เสรด็จสติชิ้นจนกวล่าจะถนงเวลา 21 
นาฬติกา เพราะเวลาจะถผกยพออกไปดผู้วยการประกาศคทาพติพากษาสทาหรวับนวักโทษหลายคน การประกาศ
คทาพติพากษาและการลงโทษนตีชิ้จะกระททาแยกกวันทตีละคนดผู้วยเสตียงทตีพื่ดวังเปฟ็นทอด ๆ ซนพื่งตามมาดผู้วยการเผา
ผผผู้ชายและผผผู้หญติง 21 คน ความกลผู้าหาญของพวกเขาในการทนทรุกขร์ทรมานตล่อความตายอวันนล่า
สยดสยองในววันนวัชิ้นกด็เปฟ็นทตีพื่นล่าประหลาดใจตล่อผผผู้ทตีพื่ไปมรุงดผอยล่างแทผู้จรติง นวักโทษประหารบางคนยพพื่นแขนยพพื่น
ขาเขผู้าไปในเปลวไฟดผู้วยใจกลผู้าหาญโดยปราศจากความกลวัวแมผู้แตล่นผู้อย ทรุกคนยอมรวับความทรทานเพพพื่อ
ประกาศถนงความเชพพื่อของตนเองดผู้วยใจเดด็ดเดตีพื่ยวยติพื่งนวักจนททาใหผู้คนดผรผผู้สนกเศรผู้าสลดหดหผล่ และหลายคน
ตผู้องประหลาดใจกวับคนพวกนตีชิ้ทตีพื่ยอมตายเพพพื่อความเชพพื่อทวัชิ้ง ๆ ทตีพื่สติพื่งนวัชิ้นมองไมล่เหด็น ทตีพื่ประทวับของกษวัตรติยร์
อยผล่ใกลผู้กวับนวักโทษประหารเหลล่านวัชิ้นจนพระองคร์สามารถไดผู้ยตินเสตียงครพื่ทาครวญแหล่งความตายของพวกเขา
ไดผู้ อยล่างไรกด็ตามพระองคร์ไมล่สามารถจะลรุกหนตีภาพอวันนล่าสะพนงกลวัวนตีชิ้ไดผู้ แมผู้วล่าพระองคร์ปรารถนาทตีพื่จะ
ลรุกหนตีไปใหผู้พผู้นกด็ตามเพราะนตีพื่ถพอวล่าเปฟ็นพติธตีทางศาสนา และการถวายคทาสวัตยร์ปฏติญาณในตอนทตีพื่ขนชิ้นครอง
ราชยร์นวัชิ้นไดผู้ผผกมวัดใหผู้กษวัตรติยร์ตผู้องเหด็นชอบตล่อการปฏติบวัตติทรุกอยล่างของศาลแหล่งนตีชิ้ ดวังนวัชิ้นพระองคร์จะตผู้อง
ประทวับอยผล่ทตีพื่นตีพื่ตลอดเวลาดผู้วย

บางครวัชิ้งแมผู้เวลาจะผล่านไปหลายเดพอนแลผู้ว นวักโทษกด็ยวังไมล่ทราบเลยวล่าเขาถผกจวับกรุมโดยมตีความผติดใน
ขผู้อหาอะไร หรพอยวังไมล่ทราบเลยวล่าคดตีของเขาจะถผกพติจารณาตวัดสตินเมพพื่อไร ในทตีพื่สรุดผผผู้ครุมจะบอกใหผู้เขา
ทราบวล่าจะตผู้องยพพื่นคทารผู้องเพพพื่อขอรวับการพติจารณาคดตี เมพพื่อกระบวนการนตีชิ้ผล่านพผู้นไปแลผู้ว เขาจะถผกนทาตวัว
ไปสอบสวนโดยไมล่ใหผู้สวมอะไรบนศตีรษะ เมพพื่อผผผู้ครุมนทาเขามาถนงประตผศาลผผผู้ครุมคนนวัชิ้นกด็จะเคาะประตผ 3 
ครวัชิ้งเพพพื่อใหผู้คณะผผผู้พติพากษาทราบวล่าพวกเขาเขผู้ามาใกลผู้แลผู้ว ผผผู้พติพากษากด็จะตตีระฆวังแลผู้วพนวักงานคนหนนพื่ง
กด็จะเปปิดประตผนวัชิ้นออก เพพพื่อรวับตวัวนวักโทษเขผู้ามา และสล่งมผู้ารองเขล่าใหผู้เขาตวัวหนนพื่ง จากนวัชิ้นประธานกด็จะสวัพื่ง
ใหผู้นวักโทษครุกเขล่าลงแลผู้ววางมพอขวาไวผู้บนหนวังสพอซนพื่งไดผู้ยพพื่นใหผู้แกล่เขานวัชิ้นโดยทตีพื่หนวังสพอนวัชิ้นปปิดอยผล่ เมพพื่อเขาททา
ตามแลผู้ว กด็จะถามเขาดผู้วยคทาถามวล่า “ทล่านสวัญญาไหมวล่าจะปกปปิดความลวับตล่าง ๆ ของศาลบรติสรุทธติธิ์แหล่ง
นตีชิ้ และจะพผดแตล่ความจรติงเทล่านวัชิ้น” ถผู้าเขาตอบคทาถามนตีชิ้ไปในทางปฏติเสธ เขากด็จะถผกนทาตวัวกลวับไปยวังหผู้อง
ขวังของตนและจะถผกกระททาทารรุณอยล่างโหดรผู้าย ถผู้าเขาตอบคทาถามนตีชิ้ไปในทางเหด็นดผู้วยเขากด็จะไดผู้รวับคทา



สวัพื่งใหผู้นวัพื่งลง การสอบสวนกด็จะดทาเนตินไปโดยทตีพื่ประธานในการสอบสวนจะถามคทาถามหลาย ๆขผู้อและ
เสมตียนกด็จะจดบวันทนกทวัชิ้งคทาถามและคทาตอบเหลล่านวัชิ้น เมพพื่อการสอบสวนสติชิ้นสรุดลงกด็จะมตีการตตีระฆวังแลผู้วผผผู้
ครุมกด็จะเดตินเขผู้ามานทาตวัวนวักโทษกลวับเขผู้าไปครุมขวังในครุกตามเดติมพรผู้อมกวับคทาเตพอนวล่า “ลองคติดทบทวนดผ
ใหผู้ดตี ลองนนกยผู้อนกลวับไปพติจารณาถนงความบาปเหลล่านวัชิ้นทตีพื่เจผู้าเคยกระททาลงไป และเมพพื่อเจผู้าถผกนทาตวัวกลวับ
มาทตีพื่นตีพื่อตีกกด็จงสารภาพความบาปเหลล่านวัชิ้นตล่อศาลทตีพื่บรติสรุทธติธิ์แหล่งนตีชิ้เสตีย” 

เมพพื่อพวกผผผู้ครุมและพนวักงานทวัชิ้งหลายเหด็นวล่านวักโทษคนใดใหผู้การรวับสารภาพอยล่างจรติงใจ และไดผู้ตอบ
คทาถามทรุกขผู้อดผู้วยความเตด็มใจแลผู้วกด็จะโคผู้งคทานวับเขา และเสแสรผู้งททาเปฟ็นเมตตาเขาเพพพื่อเปฟ็นรางววัลทตีพื่เขา
ไดผู้ใหผู้การอยล่างตรงไปตรงมา แตล่อตีกไมล่กตีพื่ววันตล่อมาเขากด็จะถผกนทาตวัวมาสอบสวนอตีกเปฟ็นครวัชิ้ง ทตีพื่ 2 โดยมตี
พติธตีการตล่างๆเหมพอนครวัชิ้งกล่อน บล่อยครวัชิ้งทตีเดตียวทตีพื่ผผผู้สอบสวนและลงโทษเหลล่านวัชิ้นไดผู้ลล่อลวงพวกนวักโทษโดย
การสวัญญาจะใหผู้ความปรานตีทตีพื่สรุด และอาจจะปลล่อยพวกเขาใหผู้ไดผู้รวับอติสรภาพดผู้วยซชิ้ทาไปถผู้าพวกเขาจะ
ยอมกลล่าวหาตวัวเอง นวักโทษทตีพื่อยผล่ในความระทมทรุกขร์เหลล่านตีชิ้และซนพื่งตผู้องตกอยผล่ใตผู้อทานาจของพวกนวัชิ้นกด็มวัก
จะตกหลรุมพราง และเปฟ็นเครพพื่องเซล่นสวังเวยใหผู้แกล่ความโงล่เขลาของตนเอง

โดยทวัพื่วไปแลผู้ว สติพื่งทตีพื่เราไดผู้กลล่าวมาทวัชิ้งหมดกด็สามารถนามาใชผู้กวับศาลสอบสวนและลงโทษทรุกแหล่งไดผู้ 
เพราะการประพฤตติปฏติบวัตติและการดทาเนตินการในเรพพื่องตล่าง ๆจะมตีลวักษณะคลผู้าย ๆกวัน ศาลสอบสวนและ
ลงโทษของโปรตรุเกสกด็มตีโครงสรผู้างและแผนการดทาเนตินงานคลผู้าย ๆกวับศาลสอบสวนและลงโทษใน
ประเทศสเปนนวัพื่นเอง เพราะเกติดขนชิ้นในระยะเวลาไลล่เลตีพื่ยกวัน และอยผล่ภายใตผู้กฎระเบตียบเดตียวกวัน

การทรมาน 3 ครรัขึ้ง

ตามกฎระเบตียบแลผู้ว ศาลสอบสวนและลงโทษสามารถทรมานนวักโทษไดผู้เพตียง 3 ครวัชิ้งเทล่านวัชิ้น ถนงแมผู้วล่า
คณะผผผู้สอบสวนและลงโทษเหลล่านวัชิ้นจะมตีอทานาจทตีพื่จะททาการทรมานเพตียง 3 ครวัชิ้งกด็ตาม แตล่ในการทรมาน
แตล่ละครวัชิ้งกด็เจด็บปวดอยล่างแสนสาหวัส และสามารถททาใหผู้นวักโทษตายเพราะการทรมานนวัชิ้นหรพอตผู้องพติการ
ไปตลอดชตีวติตไดผู้ทวันทตี ใครกด็ตามทตีพื่สามารถรอดพผู้นจากการทรมานและพผู้นโทษออกมาไดผู้ ความเจด็บปวด
รวดรผู้าวทตีพื่เกติดขนชิ้นจากการทรมานเหลล่านวัชิ้นกด็มวักจะกทาเรติบอยผล่เสมอโดยเฉพาะอยล่างยติพื่งในชล่วงทตีพื่สภาพ
อากาศเปลตีพื่ยนแปลงไป ตล่อไปนตีชิ้จะขอการบรรยายถนงความทรุกขร์ทรมานอยล่างแสนสาหวัสทตีพื่เกติดขนชิ้นจากการ



ถผกทรมานนวัชิ้น นตีพื่เปฟ็นเรพพื่องราวของนวักโทษคนหนนพื่งทตีพื่ตผู้องทนทรุกขร์ทรมานจากการทรมานทวัชิ้ง 3 ครวัชิ้งตาม
ลทาดวับและยวังสามารถรอดชตีวติตจากความโหดเหตีชิ้ยมอทามหติตทตีพื่ผล่านพผู้นไปไดผู้ดผู้วยความยตินดตีในองคร์พระผผผู้
เปฟ็นเจผู้า

การทรมานครรัขึ้งทกกี่ 1

เมพพื่อนวักโทษคนหนนพื่งคนใดปฏติเสธไมล่ยอมททาตามขผู้อเรตียกรผู้องของผผผู้สอบสวนลงโทษเหลล่านวัชิ้นโดยการไมล่
ยอม สารภาพความผติดทรุกขผู้อกลล่าวทตีพื่คนพวกนวัชิ้นตวัชิ้งใหผู้แกล่เขา เขากด็จะถผกนทาตวัวไปยวังหผู้องทรมานทวันทตี 
นวักโทษคนนวัชิ้นจะถผกหผู้อมลผู้อมดผู้วยคนใจโหด 6 คน ซนพื่งหลวังจากทตีพื่คนเหลล่านตีชิ้เตรตียมเครพพื่องมพอทรมาน
เรตียบรผู้อยแลผู้วกด็จะเปลพชิ้องเสพชิ้อผผู้าของเขาออกจนเหลพอแตล่กางเกงชวัชิ้นใน จากนวัชิ้นกด็จะถผกจวับใหผู้นอนหงาย
บนเตตียงซนพื่งสผงจากพพชิ้นประมาณ 2-3 ฟรุต หลวังจากนวัชิ้นพวกเขาจะเรติพื่มดผู้วยการใสล่ปลอกคอเหลด็กไวผู้รอบคอ
ของเขา และใสล่หล่วงเหลด็กไวผู้ทตีพื่เทผู้าแตล่ละขผู้าง ซนพื่งจะยนดเขาใหผู้ตติดแนล่นอยผล่กวับเตตียงนวัชิ้น แขนขาของเขาจนงถผก
บวังควับใหผู้กางออก แลผู้วคนเหลล่านวัชิ้นกด็จะขวันเชพอกเสผู้นเลด็ก ๆ 2 เสผู้นไวผู้รอบแขนแตล่ละขผู้าง และขวันเชพอก
เสผู้นเลด็กอตีก 2 เสผู้นไวผู้รอบขาทวัชิ้งสองขผู้างดผู้วย เชพอกเหลล่านตีชิ้จะรอดลงไปใตผู้เตตียงโดยผล่านทางรผซนพื่งททาไวผู้
สทาหรวับการนตีชิ้ เชพอกเหลล่านตีชิ้จะถผกดนงใหผู้ตนงในเวลาเดตียวกวัน โดยคนใจโหด 4 คน เมพพื่อเขาไดผู้รวับสวัญญาณ 
ความเจด็บปวดอวันแสนสาหวัสเหลล่านวัชิ้นกด็เกติดขนชิ้นทวันทตี ซนพื่งเปฟ็นความเจด็บปวดทตีพื่เหลพอจะทนไดผู้ เชพอกเหลล่านวัชิ้น
ซนพื่งมตีขนาดเลด็กกด็จะตวัดผล่านเนตีชิ้อหนวังของนวักโทษจนถนงกระดผก ททาใหผู้เลพอดไหลของเขาพรุล่งออกมาตามทตีพื่ตล่าง
ๆ 8 แหล่งซนพื่งถผกมวัดไวผู้นวัชิ้น ถผู้าเขายวังยพนกรานทตีพื่จะไมล่สารภาพตามทตีพื่ผผผู้สอบสวนและลงโทษเหลล่านวัชิ้นเรตียก
รผู้อง เชพอกทวัชิ้ง 4 เสผู้นกด็จะถผกดนงในลวักษณะนตีชิ้ 4 ครวัชิ้งตติดตล่อกวัน จากนวัชิ้นนายแพทยร์กวับศวัลยแพทยร์กด็จะเขผู้า
มาตรวจและจะจวับดผทตีพื่ขมวับทวัชิ้ง 2 ขผู้างของเขาเพพพื่อวตินติจฉวัยถนงขตีดอวันตรายทตีพื่เขาไดผู้รวับ โดยวติธตีนตีชิ้ความทรุกขร์
ทรมานตล่างๆของเขากด็จะพวักไวผู้ชวัพื่วระยะเวลาสวัชิ้น ๆเพตียงเพพพื่อใหผู้เขามตีเวลาพอทตีพื่จะฟฟฟื้นฟผเรตีพื่ยวแรงเพพพื่อจะ
ทนตล่อการทรมานไดผู้อตีก ครวัชิ้งสรุดทผู้ายทตีพื่เชพอกเหลล่านวัชิ้นถผกดนงใหผู้ตนงนวัชิ้น เขาจะรผผู้สนกอล่อนเพลตียอยล่างยติพื่งเพราะ
การหมรุนเวตียนของโลหติตไดผู้ถผกปปิดกวัชิ้นไวผู้จนหมดและความเจด็บปวดทวัชิ้งหลายทตีพื่เขาตผู้องทนนตีชิ้กด็ททาใหผู้เขาถนง
กวับสลบไป จากนวัชิ้นเขากด็จะไดผู้รวับการแกผู้มวัดและถผกนทาตวัวกลวับไปยวังหผู้องมพดอตีก
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อตีก 6 สวัปดาหร์ตล่อมานวักโทษคนนวัชิ้นกด็จะเขผู้าสผล่การทรมานในอตีกรผปแบบหนนพื่ง ลวักษณะของการทรมานกด็คพอ 
คนเหลล่านวัชิ้นจะบติดแขนของเขาไปทางดผู้านหลวังโดยใหผู้ฝป่ามพอทวัชิ้ง 2 ขผู้างหวันไปดผู้านนอกอยผล่ขผู้างหลวังเขา 
แลผู้วใชผู้เชพอกเสผู้นหนนพื่งมวัดทตีพื่ขผู้อมพอทวัชิ้ง 2 ขผู้างไวผู้ดผู้วยกวัน ซนพื่งเชพอกเสผู้นนวัชิ้นจะถผกหมรุนดผู้วยเครพพื่องจวักรเครพพื่อง
หนนพื่ง แขนทวัชิ้ง 2 ขผู้างของเขาจะถผกดนงใหผู้เขผู้ามาหากวันอยล่างชผู้า ๆในลวักษณะทตีพื่หลวังมพอแตล่ละขผู้างแตะกวัน 
และตวัชิ้งขนานกวันทตีเดตียว ผลทตีพื่ตามมาของการบติดอยล่างรรุนแรงนตีชิ้กด็จะททาใหผู้หวัวไหลล่ของเขาทวัชิ้ง 2 ขผู้างหลรุด
ออกจากขผู้อตล่อ และมตีเลพอดเปฟ็นจทานวนมากไหลออกมาทางปากของเขา การทรมานเชล่นนตีชิ้จะททาซชิ้ทากวัน 3
ครวัชิ้ง หลวังจากนวัชิ้นเขากด็จะถผกนทาตวัวกลวับไปทตีพื่ครุกมพดนวัชิ้นอตีก และสล่งตวัวไปหานายแพทยร์และศวัลยแพทยร์เพพพื่อ
จะจวัดกระดผกทตีพื่หลรุดออกจากขผู้อตล่อนวัชิ้นใหผู้เขผู้าทตีพื่ ซนพื่งในการจวัดกระดผกทตีพื่หลรุดออกจากกวันใหผู้เขผู้าทตีพื่นตีชิ้กด็ททาใหผู้
เขาตผู้องเจด็บปวดทรมานอยล่างแสนสาหวัสทตีพื่สรุดดผู้วยเชล่นกวัน
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หลวังจากการทรมานครวัชิ้งทตีพื่ 2 ผล่านไปประมาณ 2 เดพอน นวักโทษซนพื่งฟฟฟื้นตวัวขนชิ้นเลด็กนผู้อยกด็จะถผกสวัพื่งใหผู้นทาตวัว
มายวังหผู้องทรมานอตีก และทตีพื่นวัพื่นเองเขากด็จะตผู้องรวับการลงโทษอตีกรผปแบบหนนพื่งเปฟ็นครวัชิ้งสรุดทผู้าย ซนพื่งเปฟ็นการ
ทรมาน 2 ครวัชิ้งตติดตล่อกวันโดยไมล่มตีการหยรุดพวัก พวกเจผู้าพนวักงานทตีพื่ครุมการลงโทษจะเอาโซล่เหลด็กหนา ๆมา
มวัดรอบตวัวเขา 2 รอบ โดยจะมวัดไขวผู้กวันทตีพื่หนผู้าอกแลผู้วมาสติชิ้นสรุดทตีพื่ขผู้อมพอทวัชิ้งสองขผู้างของเขา จากนวัชิ้นพวก
เขากด็จวับนวักโทษใหผู้หลวังชติดกวับแผล่นไมผู้หนา ๆ ซนพื่งทตีพื่ปลายไมผู้นวัชิ้นจะมตีลผกรอกอยผล่ขผู้างละอวันสทาหรวับสอดเชพอก
เสผู้นหนนพื่งผล่านเขผู้าไป และผผกปลายเชพอกขผู้างหนนพื่งไวผู้กวับปลายโซล่ทวัชิ้ง 2 ขผู้างทตีพื่ขผู้อมพอของเขา แลผู้วพนวักงานทตีพื่
ครุมการลงโทษคนหนนพื่งกด็จะดนงปลายเชพอกอตีกขผู้างหนนพื่งใหผู้ตนงโดยใชผู้เครพพื่องกวผู้านเชพอกซนพื่งตติดไวผู้ทตีพื่ดผู้านหลวัง
ของนวักโทษและจะททาใหผู้โซล่รวัดแนล่นเขผู้าเรพพื่อย ๆ และถผไถไปบนทผู้องของเขารรุนแรงขนชิ้นเรพพื่อย ๆขณะทตีพื่ปลาย
โซล่ทวัชิ้ง 2 ขผู้างถผกดนงใหผู้ตนงขนชิ้นทรุกขณะ พวกคนใจอทามหติตเหลล่านตีชิ้จะทรมานเขาในลวักษณะนตีชิ้จนถนงขนาดทตีพื่
ททาใหผู้ขผู้อมพอและหวัวไหลล่ทวัชิ้ง 2 ขผู้างหลรุดออกจากขผู้อตล่อ อยล่างไรกด็ตามไมล่นานนวักพวกศวัลยแพทยร์กด็จะมา
จวัดกระดผกใหผู้เขผู้าทตีพื่ แตล่เจผู้าพวกคนปป่าเถพพื่อนเหลล่านตีชิ้ กด็ยวังไมล่พอใจกวับการกระททาทารรุณเหลล่านตีชิ้ จนงไดผู้จวัดการ
ทรมานเขาในรผปแบบเดตียวกวันนตีชิ้เปฟ็นครวัชิ้งทตีพื่ 2 ตติดตล่อกวันทวันทตี ซนพื่งนวักโทษจะตผู้องอดทนดผู้วยจติตใจทตีพื่มวัพื่นคง
และเดด็ดเดตีพื่ยวเหมพอนเดติม แมผู้วล่าความเจด็บปวดในเวลานตีชิ้จะรรุนแรงยติพื่งกวล่าครวัชิ้งกล่อนกด็ตาม จากนวัชิ้นเขากด็จะ



ถผกนทาตวัวกลวับไปยวังหผู้องมพดของเขา โดยมตีศวัลยแพทยร์ตามไปชล่วยททาแผลใหผู้ และจวัดกระดผกทตีพื่หลรุดออก
จากกวันใหผู้เขผู้าทตีพื่ดวังเดติม และนวักโทษจะตผู้องอยผล่ทตีพื่นวัพื่นจนกวล่าจะถนงพติธตีออโต ดาเฟป่ หรพอจนกวล่าจะถนงเวลาทตีพื่
ไดผู้รวับการปลล่อยตวัวจากครุกนวัชิ้น

เราอาจจะมองเหด็นภาพการทรมานอยล่างนล่ากลวัวทตีพื่นวักโทษเหลล่านวัชิ้นไดผู้รวับตามคทาอธติบายดวังกลล่าว และจาก
การทตีพื่เขาตผู้องถผกทรมานซชิ้ทาแลผู้วซชิ้ทาเลล่า แขนขาสล่วนใหญล่ของเขาจะเชพพื่อมตล่อกวันอยล่างไมล่สนติท เขาจะ
บอบชชิ้ทาและอล่อนเพลตียมากจนไมล่สามารถจะยกมพอขนชิ้นมาทตีพื่ปากของเขาไดผู้เปฟ็นเวลาหลายสวัปดาหร์เลยทตี
เดตียว รล่างกายของเขาจะบวมเปป่งและเขตียวชชิ้ทาจากอาการอวักเสบทตีพื่เกติดขนชิ้นจาการทตีพื่ขผู้อตล่อตผู้องหลรุดออก
หลายครวัชิ้ง เมพพื่อเขาไดผู้รวับการปลดปลล่อยใหผู้เปฟ็นอติสระแลผู้ว ผลของการทรมานนตีชิ้กด็ยวังตติดอยผล่ในรล่างกายและ
ความทรงจทาของเขาไปตลอดชตีวติต และบล่อยครวัชิ้งเมพอล่รล่างกายของเขาไดผู้รวับการกระทบกระเทพอนอยล่าง
กระทวันหวันเขากด็จะเจด็บปวดอยล่างแสนแสนสาหวัสขนชิ้นมาอตีกจนเหลพอจะทานทนไดผู้ ซนพื่งกด็เปฟ็นผลสพบเนพพื่องมา
จากการทรมานในครวัชิ้งนวัชิ้น แมผู้แตล่พวกผผผู้หญติงทตีพื่ตกอยผล่ในเงพชิ้อมมพออวันอทามหติตของผผผู้สอบสวนและลงโทษ
เหลล่านตีชิ้กด็ตผู้องตกอยผล่ในความทรุกขร์เวทนาในสภาพทตีพื่ไมล่ยติพื่งหยล่อนไปกวล่าผผผู้ชายเลย เพราะพวกเธอจะไมล่ไดผู้
รวับความเมตตาใด ๆทวัชิ้งสติชิ้นทวัชิ้ง ๆทตีพื่เปฟ็นเพศอล่อนแอ แตล่กลวับถผกทรมานอยล่างรรุนแรงเทล่ากวับนวักโทษทตีพื่เปฟ็น
ผผผู้ชายการดทาเนตินการเกตีพื่ยวกวับการจวัดพติมพร์หนวังสพอ

เมพพื่อไดผู้กลล่าวถนงความโหดรผู้ายปป่าถพพื่อนทตีพื่พวกนวักโทษไดผู้รวับการปฏติบวัตติจากผผผู้สอบสวนและลงโทษเหลล่านวัชิ้น
แลผู้ว คราวนตีชิ้จะขอเลล่าตล่อไปถนงอทานาจและความรรุนแรงทตีพื่พวกเขากระททาตล่อการพติมพร์หนวังสพอบผู้าง เมพพื่อมตี
การพติมพร์หนวังสพอออกมาเลล่มหนนพื่ง พวกพนวักงานผผผู้ชล่วยของศาลสอบสวนและลงโทษซนพื่งมตีหนผู้าทตีพื่ในการ
จวับกรุมและครุมขวังกด็จะอล่านหนวังสพอเลล่มนวัชิ้นอยล่างตวัชิ้งใจ พวกเขาไมล่ไดผู้พติจารณาถนงครุณคล่าของหนวังสพอเลล่มนตีชิ้
เลย แตล่จะชล่วยกวันสวังเกตหาขผู้อบกพรล่องตล่าง ๆของผผผู้เขตียนหนวังสพอ และพยายามอยล่างเตด็มทตีพื่ทตีพื่จะหาขผู้อผติด
พลาดในการเขตียนของเขาอยล่างไมล่ลดละ เมพพื่อเปฟ็นเชล่นนตีชิ้กด็เปฟ็นเรพพื่องธรรมดาอยผล่เองทตีพื่พวกเขาจะอล่านอยล่าง
มตีอคตติ พติจารณาดผู้วยความลทาเอตียง และพยายามหาขผู้อผติดพลาดโดยมรุล่งหววังวล่าจะตผู้องหาใหผู้ไดผู้ ซนพื่งททาใหผู้
ขผู้อเขตียนทตีพื่เขตียนออกมาอยล่าง บรติสรุทธติธิ์ใจกลวับกลายเปฟ็นขผู้อเขตียนทตีพื่มตีความหมายไปในทางทตีพื่ไมล่ดตี ขผู้อหา
เพตียงเลด็กนผู้อยอยล่างหนนพื่งอยล่างใดกด็สามารถททาใหผู้หนวังสพอเลล่มนวัชิ้นไมล่ผล่านการเซด็นเซอรร์ไดผู้ ทรุก ๆปปีจะมตีการ
พติมพร์รายชพพื่อหนวังสพอตล่าง ๆทตีพื่ถผกหผู้ามพติมพร์ โดยจวัดเปฟ็นหวัวขผู้อตล่างๆ 3 หวัวขผู้อดผู้วยกวัน ไดผู้แกล่ “หผู้ามทวัชิ้งหมด”
“หผู้ามเปฟ็นบางสล่วน” และ “ไมล่ถผกตผู้อง” ซนพื่งจะมตีการเขตียนประกาศไวผู้บนกระดาษแผล่นใหญล่เพพพื่อแขวนไวผู้



ตามทตีพื่สาธารณะตล่าง ๆ ซนพื่งมองเหด็นไดผู้งล่าย หลวังจากนวัชิ้นจนงเปฟ็นภาระหนผู้าทตีพื่ของประชาชนทรุกคนทตีพื่จะตผู้อง
ททาลายหนวังสพอทรุกเลล่มทตีพื่ถผกจวัดอยผล่ในขผู้อแรกคพอ หผู้ามทวัชิ้งหมด และหผู้ามไมล่ใหผู้มตีหนวังสพอทตีพื่ถผกจวัดไวผู้ใน
ประเภททตีพื่ 2 ดผู้วย เวผู้นเสตียแตล่จะมตีการตวัดขผู้อความทตีพื่หผู้ามนวัชิ้นออกไปเสตียกล่อน และมตีการแกผู้ไขในสล่วนทตีพื่
ตผู้องแกผู้ไขนวัชิ้น ไมล่วล่าจะเปฟ็นกรณตีใด ๆ การไมล่เชพพื่อฟปังจะกล่อใหผู้เกติดผลอยล่างรผู้ายแรงทตีพื่สรุด เพราะการมตีไวผู้ใน
ครอบครองหรพอการอล่านหนวังสพอตผู้องหผู้ามเหลล่านตีชิ้ถพอวล่ามตีความผติดรผู้ายแรงมาก โดยทวัพื่วไปแลผู้วผผผู้จวัดพติมพร์
หนวังสพอเหลล่านตีชิ้ทรุกคนจะถผกยวัดเยตียดความหายนะใหผู้กวับสภาพความเปฟ็นอยผล่ของเขา และบางครวัชิ้งกด็ถผก
กวักขวังใหผู้ใชผู้ชตีวติตทตีพื่เหลพออยผล่ในครุกของศาลสอบสวนและลงโทษเลยทตีเดตียว

ความโหดรผู้ายทารตุณของศาลสอบสวนและลงโทษในประเทศสเปนและโปรตตุเกส
(ไดผู้ขผู้อมผลจากบรันทขกตข่าง ๆทกกี่เปฟ็นจรริงทกกี่สตุด)

แฟรนซติส โรมาเนด็ส ซนพื่งเปฟ็นชาวพพชิ้นเมพองของประเทศสเปนไดผู้รวับการวล่าจผู้างจากพวกพล่อคผู้าแหล่งเมพองแอ
นทร์เวติรร์พใหผู้ไปตติดตล่อการคผู้าในเมพองบรตีเมนใหผู้แกล่พวกเขา ทล่านผผผู้นตีชิ้ไดผู้รวับการศนกษาในเรพพื่องความเชพพื่อของ
โรมวันคาทอลติก แตล่มตีอยผล่ววันหนนพื่งทล่านไดผู้เขผู้าไปรล่วมในครติสตจวักรโปรแตสแตดุ๊นทร์แหล่งหนนพื่ง ความจรติงทตีพื่ทล่าน
ไดผู้ยตินนวัชิ้นไดผู้ทติพื่มแทงจติตใจของทล่าน และทล่านกด็เรติพื่มรวับรผผู้ถนงความผติดตล่าง ๆของศาสนาโรมวันคาทอลติก ทล่าน
จนงตวัดสตินใจทตีพื่จะคผู้นควผู้าในเรพพื่องนตีชิ้ตล่อไปใหผู้ละเอตียดลนกซนชิ้งยติพื่งขนชิ้น การศนกษาพระควัมภตีรร์อวันบรติสรุทธติธิ์และ
หนวังสพอทตีพื่เขตียนโดยผผผู้รวับใชผู้ของพระเจผู้าบางคนในพวกโปรแตสแตนทร์อยล่างละเอตียดถตีพื่ถผู้วนนวัชิ้นททาใหผู้ทล่านไดผู้
รวับรผผู้ถนงความผติดในหลวักความเชพพื่อตล่าง ๆทตีพื่ทล่านเคยรวับมากล่อนนตีชิ้ ทล่านจนงไดผู้ทติชิ้งกฎบวัญญวัตติตล่าง ๆของนติกาย
โรมวันคาทอลติกแลผู้วหวันไปรวับเอาหลวักคทาสอนทวัชิ้งหลายของครติสตจวักรแบบปฏติรผปซนพื่งเปฟ็นครติสตจวักรทตีพื่มตี
ความเชพพื่อทตีพื่บรติสรุทธติธิ์อยล่างแทผู้จรติง เมพพื่อทล่านตวัดสตินทตีพื่จะใครล่ครวญถนงเรพพื่องราวเกตีพื่ยวกวับความรอดนติรวันดรร์ของ
ตนเอง ดวังนวัชิ้นทล่านจนงศนกษาความจรติงเกตีพื่ยวกวับความเชพพื่อมากกวล่าทตีพื่จะศนกษาในเรพพื่องการททามาคผู้าขาย และ
ไดผู้ซพชิ้อหนวังสพอตล่าง ๆไวผู้อล่านมากกวล่าจะซพชิ้อสตินคผู้าไวผู้ขาย ดผู้วยความแนล่ใจวล่าความมวัพื่งควัพื่งทางฝป่ายกายนวัชิ้นกด็
เปฟ็นเรพพื่องเลด็กนผู้อยเมพพื่อเปรตียบกวับความมวัพื่งควัพื่งฝป่ายจติตวติญญาณ ทล่านถนงกวับยอมลาออกจากการเปฟ็นตวัวแทน
ของพวกพล่อคผู้าแหล่งเมพองแอนทร์เวติรร์พ โดยใหผู้เหตรุผลและเลล่าถนงการกลวับใจใหมล่ของทล่าน จากนวัชิ้นทล่านกด็
ตวัชิ้งใจทตีพื่จะชวักชวนบติดาและมารดาของทล่านใหผู้กลวับใจใหมล่เชล่นกวัน ทล่านจนงรตีบเดตินทางไปยวังประเทศสเปน
อยล่างไมล่ชวักชผู้าเพพพื่อไปททาตามจรุดมรุล่งหมายทตีพื่ไดผู้วางไวผู้ แตล่พวกพล่อคผู้าแหล่งเมพองแอนทร์เวติรร์พไดผู้หวักหลวังทล่าน
โดยการเขตียนจดหมายถนงผผผู้สอบสวนและลงโทษเหลล่านวัชิ้น ทล่านจนงถผกจวับและถผกขวังอยผล่พวักหนนพื่ง หลวังจาก



นวัชิ้นกด็ถผกพติพากษาใหผู้นทาตวัวไปเผาโดยมวัดตติดกวับไมผู้ทตีพื่ปปักไวผู้บนพพชิ้นในขผู้อหาเปฟ็นคนในนติกายความเชพพื่อทตีพื่ออก
นอกลผล่นอกทาง ขณะทตีพื่ทล่านกทาลวังเดตินผล่านกางเขนทตีพื่ททาดผู้วยไมผู้ในระหวล่างทางทตีพื่จะไปหลวักประหารนวัชิ้น 
บาทหลวงคนหนนพื่งไดผู้สวัพื่งใหผู้ทล่านครุกเขล่าลงตล่อไมผู้กางเขนนวัชิ้น แตล่ทล่านไดผู้ปฏติเสธทตีพื่จะกระททาเชล่นนวัชิ้นอยล่างสติชิ้น
เชติง โดยไดผู้กลล่าววล่า “มวันไมล่ใชล่หนผู้าทตีพื่ของครติสเตตียนทตีพื่จะนมวัสการไมผู้” เมพพื่อทล่านถผกนทาตวัวไปไวผู้บนกองฟฟน
และจรุดไฟเผาแลผู้วไฟกด็ไดผู้ไหมผู้มาถนงตวัวทล่านอยล่างรวดเรด็ว ทล่านจนงไดผู้เงยศตีรษะขนชิ้นทวันทตี และทล่องบางสล่วน
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ดร. คาแคลลา และนผู้องชายของทล่านทตีพื่ชพพื่อ ฟรานซติสกวับนผู้องสาวทตีพื่ชพพื่อแบรนเชล่ ทวัชิ้งหมดไดผู้ถผกเผาทตีพื่เมพอง 
แวลลาโดลติดในขผู้อหาพผดตล่อตผู้านพวกผผผู้สอบสวนและลงโทษ

ผผผู้ดผแลปราสาทไทรเอโนล่ ซนพื่งเปฟ็นปราสาทของผผผู้สอบสวนและลงโทษทวัชิ้งหลายแหล่งเมพองซตีวติลลร์นวัชิ้นเปฟ็นคนทตีพื่
มตีใจเมตตากรรุณาตล่อผผผู้คนทตีพื่อยผล่ใตผู้การควบครุมของเขามากกวล่าทตีพื่คนทวัพื่วไปกระททากวัน เขาไดผู้ใหผู้สติทธติพติเศษ
สารพวัดอยล่างแกล่พวกนวักโทษเทล่าทตีพื่เขาสามารถจะใหผู้ไดผู้ และยวังใหผู้ความชล่วยเหลพอทรุกอยล่างแกล่นวักโทษ
เหลล่านวัชิ้นตามอทานาจของเขาทตีพื่จะกระททาไดผู้โดยปปิดเรพพื่องนตีชิ้ไวผู้เปฟ็นความลวับทตีพื่สรุดเทล่าทตีพื่จะททาไดผู้เชล่นกวัน แตล่ใน
ทตีพื่สรุดผผผู้สอบสวนและลงโทษเหลล่านวัชิ้นกด็ลล่วงรผผู้ถนงความเมตตากรรุณาของเขา และไดผู้ตวัดสตินใจทตีพื่จะลงโทษเขา
อยล่างรรุนแรงเพพพื่อไมล่ใหผู้ใครจดจทาไปใชผู้เปฟ็นเยตีพื่ยงอยล่างสทาหรวับการกระททาทตีพื่พวกเขาเหด็นวล่านล่ารวังเกตียจเชล่น
นวัชิ้น พวกเขาไดผู้หาคนมาททาหนผู้าทตีพื่แทนเขา และจวับเขาขวังไวผู้ในครุกมพดทตีพื่มตีแตล่ความทรมาน และไดผู้ปฏติบวัตติ
ตล่อเขาอยล่างโหดเหตีชิ้ยมอทามหติตทตีพื่สรุดจนเขากลายเปฟ็นคนเสตียสตติ อยล่างไรกด็ตามสภาพทตีพื่นล่าเวทนาของเขา
นวัชิ้นไมล่ไดผู้ททาใหผู้เขาไดผู้รวับความเมตตาปรานตีแตล่อยล่างใดทวัชิ้งสติชิ้น แมผู้จะอยผล่ในสภาพทตีพื่เสตียสตติแลผู้วพวกนวัชิ้นกด็ยวัง
ไมล่ละเวผู้นเลย คนเหลล่านวัชิ้นไดผู้นทาตวัวเขาออกจากครุกไปเขผู้ารล่วมในขบวน “พติธตีออโต ดาเฟป่” เพพพื่อเดตินไปยวัง
สถานทตีพื่ลงโทษ จากนวัชิ้นกด็มตีการอล่านคทาพติพากษาเขา ใหผู้ถผกจวับนวัพื่งบนหลวังลาโดยมตีคนจผงลานวัชิ้นไปรอบเมพอง
ถผกเฆตีพื่ยน 200 ครวัชิ้งแลผู้วกด็ถผกลงโทษใหผู้เปฟ็นทาสฝปีพายในเรพอรบนาน 6 ปปี
 
สาวใชผู้ของผผผู้ครุมครุกคนหนนพื่งซนพื่งททางานใหผู้กวับศาลสอบสวนและลงโทษไดผู้ถผกกลล่าวหาวล่า แสดงความเมตตา
กรรุณาและพยายามใหผู้กทาลวังใจแกล่พวกนวักโทษ สทาหรวับความผติดนตีชิ้พวกเขาเรตียกวล่า ความผติดทตีพื่ชวัพื่วรผู้ายมาก 
ททาใหผู้เธอถผกลงโทษโดยการถผกเฆตีพื่ยนตล่อหนผู้าสาธารณะชน และจากนวัชิ้นกด็ถผกเนรเทศใหผู้ออกไปจากถติพื่น



กทาเนติดนานถนง 10 ปปี และทตีพื่หนผู้าผากของเธอกด็ถผกตตีตราดผู้วยเหลด็กรผู้อนแดงเปฟ็นคทาทตีพื่เขตียนไวผู้วล่า “ผผผู้
สนวับสนรุนและชล่วยเหลพอสาวกในนติกายความเชพพื่อทตีพื่ออกนอกลผล่นอกทาง”

จอหร์น พอนทติค ซนพื่งมาจากตระกผลผผผู้ดตีชาวสเปนและเปฟ็นโปรแตสแตดุ๊นทร์คนหนนพื่งไดผู้ถผกจวับ โดยผผผู้สอบสวน
และลงโทษเหลล่านวัชิ้น และไดผู้ถผกตวัชิ้งขผู้อหาวล่าเปฟ็นคนในนติกายความเชพพื่อทตีพื่ออกนอกลผล่นอกทาง แตล่สาเหตรุทตีพื่
สทาควัญนวัชิ้นเปฟ็นเพราะวล่าเขาเปฟ็นคนทตีพื่รพื่ทารวยมาก ขผู้อหานตีชิ้ททาใหผู้ทรวัพยร์สมบวัตติทวัชิ้งหมดของเขาตผู้องถผกยนดไป
เปฟ็นประโยชนร์ของคณะผผผู้สอบสวนและลงโทษ สล่วนตวัวของเขาเองกด็ถผกไฟเผาจนเปฟ็นเถผู้าถล่าน

จอหร์น กอนแซลโว ซนพื่งเดติมเคยเปฟ็นบาทหลวง แตล่ขณะนตีชิ้ไดผู้รวับเอาความเชพพื่อแบบปฏติรผป ทล่านกวับมารดา
พรผู้อมดผู้วยนผู้องชายคนหนนพื่งและนผู้องสาว 2 คน ถผกลผู้อมจวับโดยคณะผผผู้สอบสวนและลงโทษ เมพพื่อถผก
พติพากษาแลผู้วพวกเขากด็ถผกพาไปลงโทษ ขณะทตีพื่เดตินทางไปนวัชิ้นพวกเขาไดผู้รผู้องเพลงสดรุดตีบางตอนของบททตีพื่
106 และเมพพื่อมาถนงสถานทตีพื่ลงโทษแลผู้วพวกเขากด็ถผกสวัพื่งใหผู้ทล่องหลวักขผู้อเชพพื่อและพวกเขาไดผู้กระททาตาม แตล่
เมพพื่อมาถนงคทาวล่า “ครติสตจวักรคาทอลติกอวันบรติสรุทธติธิ์” พวกเขากด็ถผกสวัพื่งใหผู้ทล่องคทาวล่า “แหล่งกรรุงโรม” เพติพื่ม
เขผู้าไปดผู้วย แตล่เมพพื่อพวกเขาไดผู้ปฏติเสธซชิ้ทาเปฟ็นครวัชิ้งทตีพื่ 2 ผผผู้สอบสวนและลงโทษคนหนนพื่งกด็กลล่าววล่า “สวังหาร
พวกเขาเดตีดี๋ยวนตีชิ้” เพชฌฆาตทตีพื่โหดรผู้ายเหลล่านวัชิ้นจนงไดผู้บตีบคอพวกเขาตายอยผล่ตรงนวัชิ้นเอง

ผผผู้หญติงโปรแตสแตดุ๊นทร์ 4 คนไดผู้ถผกลผู้อมจวับ ถผกนทาตวัวไปทรมาน และภายหลวังไดผู้ถผกสวัพื่งใหผู้นทาตวัวไปประหาร
ชตีวติต ในระหวล่างทางพวกเขาเรติพื่มรผู้องเพลงสดรุดตี แตล่พวกเจผู้าหนผู้าทตีพื่คติดวล่า ถผู้อยคทาในบทเพลงสดรุดตีเหลล่านวัชิ้น
เลด็งถนงพวกตนจนงไดผู้เอาของมายวัดใสล่ปากพวกเขาไวผู้เพพพื่อจะใหผู้เงตียบเสตีย แลผู้วพวกเขากด็ถผกเผาและบผู้านทวัชิ้ง
หลายทตีพื่พวกเขาเคยอาศวัยกด็ถผกททาลายไปในลวักษณะเดตียวกวัน 

ศาลสอบสวนและลงโทษไดผู้มตีคทาสวัพื่งใหผู้จวับตวัวเฟอรร์ดตินวัน ซนพื่งเปฟ็นครผโรงเรตียนโปรแตสแตดุ๊นทร์คนหนนพื่งดผู้วย
โทษในขผู้อหาทตีพื่สวัพื่งสอนพวกลผกศติษยร์ดผู้วยหลวักการและความเชพพื่อของนติกายโปรแตสแตดุ๊นทร์ เมพพื่อเขาถผก
ทรมานอยล่างทารรุนแลผู้ว หลวังจากนวัชิ้นกด็ถผกจวับโยนเขผู้าไปในกองไฟ

ชาวสเปนโรมวันคาทอลติกคนหนนพื่งชพพื่อ จผเลตียโนล่ ไดผู้เดตินทางเขผู้าไปในประเทศเยอรมวัน และไดผู้กลวับใจใหมล่หวัน
ไปมตีความเชพพื่อแบบโปรแตสแตดุ๊นทร์ เขาไดผู้รวับหนผู้าทตีพื่ในการลวักลอบขนพระควัมภตีรร์จทานวนมากเขผู้าไปใน



ประเทศของเขาเอง โดยแอบซล่อนไวผู้ในถวังหลายใบซนพื่งไดผู้ททาการบรรจรุไวผู้อยล่างดตีเหมพอนกวับวล่าภายในเปฟ็น
เหลผู้าเรด็นนติช เขาประสบความสทาเรด็จในการแจกจล่ายพระควัมภตีรร์บรติสรุทธติธิ์เหลล่านวัชิ้น แตล่อยล่างไรกด็ตามมตีบาง
คนทตีพื่เสแสรผู้งททาตวัวเปฟ็นโปรแตสแตดุ๊นทร์ไดผู้เขผู้ามาซพชิ้อพระควัมภตีรร์ไปเลล่มหนนพื่งและไดผู้ทรยศหวักหลวังเขา โดยนทา
เรพพื่องนตีชิ้ไปฟป้องศาลสอบสวนและลงโทษ จผเลตียโนล่จนงถผกจวับ และมตีการใชผู้อรุบายเพพพื่อสพบหาดผวล่ามตีใครทตีพื่ซพชิ้อ
พระควัมภตีรร์ไปบผู้าง ดวังนวัชิ้นจนงมตีคน 800 คนถผกจวับและถผกทรมานโดยไมล่มตีการแยกแยะวล่าใครเปฟ็นใคร จาก
นวัชิ้นคนสล่วนใหญล่ในพวกนตีชิ้ไดผู้ถผกพติพากษาลงโทษตล่าง ๆกวัน จผเลตียโนล่ถผกเผา นวักโทษ 20 คนถผกยล่างโดยผผก
ตติดกวับเสผู้นเหลด็กแลผู้วยล่างบนกองไฟ มตีหลายคนตผู้องตติดครุกตลอดชตีวติต บางคนกด็ถผกเฆตีพื่ยนตล่อหนผู้าสาธารณะ
ชน มตีหลายคนถผกสล่งไปเปฟ็นทาสฝปีพายในเรพอรบ และมตีอยผล่ไมล่กตีพื่คนเทล่านวัชิ้นทตีพื่ไดผู้รวับการปลล่อยตวัวใหผู้พผู้นขผู้อ
กลล่าวหา

หญติงสาวคนหนนพื่งถผกบวังควับใหผู้ไปอยผล่ในสทานวักแมล่ชตีของคาทอลติก แตล่เธอปฏติเสธทตีพื่จะบวชเปฟ็นแมล่ชตี หลวังจาก
ทตีพื่เธอออกจากสทานวักแมล่ชตีแหล่งนวัชิ้นแลผู้ว เธอไดผู้รวับเอาความเชพพื่อแบบโปรแตสแตดุ๊นทร์ ซนพื่งททาใหผู้เธอตผู้องถผกจวับ
และถผกลงโทษจนถนงความตายดผู้วยเปลวไฟอวันรผู้อนแรง

ครติสโตเฟอรร์ โลซาดผู้าซนพื่งเปฟ็นนายแพทยร์ และนวักปรวัชญาทตีพื่มตีชพพื่อเสตียงไดผู้กลายเปฟ็นทตีพื่เกลตียดชวังของพวกผผผู้
สอบสวนและลงโทษเพราะเหตรุทตีพื่เขาไดผู้เปปิดเผยใหผู้เหด็นความผติดตล่าง ๆของลวัทธติโรมวันคาทอลติก และไดผู้
ประกาศตวัวรวับเอาความเชพพื่อของนติกายโปรแตสแตนทร์ เขาจนงถผกจวับกรุม ตผู้องตติดครุกและถผกดนงกระดผกขผู้อ
ตล่อใหผู้หลรุดออกจากกวัน แตล่ความทรมานอยล่างแสนสาหวัสเหลล่านตีชิ้ไมล่สามารถทตีพื่จะททาใหผู้เขายอมรวับดผู้วย
ปากไดผู้วล่า ครติสตจวักรโรมวันคาทอลติกเปฟ็นครติสตจวักรทตีพื่เทตีพื่ยงแทผู้ เขาถผกพติพากษาลงโทษใหผู้ถนงความตายดผู้วย
ไฟ ซนพื่งเขาไดผู้ยอมรวับการลงโทษนตีชิ้ดผู้วยความอดทน ซนพื่งสมควรทตีพื่จะนทาไปเปฟ็นแบบอยล่างในการรวักษาความ
เชพพื่อไวผู้ใหผู้มวัพื่นคง จากนวัชิ้นเขากด็มอบวติญญาณจติตของเขาแกล่องคร์พระผผผู้สรผู้างของเขาเอง

หญติงสาวคนหนนพื่งชพพื่อ มาเรตีย เดอ คด็อกซติควัว อาศวัยอยผล่กวับพตีพื่ชายของเธอทตีพื่เมพองลติสบอน เธอไดผู้ถผกคณะผผผู้
สอบสวนและลงโทษจวับกรุมตวัวไป และสวัพื่งใหผู้นทาเธอไปเขผู้าเครพพื่องดนงกระดผกขผู้อตล่อใหผู้หลรุดจากกวัน ความ
ทรมานตล่าง ๆทตีพื่เธอไดผู้รวับนวัชิ้นททาใหผู้เธอตผู้องยอมสารภาพตามขผู้อหาทวัชิ้งหลายทตีพื่ตวัชิ้งใหผู้แกล่เธอ แลผู้วเชพอกทตีพื่ใชผู้
ดนงขผู้อตล่อของเธอนวัชิ้นกด็ถผกปลล่อยใหผู้หยล่อนลง เธอจนงถผกนทาตวัวกลวับไปยวังหผู้องขวังของเธออตีก เธอไดผู้ถผกขวังอยผล่
ทตีพื่นวัพื่นจนกระทวัพื่งแขนและขาของเธอสามารถใชผู้การไดผู้เปฟ็นปกตติ แลผู้วเธอกด็ถผกนทาตวัวกลวับมาอยผล่ตล่อหนผู้าศาล



และถผกสวัพื่งใหผู้ยพนยวันคทาสารภาพของเธอ เธอปฏติเสธทตีพื่จะททาตามอยล่างสติชิ้นเชติงโดยบอกแกล่พวกเขาวล่าสติพื่งทตีพื่
เธอไดผู้พผดไปแลผู้วนวัชิ้นเกติดจากการบตีบบวังควับใหผู้เธอพผดเพราะเหตรุความเจด็บปวดเกตินขนาดทตีพื่เธอไดผู้รวับนวัชิ้น ผผผู้
สอบสวนและลงโทษทวัชิ้งหลายกด็พากวันเดพอดดาลดผู้วยคทาตอบนตีชิ้ จนงไดผู้สวัพื่งใหผู้นทาตวัวเธอไปดนงกระดผกขผู้อตล่ออตีก
และเพราะความอล่อนแอของเนพชิ้อหนวังตามธรรมชาตติ เธอจนงไมล่สามารถทนตล่อความเจด็บปวดนวัชิ้นไดผู้และไดผู้
สารภาพเหมพอนครวัชิ้งกล่อน หลวังจากนวัชิ้นเธอจนงถผกนทาตวัวกลวับไปยวังหผู้องขวังอตีก เมพพื่อถผกนทาตวัวมาอยผล่ตล่อหนผู้าผผผู้
สพบสวนลงโทษเหลล่านวัชิ้นเปฟ็นครวัชิ้งทตีพื่ 3 พวกเขากด็สวัพื่งใหผู้เธอเซด็นรวับคทาสารภาพครวัชิ้งทตีพื่ 1 และ 2 เธอไดผู้ตอบ
เหมพอนครวัชิ้งทตีพื่แลผู้ว และยวังไดผู้พผดเสรติมอตีกวล่า “ฉวันไดผู้ยอมแพผู้ตล่อความอล่อนแอของเนพชิ้อหนวังมา 2 ครวัชิ้งแลผู้ว 
และบางทตีครวัชิ้งนตีชิ้ขณะทตีพื่อยผล่บนเครพพื่องดนงกระดผกขผู้อตล่อ ฉวันอาจจะอล่อนแอจนสารภาพอยล่างนวัชิ้นอตีกกด็ไดผู้ แตล่
จงเชพพื่อเถติดวล่าถผู้าทล่านทรมานฉวัน 100 ครวัชิ้งกด็ตาม ทวันทตีทตีพื่ฉวันถผกปลล่อยจากเครพพื่องดนงกระดผกขผู้อตล่อนวัชิ้น ฉวันกด็
จะปฏติเสธสติพื่งทตีพื่ฉวันพผดเพราะการบตีบบวังควับดผู้วยความเจด็บปวดนวัชิ้น” แลผู้วพวกผผผู้สพบสวนลงโทษกด็ไดผู้สวัพื่งนทาตวัว
เธอไปดนงกระดผกขผู้อตล่ออตีกเปฟ็นครวัชิ้งทตีพื่ 3 และในระหวล่างการสอบสวนครวัชิ้งสรุดทผู้ายนตีชิ้ เธอไดผู้อดทนตล่อความ
ทรมานดผู้วยความกลผู้าหาญทตีพื่สรุด และไมล่อาจทตีพื่จะบตีบบวังควับเธอใหผู้ตอบคทาถามใด ๆทตีพื่ถามเธอไดผู้เลย ขณะ
ทตีพื่เธอมตีความกลผู้าหาญและความมวัพื่นคงเพติพื่มขนชิ้นนวัชิ้น แทนทตีพื่พวกผผผู้สอบสวนและลงโทษจะฆล่าเธอเสตียกด็กลวับ
พติพากษาใหผู้เฆตีพื่ยนเธออยล่างรรุนแรงไปตามถนนสายตล่าง ๆในเมพองนวัชิ้น แลผู้วใหผู้เนรเทศเธอไปอยผล่เสตียทตีพื่อพพื่น
เปฟ็นเวลา 10 ปปี

สรุภาพสตรตีคนหนนพื่งทตีพื่มาจากตระกผลขรุนนางแหล่งเมพองซตีวติลลร์ชพพื่อ เจน โบฮอรร์เคตีย ไดผู้ถผกจวับกรุมตามขผู้อมผลทตีพื่
ไดผู้จากนผู้องสาวซนพื่งถผกทรมาน และถผกเผาไฟโทษฐานทตีพื่ประกาศตวัววล่ามตีความเชพพื่อแบบโปรแตสแตดุ๊นทร์ 
ขณะทตีพื่นผู้องสาวคนนตีชิ้ถผกทรมานอยผล่บนเครพพื่องดนงกระดผกขผู้อตล่อนวัชิ้นเธอสารภาพวล่าเธอไดผู้พผดครุยกวับพตีพื่สาว
ของเธอเกตีพื่ยวกวับนติกายโปรแตสแตนทร์บล่อย ๆ และดผู้วยการบตีบควัชิ้นใหผู้เธอสารภาพนตีชิ้ เจนจนงถผกจวับและถผก
พติพากษาใหผู้นทาตวัวไปเขผู้าเครพพื่องดนงกระดผกขผู้อตล่อ ความทรมานของเธอกด็สาหวัสมากจนอตีก 2-3 ววันตล่อมา 
เธอไดผู้สติชิ้นลมหายใจเพราะความบอบชชิ้ทาทตีพื่ไดผู้รวับจากการทรมานนวัชิ้น

นายแพทยร์ผผผู้มตีการศนกษาดตีคนหนนพื่งชพพื่อ ไอเซด็ค โอโรบติโอ ไดผู้เฆตีพื่ยนตตีคนใชผู้ชาวแอฟรติกามรุสลติมโทษฐานทตีพื่
แอบขโมยของ คนใชผู้คนนวัชิ้นกลล่าวหาวล่าไอเซด็คนวับถพอศาสนายติว ผผผู้สอบสวนและลงโทษจนงไดผู้ไปจวับตวัวเจผู้า
นายคนนตีชิ้ดผู้วยขผู้อหาดวังกลล่าว เขาถผกขวังอยผล่ในครุกนานถนง 3 ปปีกล่อนทตีพื่จะทราบระแคะระคายวล่าเขาจะตผู้อง
เจอกวับอะไรบผู้าง แลผู้วเขากด็ถผกทรมานดผู้วยวติธตีการตล่าง ๆ ไดผู้แกล่ ถผกจวับใหผู้ใสล่เสพชิ้อคลรุมททาดผู้วยผผู้าลตินตินเนพชิ้อ



หยาบ จากนวัชิ้นกด็ดนงใหผู้เสพชิ้อคลรุมนวัชิ้นรวัดแนล่นเขผู้าจนกระทวัพื่งการหมรุนเวตียนของโลหติตเกพอบจะหยรุดลง และลม
หายใจกด็เกพอบจะถผกบตีบออกจากรล่างกายของเขาจนหมด หลวังจากนวัชิ้นเชพอกทตีพื่มวัดไวผู้นวัชิ้นถผกคลายออกทวันทตี
อากาศกด็พรุล่งเขผู้าไปในทผู้องของเขาอยล่างรวดเรด็ว และเลพอดกด็ไหลพรวดเขผู้าไปในหลอดเลพอดซนพื่งททาใหผู้เขาไดผู้
รวับความเจด็บปวดอยล่างแสนสาหวัส พนวักงานทรมานเหลล่านวัชิ้นยวังไมล่พอใจกวับการทรมานแบบนตีชิ้ จนงไดผู้เอา
เชพอกมามวัดทตีพื่ขผู้อมพอของเขาทวัชิ้ง 2 ขผู้างของเขา แลผู้วดนงเชพอกเสผู้นนวัชิ้นใหผู้รวัดแนล่นจนเจาะทะลรุเขผู้าไปถนง
กระดผก เขาไดผู้ถผกทรมานอยล่างสรุดทผู้ายนตีชิ้ถนง 3 ครวัชิ้งดผู้วยกวัน จากนวัชิ้นกด็ตผู้องนอนพวักถนง 70 ววัน กล่อนทตีพื่
บาดแผลตล่าง ๆ ของเขาจะหายดตี 

ชาวเมพองโทลตีโดผู้คนหนนพื่งเปฟ็นนวักจติตรกรรมทตีพื่ชอบสรผู้างสรรคร์ศติลปะภาพเขตียนอยล่างประณตีต แลผู้วเอาไปใสล่
กรอบเพพพื่อประดวับตกแตล่งหผู้องตล่าง ๆในบผู้านของเขา ในบรรดาภาพเขตียนฝปีมพอเหลล่านตีชิ้กด็มตีภาพเขตียนชติชิ้น
ใหญล่อยผล่ชติชิ้นหนนพื่ง ซนพื่งเปฟ็นคทาอธติษฐานขององคร์พระผผผู้เปฟ็นเจผู้าพรผู้อมดผู้วยหลวักขผู้อเชพพื่อและพระบวัญญวัตติ 10 
ประการตามขผู้อพระควัมภตีรร์ ภาพเขตียนชติชิ้นนตีชิ้ไดผู้ถผกแขวนไวผู้ในทตีพื่สะดรุดตามองเหด็นไดผู้งล่ายภายในบผู้านหลวังนวัชิ้น
ววันหนนพื่งคนของคณะสอบสวนและลงโทษผผผู้หนนพื่งไดผู้มองเหด็นภาพนวัชิ้นและสวังเกตเหด็นวล่าเลขขผู้อพระควัมภตีรร์ทตีพื่
กลล่าวถนงเนพชิ้อหาของพระบวัญญวัตติเหลล่านวัชิ้นไมล่ไดผู้ใชผู้ตามทตีพื่ศาสนจวักรแหล่งกรรุงโรมกทาหนดไวผู้ แตล่กลวับไปใชผู้
ตามเลขขผู้อของครติสตจวักรแหล่งนติกายโปรแตสแตนทร์ อตีกไมล่นานศาลสอบสวนและลงโทษกด็ไดผู้ขผู้อมผลเกตีพื่ยว
กวับดวังกลล่าวชายหนรุล่มผผผู้ดตีคนนตีชิ้จนงถผกจวับกรุม ถผกยพพื่นฟป้องและถผกเผาไฟเพตียงโทษฐานทตีพื่เขาประดวับตกแตล่ง
บผู้านดผู้วยผลงานจากฝปีมพอของเขาเพตียงชติชิ้นเดตียวแทผู้ ๆ 

การพบความชรักี่วชผู้าบางอยข่างของศาลสอบสวนและลงโทษซขกี่งเปฟ็นเหตตุการณซ์ทกกี่แปลกประหลาด

ในขณะทตีพื่เจผู้าชาย 2 พระองคร์พยายามตล่อสผผู้ดติชิ้นรนเพพพื่อจะไดผู้สวมมงกรุฎกษวัตรติยร์แหล่งประเทศสเปนอยผล่นวัชิ้น 
ทวัชิ้ง 2 คนตล่างกด็อผู้างสติทธติอวันชอบธรรมของตวัวเองทตีพื่จะไดผู้รวับอทานาจสผงสรุดนตีชิ้ ฝรวัพื่งเศสสนวับสนรุนเหตรุผลของ
เจผู้าชายองคร์หนนพื่ง สล่วนอวังกฤษนวัชิ้นสนวับสนรุนเจผู้าชายอตีกองคร์หนนพื่ง ทล่านดรุดุ๊คแหล่งเมพองเบอรร์วติคซนพื่งเปฟ็นบรุตร
นอกสมรสของกษวัตรติยร์เจมสร์ทตีพื่ 2 ผผผู้ไดผู้สละราชบวัลลวังกร์แหล่งอวังกฤษนวัชิ้นไดผู้บวังควับบวัญชากองทวัพสเปนและ
ฝรวัพื่งเศสจนไดผู้ชวัยชนะตล่อชาวอวังกฤษในสงครามทตีพื่เมพองแอลแมนซล่าซนพื่งเปฟ็นสงครามทตีพื่มตีชพพื่อเสตียงใน
ประววัตติศาสตรร์ จากนวัชิ้นกด็มตีการแบล่งกองทวัพออกเปฟ็น 2 สล่วน กองทวัพสล่วนหนนพื่งประกอบดผู้วยชาวสเปนกวับ
ชาวฝรวัพื่งเศสนทาทวัพโดยทล่านดรุดุ๊คแหล่งเมพองเบอรร์วติคมรุล่งหนผู้าไปยวังเมพองคาทาโลเนตีย กองทวัพอตีกสล่วนหนนพื่ง



ประกอบดผู้วยกองทหารฝรวัพื่งเศสเทล่านวัชิ้นนทาทวัพโดยทล่านดรุดุ๊คแหล่งเมพองออรร์ลตีนสร์เคลพพื่อนทวัพไปรบเพพพื่อพติชติต
เมพองอารร์รากอน ขณะทตีพื่กองทหารยกมาเขผู้าใกลผู้เมพองอารร์รากอน บรรดาเจผู้าหนผู้าทตีพื่บผู้านเมพองทตีพื่ปกครอง
เมพองอยผล่นวัชิ้นไดผู้ออกมามอบกรุญแจเมพองใหผู้แกล่ทล่านดรุดุ๊คแหล่งออรร์ลตีนสร์ แตล่ทล่านไดผู้บอกพวกเขาอยล่างเยล่อหยติพื่ง
วล่า พวกเขาเปฟ็นพวกกบฏ และตวัวทล่านจะไมล่ยอมรวับกรุญแจเหลล่านวัชิ้นเพราะทล่านไดผู้รวับคทาสวัพื่งใหผู้บรุกเขผู้าโจมตตี
เมพองและเอาชนะดผู้วยความแตกหวัก ดวังนวัชิ้นทล่านจนงยติงกทาแพงดผู้วยปฟนใหญล่ทตีพื่ขนมาดผู้วยจนททาใหผู้กทาแพง
แตกออกเปฟ็นชล่อง แลผู้วทล่านกด็เขผู้าเมพองทางรอยแตกนวัชิ้นรวมทวัชิ้งกองทวัพทวัชิ้งหมดของทล่านดผู้วย หลวังจากทตีพื่
ทล่านไดผู้วางกฎเกณฑร์ตล่าง ๆทตีพื่นตีพื่แลผู้วทล่านกด็ยกทวัพไปปราบปรามเมพองอพพื่น ๆตล่อไปโดยไดผู้ทติชิ้งกองกทาลวังอวัน
เขผู้มแขด็งสล่วนหนนพื่งไวผู้ดผแลเมพองนตีชิ้ โดยใหผู้อยผล่ภายใตผู้การบวังควับบวัญชาของพลโทเอด็ม เดอ ลตีแกล ถนงแมผู้วล่า
นายทหารหนรุล่มผผผู้ดตีคนนตีชิ้จะไดผู้รวับการอบรมเลตีชิ้ยงดผใหผู้เปฟ็นโรมวันคาทอลติกคนหนนพื่ง แตล่เขากด็ไมล่ไดผู้มตีความเชพพื่อ
ทตีพื่งมงายแตล่อยล่างใด เขาไดผู้ใชผู้ความกลผู้าหาญในการรวบรวมคนดตีมตีฝปีมพอไวผู้มากมาย และเขายวังเปฟ็นสรุภาพ
บรุรรุษทตีพื่ประสบความสทาเรด็จ และเปฟ็นนายทหารทตีพื่ชทานาญศนกในเวลาเดตียวกวัน 

กล่อนทตีพื่ทล่านดรุดุ๊คจะยกทวัพออกไปนวัชิ้นทล่านไดผู้สวัพื่งใหผู้เรตียกเกด็บภาษตีเมพองนตีชิ้อยล่างหนวัก เงตินภาษตีทตีพื่เรตียกเกด็บจาก
บรรดาเจผู้าหนผู้าทตีพื่บผู้านเมพองและชาวเมพองคนสทาควัญ ๆรวมทวัชิ้งภาษตีทตีพื่เรตียกเกด็บจากทรุก ๆบผู้านนวัชิ้นกด็ไดผู้รวับ
การจล่ายใหผู้ทวันทตีทตีพื่เรตียกเกด็บ แตล่เมพพื่อคนเหลล่านตีชิ้เรตียกเกด็บภาษตีจากพวกหวัวหนผู้าของสทานวักแมล่ชตีและววัด
คาทอลติกทวัชิ้งหลาย พวกเขากด็พบวล่านวักบวชเหลล่านวัชิ้นตล่างกด็ไมล่ยอมจล่ายเงตินเหมพอนคนอพพื่น ๆทตีพื่ไดผู้จล่ายมาแลผู้ว
เงตินภาษตีทตีพื่จะไดผู้จากพวกนวักบวชเหลล่านตีชิ้นวัชิ้น สทานวักของพวกเยซผอติทจะตผู้องจล่าย 2,000 เหรตียญทอง พวก
คารร์เมลติทจะตผู้องจล่าย 1,000 เหรตียญทอง พวกออกวัสตตินจะตผู้องจล่าย 1,000 เหรตียญทอง และพวกโดมตินติ
แคนจะตผู้องจล่าย 1,000 เหรตียญทอง

พลโท เอด็ม เดอ ลตีแกลไดผู้ใชผู้คนใหผู้นทาคทาสวัพื่งขวัชิ้นเดด็ดขาดไปใหผู้แกล่พวกเยซผอติทเพพพื่อกทาชวับใหผู้พวกเขาจล่ายเงติน
ทวันทตี หวัวหนผู้าสผงสรุดของพวกเยซผอติทไดผู้ตอบกลวับมาวล่า การทตีพื่จะใหผู้นวักบวชจล่ายเงตินแกล่กองทวัพนวัชิ้นเปฟ็นเรพพื่อง
ทตีพื่ขวัดกวับหลวักการทตีพื่วล่าครติตจวักรจะไดผู้รวับการยกเวผู้นจากการภาษตีทรุกอยล่าง และเขาไมล่ทราบเหตรุผลอพพื่นใด
อตีกเลยวล่าจะมตีใครทตีพื่จะมตีสติทธติธิ์อทานาจทตีพื่จะกระททาการเชล่นนวัชิ้นไดผู้ พลโทเอด็ม เดอ ลตีแกลจนงสล่งกองทหารมผู้า 
4 กองรผู้อยเขผู้าไปประจทาการ และพวักอาศวัยอยผล่ในสทานวักแหล่งนวัชิ้นพรผู้อมดผู้วยสาสร์นทตีพื่แสดงถนงการเสตียดสตี
ดผู้วยขผู้อความดวังนตีชิ้ “เพพพื่อจะชล่วยใหผู้ทล่านเขผู้าใจถนงความจทาเปฟ็นในการจล่ายเงตินภาษตีจทานวนดวังกลล่าว ขผู้าพเจผู้า
จนงไดผู้นทาเหตรุผลสทาควัญ 4 ประการสล่งมายวังสทานวักของทล่าน ซนพื่งเปฟ็นเหตรุผลทตีพื่ไดผู้มาจากระบบเหตรุและผล



ของทหาร เพราะฉะนวัชิ้นหววังวล่าทล่านคงจะไมล่ตผู้องการการตวักเตพอนอพพื่นใดอตีกในการทตีพื่จะชตีชิ้นทาการประพฤตติ
ทตีพื่เหมาะสมของทล่าน"

พวกเยซผอติทกด็งรุนงงเปฟ็นอยล่างมากกวับการดทาเนตินการทางทหารเชล่นนตีชิ้ จนงไดผู้สล่งมผู้าเรด็วไปยวังราชสทานวักเพพพื่อไป
หาอาจารยร์ของกษวัตรติยร์องคร์นตีชิ้ ซนพื่งเปฟ็นผผผู้ทตีพื่อยผล่ในกลรุล่มตทาแหนล่งตามลทาดวับชวัชิ้นกลรุล่มเดตียวกวับพวกเยซผอติท แตล่
มผู้าเรด็วนวัชิ้นกด็ถผกรวังควานอยล่างหนวักจากกองทหารเหลล่านวัชิ้นจนงไมล่สามารถนทาขล่าวสารไปถนงทตีพื่หมายใหผู้รวดเรด็ว
ตามตผู้องการไดผู้ เมพพื่อพวกเยซผอติทเหด็นวล่าทรุกสติพื่งกทาลวังเขผู้าสผล่ความหายนะจนงยอมจล่ายเงตินกล่อนทตีพื่มผู้าเรด็วนวัชิ้นจะ
กลวับมา 

สาวกในกลรุล่มออกวัสตตินและกลรุล่มคารร์เมลติท ไดผู้เหด็นสวัญญาณเตพอนภวัยจากสติพื่งทตีพื่เกติดขนชิ้นแกล่พวกเยซผอติทจนงรตีบ
ไปจล่ายเงตินเสตียกล่อนดผู้วยความรอบคอบ ซนพื่งการกระททาเชล่นนตีชิ้กด็ททาใหผู้สามารถหนตีรอดจากการประพฤตติ
อยล่างไรผู้เหตรุผลของทหารเหลล่านวัชิ้นไดผู้

ในอตีกดผู้านหนนพื่งนวัชิ้น กลรุล่มโดมตินติแคนซนพื่งทรุกคนเปฟ็นเจผู้าหนผู้าทตีพื่จวับกรุมและครุมขวัง หรพอเปฟ็นตวัวแทนทตีพื่ขนชิ้นตรงตล่อ
ศาลสอบสวนและลงโทษ พวกเขาคติดวล่าในสภาพเชล่นนตีชิ้คงจะเปฟ็นเครพพื่องปป้องกวันพวกเขาใหผู้พผู้นจากการก
ระททากองทวัพไดผู้ หวัวหนผู้าของพวกโดมตินติแคนจนงไดผู้สล่งแถลงการณร์ไปยวังผผผู้บวัญชาการทหารวล่า ผผผู้ดทารง
ตทาแหนล่งตามลทาดวับชวัชิ้นของเขานวัชิ้นยากจน และไมล่มตีเงตินทตีพื่จะจล่ายเปฟ็นคล่าบทารรุงกองทวัพไดผู้ “เนพพื่องจากทรวัพยร์
สมบวัตติและความมวัพื่งควัพื่งทวัชิ้งหมดของพวกโดมตินติแคนนวัชิ้นอยผล่ทตีพื่รผปเคารพของอวัครสาวกและนวักบรุญทตีพื่ททาดผู้วย
เงติน ซนพื่งตวัชิ้งอยผล่ในครติสตจวักรของเราเทล่านวัชิ้น และการทตีพื่จะเคลพพื่อนยผู้ายรผปเคารพเหลล่านตีชิ้กด็ถพอวล่าเปฟ็นการ
ลบหลผล่ดผหมติพื่นตล่อสติพื่งศวักดติธิ์สติทธติธิ์อยล่างแนล่นอน” การบอกใหผู้ทราบเปฟ็นนวัย ๆอยล่างนตีชิ้กด็เพพพื่อจะขผล่ใหผู้ผผผู้บวัญชาการ
ชาวฝรวัพื่งเศสคนนตีชิ้เกติดความกลวัวขนชิ้นมา พวกผผผู้สอบสวนและลงโทษเหลล่านตีชิ้คติดวล่ายวังไงเสตียเขากด็คงไมล่กลผู้าทตีพื่
จะลบหลผล่จนถนงขวัชิ้นปรารถนาทตีพื่จะไดผู้รผปเคารพอวันมตีคล่าเหลล่านตีชิ้ อยล่างไรกด็ตามเขาไดผู้สล่งสาสร์นกลวับมาบอกวล่า
รผปเคารพเงตินเหลล่านตีชิ้ยล่อมใชผู้แทนเงตินตราไดผู้อยล่างดตีทตีเดตียว และเหมาะทตีพื่จะเปฟ็นสมบวัตติของเขามากกวล่าทตีพื่
จะเปฟ็นของพวกโดมตินติแคนเองเสตียอตีก เขาไดผู้กลล่าววล่า “เนพพื่องจากขณะนตีชิ้พวกทล่านมตีรผปเคารพเปฟ็นอวันมาก
ซนพื่งอยผล่ในลวักษณะทตีพื่ตวัชิ้งอยผล่ในชล่องกทาแพงซนพื่งไมล่มตีประโยชนร์ และเคลพพื่อนไหวไมล่ไดผู้ ดวังนวัชิ้นจนงไมล่มตีครุณคล่าใด ๆ 
แกล่มวลมนรุษยร์เลยแมผู้แตล่นผู้อย แตล่เมพพื่อรผปเคารพเหลล่านตีชิ้ตกเปฟ็นของของขผู้าพเจผู้าแลผู้ว สติพื่งเหลล่านวัชิ้นกด็จะมตี
ประโยชนร์มาก และขผู้าพเจผู้าจะททาใหผู้รผปเคารพเหลล่านตีชิ้เคลพพื่อนไหวไดผู้เพราะขผู้าพเจผู้าตวัชิ้งใจทตีพื่จะนทาไปหลอม



ททาเปฟ็นเหรตียญเงติน ซนพื่งจะททาใหผู้รผปเคารพเหลล่านตีชิ้เดตินทางไปไหนมาไหนไดผู้เหมพอนกวับนวักบรุญและอวัครสาวก
ทตีพื่มตีชตีวติตอยผล่อยล่างแทผู้จรติงทตีเดตียว”

คณะผผผู้สอบสวนและลงโทษกด็ประหลาดใจกวับการปฏติบวัตติเชล่นนตีชิ้ ซนพื่งพวกเขาไมล่เคยคาดคติดเลยวล่าจะไดผู้รวับ
การโตผู้ตอบกลวับมาเชล่นนตีชิ้ แมผู้แตล่จากกษวัตรติยร์ผผผู้สวมมงกรุฎกด็ตามเพราะฉะนวัชิ้นพวกเขาจนงเจตนาทตีพื่จะสล่งมอบ
รผปเคารพอวันมตีคล่าเหลล่านวัชิ้น โดยแหล่เปฟ็นขบวนพติธตีอวันเครล่งขรนมเพพพื่อพวกเขาจะสามารถปลรุกเรผู้าประชาชน
ใหผู้กล่อการจลาจลขนชิ้นมาไดผู้ไดผู้ ดวังนวัชิ้นพวกบาทหลวงทตีพื่มตีตทาแหนล่งตามลทาดวับชวัชิ้นจนงไดผู้รวับคทาสวัพื่งใหผู้เดตินแถว
เปฟ็นขบวนไปยวังบผู้านของพลโทเอด็ม เดอ ลตีแกล พรผู้อมดผู้วยรผปปปัฟื้นอวัครสาวกและนวักบรุญตล่างๆ ซนพื่งททาดผู้วย
เงตินโดยใหผู้พวกเขารผู้องไหผู้ครพื่ทาครวญพรผู้อมทวัชิ้งถพอเทตียนไขทตีพื่จรุดไวผู้ไปดผู้วย พวกเขาจะตผู้องรผู้องไหผู้ครพื่ทาครวญ
อยล่างขมขพพื่นตลอดทางโดยใหผู้พากวันรพื่ทารผู้องวล่า “เจผู้าพวกนติกายทตีพื่ออกนอกลผล่นอกทาง! เจผู้าพวกนติกายทตีพื่ออก
นอกลผล่นอกทาง!”
 
เมพพื่อ พลโทเอด็ม เดอ ลตีแกลทราบขล่าววล่าจะมตีการดทาเนตินการเชล่นนตีชิ้จนงไดผู้สวัพื่งใหผู้กองทหารราบ 4 กองรผู้อย
เขผู้าแถวไปตามถนนทตีพื่จะนทาไปสผล่บผู้านของเขา ทหารราบทรุกคนไดผู้รวับคทาสวัพื่งใหผู้ถพอปฟนยาวทตีพื่บรรจรุกระสรุนไวผู้
พรผู้อมในมพอขผู้างหนนพื่ง สล่วนมพออตีกขผู้างหนนพื่งนวัชิ้นใหผู้ถพอเทตียนไขทตีพื่จรุดไวผู้เชล่นกวัน เพพพื่อวล่ากองทหารเหลล่านตีชิ้จะ
สามารถใชผู้กทาลวังตผู้านทานกทาลวังหรพอใหผู้เกตียรตติแกล่พติธตีทตีพื่เสแสรผู้งนตีชิ้ แลผู้วแตล่สถานการณร์ทตีพื่เกติดขนชิ้น เพราะ
ฉะนวัชิ้นรผปเคารพเงตินเหลล่านตีชิ้จนงถผกมอบใหผู้แกล่พลโทเอด็ม เดอ ลตีแกล ซนพื่งเขาไดผู้สล่งไปยวังโรงกษาปณร์เพพพื่อ
หลอมเปฟ็นเหรตียญ
 
อยล่างไรกด็ตาม พวกผผผู้สอบสวนลงโทษไดผู้ตวัดสตินใจทตีพื่จะตวัดสามวัคคตีธรรมกวับพลโทเอด็ม เดอ ลตีแกล และตวัด
เขาออกจากศาสนจวักรนอกเสตียจากวล่าเขาจะยอมคพนรผปเคารพเหลล่านวักบรุญอวันมตีคล่าของพวกเขาจากการ
เกด็บไวผู้ในโรงกษาปณร์กล่อนทตีพื่พวกมวันจะถผกหลอมละลาย ผผผู้บวัญชาการทหารชาวฝรวัพื่งเศสคนนตีชิ้ไดผู้ปฏติเสธ
อยล่างสติชิ้นเชติงทตีพื่จะคพนรผปเคารพเหลล่านวัชิ้น พวกผผผู้สอบสวนลงโทษจนงไดผู้รล่างแบบฟอรร์มการตวัดสามวัคคตีธรรม
แลผู้วสวัพื่งใหผู้เลขานรุการของพวกเขานทาไปอล่านใหผู้พลโทเอด็ม เดอ ลตีแกล ฟปังและรวับทราบการตวัด
สามวัคคตีธรรมและการตวัดขาดจากศาสนจวักรนวัชิ้น



เลขานรุการกด็ไดผู้กระททาภารกติจอวันนตีชิ้อยล่างซพพื่อตรง และไดผู้อล่านคทาสวัพื่งตวัดสามวัคคตีธรรมนวัชิ้นอยล่างตวัชิ้งใจและ
ชวัดเจน ผผผู้บวัญชาการชาวฝรวัพื่งเศสคนนตีชิ้กด็ยอมฟปังดผู้วยความอดกลวัชิ้นเปฟ็นอยล่างยติพื่ง และไดผู้บอกแกล่เลขานรุการ
คนนวัชิ้นอยล่างสรุภาพวล่า เขาจะใหผู้คทาตอบในววันรรุล่งขนชิ้น ทวันทตีทตีพื่เลขานรุการของศาลสอบสวนลงโทษกลวับไป
แลผู้วพลโทเอด็ม เดอ ลตีแกลกด็สวัพื่งใหผู้เลขานรุการสล่วนตวัวของเขาเตรตียมแบบฟอรร์มการตวัดสามวัคคตีธรรมขนชิ้น
ฉบวับหนนพื่งซนพื่งมตีลวักษณะคลผู้ายกวับแบบฟอรร์มทตีพื่ศาลสอบสวนลงโทษไดผู้สล่งมา แตล่แทนทตีพื่จะเปฟ็นชพพื่อของเขา
กลวับเขตียนชพพื่อของคณะผผผู้สอบสวนลงโทษเหลล่านวัชิ้นลงไป
 
เชผู้าววันรรุล่งขนชิ้นเขาไดผู้สวัพื่งกองทหาร 4 กองพรผู้อมอาวรุธใหผู้การอารวักขาเลขานรุการสล่วนตวัวของเขาและใหผู้
ดทาเนตินการตามคทาสวัพื่งของเขา เลขานรุการของเขาจนงไดผู้เดตินทางไปยวังศาลสอบสวนลงโทษและยพนกรานวล่า
ตวัวอขาจะตผู้องไดผู้รวับการตผู้อนรวับอยล่างสมเกตียรตติ หลวังจากทตีพื่ถกเถตียงกวันจนเอะอะเอด็ดตะโรไปหมดแลผู้ว 
เขากด็ไดผู้รวับอนรุญาตใหผู้เขผู้าไปไดผู้ ทวันทตีทตีพื่เขาเขผู้าไปขผู้างในเขากด็อล่านคทาสวัพื่งตวัดสามวัคคตีธรรมกวับคณะผผผู้
สอบสวนลงโทษเหลล่านวัชิ้น ซนพื่งออกโดยพลโทเอด็ม เดอ ลตีแกลอยล่างเสตียงดวังฟปังชวัด ผผผู้สอบสวนลงโทษเหลล่า
นวัชิ้นตล่างพากวันอรุทานดผู้วยความไมล่พอใจตล่อพลโทเดอ ลตีแกลวล่า เจผู้าพวกนติกายทตีพื่ออกนอกลผล่นอกทาง และ
ไดผู้ประกาศโตผู้แยผู้งวล่าการกระททาของเขาเปฟ็นการลบหลผล่ดผหมติพื่นตล่อศาสนจวักร แตล่เลขานรุการของเขายวังไดผู้
ททาใหผู้พวกเขาประหลาดใจมากยติพื่งขนชิ้นไปอตีกโดยการบอกพวกเขาวล่าพวกเขาจะตผู้องยผู้ายออกไปจากทตีพื่พวัก
ทตีพื่พวกเขากทาลวังอาศวัยอยผล่นตีชิ้เนพพื่องจากผผผู้บวัญชาการทหารชาวฝรวัพื่งเศสตผู้องการใหผู้กองทหารเขผู้ามาพวักอาศวัย
ในศาลสอบสวนลงโทษแหล่งนตีชิ้ เพราะเปฟ็นสถานทตีพื่ซนพื่งมตีพพชิ้นทตีพื่กวผู้างขวางทตีพื่สรุดในเมพองนตีชิ้ สทาหรวับเรพพื่องดวัง
กลล่าวคณะผผผู้สอบสวนและลงโทษไดผู้ประทผู้วงขนชิ้นดผู้วยเสตียงอวันดวัง เลขานรุการจนงไดผู้สวัพื่งใหผู้ทหารควบครุมตวัว
พวกเขาไวผู้ และสล่งตวัวพวกเขาไปยวังสถานทตีพื่ซนพื่งพลโทเอด็ม เดอ ลตีแกลไดผู้จวัดไวผู้ใหผู้เปฟ็นทตีพื่ตผู้อนรวับพวกเขา 
คณะผผผู้สพบสวนและลงโทษจนงออกเดตินทางไปยวังเมพองแมดรติดทวันทตีซนพื่งทตีพื่นตีพื่เองพวกเขาไดผู้ททาเรพพื่องรผู้องเรตียน
ไปยวังกษวัตรติยร์อยล่างขมขพพื่นทตีพื่สรุด แตล่พระองคร์ไดผู้บอกพวกเขาวล่า พระองคร์ไมล่สามารถจะชล่วยบรรเทาทรุกขร์
พวกเขาไดผู้เลยเพราะความเจด็บปวดทตีพื่พวกเขาไดผู้รวับนตีชิ้เกติดขนชิ้นจากกองทวัพของปผป่พระองคร์เองซนพื่งกด็คพอ 
กษวัตรติยร์แหล่งกองทวัพฝรวัพื่งเศสอวันเขผู้มแขด็ง และโดยความชล่วยเหลพอของกษวัตรติยร์อาวรุโสองคร์นตีชิ้เทล่านวัชิ้นทตีพื่จะ
ททาใหผู้พระองคร์สามารถตวัชิ้งมวัพื่นคงอยผล่ไดผู้ในอาณาจวักรของพระองคร์ พระองคร์ไดผู้ตรวัสวล่า “ถผู้าเปฟ็นกองทวัพของ
เราเอง เราคงจะลงโทษทวัณฑร์พวกเขาอยล่างสาสมแลผู้ว แตล่เทล่าทตีพื่เปฟ็นอยผล่ในขณะนตีชิ้ เราไมล่อาจจะเสแสรผู้ง
แกลผู้งททาเปฟ็นวล่าสามารถใชผู้อทานาจใด ๆไดผู้เลย”



ขณะเดตียวกวันพลโทเอด็ม เดอ ลตีแกลไดผู้เปปิดประตผครุกทรุกบานในศาลสอบสวนและลงโทษ และไดผู้ปลล่อย
บรรดานวักโทษใหผู้เปฟ็นอติสระซนพื่งเมพพื่อนวับจทานวนนวักโทษรวมกวันแลผู้วมตีมากถนง 400 คน และในจทานวนนตีชิ้มตี
หญติงสาวสวย 60 คนรวมอยผล่ดผู้วย ซนพื่งดผเหมพอนวล่าจะอยผล่รวมกวันเปฟ็นฮาเรด็ม (เปฟ็นสถานทตีพื่บวังควับใหผู้หญติง
บรติการความใครล่ของชาย) สทาหรวับหวัวหนผู้าผผผู้สพบสวนลงโทษคนสทาควัญ 3 คนดผู้วยกวัน การคผู้นพบนตีชิ้ไดผู้เปปิด
เผยใหผู้เหด็นความชวัพื่วชผู้าของคณะผผผู้สอบสวนและลงโทษอยล่างชวัดเจน และเรพพื่องนตีชิ้ไดผู้ททาใหผู้หวัวหนผู้าผผผู้
ปกครองดผแลศาสนจวักรคาทอลติกตกใจเปฟ็นอวันมากจนงปรารถนาทตีพื่จะใหผู้พลโทเอด็ม เดอ ลตีแกลสล่งผผผู้หญติง
เหลล่านวัชิ้นกลวับบผู้านโดยสววัสดติภาพ ในขณะเดตียวกวันเขาไดผู้ประกาศหผู้ามวติพากษร์วติจารณร์ศาสนจวักร เชล่น 
หผู้ามเยาะเยผู้ยหรพอตทาหนติศาลสอบสวนลงโทษซนพื่งเปฟ็นสทานวักอวันบรติสรุทธติธิ์

แตล่ผผผู้บวัญชาการทหารชาวฝรวัพื่งเศสคนนตีชิ้ไดผู้สล่งสารไปยวังหวัวหนผู้าผผผู้ปกครองศาสนจวักรผผผู้นวัชิ้นเพพพื่อแจผู้งใหผู้ทราบ
วล่า พวกนวักโทษไดผู้หลบหนตีไปแลผู้ว หรพอไมล่กด็ไดผู้หลบซล่อนอยผล่กวับเพพพื่อนฝผงของพวกเขาอยล่างลวับ ๆ หรพออาจ
จะหลบซล่อนอยผล่กวับนายทหารทวัชิ้งหลายของเขาเอง ดวังนวัชิ้นจนงเปฟ็นไปไมล่ไดผู้สทาหรวับตนเองทตีพื่จะสล่งตวัวพวกเธอ
กลวับไปอตีก เพราะฉะนวัชิ้นบวัดนตีชิ้ศาลสอบสวนและลงโทษทตีพื่ไดผู้กระททาการชวัพื่วชผู้าเชล่นนวัชิ้นเหผู้นจะตผู้องทนกวับ
การถผกเปปิดโปง และทนกวับความอวับอายของพวกเขาเองเสตียแลผู้ว

เจผู้าชายดอน คารร์ลอสผผผู้มตีอวัธยาศวัยไมตรตีอวันดตี ซนพื่งเปฟ็นราชบรุตรของกษวัตรติยร์ฟปีลตีปทตีพื่ 2 แหล่งประเทศสเปน 
และเปฟ็นหลานชายของจวักรพรรดติชารร์ลสร์ทตีพื่ 5 พระองคร์ตวัชิ้งใจทตีพื่จะยกเลติกศาลสอบสวนและลงโทษไปเสตีย 
แตล่ นล่าเสตียดายเหลพอเกตินทตีพื่พระองคร์ตผู้องมาถผกปลงพระชนมร์กล่อนทตีพื่จะไดผู้กผู้าวขนชิ้นเปฟ็นกษวัตรติยร์

เจผู้าชายดอน คารร์ลอสสพบทอดลวักษณะทตีพื่ดตีทรุกอยล่างของปผป่มาไวผู้ในตวัว และไมล่มตีลวักษณะทตีพื่เลวของพระราช
บติดาอยผล่ในตวัวของพระองคร์เลย พระองคร์มตีสตติปปัญญาพอทตีพื่จะมองเหด็นความผติดตล่าง ๆของศาสนจวักร
โรมวันคาทอลติก และทรงเกลตียดชวังชพพื่อศาลสอบสวนและลงโทษ พระองคร์ไดผู้กลล่าวโจมตตีสทานวักแหล่งนตีชิ้ในทตีพื่
สาธารณะอยล่างรรุนแรง และไดผู้ทรงเยาะเยผู้ยการแกลผู้งททาตวัววล่าเครล่งศาสนาของคณะสอบสวนและลงโทษ
พระองคร์ไดผู้ทรงประกาศวล่าถผู้าพระองคร์ไดผู้สวมมงกรุฎกษวัตรติยร์ พระองคร์กด็จะยกเลติกสทานวักนตีชิ้ และกทาจวัด
หนล่วยงานทวัชิ้งหลายของสทานวักนตีชิ้ไปเสตียใหผู้หมด



เรพพื่องนตีชิ้ททาใหผู้คณะผผผู้สพบสวนและลงโทษเกติดความโกรธแคผู้นตล่อเจผู้าชายองคร์นตีชิ้ ดวังนวัชิ้นพวกเขาจนงตวัดสตินใจทตีพื่
จะฆล่าพระองคร์เสตีย พวกเขาไดผู้ใชผู้หนล่วยงานทรุกแหล่งของเขาใหผู้คล่อย ๆใชผู้เลล่หร์เหลตีพื่ยมในการแพรล่กระจาย
ขล่าวทตีพื่นทาความเสตียหายมาสผล่เจผู้าชายองคร์นตีชิ้ จนในทตีพื่สรุดกด็ปลรุกปปัปี่นใหผู้เกติดความไมล่พอใจเปฟ็นอยล่างยติพื่งใน
ทล่ามกลางประชาชน จนททาใหผู้กษวัตรติยร์จทาเปฟ็นตผู้องยผู้ายเจผู้าชายดอน คารร์ลอสออกจากพระราชววัง เทล่านวัชิ้น
ยวังไมสาแกล่ใจ พวกเขายวังไดผู้ตามรวังควานบรรดาเพพพื่อนฝผงและญาตติมติตรของพระองคร์ดผู้วยโดยการบตีบ
บวังควับใหผู้กษวัตรติยร์เนรเทศทล่านดรุดุ๊คดอน จอหร์นแหล่งประเทศออสเตรตียซนพื่งเปฟ็นพตีพื่ชายของกษวัตรติยร์เองและเปฟ็น
ลรุงของเจผู้าชายดอน คาลอสพรผู้อมดผู้วยเจผู้าชายแหล่งเมพองพารร์มล่าซนพื่งเปฟ็นหลานของกษวัตรติยร์และเปฟ็นลผกพตีพื่
ลผกนผู้องกวับเจผู้าชายดอน คาลอสใหผู้ออกจากพระราชววังไปดผู้วย เพราะพวกเขาทราบดตีวล่าบรุคคลเหลล่านตีชิ้
สนติทสนมกวับเจผู้าชายดอน คาลอสเปฟ็นพติเศษ 

หลวังจากนวัชิ้นไมล่นานเจผู้าชายองคร์นตีชิ้กด็ไดผู้แสดงความเมตตากรรุณา และแสดงความชพพื่นชมตล่อพวกโปรแตสแตดุ๊
นทร์ในประเทศเนเธอแลนดร์ ศาลสอบสวนและลงโทษจนงไดผู้ขผล่คทารามดผู้วยเสตียงอวันดวังโดยประกาศวล่า เมพพื่อ
คนพวกนวัชิ้นถพอเปฟ็นพวกทตีพื่อยผล่ในนติกายความเชพพื่อทตีพื่ออกนอกลผล่นอกทาง ดวังนวัชิ้นเจผู้าชายเองกด็จะตผู้องเปฟ็นคน
หนนพื่งในจทาพวกนวัชิ้นดผู้วย เพราะพระองคร์ทรงใหผู้ความชล่วยเหลพอและสนวับสนรุนคนเหลล่านวัชิ้น ศาลสอบสวน
และลงโทษซนพื่งมตีอติทธติพลครอบงทาจติตใจของกษวัตรติยร์เปฟ็นอยล่างยติพื่งเพราะพระองคร์ทรงเปฟ็นทาสของการลวัทธติ
ความเชพพื่อทตีพื่งมงายถนงกวับยอมทติชิ้งความรผผู้สนกผติดชอบชวัพื่วดตีตามธรรมชาตติเพราะเหด็นแกล่อทานาจอวันชวัพื่วรผู้ายนตีชิ้ 
พระองคร์ทรงเกรงวล่าจะททาใหผู้ศาลสอบสวนและลงโทษเกติดความโมโหจนงไดผู้พติพากษาใหผู้ประหารชตีวติต
ราชบรุตรของพระองคร์เสตีย

พวกเขาไดผู้ยอมใหผู้โอกาสแกล่เจผู้าชายซนพื่งพวกเขาเรตียกวล่า “การตามใจ” แกล่เจผู้าชาย นวัพื่นคพอ พระองคร์ไดผู้รวับ
อนรุญาตใหผู้เลพอกวติธตีตายดผู้วยตวัวพระองคร์เองวล่าอยากจะตายแบบไหน พระองคร์ไดผู้เลพอกวติธตีใหผู้เลพอดไหล
ออกและการอาบนชิ้ทาเดพอด ซนพื่งเมพพื่อเสผู้นเลพอดทตีพื่แขนและขาของเขาทวัชิ้ง 2 ขผู้างจะตผู้องเปปิดออกและเขากด็จะ
หมดลมหายใจอยล่างชผู้า ๆ กลายเปฟ็นเหยพพื่อทตีพื่ตผู้องพลตีชตีพใหผู้กวับความอาฆาตของคณะผผผู้สอบสวนและ
ลงโทษ และตกเปฟ็นเหยพพื่อใหผู้กวับการมตีอคตติอวันเหตีชิ้ยมโหดของราชบติดาพระองคร์เอง



เรสืกี่องราวเกกกี่ยวกรับการขข่มเหง ดร. อกกริดริโอ

ดร.อตีกติดติโอไดผู้รวับการศนกษาจากมหาวติทยาลวัยแหล่งเมพองแอลคาลล่า และไดผู้อรุทติศตวัวในการศนกษาพระควัมภตีรร์ 
และเมพพื่อศาสตราจารยร์ทางดผู้านศาสนศาสตรร์ไดผู้เสตียชตีวติตลง ทล่านกด็ไดผู้รวับเลพอกใหผู้มาดทารงตทาแหนล่งนตีชิ้แทน
เขา ทล่านเองไดผู้ประพฤตติตวัวเปฟ็นทตีพื่นล่าพอใจของทรุกคนจนททาใหผู้ชพพื่อเสตียงของทล่านแพรล่กระจายไปทวัพื่วยรุโรป
อยล่างรวดเรด็ว อยล่างไรกด็ตามศวัตรผทวัชิ้งหลายของดด็อกเตอรร์คนนตีชิ้กด็ไดผู้รผู้องเรตียนทล่านไปยวังคณะผผผู้สอบสวนและ
ลงโทษซนพื่งพวกเขาไดผู้สล่งหมายเรตียกตวัวทล่านมา และเมพพื่อทล่านมาแลผู้วกด็จวับทล่านขวังไวผู้ในครุกมพด
 
สมาชติกสล่วนใหญล่ของเขตครติสตจวักรใหญล่ทตีพื่เมพองซตีวติลลร์ และมตีคนอตีกเปฟ็นจทานวนมากทตีพื่เปฟ็นสมาชติกของค
รติสตจวักรแหล่งเมพองดอรร์ทอยสร์ เปฟ็นพวกทตีพื่เหด็นดผู้วยกวับหลวักคทาสอนของอตีกติดติโอเพราะพวกเขาคติดวล่าหลวักคทา
สอนของทล่านสอดคลผู้องกวับหลวักความเชพพื่อทตีพื่แทผู้จรติง ดวังนวัชิ้นพวกเขาจนงรผู้องเรตียนไปยวังจวักรพรรดติแทนทล่า
นอตีกติดติโอ แมผู้วล่าจวักรพรรดตินตีชิ้จะไดผู้รวับการศนกษาอบรมตามแบบอยล่างโรมวันคาทอลติก แตล่พระองคร์ไมล่ใชล่คนทตีพื่
มตีจติตใจควับแคบเลย ดวังนวัชิ้นพระองคร์จนงออกคทาสวัพื่งใหผู้ปลล่อยตวัวทล่านเปฟ็นอติสระ หลวังจากนวัชิ้นไมล่นานทล่านไดผู้ไป
เยตีพื่ยมครติสตจวักรแหล่งเมพองแวลลาโดลติด และไดผู้กระททาทรุกสติพื่งเทล่าทตีพื่สามารถกระททาไดผู้เพพพื่อสล่งเสรติมใหผู้ความ
เชพพื่อทวตีมากขนชิ้น เมพพื่อทล่านเดตินทางกลวับบผู้านแลผู้ว ทล่านกด็ลผู้มปป่วยและเสตียชตีวติตขณะทตีพื่ชรามาก
 
พวกผผผู้สอบสวนและลงโทษทตีพื่เคยผติดหววังจากการมรุล่งรผู้ายตล่อชตีวติตของทล่านขณะทตีพื่ทล่านยวังมตีชตีวติตอยผล่ จนงไดผู้สวัพื่ง
ใหผู้ขรุดซากศพของทล่านขนชิ้นมาดทาเนตินคดตี และซากศพนวัชิ้นกด็ไดผู้รวับการพติพากษาใหผู้ถผกเผาจนเปฟ็นเถผู้าถล่าน ซนพื่ง
การพติพากษานตีชิ้กด็ไดผู้รวับการปฏติบวัตติอยล่างเครล่งครวัด

เรสืกี่องราวเกกกี่ยวกรับการขข่มเหง ดร.คอนสแตนตริน

ดร.คอนสแตนตตินเปฟ็นเพพพื่อนสนติทของดร.อตีกติดติโอ และเปฟ็นคนทตีพื่มตีความสามารถเหนพอธรรมดาและมตีความ
รอบรผผู้อยล่างลนกซนชิ้ง วาทศติลปป์ของทล่านททาใหผู้ทล่านเปฟ็นทตีพื่พอใจของคนทวัพื่วไป และหลวักคทาสอนอยล่างถผกตผู้อง
ของทล่านททาใหผู้ทล่านเปฟ็นนวักเทศนร์ทตีพื่ทรงครุณคล่าเปฟ็นอยล่างยติพื่ง



เมพพื่อ ดร.อตีกติดติโอ ไดผู้สอนใหผู้ทล่านตวัชิ้งมวัพื่นคงอยผล่ในหลวักการของนติกายโปรแตสแตดุ๊นทร์อยล่างดตีแลผู้ว ทล่านกด็ไดผู้
เทศนาแตล่หลวักคทาสอนตล่าง ๆทตีพื่สอดคลผู้องกวับความบรติสรุทธติธิ์ของขล่าวประเสรติฐเทล่านวัชิ้น โดยไมล่มตีรอยดล่าง
พรผู้อยจากความเชพพื่อผติด ๆของศาสนจวักรโรมวันคาทอลติกทตีพื่ไดผู้คพบคลานเขผู้ามาเปฟ็นชล่วง ๆเลย ดผู้วยเหตรุผลนตีชิ้
ทล่านจนงมตีศวัตรผมากมายในทล่ามกลางพวกโรมวันคาทอลติก ซนพื่งปรารถนาทตีพื่จะใหผู้ทล่านประสบกวับความหายนะ
มตีบรุรรุษทตีพื่ควรแกล่การยกยล่องสรรเสรติญผผผู้หนนพื่ง ชพพื่อ สโกบารร์ทา ไดผู้กล่อตวัชิ้งโรงเรตียนขนชิ้นแหล่งหนนพื่งสทาหรวับสอน
วติชาการตล่าง ๆเกตีพื่ยวกวับครติสเตตียน และไดผู้แตล่งตวัชิ้ง ดร. คอนสแตนตตินใหผู้เปฟ็นผผผู้อล่านคทาบรรยายในโรงเรตียน 
ทล่านเองกด็ยอมรวับหนผู้าทตีพื่นตีชิ้ดผู้วยความเตด็มใจทวันทตี และไดผู้อล่านคทาบรรยายและอธติบายหนวังสพอสรุภาษติต 
ปปัญญาจารยร์และบทเพลงทตีพื่ใชผู้เนพชิ้อรผู้องจากพระควัมภตีรร์ แตล่ขณะทตีพื่ทล่านกทาลวังเรติพื่มทตีพื่จะอธติบายหนวังสพอโยบอยผล่
นวัชิ้น คณะผผผู้สพบสวนและลงโทษกด็ไดผู้มาลผู้อมจวับทล่านไวผู้ เมพพื่อถผกนทาตวัวมาสอบสวนทล่านกด็ตอบคทาถามดผู้วย
ความระมวัดระววัง จนททาใหผู้พวกทตีพื่กลล่าวหาทล่านนวัชิ้นไมล่สามารถจะตวัชิ้งขผู้อหาทตีพื่ชวัดเจนตล่อทล่านไดผู้ 

ทล่านดด็อกเตอรร์คนนตีชิ้ไดผู้ฝากหนวังสพอหลายเลล่มไวผู้กวับผผผู้หญติงคนหนนพื่งชพพื่อ นางมาตติน ซนพื่งเปฟ็นหนวังสพอทตีพื่มตีคล่ามาก
สทาหรวับทล่าน แตล่ทล่านทราบวล่าหนวังสพอเหลล่านตีชิ้เปฟ็นของตผู้องหผู้ามในสายตาของศาลสอบสวนและลงโทษ 
หญติงคนนตีชิ้จนงถผกจวับและหลวังจากทตีพื่มตีการดทาเนตินการในเรพพื่องคดตีเพตียงเลด็กนผู้อยเทล่านวัชิ้น ทรวัพยร์สมบวัตติทวัชิ้งหมด
ของนางกด็ถผกยนด

เมพพื่อคณะผผผู้สอบสวนและลงโทษมตีหนวังสพอและขผู้อเขตียนตล่าง ๆของคอนสแตนตตินเหลล่านตีชิ้อยผล่ในมพอแลผู้ว 
พวกเขากด็ไมล่ไดผู้รอชผู้าจนงไดผู้รตีบใชผู้สติพื่งเหลล่านตีชิ้เปฟ็นเหตรุทตีพื่จะใชผู้ตวัชิ้งเปฟ็นขผู้อหาแกล่ทล่าน เมพพื่อทล่านถผกนทาตวัวมาสอบ
สวนอตีกครวัชิ้งหนนพื่ง พวกเขากด็นทาหนวังสพอซนพื่งเปฟ็นลายมพอของทล่านเองมายพนยวันเปฟ็นหลวักฐาน ทล่านจนงเดา
เหตรุการณร์ทวัชิ้งหมดไดผู้วล่าเกติดเรพพื่องอะไรขนชิ้น ทล่านสารภาพวล่านตีพื่เปฟ็นลายมพอของทล่านเอง และไดผู้อธติบาย
เหตรุผลวล่าหลวักคทาสอนในหนวังสพอเลล่มนตีชิ้ถผกตผู้องแลผู้ว โดยกลล่าววล่า “ในหนวังสพอเลล่มนวัชิ้นและในหนวังสพอเลล่ม
อพพื่น ๆทวัชิ้งหมดขผู้าพเจผู้าไมล่เคยเขตียนหวันเหออกจากความจรติงของขล่าวประเสรติฐเลย แตล่ไดผู้มรุล่งหววังทตีพื่จะรวักษา
พระบวัญญวัตติอวันบรติสรุทธติธิ์ของพระครติสตร์ตามทตีพื่ พระองคร์ทรงมอบพระบวัญญวัตติเหลล่านวัชิ้นไวผู้สทาหรวับมวล
มนรุษยร์” หลวังจากทตีพื่ทล่านถผกขวังอยผล่ในครุกเปฟ็นเวลานานกวล่า 2 ปปี ในทตีพื่สรุดกด็ไดผู้เกติดโรครผู้ายแกล่ทล่านซนพื่งททาใหผู้
ความทรุกขร์ทรมานของทล่านสติชิ้นสรุดลง อยล่างไรกด็ตามไดผู้มตีการดทาเนตินคดตีตล่อไปกวับศพของทล่าน ซนพื่งไดผู้ถผกมตี
การดทาเนตินการอยล่างเปปิดเผยตล่อหนผู้าสาธารณะชนในพติธตีออโต ดาเฟป่ ทตีพื่จวัดขนชิ้นภายหลวังโดยใหผู้มตีการเผาศพ
ของทล่านใหผู้กลายเปฟ็นเถผู้าถล่านเพพพื่อไมล่ใหผู้ใครถพอปฏติบวัตติเปฟ็นเยตีพื่ยงอยล่าง



การพลกชกพของนริโคลาส เบอรซ์ตรัขึ้น

เบอรร์ตวัชิ้นเปฟ็นพล่อคผู้าแหล่งกรรุงลอนดอนททาการคผู้ากวับประเทศสเปน ขณะทตีพื่ทล่านอยผล่ทตีพื่เมพองคาดติซ ใน
ประเทศสเปนในววันทตีพื่ 5 พฤศจติกายน ค.ศ. 1560 นวัชิ้นเจผู้าหนผู้าทตีพื่จวับกรุมครุมขวังคนหนนพื่งของศาลสอบสวน
และลงโทษไดผู้เรตียกทล่านในทตีพื่พวักอาศวัยของทล่าน โดยแสรผู้งททาเปฟ็นวล่าเขาอยากจะสล่งสตินคผู้าจทานวนหนนพื่งไป
ยวังกรรุงลอนดอน เมพพื่อเขาไดผู้ถามคทาถามหลายขผู้อตามทตีพื่เขาคติดวล่าเหมาะสมแลผู้วเขากด็กลวับไป ววันรรุล่งขนชิ้นเจผู้า
หนผู้าทตีพื่คนหนนพื่งของศาลสอบสวนและลงโทษกด็เขผู้ามาจวับกรุมเบอรร์ตวัชิ้น ในการสอบสวนนวัชิ้นประธานในการ
สอบสวนไดผู้ถามคาดควัชิ้นวล่าทล่านเคยพผด หรพอบอกอะไรเปฟ็นนวัยทตีพื่แสดงถนงการขาดความเคารพตล่อลวัทธติ
ความเชพพื่อของโรมวันคาทอลติกบผู้างหรพอเปลล่า เบอรร์ทวัพื่นไดผู้ตอบปฏติเสธโดยกลล่าววล่า ตวัวทล่านเองสทานนกอยผล่
เสมอวล่าเรากทาลวังอยผล่ในประเทศอะไร และกด็จทาเปฟ็นทตีพื่จะตผู้องแสดงความเคารพตล่อศาสนาประจทาชาตติของ
ประเทศนวัชิ้น ๆ อยล่างไรกด็ตามการพผดแกผู้คดตีเชล่นนตีชิ้ไมล่ไดผู้ชล่วยอะไรทล่านเลย พวกเขาไดผู้เอาโซล่ตรวนมาลล่าม
ทล่านไวผู้แลผู้วนทาตวัวไปขวังในเรพอนจทากลางของเมพองคาดติซใหผู้อยผล่กวับพวกโจรและอาชญากรแผล่นดตินนาน 14 
ววัน 

ในระหวล่างชล่วงระยะเวลาดวังกลล่าว ทล่านไดผู้สวัพื่งสอนพวกนวักโทษทตีพื่นล่าสงสารเหลล่านตีชิ้ดผู้วยพระวจนะของ
พระเจผู้าตามของประทานอวันประเสรติฐทตีพื่พระเจผู้าทรงมอบไวผู้แกล่ทล่านใหผู้กระททาภารกติจในการประกาศนตีชิ้ 
นอกจากนตีชิ้การประกาศและการเปฟ็นพยานแกล่นวักโทษชาวอวังกฤษแลผู้วทล่านยวังไดผู้สวัพื่งสอนนวักโทศคนอพพื่น ๆ
ดผู้วยภาษาสเปนทตีพื่ทล่านไดผู้รพื่ทาเรตียนมาอตีกดผู้วย และในชล่วงระยะเวลาเพตียงสวัชิ้น ๆทล่านกด็ไดผู้ปรวับเปลตีพื่ยนความ
เชพพื่อของพวกนวักโทษชาวสเปนและชาวอวังกฤษทตีพื่เชพพื่อในสติพื่งทตีพื่งมงายไรผู้สาระใหผู้หวันกลวับมายอมรวับพระ
วจนะของพระเจผู้าและยอมทตีพื่จะละทติชิ้งธรรมเนตียมและพติธตีกรรมของศาสนจวักรโรมวันคาทอลติกเสตีย 

เมพพื่อพวกเจผู้าหนผู้าทตีพื่ของคณะสอบสวนและลงโทษทราบเรพพื่องเขผู้ากด็ไดผู้ยผู้ายทล่านในสภาพทตีพื่ยวังตติดอยผล่ในโซล่
ตรวนนวัชิ้นเองไปยวังเมพองซตีวติลลร์ แลผู้วครุมขวังทล่านไวผู้ในเรพอนจทาไทรอะนล่าซนพื่งเปฟ็นครุกทตีพื่มตีกฎระเบตียบเขผู้มงวด
และโหดรผู้ายยติพื่งขนชิ้น คราวนตีชิ้พวกหวัวหนผู้าอาวรุโสของคณะสอบสวนและลงโทษไมล่ยอมใหผู้เบอรร์ตวัชิ้นพผดหรพอ
เขตียนอะไรเพพพื่อตติดตล่อกวับใครทวัชิ้งสติชิ้น ดวังนวัชิ้นแมผู้แตล่ในปปัจจรุบวันนตีชิ้กด็ยวังไมล่มตีผผผู้ใดทราบวล่าใครเปป้นผผผู้กลล่าวหาทล่าน



พวกเขาไดผู้ดทาเนตินการตล่อไปดผู้วยการทรมานทล่าน โดยหววังวล่าจะไดผู้ขผู้อมผลจากทล่านแตล่กด็กลวับควผู้านชิ้ทาเหลว 
พวกเขาจนงพติพากษาทล่านโทษฐานดพชิ้อดนงไมล่ยอมอล่อนนผู้อม และในพติธตีออโต ดาเฟป่ครวัชิ้งตล่อมาทล่านกด็ถผกนทาตวัว
มาฟปังคทาตวัดสตินในสภาพทตีพื่ลติชิ้นของทล่านไดผู้ถผกดนงออกมาใหผู้แลล่บเขผู้าไปในชล่องตรงกลางของไมผู้ทตีพื่ถผกผล่าออก
แลผู้วมวัดลติชิ้นของทล่านไวผู้กวับไมผู้นวัชิ้นอยล่างแนล่นหนาเพพพื่อวล่าทล่านจะไมล่สามารถพผดถนงความเชพพื่อและความรผผู้สนก
ผติดชอบชวัพื่วดตีแกล่ประชาชนไดผู้อตีก แลผู้วทล่านไดผู้ถผกนทาตวัวไปเผาในลวักษณะนตีชิ้นวัพื่นเอง ในชล่วงเวลาเดตียวกวันกวับ
การพลตีชตีพของเบอรร์ตวัชิ้นนวัชิ้นยวังมตีชาวอวังกฤษอตีกหลายคนในประเทศสเปนทตีพื่ไดผู้พลตีชตีพจากการกระททาของ
คณะผผผู้สอบสวนและลงโทษในคราวเดตียวกวันนวัชิ้นเอง โดยเฉพาะอยล่างยติพื่งจอหร์น เบเกอรร์, วติลเลตีพื่ยม เบอรร์
เกท และวติลเลตีพื่ยม เบอรร์เกสสร์ซนพื่งถผกเผา และวติลเลตีพื่ยม โฮเกอรร์ซนพื่งเปฟ็นชายหนรุล่มอายรุประมาณ 16 ปปีไดผู้ถผก
พวกหนรุล่ม ๆในเมพองซตีวติลลร์เอาหตินขวผู้างจนตายเพราะเหตรุความเชพพื่ออวันชอบธรรมของเขาเชล่นกวัน

เหตตุการณซ์เกกกี่ยวกรับวริลเลกกี่ยม การซ์เดนเนอรซ์

วติลเลตีพื่ยม การร์เดนเนอรร์เกติดทตีพื่เมพองบรติสตอล ทล่านไดผู้รวับการศนกษามาเปฟ็นอยล่างดตี และเมพพื่อมตีอายรุพอสมควร
แลผู้วกด็ไดผู้รวับการฝากฝปังใหผู้อยผล่ในความดผแลของพาเกท ซนพื่งเปฟ็นพล่อคผู้าทตีพื่มตีชพพื่อเสตียง ขณะทตีพื่ทล่านมตีอายรุไดผู้ 26 
ปปีกด็ถผกสล่งตวัวไปอยผล่ทตีพื่เมพองลติสบด็อนทตีพื่นตีพื่เองทล่านไดผู้อรุทติศตวัวในการศนกษาภาษาโปรตรุเกส และไดผู้พผดครุยกวัน
อยล่างลวับ ๆกวับคน 2-3 คนทตีพื่ทล่านทราบวล่าเปฟ็นโปรแตสแตดุ๊นทร์ทตีพื่มตีความรผู้อนรน และในเวลาเดตียวกวันกด็
หลตีกเลตีพื่ยงทตีพื่จะไมล่ททาใหผู้คนหนนพื่งคนใดในพวกโรมวันคาทอลติกขวัดเคพองใจ
 
ในชล่วงเวลาดวังกลล่าวไดผู้มตีการจวัดพติธตีอภติเษกสมรสระหวล่างราชบรุตรของกษวัตรติยร์แหล่งประเทศโปรตรุเกส กวับ
เจผู้าหญติงอตินแฟนทาแหล่งประเทศสเปน เมพพื่อถนงววันอภติเษกสมรสทวัชิ้งเจผู้าบล่าว เจผู้าสาว และคนในราชสทานวัก
ทวัชิ้งหมดกด็ไดผู้เสดด็จไปยวังครติสตจวักรใหญล่รล่วมดผู้วยฝผงชนทรุกระดวับชวัชิ้นเปฟ็นจทานวนมาก และในคนจทานวนนวัชิ้นกด็
มตีวติลเลตีพื่ยม การร์เดนเนอรร์รวมอยผล่ดผู้วย ซนพื่งไดผู้เขผู้ารล่วมในพติธตีนวัชิ้นตลอดโดยและกด็รผผู้สนกตกตะลนงอยล่างมากกวับ
การความเชพพื่อทตีพื่งมงายซนพื่งเขาไดผู้เหด็นในพติธตีอภติเษกสมรสนวัชิ้น ดวังนวัชิ้นทล่านจนงไดผู้วางแผนทตีพื่จะททาการปฏติรผป
ความเชพพื่อในประเทศโปรตรุเกส ทล่านไดผู้จวัดการสะสางกติจการงานตล่าง ๆฝป่ายโลกจนเสรด็จสติชิ้น ไดผู้ชทาระหนตีชิ้
สตินของทล่าน ไดผู้ชทาระสะสางเอกสารและบวัญชตีตล่าง ๆทตีพื่ใชผู้ในการคผู้า และไดผู้สล่งมอบสตินคผู้าใหผู้กวับลผกคผู้า ววัน
อาทติตยร์ตล่อมาทล่านกด็ไปยวังครติสจวักรใหญล่และนวัพื่งลงใกลผู้ ๆแทล่นบผชาโดยถพอพระควัมภตีรร์ใหมล่ไวผู้ในมพอขผู้างหนนพื่ง
ไมล่นานนวัก กษวัตรติยร์กวับขผู้าราชบรติพารกด็มาถนง และพระคารร์ดตินวัลจนงเรติพื่มททาพติธตีมติสซา เมพพื่อถนงตอนทตีพื่คนเหลล่า



นวัชิ้นจะตผู้องททาความเคารพตล่อขนมปปังไรผู้เชพชิ้อนวัชิ้น การร์เดนเนอรร์กด็กระโดดเขผู้าหาพระคารร์ดตินวัล และแยล่ง
ขนมปปังนวัชิ้นมาจากเขาทติชิ้งลงพพชิ้นแลผู้วเหยตียบไวผู้ใตผู้ฝป่าเทผู้าของทล่าน ทรุกคนในทตีพื่ประชรุมนวัชิ้นตล่างกด็งรุนงงไปหมด
กวับเหตรุการณร์ทตีพื่เกติดขนชิ้น มตีชายคนหนนพื่งไดผู้ชวักกรติชออกมาแทงการร์เดนเนอรร์เขผู้าทตีพื่หวัวไหลล่จนไดผู้รวับบาดเจด็บ 
กษวัตรติยร์องคร์นวัชิ้นทรงคติดวล่าทล่านคงจะถผกใครปลรุกปปัปี่นใหผู้กระททาเชล่นนตีชิ้ จนงไดผู้คาดควัชิ้นถามวล่าใครเปฟ็นผผผู้บงการ
อยผล่เบพชิ้องหลวัง ซนพื่งทล่านไดผู้ตอบวล่า “ความรผผู้สนกผติดชอบชวัพื่วดตีของขผู้าพเจผู้านวัพื่นเอง ขผู้าพเจผู้าจะไมล่ใหผู้มนรุษยร์คนใด
ทตีพื่มตีชตีวติตอยผล่ตผู้องมาเสตีพื่ยงกวับสติพื่งทตีพื่ขผู้าพเจผู้าไดผู้กระททาลงไป และทตีพื่ขผู้าพเจผู้าตผู้องกระททาเชล่นนตีชิ้กด็เพราะขผู้าพเจผู้า
เปฟ็นหนตีชิ้ตล่อองคร์พระผผผู้เปฟ็นเจผู้า และเปฟ็นหนตีชิ้ในการรวับใชผู้อพพื่น ๆทรุกอยล่างตล่อพระผผผู้สรผู้างของขผู้าพเจผู้าเอง” 
ดผู้วยเหตรุนตีชิ้ทล่านจนงถผกสล่งตวัวไปยวังเรพอนจทา และมตีการออกคทาสวัพื่งประกาศโดยทวัพื่วไปใหผู้จวับกรุมชาวอวังกฤษทรุก
คนในเมพองลติสบด็อน ซนพื่งคทาสวัพื่งนตีชิ้กด็ไดผู้มตีการปฏติบวัตติตามอยล่างเครล่งครวัด มตีคนบรติสรุทธติธิ์เปฟ็นจทานวนมากตผู้องถผก
ทรมานเพพพื่อบวังควับใหผู้พวกเขาสารภาพวล่า เขารผผู้อะไรเกตีพื่ยวกวับเรพพื่องทตีพื่เกติดขนชิ้นบผู้าง สทาหรวับการร์เดนเนอรร์เองกด็
ถผกทรมานในลวักษณะทตีพื่เจด็บปวดอยล่างแสนสาหวัส เมพพื่อทล่านถผกพติพากษาตวัดสตินใหผู้ประหารชตีวติตแลผู้ว กด็ไดผู้มตี
การกล่อกองไฟกองใหญล่ขนชิ้นใกลผู้ ๆ กวับตะแลงแกงทตีพื่ใชผู้สทาหรวับแขวนคอ การร์เดนเนอรร์ไดผู้ถผกชวักรอกใหผู้
เขผู้าไปใกลผู้ตะแลงแกงแลผู้วกด็ถผกหยล่อนลงใกลผู้ๆไฟกองนวัชิ้น แตล่ยวังไมล่ไดผู้หยล่อนลงไปใหผู้ใกลผู้จนถผกเปลวไฟ 
เพราะวล่าคนเหลล่านวัชิ้นตผู้องการจะเผา หรพอทตีพื่จรติงแลผู้วนล่าจะเรตียกวล่ายล่างทล่านดผู้วยไฟอล่อน ๆเพพพื่อใหผู้ทล่านตาย
ดผู้วยความทรมารอยล่างชผู้า ๆ นวัพื่นเอง ขณะนวัชิ้นไดผู้มตีลมพวัดเปลวไฟทตีพื่กทาลวังแผดเผาการร์เดนเนอรร์อยผล่นวัชิ้นใหผู้
ลอยไปทางทล่าเรพอ และไดผู้เผาไหมผู้เรพอรบลทาหนนพื่งของกษวัตรติยร์และสรผู้างความเสตียหายอพพื่น ๆอตีกเปฟ็นอวันมาก
หลวังจากทตีพื่การร์เดนเนอรร์ตายแลผู้วชาวอวังกฤษทตีพื่ถผกจวับเนพพื่องจากเหตรุการณร์นตีชิ้กด็ไดผู้รวับการปลล่อยตวัวทวัชิ้งหมด

เรสืกี่องราวเกกกี่ยวกรับชกวริต และการทนทตุกขซ์ทรมานของวริลเลกกี่ยม ลริธโกว

วติลเลตีพื่ยม ลติธโกว สพบเชพชิ้อสายมาจากครอบครวัวผผผู้ดตีในประเทศสกด็อตแลนดร์ และมตีนติสวัยรวักการทล่องเทตีพื่ยว 
ทล่านไดผู้เดตินทางทล่องเทตีพื่ยวไปทวัพื่วประเทศฝรวัพื่งเศส เยอรมวัน และสวติสเซอรร์แลนดร์ จนกระทวัพื่งมาถนงเมพอง
มาลากาในประเทศสเปน ขณะทตีพื่ทล่านพทานวักอยผล่ทตีพื่นตีพื่ทล่านไดผู้ททาสวัญญากวับผผผู้ควบครุมเรพอฝรวัพื่งเศสลทาหนนพื่งใหผู้
พาทล่านเดตินทางไปยวังเมพองอเลด็คซานเดรตีย แตล่การเดตินทางนตีชิ้ไดผู้ถผกระงวับยวับยวัชิ้งไวผู้ เนพพื่องจากเหตรุการณร์ดวัง
ตล่อไปนตีชิ้



ในตอนเยด็นของววันทตีพื่ 17 ตรุลาคม ค.ศ.1620 หมผล่เรพอรบอวังกฤษไดผู้มาทติชิ้งสมอลอยเรพออยผล่หนผู้าเมพองมาลากา
ววันรรุล่งขนชิ้นกด็มตีคนมากมายจากหมผล่เรพอเหลล่านตีชิ้ขนชิ้นฝปัปี่งไป ในจทานวนคนเหลล่านวัชิ้นมตีหลายคนทตีพื่รผผู้จวักมวักครุผู้นกวับลติธ
โกวมากล่อน พวกเขาจนงเชพชิ้อเชติญใหผู้ลติธโกวขนชิ้นไปบนเรพอดผู้วย พวกเขายวังไดผู้แนะนทาใหผู้ลติธโกวรผผู้จวักกวับผผผู้
บวัญชาทหารเรพอชาวอวังกฤษอตีกดผู้วย ลติธโกวไดผู้พวักอยผล่บนเรพอรบจนถนงววันรรุล่งขนชิ้น ผผผู้บวัญชาการทหารเรพอชาว
อวังกฤษไดผู้เสนอวล่าจะพาทล่านเดตินทางลล่องเรพอไปยวังเมพองอวัลจตีเออรร์ดผู้วย แตล่ดผู้วยเหตรุทตีพื่ลติธโกวไดผู้ททาสวัญญา
สทาหรวับการเดตินทางไปยวังเมพองอเลด็คซานเดรตียแลผู้ว และกระเปป๋าเดตินทางของทล่านกด็ยวังอยผล่ในเมพอง ดวังนวัชิ้น
ทล่านจนงไมล่สามารถจะรวับความปรารถนานตีชิ้ไดผู้ เมพพื่อลติธโกวกลวับขนชิ้นฝปัปี่งทล่านกด็ใชผู้เสผู้นทางลวัดเพพพื่อจะกลวับถนงทตีพื่
พวักของทล่านไดผู้อยล่างรวดเรด็วและมตีเวลาพอทตีพื่จะเตรตียมตวัวสทาหรวับการออกเดตินทางไปยวังเมพองอเลด็คซานเด
รตียในคพนววันนวัชิ้นเอง แตล่กลวับถผกหผู้อมลผู้อมดผู้วยทหารยศสติบเอก 9 คน ซนพื่งไดผู้ใชผู้ผผู้าครุมสตีดทาคลรุมตวัวทล่านไวผู้
แลผู้วใชผู้กทาลวังนทาทล่านไปยวังบผู้านของเจผู้าเมพองอยล่างลวับ ๆ เพพพื่อไมล่ใหผู้พล่อคผู้าชาวอวังกฤษคนอพพื่น ๆทตีพื่อาศวัยอยผล่ใน
สเปนทราบถนงสติพื่งทตีพื่เกติดขนชิ้น 

เจผู้าเมพองไดผู้เรติพื่มตผู้นดผู้วยการถามคทาถามหลายตล่อหลายขผู้อโดยไดผู้ถามวล่าทล่านมาจากประเทศอะไร? กทาลวัง
เดตินทางมรุล่งหนผู้าไปทตีพื่ไหน? และไดผู้อาศวัยอยผล่ในประเทศสเปนมานานเทล่าไรแลผู้ว? หลวังจากทตีพื่ทล่านตอบ
คทาถามเหลล่านตีชิ้แลผู้วทล่านกด็ถผกนทาตวัวไปครุมขวังไวผู้ในครุก 

ตล่อมาลติธโกวกด็ถผกนทาตวัวออกมาอตีก คราวนตีชิ้เจผู้าเมพองไดผู้สอบถามถนงครุณลวักษณะของผผผู้บวัญชาการทหารชาว
อวังกฤษ และสอบถามวล่ามตีแรงจผงใจอะไรทตีพื่ททาใหผู้ทล่านผผผู้บวัญชาการทหารเรพอไมล่ยอมรวับคทาเชติญจากเจผู้า
เมพองใหผู้ขนชิ้นฝปัปี่ง เจผู้าเมพองไดผู้คาดควัชิ้นถามถนงชพพื่อของพวกกวัปตวันชาวอวังกฤษวล่ามตีชพพื่ออะไรบผู้าง และสอบถามวล่า
ลติธโกวเองรผผู้อะไรบผู้างเกตีพื่ยวกวับการออกเดตินทางของเรพอเหลล่านตีชิ้จากอวังกฤษ ดผเหมพอนวล่ากลรุล่มทหาร
เผดด็จการเหลล่านตีชิ้จะประหลาดใจเมพพื่อทล่านปฏติเสธวล่าไมล่มตีความรผผู้เกตีพื่ยวกวับเครพพื่องยนตร์กลไกและอรุปกรณร์ของ
หมผล่เรพอเหลล่านวัชิ้นเลย โดยเฉพาะอยล่างยติพื่งตวัวเจผู้าเมพองเองซนพื่งไดผู้กลล่าววล่า ทล่านโกหก และยวังไดผู้ปรวักปรทาอตีกวล่า
ทล่านเปฟ็นไสผู้ศนกและเปฟ็นสายลวับ และไดผู้ออกเดตินทางมาจากประเทศอวังกฤษโดยตรงเพพพื่อมาดทาเนตินการ
ตามแผนการทตีพื่จะมาบล่อนททาลายประเทศสเปน และไดผู้มาอาศวัยอยผล่ในเมพองซตีวติลลร์นานถนง 9 เดพอนกด็เพพพื่อ
จรุดมรุล่งหมายในการสพบขล่าวกรองเกตีพื่ยวกวับหมผล่เกาะอตินดตีชิ้ทตีพื่กองทวัพเรพอสเปนกทาลวังรอคอยอยผล่นวัพื่นเอง พวกเขา
ยวังไดผู้ตวัชิ้งสมมรุตติฐานและสรรุปเอาเองอตีกวล่า ทล่านพนพื่งกลวับมาจากการรล่วมประชรุมสภาสงครามซนพื่งจวัดขนชิ้นนตีชิ้บน
เรพอของพลเอกเมพพื่อเชผู้านตีชิ้เอง เพพพื่อจะปฏติบวัตติการตามคทาสวัพื่งลวับทตีพื่ทล่านไดผู้รวับมอบหมาย พวกเขาไดผู้ตทาหนติหา



วล่าทล่านเปฟ็นผผผู้สนวับสนรุนการเผาเกาะเซผู้นทร์โธมวัสในหมผล่เกาะอตินดตีชิ้ตะววันตกดผู้วย พวกเขากลล่าววล่า “เพราะ
ฉะนวัชิ้นพวกลผเธอแรนและลผกหลานของพญามารเหลล่านตีชิ้ไมล่สมควรจะไดผู้รวับความเชพพื่อถพอในสติพื่งทตีพื่เขาพผดหรพอ
สาบานเลย” 

ลติธโกวพยายามทตีพื่จะหลตีกเลตีพื่ยงขผู้อกลล่าวหาทรุกขผู้อแตล่กด็เปลล่าประโยชนร์ ทล่านไดผู้ทวักทผู้วงดผู้วยการขออนรุญาต
ทตีพื่จะใชผู้ใหผู้คนไปเอากระเปป๋าเสพชิ้อผผู้าของทล่านมา ซนพื่งภายในกระเปป๋าเสพชิ้อผผู้าใบนวัชิ้นมตีเอกสารทตีพื่อาจจะแสดง
ความบรติสรุทธติธิ์ของทล่านไดผู้ พวกเขากด็เหด็นคลผู้อยตามคทาขอรผู้องนตีชิ้โดยคติดวล่าการกระททาเชล่นนวัชิ้นอาจจะคผู้นพบ
อะไรบางอยล่างทตีพื่ยวังปปิดบวังซล่อนเรผู้นพวกเขาอยผล่กด็ไดผู้ ดวังนวัชิ้นกระเปป๋าเสพชิ้อใบดวังกลล่าวจนงถผกนทามาเปปิดออก 
และในหลายสติพื่งทตีพื่หลายอยล่างทตีพื่พบอยผล่ในกระเปป๋านวัชิ้นกด็มตีใบอนรุญาตจากกษวัตรติยร์คติงเจมสร์ทตีพื่ 1 โดยลงพระ
ปรมาภติไธยของพระองคร์ทตีพื่อนรุญาตใหผู้ผผผู้ถพอสติทธติใบนตีชิ้สามารถเดตินทางออกนอกราชอาณาจวักรไปยวัง
ประเทศอตียติปตร์ไดผู้ (กษวัตรติยร์คติงเจมสร์พระองคร์นตีชิ้เองเปฟ็นผผผู้ทตีพื่ไดผู้ทรงบวัญชาใหผู้มตีการแปลพระควัมภตีรร์ภาษา
อวังกฤษฉบวับคติงเจมสร์ King James Version จากภาษาเดติมขนชิ้นมาใชผู้กวันทวัพื่วไป) พวกสเปนทตีพื่เยล่อหยติพื่งไดผู้
แสดงอาการดผหมติพื่นเหยตียดหยามใบอนรุญาตนตีชิ้ออกมาอยล่างเหด็นไดผู้ชวัด สล่วนเอกสารอพพื่น ๆ กด็มตี
หนวังสพอเดตินทางและคทาพยานชตีวติตของบรุคคลทตีพื่มตีชพพื่อเสตียงอวันดตีงามอตีกหลายฉบวับ แตล่ดผเหมพอนวล่าหลวักฐาน
ทางดผู้านเอกสารตล่าง ๆ เหลล่านตีชิ้กลวับยพนยวันขผู้อสงสวัยของพวกผผผู้พติพากษาทตีพื่มตีอคตติทวัชิ้งหลายแทนทตีพื่จะชล่วย
คลตีพื่คลายขผู้อสงสวัยในใจของพวกเขาไดผู้ พวกเขาไดผู้ยนดเอกสารทวัชิ้งหมดไวผู้ตรวจสอบและสวัพื่งใหผู้นทาตวัวนวักโทษ
ไปครุมขวังไวผู้ตามเดติม 

มตีการเหด็นพผู้องตผู้องกวันวล่าทล่านควรจะถผกขวังไวผู้ในหผู้องขวังซนพื่งอยผล่ในบผู้านเจผู้าเมพอง และใหผู้เกด็บเรพพื่องนตีชิ้ไวผู้เปฟ็น
ความลวับสรุดยอด พอตกเทตีพื่ยงคพนมตีทหารยศสติบเอกคนหนนพื่งกวับทาสชาวตรุรกตี 2 คนมาพาตวัวลติธโกวออก
จากทตีพื่ครุมขวัง แตล่กด็เปฟ็นการนทาทล่านไปสผล่ความนล่ากลวัวยติพื่งขนชิ้นไปอตีก พวกเขาไดผู้พาทล่านเดตินวกวนไปตามเสผู้น
ทางหลายแหล่งจนถนงหผู้องทตีพื่อยผล่ไกลออกไปทางสวนซนพื่งทตีพื่นวัพื่นพวกเขาไดผู้ลล่ามทล่านไวผู้ดผู้วยโซล่ตรวนอยล่างแนล่น
หนา และไดผู้แยกขาทล่านออกโดยใชผู้ทล่อนเหลด็กยาวกวล่า 3 ฟรุตมาขวางไวผู้ เครพพื่องจทาจองเหลล่านตีชิ้มตีนชิ้ทาหนวัก
มากจนททาใหผู้ทล่านไมล่สามารถจะยพนหรพอนวัพื่งไดผู้ แตล่ททาใหผู้ทล่านจทาตผู้องนอนหงายอยผล่ตลอดเวลา

ววันรรุล่งขนชิ้นเจผู้าเมพองกด็มาเยตีพื่ยมทล่าน และไดผู้สวัญญากวับทล่านวล่าถผู้าทล่านสารภาพวล่าทล่านเปฟ็นสายลวับ ทล่านกด็จะ
ไดผู้รวับการปลล่อยตวัวใหผู้เปฟ็นอติสระและจะไดผู้รวับผลประโยชนร์อยล่างมากมาย แตล่เมพพื่อทล่านประทผู้วงวล่าทล่านไมล่มตี



ความผติด เจผู้าเมพองจนงเดตินจากไปดผู้วยความโกรธและไดผู้กลล่าววล่า ทล่านจะไมล่ไดผู้เหด็นเขาอตีกเลยจนกวล่าการ
ทรมานตล่าง ๆจะบตีบควัชิ้นใหผู้ทล่านตผู้องสารภาพไปเอง เจผู้าเมพองยวังไดผู้สวัพื่งใหผู้ผผผู้ครุมลดอาหารของทล่านโดยหผู้าม
ใหผู้อาหารเกตินกวล่าขนมปปังบผด 3 ออนซร์ (นชิ้ทาหนวัก 1 ออนซร์ เทล่ากวับ 28 กรวัม) และใหผู้นชิ้ทาครนพื่งลติตรตล่อววันเวผู้น
ววัน แมผู้กระทวัพื่งเตตียง ทตีพื่นอน หมอน และเครพพื่องอทานวยความสะดวกอพพื่นใดกด็ไมล่ใหผู้มตีเลย นอกจากนตีชิ้ยวังมตีการ
ใหผู้เอากผู้อนหตินและปผนขาวมาปปิดหนผู้าตล่างใหผู้หมด สล่วนรล่องใตผู้ประตผกด็ใหผู้ปปิดทวับเสตียดผู้วยเสพพื่อถนง 2 ชวัชิ้นเพพพื่อ
ไมล่ใหผู้อากาศถล่ายเทไดผู้สะดวกดวังนวัชิ้นภายในหผู้องจนงรผู้อนอบอผู้าวเปฟ็นอยล่างยติพื่ง

ลติธโกวตผู้องตกอยผล่ในสภาพทตีพื่แสนลทาเคด็ญและยากลทาบากโดยไมล่มตีโอกาสไดผู้เหด็นหนผู้าผผผู้คนอยผล่เปฟ็นเวลา
หลายววัน และในระหวล่างนตีชิ้เจผู้าเมพองไดผู้รวับจดหมายจากกรรุงแมดรติดทตีพื่มตีเนพชิ้อความและคทาสวัพื่งเกตีพื่ยวกวับ
นวักโทษคนนตีชิ้ เจผู้าเมพองกด็เหด็นคลผู้อยตามคทาสวัพื่งทตีพื่มตีมาถนงเขาจนงไดผู้เรติพื่มกระททาทารรุณกรรมอยล่างเหตีชิ้ยมโหดตล่อ
ทล่านตามแตล่จะสรรหาวติธตีการมาไดผู้ และการลงมพอทรมานนตีชิ้จะตผู้องททาอยล่างรรุนแรงและเรล่งดล่วนเพพพื่อบตีบ
บวังควับใหผู้ลติธโกวยอมรวับสารภาพอยล่างรวดเรด็วเนพพื่องจากเทศกาลครติสตมาสใกลผู้เขผู้ามาเตด็มทตีแลผู้ว ขณะนวัชิ้น
เองทล่านไดผู้ถผกครุมขวังมานานถนง 47 ววันโดยไมล่มตีความคพบหนผู้าในคดตีนตีชิ้เลย

เมพพื่อทล่านถผกขวังไดผู้ 48 ววันทล่านกด็ถผกสอบสวนอตีก คราวนตีชิ้นวักโทษไดผู้แสดงความจทานงทตีพื่จะใหผู้มตีลล่ามมาชล่วย
แปลในการสอบสวนตามกฎหมายของประเทศสเปนทตีพื่จะอนรุญาตติใหผู้เปฟ็นไปตามขผู้อเรตียกรผู้องตามสติทธติ
ของผผผู้ตผู้องหาทตีพื่พนงจะไดผู้รวับ แตล่ขผู้อเรตียกรผู้องนตีชิ้กลวับถผกปฏติเสธโดยไมล่มตีคทาอธติบายใด ๆ ทวัชิ้งสติชิ้น นอกจากนตีชิ้
พวกเขายวังไมล่ยอมใหผู้ลติธโกวอรุทธรณร์ไปยวังศาลฎตีกาในกรรุงแมดรติดอตีกดผู้วย

พวกเขาไดผู้บตีบควัชิ้นใหผู้ลติธโกวยอมเปปิดเผยและสารภาพเรพพื่องทรุกอยล่างทตีพื่เกติดขนชิ้น คพอใหผู้ยอมรวับขผู้อกลล่าวหาวล่า
ตวัวเองไดผู้ททาความผติดตล่าง ๆ ทวัชิ้ง ๆทตีพื่ตวัวเองไมล่ไดผู้กระททาเลย ลติธโกวกด็ยวังคงยพนกรานวล่าตนเองเปฟ็นผผผู้บรติสรุทธติธิ์
เจผู้าเมพองจนงสวัพื่งใหผู้นทาตวัวทล่านไปทรมาน ทล่านไดผู้ถผกนทาตวัวไปยวังทตีพื่ตวัชิ้งของเครพพื่องดนงกระดผกขผู้อตล่อใหผู้ เจผู้า
หนผู้าทตีพื่ควบครุมการลงโทษไดผู้ทรุบโซล่ตรวนทตีพื่จทาจองอยผล่นวัชิ้นใหผู้หลรุดออกจากทล่าน ซนพื่งททาใหผู้ทล่านไดผู้รวับความ
เจด็บปวดเปฟ็นอยล่างยติพื่ง เพราะเหลด็กหมรุดเหลล่านวัชิ้นไดผู้ตติดไวผู้อยล่างแนล่นหนา ดวังนวัชิ้นแมผู้จะใชผู้คผู้อนอวันใหญล่ทรุบกด็
หลรุดออกไดผู้ยากมากจนททาใหผู้คผู้อนใหญล่ตผู้องทรุบจนสผู้นเทผู้าขผู้างหนนพื่งของเขาฉตีกขาดออกไปกวล่าครนพื่งนติชิ้ว 
เหลด็กหมรุดขผู้างนวัชิ้นจนงยอมหลรุดออก



ความเจด็บปวดอยล่างแสนสาหวัสประกอบกวับสภาพทตีพื่อติดโรยเนพพื่องจากไมล่ไดผู้กตินอะไรมา 3 ววันกด็ททาใหผู้ทล่าน
ตผู้องรผู้องครวญครางออกมาดผู้วยความขมขพพื่นอยล่างเวทนายติพื่งนวัก แมผู้กระนวัชิ้นกด็ตามเจผู้าหนผู้าทตีพื่ผผผู้มตีหนผู้าทตีพื่ใน
การทรมานกด็ยวังมาซชิ้ทาเตติมดผู้วยการตวาดอยล่างดวังวล่า “ไอผู้เจผู้าวายรผู้าย ไอผู้คนหนผู้าซพพื่อใจคต นตีพื่จะเปฟ็นการ
ทรมานจนถนงทตีพื่สรุดทตีพื่เจผู้าจะไดผู้รวับอยล่างสาสมทตีเดตียว” 

ทวันทตีทตีพื่โซล่ตรวนหลรุดออก ทล่านกด็ครุกเขล่าลงเปลล่งเสตียงอธติษฐานสวัชิ้น ๆวล่า ขอใหผู้พระเจผู้าทรงชล่วยใหผู้ทล่าน
สามารถอดทนตล่อการทดลองทตีพื่ทล่านตผู้องเผชติญอยผล่นตีชิ้ดผู้วยเถติด แลผู้วทล่านกด็ถผกถอดเสพชิ้อผผู้าออกและถผกนทาตวัว
ไปเขผู้าเครพพื่องดนงกระดผกขผู้อตล่อใหผู้หลรุดจากกวัน การทตีพื่จะบรรยายใหผู้เหด็นถนงการทรมานตล่าง ๆทตีพื่ทล่านไดผู้รวับนตีชิ้
เปฟ็นสติพื่งทตีพื่แทบจะเปฟ็นไปไมล่ไดผู้เลย ทล่านตผู้องนอนอยผล่บนเครพพื่องดนงกระดผกขผู้อตล่อนานกวล่า 5 ชวัพื่วโมง ซนพื่งใน
ชล่วงเวลาดวังกลล่าวนตีชิ้ทล่านยวังไดผู้ถผกทรมานดผู้วยวติธตีการตล่าง ๆอตีกประมาณ 60 อยล่างในลวักษณะทตีพื่โหดรผู้าย
ทารรุณทตีพื่สรุด และถผู้าพวกเขาททาการทรมานตล่อไปอตีกเพตียง 2-3 นาทตีเทล่านวัชิ้นชตีวติตของลติธโกวกด็คงจะพตินาศ
อยผล่ตรงนวัชิ้นเอง

เมพพื่อถผกนทาตวัวลงมาจากเครพพื่องดนงกระดผกขผู้อตล่อแลผู้ว ทล่านกด็ถผกลล่ามโซล่ตรวนและถผกนทาตวัวไปยวังครุกมพดโดยไมล่
ไดผู้รวับอาหารบทารรุงมากไปกวล่านชิ้ทาองรุล่นอรุล่น ๆเพตียงเลด็กนผู้อยเทล่านวัชิ้น ซนพื่งพวกเขานทามาใหผู้ทล่านดพพื่มเพพพื่อกวันไมล่ใหผู้
ทล่านตาย และเพพพื่อสงวนชตีวติตของทล่านไวผู้สทาหรวับการทรมานและการลงโทษในคราวตล่อไป แตล่ไมล่ไดผู้เกติด
จากความสงสารและมตีใจเมตตากรรุณาตล่อทล่านแมผู้แตล่นผู้อย

ลติธโกวตผู้องตกอยผล่ในสภาพทตีพื่นล่ากลวัวเชล่นนตีชิ้จนเกพอบจะตายหลายครวัชิ้งเพราะขาดสติพื่งจทาเปฟ็นพพชิ้นฐานสทาหรวับ
การดทารงชตีวติตทตีพื่บอบชชิ้ทานตีชิ้ใหผู้อยผล่รอดตล่อไปไดผู้ จนกระทวัพื่งถนงววันครติสตร์มาสทล่านจนงไดผู้รวับความบรรเทาจาก
นางมาเรตียเนล่ ซนพื่งเปฟ็นสาวใชผู้ทตีพื่คอยปรนนติบวัตติรวับใชผู้ครุณผผผู้หญติงของเจผู้าเมพอง สาวใชผู้คนนตีชิ้ไดผู้รวับอนรุญาตเปฟ็น
กรณตีพติเศษใหผู้ลางานเพพพื่อจะเขผู้าเยตีพื่ยมลติธโกวในครุกไดผู้ นางไดผู้นทาอาหารบทารรุงกทาลวังบางอยล่างซนพื่งประกอบ
ดผู้วยนชิ้ทาผนชิ้ง นชิ้ทาตาล ลผกเกด และอาหารชนติดอพพื่น ๆ เขผู้าไปใหผู้ทล่านรวับประทานดผู้วย เมพพื่อนางไดผู้เหด็นสภาพทตีพื่
ทรรุดโทรมของลติธโกว นางกด็เกติดความรผผู้สนกสะเทพอนใจอยล่างรรุนแรงถนงกวับกลวัชิ้นนชิ้ทาตาไวผู้ไมล่อยผล่จนงไดผู้รผู้องไหผู้
ออกมาดผู้วยความขมขพพื่น ตอนทตีพื่รพื่ทาลากวันนวัชิ้นนางไดผู้แสดงความหล่วงใยออกมาอยล่างมากมายวล่าตวัวนางเอง
คงไมล่สามรถจะชล่วยเหลพออะไรทล่านไดผู้อตีกแลผู้ว 



ลติธโกวผผผู้ระทมทรุกขร์ไดผู้ถผกครุมขวังอยผล่ในครุกทตีพื่นล่าขยะแขยงนตีชิ้จนกระทวัพื่งเกพอบจะกลายเปฟ็นอาหารของสวัตวร์
อวันตรายทตีพื่สกปรกและนล่ารทาคาญไปเสตียแลผู้ว สวัตวร์ตล่าง ๆ เชล่น หนผ แมลงสาบ เหาและแมลงรผู้ายไดผู้คพบ
คลานไปตามหนวดเครา รติมฝปีปาก และเปลพอกตาของทล่านจนทล่านเกพอบจะไมล่สามารถลพมตาไดผู้ สภาพ
อวันนล่ารวันทดของทล่านกด็ยติพื่งทวตีมากขนชิ้นเพราะทล่านไมล่สามารถจะใชผู้มพอหรพอขาปป้องกวันตนเองไดผู้เนพพื่องจากทวัชิ้ง
มพอและเทผู้าของทล่านบอบชชิ้ทาอยล่างรรุนแรงจากการทรมานจนในเวลานตีชิ้ใชผู้การไมล่ไดผู้เสตียแลผู้ว เทล่านวัชิ้นยวังไมล่
หนทาใจ เจผู้าเมพองทตีพื่ใจรผู้ายยวังไดผู้สวัพื่งใหผู้เอาสวัตวร์อวันตรายทตีพื่สกปรกและนล่ารทาคาญมาโยนใสล่ทล่าน 2 ครวัชิ้งในทรุก
ๆ 8 ววันอตีกดผู้วย อยล่างไรกด็ตาม ลติธโกวยวังไดผู้รวับความชล่วยเหลพอใหผู้สามารถบรรเทาจากการลงโทษทตีพื่ไมล่
เปฟ็นธรรมในสล่วนนตีชิ้เนพพื่องจากความมตีนชิ้ทาใจของทาสชาวตรุรกตีทตีพื่คอยเฝป้าปรนนติบติตติทล่านอยผล่ ทาสตรุรกตีคนนตีชิ้จะ
ชล่วยฆล่าพวกสวัตวร์อวันตรายทตีพื่สรผู้างความรทาคาญเหลล่านวัชิ้น และแบล่งปปันอาหารทรุกอยล่างแกล่ทล่านเทล่าทตีพื่เขา
สามารถจะททาไดผู้อยล่างปลอดภวัย

ในทตีพื่สรุด ทาสชาวตรุรกตีคนนตีชิ้กด็นทาขล่าวทตีพื่ไมล่สผผู้ดตีมาแจผู้งใหผู้ลติธโกวทราบซนพื่งททาใหผู้ความหววังทตีพื่จะไดผู้รวับการปลล่อย
ตวัวใหผู้มตีอติสรภาพนวัชิ้นรติบหรตีพื่เสตียเหลพอเกติน ในทางตรงกวันขผู้ามทล่านอาจจะตผู้องจบชตีวติตลงดผู้วยการทรมานใน
รผปแบบใหมล่ เนพชิ้อหาของขล่าวนวัชิ้นกด็คพอ เจผู้าเมพองไดผู้ใชผู้ใหผู้อาจารยร์บาทหลวงชาวอวังกฤษจากวติทยาลวัยคน
หนนพื่งใหผู้แปลหนวังสพอและการสวังเกตการณร์ของลติธโกวออกมาเปฟ็นภาษาสเปน และยวังมตีขล่าวทตีพื่มตีการพผดกวัน
หนาหผในบผู้านของเจผู้าเมพองวล่าลติธโกวเปฟ็นหวัวหนผู้าของนติกายความเชพพื่อทตีพื่ออกนอกลผล่นอกทางอตีกดผู้วย ขล่าว
เหลล่านตีชิ้ไดผู้ททาใหผู้ลติธโกวตพพื่นตระหนกเปฟ็นอยล่างยติพื่ง และทล่านกด็เกติดความกลวัวขนชิ้นมาพวกเขาคงจะตวัดสตินใจทตีพื่
จะปลติดชตีวติตของทล่านในไมล่ชผู้าไมล่นานนตีชิ้เอง 

ประมาณ 2 ววันหลวังจากทตีพื่ทล่านไดผู้ขล่าวดวังกลล่าว ทวัชิ้งเจผู้าเมพอง ผผผู้สอบสวนและลงโทษ และบาทหลวงฝป่าย
ธรรมบวัญญวัตติคนหนนพื่งพรผู้อมดผู้วยพวกเยซผอติท (บาทหลวงทตีพื่มตีตทาแหนล่งตามลทาดวับชวัชิ้นกลรุล่มเยซผอติทในศาสนา
โรมวันคาทอลติก) อตีก 2 คนกด็เขผู้ามาในหผู้องใตผู้ดตินทตีพื่ทล่านถผกครุมขวังอยผล่นวัชิ้น ผผผู้สอบสวนและลงโทษคนนวัชิ้นไดผู้ถา
มลติธโกววล่าทล่านเปฟ็นโรมวันคาทอลติกหรพอ? และยอมรวับอทานาจสผงสรุดของสวันตะปาปาหรพอไมล่? ทล่านตอบวล่า
ตวัวทล่านเองขอปฏติเสธทวัชิ้งสองสติพื่งนตีชิ้โดยสติชิ้นเชติง ลติธโกวยวังไดผู้กลล่าวเสรติมขนชิ้นมาอตีกวล่าทล่านรผผู้สนกประหลาดใจทตีพื่
ถผกถามคทาถามเชล่นนตีชิ้ เพราะวล่าไดผู้มตีบทบวัญญวัตติตราไวผู้ในมาตรากฎหมายแหล่งสวันตติภาพระหวล่างประเทศ
อวังกฤษกวับประเทศสเปนแลผู้ววล่าพลเมพองของประเทศอวังกฤษไมล่ตผู้องอยผล่ใตผู้อทานาจของศาลสอบสวนและ
ลงโทษ หรพอถผกตามรวังควานโดยคณะผผผู้สอบสวนและลงโทษดผู้วยเหตรุแหล่งความแตกตล่างทางดผู้านความ



เชพพื่อ และเนพพื่องจากความขมขพพื่นทตีพื่อวัดอวัชิ้นอยผล่ในใจจนสรุดจะฝฟนทนไดผู้ทล่านจนงใชผู้คทาพผดทตีพื่รรุนแรงและไมล่คล่อย
เหมาะกวับสถานการณร์นตีชิ้เลยวล่า “กด็เหมพอนอยล่างทตีพื่ทล่านเกพอบจะฆาตกรรมขผู้าพเจผู้าโดยอผู้างวล่าเปฟ็นคนทรยศ
ทตีพื่เสแสรผู้งนวัพื่นแหละ มาบวัดนตีชิ้พวกทล่านจงใจจะใหผู้ขผู้าพเจผู้าพลตีชตีพเพพพื่อความเชพพื่อของขผู้าพเจผู้า” ลติธโกวยวังไดผู้
ทวักทผู้วงเจผู้าเมพองในเรพพื่องทตีพื่เขาสนองตอบดผู้วยความเยด็นชาตล่อกษวัตรติยร์คติงเจมสร์แหล่งประเทศอวังกฤษ (ซนพื่
ลติธโกวเองเปฟ็นพสกนติกรของพระองคร์อยผล่ดผู้วย) ในเหตรุการณร์ทตีพื่ไดผู้ทรงชล่วยเหลพอชาวสเปนเมพพื่อปปีค.ศ. 1588
ในขณะทตีพื่เรพออารร์มาดผู้าของสเปนเกติดอวัปปางอยผล่ทตีพื่ชายฝปัปี่งทะเลสกด็อตแลนดร์จนชาวสเปนบนเรพอหายนะลทา
นวัชิ้นไดผู้รวับการบรรเทาทรุกขร์จนสามารถพผู้นภาวะวติกฤตติมาไดผู้ ซนพื่งถผู้าไมล่มตีการอรุปถวัมภร์ชล่วยเหลพอจากพระองคร์
แลผู้วลล่ะกด็ ชาวสเปนเหลล่านวัชิ้นคงพตินาศยล่อยยวับไปหมดแลผู้ว 

เจผู้าเมพองเองกด็ยอมรวับความจรติงในสติพื่งทตีพื่ลติธโกวไดผู้หยติบยกขนชิ้นมาพผด แตล่ไดผู้ตอบกลวับไปดผู้วยความหยติพื่งยโส
วล่า กษวัตรติยร์ซนพื่งในขณะนวัชิ้นปกครองเฉพาะในเขตสกด็อตแลนดร์เทล่านวัชิ้นไดผู้สวัพื่งการใหผู้มตีการชล่วยเหลพออยล่าง
กรุลตีกรุจอกด็เนพพื่องจากความเกรงกลวัวมากกวล่าทตีพื่จะกระททาดผู้วยความรวักและความเมตตากรรุณา เพราะฉะนวัชิ้น
จนงไมล่สมควรทตีพื่จะไดผู้รวับคทาขอบครุณใด ๆ คนหนนพื่งในพวกเยซผอติทไดผู้พผดโพลล่งขนชิ้นมาดผู้วยอารมณร์วล่า “ไมล่
จทาเปฟ็นตผู้องมตีความเลพพื่อมใสศรวัทธากวับพวกทตีพื่อยผล่ในนติกายความเชพพื่อทตีพื่ออกนอกลผล่นอกทา
” เมพพื่อถนงเวลานตีชิ้ผผผู้สอบสวนและลงโทษจนงลรุกขนชิ้นแนะนทาตวัวเองตล่อลติธโกววล่า “เจผู้าถผกจวับดผู้วยขผู้อหาวล่าเปฟ็นผผผู้
สอดแนม และถผกกลล่าวหาวล่าเปฟ็นคนทรยศหวักหลวังจนงไดผู้ถผกทรมานโดยปราศจากความผติดกด็จรติง แตล่เปฟ็น
เพราะฤทธติธิ์อทานาจของพระเปฟ็นเจผู้าการพติพากษาและการลงโทษเหลล่านวัชิ้นจนงตกมาถนงตวัวเจผู้าเพราะพวก
เจผู้าทวัชิ้งหลายไดผู้ดผหมติพื่นเหยตียดหยามปาฏติหารติยร์แหล่งพระแมล่มารตียร์ซนพื่งเกติดขนชิ้นทตีพื่เมพองลอเรด็ทโตผู้ และเจผู้ายวังไดผู้
แสดงความคติดของเจผู้าออกมาในบทความของเจผู้าดผู้วยการลบหลผล่ดผถผกความศวักดติธิ์สติทธติธิ์ขององคร์พระ
สวันตะปาปาผผผู้เปฟ็นตวัวแทนทตีพื่ยติพื่งใหญล่ของพระเปฟ็นเจผู้าและเปฟ็นปรุโรหติตของพระครติสตร์บนแผล่นดตินโลก ดวังนวัชิ้น
ทตีพื่เจผู้าตผู้องตกอยผล่ในเงพชิ้อมมพอของพวกเรากด็เปฟ็นการชอบอยผล่แลผู้ว” 

ในทตีพื่สรุดการแสดงออกดผู้วยความยโสโอหวังและเหลวไหลไรผู้สาระกด็สติชิ้นสรุดลง พวกเขาไดผู้ใหผู้เวล 8 ววันแกล่
นวักโทษคนนตีชิ้ในการพตินติจพติจารณาและตวัดสตินใจใหผู้แนล่วแนล่วล่า ตวัวทล่านเองจะยอมหวันเหความเชพพื่อมาทาง
พวกเขาหรพอไมล่? ผผผู้สอบสวนและลงโทษไดผู้บอกแกล่ทล่านวล่า ในระหวล่างชล่วงเวลา 8 ววันนตีชิ้ทวัชิ้งตวัวเขาเองและ
คณะบาทหลวงคนอพพื่น ๆ ทตีพื่มตีตทาแหนล่งตามลทาดวับชวัชิ้นจะคอยเฝป้าดผอยผล่เผพพื่อวล่าทล่านอาจจะตผู้องการความชล่วย
เหลพอใด ๆ ในการสทานนกผติดและกลวับใจเสตียใหมล่นตีชิ้ ขณะนวัชิ้นเองคนหนนพื่งในพวกเยซผอติทไดผู้ใชผู้นติชิ้วททาเปฟ็น



สวัญลวักษณร์รผปไมผู้กางเขนทตีพื่หนผู้าอกกล่อนจะกลล่าววล่า “ดผเถติด บรุตรชายของขผู้าพเจผู้าเออ๋ย เจผู้าทราบหรพอไมล่วล่า
เจผู้าสมควรจะถผกเผาทวัชิ้งเปฟ็น แตล่โดยพระครุณของพระแมล่เจผู้าแหล่งเมพองลอเรด็ทโตผู้ ผผผู้ซนพื่งเจผู้าไดผู้หมติพื่นประมาท
นวัชิ้น เราเองจนงยอมเอาเปฟ็นธรุระทตีพื่จะชล่วยใหผู้ทวัชิ้งจติตวติญญาณและเนพชิ้อหนวังของเจผู้าใหผู้รอด”

เชผู้าววันรรุล่งขนชิ้นคณะสอบสวนและลงโทษกด็กลวับมา และไดผู้ถามนวักโทษคนนตีชิ้วล่าทล่านมตีปปัญหาลทาบากยากเยด็น
อะไรเกตีพื่ยวกวับความรผผู้สนกผติดชอบชวัพื่วดตีในมโนธรรมประจทาใจของทล่านหรพอ ถนงไดผู้ชวักชผู้าไมล่ยอมสทานนกผติดและ
กลวับใจใหมล่เสตียทตี? ทล่านไดผู้ตอบคทาถามนตีชิ้วล่า ทล่านไมล่มตีขผู้อสงสวัยใด ๆในใจของทล่านเลย เพราะมตีความเชพพื่อ
มวัพื่นในพระสวัญญาทวัชิ้งหลายขององคร์พระเยซผพระครติสตร์เจผู้า และเชพพื่อในนชิ้ทาพระทวัยของพระองคร์ทตีพื่ทรงเปปิด
เผยไวผู้ในหนวังสพอพระกติตตติครุณเหลล่านวัชิ้นตามทตีพื่ไดผู้มตีการประกาศในครติสตจวักรคาทอลติกปฏติรผป (โปรแตสแตดุ๊
นทร์) ผผผู้สอบสวนลงโทษไดผู้ตอบถผู้อยคทาเหลล่านตีชิ้โดยกลล่าววล่า “เจผู้าไมล่ใชล่ครติสเตตียน แตล่เปฟ็นคนในนติกายความ
เชพพื่อทตีพื่ออกนอกลผล่นอกทางอยล่างเหลวไหลไรผู้สาระ และเปฟ็นพวกทตีพื่จะตผู้องพตินาศตลอดไปเปฟ็นนติตยร์” 
นวักโทษทล่านนตีชิ้จนงไดผู้บอกเขาวล่า การชวักจผงโดยใชผู้คทาพผดดผหมติพื่นเหยตียดหยาม การใชผู้เครพพื่องดนงกระดผกขผู้อตล่อ 
และการทรมานตล่าง ๆ นวัชิ้นไมล่สอดคลผู้องกวับธรรมชาตติและแกล่นแทผู้ของหลวักความเชพพื่อและความรวักเลย 
แตล่จะตผู้องชวักจผงดผู้วยเหตรุผลตล่าง ๆ ทตีพื่มาจากพระควัมภตีรร์อวันศวักดติธิ์สติทธติธิ์ เพราะฉะนวัชิ้นวติธตีการอพพื่น ๆ ทรุกอยล่างทตีพื่
นทามาใชผู้กวับทล่านนวัชิ้นจนงใชผู้ไมล่ไดผู้ผลโดยสติชิ้นเชติง

คทาตอบเชล่นนตีชิ้ของลติธโกวกด็ททาใหผู้ผผผู้สอบสวนและลงโทษรผผู้สนกเดพอดดาลจนเขาไดผู้ตล่อยหนผู้าทล่าน ดล่าทอทล่าน
ดผู้วยถผู้อยคทาทตีพื่หยาบคายอยล่างยติพื่ง และยวังพยายามจะแทงทล่านอตีกดผู้วย ดตีทตีพื่วล่าพวกเยซผอติทไดผู้มาชล่วยกวันเขา
เอาไวผู้ไดผู้ทวันเวลา และตวัชิ้งแตล่เวลานวัชิ้นเปฟ็นตผู้นมาผผผู้สอบสวนและลงโทษกด็ไมล่เคยแวะมาเยตีพื่ยมนวักโทษใจเดด็ด
คนนตีชิ้อตีกเลย

ววันตล่อมา คราวนตีชิ้เปฟ็นทตีของพวกเยซผอติททตีพื่เคยกวันผผผู้สอบสวนและลงโทษไมล่ใหผู้ททารผู้ายลติธโกวทตีพื่จะใชผู้ความ
พยายามและเลล่หร์เหลตีพื่ยมในการเกลตีชิ้ยกลล่อมลติธโกวบผู้าง บาทหลวงทตีพื่มตีตทาแหนล่งตามลทาดวับชวัชิ้นในกลรุล่มเยซผ
อติท 2 คนนวัชิ้นไดผู้กลวับมาอตีกดผู้วยทล่าทตีทตีพื่ยกตนขล่มทล่านและเยล่อหยติพื่งจองหองยติพื่งนวัก คนทตีพื่เปฟ็นหวัวหนผู้าไดผู้ถา
มลติธโกวอยล่างหผู้วน ๆ ขนชิ้นมาวล่า ตวัดสตินใจอยล่างไร? สทาหรวับคทาถามนตีชิ้ลติธโกวตอบวล่าตวัวทล่านเองตวัดสตินใจ
อยล่างแนล่วแนล่แลผู้ววล่า นอกเสตียจากวล่าพวกเขาจะสามารถชตีชิ้แจงเหตรุผลไดผู้อยล่างกระจล่างแจผู้งเทล่านวัชิ้นทล่านถนง
จะยอมเปลตีพื่ยนทวัศนคตติและความคติดเหด็นของทล่าน เมพพื่อหวัวหนผู้าไดผู้อวดภผมติปปัญญาของตนเกตีพื่ยวกวับพติธตี



ศวักดติธิ์สติทธติธิ์ทวัชิ้ง 7 พติธตี, การสวดภาวนาอผู้อนวอนของนวักบรุญ และการเสกขนมปปังกวับเหลผู้าองรุล่นใหผู้กลายเปฟ็น
พระกายและพระโลหติตพระเยซผครติสตร์แลผู้วเขากด็ไดผู้โอผู้อวดตล่อไปถนงศาสนจวักรของตนเองอยล่างมากมาย 
โดยโอผู้อวดวล่าเปฟ็นศาสนาทตีพื่เกล่าแกล่ เปฟ็นศาสนาสากล และและมตีเอกภาพในการประกอบพติธตีกรรมตล่าง ๆ 
ลติธโกวไดผู้ปฏติเสธสติพื่งเหลล่านตีชิ้ทวัชิ้งสติชิ้นโดยกลล่าววล่า “ความเชพพื่อทตีพื่ขผู้าพเจผู้าถพอรวักษาไวผู้นตีชิ้เปฟ็นความเชพพื่อทตีพื่มตีอยผล่และ
สพบทอดกวันมาตวัชิ้งแตล่ยรุคแรกทตีพื่มตีอวัครสาวกทตีเดตียว และพระครติสตร์กด็ทรงดทารงครติสตจวักรของพระองคร์ไวผู้แมผู้
ในววันอวันยติพื่งใหญล่ทตีพื่มพดมติดของพวกทล่าน” 

เมพพื่อพวกเยซผอติทเหด็นวล่าการโตผู้เถตียงในฝป่ายของตนเองไมล่ไดผู้ผลทตีพื่พนงปรารถนา การทรมานไมล่สามารถจะ
สวัพื่นคลอนความมวัพื่นคงแนล่วแนล่ของทล่านไดผู้ และแมผู้แตล่คทาพติพากษาอวันโหดรผู้ายและนล่าหวาดกลวัวซนพื่งทล่าน
สามารถคาดหมายไดผู้วล่าจะประกาศออกมาและลงโทษทล่านตามนวัชิ้นจรติง ๆ ทล่านกด็ยวังไมล่หววัพื่นไหว ดวังนวัชิ้น
หลวังจากทตีพื่พวกเขาไดผู้ขผล่อาฆาตทล่านอยล่างรรุนแรงแลผู้วกด็ผละจากทล่านไป

ตล่อมาในววันทตีพื่ 8 ซนพื่งเปฟ็นววันครบกทาหนดทตีพื่คณะผผผู้สอบสวนและลงโทษไดผู้ใหผู้เวลาทล่านไวผู้จนงมตีการประกาศ
คทาพติพากษาอยล่างเดด็ดขาดทตีพื่มตีตล่อทล่าน และเมพพื่อคทาพติพากษาไดผู้ประกาศออกไปแลผู้วพวกเขากด็กลวับมาอตีก 
แตล่คราวนตีชิ้มาดผู้วยทล่าทตี พฤตติกรรม คทาพผดและนชิ้ทาเสตียงทตีพื่เปลตีพื่ยนไปในอตีกรผปแบบหนนพื่ง หลวังจากทตีพื่ไดผู้โตผู้แยผู้ง
ในลวักษณะเดตียวกวับคราวทตีพื่แลผู้วพวกเขากด็ททาทตีเปฟ็นบตีบนชิ้ทาตาใหผู้คลอเบผู้าและแสรผู้งแสดงความเศรผู้าโศก
ดผู้วยหวัวใจทตีพื่แหลกสลายเพราะเหตรุทตีพื่ลติธโกวจะตผู้องประสบกวับความตายอยล่างนล่ากลวัวตามทตีพื่ไดผู้ตวัดสตินไป
แลผู้ว แตล่เหนพอสติพื่งอพพื่นใดทวัชิ้งหมดกด็คพอจติตวติญญาณอวันมตีคล่าทตีพื่สรุดของทล่านจะตผู้องพตินาศยล่อยยวับไป พวกเขล่าถนง
กวับยอมครุกเขล่าลงพลางรพื่ทารผู้องออกมาวล่า “โอผู้ นผู้องชายทตีพื่รวัก เปลตีพื่ยนความเชพพื่อ เปลตีพื่ยนความเชพพื่อเสตียทตีเถติด 
เพพพื่อเหด็นแกล่พระแมล่เจผู้าทตีพื่ศวักดติธิ์สติทธติธิ์ ขอใหผู้ทล่านเปลตีพื่ยนแปลงความเชพพื่อเสตียเถอะ!” สทาหรวับคทาขอรผู้องดผู้วย
ทล่าทตีทตีพื่วติงวอนแตล่แฝงไวผู้ดผู้วยอาการขล่มขผล่ใหผู้เกติดความหวาดกลวัวนตีชิ้ลติธโกวไดผู้ตอบกลวับไปวล่า “ขผู้าพเจผู้าไมล่
กลวัวทวัชิ้งความตายหรพอไฟอวันรผู้อนแรงเพราะไดผู้เตรตียมตวัวพรผู้อมแลผู้วสทาหรวับเหตรุการณร์ทวัชิ้งสองอยล่างนตีชิ้”

คพนนวัชิ้น ลติธโกวไดผู้รวับการพติพากษาใหผู้ถผกทรมานดผู้วยวติธตีการตล่าง ๆ 11 อยล่าง และถผู้าทล่านยวังไมล่ตายดผู้วย
การทรมานตล่าง ๆ เหลล่านตีชิ้ หลวังจากทตีพื่ววันหยรุดเทศกาลอตีสเตอรร์ผล่านพผู้นไปแลผู้ว ทล่านจะถผกนทาตวัวไปเผาใหผู้
เปฟ็นเถผู้าถล่านทตีพื่เมพองกรตีนาดา การลงโทษสล่วนแรกนตีชิ้ไดผู้กระททากวันอยล่างปป่าเถพพื่อนมากในคพนววันนวัชิ้นเอง แตล่
พระเจผู้าทรงพอพระทวัยทตีพื่จะประทานกทาลวังทวัชิ้งดผู้านรล่างกายและจติตใจใหผู้ทล่านสามารถยนดมวัพื่นและยพนหยวัด



ตล่อสผผู้เพพพื่อความจรติงไดผู้และสามารถมตีชตีวติตรอดจากการทรมานอวันนล่ากลวัวทตีพื่ตกแกล่ทล่านในคพนนวัชิ้นไดผู้อยล่าง
เหลพอเชพพื่อ

หลวังจากทตีพื่คนปป่าเถพพื่อนเหลล่านวัชิ้นไดผู้หนทาใจกวับการทรมานนวักโทษทตีพื่เคราะหร์รผู้ายคนนตีชิ้อยล่างเหตีชิ้ยมโหดแลผู้ว
พวกเขากด็เอาโซล่ตรวนมาใสล่ทล่านแลผู้วนทาตวัวกลวับไปขวังไวผู้ในครุกใตผู้ดตินตามเดติม เชผู้าววันตล่อมาลติธโกวกด็ไดผู้รวับ
การบรรเทาและการปลอบประโลมใจจากทาสชาวตรุรกตีคนเดติมตามทตีพื่ไดผู้กลล่าวถนงมาแลผู้วขผู้างตผู้น ทาสคนนตีชิ้
ไดผู้แอบเอาลผกเกดและมะเดพพื่อใสล่แขนเสพชิ้อมาใหผู้ลติธโกว ซนพื่งลติธโกวไดผู้เลตียกตินดผู้วยความยากลทาบากตามแตล่
กทาลวังทตีพื่เหลพออยผล่จะอทานวยไดผู้ และเปฟ็นเพราะความอรุปถวัมภร์คชิ้ทาชผจากทาสชาวตรุรกตีคนนตีชิ้เองทตีพื่ททาใหผู้ทล่านมตี
ชตีวติตรอดมาอยล่างยาวนานในสภาพทตีพื่สรุดแสนจะลทาเคด็ญเชล่นนตีชิ้เพราะเขาพยายามทตีพื่จะชล่วยเหลพอลติธโกวใน
ทรุกวติถตีทางทตีพื่เขาสามารถจะททาไดผู้ทวัชิ้งการชล่วยกทาจวัดสวัตวร์อวันตรายตล่าง ๆ ทตีพื่สรผู้างความรทาคาญใหผู้แกล่ทล่าน 
ชล่วยทล่านขยวับเขยพชิ้อนเคลพพื่อนไหวและเขาพยายามหาชล่องทางทตีพื่จะนทาผลไมผู้ตล่าง ๆ มาใหผู้ลติธโกวรวับ
ประทานสวัปดาหร์ละ 2 ครวัชิ้ง มตีขผู้อทตีพื่นล่าสวังเกตเปฟ็นพติเศษกด็คพอ ทาสผผผู้นล่าสงสารคนนตีชิ้ไดผู้รวับการอบรมเลตีชิ้ยงดผ
ตวัชิ้งแตล่เดด็กตามแนวปฏติบวัตติของศาสดาพยากรณร์ทวัชิ้งหลายและตามคทาสอนของบติดามารดาซนพื่งลผู้วนแลผู้วแตล่
รวังเกตียจครติสเตตียนเปฟ็นอยล่างยติพื่ง แตล่เขากลวับมารผผู้สนกสะเทพอนใจ กวับสภาพอวันนล่าเวทนาของลติธโกวจนเกติด
ความสลดหดหผล่และยอมยพพื่นมพอเขผู้ามาชล่วยเหลพอทล่านครวัชิ้งแลผู้วครวัชิ้งเลล่ามาเปฟ็นเวลานานถนง 40 กวล่าววันแลผู้ว 
ในชล่วงระหวล่างเวลานตีชิ้ยวังมตีทาสหญติงนติโกรอตีกคนหนนพื่งทตีพื่พระเจผู้าไดผู้ดลใจใหผู้คอยหาโอกาสมาปรนนติบวัตติรวับใชผู้
ทล่าน ทาสหญติงนติโกรคนนตีชิ้ไดผู้พบวติธตีทตีพื่จะนทาอาหารบทารรุงจทานวนทตีพื่มากกวล่าทตีพื่ทาสชาวตรุรกตีคนนวัชิ้นนทามาใหผู้
ทล่านเสตียอตีก เพราะนางเปฟ็นทาสทตีพื่อาศวัยอยผล่ทตีพื่นตีพื่มานานจนงรผผู้จวักทางหนตีทตีไลล่เปฟ็นอยล่างดตี นางไดผู้นทาอาหาร
บางอยล่างพรผู้อมดผู้วยนชิ้ทาองรุล่น 1 ขวดมาใหผู้ทล่านรวับประทานทรุกววัน 

ในขณะนตีชิ้ ลติธโกวเฝป้ารอคอยววันทตีพื่จะสติชิ้นสรุดการทรมานทตีพื่ทล่านไดผู้รวับอยผล่นตีชิ้โดยการจบชตีวติตลงดผู้วยความ
กระวนกระวายใจ แตล่โดยพระเมตตาของพระเจผู้าทตีพื่ทรงเขผู้ามาขวัดขวางไวผู้จนงททาใหผู้การรอคอยดผู้วยความ
รวันทดใจนตีชิ้ไดผู้หยรุดชงวักลงและกลวับกลายเปฟ็นความชพพื่นชมยตินดตีในทตีพื่สรุด ทล่านกด็ไดผู้รวับการชล่วยเหลพอใหผู้
รอดพผู้นดผู้วยเหตรุการณร์ดวังตล่อไปนตีชิ้

มตีสรุภาพบรุรรุษผผผู้ดตีชาวสเปนคนหนนพื่ง ไดผู้เดตินทางจากเมพองกรตีนาดาไปยวังเมพองมาลากา เจผู้าเมพองมาลากาไดผู้
บอกเลล่าแกล่เขาใหผู้ทราบถนงเรพพื่องราวทตีพื่เกติดขนชิ้นกวับลติธโกวตวัชิ้งแตล่ตอนทตีพื่ถผกจวับขผู้อหาดผู้วยขผู้อหาเปฟ็นผผผู้สอดแนม



หรพอสายลวับ เจผู้าเมพองไดผู้เลล่าใหผู้เขาฟปังวล่า หลวังจากทตีพื่สพบจนแนล่ชวัดแลผู้ววล่านวักโทษคนนตีชิ้ไมล่มตีความผติด กด็ททาใหผู้
เจผู้าเมพองเองเกติดความกวังวลเปฟ็นอยล่างยติพื่งและยตินดตีทตีพื่จะปลล่อยลติธโกวใหผู้เปฟ็นอติสระพรผู้อมทวัชิ้งจล่ายเงตินชดเชย
ความบาดเจด็บตล่าง ๆทตีพื่ทล่านไดผู้รวับ แตล่ในการตรวจสอบหนวังสพอทตีพื่ทล่านเขตียนขนชิ้นมานวัชิ้นมตีอยผล่หลายเลล่มทตีพื่พบ
วล่ามตีลวักษณะหมติพื่นประมาท และเมพพื่อทล่านไดผู้ปฏติเสธไมล่ยอมใหผู้สวัตยร์สาบานทตีพื่จะละทติชิ้งแนวความคติดเหลล่านตีชิ้ 
ทล่านจนงถผกมอบตวัวใหผู้แกล่ศาลสอบสวนและลงโทษซนพื่งไดผู้พติพากษาลงโทษทล่าน

ในขณะทตีพื่เจผู้าเมพองกทาลวังเลล่าเหตรุการณร์อยผล่นวัชิ้น คนใชผู้ของสรุภาพบรุรรุษผผผู้ดตีชาวสเปนซนพื่งคอยรวับใชผู้อยผล่ทตีพื่โตดุ๊ะนวัชิ้น
กด็งรุนงงดผู้วยความประหลาดใจวล่านวักโทษผผผู้นตีชิ้สามารถทนตล่อการทรมานสารพวัดรผปแบบเหลล่านวัชิ้นไดผู้
อยล่างไร? เมพพื่อคนใชผู้ผผผู้นตีชิ้กลวับมายวังทตีพื่พวักกวับเจผู้านายแลผู้ว เขากด็เรติพื่มใครล่ครวญในใจถนงสติพื่งทตีพื่เขาไดผู้ยตินมานวัชิ้น 
ซนพื่งเรพพื่องดวังกลล่าวยวังตติดคผู้างอยผล่ในใจของเขาจนททาใหผู้เขาไมล่สามารถนอนหลวับบนเตตียงของเขาไดผู้เลย เมพพื่อ
ถนงตอนเชผู้าเขาไมล่ไดผู้เปปิดเผยความตวัชิ้งใจของเขาใหผู้ใครทราบ แตล่ไดผู้รตีบเขผู้าไปในเมพองและถามหาตวัวแทน
การคผู้าชาวอวังกฤษคนหนนพื่ง เขาไดผู้ถผกพาตวัวไปยวังบผู้านของไวลดร์ แลผู้วเขากด็เลล่าเรพพื่องทตีพื่เขาไดผู้ยตินจากการ
สนทนากวันระหวล่างเจผู้านายของเขากวับเจผู้าเมพองใหผู้ไวลดร์ฟปัง

เมพพื่อคนใชผู้นวัชิ้นกลวับไปแลผู้วไวลดร์กด็รตีบใหผู้คนไปตามตวัวแทนการคผู้าชาวอวังกฤษคนอพพื่น ๆ มาทวันทตี แลผู้วไวลดร์กด็
เลล่าเหตรุการณร์ตล่าง ๆทตีพื่เกติดขนชิ้นกวับเพพพื่อนรล่วมชาตติของพวกเขา หลวังจากทตีพื่มตีการปรนกษาหารพอกวันเลด็กนผู้อย
แลผู้ว กด็ตกลงกวันวล่าจะใหผู้คนนทาขล่าวนตีชิ้ไปสล่งถนงทล่านเซอรร์วอลเทอรร์ แอสตวัชิ้น เอกอวัครราชทผตอวังกฤษทตีพื่กรรุง
แมดรติดโดยดล่วน ซนพื่งเรพพื่องนตีชิ้กด็ไดผู้มตีการปฏติบวัตติตามทตีพื่ตกลงกวันไวผู้ ทล่านเอกอวัครราชทผตจนงไดผู้สล่งสารไปยวัง
กษวัตรติยร์และสภาแหล่งประเทศสเปนจนไดผู้รวับคทาชตีชิ้แจงวล่า จะมตีการปลล่อยตวัวลติธโกวและสล่งตวัวทล่านไปพวักทตีพื่
โรงงานชาวอวังกฤษ ในขณะทตีพื่ทตีพื่ประชรุมของศาลสอบสวนและลงโทษทตีพื่ยวังกระหายเลพอดอยผล่กด็ไดผู้รวับมอบ
คทาสวัพื่งดวังกลล่าวดผู้วยความไมล่พอใจและประหลาดใจอยล่างทตีพื่สรุด แตล่กด็จทาตผู้องยอมปฏติบวัตติตามเพราะไมล่อาจ
ขวัดคทาสวัพื่งทตีพื่มาจากกษวัตรติยร์และรวัฐบาลสล่วนกลางไดผู้

ลติธโกวไดผู้รวับการปลล่อยตวัวใหผู้เปฟ็นอติสระกล่อนววันอาทติตยร์ในชล่วงเทศกาลอตีสเตอรร์ของปปีนวัชิ้นเอง ทาสชาวตรุรกตี
ทตีพื่คอยปรนนติบวัตติรวับใชผู้ทล่านอยล่างสวัตยร์ซพพื่อตลอดระยะทตีพื่ทล่านถผกครุมขวังนวัชิ้นเปฟ็นผผผู้แบกลติธโกวออกจากครุก
ใตผู้ดตินไปยวังบผู้านของบอสบติช ซนพื่งไดผู้ใหผู้ความสะดวกสะบายแกล่ทล่านทรุกอยล่าง และเปฟ็นเรพพื่องทตีพื่นล่ายตินดตีทตีพื่ขณะ
นวัชิ้นมตีพวกทหารเรพออวังกฤษอยผล่ตามถนน ซนพื่งผผผู้บวังควับบวัญชาของทหารเรพอกองนตีชิ้กด็คพอ ทล่านเซอรร์รติชารร์ด 



ฮอวร์คตินสร์ และทล่านผผผู้นตีชิ้ไดผู้ขนชิ้นฝปัปี่งมาพรผู้อมกวับทหารยาม 1 คนในววันรรุล่งขนชิ้น เพพพื่อมารวับตวัวลติธโกวจากพวก
พล่อคผู้า โรงงานนวัชิ้นไดผู้มอบเสพชิ้อผผู้า อาหาร และสติพื่งจทาเปฟ็นทรุกอยล่างแกล่ทล่าน นอกจากนตีชิ้พวกเขายวังไดผู้ใหผู้เงติน
สเปนแกล่ทล่านอตีก 200 เหรตียญเงติน และทล่านเซอรร์รติชารร์ด ฮอวร์คตินสร์ไดผู้สล่งหรตียญทองใหผู้ทล่านอตีก 2 เหรตียญ 
และทล่านเซอรร์รติชารร์ดยวังไดผู้เรตียกรผู้องใหผู้มตีการสล่งเอกสารตล่าง ๆทวัชิ้งเงตินและหนวังสพอของลติธโกวมาใหผู้กล่อนทตีพื่
ทล่านจะเดตินทางออกจากชายฝปัปี่งประเทศสเปน แตล่เรพพื่องนตีชิ้กลวับไมล่ไดผู้รวับคทาตอบใด ๆ ทตีพื่เปฟ็นทตีพื่นล่าพอใจเลย

อยล่างไรกด็ตาม เรากด็อดไมล่ไดผู้ทตีพื่จะขอหยรุดคติดใครล่ครวญสวักเลด็กนผู้อยถนงการทรงนทาและการสทาแดงทตีพื่มาจาก
พระเจผู้าเพราะทรงเหด็นแกล่คนของพระองคร์ทตีพื่นล่าเวทนาผผผู้นตีชิ้ ชตีวติตของลติธโกวจวนเจตียนจะพตินาศอยผล่เตด็มทตี
แลผู้ว เนพพื่องจากการพติพากษาลงโทษโดยไมล่มตีโอกาสไดผู้ยพพื่นอรุทธรณร์หรพอฎตีกาใด ๆ ทวัชิ้งสติชิ้น อตีกเพตียง 2-3 ววัน
เทล่านวัชิ้นลติธโกวกด็จะถผกนทาตวัวไปยวังเมพองกรตีนาดาเพพพื่อจะเผาใหผู้ไหมผู้เปฟ็นเถผู้าถล่าน มตีเพตียงคนใชผู้ผผผู้ตพื่ทาตผู้อยและ
ยากไรผู้ธรรมดา ๆ คนหนนพื่งและยวังเคยไมล่รผผู้จวักลติธโกวมากล่อนเลยและไมล่เคยสนใจกวับอรุดมการณร์อวันแนล่วแนล่
ของลติธโกวดผู้วย แตล่เขากลวับเปฟ็นผผผู้ทตีพื่ยอมเสตีพื่ยงกวับการททาใหผู้เจผู้านายไมล่พอใจและยอมเสตีพื่ยงชตีวติตในการเปปิด
เผยเรตีพื่ยงราวทตีพื่ไดผู้ยตินมาซนพื่งเปฟ็นเรพพื่องทตีพื่ลล่อแหลมตล่ออวันตรายทตีพื่อาจเกติดขนชิ้นกวับชตีวติตของตนเองใหผู้แกล่สรุภาพ
บรุรรุษแปลกหนผู้าชาวอวังกฤษทตีพื่ไมล่เคยรผผู้จวักกวันมากล่อนเลยไดผู้รวับทราบดผู้วยความหววังทตีพื่ไมล่มตีหลวักประกวันวล่า
ทล่านผผผู้นตีชิ้จะยอมยพพื่นมพอเขผู้ามาชล่วยเหลพอหรพอเปลล่า? การรวักษาความลวับอยล่างสรุดยอดโดยสรุภาพบรุรรุษชาว
อวังกฤษทล่านนตีชิ้เปฟ็นสติพื่งทตีพื่กรุมชะตาชตีวติตของคนใชผู้ผผผู้นตีชิ้ไวผู้อยล่างไมล่ตผู้องสงสวัย ดวังนวัชิ้นนตีพื่จนงถพอวล่าเปฟ็นการทรงนทา
จากพระเจผู้าโดยแทผู้เพราะพระองคร์มวักจะทรงใชผู้คนธรรมดา ๆ ดผู้วยวติธตีการธรรมดา ๆ ทตีพื่ไมล่มตีใครคาดคติด
เพพพื่อหยติบยพพื่นความชล่วยเหลพอใหผู้แกล่ผผผู้ชอบธรรมและผผผู้ทตีพื่ถผกกดขตีพื่ขล่มเหง เหตรุการณร์ดวังกลล่าวทตีพื่เกติดขนชิ้นนตีชิ้
สามารถถพอเปฟ็นตวัวอยล่างอวันเปฟ็นอรุทธาหรณร์ทตีพื่นล่าจดจทาทตีเดตียว 

ในทตีพื่สรุด เรพอลทานวัชิ้นซนพื่งจอดอยผล่ตติดถนนเปฟ็นเวลานานถนง 12 ววันไดผู้ถอนสมอ และใชผู้เวลาประมาณ 2 เดพอน
กด็แลล่นมาถนงเมพองเดพทร์ฟอรร์ดไดผู้อยล่างปลอดภวัย เชผู้าววันรรุล่งขนชิ้นลติธโกวกด็ถผกหามมาวางไวผู้บนทตีพื่นอนยวัดขนนก
เพพพื่อเคลพพื่อนยผู้ายทล่านไปยวังคฤหาสนร์ธตีโอบอลดร์สในเมพองเฮติอรร์ทฟอรร์ดเชตียรร์ ซนพื่งในขณะนวัชิ้นกษวัตรติยร์และ
ราชวงศร์กทาลวังแปรพระราชฐานอยผล่ทตีพื่นวัพื่น ลติธโกวไดผู้ถผกนทาตวัวเขผู้าเฝป้าและเลล่าเหตรุการณร์ตล่าง ๆทตีพื่ทล่านตผู้องถผก
ทรมานอยล่างสาหวัสจนไดผู้รวับการปลล่อยตวัวออกมาดผู้วยความยตินดตี เรพพื่องทตีพื่เลล่านตีชิ้ททาใหผู้กษวัตรติยร์เกติดความ
สงสารยติพื่งนวักจนไดผู้ทรงแสดงออกถนงความหล่วงใยอยล่างลนกซนชิ้ง และไดผู้ตรวัสสวัพื่งใหผู้สล่งตวัวลติธโกวไปทตีพื่เมพองแบด็ธ 
สติพื่งเหลล่านตีชิ้ไดผู้เกติดขนชิ้นภายใตผู้การทรงนทาขององคร์พระผผผู้เปฟ็นเจผู้า ดวังนวัชิ้นลติธโกวจนงไดผู้รวับการฟฟฟื้นฟผสมรรถภาพ



ของตวัวเองจากการตกเปฟ็นทาสอารมณร์ในสภาพทตีพื่นล่าเวทนาอยล่างทตีพื่สรุด จนบวัดนตีชิ้ทล่านไดผู้กลวับกลายมาเปฟ็น
คนทตีพื่มตีสรุขภาพดตีและมตีรล่างกายแขด็งแรง แตล่ทล่านกด็ตผู้องสผญเสตียความสามารถในการใชผู้แขนซผู้าย และมตี
กระดผกชติชิ้นเลด็กหลายทล่อนทตีพื่ถผกบดขยตีชิ้และแตกหวักจนใชผู้การอตีกไมล่ไดผู้

ทวัชิ้ง ๆ ทตีพื่ลติธโกวไดผู้ใชผู้ความพยายยามทรุกอยล่างแลผู้ว ทล่านกด็ยวังไมล่สามารถทตีพื่จะเรตียกรผู้องเงตินหรพอทรวัพยร์สติน
ของทล่านคพนมาไดผู้เลย แมผู้วล่ากษวัตรติยร์ของทล่านและพวกรวัฐมนตรตีจะดผแลเอาใจใสล่และเปฟ็นธรุระในเรพพื่องนตีชิ้ใน
นามของทล่านกด็ตาม กอนดามอรร์ซนพื่งเปฟ็นเอกอวัครราชทผตสเปนสวัญญาวล่า ทล่านจะไดผู้ทรวัพยร์สตินของทล่านคพน
มาดวังเดติมพรผู้อมดผู้วยเงตินพติเศษเพติพื่มเตติมอตีก 1,000 ปอนดร์อวังกฤษเพพพื่อชดเชยกวับความทรุกขร์ทรมานทตีพื่ทล่าน
เคยไดผู้รวับนวัชิ้น โดยทตีพื่เจผู้าเมพองมาลากาจะเปฟ็นผผผู้จล่ายใหผู้แกล่ทล่าน อยล่างไรกด็ตามขผู้อตกลงเหลล่านตีชิ้ไมล่ไดผู้มตีการ
ปฏติบวัตติตามเลย ถนงแมผู้วล่ากษวัตรติยร์จะไดผู้รวับรองแกล่ลติธโกวล่าคงจะมตีการปฏติบวัตติตามสวัญญาทตีพื่ไดผู้ใหผู้ไวผู้แลผู้ว แตล่
คนสเปนเจผู้าเลล่หร์นวัชิ้นกด็หาวติธตีหลตีกเลตีพื่ยงคทาสวัพื่งนวัชิ้นไปจนไดผู้

ประวรัตริของโรเบริรซ์ต โอกกเออรซ์กรับภรรยาของทข่าน
และเบาดริคอนกรับมารซ์ตรินซขกี่งเปฟ็นบตุตรชายของพวกเขา ซขกี่งถผกเผาทกกี่เมสืองลริซขกี่ล

ในววันเสารร์ทตีพื่ 6 มตีนาคม ค.ศ.1556 เวลาประมาณ 4 ทรุล่มซนพื่งเปฟ็นเวลาทตีพื่มพดคพื่ทาแลผู้ว ผผผู้นทาศาสนจวักรของ
เมพองนตีชิ้พรผู้อมดผู้วยสติบเอกซนพื่งเปฟ็นบรติวารของเขาไดผู้บรุกจผล่โจมเพพพื่อคผู้นหาพวกโปรแตสแตนทร์ทตีพื่มารล่วมประชรุม
กวันในบผู้านเพพพื่อจวัดการนมวัสการพระเจผู้าตามบผู้านตล่าง ๆนวัชิ้น อยล่างไรกด็ตามเมพพื่อไมล่ประสบความสทาเรด็จพวก
เขากด็มายวังบผู้านของโรเบติรร์ต โอกตีเออรร์ทตีพื่ซนพื่งทวัชิ้งคนรวยและคนจนมวักจะมาฟปังคทาสอนจากพระควัมภตีรร์

เมพพื่อพวกเขาเขผู้าไปในบผู้านหลวังนวัชิ้นเพพพื่อจะตามลล่าเหยพพื่อของตน พวกเขากด็พบหนวังสพอบางเลล่มจนงไดผู้ยนดไวผู้ 
แตล่คนสทาควัญทตีพื่พวกเขากทาลวังตามหานวัชิ้นไมล่ไดผู้อยผล่ทตีพื่นวัพื่นดผู้วย ชพพื่อของทล่านคพอ เบาดติคอนซนพื่งเปฟ็นบรุตรชายของ
โรเบติรร์ต โอกตีเออรร์ทตีพื่ไดผู้กลล่าวถนงแลผู้ว ขณะนวัชิ้นเบาดติคอนไดผู้ออกจากบผู้านเพพพื่อไปอล่านพระวจนะของพระเจผู้า
รล่วมกวับพตีพื่นผู้องบางคน เมพพื่อทล่านกลวับมาแลผู้วทล่านกด็เคาะประตผเรตียก แตล่มารร์ตตินนผู้องชายของทล่านเหด็นทล่าน
กทาลวังเดตินเขผู้ามาจนงไดผู้สล่งสวัญญาณใหผู้ทล่านไปเสตีย เบาดติคอนคติดวล่านผู้องชายคงเขผู้าใจผติดคติดวล่าทล่านเปฟ็นคน
อพพื่นจนงกลล่าววล่า “นตีพื่ฉวันเองนะ เปปิดประตผสติ” เมพพื่อพวกสติบเอกไดผู้ยตินเชล่นนวัชิ้นจนงเปปิดประตผใหผู้ทล่านเขผู้ามา และ
กลล่าววล่า “เพพพื่อน ๆเออ๋ย ขผู้าพเจผู้าขอบครุณทล่านทวัชิ้งหลาย และขอตผู้อนรวับพวกทล่านซนพื่งอยผล่ในทตีพื่แหล่งนตีชิ้ดผู้วย” 



แลผู้วผผผู้นทาศาสนจวักรคนนวัชิ้นกด็กลล่าววล่า “ในนามแหล่งจวักรพรรดติ ขผู้าพเจผู้าขอจวับกรุมทรุกคน เมพพื่อกลล่าวเชล่นนวัชิ้น
แลผู้วเขากด็สวัพื่งใหผู้มวัดสามตี ภรรยาของทล่าน และบรุตรชายทวัชิ้ง 2 คนของพวกเขาโดยใหผู้มวัดไวผู้แยกกวันแตล่ละคน
และนทาไปแยกครุมขวังไวผู้ในหผู้องขวังคนละหผู้อง สองสามววันตล่อมาพวกนวักโทษกด็ถผกนทาตวัวมาอยผล่ตล่อหนผู้าคณะ
ผผผู้พติพากษา และถผกสอบสวนเกตีพื่ยวกวับการดทาเนตินชตีวติตของเขา คนเหลล่านวัชิ้นไดผู้พผดกวับโรเบติรร์ต โอกตีเออรร์
กล่อนดผู้วยถผู้อยคทาเหลล่านตีชิ้วล่า “มตีคนมาบอกพวกเราวล่า แกไมล่เคยมารล่วมพติธตีมติสซาเลย ใชล่สติ และยวังชวักจผงไมล่
ใหผู้คนอพพื่น ๆ มาเขผู้ารล่วมในพติธตีนตีชิ้ดผู้วย เรายวังไดผู้รวับแจผู้งอตีกวล่าแกไดผู้จวัดการประชรุมนมวัสการขนชิ้นอยล่างลวับ ๆใน
บผู้านของแก ซนพื่งเปฟ็นเหตรุใหผู้มตีการเทศนาหลวักคทาสอนผติด ๆทตีพื่นวัพื่น และเปฟ็นคทาสอนทตีพื่ขวัดกวับคทาสวัพื่งของ
พระมารดาทตีพื่บรติสรุทธติธิ์ของพวกเราคพอ ศาสนจวักรคาโรมวันคาทอลติก ดวังนวัชิ้นกด็เทล่ากวับวล่าแกไดผู้ลล่วงละเมติด
กฎหมายตล่าง ๆของจวักรพรรดติแหล่งประเทศนตีชิ้”

โรเบติรร์ต โอกตีเออรร์ไดผู้ตอบวล่า “ตามทตีพื่ทล่านไดผู้ตวัชิ้งขผู้อกลล่าวหาขผู้าพเจผู้าวล่า ขผู้าพเจผู้าไมล่ไดผู้เขผู้ารล่วมพติธตีมติสซานวัชิ้น 
ขผู้าพเจผู้าไดผู้ปฏติเสธทตีพื่จะเขผู้ารล่วมจรติง ๆ เพราะโดยความตายและพระโลหติตอวันมตีคล่าของพระบรุตรแหล่ง
พระเจผู้า และการถวายเครพพื่องบผชาของพระองคร์นวัชิ้นกด็ททาใหผู้พติธตีตล่าง ๆ เหลล่านตีชิ้กด็ถผกยกเลติกอยล่างสติชิ้นเชติง และ
ถผกเหยตียบไวผู้ใตผู้ฝป่าเทผู้าแลผู้ว ดผู้วยวล่าโดยพระครติสตร์การถวายเครพพื่องบผชาเพตียงครวัชิ้งเดตียวกด็ททาใหผู้คนเหลล่านวัชิ้นทตีพื่
ไดผู้รวับการชทาระใหผู้บรติสรุทธติธิ์เปฟ็นผผผู้สมบผรณร์ครบถผู้วนตลอดนติรวันดรร์ ซนพื่งเกติดขนชิ้นไดผู้โดยการถวายพระองคร์เอง
เปฟ็นเครพพื่องบผชา เพราะวล่าเมพพื่อเราอล่านพระควัมภตีรร์เราเคยอล่านพบหรพอวล่า พวกศาสดาพยากรณร์, พระครติสตร์
หรพออวัครสาวกคนหนนพื่งคนใดไดผู้กลล่าวถนงพติธตีมติสซาบผู้าง? พวกเขาไมล่ทราบเลยวล่ามติสซาหมายถนงอะไร? พระ
ครติสตร์ไดผู้ทรงตวัชิ้งพติธตีมหาสนติทอวันบรติสรุทธติธิ์ขนชิ้นจรติง ซนพื่งเปฟ็นพติธตีทตีพื่ครติสเตตียนทรุกคนมตีสามวัคคตีธรรมรล่วมกวัน แตล่
พวกเขาไมล่ไดผู้ถวายเครพพื่องบผชาใด ๆ เลย ถผู้าทล่านจะกรรุณาอล่านพระควัมภตีรร์ใหผู้จบทล่านจะไมล่พบวล่ามตีการ
กลล่าวถนงพติธตีมติสซาแมผู้แตล่ครวัชิ้งเดตียวเลย เพราะฉะนวัชิ้นพติธตีมติสซาจนงเปฟ็นเพตียงความประสงคร์ของมนรุษยร์เทล่านวัชิ้น

“สทาหรวับขผู้อกลล่าวหาขผู้อทตีพื่ 2 นวัชิ้น ขผู้าพเจผู้าไมล่ขอปฏติเสธ แตล่พวกทตีพื่มาประชรุมรล่วมกวันในบผู้านของขผู้าพเจผู้า
นวัชิ้นเปฟ็นคนสวัตยร์ซพพื่อและเกรงกลวัวพระเจผู้า ขผู้าพเจผู้าขอยพนยวันใหผู้ทล่านมวัพื่นใจวล่า ขผู้าพเจผู้าไมล่ปรารถนาทตีพื่จะ
ชวักนทาใครใหผู้หลงผติด แตล่ขผู้าพเจผู้ากระททาดผู้วยความปรารถนาทตีพื่จะกล่อใหผู้เกติดประโยชนร์ในการถวายพระ
เกตียรตติแดล่พระเจผู้า และเพพพื่อผลดตีทตีพื่จะเกติดขนชิ้นแกล่คนเปฟ็นอวันมาก ขผู้าพเจผู้าทราบจรติง ๆวล่าจวักรพรรดติไดผู้ทรง
หผู้ามไมล่ใหผู้จวัดการประชรุม แตล่ททายวังไงไดผู้ลล่ะ? ขผู้าพเจผู้ากด็ทราบเชล่นกวันวล่า พระครติสตร์ไดผู้ทรงตรวัสบวัญชาไวผู้ใน
ขล่าวประเสรติฐของพระองคร์ คพอ พระองคร์ไดผู้ตรวัสวล่า “ทตีพื่ใดกด็ตามทตีพื่มตีคน 2 หรพอ 3 คนมารล่วมประชรุมกวันใน



นามของเรา เราจะอยผล่ทล่ามกลางพวกเขา” เมพพื่อเปฟ็นเชล่นนตีชิ้ทล่านกด็เหด็นแลผู้ววล่า ขผู้าพเจผู้าไมล่สามารถจะเชพพื่อฟปัง
จวักรพรรดติไดผู้อยล่างเตด็มทตีพื่เพราะกด็เทล่ากวับวล่าขผู้าพเจผู้าจะตผู้องขาดความเชพพื่อฟปังในพระครติสตร์ สทาหรวับกรณตีนตีชิ้
แลผู้ว ขผู้าพเจผู้าขอเลพอกทตีพื่จะเชพพื่อฟปังพระเจผู้ามากกวล่าเชพพื่อฟปังมนรุษยร์”

ผผผู้พติพากษาคนหนนพื่งใชผู้คทาสวัพื่งถามวล่า “เมพพื่อพวกเขาประชรุมกวันนวัชิ้นพวกเขาททาอะไรกวันบผู้าง? และสทาหรวับ
คทาถามนตีชิ้ เบาดติคอนบรุตรชายคนโตไดผู้ตอบกลวับไปวล่า “ถผู้าทล่านจะอนรุญาต ขผู้าพเจผู้าจะขอเปปิดเผยเรพพื่องนตีชิ้
ใหผู้ทล่านทราบอยล่างละเอตียดทตีเดตียว”

เมพพื่อพวกนายอทาเภอซนพื่งประกอบกวันขนชิ้นเปฟ็นคณะผผผู้พติพากษาเหลล่านตีชิ้ไดผู้ยตินการโตผู้ตอบของเบาดติคอนอยล่าง
ทวันคววัน จนงหวันไปมองหนผู้ากวันเปฟ็นเชติงขอความเหด็นแลผู้วกลล่าววล่า “เอาละ ใหผู้เราฟปังคทาชตีชิ้แจงนตีชิ้ดผู้วยกวัน
เถอะ” เบาดติคอนกด็เหลพอบตาขนชิ้นมองฟป้าและเรติพื่มพผดขนชิ้นวล่า “เมพพื่อพวกเราประชรุมพรผู้อมกวันในพระนาม
ของพระเยซผครติสตร์องคร์พระผผผู้เปฟ็นเจผู้าของเรา เพพพื่อมาฟปังพระวจนะของพระเจผู้านวัชิ้น แรกทตีเดตียวพวกเราจะ
ครุกเขล่ากผู้มหนผู้าอยผล่จทาเพาะพระพวักตรร์พระเจผู้าและสารภาพความผติดบาปทวัชิ้งหลายของเราตล่อพระเจผู้าผผผู้ทรง
ฤทธานรุภาพดผู้วยความถล่อมใจ จากนวัชิ้นเรากด็อธติษฐานขอใหผู้เราใชผู้พระวจนะของพระเจผู้าอยล่างถผกตผู้อง และ
เทศนาพระวจนะนวัชิ้นดผู้วยความบรติสรุทธติธิ์ใจ นอกจากนตีชิ้เรายวังไดผู้อธติษฐานสทาหรวับเจผู้านายสผงสรุดคพอ องคร์
จวักรพรรดติของเราและอธติษฐานสทาหรวับทตีพื่ปรนกษาทรุกคนของพระองคร์ เพพพื่อวล่าเขาเหลล่านวัชิ้นจะไดผู้ปกครอง
ประเทศอยล่างสงบสรุขเพพพื่อเปฟ็นการถวายพระเกตียรตติแดล่พระเจผู้า”
 
ขณะทตีพื่พวกเขากทาลวังถผกสอบสวนอยผล่นวัชิ้น พวกเขาแตล่ละคนกด็ไดผู้ยอมรวับถนงความเชพพื่อของตนเองอยล่างเปปิด
เผย ไมล่นานนวักคนเหลล่านวัชิ้นกด็นทาตวัวพวกเขาไปเขผู้าเครพพื่องทรมานเพพพื่อคาดควัชิ้นใหผู้พวกเขาเปปิดเผยวล่ามตีใคร
บผู้างทตีพื่มวักจะมาเขผู้ารล่วมประชรุมทตีพื่บผู้านของเขา 

อตีก 4-5 ววันตล่อมาพวกเขากด็ถผกเรตียกตวัวมาอยผล่รวมกวันตล่อหนผู้าคณะผผผู้พติพากษาเหลล่านตีชิ้อตีก หลวังจากทตีพื่มตีการ
พผดครุยกวันหลายคทาแลผู้วคณะผผผู้พติพากษากด็ถามพวกเขาวล่า พวกเขาจะยอมใหผู้เปฟ็นไปตามความปรารถนา
ของพวกผผผู้พติพากษาหรพอไมล่? โรเบรร์ต โอกตีเออรร์กวับเบาดติคอนบรุตรชายของทล่านกด็คติดใครล่ครวญเลด็กนผู้อย
แลผู้วกลล่าววล่า “ใชล่ เรายอมใหผู้เปฟ็นไปตามนวัชิ้น” จากนวัชิ้นมารร์ตตินบรุตรชายคนเลด็กกด็ถผกถามคาดควัชิ้นอยล่าง
เดตียวกวัน แตล่เขาตอบวล่าเขาไมล่ยอมใหผู้เปฟ็นไปตามความปรารถนาของคณะผผผู้พติพากษาเหลล่านวัชิ้น แตล่จะขอ



อยผล่กวับมารดาของเขา ดวังนวัชิ้นเขาจนงถผกสล่งตวัวกลวับเขผู้าครุกอตีก ขณะทตีพื่บติดากวับบรุตรชายคนโตนวัชิ้นไดผู้ถผก
พติพากษาใหผู้นทาตวัวไปเผาจนเปฟ็นเถผู้าถล่าน ในขณะทตีพื่มตีการประกาศคทาพติพากษานวัชิ้นผผผู้พติพากษาคนหนนพื่งไดผู้
พผดดผู้วยอารมณร์เดพอดพลล่านเพราะความโกรธ เมพพื่อเหด็นความเยพอกเยด็นของผผผู้รวับใชผู้พระเจผู้าทวัชิ้ง 2 คนนตีชิ้ 
หลวังจากทตีพื่คนทวัชิ้งสองไดผู้ถผกพติพากษาประหารชตีวติตแลผู้ว พวกเขากด็เดตินกลวับเขผู้าหผู้องขวังดผู้วยความชพพื่นชม
ยตินดตีทตีพื่องคร์พระผผผู้เปฟ็นเจผู้าไดผู้ทรงใหผู้เกตียรตติแกล่พวกเขาในการนวับพวกเขาใหผู้เขผู้ารล่วมอยผล่ในจทาพวกของคนทตีพื่
พลตีชตีพเพพพื่อพระเจผู้า ทวันทตีทตีพื่พวกเขาถผกนทากลวับเขผู้าหผู้องขวังนวัชิ้นกลรุล่มทตีพื่มตีตทาแหนล่งตามลทาดวับชวัชิ้นของคาทอลติก
กลรุล่มหนนพื่งกด็มาถนง คนหนนพื่งในกลรุล่มนตีชิ้ไดผู้บอกพวกเขาวล่าเวลาทตีพื่พวกเขาจะตผู้องตายไดผู้มาถนงแลผู้ว โรเบรร์ต โอกตี
เออรร์กวับบรุตรชายของทล่านกด็กลล่าววล่า “เราทราบแลผู้ว ขอสรรเสรติญองคร์พระผผผู้เปฟ็นเจผู้าผผผู้ทรงเปฟ็นพระเจผู้า
ของเราทวัชิ้งหลาย และบวัดนตีชิ้เมพพื่อรล่างกายของเรารอดพผู้นจากครุกอวันชวัพื่วรผู้ายนตีชิ้แลผู้ว จติตวติญญาณของเรากด็จะ
ไดผู้เขผู้าสผล่แผล่นดตินดตินสวรรคร์ของพระองคร์ ซนพื่งเปฟ็นแผล่นดตินทตีพื่เปปีปี่ยมดผู้วยสงล่าราศตีเปฟ็นอวันมาก” คนหนนพื่งในกลรุล่ม
ทตีพื่มตีตทาแหนล่งตามลทาดวับชวัชิ้นไดผู้พยายามทตีพื่จะชวักชวนใหผู้พวกเขาหวันเหออกจากความเชพพื่อของตนโดยกลล่าว
วล่า “ครุณพล่อโรเบติรร์ต ทล่านเปฟ็นคนแกล่แลผู้วนะ ขผู้าพเจผู้าขอรผู้องทล่านวล่าสทาหรวับในชล่วงวาระสรุดทผู้ายของทล่านนตีชิ้
ขอใหผู้ทล่านคทานนงถนงการรวักษาชตีวติตของทล่านไวผู้ และถผู้ายอมฟปังขผู้าพเจผู้าขผู้าพเจผู้าขอรวับรองวล่าทล่านจะสบาย
อยล่างแนล่นอน”

ชายชราคนนตีชิ้ไดผู้ตอบวล่า “บรุรรุษทตีพื่นล่าสงสารเออ๋ย..! ทล่านกลผู้าดตียวังไงถนงไดผู้อผู้างวล่าสติพื่งทตีพื่เปฟ็นของพระเจผู้านติรวันดรร์
องคร์นตีชิ้วล่าเปฟ็นของทล่านเอง ซนพื่งเปฟ็นการขโมยพระเกตียรตติของพระองคร์ไปเสตีย เพราะดผเหมพอนวล่าตามคทาพผด
ของทล่าน ถผู้าขผู้าพเจผู้ายอมฟปังทล่านทล่านกด็จะกลายเปฟ็นผผผู้ชล่วยใหผู้รอดของขผู้าพเจผู้า ไมล่..ไมล่ใชล่..! ขผู้าพเจผู้ามตีพระ
ผผผู้ชล่วยใหผู้รอดเพตียงองคร์เดตียวคพอ พระเยซผครติสตร์ผผผู้จะทรงชล่วยใหผู้ขผู้าพเจผู้ารอดพผู้นจากโลกอวันทรุกขร์ทรมานนตีชิ้
ในอตีกไมล่นานนตีชิ้ ขผู้าพเจผู้ามตีเจผู้านายแตล่เพตียงผผผู้เดตียว ซนพื่งเปฟ็นผผผู้ทตีพื่พระบติดาในสวรรคร์ไดผู้ตรวัสสวัพื่งใหผู้ยอมฟปัง
พระองคร์เทล่านวัชิ้น และขผู้าพเจผู้าไมล่ปรารถนาทตีพื่จะฟปังใครอตีกเลย”

อตีกคนหนนพื่งไดผู้เตพอนสตติใหผู้ทล่านสงสารจติตวติญญาณของทล่านเอง โรเบติรร์ตจนงกลล่าววล่า “ทล่านไดผู้ขอรผู้องใหผู้
ขผู้าพเจผู้าสงสารจติตวติญญาณของขผู้าพเจผู้าเอง ทล่านไมล่เหด็นหรพอวล่าขผู้าพเจผู้าสงสารจติตวติญญาณของขผู้าพเจผู้าแคล่
ไหน เพราะเพพพื่อพระนามของพระครติสตร์แลผู้วขผู้าพเจผู้ากด็เตด็มใจทตีพื่จะทติชิ้งรล่างกายอวันนตีชิ้ของขผู้าพเจผู้าใหผู้อยผล่ในไฟ
โดยหววังวล่าววันนตีชิ้ขผู้าพเจผู้าจะไดผู้อยผล่กวับพระองคร์ในเมพองบรมสรุขเกษม ขผู้าพเจผู้าไดผู้มอบความไวผู้วางใจทวัชิ้งหมด
ของขผู้าพเจผู้าไวผู้กวับพระเจผู้า และความหววังใจของขผู้าพเจผู้ากด็ยนดแนล่นอยผล่ทตีพื่ครุณงามความดตีของพระครติสตร์คพอ 



การสติชิ้นพระชนมร์ และความทรุกขร์ทรมานของพระองคร์ พระองคร์จะทรงนทาขผู้าพเจผู้าไปในทางทตีพื่ถผกตผู้องทตีพื่จะ
เขผู้าสผล่แผล่นดตินของพระองคร์ไดผู้ ขผู้าพเจผู้าเชพพื่อในสติพื่งทตีพื่เหลล่าศาสดาพยากรณร์และเหลล่าอวัครสาวกซนพื่งเปฟ็นผผผู้
บรติสรุทธติธิ์ไดผู้บวันทนกไวผู้ และขผู้าพเจผู้าจะขอมตีชตีวติตและขอตายในความเชพพื่อนตีชิ้” เมพพื่อผผผู้มตีตทาแหนล่งตามลทาดวับชวัชิ้น
คนนวัชิ้นไดผู้ยตินคทาตอบเชล่นนตีชิ้จนงกลล่าววล่า “ออกไป เจผู้าสรุนวัข แกไมล่สมควรจะไดผู้ชพพื่อวล่าเปฟ็นครติสเตตียน แกกวับ
ลผกชายของแกทวัชิ้ง 2 คนนวัพื่นแหละถผกตวัดสตินใหผู้ตายอยล่างนล่าอนาถแลผู้ว”

ขณะทตีพื่พวกนวัชิ้นกทาลวังจะแยกเบาดติคอนไปจากบติดาของเขา เขากด็กลล่าววล่า “ปลล่อยใหผู้บติดาของขผู้าพเจผู้าอยผล่
ตามลทาพวังเถอะ อยล่าไปรบกวนทล่านอตีกเลย ทล่านแกล่แลผู้วและรล่างกายกด็ทรรุดโทรมมากแลผู้ว ขผู้าพเจผู้าขอรผู้อง
พวกทล่านอยล่าไปขวัดขวางไมล่ใหผู้ทล่านไดผู้รวับมงกรุฎแหล่งการพลตีชตีพนตีชิ้เลย”

เมพพื่อเดตินทางมาถนงแดนประหาร บรุตรชายคนนวัชิ้นกด็ดนงกางเขนทตีพื่ททาดผู้วยไมผู้ไปจากมพอของบติดาและกลล่าววล่า 
“เพราะเหตรุใดประชาชนจนงตผู้องโกรธเคพองเราทตีพื่ไมล่ยอมรวับพระเยซผครติสตร์ทตีพื่ททาดผู้วยไมผู้? กด็เรามตีกางเขนของ
พระครติสตร์พระบรุตรของพระเจผู้าผผผู้ทรงพระชนมร์เปฟ็นนติตยร์อยผล่ในใจของเราแลผู้วนตีพื่ และเราตระหนวักวล่าพระ
วจนะอวันบรติสรุทธติธิ์ของพระองคร์กด็เขตียนอยผล่ภายในใจของเราดผู้วยตวัวอวักษรทองคทาแลผู้ว”

มตีกองทหารกองหนนพื่งควบครุมตวัวคนทวัชิ้ง 2 ไปยวังแดนประหารดผราวกวับวล่าเปฟ็นกษวัตรติยร์ทตีพื่กทาลวังไดผู้รวับการ
แหล่แหนเขผู้าไปในราชอาณาจวักรของพระองคร์ จากนวัชิ้นเบาดติคอนกด็ถผกลากตวัวไปยวังไมผู้ทตีพื่ปปักไวผู้บนพพชิ้น ซนพื่งทตีพื่
นวัพื่นเอง เบาดติคอนไดผู้เรติพื่มรผู้องเพลงสดรุดตีบททตีพื่ 16 ผผผู้มตีตทาแหนล่งตามลทาดวับชวัชิ้นคนหนนพื่งจนงรผู้องออกมาวล่า 
“ทล่านเจผู้านายทวัชิ้งหลายของขผู้าพเจผู้า ทล่านไมล่ไดผู้ยตินหรพอวล่าไอผู้คนทตีพื่ออกนอกลผล่นอกทางพวกนตีชิ้กทาลวังรผู้อง
เพลงทตีพื่เปฟ็นความเชพพื่อผติด ๆ อวันชวัพื่วรผู้ายเพพพื่อจะลล่อลวงประชาชนใหผู้หลงไป ?” เมพพื่อเบาดติคอนไดผู้ยตินดวังนวัชิ้น
จนงตอบวล่า “เจผู้าคนโงล่เขลา ททาไมเจผู้าจนงเรตียกเพลงสดรุดตีของดาวติดวล่าเปฟ็นความเชพพื่อทตีพื่ผติด ๆลล่ะ ?” แลผู้วทล่าน
กด็หวันหนผู้าไปมองบติดาของทล่านซนพื่งกทาลวังจะถผกลล่ามโซล่ไวผู้กวับไมผู้ทตีพื่ปปักไวผู้บนพพชิ้น และไดผู้กลล่าววล่า “บติดาเออ๋ย 
ทล่านจงเขผู้มแขด็งเถติด เหตรุการณร์ทตีพื่เลวรผู้ายทตีพื่สรุดกทาลวังจะผล่านพผู้นไปในไมล่ชผู้านตีชิ้” จากนวัชิ้นทล่านกด็กลล่าวถผู้อยคทา
สวัชิ้น ๆเหลล่านตีชิ้ซชิ้ทา ๆกวันหลายครวัชิ้ง “โอผู้ พระเจผู้าพระบติดานติรวันดรร์ ขอทรงโปรดรวับเครพพื่องบผชาทตีพื่เปฟ็นรล่างกาย
ของเรานตีชิ้เพพพื่อเหด็นแกล่พระเยซผครติสตร์พระบรุตรทตีพื่รวักของพระองคร์” ในทล่ามกลางความขวัดแยผู้งเหลล่านตีชิ้ เบาดติ
คอนกด็เหลพอบตาขนชิ้นมองฟป้าและไดผู้กลล่าวแกล่บติดาของทล่านวล่า “ดผเถติด ขผู้าพเจผู้าเหด็นฟป้าสวรรคร์เปปิดออกและ
มตีทผตสวรรคร์ทตีพื่สวล่างไสวหลายลผู้านองคร์เตรตียมพรผู้อมทตีพื่จะรวับเราขนชิ้นไปดผู้วยความยตินดตีทตีพื่ไดผู้เหด็นเราเปฟ็นกลผู้า



ยพนหยวัดในการเปฟ็นพยานตล่อความจรติงใหผู้โลกไดผู้รวับรผผู้ บติดาเออ๋ย ขอใหผู้เราดตีใจและชพพื่นชมยตินดตีเถติด เพราะวล่า
ความยตินดตีทวัชิ้งหลายบนสวรรคร์กทาลวังเปปิดออกสทาหรวับเราแลผู้ว” จากนวัชิ้นไฟกด็ถผกจรุดขนชิ้นทตีพื่ฟางหญผู้าและเศษ
ไมผู้เหลล่านวัชิ้นทวันทตี ในทตีพื่สรุดไฟกด็เรติพื่มลรุกลามรผู้อนขนชิ้นเรพพื่อย ๆ ถผู้อยคทาสรุดทผู้ายทตีพื่คนทวัชิ้งหลายไดผู้ยตินพวกเขาเปลล่ง
ออกมากด็คพอ “พระเยซผครติสตร์พระองคร์ผผผู้ทรงเปฟ็นพระบรุตรของพระเจผู้า ขผู้าพระองคร์ทวัชิ้งหลายขอฝาก
วติญญาณจติตของเราไวผู้ในพระหวัตถร์ของพระองคร์” แลผู้วเขาทวัชิ้งสองกด็ลล่วงหลวับไปในองคร์พระผผผู้เปฟ็นเจผู้าใน
ลวักษณะนตีชิ้เอง

มาถนงตอนนตีชิ้ฝผงชนโรมวันคาทอลติกหลายคนกด็ไปหามารร์ตตินกวับมารดาของเขา เพพพื่อหววังวล่าจะสามารถจะ
ชวักชวนใหผู้คนทวัชิ้งสองหวันเหจากความเชพพื่อของตนไดผู้ และเพพพื่อทตีพื่จะชล่วยใหผู้กติจการอวันชวัพื่วรผู้ายของพวกเขา
สวัมฤทธติธิ์ผลไดผู้ดตียติพื่งขนชิ้นพวกเขาจนงไดผู้แยกคนทวัชิ้งสองออกจากกวัน หลวังจากทตีพื่ผล่านไปชล่วงระยะเวลาหนนพื่ง 
หญติงผผผู้นล่าสงสารกด็เรติพื่มหววัพื่นไหวและละทติชิ้งความเชพพื่อดวัชิ้งเดติมของนางเสตีย ซนพื่งกด็ททาใหผู้บรรศวัตรผของพวก
ครติสเตตียนมตีความชพพื่นชมยตินดตีในเรพพื่องนตีชิ้ เมพพื่อกลรุล่มคนของพระครติสตร์กลรุล่มเลด็ก ๆไดผู้ยตินขล่าวทตีพื่นล่าเศรผู้านตีชิ้กด็พา
กวันงรุนงงกวับเหตรุการณร์ทตีพื่เกติดขนชิ้น แตล่องคร์พระผผผู้เปฟ็นเจผู้ากด็ไมล่ไดผู้ทรงปลล่อยใหผู้พวกเขาตผู้องตกอยผล่ในสภาพทตีพื่
โศกเศรผู้าเชล่นนตีชิ้

ววันหนนพื่งไดผู้มตีบาทหลวงผผผู้หนนพื่งในคณะบาทหลวงเหลล่านวัชิ้นไดผู้เขผู้าไปคอยดผแลนางถนงในหผู้องขวัง โดยไดผู้
แนะนทาใหผู้นางชวักจผงมารร์ตตินบรุตรชายของนางใหผู้มาเปฟ็นพวกเดตียวกวันเสตีย และชวักนทาใหผู้เขาหวันออกจาก
ความเชพพื่อผติด ๆ ของเขานวัชิ้น นางกด็สวัญญาวล่าจะพยายาม แตล่เมพพื่อมารร์ตตินถผกนทาตวัวมาหามารดาของเขา 
และไดผู้ทราบวล่านางไมล่เพตียงแตล่เสพพื่อมลงเทล่านวัชิ้น แตล่ยวังไดผู้หวันเหออกจากทางทตีพื่ถผกตผู้องดผู้วย เขากด็เรติพื่มเศรผู้า
โศกเสตียใจกวับสภาพอวันนล่าเวทนาของนางและกลล่าวดผู้วยนชิ้ทาตานองหนผู้าวล่า “โธล่ ! แมล่ ทล่านไดผู้ททาอะไรลงไป
เนตีพื่ย ? ทล่านไดผู้ปฏติเสธพระองคร์ผผผู้ยอมไถล่ชตีวติตทล่านไวผู้หรพอ ? โธล่ ! พระเจผู้าผผผู้ประเสรติฐ ขผู้าพเจผู้าจะตผู้องมตีชตีวติต
อยผล่เพพพื่อจะทนเหด็นสติพื่งนตีชิ้ซนพื่งทติพื่มแทงใจของขผู้าพเจผู้าอยล่างปวดรผู้าวหรพอนตีพื่” เมพพื่อมารดาของเขาไดผู้ยตินคทาตวัดพผู้อ
ตล่อวล่าทตีพื่นล่าสงสารของบรุตรชายและไดผู้เหด็นนชิ้ทาตาทตีพื่บรุตรชายของนางหลวัพื่งออกมา และเพราะนางเองนางกด็
เรติพื่มมตีกทาลวังในองคร์พระผผผู้เปฟ็นเจผู้าขนชิ้นอตีกนางจนงไดผู้ออกมาทวัชิ้งนชิ้ทาตาวล่า “ขผู้าแตล่ พระบติดาผผผู้ทรงเปปีปี่ยมลผู้นดผู้วย
ความเมตตา ขอทรงโปรดเมตตาตล่อขผู้าพระองคร์ผผผู้เปฟ็นคนบาปทตีพื่นล่าเวทนานตีชิ้ดผู้วยเถติด และขอทรงปกคลรุม
การลล่วงละเมติดของขผู้าพระองคร์ไวผู้ภายใตผู้ความชอบธรรมของพระบรุตรผผผู้บรติสรุทธติธิ์ของพระองคร์ ขผู้าแตล่ องคร์
พระผผผู้เปฟ็นเจผู้า โปรดประทานกทาลวังจากเบพชิ้องบนใหผู้แกล่ขผู้าพระองคร์ เพพพื่อขผู้าพระองคร์จะสามารถยพนหยวัดใน



ความเชพพื่อดวัชิ้งเดติมของขผู้าพระองคร์ไดผู้ และขอทรงบวันดาลใหผู้ขผู้าพระองคร์ยนดมวัพื่นอยผล่ในความเชพพื่อนตีชิ้จนถนงลม
หายใจเฮพอกสรุดทผู้ายของขผู้าพระองคร์ดผู้วยเถติด” 

หลวังจากการเปลตีพื่ยนแปลงนตีชิ้ไดผู้เกติดขนชิ้นไมล่นานนวัก คนเหลล่านวัชิ้นซนพื่งไดผู้ถผกซาตานใชผู้เปฟ็นเครพพื่องมพอในการ
ลล่อลวงนางกด็เดตินเขผู้ามา โดยคาดวล่านางคงจะมตีจติตใจอยผล่ในสภาพเดตียวกวับตอนทตีพื่พวกเขาปลล่อยใหผู้นางอยผล่
กวับบรุตรชายตามลทาพวัง ทวันทตีทตีพื่นางเหด็นพวกเขานางกด็กลล่าวดผู้วยความขยะแขยงวล่า “ออกไปไอผู้ซาตาน จง
ถอยไปใหผู้พผู้นจากขผู้าพเจผู้า ตวัชิ้งแตล่นตีชิ้ตล่อไปเจผู้าไมล่มตีสล่วนและไมล่มตีสล่วนแบล่งอะไรในชตีวติตขผู้าพเจผู้าเลย ขผู้าพเจผู้า
จะยพนหยวัดอยผล่ในความเชพพื่อดวัชิ้งเดติมของขผู้าพเจผู้าโดยความชล่วยเหลพอทตีพื่มาจากพระเจผู้า และถผู้าขผู้าพเจผู้าไมล่
สามารถจะลงชพพื่อยพนยวันคทาพผดนตีชิ้ดผู้วยนชิ้ทาหมนก ขผู้าพเจผู้ากด็จะขอประทวับตราดผู้วยเลพอดของขผู้าพเจผู้าเอง” 
ตวัชิ้งแตล่เวลานวัชิ้นเปฟ็นตผู้นมาภาชนะทตีพื่อล่อนแอซนพื่งเคยหววัพื่นไหวไปชวัพื่วขณะหนนพื่งกด็เรติพื่มเขผู้มแขด็งขนชิ้นเรพพื่อย ๆ ผผผู้ทตีพื่มา
เกลตีชิ้ยกลล่อมคนหนนพื่งกด็ไดผู้กลล่าวแกล่มารร์ตตินวล่า “เจผู้าหนรุล่มหนผู้าโงล่ เจผู้าพผดในสติพื่งทตีพื่เจผู้าไมล่รผผู้ เจผู้าไมล่เหด็นหรพอวล่า
ประชาชนเหลล่านตีชิ้ทรุกคนไดผู้ยตินเกตีพื่ยวกวับเจผู้า ? พวกเขาไมล่ไดผู้เชพพื่ออยล่างทตีพื่เจผู้าเชพพื่อ และขผู้าพเจผู้าไมล่สงสวัยเลย
วล่าพวกเขากด็รอดกวันไดผู้ทรุกคน" เมพพื่อหญติงผผผู้ประเสรติฐคนนวัชิ้นไดผู้ยตินคทาพผดเชล่นนตีชิ้จนงตอบวล่า “ทล่านเจผู้าคะ พระ
เยซผครติสตร์องคร์พระผผผู้เปฟ็นเจผู้าของเราไดผู้ตรวัสไวผู้วล่า เพราะวล่าประตผใหญล่และทางกวผู้างนทาไปถนงความพตินาศ 
และคนทตีพื่เขผู้าไปทางนวัชิ้นมตีมากแตล่ประตผแคบทตีพื่นทาไปถนงชตีวติตนวัชิ้นกด็มตีผผผู้พบปะนผู้อย แลผู้วทล่านสงสวัยหรพอวล่าเรา
อยผล่ในทางตรงนวัชิ้นหรพอเปลล่า เมพพื่อทล่านไดผู้เหด็นความทรุกขร์ทรมานตล่าง ๆของเรา ขอใหผู้ทล่านลองเปรตียบเทตียบ
หลวักคทาสอนของเรากวับหลวักคทาสอนของพวกบาทหลวงหรพอของพวกพระชวัชิ้นสผงของทล่าน เพราะวล่าโดย
สล่วนตวัวของเราแลผู้วพวกเราตวัดสตินใจแลผู้วทตีพื่จะมตีพระครติสตร์เพตียงองคร์เดตียวผผผู้ทรงถผกตรนงไวผู้ทตีพื่กางเขน เรา
ยอมรวับพระควัมภตีรร์ในพวันธสวัญญาเดติมและพวันธสวัญญาใหมล่เทล่านวัชิ้น”

หลวังจากนวัชิ้นไมล่นานมารร์ตตินกวับมารดาของเขากด็ถผกมวัด และถผกนทาตวัวไปยวังสถานทตีพื่ซนพื่งพวกเขาจะตผู้องพลตีชตีพ
เพราะความเชพพื่อนวัชิ้น เมพพื่อถผกมวัดตติดกวับไมผู้ทตีพื่ปปักไวผู้บนพพชิ้นแลผู้วนางกด็กลล่าวใหผู้พวกคนดผไดผู้ยตินไดผู้ฟปังวล่า “เรา
เปฟ็นครติสเตตียน และเดตีดี๋ยวนตีชิ้การทตีพื่เรากทาลวังรวับความทรมานอยผล่นตีชิ้กด็ไมล่ใชล่เพราะเราเปฟ็นฆาตกรหรพอเปฟ็นขโมย
แตล่เพราะเราไมล่ยอมเชพพื่อนอกเหนพอไปจากสติพื่งทตีพื่พระวจนะของพระเจผู้าไดผู้สอนเราไวผู้” ทวัชิ้ง 2 คนกด็ชพพื่นชม
ยตินดตีทตีพื่ทรงนวับวล่าพวกเขามตีคล่าสมควรทตีพื่จะไดผู้รวับความทรุกขร์ทรมานเพราะเหตรุเดตียวกวันนวัชิ้น เมพพื่อไฟไดผู้ถผกจรุด
ขนชิ้นแลผู้ว แตล่ความรผู้อนแรงของไฟนวัชิ้นกด็ไมล่สามารถจะยวับยวัชิ้งความรผู้อนรนของเขาทวัชิ้ง 2 คนไดผู้ พวกเขากด็ยวัง
มวัพื่นคงในความเชพพื่อและไดผู้ชผมพอของเขาทวัชิ้ง 2 ขนชิ้นไปทตีพื่ฟป้าแลผู้วพรผู้อมใจกวันกลล่าวขนชิ้นวล่า “ขผู้าแตล่ พระเยซผเจผู้า 



ขผู้าพระองคร์ทวัชิ้งหลายขอฝากวติญญาณจติตของเราไวผู้ในพระหวัตถร์อวันทรงฤทธติธิ์ของพระองคร์” แลผู้วทวัชิ้งมารดา
กวับบรุตรชายกด็ลล่วงหลวับไปในองคร์พระผผผู้เปฟ็นเจผู้าในลวักษณะนตีชิ้เอง

การรายงานเหตตุการณซ์ยข่อ ๆ เกกกี่ยวกรับการสรังหารหมผข่ทกกี่เมสืองแวสซกกี่
ในเขตแชมเปญในประเทศฝรรักี่งเศส

เมพพื่อทล่านดรุดุ๊คแหล่งเมพองกผอติสเดตินทางมาถนงเมพองจอยนร์วติลลร์กด็ถามชาวเมพองนวัชิ้นวล่า “เคยมตีนวักเทศนร์มาเทศนา
ใหผู้พวกโปรแตสแตนทร์ในเมพองแวสซตีพื่ฟปังหรพอเปลล่า ?” เมพพื่อทล่านไดผู้ยตินวล่าพวกเขามตีนวักเทศนร์ทตีพื่เทศนาแกล่
พวกเขาทล่านกด็เกติดโทสะอยล่างรรุนแรง ในววันเสารร์ซนพื่งเปฟ็นววันสรุดทผู้ายของเดพอนกรุมภาพวันธร์ ปปี ค.ศ.1562 
ทล่านกด็เดตินทางออกจากเมพองจอยนร์วติลลร์ ไปพวักอาศวัยในหมผล่บผู้านแดมมารร์ตติน ซนพื่งอยผล่หล่างออกไปประมาณ 4
กติโลเมตรเพพพื่อวล่าทล่านจะไดผู้ระบายโทสะของทล่านตล่อพวกทตีพื่ออกนอกลผล่นอกทางในเมพองแวสซตีพื่อยล่างลวับ ๆ

ววันตล่อมาหลวังจากทตีพื่ทล่านดรุดุ๊คไดผู้ยตินเสตียงการเฉลติมฉลองพติธตีมติสซา ซนพื่งมตีกองทหารพรผู้อมอาวรุธ 200 คนเขผู้า
รล่วมในพติธตีนตีชิ้ดผู้วย ทล่านกด็เดตินทางออกจากเมพองแดมมารร์ตตินผล่านไปทางเมพองแวสซตีพื่ ขณะนวัชิ้นมตีพวกทหาร
และพวกพลธนผบางคนตติดตามทล่านดรุดุ๊คไปยวังเมพองแวสซตีพื่เพพพื่อจะททาการลผู้อมเมพองนวัชิ้นไวผู้ ทหารสล่วนใหญล่ถผก
จวัดใหผู้พวักอาศวัยในบผู้านของพวกโรมวันคาทอลติก เมพพื่อถนงววันเสารร์กล่อนทตีพื่จะมตีการบรุกเขผู้าฆล่าฟปันนวัชิ้นกด็มตีคนมา
เฝป้ามองดผพวกทหารขณะทตีพื่พวกเขากทาลวังเตรตียมอาวรุธของตนใหผู้พรผู้อม แตล่พวกทตีพื่สวัตยร์ซพพื่อซนพื่งเฝป้ามองดผอยผล่
นวัชิ้นกด็ไมล่ไดผู้เอะใจวล่า จะมตีการสมคบวางแผนชวัพื่วกวัน เพราะคติดวล่าทล่านดรุดุ๊คคงจะปฏติบวัตติตล่อพวกตนอยล่างสม
เกตียรตติในฐานะทตีพื่เปฟ็นราษฎรทตีพื่อยผล่ภายใตผู้การปกครองของกษวัตรติยร์ 
 
ทล่านดรุดุ๊คแหล่งเมพองกผอติสไดผู้ยกกทาลวังทหารทวัชิ้งหมดของทล่านเขผู้าไปในเมพองแวสซตีพื่ดผู้วยความตวัชิ้งใจทตีพื่จะลงมพอแกผู้
แคผู้น พวกโปรแตสแตนทร์อยล่างโหดรผู้ายและนล่ากลวัวทตีพื่สรุด ทล่านดรุดุ๊คไดผู้นทากองทหารของทล่านตรงไปยวังววัด
โรมวันคาทอลติก และไดผู้ออกคทาสวัพื่งใหผู้ชาวโรมวันคาทอลติกทรุกคนแยกตวัวออกมาอยผล่รวมกวันในววัด
โรมวันคาทอลติกนตีชิ้ และหผู้ามออกไปทตีพื่ถนนโดยเดด็ดขาดไมล่วล่าดผู้วยเหตรุใด ๆทวัชิ้งสติชิ้น ถผู้าไมล่เชพพื่อฟปังกด็เทล่ากวับ
เปฟ็นการเอาชตีวติตตวัวเองออกไปเสตีพื่ยงกวับความตาย ซนพื่งเรพพื่องนตีชิ้กด็ไดผู้มตีการปฏติบวัตติตามอยล่างเครล่งครวัด จากนวัชิ้น
ทล่านดรุดุ๊คจนงไดผู้ยกกทาลวังทหารของทล่านตรงไปยวังยรุผู้งฉางหลวังใหญล่แหล่งหนนพื่งซนพื่งพวกฮผกตีนอท (โปรแตสแตดุ๊นทร์
ชาวฝรวัพื่งเศส) กทาลวังประชรุมนมวัสการกวันตามปกตติ ขณะทตีพื่พวกทหารยกทวัพเขผู้ามาใกลผู้ยรุผู้งฉางพวกเขากด็ไดผู้



ยติงปฟนเขผู้าไปทางหนผู้าตล่างทตีพื่มตีอยผล่หลายบานนวัชิ้น ผผผู้คนทตีพื่อยผล่ภายในซนพื่งมตีจทานวนประมาณ 1,200 คนกด็ตกใจ 
และเมพพื่อไดผู้รวับรายงานแลผู้วกด็พากวันวติพื่งกรผไปทตีพื่ประตผโดยหววังวล่าจะหลบหนตีเขผู้าไปในปป่าไดผู้ 

ภาพทตีพื่นล่าสยดสยองจนงเกติดขนชิ้นคนเหลล่านวัชิ้นทตีพื่พยายามจะหนตีออกไปทางประตผตล่างกด็ถผกฟปัน และถผก
ฆาตกรรมโดยพวกทหารทตีพื่อยผล่ขผู้างนอก แลผู้วพวกทหารเหลล่านวัชิ้นกด็พากวันวติพื่งเขผู้าไปขผู้างในพรผู้อมดผู้วยดาบทตีพื่
ถพออยผล่ในมพอ และไดผู้ลงมพอฆล่าฟปันทวัชิ้งผผผู้ชาย ผผผู้หญติงและเดด็กอยล่างไรผู้ความปรานตี สล่วนทหารคนอพพื่นๆทตีพื่มตีปฟนกด็
ยติงไปยวังผผผู้คนซนพื่งอยผล่ทตีพื่ชวัชิ้นลอย คนพวกนตีชิ้จนงพวังหลวังคาจนเปปิดออกเปฟ็นชล่องและกระโดดขผู้ามกทาแพงเมพองทตีพื่
สผงมากลงมาแลผู้วรตีบวติพื่งหนตีเขผู้าไปในปป่าเพพพื่อหาทตีพื่ปลอดภวัย บางคนในพวกนตีชิ้กด็ไดผู้รวับบาดเจด็บจากกระสรุนปฟน
สล่วนคนอพพื่น ๆนวัชิ้นกด็ถผกแทงหรพอถผกฟปันดผู้วยดาบทตีพื่ศตีรษะหรพอทตีพื่แขน 

แมผู้วล่าขณะทตีพื่การสวังหารหมผล่ไดผู้เรติพื่มตผู้นขนชิ้นแลผู้ว แตล่อาจารยร์โมเรด็ลซนพื่งเปฟ็นนวักเทศนร์กด็ยวังคงยพนอยผล่ทตีพื่ธรรมาสนร์
และคอยเตพอนสตติประชาชนเหลล่านวัชิ้นใหผู้ยนดมวัพื่นอยผล่ในความเชพพื่อและอธติษฐานตล่อพระเจผู้าขอใหผู้ทรงเมตตา
พวกเขา อาจารยร์โมเรด็ลถผกจวับและถผกนทาตวัวไปอยผล่ตล่อหนผู้าทล่านดรุดุ๊ก ทล่านดรุดุ๊กไดผู้คทารามออกมาวล่า “มานตีพื่ ! 
เจผู้าเปฟ็นผผผู้รวับใชผู้ในทตีพื่แหล่งนตีชิ้หรพอ..? ใครไดผู้ททาใหผู้เจผู้ากลผู้าหาญชาญชวัยจนถนงกวับกลผู้ามาลล่อลวงผผผู้คนเหลล่านตีชิ้ใหผู้
หลงไปจากทางทตีพื่ถผกตผู้อง” ผผผู้รวับใชผู้คนนตีชิ้จนงกลล่าววล่า “ทล่านครวับ ขผู้าพเจผู้าไมล่ไดผู้เปฟ็นคนลล่อลวง เพราะ
ขผู้าพเจผู้าไดผู้เทศนาขล่าวประเสรติฐของพระเยซผครติสตร์แกล่พวกเขาอยล่างตรงไปตรงมาอยผล่แลผู้ว” เมพพื่อทล่านดรุดุ๊กรผผู้
สนกวล่าคทาตอบของทล่านเปฟ็นการโตผู้ตอบทตีพื่ไมล่เหด็นสอดคลผู้องกวับความบผู้าคลวัพื่งอวันเหตีชิ้ยมโหดของตน เขาจนงเรติพื่ม
ใชผู้คทาแชล่งสาปโดยกลล่าววล่า “ขล่าวประเสรติฐนวัชิ้นไดผู้สอนใหผู้กบฏตล่อเจผู้าหนผู้าทตีพื่บผู้านเมพองดผู้วยหรพอ? ทล่านผผผู้นทา
ศาสนจวักรของเมพองนตีชิ้ทล่านจงไปเตรตียมตะแลงแกงแขวนคอไวผู้ใหผู้พรผู้อม และใหผู้แขวนคอชายคนนตีชิ้เสตีย
เถติด” เมพพื่อกลล่าวเชล่นนวัชิ้นแลผู้วผผผู้รวับใชผู้พระเจผู้าทล่านนตีชิ้กด็ถผกมอบไวผู้ในมพอของเจผู้าพนวักงาน 2 คนซนพื่งไดผู้ปฏติบวัตติ
ตล่อเขาอยล่างเลวทราม พวกผผผู้หญติงในเมพองนวัชิ้นซนพื่งเปฟ็นพวกโรมวันคาทอลติกทตีพื่โงล่เขลาไดผู้หยติบดตินขนชิ้นมาปาใสล่
หนผู้าเขา และตะโกนโหล่รผู้องดผู้วยเสตียงอวันดวังวล่า “ฆล่ามวัน! ฆล่าเจผู้าคนตพื่ทาชผู้านตีชิ้ซนพื่งเปฟ็นตผู้นเหตรุทตีพื่ททาใหผู้คนเปฟ็น
อวันมากตผู้องตายไป” 

ขณะเดตียวกวันนวัชิ้นเองทล่านดรุดุ๊คไดผู้เดตินเขผู้าไปในยรุผู้งฉาง พวกโปรแตสแตนทร์กด็ยพพื่นพระควัมภตีรร์ทตีพื่ยติพื่งใหญล่ ซนพื่งพวก
เขาใชผู้ในการนมวัสการพระเจผู้าใหผู้ทล่านดรุดุ๊คพติจารณา ทล่านดรุดุ๊กกด็รวับมาถพอไวผู้ในมพอและไดผู้เรตียกพระคาดตินวัลซนพื่ง
เปฟ็นนผู้องชายของทล่านใหผู้มาหาและกลล่าววล่า "ดผสติ หนวังสพอของพวกฮผกตีนอทนตีพื่ เปฟ็นหนวังสพออะไรกวันแนล่?” 



เมพพื่อพระคาดตินวัลไดผู้ดผหนวังสพอเลล่มนวัชิ้นแลผู้วกด็กลล่าววล่า “หนวังสพอเลล่มนตีชิ้มตีแตล่เรพพื่องทตีพื่ประเสรติฐทวัชิ้งสติชิ้นเพราะวล่า
หนวังสพอเลล่มนตีชิ้คพอพระควัมภตีรร์บรติสรุทธติธิ์นวัพื่นเอง” ทล่านดรุดุ๊กกด็ขรุล่นเคพองใจทตีพื่นผู้องชายของทล่านมตีความคติดเหด็นใน
เรพพื่องนตีชิ้แตกตล่างจากทล่าน ทล่านดรุดุ๊คจนงเกติดความเดพอดดาลขนชิ้นมา และไดผู้ตะคอกขนชิ้นวล่า “อะไรนะ..! พระ
ควัมภตีรร์บรติสรุทธติธิ์ในปปัจจรุบวันนตีชิ้นะหรพอ..? พระเยซผครติสตร์ไดผู้ทนทรุกขร์ทรมานผล่านมาตวัชิ้ง 1,500 ปปีแลผู้ว หนวังสพอ
เหลล่านตีชิ้นล่ะพนพื่งจะไดผู้รวับการพติมพร์ขนชิ้นเมพพื่อ 1 ปปีทตีพื่ผล่านมานตีพื่เอง แลผู้วทล่านจะมาพผดไดผู้ยวังไงลล่ะวล่า นตีพื่เปฟ็นหนวังสพอ
ขล่าวประเสรติฐ? ทล่านกทาลวังพผดในสติพื่งทตีพื่ตวัวเองไมล่รผผู้นตีพื่นา”

การสวังหารหมผล่กด็ไดผู้ดทาเนตินตล่อไปเปฟ็นเวลานาน 1 ชวัพื่วโมงเตด็ม ขณะทตีพื่พวกพลแตรกด็ยวังคงเปป่าแตรใหผู้บรุกเขผู้า
โจมตตี เมพพื่อเหยพพื่อสวังหารคนหนนพื่งคนใดไดผู้ขอรผู้องใหผู้เมตตาพวกเขาโดยเหด็นแกล่ความรวักขององคร์พระเยซผ
ครติสตร์ พวกฆาตกรกด็จะตอบดผู้วยความดผหมติพื่นเหยตียดหยามวล่า “เจผู้าอผู้างพระนามของพระครติสตร์ เดตีดี๋ยวนตีชิ้
พระครติสตร์ของพวกเจผู้าอยผล่ทตีพื่ไหนลล่ะ ?”

การสวังหารหมผล่ในครวัชิ้งนตีชิ้มตีคนพลตีชตีพไป 50-60 คน นอกจากนตีชิ้กด็ยวังมตีผผผู้บาดเจด็บอตีกประมาณ 250 คนซนพื่ง
บางคนในจทานวนนตีชิ้กด็ถนงแกล่ความตายดผู้วย มตีคนหนนพื่งตผู้องสผญเสตียขาไปขผู้างหนนพื่ง อตีกคนหนนพื่งเสตียแขนไปขผู้าง
หนนพื่ง และอตีกคนหนนพื่งกด็เสตียนติชิ้วของตนไปหลายนติชิ้ว ตผผู้ถวายเงตินสทาหรวับชล่วยเหลพอคนยากจนขวัดสนซนพื่งตติดไวผู้ทตีพื่
ประตผครติสตจวักรโดยยนดไวผู้กวับตะขอเหลด็ก 2 ตวัวภายในมตีเงติน 12 ปอนดร์ไดผู้ถผกงวัดออกจากทตีพื่ของมวันและไมล่
เคยถผกนทากลวับมาตติดไวผู้ทตีพื่เดติมเลย 

ผผผู้รวับใชผู้พระเจผู้าคนนวัชิ้นกด็ถผกครุมขวังไวผู้อยล่างใกลผู้ชติด และถผกขผล่วล่าจะพวกเขาจะจวับตวัวทล่านยวัดใสล่กระสอบและ
ถล่วงใหผู้จมนชิ้ทาตายเสตีย อยล่างไรกด็ตามทล่านไดผู้รวับการปลล่อยตวัวใหผู้เปฟ็นอติสระในววันทตีพื่ 8 พฤษภาคม ค.ศ. 
1563 ตามคทารผู้องเรตียนอยล่างเอาจรติงเอาจวังของเจผู้าชายแหล่งเมพองพอรร์เทตียน

เหตตุการณซ์โดยยข่อเกกกี่ยวกรับเมสืองแซนเซอเรข่ระหวข่างทกกี่ถผกปฟิดลผู้อม

แซนเซอเรล่เปฟ็นเมพองเลด็ก ๆเมพองหนนพื่งซนพื่งอยผล่ในเขตรวับผติดชอบของแควผู้นเชอรร์ ตวัชิ้งอยผล่ดผู้านซผู้ายของรติมฝปัปี่งแมล่
นชิ้ทาลวัวรร์ เปฟ็นสถานทตีพื่ซนพื่งพวกครติสเตตียนทตีพื่สวัตยร์ซพพื่อไดผู้หนตีไปลตีชิ้ภวัยใน ปปี ค.ศ. 1573 เมพองนตีชิ้ไดผู้ถผกพวกศวัตรผปปิด
ลผู้อมไวผู้โดยรอบตวัชิ้งแตล่เดพอนเมษายน และเนพพื่องจากการถผกปปิดลผู้อมไวผู้อยล่างนตีชิ้นตีพื่เองในไมล่ชผู้าชาวเมพองกด็



ขาดแคลนอาหารจนงไดผู้ไปรวบรวมลา และลล่อทตีพื่มตีอยผล่ในเมพองนวัชิ้นมาเปฟ็นอาหารซนพื่งลาและลล่อพวกนตีชิ้กด็ถผกจวับ
กตินหมดภายในเวลาไมล่ถนงหนนพื่งเดพอน แลผู้วเขาจนงฆล่ามผู้าและสรุนวัขเปฟ็นอาหาร และหลวังจากสวัตวร์พวกนตีชิ้หมด
แลผู้วเขากด็ไลล่จวับพวกแมว หนผบผู้าน หนผนา ตวัวตรุล่น และสวัตวร์อพพื่น ๆ รวมทวัชิ้งแมลงทรุกชนติดทตีพื่พวกเขาสามารถ
จวับไดผู้ เมพพื่อกตินสวัตวร์พวกนตีชิ้หมดแลผู้ว พวกเขากด็ประทวังชตีวติตดผู้วยการกตินหนวังววัว หนวังแกะ แผล่นหนวังทตีพื่ใชผู้
เขตียนหนวังสพอ รองเทผู้าเกล่า ๆ กตีบของมผู้าและววัว เขาสวัตวร์ทตีพื่ใชผู้ประดวับบผู้านและโคมไฟ เชพอก สายบวังเหตียน
มผู้าและเขด็มขวัดหนวัง พอใกลผู้จะถนงสติชิ้นเดพอนมติถรุนายนชาวเมพองจทานวน 1 ใน 3 สล่วนทตีพื่ถผกปปิดลผู้อมไวผู้กด็ไมล่มตี
อาหารจะกตินอตีกแลผู้ว จนกระทวัพื่งตผู้องไปหาเมลด็ดของตผู้นปป่านมาบดในครกททาเปฟ็นขนมปปัง และพวกเขา
กด็ไดผู้ททาเชล่นเดตียวกวันนตีชิ้กวับพพชทรุกชนติดโดยนทาไปผสมกวับรทาขผู้าวดผู้วย

เดด็กทรุกคนทตีพื่มตีอายรุตพื่ทากวล่า 12 ปปีกด็ตายอยล่างนล่าเวทนาเนพพื่องจากไมล่สามารถจะทนกวับการขาดแคลนอาหาร
นตีชิ้ไดผู้มตีเดด็กชายอายรุ 10 ขวบคนหนนพื่งซนพื่งเกพอบจะตายอยผล่แลผู้ว เมพพื่อเขาเหด็นบติดามารดาของเขารผู้องไหผู้
ครพื่ทาครวญตล่อเขา เดด็กนผู้อยจนงกลล่าวแกล่บติดามารดาวล่า “ททาไมแมล่ จนงถนงตผู้องรผู้องไหผู้ครพื่ทาครวญดผู้วยลล่ะ 
เพราะเหด็นลผกอดอยากจนใกลผู้ตายเชล่นนตีชิ้หรพอ ? ลผกไมล่ไดผู้ขออาหารเลยแมผู้แตล่นผู้อยเพราะลผกทราบดตีวล่าแมล่
ไมล่มตีอาหารแลผู้ว แตล่เมพพื่อเหด็นอยผล่แลผู้ววล่านตีพื่เปฟ็นนชิ้ทาพระทวัยของพระเจผู้าทตีพื่ลผกจะตผู้องตายไปในสภาพนตีชิ้กด็ใหผู้เรา
ขอบพระครุณสทาหรวับสติพื่งนตีชิ้ดผู้วยกวันเถติด ลาซารวัสชายผผผู้ชอบธรรมคนนวัชิ้นไมล่ไดผู้ตายเพราะขาดอาหารหรพอ ? 
ลผกไมล่ไดผู้อล่านพบเรพพื่องนตีชิ้ในพระควัมภตีรร์ของลผกหรอกหรพอ?” เมพพื่อกลล่าวคทาเหลล่านตีชิ้จบลงเดด็กนผู้อยคนนวัชิ้นกด็
สติชิ้นลมหายใจ
 
จากเหตรุการณร์นตีชิ้ประชาชนไมล่ไดผู้ตายไปหมดทรุกคนเนพพื่องจากการขาดอาหาร เพราะวล่ามตีการเกด็บมผู้าบาง
ตวัวไวผู้สทาหรวับใชผู้งานและเกด็บแมล่ววัว 6 ตวัวไวผู้สทาหรวับรตีดนมเพพพื่อเลตีชิ้ยงดผเดด็กทารกทตีพื่ยวังแบเบาะ ตล่อมาสวัตวร์
เหลล่านตีชิ้ไดผู้ถผกฆล่าเอาเนพชิ้อสล่งไปขายเพพพื่อบรรเทาทรุกขร์ใหผู้แกล่ผผผู้รอดชตีวติตเหลล่านวัชิ้น ขผู้าวสาลตีหนวัก 1 ปอนดร์ 
(ประมาณครนพื่ง กติโลกรวัม) เขาขายในราคาครนพื่งคราวนร์

มตีคนไมล่เกติน 84 คนทตีพื่ตผู้องตายดผู้วยนชิ้ทามพอของศวัตรผ แตล่มตีคนมากกวล่า 500 คนทตีพื่ตายอยล่างนล่าอนาถ
เนพพื่องจากการขาดแคลนอาหารนวัชิ้น มตีทหารของเมพองนวัชิ้นเปฟ็นจทานวนมากทตีพื่ไดผู้หลบหนตีออกจากเมพองไป
เพพพื่อหลตีกหนตีจากการอดอาหารตายอยล่างชผู้า ๆโดยเลพอกทตีพื่จะตายดผู้วยคมดาบคมดาบของศวัตรผมากกวล่าทตีพื่



จะตผู้องตายแบบนวัชิ้น ทหารบางคนในพวกนตีชิ้ถผกฆล่าตาย สล่วนทหารคนอพพื่น ๆนวัชิ้นกด็ถผกจวับไปขวังครุก ทหารทตีพื่
เหลพอนอกนวัชิ้นกด็ถผกประหารชตีวติตทวันทตี

ดผเหมพอนวล่าความหววังทรุกอยล่างไดผู้ถผกตวัดขาดจากพวกเขาเสตียแลผู้ว และความตายกทาลวังเตรตียมจะตะครรุบ
ชตีวติตพวกเขาทรุกคนอยผล่แลผู้ว เพราะเหตรุวล่ากษวัตรติยร์แหล่งประเทศฝรวัพื่งเศสไมล่ยอมใจอล่อนกวับสภาพอวันเลวรผู้าย
ของพวกเขา แตล่กลวับทรงโกรธแคผู้นเมพพื่อเหด็นความกลผู้าหาญของคนเหลล่านวัชิ้นถนงกวับจนงไดผู้ทรงสาบานไวผู้วล่า
จะททาใหผู้พวกเขาอดอยากจนตผู้องกตินเลพอดกตินเนพชิ้อกวันเองเลยทตีเดตียว แตล่การทตีพื่ทล่านดรุดุ๊คแหล่งเมพองแอนจผไดผู้
รวับเลพอกใหผู้ขนชิ้นครองราชบวัลลวังกร์ของประเทศโปแลนดร์กด็ททาใหผู้เกติดความสงบสรุขโดยทวัพื่วไป และพวกโปร
แตสแตนทร์กด็ไดผู้ยตินดตีกวับการมตีเสรตีภาพในการประพฤตติปฏติบวัตติตวัวอยผล่ในกรอบแหล่งความเชพพื่อของตนเองอตีก
ครวัชิ้งหนนพื่งโดยไมล่ตผู้องถผกขล่มเหง อยล่างนผู้อยกด็เปฟ็นชวัพื่วระยะเวลาหนนพื่ง

เกรซ็ดชกวริตเกกกี่ยวกรับกาลริเลโอ

แมผู้แตล่กลรุล่มบรุคคลทตีพื่มตีชพพื่อเสตียงทตีพื่สรุดในดผู้านวติทยาศาสตรร์และปรวัชญากด็ยวังไมล่พผู้นจากการถผกเพล่งเลด็งของพวก
ทตีพื่เหลติงระเรติงในอทานาจอยล่างบผู้าคลวัพื่ง กาลติเลโอซนพื่งเปฟ็นนวักดาราศาสตรร์และนวักคณติตศาสตรร์ทตีพื่มตีชพพื่อเสตียงโดล่ง
ดวังในสมวัยนวัชิ้นเปฟ็นคนแรกทตีพื่ประสบความสทาเรด็จในการใชผู้กลผู้องโทรทวัศนร์สล่องดผเทหววัตถรุบนทผู้องฟป้าและคผู้น
พบความจรติงเกตีพื่ยวกวับการเคลพพื่อนทตีพื่ของดวงดาวตล่าง ๆ เขาไดผู้คผู้นพบวล่าดวงอาทติตยร์เปฟ็นศผนยร์กลางของการ
โคจรของโลกและดาวเคราะหร์ทวัชิ้งหลาย และเนพพื่องจากการคผู้นพบทตีพื่ยติพื่งใหญล่นตีชิ้เองกาลติเลโอจนงถผกนทาตวัวมา
อยผล่ตล่อหนผู้าศาลสอบสวนและลงโทษและไดผู้ถผกครุกคามจากอวันตรายในการทตีพื่จะไดผู้รวับโทษถนงขวัชิ้นประหาร
ชตีวติตอยผล่ชวัพื่วระยะเวลาหนนพื่งทตีเดตียว

หลวังจากทตีพื่ศาลสอบสวนและลงโทษไดผู้ใชผู้เวลาอยล่างยาวนานในการพติจารณาทบทวนขผู้อเขตียนของกาลติ
เลโอดผู้วยความขวัดเคพองใจเปฟ็นอยล่างยติพื่ง ในทตีพื่สรุดคนเหลล่านวัชิ้นกด็ตวัดสตินใหผู้มตีการประณามการคผู้นพบครวัชิ้ง
สทาควัญของกาลติเลโอในหลาย ๆ เรพพื่องวล่าเปฟ็นเรพพื่องทตีพื่ผติดจากความเปฟ็นจรติงอยล่างรผู้ายแรง คณะผผผู้สอบสวน
และลงโทษจนงไดผู้มตีมตติเปฟ็นเอกฉวันทร์ทตีพื่จะประกาศขผู้อหาแกล่ทล่านวล่า “กาลติเลโอ โดยเหตรุทตีพื่เจผู้าบวังอาจเขตียน
เรพพื่องตล่าง ๆ และเชพพื่อตามทตีพื่เจผู้าเขตียนเชล่นนวัชิ้น เจผู้าจนงตกเปฟ็นผผผู้ตผู้องสงสวัยอยล่างยติพื่งวล่า จะเปฟ็นผผผู้ทตีพื่มตีความเชพพื่อ
ออกนอกลผล่นอกทางจากศาสนจวักรอวันศวักดติธิ์สติทธติธิ์โดยเหตรุทตีพื่เจผู้าเชพพื่อและยอมรวับหลวักคทาสอนทตีพื่ผติด ๆ วล่าเปฟ็น



ความจรติง ซนพื่งเปฟ็นหลวักคทาสอนทตีพื่ขวัดแยผู้งกวับควัมภตีรร์อวันศวักดติธิ์สติทธติธิ์กลล่าวคพอ ความเชพพื่ออยล่างผติด ๆ ทตีพื่วล่าดวง
อาทติตยร์เปฟ็นศผนยร์กลางการโคจรของโลก และดวงอาทติตยร์ไมล่ไดผู้เคลพพื่อนทตีพื่จากทติศตะววันออกไปทางทติศ
ตะววันตก และความเชพพื่อทตีพื่วล่าโลกเองกด็เคลพพื่อนทตีพื่และไมล่ไดผู้เปฟ็นศผนยร์กลางของจวักรวาล”

เพพพื่อจะรวักษาชตีวติตไวผู้ กาลติเลโอจนงจทาตผู้องยอมรวับวล่าทล่านไดผู้กระททาผติดในเรพพื่องทตีพื่คติดวล่าโลกโคจรรอบดวง
อาทติตยร์ และไดผู้ยอมใหผู้คทาสวัตยร์ปฏติญาณวล่า “ในอนคตตล่อไปภายหนผู้า ขผู้าพเจผู้าจะไมล่กลล่าวหรพอยพนยวัน ไมล่
วล่าโดยจะเปฟ็นคทาพผดหรพอขผู้อเขตียนใด ๆ ทตีพื่จะททาใหผู้ตวัวขผู้าพเจผู้าเองตผู้องตกเปฟ็นผผผู้ตผู้องสงสวัยเชล่นนตีชิ้อตีก” กลล่าว
กวันวล่าทวันทตีทตีพื่กาลติเลโอกลล่าวคทาสวัตยร์ปฏติญาณตามทตีพื่ถผกบวังควับนตีชิ้เสรด็จแลผู้วทล่านกด็หวันมากระซติบกวับเพพพื่อนคน
หนนพื่งทตีพื่ยพนอยผล่ขผู้าง ๆ กวันนวัชิ้นวล่า “แตล่โดยสรรุปแลผู้วโลกกด็ยวังเคลพพื่อนทตีพื่อยผล่ดตีนวัพื่นแหละ”



บททกกี่ 6
เรสืกี่องราวเกกกี่ยวกรับการขข่มเหงในประเทศอริตาลก
ภายใตผู้อคานาจของศาสนจรักรโรมรันคาทอลริก

โดยมกสรันตะปาปาเปฟ็นประมตุข

ขณะนตีชิ้เรากทาลวังจะเขผู้าสผล่เหตรุการณร์เกตีพื่ยวกวับการขล่มเหงในประเทศอติตาลตี ประเทศซนพื่งเปฟ็น
1. ศผนยร์กลางของศาสนจวักรโรมวันคาทอลติก
2. ทตีพื่ประทวับของสวันตะปาปา
3. แหลล่งของความเชพพื่อผติด ๆ ทตีพื่ไดผู้แพรล่กระจายออกไปยวังประเทศตล่าง ๆ และไดผู้ลล่อลวงจติตใจของคน

เปฟ็นอวันมากใหผู้หลงไป ทวัชิ้งยวังไดผู้กล่อเมฆหมอกแหล่งความเชพพื่อทตีพื่งมงายและอคตติมาบดบวังความเขผู้าใจ
ของมนรุษยชาตติใหผู้ไขวผู้เขวไปเสตียหมด

เรพพื่องราวเกตีพื่ยวกวับการขล่มเหงทตีพื่เราจะมาศนกษาและตติดตามรล่วมกวันนตีชิ้เปฟ็นการขล่มเหงและความโหดรผู้าย
ทารรุณทตีพื่กล่อขนชิ้นโดย
1. อทานาจของสวันตะปาปาโดยตรง
2. อทานาจของศาลสอบสวนและลงโทษ
3. โดยอคตติและความใจแคบของเจผู้าผผผู้ครองนครหลาย ๆ พระองคร์ในประเทศอติตาลตีนวัพื่นเอง

ในครติสตศตวรรษทตีพื่ 12 การขล่มเหงในชล่วงแรกภายใตผู้อทานาจของสวันตะปาปาและคณะบาทหลวงไดผู้เรติพื่ม
ตผู้นขนชิ้นในประเทศอติตาลตี ซนพื่งเปฟ็นชล่วงเวลาทตีพื่สวันตะปาปาเปฟ็นชาวอวังกฤษชพพื่อ เอเรตียน เหตรุการณร์ตล่าง ๆ ไดผู้
เรติพื่มกล่อตวัวขนชิ้นจากจรุดเรติพื่มตผู้นดวังตล่อไปนตีชิ้ 

อารร์โนลดร์ ซนพื่งเปฟ็นผผผู้มตีการศนกษาและเปฟ็นผผผู้กลล่าวสรุนทรพจนร์ไดผู้อยล่างยอดเยตีพื่ยมของเมพองเบรด็สเซตีย ทล่านเดติน
ทางมายวังกรรุงโรมและไดผู้มตีใจกลผู้าทตีพื่จะเทศนาตล่อตผู้านความเสพพื่อมทรามและพติธตีกรรมใหมล่ทตีพื่คพบคลานเขผู้ามา
ในครติสตจวักร ทล่านสามารถเทศนาและใหผู้เหตรุผลไดผู้อยล่างชวัดเจน สอดคลผู้องกวัน และแสดงออกถนงแกล่นแทผู้



ของหลวักความเชพพื่ออวันบรติสรุทธติธิ์ออกมาไดผู้อยล่างแทผู้จรติงจนททาใหผู้คณะวรุฒติสมาชติกแหล่งสภาการปกครองและ
ผผผู้คนเปฟ็นอวันมากพากวันเหด็นชอบและชพพื่นชมกวับหลวักคทาสอนของทล่านเปฟ็นอยล่างยติพื่ง

เหตรุการณร์ทตีพื่เกติดขนชิ้นททาใหผู้สวันตะปาปาเอเรตียนรผผู้สนกไมล่พอใจยติพื่งนวักจนถนงกวับออกคทาสวัพื่งอารร์โนลดร์ออกไปเสตีย
จากกรรุงโรมทวันทตีในฐานะทตีพื่ทล่านถพอนติกายความเชพพื่อทตีพื่ออกนอกลผล่นอกทาง อยล่างไรกด็ตามอารร์โนลดร์ไมล่ไดผู้
กระททาตามคทาสวัพื่งดวังกลล่าวเนพพื่องจากคณะวรุฒติสมาชติกแหล่งสภาการปกครองและบรุคคลสทาควัญบางคนไดผู้ยพพื่น
มพอเขผู้ามาปกปป้องทล่านและพากวับขวัดขพนสติทธติอทานาจของสวันตะปาปา

สวันตะปาปาจนงประกาศวล่ามตีการตล่อตผู้านสติทธติอทานาจของศาสนจวักรในกรรุงโรม ซนพื่งไดผู้ททาใหผู้คณะบาทหลวง
เขผู้ามาไกลล่เกลตีพื่ยและจวัดการในเรพพื่องนตีชิ้ สวันตะปาปาจนงพยายามชวักจผงคณะวรุฒติสมาชติกและผผผู้คนใหผู้พากวัน
เลติกลผู้มจรุดยพนใหมล่และยอมใหผู้เนรเทศอารร์โนลดร์ออกไปจากกรรุงโรมเสตีย ในทตีพื่สรุดขผู้อเสนอนตีชิ้กด็เปฟ็นทตีพื่เหด็น
ชอบทล่ามกลางคนเหลล่านวัชิ้น เมพพื่อการกลวับกลายเปฟ็นเชล่นนตีชิ้อารร์โนลดร์จนงไดผู้ถผกเนรเทศออกนอกราช
อาณาจวักรแหล่งประเทศอติตาลตี ทล่านจนงเดตินทางไปยวังประเทศเยอรมวัน แตล่ทล่านกด็ยวังคงเทศนาตล่อตผู้าน
สวันตะปาปาและเปปิดเผยถนงความผติดของศาสนจวักรแหล่งกรรุงโรมทตีพื่มตีอยผล่มากมายหลายขผู้อและเปฟ็นขผู้อทตีพื่
สามารถเหด็นไดผู้อยล่างชวัดเจน

ดผู้วยเหตรุนตีชิ้สวันตะปาปาเอเรตียนผผผู้กระหายทตีพื่จะเหด็นเลพอดของอารร์โนลดร์จนงไดผู้พยายามอยผล่หลายครวัชิ้งหลาย
คราทตีพื่จะจวับทล่านใหผู้มาอยผล่ในกทามพอของเขา แตล่อารร์โนลดร์กด็สามารถหลตีกเลตีพื่ยงบล่วงแรผู้วทตีพื่วางไวผู้ดวักทล่านไดผู้
เปฟ็นเวลานานทตีเดตียว อยล่างไรกด็ตามในทตีพื่สรุดเมพพื่อถนงวาระทตีพื่รวัชทายาทเฟรด็ดเดอรติค บารร์บารด็อสซล่าจะกผู้าวขนชิ้น
ครองราชยร์สมบวัตติเถลติงถววัลยร์เปฟ็นจวักรแหล่งกรรุงโรมนวัชิ้นเอง พระองคร์ไดผู้รผู้องขอใหผู้สวันตะปาปาเปฟ็นผผผู้สวม
มงกรุฎใหผู้แกล่พระองคร์ดผู้วยมพอของเขาเอง สวันตะปาปากด็ยตินยอมททาตามพระประสงคร์ของพระองคร์ แตล่ใน
ขณะเดตียวกวันเขากด็ทผลขอความชล่วยเหลพอจากพระองคร์โดยไดผู้ขอใหผู้พระองคร์ทรงจวัดการนทาอารร์โนลดร์ใหผู้มา
อยผล่ในกทามพอของเขา จวักรพรรดติองคร์ใหมล่จนงรตีบออกคทาสวัพื่งใหผู้ไปจวับตวัวนวักเทศนร์ผผผู้เคราะหร์รผู้ายมาใหผู้มอบใหผู้
แกล่สวันตะปาปา และในไมล่ชผู้าอารร์โนลดร์กด็ตผู้องพลตีชตีพใหผู้แกล่ความคลวัพื่งแคผู้นของสวันตะปาปาเอเรตียน อารร์โน
ลดร์ถผกแขวนคอและศพกด็ถผกเผาจนกลายเปฟ็นเถผู้าถล่านทตีพื่เมพองอปรุเรตีย เพพพื่อนฝผงและผผผู้รล่วมททาการกวับทล่านอตีก
หลายคนตล่างกด็ไดผู้รวับชะตากรรมในลวักษณะเดตียวกวับทล่าน 



เอด็นซตีนาส ซนพื่งมตีพพชิ้นเพเปฟ็นชาวสเปนแตล่ไดผู้ถผกสล่งตวัวไปทตีพื่กรรุงโรมเพพพื่อรวับการอบรมเลตีชิ้ยงดผตามความเชพพื่อของ
ศาสนจวักรโรมวันคาทอลติก แตล่เมพพื่อทล่านไดผู้มตีโอกาสสนทนากวับพวกทตีพื่มตีความเชพพื่อแแบปฏติรผปบางคนและไดผู้
อล่านขผู้อเขตียนทตีพื่พวกเขาฝากไวผู้ใหผู้ทล่านอล่าน ทล่านกด็เปลตีพื่ยนความเชพพื่อไปเปฟ็นโปรแตสแตดุ๊นทร์ ในทตีพื่สรุดกด็มตีผผผู้ลล่วง
รผผู้เรพพื่องนตีชิ้เขผู้าญาตติคนหนนพื่งของทล่านเองไดผู้ไปฟป้องรผู้องใหผู้ดทาเนตินคดตีกวับทล่าน เอด็นซตีนาสจนงถผกเผาตามคทาสวัพื่ง
ของสวันตะปาปาและมตติลวับของคณะพระคาดตินวัลทวัชิ้งหลาย เมพพื่อทล่านพลตีชตีพไปแลผู้วนผู้องชายของทล่านกด็ถผก
จวับกรุมในเวลาไลล่เลตีพื่ยกวันโทษฐานทตีพื่มตีพระควัมภตีรร์เปฟ็นภาษาสเปนไวผู้ในครอบครอง แตล่กล่อนทตีพื่กทาหนดเวลา
สทาหรวับการประหารจะมาถนง เขากด็พบวติธตีทตีพื่จะหลบหนตีออกจากครุกและแอบไปลตีชิ้ภวัยอยผล่ในประเทศ
เยอรมวัน

ฟานตินวัส เปฟ็นฆราวาสธรรมดา ๆ ทตีพื่มตีการศนกษาคนหนนพื่ง ทล่านไดผู้อล่านหนวังสพอหลายเลล่มทตีพื่โตผู้แยผู้งในเรพพื่อง
หลวักความเชพพื่อจนทล่านไดผู้หวันไปมตีความเชพพื่อตามแบบปฏติรผป มตีผผผู้นทาเรพพื่องทตีพื่เกติดขนชิ้นไปแจผู้งใหผู้สวันตะปาปารวับ
ทราบ ฟานตินวัสจนงถผกจวับกรุมและครุมขวังไวผู้ในครุก ภรรยา ลผก ๆ และญาตติพตีพื่นผู้องของทล่านไดผู้มาเยตีพื่ยมทล่าน
ขณะทตีพื่ทล่านถผกครุมขวังอยผล่นวัชิ้น ความสะเทพอนใจกด็ททาใหผู้ทล่านถนงกวับยอมละทติชิ้งความเชพพื่อของทล่านเสตียเพพพื่อจะ
ไดผู้รวับการปลดปลล่อยใหผู้มตีอติสรภาพ แตล่ทวันทตีทตีพื่ฟานตินวัสเปฟ็นอติสระจากการครุมขวังนวัชิ้นเองจติตใจของทล่านกด็
กลวับฟป้องทล่านทล่านจนงรผผู้สนกถนงโซล่ตรวนอวันหนวักอนชิ้งจนสรุดจะทานทนซนพื่งเปฟ็นนชิ้ทาหนวักของพวันธนาการแหล่ง
ความรผผู้สนกผติดชอบชวัพื่วดตีในมโนธรรมของทล่านนวัพื่นเอง ความประหววัพื่นพรวัพื่นพรนงกด็มากจนกระทวัพื่งทล่านทนแบก
รวับไวผู้อตีกตล่อไปไมล่ไหวทล่านจนงยอมหวันกลวับจากการละทติชิ้งความเชพพื่อทตีพื่ถผกตผู้องและประกาศตวัววล่าทล่านมวัพื่นใจ
ถนงความผติดของศาสนจวักรแหล่งกรรุงโรมไดผู้อยล่างเตด็มทตีพื่ และเพพพื่อจะแกผู้ตวัวจากหลงผติดไปชวัพื่วขณะ บวัดนตีชิ้ทล่าน
จนงยอมททาทรุกวติถตีทางทตีพื่ทล่านสามารถจะททาไดผู้อยล่างเตด็มทตีพื่และอยล่างเปปิดเผยเพพพื่อชวักนทาใหผู้คนเปฟ็นอวันมาก
กลวับใจมาเปฟ็นพวกโปรแตสแตดุ๊นทร์ ความพยายามของฟานตินวัสกด็ประสบความสทาเรด็จอยล่างดตียติพื่ง แตล่การ
ดทาเนตินการเหลล่านตีชิ้ไดผู้ททาใหผู้ทล่านถผกจวับไปขวังอตีกเปฟ็นครวัชิ้งทตีพื่ 2 พวกเขาไดผู้ยพพื่นขผู้อเสนอวล่าจะละเวผู้นชตีวติตและ
ปลดปลล่อยใหผู้ทล่านมตีอติสรภาพถผู้าทล่านยอมละทติชิ้งความเชพพื่อเดติมอตีกครวัชิ้ง แตล่คราวนตีชิ้ฟานตินวัสปฏติเสธขผู้อเสนอนตีชิ้
ดผู้วยความดผหมติพื่นเหยตียดหยามโดยทล่านไดผู้กลล่าววล่า ตวัวทล่านเองรผผู้สนกสะอติดสะเอตียนกวับชตีวติตทตีพื่ไดผู้มาดผู้วย
เงพพื่อนไขดวังกลล่าวเปฟ็นอยล่างยติพื่ง 

เมพพื่อถผกถามวล่าเหตรุไฉนทล่านจนงแขด็งขพนทตีพื่จะยพนกรานตามความคติดของทล่านเองอยล่างดพชิ้อดนงและปลล่อยใหผู้
ภรรยาและลผก ๆ ตผู้องจมปลวักอยผล่กวับความทรุกขร์ทรมานใจเชล่นนตีชิ้? ฟานตินวัสตอบวล่า “ขผู้าพเจผู้าไมล่ไดผู้ปลล่อยใหผู้



พวกเขาจมปลวักอยผล่กวับความทรุกขร์ทรมานใจเลย ขผู้าพเจผู้าไดผู้มอบพวกเขาใหผู้อยผล่ในความดผแลของผผผู้ทตีพื่ไวผู้
วางใจไดผู้อยล่างดตีเลติศ” คนทตีพื่ตวัชิ้งคทาถามนตีชิ้ขนชิ้นมาไดผู้ยผู้อนกลวับไปอตีกดผู้วยความประหลาดใจวล่า “ผผผู้ใดหรพอทตีพื่ไวผู้
วางใจไดผู้?” และสทาหรวับคทาถามนตีชิ้ฟานตินวัสไดผู้ตอบกลวับไปวล่า “ขผู้าพเจผู้าหมายถนงองคร์พระเยซผครติสตร์เจผู้า 
และขผู้าพเจผู้าคติดวล่าขผู้าพเจผู้าคงไมล่

สามารถจะหาผผผู้ดผแลพวกเขาไดผู้ดตีกวล่านตีชิ้อตีกแลผู้ว” ในววันประหารชตีวติต ฟานตินวัสกด็แสดงอาการรล่าเรติงออกมา
อยล่างเหด็นไดผู้ชวัด ซนพื่งผผผู้สวังเกตการณร์คนหนนพื่งทนเกด็บความสงสวัยไวผู้ไมล่ไหวจนงไดผู้ถามขนชิ้นมาวล่า “ชล่างเปฟ็นเรพพื่องทตีพื่
นล่าแปลกใจจรติง ๆ ทตีพื่ทล่านแสดงอาการเปรมปรตีดติธิ์ออกมาในสถานการณร์หนผู้าสติพื่วหนผู้าขวานเชล่นนตีชิ้ แมผู้แตล่ใน
ขณะทตีพื่องคร์พระเยซผครติสตร์เองกล่อนทตีพื่จะเผชติญกวับความตาย พระองคร์กด็ตกอยผล่ในสภาพทตีพื่ทรุกขร์ทรมานใจ
อยล่างเหลพอลผู้นจนถนงขนาดทตีพื่พระเสโท (เหงพพื่อ)ไหลออกมาเปฟ็นโลหติตและนชิ้ทาเลยทตีเดตียว” ฟานตินวัสไดผู้ตอบ
วล่า “พระครติสตร์ทรงแบกรวับความเจด็บปวดและความทรุกขร์ทรมานอยล่างแสนสาหวัสในทรุกรผปแบบโดยการ
เผชติญกวับนรกและความตายเพราะเหด็นแกล่เรา และโดยการทตีพื่พระองคร์ทรงรวับความทรมานอยล่างใหญล่
หลวงนตีชิ้เองคนเหลล่านวัชิ้นทตีพื่เชพพื่อในพระองคร์อยล่างแทผู้จรติงกด็จะหลรุดพผู้นจากการหวาดกลวัวนรกและความตาย
ไดผู้อยล่างสติชิ้นเชติง” ฟานตินวัสไดผู้ถผกจวับแขวนคอ จากนวัชิ้นศพของทล่านกด็ยวังถผกเผาจนกลายเปฟ็นเถผู้าถล่านแลผู้วถผก
นทาไปโปรยใหผู้ลอยกระจวัดกระจายไปตามลมอตีกดผู้วย 

โดมตินติควัส ซนพื่งเปฟ็นทหารทตีพื่มตีการศนกษา เมพพื่อทล่านไดผู้อล่านขผู้อเขตียนหลายเรพพื่องทตีพื่โตผู้แยผู้งเกตีพื่ยวกวับหลวักความเชพพื่อ 
ทล่านจนงยอมเปลตีพื่ยนความเชพพื่อไปเปฟ็นโปรแตสแตดุ๊นทร์ทตีพื่รผู้อนรนในทางของพระเจผู้าและไดผู้ปลตีกตวัวไปหลบอยผล่
เสตียทตีพื่เมพองพลาเซด็นเทตีย และทตีพื่เมพองนตีชิ้เองทล่านไดผู้เทศนาขล่าวประเสรติฐอยล่างตรงไปตรงมาใหผู้ทตีพื่ประชรุมซนพื่งมตี
คนเปฟ็นอวันมากไดผู้เขผู้ามารล่วมฟปังทล่านแบล่งปปันพระวจนะของพระเจผู้า มตีอยผล่ววันหนนพื่งโดมตินติควัสไดผู้กลล่าวสรรุปใน
ตอนทผู้ายของคทาเทศนาของทล่านวล่า “ถผู้าทตีพื่ประชรุมเขผู้ามารล่วมประชรุมในววันพรรุล่งนตีชิ้ ขผู้าพเจผู้าจะอธติบายถนง
ลวักษณะของผผผู้ทรยศตล่อพระครติสตร์ใหผู้ทล่านทวัชิ้งหลายไดผู้รวับทราบ และจะระบายสตีสรรคร์ของมวันตามความ
เปฟ็นจรติงใหผู้ทล่านทวัชิ้งหลายทราบวล่ามวันมตีรผปรล่างลวักษณะอยล่างไรไดผู้อยล่างชวัดเจน”

ววันรรุล่งขนชิ้น มตีฝผงชนกลรุล่มใหญล่เขผู้ามารล่วมประชรุมกวันในววันนวัชิ้น แตล่ขณะทตีพื่โดมตินติควัสกทาลวังจะเรติพื่มเทศนาอยผล่นวัชิ้น
เอง ผผผู้รวักษากฎหมายบผู้านเมพองคนหนนพื่งกด็วติพื่งขนชิ้นไปบนเวทตีธรรมาสนร์และครุมตวัวโดมตินติควัสไวผู้ซนพื่งทล่านกด็ยอมใหผู้
จวับกรุมแตล่โดยดตี ขณะทตีพื่ทล่านเดตินไปกวับผผผู้รวักษากฎหมายบผู้านเมพองคนนวัชิ้นทล่านกด็ไดผู้กลล่าวขนชิ้นดผู้วยขผู้อความวล่า



“ตอนแรก ขผู้าพเจผู้ายวังสงสวัยวล่า ททาไมพญามารถนงปลล่อยขผู้าพเจผู้าไวผู้เนติพื่นนานเชล่นนตีชิ้?” และเมพพื่อทล่านถผกนทา
ตวัวไปสอบสวน คทาถามทตีพื่พวกเขาถามทล่านกด็คพอ “เจผู้าจะยอมทติชิ้งหลวักคทาสอนของเจผู้าไหม?” โดมตินติควัสไดผู้
ตอบคทาถามดวังกลล่าววล่า “หลวักคทาสอนของขผู้าพเจผู้าหรพอ?!? ขผู้าพเจผู้าไมล่มตีและไมล่เคยถพอรวักษาหลวักคทาสอน
ของตนเองเลย ทรุกสติพื่งทตีพื่ขผู้าพเจผู้าเทศนานวัชิ้นเปฟ็นหลวักคทาสอนของพระเยซผครติสตร์ และขผู้าพเจผู้ากด็ยอมสละ
เลพอดเนพชิ้อและชตีวติตเพพพื่อปกปป้องหลวักคทาสอนเหลล่านตีชิ้ดผู้วย ขผู้าพเจผู้าเหด็นวล่าเปฟ็นความชพพื่นชมยตินดตีทตีพื่จะไดผู้รวับ
ความทรุกขร์ทรมานเพราะเหด็นแกล่องคร์พระผผผู้ไถล่ของขผู้าพเจผู้า” แลผู้วพวกเขากด็ไดผู้ใชผู้วติธตีการทรุกอยล่างเพพพื่อจะ
ททาใหผู้โดมตินติควัสยอมทตีพื่จะละทติชิ้งความเชพพื่อของทล่านและหวันกลวับไปรวับเอาความเชพพื่อผติด ๆ ของศาสนจวักร
แหล่งกรรุงโรม แตล่เมพพื่อพวกเขาเหด็นวล่าการชวักจผงและการแสดงอาการขล่มขผล่อาฆาตมาดรผู้ายใชผู้ไมล่ไดผู้ผล ทล่าน
จนงถผกตวัดสตินประหารชตีวติต และไดผู้ถผกแขวนคอตายกลางตลาดในเมพองนวัชิ้นเอง

กาลตีสติอวัส สรุภาพบรุรรุษชาวโปรแตสแตดุ๊นทร์ซนพื่งอาศวัยอยผล่ใกลผู้ ๆ กวับปราสาทเซผู้นทร์แองเจลโลล่ ทล่านไดผู้ถผก
จวับกรุมดผู้วยเหตรุจากความเชพพื่อของทล่าน เพพพื่อนฝผงของทล่านจนงใชผู้ความพยายามอยล่างทตีพื่สรุดมากมายหลาย
ประการจนสามารถททาใหผู้ทล่านละทติชิ้งความเชพพื่อดวัชิ้งเดติมและยอมเหด็นชอบกวับหลวักคทาสอนอวันงมงายทตีพื่เผย
แพรล่โดยศาสนจวักรแหล่งกรรุงโรม อยล่างไรกด็ตามเมพพื่อกาลตีสติอวัสไดผู้สตติกลวับคพนมาและสทานนกถนงความผติดของ
ทล่านทล่านกด็ไดผู้ประกาศขอหวันกลวับจากการละทติชิ้งความเชพพื่อของตนอยล่างเปปิดเผยตล่อหนผู้าคนทวัชิ้งปวง ทล่านจนง
ถผกจวับกรุมและถผกพติพากษาใหผู้นทาตวัวทล่านไปเผาเสตียดผู้วยไฟ เพราะฉะนวัชิ้นทล่านจนงถผกลล่ามโซล่ไวผู้กวับไมผู้ทตีพื่ปปักอยผล่
บนพพชิ้น ทล่านไดผู้ถผกปลล่อยใหผู้อยผล่ในสภาพนตีชิ้หลายชวัพื่วโมงกล่อนทตีพื่ไฟจะถผกจรุดขนชิ้นทตีพื่ไมผู้ฟฟนเหลล่านวัชิ้นเพพพื่อใหผู้
ภรรยา ญาตติพตีพื่นผู้อง และเพพพื่อนฝผงทตีพื่หผู้อมลผู้อมอยผล่นวัชิ้นไดผู้มตีโอกาสเกลตีชิ้ยกลล่อมและพผดจาหวล่านลผู้อมใหผู้ทล่าน
เลติกลผู้มความดติดของทล่านเสตีย อยล่างไรกด็ตามกาลตีสติอวัสยวังคงรวักษาความมวัพื่นคงอวันเดด็ดเดตีพื่ยวในความเชพพื่อของ
ทล่านไวผู้อยล่างเหนตียวแนล่นและไดผู้อผู้อนวอนใหผู้เพชฌฆาตลงมพอจรุดไฟทตีพื่ไมผู้เพพพื่อเผาทล่านเสตียเลย ในทตีพื่สรุด
เพชฌฆาตกด็ยอมททาตามความประสงคร์ของทล่าน และในไมล่ชผู้ากาลตีสติอวัสกด็ถผกเผาผลาญไปในเปลวไฟซนพื่งไดผู้
โหมลรุกไหมผู้อยล่างรวดเรด็วอยล่างนล่าอวัศจรรยร์ใจและททาใหผู้ทล่านเสตียชตีวติตภายในเวลาไมล่กตีพื่นาทตีเทล่านวัชิ้น

หลวังจากทตีพื่สรุภาพบรุรรุษทล่านนตีชิ้พลตีชตีพไปไมล่นานนวักกด็มตีพวกโปรแตสแตดุ๊นทร์อตีกจทานวนมากทตีพื่ถผกประหารชตีวติต
เพราะความเชพพื่อของพวกเขาในหลาย ๆ สล่วนของประเทศอติตาลตี ซนพื่งนตีพื่ถพอเปฟ็นขผู้อพติสผจนร์ทตีพื่แนล่ชวัดถนงความ
เชพพื่ออยล่างเอาจรติงเอาจวังของพวกเขาโดยการพลตีชตีพนตีชิ้เอง



เหตตุการณซ์เกกกี่ยวกรับการขข่มเหงในแควผู้นโบฮกเมกย
และในประเทศเยอรมรันภายใตผู้อคานาจของสรันตะปาปา

การทตีพื่พวกโรมวันคาทอลติกไดผู้ใชผู้ความรรุนแรงกวับครติสตจวักรทวัชิ้งหลายในแควผู้นโบฮตีเมตีย (ซนพื่งอยผล่ในประเทศ
เชด็คโกสโลวาเกตีย) ททาใหผู้สมาชติกของครติสตจวักรเหลล่านวัชิ้นตผู้องสล่งผผผู้รวับใชผู้พระเจผู้า 2 คนและพตีพื่นผู้องสมาชติก
ครติสเตตียนอตีก 4 คนไปยวังกรรุงโรมในปปี ค.ศ.977 เพพพื่อขอใหผู้สวันตะปาปาชล่วยหาทางผล่อนคลายความทรุกขร์
แกล่พวกเขา หลวังจากทตีพื่เกติดความลล่าชผู้าอยผล่ชวัพื่วระยะเวลาหนนพื่ง ขผู้อเรตียกรผู้องของพวกเขากด็ไดผู้รวับการตอบ
สนองตามทตีพื่ขอมานวัชิ้น ความทรุกขร์โศกของพวกเขาจนงไดผู้บรรเทาเบาบางลง มตีระบรุเอาไวผู้อยล่างเฉพาะ
เจาะจงอยผล่ 2 เรพพื่องทตีพื่พวกเขาไดผู้รวับการยตินยอมใหผู้สามารถกระททาไดผู้กด็คพอ การไดผู้รวับอนรุญาตใหผู้จวัดการ
นมวัสการพระเจผู้าโดยใชผู้ภาษาของพวกเขาเอง และอนรุญาตใหผู้ครติสเตตียนธรรมดาสามารถรวับจอกนชิ้ทาองรุล่น
ในพติธตีมหาสนติทไดผู้ดผู้วย (ตามธรรมเนตียมสทาหรวับพติธตีมหาสนติทอวันศวักดติธิ์สติทธติธิ์ของคาทอลติกนวัชิ้นมตีแตล่บาทหลวง
ผผผู้ประกอบพติธตีเทล่านวัชิ้นทตีพื่สามารถจะรวับจอกเหลผู้าองรุล่นของเขาไดผู้) 

อยล่างไรกด็ตามอตีกไมล่นานตล่อมา ไดผู้เกติดการโตผู้เถตียงกวันอยล่างรรุนแรงขนชิ้นอตีก สวันตะปาปาคนแลผู้วคนเลล่าทตีพื่สพบ
ตทาแหนล่งตล่อ ๆกวันมาไดผู้พยายามใชผู้อทานาจทวัชิ้งหมดทตีพื่เขามตีอยผล่นวัชิ้นเพพพื่อจะครอบงทาความคติดของชาวโบฮตีเมตีย
ใหผู้ไดผู้ ชาวโบฮตีเมตียจนงพยายามตล่อสผผู้ดติชิ้นรนดผู้วยจติตใจทตีพื่เขผู้มแขด็งและเดด็ดเดตีพื่ยว เพพพื่อจะรวักษาเสรตีภาพในการ
นมวัสการของพวกเขาไวผู้

ในปปี ค.ศ.1375 มตีคณะบรุคคลทตีพื่เปฟ็นเพพพื่อนกวันบางคนซนพื่งมตีความรผู้อนรนในการประกาศขล่าวประเสรติฐจนงไดผู้
ททาเรพพื่องรผู้องเรตียนไปยวังกษวัตรติยร์ชารร์ลสแหล่งประเทศโบฮตีเมตีย เพพพื่อทผลขอใหผู้พระองคร์ทรงเรตียกใหผู้มตีการ
ประชรุมสภาเพพพื่อสอบสวนเรพพื่องการใชผู้อทานาจในทางทตีพื่ผติดซนพื่งกทาลวังคพบคลานเขผู้ามาในครติสตจวักรและมตีผลก
ระทบตล่อการปฏติรผปความเชพพื่อโดยทวัพื่วไป กษวัตรติยร์ชารร์ลสเองไมล่ทราบวล่าจะดทาเนตินการอยล่างไรดตี จนงไดผู้
ตติดตล่อขอคทาแนะนทาจากสวันตะปาปา เมพพื่อสวันตะ -ปาปาทราบเรพพื่องเขผู้ากด็รผผู้สนกโกรธแคผู้นกวับเรพพื่องนตีชิ้เปฟ็นอยล่าง
ยติพื่ง และไดผู้ตอบมาเพตียงวล่า “ใหผู้ลงโทษพวกทตีพื่บวังอาจประพฤตติออกนอกลผล่นอกทาง” เมพพื่อเปฟ็นเชล่นนวัชิ้น
กษวัตรติยร์จนงไดผู้เนรเทศทรุกคนทตีพื่มตีสล่วนในการรผู้องเรตียนดวังกลล่าว และเพพพื่อทตีพื่จะแสดงออกถนงความรผู้อนรนทตีพื่
พระองคร์มตีตล่อสวันตะปาปา จนงไดผู้ทรงออกกฎหมายอตีกมากมายเพพพื่อจทากวัดเสรตีภาพในการนวับถพอศาสนาใน
ประเทศนตีชิ้



อยล่างไรกด็ตาม เหยพพื่อจากการถผกขล่มเหงในแควผู้นโบฮตีเมตียกด็ยวังไมล่มากนวักจนกระทวัพื่งหลวังจากทตีพื่จอหร์น ฮวัสสร์
และเจโรมแหล่งกรรุงปรดุ๊ากถผกเผาดผู้วยไฟแลผู้วการขล่มเหงจนงเรติพื่มรรุนแรงยติพื่งขนชิ้นและมตีจทานวนผผผู้พลตีชตีพกด็เพติพื่ม
จทานวนมากขนชิ้นเรพพื่อย ๆ นวักปฏติรผปทตีพื่สทาควัญทวัชิ้งสองทล่านนตีชิ้ไดผู้ถผกพติพากษาลงโทษและประหารชตีวติตตามขผู้อ
เสนอของสวันตะปาปาและคณะตวัวแทนบาทหลวง

การพลตีชตีพของจอหร์น ฮวัสสร์ กวับ เจโรม แหล่งกรรุงปรดุ๊าก (เมพองหลวงของประเทศเชด็คโกสโลวาเกตีย) นวัชิ้นไดผู้
เพติพื่มความเกลตียดชวังทตีพื่พวกคาทอลติกมตีตล่อคนทตีพื่มตีความเชพพื่อแบบปฏติรผปมากยติพื่งขนชิ้น ดวังนวัชิ้นพวกเขาจนงตผู้องพลตี
ชตีวติตเพราะสาเหตรุจากการเปฟ็นครติสเตตียนนวัชิ้น บรุรรุษผผผู้ยติพื่งใหญล่และเครล่งครวัดในทางของพระเจผู้าทวัชิ้ง 2 ทล่านนตีชิ้
ไดผู้ถผกพติพากษาลงโทษตามคทาสวัพื่งของสภาแหล่งเมพองคอนสแตนซร์ ซนพื่งตอนนวัชิ้นไดผู้มตีขรุนนางคนสทาควัญของ
แควผู้นโบฮตีเมตียถนง 58 คนพยายามทตีพื่จะยพพื่นมพอเขผู้าชล่วยเหลพอคนทวัชิ้ง 2 คนนตีชิ้ใหผู้หลรุดพผู้นจากความตาย 
อยล่างไรกด็ตามทวัชิ้ง 2 คนไดผู้ถผกเผาเสตียดผู้วยไฟ และสวันตะปาปาไดผู้รล่วมมพอกวับสภาแหล่งเมพองคอนสแตนซร์ใน
การออกคทาสวัพื่งใหผู้คณะบาทหลวงโรมวันคาทอลติกทรุกแหล่งตวัดสามวัคคตีธรรมกวับทรุกคนทตีพื่รวับเอาแนวความคติด
ของคนทวัชิ้งสอง หรพอแมผู้แตล่แสดงความสงสารในชะตากรรมของคนทวัชิ้งสอง ผลทตีพื่ตามมาเนพพื่องจากการออก
คทาสวัพื่งเหลล่านตีชิ้กด็ททาใหผู้เกติดความขวัดแยผู้งอยล่างรรุนแรงระหวล่างพวกโรมวันคาทอลติกกวับพวกปฏติรผปทตีพื่เปฟ็นชาวโบ
ฮตีเมตีย และททาใหผู้พวกปฏติรผปชาวโบฮตีเมตียตผู้องถผกขล่มเหงอยล่างรรุนแรง 

สล่วนทตีพื่กรรุงปรดุ๊ากนวัชิ้นการขล่มเหงกด็รรุนแรงสรุดขตีด จนในทตีพื่สรุดพวกปฏติรผปทตีพื่ถผกบตีบควัชิ้นใหผู้จนตรอกนวัชิ้นกด็ไดผู้ลรุกขนชิ้น
มาปป้องกวันตนเองโดยบรุกเขผู้าโจมตตีททาเนตียบรวัฐสภา และไดผู้จวับสมาชติกรวัฐสภา 12 คนพรผู้อมดผู้วยโฆษกของ
เขาโยนลงมาจากหนผู้าตล่างหลายบานทตีพื่มตีอยผล่ในททาเนตียบแหล่งนวัชิ้น เมพพื่อสวันตะปาปาทราบขล่าวนตีชิ้จนงไดผู้เดตินทาง
ไปยวังเมพองฟลอเรนซร์ และไดผู้ททาการตวัดสามวัคคตีธรรมกวับพวกปฏติรผปชาวโบฮตีเมตียตล่อหนผู้าสาธารณะชน
ทวัพื่วไป ซนพื่งเทล่ากวับเปฟ็นการปลรุกเรผู้าใหผู้จวักรพรรดติแหล่งประเทศเยอรมวัน บรรดากษวัตรติยร์ เจผู้าชายและทล่านดรุดุ๊ค
ทวัชิ้งหลายลรุกขนชิ้นจวับอาวรุธเพพพื่อกวาดลผู้างเผล่าพวันธรุร์นตีชิ้ใหผู้สติชิ้นซากไป โดยทตีพื่พวกเขาไดผู้รวับการหนรุนใจจากการ
สวัญญาวล่าแมผู้แตล่คนทตีพื่ชวัพื่วชผู้าทตีพื่สรุดกด็จะไดผู้รวับการอภวัยโทษความผติดบาปทวัชิ้งสติชิ้น ถผู้าคนนวัชิ้นสามารถฆล่าโปรแตส
แตนทร์ชาวโบฮตีเมตียไดผู้แมผู้เพตียงคนเดตียวกด็ตาม เรพพื่องนตีชิ้กด็ลงเอยดผู้วยสงครามนองเลพอดเพราะมตีเจผู้าชายชาว
โรมวันคาทอลติกหลายองคร์ไดผู้รวับหนผู้าทตีพื่ในการกวาดลผู้างประชาชนทตีพื่เขาเหด็นวล่าอยผล่นอกกฎหมายนตีชิ้ ขณะ
เดตียวกวันชาวโบฮตีเมตียกด็เตรตียมพรผู้อมทตีพื่จะตอบโตผู้พวกเหลล่านวัชิ้นอยล่างเขผู้มแขด็งจนถนงทตีพื่สรุด กองทวัพ



โรมวันคาทอลติกไดผู้ชวัยชนะเหนพอกองกทาลวังของพวกโปรแตสแตนทร์ในการสผผู้รบทตีพื่เมพอง -ควัทเทด็นเบติรร์ก จนงไดผู้
ควบครุมตวัวนวักโทษไปยวังเหมพองลนก 3 แหล่งซนพื่งอยผล่ใกลผู้ ๆ เมพองนวัชิ้นและไดผู้จวับคนหลายรผู้อยคนโยนลงไปกอง
ทวับถมกวันในเหมพองเหลล่านวัชิ้นททาใหผู้พวกเขาตผู้องตายในสภาพทตีพื่นล่าสลดหดหผล่ใจยติพื่งนวัก

จวักรพรรดติเฟอรร์ดติแนนดร์ ซนพื่งมตีความเกลตียดชวังตล่อพวกโปรแตสแตนทร์อยล่างทตีพื่สรุดกด็ทรงดทารติวล่า พระองคร์ยวัง
กดขตีพื่ขล่มเหงพวกเขาไมล่เพตียงพอจนงไดผู้ตวัชิ้งศาลสผงสทาหรวับพวกนวักปฏติรผป โดยใชผู้แผนการของศาลสอบสวน
และลงโทษทตีพื่ทราบมาวล่าพวกทตีพื่มตีความเชพพื่อแบบปฏติรผปเหลล่านตีชิ้จะตผู้องยผู้ายจากทตีพื่หนนพื่งไปอยผล่อตีกทตีพื่หนนพื่งและ
จะมตีกองทหารตติด ตามไปดผู้วยเสมอ ศาลสผงนตีชิ้สล่วนใหญล่ประกอบดผู้วยพวกเยซผอติท (บาทหลวงทตีพื่มตีตทาแหนล่ง
ตามลทาดวับชวัชิ้นกลรุล่มเยซผอติทในศาสนาโรมวันคาทอลติก) ซนพื่งคทาตวัดสตินของพวกนตีชิ้จะไมล่เปปิดโอกาสใหผู้มตีการยพพื่น
อรุทธรณร์เลย คณะศาลสผงทตีพื่กระหายเลพอดเหลล่านตีชิ้ซนพื่งตติดตามดผู้วยกองทหารครุผู้มกวันไดผู้เดตินทางไปทวัพื่วแควผู้นโบ
ฮตีเมตีย ซนพื่งมวักจะไมล่คล่อยมตีการสอบสวนและไมล่คล่อยจะเหด็นนวักโทษกวันบล่อยนวัก เพราะพวกเขาอนรุญาตใหผู้
พวกทหารฆาตกรรมพวกโปรแตสแตนทร์ไดผู้ตามอทาเภอใจ แลผู้วคล่อยรายงานเรพพื่องทตีพื่เกติดขนชิ้นตล่อศาลสผง
ตามใจปรารถนาของตวัวเอง
 
หลวังจากนวัชิ้นไมล่นานจวักรพรรดติกด็ออกคทาสวัพื่งลวับใหผู้จวับกรุมขรุนนาง และผผผู้มตีเกตียรตติทรุกคนทตีพื่เกตีพื่ยวขผู้องกวับการ
สนวับสนรุนความเชพพื่อของพวกโปรแตสแตนทร์ พระองคร์ไดผู้รล่วมเสนอชพพื่อของเฟรดเดอรติค ซนพื่งเปฟ็นทล่านเคผู้าทร์ผผผู้
มตีสติทธติทตีพื่จะเขผู้ารวับการพติจารณาจากเมพองไรนร์ใหผู้ขนชิ้นเปฟ็นกษวัตรติยร์แหล่งแควผู้นโบฮตีเมตีย 

มตีคนถผกจวับกรุมทวันทตีในคพนเดตียวจทานวน 50 คนและถผกนทาตวัวไปยวังปราสาทแหล่งเมพองปรดุ๊าก ขณะเดตียวกวัน
ทรวัพยร์ สตินของคนทตีพื่ไมล่ไดผู้อยผล่ทตีพื่นวัชิ้นกด็ถผกยนด และพวกเขาไดผู้ถผกประกาศวล่าเปฟ็นคนนอกกฎหมาย และมตี
การนทาชพพื่อของพวกทตีพื่ไมล่ไดผู้อยผล่ทตีพื่นวัพื่นในววันจวับกรุมนวัชิ้นไปตติดไวผู้ทตีพื่ตะแลงแกงแขวนคอ เพพพื่อเปฟ็นเครพพื่องแสดงใหผู้
เหด็นถนงความอวัปยศตล่อหนผู้าสาธารณะชนทวัพื่วไป

ภายหลวังศาลสผงสทาหรวับพวกนวักปฏติรผปกด็ไดผู้ดทาเนตินการทตีพื่จะพติจารณาคดตีคนเหลล่านวัชิ้นทตีพื่ถผกจวับกรุม ในจทานวน
คณะผรุผู้พติพากษาในศาลสผงนตีชิ้มตีพวกโปรแตสแตนทร์ 2 คนทตีพื่ไดผู้ทติชิ้งความเชพพื่อของตนไดผู้รวับการแตล่งตวัชิ้งใหผู้เปฟ็นผผผู้
ททาการสอบสวนคนเหลล่านวัชิ้นดผู้วย ผผผู้ททาการสอบสวนทวัชิ้ง 2 คนนตีชิ้ไดผู้ถามคทาถามทตีพื่ไรผู้สาระอยล่างดผหมติพื่น
เหยตียดหยาม ซนพื่งททาใหผู้ขรุนนางผผผู้หนนพื่งทตีพื่รวักพระเจผู้ารผผู้สนกไมล่พอใจเปฟ็นอยล่างยติพื่งจนงไดผู้เดตินออกมาเปปิดอกของ



ทล่านออกพลางเปลล่งเสตียงพผดออกมาอยล่างดวังวล่า “ฟปันตรงนตีชิ้สติ แลผู้วตรวจดผหวัวใจของขผู้าพเจผู้า ทล่านจะไมล่
พบสติพื่งอพพื่นใดเลยนอกจากความรวักในการนมวัสการพระเจผู้า และความรวักในเสรตีภาพเทล่านวัชิ้น นตีพื่เองเปฟ็นแรง
จผงใจทตีพื่ททาใหผู้ขผู้าพเจผู้าตผู้องออกมาตล่อสผผู้ และขผู้าพเจผู้ากด็เตด็มใจทตีพื่จะตายเพพพื่อปกปป้องสติพื่งเหลล่านตีชิ้ดผู้วย”

เนพพื่องจากไมล่มตีนวักโทษคนใดยอมทติชิ้งความเชพพื่อของตน หรพอยอมรวับวล่าตวัวเองไดผู้กระททาผติด ดวังนวัชิ้นพวกเหลล่า
นตีชิ้จนงถผกประกาศวล่ามตีความผติดทรุกคน อยล่างไรกด็ตามการพติพากษานวัชิ้นกด็ขนชิ้นอยผล่กวับจวักรพรรดตินวัพื่นเอง เมพพื่อ
กษวัตรติยร์องคร์นวัชิ้นไดผู้อล่านชพพื่อของเขาทวัชิ้งหลาย และอล่านขผู้อหาทตีพื่มตีตล่อพวกเขาแลผู้ว พระองคร์กด็ทรงพติพากษา
ทรุกคนในลวักษณะ ตล่าง ๆ คทาพติพากษาของพระองคร์นวัชิ้นมตีอยผล่ 4 รผปแบบ ไดผู้แกล่ การประหารชตีวติต, การ
เนรเทศ, การจทาครุกตลอดชตีวติต และถผู้าพระองคร์กทาลวังอารมณร์ดตีกด็จะทรงพติพากษาเพตียงแคล่ใหผู้จทาครุกเทล่านวัชิ้น

มตีอยผล่ 20 คนทตีพื่ไดผู้รวับคทาสวัพื่งใหผู้นทาตวัวมาลงโทษกด็ไดผู้รวับการแจผู้งใหผู้ทราบวล่า พวกเขามตีสติทธติธิ์ทตีพื่จะเชติญนวักบวช
ในพวกเยซผอติท (บาทหลวงทตีพื่มตีตทาแหนล่งตามลทาดวับชวัชิ้นกลรุล่มเยซผอติทในศาสนาโรมวันคาทอลติก) รวมทวัชิ้ง
บาทหลวง หรพอพวกทตีพื่มตีตทาแหนล่งตามลทาดวับชวัชิ้นกลรุล่มอพพื่น ๆ ของโรมวันคาทอลติกมาเพพพื่อขอคทาปรนกษาหรพอ
ชล่วยเตรตียมใจเขาใหผู้พรผู้อมสทาหรวับการเปลตีพื่ยนแปลงในชตีวติตอยล่างนล่ากลวัวทตีพื่จะเกติดขนชิ้นนตีชิ้ แตล่จะไมล่อนรุญาตใหผู้
สนทนากวับโปรแตสแตนทร์คนหนนพื่งคนใดเลย พวกเขาไดผู้ปฏติเสธขผู้อเสนอนตีชิ้โดยสติชิ้นเชติง และไดผู้ใชผู้ความ
พยายามทรุกวติถตีทางทตีพื่จะหนรุนใจซนพื่งกวันและกวันในภาวะควับขวันเชล่นนตีชิ้ 

แลผู้วตอนเชผู้าของววันลงโทษกด็มาถนง มตีการยติงปฟนใหญล่เพพพื่อเปฟ็นสวัญญาณบอกใหผู้นทาตวัวนวักโทษเหลล่านวัชิ้นจาก
ปราสาทไปยวังตลาดกลางเมพอง ซนพื่งมตีเวทตีทตีพื่ใชผู้สทาหรวับลงโทษเตรตียมไวผู้แลผู้ว กองทหารไดผู้เขผู้าแถวอยล่างเปฟ็น
ระเบตียบเพพพื่อเขผู้ารล่วมในพติธตีประหารชตีวติตนตีชิ้ จากนวัชิ้นพวกนวักโทษกด็เดตินออกมาจากปราสาทผล่านพวกทหาร 
พวกเยซผอติท พวกบาทหลวง และพวกเพชฌฆาตดผู้วยความภาคภผมติใจในศวักดติธิ์ศรตี และมตีความชพพื่นชมยตินดตี
โดยมตีประชาชนจทานวนมากมารล่วมชรุมนรุมกวันเพพพื่อดผจรุดจบของผผผู้ยอมพลตีชตีพเหลล่านตีชิ้

คนสคาครัญบางคนทกกี่ไดผู้พลกชกพในการประหารชกวริตครรัขึ้งนกขึ้

ทล่านลอรร์ด สไชลติคซนพื่งเปฟ็นขรุนนางอายรุประมาณ 50 ปปี เมพพื่อทล่านไดผู้รวับการแจผู้งวล่าทล่านจะตผู้องถผกดนงแยก
สล่วนตล่าง ๆของรล่างกายใหผู้ขาดเปฟ็น 4 ทล่อนและอววัยวะตล่าง ๆของทล่านจะกระจวัดกระจายไปตามทตีพื่ตล่าง ๆ 



ทล่านกด็ยติชิ้ม และกลล่าววล่า “การไมล่มตีหลรุมฝปังศพนวัชิ้นเปฟ็นเพตียงเรพพื่องเลด็กนผู้อย” แลผู้วสรุภาพบรุรรุษผผผู้มตีศวักดติธิ์ศรตีคน
หนนพื่งซนพื่งยพนอยผล่ขผู้าง ๆไดผู้รผู้องขนชิ้นวล่า “เจผู้านายของขผู้าพเจผู้าเออ๋ย จงกลผู้าหาญเถติด” ทล่านกด็ตอบวล่า “ขผู้าพเจผู้า
เปฟ็นทตีพื่โปรดปรานของพระเจผู้าซนพื่งกด็เพตียงพอแลผู้วทตีพื่จะชวักนทาจติตใจของขผู้าพเจผู้าใหผู้มตีความกลผู้าหาญ ขผู้าพเจผู้า
ไมล่ไดผู้กวังวลหรพอขลาดกลวัวตล่อความตายเลย ขผู้าพเจผู้ากทาลวังเผชติญหนผู้ากวับความตายในสนามรบฝป่ายจติต
วติญญาณเพพพื่อตล่อสผผู้กวับผผผู้ทรยศตล่อพระครติสตร์แลผู้ว” หลวังจากทตีพื่ทล่านไดผู้กลล่าวคทาอธติษฐานอยล่างสวัชิ้น ๆซชิ้ทากวัน
หลายครวัชิ้งแลผู้ว ทล่านกด็บอกเพชฌฆาตวล่า ตวัวทล่านเองพรผู้อมแลผู้ว เพชฌฆาตคนนวัชิ้นจนงฟปันมพอขวาและศตีรษะ
ของทล่านออก จากนวัชิ้นกด็นทาตวัวไปดนงรล่างใหผู้แยกออกเปฟ็น 4 ทล่อน

เหยพพื่อสวังหารอตีกคนหนนพื่งคพอทล่านวติสเคผู้านร์ วตินซร์สลอส ขรุนนางทตีพื่นล่านวับถพอผผผู้นตีชิ้มตีอายรุถนง 70 ปปีแลผู้ว และมตี
เกตียรตติยศชพพื่อเสตียงเทล่า ๆกวับในเรพพื่องความเครล่งครวัดในทางของพระเจผู้า การเปฟ็นผผผู้มตีความรผผู้ดตี และมตี
อวัธยาศวัยไมตรตีรวับแขกดตี การสผญเสตียทรวัพยร์สมบวัตติฝป่ายโลกนวัชิ้นมตีผลกระทบตล่อจติตใจของทล่านนผู้อยมาก 
ขณะเมพพื่อบผู้านของทล่านถผกพวังเขผู้าไป ทรวัพยร์สตินของทล่านไดผู้ถผกยนด และทตีพื่ดตินกด็ถผกรติบเอาไปดผู้วยนวัชิ้น ทล่าน
เพตียงแตล่พผดดผู้วยความสงบเปฟ็นอยล่างยติพื่งวล่า “องคร์พระผผผู้เปฟ็นเจผู้าไดผู้ทรงประทานแกล่ขผู้าพเจผู้า และองคร์พระผผผู้
เปฟ็นเจผู้ากด็ทรงเอาไปจากขผู้าพเจผู้า ขณะนตีชิ้ขผู้าพเจผู้าชราภาพมากแลผู้วและปรารถนาทตีพื่จะถวายชตีวติตแลผู้ว เพพพื่อ
ขผู้าพเจผู้าจะไมล่ตผู้องเปฟ็นพยานรวับรผผู้ถนงความชวัพื่วรผู้ายตล่าง ๆ ทตีพื่กทาลวังคอยทล่าจะขยชิ้ทาประเทศของขผู้าพเจผู้า ทล่าน
ทวัชิ้งหลายกด็กระหายทตีพื่จะดพพื่มเลพอดของขผู้าพเจผู้ามาตวัชิ้งนานแลผู้ว เอาเลพอดของขผู้าพเจผู้าไปเถติด เพราะวล่า
พระเจผู้าจะทรงเปฟ็นผผผู้แกผู้แคผู้นแทนขผู้าพเจผู้าเอง” เมพพื่อไดผู้กลล่าวเชล่นนวัชิ้นแลผู้วทล่านกด็เดตินเขผู้าไปใกลผู้ทล่อนไมผู้ทตีพื่ททา
เปฟ็นเขตียงใชผู้รองศตีรษะทตีพื่จะตวัดออกนวัชิ้น ทล่านไดผู้ลผบเคราอวันขาวโพลนของทล่านพลางวล่า “เคราทตีพื่นล่านวับถพอ
ของขผู้าพเจผู้าเออ๋ย บวัดนตีชิ้เกตียรตติยศอวันยติพื่งใหญล่กทาลวังจะตามเจผู้าไปพรผู้อมดผู้วยมงกรุฎแหล่งการพลตีชตีพจะเปฟ็น
สล่วนแบล่งของเจผู้าสล่วน”

ทล่านลอรร์ด ฮาแรนทร์ เปฟ็นสรุภาพบรุรรุษผผผู้มตีเกตียรตติซนพื่งความสามารถทตีพื่ตติดตวัวมากวับทล่านนวัชิ้นกด็ไดผู้รวับการขวัดเกลา
และปรรุงแตล่งใหผู้ดตีขนชิ้นจากการทตีพื่ทล่านไดผู้มตีโอกาสทล่องเทตีพื่ยวไปตามทตีพื่ตล่าง ๆ โดยทล่านไดผู้ไปเยพอนสถานทตีพื่
สทาควัญ ๆในทวตีปยรุโรป เอเชตียและแอฟรติกา ขผู้อหาตล่าง ๆทตีพื่มตีตล่อทล่านคพอ การทตีพื่ทล่านเปฟ็นพวกโปรแตสแตน
ทร์คนหนนพื่ง และไดผู้ถวายคทาสวัตยร์ปฏติญาณวล่าจะจงรวักภวักดตีตล่อทล่านเคผู้าทร์เฟรดเดอรติคแหล่งเมพองไรนร์ ซนพื่งเปฟ็น
ขรุนนางผผผู้มตีสติทธติธิ์ทตีพื่จะไดผู้รวับการแตล่งตวัชิ้งใหผู้ดทารงกษวัตรติยร์แหล่งแควผู้นโบฮตีเมตีย เมพพื่อทล่านลอรร์ด ฮาแรนทร์ไดผู้เดติน
ขนชิ้นไปบนเวทตีประหารแลผู้วทล่านกด็กลล่าววล่า “ขผู้าพเจผู้าเคยเดตินไปหลายประเทศ และไดผู้เดตินทางผล่าน



ประเทศทตีพื่ปป่าเถพพื่อนอยผล่หลายประเทศ แมผู้กระนวัชิ้นกด็ตามขผู้าพเจผู้ากด็ไมล่เคยพบความเหตีชิ้ยมโหดทตีพื่ไหนจะมตีมาก
เทล่ากวับประเทศบผู้านเกติดเมพองนอนของตนเองเลย ขผู้าพเจผู้าไดผู้รอดพผู้นจากภยวันตรายนวับไมล่ถผู้วนทวัชิ้งทางบก
และทางทะเล โดยไดผู้ชวัยชนะเหนพอทรุกสติพื่งแตล่ตผู้องมาถผกประหารชตีวติตโดยไมล่มตีความผติดในถติพื่นกทาเนติดของ
ตนเอง เลพอดของขผู้าพเจผู้าไดผู้ถผกตามลล่าโดยคนเหลล่านวัชิ้นทตีพื่ขผู้าพเจผู้าและบรรพบรุรรุษทวัชิ้งหลายของขผู้าพเจผู้าไดผู้
เสตีพื่ยงชตีวติตและชะตากรรมมาเพพพื่อคนเหลล่านวัชิ้นเอง แตล่กลวับมาถผกคนเหลล่านนวัชิ้นลอบกวัดเอาในบผู้านเกติดเมพอง
นอนของตวัวเอง อยล่างไรกด็ตามขอใหผู้พระเจผู้าผผผู้ทรงฤทธานรุภาพทรงโปรดใหผู้อภวัยแกล่พวกเขาดผู้วย เพราะ
พวกเขาไมล่ทราบวล่าเขาไดผู้กระททาอะไรลงไป” แลผู้วเมพพื่อทล่านไดผู้เดตินเขผู้าไปใกลผู้ทล่อนไมผู้ทตีพื่ใชผู้รองศตีรษะนวัชิ้น
ทล่านกด็ครุกเขล่าลง และไดผู้เปลล่งเสตียงรผู้องออกมาอยล่างเตด็มทตีพื่วล่า “โอผู้! ขผู้าแตล่ องคร์พระผผผู้เปฟ็นเจผู้า ขผู้าพระองคร์
ขอมอบวติญญาณจติตของขผู้าพระองคร์ไวผู้ในพระหวัตถร์ของพระองคร์ ขผู้าพระองคร์ไวผู้วางใจในพระองคร์เสมอ 
เหตรุฉะนวัชิ้นขอใหผู้พระผผผู้ไถล่ทตีพื่เปปีปี่ยมดผู้วยความบรติสรุทธติธิ์ทรงโปรดรวับขผู้าพระองคร์ไวผู้ดผู้วยเถติด”
 
ทล่านลอรร์ด เฮด็นรตีพื่ ออทโท เมพพื่อเดตินไปบนเวทตีในตอนแรกกด็ดผเหมพอนจะรผผู้สนกขรุล่นเคพองใจเปฟ็นอยล่างยติพื่ง และไดผู้
พผดขนชิ้นราวกวับวล่าทล่านเองกทาลวังพผดกวับจวักรพรรดติองคร์นวัชิ้นโดยทล่าไดผู้กลล่าววล่า “โอผู้ จวักรพรรดติเฟอรร์ดติแนนดร์ผผผู้
เปฟ็นเผดด็จการทตีพื่ชอบกดขตีพื่ขล่มเหง บวัลลวังกร์ของพระองคร์กด็ตวัชิ้งอยผล่บนกองเลพอด และถผู้าพระองคร์ทรงฆล่า
รล่างกายของขผู้าพเจผู้าเสตีย และดนงอววัยวะของขผู้าพเจผู้าใหผู้กระจวัดกระจายไป อววัยวะเหลล่านวัชิ้นกด็จะยวังลรุกขนชิ้น
มาพติพากษาพระองคร์ไดผู้อตีก” แลผู้วทล่านกด็เงตียบเสตียงลง แตล่เมพพื่อไดผู้เดตินไปเดตินมาซวักครผล่หนนพื่ง ทล่านกด็มตีความ
กลผู้ากลวับคพนมาอตีก และมตีใจสงบเปฟ็นอยล่างยติพื่ง ทล่านจนงไดผู้กลล่าวกวับสรุภาพบรุรรุษแหล่งความเชพพื่ออตีกผผผู้หนนพื่งซนพื่งอยผล่
ใกลผู้ ๆกวันนวัชิ้นวล่า “ขผู้าพเจผู้ารผผู้สนกวรุล่นวายใจเปฟ็นเวลา 2-3 นาทตี แตล่บวัดนตีชิ้ขผู้าพเจผู้ารผผู้สนกวล่าจติตใจของขผู้าพเจผู้าไดผู้
ฟฟฟื้นชพพื่นขนชิ้นแลผู้ว ขอใหผู้พระเจผู้าทรงไดผู้รวับการสรรเสรติญเถติด ความตายไมล่ไดผู้ปรากฏตวัวเปฟ็นเจผู้าแหล่งความนล่า
กลวัวอตีกตล่อไป แตล่ดผเหมพอนวล่าความตายกทาลวังจะเชพชิ้อเชติญใหผู้ขผู้าพเจผู้าเขผู้าไปมตีสล่วนรล่วมกวับความยตินดตีบาง
อยล่างทตีพื่ยวังไมล่มตีใครเคยรผผู้จวักเลย” เมพพื่อทล่านไดผู้ครุกเขล่าลงขผู้างหนผู้าทล่อนไมผู้ทตีพื่ใชผู้รองศตีรษะแลผู้ว ทล่านกด็กลล่าวขนชิ้น
มาอตีกวล่า “ขผู้าแตล่ พระเจผู้าผผผู้ทรงฤทธานรุภาพ ขผู้าพระองคร์ขอฝากวติญญาณของขผู้าพระองคร์ไวผู้กวับพระองคร์ 
ขอพระองคร์ทรงโปรดรวับดวงวติญญาณของขผู้าพระองคร์ไวผู้เพพพื่อเหด็นแกล่พระครติสตร์ และรวับเอาไวผู้ใหผู้อยผล่ตล่อ
เบพชิ้องพระพวักตรร์พระองคร์ดผู้วยเถติด”

ทล่านเซอรร์แกสเปอรร์ แคพลติทซร์ ขรุนนางผผผู้นตีชิ้มตีอายรุถนง 86 ปปีทตีเดตียว เมพพื่อเดตินทางมาถนงแดนประหารแลผู้ว
ทล่านไดผู้กลล่าวกวับหวัวหนผู้าเจผู้าหนผู้าทตีพื่วล่า “จงดผคนโบราณทตีพื่นล่าเวทนาผผผู้นตีชิ้ ซนพื่งเปฟ็นผผผู้ทตีพื่ไดผู้ทผลอผู้อนวอนพระเจผู้า



บล่อย ๆ ขอใหผู้ทรงเอาเขาออกไปจากโลกทตีพื่ชวัพื่วรผู้ายนตีชิ้ แตล่ไมล่สามารถจะททาไดผู้จนมาบวัดนตีชิ้จนงไดผู้บรรลรุตาม
ความปรารถนาของเขา พระเจผู้าไดผู้ทรงรวักษาขผู้าพเจผู้าไวผู้จนถนงปปีเหลล่านตีชิ้ เพพพื่อจะเปฟ็นเปป้าสายตาใหผู้โลก
จวับตามอง และเปฟ็นเครพพื่องบผชาสทาหรวับพระองคร์เอง เพราะฉะนวัชิ้นขอใหผู้นชิ้ทาพระทวัยของพระเจผู้าจงถนงทตีพื่
สทาเรด็จตามนวัชิ้น” เจผู้าหนผู้าทตีพื่คนหนนพื่งไดผู้บอกทล่านวล่าเมพพื่อมาพติจารณาถนงอายรุของทล่านซนพื่งแกล่ชรามากแลผู้ว ดวัง
นวัชิ้นถผู้าทล่านเพตียงแตล่ขออภวัยโทษ ทล่านกด็จะไดผู้รวับการอภวัยโทษทวันทตี ทล่านจนงไดผู้อรุทานออกมาวล่า “ขออภวัย
โทษ ! ขผู้าพเจผู้าจะขออภวัยโทษจากพระเจผู้าผผผู้ซนพื่งขผู้าพเจผู้าไดผู้กระททาผติดบล่อย ๆเทล่านวัชิ้น แตล่ไมล่ใชล่ขออภวัยโทษ
จากจวักรพรรดติผผผู้ซนพื่งขผู้าพเจผู้าไมล่เคยกระททาผติดดผู้วยเลย ถผู้าขผู้าพเจผู้ายพพื่นคทารผู้องเพพพื่อขออภวัยโทษกด็อาจจะมตีมผล
เหตรุอวันควรทตีพื่จะสงสวัยกวันวล่าขผู้าพเจผู้าไดผู้กระททาความผติดอะไรบางอยล่างซนพื่งททาใหผู้ขผู้าพเจผู้าสมควรไดผู้รวับชะตา
กรรมเชล่นนตีชิ้ ไมล่! ไมล่ใชล่เลย เมพพื่อขผู้าพเจผู้าตายโดยไมล่มตีความผติด และตายดผู้วยความรผผู้สนกผติดชอบชวัพื่วดตีทตีพื่ไมล่มตี
มลทตินนตีชิ้ ขผู้าพเจผู้ากด็จะไมล่ถผกแยกตล่างหากจากเพพพื่อนขรุนนางของขผู้าพเจผู้าในความเชพพื่อนวัชิ้น” เมพพื่อกลล่าวเชล่น
นวัชิ้นแลผู้วทล่านกด็ยอมมอบคอของทล่านไวผู้กวับทล่อนไมผู้ทตีพื่ใชผู้รองศตีรษะนวัชิ้นดผู้วยความชพพื่นชมยตินดตี

ครติสโตเฟอรร์ โชเบอรร์ ทวันทตีทตีพื่สรุภาพบรุรรุษทตีพื่มตีศวักดติธิ์ศรตีผผผู้นตีชิ้กผู้าวขนชิ้นไปบนเวทตีประหารนวัชิ้นทล่านกด็กลล่าววล่า 
“ขผู้าพเจผู้ามาในนามของพระเจผู้าเพพพื่อจะตายถวายพระเกตียรตติแดล่พระองคร์ ขผู้าพเจผู้าไดผู้ตล่อสผผู้มาอยล่างดตีแลผู้ว 
และไดผู้ถนงจรุดมรุล่งหมายของเสผู้นทางชตีวติตแลผู้ว เพราะฉะนวัชิ้นเพชฌฆาตของขผู้าพเจผู้าเออ๋ย เจผู้าจงททาหนผู้าทตีพื่ของ
เจผู้าเถติด” เมพพื่อถนงตอนนตีชิ้ทล่านกด็ไดผู้รวับมงกรุฎแหล่งการพลตีชตีพนวัชิ้นทวันทตี

สติเมโอน ซวัสซติคคตียร์ ซนพื่งไมล่ไดผู้เกติดในตระกผลขรุนนาง จนงถผกสวัพื่งใหผู้นทาตวัวไปแขวนคอ ดผเหมพอนวล่าทล่านจะทนรอ
การทตีพื่ตผู้องจากไปนตีชิ้ไมล่ไหว ดวังนวัชิ้นทล่านจนงกลล่าววล่า “ททาไมเวลาทรุก ๆขณะตผู้องมาถล่วงเวลาขผู้าพเจผู้าไวผู้จาก
การทตีพื่จะไดผู้เขผู้าไปในแผล่นดตินของพระครติสตร์เสตียเลล่า”

นาธาเนตียล วอดเนตียนสกตีชิ้ยร์ ไดผู้ถผกแขวนคอโทษฐานทตีพื่ใหผู้การสนวับสนรุนความเชพพื่อของพวกโปรแตสแตนทร์ 
และทตีพื่ตะแลงแกงแขวนคอนวัชิ้นเองพวกเยซผอติท (บาทหลวงทตีพื่มตีตทาแหนล่งตามลทาดวับชวัชิ้นกลรุล่มเยซผอติทใน
ศาสนาโรมวันคาทอลติก) ไดผู้ใชผู้การชวักชวนทรุกวติถตีทางเพพพื่อจะททาใหผู้ทล่านยอมทติชิ้งความเชพพื่อของตนแตล่กด็ไรผู้ผล 
บรุตรชายของทล่านจนงเดตินเขผู้าไปใกลผู้ตะแลงแกงแขวนคอแลผู้วกลล่าวกวับบดาของเขาวล่า “พล่อครวับ ถผู้าพวก
เขาหยติบยพพื่นชตีวติตใหผู้แกล่พล่อโดยมตีเงพพื่อนไขวล่า พล่อตผู้องทติชิ้งความเชพพื่อเสตียกล่อน ขผู้าพเจผู้ากด็ขอวติงวอนใหผู้พล่อระลนก
ถนงพระครติสตร์มากกวล่าสติพื่งอพพื่นใดทวัชิ้งหมด” บติดาของเขากด็ไดผู้ตอบคทาพผดของบรุตรวล่า “บรุตรชายของขผู้าพเจผู้า



เออ๋ย เปฟ็นเรพพื่องทตีพื่นล่ายตินดตีจรติง ๆทตีพื่พล่อไดผู้รวับการเตพอนสตติจากลผกใหผู้ยพนหยวัดอยล่างมวัพื่นคงในความเชพพื่อ แตล่ขอ
อยล่าสงสวัยพล่อเลย ขอใหผู้ลผกพยายามหนรุนใจใหผู้พตีพื่นผู้องชายหญติงของเจผู้า และพวกเดด็ก ๆใหผู้ยนดมวัพื่นในความ
เชพพื่อและคอยสวัพื่งสอนพวกเขาใหผู้เอาอยล่างการยพนหยวัดอยล่างมวัพื่นคงของพล่อนะ” ทวันทตีทตีพื่ทล่านไดผู้กลล่าวถผู้อยคทา
เหลล่านตีชิ้จบลงทล่านกด็ไดผู้รวับเอาความตายทตีพื่มาถนงนวัชิ้นดผู้วยความกลผู้าหาญเปฟ็นอยล่างยติพื่ง

ประวรัตริศาสตรซ์เกกกี่ยวกรับชกวริต การทนทตุกขซ์ทรมาน
และการพลกชกพของดร.จอหซ์น ฮรัสสซ์

ซขกี่งถผกเผาทกกี่เมสืองคอนสแตนซซ์ ในประเทศเยอรมรัน

จอหร์น ฮวัสสร์ เปฟ็นชาวโบฮตีเมตียโดยกทาเนติด ทล่านเกติดในหมผล่บผู้านฮวัสเซนติทซร์ซนพื่งเปฟ็นหมผล่บผู้านแหล่งหนนพื่งในแควผู้น
โบฮตีเมตียเมพพื่อประมาณปปี ค.ศ.1380 บติดาและมารดาของทล่านไดผู้ใหผู้การศนกษาแกล่ทล่านอยล่างดตีทตีพื่สรุดเทล่าทตีพื่
พวกเขาจะใหผู้ไดผู้ เมพพื่อทล่านไดผู้รวับความรผผู้ในดผู้านวรรณกรรมโรมวันและกรตีกจากโรงเรตียนเอกชนเปฟ็นอยล่าง
ดตีแลผู้ว ทล่านกด็ถผกสล่งตวัวไปเรตียนตล่อทตีพื่มหาวติทยาลวัยแหล่งกรรุงปรดุ๊าก ซนพื่งในไมล่ชผู้าทล่านกด็ฉายแววใหผู้เหด็นวล่าเปฟ็นผผผู้
มตีความสามารถ และมตีความขยวันหมวัพื่นเพตียร

ในปปี ค.ศ.1398 ทล่านไดผู้เปฟ็นบวัณฑติตในดผู้านศาสนศาสตรร์ ภายหลวังทล่านไดผู้รวับเลพอกใหผู้เปฟ็นศติษยาภติบาลของ
ครติสตจวักรแหล่งเบด็ธเลเฮด็มในกรรุงปรดุ๊าก และยวังไดผู้เปฟ็นอธติการบดตีของมหาวติทยาลวัยแหล่งนวัชิ้นอตีกดผู้วย 
เนพพื่องจากความไวผู้วางใจเหลล่านตีชิ้ทตีพื่ไดผู้มอบแกล่ทล่านนวัชิ้น ทล่านจนงไดผู้พยายามทรุล่มเทในการปฏติบวัตติหนผู้าทตีพื่ของตน
ดผู้วยความสวัตยร์ซพพื่ออยล่างยติพื่ง และในทตีพื่สรุดทล่านกด็กลายเปฟ็นผผผู้มตีชพพื่อเสตียงเลพพื่องลพอในดผู้านการเทศนาและการ
ประกาศถนงความจรติงดผู้วยใจกลผู้าหาญ และในเวลาไมล่นานนวักสติพื่งนตีชิ้กด็กลวับททาใหผู้ทล่านถผกเพล่งเลด็งและกระตรุผู้น
ใหผู้เกติดการมรุล่งรผู้ายจากสวันตะปาปา และพวกบรติวารของเขา

แตล่สาเหตรุสทาควัญทตีพื่ปลรุกเรผู้าใหผู้เกติดการเกลตียดชวังฮวัสสร์นวัชิ้น กด็เนพพื่องมาจากสวันตะปาปาจอหร์นทตีพื่ 23 ไดผู้ออกคทา
ประกาศโดยใหผู้สวัญญาวล่า จะยกบาปทวัชิ้งสติชิ้นใหผู้แกล่ทรุกคนทตีพื่เขผู้ารล่วมในกองทวัพของเขาเพพพื่อตล่อสผผู้กวับกษวัตรติยร์
ลาดติสลอสแหล่งเมพองเนเปปิฟื้ลสร์ ซนพื่งขณะนตีชิ้ไดผู้ทรงยกทวัพเขผู้าบรุกรรุกรวัฐตล่าง ๆ ของศาสนจวักรคาทอลติก เมพพื่อคทา
สวัพื่งนตีชิ้ไดผู้ออกประกาศในกรรุงปรดุ๊ากนวัชิ้น ฮวัสสร์กด็อดไมล่ไดผู้ทตีพื่จะเทศนาควัดคผู้านเรพพื่องนตีชิ้วล่าเปฟ็นสติพื่งทตีพื่ขวัดแยผู้งกวับแกล่น
แทผู้ของหลวักความเชพพื่อแบบครติสเตตียน ดวังนวัชิ้นสวันตะปาปาจนงไดผู้มตีคทาสวัพื่งเรตียกตวัวทล่านมายวังกรรุงโรม เมพพื่อทล่าน



ปฏติเสธไมล่ยอมคลผู้อยตาม สวันตะปาปาจนงตวัดสามวัคคตีธรรมกวับทล่าน และหผู้ามไมล่ใหผู้จวัดการประชรุมนมวัสการ
ในครติสตจวักรทรุกแหล่งในกรรุงปรดุ๊าก ยกเวผู้นครติสตจวักรแหล่งเดตียวเทล่านวัชิ้นตราบเทล่าทตีพื่ฮวัสสร์ยวังอาศวัยอยผล่ในกรรุง
นวัชิ้น เมพพื่อเปฟ็นเชล่นนตีชิ้เพพพื่อจะหลตีกเลตีพื่ยงจากความยรุล่งยากทวัชิ้งหลาย ฮวัสสร์จนงเดตินทางกลวับไปอยผล่ทตีพื่เมพองฮวัส
ซตินเนทซร์

เมพพื่อนวักปฏติรผปความเชพพื่อชาวอวังกฤษทตีพื่ชพพื่อ วติคคลติฟฟป์ ไดผู้จรุดประกายแสงสวล่างของการปฏติรผปไวผู้อยล่างเจติดจผู้า
จนเรติพื่มทตีพื่จะฉายแสงทะลรุทะลวงเขผู้าไปในมรุมมพดของนติกายโรมวันคาทอลติกไดผู้ ประชาชนจทานวนมากใน
แควผู้นโบฮตีเมตียไดผู้รวับเอาหลวักคทาสอนตล่าง ๆของวติคคลติฟฟป์ไวผู้ดผู้วยความกระตพอรพอรผู้นและรผู้อนรนโดยเฉพาะ
อยล่างยติพื่งจอหร์น ฮวัสสร์กวับเพพพื่อน ๆของทล่านซนพื่งเปฟ็นเพพพื่อนทตีพื่รล่วมพลตีชตีพดผู้วยกวันคพอ ทล่านเจโรมแหล่งกรรุงปรดุ๊าก

อติทธติพลของฮวัสสร์ในมหาวติทยาลวัยแหล่งนตีชิ้กด็มตีอยผล่มากมาย ไมล่เพตียงแตล่ความรผผู้ในเรพพื่องศติลปะในการพผด และ
การใชผู้ชตีวติตทตีพื่เปฟ็นแบบอยล่างของทล่านเทล่านวัชิ้น แตล่ยวังมตีอติทธติพลกวับความคติดของประชาชนเพราะทล่านไดผู้รวับ
สติทธติพติเศษจากกษวัตรติยร์ใหผู้เปฟ็นตวัวแทนของชาวโบฮตีเมตียในมหาวติทยาลวัยศาสนศาสตรร์แหล่งนตีชิ้ดผู้วย

เพราะเหตรุทตีพื่ฮวัสสร์ไดผู้ยนดมวัพื่นในหลวักคทาสอนตล่าง ๆของวติคคลติฟฟป์ไวผู้อยล่างเหนตียวแนล่นทล่านจนงไดผู้ควัดคผู้านคทาสวัพื่ง
ของหวัวหนผู้าผผผู้ปกครองดผแลเขตศาสนจวักรอยล่างสรุดกทาลวัง ซนพื่งเปฟ็นผผผู้ทตีพื่ไดผู้รวับคทาบวัญชาจากสวันตะปาปาทตีพื่มอบ
อทานาจใหผู้เขาในการยวับยวัชิ้งการพติมพร์บทความของวติคคลติฟฟป์ในเขตปกครองของเขา และโดยอาศวัยสติทธติ
อทานาจของคทาบวัญชานตีชิ้ หวัวหนผู้าผผผู้ปกครองดผแลเขตศาสนจวักรจนงไดผู้ประกาศวล่าบทความตล่าง ๆทตีพื่เขตียนโดย
วติคคลติฟฟป์นวัชิ้นเปฟ็นหนวังสพอตผู้องหผู้าม ดร.ฮวัสสร์กวับสมาชติกคนอพพื่น ๆบางคนของมหาวติทยาลวัยไดผู้ควัดคผู้านกวับ
การดทาเนตินการตล่าง ๆ ทตีพื่ไมล่ชอบธรรมเหลล่านตีชิ้โดยการประทผู้วงและยพพื่นอรุทธรณร์ตล่อการพติพากษาของ
หวัวหนผู้าผผผู้ปกครองดผแลเขตศาสน จวักร ทวันทตีทตีพื่สวันตะปาปาทราบขล่าวนตีชิ้เขากด็มอบหมายหนผู้าทตีพื่นตีชิ้ใหผู้ พระ
คารร์ดตินวัลโคลอนนล่า เรตียกตวัวจอหร์น ฮวัสสร์ใหผู้มาแสดงตวัวทตีพื่ศาลแหล่งกรรุงโรมเพพพื่อตอบคทาถามเกตีพื่ยวกวับขผู้อ
กลล่าวหาตล่าง ๆทตีพื่มตีตล่อทล่านในเรพพื่องการเทศนา ความเชพพื่อทตีพื่ผติด ๆและออกนอกลผล่นอกทางดผู้วย 

ในการตระเตรตียมทตีพื่จะมาปรากฏตวัวในครวัชิ้งนตีชิ้ ดร.ฮวัสสร์หววังวล่าจะไดผู้รวับการอภวัยโทษ เพราะตวัวทล่านเองกด็
เปฟ็นผผผู้ทตีพื่ไดผู้รวับการชพพื่นชมอยล่างมากในแควผู้นโบฮตีเมตียจนกระทวัพื่งกษวัตรติยร์วตินซร์สลอส พระราชตินตี พวกขรุนนาง 
และมหาวติทยาลวัยแหล่งนวัชิ้นประสงคร์ทตีพื่จะใหผู้สวันตะปาปายกเลติกการไปปรากฏตวัวของฮวัสสร์ในครวัชิ้งนตีชิ้ และขอ



อยล่าใหผู้สวันตะปาปาปลล่อยใหผู้แผล่นดตินโบฮตีเมตียตผู้องถผกกลล่าวหาวล่าเปฟ็นพวกลวัทธติทตีพื่ออกนอกลผล่นอกทาง แตล่
ขออนรุญาตใหผู้พวกเขาไดผู้มตีการเทศนาขล่าวประเสรติฐอยล่างอติสระในสถานทตีพื่นมวัสการทวัชิ้งหลายของเขาเอง

เจผู้าหนผู้าทตีพื่ทตีพื่ควบครุมการสอบในมหาวติทยาลวัย 3 คน ไดผู้มาปรากฏตวัวตล่อหนผู้าพระคาดตินวัลโคลอนนล่า แทน
ดร. ฮวัสสร์ ทวัชิ้ง 3 คนไดผู้อผู้อนวอนใหผู้ยกโทษในการทตีพื่ฮวัสสร์ไมล่มาปรากฏตวัว และไดผู้กลล่าววล่าพวกเขาพรผู้อมทตีพื่
จะตอบคทาถามในนามของเขาแลผู้ว แตล่พระคาดตินวัลประกาศวล่าฮวัสสร์ขวัดขพนคทาสวัพื่ง ดวังนวัชิ้นจนงไดผู้ตวัด
สามวัคคตีธรรมกวับทล่าน เมพพื่อเปฟ็นเชล่นนตีชิ้เจผู้าหนผู้าทตีพื่ทตีพื่ควบครุมการสอบในมหาวติทยาลวัยทวัชิ้ง 3 คนจนงยพพื่นอรุทธรณร์
ไปยวังสวันตะปาปา สวันตะปาปากด็แตล่งตวัชิ้งใหผู้พระคาดตินวัล 4 คนเปฟ็นผผผู้สอบสวนขผู้อเทด็จจรติงในกระบวนการ
พติพากษาทตีพื่เกติดขนชิ้นนตีชิ้
 
ในทตีพื่สรุด พวกทตีพื่ไดผู้รวับมอบหมายอทานาจใหผู้ททาหนผู้าทตีพื่สอบสวนกด็ยพนยวันตามคทาพติพากษาของพระคาดตินวัล 
โคลอนนล่า และไดผู้ขยายการตวัดสามวัคคตีธรรมออกไปอตีก คพอ ไมล่เพตียงแตล่ตวัดความสามวัคคตีธรรมกวับฮวัสสร์
เทล่านวัชิ้น แตล่ยวังไดผู้ตวัดสามวัคคตีธรรมกวับเพพพื่อน ๆ และสาวกของทล่านทรุกคนอตีกดผู้วย 

ฮวัสสร์จนงไดผู้ยพพื่นททาการอรุทธรณร์การพติพากษาทตีพื่ไมล่เปฟ็นธรรมนตีชิ้ตล่อการประชรุมสภาครติสตจวักรสมวัยหนผู้าแตล่ไมล่
ประสบความสทาเรด็จ และทวัชิ้ง ๆ ทตีพื่มตีการออกคทาสวัพื่งทตีพื่รรุนแรงอยล่างนตีชิ้และยวังถผกไลล่ออกจากครติสจวักรของทล่าน
ในกรรุงปรดุ๊าก ทล่านฮวัสสร์กด็ยวังกลวับไปทตีพื่เมพองฮวัสซตินเนทซร์ ซนพื่งทตีพื่นวัพื่นทล่านกด็ยวังคงประกาศความจรติงตล่อไปทวัชิ้งบน
ธรรมาสนร์ และดผู้วยขผู้อเขตียนจากปลายปากกาของทล่าน 

ในเดพอนพฤศจติกายน ปปี ค.ศ.1414 กด็มตีการจวัดการประชรุมสภาทวัพื่วไปขนชิ้นทตีพื่เมพองคอนสแตนซร์ ในประเทศ
เยอรมวัน โดยมตีจรุดมรุล่งหมายทตีพื่จะตวัดสตินเกตีพื่ยวกวับการโตผู้แยผู้งทตีพื่เกติดขนชิ้นในเวลานวัชิ้นระหวล่างบรุคคล 3 คนซนพื่งไดผู้
แยล่งชติงบวัลลวังกร์สวันตะปาปากวัน บรุคคลเหลล่านตีชิ้ไดผู้แกล่ จอหร์น ซนพื่งไดผู้รวับการเสนอชพพื่อและสนวับสนรุนโดยชาวอติ
ตาลตีพื่ กรตีกอรตีพื่ ผผผู้ไดผู้รวับการสนวับสนรุนจากชาวฝรวัพื่งเศส และเบเนดติคทร์ ผผผู้ไดผู้รวับการสนวับสนรุนจากชาวสเปน 
การประชรุมสภานตีชิ้ไดผู้ดทาเนตินตติดตล่อกวันไปนานถนง 4 ปปีซนพื่งในการประชรุมสภานตีชิ้ไดผู้มตีการออกกฎหมายหลาย
ฉบวับอยล่างรรุนแรงทตีพื่สรุด เพพพื่อจะบดขยตีชิ้พวกโปรแตสแตนทร์ใหผู้ยล่อยยวับไป การแยล่งชติงบวัลลวังกร์นตีชิ้ททาใหผู้สวันตะ
ปาปาจอหร์นถผกปลดจากตทาแหนล่ง และถผกบตีบควัชิ้นใหผู้หลบหนตีไป
 



จอหร์น ฮวัสสร์ ถผกเรตียกใหผู้มาปรากฏตวัวในสภาประชรุมแหล่งนตีชิ้ และเพพพื่อปป้องกวันอวันตรายทตีพื่อาจจะเกติดขนชิ้น 
จวักรพรรดติจนงไดผู้สล่งใบครุผู้มครองใหผู้แกล่ทล่านโดยมตีขผู้อความเขตียนไวผู้วล่า “ทล่านทวัชิ้งหลายจะตผู้องอนรุญาตใหผู้ฮวัสสร์
ผล่านไป หยรุดพวักอาศวัย และเดตินทางกลวับไดผู้อยล่างอติสระโดยปราศจากการขวัดขวางอยล่างหนนพื่งอยล่างใดทวัชิ้ง
สติชิ้น” เมพพื่อฮวัสสร์ไดผู้รวับขล่าวนตีชิ้แลผู้วทล่านกด็ไดผู้บอกแกล่คนทตีพื่นทาขล่าวมาวล่า ทล่านไมล่ปรารถนาสติพื่งใดมากไปกวล่าการทตีพื่
จะไดผู้ชทาระตวัวตล่อหนผู้าสาธารณะชนใหผู้พผู้นจากขผู้อกลล่าวหาวล่าเปฟ็นพวกทตีพื่ออกนอกลผล่นอกทาง และทล่าน
ถพอวล่าตนเองกด็มตีความสรุขแลผู้วทตีพื่มตีโอกาสถผกเรตียกตวัวใหผู้ไปเขผู้ารล่วมในการประชรุมสภาครวัชิ้งนตีชิ้อยล่างยรุตติธรรม

ในระหวล่างการเดตินทางของฮวัสสร์นวัชิ้นมตีผผผู้คนเปฟ็นอวันมากไดผู้ออกมาเขผู้าแถวและหผู้อมลผู้อมรออยผล่ทวัชิ้งสองฟาก
ถนนและทางเดตินเพพพื่อคอยตผู้อนรวับดผู้วยความเคารพนวับถพอทตีพื่มตีอยผล่ในตวัวทล่านเสมพอนทล่านเปฟ็นผผผู้พติชติตทตีพื่ยติพื่ง
ใหญล่ในววันนวัชิ้นเลยทตีเดตียว ถนงขนาดทตีพื่ททาใหผู้ฮวัสสร์ตผู้องอรุทานออกมาวล่า “ตอนแรกขผู้าพเจผู้าคติดวล่าตวัวขผู้าพเจผู้า
เองคงเปฟ็นคนนอกกฎหมายทตีพื่ไมล่มตีใครอยากจะคบคผู้าสมาคมดผู้วยเสตียอตีก แตล่ตลอดทางทตีพื่ขผู้าพเจผู้าเดตินผล่าน
มานวัชิ้นขผู้พเจผู้าไดผู้เหด็นแมผู้กระทวัพื่งเพพพื่อนทตีพื่แยล่ทตีพื่สรุดของขผู้าพเจผู้ากด็ยวังมาตผู้อนรวับขผู้าพเจผู้าทวัชิ้งในแควผู้นโบฮตีเมตีย
และในประเทศเยอรมวันดผู้วย”

ทวัชิ้ง ๆ ทตีพื่มตีคทาสวัญญาจากจวักรพรรดติวล่าจะใหผู้ใบครุผู้มครองแกล่ทล่านใหผู้เดตินทางเขผู้าออกเมพองคอนสแตนซร์ไดผู้
โดยสวสดติภาพ แตล่กด็ไมล่มตีใครสนใจกวับการรวับรองของจวักรพรรดตินวัชิ้น ตามหลวักปฏติบวัตติของทตีพื่ประชรุมสภานตีชิ้มตี
อยผล่วล่า “ความเชพพื่อทตีพื่ถผกตผู้องจะไปดผู้วยกวันกวับพวกทตีพื่ออกนอกลผล่นอกทางนวัชิ้นไมล่ไดผู้” เมพพื่อพวกเขาทราบวล่า
ทล่านมาอยผล่ในเมพองนวัชิ้นแลผู้วทล่านกด็ถผกจวับกรุมและถผกนทาตวัวไปครุมขวังไวผู้ในตนกหลวังหนนพื่ง เพพพื่อนคนหนนพื่งของทล่าน
สวังเกตเหด็นความขวัดแยผู้งในความเชพพื่อนตีชิ้จนงไดผู้ยพพื่นคทารผู้องทรุกขร์เกตีพื่ยวกวับใบครุผู้มครองของจวักรพรรดติ แตล่
สวันตะปาปากลวับตอบออกมาวล่า พระองคร์ไมล่ไดผู้ประทานใบครุผู้มครองใด ๆทวัชิ้งสติชิ้น และเขาเองกด็ไมล่ตผู้องททา
ตามขผู้อผผกพวันธร์ใด ๆของจวักรพรรดติดผู้วย

ขณะทตีพื่ฮวัสสร์ถผกครุมขวังอยผล่นวัชิ้น ทตีพื่ประชรุมสภาไดผู้ททาหนผู้าทตีพื่เหมพอนกวับพวกผผผู้สอบสวนและลงโทษ พวกเขาไดผู้
ประณามหลวักคทาสอนตล่าง ๆของวติคคลติฟฟป์ และดผู้วยความอาฆาตแคผู้นทตีพื่ททาอะไรไมล่ไดผู้จนงสวัพื่งใหผู้ไปขรุดศพ
ของวติคคลติฟฟป์ขนชิ้นมาเผาจนเปฟ็นเถผู้าถล่านไป ซนพื่งกด็ไดผู้มตีการปฏติบวัตติการตามคทาสวัพื่งนตีชิ้อยล่างเครล่งครวัด



ขณะเดตียวกวันพวกขรุนนางแหล่งแควผู้นโบฮตีเมตีย และโปแลนดร์ไดผู้ทรุล่มเทความพยายามทรุกอยล่างเพพพื่อชล่วยฮวัสสร์ 
แตล่กด็ททาไดผู้เพตียงแคล่ปป้องกวันไมล่ใหผู้มตีการปปิดบวังการพติพากษาความผติดของทล่าน ซนพื่งกระททาโดยพวกทตีพื่ไดผู้รวับ
มอบอทานาจและแตล่งตวัชิ้งใหผู้มาพติจารณาคดตีของทล่าน ในทตีพื่สรุดทล่านกด็ถผกนทาตวัวมาอยผล่ตล่อหนผู้าทตีพื่ประชรุมสภา 
ซนพื่งไดผู้มตีการอล่านบทความตล่าง ๆ ทตีพื่ใชผู้เปฟ็นหลวักฐานในการดทาเนตินคดตีตล่อทล่าน มตีบทความตล่าง ๆถนง 40 เรพพื่อง
ซนพื่งสล่วนใหญล่แลผู้วควัดลอกออกมาจากขผู้อเขตียนตล่าง ๆของทล่านนวัพื่นเอง 

ดร.จอหร์น ฮวัสสร์ไดผู้ใหผู้คทาตอบตล่อขผู้อกลล่าวหาทวัชิ้งหลายวล่า “ขผู้าพเจผู้าไดผู้เคยอรุทธรณร์ตล่อสวันตะปาปาทตีพื่ถนงแกล่
กรรมไปแลผู้ว แตล่คดตีขผู้าพเจผู้าไมล่คพบหนผู้าหนผู้าเลย แลผู้วกด็ยวังตวัดสตินไมล่ไดผู้เสตียทตี ดวังนวัชิ้นขผู้าพเจผู้าจนงททาการ
อรุทธรณร์ไปยวังสวันตะปาปาจอหร์นทตีพื่ 23 ผผผู้สพบทอดตทาแหนล่งตล่อมา แตล่แมผู้เวลาจะลล่วงเลยไปถนง 2 ปปีแลผู้ว
กด็ตามขผู้าพเจผู้ากด็ยวังไมล่ไดผู้รวับความยรุตติธรรมในการแกผู้คดตีความของขผู้าพเจผู้าเลย ดผู้วยเหตรุนตีชิ้ขผู้าพเจผู้าจนงขอ
อรุทธรณร์ตล่อองคร์พระเยซผครติสตร์เจผู้าผผผู้ทรงเปฟ็นผผผู้พติพากษาสผงสรุด”

เมพพื่อจอหร์น ฮวัสสร์ไดผู้กลล่าวถผู้อยคทาเหลล่านตีชิ้จบลง พวกเขากด็คาดควัชิ้นถามทล่านวล่าตวัวทล่านเองยอมนผู้อมรวับการ
อภวัยโทษในความผติดบาปของทล่านจากสวันตะปาปาหรพอไมล่? ฮวัสสร์กด็ตอบวล่า “ไมล่” แลผู้วพวกเขากด็ถามอตีก
วล่า การทตีพื่ทล่านขออรุทธรณร์ตล่อพระเยซผครติสตร์นวัชิ้นเปฟ็นการกระททาทตีพื่ถผกตผู้องหรพอไมล่? และสทาหรวับคทาถา
มนตีชิ้ฮวัสสร์ไดผู้ตอบวล่า “ขผู้าพเจผู้าขอยพนยวันตล่อหนผู้าทล่านทวัชิ้งหลายตามความเปฟ็นจรติงวล่า ไมล่มตีการอรุทธรณร์อพพื่นใด
จะยรุตติธรรมและเกติดผลมากไปกวล่าการอรุทธรณร์ทตีพื่ไดผู้กระททาตล่อองคร์พระเยซผครติสตร์เจผู้า เพราะกฎหมายโดย
ทวัพื่วไปไดผู้กทาหนดไวผู้วล่าการอรุทธรณร์นวัชิ้นจะเกติดขนชิ้นเนพพื่องจากความผติดหววังและความผติดพลาดทตีพื่ไดผู้กระททาโดย
ผผผู้พติพากษาในระดวับทตีพื่ตพื่ทากวล่าเพพพื่อผผผู้ทตีพื่คติดวล่าตนเองไมล่ไดผู้รวับความเปฟ็นธรรมนวัชิ้นจะไดผู้ยพพื่นอรุทธรณร์และรผู้อง
เรตียนเพพพื่อขอความชล่วยเหลพอจากผผผู้พติพากษาในระดวับทตีพื่สผงกวล่า แลผู้วใครเลล่าจะเปฟ็นผผผู้พติพากษาทตีพื่สผงกวล่าองคร์
พระเยซผครติสตร์เจผู้า? ขผู้าพเจผู้าขอถามทล่านทวัชิ้งหลายวล่าใครเลล่าจะรผผู้จวักคดตีนตีชิ้ไดผู้อยล่างทะลรุประโปรล่งและ
พติพากษาไดผู้อยล่างยรุตติธรรมมากกวล่าหรพอเทตียบเทล่ากวับพระองคร์ไดผู้ในเมพพื่อไมล่มตีการลล่อลวงอยผล่ในพระองคร์เลย
และไมล่มตีผผผู้ใดสามารถจะลล่อลวงพระองคร์ไดผู้ดผู้วย กด็แลผู้วใครจะสามารถชล่วยเหลพอและบรรเทาทรุกขร์ใหผู้แกล่ผผผู้
ถผกขล่มเหงทตีพื่นล่าเวทนาไดผู้ดตีไปกวล่าพระองคร์อตีกเลล่า?” ขณะทตีพื่จอหร์น ฮวัสสร์กทาลวังกลล่าวและประกาศถผู้อยคทา
เหลล่านตีชิ้ดผู้วยทล่าทตีทตีพื่สงบและดผู้วยสตีหนผู้าของคนทตีพื่เครล่งครวัดในทางของพระเจผู้าอยผล่นวัชิ้นทล่านกด็ถผกเยาะเยผู้าและ
ถากถางและลผู้อเลตียนโดยสภาทวัชิ้งมวล



พวกเขาถพอวล่าถผู้อยคทาเหลล่านตีชิ้เปฟ็นถผู้อยคทาทตีพื่แสดงออกถนงความดพชิ้อรวัชิ้นและจงใจทตีพื่จะกล่อกวนใหผู้พวกเขาเกติด
ความโกรธแคผู้น ดวังนวัชิ้นคณะผผผู้ปกครองดผแลเขตครติสตจวักรซนพื่งไดผู้แตล่งตวัชิ้งมาโดยสภานวัชิ้นเองจนงไดผู้ททาการถอด
ชรุดบาทหลวงของทล่านออกเสตีย และไดผู้กระททาการดผหมติพื่นเหยตียดหยามทล่านตล่าง ๆ นานา และยวังไดผู้สวม
หมวกประจทาตทาแหนล่งทตีพื่ททาจากกระดาษไวผู้บนศตีรษะของทล่านดผู้วย และบนหมวกกระดาษใบนวัชิ้นมตีรผปผตี
มารซาตานวาดไวผู้ดผู้วยพรผู้อมกวับขผู้อความทตีพื่เขตียนไวผู้วล่า “หวัวหนผู้าโจรของพวกทตีพื่ออกนอกลผล่นอกทาง” ทวันทตี
ทตีพื่ฮวัสสร์มองเหด็นหมวกกระดาษใบนตีชิ้ทล่านกด็กลล่าวขนชิ้นมาวล่า “องคร์พระเยซผครติสตร์เจผู้าของขผู้าพเจผู้าไดผู้ทรงสวม
มงกรุฎหนามเพราะเหด็นแกล่ขผู้าพเจผู้า แลผู้วไฉนขผู้าพเจผู้าจะสวมมงกรุฎขนาดเบาใบนตีชิ้เพราะเหด็นแกล่พระองคร์ไมล่
ไดผู้? มวันจะดผนล่าอวัปยศสวักแคล่ไหนกวัน? ขผู้าพเจผู้าขอสวมมงกรุฎใบนตีชิ้ดผู้วยความเตด็มใจอยล่างยติพื่ง” เมพพื่อหมวก
กระดาษไดผู้ถผกสวมลงบนศตีรษะของฮวัสสร์แลผู้ว ผผผู้ปกครองดผแลเขตศาสนจวักรกด็กลล่าววล่า “บวัดนตีชิ้พวกเราขอม
อบวติญญาณจติตของเจผู้าไวผู้กวับพญามาร” ทวันใดนวัชิ้นเองดร.จอหร์น ฮวัสสร์กด็กลล่าววล่า “แตล่ สทาหรวับขผู้าพเจผู้า” 
พลางตาของทล่านกด็เงยขนชิ้นเพล่งดผฟป้าสวรรคร์พรผู้อมกวับกลล่าวตล่อไปอตีกวล่า “ขอมอบวติญญาณจติตทตีพื่พระองคร์
ทรงไถล่ไวผู้แลผู้วไวผู้ในพระหวัตถร์ของพระองคร์ โอ องคร์พระเยซผครติสตร์เจผู้า เจผู้าขผู้า!” 

เมพพื่อการสอบสวนเสรด็จสติชิ้นลงแลผู้วทล่านกด็ถผกนทาตวัวออกไปจากศาล และทตีพื่ประชรุมสภากด็ไดผู้ลงมตติกวันวล่าจะนทา
ทล่านไปเผาไฟโทษฐานเปฟ็นพวกทตีพื่ออกนอกลผล่นอกทาง เวผู้นเสตียแตล่วล่าทล่านจะยอมถอนตวัวออกมาจากความ
เชพพื่อนวัชิ้น ทล่านไดผู้ถผกนทาตวัวไปขวังไวผู้ในครุกทตีพื่นล่าสะอติดสะเอตียนโดยในตอนกลางววันทล่านจะถผกลล่ามดผู้วยโซล่
ตรวนทตีพื่หนวักอนชิ้ง จนทล่านแทบจะไมล่สามารถขยวับเขยพชิ้อนเคลพพื่อนไหวไดผู้เลย และในเวลากลางคพนมพอของ
ทล่านจะถผกตรนงไวผู้กวับหล่วงทตีพื่ยนดตติดกวับกทาแพงครุกนวัชิ้น

ทล่านตผู้องตกอยผล่ในสภาพนตีชิ้หลายววัน ซนพื่งในระหวล่างนวัชิ้นกด็มตีขรุนนางแหล่งแควผู้นโบฮตีเมตียหลายคนไดผู้พยายาม
เขผู้าขวัดขวางเพพพื่อจะชล่วยเหลพอทล่านใหผู้รอดพผู้นจากชะตากรรมนตีชิ้ พวกเขาไดผู้ยพพื่นคทารผู้องใหผู้ปลล่อยทล่านโดยมตี
ขรุนนางหลายคนซนพื่งมตีชพพื่อเสตียงทตีพื่สรุดของแควผู้นโบฮตีเมตียไดผู้ยพพื่นคทารผู้องนตีชิ้ไปยวังทตีพื่ประชรุมสภาคาทอลติก แมผู้
กระนวัชิ้นกด็ตามฮวัสสร์มตีศวัตรผมากมายอยผล่ในศาลนตีชิ้จนไมล่มตีใครใหผู้ความสนใจกวับการรผู้องทรุกขร์นตีชิ้เลย พวกนวัก
ปฏติรผปมวักจะถผกบวังควับใหผู้ยอมรวับคทาพติพากษาของศาลเฉพาะกติจทตีพื่ไรผู้ความเมตตาแหล่งนตีชิ้

หลวังจากทตีพื่มตีการยพพื่นคทารผู้องนวัชิ้นไมล่นาน จวักรพรรดติกด็ไดผู้สล่งผผผู้ปกครองดผแลเขตศาสนจวักร 4 คนและทล่าน
ลอรร์ดอตีก 2 คนเขผู้าไปในหผู้องขวังเพพพื่อจะพผดเจรจาหวล่านลผู้อมใหผู้ฮวัสสร์ยอมปฏติเสธความเชพพื่อทตีพื่ออกนอกลผล่



นอกทางนวัชิ้น แตล่ทล่านไดผู้ทผลขอพระเจผู้าดผู้วยนชิ้ทาตาโดยขอใหผู้พระเจผู้าทรงเปฟ็นพยานวล่า ทล่านไมล่รผผู้สนกเลยวล่า
ทล่านไดผู้เทศนาหรพอเขตียนสติพื่งใดทตีพื่ไดผู้ขวัดแยผู้งกวับความจรติงของพระเจผู้า หรพอขวัดแยผู้งกวับความเชพพื่อของครติสต
จวักรดวัชิ้งเดติมของทล่านเลย

ในววันทตีพื่ 4 กรกฎาคม ทล่านกด็ถผกนทาตวัวมาอยผล่ตล่อหนผู้าทตีพื่ประชรุมสภาเปฟ็นครวัชิ้งสรุดทผู้าย หลวังจากทตีพื่มตีการ
สอบสวนกวันอยล่างยาวนาน ทล่านกด็ถผกสวัพื่งใหผู้ยอมกลล่าวคทาสวัตยร์ปฏติญาณวล่าจะทติชิ้งความเชพพื่อนตีชิ้เสตีย ซนพื่งทล่านไดผู้
ปฏติเสธไมล่ยอมททาตามโดยไมล่มตีการลวังเลใด ๆ ทวัชิ้งสติชิ้น ทตีพื่ประชรุมสภาจนงไดผู้ตทาหนติตติเตตียนทล่านทตีพื่เอาแตล่ดพชิ้อรวัชิ้น
และไมล่ยอมกลวับตวัวกลวับใจเสตียใหมล่ จนงไดผู้มตีการตวัดสตินชตีชิ้ขาดใหผู้ถอดทล่านออกจากการเปฟ็นบาทหลวง ใหผู้
เผาหนวังสพอตล่าง ๆ ของทล่านตล่อหนผู้าสาธารณะชนทวัพื่วไป และใหผู้มอบตวัวทล่านไวผู้กวับอทานาจฝป่ายโลก

ทล่านไดผู้รวับการพติพากษาโดยไมล่แสดงอารมณร์ออกมาใหผู้เหด็นแมผู้แตล่นผู้อย เมพพื่อการพติพากษาสติชิ้นสรุดลงแลผู้ว
ทล่านกด็ครุกเขล่าลงและเงยหนผู้าขนชิ้นมองฟป้าสวรรคร์พรผู้อมกวับเปลล่งเสตียงดผู้วยจติตใจทตีพื่เปปีปี่ยมดผู้วยความเมตตก
รรุณาเหมพอนอยล่างวตีรชนทตีพื่เคยพลตีชตีพในสมวัยโบราณนวัชิ้นโดยกลล่าววล่า “โอผู้ ขผู้าแตล่ พระเจผู้าของขผู้าพระองคร์ 
ขอใหผู้พระเมตตาอวันไมล่จทากวัดของพระองคร์ไดผู้ทรงโปรดอภวัยตล่อความอยรุตติธรรมของพวกศวัตรผเหลล่านตีชิ้ดผู้วย
เถติด พระองคร์ทรงทราบดตีถนงความไมล่ยรุตติธรรมในขผู้อกลล่าวหาตล่าง ๆ ทตีพื่มตีตล่อขผู้าพระองคร์นตีชิ้ ขผู้าพระองคร์ไดผู้ถผก
เขายวัดเยตียดความผติดตล่าง ๆ จนดผเลอะเทอะไปหมด ขผู้าพระองคร์ไดผู้ถผกกดขตีพื่ขล่มเหงและปรวักปรทาโดยพวก
พยานอยล่างไมล่มตีมผลความจรติงเลยแมผู้แตล่นผู้อย และโดยการพติพากษาจอมปลอมนตีชิ้ แมผู้กระนวัชิ้นกด็ตาม โอผู้ 
พระเจผู้าของขผู้าพระองคร์ ขอใหผู้พระเมตตาของพระองคร์ ซนพื่งไมล่มตีลติชิ้นใดสามารถจะบรรยายไดผู้จงเปปีปี่ยมลผู้น
อยผล่ในพระองคร์ เพพพื่อวล่าพระองคร์จะไมล่แกผู้แคผู้นพวกเขาทตีพื่กระททาผติดตล่อขผู้าพระองคร์”

สตีหนผู้าทล่าทางของจอหร์น ฮวัสสร์กด็ปรากฏความชพพื่นชมยตินดตีขนชิ้นอยล่างสงบ ซนพื่งเปฟ็นเครพพื่องบล่งชตีชิ้ใหผู้เหด็นวล่าจติต
วติญญาณของทล่านกทาลวังเขผู้าใกลผู้อาณาจวักรแหล่งความสรุขนติรวันดรร์เขผู้าไปทรุกทตีแลผู้ว และเมพพื่อผผผู้ปกครองดผแล
เขตศาสนจวักรไดผู้เรล่งเรผู้าใหผู้ทล่านปฏติเสธความเชพพื่อทตีพื่ออกนอกลผล่นอกทางนวัชิ้น ทล่านกด็หวันหนผู้าไปยวังประชาชน
และกลล่าววล่า

“บรรดาทล่านลอรร์ดและผผผู้ปกครองดผแลเขตศาสนจวักรเหลล่านตีชิ้ไดผู้ใหผู้คทาแนะนทาแกล่ขผู้าพเจผู้าวล่า ขผู้าพเจผู้าควร
จะสารภาพตล่อหนผู้าทล่านทวัชิ้งหลายถนงความผติดทรุกอยล่างทตีพื่ขผู้าพเจผู้าไดผู้กระททาลงไป ถผู้าเรพพื่องนตีชิ้เปฟ็นการเสพพื่อม



เสตียชพพื่อเสตียงหรพอถผกตทาหนติตติเตตียนจากมนรุษยร์เทล่านวัชิ้น พวกเขากด็อาจจะชวักจผงใหผู้ขผู้าพเจผู้ากระททาไดผู้อยล่าง
งล่ายดาย แตล่บวัดนตีชิ้ขผู้าพเจผู้ากทาลวังอยผล่ในสายพระเนตรขององคร์พระผผผู้เปฟ็นเจผู้าผผผู้ทรงเปฟ็นพระเจผู้าของขผู้าพเจผู้า 
และถผู้าเปฟ็นการททาใหผู้พระองคร์ไมล่พอพระทวัยแลผู้วลล่ะกด็ ขผู้าพเจผู้ายล่อมไมล่สามารถจะกระททาตามสติพื่งทตีพื่พวกเขา
เรตียกรผู้องไดผู้ เพราะขผู้าพเจผู้าทราบดตีวล่า ขผู้าพเจผู้าเองไมล่เคยสวัพื่งสอนสติพื่งหนนพื่งสติพื่งใดเหมพอนอยล่างทตีพื่พวกเขาไดผู้
ปรวักปรทาขผู้าพเจผู้าอยล่างไมล่เปฟ็นความจรติงนวัชิ้น แตล่ขผู้าพเจผู้าไดผู้เทศนา ไดผู้สวัพื่งสอน ไดผู้เขตียนและไดผู้คติดขวัดแยผู้งกวับ
หลวักความเชพพื่อทตีพื่ออกนอกลผล่นอกทางและความอสวัตยร์อธรรมเสมอ”

จากนวัชิ้นพวกผผผู้ปกครองดผแลศาสนจวักรกด็ไดผู้มอบตวัวทล่านใหผู้กวับจวักรพรรดติ และจวักรพรรดติไดผู้สล่งตวัวทล่านใหผู้แกล่
ทล่านดรุดุ๊คแหล่งเมพองบาวาเรตีย หนวังสพอตล่าง ๆ ของทล่านไดผู้ถผกเผาทตีพื่ประตผใหญล่ของเขตศาสนจวักรแหล่งนวัชิ้น และ
ในววันทตีพื่ 16 กรกฎาคม ทล่านกด็ถผกนทาตวัวไปยวังเขตรอบนอกของชานเมพองคอนสแตนซร์เพพพื่อจะเผาไฟทวัชิ้งเปฟ็น
ทตีพื่นวัพื่น

เมพพื่อมาถนงแดนประหารแลผู้ว ทล่านกด็ครุกเขล่าลงแลผู้วรผู้องเพลงสดรุดตีหลายตอน และไดผู้เพล่งมองขนชิ้นไปยวังฟป้า
สวรรคร์อยล่างแนล่วแนล่พลางกลล่าววล่า “ขผู้าแตล่ องคร์พระผผผู้เปฟ็นเจผู้า ขผู้าพระองคร์ขอฝากวติญญาณจติตของขผู้า
พระองคร์ไวผู้ในพระหวัตถร์อวันทรงฤทธติธิ์ของพระองคร์ พระองคร์ไดผู้ทรงไถล่ขผู้าพระองคร์ไวผู้แลผู้ว โอผู้ พระเจผู้าผผผู้ทรง
สวัตยร์ซพพื่อและประเสรติฐทตีพื่สรุด” 

ไมผู้ฟฟนไดผู้ถผกกองสรุมขนชิ้นมาจนถนงระดวับคอของทล่านทตีเดตียว ขณะนวัชิ้นเองทล่านดรุดุ๊คแหล่งแควผู้นบาวาเรตียอยาก
จะแสดงอทานาจวล่าเขาสามารถจะเกลตีชิ้ยกลล่อมใหผู้ฮวัสสร์ละทติชิ้งความเชพพื่อไดผู้จนงไดผู้ใชผู้วาจาหวล่านลผู้อมอยผล่หลาย
ประการ แตล่ฮวัสสร์ไดผู้กลล่าวโตผู้ตอบเขาวล่า “ไมล่เลย ทตีพื่ทล่านกลล่าวมานวัชิ้น ขผู้าพเจผู้าไมล่เคยเทศนาหลวักคทาสอนทตีพื่
แสดงออกถนงความชวัพื่วรผู้ายเลย สติพื่งทตีพื่ขผู้าพเจผู้าไดผู้สวัพื่งสอนออกไปดผู้วยรติมฝปีปากของขผู้าพเจผู้านวัชิ้น มาบวัดนตีชิ้
ขผู้าพเจผู้าขอประทวับตราดผู้วยเลพอดของขผู้าพเจผู้าเอง” แลผู้วทล่านกด็หวันไปกลล่าวแกล่เจผู้าหนผู้าทตีพื่ทตีพื่ททาการประหาร
ชตีวติตวล่า “เวลานตีชิ้ทล่านกทาลวังจะจรุดไฟเผาหล่าน (ฮวัสสร์ตวัชิ้งใจจะเนผู้นคทาวล่า “หล่าน” โดยการพผดคทาวล่าหล่านออก
มาเปฟ็นภาษาโบฮตีเมตีย)” แตล่ภายในอตีก 1 ศตวรรษตอล่จากนตีชิ้ไปทล่านจะพบกวับหงสร์ซนพื่งทล่านไมล่สามารถจะ
ยล่างหรพอตผู้มไดผู้เลย” ถผู้าฮวัสสร์กทาลวังพยากรณร์อยผล่ลล่ะกด็ ทล่านคงจะหมายถนง มารร์ตติน ลผเธอรร์ ซนพื่งฉายแสงแหล่ง
ความเชพพื่ออยล่างสรุกสกาวเมพพื่อประมาณ 100 ปปีใหผู้หลวัง และเปฟ็นผผผู้ทตีพื่แลกหงสร์กวับแขนทวัชิ้งสองขผู้างของทล่าน 



ทวันทตีทตีพื่ทล่อนไมผู้แหผู้งเหลล่านวัชิ้นตติดไฟแลผู้ว วตีรชนผผผู้ยอมพลตีชตีพทล่านนตีชิ้กด็รผู้องเพลงสรรเสรติญบทหนนพื่งดผู้วยนชิ้ทาเสตียง
ทตีพื่ชพพื่นชมยตินดตีจนเสตียงของทล่านดวังกวล่าเสตียงไฟทตีพื่เผาไมผู้แหผู้งและเสตียงอพชิ้ออนงของฝผงชนเหลล่านวัชิ้น แตล่ในทตีพื่สรุด
เสตียงของทล่านกด็ถผกขวัดขวางดผู้วยเปลวไฟอวันรผู้อนแรงซนพื่งในไมล่ชผู้ากด็ไดผู้เผาผลาญจนชตีวติตของทล่านจบสติชิ้นลง
ตรงนวัชิ้นเอง

คนเหลล่านวัชิ้นยวังไดผู้พยายามรวบรวมเถผู้ากระดผกจากรล่างของทล่านอยล่างขะมวักเขมผู้นแลผู้วนทาไปโปรยลงในแมล่
นชิ้ทาไรนร์เพพพื่อไมล่ใหผู้ชติชิ้นสล่วนของทล่านสรุภาพบรุรรุษผผผู้นตีชิ้หลงเหลพออยผล่บนแผล่นดตินโลกเลย แมผู้กระนวัชิ้นกด็ตามการก
ระททาเชล่นนตีชิ้กด็ยวังไมล่สามารถจะลบเลพอนความทรงจทาเกตีพื่ยวกวับดร.จอหร์น ฮวัสสร์ใหผู้ออกไปจากใจของบรรดา
ธรรมติกชนไดผู้ไมล่วล่าจะกทาจวัดดผู้วยไฟ นชิ้ทา หรพอดผู้วยการทรมานชนติดอพพื่นกด็ตาม 

เหตตุการณซ์เกกกี่ยวกรับการทนทตุกขซ์ทรมาน และการพลกชกพของเจโรมแหข่งกรตุงปรร๊าก
ซขกี่งถผกเผาทกกี่เมสืองคอนสแตนซซ์ ในประเทศเยอรมรัน โทษฐานทกกี่ถสือรรักษาหลรักคคาสอนของวริคคลริฟฟฟ

วตีรบรุรรุษในความเชพพื่อทล่านนตีชิ้ถพอกทาเนติดทตีพื่กรรุงปรดุ๊าก (เมพองหลวงของประเทศเชด็คโกสโลวาเกตีย) และไดผู้รวับ
การศนกษาทตีพื่มหาวติทยาลวัยแหล่งกรรุงปรดุ๊าก ทล่านเปฟ็นผผผู้มตีชพพื่อเสตียงในดผู้านศติลปะการพผดและเปฟ็นยวังผผผู้ทตีพื่มตีความ
รผผู้รอบในเรพพื่องตล่าง ๆ เปฟ็นอยล่างดตี เมพพื่อทล่านสทาเรด็จการศนกษาแลผู้วทล่านกด็ไดผู้เดตินทางทล่องเทตีพื่ยวไปในพพชิ้นทตีพื่สล่วน
ใหญล่ของทวตีปยรุโรป และไดผู้เยตีพื่ยมเยตียนสถานศนกษาและวติทยาลวัยพระควัมภตีรร์หลายแหล่งโดยเฉพาะอยล่างยติพื่ง
มหาวติทยาลวัยแหล่งกรรุงปารตีส ไฮเดด็นเบติรร์ก โคโลญ และออกซร์ฟอรร์ด ทล่านไดผู้ศนกษางานเขตียนตล่าง ๆ ของ
วติคคลติฟฟป์ทตีพื่มหาวติทยาลวัยออกซร์ฟอรร์ดนตีพื่เอง และเพราะเหตรุทตีพื่ทล่านเปฟ็นคนทตีพื่มตีความสามารถในการเรตียนรผผู้
เปฟ็นพติเศษ ทล่านจนงสามารถศนกษาภาษาอวังกฤษจนเกติดความชทานาญไดผู้อยล่างรวดเรด็ว และไดผู้แปลขผู้อเขตียน
และบทความหลายเรพพื่องออกมาเปฟ็นภาษาของทล่านเองดผู้วย

เมพพื่อเจโรมกลวับไปถนงกรรุงปรดุ๊ากแลผู้ว ทล่านไดผู้ประกาศวล่าทล่านยอมรวับหลวักความเชพพื่อตล่าง ๆ ของวติคคลติฟฟป์ 
อยล่างเปปิดเผย และทล่านยวังไดผู้พบวล่าหลวักความเชพพื่อเหลล่านวัชิ้นเจรติญรรุล่งเรพองมากในแควผู้นโบฮตีเมตีย ซนพื่งมตีสาเหตรุ
จากความเชพพื่อ ความมานะบากบวัพื่น และความรผู้อนรนของจอหร์น ฮวัสสร์ ทล่านจนงไดผู้ยอมเปฟ็นผผผู้ชล่วยของฮวัสสร์
ในการททางานเพพพื่อปฏติรผปความเชพพื่อนวัชิ้น



ในววันทตีพื่ 4 เดพอนเมษายน ค.ศ.1415 เจโรมไดผู้เดตินทางไปยวังเมพองคอนสแตนซร์ ซนพื่งขณะนวัชิ้นเปฟ็นเวลาชล่วง
ระยะเวลาประมาณ 3 เดพอนกล่อนทตีพื่จอหร์น ฮวัสสร์จะพลตีชตีพสทาหรวับความเชพพื่อของตนเอง เจโรมไดผู้หลบหนตี
เขผู้าไปในเมพองอยล่างลวับ ๆ และไดผู้ปรนกษากวับพวกผผผู้นทาบางคนในกลรุล่มของทล่านเพพพื่อหาหนทางทตีพื่จะชล่วยเห
ลพอจอหร์น ฮวัสสร์ใหผู้พผู้นจากชะตากรรมอวันเลวรผู้ายในครวัชิ้งนตีชิ้ แตล่ทล่านกด็ถผกเกลตีชิ้ยกลล่อมไดผู้อยล่างงล่ายดายวล่าทล่าน
คงจะไมล่สามารถชล่วยเหลพออะไรเพพพื่อนของทล่านไดผู้เลย

เมพพื่อทล่านรผผู้ตวัววล่าขล่าวเรพพื่องทตีพื่ทล่านไดผู้เขผู้ามาในเมพองคอนสแตนซร์นวัชิ้นไดผู้แพรล่สะพวัดออกไปแลผู้ว และไดผู้รผผู้ตวัว
วล่าทตีพื่ประชรุมสภาปรารถนาจะจวับตวัวทล่าน ทล่านจนงหลบออกไปจากเมพองอยล่างระมวัดระววัง และไดผู้เดตินทาง
ไปยวังเมพองไอเบอรร์ลติพื่ง ซนพื่งเปฟ็นเมพองทตีพื่จวักรพรรดติไดผู้ประทวับอยผล่ ตวัชิ้งอยผล่หล่างจากเมพองคอนสแตนซร์ออกไป
ประมาณ 1.6 กติโลเมตร ขณะทตีพื่ทล่านอาศวัยอยผล่ในเมพองนตีชิ้ทล่านไดผู้เขตียนจดหมายไปถนงจวักรพรรดติ และระบรุวล่า
ตวัวทล่านเองพรผู้อมทตีพื่จะไปปรากฏตวัวตล่อหนผู้าทตีพื่ประชรุมสภา กด็ตล่อเมพพื่อทล่านไดผู้รวับใบครุผู้มครองจากองคร์จวักพร
รดติแลผู้วเทล่านวัชิ้น อยล่างไรกด็ตามทล่านไดผู้ถผกปฏติเสธในเรพพื่องนตีชิ้ทล่านจนงรผู้องรตียนไปยวังทตีพื่ประชรุมสภา แตล่ไดผู้รวับการ
ตอบสนองดผู้วยคทาตอบทตีพื่ไมล่พนงปรารถนาเชล่นเดตียวกวัน

หลวังจากนวัชิ้น ทล่านไดผู้ททาเอกสารแลผู้วนทาไปแจกจล่ายและตติดตามทตีพื่สาธารณะทรุกแหล่งในเมพองคอนสแตนทร์ 
โดยเฉพาะอยล่างยติพื่งบนประตผทวัชิ้งหลายทตีพื่บผู้านของพระคาดตินวัล ในเอกสารเหลล่านตีชิ้ทล่านไดผู้ประกาศวล่าทล่าน
ยอมทตีพื่จะไปปรากฏตวัวทตีพื่เมพองคอนสแตนซร์เพพพื่อปกปป้องครุณธรรมและหลวักคทาสอนของทล่าน ซนพื่งทล่านไดผู้
กลล่าววล่าทวัชิ้ง 2 อยล่างนตีชิ้ไดผู้ถผกบติดเบพอนไปจากความเปฟ็นจรติงอยล่างมาก ทล่านยวังไดผู้ประกาศวล่าถผู้ามตีการพติสผจนร์
ไดผู้วล่า ทล่านมตีความเชพพื่อทตีพื่ผติด ๆ อยล่างหนนพื่งอยล่างใดแลผู้วลล่ะกด็ ทล่านกด็จะถอนตวัวออกมาเสตียจากความเชพพื่อนวัชิ้น 
โดยทล่านปรารถนาเพตียงแตล่ขอใหผู้ทตีพื่ประชรุมสภารวับรองความปลอดภวัยของทล่านโดยใชผู้ความเชพพื่อของพวก
เขาเปฟ็นหลวักประกวัน

เมพพื่อไมล่ไดผู้รวับคทาตอบจากเอกสารและใบประกาศเหลล่านตีชิ้ทล่านจนงออกเดตินทางไปยวังเมพองโบฮตีเมตีย และดผู้วย
ความรอบคอบจนงไดผู้นทาใบรวับรองทตีพื่เซด็นชพพื่อโดยขรุนนางโบฮตีเมตียหลายคนซนพื่งอยผล่ทตีพื่เมพองคอนสแตนซร์ในเวลา
นวัชิ้นไปดผู้วย เพพพื่อเปฟ็นหลวักฐานแสดงวล่าทล่านไดผู้ใชผู้ความพยายามทรุกวติถตีทางตามกทาลวังของทล่านแลผู้วทตีพื่จะเขผู้า
รวับการไตล่สวนจากทตีพื่ประชรุมสภา



อยล่างไรกด็ตาม ทล่านไดผู้ถผกจวับกรุมในระหวล่างการเดตินทางทตีพื่เมพองเฮอรร์ซอวร์โดยเจผู้าหนผู้าทตีพื่ของทล่านดรุดุ๊คแหล่ง
เมพองซวัลทร์สแบช ทล่านดรุดุ๊คและพวกเจผู้าหนผู้าทตีพื่หววังวล่าในเรพพื่องนตีชิ้พวกเขาจะไดผู้รวับคทาแนะนทาจากทตีพื่ประชรุม
สภาทวันทตีวล่าจะใหผู้ดทาเนตินการอยล่างไรตล่อไป
 
ทล่านดรุดุ๊คแหล่งเมพองซวัลทร์แบชจนงไดผู้เขตียนจดหมายถนงทตีพื่ประชรุมสภานวัชิ้นเพพพื่อแจผู้งใหผู้พวกเขาทราบวล่าทล่านดรุดุ๊ค
เองไดผู้ททาอะไรลงไปบผู้าง และไดผู้ขอคทาชตีชิ้แนะวล่าจะใหผู้ทล่านททาอยล่างไรกวับเจโรม หลวังจากทตีพื่ทตีพื่ประชรุมสภาไดผู้
ชตีชิ้แจงถนงบทบวัญญวัตติตามกฎหมายทตีพื่ทล่านดรุดุ๊คจะตผู้องกระททา แลผู้วพวกเขากด็ไดผู้ขอใหผู้ทล่านดรุดุ๊คสล่งตวัวนวักโทษดวัง
กลล่าวมาทตีพื่เมพองคอนสแตนซร์ ดวังนวัชิ้นเจโรมจนงถผกสล่งตวัวไปยวังหอคอยในเมพองคอนสแตนซร์ และถผกมวัดตติดกวับ
ทล่อนไมผู้ทตีพื่ใชผู้รองศตีรษะ เทผู้าของทล่านกด็ถผกยนดตติดไวผู้กวับขพพื่อไมผู้ ทล่านถผกขวังไวผู้จนกระทวัพื่งฮวัสสร์เพพพื่อนของทล่านไดผู้
พลตีชตีพเพราะความเชพพื่อนวัชิ้น

หลวังจากนวัชิ้นทล่านกด็ถผกนทาตวัวออกมาจากครุก และถผกขล่มขผล่วล่าทล่านจะตผู้องถผกทรมานและถนงแกล่ความตายถผู้า
ยวังขพนดพชิ้อดนงตล่อไปอตีก เจโรมกด็ตกใจกลวัวกวับการเตรตียมเครพพื่องทรมานนวัชิ้น และดผู้วยความอล่อนกทาลวังในขณะ
นวัชิ้นทล่านจนงไดผู้ใหผู้คทาสวัตยร์ปฏติญาณวล่าจะทติชิ้งหลวักความเชพพื่อตล่าง ๆ ของทล่านเสตีย และไดผู้ยอมรวับวล่าสมควร
แลผู้วทตีพื่ฮวัสสร์จะประสบกวับชะตากรรมเชล่นนวัชิ้น และยวังยอมรวับวล่าทวัชิ้งทล่านและฮวัสสร์เปฟ็นพวกทตีพื่มตีความเชพพื่อ
ออกนอกลผล่นอกทาง ผลทตีพื่เกติดขนชิ้นตามมาคพอโซล่ตรวนของทล่านไดผู้ถผกปลดออก และการปฏติบวัตติอยล่างหยาบ
ชผู้านวัชิ้นกด็ถผกพวักไวผู้กล่อน 

อยล่างไรกด็ตามพวกศวัตรผของทล่านยวังสงสวัยในเรพพื่องความจรติงใจของทล่านในการสารภาพนวัชิ้น จนงไดผู้กทาหนดใหผู้
ทล่านตผู้องทติชิ้งความเชพพื่อนวัชิ้นในอตีกรผปแบบหนนพื่ง ทล่านไดผู้ปฏติเสธทตีพื่จะตอบคทาถามนตีชิ้ยกเวผู้นจะเปฟ็นการตอบ
อยล่างเปปิดเผยตล่อหนผู้าคนทวัพื่วไป ดวังนวัชิ้นทล่านจนงถผกนทาตวัวมาอยผล่ตล่อหนผู้าทตีพื่ประชรุมสภา ในขณะนวัชิ้นเอง
ทล่ามกลางความประหลาด ใจของพวกทตีพื่กทาลวังสอบสวนทล่าน และเปฟ็นการทตีพื่นล่าชพพื่นชมยตินดตีสทาหรวับความ
จรติงนวัชิ้น เพราะทล่านไดผู้ประกาศยพพื่นยวันในความเชพพื่อเดติมของทล่านและไดผู้เรตียกรผู้องขออนรุญาตทตีพื่จะแกผู้คดตี
ของทล่านดผู้วยตนเอง แตล่เมพพื่อไดผู้รวับการปฏติเสธทล่านจนงระบายความโกรธตล่อการปฏติบวัตติอยล่างไมล่เปฟ็นธรรมนตีชิ้
ออกมาวล่า



“นตีพื่ชล่างเปฟ็นการปฏติบวัตติทตีพื่ปป่าเถพพื่อนจรติง ๆ ขผู้าพเจผู้าเคยถผกกวักขวังอยผล่ในครุกตล่าง ๆ หลายตล่อหลายแหล่ง ไมล่มตี
ความทรุกขร์เวทนาอยล่างใดและไมล่มตีความขวัดสนอยล่างใดทตีพื่ขผู้าพเจผู้าไมล่ไดผู้ประสบในครุกเหลล่านวัชิ้น สทาหรวับพวก
ศวัตรผของขผู้าพเจผู้านวัชิ้น ทล่านทวัชิ้งหลายยอมใหผู้เขากลล่าวหาขผู้าพเจผู้าไดผู้อยล่างเตด็มทตีพื่ แตล่ในทางตรงกวันขผู้าม 
สทาหรวับขผู้าพเจผู้าทล่านทวัชิ้งหลายกลวับปฏติเสธไมล่ยอมใหผู้ขผู้าพเจผู้าไดผู้มตีโอกาสทตีพื่จะแกผู้คดตีเลยแมผู้แตล่นติดเดตียว 
ทล่านทวัชิ้งหลายไดผู้ประกาศวล่าขผู้าพเจผู้าเปฟ็นพวกทตีพื่ออกนอกลผล่นอกทางโดยไมล่ทราบหลวักความเชพพื่อของ
ขผู้าพเจผู้าเลย และกล่อนทตีพื่ทล่านทวัชิ้งหลายจะทราบวล่าขผู้าพเจผู้ามตีความเชพพื่อแบบใดทล่านทวัชิ้งหลายกด็ไดผู้ประกาศ
วล่าขผู้าพเจผู้าเปฟ็นศวัตรผกวับความเชพพื่อของทล่านเสตียแลผู้ว ทล่านทวัชิ้งหลายเปฟ็นทตีพื่ประชรุมสภาทวัพื่วไป ทล่ามกลางทล่าน
ทวัชิ้งหลายนวัชิ้นเปฟ็นศผนยร์กลางของชาวโลกทตีพื่สามารถใชผู้ตวัดสตินในเรพพื่องความจรติงตล่าง ๆ เรพพื่องเกตีพื่ยวกวับสตติ
ปปัญญาและความบรติสรุทธติธิ์ แตล่ทล่านทวัชิ้งหลายกด็ยวังคงเปฟ็นมนรุษยร์ทตีพื่อยผล่ในเนพชิ้อหนวัง และเนพชิ้อหนวังนวัชิ้นกด็มวักจะถผก
ลล่อลวงใหผู้หลงไปไดผู้โดยสภาพทตีพื่ปรากฏใหผู้เหด็นแตล่เพตียงภายนอกเทล่านวัชิ้น เมพพื่อการใชผู้ครุณธรรมของทล่านยติพื่ง
เนผู้นในเรพพื่องสตติปปัญญามากเทล่าไร ทล่านยติพื่งตผู้องระววังทตีพื่จะไมล่ใหผู้ตวัวทล่านหวันเหไปในความโงล่เขลามากยติพื่งขนชิ้น
เทล่านวัชิ้น หลวักความเชพพื่อทตีพื่ขผู้าพเจผู้ากทาลวังแกผู้ขผู้อกลล่าวหาอยผล่เดตีดี๋ยวนตีชิ้ไมล่ใชล่หลวักความเชพพื่อของขผู้าพเจผู้าเอง แตล่
เปฟ็นความเชพพื่อสทาหรวับมนรุษยร์ทวัชิ้งปวง เปฟ็นหลวักความเชพพื่อของพวกครติสเตตียน และเปฟ็นความเชพพื่อทตีพื่จะสล่งผลก
ระทบตล่อสติทธติตล่าง ๆ ของคนรรุล่นหลวังดผู้วย และคดตีความของขผู้าพเจผู้ากด็ถพอเปฟ็นอรุทธาหรณร์ในเรพพื่องนตีชิ้ไดผู้เปฟ็น
อยล่างดตี”

ถวัดจากเหตรุการณร์นตีชิ้ไปอตีก 3 ววัน การพติจารณาคดตีของทล่านจนงไดผู้เรติพื่มขนชิ้น และไดผู้มตีการสอบสวนพยาน
หลายคนเพพพื่อมาสนวับสนรุนขผู้อกลล่าวหานวัชิ้น ผผผู้ถผกกลล่าวหากด็ไดผู้เตรตียมตวัวสทาหรวับการแกผู้คดตีของทล่านเอง 
ทล่านเปปิดเผยวล่าทล่านไดผู้รวับการปฏติบวัตติอยล่างไมล่เปฟ็นธรรมมากมายหลายประการ ซนพื่งแทบจะเปฟ็นเรพพื่องทตีพื่ไมล่
นล่าเชพพื่อเลยจรติง ๆ เมพพื่อเรามาคติดทบทวนดผวล่าทล่านไดผู้ถผกกวักขวังไวผู้อยล่างแนล่นหนาในครุกทตีพื่นล่าขยะแขยงหลาย
แหล่งมานานถนง 340 ววันโดยไมล่ไดผู้เหด็นแสงเดพอนแสงตะววันเลย และเกพอบจะถนงแกล่ความตายเพราะขาดสติพื่ง
จทาเปฟ็นตล่าง ๆ ในการดทารงชตีวติต แตล่ทล่ามกลางสภาวะทตีพื่ทรุกขร์ทรมานจนถนงทตีพื่สรุดนตีชิ้ เรากลวับเหด็นวล่าจติต
วติญญาณของเจโรมกลวับพรุล่งสผงขนชิ้นเหนพอความยากลทาบากเหลล่านตีชิ้ ซนพื่งถผู้าหากเปฟ็นผผผู้อพพื่นทตีพื่มตีจติตใจและความ
เชพพื่อทตีพื่เขผู้มแขด็งนผู้อยกวล่านตีชิ้ลล่ะกด็ ผผผู้นวัชิ้นคงจะตรอมตรมอยผล่กวับความทรุกขร์ทรมานจนตายไปเสตียแลผู้ว

มตีหลายคนในทตีพื่ประชรุมแหล่งนตีชิ้ไดผู้ขวัดขวางไมล่ยอมใหผู้ทล่านมตีโอกาสทตีพื่จะพผดเลย เพราะเขากลวัวคทาพผดอวันชาญ
ฉลาดของทล่านทตีพื่ทล่านจะพผดเกตีพื่ยวกวับการเชพพื่อในความจรติงนวัชิ้น ซนพื่งจะมตีผลตล่อจติตใจของคนเหลล่านวัชิ้นมาก 



อยล่างไรกด็ตามในทตีพื่สรุดมตติของเสตียงสล่วนใหญล่ในทตีพื่ประชรุมกด็ยอมใหผู้ทล่านมตีเสรตีภาพทตีพื่จะแกผู้คดตีของตนเองไดผู้ 
ทล่านไดผู้เรติพื่มตผู้นพผดดผู้วยเสตียงอวันดวัง และไดผู้พผดตล่อไปดผู้วยอาการทตีพื่สรุขรุมเยพอกเยด็นและใชผู้ศติลปะในการพผดไดผู้
อยล่างคลล่องแคลล่ว จนกระทวัพื่งจติตใจทตีพื่ดพชิ้อดนงและแขด็งกระดผู้างของคนเหลล่านวัชิ้นอล่อนลงอยล่างเหด็นไดผู้ชวัด และดผ
เหมพอนวล่าจติตใจของคนทตีพื่มตีความเชพพื่ออวันงมงายกด็เรติพื่มจะสวัมผวัสถนงแสงสวล่างแหล่งความสทานนกอยผล่บผู้าง เจโรม
ไดผู้แยกใหผู้เหด็นความแตกตล่างอยล่างชวัดเจนระหวล่างหลวักฐานบนพพชิ้นฐานของขผู้อเทด็จจรติงกวับหลวักฐานทตีพื่ตวัชิ้งอยผล่
บนพพชิ้นฐานของความอาฆาตมาดรผู้ายและการใสล่รผู้ายปป้ายสตี 

ทล่านไดผู้เรติพื่มอผู้างเหตรุผลจากประววัตติศาสตรร์โดยกลล่าวถนงวตีรบรุรรุษมากมายทตีพื่ทรงครุณงามความดตี แตล่ไดผู้ถผก
กลล่าวหา ถผกประณาม และถผกลงโทษฐานทตีพื่เปฟ็นพวกคนชวัพื่ว แตล่ตล่อมาคนรรุล่นหลวังไดผู้หาพยานหลวักฐานมา
พติสผจนร์กวันแลผู้ว กลวับกลายเปฟ็นผผผู้ทตีพื่สมควรทตีพื่จะไดผู้รวับเกตียรตติยศและบทาเหนด็จรางววัล 

ทล่านไดผู้กลล่าวถนงกติจววัตรประจทาววันในชตีวติต และในการประพฤตติของทล่านเองตล่อหนผู้าทตีพื่ประชรุมนวัชิ้น ทล่านเคย
สวังเกตเหด็นวล่าวตีรบรุรรุษทตีพื่ยติพื่งใหญล่ทตีพื่สรุดและบรติสรุทธติธิ์ทตีพื่สรุดนวัชิ้นยล่อมเปฟ็นทตีพื่ทราบกวันโดยทวัพื่วไปแลผู้ววล่า เขาเหลล่า
นวัชิ้นมวักจะมตีความคติดเหด็นทตีพื่แตกตล่างจากความคติดเหด็นของคนธรรมดาสามวัญทวัพื่วไป และมตีแนวความคติดทตีพื่
เนผู้นหลวักความจรติงอยล่างเดล่นชวัดโดยไมล่ปปิดบวังหรพอซล่อนเรผู้นหลวักความจรติงนวัชิ้น เจโรมไดผู้แสดงอาการดผหมติพื่น
เหยตียดหยามบรรดาศวัตรผของทล่านไดผู้อยล่างยอดเยตีพื่ยม ซนพื่งเปฟ็นศวัตรผทตีพื่พยายามจะชวักนทาทล่านใหผู้หลงจากทาง
แหล่งความจรติงและความดตีงาม 

เจโรมไดผู้สรรเสรติญฮวัสสร์อยล่างสผงสล่ง และประกาศวล่าตวัวทล่านเองกด็พรผู้อมทตีพื่จะพลตีชตีพตามฮวัสสร์ไปแลผู้ว จาก
นวัชิ้นทล่านกด็พผดปกปป้องหลวักคทาสอนของวติคคลติฟฟป์ชาวอวังกฤษผผผู้มตีชพพื่อเสตียงในฝป่ายจติตวติญญาณ และไดผู้สรรุป
โดยการตวัชิ้งขผู้อสวังเกตใหผู้ใครล่ครวญวล่าทล่านไมล่เคยมตีความตวัชิ้งใจทตีพื่จะดทาเนตินการใด ๆ เพพพื่อตล่อตผู้านรวัฐบาลภาย
ใตผู้ครติสตจวักรของพระเจผู้าเลย ทล่านรผู้องเรตียนวล่าทล่านตล่อตผู้านการปฏติบวัตติของพวกบาทหลวงในทางทตีพื่ผติดตล่าง
หาก และทล่านยวังไดผู้กลล่าวตล่อไปอตีกวล่า ธรรมเนตียมและระเบตียบวติธตีปฏติบวัตติของพวกบาทหลวงนวัชิ้นเปฟ็นการ
กระททาทตีพื่ไมล่แสดงความเคารพตล่อพระเจผู้าอยล่างนล่าอายทตีพื่สรุดเมพพื่อครติสตจวักรของพระเจผู้าซนพื่งเมพพื่อกล่อนเคยมตีไวผู้
เพพพื่อจรุดประสงคร์ในเรพพื่องการสทาแดงถนงความรวัก และความปรารถนาดตี ซนพื่งขณะนตีชิ้กลวับดทาเนตินการอยล่างไมล่
สมควรเพพพื่อตอบสนองความเยล่อหยติพื่งของตาดผู้วยการจวัดงานเลตีชิ้ยงตล่าง ๆ การสวมเครพพื่องแตล่งกายทตีพื่หรผหรา



ในการททาพติธตีตล่าง ๆ และสติพื่งอพพื่น ๆ ทตีพื่แสดงใหผู้เหด็นถนงความอวัปยศในการเสแสรผู้งวล่าตวัวเองวล่ามตีความเชพพื่อ
อยล่างดตี

การพติจารณาคดตีไดผู้จบสติชิ้นลง โดยเจโรมถผกพติพากษาอยล่างเดตียวกวันกวับการพติพากษาทตีพื่เกติดขนชิ้นแกล่ฮวัสสร์ และ
ไดผู้ถผกมอบไวผู้กวับอทานาจฝป่ายโลก แตล่ในฐานะทตีพื่ทล่านเปฟ็นเพตียงสามวัญชนจนงไมล่ตผู้องททาพติธตีเพพพื่อถอดออกจาก
ตทาแหนล่ง อยล่างไรกด็ตามพวกเขาไดผู้เตรตียมหมวกแกดุ๊ปทตีพื่ททาดผู้วยกระดาษระบายสตีแดงเปฟ็นรผปผตีมารซาตาน 
เมพพื่อเขาไดผู้สวมลงบนศตีรษะของทล่านแลผู้ว ทล่านกด็กลล่าววล่า “พระเยซผครติสตร์ องคร์พระผผผู้เปฟ็นเจผู้าของเรา เมพพื่อ
พระองคร์ไดผู้ทรงทนทรุกขร์ทรมานตล่อความตายเพพพื่อขผู้าพเจผู้าซนพื่งเปฟ็นคนชวัพื่วทตีพื่นล่าเวทนาทตีพื่สรุดนวัชิ้น พระองคร์ไดผู้
สวมมงกรุฎหนามบนศตีรษะของพระองคร์ และขผู้าพเจผู้ากด็จะสวมหมวกแกดุ๊ปใบนตีชิ้เพราะเหด็นแกล่พระองคร์เชล่น
กวัน”

พวกเขาไดผู้ทติชิ้งระยะเวลาใหผู้เนติพื่นนานออกไปอตีก 2 ววันดผู้วยความหววังวล่าทล่านจะยอมละทติชิ้งความเชพพื่อเดติม
ของทล่านเสตีย ซนพื่งในระหวล่างเวลานตีชิ้พระคาดตินวัลฟลอเรด็นซร์ไดผู้ใชผู้ความพยายามทรุกวติถตีทางทตีพื่จะชวักนทาใหผู้ทล่าน
มาอยผล่ฝป่ายเดตียวกวันกวับทล่านใหผู้ไดผู้ แตล่ความพยายามทรุกอยล่างนวัชิ้นตล่างกด็ไรผู้ผลโดยสติชิ้นเชติง เจโรมไดผู้ตวัดสตินใจ
อยล่างเดด็ดเดตีพื่ยวมวัพื่นคงแลผู้ววล่าจะประทวับตราหลวักคทาสอนทตีพื่เทตีพื่ยงแทผู้นตีชิ้ดผู้วยเลพอดของทล่านเอง
 
เมพพื่อกทาหนดววันประหารไดผู้มาถนง ในระหวล่างทตีพื่ทล่านกทาลวังเดตินไปยวังแดนประหารนวัชิ้นเองทล่านไดผู้รผู้องเพลง
บทเพลงสรรเสรติญพระเจผู้าหลายบทเพลง และเมพพื่อเดตินมาถนงจรุดประหารทตีพื่ฮวัสสร์ถผกทรมานจนถนงแกล่ความ
ตายนวัชิ้น ทล่านกด็ครุกเขล่าลงอธติษฐานดผู้วยใจรผู้อนรน ทล่านไดผู้กอดเสาไมผู้ทตีพื่ปปักไวผู้บนพพชิ้นดผู้วยความชพพื่นชมยตินดตี
เปฟ็นทตีพื่สรุด 

ขณะทตีพื่เพชฌฆาตจะลงมพอจรุดไฟนวัชิ้นเอง เขาไดผู้เดตินไปขผู้างหลวังทล่านเพพพื่อจะจรุดไฟทตีพื่กองไมผู้นวัชิ้น ทล่านกด็กลล่าว
ขนชิ้นวล่า “มาจรุดไฟขผู้างหนผู้าตล่อสายตาขผู้าพเจผู้านตีพื่เถติด ถผู้าขผู้าพเจผู้ากลวัวไฟขผู้าพเจผู้ากด็คงจะไมล่มาทตีพื่นตีพื่หรอก 
เพราะขผู้าพเจผู้าเองกด็เคยมตีโอกาสทตีพื่จะหลบหนตีหลายครวัชิ้งแลผู้ว” เมพพื่อเปลวไฟลรุกลามลผู้อมรอบทล่านไวผู้ทรุก
ดผู้านแลผู้ว ทล่านกด็รผู้องเพลงสรรเสรติญพระเจผู้าเพลงหนนพื่ง ถผู้อยคทาสรุดทผู้ายทตีพื่ไดผู้ยตินทล่านพผดออกมากด็คพอ “ขผู้า
พระองคร์ขอมอบจติตวติญญาณในเปลวไฟนตีชิ้ไวผู้กวับองคร์พระครติสตร์เจผู้า”



เหตตุการณซ์เกกกี่ยวกรับการขข่มเหงในประเทศเนเธอรซ์แลนดซ์

ประมาณปปี ค.ศ.1543 ถนง 1544 มรสรุมทตีพื่เกติดจากการขล่มเหงไดผู้โหมกระหนพื่ทาอยล่างรรุนแรงในแควผู้นแฟรน
เดอรร์ จวักรพรรดติชารร์ลสทตีพื่ 5 แหล่งประเทศเยอรมวันซนพื่งทรงเปฟ็นกษวัตรติยร์ปกครองประเทศสเปนดผู้วย ทรง
เปฟ็นผผผู้ครอบครองเมพองตล่าง ๆ เหลล่านตีชิ้ ไดผู้กระททาการอยล่างขะมวักเขมผู้นเพพพื่อจะถอนรากถอนโคนลวัทธตินติกาย
ทตีพื่ออกนอกลผล่นอกทางนตีชิ้ใหผู้หมดสติชิ้นไปจากแผล่นดตินของพระองคร์ ความพยายามของพระองคร์เปฟ็นตผู้นเหตรุ
แหล่งการนองเลพอดทตีพื่นทาไปสผล่การขล่มเหงอยล่างเปฟ็นระบบมากยติพื่งขนชิ้นจากทล่านดรุดุ๊คแอลวา และจากศาล
สอบสวนและลงโทษในสมวัยของฟปีลติปทตีพื่ 2 ซนพื่งเปฟ็นราชบรุตรของพระองคร์ และเปฟ็นผผผู้สพบทอดราชบวัลลวังกร์
ตล่อจากพระองคร์ คนทตีพื่มตีความเชพพื่อแบบปฏติรผปมากมายหลายคนไดผู้ถผกพติพากษาจทาครุก หรพอถผกเนรเทศ
ตลอดชตีวติต แตล่คนจทานวนมากตผู้องยอมพลตีชตีพโดยการถผกแขวนคอ ถผกถล่วงนชิ้ทาตาย ถผกเผา ถผกดนงกระดผก
ขผู้อตล่อใหผู้หลรุดออกจากกวัน หรพอถผกเผาทวัชิ้งเปฟ็น 

มตีชาวโปรแตสแตนทร์คนหนนพื่งทตีพื่รผู้อนรนในทางของพระเจผู้า ชพพื่อจอหร์น เดอรร์ บอสเคน ถผกจวับกรุมทตีพื่เมพองแอ
นทร์เวติรร์พเพราะเหตรุความเชพพื่อของทล่าน ทล่านตผู้องตกอยผล่ในสภาพทตีพื่ถผกเยาะเยผู้ยในระหวล่างการพติจารณาคดตี 
ซนพื่งเมพพื่อทล่านกลผู้าทตีพื่จะประกาศตวัวอยล่างเปปิดเผยวล่าทล่านเปฟ็นโปรแตสแตนทร์คนหนนพื่ง ทล่านจนงไดผู้ถผกพติพากษา
ลงโทษอยล่างรวดเรด็ว อยล่างไรกด็ตาม พวกเจผู้าหนผู้าทตีพื่บผู้านเมพองกด็ยวังมตีความเกรงกลวัวทตีพื่จะประหารชตีวติตบอส
เคนตล่อหนผู้าสาธารณะชนทวัพื่วไป เนพพื่องจากทล่านเปฟ็นทตีพื่มตีจติตใจเอพชิ้อเฟฟฟื้อเผพพื่อแผล่อยล่างกวผู้างขวาง และเปฟ็นผผผู้ทตีพื่
ดทาเนตินชตีวติตอยล่างเครล่งครวัดในทางของพระเจผู้าจนงเปฟ็นแบบทตีพื่ดตีของคนทวัพื่วไป ทล่านเปฟ็นทตีพื่ชพพื่นชอบและไดผู้รวับ
ความเคารพจากประชาชน เพราะฉะนวัชิ้นพวกเขาจนงตวัดสตินใจทตีพื่จะประหารชตีวติตทล่านอยล่างลวับ ๆ ดวังนวัชิ้นจนง
สวัพื่งใหผู้นทาตวัวทล่านไปถล่วงนชิ้ทาใหผู้จมนชิ้ทาตายในครุกนวัชิ้นนวัพื่นเอง

ในปปี ค.ศ.1568 มตีบรุคคล 3 คนชพพื่อ สกด็อบแลนทร์, ฮผส และคผแมนสร์ไดผู้ถผกจวับกรุมทตีพื่เมพองแอนทร์เวติรร์พ 
ขผู้อความในจดหมายฉบวับหนนพื่งทตีพื่สล่งไปถนงพตีพื่นผู้องโปรแตสแตนทร์บางคนซนพื่งเขตียนขนชิ้นในระหวล่างทตีพื่ถผกกวักขวังอยผล่
นวัชิ้น พวกเขาไดผู้บรรยายความรผผู้สนกของตวัวเองออกมาดวังนตีชิ้ “เนพพื่องจากนตีพื่เปฟ็นนชิ้ทาพระทวัยของพระผผผู้ทรง
ฤทธานรุภาพทตีพื่จะใหผู้เราไดผู้รวับความทรุกขร์ทรมานเพราะพระนามของพระองคร์ ดวังนวัชิ้นเราจนงยอมรวับเอาดผู้วย
ความอดทน ถนงแมผู้วล่าเนพชิ้อหนวังอยากจะขวัดขพนตล่อฝป่ายจติตวติญญาณกด็ตาม แตล่ความจรติงทวัชิ้งหลายของขล่าว
ประเสรติฐนวัชิ้นจะหนรุนใจเรา และพระครติสตร์จะทรงททาใหผู้หวัวของงผฟกชชิ้ทา เราไดผู้รวับการปลอบประโลมใจ



เพราะเรามตีความเชพพื่อเรา เราไมล่กลวัวความเจด็บปวดเพราะเรามตีความหววังใจ เรายกโทษใหผู้แกล่พวกศวัตรผ
ของเราเพราะเรามตีความรวัก ขอใหผู้ทล่านทวัชิ้งหลายอยล่าเดพอดรผู้อนวรุล่นวายใจเพราะเรพพื่องของเราเลย เรามตี
ความสรุขใจโดยพระสวัญญาทวัชิ้งหลายของพระเจผู้า และมตีความชพพื่นชมยตินดตีเปฟ็นอยล่างยติพื่งทตีพื่พระเจผู้าทรงดทารติ
วล่าเราสมควรจะไดผู้รวับความทรุกขร์ทรมานเพราะเหด็นแกล่พระครติสตร์ เราไมล่ปรารถนาทตีพื่จะไดผู้รวับการปลล่อยตวัว
แตล่ปรารถนาทตีพื่จะมตีความกลผู้าหาญในการอดทนตล่อความยากลทาบาก เราไมล่ทผลขอเสรตีภาพ แตล่เราทผลขอ
ฤทธติธิ์อทานาจทตีพื่จะมตีความมานะบากบวัพื่นตล่อไปอยล่างไมล่ทผู้อถอย เราไมล่หววังวล่าจะมตีการเปลตีพื่ยนแปลงใด ๆ แตล่
หววังวล่าจะไดผู้สวมมงกรุฎแหล่งชวัยชนะบนศตีรษะของเรา”

สกด็อบแลนทร์ เปฟ็นคนแรกทตีพื่ถผกนทาตวัวไปพติจารณาคดตี ทล่านไดผู้ยพนกรานทตีพื่จะยพนหยวัดอยผล่ในความเชพพื่อของ
ตนเองตล่อไป ทล่านจนงถผกพติพากษาใหผู้ประหารชตีวติตเสตีย เมพพื่อทล่านไดผู้เดตินกลวับไปยวังหผู้องขวังของตนเองแลผู้ว 
ทล่านไดผู้ขอรผู้องผผผู้ครุมใหผู้เขาไมล่อนรุญาตใหผู้ผผผู้มตีตทาแหนล่งตามลทาดวับชวัชิ้นคนหนนพื่งคนใดเขผู้ามาเยตีพื่ยมทล่านโดยกลล่าว
วล่า “พวกเขาไมล่มตีประโยชนร์อะไรแกล่ขผู้าพเจผู้าเลย มตีแตล่จะรบกวนขผู้าพเจผู้าใหผู้เกติดความรทาคาญเปฟ็นอวันมาก 
ขผู้าพเจผู้าวางใจวล่าความรอดของขผู้าพเจผู้ากด็ประทวับตราไวผู้แลผู้วในสวรรคร์ และโลหติตของพระครติสตร์ซนพื่ง
ขผู้าพเจผู้าไวผู้วางใจอยล่างมวัพื่นคงนวัชิ้นไดผู้ชทาระความบาปทวัชิ้งหลายของขผู้าพเจผู้าออกไปแลผู้ว บวัดนตีชิ้ขผู้าพเจผู้าจะทติชิ้ง
ผผู้าคลรุมทตีพื่ททาดผู้วยดตินเหนตียวนตีชิ้เพพพื่อจะไดผู้สวมเสพชิ้อคลรุมทตีพื่มตีสงล่าราศตีอวันนติรวันดรร์ ขผู้าพเจผู้าขอเปฟ็นผผผู้พลตีชตีพคน
สรุดทผู้ายทตีพื่พลตีชตีพใหผู้แกล่พวกทรราชโรมวันคาทอลติกนตีชิ้ เพพพื่อวล่าครติสตจวักรของพระครติสตร์จะไดผู้อยผล่อยล่างสงบสรุข
บนแผล่นดตินโลกเสตียทตี ซนพื่งครติสตจวักรจะอยผล่อยล่างสงบสรุขหลวังจากเวลานตีชิ้อยล่างแนล่นอน” ในววันประหารนวัชิ้น
ทล่านไดผู้ลพื่ทาลาเพพพื่อนนวักโทษของทล่านอยล่างนล่าเวทนา เมพพื่อทล่านถผกมวัดตติดกวับไมผู้ทตีพื่ปปักไวผู้บนพพชิ้นแลผู้วทล่านกด็รผู้อง
เพลงสดรุดตีบททตีพื่ 40 และไดผู้กลล่าวคทาอธติษฐานขององคร์พระผผผู้เปฟ็นเจผู้านตีชิ้เปฟ็นคทาอธติษฐานทตีพื่ยอดเยตีพื่ยมและมตี
ความสผงสล่งทตีพื่สรุด แตล่กด็เปฟ็นคทาอธติษฐานงล่าย ๆ ทตีพื่อธติษฐานกวันโดยคนเปฟ็นลผู้าน ๆ ซนพื่งไดผู้ใชผู้กวันมาตวัชิ้งแตล่ครวัชิ้ง
แรกทตีพื่พระอาจารยร์ผผผู้สวันโดดไดผู้ทรงเปลล่งเสตียงกลล่าวคทาอธติษฐานนตีชิ้บนภผเขาในแควผู้นกาลติลตี การใชผู้คทา
อธติษฐานนตีชิ้จะไมล่มตีครวัชิ้งใดเนผู้นยชิ้ทาอยล่างไพเราะมากไปกวล่าเมพพื่อตผู้องทรุรนทรุรายกวับลมหายใจทตีพื่ใกลผู้จะตาย
ทล่ามกลางเสตียงไฟทตีพื่กทาลวังไหมผู้กองไมผู้แหผู้งจนลรุกโพลงนวัชิ้น เมพพื่อทล่านไดผู้มอบวติญญาณจติตของทล่านไวผู้แกล่
พระเจผู้าแลผู้ว ในไมล่ชผู้าทล่านกด็ตายอยล่างนล่าสยดสยองในเปลวไฟนวัชิ้น 

หลวังจากนวัชิ้นไมล่นานฮผสกด็ตายในครุกนวัพื่นเอง ภายหลวังจากทตีพื่ฮผสเสตียชตีวติตแลผู้วคผแมนสร์จนงไดผู้เขตียนจดหมายไป
ถนงเพพพื่อน ๆ ของตนเองกลล่าววล่า “บวัดนตีชิ้ขผู้าพเจผู้าขาดเพพพื่อน ๆ ทตีพื่เคยรล่วมททาการกวับขผู้าพเจผู้าแลผู้ว สกด็อบ



แลนดร์ถผกนทาตวัวไปพลตีชตีพและฮผสกด็ตายแลผู้ว แมผู้กระนวัชิ้นกด็ตามขผู้าพเจผู้ากด็ไมล่ไดผู้อยผล่เพตียงลทาพวัง แตล่พระเจผู้า
แหล่งอติสราเอลทรงประทวับอยผล่กวับขผู้าพเจผู้าดผู้วย พระองคร์จะทรงเปฟ็นโลล่ของขผู้าพเจผู้า และทรงเปฟ็นบทาเหนด็จ
ทตีพื่ยติพื่งใหญล่อยล่างเหลพอลผู้นของขผู้าพเจผู้า” เมพพื่อคผแมนสร์ถผกนทาตวัวไปพติจารณาคดตี ทล่านไดผู้ยอมรวับวล่าตวัวเองมตี
ความเชพพื่อแบบปฏติรผปอยล่างไมล่ลวังเลเลยแมผู้แตล่นผู้อย และไดผู้ตอบขผู้อหาทตีพื่นทามากลล่าวหาทล่านดผู้วยความหนวัก
แนล่นอยล่างลผกผผผู้ชาย ทล่านไดผู้พติสผจนร์หลวักคทาสอนของทล่านดผู้วยการใชผู้หลวักฐานจากขล่าวประเสรติฐนวัชิ้น ผผผู้
พติพากษาไดผู้กลล่าวขนชิ้นวล่า “แตล่ เจผู้าเตด็มใจทตีพื่จะตายเพพพื่อความเชพพื่อทตีพื่เจผู้ามตีอยผล่หรพอไมล่ ?” คผแมนสร์ไดผู้ตอบวล่า 
“ขผู้าพเจผู้าไมล่เพตียงแตล่เตด็มใจทตีพื่จะตายเพพพื่อความจรติงเทล่านวัชิ้น ขผู้าพเจผู้ายวังเตด็มใจทตีพื่จะไดผู้รวับความทรมานจนถนง
ทตีพื่สรุดดผู้วยวติธตีทตีพื่โหดรผู้ายทารรุณ ซนพื่งไดผู้ประดติษฐร์ขนชิ้นมานวัชิ้นเพราะขผู้าพเจผู้าเหด็นแกล่ขล่าวประเสรติฐขององคร์พระผผผู้
เปฟ็นเจผู้า หลวังจากการทรมานเหลล่านตีชิ้แลผู้ว จติตวติญญาณของขผู้าพเจผู้ากด็จะไดผู้รวับการตผู้อนรวับจากพระเจผู้าเอง
ทล่ามกลางกลางสงล่าราศตีนติรวันดรร์นวัชิ้น” ภายหลวังจากทตีพื่ทล่านถผกพติพากษาแลผู้วทล่านกด็เดตินไปยวังแดนประหาร
ดผู้วยความชพพื่นชมยตินดตี และไดผู้ตายปลดปลล่อยจติตวติญญาณของทล่านออกมาอยล่างบรติสรุทธติธิ์ ซนพื่งเปฟ็นผลจาก
ความเชพพื่อทตีพื่รผผู้และเขผู้าใจอยล่างแจล่มแจผู้งนวัชิ้น

บาลทาซารร์ เจอรารร์ด ซนพื่งเปฟ็นชาวพพชิ้นเมพองของแควผู้นแฟรนเชล่ คอมพร์เทล่ แหล่งประเทศเบอรร์กวันดตีชิ้ เขาเปฟ็น
ชาวโรมวันคาทอลติกทตีพื่ใจแคบ และไดผู้ตวัดสตินใจทตีพื่จะลอบสวังหารเจผู้าชายวติลเลตีพื่ยมแหล่งเมพองแนสซอ ซนพื่งเปฟ็น
เจผู้าชายแหล่งแควผู้นออรร์เรนจร์นวัชิ้น เมพพื่อเขาไดผู้เตรตียมปฟนไวผู้แลผู้วเขากด็จวับตามองมองเจผู้าชายขณะทตีพื่พระองคร์
เสดด็จผล่านหผู้องโถงในพระราชววังของพระองคร์เพพพื่อจะไปเสวยอาหารคพื่ทา เขาจนงแสดงตวัวเพพพื่อขอดผ
หนวังสพอเดตินทาง แตล่ เจผู้าหญติงแหล่งแควผู้นออรร์เรนจร์ทรงสวังเกตวล่ามตีบางสติพื่งบางอยล่างผติดปกตติในนชิ้ทาเสตียงและ
อากวัปกรติยาของเขาจนงทรงถามวล่าเขาเปฟ็นใคร และไดผู้ตรวัสวล่าเธอไมล่ชอบสตีหนผู้าทล่าทางของเขาเลย เจผู้าชาย
ทรงตอบวล่า “กด็เปฟ็นคนทตีพื่ตผู้องการจะขอดผหนวังสพอเดตินทางนล่ะสติ ซนพื่งเขากด็จะไดผู้เหด็นหนวังสพอเดตินทางนวัชิ้นในไมล่
ชผู้า” ไมล่มตีอะไรเกติดขนชิ้นอตีกจนกระทวัพื่งหลวังอาหารคพื่ทาไดผู้ผล่านพผู้นไปแลผู้ว ขณะทตีพื่เจผู้าชายกวับเจผู้าหญติงกทาลวัง
เสดด็จกลวับโดยเดตินผล่านหผู้องโถงเลด็กอยผล่นวัชิ้น ผผผู้ลอบสวังหารไดผู้แอบซล่อนตวัวอยผล่หลวังเสาตผู้นหนนพื่ง และไดผู้ยติงปฟน
เขผู้าใสล่เจผู้าชายททาใหผู้พระองคร์ไดผู้รวับบาดเจด็บสาหวัส เมพพื่อเจผู้าชายไดผู้รวับบาดเจด็บแลผู้วพระองคร์มตีกทาลวังเพตียงทตีพื่
จะกลล่าววล่า “องคร์พระผผผู้เปฟ็นเจผู้า ขอพระองคร์ทรงโปรดเมตตาจติตวติญญาณของขผู้าพระองคร์และประชาชน
ทตีพื่นล่าสงสารคนนตีชิ้ดผู้วยเถติด” ทวันใดนวัชิ้นพระองคร์กด็สติชิ้นลมหายใจขณะทตีพื่มตีอายรุ 51 พรรษา การสติชิ้นพระชนมร์
ของเจผู้าชายองคร์นตีชิ้ไดผู้กล่อใหผู้เกติดความโศกเศรผู้าอยล่างกวผู้างขวางไปทวัพื่วเมพองตล่าง ๆ ทตีพื่รวมตวัวกวันอยผล่นตีชิ้ พติธตีฝปัง
พระศพของพระองคร์กด็เปฟ็นพติธตีทตีพื่ยติพื่งใหญล่ทตีพื่สรุดเทล่าทตีพื่เคยมตีผผผู้พบเหด็นในกลรุล่มประเทศแผล่นดตินตพื่ทานตีชิ้ (ไดผู้แกล่ 



เนเธอรร์แลนดร์ ,เบลเยตีพื่ยม , ลวักเซมเบติรร์ก) และการรผู้องไหผู้ครพื่ทาครวญจากการไดผู้สผญเสตียพระองคร์ไปนวัชิ้นกด็ไมล่
ไดผู้เปฟ็นการเสแสรผู้งแกลผู้งททาแตล่ประการใดเพราะพระองคร์ไดผู้ทติชิ้งครุณงามความดตีไวผู้เบพชิ้องหลวัง ซนพื่งเปฟ็นครุณ
งามความดตีทตีพื่คนในราชตระกผลอวันสผงสล่งควรจะแสวงหาอยผล่เสมอ แตล่อนติจจา ไมล่คล่อยจะมตีกษวัตรติยร์องคร์ใดทตีพื่
สพบราชสมบวัตติในลทาดวับตล่อมาทตีพื่มตีครุณงามความดตีเหมพอนอยล่าง “พระราชบติดาแหล่งพสกนติกรของพระองคร์”

เหตตุการณซ์เกกกี่ยวกรับการขข่มเหงในแควผู้นลริธรัวเนกย

การขล่มเหงในแควผู้นลติธวัวเนตียไดผู้เรติพื่มขนชิ้นในปปี ค.ศ.1648 และไดผู้ดทาเนตินตล่อไปดผู้วยความรรุนแรงอยล่างยติพื่งโดย
พวกคอสแซค (ชาวรวัสเซตียใตผู้ทตีพื่มตีความชทานาญในการใชผู้มผู้า) และพวกทารร์ทารร์ (พวกตาดซนพื่งเปฟ็นชาว
มองโกลกวับชาวตรุรกตี) พวกคอสแซคนวัชิ้นโหดรผู้ายทารรุณมากจนแมผู้กระทวัพื่งพวกทารร์ทารร์ยวังตผู้องทวัดทานไวผู้ 
และหวันกลวับมาชล่วยชตีวติตพวกเหยพพื่อสวังหารทตีพื่ถผกหมายปองชตีวติตนวัชิ้นใหผู้พผู้นเงพชิ้อมมพอของพวกคอสแซค เมพพื่อ
พวกรวัสเซตียรวับทราบวล่ามตีการกวาดลผู้างขนชิ้นในแควผู้นลติธวัวเนตียซนพื่งไมล่สามารถจะปป้องกวันตนเองไดผู้ พวกรวัสเซตีย
จนงไดผู้ยกกองทวัพมหนมาเขผู้ามาสมทบในการกวาดลผู้างดผู้วย และไดผู้นทาความหายนะไปสผล่ทรุกหนทรุกแหล่งทตีพื่
พวกเขายกทวัพเขผู้าไป ทรุกสติพื่งพวังพตินาศหมดสติชิ้น แผล่นดตินกด็รกรผู้างวล่างเปลล่าใชผู้ประโยชนร์อะไรไมล่ไดผู้ ครติสต
จวักรทวัชิ้งหลายถผกททาลาย หมผล่บผู้านตล่าง ๆ ถผกเผา เมพองตล่าง ๆ ถผกททาลายอยล่างราบคาบ ปราสาททวัชิ้งหลาย
ไดผู้ถผกรพชิ้อใหผู้พวังลงมา ประชาชนถผกฆาตกรรม และโดยเฉพาะอยล่างยติพื่งพวกผผผู้รวับใชผู้ในการประกาศขล่าว
ประเสรติฐกด็ถผกเลพอกออกมาเปฟ็นเปป้าหมายทตีพื่ถผกเกลตียดชวังและถผกขล่มเหงมากเปฟ็นพติเศษ

สรตุปเหตตุการณซ์เกกกี่ยวกรับการถผกขข่มเหงทกกี่เกริดขขขึ้นกรับครริสเตกยนในประเทศอบกซสริเนกยหรสือเอธริโอเปปีย

ประมาณตอนปลายของศตวรรษทตีพื่ 15 มตีมติชชวันนารตีชาวโปรตรุเกสบางคนไดผู้เดตินทางทางทะเลไปยวังประ
เทศอบตีซสติเนตีย และไดผู้เรติพื่มเผยแพรล่หลวักคทาสอนตล่าง ๆ ของนติกายโรมวันคาทอลติกทล่ามกลางชาวอบตีซสติเนตีย 
ซนพื่งไดผู้ประกาศตวัวเปฟ็นครติสเตตียนกล่อนทตีพื่มติชชวันนารตีเหลล่านตีชิ้จะเดตินทางมาถนง

พวกบาทหลวงไดผู้สรผู้างอติทธติพลในพระราชสทานวักจนกระทวัพื่งจวักรพรรดติทรงเหด็นชอบทตีพื่จะใหผู้ยกเลติกพติธตีตล่าง 
ๆ ทตีพื่ไดผู้ตวัชิ้งไวผู้แลผู้วในครติสตจวักรอตีธติโอเปปียนวัชิ้น และใหผู้ยอมรวับพติธตีตล่าง ๆ ทตีพื่มาจากกรรุงโรม หลวังจากนวัชิ้นอตีกไมล่
นาน พระองคร์กด็เหด็นชอบทตีพื่จะยอมรวับสวังฆราชทตีพื่มาจากสวันตะปาปา และทรงยอมรวับอทานาจสผงสรุดของเขา



ดผู้วย อยล่างไรกด็ตาม การเปลตีพื่ยนแปลงใหมล่นตีชิ้ไมล่ไดผู้เกติดขนชิ้นโดยปราศจากการตล่อตผู้าน ขรุนนางทตีพื่มตีอทานาจมาก
ทตีพื่สรุดหลายคน และประชาชนสล่วนใหญล่ทตีพื่ไดผู้ประกาศตวัวเปฟ็นครติสเตตียนแบบดวัชิ้งเดติมตามทตีพื่มตีการวาง
รากฐานไวผู้แลผู้วอยล่างมวัพื่นคงในประเทศอบตีซสติเนตียกด็ไดผู้จวับอาวรุธขนชิ้นตล่อสผผู้กวับจวักรพรรดติ เมพพื่อเปฟ็นเชล่นนตีชิ้สทานวัก
แหล่งกรรุงโรม และพวกทผตจนงไดผู้ใชผู้อรุบายททาใหผู้จวักรวรรดติทวัชิ้งหมดเกติดความโกลาหลอลหมล่านไปทวัพื่ว และไดผู้
เรติพื่มเกติดสงครามขนชิ้นซนพื่งไดผู้ดทาเนตินตติดตล่อกวันไปหลายรวัชกาลของจวักรพรรดติองคร์ตล่าง ๆ และไมล่สามารถจะยรุตติ
ลงเปฟ็นเวลานานกวล่าหนนพื่ง ศตวรรษ ตลอดระยะเวลานตีชิ้พวกโรมวันคาทอลติกกด็เขผู้มแขด็งขนชิ้นโดยไดผู้รวับกทาลวัง
เสรติมจากพระราชสทานวัก ซนพื่งโดยการรวมกวันเชล่นนตีชิ้ททาใหผู้พวกครติสเตตียนดวัชิ้งเดติมในประเทศอบตีซสติเนตียไดผู้ถผก
ขล่มเหงอยล่างรรุนแรง และมตีคนเปฟ็นอวันมากไดผู้ถผกฆล่าตายอยล่างสยดสยอง

เหตตุการณซ์บางอยข่างเกกกี่ยวกรับการขข่มเหงทกกี่เกริดขขขึ้นในประเทศญกกี่ปตุฟ่น

กลรุล่มมติชชวันนารตีชาวโปรตรุเกสเปฟ็นพวกแรกทตีพื่นทาความเชพพื่อแบบครติสเตตียนเขผู้าไปในประเทศญตีพื่ปรุป่น พวกเขา
ไดผู้ไปถนงเกาะญตีพื่ปรุป่นในปปี ค.ศ. 1552 และความอรุตสาหะพยายามของพวกเขากด็ปรากฏผลสทาเรด็จในระดวับ
หนนพื่ง ซนพื่งเกตินกวล่าทตีพื่พวกเขาคาดหมายไวผู้ลล่วงหนผู้าเสตียอตีก การททางานอยล่างหนวักของพวกเขากด็ไดผู้ประสบ
ความสทาเรด็จตล่อไปเรพพื่อย ๆ จนถนงปปี ค.ศ. 1616 ซนพื่งพวกเขาไดผู้ถผกกลล่าวหาวล่ามตีสล่วนเกตีพื่ยวขผู้องกวับการสมคบ
กวับผผผู้อพพื่นเพพพื่อลอบวางแผนการทตีพื่จะโคล่นลผู้มรวัฐบาล และถอดจวักรพรรดติลงจากราชบวัลลวังกร์ ถนงแมผู้วล่าจะมตี
หลายคนทตีพื่เกติดความอติจฉาพวกเขาเปฟ็นอวันมากในพระราชสทานวักนวัชิ้น แตล่พวกเขากด็ยวังไมล่ไดผู้ถผกรวังแกเลย 
จนในปปี ค.ศ.1622 การขล่มเหง อยล่างนล่ากลวัวจนงไดผู้เกติดขนชิ้นกวับพวกครติสเตตียนทวัชิ้งชาวพพชิ้นเมพองและชาวตล่าง
ชาตติ กลล่าวกวันวล่าในระหวล่างชล่วงเวลา 4 ปปีแรกนวัชิ้นมตีครติสเตตียนไมล่นผู้อยกวล่า 20,000 คนไดผู้ถผกสวังหารหมผล่ ค
รติสตจวักรทวัชิ้งหลายไดผู้ถผกปปิด และใครกด็ตามทตีพื่ประกาศตวัววล่าเปฟ็นครติสเตตียนกด็จะถผกลงโทษดผู้วยการประหาร
ชตีวติต 

ในทตีพื่สรุดพวกครติสเตตียนกด็ลล่าถอยไปยวังเมพองซติเนตียบาราบนเกาะซติมติโอ ซนพื่งพวกเขากด็ตวัดสตินใจทตีพื่จะปป้องกวัน
ตนเองจนถนงทตีพื่สรุด พวกเขากด็ยวังไมล่วายทตีพื่จะถผกตามลล่าโดยกองทวัพญตีพื่ปรุป่นซนพื่งไดผู้ยกทวัพมาลผู้อมเมพองนวัชิ้นไวผู้ ถนง
แมผู้วล่าพวกครติสเตตียนจะดผู้อยกวล่ากองทวัพญตีพื่ปรุป่นมากในเรพพื่องความมตีระเบตียบวตินวัย อาวรุธยรุทโธปกรณร์ตล่าง ๆ 
และทรวัพยากรทวัชิ้งหลาย แตล่พวกเขากด็ไดผู้ปป้องกวันตนเองดผู้วยความกลผู้าหาญอยล่างทตีพื่สรุด และตผู้านทานการ
โจมตตีไดผู้ทรุกครวัชิ้งเปฟ็นเวลานานถนง 3 เดพอน อยล่างไรกด็ตามดผู้วยสาเหตรุจากการขาดแคลนอาหาร และความ



อล่อนลผู้าของนวักรบทวัชิ้งหลาย พวกเขาจนงถผกบตีบควัชิ้นใหผู้ตผู้องยอมจทานนตล่อกองทวัพญตีพื่ปรุป่นอวันเกรตียงไกร แตล่ถนง
แมผู้จะยอมจทานนแลผู้วกด็ตาม เชลยทรุกเพศทรุกววัยกด็ยวังถผกเขล่นฆล่าโดยฝป่ายทตีพื่ชนะอยล่างไรผู้ความปรานตี ดวังนวัชิ้น
จะเหด็นไดผู้วล่าหลวังจากทตีพื่มตีพวกครติสเตตียนปรากฏอยผล่เปฟ็นชล่วงระยะเวลาสวัชิ้น ๆ แลผู้วพวกเขากด็ถผกกวาดลผู้างไป
จากแผล่นดตินของโชกรุนแมล่ทวัพญตีพื่ปรุป่นโดยสติชิ้นเชติง จวบจนระยะเวลาผล่านไปอตีกหลายปปีจนงมตีครติสเตตียนรรุล่นใหมล่
เกติดขนชิ้นในภายหลวัง

สรตุปเหตตุการณซ์เกกกี่ยวกรับการกดขกกี่ขข่มเหงทกกี่เกริดขขขึ้นกรับครริสเตกยนในประเทศตตุรกก

โมฮวัมเหมด็ด ซนพื่งเปฟ็นผผผู้ทตีพื่แสรผู้งททาตวัวเปฟ็นศาสดาพยากรณร์เพพพื่อหลอกลวงชาวโลกนวัชิ้น ในชล่วงตอนตผู้น ๆ ของ
ชตีวติตเขาไดผู้แสรผู้งททาเปฟ็นใหผู้ความเคารพตล่อพวกครติสเตตียน แตล่ทวันทตีทตีพื่เขาไดผู้สถาปนาอทานาจของตนเอง
อยล่างมวัพื่นคงแลผู้ว เขากด็แสดงธาตรุแทผู้ของตวัวเองออกมาวล่าเปฟ็นศวัตรผตวัวฉกาจทตีพื่กระหายอยากจะเหด็นเลพอด
ของพวกครติสเตตียน เขาไดผู้พติสผจนร์ธาตรุแทผู้ทตีพื่วล่านตีชิ้โดยการขล่มเหงครติสเตตียนตลอดระยะเวลาทตีพื่เขามตีชตีวติตอยผล่ 
และไดผู้สวัพื่งใหผู้พวกสาวกทวัชิ้งหลายของเขาดทาเนตินการขล่มเหงพวกครติสเตตียนตล่อไปเรพพื่อย ๆ ชาวเตติรร์ก
(ชนชาตติตรุรกตี) ไดผู้สพบทอดศาสนาตล่อจากโมฮวัมเหมด็ดคนนตีชิ้นวัพื่นเอง และพวกเขากด็ยวังถพอรวักษาตติดตล่อกวันเรพพื่อย
มา โมฮวัมเหมด็ดกวับลผกหลานของเขาไดผู้ยกกองทวัพไปปราบปรามจนไดผู้ชวัยชนะตล่ออาราเบตีย, ปาเรด็สไตนร์, 
ฟปีนติเซตีย, ซตีเรตีย, อตียติปตร์ และเปอรร์เซตียโดยใชผู้เวลาเพตียง 30 ปปีเทล่านวัชิ้น แตล่อยล่างไรกด็ตามอตีกไมล่นานพวกเขากด็
เกติดความแตกแยกขนชิ้นในพวกเขาเอง เจผู้าชายทวัชิ้งหลายของพวกซาราเซด็น (ชาวอาหรวับ) ซนพื่งไดผู้รวับตทาแหนล่ง
สรุลตล่านจนงไดผู้ครอบครองซตีเรตีย, อตียติปตร์ และแอฟรติกาตล่อไปเปฟ็นเวลานานประมาณ 400 ปปี 

เมพพื่อกษวัตรติยร์ซาราเซด็นแหล่งเปอรร์เซตียไดผู้เรติพื่มททาสงครามกวับสรุลตล่านชาวซาราเซด็นแหล่งบาบติโลนนวัชิ้น สรุลตล่าน
แหล่งบาบติโลนองคร์นตีชิ้ไดผู้ไปขอความชล่วนเหลพอจากพวกเตติรร์ก ไมล่นานนวักพวกเตติรร์กเหลล่านตีชิ้กด็ไดผู้หยติบอาวรุธหวัน
กลวับไปสผผู้พวกเจผู้านายของตนเอง และในไมล่ชผู้าพวกเขากด็ไดผู้ชวัยชนะตล่อพวกซาราเซด็นดผู้วยความปรตีชา
สามารถและความกลผู้าหาญของออทโทแมนรุส (ซนพื่งเปฟ็นบรรพบรุรรุษของพวกทตีพื่สพบเชพชิ้อสายลงมาเปฟ็นราช
ตระกผลทตีพื่ไดผู้ครอบครองบวัลลวังกร์ของชาวตรุรกตีในปปัจจรุบวัน) หลวังจากนวัชิ้นพวกเขากด็ไดผู้สถาปนาจวักรวรรดติออท
โทแมนขนชิ้นมา



หลวังจากทตีพื่เมพองคอนสแตนตติโนเปปิฟื้ล ไดผู้เปฟ็นเมพองครติสเตตียนของจวักรพรรดติมานานหลายยรุคหลายสมวัยแลผู้ว 
ในปปี ค.ศ.1453 เมพองนตีชิ้กด็ไดผู้ถผกลผู้อมไวผู้โดยพวกเตติรร์กภายใตผู้การของโมฮวัมเหมด็ดทตีพื่ 2 ซนพื่งกองทวัพของเขา
ประกอบดผู้วยทหาร 300,000 คน และหลวังจากการปปิดลผู้อมทตีพื่นองเลพอดเปฟ็นเวลานาน 6 สวัปดาหร์เมพองนตีชิ้
กด็ตกอยผล่ในมพอของพวกเตติรร์ก ซนพื่งไดผู้ยนดครองไวผู้เปฟ็นของพวกตนจนถนงทรุกววันนตีชิ้ ทวันทตีทตีพื่พวกเขาไดผู้ครอบ
ครองเมพองนตีชิ้พวกเขากด็เรติพื่มใชผู้การกระททาทตีพื่โหดรผู้ายปป่าเถพพื่อนตล่อชาวเมพองอยล่างไมล่ยอมลดความรรุนแรงลง
เลย พวกเขาไดผู้ฆล่าพวกชาวเมพองดผู้วยวติธตีทตีพื่เหตีชิ้ยมโหดทรุกอยล่าง บางคนถผกยล่างทวัชิ้งเปฟ็นโดยมวัดตติดกวับแทล่ง
เหลด็กทตีพื่หมรุนอยผล่บนเปลวไฟ คนอพพื่น ๆ ถผกปลล่อยใหผู้อดอาหารจนตาย บางคนถผกถลกหนวังทวัชิ้งเปฟ็น มตีหลาย
คนทตีพื่ถผกเลพพื่อยใหผู้ขาดออกเปฟ็นทล่อน ๆ สล่วนคนอพพื่นๆ นวัชิ้นกด็จวับผผกเชพอดตติดกวับมผู้าเพพพื่อดนงแยกรล่างใหผู้ขาดออก
เปฟ็นชติชิ้น ๆ
 
ประมาณปปี ค.ศ.1521 โซไลแมนทตีพื่ 1 ไดผู้ยนดเมพองโรดสร์ดผู้วยกองเรพอ 450 ลทาและกองทหาร 300,000 คน
ในขณะนวัชิ้นเมพองโรดสร์ไดผู้รวับการครุผู้มครองโดยเหลล่าอวัศวตินแหล่งกรรุงเยรผซาเลด็ม วตีรบรุรรุษเหลล่านตีชิ้ไดผู้ตผู้านทาน
พวกทตีพื่ไมล่มตีความเชพพื่อจนกระทวัพื่งตนกรามบผู้านชล่องตล่าง ๆ ไดผู้ถผกโจมตตีจนพวังทลายลงมาจนราบคาบเสมอกวับ
พพชิ้นดติน อาหารและสติพื่งจทาเปฟ็นของพวกเขากด็หมดลง และกระสรุนของพวกเขากด็ถผกใชผู้จนหมดสติชิ้น เมพพื่อพวก
เขาไมล่ไดผู้รวับความชล่วยเหลพอใด ๆ จากพวกเจผู้าชายครติสเตตียนพวกเขาจนงยอมจทานน

ดผู้วยความฮนกเหติมอยล่างบผู้าคลวัพื่งจากชวัยชนะครวัชิ้งนตีชิ้ โซไลแมนจนงยกทวัพไปทางทติศตะววันตกมรุล่งหนผู้าไปยวังกรรุง
เวตียนนาโดยไดผู้ฆล่าคนเปฟ็นอวันมากในระหวล่างทางเพตียงเพพพื่อตอบสนองความพนงพอใจของตนเองเทล่านวัชิ้น
และยวังพยายามททาทรุกสติพื่งเพพพื่อใหผู้บรรลรุความหววังลม ๆ แลผู้ง ๆ ของตนเองวล่าตวัวเขาเองสามารถจะปราบ
ทวตีปยรุโรปลงไดผู้อยล่างราบคาบ และสามารถถอนรากถอนโคนพวกครติสเตตียนใหผู้หมดสติชิ้นไปจากแผล่นดติน
โลกไดผู้

เมพพื่อโซไลแมนทตีพื่ 1 ไดผู้กางเตด็นทร์ของเขาหนผู้ากทาแพงกรรุงเวตียนนาแลผู้ว เขากด็สล่งนวักโทษครติสเตตียน 3 คน
เขผู้าไปในเมพองเพพพื่อไปเขยล่าขววัญชาวเมพองดผู้วยการใหผู้ไปรายงานใหผู้พวกชาวเมพองทราบถนงความแขด็งแกรล่ง
ของกองทวัพทตีพื่ยกมานตีชิ้ เพตียง 3 ววันกล่อนทตีพื่พวกเตติรร์กจะยกทวัพมาถนงกรรุงเวตียนนานวัชิ้นชาวเมพองไดผู้แสดงความ
ชพพื่นชมยตินดตีกวับกองทวัพชาวเยอรมวันเพราะ ทล่านเอติรร์ลพาลาไทนร์เฟรดเดอรติก ไดผู้รวับมอบหมายใหผู้มา
ปป้องกวันกรรุงเวตียนนาจนงไดผู้ยกทวัพเขผู้าเมพองมาพรผู้อมกวับทหารผล่านศนก 14,000 คนทตีพื่ไดผู้เลพอกสรรไวผู้แลผู้ว 



โซไลมอนไดผู้สล่งใบประกาศไปสวัพื่งใหผู้เมพองนวัชิ้นยอมจทานนสตีย แตล่เมพพื่อไดผู้รวับการทผู้าทายจากพวกเยอรมวัน จนง
ไดผู้เรติพื่มโอบลผู้อมกรรุงเวตียนนาไวผู้ และเปฟ็นทตีพื่ทราบกวันดตีอยผล่แลผู้ววล่าศาสนาของโมฮวัมเหมด็ดไดผู้ใหผู้สวัญญาวล่า 
ทหารทรุกคนทตีพื่ตายในการสผผู้รบไมล่วล่าจะมตีความผติดอะไรกด็ตามจะไดผู้เขผู้าสผล่เมพองบรมสรุขเกษมทวันทตี เมพพื่อเปฟ็น
เชล่นนตีชิ้ตามปกตติพวกเขาจนงสผผู้รบอยล่างบผู้าคลวัพื่งและบผู้าบติพื่นโดยไมล่คทานนงถนงสติพื่งใดทวัชิ้งสติชิ้น พวกเขาไดผู้ระดมยติง
ขนานใหญล่ และไดผู้ใชผู้ ความพยายามหลายครวัชิ้งทตีพื่จะเขผู้ายนดเมพองโดยการโจมตตีอยล่างรรุนแรง แตล่ความกลผู้า
หาญอยล่างไมล่ยล่อทผู้อของพวกเยอรมวันนวัชิ้นกด็เหนพอกวล่าพวกศวัตรผ โซไลแมนเองกด็โกรธจวัดจากการทตีพื่ความ
กผู้าวหนผู้าของเขาไดผู้ถผกขวัดขวาง อยล่างคาดไมล่ถนงนตีชิ้ เขาจนงตวัดสตินใจทตีพื่จะใชผู้อทานาจทรุกอยล่างเพพพื่อจะดทาเนติน
การตามแผนการของเขา และเพพพื่อทตีพื่จะใหผู้บรรลรุตามเปป้าหมายดวังกลล่าวเขาไดผู้เอาปฟนใหญล่มาตวัชิ้งไวผู้หนผู้า
ประตผพระราชววังของกษวัตรติยร์องคร์นวัชิ้น และไดผู้ระดมยติงอยล่างรรุนแรงจนในไมล่ชผู้ากด็กติดรอยแตกเปฟ็นชล่องใหญล่ 
พวกเตติรร์กจนงอาศวัยคววันทตีพื่คละคลรุผู้งไปทวัพื่วนวัชิ้นกทาบวังกาย และยกพวกบรุกตะลรุยเขผู้าไปในเมพอง ทหารในเมพอง
นวัชิ้นกด็เรติพื่มยอมจทานนเพราะความพล่ายแพผู้กทาลวังจะมาถนงอยผล่แลผู้ว แตล่พวกนายทหารทตีพื่มตีจติตใจนล่าชพพื่นชมนวัชิ้นไดผู้
พากวันหนรุนใจใหผู้สล่งเสตียงตะโกนอยล่างดวังขนชิ้นในเมพอง ใหผู้ดผราวกวับวล่ามตีกองทวัพใหมล่หลายกองเพติพื่งจะยกทวัพ
มาถนงกรรุงเวตียนนา พวกทหารของกรรุงเวตียนนาเองกด็ไดผู้รวับแรงบวันดาลใจใหผู้เกติดความกลผู้าหาญขนชิ้นมาอตีก 
ขณะทตีพื่พวกเตติรร์กนวัชิ้นกลวับวติพื่งหนตีดผู้วยความตกใจสรุดขตีด

โซไลแมนยติพื่งรผผู้สนกสติชิ้นหววังจากการตล่อตผู้านนวัชิ้น จนงตวัดสตินใจใชผู้ความพยายามทตีพื่จะโจมตตีกรรุงเวตียนนาอยล่าง
รรุนแรงดผู้วยการฝปังระเบติดทตีพื่ประตผโครตินธร์ พวกเขาประสบความสทาเรด็จในการคพบหนผู้าเขผู้าไปถนงรากฐาน
ของหอรบ แตล่พวกเขาไดผู้ถผกชาวเมพองทตีพื่มตีความระมวัดระววังพบเหด็นเขผู้า ชาวเมพองทตีพื่ททางานอยล่างนล่า
อวัศจรรยร์ใจนตีชิ้ไดผู้ฝปังระเบติดเพพพื่อททาลายทรุล่นระเบติดของฝป่ายตรงขผู้าม และไดผู้เตรตียมโรยดตินระเบติดไวผู้เปฟ็นทาง
จนถนงหลรุมหลบภวัยของฝป่ายขผู้าศนก จากนวัชิ้นกด็จรุดไฟขนชิ้นททาใหผู้ระเบติดทหารขผู้าศนกตายไป 8,000 คน และ
ดผู้วยวติธตีนตีชิ้จนงททาใหผู้ความพยายามตล่าง ๆ ของฝป่ายขผู้าศนกผผผู้รรุกรานไมล่ประสบผลสทาเรด็จ เมพพื่อความพยายามทรุก
ครวัชิ้งถผกขวัดขวางจนงททาใหผู้ความฮนกเหติมของหวัวหนผู้าชาวตรุรกตีคนนตีชิ้เสพพื่อมลงจนแปรสภาพไปเปฟ็นความบผู้าคลวัพื่ง
เขาไดผู้สวัพื่งใหผู้พวกทหารของเขาปปีนกทาแพงเมพองขนชิ้นไป ซนพื่งโดยความพยายามเชล่นนตีชิ้พวกเขาไดผู้ถผกฆล่าตายไป
หลายพวันคน พวกทหารยติพื่งตายไปมากเทล่าไรพวกเขากด็ยติพื่งมตีแนวโนผู้มทตีพื่จะพล่ายแพผู้มากเทล่านวัชิ้น ในทตีพื่สรุด
ความกลผู้าหาญของกองทวัพของเขากด็อล่อนลผู้าไปเอง และเพราะความเกรงกลวัวในความหผู้าวหาญของ
บรรดาผผผู้ตล่อตผู้านชาวยรุโรปเหลล่านตีชิ้ พวกทหารจนงเรติพื่มปฏติเสธไมล่ยอมเชพพื่อฟปังคทาสวัพื่งของโซไลแมน



 
นอกจากโรคระบาดทตีพื่ไดผู้เกติดขนชิ้นในคล่ายทหารแลผู้วกด็ยวังทหารจทานวนมากทตีพื่ลผู้มตายเพราะขาดแคลนอาหาร
เนพพื่องจากพวกเยอรมวันทตีพื่มตีความรอบคอบนวัชิ้นไดผู้พบวติธตีทตีพื่จะตวัดเสผู้นทางสล่งเสบตียงของฝป่ายขผู้าศนก และมตีอยผล่
ครวัชิ้งหนนพื่งทตีพื่รผู้อยเอกโรเจนดอรร์ฟเฟปียสซนพื่งเปฟ็นนายทหารทตีพื่กลผู้าหาญและมตีจติตใจกวผู้างขวางโอบอผู้อมอารตีของ
ฝป่ายกรรุงเวตียนนาไดผู้บรุกโตผู้ตอบกลวับไปอยล่างกระทวันหวันและสามารถฆล่าพวกเตติรร์กตายไปกวล่า 5,000 คน 
ทล่านไดผู้ทราบขล่าวจากภายในกทาแพงเมพองวล่าทหารพวกนตีชิ้ไดผู้ยกทวัพหล่างออกไปจากคล่ายมากจนงไดผู้ยกทวัพ
ตามไปฆล่าเสตีย ในทตีพื่สรุดเมพพื่อโซไลมอนตผู้องประสบกวับความลผู้มเหลวในความพยายามทรุกครวัชิ้งทตีพื่ผล่านมานวัชิ้น
เขากด็ทผู้อถอยหมดกทาลวังใจ หลวังจากทตีพื่ไดผู้สผญเสตียทหารไปมากกวล่า 80,000 คนแลผู้ว เขากด็เลติกลผู้มภารกติจ
ของเขา และไดผู้สล่งสวัมภาระของเขาลล่วงหนผู้าไปกล่อน จากนวัชิ้นจนงยกทวัพมรุล่งหนผู้ากลวับบผู้านเกติดเมพองนอนของ
ตนไปอยล่างบอบชชิ้ทา ดผู้วยเหตรุนตีชิ้ทวตีปยรุโรปจนงไดผู้เปฟ็นอติสระพผู้นจากความนล่ากลวัวของนติกายโมฮวัมเหมด็ด (พระ
มะหะหมวัด) ทตีพื่ไดผู้คพบคลานเขผู้ามาใกลผู้นวัชิ้น

เหตตุการณซ์เกกกี่ยวกรับการขข่มเหงในแควผู้นคาลาเบรกย

ประมาณศตวรรษทตีพื่ 14 มตีพวกวอลเดด็นสร์จากเมพองพรากตีลล่า และเมพองดอฟปินตีพื่จทานวนมากไดผู้อพยพไปยวัง
แควผู้นคาลาเบรตียและตวัชิ้งรกรากอยผล่บนทตีพื่ดตินซนพื่งรกรผู้างวล่างเปลล่าโดยไดผู้รวับอนรุญาตจากพวกขรุนนางในดติน
แดนนวัชิ้น และดผู้วยความอรุตสาหพยายามในการททาไรล่ไถนา ในไมล่ชผู้าพวกวอลเดด็นสร์กด็สามารถพลติกพพชิ้นแผล่น
ดตินทตีพื่เมพพื่อกล่อนเคยเปฟ็นปป่าเสพพื่อมโทรมทตีพื่แหผู้งแลผู้งหลายแหล่งใหผู้กลวับกลายเปฟ็นพพชิ้นดตินทตีพื่อรุดมสมบผรณร์และ
เขตียวขจตีไดผู้อยล่างไมล่นล่าเชพพื่อ

บรรดาขรุนนางในแควผู้นคาลาเบรตียตล่างกด็รผผู้สนกพอใจกวับผผผู้ทตีพื่มาเชล่าอาศวัยพวกใหมล่นตีชิ้เปฟ็นอยล่างมากเพราะเหด็น
วล่าคนพวกนตีชิ้มตีความซพพื่อสวัตยร์ สงบเงตียบและขยวันขวันแขด็ง แตล่พวกบาทหลวงในประเทศนวัชิ้นกลวับเตด็มไปดผู้วย
ความอติจฉารติษยาและในไมล่ชผู้ากด็มวักจะหาเรพพื่องตล่าง ๆ มารผู้องเรตียนพวกวอลเดด็นสร์ไปในทางทตีพื่เสตียหาย 

แตล่สทาหรวับการรผู้องเรตียนเหลล่านตีชิ้บรรดาขรุนนางชาวคาลาเบรตียกด็ไดผู้ททาใหผู้พวกบาทหลวงสงบปากสงบคทาลง
โดยการตอบกลวับไปวล่า คนพวกนตีชิ้ไมล่เปฟ็นพติษเปฟ็นภวัยเลยจรติง ๆ และไมล่ไดผู้กระททาความผติดใด ๆ ตล่อ
ศาสนจวักรโรมวันคาทอลติก แตล่ไดผู้ถวายสติบลดใหผู้แกล่พวกบาทหลวงดผู้วยความชพพื่นชมยตินดตี ซนพื่งททาใหผู้การเงติน



ของพวกบาทหลวงเพติพื่มขนชิ้นเปฟ็นอวันมากจากการทตีพื่พวกเขาไดผู้เขผู้ามาอยผล่ในแควผู้นนตีชิ้ ดวังนวัชิ้นคนพวกนตีชิ้นล่าจะ
เปฟ็นคนสรุดทผู้ายทตีพื่จะมตีใครหาเรพพื่องรผู้องเรตียนดผู้วย

เหตรุการณร์ตล่าง ๆ ไดผู้ผล่านไปราบรพพื่นดผู้วยความอดกลวัชิ้นเปฟ็นเวลา 2-3 ปปี ซนพื่งในชล่วงระยะเวลาดวังกลล่าวพวก
วอลเดด็นสร์กด็ไดผู้รวมตวัวกวันเปฟ็นเมพอง 2 เมพองซนพื่งเปฟ็นบผู้านพตีพื่เมพองนผู้องกวันโดยไดผู้มตีการผนวกหลายหมผล่บผู้านเขผู้า
มาอยผล่ในเขตปกครองของพวกเขาดผู้วย ในทตีพื่สรุดพวกเขากด็ไดผู้ตติดตล่อไปยวังเมพองเจนตีวาเพพพื่อเชติญนวักเทศนร์ 2 
คนใหผู้มาเทศนาประจทาทตีพื่เมพองทวัชิ้ง 2 แหล่งนตีชิ้เมพองละคน เรพพื่องนตีชิ้กด็เปฟ็นทตีพื่ทราบกวันโดยทวัพื่วไป และขล่าวดวัง
กลล่าวไดผู้ถผกสล่งไปยวังสวันตะปาปาไพอวัสทตีพื่ 4 ซนพื่งไดผู้ตวัดสตินใจทตีพื่จะกทาจวัดพวกเขาใหผู้หมดไปจากแควผู้นคาลาเบ
รตียอยล่างไมล่ลวังเล 

และเพพพื่อทตีพื่จะบรรลรุตามเปป้าหมายดวังกลล่าว สวันตะปาปาไพอวัสทตีพื่ 4 จนงไดผู้สล่งพระคาดตินวัลอเลด็คซานดรติโนล่ ซนพื่ง
เปฟ็นบรุคคลทตีพื่อารมณร์รผู้าย และเปฟ็นคนทตีพื่มตีจติตใจควับแคบอยล่างรผู้ายกาจพรผู้อมดผู้วยบาทหลวงอตีก 2 คนไปยวัง
แควผู้นคาลาเบรตีย ซนพื่งคนทวัชิ้ง 3 จะตผู้องททาหนผู้าทตีพื่เปฟ็นคณะผผผู้สอบสวนและลงโทษทตีพื่แควผู้นนวัชิ้น พวกผผผู้มตีสติทธติ
อทานาจเหลล่านตีชิ้ไดผู้เดตินทางมาทตีพื่เมพองเซผู้นทร์ซติสตร์ซนพื่งเปฟ็นเมพองแหล่งหนนพื่งทตีพื่พวกวอลเดด็นสร์ไดผู้ชล่วยกวันสรผู้างขนชิ้น 
เมพพื่อพวกเขาไดผู้เรตียกชาวเมพองมาชรุมนรุมกวันแลผู้วกด็ไดผู้ประกาศแกล่บรรดาชาวเมพองวล่า ชาวเมพองจะไมล่ไดผู้รวับ
อวันตรายเลยถผู้าเขาทวัชิ้งหลายเหลล่านวัชิ้นยอมรวับพวกนวักเทศนร์ทตีพื่ไดผู้รวับการแตล่งตวัชิ้งโดยสวันตะปาปา แตล่ถผู้าเขา
ทวัชิ้งหลายบวังอาจปฏติเสธนวักเทศนร์เหลล่านวัชิ้นพวกเขากด็จะตผู้องสผญเสตียทวัชิ้งทรวัพยร์สตินและชตีวติตของตวัวเองดผู้วย 
และเพพพื่อเปฟ็นการพติสผจนร์สติพื่งเหลล่านตีชิ้กด็จะจวัดใหผู้มตีการประกอบพติธตีมติสซาขนชิ้นอยล่างเปปิดเผยตล่อหนผู้าสาธารณะ
ชนทวัพื่วไปในตอนบล่ายของววันนวัชิ้นเอง ซนพื่งชาวเมพองจะตผู้องเขผู้ารล่วมในพติธตีศวักดติธิ์สติทธติธิ์ทตีพื่สทาควัญนตีชิ้

แตล่แทนทตีพื่ชาวเมพองเซผู้นทร์ซติสตร์จะเชพพื่อฟปังคทาสวัพื่งโดยการเขผู้ารล่วมในพติธตีมติสซา พวกเขากลวับหนตีเขผู้าไปในปป่า
พรผู้อมกวับครอบครวัวของเขา เมพพื่อเปฟ็นเชล่นนวัชิ้นกด็ททาใหผู้พระคาดตินวัลและผผผู้ชล่วยทวัชิ้ง 2 ของเขารผผู้สนกผติดหววังกวับ
สติพื่งทตีพื่เกติดขนชิ้น พวกเขาจนงเดตินทางมรุล่งหนผู้าไปยวังเมพองลา การร์เดผู้ ซนพื่งเปฟ็นอตีกเมพองหนนพื่งทตีพื่เปฟ็นของพวก
วอลเดด็นสร์ และเพพพื่อจะหลตีกเลตีพื่ยงจากความผติดหววังเหมพอนอยล่างครวัชิ้งทตีพื่ผล่านมา พวกเขาจนงไดผู้สวัพื่งใหผู้ปปิดประตผ
เมพองทรุกแหล่ง และใหผู้พวกทหารเฝป้าทางตล่าง ๆ ทตีพื่นทาไปสผล่ประตผเมพองเหลล่านวัชิ้น พวกเขาไดผู้ยพพื่นขผู้อเสนอตล่าง 
ๆ อยล่างเดตียวกวันแกล่ชาวเมพองเหลล่านวัชิ้นเสรติมดผู้วยอรุบายทตีพื่แยบยลอยล่างหนนพื่งเพพพื่อสนวับสนรุนขผู้อเสนอตล่าง ๆ 
ของพวกเขาโดยทตีพื่พระคาดตินวัลไดผู้ลล่อลวงดผู้วยการเนผู้นยชิ้ทาใหผู้พวกเขาแนล่ใจวล่า แมผู้แตล่ชาวเมพองเซผู้นทร์ซติสตร์กด็



ยวังยอมรวับขผู้อเสนอเหลล่านตีชิ้ทวันทตีและเหด็นชอบทตีพื่จะใหผู้สวันตะปาปาเปฟ็นผผผู้แตล่งตวัชิ้งพวกเขาเปฟ็นนวักเทศนร์
ประจทาเมพองของเขาดผู้วย การหลอกลวงครวัชิ้งนตีชิ้กด็ประสบความสทาเรด็จเพราะประชาชนทตีพื่ไรผู้เดตียงสาของ
เมพองลา การร์เดผู้ คติดวล่าสติพื่งทตีพื่พระคาดตินวัลไดผู้บอกแกล่พวกเขานวัชิ้นเปฟ็นความจรติง จนงไดผู้กลล่าววล่าพวกเขาจะททา
ตามแบบอยล่างของพวกพตีพื่นผู้องทตีพื่เมพองเซผู้นทร์ซติสตร์

เมพพื่อพระคาดตินวัลไดผู้รวับประโยชนร์จากการพผดโกหกแลผู้ว จนงไดผู้ขอกทาลวังทหาร 2 กองรผู้อยใหผู้ยกทวัพไป
สวังหารหมผล่พวกชาวเมพองเซผู้นทร์ซติสตร์ กองทหารเหลล่านวัชิ้นไดผู้บรุกเขผู้าไปในปป่าภายใตผู้คทาสวัพื่งอยล่างเครล่งครวัดใหผู้
ตามลล่าและสวังหารพวกวอลเดด็นสร์ชาวเมพองเซผู้นทร์ซติสตร์ทรุกคนทตีพื่พบเหด็นและไมล่ใหผู้ไวผู้ชตีวติตไมล่วล่าจะเปฟ็นเพศใด
หรพออายรุขนาดไหนกด็ตาม 

พวกวอลเดด็นสร์ซนพื่งถผกจผล่โจมอยล่างรวดเรด็วโดยทตีพื่ยวังไมล่ทวันไดผู้ตวัชิ้งตวัว คนเปฟ็นอวันมากจนงตผู้องตกเปฟ็นเหยพพื่อสวังหาร
ของพวกทหารอยล่างปป่าเถพพื่อนทตีพื่สรุด อยล่างไรกด็ตามเมพพื่อตวัชิ้งหลวักไดผู้หลวักไดผู้แลผู้วพวกวอลเดด็นสร์กด็ตวัดสตินใจทตีพื่จะ
เอาชตีวติตของเขาเขผู้าแลกดผู้วยราคาทตีพื่แพงทตีพื่สรุดเทล่าทตีพื่จะททาไดผู้จนงไดผู้เกติดมตีการตล่อสผผู้ขนชิ้นหลายตล่อหลายครวัชิ้ง 
พวกวอลเดด็นสร์ทตีพื่มตีอาวรุธเพตียงครนพื่งเดตียวนวัชิ้นไดผู้แสดงใหผู้เหด็นแบบอยล่างของความกลผู้าหาญในการตล่อสผผู้ กอง
ทหารไดผู้ถผกโจมตตีขนาบทวัชิ้ง 2 ดผู้านจนงถผกฆล่าตายเปฟ็นอวันมาก ในทตีพื่สรุดกองทหารสล่วนใหญล่นวัชิ้นกด็ถผกฆล่าตายใน
การประจวัญหนผู้ากวันครวัชิ้งตล่าง ๆ ทหารทตีพื่เหลพอนอก นวัชิ้นกด็ถผกผลวักดวันใหผู้ลล่าถอยไป เหตรุการณร์นตีชิ้กด็ททาใหผู้พระ
คาดตินวัลโกรธแคผู้นยติพื่งนวักจนงไดผู้เขตียนจดหมายไปขอกทาลวังทหารจากผผผู้แทนพระองคร์ทตีพื่ปกครองเมพองเนเปปิฟื้ล
เพพพื่อมาเสรติมกองทวัพใหผู้เขผู้มแขด็งขนชิ้น 

โดยเหตรุนตีชิ้ผผผู้แทนพระองคร์จนงไดผู้ประกาศไปทวัพื่วดตินแดนตล่าง ๆ ในเขตเมพองเนเปปิฟื้ลวล่า คนนอกกฏหมาย คน
ทตีพื่หนตี-ทหาร และคนทตีพื่ตผู้องหผู้ามในรผปแบบอพพื่น ๆ ทรุกคนจะไดผู้รวับการอภวัยโทษจากความผติดของพวกเขา
อยล่างไมล่มตีขผู้อจทากวัด โดยมตีขผู้อแมผู้วล่าจะตผู้องเขผู้ารล่วมกวับการรณรงคร์เพพพื่อททาสงครามกวับชาวเมพองเซผู้นทร์ซติสตร์ 
และจะตผู้องจวับอาวรุธตล่อสผผู้ไปจนกวล่าชาวเมพองเหลล่านวัชิ้นจะถผกฆล่าตายหมด 

เพราะฉะนวัชิ้นจนงมตีหลายคนทตีพื่เคยสติชิ้นหววังกวับชะตากรรมของตนเองไดผู้มารวมตวัวกวัน และถผกจวัดไวผู้เปฟ็นพวก
กองรผู้อยขนาดเบาทตีพื่ไมล่ตผู้องการการฝฝึกปรพอมากนวัก คนพวกนตีชิ้ไดผู้ถผกสล่งใหผู้เขผู้าไปเคลตียรร์พพชิ้นทตีพื่ในปป่าและใหผู้
สวังหารทรุกคนทตีพื่มตีความเชพพื่อแบบปฏติรผปทตีพื่พวกเขาพบเหด็นในปป่านวัชิ้น แมผู้แตล่ตวัวผผผู้แทนพระองคร์เองกด็ยวังไดผู้เขผู้า



รล่วมกวับพระคาดตินวัลโดยมตีตทาแหนล่งเปฟ็นผผผู้นทากองทหารประจทาการกองหนนพื่ง คนทวัชิ้งสองไดผู้รล่วมมพอกวันและ
ประสานงานกวันในการตล่อสผผู้เพพพื่อใหผู้บรรลรุตามเปป้าหมายอวันนองเลพอดตามทตีพื่พวกเขาไดผู้ตวัชิ้งไวผู้นวัชิ้น ทหารเอา
พวกวอลเดด็นสร์บางคนทตีพื่ถผกจวับไดผู้ไปมวัดหผู้อยไวผู้กวับตผู้นไมผู้ จากนวัชิ้นกด็ไปตวัดกติพื่งไมผู้มาสรุมอยผล่ขผู้างลล่างแลผู้วจรุดไฟ
เผาเสตีย บางคนกด็ถผกผล่าทผู้องออกแลผู้วทติชิ้งซากศพไวผู้ในลวักษณะนวัชิ้นเพพพื่อเปฟ็นอาหารของสวัตวร์ปป่าและนกทตีพื่ลล่า
สวัตวร์อพพื่นเปฟ็นอาหาร มตีหลายคนทตีพื่ถผกยติงในระยะไกล แตล่พวกวอลเดด็นสร์สล่วนใหญล่ถผกตามลล่าเหมพอนอยล่าง
กวับกตีฬาในฤดผลล่าสวัตวร์เลยทตีเดตียว มตีบผู้างทตีพื่บางคนไดผู้หลบหนตีเขผู้าไปซล่อนตวัวอยผล่ในถชิ้ทา แตล่การขาดแคลน
อาหารกด็ครล่าชตีวติตพวกเขาใหผู้ตายอยผล่ภายในถชิ้ทานวัชิ้นเอง การไลล่ลล่าอยล่างปป่าเถพพื่อนไดผู้ดทาเนตินตล่อไปจนกระทวัพื่ง
บรรดาชาวเมพองทตีพื่นล่าสงสารเหลล่านตีชิ้ถผกฆล่าตายจนหมดสติชิ้น
 
เมพพื่อชาวเมพองเซผู้นทร์ซติสตร์ไดผู้ถผกกทาจวัดหมดสติชิ้นไปแลผู้ว พระคาดตินวัลกวับผผผู้แทนพระองคร์กด็หวันไปใหผู้ความสนใจ
ชาวเมพองลา การร์เดผู้ คนเจผู้าเลล่หร์พวกนตีชิ้ไดผู้ยพพื่นขผู้อเสนอวล่าถผู้าชาวเมพองยอมรวับความเชพพื่อแบบโรมวันคาทอลติก
แลผู้วลล่ะกด็พวกเขา ครอบครวัว และลผก ๆ กด็จะไดผู้รวับการครุผู้มครองอยล่างเตด็มทตีพื่ แตล่ในทางตรงกวันขผู้ามถผู้าพวก
เขาปฏติเสธไมล่ยอมรวับความเมตตานตีชิ้กด็จะมตีการใชผู้กทาลวังอยล่างรรุนแรงทตีพื่สรุด และผลทตีพื่ตามมากด็คพอ ความตาย
อยล่างโหดเหตีชิ้ยมทารรุณ แตล่ทวัชิ้ง ๆ ทตีพื่มตีคทามวัพื่นสวัญญาในความปลอดภวัยสทาหรวับชตีวติตและทรวัพยร์สตินอยผล่ดผู้านหนนพื่ง
และมตีการกลล่าวอาฆาตมาดรผู้ายไวผู้ในอตีกดผู้านหนนพื่ง พวกวอลเดด็นสร์กด็ยวังคงพรผู้อมใจกวันปฏติเสธทตีพื่จะทติชิ้งความ
เชพพื่อของพวกเขา หรพอยอมรวับความเชพพื่อทตีพื่ผติด ๆ ของพวกโรมวันคาทอลติก พระคาดตินวัลและผผผู้แทนพระองคร์
รผผู้สนกเดพอดดาลกวับการปฏติเสธอยล่างไมล่ใยดตีเชล่นนตีชิ้ จนงไดผู้สวัพื่งใหผู้นทาตวัวชาวเมพอง 30 คนไปเขผู้าเครพพื่องดนงกระดผก
ขผู้อตล่อใหผู้หลรุดออกจากกวันเพพพื่อเปฟ็นการขผล่ใหผู้คนอพพื่น ๆ เกติดความหวาดกลวัว 

คนเหลล่านวัชิ้นทตีพื่ไดผู้ถผกนทาตวัวไปเขผู้าเครพพื่องดนงกระดผกขผู้อตล่อใหผู้หลรุดออกจากกวันกด็ถผกทรมานดผู้วยความรรุนแรง
จนกระทวัพื่งมตีหลายคนทตีพื่ตายเนพพื่องจากการทรมานทตีพื่อทามหติตเหลล่านตีชิ้ ในบรรดาพวกวอลเดด็นสร์ทตีพื่ถผกทรมาน
จนตายเหลล่านตีชิ้กด็มตีผผผู้พลตีชตีพอยผล่คนหนนพื่งทตีพื่ชพพื่อ ชารร์ลตินไดผู้ถผกทรมานอยล่างเหตีชิ้ยมโหดจนถนงขนาดทตีพื่ทผู้องแตก
และลทาไสผู้ทะลวักออกมาภายนอก เขาจนงสติชิ้นใจตายดผู้วยความเจด็บปวดอยล่างทรมานทตีพื่สรุด 

อยล่างไรกด็ตามการใชผู้ความโหดรผู้ายปป่าเถพพื่อนอยล่างรรุนแรงกด็ไมล่อาจททาใหผู้พวกคาทอลติกเหลล่านตีชิ้ไดผู้รวับคทาตอบ
ตามทตีพื่พวกเขามรุล่งหมายไวผู้ เพราะคนเหลล่านวัชิ้นทตีพื่รอดชตีวติตจากการถผกทรมานในเครพพื่องดนงกระดผกขผู้อตล่อใหผู้
หลรุดจากกวัน รวมทวัชิ้งคนพวกทตีพื่ยวังไมล่ไดผู้ถผกทรมานนวัชิ้นตล่างกด็ยวังมตีความมวัพื่นคงในความเชพพื่อของเขาเทล่าเดติม



อยล่างเสมอตผู้นเสมอปลาย และไดผู้ประกาศดผู้วยความกลผู้าหาญวล่าไมล่มตีการทรมานใด ๆ ทตีพื่จะสามารถ
ททาใหผู้พวกเขาทติชิ้งพระเจผู้าของเขา หรพอยอมหมอบกราบตล่อรผปเคารพไดผู้ 

ความตวัชิ้งใจอยล่างแนล่วแนล่ของพวกวอลเดด็นสร์กด็มตีผลกระทบตล่อพระคาดตินวัลทตีพื่เตด็มไปดผู้วยมติจฉาทติฐติและไมล่ยอ
มอะลรุผู้มอลวย เขาไดผู้สวัพื่งใหผู้นทาพวกทตีพื่มตีความเชพพื่ออยล่างมวัพื่นคงหลายคนมาเปลพชิ้องเสพชิ้อผผู้าออก และใหผู้เฆตีพื่ยน
พวกเขาดผู้วยไมผู้เรตียวทตีพื่ททาดผู้วยเหลด็กจนถนงแกล่ความตาย บางคนกด็ถผกฟปันดผู้วยมตีดขนาดใหญล่จนรล่างขาดออก
เปฟ็นชติชิ้น ๆ สล่วนคนอพพื่น ๆ นวัชิ้นกด็ถผกจวับตวัวโยนลงมาจากยอดหอคอยทตีพื่สผงมาก และมตีคนเปฟ็นอวันมากทตีพื่ถผกนทา
ตวัวไปฉาบดผู้วยยางชวันซนพื่งเปฟ็นเชพชิ้อเพลติงอยล่างดตีและถผกเผาทวัชิ้งเปฟ็น คนทตีพื่เหตีชิ้ยมเกรตียมเหลล่านตีชิ้ไดผู้เอาแบบ
อยล่างการทรมานดวังกลล่าวมาจากจวักรพรรดติของพวกลวัทธตินอกคอกและนทามาใชผู้กวับพวกวอลเดด็นสร์ดผู้วย

บาทหลวงคนหนนพื่งทตีพื่มตีนติสวัยดรุรผู้ายปป่าเถพพื่อนและเปฟ็นผผผู้ทตีพื่คอยปรนนติบวัตติรวับใชผู้พระคาดตินวัลคนนตีชิ้อยผล่เสมอมาไดผู้
ขอรผู้องพระคานติดวัลใหผู้ตวัวเขาเองไดผู้มตีโอกาสหลวัพื่งเลพอดของคนทตีพื่นล่าเวทนาเหลล่านตีชิ้ดผู้วยมพอของตนเองบผู้าง 
เมพพื่อเขาไดผู้รวับอนรุญาตจากพระคาดตินวัลตามคทาขอรผู้องนวัชิ้นแลผู้ว บาทหลวงทตีพื่ปป่าเถพพื่อนคนนตีชิ้กด็ควผู้ามตีดอวัน
แหลมคมขนาดใหญล่ดผู้ามหนนพื่งออกมาเชพอดคอหอยทวัชิ้งผผผู้ชาย ผผผู้หญติง และเดด็ก ๆ 80 คนโดยไมล่มตีอาการทตีพื่
จะสทานนกผติดเลยแมผู้แตล่นผู้อย เขาเปฟ็นดรุจคนทตีพื่มตีอาชตีพฆล่าสวัตวร์ทตีพื่ไดผู้เชพอดคอแพะแกะมานวับไมล่ถผู้วนอยล่าง
เลพอดเยด็น แลผู้วซากศพทรุกศพกด็ถผกสวัพื่งใหผู้นทาไปตวัดออกเปฟ็น 4 ทล่อนและใหผู้เอาแตล่ละทล่อนนวัชิ้นไปเสตียบไวผู้กวับ
ปลายไมผู้ แลผู้วนทาไปเสตียบประจานไวผู้ในพพชิ้นทตีพื่ตล่าง ๆ ภายในรวัศมตี 48 กติโลเมตรรอบ ๆ ราชอาณาจวักรแหล่ง
นวัชิ้น 

บรุคคลสทาควัญของเมพองลา การร์เดผู้ 4 คนถผกแขวนคอตาย และนวักเทศนร์ถผกจวับโยนลงมาจากยอดหอคอยค
รติสตจวักรของทล่านเอง รล่างของทล่านกระแทกพพชิ้นจนแหลกแหลวไมล่มตีชติชิ้นดตี แตล่ยวังไมล่ถนงแกล่ชตีวติต ขณะนวัชิ้นเอง
ผผผู้แทนพล่ระองคร์ไดผู้เดตินผล่านมาพอดตีและไดผู้พผดขนชิ้นวล่า “สรุนวัขตวัวนตีชิ้ยวังมตีชตีวติตรอดอยผล่อตีกหรพอ? มาเอาตวัวมวันไป
โยนใหผู้หมผกตินซติ” แมผู้วล่าคทาสวัพื่งดวังกลล่าวจะดผโหดรผู้ายปป่าเถพพื่อนกด็ตามแตล่กด็ไดผู้รวับการปฏติบวัตติตามอยล่างเครล่งครวัด

ผผผู้หญติงทตีพื่ถพอวล่าเปฟ็นเพศทตีพื่อล่อนแอ 60 คนกด็ยวังถผกนทาตวัวไปเขผู้าเครพพื่องดนงกระดผกขผู้อตล่ออยล่างรรุนแรงจนเสผู้น
เชพอกเหลล่านวัชิ้นตวัดลนกเขผู้าไปในแขนและขาจนเกพอบถนงกระดผกทตีเดตียว เมพพื่อพวกผผผู้หญติงเหลล่านตีชิ้ถผกนทาตวัวกลวับ



เขผู้าไปขวังไวผู้ในครุกอตีก บาดแผลฉกรรจร์ของพวกเธอกด็กลายเปฟ็นเนพชิ้อรผู้ายและเรติพื่มเนล่าเฟะซนพื่งเปฟ็นเหตรุใหผู้พวก
เธอเสตียชตีวติตในลวักษณะทตีพื่ทรุกขร์ทรมานอยล่างแสนสาหวัสอยล่างยติพื่ง
 
คนจทานวนมากไดผู้ถผกฆล่าตายดผู้วยวติธตีการหลายอยล่าง คนทตีพื่ชวัพื่วรผู้ายทารรุณเหลล่านตีชิ้ตล่างกด็มตีความอติจฉารติษยา 
และใชผู้อทานาจตามอทาเภอใจของตนเองจนกระทวัพื่งหากมตีชาวโรมวันคาทอลติกคนหนนพื่งคนใดทตีพื่มตีความเมตตา
กรรุณามากกวล่าคนอพพื่น ๆ และทนไมล่ไหวจนถนงขนาดทตีพื่ไปขอรผู้องแทนพวกทตีพื่มตีความเชพพื่อแบบปฏติรผป คนผผผู้
นวัชิ้นกด็จะถผกจวับกรุมและถผกฆล่าเปฟ็นเครพพื่องบผชาโทษฐานทตีพื่เปฟ็นผผผู้สนวับสนรุนพวกทตีพื่ออกนอกลผล่นอกทางเหลล่านวัชิ้น
ทวันทตี

อยล่างไรกด็ตาม ผผผู้แทนพระองคร์มตีเหตรุจทาเปฟ็นตผู้องเดตินทางกลวับไปยวังเมพองเนเปปิฟื้ล และพระคาดตินวัลคนนตีชิ้ไดผู้
ถผกเรตียกตวัวกลวับไปยวังกรรุงโรม ขรุนนางชวัชิ้นมารร์ควติสแหล่งเมพองบรุเทนจนงไดผู้รวับมอบหมายใหผู้มาททางานทตีพื่คนทวัชิ้ง
สองไดผู้เรติพื่มมาแลผู้วนวัชิ้นใหผู้สทาเรด็จ ซนพื่งผลสรุดทผู้ายเขากด็สามารถททาไดผู้สทาเรด็จจรติง ๆ โดยการปฏติบวัตติดผู้วยความ
รรุนแรงอยล่างปป่าเถพพื่อนทตีพื่สรุด จนกระทวัพื่งคนทตีพื่มตีความเชพพื่อแบบปฏติรผปนวัชิ้นไมล่มตีหลงเหลพออยผล่ในแควผู้นคาลาเบ
รตียเลยแมผู้แตล่คนเดตียว 

ประชาชนทตีพื่ไมล่มตีพติษ ไมล่มตีภวัย และไมล่เคยททารผู้ายใครจทานวนมากมายเหลล่านตีชิ้ไดผู้ถผกยนดทรวัพยร์สมบวัตติไป ทตีพื่ดติน
ของเขากด็ถผกฉผู้อโกงไป พวกเขาถผกขวับไลล่ออกจากบผู้านของเขาเอง และในทตีพื่สรุดกด็ถผกฆาตกรรมดผู้วย วติธตีการ
ตล่าง ๆ นานาเพตียงเพราะเหตรุทตีพื่พวกเขาไมล่ยอมสละความรผผู้สนกผติดชอบชวัพื่วดตีในมโนธรรมของตนเอง เพพพื่อ
รวับเอาความเชพพื่อทตีพื่งมงายของพวกอพพื่น ๆ และยอมรวับหลวักคทาสอนตล่าง ๆ ซนพื่งพวกเขาเกลตียดชวังรวมทวัชิ้งไมล่
ยอมฟปังอาจารยร์และนวักบวชทวัชิ้งหลายทตีพื่พวกเขาไมล่มตีความเชพพื่อถพอหรพอศรวัทธาเลย พวกเขาจนงตผู้องประสบ
กวับชะตากรรมดวังทตีพื่กลล่าวมาแลผู้วทวัชิ้งสติชิ้น

ทรราชมตี 3 ประเภท ไดผู้แกล่ ทรราชทตีพื่จวับคนมาเปฟ็นทาส ทรราชทตีพื่รติบเอาทรวัพยร์สมบวัตติของผผผู้อพพื่นมาเปฟ็นของ
ตน และทรราชทตีพื่วางกทาหนดกฎเกณฑร์และขผู้อบวังควับทตีพื่บตีบควัชิ้นจติตใจ ทรราช 2 ประเภทแรกสามารถเรตียก
ไดผู้วล่าเปฟ็นทรราชฝป่ายโลกซนพื่งเปฟ็นการกระททาตามอทาเภอใจของผผผู้ครอบครองทตีพื่มตีอทานาจสผงสรุดตลอดทรุกยรุค
ทรุกสมวัยทตีพื่ผล่านมานวัพื่นเอง เขาเปฟ็นผผผู้ทตีพื่ชมชอบในการทรมานผผผู้อพพื่นใหผู้เกติดความเจด็บปวดและรติบเอาทรวัพยร์สติน
ของผผผู้เคราะหร์รผู้ายทตีพื่อยผล่ใตผู้อทานาจมาเปฟ็นของตนเสตีย ทรราชประเภททตีพื่ 3 ซนพื่งเปฟ็นทรราชทตีพื่ชอบวางกฏ



เกณฑร์และขผู้อบวังควับทตีพื่บตีบควัชิ้นจติตใจคนนวัชิ้นสามารถเรตียกไดผู้วล่า เปฟ็นทรราชทางดผู้านความรผผู้สนกผติดชอบชวัพื่วดตี 
และนตีพื่เปฟ็นทรราชประเภททตีพื่เลวรผู้ายทตีพื่สรุดเพราะเปฟ็นทรราชทตีพื่รวมเอาลวักษณะของทรราชอตีก 2 ประเภท
มาไวผู้ดผู้วยกวันเพราะเหตรุทตีพื่คนเหลล่านตีชิ้รวมทวัชิ้งบาทหลวงของศาสนจวักรโรมวันคาทอลติกไมล่ไดผู้เพตียงแตล่ทรมาน
รล่างกายและยนดทรวัพยร์สตินของคนทตีพื่พวกเขาขล่มเหงเทล่านวัชิ้น แตล่ยวังไดผู้เอาชตีวติต ทรมานจติตใจ และถผู้าเปฟ็นไป
ไดผู้กด็ถนงขนาดทตีพื่ใชผู้อทานาจอวันมติชอบในการลล่อลวงจติตวติญญาณของเหยพพื่อทตีพื่นล่าเวทนาใหผู้ถนงความพตินาศเลยทตี
เดตียว

เหตตุการณซ์เกกกี่ยวกรับการขข่มเหงในหตุบเขาไพดซ์มอนทซ์ตรงบรริเวณเชริงเขาแอลปฟ
 
ผลทตีพื่เกติดขนชิ้นจากการทตีพื่พวกวอลเดด็นสร์ตผู้องพบกวับการขล่มเหงอยล่างตล่อเนพพื่องในประเทศฝรวัพื่งเศสนวัชิ้นททาใหผู้
พวกเขาหนตีไปลตีชิ้ภวัยยวังสล่วนตล่าง ๆ ของโลก นอกจากสล่วนอพพื่น ๆ ทตีพื่พวกนตีชิ้ไดผู้หลบไปลตีชิ้ภวัยนวัชิ้นมตีพวก
วอลเดด็นสร์จทานวนมากมายหลายคนทตีพื่ไดผู้หลบไปลตีชิ้ภวัยในหรุบเขาไพดร์มอนทร์ตรงบรติเวณเชติงเขาแอลปป์ ซนพื่ง
พวกวอลเดด็นสร์เหลล่านตีชิ้ไดผู้ทวตีจทานวนเพติพื่มมากขนชิ้นและเจรติญเตติบโตขนชิ้นอยล่างมากมายเปฟ็นชล่วงระยะเวลานาน
ทตีเดตียว

ทวัชิ้ง ๆ ทตีพื่การประพฤตติของพวกเขาไมล่เปฟ็นพติษเปฟ็นภวัย ใชผู้วาจานรุล่มนวลและไมล่กผู้าวรผู้าวใหผู้ใครตผู้องรผผู้สนกขรุล่น
ขผู้องหมองใจ นอกจากนตีชิ้พวกเขายวังยอมถวายหนนพื่งในสติบจากสติพื่งของทตีพื่พวกเขาหามาไดผู้ใหผู้แกล่พวก
บาทหลวงของศาสนจวักรโรมวันคาทอลติก แตล่คนเหลล่านวัชิ้นกด็ยวังไมล่พอใจและไดผู้หาทางทตีพื่จะคอยรวังควานพวก
เขา ดวังนวัชิ้นจนงไดผู้ททาเรพพื่องรผู้องเรตียนไปยวังหวัวหนผู้าผผผู้ปกครองดผแลเขตศาสนจวักรแหล่งเมพองตรุรตินโดยแจผู้งใหผู้
ทราบวล่า พวกวอลเดด็นสร์แหล่งหรุบเขาไพลร์มอนทร์เปฟ็นกลรุล่มคนทตีพื่มตีความเชพพื่อออกนอกลผล่นอกทาง พวก
บาทหลวงไดผู้อผู้างเหตรุผลดวังตล่อไปนตีชิ้ คพอ

1. พวกเขาไมล่ไดผู้เชพพื่อในหลวักคทาสอนตล่าง ๆ ของศาสนจวักรแหล่งกรรุงโรม 
2. พวกเขาไมล่ไดผู้ถวายเครพพื่องบผชาหรพออธติษฐานสทาหรวับคนทตีพื่ตายไปแลผู้ว 
3. พวกเขาไมล่ไดผู้เขผู้ารล่วมพติธตีมติสซา 
4. พวกเขาไมล่ยอมสารภาพบาปและยอมรวับการอภวัยโทษบาปจากบาทหลวง 



5. พวกเขาไมล่เชพพื่อในเรพพื่องไฟชทาระ และไมล่ถวายเงตินเพพพื่อชล่วยใหผู้จติตวติญญาณของเพพพื่อนทตีพื่ตายไปแลผู้วนวัชิ้นไดผู้
รวับการปลดปลล่อยออกจากไฟชทาระ 

ดผู้วยขผู้อหาเหลล่านตีชิ้หวัวหนผู้าผผผู้ปกครองดผแลศาสนจวักรจนงไดผู้ออกคทาสวัพื่งใหผู้เรติพื่มททาการขล่มเหงพวกวอลเดด็นสร์ ดวัง
นวัชิ้นจนงเปฟ็นจรุดเรติพื่มตผู้นของการขล่มเหงและมตีคนเปฟ็นอวันมากตผู้องพลตีชตีพใหผู้กวับความคลวัพื่งแคผู้นของอยล่างงมงาย
ของพวกนวักบวชและบาทหลวง

ทตีพื่เมพองตผรติน คนหนนพื่งทตีพื่มตีความเชพพื่อแบบปฏติรผปไดผู้ถผกกระชากไสผู้ออกมาแลผู้วนทาไปใสล่ไวผู้ในอล่างซนพื่งตวัชิ้งไวผู้เบพชิ้อง
หนผู้าผผผู้เคราะหร์รผู้ายคนนวัชิ้นเองและปลล่อยใหผู้เขามองดผไสผู้ของตวัวเองจนขาดใจตายไปในสภาพนตีชิ้

ทตีพื่เมพองรตีเวล ชายคนหนนพื่งชพพื่อ แคททตีลติน จตีรารร์ดไดผู้ถผกจวับมวัดตติดกวับไมผู้ทตีพื่ปปักไวผู้บนพพชิ้น ทล่านไดผู้ขอรผู้องใหผู้ 
เพชฌฆาตไปหยติบหตินกผู้อนหนนพื่งมาใหผู้ทล่าน แตล่เพชฌฆาตคนนวัชิ้นไดผู้ปฏติเสธเพราะคติดวล่าทล่านหมายใจทตีพื่จะ
เอาหตินกผู้อนนวัชิ้นขวผู้างใสล่ใครบางคน จตีรารร์ดจนงไดผู้ยพนยวันใหผู้เขาแนล่ใจวล่าทล่านไมล่มตีความตวัชิ้งใจทตีพื่จะททาเชล่นนวัชิ้น
เลย เพชฌฆาตจนงยอมตามความประสงคร์ จตีรารร์ดไดผู้มองหตินกผู้อนนวัชิ้นอยล่างเอาจรติงเอาจวังและไดผู้กลล่าวออก
มาวล่า “เมพพื่อใดกด็ตามทตีพื่มนรุษยร์สามารถจะกตินและยล่อยหตินแขด็งกผู้อนนตีชิ้ไดผู้ เมพพื่อนวัชิ้นแหละความเชพพื่อทตีพื่กทาลวังจะ
ททาใหผู้ขผู้าพเจผู้าตผู้องทนทรุกขร์ทรมานอยผล่นตีชิ้กด็จะถนงกาลอวสาน แตล่จะไมล่ถนงกาลอวสานไปกล่อนหนผู้านตีชิ้เลย” 
จากนวัชิ้นทล่านกด็โยนหตินลงบนพพชิ้นและยอมถผกเผาไฟดผู้วยความชพพื่นชมยตินดตี 

มตีคนอตีกเปฟ็นอวันมากทตีพื่ไดผู้รวับการปฏติบวัตติอยล่างตพื่ทาชผู้าหรพอถผกฆล่าตายดผู้วยวติธตีการตล่าง ๆ นานาจนกระทวัพื่งพวก
วอลเดด็นสร์รผผู้สนกเอพอมระอากวับความทรมานทตีพื่พวกเขาไดผู้รวับนวัชิ้นจนงไดผู้รล่วมใจกวันจวับอาวรุธขนชิ้นปป้องกวันตนเอง
โดยการรวมตวัวกวันเปฟ็นกองกทาลวังประจทาการกลรุล่มตล่าง ๆ หวัวหนผู้าผผผู้ปกครองดผแลศาสนจวักรรผผู้สนกโกรธแคผู้น
กวับการเตรตียมการณร์เชล่นนตีชิ้ จนงไดผู้สล่งกองทหารจทานวนมากมายหลายกองเขผู้าไปตล่อสผผู้กวับพวกเขา แตล่ใน
การตล่อสผผู้ครวัชิ้งยล่อย ๆ ทตีพื่มตีการปะทะกวันอยล่างประปรายนวัชิ้นพวกวอลเดด็นสร์จะไดผู้ชวัยชนะเปฟ็นสล่วนใหญล่ ซนพื่ง
สาเหตรุสล่วนหนนพื่งเกติดจากการทตีพื่พวกเขามตีความชทานาญในภผมติประเทศและครุผู้นเคยกวับเสผู้นทางตล่าง ๆ ในหรุบ
เขาไพดร์มอนทร์มากกวล่าพวกศวัตรผ และสาเหตรุอตีกสล่วนหนนพื่งกด็เปฟ็นเพราะพวกเขาหมดทางเลพอกแลผู้ว
นอกจากการตล่อสผผู้อยล่างดรุเดพอดทตีพื่สรุดเพราะถผู้าพวกเขาถผกถผกจวับตวัวไดผู้ พวกเขากด็จะไมล่ไดผู้อยผล่ในฐานะเชลย
ศนก แตล่จะตผู้องถผกทรมานจนตายในฐานะของคนทตีพื่มตีความเชพพื่อทตีพื่ออกนอกลผล่นอกทางเลยทตีเดตียว



ในครวัชิ้งนวัชิ้นฟปีลติปทตีพื่ 7 ซนพื่งเปฟ็นทล่านดรุดุ๊คแหล่งเมพองซาวอยและเปฟ็นทล่านลอรร์ดชวัชิ้นสผงสรุดแหล่งเมพองไพดร์มอนทร์ ใน
ทตีพื่สรุดพระองคร์กด็ตวัดสตินใจทตีพื่จะใชผู้อทานาจของพระองคร์เขผู้าขวัดขวางและยรุตติสงครามทตีพื่นองเลพอดเหลล่านตีชิ้ ซนพื่ง
เปฟ็นสติพื่งทตีพื่สวัพื่นคลอนนโยบายความมวัพื่นคงภายในแหล่งอาณาจวักรของพระองคร์ แมผู้วล่าพระองคร์ไมล่ตผู้องการทตีพื่
จะททาใหผู้สวันตะปาปารผผู้สนกขรุล่นเคพองใจและไมล่ตผู้องการทตีพื่จะเผชติญหนผู้ากวับหวัวหนผู้าผผผู้ปกครองดผแลเขต
ศาสนจวักรแหล่งเมพองตรุรติน แตล่อยล่างไรกด็ตามพระองคร์ไดผู้สล่งสารไปใหผู้แกล่คนทวัชิ้งสองเนพพื่องจากพระองคร์ไมล่อาจ
จะทนนติพื่งดผดายเหด็นกองทวัพประหลาดเพล่นพลล่านไปทวัพื่วแผล่นดตินทตีพื่อยผล่ในความปกครองของพระองคร์ไดผู้อตีก
ตล่อไป ซนพื่งกองทหารเหลล่านตีชิ้กลวับนทาทวัพโดยพวกพระชวัชิ้นสผงแทนทตีพื่จะเปฟ็นการนทาทวัพโดยบรรดานายทหาร
ทวัชิ้งหลาย และบวัญชาการโดยผผผู้ปกครองดผแลเขตศาสนจวักรแทนทตีพื่จะบวัญชาการโดยแมล่ทวัพนายกองทวัชิ้ง
หลาย พระองคร์จะไมล่ยอมใหผู้พสกนติกรในบผู้านเมพองของพระองคร์ลดลงในขณะทตีพื่แมผู้แตล่ตวัวพระองคร์เองกด็ไมล่
ไดผู้รวับเกตีตรตติใหผู้เปฟ็นทตีพื่ปรนกษาใด ๆ เกตีพื่ยวกวับเรพพื่องนตีชิ้เลย

เมพพื่อพวกบาทหลวงไดผู้ทราบถนงการตวัดสตินใจของทล่านดรุดุ๊คแลผู้ว พวกเขากด็พยายามทตีพื่จะโนผู้มนผู้าวจติตใจของ
พระองคร์ใหผู้มตีอคตติตล่อพวกวอลเดด็นสร์ ทล่านดรุดุ๊คไดผู้แจผู้งใหผู้พวกบาทหลวงไดผู้ทราบวล่าถนงแมผู้วล่าพระองคร์จะไมล่
ครุผู้นเคยกวับหลวักคทาสอนในความเชพพื่อของคนเหลล่านตีชิ้ แตล่พระองคร์กด็มวักจะพบอยผล่เสมอวล่าพวกเขาเปฟ็นคน
ทตีพื่รวักสงบ สวัตยร์ซพพื่อและเชพพื่อฟปัง ดวังนวัชิ้นจนงพระองคร์จนงตวัดสตินใจวล่าพวกเขาไมล่ควรจะถผกขล่มเหงอตีกตล่อไป 

พวกบาทหลวงกด็พยายามยชิ้ทาใหผู้ทล่านดรุดุ๊คแนล่ใจวล่าพระองคร์เขผู้าใจพวกวอลเดด็นสร์ผติดไปจากความเปฟ็นจรติง 
เพราะคนพวกนตีชิ้เปฟ็นกลรุล่มคนชวัพื่ว ตติดสรุรา เปฟ็นคนโสโครก เปฟ็นคนหมติพื่นประมาท เปฟ็นคนคบชผผู้ เปฟ็นคนทตีพื่
สมสผล่กวับญาตติพตีพื่นผู้องในวงศาคณาญาตติของตนเอง และยวังททาความผติดทตีพื่นล่าเกลตียดชวังอตีกมากมาย แมผู้แตล่รผป
รล่างลวักษณะของพวกเขากด็แปลกประหลาดพติกลพติการอตีกดผู้วยเพราะเดด็กทารกของทตีพื่คลอดออกมานวัชิ้นมตี
คอหอยสตีดทาคลชิ้ทา มตีฟปัน 4 แถว และมตีขนปกคลรุมอยผล่ทวัพื่วรล่างตวัชิ้งแตล่เกติด แตล่ถนงแมผู้วล่าพวกบาทหลวงจะยพนยวัน
สติพื่งเหลล่านตีชิ้ในลวักษณะทตีพื่เครล่งขรนมและเอาจรติงเอาจวังทตีพื่สรุดกด็ตาม ทล่านดรุดุ๊คกด็ยวังไมล่ยอมรวับความคติดเหด็นทตีพื่พวก
เขาพยายามจะยวัดเยตียดใหผู้เชพพื่อนวัชิ้น และเพพพื่อทตีพื่จะทราบความจรติงอยล่างแนล่ชวัด พระองคร์จนงสล่งสรุภาพบรุรรุษทตีพื่
มตีความรผผู้ดตีและมตีเหตรุผล 12 คนเขผู้าไปในหรุบเขาไพดร์มอนดร์เพพพื่อไปศนกษาลวักษณะนติสวัยทตีพื่แทผู้จรติงของคน
เหลล่านตีชิ้



หลวังจากทตีพื่สรุภาพบรุรรุษเหลล่านตีชิ้ไดผู้เดตินทางไปทวัพื่วเมพองตล่าง ๆ และหมผล่บผู้านทวัชิ้งหลายของพวกเขา และไดผู้
สนทนากวับพวกวอลเดด็นสร์ทรุกระดวับชวัชิ้นแลผู้ว สรุภาพบรุรรุษเหลล่านตีชิ้กด็เดตินทางกลวับไปกลวับหาทล่านดรุดุ๊ค และไดผู้
รายงานเรพพื่องราวเกตีพื่ยวกวับพวกวอลเดด็นสร์อยล่างนล่าชพพื่นชมทตีพื่สรุด โดยไดผู้ยพนยวันตล่อหนผู้าพวกบาทหลวงวล่าคน
พวกนตีชิ้ไมล่เปฟ็นพติษเปฟ็นภวัย ไมล่พผดจากผู้าวรผู้าวใหผู้ใครตผู้องขรุล่นเคพองใจ มตีความจงรวักภวักดตี มตีทล่าทตีทตีพื่เปฟ็นมติตร 
ขยวันขวันแขด็ง และเครล่งครวัดในทางของพระเจผู้า คนพวกนตีชิ้เกลตียดชวังความผติดบาปตล่าง ๆ ทตีพื่พวกเขาไดผู้ถผก
กลล่าวหานวัชิ้น แตล่ถผู้าผผผู้หนนพื่งผผผู้ใดหลงกระททาความผติดอยล่างหนนพื่งอยล่างใดในความผติดเหลล่านวัชิ้นเนพพื่องจากความ
ไรผู้ศตีลธรรมหรพอความอล่อนแอของเขาเอง บรุคคลผผผู้นวัชิ้นกด็จะถผกลงโทษในลวักษณะทตีพื่รรุนแรงทตีพื่สรุดตาม
กฎหมายของพวกเขา 

สรุภาพบรุรรุษคนหนนพื่งไดผู้กลล่าวตล่อไปวล่า “และเพพพื่อทตีพื่จะชล่วยใหผู้ใตผู้เทผู้าแนล่ใจในสติพื่งทตีพื่พวกเราไดผู้พผดไปแลผู้วนตีชิ้ เรา
จนงไดผู้นทาคนสทาควัญในพวกวอลเดด็นสร์ 12 คนมาเพพพื่อทตีพื่จะขออภวัยโทษในนามของคนอพพื่น ๆ ทวัชิ้งหมดโทษ
ฐานทตีพื่จวับอาวรุธขนชิ้นตล่อสผผู้ โดยไมล่ไดผู้รวับอนรุญาตจากพระองคร์เสตียกล่อน ถนงแมผู้วล่าจะเปฟ็นการกระททาเพพพื่อ
ปป้องกวันตนเองและเพพพื่อรวักษาชตีวติตของตนเองใหผู้พผู้นจากมพอของพวกศวัตรผทตีพื่ไรผู้ความเมตตากด็ตาม นอกจาก
นตีชิ้เรายวังไดผู้นทาผผผู้หญติงมาหลายคนพรผู้อมกวับเดด็ก ๆ ทตีพื่มตีววัยตล่างกวันมาดผู้วยเพพพื่อใตผู้เทผู้าจะไดผู้มตีโอกาสทตีพื่จะใชผู้
ดรุลยพตินติจพติจารณาดผู้วยตวัวของพระองคร์เอง” ทล่านดรุดุ๊คไดผู้ยอมรวับคทาขออภวัยโทษจากผผผู้แทนทวัชิ้ง 12 คน 
และภายหลวังยวังไดผู้สล่งพวกเขากลวับไปดผู้วยพระทวัยทตีพื่เปปีปี่ยมลผู้นดผู้วยความเมตตา จากนวัชิ้นพระองคร์กด็สวัพื่งใหผู้
บาทหลวงออกไปจากราชสทานวักทวันทตี และไดผู้ออกคทาสวัพื่งอยล่างเครล่งครวัดใหผู้หยรุดการขล่มเหงพวกวอลเดด็นสร์
ทวัพื่วแผล่นดตินภายใตผู้การปกครองของพระองคร์

ในระหวล่างการปกครองของเจผู้าชายทตีพื่ทรงเปปีปี่ยมดผู้วยครุณธรรมพระองคร์นตีชิ้พวกวอลเดด็นสร์กด็ไดผู้อติพื่มเอมกวับ
ความสงบรล่มเยด็นจากการปลตีกตวัวไปอยผล่รวมกวันตามลทาพวังทตีพื่หรุบเขาไพดร์มอนทร์นวัชิ้น แตล่เมพพื่อเจผู้าชายซนพื่งเปฟ็น
ทล่านดรุดุ๊คองคร์นตีชิ้ไดผู้เสตียชตีวติตลง บรรยากาศแหล่งความสรุขนตีชิ้กด็แปรเปลตีพื่ยนไปเนพพื่องจากผผผู้สพบทอดตทาแหนล่งของ
พระองคร์นวัชิ้นเปฟ็นโรมวันคาทอลติกทตีพื่มตีจติตใจควับแคบ ในชล่วงระยะเวลาไลล่เลตีพื่ยกวันนวัชิ้นเอง พวกวอลเดด็นสร์คน
สทาควัญบางคนไดผู้วางโครงการวล่าจะใหผู้นวักเทศนร์ของพวกเขาเทศนาตล่อหนผู้าสาธาณะชนโดยทวัพื่วไป เพพพื่อจะ
ใหผู้ทรุกคนรวับรผผู้ถนงความบรติสรุทธติธิ์ในหลวักคทาสอนตล่าง ๆ ของพวกเขาเพราะตวัชิ้งแตล่ตผู้นมาจนถนงบวัดนตีชิ้นวัชิ้นพวก
เขาไดผู้จวัดการเทศนาในทตีพื่สล่วนตวัวเปฟ็นการเฉพาะเทล่านวัชิ้น และเปฟ็นการเทศนาแกล่ทตีพื่ประชรุมซนพื่งประกอบดผู้วย
กลรุล่มบรุคคลทตีพื่มตีความเชพพื่อแบบปฏติรผป ซนพื่งพวกเขากด็รผผู้จวักกวันดตีอยผล่แลผู้ว



เมพพื่อขล่าวนตีชิ้ทราบถนงหผของทล่านดรุดุ๊คคนใหมล่ ทล่านกด็กรติชิ้วโกรธเปฟ็นยติพื่งนวักจนงไดผู้สล่งกองทหารเปฟ็นจทานวนมาก
เขผู้าไปในหรุบเขาเหลล่านวัชิ้นโดยทล่านไดผู้สาบานวล่า ถผู้าคนพวกนตีชิ้ไมล่ยอมคลผู้อยตามความเชพพื่อแบบ
โรมวันคาทอลติก ทล่านกด็จะถลกหนวังคนพวกนตีชิ้ทวัชิ้งเปฟ็นเลยทตีเดตียว แตล่หลวังจากทตีพื่ผผผู้บวัญชาการกองทหารของ
ทล่านไดผู้แอบเขผู้าไปสอดแนมในแผล่นดตินของพวกวอลเดด็นสร์เขากด็ไดผู้สล่งสารไปแจผู้งใหผู้แกล่ทล่านดรุดุ๊คทราบวล่า 
ความคติดทตีพื่จะปราบปรามพวกวอลเดด็นสร์โดยใชผู้กทาลวังทหารเพตียงเลด็กนผู้อยนวัชิ้นเปฟ็นความคติดทตีพื่ผติดพลาด
อยล่างยติพื่ง เพราะคนพวกนตีชิ้ครุผู้นเคยกวับภผมติประเทศดตีกวล่าทรุกคนทตีพื่อยผล่ฝป่ายเดตียวกวับทล่านดรุดุ๊ค พวกเขาไดผู้วาง
กทาลวังครุผู้มกวันทางผล่านทรุกเสผู้นทางไวผู้อยล่างแนล่นหนา พวกเขามตีอาวรุธพรผู้อมมพอกวันทรุกคน และตวัชิ้งใจทตีพื่จะ
ปป้องกวันตนเองอยล่างเตด็มทตีพื่ 

ทล่านดรุดุ๊คเองกด็ตกใจกวับรายงานทตีพื่วล่านตีชิ้จนงไดผู้สวัพื่งใหผู้ยกทวัพกลวับมา และตวัชิ้งใจทตีพื่จะดทาเนตินการดผู้วยกลอรุบาย 
เพราะฉะนวัชิ้นทล่านจนงเสนอรางววัลใหผู้แกล่ทรุกคนทตีพื่สามารถจวับตวัวคนหนนพื่งคนใดในพวกวอลเดด็นสร์ทตีพื่ถผกพบเหด็น
วล่าเดตินเตรล่ออกมาจากเขตรวักษาความปลอดภวัยของพวกเขาเอง คนพวกนตีชิ้ไดผู้ถผกนทาตวัวไปถลกหนวังทวัชิ้งเปฟ็น
หรพอถผกนทาตวัวไปเผาไฟเสตีย

ทวันทตีทตีพื่สวันตะปาปาพอลทตีพื่ 2 ซนพื่งเปฟ็นคนใจแคบอยล่างรผู้ายกาจไดผู้ขนชิ้นนวัพื่งบนบวัลลวังกร์สพบทอดตทาแหนล่ง
สวันตะปาปา เขากด็ไดผู้รบเรผู้าใหผู้รวัฐสภาแหล่งเมพองตรุรตินททาการขล่มเหงพวกวอลเดด็นสร์โทษฐานเปฟ็นพวกทตีพื่มตี
ความเชพพื่อทตีพื่ออกนอกลผล่นอกทางอยล่างนล่ากลวัวทตีพื่สรุด รวัฐสภาไดผู้ใหผู้ความเหด็นชอบในเรพพื่องนตีชิ้ทวันทตี และทวันใด
นวัชิ้นเองกด็มตีพวกวอลเดด็นสร์หลายคนถผกจวับ และถผกนทาตวัวไปเผาตามคทาสวัพื่งของพวกรวัฐสภา ในหมผล่นวักโทษทตีพื่
ถผกประหารชตีวติตนตีชิ้กด็มตีบารร์โธโลมติว เฮด็คเทอรร์ซนพื่งเปฟ็นคนขายหนวังสพอและเครพพื่องเขตียนรล่วมอยผล่ดผู้วย เขาไดผู้รวับ
การอบรมเลตีชิ้ยงดผตามแบบโรมวันคาทอลติก แตล่มตีเอกสารบางอยล่างทตีพื่เขตียนโดยนวักเทศนร์ของพวกปฏติรผปไดผู้
ตกอยผล่ในมพอของเขา และเขาไดผู้ศนกษาจนเกติดความเชพพื่อถพอในหลวักความจรติงทตีพื่บวันทนกไวผู้ในเอกสารเหลล่านวัชิ้น
และทราบถนงขผู้อผติดพลาดตล่าง ๆ ของศาสนจวักรแหล่งกรรุงโรม

รวัฐสภาแหล่งเมพองตรุรตินไดผู้จวัดใหผู้มตีการประชรุมปรนกษาหารพอขนชิ้นอตีกครวัชิ้งหนนพื่ง ในการประชรุมครวัชิ้งนตีชิ้ไดผู้มตีมตติเหด็น
ชอบทตีพื่จะใหผู้สล่งคณะผผผู้แทนไปยวังหรุบเขาไพดร์มอนทร์ พรผู้อมดผู้วยแถลงการณร์ตล่าง ๆ ดวังตล่อไปนตีชิ้ 



1. ถผู้าพวกวอลเดด็นสร์ยอมกลวับไปสผล่อผู้อมอกของศาสนจวักรแหล่งกรรุงโรมและยอมรวับความเชพพื่อแบบ
โรมวันคาทอลติก พวกเขากด็จะไดผู้มตีความสรุขอยผล่กวับบผู้าน ทรวัพยร์สมบวัตติบนทตีพื่ดตินของตนเอง และไดผู้ดทาเนติน
ชตีวติตพรผู้อมหนผู้าพรผู้อมตากวับครอบครวัวของเขาโดยไมล่ถผกรวังควานเลยแมผู้แตล่นผู้อย 

2. เพพพื่อทตีพื่จะพติสผจนร์ใหผู้เหด็นถนงการเชพพื่อฟปังของพวกเขา พวกเขาจะตผู้องสล่งบรุคคลสทาควัญของพวกเขาทวัชิ้ง 12 
คนรวมทวัชิ้งพวกผผผู้รวับใชผู้ และครผทวัชิ้งหมดไปยวังเมพองตรุรตินเพพพื่อจะถผกพติจารณาดทาเนตินการตามความเหมาะ
สม

3.  ทวัชิ้งสวันตะปาปา กษวัตรติยร์แหล่งประเทศฝรวัพื่งเศส และทล่านดรุดุ๊คแหล่งเมพองซาวอยไดผู้เหด็นชอบและเปฟ็นผผผู้ใหผู้
อทานาจรวัฐสภาแหล่งเมพองตรุรตินในการดทาเนตินการตล่าง ๆ ในครวัชิ้งนตีชิ้ 

4. ถผู้าพวกวอลเดด็นสร์แหล่งเมพองไพดร์มอนทร์ปฏติเสธขผู้อเสนอเหลล่านตีชิ้ ผลตอบแทนทตีพื่พวกเขาจะไดผู้รวับกด็คพอ
การขล่มเหงและความตาย

พวกวอลเดด็นสร์ไดผู้ตอบโตผู้ตล่อมาตรการตล่าง ๆ ทตีพื่ไมล่ชอบธรรมเหลล่านตีชิ้ดผู้วยการใหผู้คทาตอบทตีพื่ยอดเยตีพื่ยมกลวับไป
ตามลทาดวับเชล่นเดตียวกวันวล่าดวังนตีชิ้

1. ไมล่มตีการพติจารณาในเรพพื่องใด ๆ ทตีพื่จะสามารถททาใหผู้พวกเขาละทติชิ้งความเชพพื่อของตนเองไดผู้ 
2. พวกเขาไมล่ยอมมอบเพพพื่อน ๆ ทตีพื่ดตีทตีพื่สรุด และเปฟ็นทตีพื่เคารพมากทตีพื่สรุดของพวกเขาใหผู้อยผล่ในความควบครุม

และอยผล่ในดรุลยพตินติจของศวัตรผทตีพื่รผู้ายกาจทตีพื่สรุด
3. พวกเขาเหด็นความสทาควัญของการเปฟ็นทตีพื่ชอบพระทวัยของพระมหากษวัตรติยร์แหล่งกษวัตรติยร์ทวัชิ้งหลาย ผผผู้ทรง

ครอบครองอยผล่ในสวรรคร์นวัชิ้นมากกวล่าทตีพื่จะททาตวัวใหผู้เปฟ็นทตีพื่ชอบใจของผผผู้มตีอทานาจฝป่ายโลกคนใดคนหนนพื่ง
4. จติตวติญญาณของเขากด็มตีคล่ามากกวล่ารล่างกายของเขาเอง
 
กด็คงจะคาดหมายกวันไดผู้วล่าคทาตอบทตีพื่ตรงเปป้าและเตด็มไปดผู้วยพลวังเหลล่านตีชิ้ยล่อมททาใหผู้รวัฐสภาแหล่งเมพองตรุรติน
เกติดความโกรธแคผู้นเปฟ็นอยล่างยติพื่ง ผลทตีพื่ตามมาคพอททาใหผู้คนเหลล่านตีชิ้ยติพื่งเพติพื่มความกระตพอรพอรผู้นในการแอบจวับ
ตวัวพวกวอลเดด็นสร์ใหผู้ตกอยผล่ในเงพชิ้อมมพอของพวกเขามากขนชิ้น ซนพื่งคนพวกนตีชิ้จะถผกทรมานจนถนงแกล่ความตาย
อยล่างโหดเหตีชิ้ยมทตีพื่สรุด ซนพื่งมตีอยผล่หลายรผปแบบดผู้วยกวัน ในบรรดาคนทตีพื่ถผกจวับตวัวมาเหลล่านตีชิ้กด็ปรากฏวล่าเปฟ็นขล่าว
รผู้ายทตีเดตียวทตีพื่พวกเขาสามารถจวับตวัวเจฟเฟอรตีพื่ วารร์นาเกติชิ้ล ซนพื่งเปฟ็นผผผู้รวับใชผู้แหล่งเมพองแองรด็อกเนล่ไดผู้ พวกเขา
ไดผู้กลล่าวหาวล่าทล่านเปฟ็นคนทตีพื่มตีความเชพพื่อทตีพื่ออกนอกลผล่นอกทางจนงไดผู้ชล่วยกวันจวับทล่านโยนเขผู้าไปในกองไฟ



หลวังจากนวัชิ้นไมล่นาน พวกเขากด็สามารถขอกทาลวังทหารจทานวนมากไดผู้จากกษวัตรติยร์แหล่งประเทศฝรวัพื่งเศส 
เพพพื่อมารล่วมกวันกวาดลผู้างพวกปฏติรผปใหผู้หมดสติชิ้นจากหรุบเขาไพดร์มอนทร์ แตล่ในขณะทตีพื่กองทหารเหลล่านตีชิ้กทาลวัง
จะเคลพพื่อนทวัพออกไปนวัชิ้นเอง บรรดาเจผู้าชายทวัชิ้งหลายซนพื่งเปฟ็นพวกโปรแตสแตนทร์แหล่งประเทศเยอรมวันไดผู้
เขผู้าททาการขวัดขวาง และขผล่วล่าจะสล่งกทาลวังทหารเขผู้าชล่วยเหลพอพวกวอลเดด็นสร์ เมพพื่อเปฟ็นเชล่นนตีชิ้กษวัตรติยร์แหล่ง
ประเทศฝรวัพื่งเศสกด็ไมล่ปรารถนาจะเขผู้าททาสงคราม จนงบวัญชาใหผู้ถอนกทาลวังทหารเหลล่านวัชิ้นกลวับมาเสตียและ
ไดผู้สล่งสารไปแจผู้งใหผู้รวัฐสภาทราบวล่าพระองคร์ไมล่สามารถจะปลล่อยใหผู้พวกทหารเขผู้าไปปฏติบวัตติการในหรุบเขา
ไพดร์มอนทร์ เรพพื่องนตีชิ้ททาใหผู้สมาชติกทตีพื่กระหายเลพอดในรวัฐสภารผผู้สนกผติดหววังเปฟ็นอยล่างยติพื่ง และเนพพื่องจากขาด
กทาลวังสนวับสนรุนดวังนวัชิ้นการขล่มเหงจนงคล่อย ๆ ยรุตติลงในทตีพื่สรุด 

หลวังจากทตีพื่มตีชตีวติตอยล่างสงบสรุขอยผล่นานเพตียง 2-3 ปปีเทล่านวัชิ้น พวกเขากด็ถผกรบกวนอตีก ซนพื่งเรติพื่มจากการทตีพื่ทผต
ของสวันตะปาปาไดผู้เดตินทางมาหาทล่านดรุดุ๊คแหล่งเมพองซาวอยทตีพื่เมพองตรุรตินเพพพื่อมาททาธรุระบางประการกวับทล่าน
ดรุดุ๊คนวัชิ้น และไดผู้แจผู้งใหผู้ทล่านดรุดุ๊คซนพื่งเปฟ็นเจผู้าชายองคร์นตีชิ้ทราบวล่าเขารผผู้สนกประหลาดใจทตีพื่พระองคร์ไมล่ไดผู้ถอนราก
ถอนโคนพวกวอลเดด็นสร์ใหผู้หมดไปจากหรุบเขาไพดร์มอนทร์ หรพอไมล่ไดผู้บวังควับใหผู้พวกเขาหวันกลวับไปหา
ศาสนจวักรแหล่งกรรุงโรม และการทตีพื่พระองคร์ปลล่อยปละละเลยเชล่นนตีชิ้ททาใหผู้เกติดความสงสวัยในตวัวพระองคร์ขนชิ้น
มา เขายวังไดผู้บอกอตีกวล่าเขาคติดไปจรติง ๆ วล่าพระองคร์เปฟ็นผผผู้สนวับสนรุนพวกทตีพื่ออกนอกลผล่นอกทางพวกนวัชิ้น ดวัง
นวัชิ้นเขาจทาเปฟ็นตผู้องรายงานเรพพื่องนตีชิ้ไปยวังสวันตะปาปา ทล่านดรุดุ๊คจนงตพพื่นตวัวจากการถผกมองเชล่นนตีชิ้ และเกรงวล่า
จะถผกรายงานไปยวังสวันตะปาปาดผู้วยความเขผู้าใจผติดจนงตกลงใจทตีพื่จะขจวัดขผู้อสงสวัยเหลล่านตีชิ้ และเพพพื่อทตีพื่จะ
พติสผจนร์ใหผู้เหด็นถนงความรผู้อนรนของพระองคร์เอง พระองคร์จนงทรงตวัดสตินใจทตีพื่จะเลติกเหนตีพื่ยวรวัชิ้งการกระททาทตีพื่
โหดรผู้ายกวับพวกวอลเดด็นสร์ ซนพื่งไมล่เคยททาใหผู้ใครเดพอดรผู้อนเหลล่านตีชิ้ 

ดวังนวัชิ้นพระองคร์จนงรตีบออกคทาสวัพื่งดล่วนโดยการสวัพื่งใหผู้ทรุกคนเขผู้ารล่วมพติธตีมติสซาเปฟ็นประจทา มติฉะนวัชิ้นจะมตีโทษถนง
ตาย สทาหรวับเรพพื่องนตีชิ้นวัชิ้นพวกวอลเดด็นสร์ไดผู้ปฏติเสธไมล่ยอมปฏติบวัตติตามอยล่างเดด็ดขาด เมพพื่อเปฟ็นเชล่นนตีชิ้พระองคร์
จนงยกกองทหารจทานวนมากเขผู้าไปในหรุบเขาไพดร์มอนทร์ และไดผู้เรติพื่มททาการขล่มเหงอยล่างรรุนแรงทตีพื่สรุด มตีคน
เปฟ็นอวันมากถผกแขวนคอ ถผกถล่วงใหผู้จมนชิ้ทา ถผกผล่าทผู้อง ถผกมวัดตติดกวับตผู้นไมผู้และแทงดผู้วยสามงล่ามจนทะลรุ 
ถผกโยนลงมาจากหนผู้าผาทตีพื่สผงชวัน ถผกเผา ถผกแทง ถผกดนงกระดผกขผู้อตล่อใหผู้แยกจากกวันจนถนงแกล่ความตาย 
ถผกสรุนวัขรรุมกวัด และถผกตรนงกางเขนโดยใหผู้ศตีรษะกลวับลงมาขผู้างลล่าง ยติพื่งไปกวล่านวัชิ้นพวกเขาจะกระททาการ



อยล่างโหดเหตีชิ้ยมอทามหติตยติพื่งขนชิ้นไปอตีกเมพพื่อสามารถจวับผผผู้รวับใชผู้หรพอครผไดผู้ คนเหลล่านตีชิ้จะถผกนทาตวัวไปทรมาน
อยล่างรรุนแรงยติพื่งขนชิ้นไปอตีกเพราะพวกเขาเหด็นวล่า เปฟ็นกลรุล่มทตีพื่เกพอบจะเปฟ็นไปไมล่ไดผู้เลยทตีพื่จะชวักนทาใหผู้
เปลตีพื่ยนแปลงความเชพพื่อเสตีย 

ถผู้าดผเหมพอนวล่าคนหนนพื่งคนใดทตีพื่ถผกจวับไดผู้นวัชิ้นเกติดสวัพื่นคลอนในความเชพพื่อของตนเอง พวกเขากด็จะไมล่ประหาร
ชตีวติตคนเหลล่านตีชิ้ แตล่จะสล่งคนเหลล่านตีชิ้ไปเปฟ็นทาสฝปีพายในเรพอรบเพพพื่อใหผู้คนพวกนตีชิ้กลวับใจใหมล่เมพพื่อตผู้องเผชติญ
กวับความยากลทาบากสารพวัดรผปแบบ

ในการยกทวัพมาครวัชิ้งนตีชิ้มตีผผผู้ตติดตามทล่านดรุดุ๊คมา 3 คน ซนพื่งเปฟ็นผผผู้ทตีพื่เหตีชิ้ยมโหดมากไดผู้แกล่ 1. โธมวัส อตินคอมเมด็ล
ซนพื่งเปฟ็นผผผู้ทตีพื่ทติชิ้งความเชพพื่อดวัชิ้งเดติมนวัชิ้นเสตีย เขาไดผู้รวับการอบรมเลตีชิ้ยงดผใหผู้มตีความเชพพื่อแบบปฏติรผป แตล่ไดผู้ละทติชิ้ง
ความเชพพื่อของตนเองหวันไปรวับเอาความเชพพื่อผติดของพวกโรมวันคาทอลติกและไดผู้บวชเปฟ็นบาทหลวงดผู้วย 
เขาเปฟ็นคนทตีพื่ดทาเนตินชตีวติตอยล่างไรผู้ศตีลธรรมและขาดความรวับผติดชอบ ไมล่รผผู้จวักยวับยวัชิ้งชวัพื่งใจในการททาความผติด
ใด ๆ ทวัชิ้งสติชิ้น และมตีใจจดจล่ออยผล่กวับการปลผู้นสดมภร์พวกวอลเดด็นสร์เหลล่านวัชิ้น 2. คอรร์บติส เปฟ็นผผผู้ชายทตีพื่มตี
ลวักษณะนติสวัยโหดเหตีชิ้ยมและอทามหติตมาก เขามตีหนผู้าทตีพื่ททาการสอบสวนนวักโทษ 3. หวัวหนผู้าบาทหลวงฝป่าย
รวักษาความยรุตติธรรม เขาเปฟ็นละโมบโลภมาก และกระหายทตีพื่จะประหารชตีวติตพวกวอลเดด็นสร์ในทรุกโอกาส
เพราะเขาไดผู้เงตินสมนาครุณจากการประหารชตีวติตในแตล่ละครวัชิ้งดผู้วย
 
คนชวัพื่วชผู้าทวัชิ้ง 3 คนนตีชิ้ไรผู้ความเมตตาจนถนงทตีพื่สรุด ทรุกหนทรุกแหล่งทตีพื่พวกเขาผล่านไปยล่อมมตีเลพอดของคนบรติสรุทธติธิ์
ไหลนองออกมาใหผู้เหด็นอยล่างแนล่นอน แตล่นอกจากความโหดเหตีชิ้ยมปป่าเถพพื่อนทตีพื่กระททาโดยทล่านดรุดุ๊คและคน
ทวัชิ้งสาม รวมทวัชิ้งกองทวัพในการยกทวัพครวัชิ้งตล่าง ๆ นวัชิ้นแลผู้วกด็ยวังมตีความโหดรผู้ายปป่าเถพพื่อนทตีพื่เกติดขนชิ้นมากมาย
จากพวกโรมวันคาทอลติกในทผู้องถติพื่นนวัชิ้นเอง

ชาวโรมวันคาทอลติกทตีพื่อาศวัยอยผล่ในหรุบเขาเซผู้นทร์มารร์ตตินไดผู้พยายามททาทรุกวติถตีทางทตีพื่จะขล่มเหงและทรมาน
พวกวอลเดด็นสร์ทตีพื่อาศวัยอยผล่ในอาณาบรติเวณใกลผู้เคตียงนวัชิ้น คนเหลล่านตีชิ้ไดผู้ททาลายครติสตจวักรหลายแหล่งของพวก
วอลเดด็นสร์ ไดผู้เอาทตีพื่ดตินของพวกเขาไปใชผู้ประโยชนร์สล่วนตวัว ไดวัจวับผผผู้รวับใชผู้ทวัชิ้งหลายของพวกเขาโยนไปใน
กองไฟ และไดผู้ขวับไลล่พวกเขาเขผู้าไปอยผล่ในปป่าโดยทตีพื่พวกเขาไมล่มตีอาหารอพพื่นใดทตีพื่จะประทวังชตีวติตนอกจากผล
ไมผู้ปป่า และเปลพอกไมผู้หรพอรากไมผู้เทล่านวัชิ้น



มตีพวกอวันธพาลทตีพื่เปฟ็นโรมวันคาทอลติกกลรุล่มหนนพื่งสามารถจวับผผผู้รวับใชผู้ของพวกวอลเดด็นสร์ไดผู้ขณะทตีพื่ทล่านกทาลวัง
จะเทศนา คนเหลล่านวัชิ้นกด็ตวัดสตินใจทตีพื่จะครุมตวัวทล่านไปยวังทตีพื่เหมาะ ๆ สวักแหล่งหนนพื่งเพพพื่อจะเผาทล่านเสตีย แตล่
เมพพื่อบรรดาสมาชติกทตีพื่อยผล่ภายในเขตครติสตจวักรของผผผู้รวับใชผู้ทล่านนตีชิ้ทราบเรพพื่องเขผู้า ผผผู้ชายจนงลรุกขนชิ้นจวับอาวรุธ
และยกกทาลวังตติดตามอวันธพาลกลรุล่มนตีชิ้ไปอยล่างกระชวัชิ้นชติดโดยหววังวล่าจะสามารถชล่วยชตีวติตผผผู้รวับใชผู้ของพวก
เขาใหผู้ไดผู้ แตล่ทวันทตีทตีพื่อวันธพาลกลรุล่มนตีชิ้เหด็นแตล่ไกลวล่ามตีคนกลรุล่มหนนพื่งไลล่ตามมา พวกเขากด็แทงผผผู้รวับใชผู้ทตีพื่นล่า
สงสารทล่านนตีชิ้เสตียแลผู้วรตีบลล่าถอยไปอยล่างรวดเรด็วโดยปลล่อยใหผู้ทล่านนอนจมกองเลพอดอยผล่ตรงนวัชิ้นเอง พตีพื่นผู้อง
สมาชติกครติสเตตียนทตีพื่ยกพวกตามมาชล่วยนวัชิ้นตล่างกด็งรุนงงททาอะไรไมล่ถผกอยผล่ชวัพื่วครผล่ จากนวัชิ้นกด็พยายาม
ปฐมพยาบาล หผู้ามเลพอดและททาทรุกวติถตีทางทตีพื่พวกเขาสามารถจะททาไดผู้เพพพื่อชล่วยชตีวติตผผผู้รวับใชผู้ทล่านนตีชิ้ แตล่
ความพยายามทรุกอยล่างกด็ดผเหมพอนจะเปลล่าประโยชนร์เสตียแลผู้ว เนพพื่องจากอาวรุธอวันคมกรติบนวัชิ้นไดผู้แทงถผก
อววัยวะสทาควัญหลายแหล่ง ดวังนวัชิ้นผผผู้รวับใชผู้ทล่านนตีชิ้จนงจนงไดผู้เสตียชตีวติตเพราะทนพติษบาดแผลไมล่ไหวขณะทตีพื่ถผกนทา
ตวัวกลวับบผู้านนวัพื่นเอง 

พวกบาทหลวงแหล่งเมพองพติกเนอรด็อลมตีความปรารถนาอยล่างรผู้ายแรงกลผู้าทตีพื่จะจวับตวัวผผผู้รวับใชผู้แหล่งเมพองเซผู้น
เจอรร์แมนทร์ในหรุบเขาไพดร์มอนทร์มาอยผล่ในกทามพอของพวกตนจนงไดผู้ไปจผู้างพวกอวันธพาลกลรุล่มหนนพื่งใหผู้ไปจวับ
ตวัวทล่านมา ผผผู้นทาของคนกลรุล่มนตีชิ้เปฟ็นคนทรยศซนพื่งเคยเปฟ็นคนใชผู้ของผผผู้รวับใชผู้ทล่านนตีชิ้มากล่อน เพราะฉะนวัชิ้นคน
นทาทางผผผู้นตีชิ้จนงรผผู้จวักทางลวัดทตีพื่นทาไปสผล่บผู้านของผผผู้รวับใชผู้ทล่านนตีชิ้โดยไมล่ใหผู้ใครลล่วงรผผู้และเขผู้าชล่วยเหลพอไดผู้เลย เขา
ไดผู้เดตินมาเคาะประตผและเมพพื่อถผกถามวล่าใครมาหา เขากด็บอกชพพื่อของตนออกไป ผผผู้รวับใชผู้ทล่านนตีชิ้คติดวล่าคงจะ
ไมล่มตีอวันตรายจากคนทตีพื่เขาเคยใหผู้ความอรุปถวัมปป์ชล่วยเหลพอมาแลผู้วอยล่างมากมายจนงไดผู้เปปิดประตผทวันทตี แตล่
เมพพื่อเหด็นวล่ามตีพวกอวันธพาลมาดผู้วยทล่านกด็รตีบหนตีเอาชตีวติตรอดซนพื่งเปฟ็นเวลาเดตียวกวับทตีพื่พวกอวันธพาลพากวันวติพื่ง
กรผเขผู้ามาจวับตวัวทล่านไวผู้ไดผู้ พวกเขาไดผู้ฆาตกรรมครอบครวัวของทล่านเสตีย หลวังจากนวัชิ้นพวกเขาไดผู้ครุมตวัวผผผู้รวับ
ใชผู้ทล่านนตีชิ้เดตินทางมรุล่งหนผู้าไปยวังเมพองพติกเนอรด็อลโดยระหวล่างการเดตินทางนวัชิ้นเองพวกเขาไดผู้ใชผู้ปลายหอก 
หลาวและดาบ ฯลฯ แทงเพพพื่อกระตรุผู้นใหผู้ทล่านเดตินเรด็ว ๆ ทล่านไดผู้ถผกขวังไวผู้ในครุกเปฟ็นเวลานาน จากนวัชิ้นกด็ถผก
นทาตวัวไปมวัดตติดกวับไมผู้ทตีพื่ปปักอยผล่บนพพชิ้นเพพพื่อเผาไฟเสตีย

ผผผู้หญติง 2 คนทตีพื่ไดผู้รวับคทาสวัพื่งใหผู้นทาไมผู้ฟฟนมากองสรุมไวผู้รอบ ๆ หลวักประหารนวัชิ้นเคยเปฟ็นพวกวอลเดด็นสร์แตล่ไดผู้
ทติชิ้งความเชพพื่อเดติมเพพพื่อรวักษาชตีวติตของตนเองไวผู้ พวกเธอไดผู้วางไมผู้ฟฟนลงทตีพื่พพชิ้นกล่อนทตีพื่จะตะคอกออกมาวล่า



 “เฮผู้ย! ไอผู้เจผู้าคนชวัพื่วทตีพื่บวังอาจคติดออกนอกลผล่นอกทาง เอผู้า! นตีพื่ฟฟนของแกเพพพื่อตอบแทนตล่อหลวักคทาสอน
อวันตรายทตีพื่เจผู้าไดผู้สอนพวกเรามา” ผผผู้หญติงทวัชิ้งสองคนไดผู้กลล่าวถผู้อยคทาเหลล่านตีชิ้ซชิ้ทา ๆ กวันถนง 2 ครวัชิ้ง แตล่ทล่านไดผู้
ตอบกลวับไปดผู้วยอาการสงบวล่า “ขผู้าพเจผู้าไดผู้เคยสอนพวกทล่านมาแลผู้วอยล่างดตี แตล่เปฟ็นตวัวทล่านเองตล่างหาก
ทตีพื่ไปเรตียนรผผู้สติพื่งทตีพื่ไมล่ดตีมา” จากนวัชิ้นไฟกด็ถผกจรุดขนชิ้นทตีพื่ไมผู้ฟฟนเหลล่านวัชิ้น และทล่านไดผู้ถผกเผาผลาญอยล่างรวดเรด็ว
ขณะทตีพื่รผู้องออกพระนามขององคร์พระผผผู้เปฟ็นเจผู้าตราบเทล่าทตีพื่เสตียงของทล่านยวังมตีอยผล่นวัชิ้นเอง

กองทวัพพวกอวันธพาลซนพื่งเปฟ็นกองกทาลวังของพวกบาทหลวงกด็ยวังททาการโจมตตีทวัพื่วเมพองเซผู้นทร์ เจอรร์เมนตล่อไป
โดยไดผู้ฆาตกรรมและปลผู้นสดมภร์ชาวเมพองมากมาย พวกปฏติรผปในเมพองลผเซอรร์เนล่และเมพองแองรด็อกเนล่ จนง
ไดผู้สล่งกองกทาลวังไปชล่วยพตีพื่นผู้องของพวกเขา กองกทาลวังเหลล่านตีชิ้ไดผู้บรุกเขผู้าโจมตตีพวกอวันธพาลแตกพล่ายไป
หลายครวัชิ้งททาใหผู้พวกบากหลวงตพพื่นตกใจเปฟ็นอยล่างยติพื่งจนไดผู้หลบออกไปจากโบสถร์ของตนในเมพองพติกเนอ
รด็อลไปชวัพื่วระยะเวลาหนนพื่ง จนกวล่าพวกเขาจะสามารถจวัดหาทหารประจทาการมาททาศนกและครุผู้มครอง
ตนเองไดผู้

เมพพื่อทล่านดรุดุ๊คแหล่งเมพองซาวอย หวันมาคติดวล่าตนเองไมล่ประสบความสทาเรด็จเหมพอนทตีพื่เคยคาดหมายไวผู้ 
พระองคร์จนงทรงหาวติธตีเพติพื่มกทาลวังทหารของพระองคร์โดยการรวมเอากลรุล่มอวันธพาลซนพื่งเปฟ็นกองกทาลวังของ
พวกบาทหลวงและนวักโทษทตีพื่มตีความผติดรผู้ายแรงเขผู้ามารวมไวผู้ในกองทวัพดผู้วย และไดผู้ทรงบวัญชาวล่าจะมตี
การปลดปลล่อยนวักโทษทวัพื่วประเทศออกจากในครุกทรุกแหล่ง แตล่มตีเงพพื่อนไขอยผล่วล่าผผผู้ทตีพื่ไดผู้รวับการปลล่อยตวัวจะ
ตผู้องจวับอาวรุธและชล่วยเหลพอในการกทาจวัดพวกวอลเดด็นสร์ใหผู้หมดไปอยล่างสติชิ้นซาก

ทวันทตีทตีพื่พวกวอลเดด็นสร์ทราบขล่าวเกตีพื่ยวกวับการดทาเนตินการเหลล่านวัชิ้น พวกเขากด็รตีบเกด็บขผู้าวของของตนเทล่าทตีพื่
จะสามารถเกด็บเอาไปไดผู้ และอพยพออกไปจากหรุบเขาเหลล่านวัชิ้นโดยไดผู้ถอยรล่นเขผู้าไปหลบซล่อนอยผล่ตาม
โขดหติน และในถชิ้ทาตล่าง ๆ ทล่ามกลางภผเขาแอลปป์ทตีพื่สผงขนชิ้นไปอตีก

เมพพื่อกองทวัพยกไปถนงทตีพื่หมายแลผู้วพวกทหารกด็เรติพื่มปลผู้นสดมภร์พรผู้อมทวัชิ้งเผาเมพองตล่าง ๆ และหมผล่บผู้านทรุก
แหล่งทตีพื่พวกเขายกทวัพผล่านไป แตล่กองทวัพเหลล่านวัชิ้นไมล่สามารถจะบรุกผล่านเขผู้าไปทางชล่องเขาแอลปป์ไดผู้เพราะ
พวกวอลเดด็นสร์พยายามตผู้านทานไวผู้ดผู้วยความกลผู้าหาญและดผู้วยอาศวัยกลศนกอวันแยบยล 



แตล่ถผู้ามตีพวกวอลเดด็นสร์คนใดคนหนนพื่งบวังเอติญตกอยผล่ในเงพชิ้อมมพอของทหารในกองทวัพเหลล่านตีชิ้กด็เปฟ็นอวัน
แนล่นอนทตีเดตียวทตีพื่คนผผผู้นวัชิ้นจะตผู้องถผกทารรุณอยล่างปป่าเถพพื่อนทตีพื่สรุด มตีทหารคนหนนพื่งสามารถจวับกรุมพวก
วอลเดด็นสร์มาไดผู้คนหนนพื่ง ทหารคนนตีชิ้กด็กวัดหผขวาของชายผผผู้นวัชิ้นจนขาดออกมา แลผู้วจนงกลล่าววล่า “ขผู้าจะเอา
อววัยวะชติชิ้นนตีชิ้ของคนชวัพื่วทตีพื่มตีความเชพพื่อทตีพื่ออกนอกลผล่นอกทางคนนตีชิ้เขผู้าไปในเมพองกวับขผู้าดผู้วย แลผู้วจะเกด็บรวักษา
ไวผู้เปฟ็นของทตีพื่ระลนกทตีพื่หายาก อยล่างหนนพื่งทตีเดตียว” จากนวัชิ้นเขากด็จวัดการแทงชายผผผู้นวัชิ้นกล่อนทตีพื่จะโยนรล่างลงไป
ในคผนชิ้ทา

ทหารกองหนนพื่งคผู้นไปคผู้นมากด็บวังเอติญไปพบชายชราอายรุกวล่า 100 ปปีทตีพื่นล่านวับถพอคนหนนพื่งแอบซล่อนตวัวอยผล่กวับ
หลานสาวอายรุ 18 ปปีในถชิ้ทา คนเหลล่านวัชิ้นไดผู้รรุมฟปันแทงชายชราทตีพื่นล่าสงสารคนนตีชิ้อยล่างเหตีชิ้ยมโหดผติดมนรุษยร์ 
แลผู้วยวังพยายามขล่มขพนกระททาชทาเราหญติงสาวคนนวัชิ้นอตีก เธอถนงกวับผงะถอยหลวังและวติพื่งหนตีอยล่างไมล่คติดชตีวติต
แตล่คนเหลล่านวัชิ้นกด็ยวังคงวติพื่งไลล่ตามเธอไปอยล่างไมล่ลดละ เธอจนตรอกและหมดหนทางจรติง ๆ จนงไดผู้กระโดด
หนผู้าผาและตายอยล่างนล่าอนาถใจ

พวกวอลเดด็นสร์จนงตวัดสตินใจอยล่างเดด็ดเดตีพื่ยววล่าถผู้าสามารททาไดผู้ พวกเขากด็จะพยายามขวับไลล่ผผผู้บรุกรรุกเหลล่านตีชิ้
ออกไปใหผู้หมด ดวังนวัชิ้นพวกเขาจนงไปเขผู้ารล่วมกวับกองกทาลวังของพวกโปรแตสแตนทร์ในประเทศเยอรมวันและ
รล่วมกวับพวกปฏติรผปจากเมพองดอฟปินตีพื่และเมพองพรากตีลล่า พวกเหลล่านตีชิ้ไดผู้แยกกวันจวัดกองทวัพกทาลวังทหารของ
ตนเองขนชิ้นมา เมพพื่อมตีกองกทาลวังเขผู้ามาเสรติมเชล่นนตีชิ้พวกวอลเดด็นสร์จนงตวัดสตินใจทตีพื่จะยกพวกออกไปจากเทพอกภผ
เขาแอลปป์ เพราะถผู้าขพนอยผล่ตล่อไปพวกเขาจะตผู้องตายแนล่ ๆ เนพพื่องจากฤดผหนาวกทาลวังใกลผู้เขผู้ามาแลผู้ว และ
เพพพื่อผลวักดวันกองทวัพของทล่านดรุดุ๊คใหผู้ถอนกทาลวังออกไปจากหรุบเขาเหลล่านวัชิ้นซนพื่งเปฟ็นบผู้านเกติดเมพองนอนของ
พวกตน

ทล่านดรุดุ๊คแหล่งเมพองซาวอยเองทรงเรติพื่มเบพพื่อหนล่ายกวับสงครามครวัชิ้งนตีชิ้ เพราะททาใหผู้พระองคร์รผผู้สนกเหนด็ดเหนพพื่อย
และมตีพระทวัยวติตกกวังวลยติพื่งนวัก และททาใหผู้ตผู้องสผญเสตียชตีวติตผผผู้คนไปเปฟ็นอวันมากและสผญเสตียทรวัพยร์สตินเงติน
ทองไปเปฟ็นจทานวนมากมายมหาศาลทตีเดตียว และยวังเปฟ็นการศนกทตีพื่นล่าเบพพื่อหนล่ายและนองเลพอดเกตินกวล่าทตีพื่
พระองคร์ไดผู้คาดหมายไวผู้และตผู้องเสตียคล่าใชผู้จล่ายมากกวล่าทตีพื่พระองคร์ไดผู้คติดไวผู้ตวัชิ้งแตล่แรกเสตียอตีก เพราะใน
ตอนแรกนวัชิ้นพระองคร์คติดวล่าการยนดทรวัพยร์สตินของพวกวอลเดด็นสร์นล่าจะสามารถนทามาชดเชยกวับคล่าใชผู้จล่ายทตีพื่
สผญเสตียกวับการยาตราทวัพครวัชิ้งนตีชิ้ไดผู้ แตล่พระองคร์คติดผติดถนวัด เพราะทวัชิ้งทผตของสวันตะปาปา ทวัชิ้งพวกผผผู้



ปกครองดผแลเขตศาสนจวักรทวัชิ้งหลาย ทวัชิ้งพวกบาทหลวง และทวัชิ้งนวักบวชอพพื่น ๆ ทตีพื่เขผู้ารล่วมในกองทวัพและ
เปฟ็นผผผู้กล่อใหผู้เกติดการสงครามครวัชิ้งนตีชิ้ตล่างกด็งรุบงติบเอาทรวัพยร์สตินสล่วนใหญล่ไปเปฟ็นของตนเองดผู้วยเหตรุผลทตีพื่กรุขนชิ้น
มาเองสารพวัดอยล่าง ดผู้วยเหตรุผลเหลล่านตีชิ้และดผู้วยเหตรุจากการถนงแกล่อนติจกรรมของภรติยาทล่านดรุดุ๊คซนพื่งทล่านพนพื่ง
จะไดผู้รวับขล่าวรผู้ายดวังกลล่าวเมพพื่อไมล่นานนตีชิ้เอง และเพราะทรงเกรงวล่าพวกวอลเดด็นสร์ทตีพื่ไดผู้รล่วมททาสนธติสวัญญา
กวับครติสเตตียนกลรุล่มอพพื่นนวัชิ้นจะมตีกทาลวังมากเกตินกวล่าทตีพื่พระองคร์จะจวัดการไดผู้ ดวังนวัชิ้นพระองคร์จนงตวัดสตินใจเสดด็จ
กลวับเมพองตรุรตินพรผู้อมกวับกองทวัพของพระองคร์ และตวัดสตินใจทตีพื่จะททาสวัญญาสงบศนกกวับพวกวอลเดด็นสร์

การตวัดสตินใจของทล่านดรุดุ๊คทตีพื่จะดทาเนตินการในทางปฏติบวัตตินตีชิ้เชล่นกลวับขวัดตล่อความรผผู้สนกและความปรารถนา
ของพวกคณะบาทหลวงซนพื่งเปฟ็นผผผู้ทตีพื่ไดผู้รวับผลประโยชนร์และเปฟ็นผผผู้ทตีพื่สะใจกวับการแกผู้แคผู้นพวกวอลเดด็นสร์
เปฟ็นอยล่างยติพื่ง แตล่ทล่านดรุดุ๊คไดผู้เสตียชตีวติตลงหลวังจากทตีพื่กลวับไปยวังเมพองตรุรตินไดผู้ไมล่นานกล่อนทตีพื่จะมตีการรวับรอง
สาระสทาควัญในสวัญญาสงบศนกใหผู้มตีผลบวังควับใชผู้อยล่างเปฟ็นทางการ แตล่ขณะทตีพื่พระองคร์กทาลวังนอนรอความ
ตายอยผล่นวัชิ้นเองพระองคร์ไดผู้กทาชวับบรุตรชายของพระองคร์อยล่างเครล่งครวัดใหผู้ปฏติบวัตติตามสติพื่งทตีพื่พระองคร์ไดผู้ตวัชิ้ง
ปณติธานไวผู้แลผู้ว และขอใหผู้กระททาใหผู้เปฟ็นทตีพื่พอใจตล่อพวกวอลเดด็นสร์ใหผู้มากทตีพื่สรุดเทล่าทตีพื่จะททาไดผู้

ชารร์ลส เอด็มมานผเอล ซนพื่งเปฟ็นบรุตรชายของทล่านดรุดุ๊คไดผู้ครอบครองเมพองซาวอย ตล่อจากบติดาจนงไดผู้ใหผู้การ
รวับรองสนธติสวัญญาสงบศนกกวับพวกวอลเดด็นสร์อยล่างเตด็มทตีพื่ตามคทาสวัพื่งเสตียของบติดา แมผู้วล่าคณะบาทหลวงจะ
พยายามทรุกวติถตีทางทตีพื่จะชวักนทาทล่านใหผู้ททาในสติพื่งทตีพื่ตรงกวันขผู้ามกด็ตาม

เรสืกี่องราวเกกกี่ยวกรับการขข่มเหงทรัขึ้งหลายในเมสืองเวนริซ

ขณะเมพพื่อดตินแดนแหล่งเมพองเวนติซยวังคงปลอดภวัยจากการขล่มเหงจากคณะผผผู้สอบสวนและลงโทษอยผล่นวัชิ้นกด็มตี
ชาวโปรแตสแตดุ๊นทร์จทานวนมากมาตวัชิ้งรกรากอาศวัยอยผล่ทตีพื่นวัพื่นอยล่างมวัพื่นคง และเปฟ็นเหตรุใหผู้คนเปฟ็นอวันมากทตีพื่
อาศวัยอยผล่ในบรติเวณนวัชิ้นหวันมาเชพพื่อถพอในหลวักความเชพพื่อทตีพื่บรติสรุทธติธิ์จากการเปฟ็นพยานของโปรแตสแตดุ๊นทร์
พวกนตีชิ้และจากการทตีพื่พวกเขาใชผู้คทาพผดทตีพื่อล่อนหวานนรุล่มนวลและไมล่กผู้าวรผู้าวใหผู้ใครตผู้องรผผู้สนกขรุล่นเคพองใจ
 
เมพพื่อสวันตะปาปาไดผู้รวับการแจผู้งใหผู้ทราบวล่าความเชพพื่อนติกายโปรแตสแตดุ๊นทร์ไดผู้เจรติญรรุล่งเรพองขนชิ้นมาอตีก ดวังนวัชิ้น
ในปปี ค.ศ. 1542 สวันตะปาปาจนงสล่งคณะผผผู้สอบสวนและลงโทษเขผู้าไปในเมพองเวนติซเพพพื่อททาการไตล่สวนใน



เรพพื่องดวังกลล่าวและใหผู้มตีอทานาจในการจวับกรุมบรุคคลทตีพื่ไมล่พนงปรารถนาไดผู้ดผู้วย เชล่นนวัชิ้นแหละการขล่มเหงอยล่าง
รรุนแรงจนงเรติพื่มตผู้นขนชิ้นทวันทตี และมตีบรุคคลทตีพื่นล่าเคารพนวับถพอหลายคนตผู้องพลตีชตีพเนพพื่องจากการรวับใชผู้พระเจผู้า
ดผู้วยความบรติสรุทธติธิ์และดผหมติพื่นเกลตียดชวังบล่วงแรผู้วของการบผชารผปเคารพ

วติธตีในการทตีพื่พวกเขาจะเอาชตีวติตพวกโปรแตสแตดุ๊นทร์นวัชิ้นกด็มตีอยผล่มากมายหลายวติธตี แตล่มตีอยผล่วติธตีหนนพื่งทตีพื่ไดผู้มตีการ
คติดคผู้นขนชิ้นมาใชผู้ในโอกาสนตีชิ้เปฟ็นครวัชิ้งแรก ซนพื่งเราจะขออธติบายใหผู้ทราบวติธตีดวังกลล่าวดวังตล่อไปนตีชิ้ ทวันทตีทตีพื่คทา
พติพากษาไดผู้ประกาศออกไปแลผู้ว ตวัวของนวักโทษจะถผกมวัดดผู้วยโซล่ทตีพื่รผู้อยตติดอยผล่กวับหตินใหญล่กผู้อนหนนพื่ง จาก
นวัชิ้นเขาจะถผกจวับใหผู้นอนหงายลงบนไมผู้กระดานแผล่นหนนพื่ง และจะถผกพายออกไปในทะเลระหวล่างเรพอ 2 
ลทาเปฟ็นระยะทางพอสมควร และเมพพื่อเรพอ 2 ลทานวัชิ้นแยกออกจากกวัน นชิ้ทาหนวักของหตินขนาดใหญล่กผู้อนนวัชิ้นกด็
จะถล่วงใหผู้นวักโทษจมดติพื่งสผล่กผู้นทะเลอยล่างรวดเรด็ว

ถผู้าผผผู้ใดบวังอาจกลผู้ามาปฏติเสธสติทธติอทานาจของคณะผผผู้สอบสวนและลงโทษทตีพื่เมพองเวนติซ พวกเขากด็จะถผก
สล่งตวัวไปยวังกรรุงโรม ซนพื่ง ณ ทตีพื่นวัพื่นเองพวกเขาจะถผกกวักขวังไวผู้ในครุกทตีพื่ชพชิ้นแฉะ และจงใจจะใหผู้เขาถผกขวังอยผล่ใน
นวัชิ้นโดยไมล่มตีโอกาสไดผู้ฟปังการพติจารณาคดตีจนเนพชิ้อหนวังของเขาเนล่าเปฟปี่อย และตผู้องตายอยล่างนล่าเวทนาในครุก
นวัชิ้นเอง

ชาวเมพองเวนติซคนหนนพื่งชพพื่อ แอนโธนตีพื่ รติเซด็ตตติ ไดผู้ถผกจวับกรุมโทษฐานทตีพื่เปป้นโปรแตสแตดุ๊นทร์จนงไดผู้ถผกพติพากษา
ใหผู้นทาตวัวไปถล่วงนชิ้ทาในลวักษณะทตีพื่เราไดผู้อธติบายไปแลผู้วขผู้างตผู้น สองสามววันกล่อนววันกทาหนดเวลาประหาร
ชตีวติตจะมาถนงบรุตรชายของทล่านกด็มาเยตีพื่ยมทล่าน และไดผู้ขอรผู้องใหผู้ทล่านทติชิ้งความเชพพื่อเพพพื่อรวักษาชตีวติตและเพพพื่อ
ตวัวเขาเองจะไมล่ตผู้องกลายเปฟ็นคนกทาพรผู้าพล่อ ผผผู้เปฟ็นบติดาไดผู้ตอบกลวับไปวล่า “ครติสเตตียนทตีพื่ดตีนวัชิ้นจะตผู้องไมล่ยนด
ตติดกวับทรวัพยร์สมบวัตติและลผกหลาน หรพอแมผู้แตล่ชตีวติตของตนเองเพพพื่อเปฟ็นการถวายพระเกตียรตติแดล่พระผผผู้ไถล่
ของเขา เพราะฉะนวัชิ้นเราจนงตวัดสตินอยล่างเดด็ดขาดแลผู้วทตีพื่จะเสตียสละทรุกสติพื่งในโลกชวัพื่วคราวทตีพื่เปฟ็นเสมพอนทาง
ผล่านใบนตีชิ้เพราะเหด็นแกล่ความรอดในโลกทตีพื่จะดทารงอยผล่สพบ ๆ ไปเปฟ็นนติตยร์”

บรรดาเจผู้านายทวัชิ้งหลายในเมพองเวนติซกด็ไดผู้สล่งสารใหผู้ทล่านทราบวล่า หากตวัวทล่านเองยอมรวับเอาความเชพพื่อ
แบบโรมวันคาทอลติก พวกเขาไมล่เพตียงแตล่จะไวผู้ชตีวติตของทล่านเทล่านวัชิ้น แตล่จะยอมคพนทตีพื่ดตินจทานวนมหาศาลทตีพื่
ทล่านไดผู้จทานองไวผู้โดยทตีพื่ทล่านไมล่ตผู้องเสตียเงตินคล่าไถล่เลยแมผู้แตล่นผู้อย อยล่างไรกด็ตาม ทล่านไดผู้ปฏติเสธขผู้อเสนออวัน



นตีชิ้อยล่างไมล่มตีเยพพื่อใยและไดผู้สล่งขผู้อความกลวับไปยวังขรุนนางเหลล่านตีชิ้วล่า ตวัวทล่านเองเหด็นครุณคล่าของจติตวติญญาณ
ของตวัวเองสผงเกตินกวล่าทตีพื่พติจารณาถนงเรพพื่องอพพื่นใดทวัชิ้งหมด เมพพื่อทล่านไดผู้รวับการแจผู้งใหผู้ทราบวล่าเพพพื่อนนวักโทษ
ของทล่านทตีพื่มตีชพพื่อวล่า ฟรานซติส เซกผู้าไดผู้ทติชิ้งความเชพพื่อเสตียแลผู้ว ทล่านกด็ตอบวล่า “ถผู้าเขาไดผู้ละทติชิ้งพระเจผู้า 
ขผู้าพเจผู้ากด็รผผู้สนกสมเพชเขาเปฟ็นอยล่างยติพื่ง แตล่โดยสล่วนตวัวของขผู้าพเจผู้าแลผู้ว ขผู้าพเจผู้าจะขอกระททาตามหนผู้าทตีพื่
ของขผู้าพเจผู้าตล่อไปอยล่างมวัพื่นคง” เมพพื่อพวกเขาเหด็นวล่าความพยายามทรุกอยล่างทตีพื่จะชวักจผงทล่านใหผู้ละทติชิ้งความ
เชพพื่อไรผู้ผลโดยสติชิ้นเชติง ดวังนวัชิ้นทล่านจนงถผกประหารชตีวติตตามคทาพติพากษาโดยทตีพื่ทล่านยอมรวับความตายนตีชิ้ดผู้วย
ความชพพื่นชมยตินดตีและไดผู้อธติษฐานมอบวติญญาณจติตของทล่านไวผู้กวับพระเจผู้าผผผู้ทรงฤทธานรุภาพดผู้วยความ
รผู้อนรน 

สล่วนเรพพื่องทตีพื่พวกเขาบอกแกล่ทล่านวล่า ฟรานซติส เซกผู้า ไดผู้ละทติชิ้งความเชพพื่อแลผู้วนวัชิ้นเปฟ็นเรพพื่องทตีพื่ไมล่มตีมผลความ
จรติงเลย เขาไมล่เคยเสนอตวัววล่าจะยอมทติชิ้งหลวักความเชพพื่อทตีพื่แทผู้จรติง แตล่ในทางตรงกวันขผู้ามเขากลวับยนดมวัพื่นใน
หลวักความเชพพื่อของตนเองไวผู้อยล่างเหนตียวแนล่นจนไดผู้ถผกประหารชตีวติตเพตียง 2-3 ววันหลวังจากการพลตีชตีพของ
รติเซด็ตตติในลวักษณะเดตียวกวันนวัชิ้นเอง

ฟราซติส สปปิโนรล่า ซนพื่งเปฟ็นสรุภาพบรุรรุษโปรแตสแตดุ๊นทร์ทตีพื่มตีความรผผู้ดตี ไดผู้ถผกจวับกรุมตามคทาสวัพื่งของคณะผผผู้
สอบสวนและลงโทษจนงไดผู้ถผกนทาตวัวมาอยผล่ตล่อหนผู้าศาลพติพากษาและพติจารณาคดตี พวกเขาไดผู้นทาบทความ
เรพพื่องหนนพื่งทตีพื่เขตียนเกตีพื่ยวกวับงานเลตีชิ้ยงอาหารคพื่ทาขององคร์พระผผผู้เปฟ็นเจผู้ามายพพื่นสล่งใหผู้แกล่ทล่าน และไดผู้ถามทล่าน
วล่าทล่านรผผู้จวักผผผู้แตล่งบทความเรพพื่องดวังกลล่าวหรพอไมล่? ซนพื่งทล่านไดผู้ตอบวล่า “ขผู้าพเจผู้าขอสารภาพดผู้วยตวัวของ
ขผู้าพเจผู้าเองวล่า ขผู้าพเจผู้าเปฟ็นผผผู้เขตียนเรพพื่องนตีชิ้ขนชิ้นมาเอง และขผู้าพเจผู้าขอถพอโอกาสทตีพื่จะยพนยวันอยล่างแขด็งขวันวล่า 
ทรุกบรรทวัดลผู้วนแตล่เปฟ็นสติทธติอทานาจทตีพื่ไดผู้มาจากพระครติสตธรรมควัมภตีรร์และสอดคลผู้องกวับพระครติสตธรรม
ควัมภตีรร์ทวัชิ้งสติชิ้น” และเนพพื่องจากการรวับสารภาพดวังกลล่าวนตีชิ้เองทล่าน พวกเขาจนงถพอวล่าทล่านเปฟ็นนวักโทษทตีพื่จะ
ตผู้องไดผู้รวับการครุผู้มกวันอยล่างแนล่นหนาในครุกใตผู้ดตินเปฟ็นเวลาหลายววันทตีเดตียว

เมพพื่อสปปิโนรล่าถผกนทาตวัวมาสอบสวนอตีกเปฟ็นครวัชิ้งทตีพื่สอง คราวนตีชิ้ทล่านไดผู้ตทาหนติผผผู้แทนของสวันตะปาปาและ
คณะผผผู้สอบสวนและลงโทษวล่าเปฟ็นคนปป่าเถพพื่อนทตีพื่ปราศจากความเมตตา และยวังไดผู้แสดงความคติดเหด็น
เกตีพื่ยวกวับความเชพพื่อทตีพื่งมงายและการบผชารผปเคารพทตีพื่ปฏติบวัตติกวันอยผล่ในศาสนจวักรของโรมวันคาทอลติกไดผู้อยล่าง



กระจล่างแจผู้งจนเมพพื่อพวกเขาไมล่สามารถจะโตผู้แยผู้งกวับเหตรุผลของทล่านไดผู้จนงไดผู้นทาตวัวทล่านกลวับเขผู้าไปครุมขวัง
ไวผู้ในครุกใตผู้ดตินอตีก เพพพื่อจะบตีบบวังควับใหผู้ทล่านใครล่ครวญและยอมกลวับใจจากสติพื่งทตีพื่ทล่านไดผู้พผดไปแลผู้วนวัชิ้น

ในการสอบสวนทล่านเปฟ็นครวัชิ้งทตีพื่สามนวัชิ้น พวกเขาไดผู้ถามทล่านวล่าทล่านจะยอมละทติชิ้งความผติดของทล่านหรพอ
ไมล่? ทล่านไดผู้ตอบตล่อคทาถามดวังกลล่าววล่าหลวักคทาสอนทตีพื่ทล่านถพอรวักษาอยผล่นตีชิ้ไมล่ใชล่หลวักคทาสอนผติด ๆ เลย แตล่
เปฟ็นหลวักคทาสอนทตีพื่บรติสรุทธติธิ์เทตียบเทล่ากวับหลวักคทาสอนทตีพื่องคร์พระเยซผครติสตร์เจผู้าและบรรดาอวัครสาวกของ
พระองคร์เคยสอนไวผู้และไดผู้สพบทอดลงมาจนถนงเราทวัชิ้งหลายโดยผล่านทางพระควัมภตีรร์อวันศวักดติธิ์สติทธติธิ์นวัชิ้น ใน
ทตีพื่สรุดคณะผผผู้สอบสวนและลงโทษจนงไดผู้พติพากษาใหผู้นทาตวัวทล่านไปถล่วงนชิ้ทาเสตีย ซนพื่งการประหารชตีวติตทตีพื่เกติดขนชิ้น
นวัชิ้นกด็ไดผู้รวับการดทาเนตินการในลวักษณะทตีพื่เราไดผู้อธติบายไปแลผู้ว 
 
สปปิโนรล่าไดผู้เขผู้าสผล่ความตายดผู้วยความสงบเยพอกเยด็นและชพพื่นชมยตินดตีอยล่างทตีพื่สรุด และดผเหมพอนวล่าทล่าน
ปรารถนาทตีพื่จะใหผู้การพติจารณาคดตีและการประหารชตีวติตอยล่างไมล่ยรุตติธรรมนตีชิ้จบ ๆ ลงไปเสตียทตี ทล่านไดผู้
ประกาศวล่าการมตีชตีวติตอยผล่ยพดยาวตล่อไปกด็รวังแตล่จะเปฟ็นการหนล่วงเหนตีพื่ยวความสรุขทตีพื่แทผู้จรติง ซนพื่งสามารถคาด
หมายไดผู้ในโลกทตีพื่จะมาถนงนตีชิ้ใหผู้เนติพื่นนานออกไปเทล่านวัชิ้น

เรสืกี่องราวเกกกี่ยวกรับบตุคคลทกกี่นข่าสนใจหลายคนทกกี่ไดผู้พลกชกพ
ในสข่วนตข่าง ๆ ของประเทศอริตาลกเพราะเหตตุจากความเชสืกี่อของพวกเขา

จอหร์น มอลลติอวัส เกติดทตีพื่กรรุงโรม บติดามารดาของทล่านกด็เปฟ็นบรุคคลทตีพื่มตีชพพื่อเสตียงในกรรุงโรมนวัพื่นเอง เมพพื่อทล่าน
อายรุไดผู้ 12 ปปีบติดามารดาของทล่านไดผู้สล่งตวัวทล่านไปประจทาอยผล่ในสทานวักสงฆร์ทตีพื่เมพองเกรยร์ เฟรตียสร์ ซนพื่งทล่านไดผู้
ศนกษาเลล่าเรตียนและเจรติญกผู้าวหนผู้าอยล่างรวดเรด็วในดผู้านศติลปะ วติทยาศาสตรร์ และภาษาศาสตรร์จนกระทวัพื่ง
เมพพื่อทล่านอายรุเพตียง 18 ปปีเทล่านวัชิ้นกด็ไดผู้ถผกจวัดใหผู้มตีตทาแหนล่งตามลทาดวับในคณะบาทหลวงแลผู้ว

จากนวัชิ้นมอลลติอวัสกด็ถผกสล่งตวัวไปทตีพื่เมพองเฟอรร์รารล่า หลวังจากทตีพื่ทล่านไดผู้รวับการศนกษาอยล่างตล่อเนพพื่องอตีก 6 ปปี
ทล่านกด็ไดผู้รวับมอบหมายใหผู้เปฟ็นผผผู้สอนพระควัมภตีรร์ในมหาวติทยาลวัยของเมพองนวัชิ้น แตล่ชล่วงเวลานตีชิ้เปฟ็นชล่วงเวลา
ทตีพื่ทล่านไมล่มตีความสรุขเลย เพราะทล่านตผู้องใชผู้ความสามารถอยล่างมากในบติดเบพอนความจรติงของขล่าว
ประเสรติฐ และกลบเกลพพื่อนความผติดของศาสนจวักรแหล่งกรรุงโรม หลวังจากทตีพื่ทล่านอาศวัยอยผล่ทตีพื่เมพองเฟอรร์รารล่า



ชวัพื่วระยะเวลาหนนพื่ง ทล่านกด็ยผู้ายไปทตีพื่มหาวติทยาลวัยแหล่งเมพองโบโนเนตีย ซนพื่งทล่านไดผู้เปฟ็นศาตราจารยร์ทตีพื่นตีพื่ เมพพื่อ
ทล่านไดผู้อล่านบทความบางเรพพื่องทตีพื่เขตียนโดยผผผู้รวับใชผู้ทวัชิ้งหลายทตีพื่มตีความเชพพื่อแบบปฏติรผป ทล่านกด็สวัมผวัสถนงความ
ผติดตล่าง ๆ ของนติกายโรมวันคาทอลติกไดผู้อยล่างชวัดเจน และในไมล่ชผู้าทล่านกด็กลายเปฟ็นโปรแตสแตดุ๊นทร์ทตีพื่มตี
ใจรผู้อนรนเปฟ็นอยล่างยติพื่ง

บวัดนตีชิ้ทล่านตวัชิ้งใจทตีพื่จะอธติบาย จดหมายของอาจารยร์เปาโลทตีพื่เขตียนไปถนงกรรุงโรม (พระธรรมโรม) ตามความ
หมายทตีพื่แทผู้จรติงของขล่าวประเสรติฐอวันบรติสรุทธติธิ์นวัชิ้นในการเทศนาของทล่านตามปกตติ กลรุล่มคนทตีพื่เขผู้าฟปังคทา
เทศนาของทล่านอยล่างตล่อเนพพื่องตล่างกด็รผผู้สนกประหลาดใจยติพื่งนวัก แตล่เมพพื่อคณะบาทหลวงทราบถนงแกล่นแทผู้ใน
หลวักคทาสอนของทล่าน พวกเขากด็แจผู้งเรพพื่องราวทตีพื่เกติดขนชิ้นไปยวังกรรุงโรม สวันตะปาปาจนงสล่งนวักบวชชพพื่อ คอรร์เน
ลติอวัส ไปยวังเมพองโบโนเนตียเพพพื่อไปอธติบายจดหมายฉบวับเดตียวกวันนวัชิ้นตามหลวักความเชพพื่อของศาสนจวักรแหล่ง
กรรุงโรมแขล่งกวับมอลลติอวัส อยล่างไรกด็ตาม ในไมล่ชผู้าประชาชนกด็เหด็นความแตกตล่างระหวล่างนวักเทศนร์ทวัชิ้งสอง
คน กลล่าวคพอคนฟปังคทาเทศนาของมอลลติอวัสเพติพื่มขนชิ้นเรพพื่อย ๆ ในขณะทตีพื่คอรร์เนลติอวัสกลวับตผู้องเทศนาใหผู้เกผู้าอตีชิ้
ทตีพื่วล่างเปลล่าฟปังในทตีพื่สรุด

คารร์เนลติอวัสไดผู้เขตียนรายงานเกตีพื่ยวกวับความลผู้มเหลวของตนเองไปยวังสวันตะปาปา สวันตะปาปาจนงออกคทาสวัพื่ง
ใหผู้จวับกรุมมอลลติอวัสทวันทตี มอลลติอวัสไดผู้ถผกจวับกรุมตามคทาสวัพื่งดวังกลล่าวและถผกครุมขวังไวผู้อยล่างแนล่นหนา ผผผู้
ปกครองดผแลเขตศาสนจวักรแหล่งเมพองโบโนเนตียไดผู้สล่งสารไปกทาชวับทล่านวล่าทล่านจะตผู้องหวันกลวับจากความ
เชพพื่อนวัชิ้นเสตีย มติฉะนวัชิ้นทล่านจะถผกเผาดผู้วยไฟ มอลลติอวัสจนงยพพื่นอรุทธรณร์ไปยวังกรรุงโรม ดผู้วยเหตรุนตีชิ้ทล่านจนงถผก
สล่งตวัวไปทตีพื่กรรุงโรมเพพพื่อจะรวับการพติจารณาคดตีทตีพื่นวัพื่น

ทตีพื่กรรุงโรม มอลลติอวัสไดผู้ขอใหผู้มตีการพติจารณาคดตีของทล่านกลล่ามกลางสาธารณชนอยล่างเปปิดเผย แตล่
สวันตะปาปาไดผู้ปฏติเสธคทาขอรผู้องของทล่านโดยสติชิ้นเชติง และไดผู้บวัญชาใหผู้ทล่านแสดงความคติดเหด็นของทล่าน
ออกมาเปฟ็นลายลวักษณร์อวักษร ซนพื่งทล่านกด็ไดผู้เขตียนแสดงความคติดเหด็นและหลวักความเชพพื่อของทล่านออกมา
ตามหวัวขผู้อดวังนตีชิ้

1. ความบาปดวัชิ้งเดติมทตีพื่สพบทอดตล่อ ๆ กวันมาตวัชิ้งแตล่อาดวัม 
2. อติสรภาพในการตวัดสตินใจทตีพื่จะกระททาอะไรกด็ไดผู้



3. การทตีพื่ศาสนจวักรแหล่งกรรุงโรมจะกระททาผติดไมล่ไดผู้เลย
4. การทตีพื่สวันตะปาปาจะกระททาผติดไมล่ไดผู้เลย
5. ความชอบธรรมโดยความเชพพื่อ
6. ไฟชทาระ
7. หลวักคทาสอนวล่าขนมปปังกวับเหลผู้าองรุล่นในพติธตีมหาสนติทถผกเสกใหผู้เปฟ็นพระกายและพระโลหติตของพระเยซผ
ครติสตร์
8. พติธตีมติสซา
9. การสารภาพบาปทตีพื่หผของบาทหลวง
10. การอธติษฐานเผพพื่อคนทตีพื่ตายไปแลผู้ว
11. ขนมปปังศวักดติธิ์สติทธติธิ์
12. การอธติษฐานเผพพื่อธรรมติกชน
13. การจารติกเพพพื่อแสวงหาดตินแดนศวักดติธิ์สติทธติธิ์
14. การชะโลมคนทตีพื่ใกลผู้จะตายซนพื่งกระททาโดยบาทหลวง
15. การนมวัสการโดยใชผู้ภาษาแปลก ๆ 
ฯลฯ

มอลลติอวัสไดผู้ยพนยวันความคติดเหด็นของทล่านตามหวัวขผู้อเหลล่านตีชิ้โดยการใชผู้หลวักฐานอผู้างอติงจากพระครติสตธรรม
ควัมภตีรร์ ในทตีพื่สรุดสวันตะปาปากด็ปลล่อยทล่านไปดผู้วยเหตรุผลทางการเมพองและการปกครองบางประการ แตล่ตล่อ
มาอตีกไมล่นานนวักกด็ไดผู้บวัญชาใหผู้จวับตวัวทล่านอตีกและใหผู้นทาตวัวไปประหารชตีวติต มอลลติอวัสถผกแขวนคอกล่อน 
แลผู้วกด็ใหผู้นทารล่างของทล่านไปเผาจนกลายเปฟ็นเถผู้าถล่านเมพพื่อปปี ค.ศ. 1553

อตีก 1 ปปีตล่อมา ฟรานซติส แกมบา ชาวเมพองลอมบารร์ดซนพื่งเปฟ็นผผผู้ทตีพื่กลวับใจเสตียใหมล่จากการเปฟ็นพยานของ
พวกโปรแตสแตดุ๊นทร์ไดผู้ถผกจวับกรุม จากนวัชิ้นกด็ถผกพติพากษาประหารชตีวติตโดยคทาสวัพื่งของวรุฒติสมาชติกแหล่งเมพองมติ
ลานของประเทศอติตาลตี ทตีพื่แดนประหารนวัพื่นเอง นวักบวชผผผู้หนนพื่งไดผู้ยพพื่นไมผู้กางเขนใหผู้แกล่ฟรานซติส ฟรานซติสจนง
กลล่าวแกล่นวักบวชผผผู้นวัชิ้นวล่า “จติตใจของขผู้าพเจผู้าเปปีปี่ยมลผู้นดผู้วยครุณงามความดตีขององคร์พระเยซผครติสตร์จน
ขผู้าพเจผู้าเองไมล่ตผู้องการแทล่งไมผู้ทตีพื่ไรผู้สาระแทล่งนวัชิ้นเพพพื่อจะชล่วยใหผู้ขผู้าพเจผู้าระลนกถนงพระองคร์” ดผู้วยการ
แสดงออกและดผู้วยคทาพผดเชล่นนตีชิ้ ลติชิ้นของทล่านจนงถผกเจาะจนทะลรุ จากนวัชิ้นทล่านกด็ถผกเผาเสตียดผู้วยไฟ



ปปี ค.ศ. 1555 อวัลเจรติอวัส ซนพื่งเปฟ็นนวักศนกษาในมหาวติทยาลวัยแหล่งเมพองปาดวัว และเปฟ็นผผผู้มตีความรอบรผผู้จาก
การศนกษาเลล่าเรตียนมาเปฟ็นอยล่างดตี เมพพื่อเขาไดผู้รวับเอาความเชพพื่อแบบปฏติรผปกด็พยายามกระททาทรุกอยล่างทตีพื่เขา
สามารถจะททาไดผู้เพพพื่อชล่วยใหผู้ผผผู้อพพื่นกลวับใจเสตียใหมล่ พฤตติกรรมของอวัลเจรติอวัสกด็เปฟ็นเหตรุใหผู้ตวัวเขาเองตผู้องถผก
กลล่าวหาตล่อสวันตะปาปาวล่าเขามตีความเชพพื่อทตีพื่ออกนอกลผล่นอกทาง ดวังนวัชิ้นเขาจนงถผกจวับกรุมและถผกนทาตวัวไปขวัง
ไวผู้ในครุกทตีพื่เมพองเวนติซ

แตล่เมพพื่อสวันตะปาปาทราบขล่าวมาวล่า อวัลเจรติอวัส เปฟ็นผผผู้มตีความรอบรผผู้อยล่างยติพื่ง และมตีความสามารถสล่วน
ตวัวอยล่างยอดเยตีพื่ยม ทล่านจนงคติดวล่า ถผู้าทล่านสามารถเกลตีชิ้ยกลล่อมใหผู้เขาละทติชิ้งหลวักการของพวกโปรแตสแตดุ๊
นทร์ไดผู้ ความรผผู้และความสามารถของเขากด็จะเปฟ็นประโยชนร์ตล่อศาสนจวักรแหล่งกรรุงโรมเปฟ็นอยล่างยติพื่ง เมพพื่อ
คติดไดผู้เชล่นนวัชิ้นแลผู้วสวันตะปาปาจนงบวัญชาใหผู้สล่งตวัวอวัลเจรติอวัสมายวังกรรุงโรม และพยายามทตีพื่จะชวักจผงเขาใหผู้มา
อยผล่ฝป่ายตนเองใหผู้ไดผู้โดยการใหผู้คทามวัพื่นสวัญญาวล่าจะใหผู้สติพื่งตล่าง ๆ ทตีพื่ดผเหมพอนจะเปฟ็นฝป่ายโลกทวัชิ้งสติชิ้น แตล่เมพพื่อ
สวันตะปาปาพบวล่าความพยายามแตล่ละอยล่างของทล่านไรผู้ผลโดยสติชิ้นเชติง ทล่านจนงสวัพื่งใหผู้นทาเขาไปเผาเสตีย คทา
สวัพื่งดวังกลล่าวกด็ไดผู้รวับการปฏติบวัตติตามอยล่างเครล่งครวัด

ปปี ค.ศ. 1560 สวันตะปาปาไพอวัสทตีพื่ 4 ไดผู้บวัญชาใหผู้มตีการขล่มเหงพวกโปรแตสแตดุ๊นทร์ทรุกคนอยล่างรรุนแรงใน
ทรุกเมพองตลอดทวัพื่วราชอาณาจวักรของประเทศอติตาลตี ในเวลานวัชิ้นมตีคนจทานวนมาก ทรุกเพศ ทรุกววัย และทรุก
สถานภาพไดผู้พลตีชตีพไปอยล่างนล่าสะพนงกลวัว ความทารรุณโหดรผู้ายทตีพื่ปฏติบวัตติกวันในครวัชิ้งนตีชิ้กด็รรุนแรงมากจน
กระทวัพื่งมตีชาวโรมวันคาทอลติกทตีพื่มตีการศนกษาดตีและมตีใจเมตตาคนหนนพื่งไดผู้เขตียนเลล่าเรพพื่องราวเกตีพื่ยวกวับความ
ทรมานอยล่างแสนสาหวัสของพวกโปรแตสแตดุ๊นทร์ไปยวังขรุนนางชวัชิ้นสผงผผผู้หนนพื่งวล่า 

“ทล่านผผผู้เปฟ็นเจผู้านายของขผู้าพเจผู้า เจผู้าขผู้า ขผู้าพเจผู้าไมล่อาจจะทนเกด็บความรผผู้สนกและอารมณร์ของขผู้าพเจผู้าไดผู้
เลย ในเรพพื่องเกตีพื่ยวกวับการขล่มเหงทตีพื่กทาลวังดทาเนตินอยผล่ในเวลานตีชิ้ ขผู้าพเจผู้าคติดวล่ามวันเปฟ็นการกระททาทตีพื่ทารรุณโหด
รผู้ายเกตินความจทาเปฟ็น ลวักษณะของการประหารชตีวติตกด็ถนงกวับททาใหผู้ขผู้าพเจผู้าตผู้องตกใจกลวัวจนตวัวสวัพื่นไปหมด
เพราะดผแลผู้วเหมพอนการฆล่าววัวควายหรพอแพะแกะมากกวล่าจะเปฟ็นการประหารชตีวติตมนรุษยร์ ขผู้าพเจผู้าจะขอ
เลล่าภาพเหตรุการณร์ใหผู้เจผู้านายฟปังสวักเรพพื่องหนนพื่ง ซนพื่งขผู้าพเจผู้าเปฟ็นประจวักษร์พยานทตีพื่เหด็นเหตรุการณร์เหลล่านตีชิ้ดผู้วย
ตาของขผู้าพเจผู้าเอง มตีโปรแตสแตดุ๊นทร์ 70 คนเบตียดเสตียดอยล่างแออวัดกวันอยผล่ในครุกใตผู้ดตินทตีพื่สกปรกโสโครก



ดผู้วยกวัน เพชฌฆาตไดผู้เดตินเขผู้าไปทล่ามกลางนวักโทษเหลล่านวัชิ้น แลผู้วเขากด็เลพอกนวักโทษคนหนนพื่งออกมาผผกตา 
แลผู้วนทาตวัวออกไปยวังทตีพื่โลล่งหนผู้าเรพอนจทานวัชิ้นเอง และไดผู้ททาการเชพอดคอหอยของนวักโทษผผผู้นวัชิ้นอยล่างเลพอด
เยด็นทตีพื่สรุด จากนวัชิ้นเพชฌฆาตกด็เดตินกลวับเขผู้าไปในครุกใตผู้ดตินนวัชิ้นอตีกโดยปราศจากอาการสะทกสะทผู้านใด ๆ 
ทวัชิ้งสติชิ้น ขณะทตีพื่มพอยวังคงถพอมตีดอยผล่อยล่าง กระหายเลพอด เพชฌฆาตกด็เลพอกนวักโทษอตีกผผผู้หนนพื่งมาผผกตา แลผู้วนทา
ออกไปฆล่าในลวักษณะเดตียวกวัน เพชฌฆาตไดผู้ลงมพอกระททาการทตีพื่ปป่าเถพพื่อนเชล่นนตีชิ้ซชิ้ทาแลผู้วซชิ้ทาอตีกจนนวักโทษ
กลรุล่มนวัชิ้นถผกฆล่าตายจนหมดสติชิ้น ขผู้าพเจผู้าขอมอบเรพพื่องนตีชิ้ใหผู้อยผล่ในดรุลยพตินติจของใตผู้เทผู้าทตีพื่จะพติจารณาความ
รผผู้สนกของขผู้าพเจผู้าทตีพื่มตีตล่อเหตรุการณร์ทตีพื่เกติดขนชิ้นนตีชิ้ นชิ้ทาตาของขผู้าพเจผู้ากทาลวังหยดลงบนกระดาษทตีพื่ขผู้าพเจผู้าใชผู้
เขตียนเลล่าเหตรุการณร์อวันเลวรผู้ายทตีพื่เกติดขนชิ้นนตีชิ้ อตีกสติพื่งหนนพื่งทตีพื่ขผู้าพเจผู้าใครล่ขอกลล่าวถนงกด็คพอ เรพพื่องเกตีพื่ยวกวับความ
กลผู้าหาญอดทนของพวกเขาในการเผชติญกวับความตาย ดผเหมพอนวล่าคนเหลล่านตีชิ้นผู้อมรวับสติพื่งทตีพื่เกติดขนชิ้นดผู้วย
ความเชพพื่อในองคร์พระผผผู้เปฟ็นเจผู้าอยล่างแทผู้จรติงโดยไดผู้อธติษฐานตล่อพระเจผู้าดผู้วยความรผู้อนรน และเผชติญชะตา
กรรมของเขาดผู้วยความชพพื่นชมยตินดตี ขผู้าพเจผู้าไมล่อาจจะบรรยายภาพเหลล่านตีชิ้โดยระงวับอารมณร์ไมล่ใหผู้รผผู้สนก
หววัพื่นกลวัวจนตวัวสวัพื่นไดผู้เลยในเมพพื่อขผู้าพเจผู้าเหด็นเพชฌฆาตคาบมตีดทตีพื่เปฟฟื้อนเลพอดเตด็มไปหมดไวผู้ดผู้วยฟปันของเขา
ชล่างเปฟ็นภาพทตีพื่นล่าสะพรนงกลวัวอะไรเชล่นนวัชิ้น แมผู้แตล่ตวัวของเพชฌฆาตเองกด็ยวังเปปียกชรุล่มไปดผู้วยเลพอด 
เพชฌฆาตผผผู้นตีชิ้ไดผู้กระททาหนผู้าทตีพื่ของตนเองอยล่างปป่าเถพพื่อนโดยไมล่สนใจใยดตีตล่อสติพื่งใดทวัชิ้งสติชิ้น”

ชายหนรุล่มชาวอวังกฤษคนหนนพื่งมตีเหตรุตผู้องมาอาศวัยอยผล่ในกรรุงโรม ววันหนนพื่งขณะทตีพื่เขากทาลวังเดตินผล่านครติสตจวักร
แหล่งหนนพื่งในกรรุงโรมนวัชิ้นเอง ขบวนแหล่ขนมปปังศวักดติธิ์สติทธติธิ์กด็เรติพื่มแหล่ออกมาจากครติสตจวักรแหล่งนวัชิ้นพอดตี โดยมตี
ผผผู้ปกครองดผแลเขตศาสนจวักรคนหนนพื่งเปฟ็นผผผู้ถพอขนมปปังศวักดติธิ์สติทธติธิ์ เมพพื่อชายหนรุล่มเหด็นเขผู้า เขากด็แยล่งขนมปปัง
นวัชิ้นไปจากมพอของผผผู้ปกครองดผแลคนนวัชิ้น แลผู้วโยนลงทตีพื่พพชิ้นและกระทพบดผู้วยเทผู้าทวัชิ้งสองขผู้างพลางรผู้องตล่อคน
กลรุล่มนวัชิ้นวล่า “เจผู้าพวกคนบผชารผปเคารพผผผู้นล่าเกลตียดชวังทวัชิ้งหลาย พวกเจผู้าไดผู้ละทติชิ้งพระเจผู้าเทตีพื่ยงแทผู้เพพพื่อมา
เทติดทผนบผชาขนมปปังชติชิ้นเลด็ก ๆ เพตียงชติชิ้นเดตียวเทล่านวัชิ้น” การกระททาเชล่นนตีชิ้ททาใหผู้ประชาชนรผผู้สนกเดพอดดาลจน
อยากจะฉตีกเนพชิ้อของเขาออกมาเปฟ็นชติชิ้น ๆ ตรงนวัชิ้นเอง แตล่พวกบาทหลวงไดผู้โนผู้มนผู้าวใหผู้พวกเขายอม
ปลล่อยใหผู้สวันตะปาปาเปฟ็นผผผู้ตวัดสตินคดตีความเอง

เมพพื่อเรพพื่องดวังกลล่าวทราบถนงหผของสวันตะปาปา เขากด็โกรธจวัดจนไดผู้สวัพื่งใหผู้นทาตวัวนวักโทษไปเผาทวันทตี แตล่มตีพระ
คาดตินวัลผผผู้หนนพื่งไดผู้ทวัดทานสวันตะปาปาไวผู้จากการตวัดสตินใจอยล่างเรล่งดล่วนเชล่นนตีชิ้ โดยพผดทวัดทานไวผู้วล่านล่าจะ



เปฟ็นการดตีกวล่าทตีพื่จะทตีพื่จะลงโทษเขาอยล่างชผู้า ๆ เพพพื่อจะทรมานและสอบสวนเขาดผวล่ามตีใครอยผล่เบพชิ้องหลวังทตีพื่
คอยยรุยงใหผู้เขากระททาการอวันอรุกอาจเชล่นนตีชิ้

สวันตะปาปาเองกด็เหด็นชอบกวับขผู้อเสนอดวังกลล่าว ชาวอวังกฤษคนนตีชิ้จนงถผกทรมานอยล่างรรุนแรงทตีพื่สรุด และคทา
พผดเพตียงประโยคเดตียวทตีพื่พวกเขาสามารถเคผู้นออกมาจากเขาไดผู้กด็คพอ “นตีพื่เปฟ็นนชิ้ทาพระทวัยพระเจผู้าทตีพื่จะใหผู้
ขผู้าพเจผู้ากระททาในสติพื่งทตีพื่ขผู้าพเจผู้าไดผู้ททาไปแลผู้ว”

เมพพื่อเปฟ็นเชล่นนตีชิ้สวันตะปาปาจนงพติพากษาลงโทษเขา ดวังนตีชิ้

1. เขาจะตผู้องเปลพอยกายจนถนงเอวและจะถผกเพชฌฆาตนทาตวัวไปแหล่ประจานตามถนนสายตล่าง ๆ ใน
    กรรุงโรม
2. เขาจะตผู้องสวมภาพพญามารไวผู้บนศตีรษะ
3. หลวังของเขาจะถผกวาดและระบายเปฟ็นรผปเปลวไฟ
4. มพอขผู้างขวาของเขาจะถผกตวัดทติชิ้ง
5. หลวังจากทตีพื่เสรด็จสติชิ้นการแหล่ประจานแลผู้ว เขากด็จะถผกเผาดผู้วยไฟ

ทวันทตีทตีพื่เขาไดผู้ยตินการประกาศถนงคทาพติพากษาทตีพื่เขาจะไดผู้รวับนวัชิ้น เขากด็อธติษฐานอผู้อนวอนพระเจผู้าขอใหผู้
พระองคร์ทรงโปรดประทานกทาลวังและความกลผู้าหาญอดทนทตีพื่จะสามารถผล่านพผู้นเหตรุการณร์เหลล่านตีชิ้ไปไดผู้ 
ขณะทตีพื่เขาถผกแหล่ไปตามถนนสายตล่าง ๆ นวัชิ้นเอง ประชาชนกด็หวัวเราะเยาะเยผู้าและกระททาการดผหมติพื่น
เหยตียดหยามเขาเปฟ็นอวันมาก เขาจนงโตผู้ตอบกลวับไปดผู้วยการตทาหนติตติเตตียนความเชพพื่อทตีพื่งมงายของนติกาย
โรมวันคาทอลติก แตล่มตีพระคาดตินวัลคนหนนพื่งทตีพื่รล่วมในขบวนแหล่นวัชิ้นไดผู้ยตินเขผู้าโดยบวังเอติญจนงไดผู้สวัพื่งใหผู้เอาของยวัด
ใสล่ปากและผผกปากของเขาเสตียเพพพื่อไมล่ใหผู้เขาสามารถพผดอะไรไดผู้อตีก

เมพพื่อเขาถผกแหล่ประจานมาถนงประตผครติสตจวักรตรงจรุดทตีพื่เขาไดผู้แยล่งขนมปปังศวักดติธิ์สติทธติธิ์มากระทพบนวัชิ้น 
เพชฌฆาตทตีพื่มตีหนผู้าทตีพื่ในการแขวนคอกด็ตวัดมพอขผู้างขวาของเขาออกมาเสตียบประจานไวผู้บนเสาไมผู้ จากนวัชิ้น
เจผู้าหนผู้าทตีพื่ทตีพื่มตีหนผู้าทตีพื่ในการทรมาน 2 คนกด็ใชผู้คบเพลติงลนและจตีชิ้ตามรล่างกายของเขาตลอดเสผู้นทางของ
การแหล่ประจานทตีพื่เหลพออยผล่นวัชิ้น



เมพพื่อแหล่มาถนงหลวักประหารเขาไดผู้กผู้มลงจผบโซล่เสผู้นทตีพื่จะใชผู้มวัดเขากวับเสาไมผู้ทตีพื่ปปักอยผล่บนพพชิ้น ขณะนวัชิ้นเองมตี
นวักบวชคนหนนพื่งยพพื่นรผปเคารพของนวักบรุญผผผู้หนนพื่งใหผู้แกล่เขา เขากด็ปปัดทติชิ้งเสตีย แลผู้วเขากด็ถผกมวัดดผู้วยโซล่ตติดกวับ
เสาไมผู้ทตีพื่ปปักอยผล่บนพพชิ้นนวัชิ้น ไฟไดผู้ถผกจรุดขนชิ้นทตีพื่ไมผู้ฟฟน และแลผู้วเขากด็ถผกเผาผลาญจนกลายเปฟ็นเถผู้าถล่านอยผล่ตรง
นวัชิ้นเอง

หลวังจากการประหารชตีวติตทตีพื่ไดผู้กลล่าวถนงขผู้างตผู้นนตีชิ้ผล่านพผู้นไปไมล่นานนวัก กด็มตีชายชราทตีพื่นล่าเคารพนวับถพอผผผู้
หนนพื่ง ซนพื่งไดผู้ถผกจทาจองในฐานะของนวักโทษของศาลสอบสวนและลงโทษมาชผู้านานแลผู้วกด็ไดผู้ถผกพติพากษา
ประหารชตีวติตดผู้วยการเผาไฟ ในววันประหารนวัชิ้นเอง เมพพื่อทล่านถผกมวัดตติดกวับเสาไมผู้ทตีพื่ปปักอยผล่บนพพชิ้นแลผู้วกด็มตี
บาทหลวงผผผู้หนนพื่งยพพื่นไมผู้กางเขนใหผู้แกล่ทล่าน ซนพื่งทล่านไดผู้กลล่าวตล่อการกระททานตีชิ้วล่า “ถผู้าทล่านไมล่เอารผปเคารพ
นวัชิ้นออกไปเสตียจากสายตาขผู้าพเจผู้า กด็เทล่ากวับวล่าทล่านไดผู้บตีบควัชิ้นใหผู้ขผู้าพเจผู้าตผู้องถล่มนชิ้ทาลายรดเจผู้าสติพื่งนวัชิ้นเสตีย
แลผู้ว” บาทหลวงผผผู้นตีชิ้ไดผู้ดรุดล่าวล่ากลล่าวทล่านจากคทาพผดดวังกลล่าวอยล่างรรุนแรง แตล่ทล่านกด็ยวังคงพผดเตพอนสตติใหผู้
บาทหลวงผผผู้นตีชิ้ระลนกถนงพระบวัญญวัตติสติบประการขผู้อทตีพื่ 1 และ 2 และขอใหผู้เขาละเวผู้นจากการบผชารผปเคารพ
ตามทตีพื่พระเจผู้าเองไดผู้ทรงบวัญชาไวผู้แลผู้ว ทล่านจนงถผกเอาของยวัดใสล่ปากและผผกปากเสตียเพพพื่อไมล่ใหผู้พผดสติพื่งใดไดผู้
อตีก จากนวัชิ้นไฟกด็ถผกจรุดขนชิ้นทตีพื่กองฟฟนเหลล่านวัชิ้น ทล่านจนงไดผู้พลตีชตีพทล่ามกลางเปลวไฟนวัชิ้นเอง

เรสืกี่องราวเกกกี่ยวกรับการขข่มเหงในดรินแดนของขตุนนางชรัขึ้นมารซ์ควริสแหข่งเมสืองซาลผเซซ็ส

ในปปี ค.ศ. 1561 ดตินแดนขรุนนางชวัชิ้นมารร์ควติสแหล่งเมพองซาลผเซด็ส ซนพื่งตวัชิ้งอยผล่ทางทติศใตผู้ของเหลล่าหรุบเขาไพดร์
มอนทร์ มตีพวกโปรแตสแตดุ๊นทร์อาศวัยอยผล่เปฟ็นสล่วนใหญล่ เมพพื่อขรุนนางมารร์ควติสซนพื่งเปฟ็นเจผู้าของทตีพื่ดตินในแถบนวัชิ้น
ทวัชิ้งหมดไดผู้ถผกสวันตะปาปายรุยงใหผู้ททาการขล่มเหงพวกโปรแตสแตดุ๊นทร์ในบรติเวณนวัชิ้น ทล่านมารร์ควติสจนงเรติพื่มตผู้น
การขล่มเหงดผู้วยการเนรเทศบรรดาผผผู้รวับใชผู้ทวัชิ้งหลาย และถผู้ามตีผผผู้รวับใชผู้คนใดคนหนนพื่งปฏติเสธทตีพื่จะทติชิ้งลผกแกะ
ของทล่าน กด็ยล่อมเปฟ็นการแนล่นอนทตีเดตียวทตีพื่ทล่านจะตผู้องถผกจวับไปขวังไวผู้ในครุกและถผกทรมานอยล่างรรุนแรง 
อยล่างไรกด็ตาม ทล่านมารร์ควติสกด็ยวังไมล่กระททาเลยเถติดถนงขวัชิ้นประหวัตประหารผผผู้หนนพื่งผผผู้ใดเลย
 
ตล่อมาอตีกไมล่นานนวัก ดตินแดนในเขตครอบครองของทล่านมารร์ควติสไดผู้ตกเปฟ็นของทล่านดรุดุ๊คแหล่งเมพองซาวอย 
ซนพื่งไดผู้สล่งจดหมายเวตียนไปทวัพื่วเมพองและหมผล่บผู้านทรุกแหล่งโดยเนพชิ้อความในจดหมายฉบวับนวัชิ้น ทล่านดรุดุ๊คคาดหววัง



เปฟ็นอยล่างยติพื่งวล่าประชาชนทรุกคนจะไปเขผู้ารล่วมในพติธตีมติสซาโดยพรผู้อมเพรตียงกวัน เมพพื่อชาวเมพองซาลผเซด็สไดผู้
รวับจดหมายฉบวับนตีชิ้แลผู้วพวกเขากด็สล่งจดหมายตอบฉบวับหนนพื่งกลวับไปยวังทล่านดรุดุ๊คแหล่งเมพองซาวอย

หลวังจากทตีพื่ทล่านดรุดุ๊คไดผู้อล่านจดหมายตอบฉบวับดวังกลล่าวแลผู้ว ทล่านกด็ไมล่ไดผู้รบกวนพวกโปรแตสแตดุ๊นทร์เปฟ็นชวัพื่ว
ระยะเวลาหนนพื่ง แตล่ในทตีพื่สรุดทล่านดรุดุ๊คไดผู้สล่งสารไปประกาศใหผู้พวกเขาทราบโดยทวัพื่วกวันวล่า พวกเขาจะตผู้องมา
เขผู้ารล่วมและถพอรวักษาพติธตีมติสซาตามธรรมเนตียมของนติกายโรมวันคาทอลติก มติฉะนวัชิ้นกด็ใหผู้ออกไปเสตียจากดติน
แดนในเขตครอบครองของทล่านดรุดุ๊คภายใน 15 ววัน เมพพื่อพวกโปรแตสแตดุ๊นทร์ไดผู้รวับบวัญชาอยล่างไมล่คาด
หมายนตีชิ้พวกเขากด็สล่งตวัวแทนผผผู้หนนพื่งไปหาทล่านดรุดุ๊คเพพพื่อเจรจาขอใหผู้ทล่านยกเลติกคทาสวัพื่งดวังกลล่าว หรพออยล่าง
นผู้อยกด็ใหผู้ลดความรรุนแรงลงบผู้าง แตล่การควัดคผู้านของพวกเขากด็เปลล่าประโยชนร์โดยสติชิ้นเชติง ทล่านดรุดุ๊คไดผู้ขอใหผู้
พวกเขาเขผู้าใจไวผู้ดผู้วยวล่าคทาสวัพื่งดวังกลล่าวถพอเปฟ็นคทาสวัพื่งทตีพื่เดด็ดขาดแลผู้ว

คนทตีพื่อล่อนแอกด็ยอมเขผู้ารล่วมในพติธตีมติสซาเพพพื่อหลตีกเลตีพื่ยงจากการถผกเนรเทศและเพพพื่อจะสามารถรวักษา
ทรวัพยร์สตินและทตีพื่ดตินของเขาไวผู้ไดผู้ สล่วนคนอพพื่น ๆ กด็ยอมยผู้ายออกไปพรผู้อมดผู้วยทรวัพยร์สติพื่งของทรุกอยล่างทตีพื่
สามารถขนไปยวังดตินแดนอพพื่น ๆ ไดผู้ และมตีหลายคนทตีพื่ประวติงเวลาอยผล่เนติพื่นนานจนกระทวัพื่งพวกเขาตผู้องทติชิ้ง
ขผู้าวของมตีคล่าแลผู้วรตีบเดตินทางออกจากดตินแดนในเขตครอบครองนวัชิ้นอยล่างรตีบรผู้อน แตล่คนเหลล่านวัชิ้นทตีพื่อยผล่รวัชิ้ง
ทผู้ายเพราะยวังอาลวัยอาวรณร์กวับทรวัพยร์สมบวัตติและบผู้านเรพอนของตนกด็ไดผู้ถผกจวับกรุม ถผกปลผู้นเอาทรวัพยร์สติพื่งของ
ไป และถผกฆล่าตายเสตีย

เรสืกี่องราวเกกกี่ยวกรับการขข่มเหงตข่าง ๆ ในหตุบเขาไพดซ์มอนทซ์ในศตวรรษทกกี่ 17

สวันตะปาปาคลตีเมผู้นทร์ทตีพื่ 8 ไดผู้สล่งพวกมติชชวันนารตีเขผู้าไปในเหลล่าหรุบเขาไพดร์มอนทร์ดผู้วยความตวัชิ้งใจทตีพื่จะชวักจผง
พวกโปรแตสแตนทร์ใหผู้ละทติชิ้งความเชพพื่อของตนเสตีย มติชชวันนารตีเหลล่านตีชิ้ไดผู้สรผู้างโบสถร์ขนชิ้นในบรติเวณพพชิ้นทตีพื่
หลายสล่วนของเหลล่าหรุบเขาไพดร์มอนทร์ ไมล่นานนวักโบสถร์เหลล่านตีชิ้กด็ไดผู้สรผู้างปปัญหายรุล่งยากใหผู้แกล่พวกทตีพื่มตีความ
เชพพื่อแบบปฏติรผป เพราะโบสถร์เหลล่านตีชิ้ไมล่ไดผู้เปฟ็นเพตียงปป้อมปราการทตีพื่ใชผู้ควบครุมพวกเขาเทล่านวัชิ้น แตล่ยวังเปฟ็นทตีพื่
ลตีชิ้ภวัยสทาหรวับทรุกคนทตีพื่หลบหนตีจากการทตีพื่ไดผู้ททาอวันตรายแกล่พวกเขาไมล่มากกด็นผู้อยแลผู้วกด็เขผู้าไปหลบซล่อนใน
โบสถร์เหลล่านตีชิ้



ความโอหวังและการกดขตีพื่ขล่มเหงทตีพื่ไดผู้รวับจากมติชชวันนารตีเหลล่านตีชิ้ไดผู้เพติพื่มขนชิ้นเรพพื่อย ๆ พวกโปรแตสแตนทร์จนงไดผู้
รผู้องทรุกขร์ไปยวังทล่านดรุดุ๊คแหล่งเมพองซาวอย เพพพื่อขอความครุผู้มครองใหผู้พผู้นจากอวันตราย แตล่แทนทตีพื่พวกเขาจะ
ไดผู้รวับการบรรเทาทรุกขร์ใด ๆ ทล่านดรุดุ๊คกลวับออกคทาสวัพื่งโดยทตีพื่พระองคร์ไดผู้ประกาศวล่า พยานเพตียงคนเดตียวใน
ศาลกด็เพตียงพอแลผู้วทตีพื่จะฟป้องรผู้องพวกโปรแตสแตนทร์คนใดคนหนนพื่งไดผู้ และใครกด็ตามทตีพื่สามารถเปฟ็นพยาน
ไดผู้วล่ามตีโปรแตสแตดุ๊นทร์คนหนนพื่งไดผู้กระททาความผติดไมล่วล่าจะเปฟ็นความผติดอะไรกด็ตาม พยานคนนวัชิ้นกด็จะไดผู้รวับ
รางววัลเปฟ็นเงติน 100 คราวนร์ 

ผลทตีพื่เกติดขนชิ้นตามมากด็คงจะคาดหมายกวันไดผู้อยผล่แลผู้ววล่า การออกคทาสวัพื่งดวังกลล่าวเปป้เหตรุใหผู้มตีพวกโปรแสแตน
ทร์จทานวนมากมายพลตีชตีพของตนเนพพื่องจากพยานเทด็จและความละโมบของคนเหลล่านวัชิ้น เพราะมตีชาว
โรมวันคาทอลติกทตีพื่ชวัพื่วรผู้ายหลายคนทตีพื่กลผู้าสบถสาบานทรุกอยล่างเพพพื่อปรวักปรทาพวกโปรแตสแตดุ๊นทร์เพราะเหด็น
แกล่อามติสสตินจผู้างทตีพื่จะไดผู้เปฟ็นรางววัล แลผู้วกด็รตีบไปสารภาพบาปกวับบาทหลวงเพพพื่อขอการยกโทษบาปผติดจาก
การใหผู้คทาสวัตยร์สาบานอยล่างพลล่อย ๆ นวัชิ้น และถผู้ามตีโรมวันคาทอลติกคนใดทตีพื่มตีความรผผู้สนกผติดชอบชวัพื่วดตี
มากกวล่าคนอพพื่น ๆ และมาตทาหนติตติเตตียนคนเหลล่านตีชิ้สทาหรวับความผติดทตีพื่พวกเขากล่อขนชิ้นอยล่างไมล่ละอายนวัชิ้น 
คนกลรุล่มนตีชิ้เองนวัพื่นแหละจะถผกแจผู้งความและลงโทษในขผู้อหามตีพฤตติกรรมสนวับสนรุนพวกทตีพื่มตีความเชพพื่อทตีพื่
ออกนอกลผล่นอกทาง 

พวกมติชชวันนารตีคาทอลติกไดผู้กระททาทรุกวติถตีทางทตีพื่พวกเขาสามารถจะททาไดผู้เพพพื่อใหผู้หนวังสพอของพวกโปร
แตสแตดุ๊นทร์ตกมาอยผล่ในกทามพอของพวกเขาเพพพื่อจะไดผู้นทาไปเผาททาลายเสตีย แตล่ในและเมพพื่อพวกโปรแตสแตดุ๊
นทร์พยายามอยล่างสรุดความสามารถทตีพื่จะปกปปิดและซล่อนหนวังสพอของเขาไวผู้อยล่างมติดชติด มติชชวันนรตีคาทอลติก
เหลล่านตีชิ้จนงเขตียนจดหมายไปยวังทล่านดรุดุ๊คแหล่งเมพองซาวอย เมพพื่อทล่านดรุดุ๊คเหด็นวล่าคนเหลล่านวัชิ้นไมล่ยอมมอบพระ
ควัมภตีรร์ หนวังสพอเกตีพื่ยวกวับการอธติษฐาน และตทารวับตทาราเกตีพื่ยวกวับหลวักความเชพพื่อใหผู้แกล่กลรุล่มมติชชวันนารตี ดวังนวัชิ้น
ทล่านดรุดุ๊คจนงสล่งทหารจทานวนหนตีพื่งเขผู้าไปลผู้อมกรอบพวกเขาไวผู้ ทหารผผผู้ดตีในคราบของผผผู้รผู้ายเหลล่านตีชิ้ไดผู้กระททา
สติพื่งทตีพื่ชวัพื่วรผู้ายในบผู้านเรพอนของพวกโปรแตสแตดุ๊นทร์เปฟ็นอวันมาก และยวังไดผู้ททาลายเสบตียงอาหารของเขา
ทวัชิ้งหมดจนททาใหผู้หลายครอบครวัวตผู้องสติชิ้นเนพชิ้อประดาตวัวจนถนงกวับลล่มจมไปหมด

และเพพพื่อจะสนวับสนรุนใหผู้พวกโปรแตสแตนทร์ยอมทติชิ้งความเชพพื่อดวัชิ้งเดติมใหผู้มากทตีพื่สรุดเทล่าทตีพื่จะททาไดผู้ ทล่านดรุดุ๊ค
แหล่งเมพองซาวอยจนงไดผู้ออกประกาศฉบวับหนนพื่ง ซนพื่งพระองคร์ไดผู้บวัญชาไวผู้ในใบประกาศฉบวับนตีชิ้วล่า “เพพพื่อทตีพื่จะ



หนรุนใจพวกทตีพื่ออกนอกลผล่นอกทางใหผู้ยอมหวันกลวับมาเปฟ็นคาทอลติก พวกเราจนงมตีความประสงคร์ และมตี
ความยตินดตีทตีพื่จะประกาศใหผู้ทราบกวันโดยทวัพื่วกวัน ณ ทตีพื่นตีชิ้วล่า ทรุกคนทตีพื่รวับเอาความเชพพื่อแบบโรมวันคาทอลติกอวัน
บรติสรุทธติธิ์นตีชิ้ จะไดผู้รวับประโยชนร์จากการยกเวผู้นภาษตีทวัชิ้งหมดทรุกอยล่างเปฟ็นชล่วงระยะเวลานาน 5 ปปี โดยเรติพื่ม
จากววันทตีพื่พวกเขากลวับใจใหมล่นวัชิ้น” นอกจากนตีชิ้ทล่านดรุดุ๊คยวังไดผู้ตวัชิ้งศาลชนติดหนนพื่งขนชิ้นมาอตีกดผู้วย เรตียกวล่า สภา
กวาดลผู้างพวกทตีพื่ออกนอกลผล่นอกทางใหผู้หมดสติชิ้นไป ศาลประเภทนตีชิ้มตีหนผู้าทตีพื่สพบสวนเกตีพื่ยวกวับสติทธติพติเศษตล่าง 
ๆ ทตีพื่บรรดาครติสตจวักรโปรแตสแตดุ๊นทร์ทวัชิ้งหลายเคยไดผู้รวับมาตวัชิ้งแตล่สมวัยโบราณ และสพบสวนเกตีพื่ยวกวับ
กฎหมายตล่าง ๆ ทตีพื่ออกมาเปฟ็นครวัชิ้งคราวในลวักษณะทตีพื่เปฟ็นประโยชนร์ตล่อพวกโปรแตสแตนทร์ เพพพื่อจะไดผู้ออก
กฎหมายยกเลติกสติทธติพติเศษตล่างๆ และยกเลติกกฎหมายทตีพื่เปฟ็นประโยชนร์ตล่อพวกโปรแตสแตดุ๊นทร์เหลล่านตีชิ้เสตีย

หลวังจากนวัชิ้นทล่านดรุดุ๊คกด็ไดผู้ออกคทาสวัพื่งอตีกหลายครวัชิ้งอยล่างตล่อเนพพื่อง โดยหผู้ามไมล่ใหผู้พวกโปรแตสแตดุ๊นทร์ททา
หนผู้าทตีพื่เปฟ็นครผในโรงเรตียน หรพออาจารยร์พติเศษทตีพื่สอนเปฟ็นการสล่วนตวัว หผู้ามไมล่ใหผู้เปฟ็นครผสอนศติลปะ
วติทยาการ หรพอภาษาใด ๆ ทวัชิ้งสติชิ้น หผู้ามไมล่ใหผู้มตีตทาแหนล่งใด ๆ ทตีพื่จะไดผู้รวับผลประโยชนร์ ความเชพพื่อถพอ หรพอ
เกตียรตติยศใด ๆ และในทตีพื่สรุดกด็ไดผู้ออกคทาสวัพื่งใหผู้พวกเขาตผู้องเขผู้ารล่วมพติธตีมติสซา คทาสวัพื่งในครวัชิ้งสรุดทผู้ายนตีชิ้กด็เปฟ็น
สวัญญาณทตีพื่ชตีชิ้ใหผู้เหด็นวล่าการขล่มเหงกทาลวังจะเรติพื่มขนชิ้นอยล่างแนล่นอน ซนพื่งกด็ไดผู้มตีการขล่มเหงเกติดขนชิ้นตามมาในไมล่ชผู้า

บรุคคลในกลรุล่มแรกคนหนนพื่งทตีพื่ดนงดผดความสนใจของพวกโรมวันคาทอลติก กด็คพอ ซตีแบสเตตียน บาแซน ซนพื่งเปฟ็น
โปรแตสแตนทร์ทตีพื่มตีใจรผู้อนรน ทล่านไดผู้ถผกพวกมติชชวันนารตีคาทอลติกจวับตวัว ถผกขวังไวผู้ และถผกทรมานนานถนง 
15 เดพอน จากนวัชิ้นกด็ถผกโยนเขผู้าไปในกองไฟ

แตล่กล่อนทตีพื่การขล่มเหงจะเรติพื่มตผู้นขนชิ้นนวัชิ้น พวกมติชชวันนารตีคาทอลติกไดผู้จผู้างพวกลวักพาตวัวใหผู้ไปขโมยเดด็ก ๆ 
ของพวกโปรแตสแตนทร์มา เพพพื่อคนพวกนตีชิ้จะไดผู้อบรมเลตีชิ้ยงดผเดด็ก ๆ ทตีพื่ถผกลวักพาตวัวมาไดผู้นวัชิ้นใหผู้เตติบโตขนชิ้น
มาเปฟ็นโรมวันคาทอลติกโดย ตอนแรกพวกเขากด็แอบททาการนตีชิ้กวันอยล่างลวับ ๆ แตล่ตล่อมาพวกเขากด็ใชผู้กทาลวัง
แยล่งชติงเอาเดด็กไปอยล่างหนผู้าดผู้าน ๆ และถผู้าพล่อแมล่ทตีพื่นล่าเวทนาเหลล่านตีชิ้เขผู้ามาขวัดขวางกด็ถผกฆาตกรรมทวันทตี

เพพพื่อสล่งเสรติมใหผู้การขล่มเหงกระททากวันใหผู้มากยติพื่งขนชิ้นไปอตีก ทล่านดรุดุ๊คแหล่งเมพองซาวอยจนงไดผู้เรตียกใหผู้มตีการ
ประชรุมทวัพื่วไปซนพื่งประกอบดผู้วยพวกขรุนนางกวับชนชวัชิ้นสผงทตีพื่เปฟ็นโรมวันคาทอลติก และไดผู้มตีมตติใหผู้มตีการออกคทา



สวัพื่งใหผู้ปราบปรามพวกปฏติรผปอยล่างเอาจรติงเอาจวังโดยไดผู้มตีการอผู้างเหตรุผลหลายประการในการกวาดลผู้าง
พวกปฏติรผปในครวัชิ้งนตีชิ้ เหตรุผลตล่าง ๆ ทตีพื่พวกเขาพยายามเสกสรรคร์ปปัฟื้นแตล่งขนชิ้นมากด็คพอ

1. เพพพื่อพติทวักษร์รวักษาสติทธติอทานาจของสวันตะปาปา
2. เพพพื่อใหผู้การดทาเนตินงานของศาสนจวักรอยผล่ภายใตผู้การปกครองเพตียงรผปแบบเดตียว
3. เพพพื่อกล่อใหผู้เกติดความเปฟ็นอวันหนนพื่งอวันเดตียวกวันทล่ามกลางหมผล่คณะ 
4. เพพพื่อถวายเกตียรตติแกล่บรรดานวักบรุญทวัชิ้งหลาย และเปฟ็นการถพอรวักษาพติธตีตล่างๆ ของศาสนจวักรแหล่งกรรุง

โรม”

คทาสวัพื่งตล่าง ๆ กด็ตามมาดผู้วยการออกพระราชบวัญญวัตติทตีพื่เหตีชิ้ยมโหดทตีพื่สรุดอตีกฉบวับหนนพื่งโดย แอนดรผ แกสทาล
โด ซนพื่งเปฟ็นดดุ๊อกเตอรร์ทางดผู้านกฎหมายบผู้านเมพองเมพพื่อววันทตีพื่ 25 มกราคม ค.ศ.1655 และโดยความเหด็น
ชอบของทล่านดรุดุ๊ค คทาสวัพื่งดวังกลล่าวไดผู้ประกาศใหผู้ทราบโดยทวัพื่วกวันวล่า ใหผู้หวัวหนผู้าครอบครวัวทรุกคนพรผู้อมดผู้วย
สมาชติกของครอบครวัว ทตีพื่มตีความเชพพื่อแบบปฏติรผป ไมล่วล่าจะมตียศฐาบรรดาศวักดติธิ์ระดวับใด หรพอมตีสถานภาพใด
กด็ตามโดยไมล่มตีขผู้อยกเวผู้น โดยเปฟ็นผผผู้ทตีพื่อาศวัยอยผล่และเปฟ็นครอบครองทตีพื่ดตินในเขตเมพองลผเซอรร์เนล่ เมพองเซผู้นทร์
จติโอแวนนติ เมพองไบเบตียนา เมพองแคมพติกลติออง เมพองเซผู้นทร์เซด็คคอนโด เมพองลผเซอรร์เนด็ททา เมพองลา ทอรร์
เรล่ เมพองฟปีไนลร์ และเมพองบรติเชแรสสติโอ จะตผู้องยผู้ายออกไปจากสถานทตีพื่ดวังกลล่าวภายใน 3 ววันหลวังจากววัน
ประกาศ และใหผู้ยผู้ายเขผู้าไปตวัชิ้งหลวักแหลล่งในสถานทตีพื่และเขตจทากวัด ซนพื่งทล่านดรุดุ๊คอนรุญาตใหผู้อยผล่ไดผู้ตามชอบ
พระทวัยพระองคร์ โดยเฉพาะอยล่างยติพื่งทตีพื่เมพองบด็อบบติโอ เมพองแองรด็อกนล่า เมพองวติลารติโอ เมพองโรราทล่า และ
ในเขตโบเนด็ททติ ประชาชนทรุกคนจะตผู้องปฏติบวัตติตามโดยไมล่มตีขผู้อยกเวผู้น มติฉะนวัชิ้นจะมตีโทษถนงตาย ทวัชิ้งบผู้าน
เรพอนและทรวัพยร์สตินกด็จะถผกยนดดผู้วย เวผู้นเสตียแตล่วล่าพวกเขาจะยอมเปลตีพื่ยนความเชพพื่อมาเปฟ็นโรมวันคาทอลติก
ภายในเวลาทตีพื่กทาหนดใหผู้
 
การออกคทาสวัพื่งอยล่างกระทวันหวันนตีชิ้ไดผู้สล่งผลกระทบตล่อคนเหลล่านวัชิ้นทรุกคนอยล่างรรุนแรง และฤดผหนาวทตีพื่กทาลวัง
พวัดมาอยล่างรรุนแรงจนเหด็นไดผู้ชวัดนตีชิ้กด็คงจะเพติพื่มความทรุกขร์ทรมานใหผู้แกล่พวกเขามากยติพื่งขนชิ้น แตล่ทวัชิ้ง ๆ ทตีพื่เปฟ็น
เชล่นนตีชิ้พวกโรมวันคาทอลติกเหลล่านวัชิ้นกด็ยวังขวับไลล่พวกเขาใหผู้ออกไปจากทตีพื่พวักอาศวัยของเขาตามเวลาทตีพื่กทาหนด
ไวผู้แลผู้ว โดยไมล่มตีแมผู้แตล่เครพพื่องนรุล่งหล่มทตีพื่จะปกคลรุมรล่างกายพวกเขาไดผู้อยล่างเพตียงพอ มตีคนจทานวนมากทตีพื่
ตผู้องตายอยล่างนล่าอนาถบนเทพอกเขาเหลล่านวัชิ้นเนพพื่องจากอากาศทตีพื่หนาวเยด็นจนจวับขวัชิ้วหวัวใจ หรพอไมล่กด็



เนพพื่องจากขาดแคลนอาหาร สล่วนคนเหลล่านวัชิ้นทตีพื่ยวังตกคผู้างอยผล่ภายหลวังจากทตีพื่มตีการประกาศคทาสวัพื่งนตีชิ้ไปแลผู้วกด็
ถผกฆาตกรรมโดยชาวบผู้านทตีพื่เปฟ็นโรมวันคาทอลติกหรพอถผกยติงโดยพวกทหาร 

เราสามารถจะมองเหด็นถนงความเหตีชิ้ยมโหดเหลล่านตีชิ้ไดผู้จากการบรรยายสภาพทตีพื่เกติดขนชิ้นในจดหมายทตีพื่เขตียน
ขนชิ้นโดยชาวโปรแตสแตนทร์คนหนนพื่งซนพื่งอยผล่ในทตีพื่เกติดเหตรุและไดผู้หนตีพผู้นจากการถผกลผู้างผลาญชตีวติตในครวัชิ้งนตีชิ้ 
เขาไดผู้เขตียนเลล่าไวผู้ในเนพชิ้อความของจดหมายฉบวับดวังกลล่าวไวผู้วล่า “เมพพื่อกองทหารเหลล่านวัชิ้นตวัชิ้งหลวักไดผู้แลผู้วกด็
ยติพื่งเพติพื่มจทานวนมากขนชิ้นเรพพื่อย ๆ เพราะมตีชาวบผู้านทตีพื่เปฟ็นโรมวันคาทอลติกในละแวกนวัชิ้นไดผู้เขผู้ามารล่วมสมทบ
ดผู้วยเปฟ็นอวันมาก เนพพื่องจากเมพพื่อคนพวกนตีชิ้ทราบวล่าเรากลายเปฟ็นเหยพพื่อทตีพื่เคราะหร์รผู้ายสทาหรวับนวักรบทตีพื่ทวัชิ้ง
ปลผู้นและฆล่าเหลล่านวัชิ้นพวกเขากด็รตีบเขผู้ามาสมทบกวับกองทวัพ และเมพพื่อกทาหนดเวลามาถนงพวกเขากด็ไดผู้โถม
เขผู้าใสล่พวกเราดผู้วยความโกรธแคผู้นอยล่างบผู้าคลวัพื่ง นอกเหนพอจากทล่านดรุดุ๊คแหล่งกองทวัพของเมพองซาวอย และ
พวกชาวบผู้านทตีพื่เปฟ็นโรมวันคาทอลติกแลผู้วยวังมตีกองหนรุนของชาวฝรวัพื่งเศสอตีกหลายกองพวัน กองรผู้อยบางกอง
รผู้อยซนพื่งขนชิ้นตรงตล่อกองทวัพนผู้อยของชาวไอรติช และมตีกลรุล่มของพวกนอกกฎหมาย พวกขนของเถพพื่อน และ
พวกนวักโทษอตีกหลายกลรุล่มซนพื่งเปฟ็นพวกทตีพื่ไดผู้รวับคทามวัพื่นสวัญญาจากบาทหลวงและผผผู้มตีอทานาจวล่า จะไดผู้รวับ
นติรโทษกรรมและไดผู้รวับการปลดปลล่อยใหผู้มตีอติสรภาพในโลกนตีชิ้ และยติพื่งไปกวล่านวัชิ้นยวังจะไดผู้รวับการอภวัยโทษ
บาปในโลกทตีพื่จะมาถนงอตีกดผู้วย สติพื่งตล่าง ๆ เหลล่านตีชิ้จะเปฟ็นผลตอบแทนทตีพื่พวกเขาจะไดผู้รวับจากการทตีพื่ชล่วย
กทาจวัดพวกโปรแตสแตนทร์ใหผู้หมดไปจากบรติเวณหรุบเขาไพดร์มอนทร์

“ฝผงชนพรผู้อมอาวรุธซนพื่งไดผู้รวับการสนวับสนรุนจากพวกผผผู้ปกครองดผแลเขตศาสนจวักร และพวกบาทหลวงทวัชิ้ง
หลาย กด็ไดผู้กระหนพื่ทาโจมตตีพวกโปรแตสแตนทร์อยล่างดรุเดพอดทตีพื่สรุด ซนพื่งในเวลานวัชิ้นมตีแตล่ความหวาดกลวัวและ
สติชิ้นหววังทล่ามกลางพวกโปรแตสแตดุ๊นทร์นวัชิ้น เลพอดกระเซด็นเปรอะเปฟฟื้อนไปทวัพื่วพพชิ้นบผู้านทรุกหลวัง ซากศพ
เกลพพื่อนไปทวัพื่วทผู้องถนนสายตล่าง ๆ เสตียงรผู้องไหผู้ครพื่ทาครวญททาใหผู้ผผผู้ทตีพื่ไดผู้ยตินตผู้องตพพื่นตระหนกไปทวัพื่วทรุกสารทติศ 
มตีบางคนกด็ลรุกขนชิ้นจวับอาวรุธขนชิ้นปป้องกวันตนเอง และเขผู้ารบกวับกองทหารเหลล่านวัชิ้นเปฟ็นจรุด ๆ แตล่มตีคนเปฟ็น
จทานวนมากหนตีไปยวังภผเขาพรผู้อมกวับครอบครวัวของตน

ทตีพื่หมผล่บผู้านแหล่งหนนพื่ง พวกผผผู้รรุกรานไดผู้ทรมานผผผู้หญติงและเดด็ก ๆ 150 คนหลวังจากทตีพื่พวกผผผู้ชายไดผู้หลบหนตี
กล่อนหนผู้านตีชิ้ไปแลผู้ว พวกผผผู้ชายเหลล่านวัชิ้นคงหววังวล่าคนเหลล่านตีชิ้คงจะไมล่ททารผู้ายผผผู้หญติงและเดด็ก แตล่พวกเขาคติด



ผติดไปถนวัด เพราะพวกผผผู้รรุกรานไดผู้ตวัดศตีรษะบรรดาผผผู้หญติงเหลล่านวัชิ้น และทรุบหวัวของเดด็กจนมวันสมองแตก
กระจาย

ในเมพองวติลารติโอและและบด็อบบติโอ คนสล่วนใหญล่ทตีพื่มตีอายรุตวัชิ้งแตล่ 15 ปปีขนชิ้นไปทตีพื่ไดผู้ปฏติเสธไมล่ยอมไปเขผู้ารล่วม
ในพติธตีมติสซากด็ถผกคนเหลล่านวัชิ้นจวับตรนงบนไมผู้กางเขนโดยหผู้อยศตีรษะลงมาดผู้านลล่าง สทาหรวับเยาวชนและเดด็ก 
ๆ สล่วนใหญล่ทตีพื่มตีอายรุนผู้อยกวล่า 15 ปปีกด็ถผกรวัดคอตายอยล่างนล่าอนาถ

ซารล่าราทติโนล เดด็ส วติกเนด็ส หญติงชราอายรุ 60 ปปีไดผู้ถผกทหารจวับกรุม คนเหลล่านวัชิ้นไดผู้สวัพื่งใหผู้นางอธติษฐานตล่อ
นวักบรุญบางทล่าน เมพพื่อนางไดผู้ปฏติเสธ พวกเขากด็ฟปันเคตียวเขผู้าทตีพื่ทผู้องของนาง แลผู้วเกตีพื่ยวจนทผู้องของนางแหวะ
ออกจากนวัชิ้นกด็ตวัดศตีรษะนางเสตีย

มารร์ธา คอนสแตนตติน หญติงสาวทตีพื่มตีรผปรล่างหนผู้าตาดตีคนหนนพื่งไดผู้ถผกทหารหลายคนในกองทวัพกระททาอยล่าง
ชวัพื่วชผู้าลามกและโหดรผู้ายทารรุณยติพื่งนวัก พวกเขาไดผู้ขล่มขพนเธอกล่อน จากนวัชิ้นกด็ฆล่าเธอดผู้วยการตวัดเตผู้านมของ
เธอทวัชิ้ง 2 ขผู้าง แลผู้วเอาไปทอดในกระทะกล่อนทตีพื่จะยกเปฟ็นสทารวับอาหารไปตวัชิ้งไวผู้เบพชิ้องหนผู้าเพพพื่อนทหารดผู้วย
กวัน เพพพื่อนทหารเหลล่านวัชิ้นกด็กตินเขผู้าไปโดยไมล่ทราบวล่าเปฟ็นอะไร? เมพพื่อพวกเขากตินเขผู้าไปหมดแลผู้วจนงมตีคน
บอกวล่ามวันททามาจากอะไร? ผลทตีพื่เกติดขนชิ้นตามมาจากความคนกคนองและความพติเรนทรร์ของทหารกลรุล่มนวัชิ้น
กด็ไดผู้กล่อใหผู้เกติดการทะเลาะวติวาทกวันขนานใหญล่ ทวัชิ้งสองฝป่ายชวักดาบออกมาหชิ้ทาหวัพื่นกวันจนดผชรุลมรุนวรุล่นวายไป
หมด มตีคนเปฟ็นอวันมากถผกฆล่าตายจากการทะเลาะวติวาทกวันเองในครวัชิ้งนตีชิ้ แตล่ฝป่ายทตีพื่ตายมากกวล่าคพอ พวกทตีพื่
ไดผู้ลงมพอสวังหารหมผล่พวกผผผู้หญติงอยล่างนล่าสะพนงกลวัวและพวกทตีพื่ไดผู้รล่วมกวันวางแผนกลวัพื่นแกลผู้งเพพพื่อนทหาร
ดผู้วยกวันอยล่างทตีพื่มนรุษยร์ธรรมดาสามวัญไมล่พนงกระททานวัชิ้น

ทหารกลรุล่มหนนพื่งสามารถจวับผผผู้ชายชาวเมพองธราสสตินติเออรร์ไดผู้คนหนนพื่งจนงใชผู้ปลายดาบแทงทะลรุใบหผของเขา
ทวัชิ้งสองขผู้าง และแทงทะลรุเทผู้าของเขาทวัชิ้งสองขผู้างดผู้วย จากนวัชิ้นพวกเขากด็ใชผู้คตีมทตีพื่ไดผู้นทาไปเผาไฟจนรผู้อน
แดงมาถอนเลด็บออกจากนติชิ้วมพอและนติชิ้วเทผู้าของเขา แลผู้วกด็เอาเขาไปผผกตติดกวับหางลาตวัวหนนพื่ง ซนพื่งมวันไดผู้ลาก
เขาไปตามถนนสายตล่าง ๆ สรุดทผู้ายพวกเขาไดผู้ใชผู้เชพอกมวัดรอบศตีรษะของเขาแลผู้วเอาไมผู้ใสล่เขผู้าไปในเชพอก 
แลผู้วพวกเขากด็ชล่วยกวันขวันชะเนาะอยล่างรรุนแรงเพพพื่อจะบตีบศตีรษะใหผู้หลรุดออกจากรล่างเสตียเลย



ปปีเตอรร์ ไซมล่อน ชาวโปรแตสแตดุ๊นทร์ทตีพื่มตีอายรุลล่วงเขผู้าสผล่ววัย 80 ปปีแลผู้วไดผู้ถผกจวับมวัดคอกวับสผู้นเทผู้าทวัชิ้งสองขผู้าง 
แลผู้วโยนลงไปจากหนผู้าผาอวันสผงชวัน แตล่ขณะทตีพื่รล่างของเขากทาลวังลล่วงหลล่นลงไปนวัชิ้นตผู้นไมผู้ทตีพื่งอกออกมาจาก
กลางหนผู้าผาไดผู้เกตีพื่ยวเชพอกทตีพื่มวัดตวัวเขาไวผู้ เขาจนงหผู้อยอยผล่กลางหนผู้าผานวัชิ้นเอง เขาตผู้องทนทรุกขร์ทรมานอยผล่
ในสภาพนวัชิ้นเปฟ็นเวลาหลายววัน และในทตีพื่สรุดกด็เสตียชตีวติตดผู้วยความอดอยากอยล่างนล่าเวทนายติพื่งนวัก

ผผผู้หญติงคนหนนพื่งชพพื่อ อารร์มานไดผู้ถผกแยกแขนขาออกจากรล่าง แลผู้วนทาแขนและขาเหลล่านวัชิ้นไปแขวนไวผู้ทตีพื่รวัชิ้ว
ตผู้นไมผู้

หญติงชรา 2 คนถผกฟปันจนแผลเหวอะหวะและถผกปลล่อยทติชิ้งไวผู้ใหผู้นอนอยผล่บนหติมะในทรุล่งจนขาดใจตายไป
เอง

หญติงชรามากแลผู้วและมตีรผปรล่างพติกลพติการกด็ยวังไมล่มตีการละเวผู้น นางไดผู้ถผกตวัดจมผกและแขนทวัชิ้ง 2 ขผู้างออก
และถผกปลล่อยใหผู้เลพอดไหลออกจนตายในสภาพนวัชิ้น

มตีพวกผผผู้ชาย ผผผู้หญติง และเดด็ก ๆ หลายคนถผกเหวตีพื่ยงลงมาจากโขดหตินรล่างกระแทกพพชิ้นจนแหลกเหลวไมล่มตี
ชติชิ้นดตี ในบรรดาคนเหลล่านตีชิ้มตีผผผู้หญติงคนหนนพื่งชพพื่อ แมกดาเลด็น เบอรร์ทติโนล่ ซนพื่งเปฟ็นโปรแตสแตนทร์แหล่งเมพองลา 
ทอรร์เรล่ ไดผู้ถผกถอดเสพชิ้อผผู้าออก ถผกมวัดใหผู้ศตีรษะอยผล่ระหวล่างขาทวัชิ้งสองขผู้างของตวัวเองและถผกจวับโยนลงมา
จากหนผู้าผาทตีพื่สผงชวันแหล่งหนนพื่ง 

แมรตีพื่ เรยร์มอนเดด็ทจากเมพองเดตียวกวันนวัชิ้นไดผู้ถผกแลล่เนพชิ้อออกจากกระดผกจนขาดใจตาย 

แมกดาเลด็น ไพลด็อทแหล่งเมพองวติลลาโรไดผู้ถผกหวัพื่นเปฟ็นชติชิ้น ๆ ในถชิ้ทาทตีพื่เมพองแคสทตีลวัส แอนนร์ ชารร์

โบนติเออรร์ ไดผู้ถผกปลายไมผู้ขผู้างหนนพื่งแทงทะลรุรล่างของเธอ สล่วนปลายอตีกขผู้างหนนพื่งนวัชิ้นปปักไวผู้บนพพชิ้น และถผก
ปลล่อยไวผู้ในสภาพนวัชิ้นใหผู้ตายไปอยล่างนล่าอนาถ 



จาคด็อบ เพอรติน ซนพื่งเปฟ็นผผผู้ปกครองดผแลเขตครติสตจวักรแหล่งเมพองวติลลาโรพรผู้อมดผู้วยเดวติดนผู้องชายของเขา
ไดผู้ถผกถลกหนวังทวัชิ้งเปฟ็น

จติโอแวนนติ แอนเดรตีย มติเชตียลมร์ ซนพื่งเปฟ็นชาวเมพองลา ทอรร์เรล่ ถผกจวับพรผู้อมกวับลผก ๆ ของเขาอตีก 4 คน ลผก 3
คนถผกหวัพื่นออกเปฟ็นชติชิ้น ๆ ตล่อหนผู้าตล่อตาเขา เมพพื่อลผกเหลล่านวัชิ้นตายไปแลผู้ว พวกทหารกด็หวันมาถามเขาวล่า 
เขาจะยอมประกาศทตีพื่จะทติชิ้งความเชพพื่อเดติมหรพอไมล่ ซนพื่งเขาไดผู้ปฏติเสธอยล่างเสมอตผู้นเสมอปลาย ทหารคน
หนนพื่งจนงจวับขาทวัชิ้ง 2 ขผู้างของลผกคนสรุดทผู้ายแลผู้วยกขนชิ้นมาทวัชิ้งตวัวและไดผู้ถามคทาถามเดตียวกวันนตีชิ้ตล่อพล่อของเดด็ก
เขาไดผู้ตอบเชล่นเดติมซนพื่งขณะนวัชิ้นคนอทามหติตผติดมนรุษยร์ผผผู้นตีชิ้จนงไดผู้ฟาดศตีรษะของเดด็กนวัชิ้นจนสมองแตกกระจาย
ไปทวัพื่ว อยล่างไรกด็ตามในชวัพื่วเวลาเดตียวกวันพล่อของเดด็กไดผู้กระโดดถอยหล่างจากพวกเขาและรตีบวติพื่งหนตี พวก
ทหารยติงปฟนใสล่เขาแตล่ยติงไมล่ถผก เขาจนงวติพื่งหนตีอยล่างรวดเรด็วเขผู้าไปอาศวัยหลบซล่อนตวัวในภผเขาแอลปป์

จติโอแวนนติ พตีลานชติออง ไดผู้ปฏติเสธทตีพื่จะกลล่าวคทาสวัตยร์สาบานวล่าจะทติชิ้งความเชพพื่อเดติมจนงถผกมวัดขาขผู้างหนนพื่งไวผู้
กวับหางของลล่อ และถผกลากไปตามถนนสายตล่าง ๆ ในเมพองลผเซอรร์เนล่ทล่ามกลางเสตียงตะโกนโหล่รผู้องแสดง
ความสะใจจากฝผงชนทตีพื่ไรผู้ความเมตตาปรานตี และยวังไดผู้เอาหตินขวผู้างปาใสล่เขาอตีกพลางรผู้องตะโกนออกมา
วล่า “เขาถผกพญามารสติงรล่างอยผล่จนแมผู้กระทวัพื่งการขวผู้างดผู้วยหตินหรพอการถผกลากไปตามถนนสายตล่าง ๆ กด็
ยวังไมล่สามารถฆล่าเขาใหผู้ตายไดผู้ เพราะพญามารนวัพื่นเองทตีพื่ททาใหผู้เขามตีชตีวติตอยผล่ไดผู้” จากนวัชิ้นพวกเขากด็นทาชายผผผู้
นตีชิ้ไปทตีพื่รติมแมล่นชิ้ทาและไดผู้ตวัดศตีรษะของเขา แลผู้วทติชิ้งศตีรษะกวับศพของเขาไวผู้ทตีพื่รติมแมล่นชิ้ทาโดยไมล่มตีการกลบฝปังแตล่
อยล่างใด

ปปีเตอรร์ ฟอนไทเนล่ มตีลผกสาวอายรุ 10 ขวบชพพื่อ แดมาลตีน ซนพื่งหนผู้าตาสวยสดงดงามมาก แตล่กด็ยวังไมล่วายตผู้อง
ถผกขล่มขพนและถผกฆาตกรรมโดยพวกทหาร พวกเขายวังไดผู้ยล่างเดด็กผผผู้หญติงอตีกคนหนนพื่งซนพื่งมตีอายรุไลล่เลตีพื่ยกวันใหผู้
ตายทวัชิ้งเปฟ็นทตีพื่เมพองวติลลา โนวล่า 

เมพพื่อหญติงทตีพื่นล่าสงสารผผผู้หนนพื่งไดผู้ทราบขล่าววล่าพวกทหารกทาลวังยกพวกมรุล่งหนผู้ามายวังบผู้านของนาง นางจนงรตีบ
หยติบเปลซนพื่งมตีทารกนผู้อยนอนอยผล่ขผู้างในแลผู้วเรล่งเดตินทางมรุล่งหนผู้าไปยวังปป่าทนบอยล่างรตีบรผู้อน อยล่างไรกด็ตาม
พวกทหารกด็ยวังมองเหด็นเขผู้าจนไดผู้จนงไลล่ตามนางไป นางจทาใจตผู้องททาใหผู้ตวัวเบาลงโดยการวางเปลและ
ทารกนผู้อยนวัชิ้นลงบนพพชิ้น เมพพื่อพวกทหารมาถนงกด็ไดผู้ฆาตกรรมเดด็กทารกทวันทตี และไดผู้ออกตติดตามมารดา



ของทารกนวัชิ้นตล่อไปจนมาพบนางหลบอยผล่ในถชิ้ทาจนงไดผู้ขล่มขพนนางกล่อน แลผู้วจนงใชผู้ดาบฟปันนางจนรล่างแหลก
เปฟ็นชติชิ้นเลด็กชติชิ้นนผู้อย

จาโคโบ มติชตีลติโนล่ ซนพื่งเปฟ็นหวัวหนผู้าผผผู้ปกครองครติสตจวักรแหล่งเมพองบด็อบบติโอ พรผู้อมดผู้วยพวกโปรแตสแตนทร์
คนอพพื่น ๆ อตีกหลายคนไดผู้ถผกแขวนไวผู้ดผู้วยตะขอหลายอวันซนพื่งเกตีพื่ยวแนล่นอยผล่ทตีพื่ทผู้อง และถผกปลล่อยทติชิ้งไวผู้ใหผู้อยผล่
ในสภาพนวัชิ้นจนขาดใจตายไปดผู้วยความทรมานอยล่างแสนสาหวัส
 
จติโอแวนนติ รอสแทกนด็อล ซนพื่งเปฟ็นชาวโปรแตสแตนทร์ทตีพื่ไดผู้รวับความเคารพนวับถพอมาก ทล่านมตีอายรุ 80 กวล่าปปี
กด็ยวังถผกตวัดจมผกและใบหผทวัชิ้ง 2 ขผู้าง และถผกแลล่เนพชิ้อออกไปจากรล่างกายทตีละชติชิ้นจนทล่านเลพอดไหลออกมา
มากจนถนงแกล่ความตายในทตีพื่สรุด

จาคด็อบ ไบโรเนล่ ซนพื่งเปฟ็นครผสอนอยผล่ทตีพื่โรงเรตียนในเมพองโรราทล่า ดผู้วยโทษฐานทตีพื่ไดผู้ปฏติเสธไมล่ยอมเปลตีพื่ยน
ความเชพพื่อของตนจนงถผกถอดเสพชิ้อผผู้าออกจนรล่างกายเปลพอยเปลล่า และถผกคตีมเหลด็กรผู้อนแดงกระชากดนงเลด็บ
มพอและเลด็บเทผู้าหลรุดออกมา สล่วนมพอกด็ถผกปลายแหลมของมตีดเจาะจนทะลรุ จากนวัชิ้นทล่านกด็ถผกมวัดดผู้วยเชพอก
รอบเอวของทล่าน และถผกนทาตวัวเดตินไปตามถนนสายตล่าง ๆ โดยมตีทหารขนาบขผู้างทล่านไปขผู้างละคน ทรุก
ครวัชิ้งทตีพื่มตีการเลตีชิ้ยวเขผู้าไปในถนนและตามตรอกซอกซอยตล่าง ๆ นวัชิ้นทหารทตีพื่อยผล่ทางขวามพอของทล่านกด็จะใชผู้
มตีดกรตีดเนพชิ้อของเขาเปฟ็นแผลลนกยาว สล่วนทหารทตีพื่อยผล่ทางซผู้ายมพอของทล่านกด็ตตีทล่านดผู้วยกระบองสวัชิ้น ทหาร
ทวัชิ้ง 2 คนไดผู้พผดขนชิ้นพรผู้อมกวันวล่า “แกจะไปเขผู้ารล่วมพติธตีมติสซาไหม? แกจะไปเขผู้ารล่วมพติธตีมติสซาไหม ?” ทล่าน
กด็ยวังคงตอบปฏติเสธตล่อคทาถามเหลล่านตีชิ้ ในทตีพื่สรุดทล่านกด็ถผกนทาตวัวมาถนงสะพาน พวกทหารไดผู้ตวัดศตีรษะของ
ทล่านทตีพื่เสาของราวสะพานนวัชิ้น และไดผู้โยนศตีรษะกวับศพของทล่านลงไปในแมล่นชิ้ทา

พอล การร์เนตียรร์ ซนพื่งเปฟ็นโปรแตสแตนทร์ซนพื่งเปฟ็นทตีพื่รวักของคนเปฟ็นอวันมากเพราะทล่านเปฟ็นผผผู้ทตีพื่เครล่งครวัดในทาง
ของพระเจผู้าอยล่างยติพื่ง ทล่านไดผู้ถผกคววักลผกตาออกทวัชิ้ง 2 ขผู้าง จากนวัชิ้นกด็ถผกถลกหนวังทวัชิ้งเปฟ็น และถผกตวัดแยก
ออกเปฟ็น 4 สล่วน แตล่ละสล่วนไดผู้ถผกนทาไปวางไวผู้ตามบผู้านสทาควัญ ๆ ทวัชิ้ง 4 แหล่งในเมพองลผเซอรร์เนล่ ทล่านไดผู้
ยอมรวับการทรมานเหลล่านตีชิ้ทรุกอยล่างดผู้วยความอดทนเปฟ็นเลติศ ปากของทล่านไดผู้สรรเสรติญพระเจผู้าตราบเทล่า
ทตีพื่ทล่านยวังสามารถเอล่ยวาจาไดผู้ ซนพื่งแสดงใหผู้เหด็นอยล่างชวัดเจนวล่าความกลผู้าหาญอยล่างเดด็ดเดตีพื่ยวเชล่นนตีชิ้เกติดขนชิ้น
จากการไวผู้วางใจในพระเจผู้าอยล่างแทผู้จรติง



ดาเนตียล คารร์บอน ชาวเมพองโรแคด็พเพตียตผู้าไดผู้ถผกกลรุล่มทหารจวับกรุม ทหารเหลล่านตีชิ้ไดผู้ตวัดศตีรษะเขาแลผู้วเอา
คววักเอาสมองไปทอดกติน

หญติงชราตาบอด 2 คนจากครติสตจวักรเซผู้นทร์จติโอแวนนติไดผู้ถผกนทาตวัวไปเผาทวัชิ้งเปฟ็น

หญติงหมผู้ายชาวเมพองลารร์ ทอรร์เรล่และลผกสาวของนางไดผู้ถผกตผู้อนใหผู้เดตินลงไปในแมล่นชิ้ทา แลผู้วถผกขวผู้างดผู้วยหติน
จนตายอยผล่ในแมล่นชิ้ทานวัชิ้นเอง

ชายผผผู้หนนพื่งชพพื่อ พอล ไกลสร์ พยายามจะวติพื่งหนตีจากพวกทหารจนงถผกยติงทตีพื่คอ พวกทหารไดผู้เจาะจมผกของเขา
แลล่คางของเขาออก ไดผู้แทงเขาและเอาซากศพของเขาโยนใหผู้พวกสรุนวัขกวัดกตินเสตีย
 
กองทหารของชาวไอรติชบางกลรุล่มจวับนวักโทษชาวเมพองการร์ซติกเลตียนล่า ไดผู้ 11 คน พวกทหารไดผู้เรล่งไฟในเตา
หลอมใหผู้รผู้อนแรงยติพื่งขนชิ้น และไดผู้บวังควับใหผู้พวกเขาผลวักกวันและกวันเขผู้าไปในเตาหลอมนวัชิ้นจนกระทวัพื่งมาถนง
คนสรุดทผู้าย พวกเขากด็ผลวักเขาเขผู้าไปในเตาไฟดผู้วยตนเอง

ไมเคติชิ้ล โกเนด็ท เปฟ็นชายอายรุประมาณ 90 ปปีถผกเผาจนตาย 

แบด็พทติสตผู้า อด็อดรติ ซนพื่งเปฟ็นชายแกล่อตีกคนหนนพื่งถผกแทงจนตาย 

บารร์โธโลมติว แฟรสเชล่ ถผกเจาะสผู้นเทผู้าทวัชิ้ง 2 ขผู้างจนทะลรุแลผู้วเอาเชพอก 2 เสผู้นมารผู้อยทตีพื่รผทวัชิ้ง 2 ขผู้างนวัชิ้น เขา
ไดผู้ถผกเชพอกลากไปในสภาพนวัชิ้นจนมาถนงบรติเวณครุก ซนพื่งอตีกไมล่นานนวักเขากด็เสตียชตีวติตในครุกนวัชิ้นเองเนพพื่องจาก
บาดแผลไดผู้ลรุกลามจนกลายเปฟ็นเนพชิ้อรผู้าย

บรุตรชายคนหนนพื่งและบรุตรสาวคนหนนพื่งของทตีพื่ปรนกษาแหล่งเมพองจติโอแวนนติไดผู้ถผกทติชิ้งใหผู้กลติชิ้งลงมาจากเนตินเขา
ทตีพื่สผงชวันดผู้วยกวัน สรุดทผู้ายกด็กลติชิ้งตกลงไปในหลรุมลนกทตีพื่กผู้นเหวและจบชตีวติตลงทตีพื่นวัพื่นเอง



ซติพเรตียนา แบสเตตีย เมพพื่อถผกถามวล่าเขาจะสละความเชพพื่อของเขา และเปลตีพื่ยนเปฟ็นโรมวันคาทอลติกหรพอไมล่ 
เขากด็ตอบวล่า “ขผู้าพเจผู้าขอสละชตีวติตหรพอยอมเปลตีพื่ยนเปฟ็นสรุนวัขเสตียยวังดตีกวล่า” บาทหลวงคนหนนพื่งจนงไดผู้ตอบ
ตล่อคทาพผดนวัชิ้นวล่า “สทาหรวับการพผดเชล่นนวัชิ้นเจผู้าจะไดผู้สละชตีวติต และจะถผกโยนใหผู้พวกสรุนวัข” เมพพื่อกลล่าวเชล่น
นวัชิ้นแลผู้วพวกเขากด็ลากชายผผผู้นตีชิ้ไปทตีพื่ครุก และขวังเขาไวผู้จนกระทวัพื่งเขาตผู้องตายเพราะความหติวโหยอยล่างนล่า
เวทนา หลวังจากนวัชิ้นพวกเขากด็โยนซากศพของเขาไวผู้ในถนนหนผู้าครุกนวัชิ้นเอง และซากศพของเขาไดผู้ถผก
พวกสรุนวัขเขผู้ามากวัดกตินอยล่างนล่าสมเพช

มารร์กาเรด็ท ซาเรด็ทตผู้า ไดผู้ถผกขวผู้างดผู้วยหตินจนตาย แลผู้วถผกจวับโยนลงไปในแมล่นชิ้ทา

แอนโทนตีพื่ บารร์ตตินล่า ถผกจามศตีรษะจนแยกออกเปฟ็น 2 ซตีก

โจเซด็ฟ พผู้อนทร์ ถผกฟปันกลางลทาตวัวจนขาดออกเปฟ็นแผลเหวอะหวะ

ดาเนตียล มาเรตียกวับสมาชติกทรุกคนในครอบครวัวของเขาตล่างกด็ปป่วยเปฟ็นไขผู้กวันหมดทรุกคน ขณะนวัชิ้นพวก
อวันธพาลคาทอลติกหลายคนไดผู้พวังประตผเขผู้าไปในบผู้านของเขา และไดผู้ลผู้อเลตียนดผู้วยการประกาศแกล่ทรุกคน
ทตีพื่อยผล่ในบผู้านวล่า กลรุล่มของพวกตนเปฟ็นนายแพทยร์ทตีพื่เชตีพื่ยวชาญในการรวักษาโรคและจะชล่วยททาการบทาบวัด
รวักษาใหผู้พวกเขาสบายขนชิ้นอยล่างทวันตาเหด็นทตีเดตียว จากนวัชิ้นคนกลรุล่มนตีชิ้กด็ไดผู้ลงมพอตามทตีพื่พวกเขาไดผู้ประกาศ
ไวผู้ดผู้วยการทรุบศตีรษะของทรุกคนในครอบครวัวนวัชิ้นจนตายหมด

เดด็กทารกนผู้อย 3 คนซนพื่งเปฟ็นลผกของชาวโปรแตสแตดุ๊นทร์ทตีพื่ชพพื่อ ปปีเตอรร์ ไฟนร์ไดผู้ถผกถมดผู้วยหติมะจนหายใจไมล่
ออกและขาดใจตายไปอยล่างนล่าอนาถ

สรุภาพสตรตีสายสวยไดผู้ถผกจวับเปลพชิ้องผผู้าออกจนหมดและถผกแทงดผู้วยไมผู้ทะลรุรล่างจนตาย

ลผซตีพื่ ซนพื่งเปฟ็นภรรยาของปปีเตอรร์ เบสซวัน นางไดผู้อาศวัยอยผล่ในหมผล่บผู้านแหล่งหนนพื่งในหรุบเขาไพดร์มอนทร์ เนพพื่องจาก
นางมตีครรภร์แกล่มากแลผู้วจนงตวัดสตินใจทตีพื่จะหลบหนตีจากสภาพอวันนล่าหวาดกลวัวทตีพื่ลผู้อมรอบนางอยผล่ทรุกหนทรุก
แหล่ง ดวังนวัชิ้นนางจนงพาลผก 2 คนทตีพื่ยวังเยาวร์ววัยไปดผู้วยโดยจผงมพอไวผู้ขผู้างละคน และไดผู้เรติพื่มเดตินทางทรุล่งหนผู้าไป



ยวังภผเขาแอลปป์ แตล่ในววันทตีพื่ 3 ของการเดตินทางไดผู้คลอดลผกออกมาคนหนนพื่ง ซนพื่งทารกนผู้อยคนนตีชิ้ไดผู้เสตียชตีวติต
เนพพื่องจากสภาพอากาศทตีพื่หนาวเยด็น มตีคนไปพบเหตรุการณร์นตีชิ้เขผู้าขณะทตีพื่ลผก ๆ อตีก 2 คนไดผู้นอนตายอยผล่ขผู้าง
ๆ แมล่ ซนพื่งกทาลวังจะสติชิ้นใจตายไปขผู้าง ๆ คนทตีพื่พบเหด็นเหตรุการณร์นตีพื่เอง นางจนงเลล่าเหตรุการณร์ตล่าง ๆ ขผู้างตผู้นนตีชิ้
ใหผู้ฟปัง จากนวัชิ้นกด็สติชิ้นใจตายอยผล่ตรงนวัชิ้นเอง
 
ฟรานซติส กรด็อส บรุตรชายของนวักเทศนร์คนหนนพื่งไดผู้ถผกหวัพื่นเนพชิ้อออกเปฟ็นชติชิ้นเลด็ก ๆ อยล่างชผู้า ๆ แลผู้วเอาไปใสล่
ไวผู้ในจานทตีพื่วางอยผล่เบพชิ้องหนผู้าของเขา บรุตร 2 คนของเขากด็ถผกหวัพื่นเนพชิ้อเปฟ็นชติชิ้นเลด็กชติชิ้นนผู้อยตล่อหนผู้าตล่อตาเขา
เชล่นกวัน ขณะทตีพื่ภรรยาของเขาเองกด็ถผกมวัดตติดกวับเสาเพพพื่อบวังควับใหผู้นางดผการกระททาทตีพื่โหดเหตีชิ้ยมอทามหติตทตีพื่
พวกเขาไดผู้กระททาตล่อสามตีและลผก ๆ ของนางอยล่างไรผู้ความปรานตี เมพพื่อคนใจบาปทตีพื่ชมชอบกวับการทรมาน
ผผผู้อพพื่นเหลล่านตีชิ้เรติพื่มรผผู้สนกเบพพื่อกวับการกระททาทตีพื่ชวัพื่วรผู้ายปป่าเถพพื่อนของตนเองแลผู้วพวกเขากด็ตวัดศตีรษะสามตีและ
ภรรยา แลผู้วกด็เอาเนพชิ้อของทวัชิ้งครอบครวัวไปใหผู้พวกสรุนวัขกตินเปฟ็นอาหาร

ซติยอรร์ โธมวัส มารร์เกอรร์ ซนพื่งมตีเชพชิ้อสายชาวฝรวัพื่งเศสไดผู้หลบหนตีเขผู้าไปในถชิ้ทา แตล่เมพพื่อถผกพบตวัวแลผู้วพวกทหารกด็
ปปิดปากถชิ้ทาไวผู้ เขาจนงตผู้องตายอยล่างนล่าอนาถเพราะขาดแคลนอาหาร

จผดติธ เรเวลตินกวับเดด็กๆ อตีก 7 คนถผกฆาตกรรมอยล่างเหตีชิ้ยมเกรตียมบนเตตียนนอนนวัพื่นเอง

จาคด็อบ โรเซโนล่ ถผกสวัพื่งใหผู้อธติษฐานตล่อพวกนวักบรุญ เมพพื่อเขาปฏติเสธพวกทหารกด็รรุมตตีเขาอยล่างรรุนแรงดผู้วย
กระบองสวัชิ้นเพพพื่อจะบวังควับใหผู้เขายอมปฏติบวัตติตาม แตล่เขากด็ยวังมตีความสวัตยร์ซพพื่ออยล่างมวัพื่นคง พวกทหารจนงยติง
เขาและมตีลผกกระสรุนฝปังอยผล่ในรล่างกายของเขาหลายลผก ขณะทตีพื่เขากทาลวังทนทรมานอยผล่ในชล่วงเวลาแหล่ง
ความเปฟ็นความตายอยผล่นวัชิ้นพวกทหารไดผู้ตะโกนใสล่หนผู้าเขาวล่า “แกจะยอมอธติษฐานตล่อพวกนวักบรุญไหม
?” เขาไดผู้ตอบคทาถามนตีชิ้อยล่างเดด็ดเดตีพื่ยววล่า “ไมล่ ไมล่ ไมล่” ขณะนวัชิ้นทหารคนหนนพื่งทตีพื่ถพอดาบใหญล่อยผล่ในมพอไดผู้
ตวัดศตีรษะของเขาขาดออกเปฟ็นอวันสติชิ้นสรุดความทรมานของเขา แตล่ไมล่ตผู้องสงสวัยเลยวล่าเขาจะไดผู้รวับบทาเหนด็จ
เปฟ็นอวันมากในโลกหนผู้าจากการพลตีชตีพทตีพื่ยติพื่งใหญล่ของเขาในครวัชิ้งนตีชิ้

ทหารคนหนนพื่งไดผู้พยายามขล่มขพนหญติงสาวทตีพื่มตีชพพื่อวล่า ซผซานนล่า แกด็คควติน เธอไดผู้ตล่อสผผู้ขวัดขพนอยล่างสรุดกทาลวัง 
และขณะทตีพื่ตล่อสผผู้ดติชิ้นรนอยผล่นวัชิ้นเธอไดผู้ผลวักทหารผผผู้นวัชิ้นตกจากหนผู้าผาทตีพื่สผงชวันลงไปกระแทกพพชิ้นจนรล่างแหลก



เหลวเปฟ็นชติชิ้นเลด็กชติชิ้นนผู้อยอยผล่เบพชิ้องลล่างนวัพื่นเอง แตล่แทนทตีพื่เพพพื่อนทหารของเขาจะชพพื่นชมกวับความดตีงามของ
หญติงสาวทตีพื่พยายามปกปป้องพรหมจารตียร์ของตนเอง พวกเขากลวับถพอดาบวติพื่งกรผกวันเขผู้ามาฟปันรล่างเธอจน
ขาดออกเปฟ็นชติชิ้น ๆ 

จติโอแวนนติ พวัลฮวัส ชาวนาทตีพื่ยากไรผู้ในเมพองลารร์ ทอรร์เรล่ ไดผู้ถผกพวกทหารจวับตวัวโทษฐานเปฟ็นชาวโปรแตส
แตนทร์ ทล่านมารร์ควติสแหล่งเมพองเพตียเนสทาสวัพื่งใหผู้นทาตวัวไปประหารชตีวติตในสถานทตีพื่ใกลผู้ ๆ กวับสทานวักชตี เมพพื่อ
ถผกนทาตวัวมาถนงตะแลงแกงแขวนคอนวัชิ้น มตีนวักบวชหลายคนไดผู้มาชวักจผงใหผู้เขาทวัชิ้งความเชพพื่อของตนเองเสตีย 
แตล่เขาไดผู้บอกแกล่คนพวกนวัชิ้นวล่าเขาจะไมล่อาจจะยอมรวับการบผชารผปเคารพไดผู้เลย และยวังกลล่าววล่าเขามตี
ความชพพื่นชมยตินดตีทตีพื่พระเจผู้าทรงเหด็นวล่า เขาสมควรทตีพื่จะไดผู้รวับความทรุกขร์ทรมานเพราะพระนามของพระ
ครติสตร์ จากนวัชิ้นพวกเขากด็พยายามเกลตีชิ้ยกลล่อมโดยชตีชิ้แจงใหผู้เขาเหด็นวล่าภรรยากวับลผก ๆ ของเขาซนพื่งตผู้องพนพื่ง
นชิ้ทาพวักนชิ้ทาแรงของเขากด็จะไดผู้รวับความทรุกขร์ยากหลวังจากทตีพื่เขาตายไปแลผู้ว เขาไดผู้ตอบคทาถามนตีชิ้วล่า 
“ขผู้าพเจผู้าปรารถนาทตีพื่จะใหผู้ภรรยากวับลผก ๆ รวมทวัชิ้งตวัวขผู้าพเจผู้าเองพติจารณาใครล่ครวญถนงจติตวติญญาณ
มากกวล่ารล่างกาย และพติจารณาใครล่ครวญถนงโลกภายหนผู้ามากกวล่าโลกปปัจจรุบวันนตีชิ้ สทาหรวับการทตีพื่ขผู้าพเจผู้าจะ
ตผู้องทติชิ้งพวกเขาใหผู้อยผล่ในความทรุกขร์ยากนวัชิ้น พระเจผู้าทรงมตีพระเมตตา และทรงจวัดเตรตียมสติพื่งตล่าง ๆ ใหผู้แกล่
พวกเขาตราบใดทตีพื่พวกเขายวังสมควรทตีพื่จะไดผู้รวับการพติทวักษร์รวักษาและการครุผู้มครองจากพระองคร์” เมพพื่อ
พวกนวักบวชเหด็นวล่าชายทตีพื่นล่าสงสารผผผู้นตีชิ้ไมล่ยอมอล่อนขผู้อใหผู้เลยแมผู้แตล่นผู้อย พวกเขาจนงสวัพื่งใหผู้เพชฌฆาตททา
หนผู้าทตีพื่ของเขา ภายหลวังศพของเขาไดผู้ถผกปลดลงมาจากตะแลงแกงและถผกเหวตีพื่ยงทติชิ้งลงไปในแมล่นชิ้ทา
 
พอล คลตีเมนทร์ซนพื่งเปฟ็นผผผู้ปกครองคนหนนพื่งของครติสตจวักรแหล่งเมพองรอสซานล่า ไดผู้ถผกพวกนวักบวชในโบสถร์
คาทอลติกทตีพื่ตวัชิ้งอยผล่ในละแวกเดตียวกวันนวัชิ้นจวับกรุม และถผกนทาตวัวไปยวังตลาดกลางของเมพองนวัชิ้น ซนพื่งเปฟ็นสถานทตีพื่
ทตีพื่พวกโปรแตสแตนทร์บางคนเพติพื่งจะถผกประหารชตีวติตไปเมพพื่อไมล่นานมานตีชิ้ พวกทหารไดผู้นทาซากศพเหลล่านวัชิ้น
มาใหผู้เขาดผเพพพื่อวล่าภาพทตีพื่นล่าสยดสยองทตีพื่ปรากฏอยผล่เบพชิ้องหนผู้าจะกล่อใหผู้เกติดความรผผู้สนกหวาดกลวัวขนชิ้นในใจ
ของเขา แตล่เมพพื่อเขามองเหด็นซากศพเหลล่านวัชิ้น เขากด็กลล่าวดผู้วยอาการสงบวล่า "พวกทล่านอาจจะฆล่ารล่างกาย
ไดผู้ แตล่ทล่านไมล่สามารถจะททารผู้ายจติตวติญญาณของผผผู้เชพพื่อทตีพื่แทผู้จรติงไดผู้ สทาหรวับซากศพอวันนล่ากลวัวทตีพื่พวกทล่าน
ไดผู้แสดงใหผู้ขผู้าพเจผู้าดผนตีชิ้ พวกทล่านกด็แนล่ใจไดผู้เลยวล่า พระเจผู้าจะทรงแกผู้แคผู้นบรรดาฆาตกรทตีพื่ไดผู้ฆล่าคนทตีพื่นล่า
สงสารพวกนตีชิ้ และจะทรงพติพากษาลงโทษพวกเขาสทาหรวับเลพอดของคนบรติสรุทธติธิ์ทตีพื่พวกเขาไดผู้กระททาใหผู้
ไหลออก” พวกนวักบวชตล่างกด็พากวันโมโหกวับคทาตอบเชล่นนตีชิ้จนงไดผู้ใหผู้นทาตวัวเขาไปแขวนคอทวันทตี ขณะทตีพื่เขา



กทาลวังถผกแขวนอยผล่นวัชิ้นพวกทหารไดผู้หาความสทาราญดผู้วยการถอยออกมายพนในระยะไกลแลผู้วใชผู้ปฟนยติงรล่าง
ของเขาตล่างเปป้าอยล่างสนรุกสนาน

ดาเนตียล แรมเบผู้าทร์แหล่งเมพองวติลารติโอ ซนพื่งเปฟ็นบติดาของครอบครวัวทตีพื่มตีสมาชติกเปฟ็นจทานวนมาก ไดผู้ถผกจวับและ
ถผกครุมขวังพรผู้อมกวับคนอพพื่น ๆ อตีกหลายคนในครุกเมพองพายซานล่า มตีบาทหลวงหลายคนไดผู้มาเยตีพื่ยมทล่านและ
ขอรผู้องทล่านอยล่างไมล่ลดละดผู้วยความพยายามทตีพื่จะชวักจผงใหผู้ทล่านยอมเปลตีพื่ยนเปฟ็นคาทอลติกแตล่ทล่านไดผู้
ปฏติเสธอยล่างแขด็งขวัน เมพพื่อบาทหลวงเหลล่านวัชิ้นเหด็นวล่าทล่านไดผู้ตวัดสตินใจอยล่างเดด็ดเดตีพื่ยวเชล่นนตีชิ้ จนงแสรผู้งททาเปฟ็น
สงสารครอบครวัวของทล่านซนพื่งมตีสมาชติกเปฟ็นจทานวนมากนวัชิ้น และไดผู้บอกทล่านวล่า ถผู้าทล่านยอมเหด็นดผู้วยกวับ
สาระสทาควัญตล่อไปนตีชิ้ ทล่านกด็จะยวังมตีชตีวติตอยผล่ตล่อไป สาระสทาควัญทตีพื่พวกเขานทามาเสนอตล่อทล่านกด็คพอ

1. การทตีพื่พระครติสตร์เสดด็จมาสถติตอยผล่ในขนมปปังนวัชิ้นอยล่างแทผู้จรติง 
2. หลวักคทาสอนทตีพื่วล่าขนมปปังและนชิ้ทาองรุล่นถผกเสกใหผู้กลายเปฟ็นพระกายและพระโลหติตของพระครติสตร์ 
3. เรพพื่องไฟชทาระ 
4. สวันตะปาปาไมล่สามารถททาความผติดใด ๆ ไดผู้เลย 
5. การกลล่าวพติธตีมติสซาสทาหรวับคนทตีพื่ตายไปแลผู้วนวัชิ้นสามารถจะปลดปลล่อยจติตวติญญาณทวัชิ้งหลายออกจาก

ไฟชทาระไดผู้ 
6. การอธติษฐานตล่อนวักบรุญทวัชิ้งหลายจะททาใหผู้ไดผู้รวับการอภวัยโทษจากความผติดบาป 

แรมเบผู้าทร์ไดผู้ตอบตล่อขผู้อเสนอเหลล่านตีชิ้วล่า ไมล่วล่าจะเปฟ็นความเชพพื่อ ความเขผู้าใจหรพอความรผผู้สนกผติดชอบชวัพื่วดตี
ของตวัวทล่านเองตล่างกด็ไมล่ยอมใหผู้ทล่านเหด็นชอบกวับขผู้อหนนพื่งขผู้อใดในสาระสทาควัญเหลล่านตีชิ้ ทล่านไดผู้กลล่าววล่า 
“เพราะวล่า

ในขผู้อทตีพื่ 1. การทตีพื่จะเชพพื่อวล่าพระครติสตร์เสดด็จมาสถติตอยผล่ในขนมปปังอยล่างแทผู้จรติงนวัชิ้นเปฟ็นทวัชิ้งการหมติพื่นประมาท
และเปฟ็นทวัชิ้งการบผชารผปเคารพดผู้วย 

ในขผู้อทตีพื่ 2. การทตีพื่จะเชพพื่อในถผู้อยคทาอวันศวักดติธิ์สติทธติธิ์วล่าสามารถเปลตีพื่ยนขนมปปังและนชิ้ทาองรุล่นไปเปฟ็นพระกาย 
และพระโลหติตอยล่างเดตียวกวันกวับพระกายและพระโลหติตของพระครติสตร์ขณะทตีพื่ทรงถผกตรนงบนกางเขน 



และภายหลวังไดผู้เสดด็จลอยขนชิ้นสผล่สวรรคร์นวัชิ้นกด็เปฟ็นเรพพื่องเหลวไหลเกตินกวล่าทตีพื่เดด็ก ๆ จะยอมเชพพื่อดผู้วยซชิ้ทาไป ไมล่มตี
สติพื่งใดหรอกนอกจากความเชพพื่ออยล่างงมงายเหมพอนคนตาบอดเทล่านวัชิ้นทตีพื่จะสามารถททาใหผู้พวก
โรมวันคาทอลติกไวผู้วางใจในสติพื่งทตีพื่เหลวไหลไรผู้สาระเชล่นนตีชิ้ 

ในขผู้อทตีพื่ 3. หลวักคทาสอนในเรพพื่องไฟชทาระกด็มตีความขวัดแยผู้งกวันเอง และเหลวไหลยติพื่งกวล่าเทพนติยาย 

ในขผู้อทตีพื่ 4. การทตีพื่สวันตะปาปาไมล่สามารถททาความผติดไดผู้นวัชิ้นกด็เปฟ็นเรพพื่องทตีพื่เปฟ็นไปไมล่ไดผู้ สวันตะปาปาไดผู้กลล่าว
อผู้างอยล่างเยล่อหยติพื่งวล่าตวัวเขาเองเปฟ็นผผผู้ทตีพื่ประเสรติฐสผงสรุด ซนพื่งสติพื่งเหลล่านตีชิ้ทตีพื่โดยความเปฟ็นจรติงแลผู้วเปฟ็นลวักษณะ
ของพระเจผู้าเทล่านวัชิ้น เพราะพระองคร์ทรงเปฟ็นชตีวติตทตีพื่สมบผรณร์พรผู้อมทตีพื่สรุด

ในขผู้อทตีพื่ 5. การกลล่าวในพติธตีมติสซาสทาหรวับคนทตีพื่ตายไปแลผู้วนวัชิ้นเปฟ็นเรพพื่องเหลวไหลไรผู้สาระ และมตีไวผู้เพพพื่อใหผู้
สอดคลผู้องกวับนติยายเรพพื่องไฟชทาระ เพราะบวัชิ้นปลายชตีวติตของทรุกคนยล่อมถผกกทาหนดไวผู้ในทตีพื่สรุดเมพพื่อจติต
วติญญาณออกจากรล่างกายแลผู้ว 

และขผู้อทตีพื่ 6. การอธติษฐานตล่อพวกนวักบรุญเพพพื่อจะไดผู้รวับการอภวัยโทษจากความผติดบาปนวัชิ้นเปฟ็นการบผชาผติด
ทตี เพราะแมผู้แตล่พวกนวักบรุญหรพอพวกธรรมติกชนเหลล่านตีชิ้เองกด็ยวังตผู้องการใหผู้พระครติสตร์ทรงเปฟ็นผผผู้ทผลขอแทน
พวกเขา เพราะฉะนวัชิ้นดผู้วยเหตรุทตีพื่พระเจผู้าทรงเปฟ็นผผผู้เดตียวเทล่านวัชิ้นทตีพื่สามารถอภวัยโทษความผติดทวัชิ้งหลายของ
เราไดผู้ เราจนงตผู้องทผลขอตล่อพระองคร์ผผผู้เดตียวเพพพื่อจะไดผู้รวับการอภวัยโทษนวัชิ้น”

พวกบาทหลวงตล่างกด็พากวันเดพอดดาลกวับคทาตอบเหลล่านตีชิ้จนงตวัชิ้งใจทตีพื่จะสวัพื่นคลอนความเดด็ดเดตีพื่ยวของทล่านโดย
ใชผู้วติธตีการทตีพื่โหดหตีชิ้ยมทารรุณทตีพื่สรุดเทล่าทตีพื่จะคาดคติดไดผู้ พวกเขาสวัพื่งใหผู้ตวัดขผู้อนติชิ้วมพอของทล่านทติชิ้งทรุกววันววันละขผู้อ
จนกระ ทวัพื่งนติชิ้วมพอของทล่านถผกตวัดขาดหมดทรุกนติชิ้วไมล่มตีเหลพอแมผู้แตล่ขผู้อเดตียว จากนวัชิ้นพวกเขากด็เปลตีพื่ยนไปตวัด
นติชิ้วเทผู้าในลวักษณะเดตียวกวัน หลวังจากนวัชิ้นพวกเขากด็ตวัดมพอขผู้างหนนพื่งสลวับกวับเทผู้าขผู้างหนนพื่งทรุกววัน แตล่เมพพื่อพวก
เขาเหด็นวล่าทล่านยอมทนตล่อความทรุกขร์ทรมานอยล่างแสนสาหวัสดผู้วยความกลผู้าหาญทตีพื่ไมล่อาจททาลายลงไดผู้ 
และไดผู้รวักษาความเชพพื่อของตนเองไวผู้ดผู้วยการตวัดสตินใจอยล่างเดด็ดเดตีพื่ยวมวัพื่นคง พวกเขาจนงแทงทล่านตรงหวัวใจ
แลผู้วเอาศพของทล่านโยนใหผู้พวกสรุนวัขกตินเสตีย



ปปีเตอรร์ ทาบรติโอลล่าซนพื่งเปฟ็นสรุภาพบรุรรุษชาวโปรแตสแตดุ๊นทร์ทตีพื่มตีชพพื่อเสตียงมาก เขาถผกทหารกองหนนพื่งจวับตวัวไดผู้ 
และเมพพื่อเขาปฏติเสธไมล่ยอมทติชิ้งความเชพพื่อของตน พวกทหารไดผู้แขวนถรุงดตินระเบติดถรุงเลด็ก ๆ หลายถรุงไวผู้
รอบตวัวเขา จากนวัชิ้นกด็จรุดชนวนถรุงดตินระเบติดเหลล่านวัชิ้นระเบติดเขาจนแหลกเปฟ็นจรุลไป

แมผู้แตล่แอนโทนตีพื่ซนพื่งเปฟ็นบรุตรชายของแซมมวล คาเทตียรติส เขาเปฟ็นชายหนรุล่มทตีพื่เปฟ็นใบผู้และไมล่เคยแสดง
อาการกผู้าวรผู้าวตล่อใครเลย กด็ยวังถผกทหารกลรุล่มหนนพื่งสวับรล่างออกเปฟ็นชติชิ้น ๆ ไมล่นานตล่อมาทหารอวันธพาลกลรุล่ม
นตีชิ้ไดผู้บรุกเขผู้าไปในบผู้านของปปีเตอรร์ โมนติเรตียตและไดผู้ตวัดขาทรุกคนทตีพื่อยผล่ในครอบครวัวนตีชิ้ แลผู้วปลล่อยใหผู้พวกเขา
เลพอดไหลจนตายเนพพื่องจากชล่วยเหลพอตนเองและชล่วยเหลพอซนพื่งกวันและกวันไมล่ไดผู้

เมพพื่อดาเนตียล เบเนด็ชถผกจวับกรุม จมผกของเขาไดผู้ถผกเจาะจนขาดออกเปฟ็นชล่อง หผของเขาทวัชิ้ง 2 ขผู้างถผกตวัดทติชิ้ง 
จากนวัชิ้นกด็ถผกนทาตวัวไปแยกรล่างจนขาดออกเปฟ็น 4 สล่วน แลผู้วแตล่ละสล่วนกด็ถผกนทาไปแยกแขวนไวผู้บนตผู้นไมผู้ 4 
ตผู้น

แมรตีพื่ โมนติโนล่ ไดผู้ถผกกระททาอยล่างทารรุณจนกระทวัพื่งกระดผกกรามหวักทวัชิ้ง 2 ขผู้าง แลผู้วจากนวัชิ้นกด็ถผกปลล่อยทติชิ้งไวผู้
ใหผู้อยผล่ในสภาพนตีชิ้จนตายอยล่างนล่าอนาถเพราะความหติวโหยเนพพื่องจากเขาไมล่สามารถจะกตินอะไรไดผู้เลย

แมรตีพื่ เพลาชติออง หญติงหมผู้ายรผปงามคนหนนพื่งซนพื่งเปฟ็นชาวเมพองวติลารติโอ นางไดผู้ถผกจวับกรุมโดยกองทหารชาว
ไอรติชหนล่วยหนนพื่ง ทหารเหลล่านตีชิ้ไดผู้ทรุบตตีนางอยล่างเหตีชิ้ยมโหด หลวังจากนวัชิ้นกด็ขล่มขพนและลากนางไปจนถนง
สะพานสผงทตีพื่ทอดขผู้ามแมล่นชิ้ทาแหล่งหนนพื่ง คนเหลล่านวัชิ้นไดผู้พากวันเปลพชิ้องผผู้านางออกในลวักษณะทตีพื่อรุจาดตาทตีพื่สรุด 
พวกเขาชล่วยกวันจวับนางมวัดขาทวัชิ้ง 2 ขผู้างไวผู้ดผู้วยกวันแลผู้วผผกเชพอกแขวนไวผู้กวับราวสะพานโดยใหผู้ศตีรษะหผู้อย
ลงไปเหนพอแมล่นชิ้ทา จากนวัชิ้นพวกเขากด็รตีบวติพื่งไปแยกยผู้ายกวันลงเรพอหลายลทาแลผู้วพายออกไปใกลผู้สะพานแหล่ง
นวัชิ้น แลผู้วกด็ใชผู้ปฟนระดมยติงนางจนขาดใจตายอยผล่เหนพอแมล่นชิ้ทานวัชิ้นเอง 

แมรตีพื่ นติกรติโนล่กวับบรุตรสาวซนพื่งเปฟ็นคนปปัญญาอล่อนทตีพื่นล่าสงสารกด็ประสบชะตากรรมไมล่แตกตล่างจากพตีพื่นผู้อง
ครติสเตตียนคนอพพื่น ๆ ทวัชิ้ง 2 คนถผกฟปันเปฟ็นชติชิ้นเลด็กชติชิ้นนผู้อยในปป่านวัชิ้น ซากศพของพวกเขาไดผู้ถผกทติชิ้งใหผู้พวก
สวัตวร์ปป่ากตินเปฟ็นอาหาร



ซผซานนล่า คาลวติโอ ไดผู้วติพื่งหนตีทหารกลรุล่มหนนพื่งเขผู้าไปหลบซล่อนตวัวอยผล่ในยรุผู้งฉาง พวกทหารกด็ยวังตามไปจรุดไฟทตีพื่
ฟางขผู้าวและเผาเธอตายอยล่างทรมานอยผล่ในยรุผู้งฉางนวัชิ้น

เดด็กชายดาเนตียล เบอรร์ทติโนล่ ไดผู้ถผกจวับไปเผาดผู้วยไฟ

ดาเนตียล มติเชตียลติโนล่ ถผกกระชากลติชิ้นจนหลรุดออกมาและถผกปลล่อยทติชิ้งไวผู้ใหผู้อยผล่ในสภาพนวัชิ้นจนขาดใจตายไป
เอง

แอนดรติโอ เบอรร์ทติโนล่ ชายชราทตีพื่แกล่มากแลผู้วและยวังเดตินกะเผลกอตีกดผู้วยไดผู้ถผกรรุมฟปันแทงอยล่างสยดสยอง
ทตีพื่สรุด สรุดทผู้ายกด็ถผกฟปันจนทผู้องแหวะออก และถผกปลายแหลมของขวานดผู้ามยาวเกตีพื่ยวไสผู้ของเขาออกมา
เหวตีพื่ยงเลล่น

สรุภาพสตรตีชาวโปรแตสแตนทร์ซนพื่งมตีชพพื่อวล่า คอนสแตนเทตีย เบลลติอองไดผู้ถผกจวับเพราะเหตรุความเชพพื่อของ
ตนเอง และไดผู้ถผกบาทหลวงคนหนนพื่งถามวล่านางจะยอมปฏติเสธพญามาร และยอมเขผู้ารล่วมพติธตีมติสซาไหม? 
นางไดผู้ตอบคทาถามนตีชิ้วล่า “ขผู้าพเจผู้าไดผู้รวับการอบรมเลตีชิ้ยงดผใหผู้อยผล่ในความเชพพื่อซนพื่งสอนใหผู้ปฏติเสธพญามาร
เสมอมา แตล่ถผู้าขผู้าพเจผู้ายอมททาตามความประสงคร์ของทล่านและไปเขผู้ารล่วมพติธตีมติสซานวัชิ้น ขผู้าพเจผู้ากด็แนล่ใจ
วล่าขผู้าพเจผู้าจะไดผู้พบกวับมวันทตีพื่นวัพื่นในรผปแบบตล่าง ๆ” บาทหลวงคนนวัชิ้นโกรธจวัดกวับคทาตอบทตีพื่อหวังการเชล่นนตีชิ้ 
จนงไดผู้สวัพื่งใหผู้นางถอนคทาพผดเสตีย มติฉะนวัชิ้นนางจะไดผู้รวับความทรุกขร์ทรมานอยล่างแสนสาหวัส อยล่างไรกด็ตามนาง
ไดผู้ตอบดผู้วยความกลผู้าหาญวล่า นางไมล่แยแสตล่อความทรุกขร์ทรมานใด ๆ ทตีพื่เขาจะหยติบยพพื่นใหผู้ และแมผู้วล่านาง
จะไดผู้รวับความทรมานสารพวัดอยล่างทตีพื่เขาพยายามคติดคผู้นกวันขนชิ้นมา นางกด็จะรวักษาความรผผู้สนกผติดชอบชวัพื่วดตี
ของตนเองไวผู้ใหผู้ปราศจากมลทตินและรวักษาความเชพพื่อของตนเองไวผู้ไมล่ใหผู้ถผกกลชิ้ทากรายไดผู้ บาทหลวงคน
นวัชิ้นจนงสวัพื่งใหผู้ทหารเฉพอนเนพชิ้อตามสล่วนตล่าง ๆ ของรล่างกายนางหลายสล่วน นางยอมรวับความเจด็บปวดดผู้วย
ความอดทนอยล่างยอดเยตีพื่ยมทตีพื่สรุด นางเพตียงแตล่กลล่าวกวับบาทหลวงคนนวัชิ้นวล่า “ทล่านจะตผู้องไดผู้รวับความ
ทรุกขร์ทรมานอยล่างนล่ากลวัวและเนติพื่นนานในนรกเพพพื่อแลกกวับกวับความเจด็บปวดเลด็ก ๆ นผู้อย ๆ เพตียงชวัพื่วคราว
ทตีพื่ขผู้าพเจผู้ากทาลวังทนอยผล่นตีชิ้” บาทหลวงคนนวัชิ้นรผผู้สนกเดพอดดาลกวับคทาพผดดวังกลล่าวเปฟ็นอยล่างยติพื่ง และอยากจะ
หยรุดลติชิ้นของนางเสตียจนงไดผู้สวัพื่งใหผู้ทหารปฟนยาวเขผู้าแถวแลผู้วยติงปฟนใสล่นาง นางจนงสติชิ้นลมหายใจโดยไดผู้ประทวับ
หมายสทาควัญแหล่งการรวักษาความเชพพื่อของนางไวผู้จนถนงทตีพื่สรุดดผู้วยดผู้วยชตีวติตและเลพอดเนพชิ้อของนางเอง



หญติงสาวชพพื่อ จผดติธ แมนดอน ปฏติเสธทตีพื่จะเปลตีพื่ยนความเชพพื่อของตนเองและหวันมารวับเอาความเชพพื่อแบบ
แบบคาทอลติกจนงไดผู้ถผกจวับมวัดไวผู้กวับเสาทตีพื่ปปักอยผล่บนพพชิ้น ฝผนชนไดผู้พากวันขวผู้างปาทล่อนไมผู้ใสล่เธอตาม
ธรรมเนตียมโบราณทตีพื่ปป่าเถพพื่อนซนพื่งไดผู้เคยปฏติบวัตติกวันในววันอวังคารกล่อนทตีพื่จะถนงววันพรุธขตีชิ้เถผู้าซนพื่งถพอเปฟ็นววันเรติพื่มตผู้น
ของเทศกาลถพอศตีลอดและปลตีกวติเวกของพวกคาทอลติกเปฟ็นเวลานาน 40 ววันกล่อนทตีพื่จะถนงววันอตีสเตอรร์ การ
ปฏติบวัตติตามธรรม เนตียมทตีพื่ปป่าเถพพื่อนอยล่างไรผู้ความเมตตาเชล่นนตีชิ้กด็ททาใหผู้แขนขาของนางถผกกระแทกและฟาด
ฟปันในลวักษณะทตีพื่นล่าสยดสยองอยล่างยติพื่ง ในทตีพื่สรุด ทล่ามกลางกระบองทตีพื่รรุมตตีกระหนพื่ทานางอยผล่นวัชิ้นกด็มตีกระบอง
อวันหนนพื่งตตีเขผู้าทตีพื่ศตีรษะของนางอยล่างแรงจนสมองแตกกระจาย 

ดาวติด แพกเลตีย และพอล เจนเรล่พรผู้อมดผู้วยลผกชายคนละหนนพื่งคน ไดผู้พยายามทตีพื่จะหลบหนตีไปยวังภผเขา
แอลปป์ แตล่ไดผู้ถผกพวกทหารไลล่ตาม และตติดตามมาทวันพวกเขาทตีพื่ทรุล่งราบอวันกวผู้างใหญล่ พวกทหารไดผู้ไลล่ตผู้อน
พวกเขาดผู้วยความสนรุกสนานโดยการใชผู้ดาบแทงกระตรุผู้นพวกเขาเพพพื่อบวังควับใหผู้วติพื่งหนตีไปรอบ ๆ จนกระทวัพื่ง
พวกเขาลผู้มลงดผู้วยความเหนด็ดเหนพพื่อย เมพพื่อพวกทหารเหด็นวล่าจติตใจของพวกเขาหดหผล่ทผู้อแทผู้ และไมล่
สามารถจะเลล่นเกมสร์อวันปป่าเถพพื่อนโดยการวติพื่งหนตีไดผู้อตีกตล่อไป พวกทหารจนงรรุมฟปันพวกเขาจนยวับเยตินไปทวัชิ้ง
รล่างและทติชิ้งศพทตีพื่แหลกเหลวใหผู้กองอยผล่ตรงนวัชิ้นเอง

ไมเคติชิ้ล กรตีฟ เปฟ็นคนหนรุล่มมาจากเมพองบด็อบบติโอไดผู้ถผกจวับในเมพองลา ทอรร์เรล่ และถผกนทาตวัวไปทตีพื่สะพาน เขา
ไดผู้ถผกจวับโยนลงไปในแมล่นชิ้ทา อยล่างไรกด็ตามเนพพื่องจากเขาเปฟ็นผผผู้ทตีพื่ชทานาญในการวล่ายนชิ้ทา เขาจนงรตีบวล่ายตามก
ระแสนชิ้ทาโดยคติดอยผล่ในใจวล่าเขาคงจะหนตีรอดไปไดผู้ แตล่พวกทหารและฝผงชนไดผู้วติพื่งตามเขามาทวัชิ้ง 2 ฝปัปี่งของ
แมล่นชิ้ทา และเอาหตินขวผู้างใสล่เขาตลอดเวลาจนกระทวัพื่งหตินกผู้อนหนนพื่งไดผู้ลอยมาถผกตรงขมวับของเขาอยล่างแรง
เขาถนงกวับผงะจมลงและสทาลวักนชิ้ทาตาย

ดาวติด อารร์มานดร์ ถผกสวัพื่งใหผู้กผู้มศตีรษะลงไปวางบนตอไมผู้ทตีพื่ใชผู้สทาหรวับการประหารชตีวติต ขณะนวัชิ้นเองทหารคน
หนนพื่งไดผู้เงพชิ้อคผู้อนขนาดใหญล่ชผขนชิ้นจนสรุดแขน แลผู้วกด็ทรุบลงไปตรงศตีรษะของเขาจนมวันสมองแตกกระจาย 

ดาวติด บารติโดนล่า ถผกจวับกรุมทตีพื่เมพองวติลารติโอ และไดผู้ถผกนทาตวัวไปยวังเมพองลา ทอรร์เรล่ เมพพื่อเขาปฏติเสธทตีพื่จะ
ละทติชิ้งความเชพพื่อของตนเอง เขากด็ถผกทรมานดผู้วยการมวัดไมผู้ขตีดไฟกทามะถวันไวผู้ระหวล่างนติชิ้วมพอ และนติชิ้วเทผู้า



ของเขาทรุกนติชิ้ว แลผู้วกด็จรุดไฟใหผู้ไฟเผานติชิ้วมพอและนติชิ้วเทผู้าของเขา หลวังจากนวัชิ้นกด็ทรมานเขาตล่อโดยการใชผู้คตีม
ทตีพื่เผาจนรผู้อนแดงดนงเนพชิ้อหนวังของเขาหลรุดออกมาจนเขาขาดใจตายดผู้วยการทรมานอยล่างรรุนแรงนวัชิ้นเอง

จติโอแวนนติ บาโรลตินล่า กวับภรรยาไดผู้ถผกจวับโยนลงไปในบนงนชิ้ทานติพื่งแหล่งหนนพื่ง และถผกบวังควับใหผู้มรุดลงไปใตผู้นชิ้ทา
โดยการแทงดผู้วยสามงล่ามและการเอาหตินขวผู้าง ในทตีพื่สรุดทวัชิ้งสองคนกด็สทาลวักนชิ้ทาตายอยผล่ในบนงนวัชิ้น

ทหารจทานวนหนนพื่งไดผู้บรุกเขผู้าไปในบผู้านของโจเซฟ การร์นติอตีโรล่ และกล่อนทตีพื่คนเหลล่านตีชิ้จะบรุกเขผู้าไปพวกเขาไดผู้
ยติงปฟนเขผู้าไปทางหนผู้าตล่างเพพพื่อเตพอนวล่าพวกเขากทาลวังจะบรุกเขผู้าไปแลผู้ว กระสรุนปฟนยาวลผกหนนพื่งไดผู้เจาะ
เขผู้าไปในทรวงอกขผู้างหนนพื่งของนางการร์นติอตีโรล่ขณะทตีพื่นางกทาลวังใหผู้นมลผกดผู้วยเตผู้านมอตีกขผู้างหนนพื่ง เมพพื่อนาง
ทราบเจตนาของพวกเขานางกด็พรพื่ทาวติงวอนอยล่างนล่าเวทนาเพพพื่อขอใหผู้พวกเขาไวผู้ชตีวติตทารกนผู้อย พวกเขา
ไดผู้ใหผู้คทามวัพื่นสวัญญาและไดผู้จวัดการสล่งตวัวทารกไปยวังแมล่นมของพวกโรมวันคาทอลติกทวันทตี จากนวัชิ้นพวกเขากด็
จวับผผผู้เปฟ็นสามตีแขวนคอกวับประตผบผู้านของเขาเอง และเมพพื่อพวกเขายติงผผผู้เปฟ็นภรรยาทตีพื่ศตีรษะแลผู้วพวกเขากด็
ทติชิ้งรล่างของนางใหผู้นอนจมกองเลพอดและทติชิ้งศพของสามตีใหผู้หผู้อยอยผล่ทตีพื่ประตผตะแลงแกงนวัชิ้นเอง 

อติสยาหร์ แมนดอลเปฟ็นชายชราชาวโปรแตสแตนทร์ทตีพื่เครล่งครวัดในทางของพระเจผู้า ในชล่วงชตีวติตทตีพื่ตกตพื่ทาทล่าน
ไดผู้หลบหนตีจากพวกผผผู้ขล่มเหงทตีพื่ไรผู้ความเมตตา โดยเขผู้าไปหลบอยผล่ในรอยแตกของหตินใหญล่กผู้อนหนนพื่งซนพื่งทตีพื่
นตีพื่เองทล่านตผู้องทนทรมานตล่อความยากลทาบากอยล่างนล่าเวทนาทตีพื่สรุด เพราะในทล่ามกลางฤดผหนาวนวัชิ้นทล่าน
ตผู้องนอนบนหตินทตีพื่หนาวเยด็นโดยไมล่มตีสติพื่งใดรองรวับ และไมล่มตีอะไรปกคลรุมเพพพื่อใหผู้ความอบอรุล่นแกล่รล่างกาย
เลย อาหารของทล่านคพอรากไมผู้ตล่าง ๆ ทตีพื่ทล่านขรุดไดผู้ใกลผู้ ๆ กวับทตีพื่พวักอวันแสนทรมานของทล่าน และวติธตีเดตียว
เทล่านวัชิ้นทตีพื่ทล่านจะสามารถหานชิ้ทาดพพื่มไดผู้กด็คพอ การอมหติมะไวผู้ในปากจนกวล่ามวันจะละลายกลายเปฟ็นนชิ้ทา 
อยล่างไรกด็ตาม มตีทหารบางคนไดผู้ตามหาทล่านจนพบทตีพื่นตีพื่เอง หลวังจากทตีพื่ไดผู้ทรุบตตีทล่านอยล่างไรผู้ความปรานตี
แลผู้ว พวกทหารกด็ไดผู้ไลล่ตผู้อนทล่านไปยวังเมพองลผเซอรร์เนล่โดยการใชผู้ปลายแหลมของดาบรรุมแทงเพพพื่อกระตรุผู้น
ใหผู้ทล่านรตีบเดตินตลอดเวลา แตล่ดผู้วยความอล่อนเพลตียเปฟ็นอวันมากจากลวักษณะการดทาเนตินชตีวติตทตีพื่แรผู้นแคผู้นดวัง
ไดผู้กลล่าวมาแลผู้ว และจติตใจของทล่านกด็อล่อนระโหยโรยแรงเนพพื่องจากการทรุบตตีทตีพื่ทล่านไดผู้รวับนวัชิ้นทล่านจนงลผู้มลง
ทตีพื่ถนน พวกทหารไดผู้ตรงเขผู้ามาทรุบตตีทล่านอตีกเพพพื่อบวังควับใหผู้ทล่านเดตินทางตล่อไป ขณะทตีพื่ทล่านครุกเขล่าอยผล่นวัชิ้น
ทล่านไดผู้อผู้อนวอนใหผู้พวกทหารชล่วยทล่านใหผู้หลรุดพผู้นจากความทรมานนตีชิ้โดยการฆล่าทล่านใหผู้ตายไปเสตียทตี ใน



ทตีพื่สรุดพวกทหารกด็พากวับเหด็นชอบทตีพื่จะททาเชล่นนวัชิ้น ทหารคนหนนพื่งจนงยติงทะลรุศตีรษะของทล่านพลางกลล่าววล่า 
“นตีพื่แนะ เจผู้าคนทตีพื่กลผู้าออกนอกลผล่นอกทาง จงรวับสติพื่งทตีพื่เจผู้าขอเถติด” 

นางแมรตีพื่ เรเวด็ลซนพื่งเปฟ็นหญติงชาวโปรแตสแตนทร์ทตีพื่นล่าเคารพนวับถพอคนหนนพื่งไดผู้ถผกยติงทตีพื่หลวังขณะกทาลวังเดตินไป
ตามถนนททาใหผู้นางลผู้มลงทตีพื่พพชิ้น แตล่เมพพื่อมตีกทาลวังฟฟฟื้นคพนมาบผู้างแลผู้วนางกด็พยรุงตวัวขนชิ้นครุกเขล่า และชผมพอทวัชิ้ง 2 
ขผู้างไปยวังฟป้าสวรรคร์ พลางอธติษฐานตล่อพระผผผู้ทรงฤทธานรุภาพอยล่างรผู้อนรนทตีพื่สรุด ขณะนวัชิ้นเองทหาร
จทานวนมากซนพื่งอยผล่ใกลผู้ ๆ นวัชิ้นไดผู้ระดมยติงใสล่นางขนชิ้นพรผู้อมกวันททาใหผู้สติชิ้นสรุดความทรมานของนางไปทวันทตี

พวกผผผู้ชาย ผผผู้หญติงและเดด็กจทานวนหนนพื่งไดผู้หลบหนตีไปอยผล่ในถชิ้ทาใหญล่แหล่งหนนพื่งเพพพื่อจะหลบซล่อนตวัวใหผู้พผู้นจาก
อวันตราย พวกเขาไดผู้อาศวัยหลบซล่อนตวัวอยล่างปลอดภวัยเปฟ็นเวลาหลายสวัปดาหร์ พวกเขาไดผู้รล่วมกวันตวัชิ้งกฎ
วล่าเมพพื่อถนงคราวจทาเปฟ็นผผผู้ชาย 2 คนจะตผู้องออกไปหาอาหาร มตีอยผล่ววันหนนพื่งพวกเขาไดผู้ถผกพบเหด็นเขผู้าซนพื่ง
ททาใหผู้ถชิ้ทาแหล่งนวัชิ้นถผกคผู้นพบ หลวังจากนวัชิ้นไมล่นานกองทหารของพวกโรมวันคาทอลติกกด็ปรากฏขนชิ้นเบพชิ้องหนผู้า
ถชิ้ทานวัชิ้น ทหารเหลล่านตีชิ้หลายคนเปฟ็นเพพพื่อนบผู้าน และเปฟ็นเพพพื่อนทตีพื่รผผู้จวักมวักครุผู้นกวับคนทตีพื่อยผล่ในถชิ้ทา และยติพื่งไปกวล่า
นวัชิ้นมตีทหารบางคนเปฟ็นญาตติของคนทตีพื่อยผล่ในถชิ้ทานวัชิ้นดผู้วย เพราะเหตรุนตีชิ้พวกโปรแตสแตนทร์เหลล่านวัชิ้นจนงกลผู้า
ออกจากถชิ้ทา และไดผู้วติงวอนขอรผู้องพวกเขาใหผู้เหด็นแกล่ความสวัมพวันธร์ทตีพื่เคยมตีอวัธยาศวัยไมตรตีอวันดตีตล่อกวัน รวม
ทวัชิ้งเหด็นแกล่ความสวัมพวันธร์ทางสายเลพอด และความเปฟ็นเพพพื่อนบผู้านใกลผู้ชติดกวันทตีพื่เคยสนติทสนมกวันมา ขอใหผู้
พวกทหารอยล่าเขล่นฆล่าพวกเขาเลย แตล่ความเชพพื่ออวันงมงายกลวับมตีอติทธติพลเหนพอความรผผู้สนกนนกคติดตาม
ธรรมชาตติและเหนพอความรวักทตีพื่พนงมตีใหผู้แกล่เพพพื่อนมนรุษยร์ดผู้วยกวัน พวกโรมวันคาทอลติกทตีพื่ตามพดมวัวเพราะความ
ใจแคบเหลล่านวัชิ้นไดผู้บอกพวกเขาวล่า พวกตนไมล่สามารถจะแสดงความเมตตาใด ๆ ตล่อพวกทตีพื่มตีความคติด
ออกนอกลผล่นอกทางไดผู้ จนงขอใหผู้พวกเขาทรุกคนเตรตียมตวัวตายเสตียเถติด เมพพื่อพวกโปรแตสแตนทร์เหลล่านวัชิ้น
ไดผู้ยตินคทาตอบดวังกลล่าวและตระหนวักถนงทติฐติมานะอวันชวัพื่วชผู้าของฝป่ายศวัตรผจนงพากวันกผู้มหนผู้าหมอบลงพรผู้อมกวับ
ชผมพอและจติตใจของเขาสผล่สวรรคร์ พวกเขาไดผู้อธติษฐานอยล่างเอาจรติงเอาจวังและรผู้อนรนและไดผู้กผู้มหนผู้าลงจน
เกพอบถนงพพชิ้นเพพพื่อรอคอยชะตากรรมของตนเองดผู้วยจติตใจทตีพื่กลผู้าหาญเดด็ดเดตีพื่ยวอยล่างยติพื่ง ในไมล่ชผู้าพวก
โรมวันคาทอลติกเหลล่านตีชิ้กด็ตวัดสตินใจฟปันพวกเขาจนแหลกเปฟ็นชติชิ้นเลด็กชติชิ้นนผู้อยและทติชิ้งรล่างทตีพื่แหลกเหลวและ
แขนขาทตีพื่ขาดวติพื่นอยผล่ภายในถชิ้ทานวัชิ้นเอง



ขณะทตีพื่ จติโอแวนนติ ซวัลวาเกตียท เดตินผล่านศาสนจวักรโรมวันคาทอลติกแหล่งหนนพื่ง เขาไมล่ไดผู้ถอดหมวกออกจนงถผก
กลรุล่มสมาชติกบางคนของศาสนจวักรแหล่งนวัชิ้นเดตินตามและไดผู้พากวันกลรุผู้มรรุมททารผู้ายและฆล่าเขาเสตีย

จาคด็อบ บารเรลกวับภรรยา ไดผู้ถผกทล่านเอติรร์ลแหล่งเมพองเซผู้นทร์เซคอนโดผู้ซนพื่งเปฟ็นนายทหารคนหนนพื่งในกองทวัพ
ของทล่านดรุดุ๊คแหล่งเมพองซาวอยจวับกรุมไดผู้และถผกนทาตวัวไปขวังไวผู้เปฟ็นนวักโทษ ทล่านเอติรร์ลไดผู้มอบคนทวัชิ้งสองไวผู้ใน
เงพชิ้อมมพอของกองทหารทวัชิ้งหมด ทหารเหลล่านวัชิ้นจนงไดผู้ตวัดเตผู้านมภรรยาฃองเขา และตวัดจมผกของเขาออก
เสตีย จากนวัชิ้นกด็ยติงกระสรุนทะลรุศตีรษะของพวกเขา

แอนโธนตีพื่ กตีโกผู้ ผผผู้ซนพื่งเปฟ็นโปรแตสแตผู้นทร์ทตีพื่มตีจติตใจอล่อนไหวไดผู้เดตินทางไปยวังเมพองเพอรติอตีโรล่ดผู้วยเจตนาทตีพื่จะ
ทติชิ้งความเชพพื่อของตนและยอมรวับเอาลวัทธติความเชพพื่อตามแบบโรมวันคาทอลติก เขาไดผู้เลล่าความตวัชิ้งใจของเขา
ใหผู้บาทหลวงบางคนฟปัง บาทหลวงเหลล่านวัชิ้นไดผู้แสดงความชพพื่นชมเขาเปฟ็นอยล่างยติพื่ง พวกเขาไดผู้รล่วมกวัน
กทาหนดเวลาทตีพื่เขาจะประกาศละทติชิ้งความเชพพื่อตล่อหนผู้าสาธารณชนทวัชิ้งหลาย แตล่ในระหวล่างเวลานวัชิ้นเอง
แอนโธนตีพื่กลวับฟฟฟื้นฟผความเชพพื่อและสทานนกถนงการทรยศของตนเอง ความรผผู้สนกผติดชอบชวัพื่วดตีไดผู้ทรมานจติตใจ
เขาทวัชิ้งกลางววันและกลางคพนจนเขาตวัดสตินใจไมล่ยอมละทติชิ้งความเชพพื่อ แตล่จะชล่องหาทางทตีพื่จะหลบหนตีไปเสตีย
เขาสามารถเลด็ดลอดออกไปไดผู้ เมพพื่อคนเหลล่านวัชิ้นทราบวล่าเขาหายตวัวไปกด็รตีบตติดตามไปจนจวับตวัวเขาไดผู้ใน
ทตีพื่สรุด ในระหวล่างทตีพื่พวกเขาเดตินทางกลวับมานวัชิ้นเองพวกทหารไดผู้พยายามกระททาทรุกวติถตีทางทตีพื่จะชวักชวน
เขาใหผู้กลวับไปมตีความคติดทตีพื่จะละทติชิ้งความเชพพื่ออตีกครวัชิ้ง แตล่เมพพื่อเหด็นวล่าความพยายามของพวกเขาไมล่สวัมฤทธติธิ์
ผลพวกเขากด็พากวันทรุบตตีเขาอยล่างรรุนแรง ตไปตามถนนนวัชิ้นเอง เมพพื่อเดตินมาใกลผู้หนผู้าผาทตีพื่สผงชวันแอนโธนตีพื่กด็
ฉวยโอกาสกระโดดลงไปทตีพื่หนผู้าผานวัชิ้นและรล่างกด็ถผกกระแทกจนแหลกเหลวเปฟ็นชติชิ้นเลด็กชติชิ้นนผู้อยอยผล่เบพชิ้อง
ลล่างนวัชิ้นเอง 

สรุภาพบรุรรุษโปรแตสแตดุ๊นทร์สผงศวักดติธิ์ผผผู้มวัพื่งควัพื่งคนหนนพื่งในเมพองบด็อบบติโอรผผู้สนกขรุล่นเคพองกวับบาทหลวงทตีพื่ใชผู้วาจาดผ
หมติพื่นเหยตียดหยามในยามคพื่ทาคพนววันหนนพื่งจนงไดผู้โตผู้ตอบกลวับไปอยล่างรรุนแรงและยวังไดผู้กลล่าววล่าสวันตะปาปา
เปฟ็นผผผู้ทรยศตล่อพระครติสตร์ พติธตีมติสซาเปฟ็นการบผชารผปเคารพ ไฟชทาระเปฟ็นเรพพื่องทตีพื่นล่าหวัวเราะเยาะเยผู้ย และ
การยกบาปโดยบาทหลวงกด็เปฟ็นเรพพื่องหลอกลวงทวัชิ้งสติชิ้น บาทหลวงคนนตีชิ้อยากจะแกผู้แคผู้นจนงไดผู้วล่าจผู้าง
อวันธพาลเหลพอเดน 5 คนซนพื่งไดผู้บรุกเขผู้าไปในบผู้านของสรุภาพบรุรรุษคนนวัชิ้นในคพนนวัชิ้นเอง พวกเขาไดผู้กรผกวัน



เขผู้าไปจวับกรุมเขาดผู้วยความรรุนแรง ชายผผผู้สผงศวักดติธิ์กด็ตกใจกลวัวเปฟ็นอยล่างยติพื่งจนงไดผู้ครุกเขล่าลงรผู้องขอใหผู้พวกเขา
เมตตาตล่อเขาดผู้วย แตล่พวกอวันธพาลเหลพอเดนกลวับลงมพอสวังหารเขาโดยไมล่ลวังเลแมผู้แตล่นผู้อย


