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กติตวิุฑโฺฒภกิขบุนเสน้ทางสู่ 6 ตุลาฯ 

Prachatai Wed, 2018-10-10 09:56 

วศิรตุ บวงสรวง 

 

“กติตวิฑุโฺฒภกิข”ุ เป็นพระภกิษุในต ำนำนกำรเมอืงไทยทีไ่ดร้บักลำ่วถงึในทกุปีในฐำนะ “แขกประจ ำ” เมือ่มกีำร
ร ำลกึถงึเหตกุำรณส์งัหำรหมู่ 6 ตลุำคม 2519 และเป็นเจำ้ของวล ี“ฆำ่คอมมวินิสตไ์ม่บำป” 

(พระ)กิตตวิุฑโฺฒภกิขอุอกโรง 

นับแตเ่หตกุำรณ ์14 ตลุำคม พ.ศ.2516 กระทัง่ถงึ 6 ตุลำคม พ.ศ.2519  สงัคมไทยอยูภ่ำยใตบ้รรยำกำศควำม
ขดัแยง้ทำงอดุมกำรณอ์ยำ่งรนุแรง พระสงฆก็์ตกอยูภ่ำยใตภ้ำวะดงักลำ่วดว้ย พระสงฆจ์ ำนวนมำกมคีวำมตืน่ตวั
ทำงกำรเมอืงสงู มกีำรรวมกลุม่แยกตำมอดุมกำรณซ์ำ้ย-ขวำอยำ่งเดน่ชดั พระสงฆฝ่์ำยซำ้ยทีม่คีวำมคดิโนม้เอยีง
ไปในทำงสงัคมนิยมซึง่สว่นใหญพ่ระสงฆห์นุ่ม ไดเ้ขำ้รว่มเดนิขบวนกบัชำวนำและกรรมกรเรยีกรอ้งควำมเป็นธรรม 
รวมถงึวพิำกษว์จิำรณน์ำยทนุ และบทบำทของรฐับำลในกำรแกไ้ขปัญหำควำมยำกจน กำรเคลือ่นไหวของกลุม่
พระกำรเมอืงฝ่ำยซำ้ยน ำไปสูป่ฏกิิรยิำโตต้อบของกลุม่พระกำรเมอืงฝ่ำยขวำอนุรกัษนิ์ยม ซึง่มทีศันะแบบจำรตี
นิยม เห็นวำ่พฤตกิรรมของบรรดำพระสงฆฝ่์ำยซำ้ย รวมถงึบรรดำนักศกึษำน้ันเป็นคอมมวินิสต ์ทีบ่่อนท ำลำย 
ชำต ิศำสนำ พระมหำกษตัรยิ[์1] 

ภำยใตส้ถำนกำรณด์งักลำ่ว พระเทพกติตปัิญญาคณุ (กติตศิกัดิ ์เจรญิสถาพร) หรอืทีรู่จ้กักนัดใีนนำม 
กติตวิุฑโฺฒภกิข ุเป็นพระภกิษุทีม่บีทบำทส ำคญัในกำรตคีวำมพระพุทธศำสนำกบักำรเมอืงอยำ่งเขม้ขน้ ชำรล์ส ์
เอฟ.คำยส ์(Charles F Kyes) ระบุวำ่ไม่มขีอ้มูลทีแ่น่ชดันักเกีย่วกบัชวีติของกติตวิฑุโฺฒภกิขใุนชว่งกอ่นบวช 
ทรำบแตเ่พยีงวำ่เขำเป็นหน่ึงในชำยไทยหลำยคนทีอ่อกบวชในชว่งงำนเฉลมิฉลอง 25 พุทธศตวรรษ โดยเร ิม่จ ำ
พรรษำทีว่ดัปำกน ำ้ภำษีเจรญิ และยำ้ยมำยงัวดัมหำธำตฯุ ทำ่พระจนัทร ์กรงุเทพมหำนคร ภำยในเวลำไม่กีปี่กติตวิุ
ฑโฺฒภกิขสุรำ้งชือ่ใหเ้ป็นทีรู่จ้กัดว้ยกำรเป็นพระนักเทศนฝี์ปำกกลำ้ และกอ่ตัง้ “กลุม่อภธิรรม”ขึน้ แตท่ีท่ ำใหก้ติตวิุ
ฑโฺฒภกิขเุป็นทีรู่จ้กัมำกยิง่ขึน้ คอื กำรเขำ้ไปมบีทบำทน ำในขบวนกำร “นวพล” และ “กระทงิแดง” กติตวิฑุโฺฒ
ภกิขยุงัไดก้อ่ตัง้ “จติตภำวนัวทิยำลยั” ขึน้ทีจ่งัหวดัชลบุรที ำหนำ้ทีอ่บรมพระภกิษุและฆรำวำส[2] อน่ึงจติตภำวนั
วทิยำลยัน้ันเป็นนำมทีไ่ดร้บัพระรำชทำน[3] กำรด ำเนินของกติตวิฑุโฺฒภกิขเุหลำ่นีอ้ยูภ่ำยใตก้ำรอปุถมัภข์อง
พระรำชำคณะช ัน้ผูใ้หญ ่และไดร้บักำรสนับสนุนอยำ่งแข็งขนัจำกจอมพลถนอม กติตขิจรและภรรยำรวมไปถงึ
บรรดำนำยทหำรระดบัสงูในยคุน้ัน[4] 

“วารสารช่อฟ้า” กบัโลกการเมอืงของกติตวิุฑโฺฒภิกขุ 

ขอ้วจิำรณเ์กีย่วกบัจดุยนืทำงกำรเมอืงของกติตวิฑุโฺฒภกิขทุีผ่่ำนมำมกัอำ้งเอกสำรเพยีงชิน้เดยีวเป็นหลกั น่ันคอื 
บทสมัภำษณข์องเขำในหนงัสอืพมิพจ์ตรุสั[5] อยำ่งไรก็ตำม กลุม่ของเขำยงัม ี“ชอ่ฟ้ำ” วำรสำร
พระพุทธศำสนำรำยเดอืนเป็นชอ่งทำงส ำคญัในกำรแสดงทรรศนะทำงกำรเมอืงดว้ย “ชอ่ฟ้า” เป็นวำรสำรทีอ่อก
โดย “มูลนิธอิภธิรรมมหำธำตวุทิยำลยั” มูลนิธนีิก้อ่ตัง้เมือ่ 7 กมุภำพนัธ ์พ.ศ.2510 โดยมพีลเอกประภำส จำรุ
เสถยีร (ยศในขณะน้ัน) รองนำยกรฐัมนตร ีเป็นประธำนกรรมกำร[6] วำรสำรเผยแพรค่ร ัง้แรกใน พ.ศ.2509 โดย
ภำพรวมของเนือ้หำกอ่นหนำ้ พ.ศ.2516 น้ัน เป็นกำรน ำเสนอสำระธรรมโดยทัว่ไป วำรสำรดงักลำ่วแจง้
วตัถปุระสงคอ์ยำ่งเป็นทำงกำรวำ่ เพือ่ช ำระและแปลคมัภรีท์ำงพระพุทธศำสนำ เผยแพรพ่ระธรรมค ำสัง่สอนของ
พระสมัมำสมัพุทธเจำ้ จดัใหม้กีำรปำฐกถำ อภปิรำย เผยแพรส่ำรธรรมทำง “สถำนีวทิยยุำนเกรำะ 790” จดัอบรม
พระภกิษุ “พระหน่วยพฒันำกำรทำงจติ” เพือ่กลบัไปเผยแพรธ่รรมยงัภมูลิ ำเนำเดมิ ทัง้นี ้“ไม่เกีย่วขอ้งกบั
กำรเมอืง”[7] แมจ้ะแจง้วำ่กำรด ำเนินกจิกรรมตำ่งๆไม่เกีย่วขอ้งกบักำรเมอืงก็ตำม แต่จำกกำรส ำรวจวำรสำรชอ่ฟ้ำ
กลบัพบวำ่ชว่งระหวำ่ง พ.ศ.2516- 2519 เป็นชว่งเวลำที ่ชอ่ฟ้ำ น ำเสนอขอ้เขยีนทีแ่สดงทรรศนะทำงกำรเมอืง
เดน่ชดัทีส่ดุ เชน่เดยีวกบัสถำกำรณท์ำงกำรเมอืงทีท่วคีวำมรนุแรงขึน้ตำมล ำดบั 
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กติตวิฑุโฺฒภกิขซุ ึง่ตคีวำมพระพุทธศำสนำแบบอนุรกัษนิ์ยม[8] ไดร้บัควำมส ำคญัสงูสดุในชอ่ฟ้ำ ไดร้บักำรตพีมิพ ์
เป็นบทควำมแรกในทกุฉบบัตอ่จำก ชอ่ฟ้ำกถำมุก (บทบรรณำธกิำร-ผูเ้ขยีน) และจ ำนวนไม่นอ้ยมเีนือ้หำยำวกวำ่
ทกุๆบทควำมในวำรสำรเลม่เดยีวกนั หลงัเหตกุำรณ ์14 ตลุำฯ เพยีงหน่ึงเดอืนกติตวิุฑโฺฒภกิขซุ ึง่ไดร้บัอำรธนำ
นิมนตจ์ำก “ชมรมพุทธศำสตรป์ระเพณี มหำวทิยำลยัมหดิล” เน่ืองในงำนท ำบุญใหก้บัวรีชนเหตกุำรณ ์14 ตลุำฯ 
กติตวิฑุโฺฒภกิขบุรรยำยหวัขอ้ ศลีกบัประชำธปิไตย เขำชีว้ำ่ ทัง้กรกีและสหรฐัอเมรกิำทีไ่ดช้ ือ่วำ่เป็นตน้แบบ
ประชำธปิไตยน้ันหำไดม้คีวำมเจรญิกำ้วหนำ้แทจ้รงิดงัทีเ่ขำ้ใจไม่ ตรงขำ้มระบอบกษตัรยิต์ำมคตพิระพุทธศำสนำ
ตำ่งหำกทีเ่ป็นประชำธปิไตยทีด่ทีีส่ดุและน ำควำมงอกงำมไพบูลยม์ำสูช่ำตอิยำ่งแทจ้รงิ[9] 

หลงัเหตกุำรณ ์14 ตลุำฯเป็นชว่งเวลำของควำมวุน่วำยและฝันรำ้ยส ำหรบักติตวิฑุโฺฒภกิข ุเพรำะเขำเชือ่วำ่มศีตัรู
คอยยแุยงใหเ้กดิควำมเขำ้ใจผดิตอ่กนั โดยกำรใชค้ ำพูดตำ่งๆมำแบ่งแยกชนช ัน้ เชน่ นำยทนุ กรรมกร ศกัดนิำ 
จกัรวรรดนิิยม กำรขดูรดี ไม่ไดร้บัควำมเป็นธรรม ในทำ่มกลำงกำรยแุยงเชน่นีพุ้ทธศำสนิกชนจงึควรตัง้มั่นในหลกั
คณุธรรมสำมคัคแีห่งพระพุทธศำสนำ[10] ขณะเดยีวกนักติตวิฑุโฺฒภกิขชุ ีช้วนใหเ้ห็นวำ่คอมมวินิสตซ์ ึง่ก ำลงั
คกุคำมพุทธศำสนำในประเทศเพือ่นบำ้นน้ันเป็นสิง่ทีช่ำวพุทธตอ้งใสใ่จ และจ ำเป็นตอ้งปลกูฝังควำมสำมคัคขีึน้ใน
ชำต ิเมือ่ชำตมิั่นคงแลว้ ควำมมั่นคงของศำสนำและพระมหำกษตัรยิก็์จะตำมมำ กติตวิฑุโฺฒภกิขยุ ำ้ดว้ยวำ่สิง่ทีเ่ขำ
ท ำมใิชเ่พือ่ควำมมั่นคงของศำสนำอยำ่งเดยีวแตเ่พือ่ควำมมั่นคงของพระมหำกษตัรยิด์ว้ย เพรำะในเมอืงไทยนีไ้ม่มี
ใครดกีวำ่พระมหำกษตัรยิ[์11]และเมือ่มคีนจุดไฟหวงัท ำลำยบำ้นเมอืงของเรำ เรำทกุคนจงึตอ้งชว่ยกนัดบัไฟน้ัน 
และรว่มกนัพทิกัษ ์ชำต ิศำสนำและพระมหำกษตัรยิไ์วใ้หม้ั่นคง[12] 

กติตวิฑุโฺฒภกิขเุนน้ย ำ้วำ่ ควำมแตกตำ่งของบุคคลและชนช ัน้มรีำกฐำนมำกจำกผลกรรม ไม่ใชก่ำรเอำรดัเอำ
เปรยีบกนั เขำเห็นวำ่พระพุทธศำสนำเทำ่น้ันทีส่ำมำรถสรำ้งควำมเสมอภำคและลม้เลกิวรรณะไดโ้ดยหลกัธรรม 
ท ำนองเดยีวกนักบัระบบกรรมสทิธิร์ว่มทีเ่กดิขึน้ไดโ้ดยลดควำมโลภดว้ยกำรเสยีสละ ทัง้หมดนีเ้กดิขึน้ไดโ้ดยธรรมะ
ไม่ใชก่ำรปฏวิตัขิม่ขูบ่งัคบัแบบคอมมวินิสต[์13] กติตวิฑุโฺฒภกิขชุ ีว้ำ่ ในระบอบคอมมวินิสตก็์ยงัมชีนช ัน้ปกครอง
และชนช ัน้ผูถ้กูปกครอง กรรมกรและชำวนำก็ยงัคงเป็นกรรมกรและชำวนำเชน่เดมิ และเป็นทีน่่ำวติกวำ่นักศกึษำ
จ ำนวนไม่นอ้ยหลงเชือ่คอมมวินิสตอ์อกยยุงปลกุป่ันชำวบำ้นใหค้ลอ้ยตำมและกอ่ควำมวุน่วำยในบำ้นเมอืงตำมไป
ดว้ย[14] 

ควำมรูส้กึในกำรตอ่ตำ้นคอมมวินิสตข์องกติตวิฑุโฺฒภกิขขุึน้สูข่ดีสดุ เมือ่กติตวิฑุโฺฒภกิขใุหส้มัภำษณ์
หนังสอืพมิพ ์จตรุสั ในเดอืนมถินุำยน 2519 จนน ำมำสูว่ำทะประวตัศิำสตรท์ีว่ำ่ “ฆำ่คอมมวินิสตไ์ม่บำป”[15]เขำ
ใหเ้หตผุลวำ่เมือ่จตรุสัถำมวำ่ กำรฆ่ำฝ่ำยซำ้ย หรอื คอมมวินิสตบ์ำปหรอืไม่วำ่ “อนันัน้อาตมาก็เห็นว่าควรจะ
ท า คนไทยแมจ้ะนบัถอืพุทธก็ควรจะท า แตก่็ไม่ชือ่ว่าถอืเป็นการฆ่าคน เพราะว่าใครก็ตามทีท่ าลาย
ชาต ิศาสนา พระมหากษตัรยิ ์มนัไม่ใชค่นสมบูรณ ์คอืตอ้งต ัง้ใจ  เราไม่ไดฆ่้าคนแตฆ่่ามารซึง่เป็น
หน้าทีข่องคนไทยทุกคน[16] 

  

 
ภำพกำรต์นูลอ้เลยีนกติตวิฑุโฺฒภกิข ุประชำชำตริำยวนั วนัอำทติยท์ี ่4 กรกฎำคม 2519 
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สว่นประเด็นค ำถำมทีว่ำ่ ผดิศลีหรอืไม่ กติตฺวิฑุโฺฒชีว้ำ่ แมผ้ดิก็ผดินอ้ยเพรำะกำรฆ่ำคนเพือ่รกัษำไวซ้ ึง่สถำบนั
ชำต ิศำสนำ พระมหำกษตัรยิ ์และเป็นกำรฆ่ำทีเ่ป็นกศุล ถงึบำปก็บำปเล็กนอ้ย  เหมอืนฆ่ำปลำท ำแกงใสบ่ำตรพระ 
กติตฺวิฑุโฺฒจงึเห็นวำ่กำรทีค่นฆ่ำฝ่ำยซำ้ยแตไ่ม่ถกูจบัน้ัน คงเป็นเพรำะบุญกศุลชว่ย[17] ตอ่มำในเดอืนกรกฎำคม 
พ.ศ.2519 ชอ่ฟ้ำตพีมิพบ์ทควำมของกติตฺวิฑุโฺฒ เร ือ่ง ฆ่าคอมมวินิสตไ์ม่บาป [18]อนัเป็นเสมอืนค ำขยำย
ควำมขนำดยำวทีเ่ขำมตีอ่บทสมัภำษณก์อ่นหนำ้ ซ ึง่นอกจำกจะชีถ้งึพระคณุของพระมหำกษตัรยิต์อ่ชำตแิละพระ
ศำสนำ รวมถงึควำมช ัว่รำ้ยของคอมมวินิสต ์ขบวนกำรฝ่ำยซำ้ยทีแ่ทรกแซงคณะสงฆแ์ละนักศกึษำ ยงัไดช้ ีถ้งึ
ชะตำกรรมอนัน่ำสยดสยองของพระพุทธศำสนำและสถำบนักษตัรยิข์องเขมร เวยีดนำม ภำยใตก้ำรปกครองของ
คอมมวินิสต[์19] กติตวิฑุโฒภกิขอุธบิำยถงึประเด็นทีเ่ขำเคยกลำ่ววำ่ฆำ่คอมมวินิสตไ์ม่บำปอนัเป็นเสมอืนค ำแก ้
ตวัวำ่ กำรฆ่ำคอมมวินิสตไ์ม่บำปน้ันหมำยถงึ กำรฆ่ำกเิลสไม่ใชต่วับุคคล กำรตคีวำมวำ่เขำสนับสนุนกำรฆ่ำบุคคล
เป็นกำรใสร่ำ้ยและไม่เขำ้ใจสิง่ทีเ่ขำตอ้งกำรสือ่[20]ควรกลำ่วดว้ยวำ่ แมว้ำ่ขอ้เรยีกรอ้งใหม้หำเถรสมำคมลงโทษ
กติตวิฑุโฒภกิขจุะไม่เป็นผลก็ตำม แตข่อ้แกต้วัของเขำดงักลำ่วนีก็้มอิำจท ำใหฝ่้ำยทีไ่ม่เห็นดว้ยเขำ้ใจเป็นอยำ่ง
อืน่ไดว้ำ่เขำเรยีกรอ้งใหใ้ชค้วำมรนุแรงกบัขบวนกำรฝ่ำยซำ้ย[21] 

  

นักเขียนฆราวาส 

วำรสำรชอ่ฟ้ำยงัมนัีกคดิฆรำวำสคนส ำคญัทีผ่ลติงำนเขยีนอยำ่งสม ่ำเสมอ อำท ิจ านงค ์ทองประเสรฐิ งำน
เขยีนของเขำทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรเมอืงปรำกฏอยำ่งเดน่ชดัในชว่ง พ.ศ.2519 เชน่ ในบทควำมเร ือ่ง พระพุทธศำสนำ
ซำ้ยหรอืขวำ จ ำนงคอ์ธบิำยวำ่แทท้ีจ่รงิน้ันพระพุทธศำสนำมไิดเ้ป็นทัง้ซำ้ยและขวำ หำกแตเ่ป็นทำงสำยกลำงทีไ่ม่
สดุโตง่ไปทัง้ซำ้ยและขวำ สว่นทีค่อมมวินิสตโ์จมตวีำ่ศำสนำเป็นยำเสพตดิน้ัน จ ำนงคเ์ห็นวำ่ศำสนำทีเ่ช ือ่ในพระเจำ้
เทำ่น้ันทีเ่ขำ้ขำ่ย สว่นพระพทุธศำสนำน้ันสอนใหเ้ชือ่ตนเองมไิดใ้หง้มงำยในพระผูส้รำ้งเชน่ศำสนำอืน่ๆ[22]ดงัน้ัน 
คนไทยจงึควรยดึมั่นในระบอบปกครองทีเ่รำเคยมมีำอยำ่ไดห้ลงเชือ่ระบอบกำรเมอืงอืน่ๆโดยเฉพำะอยำ่งยิง่กำรมี
สถำบนัพระมหำกษตัรยิข์องไทยทีใ่กลช้ดิประชำชนและไม่เหมอืนชำตใิดในโลก[23] จ ำนงยงัอธบิำยเห็นดว้ยวำ่ 
พระพุทธเจำ้เองก็ทรงเป็นเผด็จกำรเชน่กนัในกำรวำงพืน้ฐำนปกครองคณะสงฆแ์ตม่ไิดท้รงเป็นนักเผด็จกำร 
จ ำนงคอ์ำ้งวำ่ซนุยตัเซนก็เอำแบบนีไ้ปใช ้และอำ้งถงึแนวคดิของโธมสั อไควนัส วำ่ระบอบประชำธปิไตยที่
พระมหำกษตัรยิอ์ยูภ่ำยใตก้ฎหมำยเป็นระบอบกำรปกครองทีด่ทีีส่ดุ[24] 

สมพร เพชรอาวุธ นักเขยีนฆรำวำสคนส ำคญัอกีผูห้น่ึงซ ึง่มทีรรศนะในกำรตอ่ตำ้นคอมมวินิสตอ์ยำ่งเดน่ชดั 
งำนเขยีนของสมพรสว่นใหญมุ่่งเนน้ไปทีส่ถำนกำรณใ์นขณะน้ัน  โดยเฉพำะอยำ่งยิง่พระพุทธศำสนำของเพือ่น
บำ้นภำยใตก้ำรปฏวิตัคิอมมวินิสต ์สมพรอธบิำยวำ่ไทยมคีวำมสมัพนัธอ์นัดกีบัทัง้เขมรและลำว โดยเฉพำะอยำ่งยิง่
ในดำ้นพระพุทธศำสนำน้ันทัง้สำมชำตติำ่งมคีวำมแนบแน่นทัง้ในแง่ประเพณีปฏบิตัแิละนิกำย มกีำรไปมำหำสู่
แลกเปลีย่นระหวำ่งคณะสงฆท์ัง้สำมชำตเิสมอๆ แตแ่ลว้ภำยใตส้ถำนกำรณก์ำรสูร้บทัง้ในลำวและเขมรไดส้ง่ผล
กระทบใหพ้ระพุทธศำสนำของทัง้สองชำตติกอยูใ่นภำวะอนัตรำยแสนสำหสั พระสงฆถ์กูเขน่ฆ่ำ ศำสนสถำนถกู
เผำท ำลำย ทีเ่หลอืรอดก็มอิำจปฏบิตัศิำสนกจิไดอ้ยำ่งเป็นปกตสิขุ ดงัทีส่มเด็จพระสงัฆรำชเขมรตอ้งทรงออกมำ
เรยีกรอ้งสนัตภิำพใหย้ตุกิำรสูร้บ สมพรเนน้ย ำ้วำ่ควำมสมัพนัธท์ำงพระพุทธศำสนำทีด่ขีองไทยตอ่ทัง้สองชำตติอ้ง
มำขำดสะบัน้ลงเพรำะกำรรกุรำนของคอมมวินิสต[์25] สมพรยงัไดต้อบโตผู้ท้ีเ่ห็นวำ่พระสงฆไ์ม่ควรยุง่เกีย่วกบั
กำรเมอืง ซ ึง่พำดพงิถงึกลุม่ของกติตวิฑุโฺฒภกิขวุำ่ พระสงฆส์ำมำรถมสีว่นรว่มทำงกำรเมอืงได ้ตรำบเทำ่ทีเ่ป็นไป
ตำมหลกัธรรมำธปิไตย เพือ่ยกระดบัชวีติของชำวบำ้นในชนบทใหพ้น้จำกอทิธพิลของผูก้อ่กำรรำ้ยคอมมวินิสต ์
และขำ้รำชกำรทอ้งถิน่ทีฉ่อ้ฉล กรณีกำรเคลือ่นไหวของกติตวิฑุโฺฒภกิขแุละจติตภำวณัวทิยำลยัน้ันไม่ใช่
ขบวนกำรทำงกำรเมอืงดงัทีเ่ขำ้ใจกนั แตเ่ป็นขบวนกำรพระพุทธศำสนำ สว่นทีม่นีำยทหำรช ัน้ผูใ้หญอ่ยูใ่นองคก์ร
น้ันก็เพรำะมศีรทัธำเดยีวกนัหำไดม้ผีลประโยชนท์ำงกำรเมอืงแอบแฝงไม่[26] 

นอกจำกงำนเขยีนลกัษณะดงักลำ่วขำ้งตน้แลว้ ชอ่ฟ้ำยงัไดต้พีมิพง์ำนเขยีนประเภทนิยำยและบทกวทีีน่่ำสนใจดว้ย 
ดงัทีใ่นปี 2518 ภำยใตส้ถำนกำรณก์ำรชมุนุมประทว้งเรยีกรอ้งควำมเป็นธรรมทีม่นัีกศกึษำเป็นแกนน ำทีป่รำกฏ
อยูท่ ัว่ไปในขณะน้ัน ชอ่ฟ้ำไดต้พีมิพบ์ทกวชี ิน้หน่ึงอนัมเีนือ้หำดงันี ้

หำก “มนุษย”์ เกดิไดค้ลำ้ยกนัหมด    “เคร ือ่งชรูส” ทัง้หลำยคงไรค้ำ่ 

ดแีต่นีพ้รหมทำ่นบนัดำลมำ                     ใหช้ะตำแตกตำ่งกนัอยำ่งด ี
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ทกุข-์สขุ น ำ้ตำและรอยยิม้            เป็นแบบพมิพเ์อกลกัษณต์ำ่งศกัดิศ์ร ี

พรอ้ม “ชอ่งวำ่ง” หวำ่งคนจนและคนม ี        คอืสิง่ทีโ่ลกสรำ้งเรำตำ่งกนั[27] 

  

อทิธพิลทางความคดิของพุทธทาสภกิขกุบักลุ่มช่อฟ้า 

ในทำ่มกลำงงำนเขยีนทีต่อ่ตำ้นคอมมวินิสตเ์หลำ่นี ้ควำมคดิทำงกำรเมอืงของพุทธทำสภกิขก็ุไดถ้กูผลติซ ำ้เพือ่
หนุนเสรมิควำมคดิของพวกเขำดว้ย ดงัทีป่รำกฏวำ่ชว่งปี 2519 ภำยใตส้ถำนกำรณท์ีต่งึเครยีด ชอ่ฟ้ำไดต้พีมิพ ์
ขอ้เขยีนของพุทธทำสภกิขจุ ำนวนหลำยชิน้ดว้ย โดยเฉพำะอยำ่งยิง่บทควำมบำงชิน้ทีเ่ป็นสว่นหน่ึงของ “ธมัมกิ
สงัคมนิยมแบบเผด็จกำร” อนัเป็นขอ้เสนอทำงกำรเมอืงทีโ่ดง่ดงัของพุทธทำสภกิข ุทีเ่รยีกรอ้งหำ “คนด”ีมำก
ปกครองประเทศดว้ยเผด็จกำรทีเ่ป็นธรรม บทควำมชิน้หลกัๆของพุทธทำสภกิขทุีถ่กูตพีมิพซ์ ำ้ในชอ่ฟ้ำ คอื 
“ประชาธปิไตยแบบสงัคมนิยม”[28]ซึง่ไดร้บักำรตพีมิพใ์นฉบบัเดยีวกนักบับทควำม เร ือ่ง 
“พระพุทธศาสนากบัลทัธคิอมมวินิสต”์ ของกติตวิฑุโฺฒภกิข[ุ29] ตอ่จำกน้ันคอื เร ือ่ง โลกรอดไดเ้พรำะเผด็จ
กำรโดยธรรม[30] ขณะทีบ่ทควำมเร ือ่ง สงัคมนิยมทีช่ว่ยโลกได[้31] ขณะทีบ่ทควำมเร ือ่ง อาหารใจ ซ ึง่พุทธ
ทำสภกิขมุุ่งอธบิำยวำ่ควำมส ำรำญทำงกำย/วตัถน้ัุนมใิชค่วำมสขุทีแ่ท ้แต่ควำมสขุทำงใจ/นิพพำนตำ่งคอื
ควำมสขุทีแ่ทจ้รงิน้ันไดร้บักำรตพีมิพพ์รอ้มกบับทควำมเร ือ่ง ลทัธคิอมมวินิสตก์บัศาสนา ของ กติตวิฑุโฒภกิข ุ
นอกจำกนีย้งัมบีทกว ีเร ือ่ง “มองแตแ่ง่ดเีถดิ ตาบอดตาด”ีและ “เป็นมนุษยห์รอืเป็นคน”อนัเป็นบทกวมีชี ือ่
ของพุทธทำสภกิข[ุ32] บทกวดีงักลำ่วถกูตพีมิพใ์นฉบบัเดยีวกบับทควำม เร ือ่ง ความม ัน่คงของชาต ิศาสนา 
พระมหากษตัรยิ ์ของกติตวิฑุโฒภกิข[ุ33] กำรผลติซ ำ้งำนเขยีนโดยเฉพำะอยำ่งยิง่ทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรเมอืงของ
พุทธทำสภกิขโุดยชอ่ฟ้ำยงัคงด ำเนินไปในชว่ง พ.ศ.2520  ดว้ย ดงัปรำกฏวำ่ค ำโปรยปกในของชอ่ฟ้ำเดอืน
มถินุำยนน้ัน ไดย้กเอำขอ้ควำมบำงสว่นจำกธรรมเทศนำของพุทธทำสภกิข ุมำตพีมิพใ์นชือ่หวัเร ือ่งวำ่ 
“ประชาธปิไตย?” ดงันี ้

“.......เมือ่พูดวำ่ ประชำธปิไตยก็เอำประชำชนเป็นใหญ่ เมือ่พูดวำ่ธรรมำธปิไตย ก็เอำธรรมะเป็นใหญ ่กำร
เอำประชำชนเป็นใหญนั่น้ มนัยงัก ำกวมและเป็นอนัตรำย เพรำะเรำยงัรูไ้ม่ไดว้ำ่ประชำชนนัน้เป็นคนดหีรอื
คนเลว ถำ้ประชำชนเป็นคนเลวขำดธรรมะแลว้ สิง่ทีท่ ำโดยประชำชนเพือ่ประชำชน ก็คอืกำรท ำโลกนีใ้ห ้
เป็นนรกนัน่เอง...ทนีีเ้รำจะเห็นไดว้ำ่ ประชำชนในโลกสมยันีก้ ำลงัตกเป็นทำสของวตัถนิุยมหนักขึน้ๆๆๆ
อยำ่งร ัง้ไวไ้ม่อยู ่เมือ่ประชำชนทัง้หมดตกเป็นทำสของวตัถนิุยมแลว้ ประชำธปิไตยก็มคีวำมหมำยแตเ่พยีง
วำ่ ชว่ยกนัท ำโลกนีใ้หเ้ป็นทำสของวตัถเุรว็เขำ้ๆเทำ่นัน้เอง และผลทีเ่กดิขึน้ก็คอืกำรเบยีดเบยีนกนั 
เพรำะวำ่วตัถเุป็นทีต่ ัง้แห่งควำมลุม่หลง ปรำศจำกธรรมะแลว้ก็ยิง่มคีวำมลุม่หลงแลว้ก็เห็นแกต่วั แลว้ก็
เบยีดเบยีนกนั---กำรศกึษำมุ่งไปแตใ่นทำงวตัถ-ุ--ประชำชนในโลกก ำลงัเป็นทำสของวตัถมุำกขึน้ จงึน ำ
โลกนีไ้ปสูค่วำมเป็นนรกมำกขึน้---”[34] 

ในทีนี่ ้ไม่อำจทรำบไดว้ำ่ งำนเขยีนของพุทธทำสภกิขทุีถ่กูตพีมิพใ์นชอ่ฟ้ำเหลำ่นี ้เป็นไปโดยควำมรบัรูแ้ละยนิยอม
จำกพุทธทำสภกิขหุรอืไม่ แตอ่ยำ่งไรก็ตำม ยอ่มเป็นเคร ือ่งสะทอ้นใหเ้ห็นวำ่แนวคดิทำงกำรเมอืงของพุทธทำสภกิขุ
ทรงพลงัมำกพอในกำรอธบิำยวำ่ พระพุทธศำสนำแบบไทยเหนือกวำ่คอมมวินิสตอ์ยำ่งไร ขณะเดยีวกนัธมัมกิสงัคม
นิยมเผด็จกำรมสีว่นส ำคญัในกำรหนุนเสรมิแนวคดิธรรมรำชำตำมคตพิระพุทธศำสนำใหท้รงพลงัขึน้ในทำ่มกลำง
กำรตอ่สูท้ำงควำมคดิในบรบิทดงักลำ่วดว้ย อำจกลำ่วในเบือ้งตน้ไดว้ำ่ ภำยใตป้ลกุระดมอดุมกำรณช์ำต ิศำสนำ 
พระมหำกษตัรยิเ์พือ่ตอ่ตำ้นคอมมวินิสตท์ีม่กีติตวิฑุโฒภกิขเุป็นแกนกลำงและสือ่สำรผ่ำนทำงวำรสำรชอ่ฟ้ำนี ้
พวกเขำก็ยอมรบั/ผนวกเอำแนวคดิทำงกำรเมอืงพุทธทำสภกิขเุพือ่บรรลเุป้ำหมำยในกำรตอ่สูท้ำงอดุมกำรณข์อง
พวกเขำดว้ย ควำมเขำ้ใจกอ่นหนำ้ทีค่ดิวำ่พระภกิษุทัง้สองมคีวำมคดิทีเ่ป็นปฏปัิกษก์นั อำจเป็นประเด็นทีต่อ้ง
ทบทวนใหม่ 

หลงั 6 ตุลาฯ ช่อฟ้าประกาศชยั 

ควำมคดิในเพือ่ตอ่ตำ้นและท ำลำยควำมชอบธรรมขบวนกำรคอมมวินิสต ์และขบวนกำรนักศกึษำทีถ่กูตตีรำวำ่
เป็นภยัทีม่ตีอ่ชำต ิศำสนำ รำชบลัลงัก ์และควำมเชือ่วำ่กำรฆ่ำคอมมวินิสตไ์ม่บำปน้ัน ควำมพยำยำมดงักลำ่วที่
เรยีกวำ่ “พระพุทธศำสนำทีพ่รอ้มรบ” (Militant Buddhism)[35] หรอื  “กำรท ำสงครำมอนัศกัดิส์ทิธิ”์ (Holy 
War)[36] เพือ่พทิกัษช์ำต ิศำสนำ และรำชบลัลงักท์ีม่กีติตวิฑุโฒภกิขเุป็นหน่ึงในหวัหอกส ำเรจ็ลงไดเ้มือ่เกดิ
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เหตกุำรณ ์6 ตลุำคม พ.ศ.2519 ถดัจำกน้ันหน่ึงเดอืนบทบรรณำธกิำรวำรสำรชอ่ฟ้ำฉบบัเดอืนพฤศจกิำยน พ.ศ. 
2519 โปรยค ำน ำอนัเป็นเสมอืนค ำประกำศชยัชนะบนเสน้ทำงกำรตอ่สูข้องพวกเขำวำ่ 

“เหตกุารณบ์า้นเมอืงทีเ่ป็นภยัตอ่ ชาต ิศาสนา พระมหากษตัรยิ ์เราก็ไดร้ว่มมอืกนัขจดัใหผ้่านพน้
ไปอกีเปลาะหน่ึง แมจ้ะตอ้งเสยีเลอืดเนือ้ชวีติไปบา้ง แตเ่ราก็สามารถปองกนัสถาบนัอนัเป็นโครงรา่ง
ของประเทศชาตไิวไ้ด ้ดว้ยความรว่มมอืของชาวไทยผูร้กัชาตทุิกคน และเวลานีเ้ราก็ไดร้ฐับาลพล
เรอืนเพือ่บรหิารประเทศแลว้  โดยความรว่มมอืของคณะปฏรูิปการปกครองแผ่นดนิทีไ่ดย้ดึอ านาจ
ไวช้ ัว่ระยะส ัน้  เพือ่ใหช้าตริอดพน้จากภยัคอมมวินิสต ์ต ัง้แตนี่ต้อ่ไปชาวไทยทุกคนตอ้งรว่มมอืกบั
รฐับาลใหม่นี ้ดว้ยการปฏรูิปตนเองใหเ้ป็นคนขยนั ประหยดั อดทน  และกตญัญูกตเวท ี ตอ่สถาบนั
ศกัดิส์ทิธิข์องชาต ิและเอกลกัษณข์องความเป็นไทยตามระบอบประชาธปิไตย  ซึง่มพีระมหากษตัรยิ ์
เป็นประมุข  ประเทศไทย  เป็นเมอืงพุทธศาสนา  ประชากร 98 เปอรเ์ซน็ต ์ เป็น
พุทธศาสนิกชน  หากพุทธศาสนิกชนประพฤตตินตามค าสอนของพระพุทธเจา้คอื  มคีวามสามคัคี
ตอ่กนัและกนัแลว้ การปฏรูิปการปกครองแผ่นดนิ  เพือ่ใหไ้ดม้าซึง่ระบอบประชาธปิไตยโดยสมบูรณ์
ก็จะถงึจุดมุ่งหมายโดยเรว็”[37]    
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