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อานุภาพ นุน่สง/ส านกัขา่วประชาธรรม เรยีบเรยีง  

พระไพศาล วสิาโล กลา่วปาฐกถาธรรมเรือ่ง “กา้วขา้มความโกรธ รือ้ถอนความรุนแรง” เนือ่ง

ในโอกาสครบรอบ 3 ปี การมรณภาพของพระสพุจน ์สวุโจ ณ สถานปฏบิตัธิรรม สวนเมตตา
ธรรม ต.สนัทราย อ.ฝาง จ.เชยีงใหม ่เมือ่วนัที ่17 ม.ิย.ทีผ่า่นมา  

000000000000 

วนันีพ้วกเราไดม้าเพือ่ระลกึถงึพระสพุจน ์สวุโจ ซึง่เป็นทีรั่กและเคารพของพวกเรา แมว้า่ทา่น

จะจากไปได ้3 ปีแลว้ แตก็่ยังมคีวามระลกึถงึ และสิง่ทีพ่วกเราพรอ้มใจร่วมท าในวนันีก็้คอื 
ท าบญุอทุศิสว่นกศุลใหก้บัทา่น เราถอืวา่เป็นสิง่หนึง่ทีผู่ยั้งอยู่สามารถทีจ่ะบ าเพ็ญใหแ้กผู่ท้ี่

ลว่งลับไปได ้และขณะเดยีวกนัเราก็มคีวามตัง้ใจทีจ่ะท าใหก้ารจากไปของทา่นนัน้ มี

ความหมายตอ่ผูท้ียั่งอยูด่ว้ย สิง่ทีเ่ราจะท าไดส้ าหรับผูท้ีจ่ากไป นอกจากบ าเพ็ญอทุศิสว่นกศุล
ใหก้บัทา่นแลว้ก็คอื ท าใหก้ารจากไปของทา่นนัน้บงัเกดิประโยชน์ บงัเกดิกศุลใหเ้กดิขึน้กบัผูท้ี่
ยังอยูต่อ่ไป ท าใหก้ารตายของทา่นนัน้สามารถทีจ่ะน าไปสูค่วามเจรญิงอกงามในสนัตสิขุ  

ซึง่ถา้เราท าเชน่นี้ได ้ก็ถอืวา่ไดท้ าใหก้ารจากไปของพระสพุจนนั์น้มคีวามหมาย ไมใ่ชเ่ป็นสิง่ที่

น่าเศรา้โศกอย่างเดยีว แตส่ามารถทีจ่ะท าใหเ้กดิความเจรญิงอกงามขึน้ได ้เหมอืนกับตน้ไมท้ี่
เมือ่ยังอยู่ก็เป็นประโยชน์แกโ่ลก แกส่รรพชวีติไม่วา่จะใหผ้ลไม ้ใหร้่มเงา และเมือ่ตน้ไมนั้น้

โคน่ลม้ก็ยังไดเ้ป็นปุ๋ ย ยังไดก้อ่ใหเ้กดิชวีติใหม่ๆ  ใหเ้จรญิงอกงามขึน้ ก็เทา่กับวา่การจากไปนัน้
ไมใ่ชเ่ป็นการสญูเปลา่ แตว่า่เกดิความเจรญิงอกงามเกดิการสรา้งสรรคส์ ิง่ใหม่ๆ ใหเ้ป็น
ประโยชนแ์กโ่ลกไดอ้นันีค้อืหนา้ทีข่องผูท้ีย่ังอยู่  

อยา่งไรก็ตาม แมเ้หตกุารณ์จะไดผ้า่นไป 3 ปีแลว้หลายคนก็อดทีจ่ะสงสยัไมไ่ดว้า่ ท าไมคนดีๆ  

อยา่งพระสพุจนถ์งึตอ้งจบชวีติไปในลักษณะนี ้นี่คอืความสงสยัทีห่ลายคนตา่งพยายามทีจ่ะหา
ค าตอบ บางคนอาจใหค้ าตอบวา่มันเป็นเรือ่งของเคราะหก์รรม บางคนอาจใหค้ าตอบหรอื

อธบิายวา่มันเป็นเรือ่งของวบิากกรรมในอดตีชาต ิหรอืบางคนอาจจะบอกวา่มันเป็นความ

ประจวบเหมาะของเหตปัุจจัย เหมอืนกบัตน้ไมม้ันจะเกดิขึน้มาไดก็้คอืปัจจัยทีม่ันมาประจวบ
เหมาะกนั เชน่ แสงแดด อากาศ ความชืน้ เมล็ดพันธุ ์ 

แตไ่ม่วา่จะอธบิายดว้ยเหตผุลใดก็ตาม สิง่หนึง่ทีส่ าคญัคอืจรงิๆแลว้ค าถามทีส่ าคัญนัน้ มัน

ไมไ่ดอ้ยู่ทีว่า่ท าไมทา่นสพุจน์ถงึถกูกระท าอยา่งนัน้ แตค่วามส าคัญคอืท าไมเขาถงึท าเชน่นัน้

กบัทา่นสพุจน ์สองค าถามนี้ตา่งกนั ค าถามแรกวา่ท าไมทา่นสพุจนถ์งึถกูกระท าอย่างนัน้ แลว้
ไมว่า่จะไดค้ าตอบอยา่งไร ทา่นก็ไม่สามารถฟ้ืนขึน้มาได ้อาจจะเพยีงท าใหเ้ราหายสงสยั หรอื

อาจท าใหเ้รายังเกดิความศรัทธาในเรือ่งของธรรมมะอยู ่แตอ่ยา่งไรก็ตามก็ไม่สามารถท าให ้
ทา่นฟ้ืนขึน้มาได ้แตค่ าถามทีส่องส าคญักวา่คอืค าถามทีว่า่ท าไมเขาท าเชน่นัน้กับทา่นสพุจน์ 

ส าคัญกวา่เพราะวา่เพราะถา้เราตอบไม่ไดม้ันก็หมายความวา่เหตกุารณ์เชน่นีก็้ยังจะเกดิขึน้
เรือ่ยๆไป อาจจะมคีนอืน่ตกเป็นเหยือ่ความรุนแรงเชน่นี้อกี แตถ่า้เราสามารถตอบค าถามไดว้า่
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ท าไมเขาท าเชน่นัน้กับทา่นสพุจนเ์ราก็จะเห็นหนทางทีจ่ะป้องกนัแกไ้ขเพือ่ไมใ่หเ้กดิเหตกุารณ์
เชน่นีข้ ึน้อกี 

การทีจ่ะตอบวา่ท าไมเขาท าเชน่นัน้กบัทา่นสพุจนเ์ราตอ้งมองใหท้ะล ุเพราะจรงิแลว้เขาในทีน่ี้

อาจไมใ่ชค่น 2 คน อาจไมใ่ชท่ีต่วับคุคลดว้ยซ ้าอาจเป็นเหตปัุจจัยอะไรอกีมากมายทีเ่ป็น
แรงผลักดนัเป็นปัจจัยตวัการทีท่ าใหเ้กดิโศกนาฏกรรมเชน่นีข้ ึน้ ถา้เรามองใหท้ะล ุก็จะเห็นได ้

วา่ความรุนแรงทีเ่กดิขึน้เมือ่ 3 ปีกอ่น มันไม่ไดเ้ป็นทีต่ัวบคุคลเทา่นัน้ แตย่ังมเีหตปัุจจัยอืน่อกี

มากทีเ่ป็นแรงผลกัดนัใหค้นเหลา่นัน้ไดก้อ่ความรุนแรงขึน้ และคนเหลา่นัน้อาจเป็นแคเ่บีย้ใน
บรรดาเหตปัุจจัยอกีมากมายทีเ่ขา้มาเกีย่วขอ้ง เพราะฉะนัน้วนันีไ้ดเ้ป็นโอกาสทีเ่ราจะได ้
พจิารณาสิง่เหลา่นีข้ ึน้ ดงัทีเ่ราทราบดวีา่ไดผ้า่นมา 3 ปีแลว้ 

แตจ่นบัดนียั้งไมส่ามารถหาคนผดิ หรอืหาตวัการทีส่ าคญัได ้สิง่เหลา่นีม้ันบอกใหเ้ราไดรู้ว้า่

ปัจจัยทีน่ าไปสูก่ารเสยีชวีติของพระสพุจนนั์น้ เป็นปัจจัยทีใ่หญเ่กนิกวา่ทีเ่ราจะมองอยา่งทัว่ถงึ 
ถา้จะวา่ไปแลว้สิง่ทีเ่กดิขึน้นัน้ มันเป็นภาพสะทอ้นของระบบหรอืโครงสรา้งขนาดใหญ่ไมใ่ช่

กระท าแตพ่ระสพุจนเ์ทา่นัน้แตก่ระท ากับคนอืน่ดว้ย เพราะวา่ทา่นสพุจน์ก็ไม่ไดม้เีรือ่งพพิาท
บาดหมางกบัใครแตว่า่สิง่ทีเ่ป็นแรงผลักดนั กระตุน้ใหเ้กดิเหตกุารณ์เหลา่นีข้ ึน้ประการแรก ก็
คอืความโกรธ ความโลภของผูค้น ซึง่มันไดเ้กดิขึน้มาเป็นความรุนแรง ทีซ่มึลกึและแผก่วา้ง  

สงัคมไทยในเวลานีม้ันมคีวามรุนแรงทีแ่ผก่วา้งมากขึน้จนพระภกิษุสงฆต์อ้งตกเป็นเหยือ่ มัน

สะทอ้นใหเ้ห็นถงึกระบวนการยุตธิรรมทีไ่รป้ระสทิธภิาพ ทีไ่ม่สามารถสาวหาตัวผูท้ าผดิหรอื
ตวัการ มันสะทอ้นใหเ้ห็นถงึการเตบิใหญข่องกลุม่อทิธพิล ทีส่ามารถครอบง ากลไกลรัฐตัง้แต่

ระดบัทอ้งถิน่ไปจนถงึระดบัชาต ิและยิง่กวา่นัน้ยังสามารถใชก้ลไกลรัฐปกป้องผลประโยชน์
ของตนได ้ 

ตรงนีเ้ป็นเรือ่งใหญซ่ึง่เกีย่วพันกบักรณีทา่นสพุจน ์มันไม่ไดเ้ป็นความขดัแยง้ของบคุคล ของ
สงัคม ซึง่ไมไ่ดเ้ป็นความขดัแยง้ของรายบคุคล แตเ่ป็นการพยายามเขา้มาชว่งชงิผลประโยชน ์

ซึง่เหลา่นีเ้ป็นความเกีย่วพันของผูม้อีทิธพิล ซึง่ในปัจจบุนัไดเ้ตบิใหญก่วา้งขวางมากขึน้ 
จนกระทัง่สามารถใชก้ลไกรัฐปกป้องหรอืขยายผลประโยชนข์องตนได ้ทัง้เรือ่งของการ

คอรรั์ปชัน่นโยบาย หรอืออกนโยบายทีจ่ะมาพัฒนาผลประโยชนข์องตนทา่มกลางความทกุข์

ของผูอ้ืน่ หรอือยา่งทีเ่ห็นไดง้า่ย คอืการใชเ้สน้สายแตง่ตัง้คนของตนใหเ้ขา้ไปเป็นใหญใ่น
ระบบราชการ การตดิสนิบนของเจา้หนา้ทีโ่ดยกลุม่ผูม้อีทิธพิล หรอืทีช่ดัเจน คอืการใชอ้ านาจ

ผดิอยา่งโจง่แจง้ เชน่ ลอบสงัหารผูท้ีข่ัดขวางผลประโยชน ์อยา่งเชน่ตระกลูวัดอักษรน่ันก็เป็น
ตวัอยา่งหนึง่ ทีเ่ป็นการเตบิใหญข่องกลุม่ผูม้อีทิธพิล ความรุนแรงนีแ้ผ่กวา้งขึน้อนัน าไปสูก่าร
จากไปของทา่นสพุจน ์ 

สิง่เหลา่นี้ทกุวนันีม้ันไดผ้นกึกนัจนกระทัง่การเป็นเครอืขา่ย ผนกึผสาน และสบืทอดกนัมาจน

เป็นระบบทีฝั่งลกึ อกีทัง้ยังเชือ่มโยงกบัระบบและโครงสรา้งของประเทศอกีมากมาย เชน่ ระบบ
เศรษฐกจิกระตุน้ใหเ้กดิกระแสบรโิภคนยิม หรอืกระตุน้ใหเ้กดิการเอารัดเอาเปรยีบทางดา้น

ทรัพยากร ทีไ่หนมทีรัพยากรดีๆ  เชน่ ทีด่นิ ระบบเศรษฐกจิปัจจบุนัก็เอือ้อ านวยใหก้ลุม่นายทนุ

สามารถใชป้ระโยชน ์หรอืมาฮบุเอาผลประโยชนนั์น้ หรอือย่างกรณีทีบ่า้นกรูดบอ่นอก ก็เป็น
ตวัอยา่งทีเ่ห็นอยา่งชดัเจนวา่ระบบเศรษฐกจิปัจจบุนัมันเอือ้อ านวยใหเ้กดิการเอารัดเอาเปรยีบ 
และน าไปสูก่ารก าจัดขดัขวางผูท้ีพ่ยายามทดัทาน ทว้งตงิ  



 
การเอารัดเอาเปรยีบเชน่นีส้ะทอ้นถงึโครงสรา้งการพัฒนาทีไ่มย่ตุธิรรม โครงสรา้งการพัฒนาที่
เอาเปรยีบชาวบา้นทีเ่ป็นคนเล็กคนนอ้ย แตว่า่เกือ้ประโยชน ์ใหแ้กผู่ท้ีม่อี านาจโดยเฉพาะใน

ภาคอตุสาหกรรม มันเกีย่วพันธก์บัโครงสรา้งอ านาจและระบบการเมอืง ซึง่ทกุวนันี้อ านาจไดม้า
กระจุกตวัอยู่กบัคนกลุม่หนึง่ เป็นอ านาจของความรุนแรง มันรุนแรงเพราะน าไปสูก่ารเอาเปรยีบ

ผูท้ีอ่อ่นแอ เชน่ กดราคาพชืผลทางการเกษตร หรอืท าใหช้าวบา้นสญูเสยีทีด่นิ มกีารแยง่ชงิ
ทรัพยากรสาธารณะ เชน่ แหลง่น ้า ป่าไม ้ทีด่นิ หรอืแมก้ระทัง่เบยีดบงังบประมาณของรัฐเพือ่

สนองผลประโยชนข์องคนสว่นนอ้ย แทนทีจ่ะเอางบประมาณไปใชเ้พือ่ทีจ่ะชว่ยเหลอืคนยาก

คนจน สง่เสรมิดา้นสาธารณะสขุ ดา้นสขุภาพ ดา้นการศกึษา ก็เอางบประมาณไปใชเ้พือ่ผลติ
อาวธุ เพือ่ซือ้อาวธุ หรอืสรา้งโครงการตา่งๆมากมาย ทีเ่รยีกวา่เมกะโปรเจกต ์ซึง่เป็นประโยชน์
ตอ่คนจ านวนนอ้ยเทา่นัน้  

โครงสรา้งเหลา่นีเ้ป็นโครงสรา้งความรุนแรง ทัง้หมดนีเ้ป็นเรือ่งทีพ่วกเราทีม่าในทีน่ี้ก็คงจะ

ทราบด ีเพราะเป็นผูท้ีไ่ดรั้บผลกระทบโดยตรง และโครงสรา้งแบบนีม้สีว่นท าใหเ้จา้หนา้ทีเ่ขา้
ไปมสีว่นใชค้วามรุนแรงกบัประชาชน ในฐานะทีเ่ป็นเครือ่งมอืของกลุม่ผูม้อีทิธพิล หรอืบางที

เจา้หนา้ทีด่ ีๆ  ทีจ่ะพยายามท าใหเ้กดิความยตุธิรรมขึน้ ก็ไมส่ามารถท าเชน่นัน้ไดเ้พราะวา่ถกู
เจา้หนา้ทีท่า่นอืน่ขดัขวางไม่ใหท้ าความผดิใหป้รากฏ บางทก็ีถกูยา้ย บางทก็ีถกูก าจัด 

จนกระทัง่ในปัจจบุนัเป็นกตกิาทีไ่ม่ไดก้ าหนดเป็นลายลกัษณ์อกัษรวา่ ถา้เป็นเจา้หนา้ทีด่ ีๆ  ก็

ตอ้งสงบปากสงบค า ตอ้งยอมใหเ้จา้หนา้ทีท่ีม่เีป็นจ านวนมาก สามารถทีจ่ะกอ่กรรมท าเข็ญกับ
ประชาชนคนสว่นนอ้ยได ้ประชาชนคนทีย่ากจนได ้หรอืบางทก็ีเปิดไฟเขยีว ใหผู้ท้ีม่อีทิธพิล
ลงมอืเอง  

อนันี ้คอืความรุนแรงทีท่ าใหถ้งึขัน้ลม้ตาย ปัจจบุนัเราทราบดอียูแ่ลว้วา่ผูม้อีทิธพิลซึง่มอีาวธุอยู่

ในมอื และก็มเีจา้หนา้ทีรั่ฐอยูใ่นมอืนัน้ไดก้ลายเป็นสว่นหนึง่ของโควตาอ านาจในเมอืงไทยไป
แลว้ เวลาพูดถงึการเมอืงไทยก็ตอ้งพูดถงึกลุม่ผูม้อีทิธพิลเพราะวา่เขาไมไ่ดอ้ยูใ่น อยูน่อก

การเมอืง แตว่า่เขา้มาเป็นสว่นหนึง่ของการเมอืง เขา้มาเป็นสว่นหนึง่ของระบอบรัฐสภา เขา้มา
เป็นสว่นหนึง่ของระดับภมูภิาค หรอืระดบัชาต ิและคนกลุม่นีม้กีารเชือ่มกบัโครงสรา้งการพัฒนา

ในปัจจุบนัอย่างแน่นแฟ้น เพราะวา่การพัฒนาเกอืบ 50 ปีทีผ่่านมา คนชอบเขา้อตุสาหกรรม
และบรกิาร ซึง่ไดผ้ลักภาระมาใหภ้าคเกษตรกรรมมาโดยตลอด เชน่ สรา้งเขือ่น เชน่ เขือ่นปาก

มลูนัน้ ชาวบา้นทีต่อ้งท ากนิหากนิยังชพีกบัปลานัน้ ก็ตอ้งเป็นฝ่ายทีเ่สยีสละเพือ่ใหเ้ขือ่นนี้

เกดิขึน้ ซึง่เป็นผลประโยชนข์องคนในเมอืงแท ้ๆ  แตว่า่ท าใหช้าวบา้นตอ้งเดอืดรอ้น และท าให ้
ระบบนเิวศวทิยาเสือ่มโทรม  

อยา่งทีบ่อกไปแลว้วา่ทัง้หมดนี้เชือ่มโยงแนบแน่นกับระบบเศรษฐกจิและการพัฒนาในปัจจุบัน 

การพัฒนาแบบใชส้มดลุก็คอื ไปชว่ยเหลอืภาคเกษตรกรรมบรกิาร มากกวา่ภาคอตุสาหกรรม 

มนัท าใหนั้กธรุกจิประกอบการในทอ้งถิน่เตบิโตอยา่งรวดเร็ว จนบางกลุม่ไดจ้ับรวมตวัเป็นผูม้ี



อทิธพิล องิอาศยักลไกลรัฐเพือ่ตอบสนองผลประโยชนข์องตน โดยทัง้เขา้สูก่ารเมอืงระดับ

ทอ้งถิน่และระดับชาต ิโดยสามารถมอีทิธพิลเหนือกลไกลรัฐได ้นีค่อืสภาพทีอ่ธบิายไดว้า่ 

ปัจจุบนัมันเกดิโครงสรา้งความรุนแรงขึน้ ซึง่ท าใหก้ลุม่ผูม้อีทิธพิลมอี านาจท าตามอ าเภอใจได ้
ซึง่โครงสรา้งนี้ทีน่ าไปสูก่ารเสยีชวีติของทา่นสพุจน ์รวมทัง้คนอืน่ๆดว้ย ตลอดจนแกนน าอย่าง
เจรญิ วดัอักษร  

กลา่วไดว้า่ ตอนนีเ้มอืงไทยเต็มไปดว้ยความรุนแรง สว่นหนึง่เป็นความรุนแรงจากเจา้หนา้ทีรั่ฐ 

สว่นหนึง่เป็นของผูม้อีทิธพิล และสว่นหนึง่เป็นของประชาชน ทีไ่ม่สามารถทนถกูกระท า 
เหตกุารณ์ใน 3 จังหวดัชายแดนภาคใตก็้เป็นการประทขุองความรุนแรงซึง่เกดิจากคนกลุม่หนึง่

ซึง่ไมพ่อใจทีต่นเองตอ้งถกูกระท าหรอืถกูปิดบงัผลประโยชน์จากโครงสรา้งแบบนี ้ซึง่มี
เจา้หนา้ทีรั่ฐผูม้อีทิธพิลเขา้มาเกีย่วขอ้ง  

3 จังหวดัชายแดนภาคใตเ้ป็นภาพสะทอ้นของโครงสรา้งความรุนแรง เป็นภาพสะทอ้นของ
ปฏกิริยิาจากประชาชนทีไ่ม่ยอมทนรับเป็นเหยือ่กบัโครงสรา้งความรุนแรงนี ้อกีทัง้ความรุนแรง

กลายเป็นสว่นหนึง่ของชพีจรคนไปแลว้ อาชญากรรม การฆ่าฟันนัน้เกดิขึน้ทั่วไปทกุ 2 ชัว่โมง
ก็ยังมคีนไทยตายเพราะความรุนแรง ยังไมนั่บบคุคลทีบ่าดเจ็บเพราะความรุนแรงนัน้เนือ่งจาก

อาชญากรรม ความรุนแรงในครอบครัว ความรุนแรงของสามภีรรยา ความรุนแรงในโรงเรยีน 
นักเรยีนทบุตกีนัมกีารถา่ยวดีโีอคลปิ หรอืบางครัง้ครูก็สัง่ใหนั้กเรยีนเขา้ไปท ารา้ยนักเรยีน

ดว้ยกนัเพราะไมพ่อใจนักเรยีน อยา่งทีเ่ป็นขา่วเมือ่ 3-4 วนักอ่น ความรุนแรงระหวา่งโรงเรยีนที่

ไมก่นิเสน้กนั ทบุตกีนัท ารา้ยกันถงึตาย ความรุนแรงบนทอ้งถนน เหลา่นีค้อืบรรยากาศแหง่
ความรุนแรงทีเ่ป็นผลมาจากโครงสรา้งความรุนแรงที ่ 

ปัจจุบนันีค้นใชค้วามรุนแรงเป็นทางออก ถา้ไมท่ ารา้ยคนอืน่ก็ท ารา้ยตวัเอง ทัง้หมดนีเ้รา

ปฏเิสธไม่ไดว้า่มันเชือ่มโยงกับวฒันธรรม หรอืบรรยากาศของความรุนแรง กระทัง่ปัจจบุนันี้

ประเทศไทยไดม้กีารจัดอนัดบัความสงบสขุของประเทศตา่งๆทัว่โลก ทีเ่ขาเรยีก Global 
Sheet Index คอืเขาดจูากสถติกิารเกดิอาชญากรรม การเขา้ถงึอาวธุ หมายถงึอาวธุปืนเถือ่นก็

ด ีมดีก็ด ีระเบดิก็ด ีหรอืงบประมาณทหารมกีารคอรรั์ปชัน่ มกีารลว่งสทิธมินุษยชน ปรากฏวา่ที่
เขาจัดม ี120 กวา่ประเทศนี ้ประเทศไทยอยูใ่นอนัดับที1่05 แปลวา่ประเทศไทยนีรุ้นแรง
มากกวา่เอธโิอเปียและฮกูนัดาดว้ยซ ้า  

พอนกึภาพออกไหม ยกูาดาและเอธโิอเปียทีเ่ขามสีงครามกนั ประเทศไทยถกูจัดอนัดบัให ้

รุนแรงยิง่กวา่นัน้ นีค่อืสภาพความรุนแรงทีเ่กดิขึน้ในแผน่ดนิไทย แลว้ก็ประชาชนทีต่อ้งตาย
โดยทีไ่มรู่อ้โิหน่อเิหน่เลย ทีไ่ม่ไดม้เีรือ่งขดัแยง้กับใครเป็นสว่นตวั แตต่อ้งตายมมีาขึน้เรือ่ยๆ 

ทัง้หมดนีเ้กดิขึน้ทา่มกลางการป่าวประกาศวา่สงัคมไทยเป็นเมอืงพุทธ สงัคมไทยเป็นเมอืงที่

รักสนัตรัิกความสงบ ทา่มกลางการประกาศวา่สงัคมไทยเป็นศนูยก์ลางแหง่พุทธศาสนาโลก 
มันเกดิขึน้ไดอ้ย่างไร มันอาจจะสะทอ้นใหเ้ห็นวา่ชาวพุทธเรามกีารสอนและการปฏบิตัพิุทธ

ศาสนาทีต่อ้งผดิพลาดคลาดเคลือ่นอะไรบางอยา่ง ไมเ่ชน่นัน้ไมน่่าจะมกีารฆา่กนัอย่าง
มากมายขนาดนี ้ 

อาจเป็นเพราะคนไทยสนใจศลีธรรมระดบับคุคล คอืสนใจวา่ฉันท าตัวใหด้ ีฉันไม่สนใจสงัคม 
มองขา้มศลีธรรมในระดบัของชาต ิสงัคมจะฆ่ากนัผูค้นจะฆ่ากันอยา่งไรฉันไม่สนใจ แตฉั่นขอ

ท าตัวใหด้ก็ีแลว้กนั ฉันขอรักษาศลีเป็นสว่นตวัก็แลว้กนั แตเ่อาเขา้จรงิๆ ศลีทีรั่กษาเป็นศลีที่
คอ่นขา้งแคบคอืไมฆ่า่ ไมต่บยุง แตก็่อนุญาตใหม้กีารฆ่ากนัไดอ้ย่างการฆา่ตดัตอนเพราะเขา

เป็นผูค้า้ยา เพราะฉะนัน้พวกนัน้ก็จะถูกฆา่ตัดตอน ฉันก็ยนิดใีนใจหรอืบางครัง้ก็แสดงอาการ
สนับสนุนออกนอกหนา้ ถงึแมฉั้นไมต่บยงุ ไมเ่หยยีบมด แตว่า่อนุโมทนาใหม้กีารฆา่กนั 

นีใ่ชไ่หมทีเ่ป็นการรักษาศลีของชาวพุทธไทยในปัจจุบนั ก็คอืวา่สนใจแตศ่ลีธรรมสว่นบคุคล 
จะไม่สนใจวา่สงัคมนัน้มกีารละเมดิศลีกนัอยา่งไรบา้ง  

ทกุวนันีเ้ราปลอ่ยใหโ้ครงสรา้งเศรษฐกจิการเมอืง และสงัคม เป็นแหลง่สงเคราะหค์วามรุนแรง
ใหแ้พร่หลาย ท าใหก้ลไกลรัฐมอี านาจทีล่น้เหลอื ขาดการสงสยั ท าใหร้ะบบการเมอืงเอือ้ตอ่ผู ้



มอีทิธพิล ไมเ่ปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้ไปมสีว่นร่วมและทดัทานอ านาจการเมอืง พวกเรา

ชว่ยกนัสนับสนุนใหโ้ลกเห็นผดิคดิเอาความเป็นใหญ ่และสง่เสรมิการเอารัดเอาเปรยีบมันแผ่
ขยายเพิม่พูนมากขึน้  

พูดอย่างซีซ้ัว้ เราก าลงัปลอ่ยใหโ้ทสะ โมหะ ฝังรากลกึในโครงสรา้งสงัคม จนผลักไสใหผู้ค้น
ขม่เหงเขนงรา้ยกนั จนกระทัง่การฆา่กนักลายเป็นเรือ่งธรรมดา ใชห่รอืไมว่า่รัฐมสีว่นสง่เสรมิให ้

การปฎปัิกษ์เกดิขึน้ทกุหัวระแหงดว้ยการสนับสนุนโครงสรา้งความรุนแรงนีเ้อาไว ้และเดีย๋วนี้

ไมใ่ชแ่ตก่ารสนับสนุนโครงสรา้งความรุนแรง แตไ่ปสนับสนุนการฆา่กนัหรกืารท ารา้ยกนั เพยีง
เพราะวา่อกีฝ่ายไมใ่ชพ่วกของตนหรอืวา่เป็นเพราะอกีฝ่ายนัน้สนับสนุนนักการเมอืงทีต่นเองไม่

ชอบ การทีจ่ะพูดวา่การรักษาศลี 5 คอืการรักษากายวาจาใหด้นัีน้ยังไมเ่พยีงพอ แตจ่ะตอ้ง
รวมถงึการขยายไปสูก่ารบญัญัตโิครงสรา้งของความรุนแรงดว้ย  

ทีอ่าตมาพูดมาทัง้หมดนีเ้ป็นการพูดแบบรวบรัด แตเ่ป็นการพูดถงึโดยปรารภการตายของทา่นสุ
พจน ์นีเ่ป็นการมองในแงเ่ดยีว คอืมองวา่การตายของทา่นในภาวะทีเ่ป็นปรากฏการณ์ ทีเ่ป็น

ภาพสะทอ้นความรุนแรง แตท่ีจ่รงิแลว้เราควรจะมองเพือ่ทีว่า่พจิารณาถงึทา่นสพุจนใ์นฐานะ
เป็นบคุคลทีเ่รารักและผูกพัน ซึง่ตรงนีเ้ป็นการกระทบอารมณ์ความรูส้กึในเรือ่งความรูส้กึ

สว่นตัว ทีอ่าตมาพูดมาขา้งตน้เป็นการมองถงึทา่นสพุจน ์ถงึการตายของทา่นในการทีเ่ป็นภาพ
สะทอ้นความรุนแรงในสงัคมภาพกวา้ง ซึง่เราอาจมองเชน่นัน้โดยทีเ่ราไมรู่จั้กทา่นสพุจนเ์ลยก็
ได ้ 

แตส่ าหรับพวกเราหลายคนทีรู่จั้กทา่นสพุจนด์ ีเราไมอ่าจจะมองไดเ้พยีงเทา่นัน้ เราจะตอ้งมอง

การตายของทา่นในหนา้ที ่เป็นบคุคลทีเ่รารักและผูกพันซึง่ตรงนีเ้ป็นเหตกุารณ์ทีก่ระทบ
ความรูส้กึของเราอย่างยิง่ เพราะเมือ่เรารับรูเ้ชน่นี ้เมือ่เรามองเชน่นีก็้อดไม่ไดท้ีจ่ะเสยีใจ ทน

ไมไ่ดท้ีจ่ะเศรา้โศก ทนไม่ไดท้ีจ่ะโกรธแคน้เพราะวา่เราตอ้งสญูเสยีคนทีเ่รารักไป อย่างไรก็

ตามก็ควรพจิารณาวา่ความโกรธแคน้ตวับคุคลหรอืโกรธแคน้คนทีท่ าใหท้า่นสพุจน์ตอ้งจากไป
นัน้มันไมใ่ชเ่ป็นการแกปั้ญหา เพราะโกรธแคน้ไปก็ไมไ่ดท้ าใหเ้กดิอะไรดขีึน้ และอกีอย่างการ

ทีท่า่นจากไปไมใ่ชเ่ป็นเพราะตัวบคุคลใดคนหนึง่เป็นสว่นตัวเทา่นัน้ อยา่งทีไ่ดบ้อกไปแลว้วา่
มันเชือ่มโยงกับโครงสรา้งแหง่ความรุนแรง มันเป็นโครงสรา้งแหง่การท าลายลา้งโดยแท ้และ

โครงสรา้งแบบนีเ้ราโกรธไปก็ไมม่ปีระโยชน ์มันไมอ่าจจะแกปั้ญหาได ้เวน้แตเ่ราจะลงมอืท า

อะไรซกัอย่างหนึง่ แตถ่า้เราท าดว้ยความโกรธเราก็ท าไดอ้ยา่งมากแคโ่คน่ลม้ของเดมิ และ
ของใหมท่ีข่ ึน้มาแทนทีอ่าจเลวรา้ยกวา่เดมิก็ได ้ 

เราไดเ้ห็นการปฏวิตัเิปลีย่นแปลง โครงสรา้งสงัคมมากมายในหลายประเทศทัว่โลก 100-200 

ปีทีผ่า่นมา มกีารปฏวิตัเิปลีย่นแปลงโครงสรา้งทีอ่ภธิรรมเป็นจ านวนมาก ไมว่า่ทีจ่นี เวยีดนาม 

กมัพูชา ฝร่ังเศส หรอืแมก้ระทั่งหลายๆ ที ่แตส่ ิง่ทีเ่ราคน้พบคอืวา่ ของเดมิทีถ่กูโคน่ลม้ไปแต่
ของใหมท่ีม่าแทนทีก็่อาจเลวรา้ยยิง่กวา่เดมิ ในหลายประเทศในอฟัรกิามกีารโคน่ลม้ระบบของ

เจา้อาณานคิมคอืชาวองักฤษทีก่ดขีเ่บยีดบงัประชาชน แตเ่มือ่มโีครงสรา้งอนัใหม่ทีเ่กดิขึน้มา
โดยมชีาวอฟัรกินัดว้ยกนัเป็นผูน้ าประเทศ แตก่ลับกดขีป่ระชาชนยิง่กวา่เกา่  

อยา่งทีป่ระเทศซมิบบัเวในปัจจุบนั ผูน้ าซึง่เป็นทรราช ก็คอืผูน้ าทีเ่คยร่วมกระบวนการปลอด
ปลอ่ยประเทศใหเ้ป็นเอกราชจากอาณานคิมฝร่ัง จากจักรวรรดนิยิม จากเมือ่ปลอดปลอ่ยได ้

แลว้ตัวเองก็กลบักลายมาเป็นทรราชเสยีเอง เป็นมา 27 ปีแลว้ก็ไมย่อมหน ีไมย่อมไป ทัง้ๆ ที่
ประชาชนยากจนลงไปทกุท ีอันนีก็้เป็นเพราะวา่การโคน่ลม้ระบบทีก่ดขีบ่ฑีานัน้ไมไ่ดแ้ปลวา่

โคน่ของเกา่ของใหมจ่ะดกีวา่เดมิ ของใหมอ่าจเลวรา้ยกวา่เดมิก็ไดโ้ดยเฉพาะถา้ท าดว้ยความ
โกรธ ท าดว้ยความเกลยีด  

ในทางพุทธศาสนา เรือ่งเหตทุีไ่มพ่งึปรารถนา เกดิความสญูเสยี เกดิการกระท า เกดิความ
รุนแรง หรอืแมก้ระทัง่การสญูเสยีคนรัก หรอืวา่ความเจ็บไขไ้ดป่้วยก็ดเีราควรมทีา่ทสีองดา้น 

อนัทีห่นึง่คอืทา่ทตีอ่เหตปัุจจัยภายนอก วา่มันเกดิอะไรขึน้ ใครท าใหเ้กดิเหตกุารณ์นีข้ ึน้ และ

จะแกไ้ขป้องกนัอยา่งไร นีค่อืทา่ทตีอ่เหตปัุจจัยภายนอก เมือ่มคีวามรุนแรงเกดิขึน้ ก็ตอ้งสาว
หาตวัวา่ใครท า และจะป้องกนัไมใ่หเ้กดิความรุนแรงไดอ้ย่างไร แตถ่า้จะใหพ้อตอ้งมทีา่ทตีอ่ตวั



เราเองดว้ย หมายความวา่กลับมามองตัวเอง วา่เราท าอะไรผดิพลาดหรอืไม ่หรอืถา้เราไมม่ี

อะไรผดิพลาดเลย เราวางใจผดิพลาดไปกับเหตกุารณ์ทีเ่กดิขึน้เชน่เกดิความโกรธ ความ

เกลยีดขึน้หรอืไม ่ถา้เกดิขึน้ก็แสดงวา่พษิภัยก าลงัเกดิขึน้ในใจเราแลว้ เราก าลงัวางใจ
ผดิพลาดแลว้  

นีค่อืทา่ทสีองอยา่งทีเ่ราควรใสใ่จตลอดเวลา คอื มองไปขา้งนอกวา่มคีวามผดิพลาดตรงไหน 

ใครท าใหเ้กดิความรุนแรงขึน้ ใครท าใหเ้กดิปัญหาขึน้ ท าไมเขาดา่วา่เรา ท าไมเขากลัน่แกลง้

เรา แตเ่ทา่นี้ไมพ่อ เราตอ้งมาดทูีใ่จเราดว้ยวา่ใจเรานัน้เป็นอยา่งไร เพราะบอ่ยครัง้ถา้เราไม่ดู
จติใจของเรา เราก็อาจจะท าใหค้วามโกรธสะสมขึน้ในใจของเรา เมือ่มคีนกลัน่แกลง้เรา และมี

คนท าใหผู้ท้ ีเ่รารักสญูเสยีไป เมือ่มคีนมาแยง่ชงิทรัพยากรอนัเป็นทีรั่กของเราไป เรามคีวาม
โกรธ และเราลมืดใูจของเราความโกรธนัน้ก็จะเผาผลาญจติใจของเรา  

ส าหรับประเด็นคนอืน่ทีเ่ป็นสว่นเลวรา้ยทีส่มควรไดรั้บการลงโทษ หรอืวา่ถกูจัดการเพราะ
วธิกีารนีม้ันท าใหเ้กดิความรุนแรงขึน้ไดง้า่ย และก็ท าใหปั้ญหารุนแรงขึน้เพราะความโกรธนัน้

เพยีงแคค่วามโกรธ ไมว่า่จะโกรธดว้ยเรือ่งใดก็ตาม โกรธเพราะเคา้รักนักการเมอืงทีเ่ราไมช่อบ
ก็สามารถทีจ่ะน าไปสูก่ารฆา่กนัไดท้ัง้ทีเ่ป็นเพือ่นกนั อนันีค้อืโทษของความโกรธ เพราะความ

โกรธเมือ่เกดิขึน้แลว้มันพรอ้มทีจ่ะเห็นคนอืน่เป็นศตัรูไดง้า่ยๆเพยีงเพราะวา่เขาคดิไมเ่หมอืนเรา 
เขามสีผีวิไมเ่หมอืนเรา เขานับถอืศาสนาตา่งจากเรา ทัง้หมดนีส้ามารถกระตุน้ใหเ้กดิความ

โกรธ เมือ่มคีวามโกรธแลว้เรามักจะหาเหตผุลมารองรับวา่สมควรตอ้งโกรธ ความโกรธนีม้ัน

ฉลาดมันจะไมย่อมอยูเ่ฉยๆ แตม่ันจะพยายามหาเหตผุลมารองรับวา่ความโกรธเป็นสิง่ทีถ่กูตอ้ง 
ความโกรธเป็นสิง่ทีช่อบธรรม และเมือ่เป็นความชอบธรรมทีเ่ราโกรธแลว้นัน้ เราก็สามารถท า

รา้ยคนอืน่ไดอ้ยา่งไมรู่ส้กึผดิ เพราะวา่ฉันเป็นฝ่ายถกูแกเป็นฝ่ายผดิ เพราะฉะนัน้จะท ารา้ยแก
ท าอยา่งไรกับแกก็ได ้เพราะวา่แกผดิฉันถกู  

เหมอืนอยา่งกรณี 14 ตุลา 16 หรอื 6 ตุลา 19 ทีม่กีารท ารา้ย ไปฆา่นกัศกึษา ไปเผาผู ้
ทีย่งัไมต่าย ก็ท าดว้ยความโกรธดว้ยทีว่า่ฉนัเป็นฝ่ายถูก ฉนัเป็นฝ่ายพทิกัษช์าต ิศาสน ์

กษตัรยิ ์แกเป็นฝ่ายทีป่ฏปิกัษต์อ่ชาต ิศาสน ์กษตัรยิ ์จรงิไมจ่รงิไมรู่ ้แตว่า่ความโกรธก็
จะหาเหตผุลมารองรบัวา่มนัเป็นฝ่ายถูก  

การกอ่การรา้ยในประเทศตา่งๆ ทัว่โลก ฆ่าผูบ้รสิทุธิ ์หรอืวา่ฆ่าอกีฝ่ายหนึง่ ผูท้ีก่อ่การรา้ยนัน้ก็
มเีหตผุลวา่ สิง่ทีต่นท านัน้ถูกเพราะแกเป็นฝ่ายผดิ เมือ่มกีารเกดิ 11 กนัยาขึน้ ประชาชนใน

อเมรกิาทัว่โลกก็มคีวามโกรธแคน้วา่ ท าไมถงึฆา่ผูบ้รสิทุธิเ์มือ่เป็นเชน่นัน้ก็เลยหาเป้า หา
ตวัการวา่ใครเป็นคนท าและเมือ่พบหรอืเชือ่วา่กลุม่บนิลาเดน และตาลบีนัเป็นตวัการเหตกุารณ์ 

11 กนัยา ทางประธานาธบิดบีชุ ก็สง่ทหารเขา้ไปท าสงครามกบัอฟักานสิถาน เพือ่ตอบโต ้

ขอ้หาวา่เขาท ารา้ยคนบรสิทุธิ ์แตก่ารเอากองก าลงัเอากองทัพไปรุกรานอฟักานสิถาน ก็ท าให ้
คนบรสิทุธิจ์ านวนมากตอ้งตาย แตเ่ขาก็ไมรู่ส้กึวา่เป็นสิง่ทีเ่สยีหายอะไร เพราะวา่บนิลาเดนฆ่า

คนบรสิทุธิ ์ความโกรธก็สามารถท าใหเ้ราฆา่คนไดใ้นนามความชอบธรรม เราโกรธเขาทีเ่ขาฆา่
คนบรสิทุธิ ์แตเ่ราเองอาจท าเชน่นัน้ในนามความถกูตอ้งได ้ทีค่อือบุายของความโกรธทีอ่า้ง

ความชอบธรรม และนีค่อืสิง่ทีเ่กดิขึน้กบัความรุนแรงทกุประเทศ ฝ่ายทีถู่กกระท าก็มคีวามรูส้กึ

วา่ตวัเองมสีทิธิท์ีจ่ะโกรธ เพราะวา่ตัวเองไมไ่ดรั้บความเป็นธรรม แตถ่า้เราไมด่ใูจของเราเราก็
อาจจะท าเชน่นัน้ ใชว้ธิกีารเชน่นัน้กระท ากับผูอ้ ืน่ไดเ้หมอืนกนั อนันีค้อืปัญหาทีเ่กดิขึน้
ตลอดเวลา  

การทีเ่ราจดัการกบัความโกรธเราตอ้งมสีต ิเพราะสตทิ าใหเ้รารูจ้กัความชอบธรรม 

อารมณค์วามรูส้กึทีเ่กดิข ึน้ในใจของเรา และไมท่ าใหเ้รากลายเป็นยกัษเ์ป็นมารเหมอืน
อยา่งเขาเหมอืนอยา่งคนทีเ่ราเกลยีด และถา้เรารูจ้กัการใหอ้ภยั มนัก็สามารถท าใหเ้รา
ระงบัความโกรธได ้ 

ท าไมเราตอ้งใหอ้ภัย เพราะจรงิๆแลว้มนุษยไ์มใ่ชศ่ตัรูของเรา ความโกรธ ความเกลยีด เกลยีด

ตณัหาตา่งๆ ทีช่กัน าใหเ้คา้ลงมอืสงัหารผูท้ีเ่รารักน่ันแหละคอืตวัการทีแ่ทจ้รงิ และถา้เราปลอ่ย
ใหค้วามโกรธความเกลยีดเกดิขึน้ในใจ เราก็จะเป็นเหมอืนคนเหลา่นัน้ คนทีเ่ราเกลยีดเพราะเรา



ก็จะใชค้วามรุนแรงกบัเขา และถา้เราตระหนักถงึความจรงิขอ้นี้เราก็จะพบวา่คนเหลา่นัน้คอืคน

ทีน่่าสงสาร ควรแกก่ารใหอ้ภัย เราควรจะเห็นดา้นดหีรอืความดขีองเขาดว้ย เพราะความโกรธ

มันจะท าใหเ้ราเห็นอกีฝ่ายหนึง่เป็นศตัรูทีเ่ลวรา้ยไปหมด ฉะนัน้เราควรใหอ้ภัยเพราะมนุษย์
สามารถเปลีย่นแปลงได ้การใหอ้ภัยเป็นการชว่ยท าใหเ้ราหลดุออกจากนรก มนีรกขมุหนึง่ซึง่

ไมไ่ดเ้กดิขึน้กบัคนทีต่ายแลว้แตเ่กดิขึน้กับคนทียั่งอยู ่คอืนรกแหง่ความพยาบาท ซึง่มันจะ
คอยเผาผลาญผูค้นเอาไว ้ 

อาตมานกึถงึคนคนหนึง่ซึง่เขามบีทเรยีนทีน่่าสนใจ คนนีเ้ขาเป็นชาวเวยีดนาม เมือ่ 40 ปีทีแ่ลว้ 
เขาเป็นขา่วใหญ่ไปทัว่โลกเพราะวา่ มภีาพเขาตอนทีเ่ขาอาย ุ12 ก าลงัวิง่เนือ้ตัวเปลอืยเปลา่

รอ้งไห ้เพราะทหารอเมรกินัขับเครือ่งบนิทิง้ระเบดินาปาลม์ท าลายหมูบ่า้นของเขา ผูห้ญงิคนนี้
ช ือ่คมิฟคุ เขาตอ้งเขา้โรงพยาบาลถงึ 14 เดอืน ผ่าตดัถงึ 17 ครัง้ เขารอดชวีติมาไดข้นาดที่

นอ้ง 2 คนตาย เขารอดมาไดแ้ตเ่ก็บความโกรธแคน้เอาไว ้แมแ้ผลทีก่ายเขาจะหายไปแลว้แต่
แผลทีใ่จเขาไมเ่คยหายเลยเต็มไปดว้ยความโกรธ และเหตกุารณ์ก็ผา่นไป 25 ปี ตอ่มาเขาได ้

เปิดใจในประเทศอเมรกิา เพือ่ไปพูดใหป้ระชนไดเ้ห็นถงึภัยของสงครามวา่สงครามนัน้มัน

ท าลายผูค้นอยา่งไรบา้ง แตต่อนนัน้เขาบอกวา่เขาสามารถใหอ้ภัยทหารอเมรกินัไดแ้ลว้ เขาไป
เพือ่ทีจ่ะเลา่วา่สงครามนัน้มันกอ่เกดิความเจ็บปวดกับผูค้นอย่างไรบา้ง คนทีฟั่งก็คอือดตีทหาร

อเมรกินัในสงครามเวยีดนาม และเมือ่เขาพูดจบเขาบอกวา่ ถา้หากทหารคนทีท่ ิง้ระเบดินา
ปาลม์ทีห่มูบ่า้นของเขายังอยู่ เขามคี าพูดบางอย่างทีอ่ยากจะบอกคนคนนัน้ ปรากฏวา่นักบนิที่

ทิง้ระเบดินาปาลม์ใสบ่า้นเขานัน้มาฟังดว้ย นักบนิคนนัน้ก็เลยเขยีนจดหมายนอ้ยขึน้ไปบนเวที
เพือ่ใหผู้ห้ญงิคนนัน้รูว้า่คนทีเ่ขารอคอยพบตวัอยูนั่น้ก าลงัน่ังฟังเขาอยู่ 

 
เมือ่คมิฟคุไดรู้ว้า่ทหารอเมรกินัทีท่ ิง้ระเบดิใสบ่า้นของเขาอยูใ่นทีป่ระชมุนัน้ เขาบอกวา่เขาไม่
สามารถเปลีย่นแปลงประวตัศิาสตรแ์ละอดตีได ้แตเ่ราควรพยายามท าสิง่ดีๆ  เพือ่สง่เสรมิ

สนัตภิาพทัง้ในปัจจบุนัและอนาคต แตเ่ขาไมม่คีวามโกรธตอ่ทหารอเมรกินัคนนัน้อกีตอ่ไป เมือ่
คมิฟคุลงจากเวท ีทหารอเมรกิันคนนัน้ซึง่ตอนนีเ้ป็นนักเผยแพร่ศาสนาก็เขา้มากอดเขาและ
บอกวา่ผมขอโทษ ผมขอโทษ คมิฟคุก็บอกวา่ไมเ่ป็นไร ไมเ่ป็นไร ฉันใหอ้ภัย 

คมิฟคุไดอ้ธบิายตอ่มาวา่ เขาเคยเกลยีดเคยโกรธคนคนนีซ้ ึง่เขาไมรู่จั้กเพราะมาท าลายหมู่บา้น 

และชวีติของเขา แตเ่ขาพบวา่ยิง่เขาเกลยีดมากเทา่ไรเขาก็ยากทีจ่ะมชีวีติอย่างเป็นสขุได ้
เพราะถา้เก็บความโกรธความเกลยีดเอาไวม้ันสามารถฆา่เขาได ้ยิง่มคีวามเกลยีดในจติใจเขาก็

แทบทนอยูใ่นโลกนีไ้ม่ได ้สดุทา้ยเขารูว้า่วธิเีดยีวทีเ่ขาท าไดค้อืการใหอ้ภัย และเธอพบวา่เธอ



มหีัวใจออ่นโยนขึน้เรือ่ยๆ เดีย๋วนีเ้ขาอยู่ไดโ้ดยไมต่อ้งเกลยีด นีค่อืตัวอย่างของคนทีซ่ ึง่

สามารถเอาชนะกา้วขา้มความโกรธได ้เพราะรูว้า่ ความโกรธไมส่ามารถท าใหเ้ธอเป็นผูเ้ป็นคน 

แตเ่มือ่เอาชนะความโกรธได ้นอกจากพบศัตรูแลว้ยังพบวา่เขาสามารถเป็นมติรกับเธอได ้และ
เธอก็ไดม้ชีวีติใหมอ่กีครัง้หนึง่  

มอีกีรณีหนึง่ทีอ่าตมาอยากจะเลา่ใหฟั้ง กรณีนีเ้ป็นการสญูเสยีคนรักเขา ชือ่ อาคมิ เรือ่งนีเ้กดิที่

อเมรกิาลกูเขาอาย ุ20 ปี เป็นเด็กขยันเรยีนหนังสอืและชว่ยพ่อแม่ท างานดว้ยการสง่พชิซา่ไป

ตามบา้น แลว้วนัหนึง่ก็ถูกฆา่ คนทีฆ่า่เป็นเด็กอายุ 14 ปี ชือ่โทนี ่เป็นเด็กทีฆ่่าเพราะคะนอง 
เพราะตดิยา และร่วมแกง๊อนัธพาลในกรุงนวิยอรก์ ในทีส่ดุโทนีก็่ถกูจับตดิคกุกระบวนการ
ยตุธิรรมอยา่งเมอืงไทย แตเ่มือ่พ่อของผูต้ายไดรู้ป้ระวตัขิองโทนีเ่ขาก็ตกใจ 

พ่อของโทนี่ก็ตดิยา พ่อเขาเป็นอนัธพาล แมค่ลอดเขาตอนทีอ่าย ุ15 ปี และแม่ก็เลีย้งดโูทนี่

ไมไ่ด ้ตวัโทนีถ่กูลว่งเกนิทางเพศเมือ่อาย ุ6 ขวบ เขาก็เลยรูว้า่โทนีเ่ป็นเหยือ่ของความรุนแรง
เชน่เดยีวกนั เป็นเหยือ่ความรุนแรงเพราะไมไ่ดรั้บความรักจากพ่อแมเ่ลย และถูกรังเกยีจ 

กระท าย า่ยทีัง้ทีอ่าย ุ6 ขวบและเชน่นัน้เขาตอ้งตดิคกุถงึ 25 ปี เพยีงเพราะความคะนองชัว่แลน่ 
เขาก็เลยรูว้า่เขาไม่สามารถจะโกรธโทนี่ได ้เพราะวา่โทนีก่ับลกูเขาตกอยูภ่ายใตช้ะตากรรม

เดยีวกนั คอืตกเป็นเหยือ่ความรุนแรงเหมอืนกนั เขาไดต้ัง้มลูนธิทิารกินันกิาไมแ่น่ใจนะ ทารคิอื
ชือ่ลกูเขา เขาตัง้ชือ่ทารกินันกิาขึน้มาตามชือ่ลกู เพือ่รณรงคป์ลกูฝังใหเ้ยาวชนตะหนักถงึโทษ

ของความรุนแรง เพราะฆาตกรจรงิๆทีฆ่่าลกูเขาตายนัน้ มันไม่ใชโ่ทนีแ่ตม่ันคอืความรุนแรงที

แพร่ระบาดไปในหมูเ่ยาวชน กลุม่อนัธพาลตา่งๆ ทีร่่วมกนับม่เพาะคา่นยิมความรุนแรงและ
ความคะนอง นี่คอืตัวการทีฆ่่าลกูชายเขาไมใ่ชโ่ทนี ่ 

นีค่อืการเปลีย่นความโกรธความเกลยีดใหเ้ป็นพลงัสรา้งสรรค ์หรอืความตายใหเ้ป็นชวีติใหม ่

ซึง่ไม่สามารถท าเชน่นัน้ไดถ้า้เรามคีวามโกรธความเกลยีดอยู ่เพราะฉะนัน้ถา้เรารูเ้ทา่ทนัความ

โกรธและก็สามารถกา้วขา้มความโกรธได ้สิง่นีเ้ป็นสิง่ส าคญัเพราะปัจจบุนัวฒันธรรมแหง่ความ
รุนแรงก าลงัแพร่ระบาดไปทั่วสงัคมไทย อยา่งทีไ่ดบ้อกไปแลว้ ความรุนแรงนัน้แพร่ระบาดไป

ทกุระดบัชัน้ของการเมอืง เวลานีก้ารเมอืงก าลงัรอ้นแรงและแบง่ขัว้ เพยีงแคค่ดิไมเ่หมอืนกนัก็
สามารถทีจ่ะโจมตใีสร่า้ยใหเ้ป็นศตัรูของชาตไิดท้ัง้ทีเ่คยเป็นเพือ่นเป็นมติรกนัมากอ่น ภาวะ

อยา่งนี้จ าเป็นอยา่งยิง่ทีเ่ราไม่ควรมองคนอืน่วา่เขาท าผดิหรอืไมถ่กูเทา่นัน้ แตเ่ราควรกลบัมาดู

ใจเราดว้ยวา่ใจเราวางไวถ้กูหรอืเปลา่ หรอืวา่ใจเราก็วางไวผ้ดิเหมอืนกนัคอืเต็มดว้ยความโกรธ
ความเกลยีด  

ในยคุนีเ้ราจ าเป็นอยา่งยิง่ทีต่อ้งรูเ้ทา่ทนัมสีต ิแมเ้ราจะใหอ้ภัยคนทีค่ดิตา่งจากเราหรอืคนทีท่ า

รา้ยไม่ได ้แตอ่ย่างนอ้ยเราควรมคีวามอดทนมคีวามใจกวา้งกับความแตกตา่งเราตอ้งเรยีนรูท้ีจ่ะ

อยูก่นัคนทีไ่มใ่ชพ่วกของเรา แมเ้ขาจะคดิตา่งจากเราแตเ่ราสามารถทีจ่ะเรยีนรูแ้ละอยู่กบัเขา
ไดเ้พราะเขาจะอยูก่ับเราไปอกีนาน ทีจ่รงิแลว้อย่าวา่แตค่นทีค่ดิตา่งจากเราเลย แมต้ัวเราเอง

ยังคดิเปลีย่นกับไปกลบัมาหรอืบางทก็ีคดิขดัแยง้ในตวัเอง ถา้เราโกรธเกลยีดคนทีค่ดิตา่งจาก
เราเราก็ควรเกลยีดตัวเราดว้ย เพราะเราเองก็คดิกลบัไปกลับมา มคีวามคดิทีแ่ตกตา่งไปจาก

เมือ่วานนีเ้หมอืนกนั เราควรทีจ่ะมองไกลและกวา้ง มองไกลคอืมองใหเ้ห็นวา่คนทีเ่ราเกลยีด

ตอนนีว้นัหนา้ก็อาจเป็นเพือ่นกัน หรอืคนทีเ่กลยีดในวนันีเ้มือ่วานก็เคยร่วมมอืกนัมากอ่น และ
ถงึทีส่ดุแลว้ไมว่า่จะเกลยีดแคไ่หนแตก็่ตอ้งอยูร่่วมแผน่ดนินี้ไปจนตาย  

ถา้เราจะสูก้บัวัฒนธรรมความรุนแรง เราตอ้งสูก้ับความโกรธความเกลยีด ตอ้งใชส้ต ิเมตตา 

และใหอ้ภัย ไมเ่ชน่นัน้วัฒนธรรมความรุนแรงก็จะแผข่ยายรุกรานและขยายเขา้มา แมแ้ตใ่น

พืน้ทีข่องวดัยังเป็นพืน้ทีท่ีส่งบสขุไม่ได ้ดัง่กรณีทีเ่ราไดป้ระจักษ์กรณีพระสพุจน ์เป็นตน้ จรงิๆ 
แลว้การทีค่วามรุนแรงระบาดไปในวดัเป็นหนา้ทีข่องทกุคนโดนเฉพาะชาวพุทธ ทีล่ะเลย

บทบาททางพุทธศาสนาดงัทีบ่อกไปแลว้ชาวพุทธชอบปฏบิัตธิรรมสว่นตวั การท าเชน่นัน้ตอ้ง
ถอืวา่เป็นการละเลยบทบาทและหนา้ทีข่องชาวพุทธ เพราะหนา้ทีข่องชาวพุทธนัน้ไมใ่ชแ่ค่

รักษาตวัใหด้ ีพุทธศาสนาม ี2 บทบาทม ี2 มติ ิอนัที1่ คอืพัฒนาใหเ้กดิปัญญาจนพน้ทกุขอ์นันี้
เป็นมติใินเชงิลกึ อนัที ่2 คอืท าใหส้งัคมเจรญิงอกงาม มสีนัตสิขุ อนันี้คอืมติเิชงิกวา้ง พุทธ

ศาสนามทีัง้ความลกึและความกวา้ง ลกึท าใหค้นรูเ้ทา่ทนัตนเองจนเห็นสจัธรรม และสามารถ



เผชญิความทกุขไ์ด ้และพุทธศาสนาในเชงิกวา้งคอืท าใหส้งัคมเกดิสนัตสิขุ พุทธศาสนาไมใ่ช่

ลกึอยา่งเดยีวแตก่วา้งดว้ย กวา้งคอืประการแรกสามารถน าค าสอนของพระพุทธองคไ์ปใชใ้น
การด าเนนิชวีติและในทกุหนแหง่ได ้ 

ศาสนาพุทธไมใ่ชก่ารท าความดรัีกษาตัวในหอ้งพระอยา่งเดยีว แตส่ามารถน าเอาธรรมะมาใช ้

ในการด าเนนิชวีติในทกุหนแห่งได ้จะใชใ้นการท ามาหากนิก็ได ้ใชใ้นชวีติบนทอ้งถนนก็ได ้ใช ้

ตอ่สูเ้พือ่ความยตุธิรรมก็ได ้น่ันคอืเราสามารถน าหลักธรรมไปใชใ้นชวีติประจ าวนั ในสงัคม เชน่ 

น าไปสรา้งสรรคส์งัคม ชว่ยเหลอืผูค้น ใหม้คีวามทกุขน์อ้ยลง หรอืมคีวามสขุมากขึน้ หรอืน า
หลกัธรรมทางศาสนาไปใชใ้นการจัดระเบยีบทางสงัคม นีค่อืมติทิางสงัคมของพระพุทธศาสนา 
ความกวา้งของพระพุทธศาสนา หมายความวา่ สามารถจะน าธรรมไปใชไ้ดก้ับทกุที ่ทกุหนแหง่  

แตปั่จจบุนันี ้เราท าใหค้วามหมายของพระพุทธศาสนามคีวามแคบลง เป็นเพยีงแคก่ารศกึษา

ใหพ้น้ทกุข ์ซึง่การท าเชน่นี ้ก็ท าใหพ้ืน้ทีท่างธรรมในสงัคมหดแคบลง หากคณุจะเป็นคนดไีดก็้
เป็นไดเ้ฉพาะแตใ่นบา้น ถา้คณุออกนอกบา้นก็เป็นคนดไีมไ่ดแ้ลว้ ตอ้งแขง่ขนั เอารัดเอา

เปรยีบ ตอ้งเห็นแกต่ัว ในวนันี ้อยา่วา่แตใ่นบา้นเลย แมแ้ตอ่ยู่ในวดัยังรักษาศลีล าบากเลย 
เพราะอบายมขุมันมเียอะแยะ เหลา้เอย การพนันเอย บางครัง้พระยังรักษาศลีใหค้รบ 8 ขอ้ยัง

ไมไ่ดเ้ลย กลางวนัยังตอ้งฉันมามา่เลยก็ม ีสิง่นีเ้กดิขึน้ไปทัว่ น่ันคอืพืน้ทีท่างธรรมมันหดแคบ
ลง ทัง้พระในวัดและฆราวาส ทกุวนันีค้ณุจะท าความดไีด ้คณุตอ้งท าเฉพาะในบา้น ท าความดี

กบัพี ่ท าความดกีับนอ้ง ท าความดกีบัลกู ออกนอกบา้นไปคณุก็ท าความดไีมไ่ดแ้ลว้ คณุตอ้ง
เห็นแกต่วั ตอ้งหนภีาษี เป็นตน้  

เหลา่นีค้อืปัญหาไมใ่ชปั่ญหาเฉพาะของสงัคมไทย แตเ่ป็นปัญหาเจาะจงของชาวพุทธ การที่
เราปลอ่ยใหโ้ครงสรา้งความรุนแรงและระบบบรโิภคนยิมไดร้ะบาดไปทัว่ประเทศ ก็เทา่กบัเรา

ท าใหพ้ืน้ทีข่องอธรรมมันขยายตวัเพิม่มากขึน้ จนกระทัง่ชาวพุทธก าลงัจะไมม่ทีีอ่ยู ่เราปลอ่ย

ใหเ้กาะของเราถูกน ้าทว่ม และน ้าก็ก าลงัสงูขึน้เรือ่ยๆ ชาวพุทธตอ้งชว่ยกนัขยายพืน้ทีท่างธรรม
ใหก้วา้งขวางขึน้ ดว้ยการออกไปท างานเพือ่สงัคม ใหอ้านุภาพของธรรมไปปรากฏสูส่ายตา

ของสงัคมมากยิง่ขึน้ ไมใ่ชด่ว้ยการเทศน ์แตด่ว้ยการท าใหด้ ูแลว้ชว่ยใหส้งัคมหลดุพน้จาก
อ านาจของทนุนยิมและความรุนแรง ซึง่หากจะท าเชน่นัน้ได ้ตอ้งเริม่ตน้ดว้ยการรือ้ถอน

โครงสรา้งอ านาจของความรุนแรงใหไ้ด ้จะตอ้งทา้ทาย คดัคา้นโครงสรา้งความรุนแรง ร่วมทัง้
โครงสรา้งทีค่อยเบยีดบงั เบยีดเบยีนผูค้นดว้ยบรโิภคนยิม ทนุนยิม  

เราจะท าเชน่นัน้ได ้ก็ตอ้งรักษาใจของเรา ถา้เราไมพ่รอ้มทีจ่ะรือ้ถอนโครงสรา้งความรุนแรง ไม่
สามารถกา้วขา้มผ่านความโกรธในใจเราได ้เราก็จะไมส่ามารถกา้วขา้มความรุนแรงในสงัคมไป
ได ้ 

ฉะน ัน้การรือ้ถอนความรุนแรงในสงัคม ตอ้งเป็นไปพรอ้มๆ กบัการกา้วขา้มความโกรธ

ของเราไปใหไ้ด ้และถา้เราท าท ัง้ 2 อยา่งนีไ้ด ้เราก็สามารถป้องกนัไมใ่หค้นดีๆ  อยา่ง
พระสพุจน ์หรอืคุณเจรญิ วดัอกัษร สูญเสยีไปได ้แตถ่า้เราไมท่ าเชน่น ัน้ กรณีเชน่นีก็้

จะเกดิขึน้อกี แมแ้ตก่ระท ัง่พระพทุธศาสนาก็จะไมม่ที ีย่นืทางสงัคม และก็อาจจะ
กลายเป็นเพยีงแคล่ทัธพิธิธีรรมดาๆ เทา่น ัน้เอง.  
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