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ค�าปรารภ

เมือ่ถกูกลัน่แกล้งหรอืถกูเอาเปรยีบเบยีดเบยีน 

เรามักหาทางตอบโต้ด้วยค�าพูดที่เผ็ดร้อน หรือ

ด้วยการกระท�าท่ีรุนแรงพอๆ กัน แต่ปฏิกิริยา 

ดังกล่าวนอกจากไม่แก้ปัญหาแล้ว กลับท�าให้

ปัญหาลุกลามขึ้น สร้างความเดือดเน้ือร้อนใจ

ให้กับเรายิ่งกว่าเดิม และบ่อยครั้งท�าให้เราหลง

ติดอยู่ในวังวนแห่งการตอบโต้แก้แค้นไม่รู้จบ ใน

ขณะที่ความโกรธเกลียดก็ฝังแน่นในใจเรามาก

ขึ้น ท�าให้จิตใจรุ่มร้อน หาความสงบไม่ได้

ไฟน้ันต้องดบัด้วยน�า้เยน็ฉนัใด ความเลวร้าย 

ก็ต้องระงับด้วยความดีฉันน้ัน น้ีมิใช่เป็นแค่

ทฤษฎหีรอืหลกัการอนัสวยหร ูหากเป็นความจรงิ

ที่ปฏิบัติได้และไม่เกินวิสัยปุถุชน ดังมีตัวอย่าง

มากมายของคนที่เปลี่ยนศัตรูให้กลายเป็นมิตร 

โดยอาศัยน�า้ใจไมตร ีน้ีคอืการก�าจัดศัตรทูีแ่ท้จรงิ 

ขณะเดยีวกนักปิ็ดช่องมใิห้ความเจบ็ปวดรวดร้าว 
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หรอืความเคยีดแค้นชิงชงั มาคุกคามจติใจจนอยู่

ร้อนนอนทกุข์ แม้กระทัง่ความสญูเสยีพลดัพราก

กส็ามารถแปรเปลีย่นเป็นพลงัสร้างสรรค์ได้ หาก

รับมือด้วยเมตตาและกรุณา หากเราปรารถนา

ชยัชนะ นีใ้ช่ไหมคอืชยัชนะทีป่ระเสริฐและให้ผล

ยั่งยืน เพราะเป็นชัยชนะที่ไม่ก่อเวรและไม่สร้าง

ศัตรู

บทความทั้งห้าในหนังสือเล่มนี้ เคยตีพิมพ์ 

ในที่อื่นมาก่อนแล้ว ในการพิมพ์ครั้งใหม่นี้ได้ 

จัดท�ารูปเล่มให้น่าอ่านมากขึ้น และมีเนื้อหาที่

สอดรับกัน หวังว่าหนังสือเล่มนี้จะมีส่วนเสริม

สร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้อ่านในการเอาชนะ

ความทุกข์และภัยทั้งปวงด้วยความดี
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ถอนพิษ 
ความทรงจ�าอันเจ็บปวด

ภาวัน

ชีวิตของเราย่อมมีเหตุการณ์มากมายที่

ยากจะลืมเลือนได้ จะวิเศษเพียงใดหาก

เหตกุารณ์เหล่านัน้ล้วนเป็นเรือ่งทีห่วานชืน่ระรืน่

ใจ แต่ความจริงก็คือมันมักเป็นเรื่องราวที่ขมขื่น 

หนาวเหน็บและเจ็บปวด นึกทีไรความเศร้าโศก 

โกรธแค้น หรือรู้สึกผิดก็เกาะกุมใจ ครั้งแล้ว

ครั้งเล่าที่อยากก�าจัดมันออกไปจากความทรง

จ�า แต่ยิ่งพยายามก�าจัด มันก็ยิ่งประทับแน่น 

ยิ่งผลักไสมันให้ไกล มันก็ยิ่งโผล่หน้ามาหลอก

หลอน

จะว่าชะตากรรมชอบเล่นตลกกับเราก็ได้ แต่

อันที่จริงแล้วตัวการมิใช่อะไรอื่นเลย หากเป็น

ธรรมชาติของใจเราเอง ส่ิงใดที่เราเกลียดหรือ

รู้สึกเป็นปฏิปักษ์ มันจะมีแรงดึงดูดต่อใจของเรา 

ใน
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ท�าไมถึงเป็นเช่นนั้น?

การค้นพบทางด้านประสาทวิทยาอาจให ้

ค�าตอบในเรือ่งนีไ้ด้ เมือ่ประสบเหตกุารณ์ทีท่�าให้

เรารูส้กึเจบ็ปวด โกรธแค้น หรอืเศร้าโศก ร่างกาย

จะหลั่งฮอร์โมนความเครียด ซึ่งไปกระตุ้นให้อา- 

มกิดาลา (สมองส่วนทีท่�างานเกีย่วกบัอารมณ์) สัง่

การให้มกีารบนัทกึความจ�าเกีย่วกบัเหตุการณ์น้ัน 

ฮอร์โมนดงักล่าวหลัง่ออกมามากเท่าไร ความจ�า 

ในเร่ืองน้ันๆ ก็จะยิ่งฝังลึกโดยมีอารมณ์ความ

รู้สึกเข้าไปย�า้ 

อารมณ์ความรูส้กึทีเ่กดิจากเหตกุารณ์เหล่านัน้ 

จึงเป็นตัวการส�าคัญที่ตอกย�้าความทรงจ�าให้

ประทับแน่นมากขึ้น ยิ่งเจ็บปวดมากเท่าไร ก็ยิ่ง

ลืมเลือนได้ยาก แต่ปัญหาไม่ได้อยู่ตรงนี้เท่านั้น 

ตอนทีห่วนระลกึถึงเหตุการณ์น้ันอีก แล้วเราเกดิ

ความรู้สึกเจ็บปวดตามมา แถมยังพยายามจะ

ไปก�าจัดมัน ความเครียดที่เกิดจากกระบวนการ 

ดังกล่าว ยิ่งท�าให้ความทรงจ�านั้นฝังลึกมากขึ้น

ดังน้ันถ้าไม่อยากให้มันฝังลึกมากไปกว่าน้ี 

อย่างแรกที่ต้องท�าก็คือ อย่าไปรู้สึกเป็นปฏิปักษ์

กับความทรงจ�าดังกล่าว เมื่อเหตุการณ์ใดๆ ผุด

สังเกตไหมเวลาเราโกรธเกลียดใคร เราจะนึกถึง

คนๆ นัน้บ่อยๆ เศร้าโศกเสยีใจเรือ่งอะไร มนักจ็ะ

ยิ่งผุดโผล่ขึ้นมาในใจ แต่นั่นยังไม่เท่าไร ปัญหา

จะเกิดขึ้นเมื่อเราพยายามผลักไสหรือก�าจัดมัน 

มันยิ่งตามมารบกวนจิตใจบ่อยขึ้น แม้กระทั่งใน

ยามหลับ

ที่ออสเตรเลียเคยมีการทดลองกับนักศึกษา

จ�านวน 1๐๐ คน โดยให้แต่ละคนเลือกความ

นึกคิดมาหนึ่งเรื่องที่เขาไม่ชอบแต่มักปรากฏใน

จิตใจ จากนั้นก็ให้นักศึกษาครึ่งหนึ่งกดข่มความ

คิดนั้นก่อนนอน 5 นาที เมื่อตื่นขึ้นมาให้ทุกคน

รีบเขียนบันทึกเกี่ยวกับความฝันในคืนนั้นทันที 

การวิเคราะห์พบว่า นักศึกษากลุ่มหลังนี้ฝันถึง

ความคิดดังกล่าวมากกว่ากลุ่มที่ไม่ได้กดข่มมัน 

การทดลองนีย้นืยนัว่ายิง่อยากก�าจดัความคดิ

หรือความทรงจ�าอย่างใดอย่างหนึ่ง มันยิ่งตาม

มารบกวนทั้งในยามตื่นและหลับ
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เมื่อใดก็ตามที่เราวางใจเป็นกลาง สงบ ไม่ 

หวั่นไหวกับเหตุการณ์ในอดีต เหตุการณ์

เหล่าน้ันก็ไม่อาจโบยตีหรือหลอกหลอนเราได้

อีกต่อไป มันอาจจะไม่เลือนรางในเร็ววัน แต่ก็

จะรบกวนจิตใจเราน้อยลง ถึงจะมาปรากฏใน 

มโนส�านึกอีก แต่ก็ไร้พิษสง ไม่ท�าให้เราเจ็บปวด

อีก แต่เดิมที่เคยเป็นเสมือนแผลเรื้อรัง ที่แตะ

ต้องเมื่อไร ก็เจ็บเมื่อนั้น บัดนี้แผลได้สมานสนิท 

แม้จะเป็นแผลเป็น แต่ก็แตะต้องได้โดยไม่รู้สึก

เจ็บปวดอีกต่อไป

ความทรงจ�าเกีย่วกบัความผิดหวัง พลดัพราก 

สูญเสียในอดตีน้ัน ไม่จ�าเป็นต้องพ่วงมากบัความ

รู้สึกเจ็บปวด โกรธแค้น เศร้าโศกเสมอไป และ

มันมิใช่สิ่งเลวร้ายไปเสียหมด แต่ยังสามารถ

เป็นต้นทนุทีเ่พิม่ประสบการณ์ชวีติ ท�าให้เราเข้ม

แข็งและมีปัญญามากขึ้น ใช่หรือไม่ว่านี้คือหัวใจ

สู่ชีวิตที่สงบเย็นและเป็นสุข*

* IMAGE มิถุนายน 2552

โผล่ขึน้มาในใจ อย่าไปหงดุหงดิหรอืโกรธเกลยีด

มัน ปล่อยมันไป ไม่ต้องสนใจมัน รวมทั้งไม่ต้อง

อยากไปก�าจัดมันด้วย เพราะถ้าเราหงุดหงิดใส่

มัน โกรธเกลียดมัน หรืออยากก�าจัดมันเมื่อไร 

ฮอร์โมนความเครียดจะหลั่งออกมาและท�าให้

ความทรงจ�าในเรื่องนั้นฝังลึกขึ้น

เราไม่อาจเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์ในอดีตได้ 

แต่เราสามารถเปลี่ยนแปลงท่าทีหรือความรู้สึก

ต่อเหตุการณ์ที่ผ่านมาได้ แทนที่จะพยายาม

ปฏิเสธมัน หรือผลักไสกดข่มความทรงจ�าเก่ียว

กับเหตุการณ์เหล่านั้น เราลองหันมายอมรับมัน

หรือวางใจเป็นกลางกับมัน ใหม่ๆ อาจท�าได้ยาก 

แต่เราสามารถฝึกใจได้ ด้วยการนั่งนิ่งๆ ท�าใจ

ให้สงบ แล้วค่อยๆ นึกถึงเหตุการณ์นั้น เมื่อ

ความรู้สึกเจ็บปวดเกิดขึ้น ก็ให้รับรู้เฉยๆ โดย

ไม่พยายามกดข่มหรือปฏิเสธมัน เปิดใจต้อนรับ

เสมือนเป็นเพื่อนสนิทของเรา หากอยากร้องไห้ 

ก็ขอให้ร้องไห้ออกมา หากมีเพื่อนหรือประจักษ์

พยานรบัรูด้้วย กย็ิง่ด ีการทีเ่รากล้าเปิดเผยเรือ่ง

ราวเหล่านี้ให้เขาฟัง แสดงว่าเราท�าใจยอมรบัมนั

ได้มากขึ้นแล้ว 
เคร

ือข
่ายพ

ุทธ
ิกา



12 13

ค�าขอที่ยิ่งใหญ่
พระไพศาล วิสาโล

อยู่ร่วมกันอย่างสันติเป็นส่ิงจ�าเป็น

ส�าหรบัความอยูร่อด ไม่ใช่แต่มนุษย์

เท่าน้ันที่ตระหนักถึงความจริงข้อน้ี สัตว์เลี้ยง

ลูกด้วยนมอีกหลายชนิดที่อยู่กันเป็นฝูงก็ “รู้” 

เช่นกัน สัตว์เหล่าน้ีรู้ดีว่ามันไม่อาจอยู่ได้ด้วย

ล�าพงัตนเอง แต่ต้องพึง่พาอาศยัตวัอืน่ด้วย ความ- 

สมัครสมานสามัคคีจึงเป็นสิ่งส�าคัญมาก แต่ใน

การอยู่ร่วมกันนั้น การกระทบกระทั่งหรือความ

ขดัแย้งเป็นส่ิงทีห่ลกีเลีย่งได้ยาก ในกรณเีช่นน้ัน

มันจะท�าอย่างไร?

สัตว์หลายชนิดเลือกใช้วิธี “คืนดี” กัน เมื่อ

แพะทะเลาะกันเรื่องอาหาร ไม่นานมันจะกลับ

มาแสดงความเป็นมิตรต่อกัน เช่น เลียขนหรือ

เอาจมูกไซ้ล�าตัวของปรปักษ์ที่เพิ่งปะทะกัน ปลา

โลมาก็เช่นกัน หลังจากต่อสู้กันแล้ว มันจะเอา

ตัวมาสีกันเบาๆ หรือไม่ก็เอาปากดุนหลังของอีก

การ
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สัญชาตญาณอย่างหนึ่งของสัตว์เหล่านี้

ในฐานะที่เป็นสัตว์ชั้นสูง มนุษย์ก็มีสัญชาต-

ญาณคืนดีเช่นเดียวกัน ถึงแม้เราจะเลิกเลียตัว

หรือหาเหาให้กันมานานแล้ว แต่เรามีวิธีหลาก

หลายมากในการคืนดีและผูกไมตรีกัน การให้

ของขวัญเป็นตัวอย่างหนึ่ง แต่วิธีหนึ่งที่มีความ

ส�าคัญมากส�าหรับมนุษย์เราก็คือ การขอโทษ 

การขอโทษเป็นส่ิงสะท้อนถึงพัฒนาการของ 

มนษุย์ จากการอาศยัพละก�าลงัเป็นเครือ่งตดัสนิ 

(might is right) มาเป็นการตัดสินโดยอาศัย

ความถูกต้องเป็นใหญ่ (right is might) กล่าว

อกีนยัหนึง่ การขอโทษได้ช่วยให้การคนืดพีฒันา

ไปอกีก้าวหน่ึง แทนทีก่ารรเิริม่คนืดจีะเป็นหน้าที่

ของผู้อ่อนแอ ก็กลายเป็นภาระของผู้ที่ท�าผิด

พลาด แม้ว่าผูน้ัน้จะมอี�านาจหรอืพละก�าลงัเหนอื

กว่าก็ตาม

การขอโทษมิใช ่เครื่องหมายแสดงความ

อ่อนแอ มีแต่ในอาณาจักรสัตว์เท่านั้นที่ตัว

อ่อนแอเป็นฝ่ายคืนดีก่อน แต่ส�าหรับมนุษย์ผู้มี

วัฒนธรรมแล้วผู้ที่เอ่ยปากขอโทษก่อนต่างหาก

คือผู้ที่เข้มแข็งกว่า เข้มแข็งเพราะเขากล้ารับผิด 

ตัว แม้แต่หมาป่าไฮยีน่าซึ่งขึ้นชื่อว่าดุร้ายและ 

เจ้าอารมณ์ กย็งัหนัหน้าเข้าหากนัหลงัจากทะเลาะ 

กันอย่างดุเดือด มีการเลียตัวหรือถูสีข้างกัน ยิ่ง

ญาติที่สนิทกับมนุษย์ด้วยแล้ว ไม่ว่าชิมแปนซี 

กอริลลา หรือโบโนโบ ล้วนเป็นนักคืนดีที่มีลูก

เล่นพราวแพรว ไม่ใช่แค่หาเหาหรือเกาหลังให้

เท่านั้น หากยังยอมให้ขึ้นคร่อม อย่างหลังนี้เป็น

ลักษณะเด่นของโบโนโบเลยทีเดียว

น่าสังเกตว่าในการคืนดีกันนั้น สัตว์ตัวที่

อ่อนแอหรือพ่ายแพ้ในการต่อสู้จะเป็นฝ่ายริเริ่ม

เข้าหาก่อน (ยกเว้นโบโนโบ ซึ่งตัวที่ชนะจะเป็น

ฝ่ายรเิริม่ก่อน) มองจากสายตาของมนษุย์ นีเ้ป็น

เรื่องของกฎป่าที่ถือว่าอ�านาจเป็นใหญ่ ดังนั้นตัว

ที่อ่อนแอก็ต้องสยบยอมตัวที่แข็งแรง แต่มองใน

อกีแง่หนึง่ จะสงัเกตว่าสตัว์เหล่านีไ้ม่เคยเถยีงกนั

ว่า ใครผิด ใครถูก แน่ละมันคงไม่มีปัญญาพอที่

จะตัง้มาตรฐานถกู-ผิดอย่างมนษุย์ แต่อย่างน้อย

มนักรู้็ว่าการเป็นศตัรกูนันัน้ไม่มผีลดทีัง้ต่อตวัมนั

เองและต่อทั้งฝูง มันอาจโง่ในหลายเรื่อง แต่มัน 

“ฉลาด” พอที่จะรู้ว่าเป็นมิตรกันนั้นดีกว่าเป็น

ศัตรูกัน จะโดยการเรียนรู้ด้วยตนเองหรือการ

ส่งผ่านทางพันธุกรรมก็แล้วแต่ การคืนดีจึงเป็น
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การขอโทษ แม้จะกล่าวด้วยถ้อยค�าเพียงไม่

กี่ค�าว่า “ผม (ฉัน) ขอโทษ” แต่ก็มีพลังพอที่จะ

สมานไมตรีที่ขาดสะบั้นให้กลับมั่นคงดังเดิมได้

ในชั่วพริบตา ค�าขอโทษเปรียบเสมือนน�้าเย็นที่

ดบัเพลงิแห่งโทสะ เป็นดงัมนต์วเิศษทีส่ยบความ

โกรธ และท�าลายความพยาบาทให้ปลาสนาการ

ไป 

เด็กคนหนึ่งเสียชีวิตระหว่างการผ่าตัด หนึ่ง

ในคณะศัลยแพทย์เสียใจมากที่เกิดความผิด

พลาดขึ้น เมื่อออกจากห้องผ่าตัด เขาเดินไปหา

แม่เดก็และกล่าวค�าขอโทษ ในเวลาต่อมาแม่ของ

เดก็ได้ฟ้องร้องเรยีกค่าเสยีหายจากหมอ ปรากฏ

ว่าศัลยแพทย์ถูกฟ้องทุกคนยกเว้นหมอผู ้นั้น 

ผูเ้ดยีว ทนายความของคณะศลัยแพทย์เกดิความ

ฉงนสงสัย แต่หมอผู้น้ันก็ไม่สามารถให้ค�าตอบ

ได้ ทนายความจงึถามแม่ของเดก็ระหว่างการซกั

พยานว่าท�าไมถึงไม่ฟ้องหมอผู้นั้นด้วย ค�าตอบ

ของเธอก็คือ “เพราะเขาเป็นคนเดียวที่ใส่ใจ”

มีค�าไม่กี่ค�าที่สามารถเยียวยาจิตใจของผู้สูญ

เสียและเจ็บปวดได้ หนึ่งในนั้นคือค�าขอโทษ แต่

ทกุวนัน้ีค�าขอโทษกลบัเป็นค�าทีผู่ค้นเปล่งออกมา

เข้มแข็งเพราะเขากล้าขัดขืนค�าบัญชาของอัตตา

ที่ต้องการประกาศศักดาเหนือผู้อื่น 

การขอโทษเป็นเครื่องแสดงถึงความมีอารยะ

ของบุคคลผู้กระท�าการดังกล่าว เพราะแสดงให้

เหน็ถึงความรูผ้ดิรูช้อบในมโนธรรมส�านกึของเขา  

เป็นมโนธรรมส�านึกที่บอกเขาว่าความถูกต้อง

เป็นสิง่ส�าคญัยิง่กว่าอ�านาจ เยอรมนเีป็นประเทศ

ที่ทรงอ�านาจยิ่งกว่าโปแลนด์ แต่เมื่อนายวิลลี่ 

บรันดท์นายกรัฐมนตรีเยอรมันคุกเข่าต่อหน้า

อนุสาวรีย์วีรชนโปแลนด์ที่กรุงวอซอเมื่อ 35 ปี

ก่อน เพื่อแสดงการขอโทษแทนชาวเยอรมันที ่

ก่อกรรมท�าเข็ญแก่ชาวโปแลนด์ในสงครามโลก

ครั้งที่สอง เขามิได้ท�าให้เยอรมนีตกต�่าหรือ

อ่อนแอลงเลย ตรงกันข้ามเยอรมนีกลับมี

เกียรติภูมิสูงส่งขึ้นในสายตาของชาวโลก เป็น

เกียรติภูมิท่ีไม่อาจสร้างขึ้นได้ด้วยแสนยานุภาพ

ทางทหารหรือความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ
เคร
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การขอโทษอาจท�าให้เรารู้สึกเสียหน้า แต่

แท้จรงิแล้วตัวทีเ่สียหน้าน้ันคอืกเิลสมารต่างหาก 

เมื่อเราขอโทษ สิ่งที่จะเสียไปคืออหังการของ

อัตตา แต่สิ่งที่เราจะได้มานั้นมีคุณค่ามหาศาล 

นอกจากมติรภาพแล้ว เรายงัฟ้ืนความเป็นมนษุย์

และความรู้สึกผิดชอบชั่วดีให้กลับคืนมา

อย่าโยนหน้าที่ให้ศาลเป็นผู้ตัดสินความถูก-

ผิด ไม่ว่าจะท�าอะไรไปก็ตาม ควรให้มโนธรรม

ส�านึกในใจของเราเป็นเครื่องตัดสิน เมื่อผิดควร

ยอมรับด้วยตนเองว่าท�าผิด ไม่ใช่ให้ศาลเป็นผู้

ตัดสิน เพราะหากปล่อยให้เป็นหน้าที่ของศาล

หรือใครก็ตาม ไม่ช้าไม่นานส�านึกในความผิด

ชอบชั่วดีของเราก็จะปลาสนาการไป ถึงตอนนั้น

เราจะยังมีความเป็นมนุษย์อยู่อีกหรือ

อันที่จริงการขอโทษไม่จ�าเป็นต้องหมายถึง

การยอมรบัผดิเสมอไป เมือ่ดารายอดนิยมเกดิต้ัง

ครรภ์ก่อนแต่ง แม้เธอจะไม่เห็นว่านั่นเป็นความ

ผิด แต่ก็สมควรที่เธอจะเอ่ยปากขอโทษที่ท�าให้

แฟนๆ เจ็บปวดหรือผิดหวังในตัวเธอ ค�าขอโทษ

ไม่ได้เกดิจากส�านกึในความผดิพลาดเท่านัน้ หาก

ยังเกิดจากความรู้สึกเห็นอกเห็นใจในความทุกข์

ได้ยากทีส่ดุ คนจ�านวนไม่น้อยกลัวว่าการขอโทษ

เป็นการเปิดเผยจุดอ่อนของตน และเปิดช่องให้

ผู้อื่นเล่นงานตนได้ หากหมอขอโทษก็แสดงว่า 

ยอมรับผิด เท่ากับเปิดช่องให้ผู้เสียหายท�าการ 

ฟ้องร้องได้ ดังนั้นจึงปิดปากเงียบ แต่ใช่หรือ

ไม่ว่าการกระท�าเช่นนั้นกลับท�าให้ความขัดแย้ง

ลุกลามมากขึ้น เพราะยั่วยุให้อีกฝ่ายท�าการ

ตอบโต้หรือกดดันด้วยวิธีที่รุนแรงขึ้น จนอาจ

ลงเอยด้วยความเสียหายของทั้งสองฝ่าย

ทุกวันนี้เราใช้ “หัว” กันมากเกินไป จึงนึกถึง

แต่ผลได้กบัผลเสยี เราใช้ “ใจ” กนัน้อยลง จงึไม่รู้

สึกถึงความทุกข์ของผู้ที่เจ็บปวดจากการกระท�า 

ของเรา ยิง่ไปกว่านัน้นบัวนัเราจะมคีวามรูส้กึผดิ

ชอบชั่วดีกันน้อยลงทุกที การคิดค�านวณถึงผล

เสียที่อาจจะเกิดขึ้นท�าให้เราปิดใจไม่รับรู้ความ

เจ็บปวดของเพื่อนมนุษย์ และเฉยชาต่อเสียง

ร้องของมโนธรรมส�านึกภายใน แต่เราจะรู้หรือ

ไม่ว่าการกระท�าเช่นนัน้ยิง่ท�าให้จติใจของเราแขง็

กระด้าง และลดทอนความเป็นมนุษย์ของเราให้

เหลือน้อยลง เคร
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เราไม่รู้จักขอโทษกัน จะเพราะกลัวเสียหน้าหรือ

เพราะอหังการก็ตาม เราจึงสูญเสียกันอย่าง

มากมาย ยิ่งใช้ความรุนแรงต่อกันทั้งโดยวาจา

และการกระท�าด้วยแล้ว ความสูญเสียกย็ิง่ทวคีณู

ไม่มีการขออะไรที่ยิ่งใหญ่กว่าการขอโทษ 

เพราะเป็นการขอที่ไม่ได้ออกมาจากจิตที่เห็นแก่

ตัว แต่มาจากจิตทีม่มีโนธรรมส�านึก รูสึ้กรูส้ากบั

ความทกุข์ของเพือ่นมนษุย์ และอ่อนน้อมถ่อมตน 

ไร้อหังการ เป็นการขอที่ไม่ท�าให้อีกฝ่ายรู้สึกสูญ

เสียเลยแม้แต่น้อย 

ค�าขอโทษเป็นประดิษฐกรรมอันยิ่งใหญ่ของ

มนุษย์ ไม่ใช่เพราะมันท�าให้มนุษย์แตกต่างจาก

สตัว์เท่านัน้ หากยงัเพราะช่วยให้มนษุย์คนืดแีละ

อยู่ร่วมกันอย่างสันติ โดยไม่ใช้ความฉลาดที่ได้

มาเพื่อการท�าลายล้างกันเท่านั้น*

* มติชน ธันวาคม 2548

ของเขา และพร้อมรับผิดชอบในความเจ็บปวดที่

เกิดขึ้นเพราะเรา

การขอโทษไม่ใช่เรื่องยาก ขอเพียงแต่เปิด

ใจรับรู้ความทุกข์ของผู้อื่น เมื่อนั้นความเห็นอก

เห็นใจก็จะตามมา จิตใจของเราจะอ่อนโยนและ

พร้อมที่จะช่วยปลดเปล้ืองเขาให้พ้นจากทุกข์ 

ถึงตอนนั้นค�าขอโทษจะออกมาเองโดยแทบไม่

ต้องพยายาม ด้วยการขอโทษ เราไม่เพียงลด

ทอนความเจ็บปวดของเขาเท่านั้น แต่ยังช่วย

ปลดเปลื้องทั้งเราและเขาให้พ้นจากวังวนแห่ง

ความขัดแย้งและการเป็นปฏิปักษ์กัน

มนษุย์เรายากท่ีจะหลกีเลีย่งการท�าร้ายกนัได้ 

จะโดยเจตนาหรือไม่ก็ตาม การรู้จักขอโทษช่วย

ให้เราคืนดีและอยู่ร่วมกันอย่างสันติ โดยไม่ถือ

อ�านาจเป็นใหญ่ บ้านเมืองจะมีความสุขมากกว่า

นีห้ากผู้มีอ�านาจรูจ้กัขอโทษผูด้้อยอ�านาจ พ่อแม่

รู้จักขอโทษลูก เจ้านายรู้จักขอโทษลูกน้อง เจ้า

อาวาสรู้จักขอโทษลูกวัด หมอรู้จักขอโทษคนไข้ 

และนายกรัฐมนตรีรู้จักขอโทษประชาชนกัน

 การขอโทษเป็นวธิสีร้างสนัตทิีส่ิน้เปลืองน้อย

ทีส่ดุ เพราะอาศยัถ้อยค�าเพยีงไม่ก่ีค�า เป็นเพราะ
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ชนะใจด้วยความดี
ภาวัน

คุณเจอคนขี้โกง คุณจะท�าอย่างไรหาก

เขามาขอเงนิคณุหรอืคดิจะหาประโยชน์

จากคุณอยู่เสมอ

เป็นธรรมดาที่คุณจะตอบปฏิเสธหรือบ่าย-

เบี่ยง เรื่องอะไรจะยอมให้เขาโกงคุณ เอาเงินไป

ช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนยังจะดีเสียกว่า

แต่ “พรชัย” คิดอีกแบบหนึ่ง

วันหน่ึงเพื่อนมาขอสินค้าราคาร่วมหมื่นจาก

ร้านของเขาไปขาย พร้อมกับยืนยันว่าพรุ่งนี้จะ

เอาเงินมาจ่าย เขารู้ดีว่าเพื่อนคนน้ีนิสัยไม่ซื่อ 

แต่ก็ยอมให้สินค้าแก่เขาไป แล้วเขาก็หายตัวไป

อย่างที่คาดไว้

หน่ึงเดือนต่อมา พรชัยพบเพื่อนคนน้ีโดย

บังเอิญ เขาตกใจมาก ขอโทษที่ผิดนัด พร้อม

กับแก้ตัวว่า เขาก�าลังมีปัญหาการเงินเนื่องจาก

ถ้า
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เล่าว่านับแต่นั้นเขาไม่เคยถูกเพื่อนคนนี้คดโกง

อีกเลย

คนที่มีนิสัยคดโกงย่อมรู้สึกกระหยิ่มใจหาก

สามารถหลอกคนได้ส�าเร็จ เขาอาจไม่รู้สึกผิด

เพราะคิดว่านี้เป็นเรื่องการชิงไหวชิงพริบ แต่

ความรู ้สึกของเขาจะเปลี่ยนไปเมื่อเจอคนที่มี

น�้าใจกับเขา ไว้เน้ือเชื่อใจเขา ส่ิงที่พรชัยท�ากับ

เพื่อนผู้คดโกง ดูเหมือนจะท�าให้ฝ่ายหลังได้ใจ  

แต่ในที่สุดพรชัยต่างหากที่เป็นฝ่าย “ได้ใจ” ของ

เพื่อน

หลังจากที่หลอกลวงมาได้หลายครั้ง ในที่สุด

เขาก็แพ้ความดีของพรชัย แต่ถ้ามองให้ลึกลง

ไป ชัยชนะได้เกิดขึ้นแล้วในจิตใจของเขา เขา

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้ก็เพราะความดีในใจ

เขาสามารถเอาชนะความชั่วร้ายภายในได้ คน

ทุกคนย่อมมีความดีอยู ่ในจิตใจ แต่สาเหตุที่

บางคนท�าความชั่ว ก็เพราะความดีน้ันไม่มีพลัง

เพียงพอ ความชั่วร้ายซึ่งมีพลังเหนือกว่า จึง

บิดาป่วยหนัก  แทนที่พรชัยจะคาดคั้นกลับตอบ

ว่า “ไม่เป็นไรหรอก เราเข้าใจคุณดี ถ้าคุณมีคุณ

ก็คงเอามาจ่ายคืนเราแล้วหละ คนอย่างคุณเป็น 

คนมีศักดิ์ศรี เงินแค่นี้ไม่โกงเราหรอก” แล้ว 

พรชัยก็ถามถึงอาการของบิดาของเขา จากนั้นก็

ควกัเงนิพนับาทยดัใส่มอื พร้อมกับบอกว่าฝากให้

ช่วยซือ้ผลไม้และสิง่จ�าเป็นให้แก่บดิาของเขาด้วย

คืนนั้นเขามาหาพรชัย ไม่ได้มาเพื่อคืนเงิน 

แต่มาขอเบกิสนิค้าจากร้านของเขาอกี พร้อมกบั

ยนืยนัมัน่เหมาะว่าจะเอาเงนิมาส่งในวนัรุง่ขึน้ แต่

ก็ไม่ได้มาตามนัดเช่นเคย เขาดูเหมือนจะได้ใจ

เพราะหลังจากนั้นก็ยังท�าเช่นนี้อีกสามครั้ง แต่

พรชัยก็ให้ของแก่เขาไปทุกครั้ง โดยไม่เคยบ่น

หรือด่าเขา แถมยังฝากเงินไปให้บิดาเขาอีก

ครั้งสุดท้ายที่มาเบิกของ เขาถึงกับอึ้ง มอง

หน้าพรชัยด้วยความซาบซึ้งใจ แล้วบอกพรชัย

ว่า “คุณคือเพื่อนที่ดีที่สุดในชีวิตของผม” แล้ว

เขาก็จากไป หลังจากนั้นไม่นานเขาก็พากเพียร

หาเงินมาจ่ายพรชัยจนครบ ใช่แต่เท่านั้นยังหา

ลูกค้ามาให้เขาอีกมากมาย กลายเป็นว่าเขาได้

ผลตอบแทนกลับคืนมามากกว่าที่เสียไป พรชัย
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ชาวบ้านในชมุชนนัน้แทนทีจ่ะแจ้งต�ารวจหรอื

ระดมคนมาตรึงต้านผู้บุกรุก กลับเข้าไปพูดคุย

ด้วย แล้วสอบถามว่า “น่ีมากันเยอะแยะ กิน

อะไรมาหรือยัง คงจะเหนื่อย รอสักครู่นะ จะ

ท�าก๋วยเต๋ียวเลี้ยง” จากน้ันก็ท�าก๋วยเต๋ียวเลี้ยง

เป็นการใหญ่

กลุม่คนเส้ือแดงนึกไม่ถงึว่าจะเจอการต้อนรบั

แบบน้ี จงึชะงกั แทนทีจ่ะบกุเผากร็อกนิก๋วยเต๋ียว

แทน เมื่อกินเสร็จ ก็แยกย้ายกลับไป ชุมชนแห่ง

นั้นจึงรอดพ้นจากการถูกเผาท�าลาย

เวลาคิดจะเอาชนะผู้อื่น ผู้คนส่วนใหญ่มัก

นึกถึงการใช้ก�าลังที่เหนือกว่า ดีกว่านั้นก็คือ

เอาชนะด้วยเหตุผล แต่ไม่มีชัยชนะใดที่ยั่งยืน

และประเสริฐกว่าการชนะใจด้วยความดี*

* IMAGE 2553 กันยายน

สามารถบงการให้เขาท�าสิ่งที่ไม่ถูกต้อง แต่เมื่อ

ใดกต็ามทีค่วามดใีนใจน้ันมพีลังก็สามารถก�าราบ

ความชั่วร้าย ส่งผลให้เขาเปลี่ยนมาท�าความดีได้

จะว่าไปสิ่งท่ีพรชัยท�าก็คือการปลุกกระตุ้น

ความดีในใจเพื่อนให้กลับมามีพลัง จนสามารถ

มีชัยเหนือความเห็นแก่ตัวในใจเขาได้ แต่แทนที่

จะเป็นการกระตุ้นด้วยค�าพูด พรชัยกระตุ้นด้วย

การท�าความดีมีน�้าใจกับเขาอย่างไม่ย่อท้อ

จะท�าอย่างพรชัยได้ต้องมีศรัทธาในความดี  

ทั้งความดีท่ีท�าต่อผู ้อื่นอย่างบริสุทธิ์ใจ และ

ความดีที่มีอยู่ในใจของผู้นั้น ขณะเดียวกันก็ต้อง 

“ใจถึง” ด้วย คือไม่เสียดายเงินที่สูญเสียไป พูด

อีกอย่างคือกล้าที่จะเป็นฝ่ายเสียเปรียบ

มใิช่แต่คนคดโกงเท่านัน้ แม้แต่คนทีมุ่ง่ร้าย ก็

ยังอ่อนไหวต่อความดีที่ได้รับจากอีกฝ่าย

ไม่กี่วันหลังจากเกิดเหตุการณ์นองเลือด 19 

พฤษภา คนเสื้อแดงกลุ่มหนึ่งได้ตอบโต้ด้วยการ

พยายามเข้าไปบุกเผาชุมชนแห่งหนึ่งในจังหวัด

ยโสธรซึง่มคีวามใกล้ชดิกับสนัตอิโศก ด้วยความ

เข้าใจว่าเป็นพวกเสื้อเหลือง
เคร

ือข
่ายพ

ุทธ
ิกา



28 29

ชัยชนะที่ยั่งยืน
พระไพศาล วิสาโล

การอบรมคราวหนึ่ง วิทยากรได้ชูก�าปั้น

ขึ้น และเชิญชวนให้ทุกคนในห้องหาทาง

ท�าให้เขาแบมอืออกมา คนแล้วคนเล่าลกุขึน้มางดั

แงะก�าปั้นของเขา พยายามดึงนิ้วของเขาให้ถ่าง

ออก หรือไม่ก็บีบข้อมือของเขาโดยหวังว่าความ

เจ็บปวดจะท�าให้เขาคลายก�าปั้น แต่ก็ไม่ได้ผล

ถ้าเป็นคุณ จะท�าอย่างไร ?

ชายผู้หนึ่งเดินตรงมาหาเขาด้วยหน้าตายิ้ม

แย้ม แล้วก็พนมมือไหว้ เขายกมือไหว้ตอบทันที 

สักพักคนในห้องจึงสังเกตว่าก�าปั ้นของเขาได้

คลายออกแล้ว 

โดยไม่ได้ใช้ก�าลังอย่างคนอื่นๆ เลย ชายผู้นี้

สามารถท�าให้วิทยากรคลายก�าป้ันออกมาได้ เขา

เพียงแต่แสดงไมตรีด้วยการพนมมือไหว้เท่านั้น 

ใน

เคร
ือข

่ายพ
ุทธ

ิกา



30 31

ไม่ว่าเมือ่มข้ีอขดัแย้งกบัใคร คนส่วนใหญ่นยิมใช้

วิธี “แรงมาก็แรงไป” ถ้าเขาโกรธมา ก็โกรธไป 

ด่ามา ก็ด่าไป การใช้วิธีที่นุ่มนวลหรือใช้ความดี

เข้าเผชิญมักจะถูกมองข้ามไป หรือถูกบอกปัด

ไปเพราะเข้าใจว่าไม่ได้ผล แต่ในความเป็นจรงิวธิี

การดงักล่าวกไ็ด้ผลไม่น้อยไปกว่าในเกม “คลาย

ก�าปั้น” ข้างต้น

สตีเวน สปีลเบิร์ก ผู้ก�ากับและนักสร้างหนัง

ชื่อดังแห่งฮอลลีวู้ด เล่าว่าเมื่ออายุ 13 ปีชีวิต

ของเขาเหมือนตกอยู่ในนรก เพราะที่โรงเรียนมี

อนัธพาลวยั 15 คนหนึง่ชอบท�าร้ายเขา ทัง้ทบุตี

และขว้างปาระเบิดไข่เน่าใส่เขา เขาทนสภาพนี้

อยู่นาน แล้ววันหน่ึงเขาก็เข้าไปหาอันธพาลคน

น้ันและพูดว่า “เธอรู้ไหม ฉันก�าลังถ่ายท�าหนัง

เรื่องสู้กับนาซี เธออยากเล่นบทพระเอกไหม ?” 

ทีแรกอันธพาลหัวเราะใส่เขา แต่ในที่สุดก็ตกลง 

สปีลเบิร์กเล่าว่า หลังจากถ่ายท�าวีดีโอเสร็จ 

อนัธพาลคนนัน้ได้กลายมาเป็นเพือ่นสนทิของเขา 

การที่สปีลเบิร์กให้การยอมรับเขาและเปิด

โอกาสให้เขาได้เป็นพระเอก มีส่วนส�าคัญใน

การเปลี่ยนเขาจาก “ศัตรู” ให้กลายเป็นมิตรได้ 

คุณเป็นคนหนึ่งหรือไม่ที่คิดอย่างชายผู ้นี้  

ถ้าใช่คุณเป็นคนส่วนน้อยมากๆ เพราะจาก

ประสบการณ์ของวิทยากร คนส่วนใหญ่คิดแต่

การเอาชนะเขาด้วยก�าลัง ไม่ว่าหญิงหรือชาย 

เด็กหรือผู้ใหญ่ มีไม่กี่คนที่คิดจะชนะใจเขา ถ้า

ไม่ด้วยการไหว้ ก็ด้วยการยื่นดอกไม้หรือยื่นมือ

มาทักทายเขา

กิจกรรมเล็กๆ นี้บอกอะไรบ้างไหมเก่ียวกับ

วิธีคิดของผู้คนส่วนใหญ่ในเวลานี้ ใช่หรือไม่ว่า

เราคดิถึงการใช้ก�าลงัมากกว่าวธิกีารทีส่นัต ิเมือ่มี

ปัญหาเกิดขึ้นกับใครก็ตาม เราคิดแต่จะเอาชนะ

ด้วยก�าลงัยิง่กว่าการชนะใจ แต่กิจกรรมเดยีวกัน

นี้เองก็บอกเราว่าวิธีการที่สันตินั้นสามารถแก้

ปัญหาได้ดีกว่าแม้ในกรณีที่ดูเหมือนว่าต้อง

ใช้ก�าลังเท่านั้นเป็นทางออก การใช้ไมตรีนั้น

สามารถท�าให้อีกฝ่าย “ยอมจ�านน” ได้ หรือพูด

ให้ถกูต้องกว่านัน้กค็อื “ชนะ” ทัง้สองฝ่าย เพราะ

ขณะที่วิทยากรได้มิตรภาพ อีกฝ่ายก็สามารถ

คลายก�าปั้นเจ้าปัญหาออกมาได้

จริงอยู่กิจกรรมนี้เป็นแค่เกม ในชีวิตจริงเรา

คงไม่คิดจะใช้ก�าลังแก้ปัญหากับใคร แต่ใช่หรือ
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ระหว ่างที่ โต ้ตอบกันอยู ่ น้ัน ยามหน้า

มหาวิทยาลัยเห็นผิดสังเกต จึงยกหูโทรศัพท์

เรียกต�ารวจ เธอมองเห็นพอดีก็เลยโบกมือว่า 

“ไม่ต้องๆ เราเป็นเพื่อนกัน” โจรได้ยินเช่นนั้นก็

งง ถามว่า “คุณรู้จักกับผมตั้งแต่เมื่อไหร่ ?” “ก็

เมื่อกี้ไง” เธอตอบ

โจรเปลี่ยนท่าทีไปทันที หลังจากสนทนาพัก

ใหญ่ โจรไม่เพียงแต่จะคืนเงินให้เธอ หากยังพา

เธอไปซื้อไข่และซื้ออาหาร 3 ถุงใหญ่ พร้อมทั้ง

ห้ิวมาส่งถงึหน้ามหาวทิยาลยั แล้วยงัแถมเงินอกี 

5๐ ดอลลาร์

เรื่องนี้ยังไม่จบเพราะวันรุ ่งขึ้นเธอน�าเงิน 

5๐ ดอลลาร์นั้นไปซื้อเครื่องปรุงอาหารไทย 

แล้วไปเยี่ยมบ้านเขาเพื่อท�าต้มย�ากุ้งให้กินกันทั้ง

ครอบครัว นับแต่น้ันทั้งสองฝ่ายก็ไปมาหาสู่กัน 

เธอเล่าว่าทกุวนันีห้ากมธีรุะไปบอสตนักจ็ะไปแวะ

เยี่ยมครอบครัวนี้ทุกครั้ง

น�้าใจไมตรีและความดีนั้นมีพลังที่สามารถ

เปลีย่นร้ายให้กลายเป็นด ีและเปลีย่นภยัคกุคาม

ให้เป็นสะพานสานมิตรภาพได้ ใช่หรือไม่ว่าการ

ก�าจดัศตัรทูีด่ทีีส่ดุกค็อืการเปลีย่นเขามาเป็นมติร

เพราะลกึๆ วยัรุน่คนนัน้ก็ไม่ได้ต้องการอะไรมาก

ไปกว่าการได้รับความยอมรับ สปีลเบิร์กชนะใจ

เขาด้วยการยื่นไมตรีให้แทนที่จะตั้งตัวเป็นศัตรู

หรือยอมจ�านนต่ออ�านาจบาตรใหญ่ของเขา

น�้าใจไมตรีไม่เพียงแปรเปลี่ยนความขัดแย้ง

ให้คลี่คลายไปในทางที่ดีเท่านั้น หากยังสามารถ

เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสได้ด้วย

นักธรุกจิไทยผูห้นึง่ได้เล่าถงึประสบการณ์เมือ่

ครั้งไปเรียนหนังสือในเมืองบอสตันว่า เธอเคย

ถูกคนผิวด�าลอ็กคอและเอามดีจีข้ณะรอสญัญาณ

ไฟเขียวบนเกาะหน้ามหาวิทยาลัย เมื่อโจรพบ

ว่าในกระเป๋าของเธอมีเงินแค่ 2๐ ดอลลาร์ ก็

ไม่พอใจ เขาขุ่นเคืองหนักขึ้นเมื่อพบว่าเธอไม่มี

นาฬิกา แหวนและก�าไลเลยสักอย่าง เขาจึงถาม

เธอว่า “เป็นคนเอเชียมาเรียนที่นี่ได้ก็ต้องรวย

ไม่ใช่หรือ ?” เธอตอบว่า “ส�าหรับฉันน่ะไม่ใช่ 

เพราะได้ทุนมา” แล้วโจรก็ย้อนกลับมาถามถึง

เงิน 2๐ ดอลลาร์ว่าจะเอาไปท�าอะไร เธอตอบ

ว่า เอาไปซื้อไข่ เขาถามเธอว่าเอาไข่ไปท�าอะไร 

“เอาไปต้มกินได้ทั้งอาทิตย์” เธอตอบตามความ

จริงเพราะตอนนั้นการเงินฝืดเคือง
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ประเทศเกดิขึน้ได้อย่างไร ค�าตอบนัน้สามารถแล

เห็นได้จากเรื่องเล่าเกี่ยวกับชัยชนะในพื้นที่แห่ง

หนึง่ทีจ่งัหวดัน่าน ซึง่เคยเป็นฐานทีม่ัน่ของพคท. 

พื้นที่แห่งนั้นมีชาวม้งเป็นผู้ปฏิบัติงานและ

แนวร่วมที่ส�าคัญ แล้ววันหนึ่งก็มีข่าวว่าทหาร

ได้ “จับ” แกนน�าและแนวร่วมที่เป็นชาวม้งไป 

หลายคน อดีตสมาชิกพคท.ผู้หน่ึงเล่าว่าเมื่อ

ได้ยินข่าวน้ันก็มั่นใจว่าชาวม้งเหล่าน้ันต้อง

ประสบชะตากรรมที่เลวร้ายแน่ ซึ่งจะเป็นผลดี

ต่อพคท.เพราะจะท�าให้มีชาวม้งอีกหลายคนเข้า

ร่วมกับพคท.มากขึ้น แต่ปรากฏว่าไม่กี่วันต่อมา

ชาวม้งเหล่าน้ันกก็ลบัมาอย่างปลอดภัย พวกเขา

เล่าว่าทหารปฏบิตักิบัพวกเขาอย่างด ีอกีทัง้ยงัพา

ไปกินก๋วยเตี๋ยวและไปเที่ยวในเมือง เสร็จแล้วก็

ปล่อยกลับมา ชาวม้งเหล่าน้ันพูดว่า “ต่อไปน้ี

พวกผมไม่ขึน้เขาอกีแล้ว” เมือ่ได้ยนิเช่นน้ันอดตี

สมาชกิพคท. ผูน้ัน้กเ็หน็ลางร้าย เขาถงึกบัพดูขึน้

ว่า “เราแพ้ทางเขาแล้ว”

ใช่หรือไม่ว่ายิ่งรัฐใช้ความรุนแรงมากเท่าไร

ในการปราบผู ้ก่อความไม่สงบในสามจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ ก็ยิ่ง “เข้าทาง” ของเขามาก

น่ันเอง นีค้อืชยัชนะท่ีให้ผลยัง่ยนืกว่าชยัชนะด้วย

ก�าลังที่เหนือกว่า 

พลังของน�้าใจไมตรีและความดีนั้นอยู่ที่การ

ดึงเอาคุณธรรมและความเป็นมนุษย์ของอีกฝ่าย

หน่ึงออกมาแม้จะซ่อนเร้นหรืออยู่ลึกเพียงใด

ก็ตาม ในทางตรงกันข้ามการใช้พละก�าลังและ

ความรนุแรงมแีต่จะดึงเอาความโกรธเกลยีดและ

คุณสมบัติทางลบของคู ่กรณีออกมาปะทะกัน 

ผลก็คือความขัดแย้งลุกลามจนกลายเป็นความ

รุนแรง หรือท�าให้ความรุนแรงไต่ระดับจนยาก

แก่การระงับ เวรไม่อาจระงับด้วยการจองเวรก็

เพราะเหตุนี้

น�้าใจและไมตรีไม่เพียงสามารถชนะใจคู ่

กรณีในความขัดแย้งระหว่างบุคคลเท่านั้น หาก

ยังมีอานุภาพแม้กระทั่งในความขัดแย้งระหว่าง

กลุ่มชนที่ลุกลามจนกลายเป็นสงครามระหว่าง

กัน การหยิบยื่นน�้าใจและไมตรีให้แก่ผู้จับอาวุธ

ต่อสู้รัฐเมื่อ 25 ปีก่อนมีส่วนส�าคัญอย่างมาก

ที่ท�าให้รัฐบาลได้รับชัยชนะในการต่อสู้กับพรรค

คอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย (พคท.) หลัง

ประกาศนโยบาย 66/23 ชัยชนะในระดับ
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ขึ้นเท่านั้น การหยิบยื่นน�้าใจไมตรีและใช้สันติ

วิธีเท่านั้นที่จะท�าให้เขา “แพ้ทาง” เพราะถึงจะ

ยังชนะใจเขาไม่ได้ แต่ก็สามารถชนะใจและดึง

ประชาชนท่ีเป็นแนวร่วมของเขาให้กลับมาเป็น

มิตรกับเจ้าหน้าที่รัฐได้ นี้คือปัจจัยแห่งชัยชนะที่

ยั่งยืนซึ่งอาวุธปืนไม่สามารถสร้างขึ้นได้*

* โพสต์ทูเดย์ ตุลาคม 2548
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เพราะเอื้ออาทร  
จึงฆ่าตัดตอน
พระไพศาล วิสาโล

รุ่นอายุสิบสี่ก่อคดีสะเทือนขวัญ สังหาร 

เด็กหนุ่มคนหน่ึงถึงแก่ความตายเพื่อ

แสดงความเก่งกล้าให้เพื่อนๆ ในแก๊งเห็น แม่

ของผู้ตายเจ็บปวดรวดร้าวยิ่งนัก ทุกครั้งที่มีการ

สืบพยานในศาล เธอเข้าไปนั่งฟังอย่างสงบและ

นิ่งเงียบ มีประโยคเดียวเท่านั้นที่ออกจากปาก

เธอ นั่นคือหลังจากที่ศาลตัดสินจ�าคุกฆาตกร

วัยรุ่น เธอเดินตรงเข้าไปหาเขา แล้วพูดว่า “ฉัน

จะฆ่าเธอ”

หลังจากนั้นหกเดือน เธอก็เริ่มไปเยี่ยมวัยรุ่น

ผู้นั้น แล้วฝากเงินค่าบุหรี่ให้เขาก่อนจากกัน 

นบัแต่นัน้เธอกไ็ปเยีย่มเขาบ่อยขึน้ แต่ละครัง้

กเ็อาอาหารและของฝากไปให้ เมือ่คุ้นเคยกบัเขา 

วัย
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เธอจงึรูว่้ามเีธอคนเดียวเท่านัน้ทีไ่ปเยีย่มเขา เขา

ไม่มีญาติพี่น้องเลยเพราะเป็นเด็กข้างถนน 

เมื่อใกล้พ้นโทษจ�าคุกสามปี เธอทราบว่าชาย

หนุ่มยังไม่รู ้ว่าจะไปท�ามาหากินอะไรหลังออก

จากคุก เธอจึงหางานให้เขาท�า แล้วชวนเขามา

พักในบ้านของเธอ 

แปดเดอืนผ่านไปไม่มอีะไรเกิดขึน้ แล้วเยน็วนั

หนึ่งเธอก็เรียกเขาไปคุยในห้อง เธอเริ่มต้นด้วย

ค�าถามว่า “เธอจ�าได้ไหมตอนที่อยู่ในศาล ฉัน

พูดว่าจะฆ่าเธอ?” ชายหนุ่มพยักหน้า เธอจึงพูด

ต่อว่า “ฉนัไม่ต้องการเหน็คนทีฆ่่าลกูฉนัยงัมชีวีติ

อยู่ในโลกนี้ ฉันต้องการให้เขาตาย เพราะเหตุนี้

แหละฉนัจงึไปเยีย่มเธอและเอาของไปให้ เพราะ

เหตนุีแ้หละฉนัจงึหางานให้เธอและให้เธออยูบ้่าน

ฉนั” ถงึตรงนีช้ายหนุม่ไม่แน่ใจว่าอะไรจะเกิดขึน้

ต่อไป แล้วแม่ของผู้ตายก็พูดต่อไปว่า

“ทั้งหมดนี้ก็เพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเธอ ตอนนี้

เจ้าวัยรุ่นคนนั้นได้จากไปแล้ว ทีนี้ฉันจะถามเธอ

ล่ะว่า ในเมื่อลูกของฉันจากไปแล้ว เจ้าฆาตกรก็

จากไปแล้วเช่นกัน เธอยังอยากจะอยู่ที่นี่อีกหรือ

เปล่า ฉนัอยากรบัเธอเป็นลกูหากเธอไม่ว่าอะไร”

ในทีส่ดุเธอได้กลายเป็นแม่ของคนทีฆ่่าลกูเธอ 

ส่วนฆาตกรผู้หลงผิดก็ได้แม่ซึ่งเขาไม่เคยมีมา

ก่อนในชีวิต

เรื่องนี้เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาเมื่อหลายปี

ก่อน ชะตากรรมของผูเ้ป็นแม่ในเรือ่งข้างต้นมไิด้

แตกต่างจากผูห้ญงิอกีหลายคนในโลกทีต้่องสญู- 

เสียลูกไปด้วยน�้ามือของคนส้ินคิดที่มีพฤติกรรม

ดงั “สวะสงัคม” เมือ่ประสบเหตกุารณ์เช่นนี ้คน

ส่วนใหญ่คงไม่ปรารถนาอะไรนอกจากการเห็น

ฆาตกรถูกฆ่าให้ตายตกตามกนั ผู้เป็นแม่ในเรือ่ง

น้ีกเ็ช่นกนั เธอต้องการ “ฆ่า” ฆาตกรคนน้ันด้วย

ตวัเธอเอง แต่การฆ่าของเธอไม่เหมอืนของคนอืน่  

เธอ “ฆ่า” ฆาตกรด้วยการท�าให้ความเป็นฆาตกร

ของวัยรุ่นคนนั้นดับสูญไป และให้ความดีเข้ามา

สิงสถิตในตัวเขาแทน

ไม่มีวิธีใดที่จะ “ฆ่า” ฆาตกรได้ดีไปกว่าวิธีนี้ 

อีกแล้ว การฆ่าด้วยปืนผาหน้าไม้ แม้ท�าให้

ฆาตกรคนหนึ่งตายไป แต่ก็บ่มเพาะฆาตกรคน

ใหม่มาแทนที่ ฆาตกรคนนั้นอาจได้แก่ญาติพี่

น้องหรอืลกูหลานของผูต้ายทีเ่คยีดแค้นพยาบาท 

หรือคนที่รับรู ้เหตุการณ์แล้วซึมซับรับเอาวิธี
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รนุแรงดงักล่าวมาไว้กบัตวั แน่หละฆาตกรอกีคน

หนึง่ทีม่องข้ามไปไม่ได้กคื็อคนทีล่งมอืฆ่าฆาตกร

ในนามความยุติธรรมนั้นเอง

ผู้เป็นแม่ในเรื่องนี้ไม่เพียงท�าให้ฆาตกรคน

หนึ่งตายจากไป หากยังท�าให้มีคนดีคนหนึ่งเกิด

ขึ้นมาแทนที่ เป็นการสิ้นสุดวัฏฏะแห่งความ

รนุแรงและความเคยีดแค้นพยาบาท สมกบัพทุธ-

ภาษติว่า “เวรย่อมระงบัด้วยการไม่จองเวร” และ 

“พึงชนะความชั่วด้วยความดี”

การฆ่าแบบนี้ใช่ไหมที่เป็นการตัดตอนวงจร

อุบาทว์ได้อย่างสิ้นเชิง เป็นการฆ่าตัดตอนที่

ประเสรฐิอย่างยิง่ ฆ่าตดัตอนแบบนีจ้ะท�าได้ ต้อง

อาศัยความเอือ้อาทรอย่างยิง่ เป็นความเอือ้อาทร

ต่อฆาตกรด้วยตระหนกัว่า เขาไม่เคยได้พานพบ

ความอบอุ่นในชีวิตเลยจึงมีพฤติกรรมก้าวร้าว

รุนแรงเช่นนั้น ความเอื้ออาทรอย่างนี้เกิดขึ้นได้

เพราะมีศรัทธาในมนุษย์ว่าสามารถกลับตัวเป็น

คนดไีด้ หากมใีครสกัคนทีร่กัเขา เห็นคุณค่าของ

เขา

การฆ่าด้วยอาวุธนั้น ไม่มีใครเป็นฝ่ายได้เลย 

มแีต่เสยีทัง้สองฝ่าย ฆาตกรนัน้สญูเสยีชวีติ ส่วน

ผู้ฆ่าหรือผู้สนับสนุนให้ฆ่า แม้จะได้ความสะใจ 

แต่ก็ได้สร้างวิบากกรรมให้แก่ตนเอง ไม่ช้าก็เร็ว

ผลร้ายย่อมตกถึงตัว แต่การฆ่าด้วยการไม่จอง

เวรน้ัน ทุกฝ่ายมีแต่ได้ ไม่มีเสีย ดังเรื่องจริง 

ข้างต้น วยัรุน่ทีเ่ป็นฆาตกรได้ชวีติใหม่ ส่วนหญงิ

ผู้นั้น ก็ได้ลูกคนใหม่มาทดแทนคนเก่าที่ตายไป

การฆ่าอย่างหลังน้ีแหละที่พระพุทธองค์ทรง

สรรเสริญ เป็นการฆ่าอีกแบบหนึ่งที่นอกเหนือ

จากการไม่ว่ากล่าวตักเตือน ดังที่ได้เคยตรัส

เทียบเคียงกับการฝึกม้า กล่าวคือม้าที่ฝึกไม่

ได้ ย่อมถูกฆ่าทิ้งฉันใด ผู้ใดที่พระองค์ฝึกไม่ได้ 

พระองค์ก็ทรงฆ่าทิ้งฉันนั้น 

ยังมีการฆ่าอีกแบบหนึ่งที่ชาวพุทธควรใส่ใจ

กันให้มากๆ การฆ่าแบบนี้ต้องอาศัยความเอื้อ

อาทรเช่นกัน แต่เป็นการเอื้ออาทรต่อตนเอง 

เอือ้อาทรต่อตนเองคอืการรกัตน ไม่ปรารถนา

ให้ตนเป็นทุกข์ ด้วยเหตุนี้จึงพยายามหาหนทาง

ป้องกันตัวเองไม่ให้ทุกข์เข้ามากระท�าย�่ายี คน

เป็นอนัมากรกัตนด้วยการหาสิง่เสพมาปรนเปรอ

ประสาททัง้ห้า หรอืด้วยการตกัตวงทรพัย์สมบัติ 

สะสมอ�านาจ ไล่ล่าหาช่ือเสียง แต่แล้วกลบักลาย
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เป็นการสร้างทุกข์ให้แก่ตนเอง ทุกข์เพราะ

แก่งแย่งแข่งขันกับผู้อื่น ทุกข์เพราะคอยปกป้อง

หวงแหนไม่ให้ใครมาแย่งชิง ทุกข์เพราะสิ่งเหล่า

นั้นเสื่อมทรุดแปรเปลี่ยนไป หรือถึงแม้สิ่งเหล่า

น้ันยังไม่แปรเปลี่ยนไปให้เห็น แต่ก็ต้องทุกข์

เพราะรสชาติแห่งสุขจางคลายไป

ทุกข์เหล่านี้กล่าวอย่างถึงที่สุดก็ล้วนมีสาเหตุ

จากความยดึมัน่ถอืมัน่ว่าเทีย่งและเป็นตวัตน ซึง่

โยงยึดอยูก่บัความส�าคญัมัน่หมายว่าเป็นเราเป็น

ของเรา พูดอย่างท่านอาจารย์พทุธทาสก็คือ เกิด 

“ตัวกู ของกู” ขึ้นมาในจิตใจ “ตัวกู ของกู” นี้

แหละที่ท�าให้เกิดวงจรแห่งความทุกข์ขึ้น เพราะ

เมื่อมีตัวกูขึ้นมา ก็จะต้องมีสิ่งที่มาคุกคามตัวกู

ทันที ท�าให้ตัวกูถูกบีบคั้น จนเสื่อมทรุดดับไป

ในที่สุด (ชรามรณะ) อาทิเช่น เมื่อรู้สึกส�าคัญ

มั่นหมายว่า “กูเก่ง” ก็ย่อมเกิดความระแวงหรือ

ความกลัวว่าคนอื่นจะเก่งกว่ากู เวลาเห็นใครมี

ความสามารถมากกว่า หรือใกล้เคียงกับตัว ก็

จะรู้สึกว่า “กูผู้เก่ง” ถูกกระทบ เกิดความอิจฉา 

ไม่พอใจ เหล่านี้คือความทุกข์ที่มี “กู” เป็นผู้รับ

ไปเต็มๆ เกิดความรู้สึกว่า “กูทุกข์”

ท่านอาจารย์พุทธทาสได้พร�่าสอนว่า อย่า

เผลอปล่อยให้เกิดตัวกูขึ้นมา เริ่มต้ังแต่เวลา

เกิดผัสสะ ไม่ว่าตาเห็นรูป หูได้ยินเสียง จมูก

ได้กลิ่น ลิ้นรับรส กายได้สัมผัส ให้มีสติเข้าไป

ก�ากับ สักแต่ว่ารับรู้ ไม่ปล่อยให้เกิดตัวกูเป็น 

ผู้เห็น ผู้ได้ยิน ฯลฯ หรือเมื่อเกิดเวทนาตามมา 

จะร้อนหรือหนาว เจ็บหรือสบาย ก็ให้มีสติ รับ

รู้เวทนาที่เกิดขึ้น แต่อย่าให้เกิดตัวกูเป็นผู้ร้อน  

ผู้หนาว หากขาดสติ ก็จะเกิดตัณหาต่อจาก

เวทนาทันที เกิดความอยากได้ใกล้ชิด หรือ

อยากผลักไสให้ไกลห่าง แล้วก็จะปรุงต่อไปเป็น

อุปาทาน ภพ ชาติ ตามด้วยชรามรณะ แล้วก็

ต่อไปสู่ทุกข์ในที่สุด

เห็นได้ว่าวงจรแห่งความทุกข์เกิดขึ้นเมื่อขาด

สติ ปล่อยให้ตัวกูเกิดขึ้น ไม่ว่าในขั้นผัสสะ หรือ

เวทนา ถ้าไม่อยากให้เกิดทุกข์ วิธีที่ดีที่สุดก็คือ

ตัดวงจรน้ีให้ขาดก่อนทีม่นัจะลามไปสู่ความทกุข์ 

วธิตัีดวงจรน้ีกค็อืการมสีติก�ากบั ระงับตัวกไูม่ให้

เกิดตั้งแต่ขั้นผัสสะ หรือถ้าไม่ทัน ก็ใช้สติเข้าไป

ดเูวทนา ตัวกกูจ็ะไม่เกดิขึน้มาเป็นเจ้าของเวทนาเคร
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พูดอีกอย่างคือ ถ้ารักตัวกลัวทุกข์ ก็ต้องกล้า

ที่จะ “ฆ่า” ตัวกูเสียตั้งแต่ต้นมือ อันจะเป็นการ

ตัดตอนวงจรอุบาทว์หรือวงจรแห่งความทุกข์ ซึ่ง

มีอีกชื่อหนึ่งว่า วงจรแห่งปฏิจจสมุปบาท

ที่จริงท่านอาจารย์พุทธทาสยังแนะเรามาก 

กว่านั้น ตัวกูนั้นเกิดจากอวิชชา มีอวิชชาเป็นแม่ 

ดังน้ันท่านจงึสอนว่า “เมือ่แม่ของมนัคอือวชิชา ก็

ให้ฆ่าแม่ของมันเสีย ด้วยวิชชาหรือปัญญาที่รู้ว่า 

ไม่มีอะไรที่ควรยึดมั่นถือมั่น”

สรุปก็คือ เราต้องเรียนรู้ที่จะฆ่าทั้ง “ตัวกู” 

และ “แม่ของตัวกู” คืออวิชชา

การฆ่าอย่างนี้แหละที่เป็นการฆ่าตัดตอนอัน

ประเสริฐสุด ฆ่าตัดตอนอย่างนี้แหละที่ชาวพุทธ

ควรส่งเสริมกันให้มากๆ แทนที่จะไปสนับสนุน

การฆ่าตัดตอนแบบอื่นๆ ซึ่งไม่ได้ช่วยตัดตอน

วงจรอุบาทว์แห่งความทุกข์ทั้งในสังคมและใน

จิตใจอย่างแท้จริงเลย

การฆ่าตัดตอนอันประเสริฐนี้ ท�าไม่ได้ง่าย

นัก แต่ก็ไม่ยากเกินไปหากเรารู้จักเอ้ืออาทรต่อ

ตัวเองอย่างถูกต้อง ที่แล้วมาเรารักตัวเองไม่ถูก

ต้อง เพราะไปเอื้ออาทรต่อกิเลสและอวิชชาเสีย

มากกว่า

ขอให้หันกลบัมาดจิูต หมัน่พจิารณาตน ด�ารง

สติให้มั่น แล้วปัญญาจะเกิดในที่สุด เมื่อนั้นเรา

จะรูจ้กัวธิฆ่ีาตดัตอนวงจรแห่งความทกุข์ และเข้า

ถึงชีวิตที่สุขเกษมศานต์อย่างแท้จริง*

* วารสารเสขิยธรรม ฉบับที่ 57 กรกฎาคม - 

 กันยายน 2546
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เครือข่ายพุทธิกา

การจะรักษาพระศาสนาให้ยั่งยืนนั้นมิใช่หน้าที่

ของคนใดคนหนึ่งหรือบุคคลใดเพียงกลุ ่มเดียว 

ทั้งมิใช่เป็นความรับผิดชอบที่จ�ากัดอยู่กับพระสงฆ์

หรือรัฐบาลเท่านั้น หากเป็นหน้าที่ของชาวพุทธทุก

คนและเป็นความรับผิดชอบทีพ่ระพทุธองค์ทรงมอบ

หมายแก่พุทธบริษัททั้งหลาย

ดงันัน้เมือ่ถงึคราวทีพ่ระพทุธศาสนาประสบภาวะ

วิกฤต จึงควรท่ีชาวพุทธทุกคนจะร่วมมือกันอย่าง

เตม็ก�าลงัความสามารถเพ่ือฟ้ืนฟพูระพทุธศาสนาให้

เจรญิงอกงามและกลบัมามคีวามหมายต่อสงัคมไทย

รวมทั้งยังประโยชน์แก่สังคมโลก

ด้วยเหตุนี้ “เครือข่ายพุทธิกา” จึงเกิดขึ้น เพื่อ

เป็นจุดเริ่มต้นของการมีองค์กรประสานงานในภาค

ประชาชนส�าหรับการเคลื่อนไหวผลักดันให้มีการ

ฟื้นฟูพระพุทธศาสนาอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง

เครอืข่ายพทุธกิา ประกอบด้วยองค์กรสมาชกิ 9 

องค์กร ได้แก่ มูลนิธโิกมลคมีทอง มลูนธิเิดก็ มลูนธิิ

พุทธธรรม มูลนิธิสุขภาพไทย มูลนิธิสานแสงอรุณ 

มูลนิธิสายใยแผ่นดิน เสมสิกขาลัย มูลนิธิเมตตา- 

ธรรมรักษ์ และกลุ่มเสขิยธรรม
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