
จดหมายจากคุกเบอร์มิงแฮม 

16 เมษายน 1963 

เพื่อนนกับวชท่ีรัก 

ขณะท่ีขา้พเจา้ถูกคุมขงัอยูใ่นคุกแห่งเมืองเบอร์มิงแฮมน้ี ขา้พเจา้ไดอ่้านแถลงการณ์ฉบบัล่าสุดของพวก

ท่าน ซ่ึงเรียกกิจกรรมท่ีขา้พเจา้ก าลงัด าเนินอยูว่า่ “ง่ีเง่าและไม่ถูกกาลเทศะ” ไม่บ่อยคร้ังนกัท่ีขา้พเจา้จะมีโอกาส

ตอบขอ้วิพากษว์จิารณ์ต่องานและความคิดของขา้พเจา้ หากขา้พเจา้พยายามจะตอบขอ้วพิากษว์ิจารณ์ทั้งหลายท่ี

กองสุมอยู่บนโต๊ะของขา้พเจา้นั้นแล้ว เลขานุการของขา้พเจา้ ก็คงจะเหลือเวลาให้ท าอย่างอ่ืนได้ไม่มากนัก 

นอกจากเฝ้าเขียนจดหมายโตต้อบเหล่านั้นตลอดทั้งวนั และขา้พเจา้เองก็คงเหลือเวลาไม่มากนกัส าหรับท างาน

สร้างสรรคอ่ื์นเป็นแน่ ทวา่ขา้พเจา้รู้สึกวา่พวกท่านลว้นเป็นผูมี้ความตั้งใจดีและวา่ค าวพิากษน์ั้นก็น่าใคร่ครวญยิ่ง 

ขา้พเจา้จึงอยากจะลองตอบค าแถลงการณ์ของพวกท่าน ดว้ยถอ้ยค าท่ีขา้พเจา้หวงัวา่ จะสุขุมและสมเหตุสมผล

เพียงพอ 

ขา้พเจา้คิดว่าคงตอ้งอธิบายเสียก่อนว่า เหตุใดขา้พเจา้ถึงมาอยู่ในเมืองเบอร์มิงแฮมแห่งน้ี เพราะพวก

ท่านล้วนแล้วแต่ได้รับอิทธิพลจากแนวคิด ซ่ึงไม่เห็นด้วยกบั “พวกคนนอกท่ีแทรกตวัเขา้มา” ข้าพเจา้ได้รับ



เกียรติให้ด ารงต าแหน่งประธานการประชุมผูน้ าคริสต์ชนมลรัฐตอนใต้1 ซ่ึงปฏิบติังานอยู่ในมลรัฐตอนใตทุ้ก

แห่งและมีส านกังานใหญ่อยูใ่นเมืองแอตแลนตา มลรัฐจอร์เจีย 

เรามีองคก์รพนัธมิตรกวา่ 85 องคก์รทัว่รัฐต่างๆทางตอนใต ้หน่ึงในนั้นคือขบวนการคริสตช์นเพื่อสิทธิ

มนุษยชนแห่งอลาบามา2 บ่อยคร้ังท่ีเราใช้ผูป้ฏิบติังาน รวมทั้งทรัพยากรทางการศึกษาและการเงินร่วมกนักบั

องคก์รพนัธมิตร 

หลายเดือนก่อนหนา้น้ี องคก์รพนัธมิตรในอลาบามามาขอให้เราเตรียมพร้อมส าหรับปฏิบติัการไร้ความ

รุนแรง หากเห็นวา่จ าเป็นซ่ึงเราก็ตอบตกลงในทนัที และเม่ือเวลานั้นมาถึงเราจะสามารถท าตามสัญญาท่ีไดใ้หไ้ว ้

ดงันั้นขา้พเจา้พร้อมดว้ยเจา้หน้าท่ีปฏิบติังานอีกหลายคนจึงมาอยู่ท่ีน่ี เพราะขา้พเจา้ไดรั้บเชิญให้มา ขา้พเจา้มา

เพราะมีพนัธกิจขององคก์รอยูท่ี่น่ี 

ท่ีส าคญั ขา้พเจา้มาเพราะมีความอยุติธรรมอยูท่ี่น่ี เช่น เดียวกนักบัท่ีบรรดาศาสดาพยากรณ์เม่ือ 800 ปี

ก่อนคริสตกาลต่างเดินทางออกจากหมู่บา้นของตนไปพร้อมกบั “ด าริของพระผูเ้ป็นเจา้” รอนแรมจากบา้นจาก

เมืองไปสู่ดินแดนอนัห่างไกล เช่นเดียวกบัอคัรสาวกพอล3 ท่ีละทิ้งหมู่บา้นทาซัส4 ของเขาเอาไวเ้บ้ืองหลงัและ

                                                        
1 แปลจากค าวา่ Southern Christian Leadership Conference  
2 แปลจากค าวา่ Alabama Cristian Movement for Human Rights  
3 อคัรสาวกพอล หรือ นกับุญพอล (Apostle Paul or St.Paul, เสียชีวติใน ค.ศ.68) แป็นผูตี้ความและเผยแพร่พนัธกิจขององคเ์ยซู
คนส าคญั 
4 ทาซสั (Tarsus) เป็นนครหลวงแห่งเขตโรมนัแห่งซิลลีเซีย ตั้งแต่ ค.ศ.72 



น าเอาค าสอนของพระเยซูคริสต ์ไปสู่อาณาจกัรกรีก-โรมนัซ่ึงอยูห่่างไกลออกไปอีกมุมโลกหน่ึง ขา้พเจา้เองก็

เช่นกนั ขา้พเจา้ถือเป็นพนัธกิจท่ีจะเผยแผค่  าสอนของพระผูเ้ป็นเจา้ในเร่ืองเสรีภาพไปยงัท่ีอ่ืนๆ ไกลออกไปจาก

บ้านเกิดของข้าพเจ้า และจ าต้องตอบรับเสียงร้องขอความช่วยเหลือจากชาวมาเซโดเนียน5 โดยไม่ลังเล 

เช่นเดียวกนักบันกับุญพอลนั้นเอง 

ยิ่งไปกว่านั้น ขา้พเจา้เขา้ใจดีในความเก่ียวเน่ืองสัมพนัธ์กนัระหวา่งชุมชนและรัฐทั้งหลาย ขา้พเจา้ไม่

อาจน่ิงเฉยอยูใ่นแอตแลนตา โดยไม่สนใจไยดีต่อส่ิงท่ีเกิดข้ึนในเบอร์มิงแฮม ความอยติุธรรมในท่ีใดท่ีหน่ึง ยอ่ม

เป็นภยัคุกคามต่อความยุติธรรมในท่ีอ่ืนๆทั้งมวล  เราต่างเป็นส่วนหน่ึงของเครือข่ายการพึ่งพาอาศยัท่ีถกัทอข้ึน

เป็นอาภรณ์แห่งชะตากรรมเดียวกนั ส่ิงท่ีมีผลโดยตรงต่อใครคนหน่ึงก็ยอ่มส่งผลโดยออ้มกบัคนอ่ืนๆทั้งหมด

ด้วย เราไม่สามารถใช้ชีวิตอยู่บนแนวคิดอนัคับแคบเร่ือง “มือท่ีสาม” ได้อีกต่อไป ใครก็ตามท่ีอาศยัอยู่ใน

สหรัฐอเมริกา ไม่อาจถูกมองวา่เป็นคนนอกภายในเขตแดนประเทศเดียวกนัน้ี 

พวกท่านดูแคลนการชุมนุมท่ีเบอร์มิงแฮม หากขา้พเจา้เสียใจ ท่ีตอ้งช้ีใหเ้ห็นวา่แถลงการณ์ของพวกท่าน 

กลบัไม่ไดแ้ยแสต่อเง่ือนไขท่ีก่อให้เกิดการชุมนุมดงักล่าวแมแ้ต่นอ้ย ขา้พเจา้มัน่ใจวา่ไม่มีพวกท่านใดท่ีประสงค์

จะวิเคราะห์ใคร่ครวญถึงเร่ืองน้ีอย่างผิวเผิน คือใส่ใจเฉพาะกบัผลท่ีเกิดข้ึนโดยไม่ให้ความส าคญักบัสาเหตุท่ี

                                                        
5 มาเซโดเนีย (Marcedonia) เป็นช่ือเรียกดินแดนในประวติัศาสตร์ ท่ีมีพ้ืนท่ีครอบคลุมบางส่วนของยูโกสลาเวีย กรีซ และ
บลัแกเรีย 



แท้จริง เป็นท่ีน่าเสียดายว่ามีการชุมนุมประท้วงดงักล่าวเกิดข้ึนในเบอร์มิงแฮม แต่กลบัน่าเสียดายยิ่งกว่า ท่ี

โครงสร้างอ านาจของชนผวิขาวในบา้นเมืองน้ี ท าใหชุ้มชนนิโกรไม่มีทางเลือกใดอ่ืน 

การต่อสู้โดยสันติวิธี ล้วนประกอบด้วยส่ีขั้นตอน ได้แก่การรวบรวมข้อเท็จจริงเพื่อประเมินว่าเกิด

ความอยติุธรรมข้ึนท่ีใด การเจรจาต่อรอง การช าระจิตใจของตนให้บริสุทธ์ิ และการลงมือปฏิบติัการ เราไดผ้า่น

ขั้นตอนทั้งหมดน้ีมาแล้วในเบอร์มิงแฮม คงไม่สามารถปฏิเสธขอ้เท็จจริงท่ีว่า ชุมชนแห่งน้ีเต็มไปด้วยความ 

อยุติธรรมทางเช้ือชาติ อาจถือได้ว่าเบอร์มิงแฮมเป็นเมืองท่ีมีการกีดกันเช้ือชาติและสีผิวมากท่ีสุดใน

สหรัฐอเมริกา 

ประวติัความเห้ียมโหดอนัน่ารังเกียจของเมืองแห่งน้ี เป็นท่ีรับรู้กนัไปทัว่ บรรดานิโกรตอ้งเผชิญกบั

ความอยุติธรรม แมก้ระทัง่ในศาล มีคดีการวางระเบิดบา้นนิโกรและโบสถ์ ท่ียงัหาตวัผูก้ระท าผิดไม่ไดเ้พิ่มมาก

ข้ึนเร่ือยๆ ในเบอร์มิงแฮม เม่ือเปรียบเทียบกบัเมืองอ่ืนๆในประเทศน้ี ผูน้  านิโกรพยายามจะเจรจากบัผูบ้ริหาร

ของเมืองในเง่ือนไขเหล่าน้ี แต่กลบัไดรั้บการปฏิเสธท่ีจะเขา้ร่วมการเจรจาอยูเ่ร่ือยมา 

คร้ันแลว้โอกาสท่ีจะเจรจากบับรรดาผูน้ ากลุ่มเศรษฐกิจของเบอร์มิงแฮมก็มาถึง เม่ือเดือนกนัยายนท่ีผา่น

มา บรรดาพ่อคา้เหล่านั้น ให้ค  ามัน่ในเร่ืองต่างๆ ระหวา่งการเจรจา เป็นตน้วา่ จะเอาป้ายท่ีมีขอ้ความเหยียดเช้ือ

ชาติออกไปจากหนา้ร้าน 



ดว้ยค ามัน่สัญญาเหล่านั้น สาธุคุณเฟรด ชตัเติลเวิร์ธ6 และบรรดาผูน้ าของขบวนการคริสต์ชนเพื่อสิทธิ

มนุษยชนแห่งอลาบามา จึงยอมตกลงท่ีจะยุติการชุมนุมทั้งหมด แต่เม่ือเวลาล่วงเลยไป เดือนแลว้เดือนเล่า เราจึง

ตระหนกัวา่ พวกเราลว้นตกเป็นเหยือ่ของค าสัญญาปากเปล่าเหล่านั้น มีป้ายเพียงไม่ก่ีป้ายท่ีถูกปลดออกไปและก็

เกิดข้ึนเพียงชัว่คราว สุดทา้ยบรรดาร้านรวงต่างๆก็น าป้ายเหล่านั้นกลบัมาแขวนไวต้ามเดิม ส่วนป้ายอ่ืนๆ ยงัคง

อยูท่ี่เดิมไม่เปล่ียนแปลง 

จากประสบการณ์หลายคร้ังท่ีผา่นมา ความหวงัของพวกเราตอ้งพงัทลายลง และถูกแทนท่ีดว้ยเงาแห่ง

ความผดิหวงัอนัใหญ่หลวง เราไม่มีทางเลือกอ่ืนนอกจากเตรียมพร้อมส าหรับปฏิบติัการโดยเราจะใชร่้างกายของ

เราเป็นเป็นเคร่ืองมือ เพื่อปลุกมโนธรรมของชุมชนทอ้งถ่ินและของทั้งประเทศ ให้เห็นถึงความทุกขย์ากของเรา 

ดว้ยตระหนกัถึงความยากล าบากต่างๆท่ีจะติดตามมา 

เราจึงเร่ิมกระบวนการช าระจิตใจให้บริสุทธ์ิ เราไดเ้ร่ิมตน้การสัมมนาเชิงปฏิบติัการเร่ืองสันติวิธีอยา่ง

ต่อเน่ือง และจะเฝ้าถามตวัเองอยูเ่สมอวา่ “คุณจะยอมถูกทุบตีโดยไม่ตอบโตไ้ดห้รือไม่”  “คุณจะยอมทนความ

ล าบากในคุกได้หรือไม่” เราจึงตดัสินใจจะลงมือปฏิบติัการในช่วงเทศกาลอีสเตอร์ เพราะนอกจากเทศกาล

คริสต์มาสแลว้ เทศกาลอีสเตอร์เป็นช่วงเวลาท่ีผูค้นออกจบัจ่ายซ้ือของกนัมากท่ีสุดของปี เรารู้ว่าการคว  ่าบาตร

                                                        
6 สาธุคุณเฟรด ชัตเติลเวิร์ธ (Reverend Fred Shuttleworth) เป็นนักรณรงค์สิทธิพลเมืองคนส าคญั และเป็นผูก่้อตั้งขบวนการ
คริสตช์นเพ่ือสิทธิมนุษยชนแห่งอลาบามา (Alabama Christian Movement for Human Rights) ในปี 1956 



ทางเศรษฐกิจอยา่งจริงจงั จะมีผลส าคญัต่อความส าเร็จของปฏิบติัการไร้ความรุนแรง เราจึงรู้สึกวา่น่ีเป็นเวลาท่ีดี

ท่ีสุดท่ีจะกดดนับรรดาพอ่คา้ นกัธุรกิจ เพื่อน าไปสู่การเปล่ียนแปลงท่ีตอ้งการ 

เราตระหนักว่าก าลงัจะมีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีแห่งเบอร์มิงแฮมในเดือนมีนาคม จึงตดัสินใจ

ในทนัทีว่าจะมีการเล่ือนการรณรงค์ออกไปจนกระทั่งหลังวนัเลือกตั้ง เม่ือเราพบว่ากรรมาธิการสวสัดิการ

สาธารณะ ยจีูน คอนเนอร์ “จอมมุทะลุ” ไดรั้บเสียงสนบัสนุนมากจนถือเป็นคู่แข่งคนส าคญั เราจึงตดัสินใจเล่ือน

การรณรงคป์ฏิบติัการออกไปอีกคร้ัง จนกระทัง่หลงัวนัประกาศผลการเลือกตั้ง เพื่อวา่การชุมนุมประทว้งของเรา 

จะไม่ถูกใชเ้ป็นประเด็นทางการเมือง เราเองก็เหมือนกบัคนอ่ืนๆ ท่ีรอคอยจะไดเ้ห็นคุณคอนเนอร์พา่ยแพ ้

ดว้ยเหตุน้ี ท าให้เรายอมเล่ือนการรณรงค์ออกไปคร้ังแล้วคร้ังเล่า แต่แล้วเม่ือค านึงถึงความจ าเป็นต่อ

ชุมชนแห่งน้ี เราจึงตดัสินใจกนัวา่จะไม่เล่ือนการรณรงคป์ฏิบติัการไร้ความรุนแรงของเราอีกต่อไป 

พวกท่านอาจจะถามว่า “ท าไมตอ้งใช้ปฏิบัติการ (ไร้ความรุนแรง) ท าไมจึงต้องใช้การนั่งประท้วง 

เดินขบวน หรืออ่ืนๆ การเจรจาไม่ไดเ้ป็นวธีิท่ีดีกวา่หรอกหรือ” พวกท่านน่าจะพูดถูกท่ีเรียกร้องใหมี้การเจรจา 

อนัท่ีจริงการเจรจาน่ีเองท่ีเป็นจุดมุ่งหมายของปฏิบติัการไร้ความรุนแรง คือ มุ่งก่อให้เกิดวิกฤตและคง

ความตึงเครียดนั้นไวเ้พื่อใหชุ้มนท่ีเคยปฏิเสธการเจรจามาโดยตลอดตอ้งเผชิญหนา้กบัปัญหาเหล่านั้น 



ปฏิบติัการไร้ความรุนแรงมุ่งท าให้ประเด็นโดดเด่นจนไม่สามารถเพิกเฉยไดอี้กต่อไป ท่ีขา้พเจา้อา้งว่า 

การก่อให้เกิดความตึงเครียดเป็นผลส่วนหน่ึงของอารยะขดัขืนนั้น อาจจะฟังดูน่าตกใจไปสักหน่อย แต่ขา้พเจา้

จ  าตอ้งสารภาพวา่ ขา้พเจา้ไม่ไดเ้กรงกลวัต่อค าวา่ “ความตึงเครียด” นั้นแต่อยา่งใด 

ขา้พเจา้ไม่เห็นดว้ยกบัการเผชิญหน้าดว้ยความรุนแรงเลย แต่ก็ยงัมีการเผชิญหน้าในแบบท่ีสร้างสรรค์

และไม่ใช้ความรุนแรงซ่ึงจ าเป็นต่อความเจริญก้าวหน้า เช่นเดียวกับท่ีโสเกรตีสเห็นว่ามีความจ าเป็นท่ีจะ

ก่อให้เกิดความขดัแยง้ภายในจิตใจ เพื่อว่าบุคคลจะสามารถกา้วขา้มความงมงายในมายาคติ และเศษเส้ียวของ

ความจริงไปสู่อาณาจกัรอิสระแห่งการครุ่นคิด วิเคราะห์ อยา่งสร้างสรรคแ์ละเป็นกลาง เราเห็นถึงความจ าเป็น

ของตวัไรแห่งสันติวธีิเพื่อก่อให้เกิดความตึงเครียดในสังคม และจะช่วยใหผู้ค้นพน้จากหุบเหวมืดแห่งอคติ และ

การเหยยีดเช้ือชาติ สีผวิ ไปสู่ภราดรภาพและความเขา้ใจอนัสูงส่ง 

จุดมุ่งหมายของปฏิบติัการไร้ความรุนแรง คือการก่อให้เกิดสถานการณ์ซ่ึงเต็มไปด้วยวิกฤต อนัจะ

น าไปสู่การเปิดประตูเจรจาอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ ดงันั้นขา้พเจา้จึงเห็นพอ้งกบัการเรียกร้องให้มีการเจรจาของ

พวกท่าน มลรัฐทางใตอ้นัเป็นท่ีรักของพวกเรา ตอ้งจมอยูใ่นความพยายามพร ่ าพูดท่ีไร้คนฟังและไร้ผล แทนท่ีจะ

เป็นการสานเสวนามาเป็นเวลายาวนานเกินไปแลว้ 

ประเด็นหน่ึงในแถลงการณ์ของพวกท่าน ระบุวา่ส่ิงท่ีขา้พเจา้และสหายด าเนินอยูใ่นเบอร์มิงแฮมนั้น ไม่

ถูกกาลเทศะ บา้งก็ถามวา่ “ท าไมท่านถึงไม่ใหผู้บ้ริหารเมืองชุดใหม่ไดมี้เวลาท าอะไรบา้ง” ค  าตอบเดียวท่ีขา้พเจา้



จะสามารถให้ไดต่้อค าถามน้ีคือผูบ้ริหารชุดใหม่ของเบอร์มิงแฮม จ าเป็นตอ้งถูกกระตุน้เช่นเดียวกบัชุดเก่าท่ีหมด

วาระไปก่อนท่ีพวกเขาจะลงมือท าอะไร เราคงจะท าผดิอยา่งน่าเสียดาย หากคิดวา่การเลือกตั้งท่ีไดอ้ลัเบิร์ต เบาต์

เวลล ์มาเป็นนายกเทศมนตรี จะน าการปกครองท่ีดีมาสู่เบอร์มิงแฮม 

ขณะท่ีคุณเบาตเ์วลลเ์ป็นคนสุภาพอ่อนโยนมากกวา่คุณคอนเนอร์ แต่ทั้งคู่ก็เป็นพวกเหยียดเช้ือชาติ สีผิว 

ท่ีเห็นดีเห็นงามกบัการคงสภาพท่ีเป็นอยูเ่อาไว ้

ขา้พเจา้เคยหวงัว่าคุณเบาต์เวลล์จะมีเหตุผล เพียงพอท่ีจะเห็นความไร้สาระของการรณรงคต่์อตา้นการ

เลิกเหยียดเช้ือชาติสีผิว ทว่าเขาก็ไม่อาจเล็งเห็นส่ิงนั้นได้ โดยปราศจากการกดดนัจากกลุ่มผูอุ้ทิศตนเพื่อสิทธิ

พลเมือง 

เพื่อนนกับวชท่ีรัก ขา้พเจา้จ  าตอ้งแจกแจงแก่พวกท่านวา่ไม่เคยมีคร้ังใดเลยท่ีเราจะไดรั้บสิทธิเพิ่มข้ึนใน

ฐานะพลเมือง โดยปราศจากการกดดนัอยา่งเด็ดเด่ียวภายในกรอบของกฎหมายและสันติวธีิ 

น่าเสียดายท่ีขอ้เท็จจริงทางประวติัศาสตร์ช้ีให้เห็นวา่ กลุ่มอภิสิทธ์ิไม่ใคร่จะยอมละซ่ึงสิทธิเหล่านั้นโดย

สมคัรใจ แมว้่าปัจเจกบุคคลอาจเห็นแสงธรรมและยอมสละซ่ึงท่าทีอยุติธรรมโดยสมคัรใจได้ แต่อย่างท่ีไรน์

โฮลด ์นีบูร์7 เคยเตือนเราไวว้า่กลุ่มบุคคลนั้นมีแนวโนม้จะไร้ศีลธรรมเสียยิง่กวา่ปัจเจก 

                                                        
7 ไรน์โฮลด์ นีบูร์ หรือคาร์ล พอล ไรน์โฮลด์ นีบูร์ (Karl Paul Reinhold Niebuhr, 1892-1971) เป็นหน่ึงในผูร่้วมก่อตั้งสมาคม
แห่งคริสตช์นสงัคมนิยม (The Fellowship of Socialist Christians)  



เราเรียนรู้ผา่นประสบการณ์อนัเจ็บปวดวา่ เสรีภาพนั้นไม่เคยไดรั้บมาจากผูก้ดข่ีโดยสมคัรใจ แต่จ าตอ้ง

เกิดข้ึนผ่านการเรียกร้องของผูถู้กกดข่ี ขา้พเจา้ไม่มีทางเขา้ร่วมในปฏิบติัการไร้ความรุนแรงอยา่ง “ถูกตอ้งตาม

กาลเทศะ” ไดเ้ลย ในมุมมองของผูไ้ม่เคยทุกขย์ากล าบากจากพิษภยัแห่งการเหยยีดเช้ือชาติสีผวิ 

หลายปีมาน้ีขา้พเจา้มกัไดย้ินค าวา่ “รอก่อน” ซ่ึงดงักอ้งคุน้เคยอยูใ่นหูของนิโกรทุกคน ค าวา่ “รอก่อน” 

น้ีแทบจะแปลวา่ “ไม่มีทาง”เสมอ เราควรตระหนกัดว้ยมโนธรรมของเราเสียทีว่า “ความยุติธรรมท่ีมาถึงล่าช้า

เกินไปแทจ้ริงคือความยติุธรรมท่ีจะไม่มีวนัเกิดข้ึนเลย” 

พวกเราจ าตอ้งรอคอยสิทธิตามรัฐธรรมนูญ และสิทธิท่ีพระผูเ้ ป็นเจา้ประทานมาให้กนัมากกว่า 340 ปี

แลว้ ประเทศต่างๆในเอเชียและแอฟริกา ก าลงัเคล่ือนไปสู่การไดรั้บอิสรภาพทางการเมืองอยา่งรวดเร็ว แต่เรา

เองกลบัคืบคลานอยา่งเช่ืองชา้ไปสู่สิทธิท่ีจะซ้ือกาแฟสักถว้ยจากร้านอาหาร 

บางทีอาจจะเป็นเร่ืองง่ายส าหรับคนท่ีไม่เคยรู้สึกถึงพิษสงความทุกขท์รมาน จากการแบ่งแยกเช้ือชาติ สี

ผิวท่ีจะพูดว่า “รอก่อน” แต่หากวา่คุณเคยเห็นฝูงชนท่ีบา้คลัง่แขวนคอพ่อและแม่ของคุณตามอ าเภอใจ ซ ้ ายงัจบั

พี่สาวนอ้งชายของคุณถ่วงน ้าดว้ยความคึกคะนอง เม่ือคุณไดเ้ห็นเจา้หนา้ท่ีต ารวจผูเ้ป่ียมดว้ยความเกลียดชงั พร ่ า

สาปแช่ง เตะ และแมก้ระทัง่ฆ่าพี่นอ้งผิวสีของคุณ เม่ือเห็นพี่นอ้งนิโกรของคุณกวา่ 20 ลา้นคน ตอ้งถูกปิดกั้นอดั

แน่นอยู่ภายในกรงขงัของความจนยาก ท่ามกลางสังคมอนัมัง่คัง่ เม่ือคุณพบว่าตวัเองพูดจาตะกุกตะกกัข้ึนมา

ทนัทีท่ีลูกสาววยัหกขวบถามถึงเหตุผลว่า ท าไมเธอจึงไม่สามารถไปเท่ียวสวนสนุกซ่ึงเพิ่งโฆษณาให้เห็นทาง



โทรทศัน์ และไดเ้ห็นน ้ าตาอาบแกม้ของเธอ เม่ือไดรั้บค าตอบวา่ สวนสนุกฟันทาวน์นั้นไม่เปิดให้เด็กผวิสีเขา้ไป

เล่นสนุก ซ ้ ายงัไดเ้ห็นเคา้เมฆแห่งความรู้สึกต ่าตอ้ย เร่ิมก่อตวัข้ึนในความนึกคิดของเธอ และเห็นว่าเธอเร่ิมจะ

บิดเบือนความคิดในจิตใตส้ านึกเป็นความขมข่ืนต่อคนขาว 

เม่ือคุณจ าต้องสรรหาค าตอบส าหรับลูกชายวยัห้าขวบท่ีเฝ้าถามว่า “พ่อครับ ท าไมพวกผิวขาวถึงได้

ปฏิบติัต่อคนผิวสีอยา่งโหดร้ายนกั” เม่ือคุณขบัรถขา้มประเทศและพบวา่คุณตอ้งซุกหัวนอนอยูแ่ต่ในรถท่ีแสน

จะอึดอดัคบัแคบคืนแล้วคืนเล่า เพียงเพราะไม่ได้รับการตอ้นรับจากโรงแรมใดเลย เม่ือคุณรู้สึกว่าถูกดูหม่ิน

เหยียดหยามวนัแลว้วนัเล่า จากป้ายขอ้ความ “ชนผิวขาว” และ “คนผิวสี” เม่ือช่ือตน้ของคุณกลายเป็น “นิโกร” 

ช่ือกลางเป็น “ไอห้นู” (ไม่ว่าคุณจะอายุมากเท่าไรแลว้ก็ตาม) และนามสกุลเป็น “จอห์น” ซ ้ าภรรยาและมารดา

ของคุณก็ไม่เคยถูกเอ่ยถึงอยา่งให้เกียรติวา่ “คุณนาย” เลย เม่ือคุณรู้สึกคบัขอ้งใจอยา่งไม่รู้จบส้ินในตอนกลางวนั 

และถูกหลอกหลอนในเวลากลางคืน จากขอ้เท็จจริงวา่คุณเป็นนิโกร ท่ีตอ้งใชชี้วติอยา่งลบัๆล่อๆโดยไม่แน่ใจวา่

จะคาดหวงัอะไรได้อีก และเฝ้าวา้วุ่นกบัความหวาดกลวัภายในใจและความขุ่นเคือง เม่ือคุณตอ้งเฝ้าต่อสู้กับ

ความรู้สึกต ่าตอ้ยเช่น “คนไร้ค่า” เม่ือนั้นแล้วพวกท่านจึงจะเขา้ใจว่า เหตุใดพวกเราถึงเห็นว่าการรอคอยนั้น

ยากเยน็แสนเข็ญเพียงใด ถึงเวลาแลว้ท่ีผูค้นจะยืนหยดัและไม่ยินยอมให้ถูกผลกัไสกลบัลงไปสู้หุบเหวลึกแห่ง

ความส้ินหวงั ขา้พเจา้หวงัวา่พวกท่านทั้งหลายจะเขา้ใจวา่การหมดความอดทนของพวกเรานั้น ทั้งชอบธรรมและ

ยากจะหลีกเล่ียงได ้



พวกท่านดูจะกงัวลกนัมากต่อความพยายามในการฝ่าฝืนกฎหมายของเรา ซ่ึงย่อมเป็นส่ิงท่ีควรกระท า 

เพราะเราเองท่ีเฝ้าเรียกร้องอย่างขมีขมันให้ผูค้นปฏิบัติตามค าพิพากษาศาลฎีกาในปี 1954 ท่ีตดัสินว่าการ

แบ่งแยกสีผวิ ภายในโรงเรียนของรัฐนั้นเป็นส่ิงผดิกฎหมาย 

หากมองอย่างผิวเผิน พวกท่านอาจเห็นว่าการฝ่าฝืนกฎหมายของเรานั้นขดัแยง้กบัขอ้เรียกร้องขา้งตน้

อยา่งส้ินเชิง บางคนอาจถามวา่ “คุณจะสนบัสนุนใหฝ่้าฝืนกฎหมายบางขอ้ ขณะท่ีให้ปฏิบติัตามกฎหมายขอ้อ่ืนๆ

ไดอ้ยา่งไร” ค  าตอบนั้นมีอยูใ่นขอ้เท็จจริงท่ีวา่กฎหมายนั้นมีอยูส่องจ าพวก คือ กฎหมายท่ีเป็นธรรมและไม่เป็น

ธรรม 

คนเราลว้นมีความรับผิดชอบไม่เพียงทางกฎหมาย แต่ยงัรวมถึงทางศีลธรรมท่ีจะปฏิบติัตามกฎหมายท่ี

เป็นธรรม ในทางตรงกันข้ามเรามีความรับผิดชอบทางศีลธรรมท่ีจะไม่ปฏิบัติตามกฎหมายท่ีไม่เป็นธรรม 

ขา้พเจา้เห็นดว้ยกบันกับุญออกสัติน8ท่ีวา่ “กฎหมายท่ีไม่เป็นธรรมไม่คู่ควรถือเป็นกฎหมายเลยแมแ้ต่นอ้ย 

แลว้อะไรคือความแตกต่างระหวา่งกฎหมายทั้งสองจ าพวก เราจะตดัสินไดอ้ยา่งไรวา่ กฎหมายฉบบัใด

เป็นธรรมหรือไม่เป็นธรรม กฎหมายท่ีเป็นธรรมนั้นคือมาตรฐานท่ีมนุษยก์ าหนดข้ึน ซ่ึงสอดคล้องกับกฎ

ศีลธรรมหรือกฎแห่งพระผูเ้ป็นเจา้ ส่วนกฎหมายท่ีไม่เป็นธรรม ก็คือมาตรฐานท่ีขดัแยง้กบักฎศีลธรรม 

                                                        
8 นักบุญออกสัติน (St.Augustine, ค.ศ.354-430) คือหน่ึงในส่ีปราชญ์ผูย้ิ่งใหญ่แห่งศาสนจกัรโรมนัคาทอลิก ซ่ึงมีอิทธิพลอย่าง
กวา้งขวางในจุดยนืและแนวคิดทางเทววทิยาคริสตศ์าสนา 



ทั้งน้ีตรงกบัท่ีนักบุญโธมสั อะไควนัส9 กล่าวไวว้่า กฎหมายท่ีไม่เป็นธรรมคือกฎของมนุษย ์ซ่ึงไม่มี

รากฐานอยูบ่นกฎอนัเป็นนิรันดร์และกฎธรรมชาติ กฎหมายใดๆท่ีช่วยยกระดบัความเป็นมนุษย ์ยอ่มถือวา่เป็น

ธรรม ทวา่กฎหมายท่ีท าใหค้วามเป็นมนุษยเ์ส่ือมทรามลง ถือวา่ไม่เป็นธรรม กฎการแบ่งแยกเช้ือชาติสีผวิทั้งมวล 

ถือวา่ไม่เป็นธรรมเพราะการแบ่งแยกเช้ือชาติสีผิวนั้นบิดเบือนจิตวิญญาณและท าให้ความเป็นมนุษยเ์ส่ือมทราม 

กฎหมายเหล่านั้นส่งผลให้เกิดความนึกคิดแบบผดิๆ ในหมู่พวกนิยมการแบ่งแยกสีผวิวา่พวกตนเหนือกวา่ ดีกวา่ 

ขณะท่ีพวกท่ีถูกแบ่งแยกสีผิวก็รู้สึกว่าตนเองต ่าตอ้ย หากจะใช้ศพัท์เฉพาะของนักปรัชญาชาวยิวมาร์ติน บิว

เบอร์10 แลว้ การแบ่งแยกเช้ือชาติสีผวิเป็นการแทนท่ีความสัมพนัธ์แบบ “ฉนั-คุณ” (I – Thou) ดว้ยความสัมพนัธ์

แบบ “ขา้-มนั”  (I-It) และกลายเป็นการเอาคนไปเปรียบเป็นส่ิงของ 

ดงันั้นการแบ่งแยกเช้ือชาติสีผวิ จึงไม่เพียงเป็นความอยติุธรรมทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม หากยงั

ผดิศีลธรรมและเลวร้ายยิ่ง พอล ทิลลิช11 เคยกล่าวไวว้า่ บาปก็คือการแบ่งแยก แลว้การแบ่งแยกเช้ือชาติสีผิวนั้น 

มิใช่การแสดงออกถึงการแบ่งแยกอนัน่าเศร้าของมนุษย ์ความเหินห่างอนัเลวร้าย และความไร้ศีลธรรมอย่าง   

ร้ายกาจท่ียงัคงด ารงอยูห่รอกหรือ ดว้ยเหตุน้ีขา้พเจา้จึงสามารถสนบัสนุนใหผู้ค้นปฏิบติัตามค าพิพากษาศาลฎีกา

                                                        
9 นกับุญโธมสั อะไควนสั (St.Thomas Aquinas, ค.ศ.1225-1274) เป็นนกัปรัชญาคาทอลิกและนกัเทววทิยาชาวอิตาเลียน 
10 มาร์ติน บิวเบอร์ (Martin Buber, ค.ศ.1878-1965) เป็นนกัปรัชญาท่ีใชค้  าวา่สานเสวนา (Dialogue) เป็นคร้ังแรกเม่ือปี 1914 เพื่อ
อธิบายวิธีการแลกเปล่ียนขอ้คิดเห็นของมนุษย ์ซ่ึงแต่ละฝ่ายสามารถชกัน าให้เกิดการปรับเปล่ียนความคิดของอีกฝ่ายหน่ึงได ้
ดว้ยความตระหนกัในคุณค่าของกนัและกนัอยา่งแทจ้ริง 
11 พอล ทิลลิช (Paul Tillich, ค.ศ.1886-1965) เป็นนักเทววิทยาเช้ือสายเยอรมนั-อเมริกนัและถือเป็นนักเทววิทยานิกายโปรเตส
แตนทค์นส าคญัแห่งศตวรรษท่ี 20 



ในปี 1954 ไดเ้พราะเป็นกฎหมายท่ีถูกตอ้งตามศีลธรรม หากขา้พเจา้ก็ยงัสามารถสนบัสนุนให้ผูค้นเพิกเฉยต่อ

ระเบียบการแบ่งแยกเช้ือชาติและสีผวิไดเ้ช่นกนั เพราะนัน่ลว้นแต่ผดิศีลธรรมทั้งส้ิน 

เราลองมาพิจารณาตวัอย่างท่ีชัดเจนของกฎหมายท่ีเป็นธรรมและไม่เป็นธรรมกนั กฎหมายท่ีไม่เป็น

ธรรมคือมาตรฐานท่ีคนกลุ่มขา้งมาก ทั้งแง่จ  านวนและอ านาจบงัคบัใชก้บัคนกลุ่มน้อยให้เช่ือฟัง แต่พวกตวัเอง

กลับไม่น าไปปฏิบติั  น้ีคือกฎหมายท่ีมีฐานอยู่บนการเลือกปฏิบัติ ในทางกลับกัน กฎหมายท่ีเป็นธรรมคือ

มาตรฐานซ่ึงคนกลุ่มขา้งมาก ผลกัดนัให้กลุ่มขา้งน้อยปฏิบติัและพวกตนก็ปฏิบติัตามด้วย น้ีคือกฎหมายบน

พื้นฐานแห่งความเสมอภาค 

ขา้พเจา้ใครขอหยิบยกเหตุผลอีกประการหน่ึง กฎหมายยอ่มไม่เป็นธรรม หากท าให้คนกลุ่มน้อยไดรั้บ

ผลกระทบจากการถูกจ ากดัสิทธิเลือกตั้ง คือ ไม่มีส่วนร่วมในการบญัญติัหรือประมวลกฎหมาย ใครเลยจะกล่าว

ไดว้า่ สภานิติบญัญติัแห่งอลาบามาซ่ึงตรากฎหมายแบ่งแยกเช้ือชาติสีผิวในมลรัฐนั้น เป็นผลมาจากการเลือกตั้ง

ท่ีเป็นประชาธิปไตย กลวิธีเจา้เล่ห์เพทุบายต่างๆนานาถูกน ามาใช้ทัว่ไปในอลาบามา เพื่อป้องกนัไม่ให้นิโกร 

สามารถลงทะเบียนเป็นผูมี้สิทธิเลือกตั้งได้ ซ ้ ายงัมีบางเขตท่ีแมนิ้โกรจะเป็นประชากรส่วนมาก แต่กลบัไม่มี      

นิโกรได้ลงทะเบียนเลือกตั้ งแม้แต่คนเดียว เรายงัจะสามารถบัญญัติกฎหมายอันใด ท่ีมีโครงสร้างเป็น

ประชาธิปไตยภายใตภ้าวะแวดลอ้มแบบน้ีไดอี้กหรือ 



บางคร้ังกฎหมายบางฉบบั ก็ดูวา่เป็นธรรมจากภายนอกแต่กลบัไม่เป็นธรรมเม่ือน าไปปฏิบติั เป็นตน้วา่ 

ขา้พเจา้เคยถูกจบักุมในขอ้หาเดินขบวนโดยไม่ไดรั้บอนุญาต แมว้่ากฎระเบียบท่ีก าหนดให้ตอ้งไดรั้บอนุญาต

ก่อนการเดินขบวนนั้น เป็นส่ิงท่ีถูกตอ้ง หากแต่กฎระเบียบดงักวา่ กลบัไม่เป็นธรรมเม่ือถูกน ามาใชเ้พื่อคงไวซ่ึ้ง

การแบ่งแยกเช้ือชาติสีผวิ ทั้งยงัเป็นการปฏิเสธสิทธิพลเมืองขอ้แรกในอนัท่ีจะรวมกลุ่มและประทว้งอยา่งสงบ 

ขา้พเจา้หวงัวา่พวกท่านจะเห็นถึงความแตกต่างขา้งตน้ท่ีขา้พเจา้พยายามจะช้ีให้เห็น ทั้งน้ี ขา้พเจา้มิได้

จะสนบัสนุนใหห้ลบเล่ียงหรือต่อตา้นกฎหมายตามแนวทางของพวกแบ่งแยกเช้ือชาติสีผวิหวัรุนแรงแต่ประการ

ใด นัน่รังแต่จะน าไปสู่ความสับสนวุน่วาย การละเมิดกฎหมายท่ีไม่เป็นธรรม จะตอ้งกระท าอย่างเปิดเผย ดว้ย

ความรักและดว้ยความเต็มใจท่ีจะไดรั้บโทษ ขา้พเจา้เช่ือว่าผูล้ะเมิดกฎหมายท่ีมโนธรรมของเขาบอกวา่ ไม่เป็น

ธรรมและพร้อมจะรับการลงโทษคุมขงั เพื่อกระตุน้ความรู้สึกผดิชอบของชุมชนถึงความอยติุธรรมท่ีด ารงอยูน่ั้น 

แทจ้ริงแลว้เป็นผูท่ี้มีความเคารพในกฎหมายอยา่งสูงสุด 

แน่นอนวา่อารยะขดัขืนในรูปแบบน้ี ไม่ใช่ส่ิงแปลกใหม่อนัใดเลย มนัเคยเกิดข้ึนเม่ือชาดรัค เมชาช และ 

อเบดเนโก12 ปฏิเสธท่ีจะปฏิบติัตามกฎหมายแห่งกษตัริย์เนบูชัดเนซซาร์13เพราะคิดว่าเป็นการสั่นคลอนกฎ

                                                        
12 ชาดรัค (Shadrach)  เมชาช (Meshach) และ อเบดเนโก(Abednego)ด ารงต าแหน่งขนัทีในขณะท่ีกษตัริยเ์นบูชดัเนซซาร์เขา้
ปกครองเยรูซาเล็ม และมีพระบญัชาให้ประชาชนบูชาเล่ือมใสพระองค ์หากพระเป็นเจา้เคยมีรับสั่งกบัประชาชนแห่งอิสราเอล
ให้บูชาพระองคแ์ต่เพียงผูเ้ดียว ขนัทีทั้งสามจึงเพิกเฉยต่อพระบญัชาของกษตัริยเ์นบูชดัเนซซาร์ และถูกลงทณัฑด์ว้ยการจบัมดั
และโยนเขา้กองไฟ  



ศีลธรรมท่ีสูงส่งกว่า แมค้ริสต์ชนในสมยัก่อนเอง ก็เคยกระท าอารยะขดัขืนไวอ้ย่างงดงาม พวกเขาพร้อมจะ

เผชิญกบัสิงโตท่ีหิวโซและความเจ็บปวดจากเคร่ืองทรมาน แทนท่ีจะยอมรับกฎหมายอนัไม่เป็นธรรมแห่ง

อาณาจกัรโรมนั เสรีภาพทางวชิาการในทุกวนัน้ี เป็นไปไดเ้พราะโสเกรตีสเลือกใชอ้ารยะขดัขืนอยูไ่ม่มากก็นอ้ย 

ในประเทศของเราน้ีเอง กรณีชาวอาณานิคมโยนใบชาลงทะเล เพื่อประทว้งการเก็บภาษีใบชาขององักฤษ14 ก็ถือ

วา่เป็นตวัอยา่งอนัโดดเด่นของอารยะขดัขืน 

เราไม่ควรจะลืมวา่ทุกส่ิงท่ีอดอล์ฟ ฮิตเลอร์ท าในเยอรมณีลว้น “ถูกตอ้งตามกฎหมาย” และทุกส่ิงท่ีกลุ่ม

ต่อสู้เพื่ออิสรภาพฮงักาเรียนกระท าในฮงัการี ลว้นแต่ “ผิดกฎหมาย” การให้ความช่วยเหลือแก่ชาวยิวในเยอรมนี 

ในสมยัของฮิตเลอร์ถือเป็นส่ิง “ผิดกฎหมาย” กระนั้นก็ตาม ขา้พเจา้มัน่ใจวา่หากขา้พเจา้มีชีวิตอยูใ่นเยอรมนีใน

ช่วงเวลานั้ น ข้าพเจ้าก็ย่อมจะร่วมช่วยเหลือพี่น้องชาวยิวด้วยเป็นแน่ หากว่าวนัน้ีข้าพเจ้าอยู่ในประเทศ

คอมมิวนิสตซ่ึ์งหลกัศรัทธาแห่งคริสตศ์าสนาถูกปราบปรามอยา่งหนกั ขา้พเจา้ก็คงจะออกมาสนบัสนุนการไม่

ปฏิบติัตามกฎหมาย ต่อตา้นศาสนาในประเทศเหล่านั้นอยา่งเปิดเผย 

                                                                                                                                                                                   
13 กษตัริยเ์นบูชัดเนซซาร์ (Nebuchadnezzar) ข้ึนครองอาณาจักรจูดาห์ (ปัจจุบันคือประเทศอิสราเอล) ประมาณ 600 ปีก่อน
คริสตกาล และปกครองอาณาจกัรดว้ยความเยอ่หยิง่และทารุณโหดร้าย 
14 มกัรู้จกักนัในช่ือ Boston Tea Party เกิดข้ึนในปี 1773 เพ่ือแสดงใหเ้ห็นถึงการต่อตา้นการเก็บภาษีใบชาของอาณานิคม 13 แห่ง
ตามชายฝ่ังระวนัออกของสหรัฐฯ และดินแดนโดยรอบ ต่อเจา้อาณานิคมองักฤษ และถือเป็นชนวนหน่ึงท่ีน าไปสู่การปฏิวติั
อเมริกนั  



ขา้พเจา้จ าต้องสารภาพต่อพวกท่าน บรรดาพี่น้องคริสต์ชนและชาวยิว ใน 2 เร่ืองดงัน้ี ประการแรก 

ขา้พเจา้ขอสารภาพวา่ตลอด 2-3 ปีท่ีผา่นมา ขา้พเจา้รู้สึกผดิหวงัในกลุ่มชนผวิขาวสายกลางเป็นอยา่งมาก ขา้พเจา้

แทบจะสรุปว่าอุปสรรคของนิโกรท่ีจะไปสู่อิสรภาพนั้น หาใช่อยู่ท่ีสมาชิกสภาพผิวขาว หรือกระทัง่กลุ่มคู 

คลกัซ์ แคลน ไม่ หากแต่เป็นกลุ่มชนผิวขาวสายกลางซ่ึงอุทิศตนให้แก่ “ความสงบเรียบร้อย” เสียยิ่งกวา่ความ

ยุติธรรม ผูซ่ึ้งเห็นชอบกับสันติภาพทางลบ15 หรือสภาพท่ีปราศจากความตึงเครียดมากกว่าจะเห็นพ้องกับ

สันติภาพทางบวก16 ซ่ึงคือความยุติธรรม ผูซ่ึ้งเฝ้าพร ่ าพูดว่า “ฉันเห็นดว้ยกบัพวกท่านในเป้าหมายท่ีพวกท่าน

แสวงหา แต่ฉันไม่สามารถเห็นดว้ยกบัวิธีปฏิบติัการของพวกท่านเลย” ผูซ่ึ้งเช่ือตามความคิดแบบผูป้กครองว่า

เขาจะสามารถก าหนดอิสรภาพของคนคนหน่ึงได ้ผูซ่ึ้งมีชีวติอยูใ่นมายาคติเก่ียวกบัเวลา และเฝ้าแนะใชช้นนิโกร

เฝ้ารอ “ช่วงเวลาท่ีเหมาะสมกว่าน้ี” ต่อไป ความเขา้ใจอนัต้ืนเขินของกลุ่มผูมี้เจตนาดี ยงัไม่น่าผิดหวงัเสียกว่า

ความเขา้ใจผดิโดยส้ินเชิงของกลุ่มผูป้ระสงคร้์าย ทั้งการยอมรับอยา่งเสียไม่ไดน้ั้นก็น่าสับสนเสียกวา่การปฏิเสธ

อยา่งเปิดเผยเสียอีก 

ขา้พเจา้หวงัวา่ กลุ่มคนผิวขาวสายกลาง จะเขา้ใจวา่กฎหมายและระเบียบนั้น ถูกบญัญติัข้ึนเพื่อผดุงไว้

ซ่ึงความยติุธรรมและเม่ือพวกเขาสนบัสนุนจุดมุ่งหมายในทางตรงกนัขา้มน้ี พวกเขาก็กลายเป็นอุปสรรค ท่ีขวาง

กั้นความก้าวหน้าทางสังคมไปเสีย ขา้พเจา้หวงัว่าพวกคนผิวขาวสายกลาง จะเขา้ใจว่าความตึงเครียดท่ีก าลงั
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ด าเนินอยูใ่นมลรัฐทางใตน้ี้เป็นขั้นตอนท่ีจ าเป็นส าหรับการเปล่ียนผ่านจากสันติภาพทางลบ อนัน่ารังเกียจ ซ่ึง

เหล่านิโกรตอ้งจ าทนกบัสภาพอยุติธรรม ไปสู่สันติภาพทางบวก ท่ีทุกๆคนเคารพ ในศกัด์ิศรีและคุณค่าของ

ความเป็นมนุษย ์

อนัท่ีจริง พวกเราซ่ึงมีส่วนร่วมในปฏิบติัการไร้ความรุนแรงน้ี หาใช่ผูท่ี้ก่อให้เกิดความตึงเครียด เรา

เพียงแต่ท าให้ส่ิงซ่ึงด ารงอยู่แล้วแลเห็นเด่นชัดข้ึน เราเพียงน าปัญหามาตีแผ่ต่อสาธารณะ ซ่ึงท าให้สามารถ

มองเห็นไดช้ดัเจนและจดัการกบัมนัได ้

ท านองเดียวกบัแผลอกัเสบท่ีไม่สามารถจะรักษาให้หายได ้ตราบใดท่ีถูกปิดทบัเอาไว ้เราจ าเป็นตอ้งเผย

ความน่าเกลียดนั้นสู่อากาศและแสง อนัเป็นยาสมานแผล ความอยุติธรรมจ าจะตอ้งถูกเปิดโปง พร้อมความตึง

เครียดต่างๆท่ีจะตามมา สู่แสงแห่งมโนธรรมของมนุษย ์และอากาศแห่งความนึกคิดของส่วนรวมก่อนจะรักษา

เยยีวยาใหห้ายได ้

ในแถลงการณ์ พวกท่านอ้างว่าการกระท าของเรานั้ น ถึงแม้จะเป็นไปอย่างสันติ แต่ก็สมควรถูก

ประณาม เพราะมีแต่จะเร่งให้เกิดความรุนแรงข้ึน แต่น้ีเป็นข้อกล่าวอ้างท่ีสมเหตุสมผลแล้วหรือ น่ีจะไม่

เหมือนกบัการประณามชายท่ีถูกชิงทรัพยไ์ป วา่ทรัพยสิ์นท่ีเขามีอยูน่ั้นล่อตาล่อใจให้เกิดอาชญากรรม หรือจะไม่

เหมือนกบัการประณามโสเกรตีสว่าความยึดมัน่ในสัจจะและการแสวงหาปรัชญาของเขานั้นเอง ท่ีส่งผลให้

ประชาชนผูห้ลงผดิบงัคบัให้เขาด่ืมยาพิษเฮมล็อค หรือจะต่างอะไรกบัการประณามองคเ์ยซูวา่ความส านึกในพระ



ผูเ้ป็นเจ้าและการอุทิศตนต่อพระเป็นเจ้าอย่างไม่ลดละของพระองค์ ได้น าไปสู่การตรึงกางเขนอันแสน

อเนจอนาถ เราจ าตอ้งตระหนัก ดงัท่ีศาลย  ้าอยู่เสมอว่าการชักน าให้คนใดคนหน่ึงละทิ้งสิทธิขั้นพื้นฐานตาม

รัฐธรรมนูญของเขาเป็นส่ิงผิด เพราะการกระท าดงักล่าวจะน าไปสู่ความรุนแรง สังคมจะตอ้งปกป้องเหยื่อท่ีถูก

ชิงทรัพยแ์ละลงโทษโจรปลน้ทรัพย ์

ขา้พเจา้ยงัหวงัด้วยว่า กลุ่มชนผิวขาวสายกลางจะเลิกยึดถือมายาคติเร่ืองเวลา ซ่ึงสัมพนัธ์กบัการต่อสู้

เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงอิสรภาพน้ี ขา้พเจา้เพิ่งจะไดรั้บจดหมายจากพี่นอ้งผวิขาวคนหน่ึงในมลรัฐเทกซสั เขาเขียนวา่ 

“คริสตช์นต่างรู้ดีวา่ ผูค้นผิวสีจะไดรั้บสิทธิอนัเท่าเทียมในทา้ยท่ีสุด แต่เป็นไปไดว้า่พวกคุณนั้นเร่งร้อน

จนเกินไป ตอ้งใชเ้วลากวา่สองพนัปีกวา่คริสตศ์าสนาจะมาถึงจุดน้ีได ้ส่วนค าสอนขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้นั้น ก็ใช้

เวลากวา่จะลงมาสู่พื้นพิภพ 

ทศันคติเช่นน้ีเป็นผลมาจากความเข้าใจเก่ียวกับกาลเวลาผิดอย่างมหันต์ จากแนวคิดเหตุและผลอนั

ประหลาด วา่กระแสแห่งกาลเวลานั้นจะเยียวยาส่ิงเลวร้ายทั้งหลายไดใ้นวนัใดวนัหน่ึง แทจ้ริงแลว้เวลานั้นเป็น

กลาง ซ่ึงสามารถน ามาใชไ้ด ้ทั้งในทางท าลายลา้งและสร้างสรรค ์ขา้พเจา้เองเขา้ใจดีข้ึนเร่ือยๆ ว่าผูมี้เจตนาร้าย

สามารถจะใช้เวลาไดมี้ประสิทธิภาพยิ่งกวา่ผูมี้เจตนาดีมาก เราจ าตอ้งส านึกผิดกนัเสียตั้งแต่บดัน้ี ไม่เพียงในค า

และการกระท า ท่ีเต็มไปด้วยความเกลียดชังของบรรดาคนชั่วเท่านั้น แต่รวมถึงการเงียบเฉยในหมู่คนดีด้วย 

ความกา้วหนา้ของมนุษย ์ไม่เคยจะด าเนินไปตามกงลอ้แห่งชะตากรรม แต่จากความอุตสาหะอนัไม่หยุดหยอ่น



ของมนุษย ์ท่ีจะท างานร่วมกบัพระผูเ้ป็นเจา้ หากปราศจากซ่ึง “ความอุตสาหะ” น้ีแลว้ เวลาก็จะกลายเป็นเพียง

การเฝ้ารอให้สุกงอม เพื่อจะลงมือท าส่ิงท่ีถูกต้อง น่ีเป็นเวลาท่ีจะท าให้ค  ามัน่สัญญาในประชาธิปไตย และ

แปรเปล่ียนการรอคอยอนัโศกสลดให้กลายเป็นบทสวดแห่งภราดรภาพอนัสร้างสรรค์ บดัน้ีถึงเวลาแลว้ท่ีจะ

ยกระดบันโยบายชาติ ท่ีอยูบ่นพื้นฐานความอยติุธรรมทางเช้ือชาติไปสู่การเคารพในศกัด์ิศรีของมนุษย ์

พวกท่านพูดถึงกิจกรรมของเราในเบอร์มิงแฮมว่า เป็นวิธีการรุนแรง เม่ือแรกข้าพเจา้รู้สึกผิดหวงั ท่ี

เพื่อนนักบวชเห็นว่าความพยายามตามแนวทางสันติวิธีของข้าพเจา้ เป็นการกระท าของพวกสุดขั้ว แต่แล้ว

ขา้พเจา้ก็เร่ิมใครครวญถึงขอ้เท็จจริงท่ีวา่ ขา้พเจา้ยืนอยู่ตรงกลาง ระหวา่งพลงัท่ีเป็นปฏิปักษ์กนัในชุมชนนิโกร 

หน่ึงคือพลงัแห่งการนอบนอ้มยอมตาม ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของชนนิโกรท่ีถูกกดข่ีมาเป็นเวลายาวนาน ท าให้ความ

เคารพในตวัเองยิง่ลดนอ้ยถอยลง แทนท่ีดว้ยความรู้สึก “ไร้ค่า” พวกเขาปรับตวัใหคุ้น้ชินกบัการแบ่งแยกเช้ือชาติ

สีผิวไปเสียแล้ว หรือนิโกรชนชั้ นกลางบางคนท่ีมีความมั่นคงทางการศึกษาและเศรษฐกิจ ท าให้ได้รับ

ผลประโยชน์จากการแบ่งแยกเช้ือชาติสีผิว ท าให้พวกเขาไม่แยแสกบัปัญหาของผูค้นส่วนใหญ่ อีกพลงัหน่ึง คือ

พลงัแห่งความข่ืนขมและเกลียดชงั ท าให้พวกเขาพร้อมท่ีจะสนบัสนุนใหใ้ชค้วามรุนแรง ไดแ้ก่ กลุ่มชาตินิยมผิว

สีต่างๆ ท่ีก าลงัปรากฏข้ึนทัว่ประเทศ กลุ่มท่ีใหญ่และรู้จกักนัดีท่ีสุด เห็นจะเป็นขบวนการมุสลิมของอีไลจาห์    

มูฮมัหมดั17 
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กลุ่มน้ีถือก าเนิดจากความคบัขอ้งใจในการกีดกนัทางเช้ือชาติสีผิวท่ีด ารงอยูเ่ร่ือยมา และประกอบข้ึน

ดว้ยกลุ่มคนท่ีเส่ือมศรัทธาในอเมริกา ผูซ่ึ้งหนัหลงัใหก้บัคริสตศ์าสนาอยา่งส้ินเชิง และสรุปวา่ชนผวิขาวนั้นลว้น

แต่ “ชัว่ร้าย” เกินกวา่จะเยยีวยาได ้

ขา้พเจา้พยายามจะยืนอยู่ระหวา่งกลุ่มพลงัทั้งสองน้ี และช้ีให้เห็นว่าเราตอ้งพยายามไม่เช่ือในความคิด

แบบ “ไม่ท าอะไรเลย” ของพวกท่ีพึงพอใจในสภาพท่ีเป็นอยู ่ หรือความเกลียดชงัและส้ินหวงัของกลุ่มชาตินิยม

ผิวสี ทั้งน้ีเพราะยงัมีหนทางแห่งความรักและการประทว้งอยา่งสันติ ดว้ยอิทธิพลแห่งกลุ่มศาสนาของชนนิโกร 

ขา้พเจา้รู้สึกซาบซ้ึงในพระผูเ้ป็นเจา้ ท่ีท าใหห้นทางแห่งสันติวธีิเขา้มาเป็นส่วนเติมเตม็ใหแ้ก่การต่อสู้ของเรา 

หากไร้ซ่ึงปรัชญาดงักล่าวแล้ว ขา้พเจา้เช่ือแน่ว่าถนนหนทางในมลรัฐทางใต ้คงจะนองไปดว้ยเลือด 

ขา้พเจา้ยงัเช่ืออีกดว้ยวา่หากพี่นอ้งผิวขาวของเรา จอ้งแต่จะมองผูมี้ส่วนร่วมในการปฏิบติัการไร้ความรุนแรงวา่

เป็น  “ผูป้ลุกป่ัน”  และ “พวกมือท่ีสาม” และหากวา่พวกเขาหยดุใหก้ารสนบัสนุนความพยายามในแนวทางสันติ

วธีิของเราเสียแลว้ นิโกรจ านวนมากท่ีรู้สึกคบัขอ้งใจและส้ินหวงั ก็คงพร้อมจะหนัไปพึ่งพิง และหาความมัน่คง

จากกลุ่มแนวคิดชาตินิยมผวิสี ซ่ึงยอ่มจะน าไปสู่การเข่นฆ่าระหวา่งเช้ือชาติ อนัน่าสยดสยองเป็นแน่ 

ประชาชนผูถู้กกดข่ียอ่มจะไม่ยอมถูกกดข่ีตลอดไป ความปรารถนาท่ีจะไดม้าซ่ึงอิสรภาพยอ่มปรากฏ

ข้ึน ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีก าลงัเกิดข้ึนกบัชนอเมริกนันิโกร ส่ิงท่ีอยูภ่ายในตวัพวกเขาเฝ้าย  ้าเตือนถึงอิสรภาพอนัเป็นสิทธิท่ี



มีมาแต่ก าเนิด ทั้งส่ิงท่ีด าเนินไปภายนอกก็ยงัย  ้าเตือนวา่พวกเขาสามารถไดม้าซ่ึงสิทธิเหล่านั้น ไม่วา่จะโดยส านึก

รู้หรือไม่ก็ตาม 

พวกเขาฝักใฝ่อยู่กบัความคิดความเช่ือแห่งยุคสมยั และพร้อมๆกบัผองพี่น้องผิวสีในแอฟริกา และผิว

เหลืองในเอเชีย รวมทั้งชาวอเมริกาใตแ้ละแคริบเบียน 

นิโกรในสหรัฐฯ ก าลงัเคล่ือนไปขา้งหนา้เพื่อเรียกร้องค ามัน่สัญญาแห่งความยุติธรรมทางเช้ือชาติ หาก

เราเขา้ใจในแรงผลกัดนัท่ีรายลอ้มชุมชนนิโกรอยู ่เราก็จะสามารถเขาใจไดใ้นทนัทีวา่ เหตุใดจึงตอ้งมีการชุมนุม

ประทว้ง เหล่านิโกรนั้นซ่อนเร้นความขุ่นเคืองและความคบัขอ้งใจไว ้และจ าตอ้งระบายออกมา ดงันั้นจงให้พวก

เขาไดเ้ดินขบวนเถิด ให้พวกเขาไดเ้ดินสรรเสริญพระผูเ้ป็นเจา้ไปยงัศาลากลาง ให้พวกเขาไดเ้ดินเพื่ออิสรภาพ 

และขอใหพ้ยายามเขา้ใจวา่เหตุใดจึงตอ้งท าเช่นนั้น 

หากวา่ความรู้สึกท่ีถูกกดทบัไวข้องพวกเขา ไม่ไดถู้กระบายออกมาในแนวทางสันติวธีิ พวกเขายอ่มจะ

หาทางแสดงออกผา่นความรุนแรง น่ีหาใช่ค าขู่เข็ญ แต่เป็นขอ้เท็จจริงทางประวติัศาสตร์ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่เคย

กล่าวกบัประชาชนของขา้พเจา้ให้ “ก าจดัความขุ่นขอ้งใจของคุณให้หมดไป” แต่กลบัพยายามพูดวา่เราสามารถ

แปรเปล่ียนความคบัข้องใจ ซ่ึงเป็นส่ิงธรรมดาและเป็นส่ิงท่ีดีนั้น ไปสู่การแสดงออกในปฏิบติัการไร้ความ

รุนแรงอนัสร้างสรรค ์แต่แลว้แนวทางดงักล่าวน้ีกลบัถูกล่าวหาวา่เป็นวธีิการรุนแรงไปเสีย 



แมข้า้พเจา้จะรู้สึกผิดหวงัท่ีถูกวิพากษ์วิจารณ์วา่เป็นพวกสุดขั้วเม่ือเร่ิมแรก แต่เม่ือขา้พเจา้ใคร่ครวญใน

เร่ืองน้ีมากข้ึน ขา้พเจา้กลบัรู้สึกพึงพอใจข้ึนเร่ือยๆ ท่ีถูกตีตราเช่นนั้น หรือพระเยซูจะมิใช่พวกสุดขั้วในเร่ือง

ความรัก ท่ีกล่าวว่า  “จงรักศตัรูของท่านและอธิษฐานเพื่อผูท่ี้ข่มเหงท่าน” หรืออาโมส18 จะมิใช่พวกสุดขั้วใน 

เร่ืองความยุติธรรม ท่ีช้ีว่า “จงให้ความยุติธรรมหลัง่ไหลลงอย่างน ้ า และให้ความชอบธรรมเป็นอย่างล าธารท่ี

ไหลอยูเ่ป็นนิตย”์ หรืออคัรสาวกพอลจะมิใช่พวกสุดขั้วในค าสอนแห่งคริสตศ์าสนา “ขา้พเจา้มีรอยประทบัตรา

ของพระเยซูติดอยูท่ี่กายของขา้พเจา้แลว้” หรือมาร์ติน ลูเธอร์19 จะมิใช่พวกสุดขั้วท่ีกล่าววา่ “น่ีคือท่ีท่ีขา้หยดัยืน

อยูแ่ละขา้มิอาจเป็นอยา่งอ่ืนได ้ขอพระองคท์รงโปรดช่วยขา้ดว้ย” และ จอห์น บนัยนั20 ท่ีประกาศวา่ “ขา้จะขอ

อยูใ่นคุกไปจนวาระสุดทา้ยก่อนจะยอมละซ่ึงมโนส านึกของตน” และอดีตประธานาธิบดีอบัราฮมั ลินคอล์น21 ท่ี

ประกาศกอ้งวา่ “ประเทศน้ีไม่สามารถจะด าเนินต่อไปได ้ดว้ยประชากรกวา่คร่ึงเป็นทาสและอีกคร่ึงมีอิสรภาพ” 

และอดีตประธานาธิบดีโธมสั เจฟเฟอร์สัน22ท่ีกล่าววา่ “ เรายดึมัน่ในสัจจะท่ีวา่มนุษยน์ั้นเกิดมาเท่าเทียมกนั...” 

                                                        
18 อาโมส (Amos, ศตวรรษท่ี 8 ก่อนคริสตกาล) ศาสดาพยากรณ์ชาวฮิบรู 
19 มาร์ติน ลูเธอร์ (Martin Luther, ค.ศ.1483-1546) เป็นผูน้ าคนส าคญัของนิกายลูเธอรัน 
20 จอห์น บนัยนั (John Bunyan, ค.ศ.1628-1688) เป็นนกัเขียนเก่ียวกบัคริสตศ์าสนาท่ีโด่งดงัท่ีสุดคนหน่ึง 
21 อบัราฮมั ลินคอล์น (Abraham Lincoln, ค.ศ.1809-1865) ด ารงต าแหน่งประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริการะหว่าง ค.ศ.1861-
1865 
22 โธมสั เจฟเฟอร์สัน (Thomas Jefferson, ค.ศ.1743-1826) ด ารงต าแหน่งประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริการะหว่าง ค.ศ.1801-
1809 



ดงันั้นปัญหาจึงมิไดอ้ยู่ท่ีวา่เราเป็นพวกสุดขั้วหรือไม่ ทว่าเป็นพวกสุดขั้วแบบไหนต่างหาก เราจะเป็น

พวกสุดขั้วเพื่อความเกลียดชังหรือเพื่อความรัก เราจะเป็นพวกสุดขั้วเพื่อคงไวซ่ึ้งความอยุติธรรม หรือเพื่อแผ่

ขยายความยติุธรรม บนเนินเขากลัวารี23 ซ่ึงชายสามคนถูกตรึงกางเขน เราไม่ควรจะลืมวา่พวกเขาถูกตรึงกางเขน

ดว้ยขอ้หาเดียวกนั คืออาชญากรรมของความสุดขั้ว สองคนเป็นพวกสุดขั้วในความไร้ศีลธรรม จึงจมหายลงสู่

หว้งเหว ขณะท่ีอีกคนหน่ึงคือเยซูคริสต ์สุดขั้วในความรัก ความจริงและความดีงาม จึงผดุเด่นข้ึนเหนือโลก บาง

ทีมลรัฐทางใต ้ประเทศและโลกของเราอาจก าลงัตอ้งการพวกสุดขั้วอนัสร้างสรรคเ์ยีย่งน้ี 

ขา้พเจา้หวงัว่ากลุ่มชนผิวขาวสายกลาง จะตระหนกัถึงความจ าเป็นดงักล่าวน้ี บางทีขา้พเจา้อาจมองโลกในแง่ดี

จนเกินไปหรืออาจจะคาดหวงัมากเกินไป ขา้พเจา้ควรตอ้งตระหนกัว่าบรรดาสมาชิกของเผา่พนัธ์ุผูก้ดข่ีจ  านวน

ไม่มากนกั ท่ีเขา้ใจในความเจ็บปวดและความปรารถนาอยา่งแรงกลา้ของผูถู้กกดข่ีจ านวนดงักวา่งน้ียิง่ลดนอ้ยลง 

ส าหรับผูท่ี้เล็งเห็นวา่ความอยติุธรรมจ าตอ้งถูกก าจดัออกไปดว้ยวธีิท่ีแขง็แกร่ง ไม่ลดละและเด็ดเด่ียว 

อยา่งไรก็ดี ขา้พเจา้รู้สึกซาบซ้ึงในพี่นอ้งชนผิวขาวบางคนในมลรัฐภาคใต ้ท่ีเขา้อกเขา้ใจในความหมายของการ

ปฏิวติัทางสังคมคร้ังน้ี ซ ้ ายงัเขา้มาร่วมเป็นส่วนหน่ึงกบัเราอีกดว้ย พวกเขาอาจจะยงัมีจ านวนน้อย ทวา่เป่ียมไป

                                                        
23 เนินเขากลัป์วารี (Calvery’s hill) เป็นท่ีซ่ึงพระเยซูและบรรดาสาวกรับประทานอาหารม้ือสุดทา้ยและถูกตรึงกางเขนในเวลา
ต่อมา  



ดว้ยคุณภาพ อาทิ ราล์ฟ แม็คกิล24  ลิเลียน สมิธ25  แฮร์ร่ี โกลเดน26  เจมส์ แม็คไบรด์ แดบส์27  แอนน์ บราเดน28  

และซาร่า แพตตอน บอยล์29 ซ่ึงเขียนเก่ียวกบัการต่อสู้ของพวกเราไวอ้ยา่งจบัใจและช่ืนชม 

ส่วนคนอ่ืนๆ ก็ร่วมเดินขบวนไปกบัเราตามถนนหนทางต่างๆ ในมลรัฐทางใต ้พวกเขาจ าตอ้งอ่อนแรง

ลงในกรงขงัสกปรกและตอ้งเผชิญกบัความทารุณโหดร้ายของเจา้หนา้ท่ีต ารวจ ซ่ึงมองพวกเขาวา่เป็น “พวกเส็ง

เคร็งท่ีนิยมนิโกร” 

พวกเขาไม่เหมือนกบัพี่นอ้งชนผวิขาวสายกลางจ านวนมาก ตรงท่ีพวกเขาตระหนกัถึงความเร่งด่วนของ

ชัว่ขณะน้ี และรับรู้ถึงความตอ้งการใน “ความร่วมมือ” อนัทรงพลงั เพื่อจะต่อสู้กบัพิษสงแห่งการแบ่งแยกน้ี 

ขอใหข้า้พเจา้ไดพู้ดถึงความผิดหวงัของขา้พเจา้อีกประการหน่ึง คือ ขา้พเจ้ารู้สึกผิดหวงัอยา่งยิ่งยวด ใน

กลุ่มศาสนาของชนผิวขาวและผูน้ าศาสนาเหล่านั้น แน่นอนวา่ยอ่มจะมีขอ้ยกเวน้อยูบ่า้ง ขา้พเจา้มิไดเ้พิกเฉยต่อ

                                                        
24 ราล์ฟ แม็คกิล หรือราล์ฟ อีเมอร์สัน แม็คกิล (Ralph Emerson McGill, ค.ศ.1898-1969) เป็นบรรณาธิการนิตยสารธรรมนูญ
แอตแลนตา (Atlanta Constitution) และมีบทบาทส าคญัในการรณรงค์ต่อตา้นการเหยียดเช้ือชาติและสีผิวในมลรัฐทางใตข้อง
สหรัฐอเมริการะหวา่งทศวรรษ 1940 จนถึง 1960 
25 ลิเลียน สมิธ (Lillian Smith, ค.ศ.1897-1966) นกัเขียนผูว้พิากษว์ิจารณ์ต่อตา้นชาตินิยมและการแบ่งแยกเช้ือชาติสีผิวอยา่งโดด
เด่น 
26 แฮร์ร่ี โกลเดน (Harry Golden, ค.ศ.1902-1981) เขียนและพูดวิพากษ์วิจารณ์การแบ่งแยกเช้ือชาติและสีผิว เขาไดรั้บรางวลั
จ านวนมากในฐานะนกัเขียนและนกัรณรงคเ์พื่อสิทธิมนุษยชน 
27 27  เจมส์ แม็คไบรด์ แดบส์ (James McGride Dabbs, ค.ศ.1896-1970) เป็นทั้งนกัประพนัธ์ นกัปรัชญา และนักเทววิทยาผูโ้ดด
เด่นแห่งศตวรรษท่ี 20 
28 แอนน์ บราเดน (Ann Braden, ค.ศ.1924-2006) เป็นนักหนังสือพิมพแ์ละนักกิจกรรมรณรงค์ต่อตา้นการเหยียดผิวคนส าคญั
ในช่วงทศวรรษท่ี 1970 
29 ซาร่า แพตตอน บอยล ์(Sarah Patton Boyle, เสียชีวติในปี ค.ศ.1994) เป็นทั้งนกัประพนัธ์และนกัรณรงคเ์พ่ือสิทธิมนุษยชน 



ขอ้เท็จจริงท่ีว่าพวกท่านแต่ละคนมีจุดยืนในเร่ืองน้ี ซ่ึงขา้พเจา้ขอช่ืนชมท่านสาธุคุณ สตาลลิงส์ ในจุดยืนทาง

คริสตศ์าสนาของท่าน ท่ีเช้ือเชิญพี่นอ้งชาวนิโกรให้เขา้ร่วมพิธีสวดมนตบ์นพื้นฐานของการไม่แบ่งแยกสีผิว เม่ือ

วนัอาทิตยท่ี์ผา่นมาน้ี ขา้พเจา้ช่ืนชมผูน้ านิกายคาทอลิกในมลรัฐน้ี ในการเปล่ียนแปลงให้วิทยาลยัสปริงฮิลล์30 

เปิดรับนกัศึกษาเขา้เรียนโดยไม่เลือกสีผวิเผา่พนัธ์ุเม่ือหลายปีมาแลว้ 

แต่นอกเหนือไปจากข้อยกเวน้เหล่าน้ีแล้ว ขา้พเจ้าจ  าต้องเอ่ยอย่างจริงใจว่า ข้าพเจา้รู้สึกผิดหวงักับ  

ศาสนจกัร ขา้พเจา้มิไดก้ล่าวเช่นน้ีในฐานะพวกชอบติ ซ่ึงมกัหาขอ้ผิดพลาดในศาสนจกัรอยูเ่สมอ ขา้พเจา้กล่าว

เช่นน้ีในฐานะผูป้ระกาศพระวรสารคนหน่ึงผูรั้กในศาสนจกัร ผูไ้ด้รับการอบรมเล้ียงดูภายใตร่้มเงาแห่งพระ

ศาสนา ผูย้ดึมัน่ในพรแห่งจิตวญิญาณมาตลอด และจะยดึมัน่เช่นนั้นไปตราบเท่าท่ียงัมีชีวติ 

เม่ือไม่ก่ีปีมาน้ี ขา้พเจา้ไดรั้บการสนบัสนุนให้เป็นผูน้ าการประทว้งคว  ่าบาตรรถโดยสารสาธารณะ ใน

เมืองมอนตโ์กเมอร่ีแห่งมลรัฐอลาบามา ขา้พเจา้คิดวา่จะไดรั้บการสนบัสนุนจากกลุ่มศาสนาของชนผวิขาว และ

คิดวา่ศิษยาภิบาลผวิขาว ศาสนาจารยแ์ละพระยวิแห่งรัฐทางตอนใต ้จะร่วมเป็นพนัธมิตรท่ีเขม้แขง็ของเรา 

ทว่าพวกเขาบางคนกลับกลายเป็นปฏิปักษ์กับเราอย่างเปิดเผย โดยไม่ยอมเข้าใจในขบวนการเพื่อ

อิสรภาพ ซ ้ ายงัเขา้ใจการริเร่ิมรณรงค์น้ีผิดไปอีกดว้ย ส่วนคนอ่ืนๆก็มวัแต่เฝ้าระวงัตวัเกินกว่าจะกลา้ท าอะไร 

และยงัคงน่ิงแอบอยูห่ลงัความมัน่คงอนัชืดชาของกระจกสีในโบสถน์ั้นเอง 

                                                        
30 วทิยาลยัปริงฮิลล ์(Spring Hill College) เป็นมหาวทิยาลยัคาทอลิก ตั้งอยูใ่นมลรัฐอลาบามา 



แมค้วามฝันของขา้พเจา้จะแตกสลาย แต่ก็ยงัเดินทางมาเบอร์มิงแฮมดว้ยความหวงัวา่ผูน้ าทางศาสนา ใน

หมู่ชนผวิขาวแห่งชุมชนน้ี จะตระหนกัถึงความถูกตอ้งเท่ียงธรรม ในจุดมุ่งหมายของเรา และดว้ยมโนธรรมเบ้ือง

ลึกของท่าน จะช่วยเป็นกระบอกเสียงใหค้วามทุกขร้์อนของเราไดย้ินไปถึงผูมี้อ  านาจ ขา้พเจา้หวงัวา่พวกท่านแต่

ละคนจะเขา้ใจ แต่แลว้ก็ตอ้งผดิหวงัอีกคร้ัง 

ขา้พเจา้ได้ยินมาว่าผูน้ าทางศาสนาในมลรัฐทางใตจ้  านวนมาก กระตุน้เตือนประชาชนท่ีไปร่วมสวด

มนตท่ี์โบสถข์องพวกเขาให้เห็นชอบกบัค าพิพากษา เร่ืองให้ยติุการแบ่งแยกเช้ือชาติและสีผวิ หากขา้พเจา้ก็ยงัรอ

คอยท่ีจะไดย้นิศิษยาภิบาลผวิขาวประกาศวา่ 

“ขอจงปฏิบติัตามค าพิพากษาน้ี เพราะการไม่แบ่งแยกเป็นส่ิงท่ีชอบดว้ยศีลธรรม และเพราะนิโกรก็เป็น

พี่นอ้งของท่าน” 

ท่ามกลางความอยุติธรรมอนัเด่นชดัต่อชนนิโกร ขา้พเจา้สังเกตเห็นพรสงฆ์ผิวขาวเอาแต่เพิกเฉยและ

พร ่ าเทศนา ในประเด็นทางศีลธรรมท่ีไม่เก่ียวขอ้งอ่ืนๆ 

ท่ามกลางการต่อสู้อนัยิ่งใหญ่ เพื่อให้ประเทศของเราหลุดพ้นจากความอยุติธรรมทางเช้ือชาติและ

เศรษฐกิจ ขา้พเจา้ไดย้นิสังฆาธิการจ านวนไม่นอ้ยกล่าววา่ “นัน่เป็นประเด็นทางสังคมซ่ึงไม่เก่ียวขอ้งอะไรกบัค า

สอนของพระผูเ้ป็นเจา้” และขา้พเจา้ก็เฝ้าดูกลุ่มองค์กรศาสนาต่างๆ ทุ่มเทกบัเร่ืองอ่ืนๆ ซ่ึงถือเป็นการแบ่งแยก

ระหวา่งเร่ืองทางธรรมและทางโลก อนัแปลกประหลาด ดงัเช่นการแบ่งแยกระหวา่งร่างกายและจิตวญิญาณ 



ขา้พเจา้เดินทางไปทัว่อลาบามา มิสซิสซิปปีและมลรัฐทางใตอ่ื้นๆ ในวนัอนัร้อนระอุของฤดูร้อน และ

ในเช้าอนัสดช่ืนของฤดูใบไมร่้วง ขา้พเจา้แหงนมองโบสถ์อนัสวยงามทั้งหลายของท่ีน่ีซ่ึงยอดแหลมสูงช้ีไปสู่

สวรรค์ ขา้พเจา้เห็นอาคารสอนศาสนาต่างๆ ท่ีสร้างดว้ยรูปทรงอนัน่าประทบัใจ และคร้ังแลว้คร้ังเล่า ท่ีขา้พเจา้

เฝ้าถามว่า “ คนประเภทไหนกนัท่ีมาสวดมนต์บูชาท่ีน่ี ใครเป็นพระเป็นเจา้ของพวกเขา แลว้เสียงของพวกเขา

หายไปไหนกันหมด เม่ือผูว้่าการรัฐบาร์เนตต์พร ่ าพูดถึงการแทรกแซงจากรัฐบาลกลางและไม่แยแสกบัค า

พิพากษาของศาลฏีกา พวกเขาไปอยูเ่สียท่ีไหนเม่ือผูว้า่การรัฐวาลเลย ์เรียกร้องใหป้ระชาชนต่อตา้นและเกลียดชงั

เสียงสนบัสนุนของพวกเขาหายไปไหน เม่ือชายและหญิงนิโกรผูบ้อบช ้ า และเหน่ือยลา้ ตดัสินใจท่ีจะหันหลงั

ใหก้บัคุกมืดแห่งการยอมจ านน ไปสู่ขนุเขาอนัสดใสแห่งการประทว้งอยา่งสร้างสรรค”์ 

ค าถามเหล่านั้น ยงัคงวงเวียนอยู่ในความคิดของข้าพเจา้ ข้าพเจา้เคยหลั่งน ้ าตาให้กับความไม่ใส่ใจ

ของศาสนจกัร ดว้ยความผดิหวงัอยา่งสุดซ้ึง แต่ขอใหม้ัน่ใจวา่น ้าตาของขา้พเจา้นั้นเป็นน ้าตาแห่งความรัก เพราะ

ไม่อาจมีความผดิหวงัอนัใหญ่หลวงได ้หากไม่ไดมี้ความรักอนัลึกซ้ึง 

ขา้พเจา้รักในศาสนจกัร เพราะจะให้เห็นเป็นอยา่งอ่ืนไปไดอ้ยา่งไร ขา้พเจา้นั้นอยูใ่นฐานะพิเศษคือ เป็น 

ทั้งบุตร หลาน และเหลนของนกัเทศน์ ขา้พเจา้นั้นเห็นศาสนจกัรเป็นพระวรกายของพระคริสต์เจา้ แต่แลว้เรา

กลบัท าให้พระวรกายของพระองค์บอบช ้ า มีมลทินด้วยการไม่แยแสต่อความเป็นไปในสังคม และดว้ยความ

เกรงกลวัท่ีจะประกาศตวัเป็นผูส้ร้างสรรคก์ฎเกณฑ์ ใหม่ไดอ้ยา่งไรกนั 



ศาสนจกัรเคยทรงอิทธพลใหญ่หลวงในอดีต เม่ือคร้ังท่ีคริสตช์นเช่ือวา่การยอมทุกขท์รมาน เพื่อยืนยนั

ในส่ิงท่ีตนเช่ือนั้นเป็นส่ิงท่ีน่าสรรเสริญ ในเวลานั้นศาสนจกัรมิได้เป็นเพียงปรอทวดัอุณหภูมิ ท่ีคอยบนัทึก

ความคิดและหลกัการของสาธารณชน แต่ยงัเป็นเคร่ืองมือควบคุมอุณหภูมิท่ีช่วยเปล่ียนแปรช้ีน าสังคมอีกดว้ย 

ในสมยันั้นทุกคร้ังท่ีคริสตช์นเดินทางเขา้มาในเมือง บรรดาผูกุ้มอ านาจก็จะรู้สึกไม่เป็นสุขข้ึนมาทนัที และคอย

แต่จะพิสูจน์ว่าพวกเขาเป็น “พวกก่อกวนความสงบสุข” และ “พวกมือท่ีสามท่ีคอยสร้างความป่ันป่วน” แต่

บรรดาคริสตช์นก็ไม่ยอ่ทอ้ท่ีจะเชิญชวนให้ผูค้นนอบนอ้ม เช่ือฟังในพระผูเ้ป็นเจา้ยิง่กวา่มนุษย ์พวกเขาประกาศ

ตนวา่เป็น “อาณาจกัรแห่งสวรรค”์ 

แมว้า่พวกเขาจะมีจ านวนนอ้ย แต่ก็เป่ียมดว้ยความมุ่งมัน่ พวกเขาศรัทธาลึกซ้ึงในพระเป็นเจา้เกินกวา่จะ

ยอ่ทอ้ต่อ “การขู่เขญ็คุกคาม” ดว้ยความอุตสาหะและการเป็นแบบอยา่งเช่นน้ี ท าให้พวกเขาสามารถยติุประเพณี

อนัโหดร้าย เช่น การฆ่าทารกแรกเกิด และการประลองก าลงัจนถึงชีวติ เพื่อความเพลิดเพลินในสมยัโรมนัลงได ้

จริงอยูว่า่หลายส่ิงหลายอยา่งเปล่ียนแปลงไปแลว้ ศาสนจกัรในปัจจุบนัจึงพลอยอ่อนแอ และไม่ส่งเสียง

บ่งบอกจุดยืนท่ีแน่นอนของตน บ่อยคร้ังท่ีศาสนจกัรเป็นไดเ้พียงผูพ้ิทกัษส์ภาวะเดิมๆ ให้คงไว ้โครงสร้างอ านาจ

ของชุมชนชนชั้นกลางไดรั้บการปลอบประโลมดว้ยอาการน่ิงเงียบ หรือกระทัง่เสียงประกาศคว  ่าบาตรจากศาสน

จกัรในความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน 



ทว่าพระผูเ้ป็นเจา้จะตดัสินศาสนจกัรอย่างท่ีไม่เคยเป็นมาก่อน หากว่าศาสนจกัรทุกวนัน้ีหาไดเ้ขา้ใจ   

จิตวิญาณแห่งการเสียสละของศาสนจกัรในสมยัก่อนแล้ว ก็มีแต่จะสูญเสียความจริงแทแ้ละความศรัทธาของ

ผูค้นนบัลา้นไปส้ิน แลว้ยอ่มถูกผลกัไสออกไปเป็นองคก์รทางสังคมท่ีพน้ยคุ ซ่ึงหาไดมี้ความหมายต่อศตวรรษท่ี 

20 ไม่ ทุกๆวนัขา้พเจา้ไดพ้บคนหนุ่มสาว ซ่ึงส้ินหวงักบัศาสนจกัรจนกลายเป็นชิงชงัรังเกียจไปในท่ีสุด 

บางทีขา้พเจา้อาจจะมองโลกในแง่ดีเกินไปอีกคร้ัง ทว่าจริงหรือท่ีองค์กรศาสนายึดติดอยูก่บัแบบแผน

เดิมๆ เสียจนไม่กลา้เขา้ช่วยผดุงประเทศและโลกไว ้บางทีขา้พเจา้อาจตอ้งหนัไปสู่ศรัทธาต่อศาสนจกัรแห่งจิต

วญิญาณภายใน อนัเป็นศาสนจกัรท่ีอยูภ่ายในศาสนจกัร ในฐานะศาสนจกัรท่ีแทจ้ริง และเป็นความหวงัของโลก 

แต่ขา้พเจา้ก็ยงัรู้สึกขอบคุณพระผูเ้ป็นเจา้ ท่ีจิตอนัสูงส่งบางดวงในองคก์รศาสนาเป็นอิสระจากโซ่ตรวนแห่งการ

ยอมตามและร่วมกบัเราต่อสู้เพื่ออิสรภาพอยา่งแข็งขนั พวกเขาหนัหลงัใหก้บัองคก์รสงฆ ์อนัมัน่คงและร่วมเดิน

ไปตามถนนหนทางในเมืองอลับานี แห่งมลรัฐจอร์เจีย ไปพร้อมๆกบัเรา พวกเขาเดินไปตามถนนขา้มรัฐใน

ภาคใต ้บนเส้นทางวกวนสู่อิสรภาพ พวกเขาถูกจองจ าในคุกพร้อมกบัพวกเรา บางคนถูกขบัออกจากโบสถ์ของ

ตนและสูญเสียการสนบัสนุนจากบิชอปและเพื่อนๆ ศิษยาภิบาล แต่พวกเขาไดก้ระท าการดว้ยความเช่ือมัน่ว่า 

ความพา่ยแพอ้นัถูกตอ้งชอบธรรมยอ่มแขง็แกร่งกวา่ชยัชนะอนัชัว่ร้าย 

การกระท าของพวกเขาเป็นเสมือนเกลือท่ีช่วยเก็บรักษาความหมายอนัจริงแทข้องค าสอนพระผูเ้ป็นเจา้ 

ในช่วงเวลาอนัวกิฤตน้ี พวกเขาเป็นผูเ้จาะอุโมงคแ์ห่งความหวงัในหุบเขาแห่งความผดิหวงัอนัมืดมนน้ี 



ขา้พเจา้หวงัว่าศาสนจกัรทั้งมวล จะกลา้เผชิญหน้ากบัช่วงเวลาวิกฤตน้ี แต่แมว้า่ศาสนจกัรจะไม่ยื่นมือ

เขา้มาช่วยผดุงความยติุธรรม ขา้พเจา้ก็ไม่ไดห้มดหวงักบัอนาคต ขา้พเจา้ไม่เคยเกรงกลวัในผลลพัธ์ของการต่อสู้

ในเบอร์มิงแฮมของเราแมแ้ต่นอ้ย แมว้า่จะไม่มีใครเขา้ใจเจตนาของเราก็ตาม  เราจะบรรลุเป้าหมายแห่งอิสรภาพ

ทั้งในเบอร์มิงแฮมและทัว่ประเทศ เพราะเป้าหมายของอเมริกาเองก็คืออิสรภาพ แมจ้ะถูกทารุณและเยย้หยนั แต่

ชะตากรรมของเราผูกติดอยูก่บัของอเมริกาอยา่งแยกไม่ออก พวกเราอยูท่ี่น่ีมาตั้งแต่ก่อนผูจ้าริกจะเดินทางมาถึง

พลีมัธ31 น้ีเสียด้วยซ ้ าก่อนท่ีปากกาของประธานาธิบดีเจฟเฟอร์สัน จะจรดลงบนค าประกาศอิสรภาพ อัน

ทรงคุณค่าผา่นกาลเวลา เราก็อยูท่ี่น่ีแลว้ กวา่สองศตวรรษมาแลว้ท่ีบรรพบุรุษของเรา ตรากตร าใชแ้รงงานอยูใ่น

ประเทศน้ีโดยไม่ได้ค่าจ้าง พวกเขาท างานในไร่ฝ้ายและสร้างบ้านให้ผูเ้ป็นนาย ขณะท่ีทนทุกข์กับความ 

อยุติธรรมใหญ่หลวง และการเหยียดหยามอนัน่าอดสู แต่แลว้ดว้ยพลงัแห่งชีวิตอนัไม่ส้ินสุด พวกเขายงัคงงอก

งามเฟ่ืองฟูข้ึนมาได้ หากความทารุณโหดร้ายเกินบรรยายของระบบทาส ไม่สามารถหยุดพวกเขาได้ฉันใด 

ปฏิปักษ์ท่ีเราเผชิญอยู่ก็ย่อมจะพ่ายแพไ้ปฉันนั้น เราจะมีชยัในอิสรภาพของเรา เพราะมรดกอนัศกัด์ิสิทธ์ิของ

ประเทศ และพระประสงคข์องพระผูเ้ป็นเจา้ ลว้นแฝงเร้นอยูใ่นเสียงเรียกร้องอนักึกกอ้งของเรา 

ก่อนจบจดหมายฉบบัน้ี ขา้พเจา้ปรารถนาจะเอ่ยถึงอีกประเด็นหน่ึงในแถลงการณ์ของพวกท่าน ซ่ึง

รบกวนจิตใจขา้พเจา้อยูไ่ม่เวน้วาย  พวกท่านยกยอ่งช่ืนชมก าลงัต ารวจแห่งเบอร์มิงแฮมในการรักษา “ความสงบ

                                                        
31 เมืองพลีมธั หรือ Plymouth อยูใ่นมลรัฐแมสซาชูเสตต ์ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นช่ือพอ้งกบัท่าเรือพลีมธัในประเทศองักฤษ ท่ี
เป็นจุดเร่ิมตน้การเดินทางของคนองักฤษท่ีอพยพมาเพ่ือสร้างชีวติใหม่  



เรียบร้อย” และ “ป้องกนัความรุนแรง” ขา้พเจา้เกรงวา่พวกท่านจะยงัสามารถช่ืนชมยินดีก าลงัต ารวจไดอี้กหรือ 

หากได้เห็นสุนัขต ารวจไล่กดันิโกรมือเปล่าท่ีประทว้งอย่างสันติ ขา้พเจา้เกรงว่าคงยากท่ีจะกล่าวช่ืนชมก าลงั

ต ารวจได้เต็มปาก หากท่านได้เฝ้าสังเกตการณ์ปฏิบัติอันน่ารังเกียจ และโหดร้ายต่อชนนิโกรในคุกแห่ง         

เบอร์มิงแฮมน้ี หรือหากท่านไดเ้ห็นพวกเขาผลกัไส สบถ ด่าทอผูห้ญิงและเด็กหญิงนิโกร หรือเห็นพวกเขาตบตี

และเตะนิโกรคนชราและเด็กชายตวัเล็กๆ หากพวกท่านไดเ้ห็นพวกเขาปฏิเสธท่ีจะให้อาหารแก่เรา เพียงเพราะ

พวกเราตอ้งการจะสวนมนตร่์วมกนั ซ่ึงเกิดข้ึนมาแลว้ถึงสองคร้ังสองครา ขา้พเจา้ไม่สามารถจะสรรเสริญเยินยอ

กรมต ารวจแห่งเบอร์มิงแฮมร่วมกบัพวกท่านได ้

จริงอยู่ท่ีเจา้หน้าท่ีต ารวจปฏิบติัตามกฎระเบียบในการรับมือกบัการชุมนุมประทว้ง ในแง่น้ีก็ถือไดว้่า

พวกเขาปฏิบติัตนอยา่ง “สันติ” ในท่ีสาธารณะ แต่เพื่อเป้าประสงคอ์ะไรกนัเล่า เพื่อธ ารงไวซ่ึ้งระบบอนัชัว่ร้าย 

ในการแบ่งแยกเช้ือชาติสีผิว ในระยะเวลาไม่ก่ีปีมาน้ีขา้พเจา้เฝ้าเทศนาว่าสันติวิธีนั้น คือวิธีการท่ีเราใช้จะตอ้ง

บริสุทธ์ิเช่นเดียวกับเป้าประสงค์ของเรา ข้าพเจ้าพยายามช้ีชัดว่า การใช้วิธีการอันชั่วร้ายเพื่อให้ได้มาซ่ึง

เป้าประสงคท่ี์เป็นธรรมนั้นเป็นส่ิงท่ีผิด ทั้งตอ้งขอยืนยนัวา่การใชว้ิธีการอนัชอบธรรม เพื่อธ ารงจุดมุ่งหมายอนั

ชั่วร้ายไวน้ั้ น ก็เป็นส่ิงท่ีผิดอย่างยิ่ง บางทีคุณคอนเนอร์ และเจ้าหน้าท่ีต ารวจอาจปฏิบัติตนอย่างสันติในท่ี

สาธารณะ เช่นเดียวกนักบัผูบ้ญัชาการต ารวจพริตเชตต ์แห่งเมืองอลับานี มลรัฐจอร์เจีย แต่พวกเขากลบัเลือกใช้

วิธีการอนัดีงามของสันติวิธีนั้น เพื่อรักษาไวซ่ึ้งเป้าหมายอนัชั่วร้ายแห่งความอยุติธรรมระหว่างเช้ือชาติ ดงัท่ี      



ที เอส เอเลียต32 เคยกล่าวว่า “ส่ิงเยา้ยวนสุดทา้ยแห่งการทรยศอนัยิ่งใหญ่ก็คือการท าในส่ิงถูกตอ้งเพื่อเหตุผลท่ี

ผดิ” 

ขา้พเจา้หวงัวา่พวกท่านกลบัจะช่ืนชมยนิดี กบัผูน้ัง่ประทว้งและผูเ้ดินขบวนประทว้งในเบอร์มิงแฮม ใน

ความหาญกลา้ของพวกเขา ในความมุ่งมัน่ท่ีจะทนทุกข์และวินยัอนัมหัศจรรย ์ท่ามกลางการกระตุน้ย ัว่ยุอย่าง

ยิง่ยวด แลว้ภาคใตจ้ะยอมรับวรีบุรุษท่ีแทจ้ริงในวนัหน่ึง 

พวกเขาจะเป็นเหมือนเจมส์ เมริดิธ33 ดว้ยเป้าประสงค์อนัสูงส่งท่ีช่วยให้พวกเขาสามารถเผชิญหน้ากบั

การเยย้หยนั และฝูงชนท่ีเป็นปฏิปักษ์ ดว้ยความโดดเด่ียวเจ็บปวด ซ่ึงเป็นส่ิงหน่ึงในชีวิตของผูค้นท่ีบุกเบิกริเร่ิม

ส่ิงใหม่ จะมีหญิงชรานิโกรท่ีถูกกดข่ีและทุบตี ดงัปรากฏในกรณีหญิงวยั 72 ปีในมอนตโ์กเมอรี มลรัฐอลาบามา 

ท่ีลุกข้ึนดว้ยศกัด์ิศรี พร้อมเพื่อนร่วมอุดมการณ์ ท่ีปฏิเสธจะใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ ท่ีแบ่งแยกเช้ือชาติ

และสีผิว และผูซ่ึ้งตอบคนท่ีไถ่ถามถึงความเหน่ือยล้าของเธอ ด้วยประโยคท่ีไม่ถูกตอ้งตามไวยากรณ์นักว่า         

“ ร่างกายฉนัเหน่ือยลา้แต่จิตวญิญาณของฉนัมัน่คง” 

จะมีนกัเรียนมธัยมและนกัศึกษามหาวิทยาลยัศิษยาภิบาลรุ่นใหม่และรุ่นอาวุโส ร่วมกนันัง่ประทว้งใน

โรงอาหารอยา่งห้าวหาญและสันติ ทั้งพร้อมจะเขา้คุกดว้ยมโนธรรมอนัเต็มเป่ียม วนัหน่ึง ภาคใตจ้ะรับรู้วา่ เม่ือ

                                                        
32 ที เอส เอเลียต (T. S. Eliot, ค.ศ.1888-1965) เป็นกว ีนกัวจิารณ์และบรรณาธิการคนส าคญัแห่งทศวรรษท่ี 20 
33 เจมส์ เมริดิธ (James Meredith) เป็นนักเรียนผิวสีคนแรกท่ีพยายามเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยมิสซิสซิปปี จนน าไปสู่การ
วพิากษว์จิารณ์ในวงกลวา้งในปี 1962  



บรรดาบุตรของพระเป็นเจา้นัง่ประทว้งในโรงอาหาร แทจ้ริงแลว้พวกเขาก าลงัยืนหยดัเพื่อฝันท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดใน

อเมริกา และเพื่อคุณค่าอนัศกัด์ิสิทธ์ิในมรดาทางวฒันธรรมแห่งศาสนายิว-คริสต ์เพื่อท่ีจะน าพาประเทศของเรา 

กลบัไปสู่ตน้ก าเนิดแห่งประชาธิปไตย ท่ีได้รับการวางรากฐานอย่างลึกล ้ าจากผูก่้อตั้งประเทศ ในการพฒันา

รัฐธรรมนูญและค าประกาศอิสรภาพ 

ขา้พเจา้ไม่เคยเขียนจดหมายยาวเช่นน้ีมาก่อน จึงเกรงวา่อาจจะเสียเวลาอนัมีค่าของพวกท่านไปบา้ง หาก

ขา้พเจา้ขอยืนยนักบัพวกท่านวา่จดหมายฉบบัน้ีคงจะสั้นกวา่น้ีมาก หากถูกเขียนข้ึนบนโต๊ะอนัแสนสบาย ทว่า

คนเราจะท าส่ิงใดได้เล่าเม่ือตอ้งอยู่เพียงล าพงัในห้องขงัคบัแคบ นอกเสียจากเขียนจดหมายยาวๆสักฉบบัคิด

ค านึงถึงส่ิงต่างๆ มากมายและสวดมนตเ์ป็นเวลานาน 

หากว่าขา้พเจา้ไดพู้ดอะไรไปในจดหมายฉบบัน้ี ท่ีออกจะเป็นการเกินเลยหรือกา้วร้าวไปบา้ง ก็ขอให้

พวกท่านยกโทษให้ แต่หากขา้พเจา้พูดอะไรซ่ึงละเลยความจริง และไม่ยอมอดทนประนีประนอมกบัอะไรอ่ืน

นอกเหนือจากภราดรภาพแลว้ ก็ขอใหพ้ระเป็นเจา้ประทานอภยัใหข้า้พเจา้ดว้ย 

ขา้พเจา้หวงัวา่พวกท่านจะอ่านจดหมายฉบบัน้ี ดว้ยศรัทธาอนัมัน่คง ขา้พเจา้ยงัหวงัดว้ยวา่จะมีโอกาสได้

พบกบัพวกท่านแต่ละคน ไม่ใช่ในฐานะผูส้นบัสนุนให้ยกเลิกการแบ่งแยกเช้ือชาติและสีผิว หรือผูน้ าเรียกร้อง

สิทธิพลเมือง แต่ในฐานะเพื่อนศิษยาภิบาล และพี่นอ้งคริสตช์นคนหน่ึง 



ขอให้เราร่วมกนัหวงัว่า เมฆคร้ึมแห่งอคติทางเช้ือชาติจะผ่านพน้ไป และหมอกทึบแห่งความไม่เขา้ใจ

กนัจะจางหายไปจากชุมชน ท่ีเต็มไปดว้ยความหวาดกลวัของเราน้ี และในอนาคตอนัใกลน้ี้ ดารารัศมีแห่งความ

รักและภราดรภาพ จะส่องประกายเหนือประเทศอนัยิง่ใหญ่ดว้ยความงามระยบิระยบั 

แด่สันติภาพและภราดรภาพ 

มาร์ติน ลูเธอร์ คิง จูเนียร์ 

 

 

หมายเหตุ 
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