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 ผมเปนคนสนใจงานกิจกรรมและการพดูคุยทางสังคมอยางจริงเปนจังตัง้แตสมัยเรียนชั้นมัธยมฯปลาย  จากนั้นมาผม
ไดมีโอกาสไดพบนักคิด นักเขียน และนักกจิกรรมหลายคน แตกย็ากนักที่จะพบคนทีก่ลาวิพากษวิจารณบุคคลและสังคม อยาง
ตรงไปตรงมาเทากับอาจารย สุลักษณ ศิวรักษ   ทานยังเปนชาวไทยที่มช่ืีอเสียงมากทีสุ่ดระดับโลกคนหนึ่ง ในแวดวง
นักวิชาการ นกักิจกรรม และพุทธศาสนิกชน ในอาทิตยที่ผานมาชาวไทยและชาวอเมริกันในเขตเบยแอรเรียรอบซานฟราสซิส
โก นับวาโชคดีที่ไดมีโอกาสพูดคุยกับทานอยางเปนกันเอง ผมขอโอกาสนําเสนอเรื่องราวที่นาสนใจเกี่ยวกบัอาจารยสุลักษณมา
เลาสูกันฟง และถือเปนการเฉลิมฉลองที่ทานมีอายุครบรอบ ๗๐ ปในปนี้ดวย 
 
 เมื่ออยูเมืองไทย ผมมีโอกาสไปฟงทานพดูหลายครั้ง แตไมเคยมีโอกาสคุยกับทานเปนการสวนตวั เพราะเหน็คน
จํานวนมากอยากพูดคยุกับทานเสมอ  และผมก็ไมไดทําอะไรที่สําคัญ หรือมีแนวคิดที่นาสนใจขนาดที่ควรปรึกษาทาน เมื่อมา

เรียนตอที่อเมริกา ก็ไดมีโอกาสไปเยีย่มเพือ่นที่เมืองโบเดอร (Boulder) ในรัฐโคโลลาโด ในป ค.ศ. ๒๐๐๐  และไดไปเยีย่ม
มหาวิทยาลัยพทุธ นาโรปา  ผมแปลกใจมากเมื่อทราบจากเอกสารของมหาวิทยาลัยวา อาจารยสุลักษณเปนอาจารยที่นั่นดวย  
และเมื่อไปรานหนังสือหลายแหงในอเมรกิาก็เห็นหนังสือของทานวางแผงอยูหลายแหง ซ่ึงรวมถงึรานหนังสือเล็กๆแหงหนึ่ง
ในเมืองซานตาครูซที่ผมอยูดวย ผมจึงเริ่มรูสึกวาอาจารยคงมีช่ือเสียงไมนอยในตางประเทศ 
 
 อาจารยสุลักษณ เปนทั้งนักคดิ นักเขยีน นกัวิชาการ และนกักิจกรรม ที่ทํางานทั้งในระดับชุมชน ระดบัชาติ และ
นานาชาติ ไดอุทิศตนเพื่องานสังคมเปนระยะเวลายาวนานหลายทศวรรษ ทานไดรับการศึกษาจาก อังกฤษ และเวลส เมื่อกลับ
เมืองไทยไดเปนผูกอตั้งวารสาร “สังคมศาสตรปริทรรศน” ซ่ึงสะทอนปญหาของสังคมไทย อันทําใหทานมีช่ือเสียงและสนใจ
กิจกรรมระดับรากหญา  ทานเคยไดรับการเสนอชื่อใหรับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพถึงสองครั้ง  ตอมาในปลายป พ.ศ. 

๒๕๓๘ ทานไดรับรางวัลระดับนานาชาติอันมีช่ือวา “Right Livelihood Award” (รางวัลสัมมาอาชีวะ) หรือ มกัเรียกกันวา 

“Alternative Nobel Prize” (โนเบลทางเลือก) รางวัลนี้พิเศษกวารางวลันานาชาติทั่วไป เพราะเปนรางวัลที่มอบใหแกคนที่

เสียสละ อุทิศตนเพื่อประโยชนแกสังคมไมเฉพาะแตส่ิงที่ทําในปจจุบนั แตรวมถึงสิง่ที่กระทําในอดีต และอนาคตที่คาดวาจะ
เกิดขึ้นดวย รางวัลนี้อาจถือเปนเครื่องยืนยนัถึงการทํางานเพื่อสวนรวมของทานเปนอยางดี  
 

 ทานถูกรับเชิญไปสอนในมหาวิทยาลัยหลายแหง เชน  The University of California at Berkeley, Cornell 

University ในสหรัฐ  University of Toronto ในแคนาดา  และอีกหลายแหงในสหรัฐเอเมริกา และยุโรป  ในปการศึกษานี้

ทานสอนในสหรัฐ ณ Harvard University และ  Swarthmore College ดานงานเขียนนั้น ทานทีผลงานมากมายทั้งใน



ภาษาไทยและอังกฤษ โดยไดรับการแปลเปนภาษา จีน ญ่ีปุน เกาหลี ทิเบต ฮินดี  สิงหล  ฝร่ังเศส เยอรมัน ฮอลแลนด และ อิตาลี 

สวนงานสังคม ทานเนนกิจกรรมทางพุทธศาสนาเพื่อสังคม ( Engaged Buddhism) กับองคกรทั้งในเมืองไทยและใน

ตางประเทศ ทานไดสนับสนนุการนําศาสนาเขามาแกปญหาสังคมโลก โดยเฉพาะปญหาอันเนื่องมาจากลัทธิบริโภคนิยม ที่
กอใหเกิดการทําใหเกิดความทุกขยากตอบุคคล สังคม และสิ่งแวดลอม ทานไดรวมทํางานและเสวนากับบุคคลสําคัญของโลก
เสมอ ซ่ึงรวมทั้งองคทาไลลามะ และผูวาการธนาคารโลกคนปจจุบัน 
  
 ปลายปที่แลว ผมไดรวมทํางานกับกลุมพูดคุยทางสังคมกลุมหนึ่ง ซ่ึงจากนั้นพวกเราไดพัฒนาและปรับปรุงกลุมอยาง
รวดเร็วและตั้งชื่อกลุมอยางเปนทางการวา “เพื่อนไทยเสวนา” โดยมีเปาหมายเพื่อสงเสริมใหคนไทยทั่วโลกจดัตั้งกลุมพูดคุย
เกี่ยวกับสังคม อันจะกอใหสัมมาทิฏฐิหรือความเขาใจที่ถูกตอง อันจะนาํไปสูการสรางสรรคสังคมที่เหมาะสม และชีวิตที่ดีงาม
ตอไป  นอกจากนี้ การสรางเครือขายยังทําใหคนไทยทั้งในเมืองไทย และในตางประเทศไดรูจักกันอันจะเอื้อตอการทํางาน
สังคมรวมกันในเชิงรุก หรือเชิงปฏิบัติการตอไปในอนาคต  ในเดือนธันวาคมปเดยีวกันสมาชิกของกลุมไดพบอาจารยสุลักษณ
ในการพดูคุยกบันักเรียนไทยที่มหาวิทยาลัยแสตนฟอรด พวกเราจึงไดเร่ิมติดตออาจารยและเชิญทานมาเสวนากับกลุมของเรา
ในเวลาตอมา โดยทานนัน้กม็ีความยินดีเปนอยางยิ่งทีจ่ะมาพูดคุยกับพวกเราแมวาทานจะมภีารกิจสาํคัญมากอยูแลวเสมอ ใน
เดือนเมษายนปนี้ทานไดเปลี่ยนเสนทางบนิจากรัฐโอเรกอนไปชิคาโก เพื่อที่จะไดมีโอกาสมาพูดคุยกับกลุมเพือ่นไทยเสวนาที่
เบยแอรเรียกอนเดินทางไปชคิาโก  
 
 เมื่อคนรูขาววาทานจะมาทีเ่บยแอรเรีย ชาวไทยและชาวตางประเทศกม็ีความประสงคจะพบทานและเชิญทานมาพูดคุย 

วันศุกรทีแ่ลวในตอนเที่ยงทานถูกเชิญโดย Center for Southeast Asia Studies ของ  UC Berkely  ใหบรรยายเรื่อง “The 

Future of Southeast Asia from a Thai Perspective”  มีคนรวมงานราว ๕๐ คน สวนใหญเปนนักวิชาการ และคนไทย

จํานวนหนึ่ง (คร้ังหนึ่งทางศนูยเคยเชิญคนไทยมาบรรยายเหมือนกันแตมีคนมารวมไมถึงสิบคน)  อาจารยเร่ิมเลาวา คนไทยคน
หนึ่งไดพูดถึงคําวา เอเชียตะวันออกเฉยีงใต เปนครั้งแรก เขาคือ ปรีดี พนมยงค อาจารยสุลักษณไดแสดงวิสัยทศันในประเด็นที่
เอเชียตะวันออกเฉียงใตควรจะเนนในการพัฒนาภูมภิาคนี้ คนไทยทีม่าฟงบรรยายจํานวนไมนอยคงแปลกใจเมื่อเห็นอาจารย
กลาวถึงบุคคลไทยที่สําคัญหลายคนโดยไมอธิบายวาเขาเปนใคร ซ่ึงรวมทั้งอดีตนายกรัฐมนตรีของไทย อาจารยปรีดี พนมยงค 

และ อาจารยปวย อ้ึงภากรณ นอกจากนี้ทานยังพดูคําไทยปนกับการบรรยายในภาษาอังกฤษดวย เชน ที่ทานพูดวา “ … not 
ปกต”ิ  หลังจากการบรรยายผมก็ถึงบางออเมื่อรูวาผูฟงสวนใหญรูเร่ืองเมืองไทยและภาษาไทยเปนอยางดี   วันนัน้ก็มีคําถามจาก

นักวิชาการมากมาย จนผูจัดตองขอยุติการซักถาม การพูดคุยคร้ังนี้ไดทําใหเห็นถึงการยอมรับความสามารถของอาจารยใน
วงการวิชาการในระดบันานาชาติเปนอยางดี 
 
 ตกเยน็วนัเดยีวกันอาจารยไดแสดงปาฐกถาเรื่อง “หนทางแหงพุทธ ในโลกแหงความวิกฤต”  ที่วัดมงคลรัตนาราม งาน
นี้เปนกจิกรรมที่กลุมเพื่อนไทยเสวนาจัดตอสูสาธารณะชนเปนครั้งแรก และถือเปนการเปดตวักลุมอยางเปนทางการอีกดวย  ทั้ง
ชาวไทย และชาวตางประเทศมารวมงานประมาณ ๔๐ คน รวมถึง พระภิกษุ  ผูปฎิบัตธิรรม  นักกิจกรรม และอาจารยชาว

อเมริกันจาก UC Berkely  อาจารยสุลักษณไดพูดใหเหนถึงการเชื่อมโยงของการปฏิบัติธรรมกับการทํางานเพื่อสังคม 
ตอนทายมีคนถามปญหาอาจารยทั้งดานสงัคมและการปฏิบัติธรรม งานนี้ทําใหเหน็งานและทัศนคติของทานในการทํากิจกรรม



ทางพุทธศาสนาเพื่อสังคมไดอยางชัดเจน หลังจากนัน้อาจารยก็สละเวลาชวงเยน็ไปรวมรับประทานอาหารรวมกับกลุมเพื่อน
ไทยเสวนา 
 
 เชาวันเสารในวันถัดมา ทานเริ่มแสดงปาฐกถาอีกครั้งกับชาวพุทธที ่
Berkeley Zen Center  งานนี้เร่ิมดวยการเดินจงกรม จากนั้นก็นั่งสมาธิ 

สุดทายอาจารยก็แสดงปาฐกถาเปนภาษาองักฤษ งานนี้มคีนมารวมมากกวา 

๑๐๐ คน ถือวาเปนกิจกรรมที่มีคนมารวมงานสูงสุดของ  Berkeley Zen 
Center   ชาวพุทธในประเทศนี้สวนใหญไมเห็นดวยกับการทําสงครามกับอิรัก 
และมีความทกุขมากตอการสินใจของรัฐบาลสหรัฐ รวมทั้งตอเพื่อนรวมชาติ
ของเขาจํานวนมากที่สนับสนุนสงคราม พวกเขาซักถามอาจารยสุลักษณถึงการ
มองเรื่องนี้โดยไมใหเกดิทุกข รวมทั้งสิ่งที่พวกเขาอาจกระทําไดเพื่อใหคนรักสันติภาพมากยิ่งขึ้น อาจารยตอบใหกําลังใจ และ
แนะนําพวกเขาเปนอยางดี อาจารยบอกวาการโกรธในสิ่งที่เกิดขี้นเปนเรื่องธรรมดา ส่ิงที่สําคัญคอื ใหเมตตาตวัเอง มองความ
โกรธนั้นอยางมีสติ ไมควรรูสึกแยกับความโกรธของตัวเอง ในเรื่องการทําความเขาใจกับคนรอบขางก็เปนสิ่งที่ทาํได โดยเรา
เร่ิมไดจากความเปนเพื่อน เพือ่นซึ่งเห็นอกเห็นใจกัน จากนั้นเราก็คยุกันไดงายขึ้น อาจารยยกตวัอยางการนํานักศกึษาผิวขาวไป
พบกับฝร่ังในชุมชนผิวดําและใหพวกเขาเหลานั้นไดพูดคุยกัน ส่ิงนี้ไดทําใหเกิดความเขาใจที่ดีตอกัน และเห็นอกเห็นใจกันมาก
ขึ้นระหวางคนสองกลุมนี้  เสียดายทีเ่วลาน้ําชามาถึงแลว ไมเชนนั้นผมคงไดฟงทัศนะที่นาสนใจของอาจารยจากคาํถามของชาว
อเมริกันอีกจํานวนมาก 
 
 บายวนัเสาร อาจารยใหเกยีรติมารวมคุยเสวนาแบบเปนกันเองกับกลุมเพื่อนไทยเสวนา รวมทั้งหมด ๑๔ คน จากเมือง

เบอรกลีย ซานฟรานซิสโก ซานตาครูซ และพาโลอัลโต (มหาวิทยาลัยสแตนฟอรด) 
กิจกรรมนี้ถือเปนกิจกรรมหลักของกลุมอยางหนึ่ง พวกเราแตละคนไดนําอาหารมา
ทานรวมกนั วนันี้เพื่อไมใหเสียเวลาพวกเราก็เร่ิมคุยกนัในวงอาหาร พวกเราไดคุยถึง
ปญหาของสังคมไทย ที่เกีย่วโยงกับประวัตศิาสตรไทย และสังคมโลกในปจจุบัน 
นอกจากนั้นยงัคุยถึงกิจกรรมทางสังคมในเมืองไทยอีกดวย งานนี้ทุกคนไดมีสวนรวม
ในการพดูคุย ทั้งซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  การไดมาพูดคยุอยางเปนกันเอง
นี้ทําใหพวกเราไดเหน็วา การที่ทานพูดถึงบางบุคคล หรือบางสถาบันอยาง

ตรงไปตรงมานั้น ทานไมไดโกรธเกลียด ในทางตรงขามกลับมีความปราถนาดี หลายคนแสดงความคิดเห็นวาถาหากเราไมมี
โอกาสมานั่งฟงอาจารยพูดแบบนี้ก็คงจะเขาใจอาจารยผิดไดเหมือนกัน พวกเราเห็นคลายกันวาอาจารยเปนคนไมถือตัว ไมยดึ
ติดเรื่องความอาวุโส เปนคนเรียบงาย  เปนกันเอง และจริงใจ เปนผูเสียสละทํางานเพื่อสวนรวมอยางจริงจัง  เปนคนสมถะอยู
งายทานงาย  ทานบอกพวกเราเสมอวาไมจาํเปนตองคิดหรือเห็นเหมือนกับทาน อาจพดูไดวาทานมีขอมูล ประสบการณและ
ความคิดที่กาวหนา และตางจากสังคมสวนใหญ  แมพวกเราไมเหน็ดวยกับทานไปเสยีหมด แตพวกเราก็คิดวาสังคมไทยไดคณุู
ประการจากการทํางาน และการวิพากยวิจารณของทานเปนอยางมาก  ผมเองนั้นยังศรัทธาที่ทานสามารถปฏิบัติธรรมได
สม่ําเสมอควบคูกับการทํางานเพื่อสังคม และทานยังพดูคุยในเรื่องภาวนาในหลายโอกาส  ผมวาการภาวนานี่เองที่ทาํใหทานมี



ความสุขในการทํางาน  มีหนาตาที่อ่ิมเอิบ แมวาทานจะมีอายุมากแลวก็ตาม และผมก็ไมแปลกใจแลววาทําไมคนทายอายุทาน
นอยกวาความเปนจริงเสมอ  
 
 งานเลี้ยงยอมมีวันเลิกรา ทุมตรงคืนนี้ทานไดเดินทางไปงานเลี้ยงกับกลุมเซนกลุมหนึ่ง จากนั้นกเ็ดินทางจากสนามบิน
ซานฟรานซิสโกตอนเที่ยงคนื เพื่อเดนิทางไปถึงชิคาโกตอนเชามืดสําหรับการบรรยายในวันเดียวกนันั้น  นอยคนคงจะเชื่อวา
กิจกรรมทั้งหมดที่ผมกลาวมาเปนของบุคคลอายุ ๗๐ ป  ความเสียสละของทานตอสังคม รวมถึงความเมตตาที่มตีอกลุมเพื่อน
ไทยเสวนาไดนําความปลื้มปติแกพวกเราเปนอยางมาก และผมมั่นใจวาความตั้งใจดขีองทานตอสังคมไทยและสังคมโลกยอม
ไดรับการสานตออยางแนนอน  
 
ลิงคท่ีนาสนใจ: 
 
เกี่ยวกับอาจารยสุลักษณ ศวิรักษ  : http://www.sulak-sivaraksa.org/   
Right Livelihood Award : http://www.rightlivelihood.se/ 
Naropa University           : http://www.naropa.edu 
 
 


