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ผมภู มิ ใจที่ไดเ ปน ศิ ษ ยเ กา โรงเรี ย นวัดบวรนิ เ วศ และถือตัวเปนศิษยวัดดวย
เพราะเคยอาศัยอาหารกนบาตรประทังชีวิต ผมกลับไปเยี่ยมเยียนสํ านักเกาของผมเปนครั้ง
เปนคราว ทุกครั้งผมตองแวะเขาไปดูโบสถวัดรังสีสุทธาวาส บริเวณที่เปนวัดบวรนิเวศในปจจุบัน
เกิดจากการผนวกวัดบวรนิเวศเดิมกับวัดรังสีสุทธาวาส หากจะใชศัพทสมัยใหมก็เห็นจะตองกลาว
วา รายการนี้เปนรายการวัดธรรมยุติกนิกาย take over วัดมหานิกาย ผมเคยอาศัยโบสถวัด
รังสีสุทธาวาสเปนที่เรียนหนังสือ จึงมีความหลังเกาฝงใจ แมเมื่อสําเร็จการศึกษาจากสํานักเกา
ไปแลวก็ยังตองหวนกลับไปอีก โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงระหวางป 2509-2510 เมื่อมีการจัดตั้ง
ชมรมปริทัศนเสวนาดวยความริเริ่มของอาจารยสุลักษณ ศิวรักษ
ชมรมปริทัศนเสวนามีลักษณะเปนสภากาแฟ อันเปนรายการพบปะสนทนาและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ซึ่งมีการกําหนดหัวขอลวงหนา รายการเริ่มตนดวยการบรรยายหรือ
การอภิปรายนําของวิทยากร หลังจากนั้นจึงเปนการเสวนาระหวางสมาชิกและวิทยากร หัวขอ
การเสวนาคอนขางหลากหลาย บางสัปดาหเปนการพูดคุยกันเรื่องบทวิจารณสังคมไทยของ
หนังสือพิมพฝรั่งเศส บางสัปดาหเสวนากันเรื่องยุทธศาสตรการพัฒนา โดยที่บางสัปดาหก็ถกกัน
เรื่องวรรณกรรม เสนหของรายการอยูที่วิทยากร เพราะเปนโอกาสที่สมาชิกไดเสวนากับอาจารย
มหาวิทยาลัยและนักวิชาการรุนใหม แตเดิมนั้นการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยถูกครอบงํา
โดยนักวิชาการจากหนวยราชการ ซึ่งไมเพียงแตจะมิสูไดติดตามความกาวหนาทางวิชาการเทานั้น
หากยั ง เสนอมุ ม มองและโลกทั ศ น ใ นแนวทางเดี ย วกั บ รั ฐ บาลอี ก ด ว ย การเรี ย นการสอนใน
มหาวิ ท ยาลั ย จึ ง ปราศจากการวิ พ ากษ วิ จ ารณ เ ท า ที่ ค วร นั ก ศึ ก ษาจํ านวนไม น  อ ยรู  สึ ก เบื่ อ
มหาวิทยาลัยและกาวเขาสูยุคแหงการแสวงหา ผมอยูในกลุมนักศึกษานี้ดวย แตไมเคยสามารถ
อธิบายไดวา ทําไมจึงเบื่อมหาวิทยาลัย ตราบจนเวลาลวงเลยไปแลวกวาทศวรรษ ผมจึงเริ่มพบ
คําตอบวา ความเบื่อนั้นมีเหตุปจจัยมาจากการครอบงําของสํานักวิชาการราชการ ผูคนที่เขารวม
ชมรมปริทัศนเสวนาหลายตอหลายคนอาจจะเขารวมเพราะเหตุที่สามารถเรียนรูกระบวนทัศนและ
รับรูองคความรูที่แตกตางไปจากที่ไดเรียนรูจากสํานักวิชาการราชการ
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ชมรมปริทัศนเสวนาพบปะกันที่โบสถวัดรังสีสุทธาวาส ผมมาทราบในภายหลังวา
เดิมทางวัดบวรนิเวศจะรื้อโบสถนี้ทิ้ง แตอาจารยสุลักษณไดกราบเรียนพระศาสนโสภณ (สมเด็จ
พระสังฆราชองคปจจุบัน) ขอใหอนุรักษโบสถนี้ไว พรอมทั้งขอใชเปนที่เสวนาของนักเรียน
นั ก ศึ ก ษา ผมมาทราบในภายหลัง อี ก เช น กัน วา เหตุที่อาจารย สุลัก ษณสนิทชิดเชื้อกับพระ
ศาสนโสภณนั้น ก็เพราะมีสวนชวยกิจกรรมของวัดบวรนิเวศ โดยเฉพาะอยางยิ่งรายการเทศน
เปนภาษาอังกฤษ เพื่อเปดโอกาสใหอุบาสกอุบาสิกาชาวตางประเทศไดซาบซึ้งรสพระธรรมแหง
พระพุทธศาสนา
บทบาทของอาจารยสุลักษณในวงการพระศาสนานั้น มิไดจํ ากัดเฉพาะที่วัด
บวรนิเวศ หากยังมีที่วัดทองธรรมชาติ และมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอีกดวย อาจารยสุลักษณ
มีความเห็นวา พระภิกษุเปนกลุมบุคคลที่มีความใกลชิดกับราษฎรในชนบท จึงนาจะมีบทบาท
ในฐานะผูนําแหงการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาชนบท ดวยเหตุดังนั้น อาจารยสุลักษณจึงดําเนิน
การขอความชวยเหลือจากองคกรพัฒนาเอกชนตางประเทศเพื่อจัดทําโครงการอบรมพระ เพื่อให
มีบทบาทในการพัฒนาสังคม
ผมเคยฟงและเคยอานขอเขียนของอาจารยสุลักษณเกี่ยวกับการพระศาสนา
หลายตอหลายครั้ง และหลายตอหลายเรื่อง ผมอดทึ่งมิไดในความรอบรูของอาจารยสุลักษณ
อาจารยสุลักษณมิไดมีความรูเฉพาะแตปรัชญาและสารัตถะแหงพระพุทธศาสนาเทานั้น หากทวา
ยังมีความรูอยางลึกซึ้งเกี่ยวกับพุทธศาสนาในเชิงประวัติศาสตรสังคมอีกดวย แตที่ผมรูสึกทึ่ง
มากกวาสิ่งอื่นใด ก็คือ ความรูเกี่ยวกับการเมืองในคณะสงฆ แมอาจารยสุลักษณจะนับถือศรัทธา
พระพุทธศาสนา แตจะนับถือศรัทธาดวยความงมงายหามิได ตรงกันขาม อาจารยสุลักษณนับถือ
ศรัทธาอยางวิพากษ ผูนํ าในวงการคณะสงฆจํ านวนมากไมพอใจในบทวิพากษวิจารณของ
อาจารยสุลักษณ มิเพียงเพราะสารัตถะแหงบทวิพากษนั้น หากยังเปนเพราะคารมและถอยคํา
ที่ คอนไปข า งรุ นแรงและก า วรา ว แตอาจารยสุลัก ษณมิใชพุทธศาสนิ ก ชนที่ต องการลมลาง
พุทธศาสนา ตรงกันขาม อาจารยสุลักษณตองการผดุงและจรรโลงพุทธศาสนาใหสามารถเปน
รากฐานของสังคมไทยชั่วกาลปาวสาน แตการที่พุทธศาสนาจะสามารถธํารงบทบาทและอิทธิพล
ในสังคมไทยตอไปไดจําเปนที่คณะสงฆจะตองปรับตัว คณะสงฆจะตองเปนที่วิพากษวิจารณได
และรับคํ าวิพากษวิจารณนั้นมาสํ ารวจตนเอง ตลอดจนปรับปรุงตนเองเพื่อธํ ารงศรัทธาของ
ประชาราษฎรทั้ ง มวล ความพยายามของอาจารย สุ ลั ก ษณ ใ นการผลั ก ดั น ใหพ ระภิก ษุ ส งฆ
มีบทบาทในการพัฒนาสังคม นับเปนความพยายามที่จะปลุกคณะสงฆใหตื่นจากความลาหลัง
ไมเพียงแตเทานั้น อาจารยสุลักษณยังเพียรพยายามแนะนําใหพุทธศาสนิกชนรูจักพระดี และ
สงเสริมใหพระดีมีบทบาทในสังคมมากขึ้น ที่สําคัญเหนือสิ่งอื่นใดก็คือ ความพยายามที่จะเกื้อกูล
ใหพระดีพัฒนาและเผยแพรคําสอนอันเปนแกนของพระพุทธศาสนา
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ในยามที่ผมรู สึก เบื่อ หน า ยงานประจํ าที่ตอ งทํ า ผมมักจะเยียวยาความเบื่อ
ดวยการเดินเลน เมื่อไมนานมานี้ ผมขามฟากไปเดินเลนในวัดระฆังโฆสิตาราม ที่นั่นมีโบราณ
สถานอันมีความสําคัญตอประวัติศาสตรราชวงศจักรี อาจารยเฟอ หริพิทักษ ไดทุมเทชวงหนึ่ง
แหงชีวิตในการอนุรักษโบราณสถานแหงนี้ ผูคนจํานวนไมมากนักที่ทราบดีวา อาจารยสุลักษณ
มีสวนชวยเกื้อกูลใหอาจารยเฟอสามารถทํางานอนุรักษชิ้นสําคัญนี้ได อาจารยสุลักษณมีความ
รูสึกอันแรงกลาในเรื่องการอนุรักษโบราณวัตถุสถาน และในการพัฒนาศิลปวัฒนธรรม แมจะมี
ฝมือในการแตงโคลงกลอนพอกลอมแกลม แตเทาที่ผมทราบ อาจารยสุลักษณหามีฝไมลายมือ
ทางดานจิตรกรรมและคีตกรรมไม กระนั้นก็ตาม อาจารยสุลักษณก็คบศิลปนหลายตอหลายทาน
เปนกัลยาณมิตร ไมจําเพาะแตอาจารยเฟอ หากยังมี น. ณปากนํ้า และทานอังคาร กัลยาณพงศ
หลายครั้งหลายคราที่อาจารยสุลักษณไดชวยอํานวยความสะดวกใหทานเหลานี้ผลิตงานศิลปะ
และวรรณกรรม เยี่ยงกัลยาณมิตรพึงชวยเหลือซึ่งกันและกัน
ผมรับทราบขาวการคืนกลับสูมาตุภูมิของอาจารยสุลักษณดวยความปติ บุรุษ
ผูประเสริฐเยี่ยงอาจารยสุลักษณมิสมควรจบชีวิตในตางแดน เพราะที่นั่นไมเพียงแตจะมีชีวิต
อันหงอยเหงา หากยังเปนดินแดนที่ไรความหมายสําหรับอาจารยสุลักษณ การคืนกลับสูออมอก
ของแผนดินแมมิไดมีความหมายแตเพียงการคืนกลับสูบรรยากาศอันอบอวลดวยความรักของ
ครอบครัวและมิตรสหายเทานั้น หากยังหมายถึงการคืนกลับสูแผนดินอันมีความหมายอยางที่สุด
สําหรับอาจารยสุลักษณอีกดวย
สํ าหรับผมและผูคนรุนราวคราวเดียวกันที่มีโอกาสเรียนรูการพัฒนาความคิด
เชิง วิพากษวิจารณจากอาจารยสุลักษณ อาจารยสุลักษณจะยังคงเปนประโยชนตอสังคมไทย
อยางยิ่ง ในการบมเพาะชนรุนใหมใหมีความคิดเชิงวิพากษ ในหมูปญญาชนไทยดวยกัน จะหา
ผูที่มีความเขาใจรากเหงาของอารยธรรมไทยไดอยางลึกซึ้งเสมอดวยอาจารยสุลักษณไดยากนัก
บรรดากิจกรรมที่อาจารยสุลักษณของเกี่ยวดวย ไมวาจะเปนการพัฒนาพระพุทธศาสนาและ
คณะสงฆ การอนุรักษโบราณวัตถุสถาน การพัฒนาศิลปวัฒนธรรม การอนุรักษทรัพยากรและ
สิ่งแวดลอม รวมตลอดทั้งการชวยเหลือกลุมชนผูเสียเปรียบในสังคม สะทอนใหเห็นถึงโลกทัศน
ของอาจารย สุ ลั ก ษณ เ กี่ ย วกั บ ป ญ หาขั้ น รากฐานของสั ง คมไทย อาจารย สุ ลั ก ษณ มิ ไ ด เ ป น
ขาราชการ หากแตเปนเอกชนตัวเล็กๆที่เพียรทํ าประโยชนแกสังคมและสามารถทํ าประโยชน
ไดมากถึงปานนี้ ผูคนที่รวมสังคมเดียวกับอาจารยสุลักษณเชนผม จะไมยกยองอาจารยสุลักษณ
วาเปนบุรุษผูประเสริฐกระไรได
ในขณะที่ อ าจารย สุ ลั ก ษณ เ พี ย รเรี ย กร อ งให ผู  ค นกระเทาะกระพี้ เ พื่ อ มองหา
แกนของสิ่งตางๆ แตอาจารยสุลักษณกลับสรางกระพี้ขึ้นมาหอหุมตนเอง การเสนอบทวิพากษ
สังคมดวยอาการและคารมที่คอนไปขางรุนแรง กาวราว และบางครั้งหยาบคาย นับเปนกระพี้
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ที่หอหุมสารัตถะแหงความคิดของอาจารยสุลักษณโดยแท ในสังคมที่สมาชิกสวนใหญยังไมรูจัก
เทคโนโลยีในการกะเทาะกระพี้ ผูคนยอมติดอยูที่กระพี้ของอาจารยสุลักษณ และยากที่จะเขาถึง
แกนของอาจารยสุลักษณได หากอาจารยสุลักษณไมปรับเปลี่ยนลีลาในการเสนอบทวิพากษสังคม
เนื่องเพราะเปนไมแกดัดยากก็คงตองเปนหนาที่ของบุคคลเชนผมที่จักตองปาวรองตอสังคมวา
โปรดอยาไดดูเฉพาะแตกระพี้ของอาจารยสุลักษณ ขอใหกะเทาะกระพี้เหลานั้นใหหมดสิ้น แลว
เราจะไดพบบุรุษผูประเสริฐ ผูมีความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริยอยางหาที่เปรียบมิได
ผูเปนกัลยาณมิตรของคนดี ไมวาคนดีนั้นจะเปนปุถุชนหรือพระภิกษุสงฆ และไมวาคนดีนั้น
จะเปนสามัญชนหรือศิลปน และผูมีจิตมุงมั่นที่จะไดเห็นสังคมไทยเปนสังคมอันอุดมดวยสันติ
ประชาธรรม

