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พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต) เป็นพระมหาเถระผูส้ ัมมาปฏิบัติ เป็นที่เคารพยกย่อง
อย่างสูงในวงการพระศาสนาและวงการการศึกษา ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัย
กว่า ๑๐ แห่ง และตําแหน่งเชิดชูเกียรติอีกมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางวัฒนธรรม
ปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย และราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาศาสนศาสตร์
ในระดับสากล เกียรติคุณของท่านขจรขจายในฐานะปราชญ์ทางพระพุทธศาสนาระดับโลก นอกจาก
จะเคยเป็นอาจารย์พิเศษในมหาวิทยาลัยชั้นนําในสหรัฐอเมริกา มีมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเป็นอาทิ ท่านยัง
ได้รับยกย่องให้เป็น “ตรีปิฏกาจารย์กิตติมศักดิ”์ จากนวนาลันทามหาวิหาร ประเทศอินเดีย ได้รับ
แต่งตั้งเป็น “เมธาจารย์” ของมหาวิทยาลัยพุทธศาสนาแห่งโลก อีกทั้งได้รับ “รางวัลการศึกษาเพื่อ
สันติภาพ” จากองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) สมดั่งที่
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เคยตรัสไว้ว่า “เป็นพุทธบุตรที่เป็น
เพชรแท้อยูใ่ นปัจจุบัน เป็นทั้งชือ่ เสียงเกียรติยศของคณะสงฆ์ไทยและประเทศไทย”
พระพรหมคุณาภรณ์ (นามเดิม ประยุทธ์ อารยางกูร) เกิดที่จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ ๑๒
มกราคม พ.ศ. ๒๔๘๑ บรรพชาเป็นสามเณรเมื่ออายุ ๑๓ ปี และสอบเปรียญธรรม ๙ ประโยคได้
ในขณะยังเป็นสามเณร จึงได้รับการอุปสมบทในพระบรมราชานุเคราะห์ในฐานะนาคหลวง ณ พระอุโบสถ
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๔ ต่อมาได้รับปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต (เกียรตินยิ ม
อันดับ ๑) จากมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และสอบได้วิชาชุดครูพ.ม. เคยดํารงตําแหน่งผู้ช่วย
เลขาธิการและรองเลขาธิการมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และเจ้าอาวาสวัดพระพิเรนทร์ ปัจจุบันเป็น
เจ้าอาวาสวัดญาณเวศกวัน อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
ด้วยคุณลักษณะเฉพาะตนของท่าน กล่าวคือ มีสติปัญญาเป็นยอด ความจําเป็นเยี่ยม ความเพียร
เป็นเลิศ เป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่างยิ่ง และเชี่ยวชาญภาษาอย่างลึกซึ้ง พระพรหมคุณาภรณ์จึงเป็น
พระภิกษุผพู้ หูสูต ที่ไม่เพียงแตกฉานในพระธรรมวินัยเท่านัน้ แต่ยังเป็นผู้รอบรู้ในวิทยาการหลากหลาย
สาขา และรู้เท่าทันเหตุการณ์ความเป็นมาเป็นไปต่างๆ ในโลกปัจจุบัน อีกทั้งเป็นพระมหาเถระผูเ้ ปี่ยม
ด้วยเมตตาธรรม ท่านจึงอยู่ในฐานะที่เพียบพร้อมอย่างยากที่จะหาผู้เสมอเหมือน ในการนําหลักพุทธธรรม
อันล้ําค่าและลุม่ ลึก มาแจกแจงแสดงอรรถาธิบาย ทั้งในแง่ทฤษฎีและในแง่ประยุกต์ ให้คนในสังคม
สมัยใหม่สามารถเข้าถึงแก่นพระศาสนาได้ง่ายขึ้น ผลงานของท่านมีมากมายนับร้อยรายการ ทั้งส่วนที่

๒
เป็นงานนิพนธ์และส่วนที่เป็นบันทึกเสียงธรรมบรรยาย หนังสือ พุทธธรรม และพจนานุกรมอีก ๒ ฉบับ
คือ พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม และพจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ ได้ใช้
เป็นตําราและหนังสืออ้างอิงของพระภิกษุสามเณรและชาวพุทธทั่วไป งานนิพนธ์ของท่านอีกส่วนหนึ่งมี
ลักษณะเป็นพุทธธรรมเชิงประยุกต์ทที่ ่านนําไปเชื่อมโยงเพื่อเป็นรากฐานให้แก่สาขาวิชาต่างๆ ในแบบ
บูรณาการ ไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ หรือ
ศิลปะและวัฒนธรรม
ว่าเฉพาะในสาขานิเทศศาสตร์ หรือวิทยาการด้านสื่อสารมวลชน ปฏิปทาและผลงานของ
พระพรหมคุณาภรณ์ ย่อมเป็นเครื่องแสดงให้เห็นเป็นประจักษ์ว่า ท่านเป็นผู้เข้าถึงแก่นสารของวิทยาการ
สาขานีอ้ ย่างแท้จริง นอกจากตัวท่านเองจะเจริญด้วยไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา ตามครรลอง
ชีวิตพรหมจรรย์ใต้ร่มกาสาวพัสตร์แล้ว ตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมา ท่านยังทุ่มเททั้งกําลังกาย กําลังใจ
และกําลังปัญญา ด้วยความมุ่งมั่น แน่วแน่ จริงจัง และซือ่ ตรง ในการเผยแผ่พระสัทธรรมของสมเด็จ
พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ควบคู่กับการขจัดสัทธรรมประดิรูปอันเป็นมหันตภัยต่อพระศาสนา
เพื่อให้พุทธบริษัทบังเกิดสัมมาทัศนะและตั้งอยู่ในสัมมาปฏิบัติ อันจะนําไปสู่ประโยชน์สุขที่แท้จริง
และยั่งยืนทั้งในชีวิตนี้และชีวิตหน้า โดยมีพระนิพพานเป็นจุดหมายสูงสุด ในการปฏิบัติศาสนกิจ
ดังกล่าว ท่านได้ให้ความสําคัญแก่การสื่อสารถ่ายทอดข้อมูลความรู้ที่ถูกต้องแก่มวลชน ทั้งทางตรง
และทางอ้อม โดยอิงหลักพุทธวิธเี สมอมา
ในด้านสื่อ ท่านมีบทบาทสําคัญในฐานะที่ปรึกษาโครงการพระไตรปิฎกฉบับคอมพิวเตอร์ ของ
มหาวิทยาลัยมหิดล จนงานสําเร็จลุล่วงด้วยดี ได้เครื่องมือที่ทรงคุณค่าในการใช้สืบค้นข้อมูลเพื่อ
ศึกษาวิจัยด้านพระพุทธศาสนา อย่างเป็นระบบและมีหลักฐานทีอ่ ้างอิงได้ชัดเจน
เมื่อมีผปู้ รารภถึงปัญหานานัปการในด้านสื่อสารมวลชนที่สังคมกําลังเผชิญอยู่ใน “ยุคไอซีท”ี
ปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการผลิตสื่อที่มุ่งแต่ผลกําไรเชิงธุรกิจหรือผลประโยชน์ทางการเมือง
โดยไม่คํานึงถึงดีชั่วถูกผิด และปัญหาการเสพติดบริโภคสื่อที่มุ่งแต่ความเพลิดเพลินบันเทิงใจแต่ไร้
แก่นสาร ท่านก็ให้นําหลักปฏิสัมภิทา ๔ อันเป็นปฏิบัติการทางปัญญา มาเป็นรากฐานในการแก้ไข
ปัญหา ทั้งในฝ่ายผู้ผลิตสื่อและในฝ่ายผู้บริโภคสื่อ ดังนี้
๑. อัตถปฏิสัมภิทา ปัญญาแตกฉานในเนื้อความ ได้แก่ ชัดเจนในการรับ
๒. ธรรมปฏิสัมภิทา ปัญญาแตกฉานในหลัก ได้แก่ จับประเด็นได้
๓. นิรุตติปฏิสัมภิทา ปัญญาแตกฉานในภาษา ได้แก่ สื่อสารเป็น
๔. ปฏิภาณปฏิสัมภิทา ปัญญาแตกฉานในความคิดทันการ ได้แก่ สร้างความคิดความหยัง่
เห็นใหม่ได้
ท่านยังได้เน้นเพิม่ เติมสรุปไว้วา่ ในการปฏิบัติต่อข่าวสารข้อมูลขั้นพื้นฐานคือการศึกษา ผู้ให้
จะต้องทําตัวเป็นกัลยาณมิตร ต้องจัดสรรสิ่งที่ดีที่สุด ส่วนผู้รบั คือผู้ศึกษา จะต้องสร้างความสามารถใน
การที่จะเอาประโยชน์ได้จากสิง่ แวดล้อมและข่าวสารข้อมูลทีเ่ ลวที่สุด

๓
ยังมีเรื่องพุทธวิธีสอน ซึ่งอาจนํามาใช้เป็นแบบอย่างในหมูผ่ สู้ อนหรือผู้ให้ความรู้ข้อมูลข่าวสาร
ตั้งแต่บิดามารดา ครูอาจารย์ ตลอดไปจนถึงผู้ผลิตสื่อ ท่านได้ให้ข้อสรุปเกี่ยวกับการสอนทีผ่ ู้สอนพึง
สําเหนียกไว้ดังนี้
• ปัญญาเป็นสิ่งสร้างสรรค์ขึ้นภายในตัวผู้เรียนเอง
• ผู้สอนทําหน้าที่เป็นกัลยาณมิตร ช่วยชี้นําทางการเรียน
• วิธีสอน อุบาย และกลวิธีต่างๆ เป็นสื่อหรือเป็นเครื่องผ่อนแรงการเรียนการสอน
• อิสรภาพทางความคิด เป็นอุปกรณ์สําคัญในการสร้างปัญญา
ส่วนในแง่การเลือกเฟ้นเนื้อหาข้อมูลข่าวสารทีเ่ ป็นจริง ถูกต้อง เหมาะสม และเป็นประโยชน์ มา
นําเสนอ ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่อกี ข้อหนึ่งในวงการสื่อมวลชนปัจจุบัน ผู้ผลิตสื่อทีเ่ ป็นกัลยาณมิตรก็อาจนํา
หลัก ๖ ประการในการตรัสพระวาจาของพระพุทธองค์มาประยุกต์ใช้โดยอนุโลม ดังนี้
๑. คําพูดที่ไม่จริง ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นประโยชน์ ไม่เป็นทีร่ ักที่ชอบใจของผู้อื่น – ไม่ตรัส
๒. คําพูดที่จริง ถูกต้อง แต่ไม่เป็นประโยชน์ ไม่เป็นที่รกั ที่ชอบใจของผู้อื่น – ไม่ตรัส
๓. คําพูดที่จริง ถูกต้อง เป็นประโยชน์ ไม่เป็นที่รกั ที่ชอบใจของผู้อื่น – เลือกกาลตรัส
๔. คําพูดที่ไม่จริง ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นประโยชน์ ถึงเป็นทีร่ ักที่ชอบใจของผู้อื่น – ไม่ตรัส
๕. คําพูดที่จริง ถูกต้อง แต่ไม่เป็นประโยชน์ ถึงเป็นที่รกั ที่ชอบใจของผู้อื่น – ไม่ตรัส
๖. คําพูดที่จริง ถูกต้อง เป็นประโยชน์ เป็นทีร่ ักที่ชอบใจของผู้อนื่ – เลือกกาลตรัส
จึงอาจกล่าวได้ว่า ด้วยความแตกฉานในพุทธธรรม ความเป็นพหูสูตผู้รอบรูเ้ รื่องราวของสังคม
ปัจจุบัน กอปรด้วยเมตตาธรรมต่อเพื่อนร่วมโลก ท่านเป็นผูช้ ี้ทางให้เห็นมิติใหม่แห่งสาขาวิชานิเทศศาสตร์
คือ “นิเทศศาสตร์แนวพุทธ” โดยแท้
ด้วยปฏิปทาศีลาจารวัตรอันงดงาม และคุณูปการที่มีต่อวงการพระพุทธศาสนาและวงการ
การศึกษา สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงมีมติเอกฉันท์ให้พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต) ได้รับพระราชทานปริญญา
นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เพื่อเป็นแบบอย่างอันดีงามที่พึงเจริญรอยตาม และเพื่อความเป็น
สิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสืบไป


