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(เอกสารกำกับ “อนุโมทนา” อนุญาตพิมพหนังสือ)

หลักและวิธีปฏิบัติ
ในการขออนุญาตพิมพหนังสือธรรม

เปนหลักปฏิบัติตลอดมาวา หนังสือของพระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ผูใดจะพิมพแจกเปนธรรมทาน หรือพิมพจำหนาย ก็ขอ
อนุญาตทำได โดยใหเปลา ไมมีคาลิขสิทธิ์
ในเวลาที่ผานมายาวนาน ไดพบหลายกรณ�ที่เกิดเปนปญหา บางเรื่องตองแกปญหายุงยากและยืดเยื้อ จึงควรประมวลหลักและวิธีปฏิบัติ
มาวางไวเปนการย้ำจุดสำคัญใหชัด เพื่อใหรูและชวยกันปฏิบัติใหถูกตองเรียบรอย ทานที่ตั้งใจดี ก็โปรดอยามองวาเปนเรื่องยุงยาก พึงถือวามา
รวมรูเขาใจและชวยกันปองกันแกไขปญหา ใหเปนกุศลจริงแท
หลักและวิธีปฏิบัติทั�วไป ในการนำหนังสือไปพิมพใหม มีดังน�้
1) ผูตองการพิมพ ขออนุญาตตรงตอผูเขียนโดยทำเปนลายลักษณอักษร (ไมใชติดตอผานโรงพิมพ หรือสำนักพิมพ เปนตน วิธีที่งายคือ
ขอแบบฟอรมจากวัดไปกรอกมาสงเอง)
ถาพิมพในการบุญ/งานพิธี ก็ระบุใหชัดวา งานอะไร เพื่อใคร ที่ไหน และเมื่อใด
2) ขอรับตนแบบหนังสือฉบับลาสุด แลวนำไปจัดพิมพเองที่ไหนๆ ก็ได เมื่อพิมพเสร็จแลว ถาเต็มใจ ควรนำหนังสือมามอบถวายเปน
ตัวอยาง/หลักฐานทางสถิติ ๑๐ - ๒๐ เลม
ถาเปนการขอไปพิมพจำหนาย เชน สำนักพิมพ หามนำหนังสือมามอบหรือถวายเกินจำนวนที่เปนตัวอยางหรือเปนของที่ระลึก
เหตุที่หาม ก็เพื่อปองกันปญหาซ้ำอีก เพราะโดยบังเอิญ ไดพบหลักฐานวา สำนักพิมพแหงหนึ�งซึ�งไดรับอนุญาตใหนำหนังสือไป
พิมพจำหนายอยางใหเปลาไมมีคาลิขสิทธิ์นั้น ไดไปจายภาษีประเภทหัก ณ ที่จาย ที่กรมสรรพากร โดยแจงวาเปนภาษีคาลิขสิทธิ์ใน
การพิมพหนังสือของพระพรหมคุณาภรณ เหมือนกับวาพระพรหมคุณาภรณ ไดรับเงินคาลิขสิทธิ์ ทั้งที่ไมเปนความจริงแตประการใด
ทั้งน�้ สำนักพิมพนั้นใชวิธีการคือ เมื่อพิมพหนังสือออกจำหนายแลว ก็นำหนังสือจำนวนหนึ�งมาถวายที่วัด และถือเอาราคาจำหนาย
หนังสือจำนวนนั้นเปนขอแจงแกกรมสรรพากรวาไดจายคาลิขสิทธิ์แลว ทั้งที่เจาของลิขสิทธิ์คือผูเขียนหนังสือไมไดทราบวาทาง
สำนักพิมพทำอะไรเพื่ออะไร เอาหนังสือมามอบไวแกใคร เพราะวัดเปนสาธารณสถาน คนไปมามากมาย ญาติโยมที่พิมพหนังสือ
แจกกันเปนธรรมทาน บางก็นำหนังสือมาถวายใหวัดแจกดวย เมื่อสำนักพิมพ ใดนำหนังสือที่พิมพแลวมาถวายที่วัด คนวัดที่รับไวก็
ไมรูเรื่องในใจของเขา ก็คิดแควาเปนหนังสือที่ผูถวายมีน้ำใจนำมาใหชวยกันแจกตอๆ ไป เมื่อไดทราบเรื่องโดยบังเอิญเชนน�้ จึงทำให
มองเห็นวา ถาสำนักพิมพอื่นใดจะปฏิบัติเชนน�้ ก็มีทางเปนไปได โดยพระและทางวัดไมอาจทราบ เปนความเสียหาย ไมเปนธรรม ที่
ไมควรใหเกิดมีขึ้น (เวลาน�้ บุคคลตนเรื่องทางฝายสำนักพิมพ ไดบอกขออภัยวาทำผิดไปแลวโดยรูไมเทาถึงการณ และวาจะรวมมือกับ
ญาติโยมของวัดที่ชำนาญทางกฎหมาย ซึ�งจะไปดำเนินการเพื่อใหกรมสรรพากรเขาใจใหถูกแลวทำหลักฐานใหตรงตามเปนจริง) ฉะนั้น
จึงตองแจงใหทราบทั�วกันไว โดยหวังวาสำนักพิมพและองคกรตางๆ จะเอื้อเฟอมิใหเกิดมีการปฏิบัติอันไมถูกตองอยางขางตนนั้น
สวนญาติโยมที่ขอพิมพหนังสือแจกเปนธรรมทาน ก็เสียสละบำเพ็ญประโยชนแกสวนรวมอยูแลว และตองใชจายเงินในการพิมพ
ไปอาจจะมากทีเดียว จึงควรมุงไปในกุศลแหงธรรมทานนั้น ไปดำเนินการเรื่องการแจกหนังสือของตนใหโลงไปเลย ไมตองมาคิดถึง
เรื่องวาขอพิมพหนังสือของทานแลวควรจะบริจาคถวายพระหรือบำรุงวัดอะไรอีกไหมหนอ ไมตองมาหวงมากังวลอะไรอยางใดทั้งสิ้น
3) การพิมพหนังสือขึ้นใหม ขอใหตรงตามตนแบบหนังสือที่ไดรับไป ถาจะมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เชนจัดรูปแบบใหม ขอใหไดรับอนุญาต
กอน และรักษาเน�้อหาใหแมนยำ
ตนแบบหนังสือนั้น พระไดตรวจชำระ-จัดวางรูปแบบไวเรียบรอยแลว บางทีก็ไดใชพิมพมาหลายครั้งแลว จึงใชพิมพตามนั้นไดทันที
ขออยาไดตัดตอแตงเติมใดๆ
- ไมนำขอความหรือเน�้อหาอื่นมาปะปน (บางทีขอความในหนังสือตอนนั้น เปนพุทธพจนหรือถอยคำจากพระไตรปฎก ผูนำไปพิมพ
เอาวาทะของเกจิอาจารยใสแทรกเขามา ทำใหผูอานเขาใจผิด จะกลายเปนการปลอมแปลงพุทธพจน)
- ไมตีพิมพลงภาพของผูเขียน (ถือเปนหลักการวาหนังสือของที่น� ไมลงรูปภาพของผูเขียน โดยมุงใหความสำคัญไปรวมกันที่พระพุทธเจา ถาจำเปนหรือมีเหตุผลชัดเจนวาจะตองลงภาพ ก็ลงใหนอยที่สุด และเปนภาพเรียบงายที่ทางพระยอมรับ)
- ประวัติผูเขียน ถาเวนได ก็ควรเวน (ในการพิมพทั�วไป ถือวาไมตองลงประวัติหรือเรื่องเกี่ยวกับตัวผูเขียน แตในบางกรณ� อาจมี
เหตุผลสำคัญหรือจำเปนตองลงไว ในกรณ�เชนนั้น ขอใหลงพิมพตามฉบับที่ทางพระจัดให หรือเลือกคัดตัดจากฉบับนั้นไปลง คือใหเปน
เพียงขอมูลขอเท็จจริง ไมตองมีคำยกยองสรรเสริญ)
หวังวาทุกทานจะชวยกันรักษาขอปฏิบัติน�้ เพื่อความดีงามใหสมเปนงานกุศล จะไดอำนวยผลใหความเจริญธรรมเจริญปญญาแพรหลาย
ไพศาล นำมาซึ�งความไพบูลยแหงประโยชนสุขของประชาชนยืนนานสืบไป
พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)
๒๒ กันยายน ๒๕๕๒

