
บันทึกเร่ืองลิขสิทธิ์การแปล
Memorandum on Translation Copyrights

ขอแจ้งไว้เพื่อเป็นหลักในการปฏิบัติต่อไปว่า  เนื่องจากหนังสือทั้งปวงของอาตมภาพเป็นงาน
ธรรมทาน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ไม่มีค่าลิขสิทธ์ิอยู่แล้ว  เม่ือท่านผู้ใดเห็นคุณค่า  และมีบุญ
เจตนานำไปแปลเผยแพร่ ไม่ว่าจะแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย หรือจากภาษาไทยเป็นภาษา
อังกฤษ หรือภาษาอื่นใด ก็เป็นการช่วยกันเผยแพร่ธรรมบำเพ็ญประโยชน์ให้กว้างออกไป

Tis  statement  is  hereby  made  to  serve  henceforth  as  guidelines  for 
prospective translators. As all my books are meant to be gifts of the Dhamma for 
the welfare and happiness of the people, and are already royalty free, when anyone 
on  seeing  their  merits  wishes  to  translate  them for  publication,  whether  from 
English into Tai or from Tai into English or any other language, it is deemed as 
helping  with  the  promulgation of  the  Dhamma and furtherance  of  the  public 
good.

ผู้ที่ทำงานแปลนั้น  ย่อมต้องใช้ความรู้ความสามารถในการที่จะแปล  โดยสละเรี่ยวแรงสละ
เวลามิใช่น้อย ถ้าผลงานแปลนั้นทำด้วยความตั้งใจ น่าเชื่อถือหรือเป็นที่วางใจได้ ในเม่ืออาตมภาพไม่
ถือค่าลิขสิทธิ์ในงานต้นเร่ืองนั้นอยู่แล้ว ลิขสิทธ์ิฉบับแปลนั้นๆ ก็ย่อมถือได้ว่าเป็นของผู้แปล ในฐานะ
เป็นเจ้าของผลงานแปลนั้น  โดยผู้แปลดูแลรับผิดชอบคำแปลของตน และเป็นผู้พิจารณาอนุญาตเอง 
ในการที่จะใหผู้้หนึ่งผูใ้ดนำฉบับแปลของตนไปดำเนินการอยา่งหน่ึงอย่างใด  ไม่ว่าจะพิมพ์แจกเป็น
ธรรมทาน หรือพิมพ์จำหน่าย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตามแต่จะเห็นสมควร

Tose  working  on  translation  projects  must,  of  necessity,  apply  their 
knowledge and ability in their undertakings by putting in no small amounts of 
efort and time. If their translation outputs are produced with attentiveness and are 
credible or reliable, and since I do not accept any royalties for my source texts, then 
the respective copyrights of those translations are to be acknowledged as belonging 
to the translators as proprietors of the translated texts. Te translators themselves 
are to be in charge of and responsible for their own translations, and it is also at 
their own discretion as they see it ft to grant permission to any party concerned to 
make any use of their translations, whether it be publishing for free distribution as 
gifts of the Dhamma or publishing for sale, in this country and abroad.

ทัง้นี้  สิ่งที่ผู้แปลจะพึงร่วมมือเป็นการแสดงความเอื้อเฟื้อ  ก็คือ  ทำการให้ชัด  มิให้เกิดความ
เข้าใจผิดว่า อาตมภาพได้รับคา่ตอบแทนหรือผลประโยชน์ใดๆ และแจ้งให้อาตมภาพในฐานะเจ้าของ
เรื่องเดิมได้ทราบทุกคร้ังที่มีการตีพิมพ์ และถา้เป็นไปได้ น่าจะมอบหนังสือทีตีพิมพ์เสร็จแล้วประมาณ 
๑๐ เล่ม เพ่ือเป็นหลักฐานและเป็นข้อมูลทางสถิติต่อไป



In this connection, what the translators are advised to cooperate to do, as a 
gesture of courtesy, is to make things clear so as to prevent the misunderstanding 
that I accept remunerations or any other benefts. Tey are also requested to notify 
me, as the original author, every time such a publication takes place. If possible, 
approximately ten copies of each published work should be given to me as evidence 
of the publication and for record keeping purposes.

อนึ่ง ผู้แปลอาจแสดงน้ำใจเอื้อเฟ้ืออีก โดยแสดงเจตนาตามความข้อใดข้อหนึ่ง หรือทุกข้อ ต่อ
ไปนี้

In addition, the translators might further show their generosity by pledging 
to do any one or all of the following:

ก) ให้อาตมภาพเจา้ของเร่ืองตน้เดิมนั้นกต็าม  วัดญาณเวศกวันก็ตาม  พิมพ์งานแปลนั้นเผย
แพร่ได้ โดยพิมพ์แจกเป็นธรรมทาน

a) allow me,  the  original  author,  or  Wat  Nyanavesakavan to  publish the
translations for free distribution as gifts of the Dhamma;

ข) ให้อาตมภาพ  อนุญาตให้ผู้ใดผู้หนึ่งพิมพ์งานแปลนั้นเผยแพร่ได้  เฉพาะในกรณีทีเ่ป็นการ
พิมพ์แจกเป็นธรรมทาน

b) allow me to  grant  permission  to  any  party  concerned  to  publish  the
translations exclusively in the case of publishing for free distribution as gifts of the 
Dhamma;

ค) ให้อาตมภาพก็ตาม วัดญาณเวศกวันก็ตาม อนุญาตให้ผู้ใดผู้หนึ่งพิมพ์งานแปลนั้นเผยแพร่
ได้ เฉพาะในกรณีที่เป็นการพิมพ์แจกเป็นธรรมทาน

c) allow  me  or  Wat  Nyanavesakavan  to  grant  permission  to  any  party
concerned to publish the translations exclusively in the case of publishing for free 
distribution as gifts of the Dhamma.

พระพรหมคุณาภรณ์  (ป. อ. ปยุตฺโต)
๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
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