
ศึกษา และเก้ือกูลกันในการศึกษา  

ขอปรารภ: พระไดนําขอเขียนผานทางอินเทอรเนตมาใหดู เรียกเปน ประกาศรณรงคฯ 
มีสาระสําคัญ คือกลาววาอยางรุนแรง ตอผูเขียนเร่ือง “พระไตรปฎกอยูน่ี: อยูท่ีชวนกัน
ไมประมาทในการศึกษา”  

ผูเขียนยังพูดไดเพียงเล็กนอย ก็ไดบอกทานที่นํามาวา ควรเห็นใจทานท่ีเขียน
ประกาศผานทางอินเทอรเนตน้ัน และเปนเร่ืองท่ีคอยๆ เขาใจกันไป  

ขยายความเขาใจ: ท่ีไดพูดวาควรเห็นใจ คือควรเห็นใจทานท่ีเขียนกลาววารุนแรงนั้น เพราะเมื่อทาน

เห็นวาจะเปนการกระทบกระเทือนตอบุคคลท่ีทานเคารพมาก ทานก็อาจจะไมสบายใจ และในความ

เขาใจของทานน้ัน ทานก็มีสิทธิท่ีจะระแวงหรือต้ังขอสงสัยตอเจตนาของผูเขียน แตตอไปเมื่อทาน

มองเห็นชัดเจนวาเราไมมีเจตนารายหรือคิดในทางเสียหายอะไร ทานก็จะสบายใจ  
 ท่ีจริง พระองคทาน ซึ่งทานท่ีเขียนผานทางอินเทอรเนตเคารพนั้น เราก็เคารพเชนเดียวกัน 

และย่ิงเมื่อทานทางอินเทอรเนตยกเร่ืองข้ึนมา ก็ย่ิงยํ้าความเคารพใหหนักแนนย่ิงข้ึน เคารพอยางไร 

คือผูเขียนนี้ไดเคารพพระองคทานตลอดมา จําแมนถึงความมีพระทัยกวาง ทรงหนักในเหตุผล ไม

ตองกลาวถึงงานอ่ืนอันมากมายมหาศาล ซึ่งไดทรงไว ท่ีเราท้ังหลายไดรับประโยชนและไดอาศยั  
แทจริงแลว แมในขอเขียนเรื่อง “พระไตรปฎกอยูนี่: ...” นั้น ก็ไมไดมีการพาดพิงถึง

พระองคทานแตประการใด เวลานั้น กําลังพูดกันถึงเร่ืองการอางพระไตรปฎก ฉบับแปลภาษาไทย ก็

มุงไปท่ีจะบอกจะเตือนกันไวเพ่ือจะไดไมลืมหลักวา ใหถือพระไตรปฎกบาลีเปนมาตรฐาน เปนท่ี

อางอิงข้ันยุติได  

พระไตรปฎกแปลภาษาไทย 

เปนการดีท่ีทานทางอินเทอรเนตเขียนประกาศน้ีข้ึนมา เพราะเปนโอกาสใหไดสรางเสริม

ความรูความเขาใจใหเพ่ิมพูนและใหชัดเจนย่ิงข้ึน อยางท่ีวาแลว ท่ีไดเขียนไปน้ัน มุงท่ีจะใหผูศึกษาไป

ใหถึงพระไตรปฎกบาลี ก็เนนท่ีหลักของเร่ืองน้ัน ก็เลยไมไดพูดถึงประโยชนและความสําคัญของ

พระไตรปฎกฉบับแปล เมื่อทานทางอินเทอรเนตเขียนประกาศนี้ กลาวทํานองสงสัยวาไปลบหลูทานผู

แปลพระไตรปฎกเปนภาษาไทย ก็เลยเปนโอกาสใหไดพูดดานน้ีบาง 
พระไตรปฎกฉบับแปลนั้น ไมวาฉบับแปลเปนภาษาใด แนนอนวามีประโยชนมากท้ังนั้น 

โดยเฉพาะฉบับแปลภาษาไทยนี้ ก็ชัดอยูในตัวต้ังแตตนแลว คือ การท่ีเราใช ก็เพราะเห็นคุณคา หรือ

วา เพราะเห็นคุณคา จึงไดใช  
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พระไตรปฎกฉบับแปลภาษาไทยนี้ มีประโยชนมากมายใหญหลวง ท่ีเปนขอแรกก็คือ ชวยให

พุทธบริษัทสวนใหญ และคนท่ัวๆ ไป ซึ่งไมรูภาษาบาลี มีโอกาสเขาถึงพระไตรปฎก ไดเรียนรู ได

ศึกษาพระธรรมวินัย ไมเฉพาะผูไมรูภาษาบาลีเทานั้น แมถึงผูรูเขาใจภาษาบาลี ก็ไดอาศัยใช

ประโยชน ต้ังแตถือเปนท่ีปรึกษา และในท่ีท่ัวๆ ไป ก็ไมตองมายากลําบากหรือใชเวลาแปลแลวเขียน

หรือพิมพข้ึนใหม ก็นําไปใชไดทันที หรือตรวจสอบเพียงเล็กนอย 
ยอนไปกลาวถึงทานผูทํางานแปล ซึ่งมีพระเถรานุเถระเปนหลัก บางฉบับก็มีโยมคฤหัสถท่ี

เปนปราชญ เปนราชบัณฑิต เปนผูรูผูเช่ียวชาญ รวมงานดวย หลายทานเอาจริงเอาจังมาก ไดทํางาน

ดวยความเพียรพยายาม หนักและเหน็ดเหนื่อยไมนอย กวางานจะเสร็จออกมา จึงเปนผูมีพระคุณ

อยางสูงแกพวกเรา ท่ีไดใชประโยชน ไดอาศัยเปนท่ีปรึกษา และไดใชเลาเรียนศึกษาดังท่ีกลาวมา 
อยางไรก็ตาม ถึงแมจะมีคุณคาเปนประโยชนจนยากท่ีจะพรรณนา ทุกทานผูทํางานแปลท่ีทํา

ประโยชนดังวาน้ันเอง ก็ตระหนักอยูตลอดเวลาวา ในท่ีสุดก็คือใหถือพระไตรปฎกบาลี อันเปนตน

ทางท่ีมาของฉบับแปลนั้น เปนหลักเปนมาตรฐาน แมทานท่ีทํางานแปลพระไตรปฎกน้ันเอง ทุกทาน 

ไมวาพระมหาเถระ หรือโยมคฤหัสถ ก็รูอยูแกใจวา ทานทํางานแปลน้ี ใหผลงานของทานเปน

เครื่องชวยในการศึกษาพระไตรปฎกบาลี หรือเปนสื่อเพ่ือการเขาถึงพระไตรปฎกบาลีนั้น 
เปนความจริงท่ีรูกันอยูเปนธรรมดา ต้ังแตจะเร่ิมการแปลพระไตรปฎกใหครบท้ังชุดแตละ

ชุดๆ นั้นแลววา เปนงานใหญและยากมาก ตองระดมกําลังทําใหดีท่ีสุดเทาท่ีจะทําได แตกระนั้นก็

ตองยอมรับวา ไมอาจทําใหสมบูรณพรอมบริบูรณไดในคราวเดียว ถาจะทําใหสมบูรณอยางแนนอน

กอนใหออกมา ก็ไมรูวาจะตองรอไปจนถึงเมื่อไรจะไดใช ทานผูรับผิดชอบก็ตองใชหลักวาทําใหดีให

บริบูรณเทาท่ีจะทําได แลวก็ใหออกไปเทาท่ีทําดีท่ีสุดแลวนั้น  
เม่ือทํางานเสร็จในข้ันน้ี และพิมพออกมาแลว ทานท่ีต้ังใจจริงจัง ยอมหวังวาจะไดมีโอกาส

แกไขตอๆ ไป ถามีกําลัง ทานอาจจะต้ังคณะผูตรวจตามหลังงาน แตนี่ก็เปนงานใหญและยาก เชน 

ตองใชทุนอีกมาก แคใหเสร็จออกมาคร้ังแรกนั้น บางทีก็แทบแสนเข็น 

ผูทํา และผูใช ชวยกันแบกตําราไปหาความสมบูรณ 

ทีนี้ก็มาถึงหลักท่ัวไปอีก เชนเดียวกับหนังสือหลักและหนังสืออางอิงใหญๆ ท้ังหลาย ถึงจะทํา

โดยระมัดระวังเทาไร ก็ยังมีเผลอมีพรองจนได แมวาจะไมมาก อยางสารานุกรมชุดใหญๆ ของฝร่ัง 

ท่ีจะสงเสริมความเจริญทางวิชาการ แตทําเปนธุรกิจดวย ขนาดมีทุนมหาศาล จางคนไดพร่ังพรอมทุก

ดาน ก็ยังมีเผลอพลั้งพลาดหลุดมา ไมเฉพาะคําสะกดผิดเทานั้น ท่ีผิดความหรือผิดในเนื้อหาสาระก็

มี ท่ีกลาวนี้เพ่ือใหเห็นวา เมื่องานตรวจสอบสืบตอ เปนเร่ืองท่ีทําไดยาก จะทําอยางไร ก็ตอบไดเลย

วา ผูอานหรือผูใชหนังสือน่ันแหละ เปนผูชวยงานนี้ไดดีย่ิง  
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นักหนังสือ หรือผูทํางานหนังสือ ตามปกติ พอมีคนอานหรือใชหนังสือ ก็คือไดมิตร ย่ิงถามี

ผูอานผูศึกษาท่ีสนใจเอาใจใสจริงจัง พบท่ีผิดแลวมีน้ําใจชวยบอกแจง ก็คือไดลาภ เหมือนกับวาได

ผูอานผูใชหนังสือน้ัน เปนคนทํางานให (โดยไมตองจางไมตองจายเงิน ถือไดวาทํางานบุญกุศล) อยาง

นอย ถามองขําๆ ก็ราวกับจะเปนพนักงานอานปรูฟหรือพิสูจนอักษรให เปนผูท่ีจะชวยใหหนังสือ

สมบูรณ เปนไปไดวา บางทีอาจจะมีผูจองจับหาท่ีผิดดวยจิตเพงโทษ แตถึงอยางนั้น การจับผิด ก็คือ

การชวยทําประโยชนแกงานไปเองโดยเขาอาจจะไมรูตัว 
ผูเขียนน้ีเองก็เปนตัวอยางได เม่ือทํา พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท ข้ึนมา มี

ผูใชหนังสือ เปนพระบาง เปนโยมก็หลายทาน สนใจจริงจัง อานตลอดเลม พบท่ีไหนผิดพลาดเผลอ

พรอง ก็มีนํ้าใจแจงมา บางทานทําเปนบัญชีมา ท่ีแจงมาน้ันซ้ํากันก็มาก แตรวมแลวก็คือเปน

ประโยชนอยางย่ิง ถาจะอานเองตลอด ก็หาโอกาสยาก และผูท่ีเขียนเองนั้น เวลาตรวจ มีบอยท่ีอาน

คําผิดใหกลายเปนถูก คือแทนท่ีจะอานคําในหนังสือ กลับอานคําถูกตองหรือคําจริงท่ีอยูในใจ เลย

อานคําผิดเปนคําถูกไป  
ไมเฉพาะคําสะกดผิด-ถูกเทาน้ัน แมเนื้อความก็มีไดดวย อยางทานหนึ่งทักถามมาวา ดู

อธิบายของคําวา “โพธ์ิ, โพธิพฤกษ” บอกวา “ในสมัยรัชกาลท่ี ๕ ประเทศไทยไดพันธุตนมหาโพธิ

จากคยาโดยตรงคร้ังแรก ไดปลูกไว ณ วัดเบญจมบพิตรและวัดอัษฎางคนิมิตร” ท่ีวาวัดอัษฎางค-

นิมิตรน้ัน คือวัดซึ่งอยูท่ีนั่นๆ ใชไหม นี่ก็ทําใหรูตัวนึกขึ้นไดวา สําหรับวัดเบญจมบพิตร ถึงไมบอกวา

อยูท่ีไหน ก็ไมเปนไร เพราะรูจักกันท่ัวไป แตสําหรับวัดอัษฎางคนิมิตร ควรบอกดวยวาอยูท่ีไหน 

ไมใหผูอานงง นี่ก็คือชวยงานหนังสือ เม่ือพิมพครั้งตอไป พอมีโอกาส ก็จะไดเขียนเติมใหชัดวา “...

และวัดอัษฎางคนิมิตร อ.เกาะสีชัง”  
สําหรับพระไตรปฎกแปลน้ัน มีขอท่ีผูอาน ผูใช ผูศึกษา จะชวยไดในทํานองนี้ มากมายอยาง

ย่ิง บางที ถาทานผูดูแลรับผิดชอบพระไตรปฎกแปลภาษาไทย มีกําลัง ทานอาจจะต้ังคณะอะไร

ทํานองโตะรับแจงเรื่องท่ีเปนความเก้ือกูลนี้ข้ึนก็ได เม่ือไดรับแจงแลว ไมใชหมายความวาทานจะตอง

ถือตาม แตเปนขอสังเกตท่ีทานจะไดจับจุดและพิจารณาตามหลักตามควรตอไป 
เวลานี้ ถือไดวา พระไตรปฎกแปลภาษาไทย มี ๔ ชุด เริ่มแต พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับ

อนุสรณงานฉลอง ๒๕ พุทธศตวรรษ (พ.ศ. ๒๕๐๐) ท่ีกรมการศาสนารับผิดชอบดูแลตอมา และ

เรียกวาเปนฉบับหลวง ตอมาก็มี พระไตรปฎก และอรรถกถาแปล ของมหามกุฏราชวิทยาลัย พ.ศ. 

๒๕๒๕ (ตรวจชําระใหม พ.ศ. ๒๕๔๖) พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

พ.ศ. ๒๕๓๕ (พิมพเสร็จ พ.ศ. ๒๕๓๙) และไดขาววา ชุดท่ี ๔ ก็ออกมาแลว คือ พระไตรปฎก ฉบับ

เฉลิมพระเกียรติฯ พ.ศ. ๒๕๔๙ ซึ่งใช พระไตรปฎก ฉบับสังคายนา พ.ศ. ๒๕๓๐ เปนตนฉบับ (ใน

ท่ีน้ี จึงนับฉบับ พ.ศ. ๒๕๔๙ และฉบับ พ.ศ. ๒๕๓๐ รวมเปนฉบับเดียวกัน)  



เก้ือกูลกันในการศึกษา   ๔ 
 

พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และ พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับ

เฉลิมพระเกียรติฯ น้ัน มีพระไตรปฎกบาลีเปนหลัก ออกมาเปนคูกันดวย เวลานี้ จึงมีพระไตรปฎก

บาลีอักษรไทย ๓ ชุด คือ พระไตรปฎกบาลี ฉบับสยามรัฐ (สฺยามรฏฺฐสฺส เตปิฏกํ) พระไตรปฎก
บาลี ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มหาจุฬาเตปิฏกํ – อนุสฺสรณียํ ๒๕๐๐ พุทฺธวสฺเส) 
และพระไตรปฎกบาลี ฉบับเฉลิมพระเกียรติฯ (ทยฺยรฏฺฐสฺส เตปิฏกํ ๒๕๔๙ พุทฺธวสฺเส) 
(พระไตรปฎกภาษาไทย ชุดท่ีไมมีฉบับภาษาบาลีเปนคูมา ก็แปลจากพระไตรปฎกบาลี ฉบับสยามรัฐ)    

สําหรับพระไตรปฎกบาลีนั้น ถึงจะตางฉบับ ก็ถือไดวาตรงเปนอันเดียวกัน แตกตางเพียงสวน

จุกจิกหยุมหยิม แตดูเทียบกันยาก เพราะจัดรูปรางและแบงแยกขอตางกัน บางทีนับเลขหางกันไกล  
การท่ีวา ท้ังท่ีพระไตรปฎกแปลภาษาไทยฉบับแรก ก็มีเต็มชุดอยูแลว ก็ยังมีการทํา

พระไตรปฎกแปลภาษาไทยฉบับตอมา แลวก็ตอมาอีกน้ัน เหตุผลอยางหนึ่งก็คือ ทานผูทําฉบับแปล

ใหม พิจารณาเห็นวาฉบับแปลท่ีมีอยูกอนนั้นมีขอบกพรอง จึงจะทําฉบับท่ีเรียบรอยบริบูรณย่ิงข้ึน  
ในบรรดาพระไตรปฎกแปลภาษาไทยหลายชุดนั้น ฉบับของมหามกุฏราชวิทยาลัย พ.ศ. 

๒๕๒๕ มีความพิเศษเพ่ิมจากฉบับอื่นๆ คือ นอกจากแปลพระไตรปฎกบาลีมาใหแลว ยังแปลอรรถ-

กถาภาษาบาลีมาใหอีกดวย ดังท่ีเรียกวา พระไตรปฎก และอรรถกถาแปล  
นึกยอนหลังไปนานนักแลว เม่ือทานพระเถระผูริเริ่ม (ยังไมไดขออนุญาตออกนาม) คิด

ทํางานน้ีข้ึน ผูเขียนนึกยกยองวาทานกลาจะทํางานใหญ ซึ่งจะเปนอุปการะแกการศึกษาพระธรรม

วินัย ชวยใหมีเครื่องมือชวยในการศึกษาพระไตรปฎกเพ่ิมขึ้นมาถึงข้ันครบถวนทีเดียว  
แตงานใหญอยางน้ี ยอมเปนธรรมดาวา ลําพังทานองคเดียวก็ไมไหว ตองระดมกําลังเทาท่ีมี

เทาท่ีหาได ตามความพรอมท่ีจะอํานวย และก็อยางท่ีวา ถาจะรอใหไดงานท่ีสมบูรณแนนอนจริงๆ ก็

ไมรูวาจะตองรอไปถึงเมื่อไร จะมีวันไดใชหรือไม ก็คงเขาหลักท่ีวา ทําใหเสร็จอยางดีท่ีสุดเทาท่ีทําได 

แลวก็พิมพออกมา น่ีก็คือความกาวหนาท่ีสําคัญ และประโยชนก็เกิดขึ้น แลวงานแกไขปรับปรุง ซึ่งก็

เปนงานใหญอีก ก็ไมละเลย ดังท่ีไดทราบวา พระไตรปฎก และอรรถกถาแปล ของ มมร.นี้ ไดมีการ

ตรวจชําระใหม ใน พ.ศ. ๒๕๔๖  

เขาใจกัน ก็ถึงความสบายใจ 

เปนอันวา ในงานใหญขนาดน้ี ตามสภาพท่ีเปนอยูนี้ การชวยบอกชวยแจงกันอยางนี้แหละ 

เหมือนกับเปนการชวยกันหรือรวมกันทํากิจพระศาสนาและงานเพ่ือประชาชน จะถือวาจําเปนก็ได ย่ิง

ผูทํางานเอาจริงเอาจังท่ีจะใหงานถึงความเรียบรอยสมบูรณ ทานก็ย่ิงพอใจรับบอกรับแจง ไมตองพูด

ถึงผูท่ีหวังจะเก้ือกูลแลวบอกแจงให แมแตถามีใครทําดวยมุงรายเพงโทษ เจาของงานและสวนรวมก็

เอาขอเพงโทษนั้นไปใชประโยชนไดอยูดี 
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วาถึงกรณีนี้ ท่ีผูเขียนนี้เองพูดเรื่องคําแปลท่ีมีความผิดพลาด หรือพลั้งเผลอ ในพระไตรปฎก

แปลภาษาไทย โดยมุงใหพุทธบริษัทจับหลักใหไดวา ใหถือพระไตรปฎกบาลีเปนหลัก และถือ

พระไตรปฎกแปลภาษาไทย เปนท่ีปรึกษาหรือเปนเคร่ืองประกอบในการศึกษา เปนสื่อเพ่ือใหเขาถึง

พระไตรปฎกตัวจริง คือพระไตรปฎกบาลี มิใชเปนท่ียุติ ถาผูเขียนพูดเรื่องนี้โดยมุงจะเพงโทษ จะ

กลาวราย หรือจะลบหลู บางทานก็อาจจะยอนเอาไดวา อาว ก็เห็นทานมีช่ือเปนท่ีปรึกษาใน

พระไตรปฎกแปลภาษาไทยชุด...นั้นดวยนี่ แลวทําไมปลอยออกมาละ ผูเขียนก็เลยจะไมพนความ

รับผิดชอบ ถามัวจับหาตัวคนกันอยู ก็ไมไปไหน เรามามุงกันท่ีความดีงามของสวนรวม ใหประโยชน

ท่ีพึงมุงหมายของพระศาสนาและพุทธบริษัทตลอดท้ังมวลประชาชนสําเร็จเปนท่ีหมาย ถือวามา

รวมกันชวยกันทํากิจกรณียเพ่ือสวนรวม 
ทานทางอินเทอรเนตบางทีอาจจะไมหายเคลือบแคลง ในสวนท่ีผูเขียนน้ีบอกวา ตอนที่เขียน

เร่ืองคําแปลของ “สาธิกมิทํ” น้ัน นึกถึงแตเรื่องของพระไตรปฎกฉบับแปล ไมไดนึกถึงวินัยมุข ทาน

ทางอินเทอรเนตก็อาจจะวา ทําไมจึงไมนึก ในเมื่อเปนหนังสือเรียนต้ังแตนักธรรมช้ันตรี เร่ืองนี้ ถาจะ

อธิบาย ก็จะยืดยาวไปกันใหญ ขอใหมองท่ีตัวเร่ืองนั้นเองอีกคร้ัง ก็คงจะเขาใจไดงาย 
อยางท่ีไดเขียนบอกไวแลว ความบาลีท่ีวา “สาธิกมิท ภนฺเต ทิยฑฺฒสิกฺขาปทสต ” 

พระไตรปฎกแปล ฉบับท่ีแปลวา “สิกขาบท ๑๕๐ ถ้วนนี้” ก็คือ ฉบับอนุสรณงานฉลอง ๒๕ 
พุทธศตวรรษ และฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย แตฉบับของมหามกุฏราชวิทยาลัย แปลบาลี

ตรงท่ีมาในพระสูตรนั้นเองวา “สิกขาบทที่สําคัญ ๑๕๐ นี้” และแปลบาลีนั้นท่ีทานยกไปอางใน
อรรถกถาแหงมหาหัตถิปโทปมสูตร วา “๑๕๐ สิกขาบทที่สําเร็จประโยชน์นี้”     

หลายคนจะแปลกใจวา ในฉบับของมหามกุฏราชวิทยาลัยนั้น ทานท่ีแปลนับวาอยูใกลชิด

อยางย่ิง ทําไมไมแปลวา “ถ้วนนี้” กลับหันไปแปลเสียอยางอ่ืน กลายเปนวา ฉบับหลวงที่กรมการ
ศาสนารักษา และฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเสียอีก ท่ีแปลตรงตามวินัยมุข  

กรณีนี้ก็คงไมไดมีเร่ืองราวซับซอนอะไร คือก็เปนไปอยางซื่อๆ นี่เอง การท่ีฉบับอนุสรณงาน

ฉลอง ๒๕ พุทธศตวรรษ แปลอยางวินัยมุข ก็นาจะเปนดวยวา ในยุคสมัยกาลเวลานั้น วงการ

หนังสือหรือตํารับตํารายังอยูในวงท่ีคุนท่ัวๆ กัน ยังไมขยายกวางนัก (คิดวา) พระเถระรุนน้ันยังจํา

ความในวินัยมุขไดแบบคุนใจ ก็แปลไปเหมือนอยางนั้น สวนฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ท่ี

แปลวา “ถ้วนนี้” ขอเดาวา (ถาเดาผิด ก็ขออภัย หรือชวยบอกใหดวย) ก็คงไมไดนึกถึงวินัยมุข แต

เห็นวาไมมีอะไรสงสัย ก็ถือตามฉบับหลวงท่ีกรมการศาสนารักษา และเพราะไดตรวจดูอรรถกถาดวย 

ก็ทําเชิงอรรถบอกความไว 

สวนในฉบับของมหามกุฏราชวิทยาลัย ท่ีทานผูแปลใชคําแปลอยางอื่น ไมเหมือนอยางในวินัย

มุขนั้น ก็คิดวาเราสามารถม่ันใจแนใจไดโดยสมบูรณวา ทานผูแปลบาลีสองท่ีนั้น มีความเคารพใน
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พระองคผูทรงรจนาวินัยมุขอยางเต็มเปยม มองไมเห็นวามีอะไรจะพึงสงสัยตอทานผูแปลนั้นเลย แต

ท่ีทานแปลอยางน้ัน ก็คงเพราะวา เวลานั้นใจนึกแตเร่ืองจะแปลพระไตรปฎก ไมทันนึกถึงวินัยมุข 

สวนจะแปลผิดหรือแปลถูก ก็วาไปอีกเรื่องหนึ่ง แตมิไดมีเจตนาอะไรในทางท่ีไมงามหรือเสียหาย ก็

มองกันในแงของการทํางานพระศาสนา เจตนาก็มุงไปอยางนั้น จึงควรเปนท่ีสบายใจดวยกัน  

พุทธบริษัทเจริญงอกงามในบรรยากาศแหงการศึกษา 

งานใหญอยางกิจการพระศาสนาดานตางๆ นี้ โดยมากมิใชเปนงานท่ีจะจบหรือเสร็จสิ้นไปใน

คราวเดียวหรือในคนรุนเดียว แตมักเปนงานท่ีตองสงตอและชวยกันสืบทอดสานเสริม โดยคนตางรุน

รับชวงกันไป การใด คนเกาทําไวเสร็จดีแลว คนใหมก็ใชประโยชนและรักษาสงตอแกคนรุนท่ีตามมา 

งานใดหรือแงดานไหนยังทําคางอยู หรือเปนเรื่องท่ีข้ึนตอกาลสมัย คนรุนใหมก็สานเสริมสืบตอกันไป 
งานหลายอยางเปนเร่ืองใหญมาก ทานผูเกาไดทํามาดวยความเพียรพยายามและความมีน้ําใจ

เก้ือกูลอยางสูงแกคนรุนหลัง แตกาละของทานก็เปนไปตามคติแหงธรรมดา งานที่ยังไมลุท่ีหมาย ถา

ทานยังอยู ก็คือเรื่องท่ีทานจะเพียรพยายามทําตอไป งานอยางนี้ สําหรับคนรุนหลัง การท่ีจะสืบสาน

ยอมเปนท้ังงานและเปนท้ังการศึกษา จึงจะสามารถนําพาภาระไดตอไป  
เฉพาะอยางย่ิง งานเพ่ือสังคมหรืออารยธรรม จะเปนคลายอยางขบวนใหญของคนเดิน

ทางไกลท่ีไปไมรูจบ ทานท่ีนําทางพาขบวนมาสิ้นถึงไหน คนท่ีจะรับชวงก็ศึกษาและรับชวงนําพาตอไป 

สิ่งท่ีทานผูนําทางไดทําไว ประโยชนท่ีทานไดบําเพ็ญ ก็เปนอันไดทําไดบําเพ็ญแลว และก็คือเปนทุน

เปนปจจัยเปนกําลังท่ีทําใหผูท่ีรับชวงสามารถเดินหนาไดตอไป หมายความวา การท่ีจะตอไปขางหนา

ได ก็เพราะอาศัยสิ่งท่ีทานทํามาให และเพราะทานไดพาเรามานั้นเอง  
ผูรับชวงหรือสืบทอด เม่ือตระหนักชัดความน้ีแลว ก็เรงเดินหนาตอไปโดยมองไปขางหนา

เพ่ือใหถึงจุดท่ีทานผูพาเรามามุงท่ีจะไป มิใชมาครวญถึงวาทานพาเรามาถึงนี่ ก็จากไปเสีย แลวก็เขา

กอดตนไมขางทางลงน่ังมองแตทางท่ีทานไดพาผานมาแลวสืบไป  
ในเรื่องการงานพระศาสนาน้ัน ก็ควรยกขึ้นมาพิจารณาดูกันใหชัดวา อันใดทรงวินิจฉัยแลว 

อันใดทรงสันนิษฐาน อันใดทรงฝากไวใหชวยกันศึกษาพิจารณาตอไป 
เม่ือไดอานประกาศของทานผูสื่อสารทางอินเทอรเนตนั้น ผูเขียนคิดถึงขอควรคํานึง ๒ อยาง 

คือ นอกจากการท่ีจะใหเขาใจถึงความมุงหมายท่ีแทจริงของผูเขียนแลว ก็ปรารถนาจะใหทาน

ผูเก่ียวของรับผิดชอบการสวนรวม ไมเพียงคาดหมาย แตไดคิดกันใหชัดถึงวิธีการท่ีจะใหคนขางหนา

มองเห็นคุณคาของทานผูเกา ท่ีไดทําคุณไวกอน ซึ่งไมอาจสําเร็จเพียงดวยการเรียกรอง แตจะตองทํา

ใหเขาเกิดมีปญญาท่ีจะมองเห็นคุณคาน้ัน  
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อยางท่ีกลาวขางตน ผูเขียนระลึกพิเศษในพระคุณของสมเด็จพระมหาสมณเจาฯ พระองคน้ัน 

เปนขอท่ีเดนในใจ คือ ความท่ีทรงมีพระทัยกวาง หนักในเหตุผล ยังจําแมนถึงขอความในหนังสือ

วินัยมุขมากหลายแหง ท่ีทรงไว ดังเชนวา “ขาพเจาฝากความขอน้ีไว  เพ่ือพระวินัยธรพิจารณาตอไป” 

ดังน้ีบาง “ขาพเจาขอฝากความเร่ืองน้ีไวเพ่ือพระวินัยธรสอดสองตอไป” ดังน้ีบาง “ขอนี้พระวินัยธรพึง

พิจารณาดูเถิด” ดังน้ีบาง “พระวินัยธรจงดําริขางหนาเถิด” ดังนี้บาง “ขอฝากพระวินัยธรไวพิจารณา

และสันนิษฐานตอไป” ดังนี้บาง “ขอฝากพระวินัยธรไววินิจฉัย” ดังนี้บาง 
ท่ีทรงไวเชนนี้ เปนตัวอยางแสดงถึงพระประสงคท่ีหนุนหรือโนมนําพุทธบริษัทมาในทาง

การศึกษา เปนขอท่ีมุงหมายเพ่ือความเจริญงอกงามในการศึกษาท้ังสิ้น ถาพุทธบริษัทชวนกันในทาง

ดําเนินอยางน้ี ไมชาก็จะเกิดเปนจิตใจท่ีใฝในการศึกษา จิตใจในทางการศึกษานี้ ขอเพียงใหเปนการท่ี

จะศึกษาแทๆ จริงๆ เถิด จะไมเปนพิษเปนภัยแกใครๆ เลย  
ถาพุทธบริษัทชวนกันใหศึกษา โดยต้ังใจใฝศึกษาดวยจิตใจท่ีออนโยนและซื่อตรง ไมนานเลย

พุทธบริษัทก็จะอยูรวมกันในบรรยากาศแหงการศึกษา สมตามพระพุทธโอวาทานุศาสนี ท่ีสอนใหแต

ละคนมีความต้ังใจใฝศึกษา และทุกคนเก้ือกูลกันในการศึกษา  
ดวยจิตใจเชนนี้ และในบรรยากาศอยางนี้ ก็จะมีความเปดเผย เปดใจ จริงใจ มีอะไรก็พูดกัน

ได ไมแบงแยกกัน ไมอยูกันดวยความหวาดระแวง ไมมีแมแตการสงวนทาที แตมีความพรอมใจ

ไมตรี เปนอยางพุทธพจนท่ีตรัสอยูเสมอวา ภิกษุท้ังหลายมองดูกันดวยปยจักขุ มีสายตาแสดงความ

รัก ไมเปนอยางน้ํากับน้ํามัน แตเปนเหมือนน้ํากับนํ้านม ท่ีกลมกลืนเขากันไดสนิทดี  
เม่ือใดทําไดเชนนี้ และก็ถึงเวลาแลวท่ีจะพึงทําเชนนั้น แลวเม่ือนั้น ก็จะเปนความเจริญงอก

งามในพระธรรมวินัย พรอมไปกับความเพ่ิมพูนแหงประโยชนสุขของประชาชน 

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) 

๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๔ 
 

 


