ศึกษา และเกื้อกูลกันในการศึกษา
ขอปรารภ: พระไดนําขอเขียนผานทางอินเทอรเนตมาใหดู เรียกเปน ประกาศรณรงคฯ
มีสาระสําคัญ คือกลาววาอยางรุนแรง ตอผูเขียนเรื่อง “พระไตรปฎกอยูนี่: อยูที่ชวนกัน
ไมประมาทในการศึกษา”
ผูเขียนยังพูดไดเพียงเล็กนอย ก็ไดบอกทานที่นํามาวา ควรเห็นใจทานที่เขียน
ประกาศผานทางอินเทอรเนตนั้น และเปนเรื่องที่คอยๆ เขาใจกันไป
ขยายความเขาใจ: ที่ไดพูดวาควรเห็นใจ คือควรเห็นใจทานที่เขียนกลาววารุนแรงนั้น เพราะเมื่อทาน
เห็นวาจะเปนการกระทบกระเทือนตอบุคคลที่ทานเคารพมาก ทานก็อาจจะไมสบายใจ และในความ
เขาใจของทานนั้น ทานก็มีสิทธิที่จะระแวงหรือตั้งขอสงสัยตอเจตนาของผูเขียน แตตอไปเมื่อทาน
มองเห็นชัดเจนวาเราไมมีเจตนารายหรือคิดในทางเสียหายอะไร ทานก็จะสบายใจ
ที่จริง พระองคทาน ซึ่งทานที่เขียนผานทางอินเทอรเนตเคารพนั้น เราก็เคารพเชนเดียวกัน
และยิ่งเมื่อทานทางอินเทอรเนตยกเรื่องขึ้นมา ก็ยิ่งย้ําความเคารพใหหนักแนนยิ่งขึ้น เคารพอยางไร
คือผูเขียนนี้ไดเคารพพระองคทานตลอดมา จําแมนถึงความมีพระทัยกวาง ทรงหนักในเหตุผล ไม
ตองกลาวถึงงานอื่นอันมากมายมหาศาล ซึ่งไดทรงไว ที่เราทั้งหลายไดรับประโยชนและไดอาศัย
แทจริง แลว แม ใ นขอ เขี ยนเรื่อ ง “พระไตรป ฎกอยู นี่: ...” นั้น ก็ ไมไ ดมี การพาดพิ งถึ ง
พระองคทานแตประการใด เวลานั้น กําลังพูดกันถึงเรื่องการอางพระไตรปฎก ฉบับแปลภาษาไทย ก็
มุงไปที่จะบอกจะเตือนกันไวเพื่อจะไดไมลืมหลักวา ใหถือพระไตรปฎกบาลีเปนมาตรฐาน เปนที่
อางอิงขั้นยุติได

พระไตรปฎกแปลภาษาไทย
เปนการดีที่ทานทางอินเทอรเนตเขียนประกาศนี้ขึ้นมา เพราะเปนโอกาสใหไดสรางเสริม
ความรูความเขาใจใหเพิ่มพูนและใหชัดเจนยิ่งขึ้น อยางที่วาแลว ที่ไดเขียนไปนั้น มุงที่จะใหผูศึกษาไป
ใหถึงพระไตรปฎกบาลี ก็เนนที่หลักของเรื่องนั้น ก็เลยไมไดพูดถึงประโยชนและความสําคัญของ
พระไตรปฎกฉบับแปล เมื่อทานทางอินเทอรเนตเขียนประกาศนี้ กลาวทํานองสงสัยวาไปลบหลูทานผู
แปลพระไตรปฎกเปนภาษาไทย ก็เลยเปนโอกาสใหไดพูดดานนี้บาง
พระไตรปฎกฉบับแปลนั้น ไมวาฉบับแปลเปนภาษาใด แนนอนวามีประโยชนมากทั้งนั้น
โดยเฉพาะฉบับแปลภาษาไทยนี้ ก็ชัดอยูในตัวตั้งแตตนแลว คือ การที่เราใช ก็เพราะเห็นคุณคา หรือ
วา เพราะเห็นคุณคา จึงไดใช
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พระไตรปฎกฉบับแปลภาษาไทยนี้ มีประโยชนมากมายใหญหลวง ที่เปนขอแรกก็คือ ชวยให
พุทธบริษัทสวนใหญ และคนทั่วๆ ไป ซึ่งไมรูภาษาบาลี มีโอกาสเขาถึงพระไตรปฎก ไดเรียนรู ได
ศึ ก ษาพระธรรมวิ นั ย ไม เ ฉพาะผู ไ ม รู ภ าษาบาลี เ ท า นั้ น แม ถึ ง ผู รู เ ข า ใจภาษาบาลี ก็ ไ ด อ าศั ย ใช
ประโยชน ตั้งแตถือเปนที่ปรึกษา และในที่ทั่วๆ ไป ก็ไมตองมายากลําบากหรือใชเวลาแปลแลวเขียน
หรือพิมพขึ้นใหม ก็นําไปใชไดทันที หรือตรวจสอบเพียงเล็กนอย
ยอนไปกลาวถึงทานผูทํางานแปล ซึ่งมีพระเถรานุเถระเปนหลัก บางฉบับก็มีโยมคฤหัสถที่
เปนปราชญ เปนราชบัณฑิต เปนผูรูผูเชี่ยวชาญ รวมงานดวย หลายทานเอาจริงเอาจังมาก ไดทํางาน
ดวยความเพียรพยายาม หนักและเหน็ดเหนื่อยไมนอย กวางานจะเสร็จออกมา จึงเปนผูมีพระคุณ
อยางสูงแกพวกเรา ที่ไดใชประโยชน ไดอาศัยเปนที่ปรึกษา และไดใชเลาเรียนศึกษาดังที่กลาวมา
อยางไรก็ตาม ถึงแมจะมีคุณคาเปนประโยชนจนยากที่จะพรรณนา ทุกทานผูทํางานแปลที่ทํา
ประโยชนดังวานั้นเอง ก็ตระหนักอยูตลอดเวลาวา ในที่สุดก็คือใหถือพระไตรปฎกบาลี อันเปนตน
ทางที่มาของฉบับแปลนั้น เปนหลักเปนมาตรฐาน แมทานที่ทํางานแปลพระไตรปฎกนั้นเอง ทุกทาน
ไม ว า พระมหาเถระ หรื อ โยมคฤหั สถ ก็ รู อ ยู แ ก ใ จว า ท า นทํ า งานแปลนี้ ให ผ ลงานของท า นเป น
เครื่องชวยในการศึกษาพระไตรปฎกบาลี หรือเปนสื่อเพื่อการเขาถึงพระไตรปฎกบาลีนั้น
เปนความจริงที่รูกันอยูเปนธรรมดา ตั้งแตจะเริ่มการแปลพระไตรปฎกใหครบทั้งชุดแตละ
ชุดๆ นั้นแลววา เปนงานใหญและยากมาก ตองระดมกําลังทําใหดีที่สุดเทาที่จะทําได แตกระนั้นก็
ตองยอมรับวา ไมอาจทําใหสมบูรณพรอมบริบูรณไดในคราวเดียว ถาจะทําใหสมบูรณอยางแนนอน
กอนใหออกมา ก็ไมรูวาจะตองรอไปจนถึงเมื่อไรจะไดใช ทานผูรับผิดชอบก็ตองใชหลักวาทําใหดีให
บริบูรณเทาที่จะทําได แลวก็ใหออกไปเทาที่ทําดีที่สุดแลวนั้น
เมื่อทํางานเสร็จในขั้นนี้ และพิมพออกมาแลว ทานที่ตั้งใจจริงจัง ยอมหวังวาจะไดมีโอกาส
แกไขตอๆ ไป ถามีกําลัง ทานอาจจะตั้งคณะผูตรวจตามหลังงาน แตนี่ก็เปนงานใหญและยาก เชน
ตองใชทุนอีกมาก แคใหเสร็จออกมาครั้งแรกนั้น บางทีก็แทบแสนเข็น

ผูทํา และผูใช ชวยกันแบกตําราไปหาความสมบูรณ
ทีนี้ก็มาถึงหลักทั่วไปอีก เชนเดียวกับหนังสือหลักและหนังสืออางอิงใหญๆ ทั้งหลาย ถึงจะทํา
โดยระมัดระวังเทาไร ก็ยังมีเผลอมีพรองจนได แมวาจะไมมาก อยางสารานุกรมชุดใหญๆ ของฝรั่ง
ที่จะสงเสริมความเจริญทางวิชาการ แตทําเปนธุรกิจดวย ขนาดมีทุนมหาศาล จางคนไดพรั่งพรอมทุก
ดาน ก็ยังมีเผลอพลั้งพลาดหลุดมา ไมเฉพาะคําสะกดผิดเทานั้น ที่ผิดความหรือผิดในเนื้อหาสาระก็
มี ที่กลาวนี้เพื่อใหเห็นวา เมื่องานตรวจสอบสืบตอ เปนเรื่องที่ทําไดยาก จะทําอยางไร ก็ตอบไดเลย
วา ผูอานหรือผูใชหนังสือนั่นแหละ เปนผูชวยงานนี้ไดดียิ่ง
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นักหนังสือ หรือผูทํางานหนังสือ ตามปกติ พอมีคนอานหรือใชหนังสือ ก็คือไดมิตร ยิ่งถามี
ผูอานผูศึกษาที่สนใจเอาใจใสจริงจัง พบที่ผิดแลวมีน้ําใจชวยบอกแจง ก็คือไดลาภ เหมือนกับวาได
ผูอานผูใชหนังสือนั้น เปนคนทํางานให (โดยไมตองจางไมตองจายเงิน ถือไดวาทํางานบุญกุศล) อยาง
นอย ถามองขําๆ ก็ราวกับจะเปนพนักงานอานปรูฟหรือพิสูจนอักษรให เปนผูที่จะชวยใหหนังสือ
สมบูรณ เปนไปไดวา บางทีอาจจะมีผูจองจับหาที่ผิดดวยจิตเพงโทษ แตถึงอยางนั้น การจับผิด ก็คือ
การชวยทําประโยชนแกงานไปเองโดยเขาอาจจะไมรูตัว
ผูเขียนนี้เองก็เปนตัวอยางได เมื่อทํา พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท ขึ้นมา มี
ผูใชหนังสือ เปนพระบาง เปนโยมก็หลายทาน สนใจจริงจัง อานตลอดเลม พบที่ไหนผิดพลาดเผลอ
พร อ ง ก็ มี น้ํ า ใจแจ ง มา บางท า นทํ า เป น บั ญ ชี ม า ที่ แ จ ง มานั้ น ซ้ํ า กั น ก็ ม าก แต ร วมแล ว ก็ คื อ เป น
ประโยชนอยางยิ่ง ถาจะอานเองตลอด ก็หาโอกาสยาก และผูที่เขียนเองนั้น เวลาตรวจ มีบอยที่อาน
คําผิดใหกลายเปนถูก คือแทนที่จะอานคําในหนังสือ กลับอานคําถูกตองหรือคําจริงที่อยูในใจ เลย
อานคําผิดเปนคําถูกไป
ไมเฉพาะคําสะกดผิด-ถูกเทานั้น แมเนื้อความก็มีไดดวย อยางทานหนึ่งทักถามมาวา ดู
อธิบายของคําวา “โพธิ์, โพธิพฤกษ” บอกวา “ในสมัยรัชกาลที่ ๕ ประเทศไทยไดพันธุตนมหาโพธิ
จากคยาโดยตรงครั้งแรก ไดปลูกไว ณ วัดเบญจมบพิตรและวัดอัษฎางคนิมิตร” ที่วาวัดอัษฎางคนิมิตรนั้น คือวัดซึ่งอยูที่นั่นๆ ใชไหม นี่ก็ทําใหรูตัวนึกขึ้นไดวา สําหรับวัดเบญจมบพิตร ถึงไมบอกวา
อยูที่ไหน ก็ไมเปนไร เพราะรูจักกันทั่วไป แตสําหรับวัดอัษฎางคนิมิตร ควรบอกดวยวาอยูที่ไหน
ไมใหผูอานงง นี่ก็คือชวยงานหนังสือ เมื่อพิมพครั้งตอไป พอมีโอกาส ก็จะไดเขียนเติมใหชัดวา “...
และวัดอัษฎางคนิมิตร อ.เกาะสีชัง”
สําหรับพระไตรปฎกแปลนั้น มีขอที่ผูอาน ผูใช ผูศึกษา จะชวยไดในทํานองนี้ มากมายอยาง
ยิ่ง บางที ถาทานผูดูแลรับผิดชอบพระไตรปฎกแปลภาษาไทย มีกําลัง ทานอาจจะตั้งคณะอะไร
ทํานองโตะรับแจงเรื่องที่เปนความเกื้อกูลนี้ขึ้นก็ได เมื่อไดรับแจงแลว ไมใชหมายความวาทานจะตอง
ถือตาม แตเปนขอสังเกตที่ทานจะไดจับจุดและพิจารณาตามหลักตามควรตอไป
เวลานี้ ถือไดวา พระไตรปฎกแปลภาษาไทย มี ๔ ชุด เริ่มแต พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับ
อนุสรณงานฉลอง ๒๕ พุทธศตวรรษ (พ.ศ. ๒๕๐๐) ที่กรมการศาสนารับผิดชอบดูแลตอมา และ
เรียกวาเปนฉบับหลวง ตอมาก็มี พระไตรปฎก และอรรถกถาแปล ของมหามกุฏราชวิทยาลัย พ.ศ.
๒๕๒๕ (ตรวจชําระใหม พ.ศ. ๒๕๔๖) พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๓๕ (พิมพเสร็จ พ.ศ. ๒๕๓๙) และไดขาววา ชุดที่ ๔ ก็ออกมาแลว คือ พระไตรปฎก ฉบับ
เฉลิมพระเกียรติฯ พ.ศ. ๒๕๔๙ ซึ่งใช พระไตรปฎก ฉบับสังคายนา พ.ศ. ๒๕๓๐ เปนตนฉบับ (ใน
ที่นี้ จึงนับฉบับ พ.ศ. ๒๕๔๙ และฉบับ พ.ศ. ๒๕๓๐ รวมเปนฉบับเดียวกัน)
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พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และ พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับ
เฉลิมพระเกียรติฯ นั้น มีพระไตรปฎกบาลีเปนหลัก ออกมาเปนคูกันดวย เวลานี้ จึงมีพระไตรปฎก
บาลีอักษรไทย ๓ ชุด คือ พระไตรปฎกบาลี ฉบับสยามรัฐ (สฺยามรฏฺฐสฺส เตปิฏกํ) พระไตรปฎก
บาลี ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มหาจุฬาเตปิฏกํ – อนุสฺสรณียํ ๒๕๐๐ พุทฺธวสฺเส)
และพระไตรป ฎ กบาลี ฉบั บเฉลิ ม พระเกี ย รติ ฯ (ทยฺ ยรฏฺ ฐ สฺ ส เตปิ ฏกํ ๒๕๔๙ พุ ท ฺ ธ วสฺ เ ส)
(พระไตรปฎกภาษาไทย ชุดที่ไมมีฉบับภาษาบาลีเปนคูมา ก็แปลจากพระไตรปฎกบาลี ฉบับสยามรัฐ)
สําหรับพระไตรปฎกบาลีนั้น ถึงจะตางฉบับ ก็ถือไดวาตรงเปนอันเดียวกัน แตกตางเพียงสวน
จุกจิกหยุมหยิม แตดูเทียบกันยาก เพราะจัดรูปรางและแบงแยกขอตางกัน บางทีนับเลขหางกันไกล
การที่ ว า ทั้ ง ที่ พ ระไตรป ฎ กแปลภาษาไทยฉบั บ แรก ก็ มี เ ต็ ม ชุ ด อยู แ ล ว ก็ ยั ง มี ก ารทํ า
พระไตรปฎกแปลภาษาไทยฉบับตอมา แลวก็ตอมาอีกนั้น เหตุผลอยางหนึ่งก็คือ ทานผูทําฉบับแปล
ใหม พิจารณาเห็นวาฉบับแปลที่มีอยูกอนนั้นมีขอบกพรอง จึงจะทําฉบับที่เรียบรอยบริบูรณยิ่งขึ้น
ในบรรดาพระไตรปฎกแปลภาษาไทยหลายชุดนั้น ฉบับของมหามกุฏราชวิทยาลัย พ.ศ.
๒๕๒๕ มีความพิเศษเพิ่มจากฉบับอื่นๆ คือ นอกจากแปลพระไตรปฎกบาลีมาใหแลว ยังแปลอรรถกถาภาษาบาลีมาใหอีกดวย ดังที่เรียกวา พระไตรปฎก และอรรถกถาแปล
นึกยอนหลังไปนานนักแลว เมื่อทานพระเถระผูริเริ่ม (ยังไมไดขออนุญาตออกนาม) คิด
ทํางานนี้ขึ้น ผูเขียนนึกยกยองวาทานกลาจะทํางานใหญ ซึ่งจะเปนอุปการะแกการศึกษาพระธรรม
วินัย ชวยใหมีเครื่องมือชวยในการศึกษาพระไตรปฎกเพิ่มขึ้นมาถึงขั้นครบถวนทีเดียว
แตงานใหญอยางนี้ ยอมเปนธรรมดาวา ลําพังทานองคเดียวก็ไมไหว ตองระดมกําลังเทาที่มี
เทาที่หาได ตามความพรอมที่จะอํานวย และก็อยางที่วา ถาจะรอใหไดงานที่สมบูรณแนนอนจริงๆ ก็
ไมรูวาจะตองรอไปถึงเมื่อไร จะมีวันไดใชหรือไม ก็คงเขาหลักที่วา ทําใหเสร็จอยางดีที่สุดเทาที่ทําได
แลวก็พิมพออกมา นี่ก็คือความกาวหนาที่สําคัญ และประโยชนก็เกิดขึ้น แลวงานแกไขปรับปรุง ซึ่งก็
เปนงานใหญอีก ก็ไมละเลย ดังที่ไดทราบวา พระไตรปฎก และอรรถกถาแปล ของ มมร.นี้ ไดมีการ
ตรวจชําระใหม ใน พ.ศ. ๒๕๔๖

เขาใจกัน ก็ถึงความสบายใจ
เปนอันวา ในงานใหญขนาดนี้ ตามสภาพที่เปนอยูนี้ การชวยบอกชวยแจงกันอยางนี้แหละ
เหมือนกับเปนการชวยกันหรือรวมกันทํากิจพระศาสนาและงานเพื่อประชาชน จะถือวาจําเปนก็ได ยิ่ง
ผูทํางานเอาจริงเอาจังที่จะใหงานถึงความเรียบรอยสมบูรณ ทานก็ยิ่งพอใจรับบอกรับแจง ไมตองพูด
ถึงผูที่หวังจะเกื้อกูลแลวบอกแจงให แมแตถามีใครทําดวยมุงรายเพงโทษ เจาของงานและสวนรวมก็
เอาขอเพงโทษนั้นไปใชประโยชนไดอยูดี
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วาถึงกรณีนี้ ที่ผูเขียนนี้เองพูดเรื่องคําแปลที่มีความผิดพลาด หรือพลั้งเผลอ ในพระไตรปฎก
แปลภาษาไทย โดยมุง ให พุทธบริ ษั ทจั บหลัก ให ได วา ให ถือพระไตรป ฎกบาลีเ ป น หลั ก และถื อ
พระไตรปฎกแปลภาษาไทย เปนที่ปรึกษาหรือเปนเครื่องประกอบในการศึกษา เปนสื่อเพื่อใหเขาถึง
พระไตรปฎกตัวจริง คือพระไตรปฎกบาลี มิใชเปนที่ยุติ ถาผูเขียนพูดเรื่องนี้โดยมุงจะเพงโทษ จะ
กล า วร า ย หรื อ จะลบหลู บางท า นก็ อ าจจะย อ นเอาได ว า อ า ว ก็ เ ห็ น ท า นมี ชื่ อ เป น ที่ ป รึ ก ษาใน
พระไตรปฎกแปลภาษาไทยชุด...นั้นดวยนี่ แลวทําไมปลอยออกมาละ ผูเขียนก็เลยจะไมพนความ
รับผิดชอบ ถามัวจับหาตัวคนกันอยู ก็ไมไปไหน เรามามุงกันที่ความดีงามของสวนรวม ใหประโยชน
ที่พึงมุงหมายของพระศาสนาและพุทธบริษัทตลอดทั้งมวลประชาชนสําเร็จเปนที่หมาย ถือวามา
รวมกันชวยกันทํากิจกรณียเพื่อสวนรวม
ทานทางอินเทอรเนตบางทีอาจจะไมหายเคลือบแคลง ในสวนที่ผูเขียนนี้บอกวา ตอนที่เขียน
เรื่องคําแปลของ “สาธิกมิทํ” นั้น นึกถึงแตเรื่องของพระไตรปฎกฉบับแปล ไมไดนึกถึงวินัยมุข ทาน
ทางอินเทอรเนตก็อาจจะวา ทําไมจึงไมนึก ในเมื่อเปนหนังสือเรียนตั้งแตนักธรรมชั้นตรี เรื่องนี้ ถาจะ
อธิบาย ก็จะยืดยาวไปกันใหญ ขอใหมองที่ตัวเรื่องนั้นเองอีกครั้ง ก็คงจะเขาใจไดงาย
อย า งที่ ได เ ขี ย นบอกไว แ ล ว ความบาลี ที่ว า “สาธิ ก มิ ท  ภนฺ เ ต ทิ ย ฑฺ ฒ สิ กฺข าปทสต ”
พระไตรปฎกแปล ฉบับที่แปลวา “สิกขาบท ๑๕๐ ถ้วนนี้” ก็คือ ฉบับอนุสรณงานฉลอง ๒๕
พุทธศตวรรษ และฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย แตฉบับของมหามกุฏราชวิทยาลัย แปลบาลี
ตรงที่มาในพระสูตรนั้นเองวา “สิกขาบทที่สําคัญ ๑๕๐ นี้” และแปลบาลีนั้นที่ทานยกไปอางใน
อรรถกถาแหงมหาหัตถิปโทปมสูตร วา “๑๕๐ สิกขาบทที่สําเร็จประโยชน์นี้”
หลายคนจะแปลกใจวา ในฉบับของมหามกุฏราชวิทยาลัยนั้น ทานที่แปลนับวาอยูใกลชิด
อยางยิ่ง ทําไมไมแปลวา “ถ้วนนี้” กลับหันไปแปลเสียอยางอื่น กลายเปนวา ฉบับหลวงที่กรมการ
ศาสนารักษา และฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเสียอีก ที่แปลตรงตามวินัยมุข
กรณีนี้ก็คงไมไดมีเรื่องราวซับซอนอะไร คือก็เปนไปอยางซื่อๆ นี่เอง การที่ฉบับอนุสรณงาน
ฉลอง ๒๕ พุทธศตวรรษ แปลอยางวินัยมุข ก็นาจะเปนดวยวา ในยุคสมัยกาลเวลานั้น วงการ
หนังสือหรือตํารับตํารายังอยูในวงที่คุนทั่วๆ กัน ยังไมขยายกวางนัก (คิดวา) พระเถระรุนนั้นยังจํา
ความในวินัยมุขไดแบบคุนใจ ก็แปลไปเหมือนอยางนั้น สวนฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่
แปลวา “ถ้วนนี้” ขอเดาวา (ถาเดาผิด ก็ขออภัย หรือชวยบอกใหดวย) ก็คงไมไดนึกถึงวินัยมุข แต
เห็นวาไมมีอะไรสงสัย ก็ถือตามฉบับหลวงที่กรมการศาสนารักษา และเพราะไดตรวจดูอรรถกถาดวย
ก็ทําเชิงอรรถบอกความไว
สวนในฉบับของมหามกุฏราชวิทยาลัย ที่ทานผูแปลใชคําแปลอยางอื่น ไมเหมือนอยางในวินัย
มุขนั้น ก็คิดวาเราสามารถมั่นใจแนใจไดโดยสมบูรณวา ทานผูแปลบาลีสองที่นั้น มีความเคารพใน
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พระองคผูทรงรจนาวินัยมุขอยางเต็มเปยม มองไมเห็นวามีอะไรจะพึงสงสัยตอทานผูแปลนั้นเลย แต
ที่ทานแปลอยางนั้น ก็คงเพราะวา เวลานั้นใจนึกแตเรื่องจะแปลพระไตรปฎก ไมทันนึกถึงวินัยมุข
สวนจะแปลผิดหรือแปลถูก ก็วาไปอีกเรื่องหนึ่ง แตมิไดมีเจตนาอะไรในทางที่ไมงามหรือเสียหาย ก็
มองกันในแงของการทํางานพระศาสนา เจตนาก็มุงไปอยางนั้น จึงควรเปนที่สบายใจดวยกัน

พุทธบริษัทเจริญงอกงามในบรรยากาศแหงการศึกษา
งานใหญอยางกิจการพระศาสนาดานตางๆ นี้ โดยมากมิใชเปนงานที่จะจบหรือเสร็จสิ้นไปใน
คราวเดียวหรือในคนรุนเดียว แตมักเปนงานที่ตองสงตอและชวยกันสืบทอดสานเสริม โดยคนตางรุน
รับชวงกันไป การใด คนเกาทําไวเสร็จดีแลว คนใหมก็ใชประโยชนและรักษาสงตอแกคนรุนที่ตามมา
งานใดหรือแงดา นไหนยังทําคางอยู หรือเปนเรื่องที่ขึ้นตอกาลสมัย คนรุนใหมก็สานเสริมสืบตอกันไป
งานหลายอยางเปนเรื่องใหญมาก ทานผูเกาไดทํามาดวยความเพียรพยายามและความมีน้ําใจ
เกื้อกูลอยางสูงแกคนรุนหลัง แตกาละของทานก็เปนไปตามคติแหงธรรมดา งานที่ยังไมลุที่หมาย ถา
ทานยังอยู ก็คือเรื่องที่ทานจะเพียรพยายามทําตอไป งานอยางนี้ สําหรับคนรุนหลัง การที่จะสืบสาน
ยอมเปนทั้งงานและเปนทั้งการศึกษา จึงจะสามารถนําพาภาระไดตอไป
เฉพาะอยางยิ่ง งานเพื่ อสังคมหรืออารยธรรม จะเปนคล ายอย างขบวนใหญของคนเดิน
ทางไกลที่ไปไมรูจบ ทานที่นําทางพาขบวนมาสิ้นถึงไหน คนที่จะรับชวงก็ศึกษาและรับชวงนําพาตอไป
สิ่งที่ทานผูนําทางไดทําไว ประโยชนที่ทานไดบําเพ็ญ ก็เปนอันไดทําไดบําเพ็ญแลว และก็คือเปนทุน
เปนปจจัยเปนกําลังที่ทําใหผูที่รับชวงสามารถเดินหนาไดตอไป หมายความวา การที่จะตอไปขางหนา
ได ก็เพราะอาศัยสิ่งที่ทานทํามาให และเพราะทานไดพาเรามานั้นเอง
ผูรับชวงหรือสืบทอด เมื่อตระหนักชัดความนี้แลว ก็เรงเดินหนาตอไปโดยมองไปขางหนา
เพื่อใหถึงจุดที่ทานผูพาเรามามุงที่จะไป มิใชมาครวญถึงวาทานพาเรามาถึงนี่ ก็จากไปเสีย แลวก็เขา
กอดตนไมขางทางลงนั่งมองแตทางที่ทานไดพาผานมาแลวสืบไป
ในเรื่องการงานพระศาสนานั้น ก็ควรยกขึ้นมาพิจารณาดูกันใหชัดวา อันใดทรงวินิจฉัยแลว
อันใดทรงสันนิษฐาน อันใดทรงฝากไวใหชวยกันศึกษาพิจารณาตอไป
เมื่อไดอานประกาศของทานผูสื่อสารทางอินเทอรเนตนั้น ผูเขียนคิดถึงขอควรคํานึง ๒ อยาง
คือ นอกจากการที่ จะให เข าใจถึ งความมุ งหมายที่แ ทจ ริง ของผู เขี ยนแล ว ก็ ปรารถนาจะใหทา น
ผูเกี่ยวของรับผิดชอบการสวนรวม ไมเพียงคาดหมาย แตไดคิดกันใหชัดถึงวิธีการที่จะใหคนขางหนา
มองเห็นคุณคาของทานผูเกา ที่ไดทําคุณไวกอน ซึ่งไมอาจสําเร็จเพียงดวยการเรียกรอง แตจะตองทํา
ใหเขาเกิดมีปญญาที่จะมองเห็นคุณคานั้น
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อยางที่กลาวขางตน ผูเขียนระลึกพิเศษในพระคุณของสมเด็จพระมหาสมณเจาฯ พระองคนั้น
เปนขอที่เดนในใจ คือ ความที่ทรงมีพระทัยกวาง หนักในเหตุผล ยังจําแมนถึงขอความในหนังสือ
วินัยมุขมากหลายแหง ที่ทรงไว ดังเชนวา “ขาพเจาฝากความขอนี้ไว เพื่อพระวินัยธรพิจารณาตอไป”
ดังนี้บาง “ขาพเจาขอฝากความเรื่องนี้ไวเพื่อพระวินัยธรสอดสองตอไป” ดังนี้บาง “ขอนี้พระวินัยธรพึง
พิจารณาดูเถิด” ดังนี้บาง “พระวินัยธรจงดําริขางหนาเถิด” ดังนี้บาง “ขอฝากพระวินัยธรไวพิจารณา
และสันนิษฐานตอไป” ดังนี้บาง “ขอฝากพระวินัยธรไววินิจฉัย” ดังนี้บาง
ที่ทรงไวเชนนี้ เปนตัวอยางแสดงถึงพระประสงคที่หนุนหรือโนมนําพุทธบริษัทมาในทาง
การศึกษา เปนขอที่มุงหมายเพื่อความเจริญงอกงามในการศึกษาทั้งสิ้น ถาพุทธบริษัทชวนกันในทาง
ดําเนินอยางนี้ ไมชาก็จะเกิดเปนจิตใจที่ใฝในการศึกษา จิตใจในทางการศึกษานี้ ขอเพียงใหเปนการที่
จะศึกษาแทๆ จริงๆ เถิด จะไมเปนพิษเปนภัยแกใครๆ เลย
ถาพุทธบริษัทชวนกันใหศึกษา โดยตั้งใจใฝศึกษาดวยจิตใจที่ออนโยนและซื่อตรง ไมนานเลย
พุทธบริษัทก็จะอยูรวมกันในบรรยากาศแหงการศึกษา สมตามพระพุทธโอวาทานุศาสนี ที่สอนใหแต
ละคนมีความตั้งใจใฝศึกษา และทุกคนเกื้อกูลกันในการศึกษา
ดวยจิตใจเชนนี้ และในบรรยากาศอยางนี้ ก็จะมีความเปดเผย เปดใจ จริงใจ มีอะไรก็พูดกัน
ได ไมแบงแยกกัน ไมอยูกันดวยความหวาดระแวง ไมมีแมแตการสงวนทาที แตมีความพรอมใจ
ไมตรี เปนอยางพุทธพจนที่ตรัสอยูเสมอวา ภิกษุท้ังหลายมองดูกันดวยปยจักขุ มีสายตาแสดงความ
รัก ไมเปนอยางน้ํากับน้ํามัน แตเปนเหมือนน้ํากับน้ํานม ที่กลมกลืนเขากันไดสนิทดี
เมื่อใดทําไดเชนนี้ และก็ถึงเวลาแลวที่จะพึงทําเชนนั้น แลวเมื่อนั้น ก็จะเปนความเจริญงอก
งามในพระธรรมวินัย พรอมไปกับความเพิ่มพูนแหงประโยชนสุขของประชาชน
พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)
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