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เอกสารทางประวัติิศาสตร์
ที่น�ามาพิมพ์ไว้ในภาค ๒ นี้ มี ๓ ส่วน คืิอ

ส่วนที่๑ เอกสารเกี่ยวกับการช�าระและการจารึกพระไตรปิฎก
 ในรัชกาลที่๑มี๒ชิ้น๑

ส่วนที่๒เอกสารเกี่ยวกับการช�าระและการพิมพ์พระไตรปิฎก
 ในรัชกาลที่๕มี๓ชิ้น๒

ส่วนที่๓เอกสารเกี่ยวกับการช�าระและการพิมพ์พระไตรปิฎก
 ในรัชกาลที่๗มี๓ชิ้น๓

เอกสารเหล่านี้ได้พยายามพิมพ์รักษาอักขรวิธี
อย่างที่ปรากฏในต้นฉบับเดิมทุกประการ

.

๑
จากหนังสือพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขาและพระสมุดค�าประกาศเทวดาครั้งสังคายนายปีวอกสัมฤทธิศก

 พ.ศ.๒๒๓๑รัชกาลที่๑-ม.พ.ป.
๒

จากหนงัสอืกฏหมายรัชกาลที่๕ลกัษณะบ�ารุงพระพทุธศาสนาน่า๘๓๘หลวงรัตนาญปัติ์(เปล่ง)อธิดกีรมอยัการ

 รวบรวมและจากราชกิจจานุเบกษากรุงเทพมหานครเล่ม๕แผ่นที่๔๗วันเสารเดือน๓แรมแปดค�่าปีชวด

 สัมฤทธิศก๑๒๕๐น�าเบอร์๔๐๘-ม.พ.ป.
๓

จากราชกิจจานุเบกษาเล่ม๔๔หน้า๓๙๒๗วันที่๔มีนาคม๒๔๗๐และรายงานการสร้างพระไตรปิฎกสยามรัฐ

 พทุธศกัราช๒๔๗๓โดยอ.อ.พระยาโกษากรวจิารณ(บุญศรีประภาศริิ)เจ้ากรมพระคลงักลางกระทรวงพระคลงั

 มหาสมบัติผู้รวบรวมค�าแปลอรัมภกถาพระไตรปิฎกจากหนังสือพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐ-ม.พ.ป.
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ส่วนที่ ๑

เอกสารเกี่ยวกับการช�าระ และการจารึก

พระไตรปิฎก ในรัชกาลที่ ๑

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกรัชกาลที่๑

ทรงพระราชด�าริท�านุกบ�ารุงพระพุทธศาสนา

(จากหนังสือพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา)

ในปีวอกสมัฤทธิศกนัน้พระบาทสมเดจ็บรมบพติรพระพทุธเจ้าหลวงทรงพระราชร�าพงึ

ถึงพระไตรปิฎกธรรม อันเป็นมูลรากแห่งพระปริยัติศาสนาทรงพระราชศรัทธาพระราชทาน

พระราชทรัพย์เป็นอันมาก ให้เป็นค่าจ้างช่างจานจารึกพระไตรปิฎกลงลาน แต่บรรดามีฉะบับ

ในท่ีใดๆที่เป็นอักษรลาวอักษรรามัญก็ให้ช�าระแปลออกเป็นอักษรขอมสร้างข้ึนใส่ตู้ไว้ใน

หอพระมนเทียรธรรมและสร้างพระไตรปิฎกถวายพระสงฆ์ให้เล่าเรียนทุกๆพระอารามหลวง

ตามความปรารถนา จึงเจ้าหมื่นไวยวรนารถกราบทูลว่า พระไตรปิฎกซ่ึงทรงพระราชศรัทธา

สร้างขึ้นไว้ทุกวันนี้ อักษรบทพยัญชนะตกวิปลาศอยู่แต่ฉะบับเดิมมา หาผู้จะท�านุกบ�ารุง

ตกแต้มดัดแปลงให้ถูกต้องบริบูรณ์ขึ้นมิได้ คร้ันได้ทรงสดับก็ทรงพระปรารภไปว่าพระบาลี

และอรรถกถาฎีกาพระไตรปิฎกทุกวันนี้ เมื่อและผิดเพี้ยนพิปลาศอยู่เป็นอันมากฉะนี้ จะเป็น

เค้ามูลพระปฏิปัตติศาสนาปฏิเวธศาสนานั้นมิได้ อนึ่ง ท่านผู้รักษาพระไตรปิฎกมีอยู่ทุกวันนี้

ก็น้อยนักถ้าสิ้นท่านเหล่านี้แล้วเห็นว่าพระปริยัติศาสนาและปฏิปัตติศาสนาและปฏิเวธศาสนา

จะเสื่อมศูนย์เป็นอันเร็วนัก สัตว์โลกทั้งปวงจะหาท่ีพึ่งบมิได้ในอนาคตกาลเบื้องหน้า ควรจะ

ท�านุกบ�ารุงพระบวรพุทธศาสนาไว้ให้ถาวรวัฒนาการ เป็นประโยชน์ไปแก่เทพามนุษย์ทั้งปวง

จึงจะเป ็นทางพระบรมโพธิญาณบารมี คร้ังทรงพระราชด�าริฉะนี้แล ้ว จึงให ้ประชุม

พระราชวงศานุวงศ์ มีสมเด็จพระอนุชาธิราชกรมพระราชวังบวร ฯ เป็นประธานบนพระที่นั่ง

อมรินทราภิเษกมหาปราสาทให้อาราธนาสมเด็จพระสังฆราชพระราชาคณะถานานุกรมบาเรียน

ร้อยรูปมารับพระราชทานฉันครั้นเสร็จสงฆภุตตากิจแล้วสมเด็จบรมบพิตรพระพุทธเจ้าอยู่หัว

PTF-MRF new06. PART  2 ����������������������������� ��� � p.39-78 OK.indd   41 5/4/18   2:22 PM



42 พระไตรปิฎกฉบับส�ำหรับประชำชน ภำค ๒

ทั้งสองพระองค์ จึงทรงถวายนมัสการด�ารัสเผดียงถามพระราชาคณะท้ังปวงว่าพระไตรปิฎก

ธรรมทุกวันนี้ ยังถูกต้องบริบูรณ์อยู ่หรือพิรุธผิดเพี้ยนประการใด จึงสมเด็จพระสังฆราช

พระราชาคณะท้ังปวงพร้อมกนัถวายพระพรว่าพระบาลแีละอรรถกถาฎกีาพระไตรปิฎกทุกวนันี้

พิรุธมากมาช้านานแล้ว หากษัตริย์พระองค์ใดจะท�านุกบ�ารุงเป็นสาสนูปถัมภกมิได้ แต่ก�าลัง

อาตมภาพทั้งปวงก็คิดจะใคร่ท�านุกบ�ารุงอยู่เห็นจะไม่ส�าเร็จ และกาลเมื่อสมเด็จพระสรรเพ็ชญ์

พระพุทธองค์ผู ้ทรงพระทัศอรหาทิคุณอันประเสริฐ เมื่อพระองค์เสด็จบรรทมเหนือ

พระมรณมัญจาพุทธาอาสน์ เป็นอนุฐานไสยาสน์ณ หว่างนางรังทั้งคู่ในศาลวโนทยานแห่ง

พระยามลราช ใกล้กรุงกุสินาราราชธานีมีพระพุทธฎีกาตรัสแก่พระภิกษุทั้งหลายว่าดูกรสงฆ์

ทั้งปวงพระธรรมวินัยอันใดทั้งแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์อันพระตถาคตเทศนาสั่งสอนท่าน

เมื่อพระตถาคตนิพพานแล้วพระธรรมแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์นั้น จะเป็นครูสั่งสอน

ท่านและสรรพสัตว์ทั้งหลายต่างพระตถาคตแปดหมื่นสี่พันพระองค์ตรัสมอบพระพุทธศาสนา

ไว้แก่พระปริยตัธิรรมฉะนีแ้ล้วกเ็ข้าสูพ่ระปรินพิพานจ�าเดมิแต่สมเดจ็พระสพัพญัญเูจ้านพิพาน

ถวายพระเพลิงแล้วเจ็ดวันพระมหากัสสปเจ้าระลึกถึงถ้อยค�าพระสุภัทรภิกษุแก่ กล่าวติเตียน

พระบรมครูเป็นมูลเหตุ จึงด�าริการจะกระท�าสังคายนาย เลือกสรรพระสงฆ์ท้ังหลายล้วน

พระอรหันต์ทรงพระจตุปฏิสัมภิทาญาณ กับพระอานนท์เป็นเสกขบุคคลพระองค์หนึ่ง ได้

พระอรหัตต์ในราตรีรุ่งขึ้นจะท�าสังคายนายพอครบห้าร้อยพระองค์ มีพระเจ้าอชาตสัตรูเป็น

สาสนูปถัมภก กระท�าสังคายนายพระไตรปิฎกในพระมณฑป แทบถ�้าสัตบรรณคูหาณ

เขาเวภารบรรพตใกล้กรุงราชคฤห์มหานครเจ็ดเดือนจึงส�าเร็จการปฐมสังคายนาย

คร้ันพระพุทธศาสนาล่วงมาถึง ๑๐๐ ปี ภิกษุชาววัชชีคามเป็นอลัชชี ส�าแดงวัตถุ

สิบประการ กระท�าผิดพระวินัยบัญญัติ และพระมหาเถรขีณาสพแปดพระองค์ มีพระยศเถร

เป็นต้นพระเรวตัเถรเป็นปริโยสานช�าระทศวตัถอุธิกรณ์ร�างับยงัพระพทุธศาสนาให้บริสทุธิแล้ว

เลือกพระอรหันต์อันทรงพระปฏิสัมภิทาญาณเจ็ดร้อยพระองค์ มีพระสัพพกามิเถรเจ้า

เป็นประธาน กระท�าสังคายนายพระไตรปิฎกในวาลุการามวิหารใกล้เมืองเวสาลี มีพระเจ้า

กาลาโสกราชเป็นสาสนูปถัมภกแปดเดือนจึงส�าเร็จการทุติยสังคายนาย
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คร้ันพระพุทธศาสนาล่วงมาถึง ๒๑๘ ปี คร้ังนั้นเหล่าเดียรถีย์เข้าปลอมบวชใน

พระศาสนาจึงพระโมคลีบุตรดิสเถรเจ้ายังพระเจ้าศรีธรรมาโสกราชให้เรียนรู้ในพุทธสมัย แล้ว

ช�าระสึกเดียรถีย์เสียถึงหกหมื่น ยังพระศาสนาให้บริสุทธิแล้วพระโมคลีบุตรดิสเถรจึงเลือก

พระอรหันต์อันทรงพระปฏิสัมภิทาญาณพันพระองค์ กระท�าสังคายนายพระไตรปิฎกใน

อโสการามวิหารใกล้กรุงปาตลีบุตรมหานครมีพระเจ้าศรีธรรมาโสกราชเป็นสาสนูปถัมภก

เก้าเดือนจึงส�าเร็จการตติยสังคายนาย

ครั้นพระพุทธศาสนาล่วงมาถึง๒๓๘ปีจึงพระมหินทเถรเจ้าออกไปสู่ลังกาทวีปบวช

กลุบตุรให้เล่าเรียนพระปริยติัธรรมคอืหยัง่รากพระพทุธศาสนาลงในเกาะลงักาแล้วพระขณีาสพ

ทั้งสามสิบแปดพระองค์ มีพระมหินทเถรและพระอริฏฐเถรเป็นประธาน กับพระสงฆ์ซึ่ง

ทรงพระปริยัติธรรมร้อยรูป กระท�าสังคายนายพระไตรปิฎก ในมณฑปถูปารามวิหารใกล้

กรุงอนรุาธบุรีมพีระเจ้าเทวานมัปิยดสิเป็นสาสนปูถมัภกสบิเดอืนจึงส�าเร็จการจตตุถสงัคายนาย

คร้ันพระพุทธศาสนาล่วงมาถึง ๔๓๓ ปี คร้ังนั้นพระอรหันต์ท้ังปวงในลังกาทวีป

พิจารณาเห็นว่าพระพุทธศาสนาจะเสื่อมลง เหตุพระสงฆ์ซ่ึงทรงพระไตรปิฎกขึ้นปากเจนใจนั้น

เบาบางลงกว่าแต่ก่อนจึงเลือกพระอรหันต์อันทรงพระปฏิสัมภิทาญาณ และพระสงฆ์บุถุชน

ผูท้รงพระปริยติัมากกว่าพนัประชมุกนัในอภยัครีิวหิารใกล้เมอืงอนรุาธบรีุมพีระเจ้าวฏัคามนิอีภยั

เป็นสาสนปูถมัภกกระท�าพระมณฑปถวายให้กระท�าสงัคายนายพระไตรปิฎกแล้วจารึกลงลาน

ทั้งพระบาลีและอรรถกถาเป็นสิงหฬภาษาปีหนึ่งจึงส�าเร็จการปัญจมสังคายนาย

คร้ันพระพุทธศาสนาล่วงมาถึง๙๕๖ปี จึงพระพุทธโฆษาเถรเจ้าออกไปแต่ชมพูทวีป

แปลพระไตรปิฎกอันเป็นสงิหฬภาษาจารึกลงลานใหม่แปลงเป็นมคธภาษากระท�าในโลหปราสาท

ณ เมืองอนุราธบุรีมีพระเจ้ามหานามเป็นสาสนูปถัมภก ปีหนึ่งจึงส�าเร็จ นับเนื่องเข้าใน

ฉัฏฐมสังคายนาย

คร้ันพระพทุธศาสนาล่วงมาถงึ๑๕๘๗ปีคร้ังนัน้พระเจ้าปรักมพาหรุาชได้เสวยสมบติั

ในลงักาทวีปย้ายพระนครจากอนรุาธบุรีมาต้ังอยู่ณเมอืงจลดัถมิหานครจึงพระมหากสัสปเถร

กบัพระสงฆ์บถุชุนมากกว่าพนัประชมุกนัช�าระพระไตรปิฎกซ่ึงเป็นสงิหฬภาษาบ้างมคธภาษาบ้าง

แปลงแปลออกเป็นมคธภาษาทัง้สิน้จารึกลงลานใหม่มพีระเจ้าปรักมพาหรุาชเป็นสาสนปูถมัภก
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ปีหนึง่จึงส�าเรจ็บริบรูณ์นับเนื่องเข้าในสตัมสังคายนายเบือ้งหน้าแต่นั้นมาจงึพระเจ้าธรรมานุรธุ

ผู้เสวยราชสมบัติ ณ เมืองอริมะทะนะบุรีคือเมืองภุกาม เสด็จออกไปลอกพระไตรปิฎกใน

ลังกาทวีป เชิญใส่ส�าเภามายังชมพูทวีปนี้ แต่นั้นมาพระปริยัติธรรม จึงแผ่ไพศาลไปในนานา

ประเทศท้ังปวงบรรดาทีเ่ป็นสมัมาทฏิฐนิบัถอืพระรัตนตรัยนัน้ให้ลอกต่อๆกนัไปเปลีย่นแปลง

อกัขระตามประเทศภาษาแห่งตนๆกผิ็ดเพีย้นพปิลาศไปบ้างทกุๆพระคมัภร์ีท่ีมากบ้างทีน้่อยบ้าง

ครั้นพระพุทธศาสนาล่วงมาได้๒๐๒๐ปีจึงพระธรรมทินเถรเจ้าผู้เป็นมหาเถรอยู่ณ

เมืองนพิสีนครคือเมืองเชียงใหม่พิจารณาเห็นพระไตรปิฎกพิรุธมากทั้งพระบาลีอรรถกถาฎีกา

จึงถวายพระพรแก่พระเจ้าศริิธรรมจักรวรรดดิลิกราชาธิราชผู้เสวยราชสมบติัณเมอืงเชยีงใหม่

ว่าจะช�าระพระปริยตัใิห้บริบูรณ์บรมกษัตริย์จึงให้กระท�ามณฑปในมหาโพธารามวหิารในพระนคร

พระธรรมทินเถรจึงเลือกพระสงฆ์ซ่ึงทรงพระไตรปิฎกมากกว่าร้อย ประชุมกันในมณฑปนั้น

กระท�าช�าระพระไตรปิฎกตกแต้มให้ถกูถ้วนบริบรูณ์ปีหนึง่จึงส�าเร็จมพีระเจ้าศริิธรรมจักรวรรดิ

ดิลกราชเป็นสาสนูปถัมภก นับเนื่องในอัฐมสังคายนายอีกคร้ังหนึ่ง เบ้ืองหน้าแต่นั้นมา

พระเถรานุเถระในชมพูทวีปได้เล่าเรียนสร้างสืบต่อกันมาและท้าวพระยาเศรษฐีคหบดีศรัทธา

สร้างไว้ในเมืองสัมมาทิฏฐิท้ังปวงคือเมืองไทยลาว เขมรพะม่ามอญ เป็นอักษรส�่าสมกันอยู่

เป็นอันมากหาท้าวพระยาและสมณะผู้ใดที่จะศรัทธาสามารถอาจจะช�าระพระไตรปิฎกขึ้นไว้

ให้บุรณะดุจท่านแต่ก่อนนั้นมิได้มี คร้ันพระพุทธศาสนาล่วงมาได้ ๒๓๐๐ปีเศษแล้ว บรรดา

เมืองสัมมาทิฏฐิทั้งปวงก็ก่อเกิดการยุทธสงครามแก่กันถึงพินาศฉิบหายด้วยภัยแห่งปัจจามิตร

มีผู ้ร้ายเผาวัดวาอารามพระไตรปิฎกก็สาบศูนย์สิ้นไป จนถึงกรุงศรีอยุธยาก็ถึงกาลพินาศ

ด้วยภยัพะม่าข้าศกึพระไตรปิฎกและเจดย์ีฐานท้ังปวงกเ็ป็นอนัตรายสาบศนูย์สมณะผูจ้ะรักษา

ร�่าเรียนพระไตรปิฎกนั้นก็พลัดพรายล้มตายเป็นอันมาก หาผู ้ใดที่จะเป็นที่พ�านักป้องกัน

ข้าศึกสัตรูมิได้ เหตุฉะนี้พระไตรปิฎกจึงมิได้บริบูรณ์ เสื่อมศูนย์ร่วงโรยมาจนตราบเท่ากาล

ทุกวันนี้

พระบาทสมเด็จบรมบพิตรพระพุทธเจ้าอยู ่หัวทั้งสองพระองค์ เมื่อได้ทรงสดับ

พระสงฆ์ราชาคณะถวายพระพรโดยพิสดารดังนั้น จึงด�ารัสว่า คร้ังนี้ขออาราธนาพระผู้เป็นเจ้า

ทั้งปวง จงมีอุตสาหะในฝ่ายพระพุทธจักรให้พระไตรปิฎกบริบูรณ์ขึ้นจงได้ ฝ่ายอาณาจักรที่

จะเป็นสาสนูปถัมภกนั้น เป็นพนักงานโยมโยมจะสู้เสียสละชีวิตบูชาพระรัตนตรัยสุดแต่จะให้

พระปริยัติบริบูรณ์เป็นมูลที่ตั้งพระพุทธศาสนาให้จงได้พระราชาคณะท้ังปวงรับสาธุแล้วถวาย

PTF-MRF new06. PART  2 ����������������������������� ��� � p.39-78 OK.indd   44 5/4/18   2:22 PM



ว่าด้วยเอกสารทางประวัติศาสตร์ 45

ภา
ค 

๒

พระพรว่า อาตมภาพทั้งปวงมีสติปัญญาน้อยนักไม่เหมือนท่านแต่ก่อนแต่จะอุตสาหะช�าระ
พระปริยัติสนองพระเดชพระคุณตามสติปัญญา และสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้า
ทรงท�านุกบ�ารุงพระพุทธศาสนาครั้งนี้ ก็นับได้ช่ือว่านวมะสังคายนายค�ารบเก้าคร้ัง จะยัง
พระปริยตัศิาสนาให้ถาวรวฒันายนืยาวไปในอนาคตสมยัสิน้กาลช้านานแล้วถวายพระพรลาออก
มาประชุมพร้อมกันณ วัดบางว้าใหญ่ จึงสมเด็จพระสังฆราชให้เลือกสรรพระราชาคณะ
ถานานุกรมบาเรียน และอันดับที่เล่าเรียนพระไตรปิฎกได้บ้างนั้น จัดได้พระสงฆ์๒๑๘ รูป
กับราชบัณฑิตาจารย์อุบาสกสามสิบสองคน จะกระท�าการช�าระพระไตรปิฎก จึงให้เจ้าหมื่น
ไวยวรนารถกราบบังคมทูลพระกรุณาสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวทั้งสองพระองค์ จึงมีพระราช
ด�ารัสให้จัดแจงทีจ่ะกระท�าการสงัคายนายณวัดนพิพานารามเหตปุระดษิฐานอยูห่ว่างพระราชวัง
ทั้งสอง และคร้ังนั้นจึงพระราชทานนามใหม่ให้ชื่อวัดพระศรีสรรเพชดาราม แล้วทรง
พระมหาบริจาคพระราชทรัพย์แจกจ่ายเกณฑ์พระราชวงศานวุงศ์และข้าราชการฝ่ายหน้าฝ่ายใน
ทั้งพระราชวังหลวงพระราชวังบวร ฯ วังหลัง ให้ท�าส�ารับคาวหวานถวายพระสงฆ์ซ่ึงจะช�าระ
พระไตรปิฎกทั้งเช้าทั้งเพลเพลาละสี่ร้อยสามสิบหกส�ารับทั้งคาวทั้งหวานพระราชทานเงินตรา
เป็นค่าขาทนิยโภชนิยาหารส�ารับคู่ละบาทมีพระราชก�าหนดให้นิมนต์พระสงฆ์ประชุมพร้อมกัน
ณพระอโุบสถวดัพระศรีสรรเพชดารามในวนักตกิบรุณมเีพญ็เดอืนสบิสองในปีวอกสมัฤทธิศก
พระพุทธศักราชล่วงแล้ว ๒๓๓๑พระวัสสา เป็นพุธวารศุกรปักษ์ดฤถี เพลาบ่ายสามโมง
สมเดจ็พระพทุธเจ้าอยูหั่วท้ังสองพระองค์กเ็สดจ็พระราชด�าเนนิด้วยมหันตราชอสิสริยบริวารยศ
พร้อมด้วยเคร่ืองสูงและปี่กลองชะนะแห่ออกจากพระราชวังไปยังพระอาราม เสด็จเข้าสู่
พระอโุบสถทรงถวายนมสัการพระรัตนตรัยด้วยเบญจางคประดษิฐ์แล้วอาราธนาพระพมิลธรรม
ให้อ่านค�าประกาศเทวดาในท่ามกลางสงฆสมาคมขออานภุาพเทพยเจ้าทัง้ปวงให้อปุถมัภนาการ
ให้ส�าเร็จกิจมหาสังคายนายแล้วให้แบ่งพระสงฆ์ออกเป็นสี่กอง สมเด็จพระสังฆราชเป็น
แม่กองช�าระพระสุตตันตปิฎกกองหนึ่งพระวันรัตนเป็นแม่กองช�าระพระวินัยปิฎกกองหนึ่ง
พระพิมลธรรมเป็นแม่กองช�าระพระอภิธรรมปิฎกกองหนึ่ง พระพุฒาจารย์เป็นแม่กองช�าระ
สัททาวิเศษกองหนึ่ง และคร้ังนั้นพระธรรมไตรโลกเป็นโทษอยู่มิได้นับเข้าในสังคายนาย
พระธรรมไตรโลกจึงมาทูลสมเด็จพระสังฆราชขอเข้าช่วยช�าระพระไตรปิฎกด้วยและพระสงฆ์
ทั้งสี่กองนั้น ทรงพระกรุณาโปรดให้นิมนต์แยกกันช�าระพระปริยัติอยู่ณ อุโบสถกองหนึ่ง
อยู ่ ณ พระวิหารกองหนึ่ง พระมณฑปกองหนึ่ง การเปรียญกองหนึ่ง ทรงถวายปากไก่

กะปุกหมึกหรดาลครบทุกองค์ และสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชด�าเนินออกไป
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ณ พระอารามทุกวัน ๆ วันละสองเวลาทั้งสองพระองค์ เพลาเช ้าทรงประเคนส�ารับ

ปณีตโภชนิยขาทนิยาหารแก่พระสงฆ์ให้ฉันณพระระเบียงทั้งรอบ เพลาเย็นทรงถวายอัฐบาน

และเทยีนเป็นนจิทกุวนัและพระสงฆ์กบัทัง้ราชบัณฑิตประชุมกนัพจิารณาดพูระปริยติัสอบสวน

พระบาลีกับอรรถกถาฎีกาที่ผิดเพี้ยนพิปลาศก็ตกแต้มเปลี่ยนแปลงอักขระให้ถูกถ้วนบริบูรณ์

ทุกๆพระคัมภีร์ใหญ่น้อยทั่วทั้งสิ้นและที่ใดสงสัยเคลือบแคลงก็ปรึกษาไต่ถามพระราชาคณะ

ผู้ใหญ่ ซ่ึงเป็นมหาเถรให้วิสัชนาตัดสินที่ผิดและชอบและกระท�าการช�าระพระไตรปิฎกตั้งแต่

วันเพ็ญเดือนสิบสองจนตราบเท่าถึงวันเพ็ญเดือนห้าปีระกา เอกศกพอครบห้าเดือนก็ส�าเร็จ

การสงัคายนายจึงทรงพระกรุณาโปรดให้จ�าหน่ายพระราชทรัพย์เป็นมลูค่าจ้างให้ช่างจานคฤหสัถ์

และพระสงฆ์สามเณร จารึกพระไตรปิฎกซึ่งช�าระบริสุทธิแล้วนั้นลงลานใหญ่ส�าเร็จแล้ว ให้

ปิดทองทึบทั้งใบปกหน้าหลังและกรอบทั้งสิ้น เรียกว่าฉะบับทอง ห่อด้วยผ้ายกเชือกรัด

ถักด้วยไหมเบญจพรรณมีฉลากงาแกะเขียนอักษรด้วยหมึกและฉลากทอเป็นตัวอักษรบอกชื่อ

พระคัมภีร์ทุก ๆคัมภีร์ อนึ่ง เมื่อเสร็จการสังคายนายนั้น สมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวทั้งสอง

พระองค์ทรงถวายไตรจีวรบริกขารภณัฑ์แก่พระสงฆ์ท้ังสองร้อยสบิแปดรูปมสีมเดจ็พระสงัฆราช

เป็นอาทิล้วนประณีตทุกสิง่เป็นมหามหะกรรมฉลองพระไตรปิฎกและพระราชทานรางวลัเสือ้ผ้า

แก่ราชบัณฑิตทั้งสามสิบสองคนมีพระยาธรรมปโรหิตและพระยาพจนาพิมลเป็นต้นนั้นด้วย

แล้วทรงสุวรรณภิงคารหล่อหลั่งทักษิโณทกธาราอุทิศแผ่ผลพระราชกุศลสาสนูปถัมภกกิจไป

แก่เทพามนุษย์สรรพสัตว์ทั้งหลายทั่วอนันตโลกธาตุ เป็นปัตตานุปทานบุญญกิริยาวัตถุอันยิ่ง

เพื่อประโยชน์แก่พระบรมโพธิสัพพัญญุตญาณคร้ันเมื่อเสร็จการสร้างพระไตรปิฎกฉะบับทอง

แล้ว จึงให้เชิญพระคัมภีร์ทั้งปวงขึ้นพระยานุมาศพระราชยานต่างๆ ตั้งกระบวนแห่สมโภช

พระไตรปิฎกมเีคร่ืองเล่นเป็นอเนกนานปุระการเป็นมหรศพแก่ตาประชาราษฎรทัง้ปวงแล้วเชิญ

พระคัมภีร์พระปริยัติธรรมเข้าประดิษฐานไว้ในตู้ประดับมุกด์ ตั้งในหอพระมนเทียรธรรม

กลางสระในวัดพระศรีรัตนศาสดารามภายในพระราชวัง
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ปีวอกสัมฤทธิศก พ.ศ. ๒๓๓๑

รัชกาลที่ ๑
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ได้ถ่ายภาพต้นฉบับจริงทั้งปกและเนื้อความมาเป็นตัวอย่าง

จาก กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก หอสมุดแห่งชาติ

และ

ได้น�าเนื้อความ กลับภาพตัวอักษรขาวเป็นด�ามาพิมพ์ไว้ในที่นี้
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ส่วนที่ ๒

เอกสารที่เกี่ยวกับการช�าระ และการพิมพ์พระไตรปิฎก

ในรัชกาลที่ ๕

จากหนังสือกฎหมายรัชกาลที่๕น่า๘๓๘

หลวงรัตนาญัปติ์(เปล่ง)อธิบดีกรมอัยการรวบรวม

การสาสนูปถัมภกคือการพิมพ์พระไตรปิฎก

ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชด�าริห์จะทรงทนุบ�ารุงพระพุทธสาสนา

ให้เจริญวัฒนายิ่งขึ้นไปประการใดท่านทั้งหลายก็คงแลเหนในการที่ทรงบ�าเพญพระราชกุศล

สิ่งที่เปนถาวรวัตถุให้เปนภาชนรับรองพุทธสาสนาประการ๑ทั้งอเนกทานบริจาคของประณีต

ต่างๆฤาการยกย่องโดยสมณศกัดิ์ ซ่ึงเปนเสบียงเปนก�าลงัแก่พระภกิษุสงฆ์ท้ังปวงผูท้รงวนิยั

บญัญตัขิองพระพุทธเจ้าให้ด�ารงอยู่ แลเปนผู้แนะน�าสั่งสอนชาวสยามให้ประพฤติการละบาป

บ�าเพญบุญนั้นก็มีเปนอันมากในปีหนึ่งๆนั้นก็อีกประการ๑การที่ทรงบริจาคทั้งสองอย่างนั้น

ปีหนึ่งก็สิ้นพระราชทรัพย์เปนอันมาก เพราะเหตุด้วยทรงเลื่อมใสในคุณพระรัตนไตรนั้นบัดนี้

ทรงพระราชด�าริห์ถึงพระไตรปิฎก ซ่ึงเปนพุทธภาสิต เปนที่เล่าเรียนศึกษาของผู้ที่นับถือ

พระพุทธสาสนานั้นด้วยเหตุอย่างไร คงปรากฏในกระแสพระราชด�ารัสแก่พระเถรานุเถระ

ซ่ึงจะมีต่อไปในน่ากระดาษนี้แล้ว เพราะฉนั้น จ่ึงจะโปรดเกล้า ฯ ให้ตีพิมพ์พระไตรปิฎกเปน

อักษรสยาม เย็บเล่มสมุดให้มากแพร่หลายสืบสาสนายุกาลต่อไป จ่ึงโปรดให้เผดียงพระสงฆ์

เถรานุเถระที่ช�านาญในพระไตรปิฎกอันมีสมณศักดิ์ ๑๑๐ พระองค์ เปนผู้ตรวจแก้ฉบับ

พระไตรปิฎกที่จะตีพิมพ์ โปรดให้พระบรมวงษานุวงษ์ ข ้าราชการ ฝ ่ายคฤหัฐ เปน

กรรมสัมปาทิกสภา จัดการพิมพ์พระไตรปิฎกให้ส�าเร็จทันในสมัยเมื่อเสด็จด�ารงศิริราชสมบัติ

ครบ๒๕ปีจะได้มกีารมหกรรมฉลองพระไตรปิฎกนีใ้นมงคลสมยันัน้ผูซ่ึ้งรับพระบรมราชโองการ

จัดการพิมพ์พระไตรปิฎกฝ่ายคฤหัฐซึ่งเปนกรรมสัมปาทิกสภานั้นคือ
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สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าภานุรังษีสว่างวงษ์ กรมพระภานุพันธุวงษ์วรเดช
สภานายก

พระเจ้าน้องยาเธอกรมหมื่นสมมตอมรพันธุ
พระเจ้าน้องยาเธอกรมหมื่นด�ารงราชานุภาพ
พระเจ้าน้องยาเธอพระองค์เจ้าศรีเสาวภางค์
หม่อมเจ้าประภากร
พระยาภาสกรวงษ์ที่เกษตราอธิบดี
พระยาศรีสุนทรโวหาร
คร้ันณ วันท่ี๗ เดือน๓แรมค�่า ๑ปีชวดสัมฤทธิศก โปรดให้เชิญเสด็จพระบรม

วงษานวุงษ์ท่ีทรงพระผนวชได้ด�ารงค์สมณศกัดิเ์ปนประธานสงฆ์คอืกรมพระปวเรศร์วริยาลงกรณ์
แลกรมหมื่นวชิรญาณวโรรส พระองค์เจ้าอรุณนิภาคุณากร กับหม่อมเจ้าที่เปนราชาคณะ
ทั้งนิมนต์พระราชาคณะผู ้ใหญ่ มีสมเด็จพระพุทธโฆษา ทั้งพระราชาคณะผู ้ใหญ่ผู ้น้อย
ที่มีประโยคเปนผู้ทรงพระไตรปิฎกกับท้ังพระสงฆ์เปรียญประโยคสูงจนเปรียญ๓ประโยค
ทั้งในกรุงแลหัวเมือง มีจ�านวนพระสงฆ์ ๑๑๐ องค์ ประชุมพร้อมกันในพระอุโบสถ
วัดพระศรีรัตนสาศดาราม แล้วพระเจ้าอยู ่หัวเสด็จพระราชด�าเนินไปประทับพร้อมด้วย
พระบรมวงษานุวงษ์ข้าราชการเฝ้าในที่นั้นเมื่อทรงนมัสการพระรัตนไตรแล้วขุนสุวรรณอักษร
กรมพระอาลักษณ์ อ่านประกาศตามกระแสพระบรมราชโองการ อาราธนาพระสงฆ์ให้สอบแก้
พระไตรปิฎกซึ่งจะตีพิมพ์ดังจะได้เหนต่อไปในน่าหลังครั้นเมื่อประกาศจบแล้วพระเจ้าอยู่หัว
เสด็จไปประทับท่ีน่าอาศนสงฆ์ ทรงแสดงพระราชด�าริห์ด้วยพระองค์เองแก่พระสงฆ์
พระราชด�าริห์นั้นก็เปนท่ียินดีของพระสงฆ์มาก แล้วจึงทรงประเคนขวดหมึกกับปากกาแก่
พระเถรานุเถระท้ังปวง ได้รับพระราชทานท่ัวกัน เพื่อจะได้ใช้ตรวจแก้ทานฉบับพระไตรปิฎก
ต่อไป ทรงประเคนเสร็จแล้ว พระสงฆ์ถวายอติเรก ถวายพระพรลากลับไปพระเจ้าอยู่หัว
เสด็จกลับพระที่นั่งจักรกรีมหาปราสาท

ต่อนี้ไปพระเถรานุเถระผู้ใหญ่จะได้แบ่งเปนกอง ๆ มีพระราชาคณะเปรียญผู้น้อย
แลพระเปรียญผู้ช่วยเปนพนักงานดังนี้คือพระเจ้าบรมวงษ์เธอกรมพระปวเรศร์วริยาลงกรณ์

เปนประธานาธิบดีในการที่จะตรวจแบบฉบับพระไตรปิฎกพระองค์ ๑  พระเจ้าน้องยาเธอ

กรมหมื่นวชิรญาณวโรรส ๑  สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ๑  เปนรองอธิบดีจัดการทั้งปวง

๒พระองค์มแีม่กองใหญ่๘กองคอืกรมหมืน่วชริญาณวโรรสเปนแต่กองตรวจพระวนิยัปิฎก
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กอง๑ตรวจพระสุตตันตปิฎก๕กองคือพระองค์เจ้าพระอรุณานิภาคุนากรแม่กองกอง๑

พระพรหมมุนี แม่กองกอง๑ พระธรรมไตรโลกแม่กองกอง๑ พระธรรมราชา แม่กอง

กอง๑ พระเทพโมลี แม่กอง กอง๑  ตรวจพระอภิธรรมปิฎก๒กองคือพระพิมลธรรม

แม่กอง กอง ๑  พระธรรมวโรดม แม่กอง กอง ๑  กับพระบรมวงษานุวงษ์ ข้าราชการ

ฝ่ายคฤหัฐ ที่เปนกรรมสัมปาทิกสภาจะได้จัดการตีพิมพ์พระไตรปิฎกให้ส�าเร็จ ๑๐๐๐ฉบับ

ทันพระบรมราชประสงค์

หนงัสอืพมิพ์พระไตรปิฎกนี้ได้ทราบว่าจบหนึง่๔๐เล่มจะตพีมิพ์พนัจบกเ็ปนหนงัสอื

ถึง๔๐๐๐๐ เล่มพระราชทรัพย์หลวงที่จะใช้ในค่าหนังสือนี้คงไม่ต�่ากว่า๒๐๐๐ชั่ง เมื่อจะคิด

เทียบกบัการทีจ่านลงใบลานแล้วถ้าจะสร้าง๑๐๐๐จบคงเปนเงินหลายหมืน่ชัง่ทัง้จะเปนหนงัสอื

กองโตจนไม่มท่ีีเกบ็ไว้ได้แลช้านบัด้วยหลายสบิปีจึงจะแล้วส�าเร็จทัง้จะเคลือ่นคลาศไม่ถกูต้อง

กันได้สักฉบับเดียวด้วย เมื่อได้ตีพิมพ์เย็บเปนเล่มสมุดอย่างนี้ ถ้าตรวจฉบับให้ดีถูกต้องแล้ว

ก็จะเปนการเรียบร้อยเหมือนกันทั้งพันจบแลการที่จะเก็บรักษาก็ไม่เปลืองท่ีมากถ้าเก็บดี ๆ

ก็ทนได้ไม่ผิดกับใบลานมากนัก ในเวลาท�าการก็ได้เร็วกว่า ราคาก็ต�่ากว่าท่ีจะจ้างช่างจานท�า

หลายสิบเท่าแลเปนน่าที่จะชื่นชมยินดีของชนทั้งหลายที่นับถือพระพุทธสาสนาอย่างยิ่งด้วยว่า

ตั้งแต่พระพุทธสาสนาได้แพร่หลายมาถึงเมืองเราจนกาลบัดนี้ เหนจะไม่เคยมีพระไตรปิฎก

ในหมู่ชาวเรามากจบเท่าคร้ังนี้เลย ข้าพเจ้าเชื่อว่าพระไตรปิฎก๑๐๐๐จบอย่างนี้ คงไม่เคยมี

พระเจ้าแผ่นดินที่นับถือพระพุทธสาสนาประเทศใด ได้บริจาคพระราชทรัพย์สร้างขึ้นเท่านี้เลย

เพราะเหตุนั้นจึงเปนที่ชื่นชมโสมนัศเปนอันมาก ขอผลอันดียิ่งจงมีในพระเจ้าอยู่หัวของเรา

แลพระราชอาณาจักรสยามยิ่งขึ้นทุกเมื่อเทอญ
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ประกาศสังคายนาย

ศุภมัศดุ พระพุทธสาสนากาลเปนอดีตภาคล่วงแล้ว๒๔๓๑พรรษา ปัตยุบันกาล

มุสิกะ สังวัจฉระ มาฆมาศ กาฬปักษปาฏิบทโสรวารปริจเฉทกาลก�าหนด พระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชด�าริห์ด้วยทรงพระราช

ศรัทธาเลือ่มใสในพระพทุธสาสนาว่าเปนนยิานกิธรรมทรงเหนว่าพระปรยิติัไตรปิฎกเปนมลูราก

แห่งพระพุทธสาสนา เพราะว่าผู้ปฏิบัติเพื่อทางสุคติแลจะท�ากองทุกข์ทั้งปวงให้ดับสิ้นสูญไปได้

ให้บันลุพระนฤพานก็ย่อมอาไศรยปริยัติธรรมค�าสอนซ่ึงเปนบรมพุทโธวาท ชี้แสดงทางธรรม

ปฏิบัติเนื่องอยู่ในพระปริยัติธรรมทั้งสิ้น

อนึ่ง ทรงทราบในพระราชหฤไทยว่า แต่ในคร้ังพุทธกาล เมื่อสมเด็จพระพุทธเจ้า

ยงัด�ารงค์พระชนม์อยูน่ัน้พระปริยตัธิรรมตกแพร่หลายอยูใ่นหมูส่าวกมณฑลพระอริยสงฆ์สาวก

จ�าทรงไว้ได้ขึ้นปากขึ้นใจ แตกฉานช�านาญด้วยกันเปนอันมาก คร้ันเมื่อพระผู้มีพระภาคย์

เสด็จปรินิพพานแล้ว พระเจ้าแผ่นดินซ่ึงนับถือพระพุทธสาสนา ทรงพระราชศรัทธาเปน

สาสนูปถัมภกทนุบ�ารุงให้ก�าลังแก่พระสงฆ์พุทธสาวก ได้ท�าสังคายนายช�าระพระไตรปิฎก

ปริยัติธรรมสืบอายุพระพุทธสาสนานี้เปนขัตติยประเพณีสืบๆมาแลเปนการพระราชกุศลอัน

ใหญ่ด้วยแลการสร้างพระคมัภร์ีพระไตรปิฎกด้วยอกัษรขอมจานลงในใบลานเหมอืนทีส่ร้างมา

แต่โบราณนัน้กเ็ปนของถาวรมัน่คงดอียู่แต่ช่างจานกว่าจะจานได้แต่ละคมัภร์ีๆนัน้ช้านานนกั

พระคัมภีร์จึงไม่ค่อยจะมีมากแพร่หลายไปได้ ช่างจานทุกวันนี้ก็หายากมีอยู่น้อยนัก อนึ่ง

อักษรขอมก็มีผู้รู้อ่านได้น้อยกว่าอักษรไทย แลในการสร้างพระไตรปิฎกนี้ตัวอักษรก็ไม่เปน

ประมาณไม่เปนการส�าคัญอะไรนักประเทศที่นับถือพระพุทธสาสนาคือลาวมอญพม่าลังกา

เปนต้นก็สร้างพระไตรปิฎกด้วยอักษรตามประเทศตามภาษาของตนทุกๆประเทศ

ในสยามรัฐมณฑลนี้แต่เดมิได้ลอกคดัพระคมัภร์ีอกัษรขอมเปนแบบฉบับมาชนชาวสยาม

จึงได้นิยมนับถืออักษรขอมเปนที่เคารพ ว่าอักษรขอมเปนของรองรับเนื้อความพระพุทธสาสนา

เมื่อจะกล่าวโดยที่จริงแท้แล้วตัวอักษรไม่เปนประมาณอักษรใดๆก็ควรใช้ได้ทั้งสิ้น

เพราะฉนั้น ถ้าได้ตีพิมพ์พระไตรปิฎกด้วยอักษรสยามเปนคัมภีร์ละเล่มหนึ่งบ้าง

สองเล่มบ้าง จะเปนประโยชน์มาก เรียงพิมพ์ขึ้นครั้งหนึ่งจะตีสักหลายๆ ร้อยฉบับก็ได้ผู้ที่จะ
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เล่าเรียนถึงจะไม่รู้จักอักษรขอมก็จะเรียนได้โดยสดวกแลจะหยิบยกไปมาก็ไม่เปนการล�าบาก

ท่านผู้ที่จะดูสอบสวนก็เปนการง่าย เพราะหนังสือคัมภีร์หนึ่ง ก็รวบรวมอยู่ในเล่มอันเดียวกัน

ไม่กระจัดกระจายขาดตกบกพร่อง ถึงแม้ว่ากระดาษจะไม่เปนของมั่นคงถาวรเหมือนใบลาน

ก็จริงอยู่ แต่ตีพิมพ์คร้ังหนึ่งมากกว่าใบลานหลายสิบเท่า ก็ถ้าเก็บรักษาไว้ดี ๆ แล้วก็ทนนาน

ได้เหมือนกัน เมื่อฉบับใดเปนประโยชน์ที่พระสงฆ์จะเล่าเรียนมากก็ตีพิมพ์เพิ่มเติมขึ้นอีกได้

มากๆ  เร็วกว่าท่ีจะจานด้วยใบลานพระคัมภีร์ปริยัติธรรมก็จะแพร่หลายสมบูรณ์ในสยามรัฐ

มณฑลสบืไปภายน่าทรงพระราชด�าริห์เหนประโยชน์ฉะนี้จึงโปรดเกล้าฯให้ตีพมิพ์พระไตรปิฎก

ขึ้นในคร้ังนี้ ให้แล้วส�าเร็จทันก�าหนดการบ�าเพญพระราชกุศลสมโภชศิริราชสมบัติในกาล

เมื่อบรรจบครบ๒๕ปีแล้วจะได้มีการมหกรรมฉลองพระไตรปิฎกที่โปรดเกล้าฯให้ตีพิมพ์ขึ้น

นั้น แล้วจะได้จ�าหน่ายไปตามพระอารามต่าง ๆ เปนประโยชน์แก่พระสงฆ์สามเณรที่จะได้

เล่าเรียนสืบไป

แต่ทรงพระราชด�าริห์ว่า ฉบับหนังสือที่จะตีพิมพ์คร้ังนี้ จะเปนของมั่นคงถาวรแล

แพร่หลายไปมากถ้าพมิพ์คลาดเคลือ่นไปกห็าเปนการสมควรไม่แลจะต้องตรวจแก้ต้นฉบบัให้

ถูกถ้วนแล้วจึงส่งไปลงพิมพ์และต้องตรวจตราแก้ไขตัวพิมพ์มิให้ผิดเพี้ยนได้

จึงมพีระบรมราชโองการให้อาราธนาพระราชวงษานวุงษ์ซ่ึงทรงผนวชแลพระราชาคณะ

ผู้ใหญ่ผู้น้อย ถานานุกรมเปรียญบันดาท่ีมาสันนิบาทในที่ประชุมนี้ ช่วยการพระพุทธสาสนา

เปนภาระรับช�าระฉบับซ่ึงจะส่งไปลงพิมพ์ แลสอบทานตรวจหนังสือท่ีตีพิมพ์ข้ึนใหม่ให้ถูกถ้วน

อย่าให้มีวิปลาศคลาศเคลื่อนได้จงทุกๆพระคัมภีร์ให้เหมือนหนึ่งพระเถรานุเถระแต่ปางก่อน

ประชุมกันท�าสังคายนายพระไตรปิฎกทุก ๆคร้ัง ฉนั้น เพื่อบ�ารุงพระปริยัติธรรมค�าสอนของ

พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เจริญรุ่งเรืองสืบสาสนายุกาลให้ถาวรไปสิ้นกาลนาน
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พระราชด�ารัสแก่พระสงฆ์โดยพระองค์เอง

ขอชี้แจงเพิ่มเติม แด่พระเถรานุเถระแลพระสงฆ์ท้ังปวง ซ่ึงได้ประชุมกันในท่ีนี้

อกิหน่อยหนึง่ว่าการซ่ึงมคีวามประสงค์จะให้ตรวจสอบพระไตรปิฎกลงพมิพ์ไว้ในคร้ังนีน้ัน้ด้วย

เหนว่าแต่ก่อนมาประเทศที่นับถือพระพุทธสาสนา ยังมีอ�านาจปกครองบ้านเมืองโดยล�าพังตัว

พระเจ้าแผ่นดินเปนผู้นับถือพระพุทธสาสนา ได้ท�านุบ�ารุงอุดหนุนการสาสนาอยู่หลายประเทศ

ด้วยกันคือ เมืองลังกา เมืองพม่า เมืองลาว  เมืองเขมร แลกรุงสยาม เมื่อเกิดวิบัติอันตราย

พระไตรปิฎกขาดสูญบกพร่องไปในเมืองใดก็ได้อาไศรยหยิบยืมกันมาลอกคัดคงฉบับบริบูรณ์

ถ่ายกันไปกันมาได้แต่ในกาลทุกวันนี้ประเทศลังกาแลพม่าตกอยู่ในอ�านาจอังกฤษผู้ปกครอง

รักษาบ้านเมืองไม่ได้นับถือพระพุทธสาสนาก็ท�านุบ�ารุงแต่อาณาประชาราษฎรไพร่บ้านพลเมือง

หาได้อุดหนุนการพระพุทธสาสนาอย่างหนึ่งอย่างใดไม่พระสงฆ์ซ่ึงปฏิบัติตามพระพุทธสาสนา

กต่็างคนต่างประพฤติตามล�าพงัตนคนทีช่ัว่มากกว่าดอียูเ่ปนธรรมดากชั็กพาให้พระปริยตัธิรรม

ค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าวิปริตผิดเพี้ยนไปตามอัธยาไศรย์ ส่วนเมืองเขมรนั้นเล่าก็ตกอยู่ใน

อ�านาจของฝร่ังเศษ ไม่มีก�าลังที่จะอุดหนุนพระพุทธสาสนาให้เปนการมั่นคงถาวรไปได้ ส่วน

เมืองลาวอยู่ในพระราชอาณาเขตร เจ้านายแลไพร่บ้านพลเมืองก็นับถือพระพุทธสาสนาวิปริต

แปรปรวนไปด้วยเจือปนผีสางเทวดาจะเอาเปนหลักฐานมั่นคงก็ไม่ได้ ถ้าพระไตรปิฎกวิปริต

เคลื่อนคลาศไปในเวลานี้  จะหาที่สอบสวนลอกคัดเหมือนอย่างแต่ก ่อนนั้นไม่มีแล ้ว

การพระพุทธสาสนายังเจริญมั่นคงถาวรอยู่แต่ในประเทศสยามนี้ประเทศเดียว จึงเปนเวลา

สมควรที่จะสอบสวนพระไตรปิฎกให้ถูกต้องบริบูรณ์ แล้วสร้างขึ้นไว้ให้มากฉบับแพร่หลาย

จะได้เปนหลกัฐานเชือ้สายของสาสนธรรมค�าสัง่สอนแห่งพระพทุธเจ้าสบืไปภายน่ากธ็รรมอนัใด

ที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสสั่งสอนย่อมเปนธรรมอันวิเศษอุดมยิ่งซึ่งจะน�าให้สัตว์พ้นจากทุกข์ภัยได้

โดยจริง เปนธรรมวิเศษเที่ยงแท้ ย่อมจะเปนที่ปรารถนาของผู้ซึ่งมีปัญญา ได้เล่าเรียนตริตรอง

แล้วปฏิบัติตามที่ได้รับผลมากน้อยตามประสงค์ก็คงจะยังมีผู้ซึ่งจะอยากเรียนรู้เพื่อปฏิบัติตาม

สืบไปภายน่าเปนแท้ จ่ึงเปนธรรมท่ีควรจะสงวนไว้ให้เปนประโยชน์แก่ชนภายน่า จ่ึงได้คิด

จัดการคร้ังนี้เพือ่จะรักษาพระไตรปิฎกไว้มใิห้วปิริตผดิผนัเปนการยกย่องบ�ารุงพระพทุธสาสนา

ให้ตั้งมั่นถาวรสืบไป เพราะฉนั้น จ่ึงขออาราธนาพระเถรานุเถระแลพระสงฆ์ท้ังปวง ให้ปลงใจ
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เหนแก่พระพทุธสาสนาแลมคีวามเมตตากรุณาแก่ชนท้ังปวงช่วยช�าระสอบสวนพระไตรปิฎกให้

ถูกต้องบริบูรณ์เปนเครื่องเกื้อกูลแก่ความตั้งมั่นของค�าสอนแห่งพระพุทธเจ้าสืบไปภายน่า

อกีประการหนึง่การซ่ึงจะลงพมิพ์พระไตรปิฎกคร้ังนี้ได้มเีจตนามุง่หมายจะใคร่ให้ได้

ส�าเร็จลงทันก�าหนด ซ่ึงตั้งใจไว้ว่า ถ้าอยู่ในราชสมบัติได้ถึง๒๕ปี จะมีการมหกรรมฉลอง

พระไตรปิฎกนี้ให้เปนการกุศลในมงคลสมัยก็การซ่ึงจะอยู่ได้มิได้จนถึงก�าหนดท่ีว่านั้น ก็เอา

เปนประมาณแน่ไม่ได้โดยธรรมดาแต่เหนว่าการซ่ึงคิดปรารภตรวจสอบพระไตรปิฎกแลสร้าง

ขึ้นให้แพร่หลายนี้จะเปนการมีคุณแห่งชนทั้งปวงทั่วไปนับว่าเปนกองการกุศลอันใหญ่ เปนไป

ในทางท่ีชอบธรรมจะเปนเคร่ืองอุปถัมภ์ให้ได้ส�าเร็จดังความปรารถนา เปนความมุ่งหมายเพื่อ

ประโยชน์ในส่วนตนอยู่อย่างหนึ่งดังนี้ด้วย ขอให้พระเถรานุเถระแลพระสงฆ์ท้ังปวงจงเหนแก่

ตวัหม่อมฉนัผูม้คีวามเลือ่มไสในพระพทุธสาสนาอนัยิง่ใหญ่แลได้ประฏบิตับิ�ารุงพระเถรานเุถระ

แลพระสงฆ์ท้ังปวงบันดาซ่ึงมาประชุมในที่นี้ โดยความเลื่อมไสยอันสุจริตตั้งใจจัดการทั้งปวง

ให้เปนไปตามความประสงค์ทันก�าหนดซึ่งได้ฃออาราธนามาแล้วนั้น

ด้วยอาไศรยเหตุสองประการนี้ ฃอให้พระสงฆ์เถรานุเถระทั้งปวง จงสมัคสโมสร

พร้อมเพียงกัน แบ่งปันหมวดหมู่ เปนน่าที่ตรวจสอบพระไตรปิฎกให้ท่ัวถึงโดยลเอียดแล้ว

จะได้ลงพิมพ์ไว้ให้สืบอายุพระพุทธสาสนาถาวรไปภายน่า ด้วยความมุ ่งหมายเหนแต่

พระพุทธสาสนาแลตัวหม่อมฉันดังได้ขออาราธนามานี้เทอญ
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เอกสารเกี่ยวกับการช�าระและการพิมพ์พระไตรปิฎก

ในรัชกาลที่ ๗

รายงานการสร้างพระไตรปิฎก

(ฉบับสยามรัฐ)

จากราชกิจจานุเบกษาเล่ม๔๔หน้า๓๙๒๗

กรุงเทพฯ

วันที่๒๒กุมภาพันธ์พ.ศ.๒๔๗๐

ขอเดชะฝ่าลอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาส กราบบังคมทูลรายงานการสร้าง

พระไตรปิฎก เปนอนุสสาวรีย์เชิดชูพระเกียรติยศพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดี ศรีสินทร

มหาวชริาวธุพระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูหั่วซ่ึงได้มพีระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯให้ข้าพระพทุธเจ้า

จัดสนองพระเดชพระคุณนั้นดั่งต่อไปนี้

๑. เมือ่วนัท่ี๒๑ธันวาคมพระพุทธศกัราช๒๔๖๘ข้าพระพทุธเจ้าได้ออกใบแจ้งความ

ประกาศกระแสพระบรมราชโองการทูลเชิญพระบรมวงศานุวงศ์ ชักชวนบรรดาข้าราชการ

ทุกกระทรวงทะบวงการตลอดจนประชาราษฎร ให้บริจจาคทรัพย์โดยเสด็จในพระราชกุศล

สร้างพระไตรปิฎกตามความศรัทธาและเพื่อช่วยเหลือในการอันนี้ฝ่ายทางอาณาจักรเสนาบดี

กระทรวงมหาดไทย ได้สั่งสมุหเทศาภิบาลผู้ว่าราชการจังหวัด นายอ�าเภอ ให้ช่วยจัดการ

ป่าวประกาศฝ่ายทางพุทธจักร สมเด็จพระสังฆราชเจ้า มีรับสั่งให้เจ้าคณะตลอดจนพระครู

เจ้าอาวาสบอกบุญทั่วไป

๒. ในการรับเงิน เสนาบดีกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ได้จัดเจ้าพนักงานและ

สถานท่ีรับเงิน ให้เปนการสะดวกแก่ผู้บริจจาคทรัพย์ คือ ในเขตต์มณฑลกรุงเทพ ฯ จัดเจ้า

พนักงานรับเงินที่กรมพระคลังมหาสมบัติในมณฑลต่างๆจัดรับเงินตามที่ว่าการคลังจังหวัด
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อนึ่ง ในโอกาสที่ประกาศสถานท่ีรับเงินนั้น ได้ด�าเนินกระแสพระบรมราชโองการ

ซ่ึงโปรดเกล้า ฯ จักพระราชทานฉบับพระไตรปิฎกแก่ผู ้บริจจาคทรัพย์เปนจ�านวนเงิน

๔๕๐บาทนั้นให้ทราบทั่วกันด้วย

๓. การช�าระพระไตรปิฎกส�าหรับท่ีจะพิมพ์คร้ังนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวง

ชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้าทรงรับเปนประธานในการช�าระ และพระราชาคณะอีก

๘รูปได้แบ่งกันรับหน้าที่ผู้ช�าระดั่งมีนามต่อไปนี้

 ๑. พระญาณวราภรณ์(สุจิตต)วัดบวรนิเวศวิหาร

 ๒. พระสาสนโสภณ(ญาณวร)วัดเทพศิรินทราวาส

 ๓. พระธรรมปาโมกข์(จัตตสัลล)วัดมกุฏกษัตริยาราม

 ๔. พระธรรมดิลก(สุมนนาค)วัดอรุณราชวราราม

 ๕. พระธรรมโกศาจารย์(อุตตม)วัดราชาธิวาส

 ๖. พระธรรมไตรโลกาจารย์(เขมจารี)วัดมหาธาตุ

 ๗. พระธรรมปิฎก(ติสสทัตต)วัดพระเชตุพน

 ๘. พระเทพมุนี(กิตติโสภณ)วัดเบญจมบพิตร

๔. ต้นฉบับพระไตรปิฎกส�าหรับท่ีจะพิมพ์นั้น ใช้ฉบับพิมพ์ซ่ึงพระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสร้างเมื่อพระพุทธศักราช๒๔๓๖ นั้นเปนพื้น มีการแก้ไข

คือ เปลี่ยนใช้ พินทุ แทนวัญฌการ และยามักการ จัดวางระยะวรรคตอนหนังสือนั้นเสียใหม่

และใช้เคร่ืองหมายประกอบให้เปนอย่างเดยีวตามแบบท่ีสมเดจ็พระมหาสมณะเจ้ากรมพระยา

วชริญาณวโรรสประทานไว้ในการพมิพ์อรรถกถาพระไตรปิฎกส่วนคมัภร์ีทีข่าดไปในฉบับพมิพ์

พ.ศ. ๒๔๓๖ ใช้ฉบับลานของหลวงเปนต้นฉบับ และช�าระโดยวิธีเดียวกัน แก้ค�าผิดแต่

จ�าเพาะที่ปรากฏว่าคัดลอกผิดก�าหนดการให้ได้พิมพ์แล้วเสร็จในพระพุทธศักราช๒๔๗๐

อนึ่ง เพราะเหตุที่ได้ทรงเปนประมุขบริจจาคพระราชทรัพย์ในการสร้างพระไตรปิฎก

ฉบับนี้ และโปรดเกล้า ฯ ให้พระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชการ ทวยราษฎรชาวสยามทั้งฝ่าย

บรรพชิตและฆราวาสบริจจาคทรัพย์โดยเสด็จในพระราชกุศลนั้นที่ประชุมช�าระพระไตรปิฎก

จึ่งขนานนามพระไตรปิฎกนี้ว่า”สฺยามรฏฺสฺสเตปิฏก�„”พระไตรปิฎกสยามรัฐ„
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๕. การช�าระต้นฉบับ ได้เร่ิมต้ังเดือนธันวาคมพ.ศ.๒๔๖๘และการพิมพ์ก็ได้เริ่ม

พิมพ์ต่อกันไปแต่เวลาที่ผู้ช�าระส่งต้นฉบับแก่เจ้าหน้าที่ผู้จัดส่งโรงพิมพ์

ฉบับพระไตรปิฎกที่ก�าหนดว่าจะมีจ�านวน๔๕เล่มนั้นเพียงวันที่๓๑เดือนมกราคม

พ.ศ.๒๔๗๐ได้พิมพ์แล้วเสร็จบริบูรณ์๒๕ เล่ม (เล่มละ๑๕๐๐ฉบับรวม๒๒๕๐๐ฉบับ)๑

ท่ีพิมพ์เสร็จยังแต่จะบวกปทานุกรม และเข้าเล่ม ๕ เล่ม ที่ส่งโรงพิมพ์แล้ว ๑๔ เล่ม ที่ยัง

ช�าระอยู่๑เล่ม

๖. การก�าหนดจ�านวนเล่ม จ�านวนจบ และจ�านวนเงินส�าหรับใช้จ่ายในการสร้าง

พระไตรปิฎกสยามรัฐ เดิมก�าหนดไว้ว่า จ�านวนหนังสือท่ีจะพิมพ์จบหนึ่งเปนหนังสือ๔๒ เล่ม

และพิมพ์๑๐๐๐จบประมาณค่าพิมพ์เงิน๑๒๐,๐๐๐บาทครั้นเมื่อส�ารวจต้นฉบับปรากฏว่า

พระไตรปิฎกฉบับพ.ศ.๒๔๓๖นั้นยังขาดตกอยู่หลายคัมภีร์คือในพระสุตตันตปิฎกยังขาด

วิมานวัตถุ เปตวัตถุ เถรคาถา เถรีคาถา อปทานพุทธว�ส จริยาปิฎกกับทั้งในฉบับที่รวบรวม

จะพิมพ์คร้ังใหม่นี้ จักเพิ่มคัมภีร์ชาดกเข้าอีกคัมภีร์หนึ่งให้บริบูรณ์ตามที่นิยมกัน และใน

พระอภิธัมมปิฎก คัมภีร์ปัฏฐาน ก็บกพร่องอยู่หลายตอน จักต้องพิมพ์เติมข้ึนให้บริบูรณ์

จ่ึงเปนการจ�าเปนต้องเพิ่มจ�านวนเล่มขึ้นอีกส่วนจ�านวนจบนั้น ได้มีผู้เลื่อมใสบริจจาคทรัพย์

ขอรบัพระไตรปฎิกรายละ๔๕๐บาทมากรายท�าให้จ�านวนทีไ่ด้ก�าหนดไว้ว่าจะพมิพ์๑๐๐๐จบ

นั้น ไม่พอที่จะพระราชทาน จักต้องเพิ่มจ�านวนจบข้ึนอีก ข้าพระพุทธเจ้าจ่ึงได้รับใส่เกล้า ฯ

ก�าหนดใหม่ คือ จ�านวนหนังสือท่ีพิมพ์จบหนึ่งให้เปนหนังสือ ๔๕ เล่ม จ�านวนจบให้เปน

๑๕๐๐จบก�าหนดเงินค่าใช้จ่ายรวมค่าใช้จ่ายในการส่งหนังสือที่จักพระราชทานไปณที่ต่างๆ

ด้วยทั้งสิ้นเปนเงิน๒๐๐,๐๐๐บาท

๗. จ�านวนพระไตรปิฎกสยามรัฐที่พิมพ์ ๑๕๐๐จบนี้ ได้ก�าหนดว่า เปนจ�านวนที่จะ

ได้พระราชทานไปแก่บุคคลผู้ศึกษา และสถานที่ศึกษาพระบาลี ในพระราชอาณาจักร และใน

นานาประเทศประมาณตามจ�านวนทีพ่ระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วัได้เคยพระราชทาน

๑
สงสัยว่าจะเป็น๓๗,๕๐๐ฉบับแต่ได้คงตัวเลขไว้ตามฉบับเดิม
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๑
ภายหลังได้แก้ไขเพิ่มเติมคือพระราชทานในนานาประเทศ๔๕๐จบเหลืออีก๘๕๐จบพระราชทานแก่ผู้บริจจาค

 ทรัพย์ขอรับพระไตรปิฎก

หนังสืออรรถกถา ที่ทรงสร้างขึ้นในงานพระบรมศพสมเด็จพระพันปีหลวง คือพระราชทาน๑
ในพระราชอาณาจักร๒๐๐ จบ ในนานาประเทศ๔๐๐ จบ รวม ๖๐๐ จบ กับในคราวนี้จัก

พระราชทานแก่ผู้บริจจาคทรัพย์ ๔๕๐ บาทต่อ ๑ จบอีก เปนหนังสือประมาณ๘๐๐ จบ

จึ่งรวมจ�านวนที่จะพระราชทานทั้งสิ้นประมาณ๑๔๐๐จบ

๘. สถานทีรั่บเงินสร้างพระไตรปิฎกได้เร่ิมเปิดรับเงินแต่วันที่๗มกราคมพ.ศ.๒๔๖๘

และได้รับไว้แล้วเพียงวันที่๓๑มกราคมพ.ศ.๒๔๗๐รวมเงิน๕๖๗,๘๐๘บาท

๙. การจ่ายเงินสร้างพระไตรปิฎกที่ได้รับไว้แล้วนี้ แบ่งออกได้เปน๓ประเภทคือ

(๑) จ่ายขาดในการท่ีพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการบ�าเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานถวาย

พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า ฯ ๕,๗๓๖บาท (๒) ประมาณจะจ่ายในการ

สร้างรักษา และจัดส่งฉบับพระไตรปิฎก๒๐๓,๘๖๔บาท (๓) ประมาณจะจ่ายในการฉลอง

พระไตรปิฎก๑๐,๔๐๐บาทจึ่งรวมเงินทั้ง๓ประเภทเปน๒๒๐,๐๐๐บาท

 (๑)เงินจ่ายในการบ�าเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานถวายพระบรมศพนั้น มีกรณี

เหตุพึงจ่ายดั่งนี้ ตามประเพณีที่ได้มีมาในงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง

และสมเด็จพระพันปีหลวงนั้น พระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการทุกกระทรวงทะบวงการ

ต่างได้เร่ียรายเงินแยกย้ายกนับ�าเพญ็กศุลถวายในงานพระบรมศพเปนเงินมากมายซ่ึงน่าจะน้อม

มาจัดเปนถาวรวัตถุที่ระลึกถึงพระเดชพระคุณให้งดงามได้ ในงานพระบรมศพครั้งนี้จึ่งได้ทรง

พระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เลิกประเพณีที่แยกย้ายกันบ�าเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพนั้นเสีย

และให้พระบรมวงศานุวงศ์ และข้าราชการบริจจาคทรัพย์โดยเสด็จในพระราชกุศลสร้าง

พระไตรปิฎก แต่เพื่อมิให้ขาดการบ�าเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานสนองพระเดชพระคุณตาม

ประเพณีเดิมนั้น จ่ึงโปรดเกล้า ฯ ให้รวบรวมกันท�าการบ�าเพ็ญกุศลตามหมู่ตามเหล่าและให้

ใช้จ่ายเงินจากกองทุนสร้างพระไตรปิฎกอันเปนส่วนท่ีได้เร่ียรายจากพระบรมวงศานุวงศ์และ

ข้าราชการนั้นได้
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ข้าพระพุทธเจ้าได้รับใส่เกล้า ฯ จัดการจ่ายเงินส่วนของพระบรมวงศานุวงศ์ และ
ข้าราชการไปดั่งนี้ ในการบ�าเพ็ญพระกุศลของพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายหน้าและฝ่ายใน
ฝ่ายละ ๑,๓๖๘ บาท เงิน ๒,๗๓๖ บาท ในการบ�าเพ็ญกุศลของเสนามาตย์ราชเสวก
เหล่าละ๑,๐๐๐บาทเงิน๓,๐๐๐บาทรวมทั้งสิ้นเปนเงิน๕,๗๓๖บาท

 (๒) เงินท่ีประมาณจะจ่ายในการสร้าง รักษา และส่งฉบับพระไตรปิฎกนั้น
มีรายละเอียดดั่งต่อไปนี้

  ก. ค่าพิมพ์หนังสือ ๔๕ เล่ม เปนหนังสือประมาณ ๓๒๐๐ ยก พิมพ์
   ๑๕๐๐จบค่าพิมพ์ยกละ๓๕บาท เงิน ๑๐๘,๐๐๐.๐๐

  ข. ค่ากระดาษส�าหรับพมิพ์ประมาณ๕๐๐๐รีมๆละ๑๐บาท
    เงิน ๕๐,๐๐๐.๐๐
  ค. ค่าพิมพ์พระบรมรูปและท�าปกกระดาษอ่อนและแข็ง
    เงิน ๓๐,๐๐๐.๐๐
  ฆ. ค่าใช้จ่ายในการท�าที่เก็บและรักษาพระไตรปิฎก
   กับค่าพิมพ์ใบเสร็จ เงิน ๓,๘๖๔.๐๐
  ง. ค่าจัดส่งพระไตรปิฎกไปพระราชทานณที่ต่างๆ
    เงิน ๑๒,๐๐๐.๐๐

    รวม ๒๐๓,๘๖๔.๐๐

 (๓) เงินที่ประมาณจะจ่ายในการฉลองพระไตรปิฎกนั้นมีรายละเอียดดั่งนี้
  ก. ค่าเครื่องสักการผู้ช�าระพระไตรปิฎก๙รูป เงิน ๗,๒๐๐.๐๐
  ข. ค่าใช้จ่ายอื่นๆในการฉลอง เงิน ๓,๒๐๐.๐๐
    รวม ๑๐,๔๐๐.๐๐
เงินรายที่ (๒)ที่ (๓)นี้ เปนแต่รายประมาณ เมื่อได้จ่ายไปแล้วจริงเท่าไร เงินที่เหลือ

ก็คงเหลืออยู่ในยอดใหญ่ที่กระทรวงการคลังฯได้รับไว้นั้น
๑๐. เงินรายรับทั้งหมดเมื่อได้หักเงินที่ประมาณว่าจะจ่าย๒๒๐,๐๐๐บาทนี้แล้วคงมี

ยอดเปนเงินเหลอืในวนัที่๓๑มกราคมอยู่๓๔๗,๘๐๘บาทเพือ่ประโยชน์ทีจ่ะไม่ให้เงินจ�านวน

นี้กองอยู่เปล่า ข้าพระพุทธเจ้าได้ปรึกษากับเสนาบดีกระทรวงพระคลังมหาสมบัติและอธิบดี

กรมบาญชีกลาง จัดซ้ือใบกู้เงินต่างประเทศของรัฐบาลสยามปี ค.ศ. ๑๙๐๗ ซ่ึงมีดอกเบ้ีย

ร้อยละ๔กึ่งต่อปีนั้นไว้๓๐๐ ใบ โดยราคา๙๓ต่อ๑๐๐ปอนด์ เปนเงิน๒๗,๙๐๐ปอนด์
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คิดเปนเงินบาท๓๐๒,๖๔๔บาท๐๗สตางค์ หรือรวมทั้งค่าใช้จ่ายในการซ้ือใบกู้น้ีด้วยก็เปน

๓๐๓,๕๐๑บาท๖๗สตางค์ประโยชน์ที่พึงได้รับจากใบกู้เงิน๓๐๐ใบนี้ก็คือดอกเบี้ยที่จะได้

รวมปีหนึง่ประมาณ๑,๓๕๐ปอนด์หรือ๑๔,๖๒๓บาทบาท๔๒สตางค์กบัเมือ่ถงึวาระทีร่ฐับาล

สยามจะถ่ายใบกู้นั้นจะได้รับก�าไรที่ซื้อได้ราคาต�่ากว่า๑๐๐นั้นอีกร้อยละ๗ปอนด์รวมทั้งสิ้น

เปนเงิน๒,๑๐๐ปอนด์ หรือประมาณ๒๒,๗๔๙บาท ส่วนถ้าจะขายกลับเปนเงินสด ใบกู้

เหล่านี้ย่อมเปนใบประกันเงินอย่างที่ซ้ือขายได้สะดวก เมื่อประสงค์จะให้กลับเปนเงินสดใน

กาลใดก็อาจขายรับเงินคืนได้เท่ากับที่ได้ลงไป เพราะฉะนั้น ใบกู้ ๓๐๐ ใบนี้ จะนับว่าเท่ากับ

เงินสด๓๐๒,๖๔๔บาท๐๗สตางค์ก็นับได้

๑๑. เงินเหลือจ่ายจากการสร้างพระไตรปิฎกนั้น เดิมได้ทรงพระราชปรารภว่า จะ

ควรจัดสถานใดจ่ึงจะได้ปรากฏชัว่กาลนานเปนอนสุสาวรีย์เชดิชพูระเกยีรติยศพระบาทสมเดจ็

พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูหั่วปัญหาข้อนีพ้ระเถรานเุถระมพีระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหลวงชนิวรสริิวฒัน์

สมเด็จพระสังฆราชเจ้าเปนอาทิ ได้ลงมติเปนอันเดียวกันว่า จะจับจ่ายก่อสร้างสิ่งใดอื่น

หาควรไม่ เพราะผู้ท่ีมีศรัทธาบริจจาคทรัพย์ได้มีฉันทะจ�าเพาะเพื่อจะสร้างพระไตรปิฎกควร

สงวนไว้เปนทุนส�าหรับบรูณะฉบับพระไตรปิฎกทีไ่ด้พมิพ์แล้วคร้ังนี้หรือจัดพิมพ์อรรถกถาฎกีา

บรรดาที่ยังไม่มีฉบับพิมพ์หรือหนังสือใดๆที่ใช้เปนหลักประกอบการศึกษาพระปริยัตติธรรม

จึ่งจะสมกับความปรารถนาเดิมของผู้ที่บริจจาคทรัพย์นั้น

เมื่อค�านึงตามมตินี้ของพระเถรานุเถระ และระลึกว่าเมืองไทเปนเมืองเดียวในโลก

ทีส่มเดจ็พระเจ้าแผ่นดนิทรงเปนพระบรมพทุธสาสนปัูตถมัภกการทีจ่ะรวมเงินเหลอืจ่ายนีต้ัง้ไว้

เปนทุนส�าหรับบูรณะฉบับพระไตรปิฎกและพิมพ์หนังสือที่เปนหลักเคร่ืองประกอบการศึกษา

พระปริยตัติธรรมให้ได้มไีว้จ�าหน่ายโดยไม่ขาดคราวนัน้กค็วรเปนอนสุาวรีย์เชดิชูพระเกยีรติยศ

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า ฯอันงดงามและยั่งยืนและจักเปนที่ปลื้มใจของประชาราษฎร

ชาวสยามท่ีได้มพีระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูหั่วทรงเปนประมขุปลกุสมานจัฉนัท์ให้บริจจาคทรัพย์

ฝังไว้เปนบุญญนิธิในพระบรมพุทธสาสนา
๑๒. การตั้งทุนพระไตรปิฎก และวางระเบียบการส�าหรับจับจ่ายนั้น อาจจัดได้ด้วย

ประการฉะนี้ บรรดาเงินค่าสร้างพระไตรปิฎกที่กระทรวงพระคลังมหาสมบัติได้รับไว้แล้วนั้น
เมือ่หักรายจ่ายตามรายการทีก่ราบบังคมทูลพระกรุณามานี้และปัดเศษเปนจ�านวนพองามไปต้ัง

PTF-MRF new06. PART  2 ����������������������������� ��� � p.39-78 OK.indd   73 5/4/18   2:22 PM



74 พระไตรปิฎกฉบับส�ำหรับประชำชน ภำค ๒

เปนทุนส�ารองส�าหรับพิมพ์พระไตรปิฎกสยามรัฐ เปนทุติยปกาสน์แล้ว จักมีเหลือเปนจ�านวนที่
จะต้ังเปนทุนพระไตรปิฎกในชัน้แรกนี้๓๑๐,๐๐๐บาทเงินจ�านวนนี้ควรพระราชทานให้เสนาบดี
กระทรวงพระคลงัมหาสมบตัเิปนเจ้าหน้าทีรั่กษาและกระท�าผลประโยชน์ตามระเบยีบทีก่ระทรวง
พระคลังมหาสมบัติรับฝากเงินทุนการกุศล ส่วนเงินค่าสร้างพระไตรปิฎกที่จะได้รับภายหลังแต่
เวลาท่ีได้ต้ังทุนพระไตรปิฎกแล้วกบัทัง้เงินผลประโยชน์ทีจ่ะเกดิแต่ทนุพระไตรปิฎกเช่นดอกเบ้ีย
และก�าไร และค่าขายหนังสือ หรือทรัพย์สมบัติใดๆก็ดี ให้บวกเข้าในทุนส�ารองส�าหรับพิมพ์
ฉบับทุติยปกาสน์ก่อนจนพอแก่การนัน้แล้วจ่ึงให้บวกเข้าในทนุพระไตรปิฎกตามวาระทีไ่ด้รับมา

การจ่ายนั้นเมื่อได้พิมพ์ฉบับทุติยปกาสน์แล้วให้จ�ากัดจ่ายแต่ในวงผลประโยชน์ที่ได้
รับในปีหนึ่ง ๆ และจ่ายจ�าเพาะบูรณะพระไตรปิฎกหรือพิมพ์หนังสือท่ีเปนหลักประกอบการ
ศึกษาพระปริยัตติธรรม หรือกระท�ากิจที่เกื้อกูลแก่การนั้น ให้กรรมการฝ่ายคฤหัสถ์ของ
มหามกุฏราชวิทยาลัยเปนเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องจับจ่ายนี้

การก�าหนดว่าจะช�าระ และพิมพ์หนังสือใดบ้างนั้น ควรเปนหน้าที่ของเถรสมาคม
มีสมเด็จพระสังฆราชเจ้าทรงเปนประธานทรงวินิจฉัยทั้งวิธี และระเบียบการช�าระและเลือก
ฟั้นแบ่งปันหน้าที่ผู้ช�าระและสั่งอนุญาตการช�าระและพิมพ์ตลอดไป

ในปีหนึ่ง ๆ ให้เสนาบดีกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ประกาศบัญชีเงินรับเงินจ่าย
และทรัพย์สมบัติของทุนพระไตรปิฎกและมหามกุฏราชวิทยาลัยประกาศบัญชีหนังสือที่ได้
สร้างขึ้นใหม่ด้วยผลประโยชน์ของทุนนี้

ถ้าได้จัดต้ังทุนพระไตรปิฎกโดยประการท่ีกราบบังคมทูลพระกรุณานี้ ประเทศสยาม
จักเปนคลังพระธรรมของโลกรักษาไว้ซึ่งพระพุทธวจนะสิ้นกาลหาที่สุดมิได้

ตามที่กราบบังคมทูลพระกรุณามานี้ ถ้าชอบด้วยกระแสพระราชด�าริ ข้าพระพุทธเจ้า
ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตน�ารายงานนี้พิมพ์ประกาศในหนังสือราชกิจจานุเบกษา

ควรมิควรสุดแล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ข้าพระพุทธเจ้ากิติยากร๑ขอเดชะ

๑
 พระเจ้าพี่ยาเธอกรมพระจันทบุรีนฤนาถ
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พระราชหัตถเลขา

ที่๒/๕๖๑ พระที่นั่งอัมพรสถาน

วันที่๓มีนาคมพระพุทธศักราช๒๔๗๐

ทูล กรมพระจันทบุรีนฤนาถ

ตามหนังสือลงวันที่ ๒๒กุมภาพันธ์ ศกนี้ รายงานการสร้างพระไตรปิฎกท่ีได้ทรง

จัดด�าเนินการเร่ิมต้ังแต่ได้ทรงออกแจ้งความชักชวนเร่ียไรเปนล�าดับมาจนการช�าระและพิมพ์

พระไตรปิฎกซึ่งสมเด็จพระสังฆราชเจ้าทรงรับภาระกับพระราชาคณะอีก๘รูปส�าเร็จบริบูรณ์

ลงแล้ว๒๕เล่มขนานนามว่า”สยฺามรฏฺสสฺเตปิฏก�„”พระไตรปิฎกสยามรัฐ„ส่วนเงินทีย่งัเหลอื

อยู่อีกมาทรงเห็นควรตั้งเปนเงินทุนพระไตรปิฎกไว้ต่อไปสามแสนหนึ่งหมื่นบาท ให้เสนาบดี

กระทรวงพระคลังมหาสมบัติเปนเจ้าหน้าที่รักษาและท�าผลบระโยชน์กับเหลือเงินไปต้ังส�าหรับ

สร้างพระไตรปิฎกฉบับทุติยปกาสน์นั้น

หม่อมฉนัได้อ่านดตูลอดแล้วรู้สกึว่ารายงานนีล้ะเอยีดละออน่าฟังและเรียบร้อยดมีาก

การสร้างพระไตรปิฎกที่ด�าเนินลุล่วงมาเปนอย่างดียิ่ง ก็ด้วยความจงรักภักดีของพระบรม

วงศานุวงศ์ข้าทูลลอองธุลีพระบาทและประชาราษฎรตลอดจนสมณะชีพราหมณ์ซึ่งมีอยู่ทั่วกัน

ในสมเด็จพระรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว อันจะเปนอนุสาวรีย์

เชิดชูพระเกียรติยศยั่งยืนไปชั่วกาลนานหม่อมฉันเว้นเสียมิได้ที่จะต้องขอชมเชยพระองค์ท่าน

ที่ได้ทรงใฝ่พระทัยอ�านวยการมาเปนผลเห็นปานฉะนี้ อนึ่งการที่สมเด็จพระสังฆราชเจ้าได้ทรง

รับเปนประธานในการช�าระพระไตรปิฎกจนส�าเร็จเรียบร้อยมาได้ดั่งนี้ และพระราชาคณะที่ได้

ช่วยเหลือก็จะปรากฏเกียรติคุณสืบไป

ส่วนทีทรงหารือมาถึงการที่จะตั้งเงินทุนพระไตรปิฎกต่อไปตลอดจนการรักษาและ

กระท�าประโยชน์ กับการที่จะสร้างพระไตรปิฎกฉบับทุติยปกาสน์เพิ่มเติมไว้อีกนั้น หม่อมฉัน

เหน็ชอบด้วยพระด�าริแล้วเปนอนัตกลงให้ทรงด�าเนนิการไปตามทีร่ายงานมาและให้ออกประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาได้

(พระบรมนามาภิธัย)ประชาธิปกปร.
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ค�าแปล อารัมภกถา พระไตรปิฎก

พระพุทธวจนะอันเปนหมวดแห่งพระไตรปิฎก ย่อมเปนประมวลแห่งพระธัมมวินัย
ของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้า ฯ พระเตปิฎกพุทธวจนะตั้งมั่นอยู่ตราบใด สัมมาปฏิบัติของ
พุทธบริษัทก็งามรุ่งเรืองอยู่ตราบนั้น ฯ เพราะฉนั้น พระเจ้าแผ่นดินผู้พุทธสาสนูปัตถัมภก
จ่ึงได้พระราชทานก�าลังแก่พระสงฆ์พุทธสาวก ให้ท�าสังคีติช�าระพระเตปิฎกพุทธวจนะจารึกลง
ในสมุดฯอันนี้เปนจริยาวัตต์ของพระเจ้าแผ่นดินเหล่านั้นฯ

ภายหลังมาในพระพุทธศักราช๒๔๓๖พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์
พระปิยมหาราชเจ้า มีพระราชประสงค์จะให้พระไตรปิฎกแพร่หลายมากขึ้น เมื่อโปรดเกล้า ฯ
ให้พระสงฆ์ผู ้ทรงพระไตรปิฎกในคร้ังนั้น ช�าระพระเตปิฎกพุทธวจนะแล้ว จ่ึงทรงสร้าง
พระไตรปิฎกขึ้นเปนตัวพิมพ์เปนครั้งแรกในประเทศสยามฯพระไตรปิฎกฉบับพิมพ์นั้นบัดนี้

ก็ได้จ�าหน่ายหมดสิ้นไป เปนของหาได้ด้วยยาก จ่ึงเปนเวลาสมควรที่จะพิมพ์พระไตรปิฎก

ขึ้นใหม่แล้วฯ

อนึ่งพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรสีินทรมหาวชิราวุธซึ่งเสด็จสวรรคตแล้วในปีนี้
นั้น ในกาลใกล้จะสวรรคต ได้มีพระราชด�ารัสสั่งไว้ว่า ให้มีหนังสือเปนสาสนูปัตถัมภกอันได้
สร้างขึ้นเปนท่ีระฦกถึงพระองค์สักเร่ืองหนึ่ง ฯพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก
อนัได้เสดจ็เถลิงถวลัยราชสมบติัในปัจจุบันนี้ทรงพระราชด�าริห์ว่าพระไตรปิฎกพทุธวจนะนัน้แล
เปนหนังสือที่ควรพิมพ์ขึ้น เพื่อยังพระราชประสงค์ของสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราชเจ้าให้ส�าเร็จ
จ่ึงได้ทรงอาราธนาพระเถรานุเถระผู้ทรงไว้ซ่ึงพระไตรปิฎกมีสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหมื่น
ชินวรสิริวัฒน เปนประธาน ให้ช�าระพระไตรปิฎกอีกคร้ังหนึ่ง แลทรงชักชวนมหาชนผู้มีอันอยู่
ในสยามรัฏฐนี้ให้บริจาคทรัพย์เปนทุนที่จะพิมพ์ขึ้นฯ

พระไตรปิฎกมีนามว่าสฺยามรฏฺสฺส เตปิฏก� อันเปนประชุมแห่งปิฎกทั้งหลายสามนี้
เปนอันมหาชนผู้มีอันอยู่ในสยามรัฏฐมีพระราชาเปนประมุข ให้เร่ิมพิมพ์แล้ว โดยกาลเปนที่
ล่วงไปแห่งปี๒๔๖๘นับแต่ปรินิพพานของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าฯ

บุญใดย่อมเกิดแต่การที่ได้ให้พิมพ์ประชุมแห่งปิฎกสามนี้ขอส่วนแห่งบุญนั้นจงเปน
ผลส�าเร็จแด่พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธโดยพลันฯ

อนึ่งโสด
ขอฝูงเทพเจ้า เหล่ามนุษย์ แลหมู่สัตว์ทั้งหลาย จงเปนผู้เกษมไร้ทุกข์ เสง่ียม สงบ

ไม่มีความอาดูรมีสุขไม่มีเวรมีอิศระแลเห็นแต่สิ่งเจริญในกาลทุกเมื่อเทอญฯ
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