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ปจฉิฺมปปฺเทเสสุ พุทธฺสาสนสฺส ปเวสน ํ
 

   ยทา  หิ  สมฺมาสมฺพทฺุโธ  ทิสานทุิสาส ุ สทฺธมฺม ํ ปกาเสตุ  อรหตฺตปปฺเต สฏฺฐิภิกฺข ู
เปเสสิ,  ตทา  พทฺุธสาสน ํ ชมพฺทีุเป  ปากฏ ํ อโหสิ  ฯ พทฺุธปรนิิพฺพานโต ปฏฺฐาย ปญฺจตฺตสึตฺุตเร 
ทตุิยสวํจฺฉรสเต ตติยสงฺคีติยา ปจฺฉา อโสโก นาม มหาราชา นานปปฺเทเสส ุ สทฺธมฺม ํ ปกาเสตุ  
ธมฺมทตูาน ํ เปสเน โมคฺคลฺลีปตฺุตติสฺสตฺเถรปปฺมขุาน ํ  ภิกฺขนู ํ  อปุตฺถมฺภน ํ อทาสิ ฯ  เตน ตโต 
ปฏฺฐาย พทฺุธสาสน ํชมฺพทีุปโต พาหิรปปฺเทเสส ุผรณปปฺวตฺตน ํ สมฺปตฺต ํ อโหสิ  ฯ 
  พทฺุธปรนิิพฺพานโต ปน ปฏฺฐาย ตสึตฺุตรจตสุตาธิเก ทตุิยสวํจฺฉรสหสฺเส สาสนสฺส 
โลกสภา  ปติฏฺฐาปิตา,  อถ  สามาชิกาน ํ สากจฺฉา  อโหสิ  ฯ  เอต ํ สหรฏัฐอเมรกิา-ปเทสาทิเกส ุ
ปจฺฉิมปปฺเทเสส ุ พทฺุธสาสนสส  ผรณปปฺวตฺตนสฺส  ปฐมปุปฺตฺติ  อโหสิ  ฯ 
  ปฐมกาเล กิร จีนปปฺเทสวาสี เจว อาทิจฺจปปฺเทสวาสี จ วาณิชวิเทสคามิโน กิญฺจ ิ
พทฺุธวจน ํอคฺุคเหตฺวา อเมรกิา-ปเทสาทิเก ปจฺฉิมปปฺเทเส คนฺตฺวา ตตฺถ ตตฺถ ชเน ต ํอคฺุคณฺหาเปสุ

ฯ สขุาวตีนิกาโย เจว ฌานนิกาโย จ ปฐมนิกายา หตฺุวา เตส ุเตส ุปจฺฉิมปปฺเทเสส ุอทุปาทสึ ุ ฯ  
   อถ พทฺุธปรนิิพฺพานโต ปฏฺฐาย จตฺตาฬีสตฺุตรจตสุตาธิเก ทตุิยสวํจฺฉรสหสฺเส ตทา โย 
สตฺตวีสติวสฺโส หตฺุวา  ปณฺฑิโต “ไดเซต็ ไตตาโร ่ ซซูกิู”อิติ นาเมน ปากโฏ, โส ฌานนิกายสฺส 
พทฺุธวจน ํอคฺุคเหตฺวา อเมรกิา-ปเทส ํคนฺตฺวา ตตฺถ ชเน ต ํอคฺุคณฺหาเปตฺวา ธมฺมานธุมฺมปฏิปตฺติยา 

                                                           

       
* เสนอในงานประชมุวิชาการพระพทุธศาสนานานาชาต ิเน่ืองในวโรกาสฉลองพระชนัษา ๙๖ ปี 

สมเดจ็พระญาณสงัวร สมเด็จพระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปรณิายก วนัท่ี ๑ ตลุาคม ๒๕๕๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. 
ณ หอ้งประชมุมหาวิทยาลยัมหามกฏุราชวิทยาลยั วดับวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร 



 ๒ 

โอวทิ อนสุาสิ  ฯ โส “อิลลินอยส”์อิติ นาเมน ปากฏรฏฺเฐ “พอล คารุส”อิติ นาเมน ปากเฏน ปรุเิสน 
สทฺธึ พหชุนหิตาย พหชุนสขุาย พทฺุธสาสนปปฺยตฺุต ํ สงฺคหกมฺม ํ อกาสิ  ฯ เตน พทฺุธปรนิิพฺพานโต  
ปฏฺฐาย  ตินวตฺุยตฺุตรจตสุตาธิเก  ทตุิยสวํจฺฉรสหสฺเส ฌานนิกาโย ตตฺถ ตตฺถ วฑฺุฒ ึวิรุฬฺหึ เวปลฺุล ํ
สมฺปาปณิุ  ฯ 
  “รชิารด์ ซีเกอร”์อิติ นาเมน ปากเฏน คนฺถกาเรน   “อเมรกิา-ปเทเส พทฺุธสาสนนฺ”ติ 
คนฺเถ อเมรกิา-ปเทเส พทฺุธสาสนสฺส ตีณิ ลกฺขณานิ กถิตานิ:  
                  ปฐม.ํ ปริวตตฺติพุทธฺสาสน:ํ  ย ํ  อญฺญตเรน   ปคฺุคเลน  อญฺญสฺมา   สาสนา 
ปรวิตฺตตฺิวา มานิต;ํ อญฺญตโร ปคฺุคโล สย ํ พทฺุธสาสเน ชาตาเปกฺโข หตฺุวา พทฺุธมามโก, “ตสฺส 
ภรยิา ตาย วา สามิโก พทฺุธสาสนิโก  อโหสิ,   ตสฺมา  โส  อญฺญตโร อนโุลเมน พทฺุธสาสนิโก”ติ 
เอกจฺเจน วา เหตนุา พทฺุธมามโก อโหสิ  ฯ 
   ทตุยิ.ํ วิเทสคามีพุทธฺสาสน:ํ   ย ํอเมรกิา-ปเทส ํ วิเทสคามีห ิ สทฺธึ  อาคต,ํ ภินฺน
เทสิย ํวา  ฯ  
  ตตยิ.ํ อาสิอามหาทปีายตตฺ-อเมริกา-ปเทสพุทธฺสาสน:ํ ย ํเยส ํปคฺุคลาน ํมาตา 
พทฺุธสาสนิกา วา อญฺเญส ํ สาสนาน ํ อาทิยิกา วา, อถวา ปิตา  พทฺุธสาสนิโก วา อโหสิ อญฺเญส ํ
สาสนาน ํอาทิยิโก วา, เต อตฺตโน อตฺตโน มาตาปิตนู ํอนโุลเมน พทฺุธสาสนิกา อเหสุ   ฯ 
  “เจน นตัเตียร”์อิติ จ นาเมน ปากเฏน คนฺถกาเรน “อเมรกิา-ปเทเส พทฺุธสาสเน 
สลฺลกฺเขตพฺพวตฺถ”ูติ นิพนฺเธ อเมรกิา-ปเทเส พทฺุธสาสนสฺส ตโย คณา กถิตา:  
   ปฐม.ํ เทสนฺตรานิตพทฺุธสาสน ํ กฏุมฺุพกิพทฺุธสาสน ํ วา:  ย ํ มชฺฌิมกลุสฺส ชเนหิ 
เยภยฺุเยน ยโุรป-อเมรกิา-ปเทสวาสิเกห ิ  มานิต ํ  ปชูิต;ํ เต กมฺมฏฺฐานปปฺฏิปตฺติยา ชาตาเปกฺขา 
อเหสุ  อปปฺกิจฺจา ปโหนกธเนน สมปปิฺตา โปตฺถกานิ กีณิตฺวา ปฐิตฺวา นานาสนฺติก ํ คนฺตฺวา 
กมฺมฏฺฐาเน อนยุตฺุตา, ธมฺมกถ ํสณึุส ุ ฯ 

   ทตุยิ.ํ วิเทสเปสิยพทฺุธสาสน:ํ   ย ํ  อาสิอามหาทีปาทิเกส ุ    พทฺุธสาสนมานิเตส ุ 
อญฺเญส ุ เทเสส ุ ธมฺมทเูตหิ ปกาสิต;ํ  อถวา อเมรกิา-ปเทสิกา  อญฺญ ํ ปเทส ํ คนฺตฺวา ตตฺถ ชีวิต ํ
กปเฺปสุ , อตฺตโน อตฺตโน ปรุมิสาสนโต ปรวิตฺติตฺวา พทฺุธสาสน ํมาเนตฺวา ปเูชตฺวา ตโต ต ํ พทฺุธ

สาสน ํอเมรกิปเทส ํอาเนสุ   ฯ 
  ตตยิ.ํ ปาเถยฺยพทฺุธสาสน:ํ ย ํอเมรกิา-ปเทส ํเทสนฺตรสงฺกาคามีหิ สทฺธึ อาคต ํฯ  



 ๓ 

  “ชารล์ส ์เอส.เพรบิช”อิติ  จ  นาเมน  ปากเฏน      คนฺถกาเรน  “อเมรกิา-ปเทเส พทฺุธ
สาสนสฺส ลกฺขณานี”ติ  โปตฺถเก ปธานภตูา พทฺุธสาสนนิกายา กถิตา; 
   “ฌานปพพฺตวหิาโร พทฺุธสนฺตสิหธมฺมกิตฺต ํ โซกงกัไก-นานาเทสยิ ํ อเมรกิาปเทสสฺส 
พทฺุธเทวายตน ํ ชไิหล-วหิาโร วปิสฺสนาย สมาคโม จิตฺตสลิากมฺมฏฺฐานสฺส เวมชฺฌ ํชมัพลา-นานา
เทสยิญฺจา”ติ  ฯ 
  สลฺลกฺขณียญฺจ  “ชารล์ส ์เอส.เพรบิช”อิติ  คนฺถกาเรน  อเมรกิา-ปเทเส ทยฺยเทสิเกหิ 
มานิตปชูิต ํ  พทฺุธสาสน ํ  น  กถิต;ํ    พทฺุธปรนิิพฺพานโต  ปฏฺฐาย โสฬสตฺุตรปญฺจสตาธิเก 
ทตุิยสวํจฺฉรสหสฺเส ทยฺยวิหาโร “ลอสแองเจลิส”อิติ นาเมน ปากฏรฏฺเฐ การาปิโต อโหสิ, ปจฺจปฺุ
ปนฺนกาเล ปน ตตฺถ ทยฺยวิหาโร สตปปฺมาโณ อโหสิ ตโต วา  อตฺุตร,ํ   ทยฺยภิกฺข ูจ สหสฺสปปฺมาณา 
อเหสุ  ตโต วา อตฺุตร ํฯ  
 

อเมริกาปเทเส พุทธฺสาสนสฺส โปณตตฺ ํ
 

   อเมรกิา-ปเทเส จ พทฺุธสาสนสฺส ติวิธ ํโปณตฺต ํสลฺลกฺเขตพฺพ:ํ 
   ปฐม.ํ ลิงคฺสสฺ สาธารณตตฺ:ํ  พทฺุธปรนิิพฺพานโต ปฏฺฐาย อิท ํ กมฺปน ํ อปุปฺชฺชิ, 
“อิตฺถิยา เจว ปรุสิสฺส จ, สมณสฺส เจว คิหิสฺส จ, ปกตตฺตลิงฺคสฺส เจว อปกตตฺตลิงฺคสฺส จา”ติ อิเมส ํ
เวมตฺต ํวิทฺธสํิตุ  วายมิ  ฯ อิมสฺส  จ  กมฺปนสฺส อย ํนิยโม โหติ  “สพฺเพ ปคฺุคลา อภุโตพยญฺชน
กาปิ หตฺุวา ภิกฺขภุาว ํอาคมิตุ  สมตฺถา อเหสนฺุ”ติ  ฯ 
  ทตุยิ.ํ สมาคมานุยุญฺชน:ํ  พทฺุธปรนิิพฺพานโต ปฏฺฐาย ตฺยตฺุตรปญฺจสตาธิเก 
ทตุิยสวํจฺฉรสหสฺเส  อิท ํ กมฺปน ํ อปุปฺชฺชิ,  ทฺวิธา วิภชิตพฺพ;ํ  
    ปฐม-ทตุิย.ํ เย ชนา อิทฺธานภุาเวส ุสทฺธาธิกา โหนฺติ, เต อตฺตาน ํภาเวตฺวา 
คณุวิเสส ํ  อปุปฺาเทตฺวา  พหชุนหิตาย  พหชุนสขุาย  สกฺยต ํ  สมฺมเทว ปวตฺเตนฺติ,  อิท ํ วจฺุจติ  
“สมาคมานยุญฺุชนิก ํสติปฏฺฐาน ํโหตี”ติ ฯ 

    ทตุิย-ทตุิย.ํ เย ชนา “ทิสฺวาน กรณนฺ”ติ กิรยิาย อานภุาเว สทฺธาธิกา โหนฺติ, 
เต อชุกุ ํ พหชุนหิตาย พหชุนสขุาย โลกานกุมฺปาย เวยฺยาวจฺจ ํ กโรนฺติ,  อิท ํ วจฺุจติ “อนยุญฺุชน ํ
สมาคมฏฺฐาน ํโหตี”ติ ฯ 



 ๔ 

  ตตยิ.ํ อชฺฌตตฺ-พหทิธฺาสากจฉฺา, นานาพุทธฺสาสน ํวา: อิท ํกมฺปน ํสาธารณฏฺ 
ฐาเน ปากฏ ํโหติ, วตฺุต ํเหต ํพทฺุธทาสภิกฺขนุา “นานาสาสนิกาน ํอญฺญมญฺญ ํอวโพธนนฺ”ติ, อิทเมว 
“ติท นทั ฮนัท”์อิติ นาเมน ปากเฏน มหาเถเรน วตฺุต ํ“เอกสํ ํมา ปฏิมาปชูกา, เอกสํ ํมา วา อตฺตโน 
อตฺตโน เยส ํเกสาน ํสนฺติกาน ํธมฺม ํอาทิยนฺตี”ติ  ฯ 

   อเมรกิา-ปเทเส จ พทฺุธสาสนายตฺต ํปธานวจน ํสลฺลกเขตพฺพ ํ ฯ 

   “ชารล์ส ์ เอส.เพรบิช”อิติ  นาเมน  ปากเฏน  คนฺถกาเรน  “มหาชตุิก ํ  วากฺย:ํ 

อเมรกิา-ปเทเส พทฺุธสาสนสฺส ปฏิปตฺติ เจว อนสุิกฺขา จา”ติ นาเมน วิสฺสเุต คนฺเถ กิญฺจิ ปธานวจน ํ
กถิต:ํ 

   อเมรกิา-ปเทเส จ ปมาณโต นานาเทสิยชาลกิจฺเจ ชาลปติฏฺฐาฐานสฺส นวสหสฺสานิ 
เจว  ปญฺจทสสหสฺสานิ  จ สตสหสฺสานิ  จ  อเหสุ ,  ตตฺถ อตฺถิ ปจฺจปุปฺนฺนกาเล ชนาน ํจิตฺตานคุต ํ
พทฺุธ สาสนสฺส นววิธานสมฺปยตฺุต ํปธานวจน;ํ 
  “ไซเบอร์สงโฺฆ”ติ ปมาณกรณยนฺเต สงฺโฆ; สาวกสงฺโฆ นานาเทสิยชาลกิจฺเจน 
อญฺญมญฺเญหิ สทฺธึ สมฺพนฺธ ํกโรติ ฯ อิมินา จ ปกาเรน สงฺฆกมฺม ํนานาเทสิยชาลกิจฺจสฺส ทฺวาเรน 
ปวตฺติต,ํ ธมฺมสากจฺฉา ยงฺกิญฺจิ วา สมฺพนฺธนกิจฺจ ํอโหสิเยว  ฯ เตน  “สงฺฆสฺส ปตฺตกลฺลนฺ”ติ อตฺโถ 
อโุปสถาคาเร สมฺมขีุภาว ํ อาคเต จตฺตาโร อตฺุตร ึ วา ภิกฺข ู น สนฺธาย วตฺุโต ฯ อิจฺฉิตพฺพ ํ อิท ํ คณีุ
กรมตฺต ํ  “โหติ  นานาเทสิยชาลกิจฺจ ํสนฺเทสสมโูห วา  เอกปฏิญฺโญ”ติ,  อิท ํ  “สงฺโฆ”ติ วจฺุจติ  ฯ  
ตโต ปร ํอตฺถิ สทิสตฺถานิ  อญฺญานิ วจนานิ “นิสฺสทฺทสงฺโฆ, ตจฺฉตฺตสทิสสงฺโฆ”ติ  ฯ        
  อนาคเต หิ อปุสมฺปทา ยถาวตฺุตปปฺกาเรน “ไซเบอรส์งฺโฆ”ติ วิธาเนน กตา ภเวยฺย, 
เอตฺถ จ อฑฺฒกาสิยา อปุสมฺปทา นิทสฺสน ํ ฯ พทฺุธสฺส กิร ธรมานกกาเล อฑฺฒกาสี ภิกฺขณีุสงฺฆสฺส 
สนฺติเก อปุสมฺปท ํลภิ,  ตโต  สา ภิกฺขสุงฺฆสฺส สนฺติเก อปุสมฺปท ํยาจิตุ  คนฺตกุามา อโหสิ  ฯ สา  
“อนฺตรามคฺเค  ธุตฺตา    อาคมสึ”ูติ  สตฺุวา  ภิกฺขสุงฺฆสฺส  สนฺติก ํ  คมิตุ    อสมตฺถา  หตฺุวา  
สาวตฺถิย ํวิหรนฺตสฺส ภควโต สาสน ํเปเสสิ  ฯ  ภควตา ตสฺสา ทเูตน อปุสมฺปทา อนญฺุญาตา  ฯ 

   กถ ํ ? เอกา  ภิกฺขณีุ  สาวตฺถิย ํวสนฺตี อฑฺฒกาสิยา นิโยชิตปคฺุคลา หตฺุวา ภิกฺขสุงฺฆ ํ
อปุสงฺกมิ, อปุสงฺกมิตฺวา จ ปน ตสฺสา สย ํ อาคมิตุ  อสมตฺถภาว ํ ญาเปสิ,  “ภนฺเต อนกุมฺปาย 
อฑฺฒกาส ึญตฺติจตตฺุถกมเฺมน อปุสมฺปาเทสี”ติ  อาห  ฯ อิท ํทเูตน อปุสมฺปทา  ฯ 



 ๕ 

  ปจฺจปุปฺนฺนกาเล ปน ทเูตน อปุสมฺปทา, สเจ อปุชฺฌาโย อญฺญตฺถ วสติ, อปุสมฺปทา
เปกฺโข ปน อญฺญตฺถ วสติ, ปวตฺเตตพฺพา, อิท ํอจิรกาลสฺส  อปุปฺชฺเชยฺย  ฯ 

    อถาปรญฺจ ปธานวจน ํ ญาตพฺพ ํ“คหฏฺฐสงฺโฆ”ติ; อเมรกิา-ปเทสิกา อตฺตโน อตฺตโน 
ปรุมิสาสนโต ปรวิตฺติตฺวา พทฺุธสาสน ํอาทิยิตฺวา อเมรกิา-สมาคเม     “สงฺโฆ”ติ ทิฏฺฐึ ปกาเสสุ , 
ตตฺถ จ “สงฺโฆ”ติ อตฺโถ “คหฏฺฐสงฺโฆ”ติ สนฺธาย วตฺุโต  ฯ กสฺมา ? กทาจิ อเมรกิา-ปเทสิกา เยหิ เกหิ
จิ  อนิฏฺฐิตปปฺกาเรน ปรวิตฺติต ํ“สงฺโฆ”ติ วจนสฺส สวํณฺณน ํสณิุตฺวา มิจฺฉา วิชานสึ ุ ฯ  กึ   ? เย เกจิ 
พทฺุธสาสนปปฺกาสกา  “คโณ ‘สงฺโฆติ วจฺุจตี”ติ วจนมตฺต ํ กถสํ ุ  ฯ  เกจิ  อเมรกิา-ปเทสิกา  “พหุ
ชนาน ํ สมาคโมเยว  ‘สงฺโฆติ  วจฺุจตี”ติ  มิจฺฉา  วิชานสึ ุ ฯ 
  อปร ํ เหต ุสลฺลกฺเขตพฺพ ํ  ฯ เย อเมรกิา-ปเทสิกา “คหฏฺฐสงฺโฆ”ติ ทิฏฺฐึ ปกาเสสุ , 
เต อาทิจฺจปปฺเทสนิยม ํ  ฌานนิกาย ํ อาทิยิตฺวา  “เอกจฺจาน ํ ฌานนิกายสฺส  ภิกฺขนู ํ  ปตฺุตภรยิาโย 
อเหสนฺุ”ติ สณิุตฺวา  “ฌานนิกายสฺส สงฺฆสฺส อมฺเหหิ อวิปรติ ํธนพลาทิปมาณนฺ”ติ  จินฺตยสึ ุ ฯ 
  ยถาวตฺุตทิฏฺฐิกา จ เอกจฺเจ อเมรกิา-ปเทสิกา “อาทิจฺจปปฺเทเส ฌานนิกาโย จีนปปฺ
เทสโต  อาคโต, จีนปปฺเทเส จ ฌานนิกาโย ชมฺพทีุปโต  อาคโต,  ชมฺพทีุเป ฌานนิกายสฺส สงฺโฆ 
อนาคารโิกเยว อโหสิ, น ตสฺส ปตฺุตภรยิาโย อเหสุ , ปฐมกาเล อาทิจฺจปปฺเทเส ฌานนิกายสฺส 
ภิกฺขปิู น วิวหสึ,ุ ปมาณโต ปน พทฺุธปรนิิพฺพานโต ปฏฺฐาย เอกาทสตฺุตรจตสุตาธิเก ทตุิยสวํจฺฉ
รสหสฺเส อาทิจฺจปปฺเทสรฏฺฐปาโล   ฌานนิกายสฺส   ภิกฺข ู อนฺโตวิหาเร   วสน ํ  นิวาเรสุ ,   เต  จ  
คิหิชีว ํ ชีวิต ํ กปปฺาเปสนฺุ”ติ  สขุมุ ํอวิชานนฺตา  เอว ํอจินฺตยสึ ุฯ 

 
ปจจฺุปปฺนฺนสมเย พุทธฺสาสนสฺส โสต ํ 
   

   อิมสฺมิญฺจ ปน โลเก ปมาณโต เอกนูวีสตฺุตรปเทสสเตส ุ สาสนาทินฺนาย ปชาย สฏฺฐฺ
ยตฺุตรปญฺจสตาธิกจตสุตสหสฺสานิ เจว ปญฺญาสตฺุตรสตาธิกฉสหสฺสลกฺขานิ จ (อิท ํ จตจุตฺตาฬี
สตฺุตรปญฺจสตาธิกเทฺวสวํจฺฉรสหสฺเส พทฺุธวสฺเส คณนา)  ฯ   อิเมส ุ  จ พทฺุธสาสนิกาน ํ คณนา 
ทสมตฺเตสเุยว  ปเทเสส ุ ปากฏา  โหติ,  น  จีนปปฺเทเส พทฺุธสาสนิกาน ํคณนา ปากฏา โหติ (สจฺจ
ภาเวน ปมาณโต จีนปปฺเทเส พทฺุธสาสนิกา สตปปฺมาณา โหนฺติ)  ฯ 
  อิเมส ุจ  นานาปเทเสส ุ พทฺุธสานิกาน ํ คณนา  อนกฺุกเมน  (ชาลปติฏฺฐาฐาเน ยถา
ภตูา) ปากฏา โหติ:  



 ๖ 

อนกฺุกม ํ ปเทโส ปมาณโต ปชาย คณนา สตภาควเสน 
พทฺุธสาสนิกาน ํ

คณนา 

ปฐม ํ ทยฺยปปฺเทโส เอกปญฺญาสตฺุตรสตฺตสตาธิกสตฺต-   
สหสฺสาธิกนวทสสหสฺสาธิกาสตฺตลกฺขานิ 
เจว เอกสฏฺฐีทสสตสหสฺสานิ จ 

 

ปญฺจนวตุิ 

ทตุิย ํ กมฺพชูาปเทโส เอกตฺุตรปญฺจสตาธิกสหสฺสาธิก 
นวทสสหสฺสาธิกจตลุกฺขานิ เจว  
เทวทสลกฺขานิ จ 

ปญฺจนวตุิ 

ตติย ํ “ไตห้วนั”อิติ ปเทโส เอกสฏฺฐฺยตฺุตรจตสุตาธิกสตฺตทสสหสฺ
สาธิกติลกฺขานิ เจว เตวีสติทสลกฺขานิ จ  

ตินวตุิ 

จตตฺุถ ํ มรมฺมปปฺเทโส อฏฺฐสตฺตตฺยตฺุตรฉสตาธิกจตสุหสฺสาธิก 
นวทสสหสฺสาธิกนวลกฺขานิ     เจว 
เอกจตฺตาฬีสทสลกฺขานิ จ  

 

เอกนูนวตุิ 

ปญฺจม ํ อาทิจฺจปปฺเทโส เทวสฏฺฐฺยตฺุตรฉสตาธิกสหสฺสาธิก- 
สตฺตทสสหสฺสาธิกสตฺตลกฺขานิ      เจว 
ฉวีสตฺุตรสตทสลกฺขานิ จ  

 

จตอุสีต ิ

ฉฏฺฐ ํ “ลาว”อิติ ปเทโส สตฺตสฏฺฐฺยตฺุตรนวสตาธิกปญฺจ-       
สหสฺสาธิกติทสสหสฺสาธิกฉลกฺขานิ  
เจว ปญฺจทสลกฺขานิ จ 

 

สฏฺฐี 

สตฺตม ํ “เกาหลีใต”้อิติ ปเทโส สตฺตตฺยตฺุตรติสตาธิกจตสุหสฺสาธิก-  
นวลกฺขานิ เจว สตฺตจตฺตาฬีสทสลกฺขานิ จ  

 

สตฺตจตฺตาฬีส 

อฏฺฐม ํ “เนปาล”อิติ ปเทโส เตสฏฺฐฺยตฺุตรจตสุตาธิกจต-ุ               
สหสฺสาธิกอฏฺฐทสสหสฺสาธิกเทวลกฺขานิ  
เจว ปญฺจวีสทสลกฺขานิ จ 

 

อฏฺฐ 

นวม ํ “แอฟรกิาใต”้อิติ ปเทโส สตฺตนวตฺุยตฺุตรฉสหสฺสาธิกอฏฺฐ-   
ทสสหสฺสาธิกปญฺจลกฺขานิ เจว ปญฺจ- 

 

เทว 



 ๗ 

จตฺตาฬีสทสลกฺขานิ จ  
ทสม ํ “อินโดนีเซีย”อิติ ปเทโส สตฺตตฺยตฺุตรอฏฺฐสตาธิกสตฺต-          

สหสฺสาธิกติทสสหสฺสาธิกจตลุกฺขานิ เจว 
อฏฺฐวีสตฺุตรทฺวิสตทสลกฺขานิ จ  

 

เอก ํ

 

   อิมสฺมิญฺจ โลเก นานาสาสนิเกหิ สทฺธึ สสํนฺทนวเสน ปมาณโต พทฺุธสาสนิกาน ํ
ปญฺญาสทสลกฺขานิ  เจว ติสตทสลกฺขานิ จ  อเหสุ ;   อิท ํ คณนวเสน  อนกฺุกมวเสน วา ปญฺจม ํ
อโหสิ  ฯ 
   ปมาณโต ปน ครสิต-สาสนิกาน ํทฺวิสหสฺสทสลกฺขานิ อเหสุ ; อิท ํคณนวเสน อนกฺุ
กมวเสน  วา  ปฐม ํอโหสิ  ฯ 
   ปมาณโต อิสลาม-สานิกาน ํ  ทฺวิสตทสลกฺขานิ เจว สหสฺสทสลกฺขานิ จ อเหสุ ; 
อิท ํคณนวเสน อนกฺุกมวเสน วา  ทตุิย ํอโหสิ  ฯ 
    ปมาณโต ฮินด-ูสาสนิกาน ํนวสตทสลกฺขานิ อเหสุ ; อิท ํคณนวเสน อนกฺุกมวเสน 
วา ตติย ํอโหสิ  ฯ 
   ปมาณโต นวกสาสนิกาน ํนวสตทสลกฺขานิ อเหสุ ; อิท ํคณนวเสน อนกฺุกมวเสน 
วา จตตฺุถ ํอโหสิ  ฯ 
   พทฺุธสาสนิเกส ุ หิ  อิท ํ เอเกกสฺส  นิกายสฺส อนคุามีน ํคณนา โหติ; ปมาณโต เถร
วาทานคุามีน ํตสึทสลกฺขานิ เจว สตทสลกฺขานิ จ อเหสุ , มหายานานคุามีน ํปญฺจนวตุิทสลกฺขานิ 
เจว สตทสลกฺขานิ จ, วชิรยานานคุามีน ํปญฺจวีสติทสลกฺขานิ อเหสุ   ฯ 
 

พุทธฺอาธูนิกมต,ํ สหสมเย พุทธฺสาสเน นวกโปณตตฺ ํ
 

   ปจฺจปุปฺนฺนสมเย ปน ปจฺจปุปฺนฺนสนฺนิเวสสฺส อนรูุปํ พทฺุธสาสน ํ สวํณฺณิตญฺุเจว 
ตญฺจ นวกฏฺฐาเน ปติฏฺฐาเปตุ  วายาโม อโหสิ  ฯ  คณุโทสนิรูปกการานญฺจ ปจฺุฉา อโหสิ “กึ  
พทฺุธสาสนสฺส วิกฺกีณนสิขร,ํ กึ อมฺเหหิ ชนาน ํ ชีวิตกปปฺสฺส อนฺโตคต ํ กาตุ  สกฺกา”ติ  ฯ  ตสฺมา 
นานาโกฏิ ลกฺขิตา      อโหสิ  ฯ    “ไฮนซ ์เบเชิรต์”อิติ   นาเมน  ปากเฏน  ปณฺฑิตาจรเิยน  “พทฺุธ



 ๘ 

อาธูนิกมต:ํ ปจฺจปุปฺนฺนสนฺนิเวโส เจว ปจฺจปุปฺนฺนโปณตฺตญฺจา”ติ นิพนฺเธ พหลุานิ มโนคตานิ วตฺถู
นิ กถิตานิ, อิท ํนิทสฺสน:ํ  
   ปฐม.ํ พุทธฺสาสน ํวิชฺชานุคต ํ 
 

  ปจฺจปุปฺนฺนสมเย หิ พหสฺุสตุา กาลามสตฺุตวิจย ํ กาตุ  มนสิกโรนฺติ ฯ กาลาม
สตฺุตสฺส ปน อตฺโถ จิตฺตานคุโต  โหติ ฯ  กึ  “มา”ติ วจนสฺส อธิปปฺาโย ฯ ธมฺมานธุมฺมปฏิปตฺติยา จ 
ปรโตโฆโส อธิปเฺปโต โหติ  อิจฺฉิตพฺโพ, อญฺเญหิ ปคฺุคเลหิ เทสิตธมฺเมส ุสทฺธา อิจฉิตพฺพา, อสทฺธาย 
สนฺเต กถ ํธมฺมานธุมฺมปฏิปตฺติ อปุปฺชฺเชยฺย ฯ กาลามสตฺุเต “มา”ติ อตฺโถ วิชฺชานคุโต อโหสิ; ยสฺมึ 
กิสฺมิญฺจิ สทฺธาย ปรุโต ปคฺุคโล สย ํสจฺจ ํปสฺสิตุ  ฆเฏสิ วายเมสิ, อตฺตปปฺจฺจกฺข ํปสฺสิตฺวาน ตตฺถ 
ตตฺถ สทฺธ ํปติฏฺฐาเปสฺสต;ิ  อิท ํวิชฺชานคุต ํฯ 

   “อิทญฺจิทญฺจ    วิธาน ํ โคตเมน   วีมสํิตนฺ”ติ  ปกาสิตุ   วา โมกฺข ํสมฺปาปณิุตุ  
วา อธิปปฺาเยน สิทฺธตฺถสฺส โคตมสฺส ฉสวํจฺฉเร ธมฺมานโุยคสฺส ภาวน ํอมนสิกาตพฺพ ํอโหสิ, อิทมฺปน 
ญาตพฺพ ํ “เอต ํวิชฺชานคุต ํอปุปรกฺิขนนฺ”ติ ฯ   
 

  ทุตยิ.ํ ทฏฺิฐิคตายตตฺนิสฺสนฺทโต พหลุตร ํปจจฺกขฺนิสฺสนฺท ํสญฺชานาปน ํ
          

   มนสฺุสานญฺจ นาม สมิติย ํ ตจฺฉกถาวตฺถ ุ วตฺุตนฺโต วา ทิฏฺฐิคตโต มขฺุย ํ โหติ ฯ 
ทิฏฺฐิคต ํ ชีวิตกปปฺเน ปฏิปตฺติยา อปปิฺตภาว ํวา อนปปิฺตภาว ํวา นิสฺสาย “กสุลนฺ”ติ วา “อกสุลนฺ”ต ิ
วา วจฺุจติ ฯ กสุลภาโว จ เอว ํญาตพฺโพ; สกุร,ํ สขุกร,ํ อตฺถหิต,ํ ปรสิทฺุธ,ํ สพฺพาสภุวาทกรโต พหลุตร ํ
สพฺพสภุวาทกร,ํ อวิรยิารมฺภโสตกรโต พหลุตร ํวิรยิารมฺภโสตกร ํฯ 
  “เอก ํ ลทฺธ,ํ  อปร ํ นฏฺฐนฺ”ติ สทาจาโร พทฺุธสาสนิกสมิติย ํ สวุิสทฺุธ ํ ปากโฏ อโหสิ ฯ  
อาชีววเสน  พทฺุธสาสนิกาน ํ นานปปฺเภโท  โหติ;  เอกจฺจาน ํ อาชีโว สจุรโิต เจว  โหติ  ยตฺุติกธมฺโม 
จ,  เอกจฺจาน ํ สจุรโิต,  น ปน  ยตฺุติกธมฺโม ฯ  ปญฺจสีลยาจนกถาย  “วิสุ  วิสนฺุ”ติ  วจน ํ อโหสิ,  
“วิสุ  วิสนฺุ”ติ ปาฏิเยกฺก ํปาฏิเยกฺก;ํ  ปคฺุคโล  ปาฏิเยกฺก ํ เอก ํเอก ํ สีลสิกฺขาปท ํ รกฺขิตุ   สกฺโก
ติ, ยสฺม ึกสฺมิญฺจิ  อติกฺกมิเต ต ํต ํภินฺน ํ  นาม  โหติ ฯ ปาลิคนฺถสมเูห  “น ตมฺุหาก ํโทโส, น มยฺห ํ
โทโส, วฏฺฏสฺเสว โทโส”ติ  วากฺย ํปจฺจเวกฺขิตพฺพ,ํ  เอต ํ “ยงฺกิญฺจิ กมฺม ํอกสุลมฺปิ หตฺุวา น เกนจิ ปริ
หรติุ  สกฺกา, กตฺถจิ ธมฺโม รกฺขิโต นาม โหติ, วินโย ปน น รกฺขิโต, กตฺถจิ วินโย รกฺขิโต นาม, ธมฺโม 
ปน น รกฺขิโต; อิท ํมนสฺุสสมิติย ํตจฺฉกถาวตฺถ ุ ฯ 
 



 ๙ 

 

 

  ตตยิ.ํ  สมาคมานุคฺคหานุยุญชิตญฺเจว 

                            สมสมฺโภคปชาปุเรจาริกญฺจ พุทธฺสาสน ํ 
 

  อิทมฺปน กมฺปน ํสทฺธมฺมปปฺวตฺตนาย ภิกฺขนู ํปฐมคณสฺส เปสเน “จรถ ภิกฺขเว จารกิ,ํ 
พหชุนหิตาย  พหชุนสขุาย โลกานกุมฺปาย อตฺถาย หิตาย สขุาย เทวมนสฺุสานนฺ”ติอาทิ  ภควตา 
ปกาสิต ํปทตฺถนิสฺสิต ํอนรุกฺขิตุ  อปุปฺาทิต ํอโหสิ ฯ 

   ทยฺยปปฺเทสสฺส ปน  ชนปทรฏฺเฐ  อนฺโตวิหาเร  พห ูทารกปาฐสาลา ปติฏฺฐาปิตา ฯ 
อตฺถิ พหนูิ อญฺญานิ สมาคมานคฺุคหนานิ, อิท ํ นิทสฺสน;ํ บางไสไ้ก่-วิหารสฺส โย ภิกฺข ุ “สมยั จินฺต
โฆสโก”ติ นาเมน ปากโฏ โหติ, ตปปฺมขุา ธมฺมทีปคณมลูปติฏฺฐา, สวนแกว้-วิหารสฺส “พระ
ราชธรรมนิเทศ-พยอม กลฺยาโณ”ติ นาเมน ปากฏสฺส ภิกฺขโุน คโณ ฯ 

   พทฺุธสาสเน อาจารวิธิ จตวุิธา ภเวยฺย; วินย-อาจารวิธิ สีล-อาจารวิธิ ปรหิตกาม-

อาจารวิธิ สมาคมานคฺุคห-อาจารวิธิ จ ฯ เตส ุ จ จตตฺุโถ พหตุม ํ พหชุนหิตาย พหชุนสขุาย โลกา
นกุมฺปาย สมฺปวตฺตโก อโหสิ  ฯ 
   พทฺุธปรนิิพฺพานโต ปฏฺฐาย เอกนูปญฺญาสตฺุตรจตสุตาธิเก ทตุิยสวํจฺฉรสหสฺเส 
“มหาตมะ คานธี”อิติ  นาเมน ปากเฏน ชมฺพทีุปวาสินา ปรุเิสน  “สจฺจานคฺุคโห อสฺสโม”ติ นาเมน 
วิสฺสตุ ํ นานาปเทสวาสีน ํ นานาสาสนิกาน ํ สโมสรณฏฺฐาน ํ ปติฏฺฐาเปสิ  ฯ ตสฺส ธมฺโม โหติ “สจฺจ ํ
อนคฺุคโห,  วิหสึา ปฏิวิรโต, แอฟรกิาใต-้ปเทเส ปฏิวสนฺตาน ํ ชมฺพทีุปวาสีน ํ สมลภิตพฺพสฺส ปฏิ
ลาโภ”ติ  ฯ 

   พทฺุธปรนิิพฺพานโต ปฏฺฐาย เอกนูสตตฺุตรจตสุตาธิเก ทตุิยสวํจฺฉรสหสฺเส “พมิราว 
อมัเบดการ”์อิติ นาเมน ปากโฏ ปรุโิส ปณฺฑิโต หตฺุวา ชมฺพทีุปวาสี ยถาสตฺติ ยถาพล ํอญฺญมญฺญ ํ
สงฺคหานคฺุคหาย  นีจวณฺณิเกหิ สทฺธึ กมฺม ํ อกาสิ, อถ ชมฺพทีุปสฺส นาคปเุร นีจวณฺณิกาน ํ จตุ
สตสหสฺสานิ ปรุมิสาสนโต ปรวิตฺติตฺวา พทฺุธสาสน ํอาทิยสึ ุ ฯ 

   พทฺุธปรนิิพฺพานโต ปฏฺฐาย เอกตฺุตรปญฺจสตาธิเก ทตุิยสวํจฺฉรสหสฺเส “อหงัคมเน 
ทดูอร ์อรยิรตัเน”อิติ นาเมน ปากโฏ ลงฺกาทีปวาสี ปรุโิส ลงฺกาทีปวาสีน ํทคฺุคตาน ํสงฺคหานคฺุคหาย 
สอุตฺถิการ ํอปุปฺาเทตุ  “สพฺโพทยสมทานกมฺปนนฺ”ติ นาเมน วิสฺสตุ ํคณ ํปตฏฺิฐาเปสิ  ฯ “สพฺโพทย-ํ



 ๑๐ 

สรโวทยั”อิติ หิ  นาม ํ  “มหาตมะ คานธี”ติ  ปรุเิสน กต,ํ  เตเนว  “อนัทดูิสลาสท-์unto this last”อติ ิ
คนฺโถ ปรุมิภาสโต ปรวิตฺติตฺวา คชุราติภาส ํอาโรเปตฺวา “สพฺโพทยนฺ”ติ  นวนาเมน ปกาสิโต  ฯ 

   “ติท นทั ฮนั”อิติ นาเมน ปากโฏ เวียดนาม-ปเทสวาสี ภิกฺข ุ สมาคมานยุญุชนิก ํ
ววฏฺฐ ํ ปติฏฺฐาเปสิ, อปรภาเค อตฺตโน ปเทสโต วิปปฺวาสิโต พทฺุธปรนิิพฺพานโต ปฏฺฐาย ทฺวาท
สตฺุตรปญฺจสตาธิเก ทตุิยสวํจฺฉรสหสฺเส ฝรั่งเศส-ปเทสสฺส ทกฺขิณปสฺเส พทรคาเม ปชานคฺุคหาย 
ววฏฺฐ ํปติฏฺฐาเปสิ  ฯ  เย เวียดนาม-ปเทสวาสิโน  อตฺตโน อตฺตโน  ปเทสโต วิเทสคามิโน หตฺุวา 
อญฺเญ จ โลกสนฺนิวาสิโน กายปสฺสทฺธิญฺเจว จิตฺตปสฺสทฺธิญฺจ ลภิตุ  อจฺิฉนฺติ, สพฺเพปิ เต พทร
คามเํยว อาคจฺฉนฺติ  ฯ อย ํคาโม สขุสฺส สโมสรณฏฺฐาน ํอโหสิ ฯ  
   พทฺุธปรนิิพฺพานโต ปฏฺฐาย ตสึตฺุตรปญฺจสตาธิเก ทตุิยสวํจฉรสหสฺเส “ศนัสนีย ์
เสถียรสตุ”อิติ  นาเมน วิสฺสตุา ทยฺยเทสิกา อนาคารกิา อิตฺถี   “เสถียรธรรมสถาน”อิติ ธมฺมยฺุยาน ํ
การาเปสิ  ฯ  ตตฺถ  ตาย  “สพฺเพส ํ ชนาน ํ  สิกฺขา ธมฺมานธุมฺมปฏิปตฺติ ทกฺุขิตาน ํ วิโนทนนฺ”ติอาทีน ิ
สมาคมานคฺุคหนานิ การาปิตานิ  ฯ 
 

  จตุตถฺ.ํ สมานตตฺสสฺ ญายสตถฺ,ํ  
                                พุทธฺสาสนิโก อิตถฺภีาวยุตตฺนิยโม 
   

  พทฺุธสฺส ปน ธรมานกกาเล โพธิมเูล ปฏิลทฺธโพธิโต ปฏฺฐาย ปญฺจมวสฺเส อิตฺถีภาว
ยตฺุตนิยมสฺส กมฺปน ํ อปุปฺนฺน ํ  อโหสิ ฯ มหาปชาปติปปฺมขุา ปญฺจสตอิตฺถิโย อปุสมฺปาทนมฺปิ 
วิสาขาทีน ํ อปุาสิกาน ํ ปาเฏกฺกกิจจกรณมฺปิ เขมาย เจว อปุลวณฺณาย จ ภิกฺขนีุน ํ ทกฺขิณวามคฺค
สาวิกาฏฺฐาเน  เวยฺยาวจฺจกรณมฺปิ; อิทเมตฺถ นิทสฺสน ํ ฯ 

   ยสฺมา หิ “ภิกฺข ุ ภิกฺขนีุ อปุาสโก อปุาสิกา จา”ติ จตฺตาโร ปรสิา พทฺุธสาสนสฺส 
ปธานงฺคา  อเหสุ ,  ตสฺมา  พทฺุเธน  อิตฺถีน ํ  อปุสมฺปทา อธิปเฺปตา ฯ  เย ปน อิตฺถีภาวยตฺุตนิยมิ
กา   พทฺุเธน อิมานิ กถิตานิ วจนานิ สณุึส:ุ 

   “อล ํโคตมิ,  มา  เต  รุจฺจิ  มาตคุามสฺส  ตถาคตปปฺเวทิเต  ธมฺมวินเย   อคารสฺมา 
อนคารยิ ํปพฺพชฺชา”ติ เจว 
   “สเจ    ปนานนฺท  นาลภิสฺส  มาตคุาโม  ตถาคตปปฺเวทิเต  ธมฺมวินเย  อคารสฺมา 
อนคารยิ ํปพฺพชฺช,ํ จิรฏฺฐิติก ํอานนฺท พฺรหฺมจรยิ ํอภวิสฺส, วสฺสสหสฺส ํสทฺธมฺโม ติฏฺเฐยฺย, ยโต จ โข 



 ๑๑ 

อานนฺท  มาตคุาโม  ตถาคตปปฺเวทิเต  ธมฺมวินเย  อคารสฺมา อนคารยิ ํปพฺพชิโต, นทานิ อานนฺท 
พฺรหฺมจรยิ ํจิรฏฺฐิติก ํภวิสฺสติ, ปญฺเจทานิ อานนฺท วสฺสสตานิ สทฺธมฺโม ฐสฺสตี”ติ จ 

   “เสยฺยถาปิ  อานนฺท  ยาน ิ  กานิจิ  กลุานิ   พหอุิตฺถิกานิ   อปปฺปรุสิกานิ, ตานิ 
สปุปฺธสํิยานิ โหนฺติ โจเรหิ กมฺุภกนเกหิ เจว เสยฺยถาปิ สมฺปนฺเน สาลิกฺเขตฺเต เสตฏฺฐิกา นาม โรค
ชาติ นิปตติ, เอว ํต ํสาลกฺิเขตฺต ํน จิรฏฺฐิติก ํโหติ จ, เสยฺยถาปิ สมฺปนฺเน อจฺุฉกฺุเขตฺเต มญฺเชฏฺฐิกา 
นาม  โรคชาติ นิปตติ, เอว ํต ํอจฺุฉกฺุเขตฺต ํน จิรฏฺฐิติก ํโหติ จ, เอวเมว โข อานนฺท ยสฺม ึธมฺมวินเย 
ลภติ มาตคุาโม อคารสฺมา อนคารยิ ํปพฺพชฺช,ํ น ต ํพฺรหฺมจรยิ ํจิรฏฺฐิติก ํโหตี”ติ จ 

   ยถาวตฺุตปปฺการานิ กถิตานิ วากฺยานิ สตฺุวาน อโยนิโสมนสิกรตฺิวา เต  “พทฺุเธน 
อปุสมฺปทายตฺุต ํ  ลภิตพฺพ ํ  ปฏิเสธิต,ํ  อิตฺถีภาวยตฺุตนิยมสฺส  ปฏิปกฺโข โหตี”ติ มิจฉา พชฺุฌนฺติ ฯ 
ภควตา  หิ  สมฺพหลุาน ํ  การณาน ํ  วเสน  อิมานิ   วจนานิ กถิตานิ, ตสฺมา อิจฺฉิตพฺพา อิเมส ํ
พทฺุธวจนาน ํ อติเรกสวํณฺณนา ฯ อิโต ปร ํ “คหฏฺฐพทฺุธสาสน,ํ ลิงฺคสมานตฺตปเุรจารกิ ํ พทฺุธสาสน,ํ 
พทฺุธสาสนานคุต ํปชาปภตฺุตนฺ”ติ อญฺญานิ กมฺปนานิ อิธ อนฺโตกตานิ  ฯ 
 

  ปญฺจม.ํ หริต(ํนีล)ํ พุทธฺสาสนิก ํกมฺปน ํ
 

  “หรตินฺ”ติ    รุกฺขปพฺพตนทีอาทิเก สมฺปณฺุณปรปิณฺุเณ   ปรกฺิขาเร  สนฺธาย วตฺุต ํฯ 
ปจฺจปุปฺนฺนสมเย จ หรติพทฺุธสาสนสฺส กมฺปน ํ   สมฺพหลุาน ํ ชนาน ํ มโนคต ํ โหติ ฯ สิทฺธตฺโถ นาม 
ราชกมุาโร ลมฺุพนีิวเน มาตกุจฺุฉิโต ชายิ, มหาภินิกฺขมน ํนิกฺขมนกาเล โส  โพธิมเูล  รมณีเย  อรญญ
ปรวิารเิต  อรุุเวลาเสนานิคเม  ธมฺมานโุยค ํ อนยุญฺุชิตฺวา  ฉวสฺสานมจฺจเยน  สมฺมาสมฺโพธึ อภิสมฺ
พชฺุฌิ, ปญฺจจตฺตาฬีสวสฺสานมจฺจเยน ทฺวินฺน ํ สาลาน ํ อนฺตเร ปรนิิพฺพายิ ฯ อมฺเหหิ ทิฏฺฐ;ํ อิเม 
วตฺุตนฺตา    รุกฺขปพฺพตนทีสมฺปยตฺุเตส ุ อรญฺญปรกฺิขาเรส ุ  อปุปฺนฺนา   อเหสุ  ฯ    พทฺุธสาสเน  จ 
หรติกมฺปน ํเอว ํภควตา ปญฺญตฺเตส ุเสขยิสิกฺขาปเทส ุทฏฺฐพฺพ:ํ  

   “น หรเิต อคิลาเนน อจฺุจาโร วา ปสฺสาโว วา เขโฬ วา กาตพฺโพ ฯ โย อนาทรยิ ํปฏิจฺจ 
หรเิต อคิลาโน อจฺุจาร ํวา ปสฺสาว ํวา เขฬ ํวา กโรติ อาปตฺติ ทกฺุกฏสฺสา”ติ ฯ 
   “น อทุเก อคิลาเนน อจฺุจาโร วา ปสฺสาโว วา เขโฬ วา กาตพฺโพ ฯ โย อนาทรยิ ํ
ปฏิจฺจ อทุเก อคิลาโน อจฺุจาร ํวา ปสฺสาว ํวา เขฬ ํวา กโรติ  อาปตฺติ ทกฺุกฏสฺสา”ติ ฯ 

   อถาปร ํ ชาตเก สภุาสิตวจน ํทฏฺฐพฺพ:ํ 



 ๑๒ 

   “ยสฺส  รุกฺขสฺส  สาขา   นิสีเทยฺย  สเยยฺย  วา 
    น  ตสฺส  สาข ํ ภญฺเชยฺย  มิตฺตทพฺุพโก  หิ  ปาปโก”ติ  ฯ 

 

  ฉฏฺฐ.ํ  สมถกมฺมฏฺฐานสฺส ปุนรุชฺชีว ํกรณ ํ 
 

  วิปสฺสนากมฺมฏฺฐาน ํ  กิเลสาน ํ วิปปฺหาณาย  ปวตฺตติ, สมถกมฺมฏฺฐาน ํปน เทวสิก ํ
ชีวิตกปปฺเน สมฺมาอาชีว ํกาตุ  สพฺพตฺถกกมฺมฏฺฐาน ํโหติ  ฯ สพฺเพส ุกิจฺเจส ุต ํอิจฺฉิตพฺพ ํฯ  สมโถ 
เจว วิปสฺสนา จ เอกกฺขเณ โยคีหิ สมสม ํภาเวตพฺพา  ฯ กึ ?  น สพฺเพ นิพฺพาน ํสมฺปาปณิุตุ  ปริ
ปณฺุณินฺทฺรยิา อเหสุ  อปุนิสฺสยสมฺปนฺนา; เอกจฺจาน ํ ปตฺุตธีตโร สามิโก ภรยิา อญฺเญ วา ญาตกา 
ภารา โหนฺติ  ฯ 
   อถวา เย  อสมฺปณฺุณปุนิสฺสยา หตฺุวา ทิฏฺฐธมฺมิกสขุ ํ อิจฺฉนฺติ, เต สมถกมฺมฏฺฐาน ํ
อนยุญุชนฺตา ยถาฏฺฐาน ํอิจฺฉิตสขุ ํลภนฺติ ฯ สมถวิปสฺสน ํหิ อญฺญมญฺญสฺส อนกุลู ํโหติ ฯ 
   วตฺุตญฺเหต;ํ 
   นตฺถิ  ฌาน ํ อปญฺญสฺส     นตฺถิ  ปญฺญา  อฌายิโน  
   ยมฺหิ  ฌานญฺจ  ปญฺญญฺจ     ส  เว  นิพฺพานสนฺติเก”ติ 
   ธมฺมานธุมฺมปฏิปตฺติ เอว ํ อนกฺุกเมน  อนยุญฺุชิตพฺพา “สีล ํ สมาธิ ปญฺญา จา”ติ ฯ 
นพฺิพาเน อลทฺเธปิ ทวิส ํ ทวิส ํ ธมมฺปปฺฏปิตฺตกฺิขเณ โยคี สขุ ํ ปฏสิเํวเทตุ  สกฺโกต,ิ กทาจ ิ ห ิ สขุ ํ สี
เลน อปุปฺชฺชติ, กทาจิ สมาธินา, กทาจิ ปญฺญายาติ  ฯ 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๑๓ 

อติคารโว สกลมหาสงฺฆปรนิายกสิส สงฺฆราชสฺส .............................................. 
ครุกาโร  อิมสฺม ึสมาคเม ปมขุสฺส มหาเถรสฺส .................................................... 
โสตฺถิ โว โหต,ุ เย อิมสฺม ึสมาคเม นิสินฺนา อเหสุ   ฯ ............................................  

   ยทา ทยฺยรฏฺฐสงฺฆสฺส ปมโุข สกลมหาสงฺฆปรนิายโก สงฺฆราชา “สมเด็จพระญาณสงัวร”อิต ิ
ราชทินฺนนามโก ฉนวตุิวสฺโส โหติ, ตทา อิทานิ ตสฺสาภิถตุิการาย วิชฺชายตฺตาธิการโก วิชฺชายตฺต
กิจฺจ ํกโรนฺติ  ฯ เอตฺถ จ อห ํ มหามกฏุราชวิทยาลยมหาวิชฺชายลสฺส  อธิการปตินา “พระเทพปรยิตัิ
วิมล”อิติ    นามปากเฏน  เถเรน     “นวเก สตวสฺเส พทฺุธปปฺวตฺตี”ติ นิพนฺเธ  วิชฺชายตฺตวตฺถปุท ํปกา
เสตุ  นิมนฺติโต อโหสิ  ฯ 

  อิโต ปร ํอิเมส ุจตสู ุปธานาธิปเฺปตตฺเถส ุสวํณฺณน ํกรสฺิสามิ: 
  ปฐโม ปธานาธิปเฺปตตฺโถ ปจฺฉิมปปฺเทเสส ุพทฺุธสาสนสฺส ปเวสน ํ
  ทตุิโย ปธานาธิปเฺปตตฺโถ  อเมรกิาปเทเส พทฺุธสาสนสฺส โปณตฺต ํ

  ตตโิย ปธานาธปิเฺปตตฺโถ   ปจฺจุปปฺนฺนสมเย พทฺุธสาสนสฺส โสตํ  
  จตตฺุโถ ปธานาธิปเฺปตตฺโถ  พทฺุธอาธูนิกมต,ํ สหสมเย พทฺุธสาสเน นวกโปณตฺต ํ

 

 

  อย ํสรูปโต นวเก สตวสฺเส พทฺุธปปฺวตฺติกถาย สวํณฺณนา โหติ ฯ 

  กถาปรโิยสาเน  
  รตนตฺยานภุาเวน     รตนตฺยเตชสา    

  ทยฺยชาติ วิโรเจต ุ    สพฺพสมฺปตฺติสิทฺธิยา  
  อิทฺธึ ปปโฺปต ุเวปลฺุล ํ   วิรุฬฺห ึจตฺุตร ึสทาติ ฯ 
  
 
 
 

 

 


