








บทสวดมนตทำวัตรเชา (แปล) ๐๐๑
บทสวดมนตทำวตัรเยน็ (แปล) ๐๐๒
บทนมัสการ ๐๐๓
คาถาชุมนมุเทวดา ๐๐๔
ยอดพระกัณฑไตรปฎก ๐๐๕
พระคาถาชินบัญชร ๐๐๖
บทเจริญพระคาถาบูชา
พระสยามเทวาธิราช ๐๐๗
บทพระธัมมจกัรกัปปวตันสูตร ๐๐๘
มงคลจกัรวาลใหญ  ๐๐๙
บทบูชาพระคาถาดวงชะตา ๐๑๐
บทถวายพรพระ พาหุง - มหากา ๐๑๑
บทพระคาถาชินบัญชร ๐๑๒
บทพระคาถาชินบัญชร (แปล) ๐๑๓
ไหวพระ ๕ ครัง้ ๐๑๔
ชมุนมุเทวดา ๐๑๕
บทสวดสรรเสรญิพระรัตนตรยั ๐๑๖
อาราธนาศีล ๕ ๐๑๗
บทสวดบูชาดวงชะตา ๐๑๘
บทอญัเชิญเทวดามารวมสวดมนต ๐๑๙
บทขอขมาพระรัตนตรัย ๐๒๐
บทบชูาทาวจตุโลกบาลและบริวาร ๐๒๑
บทสวดอภณิหปจจเวกขณะ ๐๒๒

บทสวดโพชฌังคปรติร ๐๒๓
บทสวดเมตตาสุตตงั ๐๒๔
บทสวดอุณหิสวชิยั ๐๒๕
บทสวดอริยธคาถา ๐๒๖
บทสงเทวดา ๐๒๗
บุญกิรยิาวัตถุ ๑๐ ๐๒๘
อานิสงสเมตตา ๐๒๙
บทแผเมตตา ๐๓๐
คำเทศนาสมเด็จโต ๐๓๑
การใหทีย่ิง่ใหญเปนการใหทีบ่รสิทุธ์ิ ๐๓๒

สมเดจ็พระญาณสงัวร
สมเดจ็พระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปริณายก
จติภาวนา ๐๓๓
กรรมฐานเบ้ืองตน ๐๓๔
สติปฏฐาน ๔ ๐๓๕
อุปการธรรม ๔ ประการ ๐๓๖
สติกำหนดดูลมหายใจ ๐๓๗
การปฏิบัตเิพ่ือใหไดสมาธิ ๐๓๘
การปฏิบัตติามแนวองคฌาน ๐๓๙
จติกำหนดรวิูตก ๒ กอง ๐๔๐
จติกำหนดรวิูตกฯ (ตอ) ๐๔๑
นมิติเคร่ืองกำหนดหมายของใจ ๐๔๒

รายการพระธรรมเทศนา และนทิานธรรมะ ๑,๐๐๐ ชัว่โมง
จารกึพระธรรมเทศนาของพระเถระลงในแฟลชไดรฟ (USB) 16 GB ประมาณ ๑,๐๐๐ ชัว่โมง

โดยทานสามารถใชกบัเคร่ืองเสียงท่ีมชีองเสียบ USB ได โดยศึกษาไดจากคมูอืการใชเลมนี้
ทานสามารถใชรโีมทกดเลือกรายการธรรมะท่ีทานตองการเผยแพร โดยกดตัวเลขตาม Tarck

ตัวเลขในสารบัญน้ี ธรรมสภาหวังวาเคร่ืองเสียงชุดน้ี จักบังเกิดการเผยแพรธรรมะอยางกวางขวาง
แกมนุษยโลกในยุคปจจุบัน

ดวยความสุจริตและหวังดี
ธรรมสภาปรารถนาใหโลกพบกับความสงบสุข
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นมิติ (ตอน ๒) ๐๔๓
แนวปฏิบัตสิตปิฏฐาน ๔ ลมหายใจ ๐๔๔
กายานุปสสนา ๔ ขัน้ ๐๔๕
เวทนานุปสสนา ๔ ขัน้ ๐๔๖
จติตานุปสสนา ๔ ขัน้ ๐๔๗
ธมัมานปุสสนา ๔ ขัน้ ๐๔๘
ฉฬายตนวิภังคสตูร (ตอน ๑) ๐๔๙
ฉฬายตนวิภังคสตูร (ตอน ๒) ๐๕๐
ฉฬายตนวิภังคสตูร (ตอน ๔) ๐๕๑
ฉฬายตนวิภังคสตูร (ตอน ๔ ตอ) ๐๕๒
ฉฬายตนวิภังคสตูร (ตอน ๕ ตอ) ๐๕๓
ทีเ่กิดของกเิลส ๐๕๔
วิธปีฏบัิตธิรรม ๐๕๕
ขัน้ตอนของการปฏิบัติ ๐๕๖
ธรรมเคร่ืองดับสงัโยชน ๐๕๗
ธรรมเคร่ืองระงับนวิรณ ๕ ๐๕๘
อุเบกขา ๐๕๙
ความหมายของอริยสัจ ๐๖๐
ทุกข ๐๖๑
สงัขารและวิสงัขาร ๐๖๒
กจิในอรยิสัจ ๐๖๓
ทกุขสัจ - ทกุขทุกข ๐๖๔
ทกุขสัจ - สงัขารทุกข ๐๖๕
ทกุขสัจ - ปรนิามทุกข ๐๖๖
ทางใหเกิดปญญา ๐๖๗
ปญญาเห็นธรรม ๐๖๘
ทกุขสมทุยัอริยสัจ (ตอน ๑) ๐๖๙
ทกุขสมุทยัอริยสัจ (ตอน ๓) ๐๗๐
ทกุขนิโรธ ๐๗๑
ทกุขนิโรธคามินปิฏปิทา ๐๗๒
มชัฌมิาปฏปิทา ๐๗๓
ธรรมชาติของจติ ๐๗๔
สมาธภิาวนา ๔ อยาง ๐๗๕
อานาปานสติสมาธิภาวนา (ตอน ๑) ๐๗๖

อานาปานสติสมาธิภาวนา (ตอ) ๐๗๗
วิธอีนปุสสนา ๐๗๘
ภาวนา ๓ สมาธิ ๓ ๐๗๙
อิรยิบถบรรพและอานาปานบรรพ ๐๘๐
สมัปชญัญบรรพ ๐๘๑
ทางสายเอก ๐๘๒
พจิารณากายโดยความเปนธาตุ ๐๘๓
พจิารณากายใหเห็นเปนสรีรศพ ๐๘๔
พจิารณาฯ กาย เวทนา จติ ธรรม ๐๘๕
สงัดกาย สงดัจติ สงัดกิเลส ๐๘๖
วิตก ๒ สวน (ตอน ๑) ๐๘๗
เคร่ืองกำหนดใจ (ตอน ๑) ๐๘๘
เคร่ืองกำหนดใจ (ตอน ๒) ๐๘๙
เคร่ืองกำหนดใจ (ตอน ๓) ๐๙๐
เคร่ืองกำหนดใจ (ตอน ๔) ๐๙๑
การปฏิบัตทิางจิตใหเปนสมาธิ ๐๙๒
กำหนดอสุภนิมติ อสภุสัญญาฯ ๐๙๓
อาหารและอนาหารของกิเลสฯ ๐๙๔
แผพรหมวิหารเพ่ือลดพยาบาท ๐๙๕
อาหารของถนีมทิธะ ๐๙๖
หดัตาย (มวนพิเศษ) ๐๙๗
เจรญิพระพุทธมนต (มวนพิเศษ) ๐๙๘
ทำวัตร เชา - เย็น (มวนพิเศษ) ๐๙๙

พระธรรมโกศาจารย (พทุธทาสภิกขุ)
สวนโมกขพลาราม สรุาษฎรธานี
การมีชวิีตดวยความวาง ๑๐๐
ความเกิดแหงทกุข ๑๐๑
ความไมเกิดทกุข ๑๐๒
อิทปัปจจยตา ๑๐๓
จดุมงุหมายสูงสุดของชวิีต ๑๐๔
ธรรมะคืออะไร, ธรรมะจำเปนอยางไร ๑๐๕
การปรุงเปนทุกขอยางย่ิง ๑๐๖
นพิพานเทาท่ีพทุธบริษทัควรทราบ ๑๐๗
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การมีนพิพานในชีวิตประจำวัน ๑๐๘
ศกึษาเร่ืองเวลาโดยหลักอริยสัจจ ๑๐๙
หลักเก่ียวกับปฏจิจสมปุบาท ๑๑๐
พระพุทธศาสนาท่ีเปนความรทูัว่ไป ๑๑๑
ธรรมะคชูวิีต ๑๑๒
ธรรมะคือการกระทำท่ีเพ่ือความรอด ๑๑๓
มนษุยธรรมทกุระดับ ๑๑๔
ภูมปิญญาแบบพุทธ ๑๑๕
โอวาทสำหรับคนเจ็บไข ๑๑๖
การตามรอยพระยุคลบาท ๑๑๗
การตามรอยพระยุคลบาทดวยทาน ๑๑๘
การตามรอยพระยุคลบาทดวยศีล ๑๑๙
การตามรอยพระยุคลบาทดวยบริจาค ๑๒๐
การตามรอยพระยุคลบาทดวยอาชวะ ๑๒๑
การตามรอยพระยุคลบาทดวยมัททวะ ๑๒๒
การตามรอยพระยุคลบาทดวยตบะ ๑๒๓
การตามรอยพระยุคลบาทดวยอโกธะ ๑๒๔
การตามรอยพระยุคลบาทดวยอวิหงิสา ๑๒๕
การตามรอยพระยุคลบาทดวยขันติ ๑๒๖
การตามรอยพระยุคลบาทดวยอวิโรธนะ ๑๒๗
สรปุความแหงทศพิธราชธรรม ๑๒๘

พระพรหมมังคลาจารย (ปญญานันทภิกขุ)
วัดชลประทานรงัสฤษด์ิ นนทบุรี
อบายท่ีจะไมใหเกิดความเส่ือม ๑๒๙
ใชปญญาแกปญหาสังคม ๑๓๐
พระมหากษัตรยิไทยกับพระพุทธศาสนา ๑๓๑
สมาทาน - อุปาทาน ๑๓๒
สรางความเคยชินแตในเร่ืองดี ๑๓๓
พทุธทาสกับสนัติภาพของโลก ๑๓๔
กตัญูกตเวที ๑๓๕
ใชปญญาพิจารณาเพ่ือปลอยวาง ๑๓๖
ธรรมะยอมชนะอธรรม ๑๓๗
พอแมตองเปนตัวอยางท่ีดขีองลูก ๑๓๘

แบบอยางท่ีดจีากคานธี รฐับรุษุ ๑๓๙
โลกอยไูดดวยการให ๑๔๐
เมตตา พาใหสขุทุกชีวิต ๑๔๑
สเูพ่ือความเปนธรรม ๑๔๒
การทำหนาท่ีคอืการปฏิบัตธิรรม ๑๔๓
ธรรมะใชแกปญหาชีวิต ๑๔๔
ตวัอยางสกุลมัน่คง ๑๔๕
รจูกัพอเปนสุขทุกสถาน ๑๔๖
การปฏิบัตเิพ่ือความกาวหนา ๑๔๗
จดุหมายของพระพุทธศาสนา ๑๔๘
อะไรคือศาสนา ๑๔๙
ความเปนอะไรอยใูนใจของเรา ๑๕๐
อยดูวยปญญา ปญหาไมมี ๑๕๑
ดบัไฟภายในดวยสติปญญา ๑๕๒
ทำอยางใด ไดอยางน้ัน ๑๕๓
ผมูคีณุธรรมและผไูรธรรม ๑๕๔
แกความงมงายใหหายโง ๑๕๕
อยาลืมตวั ๑๕๖
ปฏิบัตบูิชา นำมาซ่ึงความสุข ๑๕๗

พระพรหมบณัฑิต (ประยรู ธมฺมจิตโฺต ป.ธ. ๙)

อธิการบดมีหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย
อยอูยางไรใหเปนสุข ๑๕๘
พลังธรรมพฒันาประเทศ ๑๕๙
ธรรมสรางความสมานฉนัท ๑๖๐
ธรรมราชา ๑๖๑
ดวงตาเห็นธรรม ๑๖๒
๗๒ พรรษา มหาราชา ๑๖๓
การศาสนาในประเทศไทย ๑๖๔
คนท่ีสงัคมไทยตองการ ๑๖๕
พระพุทธศาสนากับธรรมาภิบาล ๑๖๖
ความรคูคูณุธรรม ๑๖๗
ความสำเร็จแหงชวิีต ๑๖๘
คณุธรรมจริยธรรมในการทำงาน ๑๖๙
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พระธรรมสงิหบุราจารย (จรัญ ฐิตธมฺโม)
วัดอัมพวัน จ.สงิหบรีุ
ธรรมะ  ๔  ประการ ๒๐๘
แสงแหงปญญา ๒๐๙
พระไตรลักษณ ๒๑๐
ใหทกุขแกทานทุกขนัน้ถึงตวั ๒๑๑
จรงิตอความดี ๒๑๒
การทำความดี ๒๑๓
ฆาความโกรธ ๒๑๔
สรางความดีใหแกตน ๒๑๕
พระในบาน ๒๑๖
ความเส่ือม ๒๑๗
คณุรัตนตรัย ๒๑๘
ความจริงของชีวติ ๒๑๙
ปฏบัิตธิรรมนำสขุ ๒๒๐
๑๘ ศลิปศาสตร ๒๒๑
สรางชีวิตใหมคีณุคา ๒๒๒
หลักประกันชีวิต ๒๒๓
ความดีเปนแกนสารของชีวิต ๒๒๔
ปดทองหลงัพระ ๒๒๕
สตคิกูบัชวิีต ๒๒๖
พระคุณแม ๒๒๗
การสำรวจตน ๒๒๘
ประตูเกิด  ประตูตาย ๒๒๙
ทาน - ศลี - ภาวนา ๒๓๐
การบริจาคทาน ๒๓๑
อรยิทรัพย ๒๓๒
มนษุยชาติ ๒๓๓
กรรมจัดสรร ๒๓๔

คณุธรรมพ้ืนฐาน ๔ ประการ ๑๗๐
จดุเปล่ียนแหงชวิีต ๑๗๑
ใจเขาใจเรา ๑๗๒
ใตรมโพธิพทุธคยา ๑๗๓
ไตรลักษณ ๑๗๕
ทศพิธราชธรรม ๑๗๕
ทางแหงความดี ๑๗๖
ธรรมกับการเมือง ๑๗๗
ธรรมกับโรคเอดส ๑๗๘
ธรรมท่ีเปนเคร่ืองก้ันปญญายอมเก้ือหนุน ๑๗๙
ธรรมเปนท่ีตัง้แหงอปุทาน ๑๘๐
ธรรมสำหรับนกับริหาร ๑๘๑
ธรรมะเพ่ือชวิีต ๑๘๒
ธรรมะยุคโลกาภิวัฒน ๑๘๓
ธรรมะสลกัใจ ๑๘๔
นกับริหารมหาวิทยาลัย ๑ ๑๘๕
นกับริหารมหาวิทยาลัย ๒ ๑๘๖
บูรณาการพระพุทธศาสนา ๑๘๗
มนษุยสมัพนัธ ๑๘๘
สวัสดีปใหม ๑๘๙
เปล่ียนป - ปรบัใจ ๑๙๐
รวมพลังธรรมสคูวามสำเร็จ ๑๙๑
พทุธทาสวิถกีบัทศพิธราชธรรม ๑๙๒
ชวิีตมปีญหาใชพทุธวิธบีรหิาร ๑๙๓
พทุธศาสตรเพ่ือการจูงใจ ๑๙๔
พระพุทธศาสนากับสขุภาพจิต ๑๙๕
เพ่ือน ๑๙๖
มงคลชีวิต ๑๙๗
เมตตา - กรุณา ๑๙๘
รวมพลังสามคัคทีำดีเพ่ือแผนดิน ๑๙๙
รกัษาใหบ่ัน รกัส้ันใหตอ ๒๐๐
รางวัลชวิีต ๒๐๑
การพัฒนาจิต ๒๐๒
วันมาฆบชูา ๒๐๓

สรางปญญาจากความหลากหลาย ๒๐๔
สรางฝนใหเปนจรงิ ๒๐๕
สรางสามัคคีสมานฉันท ๒๐๖
ทาทีของชาวพุทธตอความตาย ๒๐๗
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พระธรรมเมธาภรณ (ระแบบ ฐิตญาโณ)

วัดบวรนเิวศวหิารราชวรวหิาร กรุงเทพมหานคร
กาลามสูตร วาดวยความเช่ือ ๒๓๙
กาลิงคชาดก ๒๔๐
หงิคชาดก ๒๔๑
ทตุยิปานิกสูตร ๒๔๒
สาราณียธรรมสูตร วาดวยความสามัคคี ๒๔๓
โสฬสกิจ กจิ ๑๖ อยางของอรยิสัจ ๒๔๔
ธมัมจกัรกัปปวตัตนสูตร ๑ มรรค ๘ ๒๔๕
ธมัมจกัรกัปปวตัตนสูตร ๒ อรจิสจั ๔ ๒๔๖
ธมัมจกัรกัปปวตัตนสูตร ๓ วิธตีรสัรู ๒๔๗
ธมัมจกัรกัปปวตัตนสูตร ๔ นรก สวรรค ๒๔๘
อานันทสามัคคสีตูร ๒๔๙
ปญอุโปสถชาดก ๒๕๐
เวสารัชสตูร ๒๕๑
สีลสูตร ๒๕๒
โยคสูตร ๒๕๓
อนตัตลกัขณสูตร ๑ ความหวังทีต้ั่งไมได ๒๕๔
อนตัตลกัขณสูตร ๒ หญิงและชาย ๒๕๕
อนตัตลกัขณสูตร ๓ รซูึง่ถึงดวงใจ ๒๕๖
อาทิตตปรยิายสูตร ๑ เปลวแหงไฟ ๒๕๗
อาทิตตปรยิายสูตร ๒ ผลทีค่นตองการ ๒๕๘
อาคับปสาทสูตร ๒๕๙
อัปปหานิยสูตร ๒๖๐
ปญจพยเวรสูตร ๒๖๑
ปาปนกิกสูตร ๒๖๒
ธรรมะท่ีทรงแสดงแกพระราหุล ๒๖๓
มหาราหุโลวาทสูตร ๑ ๒๖๔
มหาราหโุลวาทสูตร ๒ ๒๖๕

มหาราหุโลวาทสูตร ๓ ๒๖๖
มหาราหุโลวาทสูตร ๔ ๒๖๗
มหาราหุโลวาทสูตร ๕ ๒๖๘
พรหมจรยิสูตร ๒๖๙
อวกชิตตสตูร ๒๗๐
อินทสูตร ๒๗๑
พรหมสูตร ๒๗๒
วรรณโลปสูตร ๒๗๓
อัปปยสูตร ๒๗๔
ชนสตูร ๒๗๕
สงัคารวสูตร ๒๗๖
ปณฑสูตร ๒๗๗
เร่ืองของ พระเคร่ือง ๒๗๘
โอวาทปาฏิโมกข ๒๗๙
ตฏิฐิยสูตร ๒๘๐
หานิยสูตร ๒๘๑
กถาวัตถสูตร ๒๘๒
ตฏิฐายตนสูตร ๒๘๓
อัปปรหิานิยสูตร ๒๘๔
อานันทสูตร ๒๘๕
นทิานสูตร ๒๘๖
อทยชาดก ๒๘๗
การบำเพ็ญพุทธกิจของพระพุทธเจา ๒๘๘
ชาดก ๒๘๙
ชาติกถา ๒๙๐
ชาติกถา (ตอ) ๒๙๑
สกมาลสูตร ๒๙๒
เอกบุคคลวรรค ๒๙๓
อุนทีสตูร ๒๙๔
อธิปเตยยสูตร ๒๙๕
สังคิตสูตร ๒๙๖
หติสูตร ๒๙๗
องคธรรม ๕ ประการ ๒๙๘
บัณฑิตสตูร ๒๙๙

โอวาทปาติโมกข ๒๓๕
สตปิฏฐาน  ๔ ๒๓๖
เน้ือนาบุญของโลก ๒๓๗
กศุลกรรมบถ  ๑๐ ๒๓๘
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ชนสตูร ๓๐๐
ฐานสูตร ๓๐๑
พระธรรมคุณ ๓๐๒
พระสารีบุตรสูตร ๓๐๓
พระธรรมราชสตูร ๓๐๔
บัณฑิตสูตร ๓๐๕
ชัพพสูตร ๓๐๖
ชานสโสนิสตูร ๓๐๗
อัจฉรยิอพภตสธรรมสูตร ๓๐๘
อุโบสถสูตร (๑) ๓๐๙
อุโบสถสูตร (๒) ๓๑๐
นวสูตร ๓๑๑
อชวีกสูตร ๓๑๒
สมาทปกสูตร ๓๑๓
ภวสูตร ๓๑๔
สีลพตสูตร ๓๑๕
สรภสูตร ๓๑๖
ตติถิยสูตร ๓๑๗
ปฐมอนรุทุธสูตร ๓๑๘
ธชัคคสูตร ๓๑๙
คันธสูตร ๓๒๐
อัจฉายิกสูตร ๓๒๑
นคิณัฐสตูร ๓๒๒
นทิานสูตร ๓๒๓
อนทนสิตูร ๓๒๔
สมุนราชกมุารกิถา ๓๒๕
ปพพตสูตร ๓๒๖
อาโลณกสูตร ๓๒๗
ปุณญาภิสนัทา ๓๒๘
สมาธิสูตร ๓๒๙
อปหานิยสูตร ๓๓๐
โทณสูตร ๓๓๑
วัสสการสูตร ๓๓๒
ปสาทสูตร ๓๓๓

พระราชธรรมนเิทศ (พระอาจารยพยอม กลัยาโณ)

วัดสวนแกว นนทบุรี
เร่ือง เขาวัดทำไมและไดอะไร ๓๓๙
เร่ือง แขกของใจและการควบคุมของจติ ๓๔๐
เร่ือง ชีท้างบรรเทาทุกขจากความยึดมัน่ฯ ๓๔๑
เร่ือง ดทูางท่ีทำใหเส่ือมหกทาง ๓๔๒
เร่ือง ตามรอยพระพุทธองค ๓๔๓
เร่ือง ทางรอดของชาติ ๓๔๔
เร่ือง งานอยางมคีวามสขุ ๓๔๕
เร่ือง ธรรมกบัความงาม ๓๔๖
เร่ือง ธรรมะคมุครองใหพนทุกข พนโศก ๓๔๗
เร่ือง ธรรมะคชูวิีต ๓๔๘
เร่ือง ธรรมะระงับโรค ๓๔๙
เร่ือง ธรรมะวันพอแหงชาติ ๓๕๐
เร่ือง ธรรมะสองวัย ๓๕๑
เร่ือง เบ้ียแกความงมงาย - ไสยศาสตร ๓๕๒
เร่ือง ไมตกเปนเหย่ือเพชฌฆาต ๓๕๓
เร่ือง ไมโศกดวยการเขาใจโลกมากข้ึน ๓๕๔
เร่ือง ระวังความเส่ือม ๓๕๕
เร่ือง เล้ียงพระทำไมและเพ่ืออะไร ๓๕๖
เร่ือง เล่ือนชัน้ตัวเองใหชวีติ ๓๕๗
เร่ือง วิธแีกความงก ๓๕๘
เร่ือง สิง่ยอดเย่ียมหกอยางของมนษุย ๓๕๙
เร่ือง หนาท่ีของมนษุย ๓๖๐
เร่ือง อยาจนุ ๓๖๑
เร่ือง อยอูยางไมประมาท ๓๖๒

ปรพิชกสูตร ๓๓๔
พรหมจรยิสูตร ๓๓๕
ทตุยิอุรเุวลสูตร ๓๓๖
ปตถกัมมสตูร ๓๓๗
ปาริสาสูตร ๓๓๘
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พระราชวจิิตรปฏภิาณ (ทานเจาคณุพพิธิ)
วัดสทุศันเทพวราราม กรุงเทพมหานคร
เร่ือง เตือนภัยผใูชรถ ๓๖๓
เร่ือง สำเนียงสอภาษา กริยิาสอสกุล ๓๖๔
เร่ือง คนไทยไมคดิสรางสรรค ๓๖๕
เร่ือง เหตุทีค่นไทยไมคดิสรางสรรค ๓๖๖
เร่ือง เด็กไทยไรสมอง ๓๖๗
เร่ือง เด็กไทยคิดไมเปน ๓๖๘
เร่ือง เหตุทะเลาะกัน ๑ ๓๖๙
เร่ือง เหตุทะเลาะกัน ๒ ๓๗๐
เร่ือง เหตุทะเลาะกัน ๓ ๓๗๑
เร่ือง เหตุทะเลาะกัน ๔ ๓๗๒
เร่ือง เหตุทะเลาะกัน ๕ ๓๗๓
เร่ือง สามคัคี ๓๗๔
เร่ือง ดเูขา ดเูรา ๑ ๓๗๕
เร่ือง ดเูขา ดเูรา ๒ ๓๗๖
เร่ือง ดเูขา ดเูรา ๓ ๓๗๗
เร่ือง ดเูขา ดเูรา ๔ ๓๗๘
เร่ือง ดเูขา ดเูรา ๕ ๓๗๙
เร่ือง ดเูขา ดเูรา ๖ ๓๘๐
เร่ือง ทางออก ๓๘๑
เร่ือง ตนสายปลายเหตุ ๑ ๓๘๒
เร่ือง ตนสายปลายเหตุ ๒ ๓๘๓
เร่ือง ตนสายปลายเหตุ ๓ ๓๘๔
เร่ือง ตนสายปลายเหตุ ๔ ๓๘๕
เร่ือง ตดัรากถอนโคน ๓๘๖
เร่ือง โรงเรียนนักเลง ๓๘๗
เร่ือง นกัเรียน นกัเลง ๓๘๘
เร่ือง เด็กเสียเพราะใคร ๓๘๙
เร่ือง ทมุใจใหเยาวชน ๓๙๐
เร่ือง อยา ๔ อยา ๓๙๑
เร่ือง ประเด๋ียว ประดาว ๓๙๒
เร่ือง เปรต ๑ ๓๙๓
เร่ือง เปรต ๒ ๓๙๔

เร่ือง ปนตนง้ิว ๓๙๕
เร่ือง อนนัตริยกรรม ๓๙๖
เร่ือง คบคนดี ๓๙๗
เร่ือง เกาะชายผาเหลือง ๓๙๘
เร่ือง ธรรมทาน ๓๙๙
เร่ือง สงแมขึน้สวรรค ๔๐๐
เร่ือง กรรมบังตา ๔๐๑
เร่ือง พอบาน แมเรือน ๔๐๒
เร่ือง สริกิบักาลกิณี ๔๐๓
เร่ือง ปญหาวัยรนุ ๔๐๔
เร่ือง ลกูผดู ีดไีมได ๔๐๕
เร่ือง อยาทำตนเปนคนข้ีขอ ๔๐๖
เร่ือง หลงกินส้ินชวิีต ๔๐๗
เร่ือง เปนคนดังตองไมรงัเกียจคนจน ๔๐๘
เร่ือง ทำตนใหเปนมงคล ๔๐๙
เร่ือง ไดดอียาลืมคณุ ๔๑๐
เร่ือง ครูตองให เด็กตองได ๔๑๑
เร่ือง วิธสีรางเยาวชน ๔๑๒
เร่ือง เยาวชนกาวหนา ๔๑๓
เร่ือง พนภัยเพราะใจสู ๔๑๔
เร่ือง อยาคายความลับ ๔๑๕
เร่ือง กาแกมหงส ๔๑๖
เร่ือง ทำตนใหเหมือนตนหญา ๔๑๗
เร่ือง ทำลายผทูำลาย ๔๑๘
เร่ือง บรหิารชุมชน ๔๑๙
เร่ือง ครูพนัธใหม ๔๒๐
เร่ือง คนช้ำอยาช้ำเลย ๔๒๑
เร่ือง วิทยาศาสตรกบัวฒันธรรม ๔๒๒

พระราชธรรมวาที
วัดประยรุวงศาวาสวรวหิาร กรุงเทพมหานคร
เร่ือง โจรปลนใจ ๔๒๓
เร่ือง ดำเนินชีวิตดมีแีตกำไร ๔๒๔
เร่ือง ดสีาม งามสี ่คงท่ีแปด ๔๒๕
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เร่ือง เด็กดีตองมคีณุธรรม ๔๒๖
เร่ือง ธรรมะกับการทำงาน ๔๒๗
เร่ือง ธรรมะกับหนาท่ี ๔๒๘
เร่ือง บทบาทของพอทีม่ตีอลกู ๔๒๙
เร่ือง พทุธธรรมกับการแกไขปญหาของชีวิต ๔๓๐
เร่ือง ฟงใหจำ ทำใหเปน ๔๓๑
เร่ือง ไฟในอยานำออก ไฟนอกอยานำเขา ๔๓๒
เร่ือง สงบสีม่สีขุ ๔๓๓
เร่ือง อานุภาพบุญ ๔๓๔

พระภาวนาโพธคุิณ  พระครใูบฎกีามณเฑียร
(ทานอาจารยโพธ์ิ สวนโมกขพลาราม)
 จติเดิมแทอันประภัสสร ๑ ๔๓๕
 จติเดิมแทอันประภัสสร ๒ ๔๓๖
 ความสุขสามระดับ ๑ ๔๓๗
 ความสขุสามระดับ ๒ ๔๓๘

พระปญญานันทมุน ี(สงา สภุโร)
เจาอาวาสวดัชลประทานรงัสฤษด์ิ นนทบุรี
 เขาถึงพระไตรรัตน ๔๓๙
 หลวงพอปญญาจะไมตาย ๔๔๐
 อาจารยิานุสติ ๔๔๑
 ปฏริปูการศึกษา ๑ ๔๔๒
 ปฏิรปูการศึกษา ๒ ๔๔๓

พระครสูริิคณาพทัิกษ (บญัญัต)ิ
วัดบอลอ จ.นครศรีธรรมราช
 ความเจ็บไขมาเตือนใหฉลาด ๑ ๔๔๔
 ความเจ็บไขมาเตือนใหฉลาด ๒ ๔๔๕

พระครวิูสาลวรกจิ วัดวรกจิตาราม จ.เชยีงราย
 ปรศินากายนคร ๑ ๔๔๖
 ปรศินากายนคร ๒ ๔๔๗

พระมหาทวปี กตปุโฺญ สำนกัสงฆแทนวันดีฯ
 วิปสสนปูกเิลส ๑ ๔๔๘
 วิปสสนปูกิเลส ๒ ๔๔๙

พระอาจารยนยุ สมัปนโน
สวนโมกขพลาราม สรุาษฎรธานี
 ความยึดมัน่ถือมัน่ ๑ ๔๕๐
 ความยึดมัน่ถือมัน่ ๒ ๔๕๑

พระอาจารยสงิหทอง เขมโิย
สวนโมกขพลาราม สรุาษฎรธานี
 เหนือเวทนา ๑ ๔๕๒
 เหนือเวทนา ๒ ๔๕๓

พระมหาจรรยา สทุธฺญิาโณ (ดร.)
วัดพทุธธรรม สหรัฐอเมริกา
เร่ือง บุญ ๔๕๔
เร่ือง โอวาทปาฏิโมกข ๔๕๕
เร่ือง พระธรรมเทศนาในวันมาฆบชูา ๔๕๖

พระอธกิารคัมภีรญาณ อภิปุโฺญ
วัดปาสญุญตา ปราณบรีุ
 สิง่ท่ีรไูดเฉพาะตน ๑ ๔๕๗
 สิง่ท่ีรไูดเฉพาะตน ๒ ๔๕๘

พระอาจารยฉลอง กิจฺจธโร
สำนกัสงฆธารธรรม จ.ราชบรีุ
 แกนธรรม ๑ ๔๕๙
 แกนธรรม ๒ ๔๖๐

พระครใูบฎกีามณเฑยีร มณฺฑิโร
สวนโมกขพลาราม สรุาษฎรธานี
 ชวิีตเหนือทกุข ๑ ๔๖๑
 ชวิีตเหนือทกุข ๒ ๔๖๒
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พระครปูลดัสวัุฒนบัณฑิตคุณ (วัลลพ)

วัดประยรุวงศาวาสวรวหิาร กรุงเทพมหานคร
 จกัรวรรดิวัตร พระราชกรณียกิจฯ ๔๖๓
 ความสขุอยมูไิกล เพียงแคใจมสีติ ๔๖๔

พระครอุูดมธรรมวาที
วัดประยรุวงศาวาสวรวหิาร กรุงเทพมหานคร
นิง่ไดใจเปนสุข ๔๖๕
 รงุอรณุแหงความดี ๔๖๖

พระครสูริิธรรมภาณ วัดละหาร นนทบุรี
ประมาทส่ีมทีกุข ๔๖๗
ฆราวาสธรรม ๔๖๘

พระมหาสหสั ฐิตสาโร
วัดชลประทานรงัสฤษด์ิ นนทบุรี
หลวงพอปญญา พารอด ปลอดภยั ๔๖๙
อยา อย ูอยาง อยาก ๔๗๐

พระอธกิารไพศาล วิสาโล
วัดปาสคุะโต จ.ชยัภูมิ
ธรรมโอสถ ๔๗๑
สขุเหนือสขุ ๔๗๒

พระอาจารยดษุฎี เมธงฺกุโร วัดทงุไผ จ.ชมุพร
มองเห็นธรรมจากน้ำทวม ๔๗๓
 ดวงตาแหงสจัธรรม ๔๗๔

ปกณิกะพระธรรมเทศนา
ทางเจ็ดสาย
พระมหาไพเราะ (ดร.) ฐิตสโีล ๔๗๕
ชือ่นัน้สำคัญไฉน
พระมหากิตติศักด์ิ โคตมสิสฺโส

คมืูอมนุษย ของ พทุธทาสภิกขุ
อานโดย ธรรมสภา สถาบนับันลือธรรม
ตอนท่ี ๑ ทานชอบพุทธศาสนาในเหล่ียมไหน๔๘๗
ตอนท่ี ๒ พทุธศาสนามงุชีอ้ะไรเปนอะไร ๔๘๘
ตอนที ่๓ ไตรลกัษณ ลกัษณะของส่ิงทัง้ปวง๔๘๙
ตอนท่ี ๔ อุปาทาน อำนาจของความยึดติด ๔๙๐
ตอนท่ี ๕ ไตรสิกขา ขัน้ของการปฏิบตัศิาสนา๔๙๑
ตอนท่ี ๖ เบญจขันธ คนเราติดอะไร ๔๙๒
ตอนท่ี ๗ การทำใหรแูจงตามวิธธีรรมชาติ ๔๙๓
ตอนที ่๘ การทำใหรแูจงตามหลักวิชา ๔๙๔
ตอนที ่๙ ลำดบัแหงการหลุดพนจากโลก ๔๙๕

๔๗๖
ธรรมะวัยประถม
พระมหากิตติศักด์ิ โคตมสิสฺโส ๔๗๗
Dhamma Spa เร่ือง ทำดีไดดี
พระมหาโพธิวงศาจารย ๔๗๘
Dhamma Spa เร่ือง เตรียมพรอม
พระราชธรรมวาที ๔๗๙
Dhamma Spa เร่ือง คณุธรรมจริยธรรม
พระปญญานันทมุนี ๔๘๐
Dhamma Spa เร่ือง ธรรมะกับสขุภาพ
พระครูกิตติวราภรณ ๔๘๑
Dhamma Spa เร่ือง เสนทางท่ีควรเดิน
พระมหาทวปี กตปุโฺญ ๔๘๒
Dhamma Spa เร่ือง หกัหอกเปนดอกไม
พระประสงค ปรปิณุโฺณ ๔๘๓
Dhamma Spa เร่ือง มองแงดี
พระดษุฎี เมธงฺกุโร ๔๘๔
Dhamma Spa เร่ือง  ความรักในพระพุทธศาสนา
พระมหากติตศิกัด์ิ โคตมสิสโฺส ๔๘๕
Dhamma Spa เร่ือง งานทางสคูวามสำเร็จ
พระครวิูนยัธรวิเชยีร วชริธมโฺม ๔๘๖
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แกนพุทธศาสน ของ พทุธทาสภิกขุ
อานโดย ธรรมสภา สถาบนับันลือธรรม
ใจความท้ังหมดของพระพุทธศาสนา (๑) ๔๙๖
ใจความทัง้หมดของพระพุทธศาสนา (๒) ๔๙๗
ใจความทัง้หมดของพระพุทธศาสนา (๓) ๔๙๘
ความวาง (๑) ๔๙๙
ความวาง (๒) ๕๐๐
ความวาง (๓) ๕๐๑

หนาทีข่องคน โดย นายบนัลือ สขุธรรม
ผใูหกำเนดิธรรมสภา สถาบนับันลอืธรรม
๑. หนาท่ีของคน ๕๐๒
๒. หนาท่ีมนษุย ๕๐๓
๓. หนาท่ีพอแม ๕๐๔
๔. หนาท่ีลกู ๕๐๕
๕. หนาท่ีครูอาจารย ๕๐๖
๖. หนาท่ีเพ่ือน ๕๐๗
๗. หนาท่ีสาม ีภรรยา ๕๐๘
๘. หนาท่ีผบัูงคบับญัชา ๕๐๙
๙. หนาท่ีผบูรหิาร ๕๑๐

คมืูอดับทุกข ของ พทุธทาสภิกขุ
อานโดย ธรรมสภา สถาบนับันลือธรรม
ตอนท่ี ๑ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ๕๑๑
ตอนท่ี ๒ ศลีธรรมไมใชพระพุทธศาสนา ๕๑๒
ตอนท่ี ๓ สิง่ท่ีทำใหเกิดทุกข ๕๑๓
ตอนท่ี ๔ วิธรีะงับดบัทกุข ๕๑๔
ตอนท่ี ๕ มรรค ผล นพิพาน ๕๑๕
ตอนที ่๖ พญามาร ๕๑๖
ตอนท ี๗ การฝกจิต ๕๑๗

พทุธประวตัสิำหรบัยวุชน ของ พทุธทาสภิกขุ
อานโดย ธรรมสภา สถาบนับันลือธรรม
๑. ชาตกิำเนิด ๕๑๘
๒. ความเบ่ือหนาย ๕๑๙
๓. ความพยายามตอนตรัสรู ๕๒๐
๔. ทรงประกาศพระธรรม ๕๒๑
๕. พทุธกิจประจำวัน ๕๒๒
๖. ความกรุณาของพระพุทธองค ๕๒๓

๒๔ ยอดกตัญู โดย ร.บญุนาค
อานโดย ธรรมสภา สถาบนับันลือธรรม
ชงหวั ชาง นก ชวยทำนา ๕๒๔
เลาไลจอื แสรงทำตัวเปนเด็ก ๕๒๕
นางท่ันฮูหยิน สละน้ำนมใหแมผวั ๕๒๖

คำสอนฮวงโป ของ พทุธทาสภิกขุ
อานโดย ธรรมสภา สถาบนับันลือธรรม
คำสอนฮวงโป ตอนที ่๑ ๕๒๗
คำสอนฮวงโป ตอนท่ี ๒ ๕๒๘
คำสอนฮวงโป ตอนท่ี ๓ ๕๒๙
คำสอนฮวงโป ตอนท่ี ๔ ๕๓๐

โอวาทส่ีของทานเหล่ียวฝาน
โดย เจอืจันทร อัชพรรณ (มิสโจ)
อานโดย ธรรมสภา สถาบนับันลือธรรม
โอวาทขอที ่๑ การสรางอนาคต ๕๓๑
โอวาทขอที ่๒ วิธแีกไขความผิดพลาด ๕๓๒
โอวาทขอที ่๓ วิธสีรางความดี ๕๓๓
โอวาทขอที ่๔ ความถอมตน ๕๓๔

สตูรเวยหลาง ของ พทุธทาสภิกขุ
อานโดย ธรรมสภา สถาบนับันลือธรรม๕๓๕
วาดวยปรัชญา ๕๓๖
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เลานทิานเซ็น  โดย อาจารยอภิปญุโญ
อานโดย ธรรมสภา สถาบนับันลือธรรม
บุรษุใจสงิหตามแบบเซ็น ๕๔๑
ศษิยผตูามสงอาจารย ๕๔๒
พทุธศาสนาอยางเซ็น ๕๔๓
เด็กในวัดเซ็น ๕๔๔
อาจารยเซ็นปราบผี ๕๔๕
ประตูสวรรค ๕๔๖
ไฟไหมบนธรรมาสน ๕๔๗
พระธรรมทูตของเซ็น ๕๔๘
เซ็นตามทรรศนะคนตาบอด ๕๔๙
ผกูาวพนเปอกตม ๕๕๐
เร่ืองของความถูก - ผดิ ๕๕๑
ลำบากเพราะช่ือ ไดดเีพราะช่ือ ๕๕๒
ใครกันแนทีต่องยถาสัพพี ๕๕๓
สริมิงคลตามประสาของเซ็น ๕๕๔
ผคูายเหย่ือตามแบบของเซน็ ๕๕๕

วาดวยขอปจุฉา - แลวิสชันา ๕๓๗
วาดวยบาปสำนึก ๕๓๘
วาดวยคำสอนอันเหมาะ ๕๓๙
สำนึกฉับพลัน และสำนึกเช่ืองชา ๕๔๐

นิทานเซ็น ของ พทุธทาสภิกขุ
อานโดย ธรรมสภา สถาบนับันลือธรรม๕๕๖
อารมับท ทานพุทธทาสภิกขุ ๕๕๗
นำ้ชาลนถวย ๕๕๘
เพชรท่ีหาไดจากโคลนในถ่ินสลัม ๕๕๙
อยางน้ันหรือ ๕๖๐
ความเช่ือฟง ๕๖๑
ถาจะรักก็จงรกัอยางเปดเผย ๕๖๒
ชางไมเมตตาเสียเลย ๕๖๓
พระพุทธเจาองคหน่ึง ๕๖๔
ใกลพระพุทธเจาเขาไปแลว ๕๖๕

นทิานเร่ืองส้ัน ของ พทุธทาสภิกขุ
อานโดย ธรรมสภา สถาบนับันลือธรรม
พอ - ลกู ๕๖๘
แม - ลกู ๕๖๙
ศษิย - อาจารย ๕๗๐
คนกับสนุขั ๕๗๑
เทวดากับหนอน ๕๗๒
สตัว ๔ เทา ๕๗๓
สตัว ๒ เทา ๕๗๔
มดรองเพลง ๕๗๕
เจาของเรือ ๕๗๖
หลวงพอกบัเณรจอย ๕๗๗
ดวยความปรารถนาดีจากธรรมสภา ๕๗๘

ยิง่ใหเร็ว นัน่แหละ ๕๖๖
เซ็นเน้ือเซ็นกระดูก ๕๖๗

พทุธชัยมงคลคาถา พระพทุธเจาชนะมาร
อานโดย ธรรมสภา สถาบนับันลือธรรม
ความเปนมาของพาหุง ๕๗๙
พทุธชยมงคลคาถา (พาหุง) ๕๘๐
บทนำ ๑ ผจญมารวสวัตมิาร ๕๘๑
มหาบุรษุบำเพ็ญเพียรทางจิต ๕๘๒
พระมหาบุรษุถกูรบกวนจากพญามาร ๕๘๓
แมพระธรณีบีบมวยผม, หล่ังอทุกธารา ๕๘๔
พระมหาบุรษุตรสัรธูรรมเปนพระพุทธเจา ๕๘๕
บทนำ ๒ ผจญอาฬวกยักษ ๕๘๖
พระเจาอาฬวกยักษเสด็จประพาสปา
หลงเขาไปในแดนอาฬวกยักษ ๕๘๗
สงพระโอรสไปใหอาฬวกยักษ ๕๘๘
อาฬวกยักษทลูถามปญหากับพระพุทธเจา ๕๘๙
อาฬวกยักษไดฟงธรรมแลวบรรลโุสดาบัน ๕๙๐
บทนำ ๓ ผจญชางนาฬาครีิ ๕๙๑
พระเทวทัตคิดปลงพระชนมพระพุทธเจา ๕๙๒
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พระเทวทัตกล้ิงกอนศลิาจากเขาคิชฌกฏู ๕๙๓
พระอานนทถวายชีวิตเปนพุทธบูชา ๕๙๔
ทรงแผพระเมตตาชางนาฬาคิรกีมหมอบ
กราบแทบพระบาท ๕๙๕
บทนำ ๔ ผจญโจรองคุลมีาล ๕๙๖
กำเนิดองคลุมีาล ๕๙๗
อหงิสกะถูกหลอกใหเท่ียวฆาคน ๕๙๘
พระพุทธเจาเสด็จโปรดองคลุมีาล ๕๙๙
องคลุมีาลบรรลธุรรมเปนพระอรหันต ๖๐๐
บทนำ ๕ ผจญนางจิญจมาณวิกา ๖๐๑
พระพุทธองคทรงตัดสนิพระทัย
ประกาศพุทธธรรมแกชาวโลก ๖๐๒
เดียรถียวางแผนกล่ันแกลงพระพุทธองค ๖๐๓
นางจิญจมาณวิกาทำทีวาต้ังทอง ๖๐๔
อดตีชาติแหงนางจิญจมาณวิกา ๖๐๕
บทนำ ๖ ผจญสัจจกนิครนถ ๖๐๖
สจัจกนคิรนถหลงตนวาเฉลียวฉลาด ๖๐๗
สจัจกนคิรนถหมายใจจะโตวาที
กบัพระพุทธองค ๖๐๘
ปญญาของสัจจกนิครนถ ๖๐๙
สจัจกนคิรนถเล่ือมใสในพระพทุธศาสนา ๖๑๐
บทนำ ๗ ผจญพญานันโทปนันทนาคราช ๖๑๑
พญานันโทปนันทนาคราชปรากฏ ๖๑๒
นนัโทปนันทนาคราชสำแดงเดช ๖๑๓
พระโมคคัลลานะปราบ
พญานันโทปนันทะสำเร็จ ๖๑๔
พญานันโทปนันทะแสดงตน
เปนพุทธมามกะ ๖๑๕
บทนำ ๘ ผจญพกะพรหม ๖๑๖
พรหมโลก ๖๑๗
พกะพรหมทิฏฐิวิปลาศวาโลกเท่ียง ๖๑๘
พระพุทธองคทรมานพกะพรหม ๖๑๙
พกะพรหมส้ินมิจฉาทิฏฐิ ๖๒๐
อานุภาพแหงชยมงคลถาคา ๖๒๑

นทิานบันเทิงธรรม โดย ธรรมสภา
และสถาบนับันลือธรรม
นทิานเร่ือง คำเตือนของพอ ๖๒๓
นทิานเร่ือง กระตายต่ืนตูม ๖๒๔
นทิานเร่ือง ความรักของพอ ๖๒๕
นทิานเร่ือง พญาจ้ิงจอกสำนกึผิด ๖๒๖
นทิานเร่ือง เจาชายจากแดนไกล ๖๒๗
นทิานเร่ือง คนกับสตัว ๖๒๘
นทิานเร่ือง ปูกับนกยาง ๖๒๙
นทิานเร่ือง ลงิขโมยสรอย ๖๓๐
นทิานเร่ือง เจาชายสยูกัษ ๖๓๑
นทิานเร่ือง พญาลิงกับจระเข ๖๓๒
นทิานเร่ือง มนตเรียกเงิน ๖๓๓
นทิานเร่ือง ศษิยผเูกียจคราน ๖๓๔
นทิานเร่ือง ทายาทท่ีดขีองตระกูล ๖๓๕
นทิานเร่ือง แผนรายของพระราชา ๖๓๖
นทิานเร่ือง มะมวงขม ๖๓๗
นทิานเร่ือง สงบไวเม่ือภยัมา ๖๓๘
นทิานเร่ือง นำ้ใจกวางทอง ๖๓๙
นทิานเร่ือง ฤๅษีกบัพระราชา ๖๔๐
นทิานเร่ือง ลกูกวางสองพ่ีนอง ๖๔๑
นทิานเร่ือง เสียนอยเสียยาก ๖๔๒
นทิานเร่ือง นำ้ใจเพ่ือน ๖๔๓
นทิานเร่ือง หนูฆาแมว ๖๔๔
นทิานเร่ือง ภัยของกา ๖๔๕
นทิานเร่ือง หงสทองใหลาภ ๖๔๖
นทิานเร่ือง ผนูำกลางทะเลทราย ๖๔๗
นทิานเร่ือง เจาชายสอนยักษ ๖๔๘
นทิานเร่ือง พอคาสองตระกูล ๖๔๙
นทิานเร่ือง มติรแทของเจาชาย ๖๕๐
นทิานเร่ือง คนทำดี ๖๕๑
นทิานเร่ือง พญาชางผเูสียสละ ๖๕๒

บทสวดมนต ๖๒๒
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พระเจาสบิชาต ิ ของ ธรรมสภา
อานโดย ธรรมสภา สถาบนับันลือธรรม
พระชาติที ่๑ พระเตมีย ๖๗๙
พระชาติที ่๒ พระมหาชนก ๖๘๐
พระชาติที ่๓ พระสุวรรณสาม ๖๘๑
พระชาติที ่๔ พระเนมิราช ๖๘๒
พระชาติที ่๕ พระมโหสถ ๖๘๓

นทิานเร่ือง พระอินทรกบัอสรู ๖๕๓
นทิานเร่ือง คำเตือนของนกพิราบ ๖๕๔
นทิานเร่ือง ราชสีหกบัสนุขัจิง้จอก ๖๕๕
นทิานเร่ือง เจาชายกับตนสะเดา ๖๕๖
นทิานเร่ือง ชางเพ่ือนแกว ๖๕๗
นทิานเร่ือง นกยูงแสดงธรรม ๖๕๘
นทิานเร่ือง ลงิเจาปญญา ๖๕๙
นทิานเร่ือง มานักรบ ๖๖๐
นทิานเร่ือง แพะระลึกชาติ ๖๖๑
นทิานเร่ือง สนุขัผกูลาหาญ ๖๖๒
นทิานเร่ือง ลงิยอดกตัญู ๖๖๓
นทิานเร่ือง ศษิยคดิลางครู ๖๖๔
นทิานเร่ือง หมาจ้ิงจอกผเูหิมเกริม ๖๖๕
นทิานเร่ือง เสนาบดีขีโ้กง ๖๖๖
นทิานเร่ือง วัวเจาพลัง ๖๖๗
นทิานเร่ือง ชางเกเรกลับใจ ๖๖๘
นทิานเร่ือง วัวดำยอดกตัญู ๖๖๙
นทิานเร่ือง หมเูจาสำราญ ๖๗๐
นทิานเร่ือง สตัวสามสหาย ๖๗๑
นทิานเร่ือง นกทะเลาะกัน ๖๗๒
นทิานเร่ือง นกคมุดบัไฟปา ๖๗๓
นทิานเร่ือง หงสเลือกคู ๖๗๔
นทิานเร่ือง หนูตายนำโชค ๖๗๕
นทิานเร่ือง ถาดทองคำ ๖๗๖
นทิานเร่ือง พระราชาผมหงอก ๖๗๗
นทิานเร่ือง รกักลางปา ๖๗๘

พระชาติที ่๖ พระภูรทิตั ๖๘๔
พระชาติที ่๗ พระจันทกุมาร ๖๘๕
พระชาติที ่๘ พระนารทพรหม ๖๘๖
พระชาติที ่๙ พระวิฑรูบณัฑิต ๖๘๗
พระชาติที ่๑๐ พระเวสสันดร ๖๘๘

ของขวญัของแม ของขวญัของพอ
อานโดย ธรรมสภา สถาบนับันลือธรรม
ของขวญัของแมมอบแดลกูอันเปนท่ีรกัย่ิง ๖๘๙
พระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจาสิรกิิติ์ ๖๙๐
ดวยความรักบันทึกไวจากใจแม ๖๙๑
ของขวญัของพอมอบแดลกูอันเปนท่ีรกัย่ิง ๖๙๒
พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจาอยหูวั ๖๙๓
๖๐ ขอคดิบนัทึกไวจากใจพอมอบแดลกูรัก ๖๙๔

นทิานปลอยสัตว  ผแูตง หลิว อาย เหลีย่น
ผแูปล รัศมีธรรม อานโดย อ.เพญ็ศร ี อินทรทัต
เร่ือง สละเน้ือชวยนก ๖๙๕
เร่ือง แคกระพริบตาก็ตายได ๖๙๖
เร่ือง ไมจมน้ำตายเพราะเตา ๖๙๗
เร่ือง จอืฉนั ปลอยปลาในบึง ๖๙๘
เร่ือง กบทวงชีวติ ๖๙๙
เร่ือง ผลกรรมตอบสนอง ๗๐๐
เร่ือง ผลของเมตตาจติ ๗๐๑
เร่ือง เล็กหรือใหญกค็อืชวีติ ๗๐๒
เร่ือง คนหนาแพะ ๗๐๓
เร่ือง หมอทีแ่ทจรงิ ๗๐๔

นทิานวรรณกรรมในพระไตรปฎก
อานโดย อ.เพญ็ศรี  อินทรทัต ๗๐๕
เร่ือง ร่ำรวยไดเพราะหมอวเิศษ ๗๐๖
เร่ือง ความลับของนาค ๗๐๗
เร่ือง อานิสงสของการถือศลีอโุบสถ ๗๐๘
เร่ือง คบคนพาลมีแตนำทุกขมาให ๗๐๙
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เร่ือง คนพาลยอมทำตนใหหมดราศี ๗๑๐
เร่ือง มากับความมดื กลับกบัความมดื ๗๑๑
เร่ือง บูชาคนดีเปนศรีแกตวั ๗๑๒
เร่ือง พดูดไีดด ีพดูชัว่ไดชัว่ ๗๑๓
เร่ือง ธรีชนคนฉลาด ๗๑๔

นทิานเพ่ือชีวิต ทำดไีดด ีทำชัว่ไดชัว่ ของ ส.รัตนรติ
อานโดย อ.เพญ็ศรี  อินทรทัต ๗๑๕
คำนำผเูขียน ๗๑๖
พบพญายม ๗๑๗
สวรรคประทาน ๗๑๘
ยาปลอม ๗๑๙
เจาดำ ๗๒๐
มใิชเร่ืองธรรมดา ๗๒๑
ปญญาชนคนโง ๗๒๒
ฆาแมเสียเถิด ๗๒๓
กรรมทันตาเห็น ๗๒๔
ดาบของพอ   ๗๒๖ - ๗๒๗

พระเจา ๓๐ ชาต ิของ ธรรมสภา
อานโดย อ.เพญ็ศรี  อินทรทัต ๗๒๘ - ๗๒๙
บทนำ ๗๓๐
บารมี ๑ ทานบารมี ๗๓๑
บารม ี๒ ทานอุปบารมี ๗๓๒
บารมี ๓ ทานปรมัตถาบารมี ๗๓๓
บารม ี๔ ศลีบารมี ๗๓๔
บารม ี๕ ศลีอปุบารมี ๗๓๕
บารม ี๖ ศลีปรมตัถบารมี ๗๓๖
บารม ี๗ เนกขัมมบารมี ๗๓๗
บารม ี๘ เนกขัมมาอปุบารมี ๗๓๘
บารม ี๙ เนกขัมมปรมตัถบารมี ๗๓๙
บารม ี๑๐ ปญญาบารมี ๗๔๐
บารมี ๑๑ ปญญาอุปบารมี ๗๔๑
บารมี ๑๒ ปญญาปรมัตบารมี ๗๔๒

บารม ี๑๓ วิรยิบารมี ๗๔๓
บารม ี๑๔ วิรยิอุปบารมี ๗๔๔
บารมี ๑๕ วิรยิปรมัตถบารมี ๗๔๕
บารม ี๑๖ ขนัติบารมี ๗๔๖
บารม ี๑๗ ขนัติอุปบารมี ๗๔๗
บารมี ๑๘ ขนัติปรมตัถบารมี ๗๔๘
บารม ี๑๙ สจัจบารมี ๗๔๙
บารมี ๒๐ สจัจอปุบารมี ๗๕๐
บารม ี๒๑ สจัจปรมตัถบารมี ๗๕๑
บารม ี๒๒ อธษิฐานบารมี ๗๕๒
บารม ี๒๓ อธษิฐานอปุบารมี ๗๕๓
บารมี ๒๔ อธิษฐานปรมตัถบารมี ๗๕๔
บารมี ๒๕ เมตตาบารมี ๗๕๕
บารมี ๒๖ เมตตาปรมัตถบารมี ๗๕๖
บารมี ๒๗ เมตตาอุปบารมี ๗๕๗
บารมี ๒๘ อุเบกขาบารมี ๗๕๘
บารม ี๒๙ อุเบกขาอุปบารมี ๗๕๙
บารมี ๓๐ อุเบกขาปรมัตถบารมี ๗๖๐

กริดงัไดสดบัมา ของ พระมหาโพธวิงศาจารย
อานโดย อ.เพญ็ศรี  อินทรทัต
เร่ือง มาขากระเผลก ๗๖๑
เร่ือง คนใชไมได ๗๖๒
เร่ือง ไปแลวไปเลย ๗๖๓
เร่ือง อารมณทำงาน ๗๖๔
เร่ือง กลัวเมีย ๗๖๕
เร่ือง กลัวไมจรงิ ๗๖๖
เร่ือง ตาลปตรปรศินา ๗๖๗
เร่ือง ฉลาดแกมโกง ๗๖๘
เร่ือง หายหัวไปไหน ๗๖๙
เร่ือง ลงิเปดแผล ๗๗๐
เร่ือง เคล็ดวิชาฝกศิษย ๗๗๑
เร่ือง นำ้ผ้ึงหยดเดียว ๗๗๒
เร่ือง มองแตในแงดี ๗๗๓
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นรกสวรรคทานเลอืกได
ผแูตง ไขแสง  กิตตวัิชระชยั
อานโดย อ.เพญ็ศรี  อินทรทัต ๘๑๔
บทนำ สงัเวคกถา ๘๑๕
คำอนุโมทนา ๘๑๖
อรกานุสาสนี ๘๑๗
ปายาสิสตูร ๘๑๘
กลลวงพญายักษ ๘๑๙
กำเนิดสี่ ๘๒๐
นรกสวรรค ๓ ประเภท ๘๒๑
บายหนาสแูดนนรก ๘๒๒
มหาสหีนาทสูตร ๘๒๓
นรกภูม ิประเภทนรก ๘๒๔
พระเทวทัต ๘๒๕
นนัทยักษ ๘๒๖
ยมโลกนรก ๘๒๗
โลกันตนรก ๘๒๘
ตวัอยางทองเมืองนรก ๘๒๙
พระบาลีเร่ืองนรก ๘๓๐
หลวงปทูองนรก ๘๓๑
นางงามนางแบบ ๘๓๒
หลวงปจูนัทา เห็นโทษนรก ๘๓๓
พระมาโปรดนรกภูมิ ๘๓๔
เปรตวิสยภูมิ ๘๓๕
เปรตในปาลึก ๘๓๖
ปรทตัตปูชวีีเปรต ๘๓๗
เปรตเล้ียงควาย ๘๓๘

เร่ือง หนาท่ีสำคัญกวาลมปาก ๗๗๔
เร่ือง โดนใจพอ ๗๗๕
เร่ือง หนาท่ีสำคัญกวาลมปาก ๗๗๖
เร่ือง อาจารยดือ้ ๗๗๗
เร่ือง ไดกบัเสีย ๗๗๘
เร่ือง ผาเหลืองหายตัว ๗๗๙
เร่ือง แพะรับบาป ๗๘๐
เร่ือง ราชายอดกตัญู ๗๘๑
เร่ือง ตคีวามผิด ๗๘๒
เร่ือง เหอยศ ๗๘๓
เร่ือง ลงิเฝาสวน ๗๘๔
เร่ือง รกัลูกใหถูกทาง ๗๘๕
เร่ือง นกแกววิเศษ ๗๘๖
เร่ือง วิชาดีดกรวด ๗๘๗
เร่ือง ไมเปนตัวของตัวเอง ๗๘๘
เร่ือง คนเดง ๗๘๙
เร่ือง ลงิอิสระ ๗๙๐
เร่ือง ครูใบมะขาม ๗๙๑
เร่ือง ทำบุญบาน ๗๙๒
เร่ือง เศรษฐหีาสะใภ ๗๙๓
เร่ือง กะลาสอนพอ ๗๙๔
เร่ือง ทาสตัณหา ๗๙๕
เร่ือง คณุของการเฆ่ียน ๗๙๖
เร่ือง วิชาเศรษฐี ๗๙๗
เร่ือง เตาเหาะ ๗๙๘
เร่ือง กอไผรุกวัด ๗๙๙
เร่ือง นอนเปนลูกฟก ๘๐๐
เร่ือง ไกนอกสำนัก ๘๐๑
เร่ือง ปากปกาศิต ๘๐๒
เร่ือง ความพอดี ๘๐๓
เร่ือง ปากคน ๘๐๔
เร่ือง เปรตเจาระเบียบ ๘๐๕
เร่ือง ปญญาหญิง ๘๐๖
เร่ือง ลงิโง ๘๐๗

เร่ือง โจรผาเหลือง ๘๐๘
เร่ือง อสทสิทาน ๘๐๙
เร่ือง ทเีด็ดนาค ๘๑๐
เร่ือง บัณฑิตจอบกดุ ๘๑๑
เร่ือง แบงกกม็หีวัใจ ๘๑๒
เร่ือง มนตเสกมะมวง ๘๑๓

ÃÒÂ¡ÒÃCD.pmd 26/2/2558, 19:5415



โลกอสุรกาย ๘๓๙
หลวงปมูัน่เจอยักษ ๘๔๐
ดริจัฉานภมูิ ๘๔๑
ภพชาติของหลวงปชูอบ ๘๔๒
ตวัอยางการเวียนวายตายเกิด ๘๔๓
สรุปดริจัฉานภูมิ ๘๔๔
มนสุสภมูิ ๘๔๕
ประเภทมนุษย ๘๔๖
บุคคลสีจ่ำพวก ๘๔๗
ประจักษพยานการเวียนวายตายเกิด ๘๔๘
ผีผาตัด ๘๔๙
พลโทสมาน วีระไวทยะ ๘๕๐
วิญญาณพยาบาท ๘๕๑
เด็กหญิงอรุารัตน ศรนีลิ ๘๕๒
คณุสุวรรณ แจงมงคล ๘๕๓
พระภิกษุกนตฺตสริ ิภิกขุ ๘๕๔
เด็กยอดอัจฉรยิะ ๘๕๕
เทวภูม ิภูมสิวรรค ๘๕๖
มหาสหีนาทสูตร ๘๕๗
จาตมุหาราชกิาภูมิ ๘๕๘
ตาวติงสาภูมิ ๘๕๙
สมบตัใินไตรตรงึษ ๘๖๐
พระจุฬามณีเจดีย ๘๖๑
ตวัอยางประสบการณจรงิ ๘๖๒
ยามาภูมิ ๘๖๓
ตสุติาภูมิ ๘๖๔
นมิมานรตภูีมิ ๘๖๕
ปรนิมมติวสวัตตีภูมิ ๘๖๖
นางสิรมิา ๘๖๗
ประสบการณเก่ียวกับสวรรค ๘๖๘
เทศนาโปรดเทวดา ๘๖๙
เณรระลึกชาติ ๘๗๐

สมดุภาพปฐมสมโพธิกถา ของ
สมเดจ็พระมหาสมณเจากรมพระปรมานชุติชโินรส
อานโดย อ.เพญ็ศรี  อินทรทัต              ๘๗๑
 พระเจาสุทโธทนะอภิเษกสมรส ๘๗๒ - ๘๗๔
พระโพธิสตัวรบัเชิญจากภพดุสติ         ๘๗๕
 การประสูตขิองพระโพธิสตัว            ๘๗๖
 ลกัษณะของพระมหาบุรษุ
     ๓๒ ประการ  ๘๗๗- ๘๗๘
ไดรบัราชาภเิษกเปนเอกอัครราชาธริาช ๘๗๙
การเสด็จออกเพ่ือคณุอันย่ิงใหญ๘๘๐ - ๘๘๑
พระโพธิสตัวบำเพ็ญทุกรกิรยิา  ๘๘๒ - ๘๘๓
มธปุายาสและการบูชาจากปวงเทพ     ๘๘๔
 พระโพธิสตัวชนะหมมูาร ๘๘๕ - ๘๘๖
ลำดับการตรัสรยูิง่            ๘๘๗
 เจ็ดสัปดาหหลังตรสัรู            ๘๘๘
สหัมบดพีรหมทลูอาราธนา
    แสดงพระธรรม            ๘๘๙
การแสดงพระปฐมเทศนา
     ธรรมจักร ๘๙๐ - ๘๙๑
ยสกุลบตุรและเหลาสหายออกบวช      ๘๙๒
 อุรเุวลกัสสปชฎลิเจาลัทธิ
     บูชาไฟออกบวช             ๘๙๓ - ๘๙๔
พระสารีบุตรและ
     พระมหาโมคคัลลานะบวช  ๘๙๕ - ๘๙๖
 เสด็จนวัิตพิระนครกบิลพัสดุ  ๘๙๗ - ๘๙๘
พระนางพิมพา
     ตดัพอพระพุทธเจา ๘๙๙ - ๙๐๐
พวกเจาศากยะเสด็จออกผนวช๙๐๑ - ๙๐๒
พระอธิตะจะเปน
     พระพุทธเจาเมตไตรย ๙๐๓ - ๙๐๔
 พระพุทธบิดาเสด็จปรนิพิพาน ๙๐๕ - ๙๐๖
 พระพุทธเจาทรงแสดง
 ยมกปาฏิหาริย ๙๐๗ - ๙๐๘
 เสด็จดาวดึงสโปรด
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    อดตีพระพุทธมารดา             ๙๐๙
 เสด็จลงจากเทวโลก ๙๑๐
พระอัครสาวกปรินพิพาน  ๙๑๑ - ๙๑๒
 พระพุทธเจาเสด็จ
     ดบัขนัธปรนิพิพาน  ๙๑๓ - ๙๑๕
การแจกพระบรมสารีรกิธาตุ  ๙๑๖ - ๙๑๗
พญามารถูกพระอุปคตุต
     ผกูไวดวยฤทธ์ิ  ๙๑๘ - ๙๒๐
ความเส่ือมสญู ๕ ประการ             ๙๒๑
 พระประวัตสิมเด็จพระมหาสมณเจา
กรมพระปรมานุชติชโินรส ๙๒๒
 บันทึกความเปนมาและขอสงัเกต ๙๒๓

มงคลวจนะ (เสยีงธรรมอันประเสรฐิ)
อานโดย อ.เพญ็ศรี  อินทรทัต
 สมเดจ็พระญาณสังวร
สมเดจ็พระสังฆราช สกลมหาสงัฆปรณิายก ๙๒๔
พระบรมราโชวาทเก่ียวกับศาสนาและจริยธรรม
พระบาทสมเด็จพระเจาอยหูวั            ๙๒๕
พระธรรมโกศาจารย (พทุธทาสภิกขุ)
คาของครู ๙๒๖ - ๙๒๗
ภาษาคน - ภาษาธรรม            ๙๒๘
ขอคดิเร่ืองมงัสวิรตัิ            ๙๒๙
พระอาจารยมัน่ ภูรทิตัโต
อุบายแหงวิปสสนา อันเปนเคร่ืองถายถอนกิเลส ๙๓๐
พระอาจารยฝน อาจาโร
ดวงดี ไมดี            ๙๓๑
 พระโพธิญาณเถระ (หลวงพอชา สภัุทโท)

สต ิแมบทของผเูจรญิกรรมฐาน            ๙๓๒
พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตโต)
พระอริยะ กบั ผวิูเศษ            ๙๓๓
พระพรหมมังคลาจารย (ปญญานันทภิกขุ)
พทุธวิธสีะเดาะเคราะห โศก - โรค - ภัย    ๙๓๔
พระราชสังวรญาณ (หลวงพอพธุ ฐานิโย)

สรางสุขดวยศีล            ๙๓๕
บุศรนิทร
คณุภาพการศึกษาควรมงุเนนในเร่ืองใด    ๙๓๖
อาจารยสมทรง ปุญญฤทธ์ิ
พระรัตนตรัย และการเขาถึง, ๙๓๗

รวมนิทานธรรม ของ นริาลยั
อานโดย อ.เพญ็ศรี  อินทรทัต ๙๓๘
หมาหางดวน   ๙๓๙ - ๙๔๐
ผใูหญมาไปสมัมนาเมืองนรก   ๙๔๑ - ๙๔๒
ครอบครวัตัวดี ๙๔๓
แมอีหนูช ู๒ นิว้ ๙๔๔
วิธหีาลูกสะใภ ๙๔๕
เลือดแมเพ่ือลกู   ๙๔๖ - ๙๔๘
เลขสามตวั ๙๔๙
จตินำไป ๙๕๐
ดวงใจแม   ๙๕๑ - ๙๕๓

๘๔ นิทานเทียบสุภาษิตไทย ของ ทองคำ ศรหีอุไร
อานโดย อ.เพญ็ศรี  อินทรทัต ๙๕๔
คำนำ ๙๕๕
เร่ือง ฟงไมไดศพัทจบัมากระเดียด ๙๕๖
เร่ือง จบังขูางหาง ๙๕๗
เร่ือง พงุหอกเขารก ขีน้กปลายไม ๙๕๘
เร่ือง กระตายหมายจันทร ๙๕๙
เร่ือง นำ้เช่ียวอยาขวางเรือ ๙๖๐
เร่ือง กระตายต่ืนตูม ๙๖๑
เร่ือง เห็นชางเทาหมู ๙๖๒
เร่ือง เห็นเขาข้ึนคานหาม ๙๖๓
เร่ือง ตาบอดไดแวน ๙๖๔
เร่ือง ตัง้หมอใหญใหหมาถาม ๙๖๕
เร่ือง มเีมียสาวอยาฝากแมยาย ๙๖๖
เร่ือง กินแลวนอนผีใหพรไดลากขากดี ๙๖๗
เร่ือง ไมเทายาวกวาถอ ๙๖๘
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คำพอคำแม ของ พระมหาโพธวิงศาจารย
อานโดย อ.เพญ็ศรี  อินทรทัต ๙๗๖
คำปรารภในการจัดทำ ๙๗๗
เร่ือง ครอบครวัอบอนุ ๙๗๘
เร่ือง บัวในตม ๙๗๙
เร่ือง ยอมโงบางก็ดี ๙๘๐
เร่ือง ความเกรงใจ ๙๘๑
เร่ือง ความรับผดิชอบ ๙๘๒
เร่ือง คตูอสทูีแ่ทจรงิ ๙๘๓
เร่ือง รหูนาไมรใูจ ๙๘๔
เร่ือง เล้ียงลูกใหดี ๙๘๕
เร่ือง คตูอสทูีแ่ทจรงิ ๙๘๖
เร่ือง คนใจบอด ๙๘๗
เร่ือง คนหลักลอย ๙๘๘
เร่ือง ความถือตวั ๙๘๙
เร่ือง อานตัวใหออก ๙๙๐
เร่ือง ปนน้ำเปนตัว ๙๙๑
เร่ือง กตัญูตอตวัเอง ๙๙๒

เร่ือง เขาเมืองตาหล่ิว ๙๖๙
เร่ือง กนิปูนรอนทอง ๙๗๐
เร่ือง หนาไหวหลังหลอก ๙๗๑
เร่ือง อยาวางใจคน ๙๗๒
เร่ือง ตอหนาวามะพลับลบัหลงัวาตะโก ๙๗๓
เร่ือง ความวัวยังไมทนัหาย ๙๗๔
เร่ือง ดชูางใหดหูาง ดนูางใหดแูม ๙๗๕

บทสวดมนตและเพลงธรรมะ
สวดมงคลสูตร - แปลไทย ๙๙๓
สวดอัปมญัญาภาวนา แปลไทย ๙๙๔
พทุธชัยมงคลคาถา (ธเิบต) ๙๙๕
มลู ๓ กรรมบถ ๑๐ (อินเดีย) ๙๙๖
เพลง ความสุข ๙๙๗
เพลง เปนมนษุยหรือเปนคน ๙๙๘
เพลง คตธิรรมของธรรมสภา “ชัง่มนั” ๙๙๙ ผูดำเนินการผลิตและสรางสรรค 089-2105133

ÃÒÂ¡ÒÃCD.pmd 26/2/2558, 19:5418



ÃÒÂ¡ÒÃCD.pmd 26/2/2558, 19:5419



ÃÒÂ¡ÒÃCD.pmd 26/2/2558, 19:5420


