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คำปรารภ

 เปนที่ทราบกันโดยทั่วไปในหมูภิกษุสามเณรและญาติโยมผูใฝใน

การศึกษาตามแนวทางของพระพุทธศาสนาวา สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย

(ปยุตฺโต) มีผลงานธรรมะท่ีนิพนธข้ึนและบรรยายไวในโอกาสตางๆ มากมาย 

และถูกนำมาตีพิมพเปนหนังสือหรือเผยแพรออกไปในรูปของเสียงเทศน 

หรือวีดิทัศน ซึ่งในบรรดางานที่เปนธรรมเทศนานั้น หลายเรื่องไดรับการ

เผยแพรทั้งในรูปของหนังสือและแผนบันทึกเสียง

 เนื่องจากผลงานที่มีจำนวนมากและมีเนื้อหาสารธรรมที่เชื่อมโยง

ถึงกัน แมจะเขียนหรือแสดงไวในวาระท่ีแตกตาง ทำใหผูศึกษาคนควาตองใช

เวลายาวนานในการสืบคนอุเทศธรรมท่ีสนใจ ดังน้ัน เพ่ือลดภาระและรนเวลา

ในการคนหา วัดญาณเวศกวันจึงปรับปรุงระบบสืบคนผลงานธรรมนิพนธและ

ธรรมบรรยายของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) ท่ีเผยแพรทาง

เว็บไซตของวัด ขณะเดียวกันไดจัดทำหนังสือน้ีข้ึนเปนอุปการะอีกทางหน่ึงดวย

 หนังสือรวมธรรมเทศนาของ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. 

ปยุตฺโต) เลมน้ี ตีพิมพรายช่ือธรรมบรรยายท่ีวัดนำออกเผยแพรในรูปของเทป

และแผนซีดีท่ีจัดเปนชุดตางๆ ยอนหลังไปกวา ๒๐ ป นำมาจัดไวเปนหมวดหมู 

พรอมท้ังแสดงรายช่ือธรรมนิพนธท่ีมีเน้ือหาเก่ียวของกับธรรมบรรยายน้ัน ซ่ึง

ผูสนใจสามารถสแกน QR code ท่ีปรากฏอยูในหนาธรรมะแตละชุด เพ่ือรับฟง

หรือดาวนโหลดไฟลเสียงจากเว็บไซตของวัดไดอยางสะดวกรวดเร็ว

 ในการจัดทำระบบสืบคนคร้ังน้ี ไดรับคำแนะนำและความชวยเหลือ

จากคุณสมรักษ นุมนาค และคุณศุภพงษ อารีประเสริฐกุล เปนอยางมาก จึง

ขออนุโมทนาทานที่ไดบำเพ็ญอัตถจริยา มาในโอกาสนี้ดวย

       วัดญาณเวศกวัน

     ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๒

 



สารบัญ

หมวด พุทธประวัติและประวัติศาสตร
 จาริกบุญ จารึกธรรม

 จากอินเดีย สูเอเชีย

 เลาเรื่องใหโยมฟง ชุดที่ ๑

 เลาเรื่องใหโยมฟง ชุดที่ ๒

 ชาวพุทธนั้น ความรูฐานก็มั่น ความรูทันก็มี

หมวด หลักธรรมและการปฏิบัติ
 ตามพระใหมไปเรียนธรรม

 คุยกับเณร พอใหเห็นธรรม

 ทุกวันสำคัญ ชวนกันเจริญธรรม

 หลักพุทธศาสนา จากวันสำคัญ และประเพณี

 จากจิตวิทยา สูจิตภาวนา

 ปฏิบัติธรรมถูกทาง สรางบุญก็ได ไปนิพพานก็ถึง

 ถารูขั้นนี้ได ก็เริ่มถึงเนื้อในของพระพุทธศาสนา

 หลักพุทธศาสนา ตองศึกษาใหชัด

 โอวาทในพรรษา

หมวด ธรรมะในชีวิตประจำวัน
 ธรรมประจำวัย

 ธรรมะกับการศึกษา

 การศึกษา ตองนำพาสังคมไอที

 งานก็ไดผล คนก็เปนสุข

 รักนั้นดีแน แตรักแทดีกวา

 ธรรมะทั่วไป

 พอรูทางก็สุขเเท

 ฟงทีไรไดสุขทุกที

 ความสุขทุกแงทุกมุม

๑
๒

๓

๔

๕

๖

๗
๘

๑๐

๑๑

๑๒

๑๓

๑๔

๑๕

๑๖

๑๗

๑๙
๒๐

๒๑

๒๒

๒๓

๒๔

๒๕

๒๖

๒๗

๒๘



๒๙
๓๐

๓๑

๓๒

๓๓

๓๔

๓๕

๓๗
๓๘

๓๙

๔๐

๔๑

๔๒

๔๓
๔๔

๔๕

๔๖

๔๗

๔๘

๔๙
๕๐

๕๑

๕๒

๕๓

๕๔
๕๖
๕๙
๖๑

หมวด ธรรมะกับการศึกษา
 หลักการศึกษา

 หลักชาวพุทธ

 องคหลักของการศึกษา

 การศึกษา มองหาบทบาทพอแม

 การศึกษาเชิงปฏิบัติการ

 ถาไปถึงปญญา ก็ไมมัวหาจริยธรรมสากล

หมวด ธรรมะกับความเชื่อของคนไทย
 พุทธศาสนากับความเชื่อในสังคมไทย

 มองสิบชั้น ดูสิบดาน จะเห็นภาพ หมา-นุษย สันดานกา

 กระแสจตุคามฯ ไหลทวมมาแลวก็แหงไป

 จะถือพุทธ และรักษาธรรมได เรื่องอยางนี้ตองเขาใจ อยาใหเพี้ยน

 บูชาพระพรหมจนองคพัง ก็ยังไมรูจักทาวมหาพรหม

หมวด ธรรมะกับวิชาการ
 พุทธศาสนาในฐานะเปนรากฐานของวิทยาศาสตร

 ธรรมะกับวิชาชีพ

 ขอคิดใหสังคม

 วิถีชีวิต วิถีสังคม และการพัฒนา

 ชวยกันนำพาประเทศไทย 

        ใหกาวไปอยางสงางามในทามกลางประชาคมโลก

หมวด ธรรมะกับการเมืองการปกครอง
 ธรรมะสูการเมือง

 เมื่อประชาธิปไตยที่ไมประสีประสา มาเจอปญหาศาสนาประจำชาติ

 วิกฤตบานเมืองวันนี้ โอกาสที่มีควรเปนของใคร

 จะทำอยางไรกับวิกฤตการเมืองวันนี้

หมวด ธรรมบรรยายภาคภาษาอังกฤษ
หมวด ธรรมบรรยายป ๒๕๖๐ - เมษายน ๒๕๖๑
วิธีการใชหนังสือ
ชองทางติดตามขอมูลขาวสาร ความเคลื่อนไหว





พุทธประวัติ
และ

ประวัติศาสตร



๑.ยอนทางเขาสูแดนพุทธภูมิ 
๒.เฝาพระพุทธเจาถึงที่ประทับ 
๓.ความยิ่งใหญที่ทำใหทั้งเจริญและเสื่อม 
๔.หัวใจธรรม จากจ�ดศูนยกลาง 
๕.โพธิพฤกษ - โพธิญาณ 
๖.จ�ดเริ่มของแผนดินธรรม 
๗.ถาสังเวชเปน ก็จะไดเห็นธรรมกาย
๘.ที่ประกาศอิสรภาพของมนุษย 
๙.ทางสายกลาง เพื่อชีวิตสังคมที่สุขสมบูรณ 
๑๐.รักษาธรรม คือรักษาความเปนไท 

จาริกบุญ จารึกธรรม ตามทางพุทธกิจ กาลานุกรม จารึกอโศก รูภัยของพระพุทธศาสนาฯ

จาริกบุญ จารึกธรรม

หมวด พุทธประวัติและประวัติศาสตร
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุต ฺโต)

๒

หนังสือที่เกี่ยวของ

ลำดับ
๐๑
๑๐
ตอน

๖๙๘.๐๗
นาที



๑.มองสงครามอเมริกา-ทาลีบัน ผานภูมิหลังของชมพูทวีป ตอนที่ ๑
๒.มองสงครามอเมริกา-ทาลีบัน ผานภูมิหลังของชมพูทวีป ตอนที่ ๒
๓.มองสงครามอเมริกา-ทาลีบัน ผานภูมิหลังของชมพูทวีป ตอนที่ ๓ 
๔.มองสงครามอเมริกา-ทาลีบัน ผานภูมิหลังของชมพูทวีป ตอนที่ ๔ 
๕.ภัยแหงพระพุทธศาสนาในประเทศไทย 
๖.มลายูสูแหลมทอง 
๗.ศูนยพุทธโลก ที่เชื่อมสามัคคี และมีดีใหเขาโดยที่เราไมเสียตัว ตอนที่ ๑ 
๘.ศูนยพุทธโลก ที่เชื่อมสามัคคี และมีดีใหเขาโดยที่เราไมเสียตัว ตอนที่ ๒ 
๙.ศูนยพุทธโลก ที่เชื่อมสามัคคี และมีดีใหเขาโดยที่เราไมเสียตัว ตอนเสริม 

สถานการณพระพุทธศาสนา

จากอินเดียสูเอเชีย

หมวด พุทธประวัติและประวัติศาสตร
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุต ฺโต)

ลำดับ
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๙
ตอน

๗๒๕.๕๓
นาที

๓

จาริกบุญ จารึกธรรม ตามทางพุทธกิจ กาลานุกรม จารึกอโศก รูภัยของพระพุทธศาสนาฯ

หนังสือที่เกี่ยวของ



๔

ทำอยางไรจะหายโกรธ ธุดงค ทำอะไรฯ สันติภาพฯ มองสันติภาพโลกฯ กาวไปในบุญ

หนังสือที่เกี่ยวของ

๑.เมื่อพระพุทธองค ทรงผจญคนโกรธ
๒.เพราะโกรธหาย จึงไดสุข
๓.พระเจาพิมพิสาร ราชวงศปตุฆาต 
๔.วัดเวฬุวัน จากปจจ�บันสูอดีต 
๕.โยมเที่ยวอินเดีย พระเลาประวัติศาสตร
๖.เลาเรื่องเมืองพาราณสี 
๗.ความหมายของ อัตตา 
๘.กาลเวลา 
๙.อานิสงสของศีล 
๑๐.ทำกิจ ทำจิต 
๑๑.พระ กับ ธรรมวินัย 
๑๒.สิกขาบทนอกปาติโมกข แถมเรื่อง สีของจีวร
๑๓.สังขารในขันธ ๕ กับ สังขารในไตรลักษณ
๑๔.ศัพทหลากหลายในหนังสือ พุทธธรรม
๑๕.ความหมายที่ถูกตองของ ทรมาน
๑๖.ความหมายที่ถูกตองของ ภาวนา
๑๗.ตัณหา มานะ ทิฏฐิ

๑๘.เสรีภาพ เสรีธรรม
๑๙.ความสงบ
๒๐.เครื่องมือวัดความเจริญของชาวพุทธ
๒๑.ขยายความเรื่อง ศรัทธ
๒๒.ขยายความเรื่อง ศีล
๒๓.ขยายความเรื่อง สุตะ
๒๔.ขยายความเรื่อง จาคะ
๒๕.ขยายความเรื่อง ปญญา
๒๖.สันโดษ ธุดงค
๒๗.มนุษยธรรม เทวธรรม อริยธรรม
๒๘.อุโบสถ คืออะไร ถืออยางไร
๒๙.ประโยชนที่พึงมุงหมายในชีวิต
๓๐.การอุปถัมภค้ำชูพระศาสนา
๓๑.สันติภาพเกิดขึ้นไดอยางไร
๓๒.ธรรมของสัตตบุรุษ
๓๓.สังฆทาน

เลาเรื่องใหโยมฟง
ชุดที่ ๑

หมวด พุทธประวัติและประวัติศาสตร
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุต ฺโต)

ลำดับ
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ตอน

๕๕๕.๑๓
นาที



๕

ประชาธิปไตยไมยากฯ การเมือง แคที่พระฯ ไตรลักษณ โพชฌงค สามไตร

หนังสือที่เกี่ยวของ

๑.เมื่อชีวิตมีปญหา ตองใชปญญาแก
๒.ปญญาในชาดก เรื่องที่ ๑
๓.ปญญาในชาดก เรื่องที่ ๒
๔.ปญญาของพระกุณฑลเกสีเถรี
๕.ปญญาระดับสามัญ
๖.ทางเกิดของปญญา
๗.การบำเพ็ญปญญาบารมี
๘.วิธีเจริญปญญา
๙.เกร็ดความรูเรื่องบทสวดมนต
๑๐.พุทธคุณ ขอที่ ๑ สุคโต
๑๑.พุทธคุณ ขอที่ ๒ อรหัง
๑๒.พุทธคุณ ขอที่ ๓ สัมมา
๑๓.พุทธคุณ ขอที่ ๔ วิชชาจรณะสัมปนโน
๑๔.พุทธคุณ ขอที่ ๕ โลกวิทู
๑๕.พุทธคุณ ขอที่ ๖ อนุตตโร ปุริสทัมมสารถิ
๑๖.พุทธคุณ ขอที่ ๗ สัตถา เทวมนุสสานัง

๑๗.พุทธคุณ ขอที่ ๘ พุทโธ
๑๘.พุทธคุณ ขอที่ ๙ ภควา
๑๙.สมาธิ-อธิจิตตสิกขา-ขันติ
๒๐.ธรรมะกับการเลือกตั้ง
๒๑.ไตรลักษณ ในชีวิตประจำวัน
๒๒.ชวนฟงเรื่องพระเวสสันดร 
    กอนประณามวาทานทิ้งลูกเมีย
๒๓.ลิงในนิทานชาดก
๒๔.สัพพาสวสังวรสูตร  พระสูตร
    อันวาดวยการตัดอาสวะทั้งปวง
๒๕.พระพุทธบาท ริมฝงน้ำนัมมทา
๒๖.มหาสาโรปมสูตร พระสูตร
    อันวาดวยอุปมาแหงแกนไม
๒๗.อุตตรานันทมารดา 
    อุบาสิกายอดอุปฏฐาก
๒๘.โพชฌงค องคธรรมเพื่อความรูแจง

เลาเรื่องใหโยมฟง
ชุดที่ ๒

หมวด พุทธประวัติและประวัติศาสตร
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุต ฺโต)

ลำดับ
๐๔
๒๘
ตอน

๕๒๒.๒๕
นาที



๖

ตอบ ดร.มารตินฯ ทัศนะของพระพุทธฯ คนไทย ใชกบเฒา?รูภัยของพระพุทธฯ

หนังสือที่เกี่ยวของ

๑.พระไตรปฎกบาลีนี้ รักษากันมาอยางไร จึงไดคงอยูเปนหลัก
๒.ภาษาบาลี รูจักกันแคไหน
๓.บวชภิกษุณี เมื่อรูเรื่องแจมแจงและมีใจดี ก็มาชวยกันดู
๔.บวชภิกษุณี มีขอควรรูประกอบไว
๕.ปญหาภิกษุณี คิดใหดี ก็ไมยาก
๖.คนเชนไร จะรักษาธรรมไวไดในสังคม ตอน ๑ 
๗.คนเชนไร จะรักษาธรรมไวไดในสังคม ตอน ๒
๘.คนเชนไร จะรักษาธรรมไวไดในสังคม ตอน ๓ 
๙.พุทธแคไหนคือเถรวาท พุทธอยางไรเปนมหายาน ตอน ๑ 
๑๐.พุทธแคไหนคือเถรวาท พุทธอยางไรเปนมหายาน ตอน ๒
๑๑.ภัยแหงพระพุทธศาสนาในประเทศไทย 
๑๒.เถรวาทของคอลัมนิสต กับเถรวาทตามหลักที่ไมผิด ตอน ๑ 
๑๓.เถรวาทของคอลัมนิสต กับเถรวาทตามหลักที่ไมผิด ตอน ๒
๑๔.เถรวาทของคอลัมนิสต กับเถรวาทตามหลักที่ไมผิด ตอน ๓
๑๕.เถรวาทของคอลัมนิสต กับเถรวาทตามหลักที่ไมผิด ตอน ๔

การศึกษาพุทธปญญา

ชาวพุทธนั้น
ความรูฐานก็มั่น
ความรูทันก็มี

หมวด พุทธประวัติและประวัติศาสตร
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุต ฺโต)

ลำดับ
๐๕
๑๕
ตอน

๗๖๕.๐๒
นาที



หลักธรรม
และ

การปฏิบัติ



๘

ตามพระใหมไปเรียนฯ พิธีกรรมฯ ทุกขสำหรับเห็นฯ บทนำสูพุทธธรรม วินัย: เรื่องใหญฯ

หนังสือที่เกี่ยวของ

๑.บวชอยางไร พอแมปูยาตายาย จะไดบุญมาก 
๒.พอบวชพนอกพอแม ตองรูใหแน วาจะมีชีวิตเปนอยูอยางไร
๓.พอบวชเสร็จเปนพระใหม อะไรทำได ทำไมได ตองรูทันที 
๔.พอเขาสูศาสนา ก็เห็นการบูชา จึงตองรูวาจะบูชาอยางไรดี 
๕.ชีวิตพระใหม เริ่มตนอยางไร จึงจะพอใหชื่นใจวาเราไดบวชเรียน 
๖.จะอยูวัดบานหรืออยูวัดปาก็นาศรัทธา ถามีธรรมใหแกประชาชน 
๗.ตัวมีชื่อวาเปนพระ แตถาไมปฏิบัติใหถูก ก็แคคือกันกับหมอผี 
๘.สวดมนตเปนเรื่องใหญ สวดกันทำไมตองรูใหชัด 
๙.พุทธศาสนาเกิดขึ้นมา มิใชวาพิธีกรรมจะไรความหมาย 
๑๐.ถาไมถือแบบงมงาย ก็อาจใชพิธีกรรมมาสื่อธรรมใหถึงคน 
๑๑.วัตถุมงคลตองใชผูกใจประชาชนไวกับธรรม 
๑๒.เอาวัตถุมงคลมาเปนบันได พัฒนาคนไปใหพนวัตถุมงคล 
๑๓.นับถือเทวดายังพอฟง แตถามัวหวังพึ่งขอผล 
    ก็หลนจากอริยมรรคไมเหลือดี
๑๔.ถารูภูมิหลังของอินเดียสักหนอย 
    ก็จะคอยเห็นแกนของพระพุทธศาสนา 
๑๕.มนุษยเปนสัตวประเสริฐขึ้นมาเลยก็หาไม 
    แตประเสริฐไดดวยการฝก
๑๖.ธรรมะมีความหมายมากมาย แตรูไวแค ๔ ก็พอ
๑๗.ถาอยูแคความรูสึกก็เปนคนพาล ถาเอารูมาประสานได 
    ก็อาจเปนบัณฑิต  

๑๘.การศึกษาเริ่มที่ตาหู จะดูฟงไดแคตัณหา หรือไปถึงปญญา 
    นี่คือตัวตัดสิน
๑๙.อารยธรรมมนุษยหนีวงจรเจริญแลวเสื่อมไมได
    เพราะวายวนอยูแคในกระแสตัณหา
๒๐.อะไรกันคนไทย ยังไมรูจักวาสันโดษอยางไหนดี อยางไหนไมดี
๒๑.อยาเอาความอยากที่ชั่วรายมาปะปน 
    ความอยากที่เปนกุศลนั้นเราตองมี
๒๒.คนดอยพัฒนา มัวรอเทวดาใหมาชวย 
    อารยชนรูจักพึ่งตนและชวนคนใหรวมดวยชวยกัน
๒๓.อิทธิบาท ๔ อยาดีแตรูจักชื่อ ตองรูเขาใจ เอาไปใชใหไดดวย 
๒๔.แคเมตตากรุณา คนไทยก็หลงปา ไปไมถึงมุทิตาอุเบกขาสักที 
๒๕.ประเทศพุทธอยางไทย ทำไมไมเจริญอยางฝรั่ง
๒๖.บอกวาไทยนับถือพุทธเจริญไมมาก ขอถามหนอยวา 
    คนไทยเอาพุทธมาปฏิบัติมากแคไหน 
๒๗.ถาเขาถึงความจริงของธรรมชาติ แลวเอามาจัดการชีวิต
    และสังคมใหดีได ก็จบความหมายของพระพุทธศาสนา
๒๘.โยมขอศีล พระใหสิกขาบท ขอสมาธิ ใหกรรมฐาน 
    ขอปญญา ใหคำสอนหรือขอพิจารณา
๒๙.แมจะมีเพียงวินัยโดยธรรมชาติอยางฝูงนกและกลีบดอกไม 
    ก็ยังดีกวาคนไรปญญา ไมรูจักวินัย
๓๐.การพัฒนาชีวิตพัฒนาสังคมจะไมลมสลาย ถาวินัยยังอยูเปนฐาน 

ตามพระใหม
ไปเรียนธรรม

(๑)

หมวด หลักธรรมและการปฏิบัติ
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุต ฺโต)

ลำดับ
๐๖
๖๐
ตอน

๓๓๓๑.๔๒
นาที



๙

หลักแมบทฯ การศึกษาเริ่มตนฯ สอนนาค-สอนฑิตฯ รุงอรุณของการศึกษา ปฏิสัมภิทา ๔ ฯ

หนังสือที่เกี่ยวของ

๓๑.ฝกคนครบ ๓ แดน คนก็จะพัฒนา ๔ ดาน
๓๒.ฝกคน ๓ แดน คนก็เดินไปในวิถีชีวิตดีงามที่เรียกวามรรค 
๓๓.มรรคมีองค ๘ ก็กระจายออกไปจากวิถีชีวิตดีงาม ๓ แดน นี่เอง
๓๔.อยากไดสมาธิกันนักหนา ถาไมเอาสติมานำหนา ทางสำเร็จก็ไมมี 
๓๕.อยากเปนคนมีปญญาดี ถาสติไมมี ก็หมดทางเจริญปญญา
๓๖.ปญญาเปนแดนยิ่งใหญ ตองพัฒนากันไป จนกลายเปนโพธิญาณ
๓๗.ในยุคขาวสารตองมีปญญาแตกฉาน ทั้งภาครับและภาคแสดง 
๓๘.นับถือพระพุทธศาสนา ไมใชแคมีที่พึ่งพาไวยึดเหนี่ยวหรือปลอบประโลมใจ 
๓๙.ถานับถือพระรัตนตรัย ไมตองมีใครมาเคี่ยวเข็ญ 
    ก็สำนึกถึงความจำเปนที่จะตองฝกตนยิ่งขึ้นไป
๔๐.ญาติโยมก็รักษาอุโบสถ พระสงฆก็ลงอุโบสถ 
    เปนมาเปนไปและแตกตางกันอยางไร 
๔๑.ถาพึ่งพระรัตนตรัยถูกตอง 
    ก็จะกาวตอขึ้นไปถึงธรรมจนจบที่เปนอิสระแท ไมตองพึ่งอะไรๆ 
๔๒.แมจะพูดถึงอริยสัจ ๔ กันสักเทาไร ก็ไมมีทางเขาใจ 
    ถาไมรูหลักหนาที่ตออริยสัจ
๔๓.กอนจะเขาเนื้อ มาดูหนังอริยสัจกันกอน 
๔๔.ดูขันธ ๕ ใหเห็นการทำงานของชีวิต 
    พอไดพื้นความเขาใจที่จะไปเรียนอริยสัจ 
๔๕.ดูมรรคมีองค ๘ ใหเห็นวิถีชีวิตที่ดีงาม วาดำเนินไปอยางไร
๔๖.ทางชีวิตดีงามมีอยูก็ดีแลว แตคนที่ยังอยูนอกทางเลา 
    ทำอยางไรจะใหเขาเขามาเดิน
๔๗.ถึงไมมีใครไปพามา ถาคนมีโยนิโสมนสิการ 
    เขาก็มาเขาทางที่ถูกได ดวยตัวเขาเอง

๔๘.แสงอรุณยืนยันการขึ้นมาของดวงอาทิตย 
    แลวอะไรเปนบุพนิมิตของการเขาสูวิถีชีวิตที่ดีงาม ตอนที่ ๑ 
๔๙.แสงอรุณยืนยันการขึ้นมาของดวงอาทิตย 
    แลวอะไรเปนบุพนิมิตของการเขาสูวิถีชีวิตที่ดีงาม ตอนที่ ๒
๕๐.ทางชีวิตของอารยชน เริ่มตนดวยปจจัย ๒ 
    มีหนวยหนุนประคองอีก ๕ รวมเปนแสงอรุณ ๗ รัศมี 
๕๑.หลักปฏิบัติใหญคือ ไตรสิกขา แตทานใหชาวบานทำบุญดวย 
    ทาน ศีล ภาวนา ชาวบานไมตองศึกษาหรืออยางไร
๕๒.รักษาศีล ๘ อยาพูดแควาไดบุญ ตองรูวาศีล ๘ 
    มาหนุนใหกาวไปสูการพัฒนาจิตใจและปญญาอยางไร
๕๓.ถารูคุณคาของศีล ๘ ถูกตองแลว จะรักษาอุโบสถแบบไหนๆ 
    ก็เลือกไดอยางสมเปนพุทธชน 
๕๔.จะไปนั่งสมาธิ หรือเขาวิปสสนา 
    ก็มาทำความเขาใจใหมีพื้นกันไวกอน 
๕๕.หนีทุกขอยากมีสุขกันนัก แตไมรูจักวาเจอมันเขาจะเอาอยางไร 
๕๖.หาความสุขไมเปน จะเหมือนเชนสุนัขคาบเนื้อ 
    จะเอาเงาในน้ำ สุขที่มีก็หมด สุขที่หมายก็ละลาย
๕๗.ชีวิตและสังคมทุกขระทมถึงขั้นวิกฤต 
    ก็เพราะคนจมติดอยูแคความสุขที่พึ่งพาการเสพ
๕๘.เรามีความสุขไวในตัวเลยดีกวา 
    อยาเปนอยางคนที่เขาขาดไรความสุข แลวจึงตองไปเที่ยววิ่งหา 
๕๙.สุขแทมีทุกที่ทุกเวลา ไมตองหาไมตองสราง 
๖๐.คนจะพัฒนาได ตองมีวินัยเปนฐาน วินัยพระยังเหลือ 
    สังคมพุทธไทย เมื่อฐานหาย ตองรีบฟนวินัยใหทันกอนจะวอดวาย

ตามพระใหม
ไปเรียนธรรม

(๒)

หมวด หลักธรรมและการปฏิบัติ
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุต ฺโต)

ลำดับ
๐๖
๖๐
ตอน

๓๓๓๑.๔๒
นาที



๑๐

สามไตร ปฏิสัมภิทา ๔ ฯ บวชเณร เห็นชีวิตฯ

หนังสือที่เกี่ยวของ

๑.พิธีบรรพชา
๒.ธรรมปฐมนิเทศ
๓.รูจักบทสวดมนต กอนเริ่มตนสาธยาย
๔.นับเลขอยางไร ใหเกิดสมาธิ 
๕.พุทธคุณ ๓ 
๖.สารัตถะของสมาธิ 
๗.ธรรมปฏิสันถาร 
๘.ฟงเรื่องอนันตริยกรรมผานตำนาน
๙.ธรรมคุณ ๖ 
๑๐.สังฆะ สังคมแหงการฝกฝนพัฒนา
๑๑.พระรัตนตรัยคืออะไร
๑๒.ที่พึ่งทางใจ กับ เครื่องฝกทางกาย
๑๓.สมมติสงฆ-อริยสงฆ 
๑๔.กายสามัคคี จิตสามัคคี
๑๕.ภิกษุ - สมณะ - บรรพชิต

๑๖.อริยสัจ ๔ ตอนที่ ๑ 
๑๗.อริยสัจ ๔ ตอนที่ ๒ 
๑๘.สยามนิกายในลังกา 
๑๙.มนุษย ประเสริฐไดดวยการฝก 
๒๐.ดานใดของชีวิต ที่ตองคิดพัฒนา ๑
๒๑.ดานใดของชีวิต ที่ตองคิดพัฒนา ๒ 
๒๒.ประวัติพระเจาอโศก
๒๓.โอวาทวันลาสิกขา 
๒๔.โอวาทวันเด็ก ๒๕๓๓ 
๒๕.โอวาทวันเด็ก ๒๕๓๕ 
๒๖.โอวาทวันเด็ก ๒๕๔๑ 
๒๗.ยิ่งยากยิ่งไดมาก
๒๘.ปฏิสัมภิทามรรค ปญญาแตกฉาน
๒๙.พิธีบรรพชาสามเณร
๓๐.พรปใหม พ.ศ.๒๕๕๘

คุยกับเณร
พอใหเห็นธรรม

หมวด หลักธรรมและการปฏิบัติ
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุต ฺโต)

ลำดับ
๐๗
๓๐
ตอน

๘๖๗.๔๕
นาที



หลักสูตรอารยชน หลักกรรมฯ เชื่อกรรม รูกรรมฯ กฐินมาฯ ปใหม ตอนรับฯ

หนังสือที่เกี่ยวของ

๑๑

๑.วาเลนไทน สูความรักแทที่ยิ่งใหญ
๒.มาฆบูชาจะแซงวาเลนไทน 
  เมื่อรักของนักให มาแทนรักของนักหา
๓.คนไทยตองเขมแข็งดวยปญญา 
  จงลุกขึ้นมากาวหนาไป
๔.ความรุนแรงเกิดจากความออนแอ 
  ความเปนกลางแท อยูที่ถือความถูกตอง
๕.ถาเกงจริง ตองสามารถทำให
  คนทั้งหลาย มีความสุข
๖.จะเปนพระตองมีวินัย 
  จะเปนชาวพุทธได ก็ตองมีหลัก
๗.เมื่อเริ่มตนจริงจังตั้งหลักได 
  ทางไปขางหนา ก็จะมองเห็น

๘.เลิกพูดเสียที เกิดมาใชกรรม
๙.ถวายเทียน ๙ วัด ไดบุญมากพอไหม
๑๐.เขาพรรษา ควรรูอะไร
๑๑.เขาพรรษา 
    กับอุดมคติของพระพุทธศาสนา
๑๒.ปวารณาฝกวาจา พัฒนาคน 
    ทำชุมชนใหสามัคคี
๑๓.เปดปากเปดใจ ใชวาจาแกกรรม 
    ทำประโยชน
๑๔.ทอดกฐินไป ใหไดกฐินมา
๑๕.กฐิน ความสามัคคีของคนที่เจริญ
๑๖.ปใหม ตอนรับ หรือทาทาย
๑๗.พรปใหม ไมใชแคใหรวย

ทุกวันสำคัญ
ชวนกันเจริญธรรม

หมวด หลักธรรมและการปฏิบัติ
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุต ฺโต)

ลำดับ
๐๘
๑๗
ตอน

๗๔๑.๑๗
นาที



จาริกบุญ จารึกธรรม บทนำสูพุทธธรรม จัดงานวิสาขบูชาฯ อิทธิปาฏิหาริยเทวดา หลักสูตรอารยชน

หนังสือที่เกี่ยวของ

๑๒

๑.ที่ประกาศอิสรภาพของมนุษย
๒.โพธิพฤกษ - โพธิญาณ
๓.วิสาขบูชา เตือนชาวพุทธกาวใหถึงปญญา
๔.ทางสายกลาง เพื่อชีวิตสังคมที่สุขสมบูรณ
๕.สวดมนตเปนเรื่องใหญ สวดกันทำไมตองรูใหชัดี
๖.นับถือพุทธศาสนา อยาใหเพี้ยน
๗.นับถือเทวดายังพอฟง แตถามัวหวังพึ่งขอผล ก็หลนจากพุทธ
๘.นับถือเทวดายังพอฟง แตถามัวหวังพึ่งขอผล ก็หลนจากพุทธ
๙.หลักชาวพุทธ รูใหชัด จะไดเริ่มปฏิบัติกันเสียที ตอน ๑
๑๐.หลักชาวพุทธ รูใหชัด จะไดเริ่มปฏิบัติกันเสียที ตอน ๒

การศึกษาพุทธปญญา

หลักพุทธศาสนา
จากวันสำคัญ
และประเพณี

หมวด หลักธรรมและการปฏิบัติ
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุต ฺโต)

ลำดับ
๐๙
๑๐
ตอน

๕๙๖.๐๖
นาที



จากจิตวิทยา สูจิตภาวนา สมาธิแบบพุทธ สมาธิ ฐานสูสุขภาพจิตฯ ปฏิบัติธรรมใหถูกทาง สัมมาสติในพุทธธรรม

หนังสือที่เกี่ยวของ

๑๓

๑.จากจิตวิทยาสูจิตภาวนา
๒.ตำแหนงขอปฏิบัติทางจิตใจในพระพุทธศาสนา
๓.ความสัมพันธระหวางจิตภาวนากับปญญาภาวนา
๔.บุพภาคของการเจริญภาวนา
๕.ปลิโพธ
๖.เขาหากัลยาณมิตร เรียนกรรมฐานกับพระอาจารย
๗.เลือกหาที่สัปปายะ
๘.พิธีสมาทานกรรมฐาน
๙.พิธีสมาทานกรรมฐาน คุณพระรัตนตรัย
๑๐.สมาทานศีล อธิษฐาน แผเมตตา มรณสติ ระลึกถึงบุญ ขอหาม
๑๑.ความหมายของภาวนา กรรมฐาน อารมณ 
๑๒.กรรมฐานที่ใชในการเจริญสมถภาวนา
๑๓.กรรมฐาน ๔๐
๑๔.เกณฑในการเลือกกรรมฐาน
๑๕.จริต๖และหลักการดูจริต
๑๖.การเลือกกรรมฐานโดยพิจารณาใหเหมาะกับจริต
๑๗.ขีดขั้นของความสำเร็จที่กรรมฐานจะใหได
๑๘.ผลสำเร็จของจิตภาวนา การละนิวรณ สมาธิ ๓ อยาง
๑๙.สมาบัติ ๘ อภิญญา ๖
๒๐.ความกาวหนาในการปฏิบัติ นิมิต๓ ภาวนา ๓ ขั้น
๒๑.จากจิตภาวนาสูปญญาภาวนาตามวิธีสติปฏฐาน
๒๒.ความหมายของวิปสสนา
๒๓.วิปสสนาภูมิ ๖
๒๔.โพธิปกขิยธรรม ๓๗
๒๕.วิสุทธิ ๗
๒๖.วิปสสนาญาณ ๙

๒๗.ญาณ ๑๖
๒๘.ปริญญา ๓
๒๙.อนุปสสนา ๓
๓๐.ตัวอุปสรรคในกระบวนการปฏิบัติ
๓๑.ความจริงที่ถูกเปดเผยโดยวิปสสนา
๓๒.หลักการทั่วไปของสติปฏฐาน
๓๓.ความหมายของสติปฏฐาน
๓๔.อารมณของสติปฏฐานโดยยอ
๓๕.กายานุปสสนาสติปฏฐาน
๓๖.เวทนา-จิตตา-ธรรมานุปสสนาสติปฏฐาน
๓๗.ขอสังเกตและขอแตกตาง
๓๘.หลักการปฏิบัติ-ความมุงหมายและตัวทำงาน
๓๙.วิธีการกำหนดและวางใจ
๔๐.กระบวนวิธีปฏิบัติและเทคนิค
๔๑.การใชอานาปานสติโยงสูสติปฏฐานสี่
๔๒.ลำดับการปฏิบัติในอานาปานสติสูตร (๑๖ ขั้น)
๔๓.ขอควรทราบที่ ๑ (สิกฺขติ=ศึกษาวา ปชานาติ=รูชัดวา)
๔๔.ขอควรทราบที่ ๒ (สังขาร ๓)
๔๕.ขอควรทราบที่ ๓ (นิวรณ ๕ องคฌาน ๕ ธรรมสมาธิ ๕)
๔๖.ลำดับการปฏิบัติ
๔๗.หมวดที่ ๑ กายานุปสสนาสติปฏฐาน
๔๘.หมวดที่ ๒ เวทนานุปสสนาสติปฏฐาน
๔๙.หมวดที่ ๓ จิตตานุปสสนาสติปฏฐาน
๕๐.หมวดที่ ๔ ธรรมานุปสสนาสติปฏฐาน
๕๑.ความสำเร็จของการปฏิบัติ(โพชฌงค ๗)

จากจิตวิทยา
สูจิตภาวนา

หมวด หลักธรรมและการปฏิบัติ
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุต ฺโต)

ลำดับ
๑๐
๕๑
ตอน

๑๐๘๙.๔๐
นาที



ปฏิบัติธรรมใหถูกทาง กาวไปในบุญ ถาอยากพนวิกฤตฯ หลักสูตรอารยชน คนไทยใจไมแคบฯ

หนังสือที่เกี่ยวของ

๑๔

๑.ปฎิบัติธรรมใหถูกทาง ตอนที่ ๑
๒.ปฎิบัติธรรมใหถูกทาง ตอนที่ ๒
๓.มงคล
๔.วิถีการดำเนินชีวิตของชาวพุทธ
๕.พระธรรมปฎกชี้ทางหยุดฆาตัวตาย
๖.พินัยกรรมชีวิต ผลตอศาสนา 
๗.การทำบุญ 
๘.เราจะนับถือพระพุทธศาสนากันอยางไร
๙.การดำเนินชีวิตของคฤหัสถ
๑๐.คุณสมบัติของอุบาสกอุบาสิกา ๕ 
๑๑.อยาแคมารวมศูนย แตตองขึ้นใหสูง 
๑๒.คนไทยไมใจแคบ แตระวังไว อยาใหปญญาแคบ
๑๓.คนไทยมีบุญ แตไมรูจักใชบุญ

ปฏิบัติธรรมถูกทาง
สรางบุญก็ได
ไปนิพพานก็ถึง

หมวด หลักธรรมและการปฏิบัติ
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุต ฺโต)

ลำดับ
๑๑
๑๓
ตอน

๗๑๖.๐๓
นาที



รูจักพระไตรปฏกฯ รูจักบานของตัวฯ หลักสูตรอารยชน หลักกรรมฯ เชื่อกรรม รูกรรมฯ

หนังสือที่เกี่ยวของ

๑๕

๑.สวดปาฏิโมกข ลดเอาแค ๑๕๐ ขอไดไหม
๒.พระไตรปฎกบาลีนี้ รักษากันมาอยางไร
๓.พระไตรปฎกมาแลว 
  อรรถกถาอยูตรงไหน ตอนที่ ๑
๔.พระไตรปฎกมาแลว 
  อรรถกถาอยูตรงไหน ตอนที่ ๒
๕.อภิธรรมๆ ไดยินพูดกันบอย 
  ควรรูจักกันไวบาง ตอนที่ ๑
๖.อภิธรรมๆ ไดยินพูดกันบอย 
  ควรรูจักกันไวบาง ตอนที่ ๒
๗.ภาษาบาลี รูจักกันแคไหน
๘.ความเปนมา และประโยชนของการสวดมนต
๙.สวดมนตกอนนอน ใชบทไหนดี
๑๐.สวดคาถาชินบัญชร 
   แลวเปลี่ยนภพชาติไดจริงหรือ

๑๑.โพธิสัตว ควรปฏิบัติตอทานอยางไร
๑๒.จะเปนพระตองมีวินัย 
    จะเปนชาวพุทธไดก็ตองมีหลัก
๑๓.ขอศีลกันอยูเรื่อย 
    เมื่อไรจะปฏิบัติใหมีจริงๆ
๑๔.เลิกพูดเสียที เกิดมาใชกรรม
๑๕.เมื่อเริ่มตนจริงจังตั้งหลักได 
    ทางไปขางหนาก็จะมองเห็น
๑๖.ถาเกงจริง ตองสามารถ
    ทำใหคนทั้งหลาย มีความสุข
๑๗.ปฏิกรรม ตอนที่ ๑ 
    มัวรอกรรมอยูได ทำไมไมรีบแกกรรม
๑๘.ปฏิกรรม ตอนที่ ๒ 
    คนที่แกกรรม จะงอกงามกาวหนา

ถารูขั้นนี้ได
ก็เริ่มถึงเนื้อในของ
พระพุทธศาสนา

หมวด หลักธรรมและการปฏิบัติ
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุต ฺโต)

ลำดับ
๑๒
๑๘
ตอน

๕๗๕.๐๘
นาที



มองดูฉันทะ-ตัณหาฯ ทำอยางไรจะใหงานฯ พระไตรปฎกฯ เหตุปจจัยในปฏิจจฯ พระไทย ใชเขาใชเรา

หนังสือที่เกี่ยวของ

๑๖

หมวด หลักธรรมและการปฏิบัติ

๑.ความอยาก ๒ ประเภท ชวงที่ ๑
๒.ความอยาก ๒ ประเภท ชวงที่ ๒
๓.เขาพรรษากับอุดมคติของพระพุทธศาสนา
๔.จะศึกษาพระไตรปฏกกันอยางไร ชวงที่ ๑
๕.จะศึกษาพระไตรปฏกกันอยางไร ชวงที่ ๒
๖.ความเขาใจเรื่องขันธ ๕ ชวงที่ ๑
๗.ความเขาใจเรื่องขันธ ๕ ชวงที่ ๒
๘.ขอควรทราบเกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาท ชวงที่ ๑
๙.ขอควรทราบเกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาท ชวงที่ ๒
๑๐.ความหมายของสติ สมาธิและปญญา
๑๑.สติกับความไมประมาทและวาสนา

๑๒.โพธิปกขิยธรรม ชวงที่ ๑
๑๓.โพธิปกขิยธรรม ชวงที่ ๒
๑๔.สมาธิแบบพุทธ ชวงที่ ๑
๑๕.สมาธิแบบพุทธ ชวงที่ ๒
๑๖.สมถะ - วิปสสนา 
๑๗.นิพพาน - อนัตตา

หลักพุทธศาสนา
ตองศึกษาใหชัด

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุต ฺโต)

ลำดับ
๑๓
๑๗
ตอน

๘๖๒.๕๑
นาที



๑๗

พุทธศาสนา ในฐานะฯ ชีวิตนี้เพื่องานฯ นิพพาน อนัตตา ดูธรรมกายแทฯ วันสำคัญของชาวพุทธไทย

หนังสือที่เกี่ยวของ

๑.จิต-วัตถุ กับ นาม + รูป วิทยาศาสตร-พุทธศาสตร จะตีตกหรือจะเติมเต็ม
๒.ชีวิตพระที่แทอุทิศใหแกโลก
๓.ดูทางดี ดูที่เหมาะ จะใหถึงนิพพาน
๔.พุทธาวาสที่ญาติโยมมาทำบุญฟงเทศน สังฆาวาสเปนเขตที่พระสงฆอยูวิเวก
๕.ยามบานเมืองดีเขาสรางวัดใหลูกทานเลนฯ
๖.รูจักนิพพาน ที่ชาวบานอยากได 
๗.รูจักนิพพาน ที่นักวิชาการพอเขาใจ
๘.วันลั่นกลองธรรมนำสังคมเขาสูทางสายกลาง
๙.วิสาขบูชาและพระไปปฏิบัติพุทธศาสนกิจในอังกฤษ
๑๐.หนังสือหลวงพอมากมาย จะเริ่มเลมไหนกอนดี 
๑๑.เขาพรรษา ควรจะรูอะไร
๑๒.เจริญสติปฏฐาน ถึงกันกับโพชฌงคไหม
๑๓.ไมอยากลาสิกขา จะบอกอยางไรจึงจะไมฝนใจโยมบิดา

โอวาทในพรรษา

หมวด หลักธรรมและการปฏิบัติ
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุต ฺโต)

ลำดับ
๑๔
๑๓
ตอน

๕๖๒.๔๙
นาที





ธรรมะ
ในช�ว�ต

ประจำวัน



หลักแมบทฯ ถาเชิดชูพระคุณแมฯ ราเริงสดใสฯ ถาสูงอายุเปนฯ เมื่อธรรมดามาถึงฯ

หนังสือที่เกี่ยวของ

๒๐

ธรรมประจำวัย

หมวด ธรรมะในช�ว�ตประจำวัน
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุต ฺโต)

ลำดับ
๑๕
๒๒
ตอน

๙๗๒.๕๔
นาที

๑.วันเกิด เกิดใหเปน 
๒.มนุษยเปนสัตวประเสริฐขึ้นมาเลยก็หาไม 
  แตประเสริฐไดดวยการฝก
๓.บทบาทของพอแม แนแทชวยใหลูกศึกษา ๑ 
๔.บทบาทของพอแม แนแทชวยใหลูกศึกษา ๒
๕.กุญแจไขความสำเร็จในยุคขาวสารขอมูล
๖.ชีวิตตองมีจ�ดหมาย แตควรจะไปกันแคไหนดี
๗.พูดถึงจ�ดหมาย ก็เลยจะไปใหถึงปรมัตถ 
๘.ทำงานใหเปนไว ความสุขก็หลาย กำไรก็เยอะ
๙.จะอยูหรือจะไป ในเมื่ออาชีพไมเอื้อตอธรรม
๑๐.เจานายไมรูตัว จะชวยแกนิสัยอยางไรดี 
๑๑.อยากเกง ดี มีสุข เลิศปญญา 
    ก็รีบสรางปราโมทยขึ้นมา
๑๒.ฟนวินัยชาวพุทธขึ้นมา 
    ใหเปนวิถีชีวิตของสังคมไทย 

๑๓.แตงงานใหมีคุณคา 
๑๔.อายุแท ยิ่งมากยิ่งดี 
๑๕.กอนเกษียณก็สดใส เกษียณแลว 
    ยิ่งผุดผองยองใย 
๑๖.ไมมีโรคเปนยอดลาภ แตถาเปนโรค 
    ตองทำโรคใหเปนลาภ
๑๗.เลิกพูดเสียที วาเกิดมาใชหนี้กรรม
๑๘.ความเปนมา และประโยชนของ
    การสวดมนต 
๑๙.สวดมนตกอนนอน ใชบทไหนดี 
๒๐.ไมเชื่อวาตายแลวเกิด 
    ก็ไดแคเชื่อวาไมเกิด ไมไดรูสักที
๒๑.ชวยคนจะตาย จนถึงวาระสุดทายจริงๆ
๒๒.ทำบุญใหคุณพอ



๒๑

มองดู ฉันทะ-ตัณหาฯ การศึกษาเริ่มตนฯ คนที่เกงจริงฯ

หนังสือที่เกี่ยวของ

สยามสามไตรฯ คนไทยสูยุคไอที

ธรรมะกับการศึกษา

หมวด ธรรมะในช�ว�ตประจำวัน
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุต ฺโต)

ลำดับ
๑๖
๑๔
ตอน

๗๓๔.๓๒
นาที

๑.หลักสิกขา - ความจริงแหงธรรมชาติของมนุษยที่เปนสัตวฝกได
๒.ทางแยกแหงชีวิต ที่เริ่มจากอายตนะ
๓.สูชีวิตแหงการศึกษาและสรางสรรค บนฐานของอายตนะ ๖ 
๔.โรงเรียนตองชวยสังคมไทย อนุรักษความเจริญทางจิตใจและกาวไปในปญญา
๕.ฝกคนเริ่มตนที่ไหน
๖.ถาเชิดชูพระคุณแมขึ้นมาได การศึกษาไทยก็ยังไมสิ้นความหวัง
๗.การศึกษาอยางพุทธตองถึงธรรมชาติ
๘.ฟนวินัยชาวพุทธขึ้นมา ใหเปนวิถีของสังคมไทย
๙.กุญแจไขความสำเร็จในยุคขาวสารขอมูล
๑๐.เดินหนาไปเปนพุทธอยาหยุดแคเปนพรหม
๑๑.การศึกษากับเศรษฐกิจ - ฝายไหนจะรับใชฝายไหน
๑๒.การศึกษาแนวพุทธ
๑๓.เด็กยุคนี้โชคดี แตจะจมอยูกับที่หรือกาวหนาไป
๑๔.ครูไทยยุคไอที



ปฏิสัมภิทา ๔ ฯ คนไทยสูยุคไอที พัฒนาการแบบองครวมฯ พุทธธรรมกับฯ จักรใด ขับดันยุคไอที

หนังสือที่เกี่ยวของ

๒๒

การศึกษาพุทธปญญา

การศึกษา
ตองนำพาสังคมไอที

หมวด ธรรมะในช�ว�ตประจำวัน
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุต ฺโต)

ลำดับ
๑๗
๘
ตอน

๔๑๑.๒๑
นาที

๑.กุญแจไขความสำเร็จในยุคขาวสารขอมูล
๒.ไฮเทค ไฮทุกข
๓.เด็กยุคนี้โชคดี แตจะจมอยูกับที่หรือกาวหนาไป
๔.ครูไทยยุคไอที
๕.จักรใด ขับดันยุคไอที
๖.ดนตรีสื่อธรรม ๑ 
  คนดีพัฒนาดนตรี ดนตรีดีพัฒนาคน
๗.ดนตรีสื่อธรรม ๒ 
  ถางานวัดยังดี วัฒนธรรมก็ยังมี เพิ่มทวีศีลสมาธิปญญา
๘.บริหารคนตองใหไดทั้งใจ ไปถึงทั้งโลก



ภาวะผูนำ งานก็ไดผล คนก็เปนสุข ชีวิตที่สมบูรณ เลาเรียน ทำงานกันไปฯ ถาสูงอายุเปนฯ

หนังสือที่เกี่ยวของ

๒๓

งานก็ไดผล
คนก็เปนสุข

หมวด ธรรมะในช�ว�ตประจำวัน
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุต ฺโต)

ลำดับ
๑๘
๑๕
ตอน

๘๖๑.๒๘
นาที

๑.บริหารคน ตองใหไดทั้งใจ ไปถึงทั้งโลก 
๒.รักงานคือรักแคไหน มีปญญา คือรูเทาใด
๓.ทำงานใหเปนไว ความสุขก็หลาย 
  กำไรก็เยอะ
๔.งานก็ไดผล คนก็เปนสุข
๕.ทำงานทำไม เพื่อใคร ไดอะไร ตอน ๑ 
๖.ทำงานทำไม เพื่อใคร ไดอะไร ตอน ๒ 
๗.จะเปนนักทำงานที่แทได 
  ตองรูจักขยายโลกทัศน
๘.เคราะหรายเจอประเทศไหนกลายเปนโชค 
  โชคดีเจอประเทศใดกลายเปนเคราะห ๑
๙.เคราะหรายเจอประเทศไหนกลายเปนโชค 
  โชคดีเจอประเทศใดกลายเปนเคราะห ๒

๑๐.พูดกันนักวา ตนเปนที่พึ่งของตน 
    แตที่แทไมใชแคนั้นหรอก ตอน ๑
๑๑.พูดกันนักวา ตนเปนที่พึ่งของตน 
    แตที่แทไมใชแคนั้นหรอก ตอน ๒
๑๒.อิทธิบาท ๔ อยาดีแตรูจักชื่อ 
    ตองรูเขาใจ เอาไปใชใหไดดวย
๑๓.ประเทศพุทธอยางไทย 
    ทำไมไมเจริญอยางฝรั่ง
๑๔.บอกวาไทยนับถือพุทธเจริญไมมาก 
    ขอถามหนอยวา คนไทยเอาพุทธ
    มาปฏิบัติมากแคไหน
๑๕.กอนเกษียณก็สดใส 
    เกษียณแลวยิ่งผุดผองยองใย 



ครองเรือนครองรักฯ คูสรางคูสมฯ ชีวิตคูที่มีคุณคา พัฒนาความรักไดฯ ความสุขของครอบครัวฯ

หนังสือที่เกี่ยวของ

๒๔

รักนั้นดีแน
แตรักแทดีกวา

หมวด ธรรมะในช�ว�ตประจำวัน
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุต ฺโต)

ลำดับ
๑๙
๘
ตอน

๔๒๔.๒๑
นาที

๑.รักนั้นดีแน แตรักแทดีกวา 
๒.จากวาเลนไทน สูความเปนไทย
๓.วิวาหแทตองแผขยายความสุข 
๔.จากวาเลนไทนสูวาเรนทธรรม 
๕.แตงงานใหมีคุณคา 
๖.สุขที่สมาน ประสานกับรักที่แท 
๗.วาเลนไทน สูความรักแทที่ยิ่งใหญ 
๘.เพศศึกษาพลาดแน ถามองแคเพศสัมพันธ



การพัฒนาจริยธรรม ปใหม ตอนรับฯ อายุยืนอยางมีคุณคา ทำอยางไรจะใหงานฯ ถาอยากพนวิกฤตฯ

หนังสือที่เกี่ยวของ

๒๕

ธรรมะทั่วไป

หมวด ธรรมะในช�ว�ตประจำวัน
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุต ฺโต)

ลำดับ
๒๐
๒๒
ตอน

๑๐๐๙.๓๘
นาที

๑.ใชใหครบสี่เทา กาวหนาแน
๒.เปนไทยตองไมเปนหนี้ ตอน ๑
๓.เปนไทยตองไมเปนหนี้ ตอน ๒
๔.วัฒนธรรมกับคุณธรรม
๕.แปดนั้นรวมใหดี จะถึงจ�ดหมายเร็วไว 
๖.ดี-ชั่ว แบบไหนมีจริง แบบไหนมีไมจริง 
  ตอน บุคคล
๗.พรปใหมไมใชแคใหรวย
๘.สนทนาธรรมทั่วไป
๙.อายุแทยิ่งมากยิ่งดี
๑๐.กระแสใหม กระแสไท
๑๑.วิวาหแทตองแผขยายความสุข
๑๒.อยาลืมคูตางที่มาเติมใหเต็ม
๑๓.คนไทยชอบพูดกันวาปฏิบัติ 
   ทำไมไมหัดพูดใหเต็มวา สิกขา

๑๔.ชอบอางกันนักวาอริยสัจสี่ 
    แตแคหนาที่ปริญญา ก็ยังไมรูจัก 
๑๕.ถาจะใหชีวิตลงตัว ก็อยามัวตั้งรับ
๑๖.คนพัฒนาไปๆ เห็นอะไรๆ ก็นาทำ 
    ความคิดสรางสรรคก็เกิดมี 
๑๗.ชอบอางกันนักวาอริยสัจสี่ แตฯ (ถามตอบ)
๑๘.เมื่ออาชีพเปนปญหา 
    ใชเสรีภาพที่มีธรรมมีปญญามาตัดสินใจ
๑๙.ปติวาแสนดี ก็สูสุขไมได 
    แตถึงอุเบกขาเมื่อไร สุขกลายเปนรองทันที 
๒๐.ยืนบนฐานของตัวใหมั่น 
    แลวบุกบั่นกาวไปขางหนา
๒๑.วิกฤตเปนโอกาส วิกฤตเพื่อฉวยโอกาส 
    หรือทำชีวิตใหเปนโอกาส
๒๒.ธรรมาลัยทานผูหญิงพูนศุข พนมยงค



พุทธวิธีในการสอน ความสุขทุกแงทุกมุม ภาวะผูนำ ประชาธิปไตยจริงแทฯ ความรุนแรงเกิดจากฯ

หนังสือที่เกี่ยวของ

๒๖

พอรูทางก็สุขแท

หมวด ธรรมะในช�ว�ตประจำวัน
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุต ฺโต)

ลำดับ
๒๑
๑๖
ตอน

๑๐๐๗.๕๖
นาที

๑.กุญแจไขความสำเร็จในยุคขาวสารขอมูล
๒.ฝกคน เริ่มตนที่ไหน
๓.สุขขางนอก สุขขางหนา แตสุขที่แท อยูขางใน
๔.จะวิ่งไลตามความสุข หรือจะกาวไปในความสุข
๕.อายุแท ยิ่งมากยิ่งดี
๖.บริหารคนตองใหไดทั้งใจ ไปถึงทั้งโลก
๗.รักงานคือรักแคไหน มีปญญาคือรูเทาใด
๘.ไมลบหลู แตตองรู เขาใจ และทำใหถูก
๙.นับถือพุทธศาสนา อยาใหเพี้ยน
๑๐.เลิกพูดเสียที วาเกิดมาใชหนี้กรรม
๑๑.คนไทยมีบุญ แตไมรูจักใชบุญ
๑๒.คนไทยไมมีวินัย เพราะไมรูจักใชเสรีภาพ
๑๓.ความรุนแรงเกิดจากความออนแอ ความเปนกลางที่แทอยูที่ถือความถูกตอง
๑๔.ดี-ชั่ว แบบไหนมีจริง แบบไหนมีไมจริง ตอน สังคม
๑๕.ปรุงแตงดี ก็ดี มีปญญาถึง จึงไมปรุงแตงได
๑๖.มองอนาคตผานรากฐานความคิด และชีวิตทานพุทธทาส



ความสุขทุกแงทุกมุม ยิ่งกาวถึงสุขฯ ความสุขที่สมบูรณ สุขนี้มิไกล ปฏิบัติธรรมใหถูกทาง

หนังสือที่เกี่ยวของ

๒๗

ฟงทีไรไดสุขทุกที

หมวด ธรรมะในช�ว�ตประจำวัน
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุต ฺโต)

ลำดับ
๒๒
๑๗
ตอน

๑๐๙๕.๒๙
นาที

๑.รายการขอคิดดวยฅน ขอใหชวยคนหาความสุข
๒.จะเปนใครก็มีความสุขได ขอเพียงให รูจักใชชีวิตใหเปน
๓.ทำงานใหเปนไว ความสุขก็หลาย กำไรก็เยอะ 
๔.งานก็ไดผล คนก็เปนสุข
๕.ถาอยากมีความสุขจริงใหสมใจ ก็มารูจักความสุขกันไวใหเจนจบ ตอน ๑
๖.ถาอยากมีความสุขจริงใหสมใจ ก็มารูจักความสุขกันไวใหเจนจบ ตอน ๒
๗.สุขขางนอก สุขขางหนา แตสุขที่แท อยูขางใน
๘.ถาอยากมองใหเปนวิชาการ ก็มาพัฒนาความสุขกันใหเปนขั้นเปนตอน ๑
๙.ถาอยากมองใหเปนวิชาการ ก็มาพัฒนาความสุขกันใหเปนขั้นเปนตอน ๒
๑๐.เกิดมาเพื่อหาความสุขจริงหรือ
๑๑.หนีทุกขอยากมีความสุขกันนัก แตไมรูจักวาเจอมันเขาจะเอาอยางไร
๑๒.หาความสุขไมเปน จะเหมือนเชนสุนัขคาบเนื้อจะเอาเงาในน้ำ สุขที่มีก็หมด สุขที่หมายก็ละลาย 
๑๓.ชีวิตและสังคมทุกขระทมถึงขั้นวิกฤต ก็เพราะคนจะจมติดอยูแคความสุขที่พึ่งพาการเสพ
๑๔.เรามีความสุขไวในตัวเลยดีกวา อยาเปนอยางคนที่เขาขาดไรความสุข แลวจึงตองไปเที่ยววิ่งหา 
๑๕.สุขที่แทมีทุกที่ทุกเวลา ไมตองหาไมตองสราง
๑๖.ถึงจะมีความสุข แตจะใหเปนสุขแทไมมีทุกข ก็ตองปฏิบัติตอสุขนั้นใหถูก
๑๗.พัฒนาชีวิตกันไปเถิด ความสุขจะเกิดมีแน ไมหนีไปไหน



ความสุขทุกแงทุกมุม ยิ่งกาวถึงสุขฯ ความสุขที่สมบูรณ สุขนี้มิไกล สุขภาวะองครวมแนวพุทธ

๒๘

หนังสือที่เกี่ยวของ

หมวด ธรรมะในช�ว�ตประจำวัน

ความสุขทุกแงทุกมุม

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุต ฺโต)

ลำดับ
๒๓
๗
ตอน

๓๕๙.๕๗
นาที

๑.ความสุขทุกแงทุกมุม ชวงที่ ๑
๒.ความสุขทุกแงทุกมุม ชวงที่ ๒ 
๒.ความสุขทุกแงทุกมุม ชวงที่ ๓
๔.ความรู ตองมาเขาคูกับความรัก
๕.ถาอยากมีความสุขจริงใหสมใจ 
  ก็มารูจักความสุขกันไวใหเจนจบ ชวงที่ ๑
๖.ถาอยากมีความสุขจริงใหสมใจ 
  ก็มารูจักความสุขกันไวใหเจนจบ ชวงที่ ๒
๗.ถาอยากมีความสุขจริงใหสมใจ 
  ก็มารูจักความสุขกันไวใหเจนจบ ชวงที่ ๓



ธรรมะ
กับ

การศึกษา

๒๙



การศึกษาฉบับงาย การศึกษาทั่วไปฯ สังคมจะเฟองฟู การศึกษา พัฒนาการฯ การศึกษา มองเมื่อฯ

หนังสือที่เกี่ยวของ

๓๐

การศึกษาพุทธปญญา

หลักการศึกษา

หมวด ธรรมะกับการศึกษา
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุต ฺโต)

ลำดับ
๒๔
๙
ตอน

๔๓๓.๐๓
นาที

๑.มนุษยเปนสัตวประเสริฐขึ้นมาเลยก็หาไมแตประเสริฐไดดวยการฝก
๒.การศึกษาเริ่มที่ตาหูดูฟงติดอยูแคตัณหาหรือไปไดถึงปญญา
๓.ฝกคน เริ่มตนที่ไหน
๔.ฝกคนครบ ๓ แดน คนก็จะพัฒนา ๔ ดาน
๕.ฝกคน ๓ แดน คนก็เดินไปในวิถีชีวิตดีงามที่เรียกวามรรค
๖.การศึกษาตองสรางปญญาแท ที่มานำกระแส แทนตัณหา
๗.การศึกษาอยางพุทธตองถึงธรรมชาติ
๘.ปรัชญาการศึกษาฉบับงาย ใชไดทั่วโลก ตอน ๑
๙.ปรัชญาการศึกษาฉบับงาย ใชไดทั่วโลก ตอน ๒



หลักสูตรอารยชน หลักชาวพุทธ เชื่อกรรม รูกรรมฯ หนังสือสวดมนต คนที่เกงจริงฯ

หนังสือที่เกี่ยวของ

๓๑

หลักชาวพุทธ

หมวด ธรรมะกับการศึกษา
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุต ฺโต)

ลำดับ
๒๕
๑๐
ตอน

๒๔๔.๐๔
นาที

๑.จะเปนพระตองมีวินัย จะเปนชาวพุทธไดก็ตองมีหลัก
๒.ขอศีลกันอยูเรื่อย เมื่อไรจะปฏิบัติใหมีจริงๆ
๓.เลิกพูดเสียที เกิดมาใชกรรม
๔.เมื่อเริ่มตนจริงจังตั้งหลักได ทางไปขางหนาจึงจะมองเห็น
๕.เพลง หลักชาวพุทธ 
๖.ความเปนมา และประโยชนของการสวดมนต
๗.สวดมนตกอนนอน ใชบทไหนดี
๘.พระโพธิสัตว จะปฏิบัติตอทานอยางไร
๙.ถาเกงจริง ตองสามารถทำใหคนทั้งหลายมีความสุข
๑๐.ดนตรี หลักชาวพุทธ



รุงอรุณของการศึกษาพบกับแสงเงินแสงทอง โยนิโสมนสิการ การสรางสรรคปญญาฯ สังคมจะเฟองฟูฯ

หนังสือที่เกี่ยวของ

๓๒

หมวด ธรรมะกับการศึกษา
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุต ฺโต)

ลำดับ
๒๖
๗
ตอน

๔๐๒.๔๔
นาที

๑.แสงอรุณยืนยันวาสุริยันตจะขึ้นมา 
  อะไรหนายืนยันวาชีวิตดีงามจะมี ตอน ๑
๒.แสงอรุณยืนยันวาสุริยันตจะขึ้นมา 
  อะไรหนายืนยันวาชีวิตดีงามจะมี ตอน ๒
๓.ถึงไมมีใครไปพามา ถาคนมีโยนิโสมนสิการ 
  ก็มาเขาทางที่ถูกไดดวยตัวเขาเอง
๔.ปญญาเรื่องใหญ รูจักไวพอเปนเคา
๕.ปญญาเปนแดนยิ่งใหญ ตองพัฒนากันไป 
  จนกลายเปนโพธิญาณ
๖.เขาไมมีศรัทธา แลวเขามีปญญาหรือเปลา
๗.จะมีตนที่พึ่งได ตองมีธรรมและปญญาที่จะตัดสินใจ

การศึกษาพุทธปญญา

ปญญา
องคหลักของการศึกษา



คนที่เกงจริงฯ ถาเชิดชูพระคุณแมฯ สี่หนาที่สตรีไทย คุณบิดามารดาฯ การเสริมสรางฯ

หนังสือที่เกี่ยวของ

๓๓

หมวด ธรรมะกับการศึกษา
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุต ฺโต)

ลำดับ
๒๗
๖
ตอน

๓๔๑.๓๙
นาที

๑.ถาเกงจริง ตองสามารถทำใหคนทั้งหลาย มีความสุข
๒.ถาเชิดชูพระคุณแมขึ้นมาได การศึกษาไทยก็ไมสิ้นหวัง
๓.บทบาทของพอแม แนแทชวยใหลูกศึกษา ชวงที่ ๑
๔.บทบาทของพอแม แนแทชวยใหลูกศึกษา ชวงที่ ๒
๕.เลี้ยงลูกใหเกง ดี มีความสุข
๖.สุขขางนอก สุขขางหนา แตสุขที่แท อยูขางใน

การศึกษาพุทธปญญา

การศึกษา
มองหาบทบาทพอแม



ปฏิรูปการศึกษาฯ สยามสามไตร การพัฒนาจริยธรรม คนไทยใจไมแคบฯ สังคมจะเฟองฟูฯ

หนังสือที่เกี่ยวของ

๓๔

หมวด ธรรมะกับการศึกษา
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุต ฺโต)

ลำดับ
๒๘
๘
ตอน

๔๔๐.๕๐
นาที

๑.คนไทยตองเขมแข็งดวยปญญา จงลุกขึ้นมากาวหนาไป
๒.โรงเรียนตองชวยสังคมไทย 
  อนุรักษความเจริญทางจิตใจและกาวไปในปญญา
๓.โรงเรียนวิถีพุทธ ปฏิรูปการศึกษาอยางบูรณาการ
๔.ถาไปถึงปญญา ก็ไมมัวหลงหาจริยธรรมสากล
๕.คนไทยไมใจแคบ แตระวังไว อยาใหปญญาแคบ
๖.ปรุงแตงดี ก็ดี มีปญญาถึง จึงไมปรุงแตงได
๗.อยากเกง ดี มีสุข เลิศปญญา ก็รีบสรางปราโมทยขึ้นมา
๘.อยากเปนคนมีปญญาดี ถาสติไมมี ก็หมดทางเจริญปญญา

การศึกษาพุทธปญญา

การศึกษา
เชิงปฏิบัติการ



๓๕

การพัฒนาจริยธรรม

หนังสือที่เกี่ยวของ

จริยธรรมฯ

หมวด ธรรมะกับการศึกษา
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุต ฺโต)

ลำดับ
๒๙
๒
ตอน

๑๑๔.๕๐
นาที

๑.ถาไปถึงปญญา ก็ไมมัวหลงหาจริยธรรมสากล
๒.อยามัวสับสน จริยธรรมสากล อยูที่เปนความจริง

ถาไปถึงปญญา
ก็ไมมัวหา

จริยธรรมสากล





ความเช�่อ
ของ

คนไทย



๓๘

เมืองไทยจะวิกฤตฯ พัฒนาสังคมไทยฯ เชื่อกรรม รูกรรมฯ

หนังสือที่เกี่ยวของ

พุทธศาสนากับ
ความเชื่อในสังคมไทย

ลำดับ
๓๐
๑๐
ตอน

๓๕๗.๕๐
นาที

๑.อยามัวรอขอโพธิสัตวทำให แตตองทำใหไดอยางพระโพธิสัตว
๒.พระอุปคุตอยูไหน ถึงเวลานิมนตมาไดแลว
๓.พระก็ปอแป คนก็รอแร จะแกวิกฤต ตองรูวาสังคมวิปริตแคไหน 
๔.อยากแกกรรม จะทำอยางไร
๕.เดินหนาสูความเปนพุทธ อยาหยุดแคเปนพรหม
๖.เรื่องตายแลวฟนไมเทาไร เรื่องใหญคือตายอยางไรจะแนใจวาดี
๗.เรื่องฝนเรื่องตาย อะไรจริงอะไรดี มาคุยเรื่องจิตใจกันบางก็ดี 
๘.เรื่องฝน เรื่องอธิษฐาน ดูจิตทำงาน เปนไปไดไหม 
๙.พัฒนาคน ตองใหพนอธิษฐานดวยตัณหา ใหไดปญญาเหนือกวาลิงเฝาสวน
๑๐.ไปเกิดใหม อยากใหพบกัน จิตก็ตองไปกันได 

หมวด ความเช�่อของคนไทย
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุต ฺโต)



๓๙

พุทธศาสนากับสังคมไทย รูภัยของพุทธฯ รัฐกับพระพุทธศาสนาฯ

หนังสือที่เกี่ยวของ

หมวด ความเช�่อของคนไทย
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุต ฺโต)

มองสิบชั้น ดูสิบดาน
จะเห็นภาพ 

หมา-นุษย สันดานกา

ลำดับ
๓๑
๔
ตอน

๑๕๓.๑๓
นาที

๑.เจตนาดี ที่รอดู
๒.ตักเตือน หรือซ้ำเติม
๓.มากกวาสะทอนภาพสังคม
๔.ยกเครื่องสังคมไทย



๔๐

หนังสือที่เกี่ยวของ

กระแสจตุคามฯ
ไหลทวมมาแลวก็แหงไป

แตสังคมอยูได
ดวยกระแสธรรม

ลำดับ
๓๒
๙
ตอน

๔๖๐.๔๖
นาที

๑.จตุคามนำลาภลอยมา แลวก็พาสังคมไทยเลื่อนลอยไป ตอน ๑
๒.จตุคามนำลาภลอยมา แลวก็พาสังคมไทยเลื่อนลอยไป ตอน ๒
๓.คนไทยตองเขมแข็งดวยปญญา จงลุกขึ้นมา กาวหนาไป 
๔.วาสนาคนไทย ไดแคไสยศาสตร
๕.วัตถุมงคล ตองใชผูกใจประชาชนไวกับธรรม
๖.เอาวัตถุมงคลมาเปนบันได พัฒนาคนไปใหพนวัตถุมงคล ตอน ๑
๗.เอาวัตถุมงคลมาเปนบันได พัฒนาคนไปใหพนวัตถุมงคล ตอน ๒
๘.นับถือเทวดายังพอฟง 
  แตถามัวหวังพึ่งขอผล ก็หลนจากอริยมรรคไมเหลือดี ตอน ๑
๙.นับถือเทวดายังพอฟง 
  แตถามัวหวังพึ่งขอผล ก็หลนจากอริยมรรคไมเหลือดี ตอน ๒

หมวด ความเช�่อของคนไทย
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุต ฺโต)

คติจตุคามฯ อิทธิปาฏิหาริยเทวดา สถานการณพุทธฯ พัฒนาสังคมไทยฯถาอยากพนวิกฤตฯ



๔๑

เมืองไทยจะวิกฤตฯอิทธิปาฏิหาริยเทวดา สถานการณพุทธฯ มองธรรมถูกทางฯ

หนังสือที่เกี่ยวของ

ถาอยากพนวิกฤตฯ

หมวด ความเช�่อของคนไทย
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุต ฺโต)

จะถือพุทธ
และรักษาธรรมได

เรื่องอยางนี้ตองเขาใจ
อยาใหเพี้ยน

ลำดับ
๓๓
๒๒
ตอน

๑๔๘๒.๑๑
นาที

๑.จากเทพสูงสุด สูธรรมสูงสุด
๒.นับถือพุทธศาสนา อยาใหเพี้ยน
๓.เลิกพูดเสียที วาเกิดมาใชหนี้กรรม
๔.ใครจะเชื่อหรือไมเชื่อ กรรมไมงอใคร ตอน ๑
๕.ใครจะเชื่อหรือไมเชื่อ กรรมไมงอใคร ตอน ๒
๖.ไมลบหลู แตตองรู เขาใจ และทำใหถูก
๗.จิตวิญญาณแบบแมมด แบบฮิปป 
  หรือแบบษีจะเอาแบบไหน คิดกันใหดี
๘.พุทธศาสนาเกิดขึ้นมา 
  มิใชวาพิธีกรรมจะไรความหมาย
๙.ถาไมมัวถือแบบงมงาย 
  ก็อาจใชพิธีกรรมมาสื่อคนใหถึงธรรม
๑๐.วัตถุมงคล ตองใชผูกใจประชาชนไวกับธรรม
๑๑.เอาวัตถุมงคลมาเปนบันได 
    พัฒนาคนไปใหพนวัตถุมงคล

๑๒.นับถือเทวดายังพอฟง แตถามัวหวังพึ่งขอผล
    ก็หลนจากอริยมรรคไมเหลือดี 
๑๓.อะไรกันคนไทย ยังไมรูจักวา
    สันโดษอยางไหนดี อยางไหนไมดี 
๑๔.ฟงคำทำนาย ทำไมจึงมัวตื่นตูม 
    แลวภูมิปญญาจะมีมาจากที่ไหน
๑๕.ปญหาภิกษุณี คิดใหดีก็ไมยาก
๑๖.เพศศึกษาพลาดแน ถามองแคเพศสัมพันธ
๑๗.คนไทยมีบุญ แตไมรูจักใชบุญ
๑๘.อายุแท ยิ่งมากยิ่งดี
๑๙.อยามัวตอมมัวดมอาจม 
    จงรวมกันพาสังคมสูจ�ดหมาย
๒๐.ถวายเทียน ๙ วัด ไดบุญมากพอไหม
๒๑.สังคมไทย อยากาวหนาไปลงอบาย
๒๒.รูจักพระพรหมใหดีไว 
    อยาทำไดแคขอทานอยางเดียว



๔๒

คติจตุคามฯ อิทธิปาฏิหาริยเทวดา สถานการณพุทธฯ พัฒนาสังคมไทยฯ

หนังสือที่เกี่ยวของ

ถาอยากพนวิกฤตฯ

บูชาพระพรหม
จนองคพัง
ก็ยังไมรูจัก

ทาวมหาพรหม

หมวด ความเช�่อของคนไทย
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุต ฺโต)

ลำดับ
๓๔
๒๒
ตอน

๒๗๘.๒๗
นาที

๑.คุยกับเณร พอใหเห็นพระพรหม
๒.พรหมพราหมณ - พรหมพุทธ
๓.กอนมาถึงพระพรหม
๔.มองพระพรหม ใหถึงรากเหงาอารยธรรม
๕.เหนือเทพเหนือพรหม คือธรรมเปนใหญ
๖.เรื่องเสริม วาสนาคนไทยไดแคไสยศาสตร



ธรรมะ
กับ

ว�ชาการ



๔๔

พุทธศาสนาในฐานะฯ การแพทยยุคใหมฯ

หนังสือที่เกี่ยวของ

พุทธศาสนา
ในฐานะเปนรากฐาน
ของวิทยาศาสตร

หมวด ธรรมะกับว�ชาการ
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุต ฺโต)

ลำดับ
๓๕
๑๗
ตอน

๖๖๕.๑๗
นาที

๑.เจตคติแบบวิทยาศาสตร-เจตคติแบบพุทธ ตอนที่ ๑
๒.เจตคติแบบวิทยาศาสตร-เจตคติแบบพุทธ ตอนที่ ๒
๓.วิทยาศาสตรกาวไดไกลแคไหน ใชศาสตรอยางไรจึงไดประโยชน ตอนที่ ๑ 
๔.วิทยาศาสตรกาวไดไกลแคไหน ใชศาสตรอยางไรจึงไดประโยชน ตอนที่ ๒
๕.พุทธศาสนาในฐานะเปนรากฐานของวิทยาศาสตร ตอนที่ ๑
๖.พุทธศาสนาในฐานะเปนรากฐานของวิทยาศาสตร ตอนที่ ๒
๗.พุทธศาสนาในฐานะเปนรากฐานของวิทยาศาสตร ตอนที่ ๓
๘.พุทธศาสนาในฐานะเปนรากฐานของวิทยาศาสตร ตอนที่ ๔
๙.พุทธศาสนาในฐานะเปนรากฐานของวิทยาศาสตร ตอนที่ ๕
๑๐.การพัฒนาวิทยาศาสตรมองจากแงมุมของพุทธศาสนา ตอนที่ ๑
๑๑.การพัฒนาวิทยาศาสตรมองจากแงมุมของพุทธศาสนา ตอนที่ ๒
๑๒.การพัฒนาวิทยาศาสตรมองจากแงมุมของพุทธศาสนา ตอนที่ ๓
๑๓.การพัฒนาวิทยาศาสตรมองจากแงมุมของพุทธศาสนา ตอนที่ ๔
๑๔.การพัฒนาวิทยาศาสตรมองจากแงมุมของพุทธศาสนา ตอนที่ ๕
๑๕.การพัฒนาวิทยาศาสตรมองจากแงมุมของพุทธศาสนา ตอนที่ 
๑๖.เมื่อ D.N.A เขามา จริยธรรมจะวาอยางไร ตอนที่ ๑
๑๗.เมื่อ D.N.A เขามา จริยธรรมจะวาอยางไร ตอนที่ ๒



๔๕

การแพทยยุคใหมฯ เศรษฐศาสตรแนวพุทธ

หนังสือที่เกี่ยวของ

ธรรมะกับวิชาชีพ

หมวด ธรรมะกับว�ชาการ
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุต ฺโต)

ลำดับ
๓๖
๓
ตอน

๑๖๖.๒๔
นาที

๑.พุทธธรรมกับการรักษาคนไข
๒.ทบทวนเศรษฐศาสตร ๑  
  ทำงานเพราะโลภอยากได หรือเพราะถูกเงื่อนไขบังคับ
๓.ทบทวนเศรษฐศาสตร ๒ 
  พัฒนาเศรษฐกิจไป อยาลืมใชเศรษฐกิจพัฒนาคน



๔๖

ฟนสุขภาวะฯ นิติศาสตรแนวพุทธ

หนังสือที่เกี่ยวของ

จัดงานวิสาขบูชาฯ

ขอคิดใหสังคม

หมวด ธรรมะกับว�ชาการ
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุต ฺโต)

ลำดับ
๓๗
๑๐
ตอน

๔๓๘.๕๔
นาที

๑.ฟนสุขภาวะยามสังคมวิกฤต ตอน ๑ 
๒.ฟนสุขภาวะยามสังคมวิกฤต ตอน ๒ 
๓.ฟนสุขภาวะยามสังคมวิกฤต ตอน ๓
๔.จะอยูกันดีดวยหลักการ หรือตองคุมกันดวยอาญา
๕.จัดงานวิสาขบูชา อยาอยูแคหนาตา แตตองไปใหถึงเนื้อตัว
๖.ตอบเรื่องสมานฉันท
๗.สัมคมไทย ถึงเวลาตั้งตนใหมหรือยัง
๘.เดินหนาหาความจริง จับใหไดสิ่งจำเปน 
๙.ระวัง ทางสายกลางกลายเปนทางไรจ�ดหมาย 
  ไมยึดมั่นกลายเปนยึดเขาเต็มเปา 
๑๐.ไมวากระแสโลก-กระแสไทย ตองหยุดไหลตามตัณหา จึงจะหายสับสน 



๔๗

การพัฒนาที่ยั่งยืน ฟื้นสุขภาวะฯ การศึกษาเพื่อสันติภาพ พระพุทธศาสนาฯ

หนังสือที่เกี่ยวของ

ธรรมาธิปไตยไมมาฯ

การศึกษาพุทธปญญา

วิถีชีวิต วิถีสังคม
และการพัฒนา

หมวด ธรรมะกับว�ชาการ
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุต ฺโต)

ลำดับ
๓๘
๑๑
ตอน

๗๓๒.๕๖
นาที

๑.การพัฒนาที่ยั่งยืน
๒.ประเทศพุทธอยางไทย ทำไมไมเจริญอยางฝรั่ง
๓.เพราะเครียดใชไหม ฝรั่งจึงไดเจริญอยางนี้
๔.ปวารณาฝกวาจา พัฒนาคน ทำชุมชนใหสามัคคี
๕.พัฒนาชีวิตกันไปเถิด ความสุขจะเกิดมีแน ไมหนีไปไหน
๖.พื้นวินัยชาวพุทธขึ้นมา ใหเปนวิถีชีวิตของสังคมไทย
๗.ประชาธิปไตยจะดีได ตองไมทิ้งงานพัฒนาคน
๘.สังคมตองหลากหลาย ใหเขากับระดับการพัฒนาของคน
๙.มนุษยจะพัฒนาไปถึงอารยธรรมที่แทไดจริงหรือ
๑๐.พระพุทธศาสนาเพื่อสันติภาพของโลก
๑๑.ประชาธิปไตยตองพัฒนาคน ใหมีตนที่พึ่งได 



๔๘

ชวยกันนำพาประเทศฯ วิถีสูสันติภาพ การพัฒนาที่ยั่งยืน วินัยชาวพุทธ

หนังสือที่เกี่ยวของ

เจอวิกฤตฯ

ชวยกันนำพาประเทศไทย
ใหกาวไปอยางสงางาม

ในทามกลางประชาคมโลก

หมวด ธรรมะกับว�ชาการ
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุต ฺโต)

ลำดับ
๓๙
๑๖
ตอน

๑๐๕๓.๓๖
นาที

๑.ชวยกันนำพาประเทศไทย ใหกาวไปอยางสงางาม ในทามกลางประชาคมโลก 
๒.อยาแคมารวมศูนย แตตองขึ้นใหสูง 
๓.ถาเข็นครกขึ้นเขายังสู ก็พอจะฟนฟูพุทธศาสนาเมืองไทยได
๔.วิถีสูสันติภาพ 
๕.เริ่มวิวัฒนที่กลางวิกฤติ 
๖.เริ่มวิวัฒนที่กลางวิกฤติ 
๗.สนทนาธรรมเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง
๘.โลกถึงกันกวางไกล แตใจคนกลับแคบลง 
๙.เคราะหรายเจอประเทศไหนกลายเปนโชค โชคดีเจอประเทศใดกลายเปนเคราะห 
๑๐.สูยุคใหมของสังคมไทย 
๑๑.ทำอยางไรสังคมไทยจะตั้งอยูในสมดุล
๑๒.ตั้งศูนยใหดุลไว อยาใหเลยเถิดเตลิดไป
๑๓.การพัฒนาที่ยั่งยืน
๑๔.การพัฒนาที่ดีหนีไมพนธรรม
๑๕.รักธรรมก็เจริญ ชังธรรมก็เสื่อม 
๑๖.ฟนวินัยชาวพุทธขึ้นมา ใหเปนวิถีชีวิตของสังคมไทย 



การเมือง
และ

การปกครอง



๕๐

ประชาธิปไตยไมยากฯ ภาวะผูนำ และฯ มองสันติภาพโลกฯ รัฐศาสตรเพื่อชาติฯ

หนังสือที่เกี่ยวของ

จัดระเบียบสังคมฯ

ธรรมะสูการเมือง

หมวด การเมืองและการปกครอง
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุต ฺโต)

ลำดับ
๔๐
๒๑
ตอน

๑๒๗๖.๔๕
นาที

๑.การสรางสรรคประชาธิปไตย
๒.โลกเดี๋ยวนี้ขัดแยงกันมากมาย 
  จะแกไหวหรือ
๓.จริยธรรมของนักการเมือง
๔.จริยธรรม-ภาวะผูนำ ชวง ๑ 
๕.จริยธรรม-ภาวะผูนำ ชวง ๒
๖.จริยธรรม-ภาวะผูนำ ชวง ๓
๗.นิติศาสตรแนวพุทธ ชวง ๑
๘.นิติศาสตรแนวพุทธ ชวง ๒
๙.นิติศาสตรแนวพุทธ ชวง ๓
๑๐.พุทธรัฐศาสตร  ชวง ๑
๑๑.พุทธรัฐศาสตร ชวง ๒

๑๒.สิทธิมนุษยชน
๑๓.พระพุทธศาสนาเพื่อสันติภาพของโลก
๑๔.สมมติสื่อนำสังคมเขาสูธรรม
๑๕.วิถีสูสันติภาพ
๑๖.เมืองไทยกับหุนใหญ-ลิเวอรพูล 
๑๗.รัฐศาสตรเพื่อชาติ VS รัฐศาสตรเพื่อโลก
๑๘.จะสมานฉันท ตองสมานปญญา
๑๙.ธรรมาธิปไตยไมมา 
    จึงหาประชาธิปไตยไมเจอ
๒๐.ความรุนแรงเกิดจากความออนแอ 
    ความเปนกลางแทอยูที่ถือความถูกตอง
๒๑.ตอบคำถามเรื่อง การสมานฉันท 



๕๑

ประชาธิปไตยไมยากฯ ภาวะผูนำ และฯ นิติศาสตรแนวพุทธฯ ธรรมาธิปไตยไมมาฯ

หนังสือที่เกี่ยวของ

จัดระเบียบสังคมฯ

เมื่อประชาธิปไตย
ที่ไมประสีประสา
มาเจอปญหา

ศาสนาประจำชาติ

หมวด การเมืองและการปกครอง
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุต ฺโต)

ลำดับ
๔๑
๕
ตอน

๒๕๘.๕๔
นาที

๑.เมื่อประชาธิปไตยที่ไมประสีประสา มาเจอปญหาศาสนาประจำชาติ 
   ตอน มองไกล ใจกวาง
๒.เมื่อประชาธิปไตยที่ไมประสีประสา มาเจอปญหาศาสนาประจำชาติ
   ตอน ดูเขา เขาใจตัว
๓.เมื่อประชาธิปไตยที่ไมประสีประสา มาเจอปญหาศาสนาประจำชาติ
   ตอน รูจักตัว เห็นทั่วโลก
๔.โลกเดี๋ยวนี้ขัดแยงกันมากมาย จะแกไหวหรือ 
๕.วาสนาคนไทย ไดแคไสยศาสตร



๕๒

เจอวิกฤตฯภาวะผูนำ และฯ นิติศาสตรแนวพุทธฯ ธรรมาธิปไตยไมมาฯ

หนังสือที่เกี่ยวของ

จัดระเบียบสังคมฯ

วิกฤตบานเมืองวันนี้
โอกาสที่มี

ควรเปนของใคร

หมวด การเมืองและการปกครอง
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุต ฺโต)

ลำดับ
๔๒
๘
ตอน

๓๘๓.๕๕
นาที

๑.ขึ้นยืนบนภู ดูเขาสูกัน
๒.พัฒนาแตทรัพยากรคน ลืมพัฒนาประชาชนที่ครองเมือง
๓.วิกฤตมา ประชาชนตองวางตนเปนหลัก
๔.ประชาธิปไตยตองพัฒนาคน ใหมีตนที่พึ่งได
๕.จะมีตนที่พึ่งได ตองมีธรรมและปญญาที่จะตัดสินใจ
๖.นิติธรรมค้ำจ�นรัฐไว แตแกปญหาไมถึงใจและไมพัฒนาคน
๗.สังคมตองหลากหลาย ใหเขากับระดับการพัฒนาของคน
๘.ประชาธิปไตยยังเควงควางรอนไถล ไดแครับใชทิฐิดิ่งโดง



๕๓

คนไทยใชกบเฒา?ภาวะผูนำ และฯ นิติศาสตรแนวพุทธฯ ธรรมาธิปไตยไมมาฯ

หนังสือที่เกี่ยวของ

จัดระเบียบสังคมฯ

จะทำอยางไร
กับวิกฤตการเมืองวันนี้

หมวด การเมืองและการปกครอง
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุต ฺโต)

ลำดับ
๔๓
๑๕
ตอน

๖๒๘.๑๓
นาที

๑.จะทำอยางไร กับวิกฤตการเมืองวันนี้ ๑
๒.จะทำอยางไร กับวิกฤตการเมืองวันนี้ ๒
๓.จะทำอยางไร กับวิกฤตการเมืองวันนี้ ๓
๔.จะทำอยางไร กับวิกฤตการเมืองวันนี้ ๔
๕.จะทำอยางไร กับวิกฤตการเมืองวันนี้ ๕
๖.จะทำอยางไร กับวิกฤตการเมืองวันนี้ ๖
๗.จะทำอยางไร กับวิกฤตการเมืองวันนี้ ๗
๘.จะทำอยางไร กับวิกฤตการเมืองวันนี้ ๘
๙.เถรวาทของคอลัมนิสต 
  กับเถรวาทตามหลักที่ไมผิด ๑
๑๐.เถรวาทของคอลัมนิสต 
  กับเถรวาทตามหลักที่ไมผิด ๒

๑๑.เถรวาทของคอลัมนิสต 
  กับเถรวาทตามหลักที่ไมผิด ๓
๑๒.เถรวาทของคอลัมนิสต 
  กับเถรวาทตามหลักที่ไมผิด ๔
๑๓.บวชเรียนหายไป 
  เมืองไทยไดวัดหลวงตาเวลา
๑๔.บทเรียนมีใหดู 
  แตคนไทยไมไดลืมตา
๑๕.อยากเกง ดี มีสุข เลิศปญญา 
  ก็รีบสรางปราโมทยขึ้นมา



ธรรมบรรยาย
ภาค

ภาษาอังกฤษ



๕๕

Perfect Happiness The Buddhist Discipline Buddhism and Business Buddhist Economics

หนังสือที่เกี่ยวของ

Buddhism

Dhamma Talks
in English

หมวด ธรรมบรรยายภาคภาษาอังกฤษ
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุต ฺโต)

ลำดับ
๔๔
๑๖
ตอน

๙๐๔.๓๖
นาที

01. Developing Happiness I
02. Developing Happiness II
03. Developing Happiness III - Q&A
04. Appama-da Heedfulness I
05. Appama-da Heedfulness II
06. Iddhipa-da Path to Success I
07. Iddhipa-da Path to Success II
08. Monks and Laypeople I
09. Monks and Laypeople II
10. Food For All And By All
11. Buddhist Economics in the Globalized World 

12. Buddhism and Peace I
13. Buddhism and Peace II
14. Aging and Dying
15. Nibba-na and Kamma I
16. Nibba-na and Kamma II



ธรรมบรรยาย
ในป

๒๕๖๐-๒๕๖๑



๕๗

เหตุปจจัยฯ สำนักปฏิบัติธรรมฯ รูจักบานของตัวฯ มองดู ฉันทะ-ตัณหาฯ

หนังสือที่เกี่ยวของ

มีวัดเปนรมณียฯ

ธรรมบรรยาย
๒๕๖๐-๒๕๖๑

หมวด ธรรมบรรยายในป ๒๕๖๐-๒๕๖๑
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุต ฺโต)

ลำดับ
๔๕
๑๔
ตอน

๖๘๘.๑๗
นาที

๑.ภาวนา ๔ 
๒.ยถาธรรม ยถากรรม
๓.ชิวีตพระในสมัยพุทธกาล 
๔.สังฆะ สังคม ไมมีสงคราม
๕.จะพูดกันก็มาที่ธรรมสภา 
  ถึงเวลาวิเวกก็ไปเขาปา
๖.อยาทำตัวเปนคนใบแบกขวดเปลา
๗.รูจักบานของตัวเองไว พระไตรปฎก
๘.อยูกับปจจ�บันใหดี 
  อยาใหไดอยางพระเทวทัต 

๙.มัวกลัววาถาอยากจะเปนตัณหา 
  ก็เลยไมพัฒนาไปไหน 
๑๐.เหตุปจจัยของสมาธิ
๑๑.บวชเรียนเปนจะไดประโยชน
    ไปตลอดชีวิต
๑๒.รูเขาใจ ใชชาดกใหถูก
๑๓.ชาวพุทธอะไรกัน ฉันทะก็ไมรู 
    อุเบกขาก็ไมเขาใจ
๑๔.วิสาขบูชา
    หาความหมายกันใหชัด



ว�ธีการใช



00:00 -48:11

01. ยอนทางสูแดนพุทธภูมิ

00:00 -43:03

02. เขาเฝาพระพุทธเจาถึงที่ประทับ

00:00 -40:26

01. ยอนทางสูแดนพุทธภูมิ

00:00 -1:37:37

01. ยอนทางสูแดนพุทธภูมิ

00:00 -1:16:25

01. ยอนทางสูแดนพุทธภูมิ

00:00 -14:22

01. ยอนทางสูแดนพุทธภูมิ

00:00 -43:00

01. ยอนทางสูแดนพุทธภูมิ

00:00 -2:03:05

01. ยอนทางสูแดนพุทธภูมิ

sound.watnyanaves.net

๕๙

๑.ยอนทางเขาสูแดนพุทธภูมิ 
๒.เฝาพระพุทธเจาถึงที่ประทับ 
๓.ความยิ่งใหญที่ทำใหทั้งเจริญและเสื่อม 
๔.หัวใจธรรม จากจ�ดศูนยกลาง 
๕.โพธิพฤกษ - โพธิญาณ 
๖.จ�ดเริ่มของแผนดินธรรม 
๗.ถาสังเวชเปน ก็จะไดเห็นธรรมกาย
๘.ที่ประกาศอิสรภาพของมนุษย 
๙.ทางสายกลาง เพื่อชีวิตสังคมที่สุขสมบูรณ 
๑๐.รักษาธรรม คือรักษาความเปนไท 

จาริกบุญ จารึกธรรม ตามทางพุทธกิจ กาลานุกรม จารึกอโศก รูภัยของพระพุทธศาสนาฯ

จาริกบุญ จารึกธรรม

หมวด พุทธประวัติและประวัติศาสตร
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุต ฺโต)

๒

หนังสือที่เกี่ยวของ

ลำดับ
๐๑
๑๐
ตอน

๖๙๘.๐๗
นาที

๓๒๑

๔

๑. เลือกหมวดธรรมที่สนใจ
๒. เลือกธรรมบรรยายชุดที่ตองการฟง
๓. สแกน QR Code เพื่อไปยังเว็บไซต
   หนาธรรมบรรยาย sound.watnyanaves.net
๔. กดสัญลักษณ   เพื่อฟงธรรมบรรยายจากเว็บไซต



ชองทางติดตาม
ขอมูลขาวสาร

ความเคลื่อนไหว



๖๑

ธรรมนิพนธ
http://book.watnyanaves.net  

ธรรมบรรยาย
http://sound.watnyanaves.net/

facebook
https://www.facebook.com/WatNyanaves.official/

YouTube
https://www.youtube.com/channel/UCiwwv2JY5atSYS1ICGlidkw




