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ขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์

พุทธทาสภิกขุ

9786161402549 

ราคา 500 บาท

ขนาด 14.5 x 21 ซม. 576 หน้า 

ปกแข็ง พิมพ์คร้ังแรก 2553

สำาหรบับรรพชติผูป้ระสงคแ์สวงหาขมุทรพัยข์องพทุธศาสนา

และเพื่อฆราวาสมีความรู้ถูกต้อง

อิทัปปัจจยตา

พุทธทาสภิกขุ

9786161402532

ราคา 500 บาท

ขนาด 14.5 x 21 ซม. 576 หน้า 

ปกแข็ง พิมพ์คร้ังแรก 2553

 ได้รบัการยกย่องให้เป็น 1 ใน 100 หนงัสอืดทีี่คนไทยควร
อ่าน จากโครงการวจิยัเพื่อคดัเลอืกและแนะนำาหนงัสอืดใีนรอบ
ศตวรรษ (พ.ศ. 2411 - 2511)

อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น

พุทธทาสภิกขุ

9786161402563 

ราคา 600 บาท

ขนาด 14.5 x 21 ซม. 920 หน้า 

ปกแข็ง พิมพ์คร้ังแรก 2553

หนังสือที่ท่านพุทธทาสพอใจถึงที่สุด 

“รวมเรื่องอริยสัจที่ตรัสเองไว้ครบถ้วนที่สุด เพียงพอที่จะศึกษาเรื่องอริยสัจอย่างชัดแจ้ง ให้สมกับข้อที่ว่าอริยสัจเป็นหัวใจ

พระพุทธศาสนา เป็นที่รวมแห่งพระพุทธวจนะทั้งปวง ซึ่งพระพุทธองค์ทรงประสงค์ให้ช่วยกันเผยแผ่ เพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่

มหาชนทั้งเทวดาและมนุษย์” - พุทธทาสภิกขุ

อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคปลาย

พุทธทาสภิกขุ

9786161402556 

ราคา 800 บาท

ขนาด 14.5 x 21 ซม. 1,072 หน้า 

ปกแข็ง พิมพ์คร้ังแรก 2553

ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ์

พุทธทาสภิกขุ

9786161402518

ราคา 800 บาท

ขนาด 14.5 x 21 ซม. 1,060 หน้า 

ปกแข็ง พิมพ์ล่าสุด 2555

พุทธประวัติจากพระโอษฐ์

พุทธทาสภิกขุ

9786161402525

ราคา 600 บาท

ขนาด 14.5 x 21 ซม. 768 หน้า 

ปกแข็ง พิมพ์ล่าสุด 2556

“อาตมาชอบงานเขยีนงานแปลของทา่นมากกวา่งานบรรยาย 

งานเขียนของท่านสละสลวย ใช้คำากระชับ มีเสน่ห์ และมีพลัง

มาก ผลงานยุคแรกๆ ของท่านส่วนใหญ่เป็นงานแปลอย่างชุด 

‘จากพระโอษฐ์’ นี้ถือว่า เป็นงานคลาสิกเลย โดยเฉพาะพุทธ

ประวัติฯ ปฏิจจสมุปบาทฯ อริยสัจจากพระโอษฐ์ เป็นงานที่เป็น

ประโยชน์ต่อการค้นคว้ามาก...”

ธรรมโฆษณ์จากพระโอษฐ์  แปลและร้อยกรองโดยพุทธทาสภิกขุ
	 		 และกองตำ�ร�คณะธรรมท�น

หนังสือในดวงใจ
พระไพศาล วิสาโล 

(หนังสือร้อยคน ร้อยธรรมฯ หน้า 51)

“เรื่อง ปฏจิจสมปุบาท ได้แรงบนัดาลใจจากคำาสอนของท่าน

พทุธทาส ในการรูจ้กักระบวนการที่ทำาให้เกดิทกุข์ และวธิกีาร 

ที่จะดบัทกุข์ (ในชาตนิี้) ไม่ต้องรอภพหน้าหรอืชาตหิน้า ทกุวนันี้ 

เราทำางานให้ชาวพทุธรูเ้รื่องปฏจิจสมปุบาท เพราะพอรูแ้ล้วจะ

ทกุข์น้อยลง รู้โดยการปฏบิตัจิรงิ เหน็ผลจรงิ ไม่ใช่โดยปรยิตั”ิ

หนังสือในดวงใจ

แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต 

(หนังสือร้อยคน ร้อยธรรมฯ หน้า 127)
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ธรรมโฆษณ์   โดย พุทธทาสภิกขุ

อตัมมยตาประยุกต์

พุทธทาสภิกขุ

9786167246666 

ราคา 280 บาท

ขนาด 14.5 x 21 ซม. 348 หน้า  

ปกแข็ง พิมพ์ครั้งแรก 2556

อตัมมยตาเป็นธรรมะชั้นสูงสุดทางพุทธศาสนาถึงขนาดที่ 

ท่านพทุธทาสกล่าวว่า  “ถ้าไม่มอีตมัมยตา กไ็ม่มพีทุธศาสนา”

อตัมมยตาประทีป

พทุธทาสภกิข ุ 

9786167246871

ราคา 300 บาท

ขนาด 14.5 x 21 ซม. 372 หน้า 

ปกแขง็ พมิพ์ครั้งแรก 2556  

 

อตัมมยตาประทีปเปรียบเสมือนไกด์นำาทาง หรือเป็น 

แสงสว่างนำาพาผู้ปฏบิตัไิด้เข้าถงึสขุที่แท้จรงิของชวีติ  

อตัมมยตาปริทัสน์

พทุธทาสภกิข ุ 

9786167246895

ราคา 380 บาท

ขนาด 14.5 x 21 ซม. 468 หน้า 

ปกแขง็ พมิพ์ครั้งแรก 2556  

อตัมมยตาปริทัสน์ชี้ชัดให้เห็นสารพัดประโยชน์ เนื้อหา 

เน้นการนำาไปใช้ให้เกิดประโยชน์รอบด้าน มีอานิสงส์ครอบ 

จกัรวาลแก้ปัญหาได้ทกุอย่าง ท่านพทุธทาสใช้คำาว่า “มปีระโยชน์

ไปเสยีทกุอย่างทกุแง่ทกุมมุ ไม่ว่าทศิทางไหน เอาไปใช้ประโยชน์

ได้ดงักบัว่าเป็นของสารพดันกึ”

ชุด อตัมมยตา (3 เล่ม)

พทุธทาสภกิข ุ 

9786167818016

ราคา  960  บาท

ขนาด 14.5 x 21 ซม.

ปกแขง็ พมิพ์ครั้งแรก 2556  

 

อตมัมยตา เพชรเมด็สดุท้ายที่หลงเหลอือยูใ่นพระไตรปิฏก 

ชดุหนงัสอืทรงคณุค่า บรรจถุ้อยคำาเรื่องอตมัมยตาไวม้ากที่สดุ 

สมกับที่ท่านพุทธทาสรออยู่หลายสิบปี เพื่อเผยแผ่คำาคำานี้ 

ซึ่งเป็นเพชรนำ้าเอกที่ซ่อนอยู่ในพระไตรปิฎก

พุทธวิธีชนะความทุกข์ 

พทุธทาสภกิข ุ 

9786167246628

ราคา 250 บาท 

ขนาด 14.5 x 21 ซม. 304 หน้า

ปกแขง็ พมิพ์ครั้งแรก 2556

พุทธวิธี ก็หมายถึงว่า วิธีของชาวพุทธหรือของพระพุทธ; 

ชนะความทุกข์ ก็หมายความว่า ไม่มีอะไรที่จะเป็นศัตรูแก่

มนุษย์มากเท่าความทุกข์ ความทุกข์เป็นสิ่งที่จะต้องเอาชนะ

ให้ได้ 

ธรรมะกับการเมือง

พุทธทาสภิกขุ

9789744097903

ราคา 300 บาท

ขนาด 14.5 x 21 ซม. 600 หน้า 

ปกแข็ง พิมพ์ล่าสุด 2549

ธรรมะและการเมืองเป็นสิ่งที่แยกกันไม่ได้ แยกกันเมื่อไร 

การเมอืงกก็ลายเป็นเมอืงทำาลายโลกขึ้นมาทนัที
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ชุมนุมปาฐกถาชุดพุทธธรรม

พุทธทาสภิกขุ

9786161400910 

ราคา 320 บาท

ขนาด 14.5 x 21 ซม. 472 หน้า 

ปกแข็ง พิมพ์ครั้งแรก 2554

ปาฐกถาครั้งสำาคัญอันเป็นที่ฮือฮาที่สุด 7 ปาฐกถา 1 

ปัญหาถามตอบสมบูรณ์ที่สุด กระตุกความรู้สึกให้ต้องเพ่ง

พินิจพิจารณา

“เรื่องพุทธธรรมนั้น จำาเป็นแก่ชีวิตมากที่สุด และไม่ใช่ 

สิ่งที่เกินวิสัย ที่คนธรรมดาอย่างเราท่านทั้งหลายนี้จะเข้าใจ 

ไม่ได้, ท่านผู้แสดงได้ชี้แจงไว้แล้วในตัวปาฐกถานั้นว่า ‘การ 

เขา้ถงึพทุธธรรมนัน้ ไมจ่ำาเปน็ตอ้งผา่นพระไตรปฎิกหรอืไมจ่ำาเปน็

ตอ้งเปน็นกับวชเทา่นัน้. ใครกต็าม ถา้หดัมองในดา้นในอยูเ่สมอ 

ตามที่ได้อธิบายไว้แล้ว สักวันหนึ่งก็จะเข้าถึงพุทธธรรมได้”

คำานำาโดยธรรมทานมูลนิธิ ไชยา

คนถึงธรรม ธรรมถึงคน

พุทธทาสภิกขุ

9786167818368

ราคา 320 บาท

ขนาด 14.5 x 21 ซม. 384 หน้า 

ปกแข็ง พิมพ์ครั้งแรก 2557

จติหรอืคนกต็าม ทีล่ถุงึธรรมแลว้ ยอ่มมสีมรรถภาพพเิศษ

อยู่หลายอย่างหลายชนิด ที่เป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติงาน

ในหน้าที่เป็นอย่างยิ่ง เช่น มีจิตเป็นสมาธิโดยธรรมชาติ มี

จิตสดชื่นแจ่มใส มีจิตสว่างไสวประกอบไปด้วยปัญญา ดังนี้

เป็นต้น จึงช่วยให้คิดเก่ง ตัดสินใจเก่ง พินิจพิจารณา ค้นคว้า

สิ่งทั้งปวงเก่ง มองเห็นสิ่งต่างๆ ได้ลึกซึ้งจนปฏิบัติหน้าที่ได้ถูก

ต้องอย่างมหัศจรรย์ งานที่ยากลำาบากก็กลายเป็นงานที่ง่ายๆ 

ไป สรุปรวมเรียกว่า เพราะมีจิตใจพิเศษเนื่องจากการถึงธรรม 

นี้เป็นอานิสงส์อย่างหนึ่ง

แก่นพุทธศาสน์

พุทธทาสภิกขุ

9789744091024 

ราคา 120 บาท

ขนาด 14.5 x 21 ซม. 184 หน้า 

ปกแข็ง พิมพ์ล่าสุด 2557

หนงัสอืดเีดน่รางวลั UNESCO แหง่สหประชาชาต ิพ.ศ. 2508

รวมปาฐกถาของพทุธทาสภกิขทุีแ่สดงแกแ่พทย ์พยาบาล

และนกัศกึษา ณ โรงพยาบาลศริริาช ระหวา่ง พ.ศ. 2504 - 2505 

รวม 3 ครั้ง

ครั้งที่ 1 ใจความทั้งหมดของพระพุทธศาสนา ครั้งที่ 2 

ความว่าง ครั้งที่ 3 วิธีปฏิบัติเป็นอยู่ด้วยความว่าง โดยทั้งสาม

เรื่องได้สร้างความเลื่อมใสและพึงพอใจต่อผู้ฟังเป็นอย่างยิ่ง 

ตัวกู-ของกู
พุทธทาสภิกขุ

9789744093523 

ราคา 250 บาท

ขนาด 14.5 x 21 ซม. 464 หน้า 

ปกแข็ง พิมพ์ล่าสุด 2556

“ตัวกู - ของกู คำานี้ถูกใจผมที่สุด ท่านใช้คำาเหมาะกับคน 

ที่อัตตาใหญ่โต คล้ายๆ กับวิถีของเซ็นคือทำาให้คนฉุกคิด  

ผมเองก็ใช้คำานี้เตือนใจบ่อยๆ เวลาเกิด ego”

หนังสือ

รางวัล

หนังสือในดวงใจ
ประภาส ชลศรานนท์ 

(หนังสือร้อยคน ร้อยธรรมฯ หน้า 461)

ชุด ปกแข็งน่าสนใจ
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พุทธทาสภิกขุ
เดมิชื่อ เงื่อม นามสกลุ พานิช

บตุรนายเซี้ยง และนางเคลื่อน พานชิ

เกดิเมื่อ วนัอาทติย์ที่ 27 พฤษภาคม 2449 ขึ้น 7 คำ่า เดอืน 7 ปีมะเมยี 

ณ หมู่บ้านกลาง ตำาบลพมุเรยีง (ที่ตั้งเดมิของจงัหวดัไชยา ก่อนเปลี่ยนชื่อเป็น “สรุาษฎร์ธาน”ี)

2457 รับการศึกษาเบื้องต้นแบบโบราณด้วยการเป็น  

“เดก็วดั” ที่วดัพมุเรยีงใกล้บ้าน

2460 กลับมาอยู่บ้าน เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียน 

วดัโพธารามจนถงึชั้นมธัยม

2464 ย้ายมาเรยีนมธัยมปีที่ 2 ที่โรงเรยีนสารภอีทุศิ ตำาบล

ตลาด อำาเภอไชยา

2465 ออกจากโรงเรยีนมาช่วยมารดาทำาการค้าเนื่องจากบดิา

ถงึแก่กรรมด้วยโรคลมปัจจบุนั

2469 บวชก่อนเข้าพรรษา เมื่อ 29 กรกฎาคม ได้ฉายา  

“อนิทฺปญโฺญ”

2471 สอบได้นกัธรรมเอก

2472 เป็นครูสอนนกัธรรม ที่วดัพระบรมธาตไุชยา 

(“ธรรมทาส” น้องชายเปิดคณะธรรมทาน)

2473 เรียนบาลีที่วัดปทุมคงคา กรุงเทพฯ เขียนบทความ 

“ประโยชน์แห่งทาน” ปลายปีสอบได้เปรยีญธรรม 3 ประโยค

2475 เข้าอยูว่ดัร้างตระพงัจกิ อนัเป็นจดุเริ่มต้นของสวนโมกข์ 

เมื่อ 12 พฤษภาคม

2476 ออกหนงัสอืพมิพ์พทุธสาสนารายตรมีาส

2486 วางเงนิซื้อที่บรเิวณวดัธารนำ้าไหลเมื่อ 18 มนีาคม

2487 ย้ายมาจำาพรรษาที่สวนโมกข์แห่งใหม่ บรเิวณธารนำ้าไหล 

เขาพทุธทอง (สวนโมกข์ปัจจบุนั)

2536 มรณภาพ 8 กรกฎาคม เวลา 11.20 น.

2548 องค์การยเูนสโกยกย่องให้เป็น “บคุคลสำาคญัของโลก” 

ประจำาปี 2549 - 2550

2549 ครบรอบ 100 ปีชาตกาล

ตามรอยพระอรหันต์

พทุธทาสภกิขุ

9789747117882 

ราคา 230 บาท

ขนาด 14.5 x 21 ซม. 312 หน้า 

ปกแขง็ พมิพ์ล่าสดุ 2555

“การปฏบิตัขิองท่านอาจารย์เป็นหนงัสอืเล่มหนึ่ง สิ่งที่แม่

ใช้เป็นคู่มือคือ ตามรอยพระอรหันต์ ท่านอาจารย์สอนและ

แจกแจงสิ่งที่จะทำาให้เรารอดพ้นเอาไว้ในหนังสือเล่มนี้ 

ซึ่งทำาให้เราต้องอ่าน เป็นหนงัสอืที่โดนใจแม่”

คีตพินิจชีวิตพุทธทาส+CD MP3

ชยัพร นำาประทปี

9786161402624 

ราคา 295 บาท

ขนาด 18.4 x 26 ซม. 24 หน้า 

ปกอ่อน พมิพ์ล่าสดุ 2560

ตามรอยเมธีพุทธทาส+CD Audio

พทุธทาสภกิขุ

9786161402655 

ราคา 500 บาท

ขนาด 18.4 x 26 ซ.ม. 176 หน้า 

ปกอ่อน พมิพ์ล่าสดุ 2560

หนังสือในดวงใจ

แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต 

(หนังสือร้อยคน ร้อยธรรมฯ หน้า 128)
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คู่มือมนุษย์ ฉบับสมบูรณ์

พุทธทาสภิกขุ 

9789747363210   

ราคา 200 บาท

ขนาด 14.5 x 21 ซม. 344 หน้า 

ปกแข็ง พิมพ์ล่าสุด 2557

คู่มือมนุษย์ ฉบับปฏิบัติธรรม

พทุธทาสภกิข ุ 

9789744097422  

ราคา 270 บาท

ขนาด 14.5 x 21 ซม. 456 หน้า 

ปกแขง็ พมิพ์ล่าสดุ 2554

อ่านเพิ่มเตมิให้เข้าใจ คู่มอืมนษุย์ 

ฉบบัสมบูรณ์ ชดัแจ้งยิ่งขึ้น

ธรรมปาฏิโมกข์ เล่ม ๑

พทุธทาสภกิขุ

9789744099556 

ราคา 380 บาท

ขนาด 14.5 x 21 ซม. 652 หน้า 

ปกแขง็ พมิพ์ครั้งแรก 2551

ธรรมปาฏิโมกข์ เล่ม ๒

พุทธทาสภิกขุ 

9789744099563 

ราคา 380 บาท

ขนาด 14.5 x 21 ซม. 624 หน้า 

ปกแข็ง พิมพ์คร้ังแรก 2552

ธรรมโฆษณ์   ชุดหนังสือซ่ึงจัดวรรคตอนใหม่/ย่นคว�มให้อ่�นง่�ยขึ้น	
	 		 โดย	“เช่นน้ันเอง”

สมถวิปัสสนาแห่งยุคปรมาณู

พทุธทาสภกิข ุ 

9789744097194 

ราคา 250 บาท

ขนาด 14.5 x 21 ซม. 472 หน้า 

ปกแขง็ พมิพ์ล่าสดุ 2554

หนงัสอืเพื่อเป็นทางเลอืกแก่ท่านทั้งหลายสำาหรบัฝึกสมาธ ิ

เหมาะสำาหรบับคุคลทั่วไปถงึบคุคลที่สามารถฝึกจนเกดิฌานได้

“ผมอ่านหนังสือของท่านอาจารย์พุทธทาสแล้วพบว่า  

สิ่งที่ท่านพูดเป็นความรู้ที่ลึกซึ้ง เป็นธรรมะชั้นสูง หากมีคน 

ถามว่าใครเป็นพระที่มีความรู้ดีที่สุด เรานึกถึงท่าน เช่น  

อ่าน คู่มอืมนษุย์ แล้วผมเชื่ออย่างจรงิจงัว่า นี่เป็นการอธบิาย

หลกัพทุธศาสนาที่ผมเหน็ด้วยมากที่สดุ” 

ประมวล เพ็งจันทร์ 

(หนังสือร้อยคน ร้อยธรรมฯ หน้า 381)

หนังสือในดวงใจ

หลกัปฏบิตัอินัเป็นเครื่องมอืทำาลายตวัก ู- ของก ูที่ตรงและ

รุนแรง ไม่อ้อมค้อม ไม่ประจบผู้ฟัง มุ่งแต่จะช่วยให้ผู้ที่มีธุลี

ดวงตาน้อย จะได้มดีวงตาเหน็ธรรมในชาตปิัจจบุนั

โพธิปักขิยธรรมประยุกต์ 

พทุธทาสภกิข ุ

9789744098665 

ราคา 250 บาท

ขนาด 14.5 x 21 ซม. 400 หน้า 

ปกแขง็ พมิพ์ล่าสดุ 2552

ถ้าโพธิปักขิยธรรมเป็นเรือ การประยุกต์ก็เหมือนการ 

แจวเรอืเป็น โพธปิักขยิธรรมประยกุต์คอืการกระทำาให้มนัครบ

กนัในการนำาโพธปิักขยิธรรมมาใช้จนสำาเรจ็ประโยฃน์

อานาปานสติ ฉบับสมบูรณ์

พทุธทาสภกิขุ 

9789744095336 

ราคา 200 บาท

ขนาด 14.5 x 21 ซม. 328 หน้า 

ปกแขง็ พมิพ์ล่าสดุ 2556

วิธีปฏิบัติธรรมแบบธรรมชาติ วิธีที่พระพุทธเจ้าทรงใช้ 

จนตรสัรู้ 

หนงัสอืธรรมะเล่มแรก เพื่อศกึษาธรรมะในขั้นสูงต่อไป
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จัดจำาหน่ายโดย บริษัท บุ๊ค ไทม์ จำากัด
www.booktime.co.th

คู่มืออานาปานสติภาวนาอย่าง

สมบูรณ์แบบ

พุทธทาสภิกขุ 

9786161400156 

ราคา 80 บาท

ขนาด 10.5 x 14.6 ซม. 256 หน้า 

ปกอ่อน พิมพ์ล่าสุด 2557

อานาปานสตินี้ ประหลาดที่ว่าทำาที่ไหนก็ได้ ถ้าจะทำาที่

บ้านก็จงใช้คู่มือเล่มนี้เป็นครูฝึก เพราะอานาปานสติทั้ง 16 ขั้น

นี้ มันแสดง “สัมมัตตะ 10” อันเป็นตัวพุทธศาสนา สมบูรณ์

ทั้งเหตุและผล

ทำาวตัรสวดมนตแ์ปล ฉบบัสวนโมกข ์

พิมพ์ปรับปรุง (Book + CD mp3)

ธรรมทานมูลนิธิ

9786167246727 

ราคา 120 บาท

ขนาด 18.4 x 26 ซ.ม.  140 หน้า 

ปกอ่อน พิมพ์ล่าสุด

ฝึกสมาธิ เจริญปัญญา ด้วยการทำาวัตรสวดมนต์ สุข สงบ 

เย็น เป็นกุศล และเบิกบาน ทำาวัตรสวดมนต์แปล ฉบับสวน

โมกข์ คู่มือทำาวัตรเช้า-เย็น และสวดมนต์พิเศษ -เหมาะสำาหรับ

ภิกษุ สามเณร และพุทธศาสนิกชน -ตัวโต อ่านง่าย เปิดกาง

ได้สบาย -รวมเล่ม1 คู่มืออุบาสก-อุบาสิกา ภาค1-2 และเล่ม2 

สวดมนตพ์เิศษบางบทและภาคผนวก ครบสมบูรณ ์สะดวกพก

พา -มีCDทำาวัตรเช้า-เย็นในสวนโมกข์2แผ่น ตรวจสอบใหม่กับ

ฉบับมาตรฐานเดิมของสวนโมกขพลาราม

คู่มือมนุษย์ ฉบับย่อ 

(ปรับปรุงใหม่)

พุทธทาสภิกขุ / ย่อโดยภิกขุ ฉ. ชุติวณฺโณ

9786161400439 

ราคา 50 บาท

ขนาด 10.5 x 14.6 ซม. 152 หน้า 

ปกอ่อน พิมพ์ล่าสุด 2556

คู่มือปฏิบัติเพื่อเข้าถึงอิสรภาพที่แท้จริงของชีวิต ผลงาน

อมตะของพุทธทาสภิกขุที่ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นแสงธรรม

ส่องทางให้ผู้คนได้เดินไปสู่ความสุข รวมหลักสำาคัญทางพุทธ

ศาสนาตั้งแต่ต้นจนบรรลุผลถึงนิพพาน

วิปัสสนาระบบลัดสั้น

พทุธทาสภกิข ุ

9786161400828 

ราคา 80 บาท

ขนาด 10.5 x 14.6 ซม. 248 หน้า 

ปกอ่อน พมิพ์ล่าสดุ 2556

ทำาสมาธิวิปัสสนานี้ เพื่อให้มีสติเร็วและเพียงพอและเพื่อ

ให้มกีารบงัคบัจติได้ สองอย่างเท่านี้กเ็หลอืกนิเหลอืใช้แล้ว

ปัญหา หรืออุปสรรค

ต่อการปฏิบัติธรรม  

พทุธทาสภกิขุ

9789744099389 

ราคา 120 บาท

ขนาด 14.5 x 21 ซม. 176 หน้า 

ปกแขง็ พมิพ์ล่าสดุ 2555

รวบรวมปัญหาและการแก้ปัญหานานาชนิดเกี่ยวกับการ

ปฏบิตัธิรรม 

“ถึงแม้ว่าจะปฏิบัติในทางสมาธิ ทางปัญญา ก็มีความ

สำาคญัอยู่ที่ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ นั่นอกี ; สำารวมตา หู 

จมูก ลิ้น กาย ใจ ไว้ได้กเ็ป็นสมาธ ิ; ระวงัตา หู จมูก ลิ้น กาย 

ใจ ให้ฉลาดอยูเ่สมอ ไม่โง่ ไม่หลง ไม่เกดิความคดิปรงุแต่งทาง

ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ : กเ็ป็นปัญญาอย่างยิ่ง” - พทุธทาส

ภกิขุ

“เช่นนั้นเอง”
ชื่อจริง : ประภัสสร โหละสุต เป็นผู้

สร้างสรรค์หนังสือธรรมะของพุทธทาสภิกขุ 

ด้วยวิธีการย่นความ (ยกข้อความบางตอนออก 

แล้วทบส่วนอยู่เดิมเข้าหากัน โดยไม่แก้ไขเพิ่ม

เติมใดๆ) และวิธีตรวจทานกับแถบเสียง - เทปคลาสเสท พร้อม

กับจัดรูปแบบลำาดับวรรคตอน แล้วเน้นคำา เน้นประโยค ให้เกิด

ความชัดเจน อ่านเข้าใจง่ายขึ้น
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นิทานเซ็น มหรสพทางวิญญาณ

เพื่อจริยธรรม

พทุธทาสภกิขุ

9789744099594 

ราคา 70 บาท

ขนาด 13 x 18.4 ซม. 116 หน้า 

ปกอ่อน พมิพ์ล่าสดุ 2556

รวม 10 นทิานเซน็ 10 เรื่องสั้น ให้แง่คดิ คตธิรรม สอน 

มุ่งตรงไปยงัจติใจ ทำาให้ผู้ฟังเกดิความโพลงขึ้น หรอืเกดิความ

สว่างไสวแห่งปัญญาอย่างรวดเรว็

สูตรของเว่ยหล่าง

พทุธทาสภกิขุ

9789744094926 

ราคา 100 บาท

ขนาด 14.5 x 21 ซม. 216 หน้า 

ปกอ่อน พมิพ์ล่าสดุ 2557

“จุดหักเหสำาคัญในชีวิตที่ผมเปลี่ยนจากนักวิชาการ

เศรษฐศาสตร์มาเป็นนักวิชาการทางปรัชญาศาสนาก็คืองาน

ของพทุธทาสภกิข”ุ

“ผมอ่านงานแปลของท่าน 2 เล่มคอื สูตรของเว่ยหลาง 

กบั คำาสอนของฮวงโป แล้วชื่นชอบมาก รู้สกึว่าเป็นพทุธศาสนา

ที่น่าสนใจ ผมก็หาหนังสือเกี่ยวกับเซ็นเท่าที่จะหาได้มาอ่าน 

เมื่อผมไดท้นุรฐับาลญี่ปุน่ไปศกึษาตอ่ที่มหาวทิยาลยัเกียวโต 

ผมเลอืกวชิาพทุธศาสนานกิายเซน็ เป็นคนเดยีวของนกัเรยีนทนุ 

รุน่นั้นที่เรยีนพทุธศาสนานกิายเซน็ นกัเรยีนทนุญี่ปุน่รุน่เดยีวกนั

กแ็ปลกใจว่า มาเรยีนอะไรของเอง็นี่”

คำาสอนของฮวงโป

พทุธทาสภกิขุ

9789744094988 

ราคา 100 บาท

ขนาด 14.5 x 21 ซม.168 หน้า 

ปกอ่อน พมิพ์ล่าสดุ 2557

“คำาสอนของฮวงโปเรยีกในภาษาจนีว่า ฮวงโป ฉวน สิ่น 

ฟา หยาว, มร. John bolfeld แปลออกเป็นภาษาองักฤษ เรยีก

ว่า The Zen Teaching of Huang Po พวกเราเหน็ว่าควรแปล

ออกมาสู่ภาษาไทยจงึทำาให้เกดิหนงัสอืเล่มนี้ขึ้น”

แนะนำา

พุทธทาสกับเซ็น (+ซีดี)

พทุธทาสภกิขุ

9786111400076 

ราคา 200 บาท

ขนาด 14.5 x 21 ซม. 228 หน้า 

ปกอ่อน พมิพ์ล่าสดุ 2557

ภาพเซ็นในโรงมหรสพทางวิญญาณ คำาอธิบาย 

พร้อมซีดีเสียงท่านพุทธทาสบรรยายภาพปริศนาธรรม 

และเสยีงอ่านบทกวเีซน็ โดย เนาวรตัน์ พงษ์ไพบูลย์

เซ็น  zen  禅 

หนังสือในดวงใจ

ดร. ทวีวัฒน์ ปุณฑริกวิวัฒน์ 

(หนังสือร้อยคน ร้อยธรรมฯ หน้า 367)
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โศลกเซนปริศนาธรรม

พระเถระซิงหวิน (เขียน)

อุษา โลหะจรูญ (แปล)

ภิกษุณีอัมพิกา อัคคชินญาณ (เรียบเรียง)

9789749850923

ราคา 220 บาท

ขนาด 14.5 x 21 ซม. 308 หน้า 

ปกอ่อน พิมพ์ครั้งแรก 2555

คัดสรรและรวบรวมโศลกเซน (คาถา

ธรรม) ทีโ่ดดเดน่กวา่ 100 โศลก เปน็คำาสอน 

ที่มุ่งเน้นให้ฉุกคิด นำาไปพินิจพิจารณา

ให้เกิดปัญญารู้เท่าทันความจริงของชีวิต

ตื่นอย่างเซน

พระเถระซงิหวนิ (เขยีน)

อษุา โลหะจรูญ (แปล)

ภกิษณุอีมัพกิา อคัคชนิญาณ (เรยีบเรยีง)

9786167246314

ราคา 120 บาท

ขนาด 14.5 x 21 ซม. 132 หน้า 

ปกอ่อน พมิพ์ครั้งแรก 2555

นำาเรื่องราวหรือเหตุการณ์รอบตัว

ในชวีติประจำาวนั 44 เรื่อง มาอธบิาย

ด้วยภาษาที่เรียบง่าย แฝงด้วยแง่คิด

คตธิรรม ให้เข้าใจชวีติ ปัญหา อปุสรรค

สร้างสต ิเจรญิปัญญา เพื่อก้าวสู่ความ

เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบกิบาน

เซนส่องทาง

พระเถระซิงหวิน (เขียน)

อุษา โลหะจรูญ (แปล)

ภิกษุณีอัมพิกา อัคคชินญาณ (เรียบเรียง)

9786167246321

ราคา 130 บาท

ขนาด 14.5 x 21 ซม. 148 หน้า 

ปกอ่อน พิมพ์ครั้งแรก 2555

พบแสงสวา่งทีแ่ทจ้รงิของชวีติ จาก 44 

เรื่องราวที่เกิดขึ้นรอบตัว อ่านเข้าใจง่าย 

ด้วยข้อคิดคติธรรมเซนที่งดงามชี้ให้เห็น

จุดหมายปลายทางของชีวิตอย่างแจ่มชัด

พระเถระซิงหวิน
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ก้าวย่างอย่างเซน Zen Lifestyle

ภกิษณอีมัพกิา อคัคชนิญาณ

9789744099617

ราคา 180 บาท

ขนาด 14 x 16.5 ซ.ม. 36 หน้า 

ปกแขง็

 หนงัสอืพร้อมบทเพลง อ่านและฟังสบาย สไตล์เซน “เซน” หรอื ธยานะ หรือ ฉาน เป็นคำาเรยีกนกิายเซน ซึ่งเป็นนกิาย

หนึ่งในพทุธศาสนา ที่ไม่มรีูปแบบคำาสอนสอนตายตวั เน้นการสอนจากจติสู่จติ ให้มสีต ิรู้เท่าทนัตวัเอง ด้วยการปฏบิตัทิี่เรยีบ

ง่าย เป็นธรรมชาต ิสามารถปรบัใช้ได้ในทกุที่ ทกุเวลา ... หนงัสอืและบทเพลงเซนชดุนี้ จะช่วยให้ท่านได้รู้จกั “วถิแีห่งเซน” 

มากยิ่งขึ้น แก่นแท้ของความว่างเปล่า ร่มเงาของความเป็นจรงิ ที่ใครต้องการจะฟัง ไม่ม ีข้อความ ให้อ่าน ไม่ม ีนยิาม ให้ค้น

เจอ ไม่ม ีภาษาใด สื่อกนั แตกต่างไปตามผู้คน แยบยลไปตามวธิ ีต่างคนล้วนมอีาจารย์บอกผ่านเหตกุารณ์สอนใจ สบืผ่าน

ยาวนานมากมาย มั่นคงอยูใ่นวถิทีาง ใช้วธิจีากใจ ถ่ายทอดลงไปยงัจติ ให้เธอได้คดิ ให้เธอได้ตรกึตรองด้วยดวงใจสูใ่จ เสมอืน

เป็นตราแห่งจติ คำ่าเช้าให้เธอเฝ้าคดิอยู่ เพื่อให้เรยีนรู้ วถิแีห่งเซน
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พุทธทาสลิขิต

พุทธทาสลิขิต ๑ 

พุทธทาสภิกขุ

9789747117899 

ราคา 380 บาท

ขนาด 18.4 x 26 ซม. 504 หน้า

ปกแข็ง พิมพ์ล่าสุด 2555

พุทธทาสลิขิต ๒

พุทธทาสภิกขุ

9789747364101 

ราคา 400 บาท

ขนาด 18.4 x 26 ซม. 560 หน้า 

ปกแข็ง พิมพ์ล่าสุด 2552

พุทธทาสลิขิต ๓

พุทธทาสภิกขุ

9789747735260 

ราคา 500 บาท

ขนาด 18.4 x 26 ซม. 656 หน้า 

ปกแข็ง พิมพ์ล่าสุด 2555

อสีติสังวัจฉรายุศมานุสรณ์ 

ฟ้าสางระหว่าง ๘๐ ปี

พทุธทาสภกิข ุ 

9786167246789

ราคา 490 บาท

ขนาด 21 x 28.6 ซม. 192 หน้า 

ปกแขง็ พมิพ์ครั้งแรก 2556  

รวบรวมลิขิตธรรม ต้นฉบับลายมือท่านพุทธทาสภิกขุ 

ทีม่ใีนทีต่า่งๆ มารวมเปน็รปูเลม่ เนือ้หาประกอบดว้ย พนิยักรรม, 

ความลับสุดยอด ธรรมโดยหลักพื้นฐาน ความคิดนึกชั่วขณะ

ที่ต้องรีบบันทึกไว้ก่อน : แต่จะลืมเสีย

รวบรวมลิขิตธรรม ต้นฉบับลายมือท่านพุทธทาสภิกขุ 

ท่ีมีในท่ีต่างๆ มารวมเป็นรูปเล่ม เนื้อหามีทั้งหมด 13 ตอน 

อาทิ พินัยกรรม, คำาปรารภและข้อคิดอิสระ, ธรรมะกับชีวิต, 

ชุดหนทางรอดของมนุษย์เรา, ชุดสัจจสาร, พระพุทธศาสนา

และระหว่างศาสนา, ปรมัตถธรรมและศีลธรรมกลับมา!  

โลกนิติ-ธรรมนิติ, ศรัทธา-ปัญญา-สติ เป็นต้น

รวบรวมลิขิตธรรม ต้นฉบับลายมือท่านพุทธทาสภิกขุ 

ทีม่ใีนทีต่า่งๆ รวมเปน็รปูเลม่ โดยมเีนือ้หาเพิม่ขึน้เปน็ 15 ตอน  

อาทิ คำาคม คำาสั้น-ทิฏฐิวิวาท, ร่างไว้ก่อน เพิ่งคิดได้, 

เกี่ยวกับทุกข์ทุกแง่มุม, วิทยุ-ทีวี-หนังสือพิมพ์, การเมือง

เรื่องของธรรม, ภาษาคน-ภาษาธรรม, ธัมมัตถวิจารณ์,  

ปรมัตถศิลป์แห่งชีวิต, ฝากไว้เพียงเท่านี้ เป็นต้น

 รวมภาพ คำาบรรยาย ข้อคดิ คำาคมต่างๆ ที่พุทธทาส

ภิกขุทำาไว้เอง เนื้อหาเตือนใจให้ฉุกคิด ส่องสว่างทางจิต  

ให้ชวีติสงบเยน็ มรดกธรรมชิ้นสำาคญัที่ท่านพทุธทาสฝากไว้

ยงัมผีู้หยบิอ่านอยู่เพยีงใด ท่านพทุธทาสกย็งัอยู่ไป ไม่มตีาย 

เพยีงนั้น 
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ยอดแห่งความสุข

พทุธทาสภกิขุ

9789744096296 

ราคา 35 บาท

ขนาด 14 x 16.5 ซม. 70 หน้า 

ปกอ่อน พมิพ์ล่าสดุ 2552

เนื้อหาม ี2 สว่น คอื 1. วา่ด้วยเรื่องความสขุ 3 ระดบั ตั้งแต่

ส่วนที่เป็นรากฐาน จนถงึสขุของพระอรหนัต์ 2. ว่าด้วยวธิกีาร

ใช้อานาปานสตใิห้เป็นประโยชน์ในชวีติประจำาวนั

ธรรมะสำาหรับผู้สูงอายุ

พทุธทาสภกิขุ

9789744095985 

ราคา 35 บาท

ขนาด 14 x 16.5 ซม. 70 หน้า 

ปกอ่อน พมิพ์ล่าสดุ 2556

 วธิตีรวจสอบสภาพจติใจ ฝึกใจให้ลดความยดึมั่นถอืมั่น 

ลดความเห็นแก่ตัว และปรับใจเพื่อหาความสุขสงบได้ใน

บั้นปลายชวีติ

ตถาตาหน้าเชิงตะกอน

พทุธทาสภกิขุ

9789744096388 

ราคา 25 บาท

ขนาด 14 x 16.5 ซม. 50 หน้า 

ปกอ่อน พมิพ์ล่าสดุ 2556

ถอดเนื้อหาจากเทปบันทึกคำาปราศรัยของท่านพุทธทาส 

ซึ่งนำาไปเปิดในงานฌาปนกจิศพของผูคุ้น้เคยกบัท่าน มุง่ให้สติ

แก่ผู้ไปร่วมงาน

ชีวิตในปัจฉิมวัย

พทุธทาสภกิขุ

9789744096012 

ราคา 35 บาท

ขนาด 14 x 16.5 ซม. 70 หน้า 

ปกอ่อน พมิพ์ล่าสดุ 2549

วิธีรับมือกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่จะต้องเกิด 

กบัทกุคน คอื เกดิ แก่ เจบ็ ตาย ด้วยความสบายใจ

ความอิ่มใจ

พทุธทาสภกิขุ

9789744096371 

ราคา 25 บาท

ขนาด 14 x 16.5 ซม. 50 หน้า 

ปกอ่อน พมิพ์ล่าสดุ 2553

แนะนำาให้รูจ้กัวธิหีาอาหารวญิญาณ หรือวิธีทำาใจให้เป็นสุข 

ซึ่งหากทำาใจให้เป็นสขุได้ กจ็ะบรรลธุรรมได้ไม่ยาก

การบวชอยู่ที่บ้าน

พทุธทาสภกิขุ

9789744096401

ราคา 35 บาท

ขนาด 14 x 16.5 ซม. 70 หน้า 

ปกอ่อน พมิพ์ล่าสดุ 2557

 หลกัปฏบิตัอินับรบิรูณ์ด้วยธรรมะ 5 ประการ คอื ศรทัธา, 

วริยิะ, สต,ิ สมาธ ิ และปัญญา เพื่อบรรลถุงึเป้าหมายสูงสุด  

ตามหลกัคำาสอนของพระพทุธเจ้า แม้อยู่ที่บ้าน

ธรรมะสำาหรับคนเจ็บไข้

พทุธทาสภกิขุ

9789744095992 

ราคา 35 บาท

ขนาด 14 x 16.5 ซม. 76 หน้า 

ปกอ่อน พมิพ์ล่าสดุ 2556

เนื้อหาแยกเป็นส่วนที่คนเจบ็ไข้ควรทำาความเข้าใจ และวธิี

ปฏบิตัติน ซึ่งเป็นวธิหีาความสขุจากความทกุข์ หรอืใช้ความทกุข์

เป็นบนัไดเพื่อก้าวไปสูค่วามสขุ  

ความเจ็บไข้มาเตือนให้ฉลาด

พทุธทาสภกิขุ

9789744096036

ราคา 35 บาท

ขนาด 14 x 16.5 ซม. 70 หน้า 

ปกอ่อน พมิพ์ล่าสดุ 2556

หนทางที่จะบรรเทาหรือแก้ไขความเจ็บไข้ให้ดีขึ้น ตาม

แนวทางที่ว่า เมื่อใดมองเหน็ภยัแห่งความเจบ็ไข้หรอืความตาย 

จงมุ่งหวงัความสงบรำางบัดบัเยน็ เป็นนพิพานเถดิ 

ธรรมะโครงการ พุทธทาส ๑๐๐ ปี หนังสือดี ๑๐๐ เล่ม
รูปสวย อ่านง่าย ได้ข้อคิด เพื่อชีวิตเปี่ยมสุข

ชุดที่ 1 ธรรมะสุขใจ
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การมีธรรมะให้ทันแก่เวลา 

พทุธทาสภกิขุ

9789744097033 

ราคา 25 บาท

ขนาด 14 x 16.5 ซม. 50 หน้า 

ปกอ่อน พมิพ์ล่าสดุ 2556

สอนให้รู้จักฝึกสติปัญญาให้รู้เท่าทันเวลาทางการงาน  

ซึ่งมหีลายระดบั ได้แก่ ทนัตามฤดกูาล ทนัตามสถานการณ์  

ทนัแก่วยั (ชวีติ) และทนัแก่ขณะจติ

เป้าหมายของชีวิต

พทุธทาสภกิขุ

9789744096968 

ราคา 25 บาท

ขนาด 14 x 16.5 ซม. 50 หน้า 

ปกอ่อน พมิพ์ล่าสดุ 2557

อธิบายวิธีการดำาเนินไปสู่เป้าหมายชีวิตที่ถูกต้องและ

สมบูรณ์ตามหลักพุทธศาสนา แบ่งออกเป็น 3 ประเด็นคือ  

1. วิวัฒนาการของชีวิต 2. จุดหมายปลายทางของชีวิต  

3. วธิปีฏบิตัเิพื่อให้ถงึเป้าหมายของชวีติ

การดำารงชีวิตที่ถูกต้อง

พทุธทาสภกิขุ

9789744097026 

ราคา 35 บาท

ขนาด 14 x 16.5 ซม. 70 หน้า 

ปกอ่อน พมิพ์ล่าสดุ 2556

 เสนอแนวทางดำาเนินชีวิตอย่างมีหลักการและเหตุผล 

ที่สมบูรณ์ที่สุดแนวทางหนึ่ง เพราะนำาหลักการดำาเนินชีวิต 

ที่เป็นหวัใจของพทุธศาสนามารวมไว้อย่างครบถ้วน

การงานคือการปฏิบัติธรรม 

พทุธทาสภกิขุ

9789744096937 

ราคา 25 บาท

ขนาด 14 x 16.5 ซม. 50 หน้า 

ปกอ่อน พมิพ์ล่าสดุ 2557

ไม่ว่าเราจะทำาหน้าที่อะไรก็ตาม ถ้าเป็นหน้าที่ที่สุจริต  

ถูกต้องชอบธรรมแล้ว ถือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมทั้งนั้น  

การงานคือการปฏิบัติธรรมนี้ ท่านพุทธทาสกล่าวว่าเป็น 

ทางลดัที่จะก้าวไปสู่ธรรมะชั้นสูง

วิธีชนะความตาย

พทุธทาสภกิขุ

9789744096364 

ราคา 35 บาท

ขนาด 14 x 16.5 ซม. 60 หน้า 

ปกอ่อน พมิพ์ล่าสดุ 2555

กล่าวถงึวธิปี้องกนัความตายใน 2 ความหมาย คอื ไม่ให้

ตายก่อนเวลาอันควร และให้อยู่เหนือความตายโดยประการ

ทั้งปวง

ทำาอย่างไรให้สุขภาพจิตดี 

พทุธทาสภกิขุ

9789744096357 

ราคา 35 บาท

ขนาด 14 x 16.5 ซม. 70 หน้า 

ปกอ่อน พมิพ์ล่าสดุ 2556

วธิพีฒันาจติให้มสีขุภาพด ี15 ประการ โดยนำาเรื่องใกล้ตวั 

มาเป็นองค์ประกอบในการอธิบาย ซึ่งหากนำาไปปฏิบัติ 

อย่างเหมาะสมกจ็ะประจกัษ์ด้วยตนเองว่า ง่ายและได้ผลจรงิ

การทำางานเพื่องาน

พทุธทาสภกิขุ

9789744097019 

ราคา 25 บาท

ขนาด 14 x 16.5 ซม. 50 หน้า

ปกอ่อน พมิพ์ล่าสดุ 2557

ทำางานเพื่อจะได้นั่นเพื่อจะได้นี่จะเป็นทกุข์, ทำางานเพื่องาน 

จะไม่มคีวามทกุข์ จะไม่รู้สกึเป็นทกุข์ จะไม่เป็นที่น่าระอาหรอื

เบื่อหน่าย

ชุดที่ 2 ธรรมะฝึกใจ
ทำางานให้สนุกได้อย่างไร

พทุธทาสภกิขุ

9789744096944 

ราคา 30 บาท

ขนาด 14 x 16.5 ซม. 60 หน้า 

ปกอ่อน พมิพ์ล่าสดุ 2556

สอนให้รู ้จักสร้างความสุขให้เกิดขึ้นแก่ตนเองพร้อมๆ  

กับการทำางาน ด้วยความรู้สึกพอใจและทำางานอย่างถูกต้อง 

เหมาะสมกบัสถานะ 
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ความสุขในทุกอิริยาบถ

พทุธทาสภกิขุ

9789744097262 

ราคา 25 บาท

ขนาด 14 x 16.5 ซม. 50 หน้า 

ปกอ่อน พมิพ์ล่าสดุ 2557

วธิสีรา้งความสขุใหเ้กดิขึ้นแกต่นเองในกิจวัตรประจำาวัน,  

ในการประกอบอาชีพ หรือแม้แต่เวลาเจ็บไข้ก็สามารถสร้าง 

ความสขุได้

ธรรมะคือโอสถสำาหรับโลก

พทุธทาสภกิขุ

9789744097217 

ราคา 35 บาท

ขนาด 14 x 16.5 ซม. 70 หน้า 

ปกอ่อน พมิพ์ล่าสดุ 2557

อธบิายสาเหตแุละวธิรีกัษาโรคทางจติวญิญาณได้สมบรูณ์

แบบ กล่าวถงึ 3 ประเดน็ คอื โลกคอือะไร, คนในโลกเป็นโรค

อะไร, โรคนั้นๆ จะรกัษาได้ด้วยสิ่งใด

ศาสนาคือโรงพยาบาลโลก

พทุธทาสภกิขุ

9789744097224 

ราคา 35 บาท

ขนาด 14 x 16.5 ซม. 70 หน้า 

ปกอ่อน พมิพ์ล่าสดุ 2549

อธิบายความสำาคัญและจุดมุ่งหมายที่แท้จริงของศาสนา

อย่างละเอียดทุกแง่มุม โดยเฉพาะในแง่ที่เกี่ยวกับตัวแท้ 

ของศาสนา ความจำาเป็นที่ต้องมีศาสนา และศาสนาจะช่วย

บำาบดัโรคได้อย่างไร

ยาระงับสรรพโรค 

พทุธทาสภกิขุ

9789744097279

ราคา 35 บาท

ขนาด 14 x 16.5 ซม. 70 หน้า 

ปกอ่อน พมิพ์ล่าสดุ 2556

เป็นหนังสือที่อธิบายสาเหตุ และวิธีการรักษาโรคทาง 

จิตวิญญาณได้สมบูรณ์แบบอีกเล่มหนึ่ง เนื้อหาหลักๆ เช่น  

โรคทางจิตวิญญาณเป็นต้นเหตุให้เกิดโรคทางกาย ตัวอย่าง

โรคทางวญิญาณ

วธิฝึีกสตสัิมปชญัญะให้ทนัขณะจติ

พทุธทาสภกิขุ

9789744097040 

ราคา 30 บาท

ขนาด 14 x 16.5 ซม. 60 หน้า 

ปกอ่อน พมิพ์ล่าสดุ 2556

ชุดที่ 3 ธรรมะรักษาใจ

ธรรมะ ๔ เกลอ

พทุธทาสภกิขุ

9789744097255 

ราคา 25 บาท

ขนาด 14 x 16.5 ซม. 50 หน้า 

ปกอ่อน พมิพ์ล่าสดุ 2557

การมธีรรมะ 4 เกลอ (สต ิปัญญา สมัปชญัญะ และสมาธ)ิ 

กเ็หมอืนกบัมเีพื่อนที่ประเสรฐิสดุ 4 คน คอยช่วยเหลอืให้สำาเรจ็

ประโยชน์ตามที่ปรารถนาทกุๆ อย่าง และคอยช่วยเหลอืคุม้ครอง

ให้รอดพ้นจากทกุข์ทั้งปวง

ศิลปะแห่งการใช้สติในทุกกรณี

พทุธทาสภกิขุ

9789744097200 

ราคา 30 บาท

ขนาด 14 x 16.5 ซม. 60 หน้า 

ปกอ่อน พมิพ์ล่าสดุ 2557

วธิกีารดำาเนนิชวีติอย่างมศีลิปะและงดงาม 9 ขั้นตอน เริ่ม

ตั้งแต่ธรรมะขั้นพื้นฐานจนถึงธรรมะขั้นสูงสุด ซึ่งแต่ละ 

ขั้นตอนจะมีสติเป็นตัวควบคุมพฤติกรรมต่างๆ ของชีวิต  

ให้ดำาเนนิไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม และงดงาม

วิธีใช้กุศโลบายในการฝึกสติสัมปชัญญะอย่างเป็นระบบ 

ทุกขั้นตอน เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับเหตุการณ ์

หรอืสถานการณ์ต่างๆ ที่เกดิขึ้นในทกุกรณี
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ดวงตาที่เห็นธรรม 

พทุธทาสภกิขุ

9789744098498 

ราคา 30 บาท

ขนาด 14 x 16.5 ซม. 60 หน้า 

ปกอ่อน พมิพ์ล่าสดุ 2554

วธิฝีึกจติให้เป็นผู้มสีตติลอดเวลา จนเกดิปัญญามองเหน็

โลกโดยความเป็นของ “ว่าง” และเกิดความไม่ยึดมั่นถือมั่น 

ซึ่งเป็นธรรมะขั้นสูงสดุของพทุธศาสนา

นพิพานจดุหมายปลายทางของชีวติ

พทุธทาสภกิขุ

9789744098481 

ราคา 45 บาท

ขนาด 14 x 16.5 ซม. 90 หน้า 

ปกอ่อน พมิพ์ล่าสดุ 2554

นิพพานเป็นคำาสอนที่สำาคัญที่สุดในพุทธศาสนา ดัง 

คำากล่าวในโอวาทปาฏโิมกข์ตอนหนึ่งว่า “พระพทุธเจ้าทั้งหลาย

กล่าวว่าพระนพิพานเป็นบรมธรรม”

สมาธแิละวปัิสสนาตามธรรมชาติ 

พทุธทาสภกิขุ

9789744097675 

ราคา 25 บาท

ขนาด 14 x 16.5 ซม. 50 หน้า 

ปกอ่อน พมิพ์ล่าสดุ 2557

สมาธแิละวปัิสสนาตามธรรมชาตนิี้ ท่านอาจารย์พทุธทาส

กล่าวว่า เป็นวิธีที่เหมาะสมสำาหรับบุคคลทุกคนเพราะเป็น 

สมาธพิื้นฐานที่เกดิได้เองตามธรรมชาติ

ทำาไมวิปัสสนาจึงล้มเหลว

พทุธทาสภกิขุ

9789744097668 

ราคา 30 บาท

ขนาด 14 x 16.5 ซม. 60 หน้า 

ปกอ่อน พมิพ์ล่าสดุ 2554

อธิบายสาเหตุหรืออุปสรรคที่ทำาให้การปฏิบัติวิปัสสนา 

ไม่ประสบผลสำาเรจ็ เช่น ความยดึตดิแต่ในรูปแบบธรรมเนยีม

ภายนอก โดยปราศจากแก่นสาร, ความไม่เข้าใจว่าวปิัสสนา

คอือะไร เป็นอย่างไร เป็นต้น

พระอรหันต์อย่าลืม

พทุธทาสภกิขุ

9789744097651 

ราคา 30 บาท

ขนาด 14 x 16.5 ซม. 60 หน้า 

ปกอ่อน พมิพ์ล่าสดุ 2557

กล่าวถึงคุณลักษณะพิเศษของพระอรหันต์ และวิธีการ

ปฏิบัติตนต่อพระอรหันต์ เช่น การระลึกถึงพระอรหันต์ มี 

พระอรหนัต์เป็นแบบอย่าง และการเดนิตามพระอรหนัต์ เพื่อ

เตอืนสตใิห้เราทำาหน้าที่อย่างถูกต้อง

จิตนี้ประภัสสร 

พทุธทาสภกิขุ

9789744098450 

ราคา 45 บาท

ขนาด 14 x 16.5 ซม. 90 หน้า 

ปกอ่อน พมิพ์ล่าสดุ 2550

วิธีการดำาเนินตามรอยพระอรหันต์ คือฝึกฝนอบรมจิตใจ

ให้เกดิสมาธ ิเกดิปัญญา รู้แจ้งเหน็จรงิ ตามหลกัพทุธศาสนา 

จนกระทั่งเกิดจิตที่บริสุทธิ์ (จิตประภัสสร) ด้วยอำานาจแห่ง

ปัญญาของตนๆ 

แนวการปฏบิติัธรรมในสวนโมกข์

พทุธทาสภกิขุ

9789744097873 

ราคา 60 บาท

ขนาด 14 x 16.5 ซม. 120 หน้า 

ปกอ่อน พมิพ์ล่าสดุ 2550

กล่าวถงึ ความไม่ยดึมั่นถอืมั่น ซึ่งท่านพทุธทาสยนืยนัว่า 

เป็นทางลัดที่จะนำาไปสู่ความดับทุกข์ ครอบคลุมการปฏิบัต ิ

ทกุขั้นตอน

นิพพานที่นี่และเดี๋ยวนี้

พทุธทาสภกิขุ

9789744097880 

ราคา 30 บาท

ขนาด 14 x 16.5 ซม. 60 หน้า 

ปกอ่อน พมิพ์ล่าสดุ 2556

อธิบายความหมายและคุณลักษณะของนิพพานตั้งแต่

ระดับสามัญชนทั่วไปจนถึงระดับสูงสุดของพระอรหันต์ ท่าน

อาจารย์พทุธทาสชี้ให้เหน็ว่า นพิพานเป็นสิ่งที่ไม่ไกลเกนิเอื้อม 

ทกุคนสามารถมไีด้แม้ในชวีติประจำาวนั

ศาสนาและปรัชญา96

ชุดที่ 4 ธรรมะชนะใจ
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หาสุขได้จากทุกข์  

พุทธทาสภิกขุ

9789744098788 

ราคา 30 บาท

ขนาด 14 x 16.5 ซม. 60 หน้า 

ปกอ่อน พิมพ์ล่าสุด 2555

กล่าวถึงวิธีการใช้ความทุกข์ ความเจ็บไข้มาเป็นเครื่อง

เตือนสติ หรือเป็นบทเรียนของชีวิต เพื่อเป็นบันไดก้าวถึงความ

สุขที่แท้จริง

ผู้เห็นธรรม 

พุทธทาสภิกขุ

9789744098443 

ราคา 30 บาท

ขนาด 14 x 16.5 ซม. 60 หน้า

ปกอ่อน พิมพ์ล่าสุด 2550

ผู้เห็นธรรมจะต้องเห็นธรรมใน 4 ความหมาย คือ ตัว

ธรรมชาติ, กฎธรรมชาติ, หน้าที่ตามกฎธรรมชาติและผลที่เกิด

จากการทำาหน้าที่ จนเกิดความไม่ยึดมั่นถือมั่นและบรรลุมรรค 

ผล นิพพานในที่สุด
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เติมความสุขลงในชีวิต

พุทธทาสภิกขุ

9789744098368 

ราคา 30 บาท

ขนาด 14 x 16.5 ซม. 60 หน้า 

ปกอ่อน พิมพ์ล่าสุด 2556

ชวีติของคนเราเปน็สิง่ทีย่งัพรอ่งอยู ่ยงัไมเ่ตม็ ดงันัน้จงึตอ้ง

เติมธรรมะลงไป เพื่อให้ชีวิตมีความสุขสมบูรณ์

พลังผลักดันของชีวิต

พุทธทาสภิกขุ

9789744098771 

ราคา 30 บาท

ขนาด 14 x 16.5 ซม. 60 หน้า 

ปกอ่อน พิมพ์ล่าสุด 2550

กล่าวถึงพลังผลักดันของชีวิต 2 ประการ 1. พลังที่ 

เกดิขึน้ตามสญัชาตญานลว้นๆ 2. พลงัทีเ่กดิจากการฝกึฝนอบรม 

ทำาให้เกิดความรู้ เกิดสติปัญญายิ่งๆ ขึ้นไป

ชุดที่ 5 ธรรมะกำาลังใจ
การช่วยผู้อื่นให้มีธรรมะ 

พุทธทาสภิกขุ

9789744095541 

ราคา 35 บาท

ขนาด 14 x 16.5 ซม. 70 หน้า 

ปกอ่อน พิมพ์ล่าสุด 2553

กลา่วถงึการชว่ยผูอ้ืน่ใหม้ธีรรมะนัน้สำาคญัอยา่งไร และวธิี

ที่จะทำาให้ผู้อ่ืนมีธรรมะมีอะไรบ้าง เพ่ือเป้าหมายให้อยู่ร่วมโลก

กันได้ แล้วเป็นสุขด้วยกันทุกฝ่าย

พุทธวิธีชุบชีวิตในยามตกอับ 

พุทธทาสภิกขุ

9789744095602 

ราคา 35 บาท

ขนาด 14 x 16.5 ซม. 70 หน้า 

ปกอ่อน พิมพ์ล่าสุด 2557

พุทธวิธีที่จะใช้แก้ไขปัญหาชีวิตในแง่มุมที่คนทั่วไปคาด 

ไม่ถึงและแก้ไขได้ยาก อ่านแล้วจะทำาให้เห็นโอกาสดีของชีวิต

ในการทำาตนให้รอดพ้นจากความทุกข์ยาก 

ศิลปะแห่งความสุข 

พุทธทาสภิกขุ

9789744098375 

ราคา 35 บาท

ขนาด 14 x 16.5 ซม. 70 หน้า

ปกอ่อน พิมพ์ล่าสุด 2557

เป็นหนังสือที่ชี้ให้เห็นว่า ทำาอย่างไรจึงจะดำารงชีวิตอยู่ใน

โลกนี้อย่างมีความสุข ปราศจากความทุกข์ และสามารถอยู่

เหนือปัญหาทั้งปวงได้
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การควบคุมกระแสแห่งชีวิต

พุทธทาสภิกขุ

9789744098795 

ราคา 35 บาท

ขนาด 14 x 16.5 ซม. 70 หน้า 

ปกอ่อน พิมพ์ล่าสุด 2550

สอนให้ควบคุมวงจรของชีวิตที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำาวัน 

เช่น ตาเห็นรูป, หูฟังเสียง, จมูกได้กลิ่น, ลิ้นได้รับรส, กาย 

ถกูตอ้งสมัผสั เกดิความรูส้กึอนัเปน็สาเหตทุำาใหเ้กดิกเิลส และ

ความทุกข์นานัปการ 

ศาสนาและปรัชญา98

ชุดที่ 6 ธรรมะปลูกใจ

ประโยชน์ของความกตัญญู 

พุทธทาสภิกขุ

9789744098801 

ราคา 25 บาท

ขนาด 14 x 16.5 ซม. 50 หน้า 

ปกอ่อน พิมพ์ล่าสุด 2556

เปน็หนงัสอืทีจ่ะทำาใหเ้รารูว้า่ ความกตญัญกูตเวทมีคีวาม

สำาคัญอย่างไรและเราจะมีวิธีปฏิบัติต่อผู้มีพระคุณอย่างไร

เด็กดีต้องมีธรรมะ
พุทธทาสภิกขุ
9789744098764 
ราคา 30 บาท
ขนาด 14 x 16.5 ซม. 60 หน้า 
ปกอ่อน พิมพ์ล่าสุด 2551

เนื้อหาแบ่งออกเป็น 4 ประเด็นใหญ่ๆ คือ 1. คุณธรรม
สำาหรับเด็ก 2. นิติธรรมเกี่ยวกับเด็ก 3. บุตรที่ประเสริฐคือบุตร
ที่เชื่อฟัง 4. จะต้องมีทิศ 6 ให้ดีกว่าปีเก่า

ปั้นมนุษย์แต่ยังเด็ก
พุทธทาสภิกขุ
9789744098719 
ราคา 25 บาท
ขนาด 14 x 16.5 ซม. 50 หน้า 

ปกอ่อน พิมพ์ล่าสุด 2557

เปน็หนงัสอืทีส่อนใหเ้ดก็ๆ มบีรมธรรมขัน้พืน้ฐานงา่ยๆ รูจ้กั
คิดอย่างมีเหตุผล ท่านอาจารย์พุทธทาสกล่าวว่า แม้แต่เด็กๆ 
ก็ต้องมีบรมธรรมเป็นพื้นฐาน ที่จะทำาให้เข้าใจความจริงของ
ธรรมชาติตามประสาเด็กๆ

เด็กจะเป็นผู้สร้างโลกในอนาคต 
พุทธทาสภิกขุ
9789744098733 
ราคา 40 บาท
ขนาด 14 x 16.5 ซม. 80 หน้า
ปกอ่อน พิมพ์ล่าสุด 2551

วิธีบ่มเพาะหรือปลูกฝังคุณธรรมให้แก่เด็กๆ โดยผ่านทาง
ครู ทางระบบการศึกษาต้ังแต่ช้ันอนุบาล เพ่ือให้เด็กเดินไปใน
ทิศทางท่ีถูกต้องตามหลักพุทธศาสนา

พ่อแม่สมบูรณ์แบบ
พุทธทาสภิกขุ
9789744098726 
ราคา 25 บาท
ขนาด 14 x 16.5 ซม. 50 หน้า
ปกอ่อน พิมพ์ล่าสุด 2557

กล่าวถึงลักษณะของพ่อแม่ที่สมบูรณ์ถูกต้องตาม
หลักพุทธศาสนา 2 ความหมาย คือ 1. พ่อแม่ทางกาย ที่
ให้กำาเนิดมาในทางกาย 2. พ่อแม่ในทางจิตทางวิญญาณ  
ผู้ให้ความรู้ คือแสงสว่างของพระธรรม 

คุณของบิดามารดา
พุทธทาสภิกขุ
9789744098740 
ราคา 25 บาท
ขนาด 14 x 16.5 ซม. 50 หน้า 

ปกอ่อน พิมพ์ล่าสุด 2557

กลา่วถงึพระคณุบดิามารดาทีน่า่สนใจ บดิามารดาแมไ้มต่ัง้
อยู่ในธรรม ก็อย่าเพ่อดูถูกดูหมิ่น จะต้องเคารพ แล้วพยายาม
แก้ไขทำาความเข้าใจกันให้ถึงที่สุด ถ้าทำาได้จะเป็นบุญกุศล 
อันสูงสุด เป็นการทดแทนพระคุณอันสูงสุด

ยุวธรรมสำาหรับยุวชน
พุทธทาสภิกขุ
9789744098757 
ราคา 35 บาท
ขนาด 14 x 16.5 ซม. 70 หน้า 
ปกอ่อน พิมพ์ล่าสุด 2550

สอนยุวชนให้รู้จักชีวิต รู้จักธรรมชาติ รู้จักหน้าที่ (ธรรมะ) 

และทำาหนา้ทีข่องตนเองใหถ้กูตอ้ง พอใจ เปน็สขุอยูท่กุๆ อริยิาบถ

4 religion art2.indd   98 9/26/19   5:28 PM



พุทธศาสตร์กับไสยศาสตร์ 

พทุธทาสภกิขุ

9789744099662 

ราคา 40 บาท

ขนาด 14 x 16.5 ซม. 80 หน้า 

ปกอ่อน พมิพ์ครั้งแรก 2552

กล่าวถงึลกัษณะของพทุธศาสตร์กบัไสยศาสตร์, ข้อแตกต่าง 

ระหว่างพุทธศาสตร์กับไสยศาสตร์ รวมถึงการวางท่าทีและ 

วิธีปฏิบัติต่อพุทธศาสตร์กับไสยศาสตร์ให้ถูกต้องหลากหลาย

แง่มมุ

ตัวเองที่ควรรู้จัก 

มิตรสหายที่ควรคบ

พทุธทาสภกิขุ

9789744099655 

ราคา 40 บาท

ขนาด 14 x 16.5 ซม. 80 หน้า 

ปกอ่อน พมิพ์ล่าสดุ 2556

กล่าวถงึลกัษณะของตวัตนที่แท้จรงิ, วธิปีฏบิตัติ่อตวัตนที่

ถูกต้องและสมบูรณ์ตามหลักพุทธศาสนา, ลักษณะของมิตร

สหายที่ควรคบ และวธิเีลอืกคบมติรสหายที่ดทีี่สดุ

ยิ่งฉลาด ยิ่งทุกข์ 

พทุธทาสภกิขุ

9789744095701 

ราคา 35 บาท

ขนาด 14 x 16.5 ซม. 70 หน้า 

ปกอ่อน พมิพ์ล่าสดุ 2550

ความฉลาดเป็นเรื่องดงีามและเป็นประโยชน์ แต่เราจะต้อง

ฉลาดอย่างมสีต ิฉลาดอย่างอสิระ จงึจะสามารถใช้ความฉลาด

ให้เกดิประโยชน์ต่องานและต่อคนรอบข้างได้อย่างเหมาะสม

เก็บความโกรธใส่ยุ้งฉาง  

พทุธทาสภกิขุ

9789744095572 

ราคา 35 บาท

ขนาด 14 x 16.5 ซม. 60 หน้า

ปกอ่อน พมิพ์ล่าสดุ 2557

วธิทีี่ป้องกนัและแก้ไขนสิยัมกัโกรธ ซึ่งทำาได้ไม่ยากเลย แล้ว

จะเห็นแจ่มชัดด้วยตวัเองว่า ความดงีามของสิ่งแวดล้อมและ 

คนรอบข้างมมีากกว่าที่เราเหน็หรอืคดิไว้

หลักปฏิบัติเกี่ยวกับกรรม

และความสิ้นกรรม

พทุธทาสภกิขุ

9786161400552 

ราคา 35 บาท

ขนาด 14 x 16.5 ซม. 80 หน้า 

ปกอ่อน พมิพ์ครั้งแรก 2553

กล่าวถึงหลักปฏิบัติเกี่ยวกับกรรม 2 ประเด็นใหญ่ๆ คือ  

1. หลกัปฏบิตัทิี่ถกูต้องเกี่ยวกบัเรื่องกรรม เพื่อเป็นไปตามกรรม

หรอืเพื่อความสิ้นไปแห่งกรรม 2. เรื่องที่ควรทราบเกี่ยวกบักรรม

และความสิ้นไปแห่งกรรม

ชาตินี้ ชาติหน้า เรื่องผีๆ สางๆ

พทุธทาสภกิขุ

9789744099648 

ราคา 30 บาท

ขนาด 14 x 16.5 ซม. 60 หน้า 

ปกอ่อน พมิพ์ครั้งแรก 2552

เนื้อหาในเล่มแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 1. กล่าวถึงเรื่อง 

ชาตินี้และชาติหน้า ทั้งในแง่ที่เป็นภาษาคนและภาษาธรรม  

2. กล่าวถงึเรื่องผีๆ  สางๆ หลากหลายแง่มมุ เช่น ผมีจีรงิหรอืไม่,  

ผทีี่แท้จรงิคอือะไรกนัแน่ เป็นต้น

99
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จัดจำาหน่ายโดย บริษัท บุ๊ค ไทม์ จำากัด
www.booktime.co.th

ชุดที่ 7 ธรรมะโดนใจ
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อาหารใจ 

พุทธทาสภิกขุ

9789744099259 

ราคา 30 บาท

ขนาด 14 x 16.5 ซม. 60 หน้า 

ปกอ่อน พิมพ์ล่าสุด 2554

เน้ือหาโดยรวมกล่าวถึงอาหารใจ คือบุญกุศล (ได้แก่ ทาน 

ศีล ภาวนา) ท่ีจะมาเป็นอาหารหล่อเล้ียงหรือสนับสนุนส่งเสริม

ให้เรามีความสุขท้ังร่างกายและจิตใจ

ทำาบุญสามแบบ

พทุธทาสภกิขุ

9789744099235 

ราคา 30 บาท

ขนาด 14 x 16.5 ซม. 60 หน้า

ปกอ่อน พมิพ์ล่าสดุ 2556

อธิบายวิธีการทำาบุญของบุคคลต่างๆ ไว้ 3 แบบ คือ  

1. ทำาบุญเหมือนนำ้าโคลน 2. ทำาบุญเหมือนนำ้าแป้งหอม  

3. ทำาบญุเหมอืนนำ้าใส เพื่อตรวจสอบว่า เราทำาบญุแบบไหน 

ทำาบญุด้วยความรู้จกับญุจรงิหรอืไม่

ทำาบุญให้ถูกวิธี

พทุธทาสภกิขุ

9789744099242 

ราคา 30 บาท

ขนาด 14 x 16.5 ซม. 60 หน้า 

ปกอ่อน พมิพ์ล่าสดุ 2556

วธิทีำาบญุขั้นพื้นฐานสำาหรบัสามญัชนทั่วไป ตั้งแต่การให้

ทาน การรักษาศีล และการเจริญภาวนา ในแนวทางที่ 

ถูกต้องตามหลกัพทุธศาสนา

ทาน ทำาอย่างไรจึงจะได้บุญมาก 

พทุธทาสภกิขุ

9789744095824 

ราคา 35 บาท

ขนาด 14 x 16.5 ซม. 70 หน้า 

ปกอ่อน พมิพ์ล่าสดุ 2556

กล่าวถงึความหมายของการให้ทกุระดบั ตั้งแต่ทาน จาคะ  

และบรจิาค, ประเภทของการให้, จดุมุ่งหมายของการให้ และ

วธิใีห้ที่จะก่อให้เกดิประโยชน์สูงสดุ

นรกกับสวรรค์
พทุธทาสภกิขุ
9786161400576 
ราคา 30 บาท
ขนาด 14 x 16.5 ซม. 70 หน้า 
ปกอ่อน พมิพ์ครั้งแรก 2553

เป็นหนังสือที่จะทำาให้เรารู้ว่า นรก-สวรรค์มีจริงหรือไม่ 
พทุธศาสนามที่าทตี่อนรก-สวรรคอ์ย่างไร และเราจะปฏบิตัติ่อ
เรื่องนี้อย่างไร 

ไม่มศีาสนา ไม่มชีวีติและไม่นุง่ผ้า
พทุธทาสภกิขุ
9786161400583 
ราคา 35 บาท
ขนาด 14 x 16.5 ซม. 80 หน้า 
ปกอ่อน พมิพ์ครั้งแรก 2553

ถ้าเข้าถึงหลักธรรมะชั้นสูงสุดแล้วจะไม่มีสิ่งที่เรียกว่า  
ศาสนาเลย จะไม่มีพุทธไม่มีคริสต์ไม่มีอิสลาม จะมีแต่สิ่งที่ 
เรยีกว่า “ธรรมะ” ที่เป็นหวัใจของศาสนาเท่านั้น

แพ้เป็นพระ ชนะเป็นมาร

พทุธทาสภกิขุ

9786161400569 

ราคา 25 บาท

ขนาด 14 x 16.5 ซม. 60 หน้า

ปกอ่อน พมิพ์ล่าสดุ 2553

สอนให้รู้จักและเข้าใจความหมายของคำาว่า แพ้เป็นพระ 

ชนะเป็นมาร อย่างถูกต้อง, แพ้ในภาษาคนกลายเป็นชนะ 

ในภาษาธรรม, ชนะในภาษาคนกลายเป็นแพ้ในภาษาธรรม, 

คนชนะรบัใช้กเิลส คนแพ้รบัใช้พระพทุธเจ้า เราจะเลอืกรบัใช้

ใครดรีะหว่างพระพทุธเจ้ากบัพญามาร

ศาสนาและปรัชญา100

ชุดที่ 8 ธรรมะสบายใจ
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วิปัสสนาในการทำางาน

พทุธทาสภกิขุ

9789744099037 

ราคา 30 บาท

ขนาด 14 x 16.5 ซม. 60 หน้า 

ปกอ่อน พมิพ์ล่าสดุ 2557

วิปัสสนากับการทำางานสามารถทำาไปพร้อมกันได้ แต่มี

หลักอยู่ว่าจะต้องทำางานด้วยความเสียสละ, เหมาะสำาหรับ

ประยกุต์ใช้ในการทำางานได้ดอีกีเล่มหนึ่ง 

การทำาบุญสุนทรทานคืออะไร

พทุธทาสภกิขุ

9786111400106 

ราคา 30 บาท

ขนาด 14 x 16.5 ซม. 60 หน้า 

ปกอ่อน พมิพ์ครั้งแรก 2552

เนื้อหาแบ่งเป็น 2 ประเดน็ 1. กล่าวถงึลกัษณะของสงัคม

ปัจจุบันที่นับวันยิ่งเหินห่างบุญ และยังไม่เข้าใจคำาว่า “บุญ” 

ดพีอ 2. กล่าวถงึลกัษณะและวธิทีำาบญุที่ถูกต้องตามหลกัพทุธ

ศาสนา

พฤกษาแห่งชวีติ ชนดิสมบรูณ์แบบ

พทุธทาสภกิขุ

9786111400113 

ราคา 30 บาท

ขนาด 14 x 16.5 ซม. 60 หน้า 

ปกอ่อน พมิพ์ครั้งแรก 2552

วธิพีฒันาชวีติอย่างเป็นระบบ ทั้งระบบกาย ระบบจติ ระบบ

ปัญญา และระบบเมตตา ทั้ง 4 อย่างนี้เป็นพฤกษาแห่งชวีติ

หรือต้นไม้แห่งชีวิต ที่ต้องเรียนรู้และพัฒนาให้ครบถ้วนจึงจะ

เจรญิงอกงาม

ความสุขของฆราวาส

พทุธทาสภกิขุ

9786111400090 

ราคา 25 บาท

ขนาด 14 x 16.5 ซม. 50 หน้า 

ปกอ่อน พมิพ์ล่าสดุ 2557

ความสขุของฆราวาสม ี3 ขั้น ชั้นตำ่ากเ็รื่องกนิ กาม เกยีรต,ิ 

ชั้นกลางก็ความสงบในทางบุญกุศล, ชั้นสูงก็เป็นอนุโลมตาม 

พระอรยิเจ้าหรอืเป็นพระอรยิเจ้าไปเลย

ภาษาคน ภาษาธรรม

พทุธทาสภกิขุ

9789744099075 

ราคา 40 บาท

ขนาด 14 x 16.5 ซม. 80 หน้า 

ปกอ่อน พมิพ์ล่าสดุ 2554

กล่าวถึงความแตกต่างระหว่างภาษาคนกับภาษาธรรม  

ในหลากหลายแง่มุม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องกรรม, นรก, สวรรค์, 

มรรค-ผล, นพิพาน เป็นต้น

“งานเล่มสำาคัญที่สุดที่เริ่มเปลี่ยนความคิดเรา คือเรื่อง 

ภาษาคน-ภาษาธรรม ทำาให้เราเข้าใจว่าเวลาพูดถึงยักษ์นี้ 

ไม่ใช่ตัวตนจริง แต่เป็นภาวะที่เราโกรธ จากที่เคยคิดว่ายักษ์

เป็นเรื่องเพ้อเจ้อ ก็ทำาให้สัมผัสได้จริงๆ ว่า คือสภาวะที่เรามี

โทสะ หรอืตอนที่จติเราสบัสน เรากเ็ป็นลงิ ในแต่ละวนัเราจงึ

อาจเกดิหลายชาต ิ เป็นลงิ เป็นเสอื หรอืเป็นเปรต ตอนที่เรา

อยากได้ของมากๆ”

การมองสิ่งทั้งปวงในด้านใน

พทุธทาสภกิขุ

9786161400453 

ราคา 25 บาท

ขนาด 14 x 16.5 ซม. 60 หน้า 

ปกอ่อน พมิพ์ครั้งแรก 2553

สอนให้รู้จักมองสิ่งทั้งหลายทั้งปวงในด้านใน คือมองให้

เห็นแก่นแท้ของธรรมะในด้านใน โดยเฉพาะภายในจิตใจของ

ตนเอง

โลกพระศรีอารย์อยู่แค่ปลายจมูก

พทุธทาสภกิขุ

9786161400446 

ราคา 25 บาท

ขนาด 14 x 16.5 ซม. 50 หน้า

ปกอ่อน พมิพ์ล่าสดุ 2556

การรกัผูอ้ื่นจะช่วยให้โลกสงบเยน็เป็นโลกพระศรอีารย์ทนัท ี

กล่าวถงึประโยชน์และคณุคา่ของความรกั รกัผูอ้ื่นแล้วจะมศีลี

ทุกข้อ, รักผู้อื่นแล้วแก้ปัญหาได้ทุกเรื่อง รักผู้อื่นแล้วโลกจะ 

สงบเยน็

อรศร ีงามวทิยาพงศ์ 

(หนงัสอืร้อยคน ร้อยธรรมฯ หน้า 267)
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ชุดท่ี 9 ธรรมะอัศจรรย์ใจ

หนังสือในดวงใจ
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สันโดษเป็นทรัพย์ยิ่ง

พทุธทาสภกิขุ

9789744099495 

ราคา 30 บาท

ขนาด 14 x 16.5 ซม. 70 หน้า 

ปกอ่อน พมิพ์ครั้งแรก 2551

อธบิายให้เหน็โทษในการเข้าใจผดิเกี่ยวกบัสนัโดษ ชี้ให้เหน็ 

คณุค่าและประโยชน์ของการมสีนัโดษ, สนัโดษคอืความพอใจ

ในสิ่งที่มอียู ่ การมสีนัโดษจะเป็นฐานหล่อเลี้ยงให้เรามกีำาลงัใจ 

มคีวามสขุ เพื่อทำาสิ่งที่ดยีิ่งขึ้นต่อไป  

ปฏิจจสมุปบาทในชีวิตประจำาวัน

พทุธทาสภกิขุ

9789744099501 

ราคา 30 บาท

ขนาด 14 x 16.5 ซม. 60 หน้า 

ปกอ่อน พมิพ์ล่าสดุ 2555

อธิบายกระบวนการเกิดขึ้นของความทุกข์และวิธีการดับ

ทกุข์ในชวีติประจำาวนัไว้อย่างน่าสนใจ ในหลากหลายแง่มมุ

นิพพานสำาหรับทุกคน  

พทุธทาสภกิขุ

9789744099044 

ราคา 25 บาท

ขนาด 14 x 16.5 ซม. 60 หน้า 

ปกอ่อน พมิพ์ล่าสดุ 2556

กล่าวถงึลกัษณะของนพิพานในหลากหลายแง่มมุ ตั้งแต่

นพิพานขั้นพื้นฐานสำาหรบัสามญัชนทั่วไป จนถงึขั้นสูงสดุคอื

สำาหรบัพระอรหนัต์

ไม่วุ่นจะว่าง 

พทุธทาสภกิขุ

9789744099051

ราคา 30 บาท

ขนาด 14 x 16.5 ซม. 60 หน้า 

ปกอ่อน พมิพ์ล่าสดุ 2557

รวมหลักคำาสอนที่เป็นหัวใจของพุทธศาสนามาไว้อย่าง 

ครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องนพิพาน, เรื่องสญุญตา, เรื่องความ

ว่าง เป็นต้น

ความสุข ๓ ระดับ

พทุธทาสภกิขุ

9789744099488 

ราคา 25 บาท

ขนาด 14 x 16.5 ซม. 50 หน้า 

ปกอ่อน พมิพ์ล่าสดุ 2557

ระดบัของความสขุทั้งสามมดีงันี้ ระดบัแรกสดุ ไม่เบยีดเบยีน 

ระดบัต่อมา ไม่กำาหนดัในกาม ระดบัสูงสดุคอื หมดความรู้สกึ

ว่าตัวตน เป็นหนังสือบอกวิธีสร้างสุขได้อย่างสมบูรณ์ที่สุด 

เล่มหนึ่ง

เคล็ดสู่อิสระ 

พทุธทาสภกิขุ

9786161400088 

ราคา 40 บาท

ขนาด 14 x 16.5 ซม. 80 หน้า

ปกอ่อน พมิพ์ครั้งแรก 2552

กล่าวถงึเคลด็หรอือบุายในการปฏบิตัตินให้เข้าถงึอสิรภาพ

แห่งชีวิต และแนวทางปฏิบัติธรรมะแบบลัดสั้น ซึ่งทำาให้เรา 

เข้าถงึธรรมะชั้นสงูได้

สู่จิตว่าง 

พทุธทาสภกิขุ

9786161400095 

ราคา 50 บาท

ขนาด 14 x 16.5 ซม. 100 หน้า 

ปกอ่อน พมิพ์ครั้งแรก 2552

จิตที่ว่าง ตามความหมายอันถูกต้อง เป็นจิตที่ว่องไว 

อย่างยิ่ง เฉลยีวฉลาดอย่างยิ่ง ไม่ยดึมั่นถอืมั่นเกาะเกี่ยวอะไร

เลย เพราะฉะนั้นจงึไม่มคีวามทกุข์อย่างยิ่ง

ความว่างที่พระพุทธเจ้าตรัส

พทุธทาสภกิขุ

9786161400071 

ราคา 35 บาท

ขนาด 14 x 16.5 ซม. 70 หน้า

ปกอ่อน พมิพ์ครั้งแรก 2552

กล่าวถงึลกัษณะหรอืสภาวะของความว่าง (จติว่าง) และ

วธิปีฏบิตัเิพื่อเข้าถงึความว่างหลากหลายแง่มมุ
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ธรรมะเป็นคู่ชีวิต

พทุธทาสภกิขุ

9786161400231 

ราคา 30 บาท

ขนาด 14 x 16.5 ซม. 70 หน้า 

ปกอ่อน พมิพ์ครั้งแรก 2553

ธรรมะเป็นคู่ชีวิตที่แท้จริงและดีที่สุด เพราะธรรมะทำาให้

ชวีติไม่เป็นทกุข์ และประคบัประคองให้คนเราเดนิถกูทาง และ

มคีวามสขุเรื่อยไปจนถงึเป้าหมายของชวีติ

ชีวิตนี้มีค่า

พทุธทาสภกิขุ

9789744099297 

ราคา 35 บาท

ขนาด 14 x 16.5 ซม. 70 หน้า 

ปกอ่อน พมิพ์ล่าสดุ 2553

วิธีพัฒนาชีวิตให้มีคุณค่า ให้มีความถูกต้อง 5 ประการ 

คือ 1. ถูกต้องทางวัตถุ 2. ถูกต้องทางร่างกาย 3. ถูกต้องทาง

วาจา 4. ถูกต้องทางจิต 5. ถูกต้องทางสติปัญญา ชีวิตที่ได้

พฒันาแล้วเป็นชวีติที่ไม่กดัเจ้าของ 

ชีวิตคู่ 

พทุธทาสภกิขุ

9789744099280 

ราคา 30 บาท

ขนาด 14 x 16.5 ซม. 60 หน้า 

ปกอ่อน พมิพ์ล่าสดุ 2557

กลา่วถงึหลกัการดำาเนนิชวีติหรอืการมชีวีติคูท่ี่ถกูต้องและ

สมบูรณ์ตามหลักพุทธศาสนา ตั้งแต่การมีชีวิตคู ่ที่ด ี 

มีหลกัธรรม มีศีลธรรมขั้นพื้นฐาน ไปจนถึงการมีชีวิตคู่ขั้นสูง 

เข้าใจชวีติและสจัธรรม เป็นเพื่อนเดนิทางไปสู่ธรรมะสูงสดุ

ชีวิตคือการต่อสู้ 

พทุธทาสภกิขุ

9789744099303 

ราคา 30 บาท

ขนาด 14 x 16.5 ซม. 60 หน้า 

ปกอ่อน พมิพ์ล่าสดุ 2555

ชีวิตของคนเราเป็นสิ่งที่จะต้องต่อสู้กับข้าศึก (กิเลสมาร) 

ทกุรปูแบบ ทั้งข้าศกึภายนอก คอืความอยูร่อดทางร่างกาย และ

ข้าศกึภายใน คอืกเิลส (รกั โลภ โกรธ หลง) หนงัสอืเล่มนี้ 

คอือาวธุที่จะต่อสู้กบัข้าศกึ 

หลักตัดสินปัญหาชีวิต

พทุธทาสภกิขุ

9786161400255 

ราคา 25 บาท

ขนาด 14 x 16.5 ซม. 60 หน้า 

ปกอ่อน พมิพ์ล่าสดุ 2557

กล่าวถึงหลักตัดสินปัญหาชีวิตเกี่ยวกับความเชื่อและ 

หลกัปฏบิตัทิี่ถกูต้องตามหลกัพทุธศาสนา, ถ้ามปัีญหาเกี่ยวกบั

ความเชื่อให้ใช้หลักกาลามสูตรเป็นเกณฑ์ตัดสิน ถ้าสงสัยใน

หลกัปฏบิตัใิห้ใช้หลกัโคตมสีูตรเป็นเกณฑ์ตดัสนิ

แนวครองชีวิต

พทุธทาสภกิขุ

9789744099273 

ราคา 35 บาท

ขนาด 14 x 16.5 ซม. 70 หน้า

ปกอ่อน พมิพ์ล่าสดุ 2552

แนวทางการดำาเนินชีวิต หรือการพัฒนาระดับของชีวิต 

ตามหลักอาศรม 4 เพื่อสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้รับ 

ตามระดบัของชวีติ 

ทางประเสริฐสำาหรับดำาเนินชีวิต

พทุธทาสภกิขุ

9786161400262 

ราคา 35 บาท

ขนาด 14 x 16.5 ซม. 80 หน้า 

ปกอ่อน พมิพ์ล่าสดุ 2557

วิธีดำาเนินชีวิตตามทางสายกลาง ซึ่งเป็นแนวทางดำาเนิน

ชวีติที่ประเสรฐิที่สดุทางพทุธศาสนา เพราะเป็นหนทางที่จะนำา

ชวีติไปสู่ความสงบสขุที่แท้จรงิ

การทำาชีวิตให้มีธรรมะ

พทุธทาสภกิขุ

9786161400248 

ราคา 25 บาท

ขนาด 14 x 16.5 ซม. 60 หน้า 

ปกอ่อน พมิพ์ล่าสดุ 2557

วิธีทำาชีวิตให้มีธรรมะ โดยเริ่มต้นจากความสนใจ ศึกษา 

เรยีนรู้ธรรมะจากชวีติ หรอืจากความรู้สกึในจติใจ ซึ่งจะทำาให้

หลดุพ้นจากทกุข์ทั้งปวง

ชุดท่ี 10 ธรรมะครองใจ
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ความถูกต้องของอิทัปปัจจยตา

พทุธทาสภกิขุ

9786161400194 

ราคา 25 บาท

ขนาด 14 x 16.5 ซม. 60 หน้า

ปกอ่อน พมิพ์ครั้งแรก 2552

วิธีดำาเนินชีวิตให้ถูกต้องตามหลักอิทัปปัจจยตา อันเป็น

หลกัคำาสอนที่เป็นหวัใจของพทุธศาสนา 1. ถกูต้องต่อธรรมชาต ิ 

2. ถกูต้องต่อตวัเรา 3. ถกูต้องต่อสนัตภิาพของโลก 4. ถกูต้องต่อ

นพิพาน

ประโยชน์ของการมีธรรมะ 

พทุธทาสภกิขุ

9786161400217 

ราคา 35 บาท

ขนาด 14 x 16.5 ซม. 80 หน้า 

ปกอ่อน พมิพ์ล่าสดุ 2555

ทำาให้เราเข้าใจความหมายและประโยชน์ของการนำาธรรมะ

ไปใช้ ธรรมะช่วยให้มคีวามเป็นปกต ิช่วยให้มคีวามรู้สกึสบาย  

รู้สกึมเีสรภีาพ รู้สกึไม่ถูกกกัขงัอยู่ด้วยสิ่งใดๆ

ธรรมสัจจะของสมถวิปัสสนา

แห่งยุคปรมาณู 

พทุธทาสภกิขุ

9786161400200 

ราคา 35 บาท

ขนาด 14 x 16.5 ซม. 80 หน้า 

ปกอ่อน พมิพ์ครั้งแรก 2552

วิธีฝึกจิตให้มีธรรมะ เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับ

สถานการณ์ของโลกยุคปัจจุบัน ยุคที่คนส่วนใหญ่ลุ่มหลง

อำานาจวตัถนุยิม อนัเป็นสาเหตใุห้เกดิความทกุข์นานปัการ

จิตตภาวนาทุกรูปแบบ 

พทุธทาสภกิขุ

9789744099891 

ราคา 35 บาท

ขนาด 14 x 16.5 ซม. 70 หน้า 

ปกอ่อน พมิพ์ครั้งแรก 2552

กล่าวถึงวิธีการฝึกจิต ธรรมชาติของจิต และผลของการ 

ฝึกจิตในหลายรูปแบบและหลายระดับ ตั้งแต่การฝึกจิต 

ขั้นพื้นฐานจนถงึระดบัสูง

ธรรมะ ๒๔ เหลี่ยม

พทุธทาสภกิขุ

9789744099938 

ราคา 35 บาท

ขนาด 14 x 16.5 ซม. 70 หน้า 

ปกอ่อน พมิพ์ครั้งแรก 2552

เนื้อหาโดยรวม 1. ธรรมะคอือะไร 2. ธรรมะมคีวามสำาคญั

อย่างไร 3. ธรรมะมีความจำาเป็นและเป็นประโยชน์ขนาดไหน 

4. ธรรมะเปรยีบเหมอืนอะไร

เพชรในพระไตรปิฎก

พทุธทาสภกิขุ

9789744099884 

ราคา 35 บาท

ขนาด 14 x 16.5 ซม. 70 หน้า 

ปกอ่อน พมิพ์ครั้งแรก 2552

ข้อความสำาคัญอย่างยิ่งในการที่จะทำาให้เราเข้าถึงหัวใจ 

ของพทุธศาสนา เป็นหนงัสอืที่จะทำาให้เรารูว่้าอะไรเป็นเปลอืก 

เป็นกระพี้ที่ห่อหุม้ธรรมะไว้ และอะไรเป็นแก่นแท้ ซึ่งจะทำาให้

เราเลอืกเฟ้นถอืเอาแต่แก่นพทุธศาสนาได้อย่างถกูต้อง

ธรรมะคำาเดียว 

พทุธทาสภกิขุ

9786161400521 

ราคา 25 บาท

ขนาด 14 x 16.5 ซม. 60 หน้า 

ปกอ่อน พมิพ์ครั้งแรก 2553

อรยิสจัจ์ 4 เป็นหน้าที่ที่พทุธบรษิทัต้องทำาทกุวนั เป็นหนงัสอื

ที่เหมาะสำาหรับนำาไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาชีวิตทุกกรณีและ 

ทกุสถานการณ์ อย่างสมบูรณ์แบบ

ธรรมะคืออะไร?

พทุธทาสภกิขุ

9786161400538 

ราคา 25 บาท

ขนาด 14 x 16.5 ซม. 60 หน้า 

ปกอ่อน พมิพ์ล่าสดุ 2557

กล่าวถงึข้อปฏบิตัตินให้มธีรรมะ 5 ประการคอื 1. รูจ้กัตวัเอง 

2. เชื่อตวัเอง 3. บงัคบัตวัเอง 4. พอใจตวัเอง 5. นบัถอืตวัเอง

ชุดท่ี 11 ธรรมะสว่างใจ
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จิตที่คิดจะให้นั้น 

สบายกว่าจิตที่คิดจะเอา

พทุธทาสภกิขุ

9786161400798 

ราคา 25 บาท

ขนาด 14 x 16.5 ซม. 60 หน้า 

ปกอ่อน พมิพ์ล่าสดุ 2555

เรามขีองกนิคำาเดยีว เรากนิเองเดี๋ยวกห็มด ถ้าให้ผู้อื่นกนิ 

มนัอยูใ่นใจไปนาน  เนื้อหาโดยรวมกล่าวถงึความสขุที่เกดิจาก 

“จิตที่คิดจะให้” ขณะเดียวกันก็ชี้ให้เห็นโทษหรือความทุกข์ที่

เกดิจาก “จติที่คดิจะเอา” หลากหลายแง่มมุ

พระคณุของแม่คอืสนัตภิาพของโลก

พทุธทาสภกิขุ

9786161400637 

ราคา 35 บาท

ขนาด 14 x 16.5 ซม. 80 หน้า 

ปกอ่อน พมิพ์ครั้งแรก 2553

กล่าวถึงความหมายและความสำาคัญของคำาว่า “แม่” 

พระคุณของพ่อแม่ที่มีต่อลูก ตลอดจนวิธีที่ลูกพึงปฏิบัติต่อ 

พ่อแม่หลากหลายแง่มมุ

ความวิเวกเป็นสุข 

พทุธทาสภกิขุ

9786161400613 

ราคา 35 บาท

ขนาด 14 x 16.5 ซม. 80 หน้า 

ปกอ่อน พมิพ์ครั้งแรก 2553

กล่าวถงึความสขุ ความอิ่มใจ ที่เกดิจากความสงบ และจาก

ความไม่เบยีดเบยีน

หลกัปฏบิตัเิก่ียวกบัทานบรจิาค

พทุธทาสภกิขุ

9786161400774 

ราคา 30 บาท

ขนาด 14 x 16.5 ซม. 70 หน้า 

ปกอ่อน พมิพ์ครั้งแรก 2553

รวมเรื่องเกี่ยวกับทานและหลักปฏิบัติไว้ในเล่มเดียวกัน  

ตั้งแต่ อามสิทาน อภยัทาน ธรรมทาน ไปจนถงึทานชั้นสงู คอื 

สญุญตาทาน

ดับทุกข์สิ้นเชิง 

พทุธทาสภกิขุ

9786161400781 

ราคา 35 บาท

ขนาด 14 x 16.5 ซม. 80 หน้า 

ปกอ่อน พมิพ์ล่าสดุ 2557

หลักปฏิบัติเพื่อให้ถึงความดับทุกข์ เน้นที่ความไม่ยึดมั่น

ถอืมั่นในขนัธ์ทั้ง 5 คอื รูป เวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณ

ชีวิตเย็น  

พทุธทาสภกิขุ

9786161400606 

ราคา 30 บาท

ขนาด 14 x 16.5 ซม. 70 หน้า 

ปกอ่อน พมิพ์ล่าสดุ 2555

กล่าวถึงหลักปฏิบัติในการทำาชีวิตให้สงบเย็นไว้ 2 ระดับ 

คือ 1. ระดับศีลธรรม (ความเย็นระดับชาวบ้าน) และ  

2. ระดบัปรมตัถธรรม (ความสงบเยน็ที่เกดิจากการไม่ปรงุแต่ง

กเิลส)

ชุดท่ี 12 ธรรมะเย็นใจ
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หลุดพ้นเสียจากความหลุดพ้น

พทุธทาสภกิขุ

9786161400729

ราคา 25 บาท

ขนาด 14 x 16.5 ซม. 60 หน้า 

ปกอ่อน พมิพ์ล่าสดุ 2556

กล่าวถงึวธิทีี่จะทำาให้ถงึความหลดุพ้น ความหลดุพ้นนี้คอื

หลุดพ้นจากตัวกู - ของกู เป็นหนังสือที่สอนให้เรารู้จักลดละ 

ปล่อยวางความยดึมั่นถอืมั่นในตวัตน (ตวักู - ของกู) ได้อย่าง

สมบูรณ์แบบเล่มหนึ่ง

การปรุงเป็นทุกข์อย่างยิ่ง 

การดับเป็นสุขอย่างยิ่ง

พทุธทาสภกิขุ

9786161400712 

ราคา 35 บาท

ขนาด 14 x 16.5 ซม. 80 หน้า 

ปกอ่อน พมิพ์ครั้งแรก 2553

กล่าวถึงสาเหตุของความทุกข์ที่เกิดจากการปรุง และวิธี

ดับทุกข์เพื่อถึงสุขที่แท้จริง ซึ่งจะทำาให้เรารู้จักปรับตัวปรับใจ

ให้เป็นสุข เมื่อประสบปัญหาหรืออารมณ์ที่ทำาให้เกิดทุกข์ได้

เป็นอย่างดี

ทำางานไปพลาง 

ขึน้สวรรค์ไปพลาง 

พทุธทาสภกิขุ

9786161400705 

ราคา 25 บาท

ขนาด 14 x 16.5 ซม. 60 หน้า 

ปกอ่อน พมิพ์ล่าสดุ 2555

การทำางานหรือการปฏิบัติหน้าที่นั่นแหละคือธรรมะ  

คนทั้งหลายไม่รูค้วามจรงิข้อนี้ จงึฝืนใจ

ชีวิตที่ไม่เสียชาติเกิด 

พทุธทาสภกิขุ

9786161400736 

ราคา 35 บาท

ขนาด 14 x 16.5 ซม. 80 หน้า 

ปกอ่อน พมิพ์ล่าสดุ 2554

กล่าวถงึสิ่งที่ดทีี่สดุที่ชวีติคนเราควรจะได้รบั ทั้งทางร่างกาย

และจติใจ ทางร่างกายให้มคีวามถกูต้องทางปัจจยั 4 ทางจติใจ

ให้มจีติสูง อยู่เหนอืปัญหา เหนอืความทกุข์ทั้งปวง

ชุดท่ี 13 ธรรมะสะกิดใจ

ศาสนาและปรัชญา106

สิ่งที่เรายังสนใจกันน้อยไป 

Things which we still pay too little interest to.

我们仍少关注的事物

(3 ภาษา ไทย - อังกฤษ - จีน)

พุทธทาสภิกขุ (เขียน) 

พระดร. เจมส์ รตนนนฺโท (แปลอังกฤษ)

วิโรจน์ อำาไพ (แปลจีน)

9789744096159

ราคา 50 บาท

ขนาด 14.5 x 21 ซม. 84 หน้า 

ปกอ่อน พิมพ์ล่าสุด 2549

ธรรมะที่เป็นหัวใจแท้จริงของพุทธศาสนานั้น 
เป็นสิ่งเดียวกันกับที่เป็นหัวใจของศาสนาอื่น 
ด้วยกันทุกศาสนา ใครก็ตามปฏิบัติเพื่อทำาลาย 
ความเห็นแก่ตัว คนนั้นเป็นศาสนิกชนแท้;  
ใครก็ตามปฏิบัติเพื่อความเห็นแก่ตัวคนนั้นไม่ใช่
ศาสนิกชนเสียเลย

The ‘Dhamma’ which forms the heart of 
Buddhism is one and the same thing as the 
‘Dhamma’ that bewmes the ‘heart’ of other 
religions. I insist on this view point in order to 
prove it because it is a point in most urgent 
need of waiting to be proved.
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อรยิสจัสำาหรบัคนสมยัใหม่

(+ซีดี)

พทุธทาสภกิขุ

9786161400941 

ราคา 130 บาท

ขนาด 14 x 18.5 ซม. 180 หน้า 

ปกอ่อน พมิพ์ครั้งแรก 2554

ความรู้เรื่องอรยิสจัจะทำาให้เรามกีารผกัผ่อนแล้วกม็กีำาลงั

สตปิัญญา มอีะไรที่จะต่อสู้ปัญหาแห่งชวีติ

โพธปัิกขยิธรรม เคร่ืองมอื

วเิศษให้รูแ้จ้ง (+ซีดี)

พทุธทาสภกิขุ

9786161401306 

ราคา 160 บาท

ขนาด 14 x 18.5 ซม. 210 หน้า 

ปกอ่อน พมิพ์ครั้งแรก 2554

โพธิปักขิยธรรม เครื่องมือวิเศษให้รู้แจ้ง หลักธรรม 37 

ประการ ซึ่งเป็นเครื่องมือสำาคัญที่ช่วยสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติ

บรรลธุรรม

สญุญตาธรรม ฉบบัย่อ (+ซดี)ี

พุทธทาสภิกขุ / ย่อความโดย 

ภกิข ุฉ.ช. วมิตุตยานนัทะ

9786161401108 

ราคา 180 บาท

ขนาด 14 x 18.5 ซม. 246 หน้า 

ปกอ่อน พมิพ์ครั้งแรก 2554

ถ้ารูแ้ละเข้าใจ “สญุญตา” อย่างถกูต้องแล้ว จะทำาให้การ

ปฏบิตัไิด้ผลจรงิและง่ายขึ้น เป็นการย่นการศกึษาและปฏบิตัิ

เพื่อการดบัทกุข์อย่างแท้จรงิ

หลักปฏิบัติเกี่ยวกับ

ปฏิจจสมุปบาท (+ซีดี)

พทุธทาสภกิขุ

9786161400934 

ราคา 110 บาท

ขนาด 14 x 18.5 ซม. 150 หน้า 

ปกอ่อน พมิพ์ครั้งแรก 2554

ถ้าถามว่าปฏบิตัอิย่างไร? ไม่มคีำาตอบอย่างอื่นนอกจากว่า 

มสีต ิเมื่อมอีารมณ์มากระทบ อย่าเผลอสต ิอย่าให้เกดิอวชิชา 

ปรงุสงัขาร วญิญาณ นามรูป อายตนะ ชนดิที่จะไปเป็นทกุข์ 

: รกัษาให้เป็นอย่างเดมิไว้เสมอ

อทิปัปัจจยตาทีฆ่ราวาสต้อง

เรียนรู้และปฏิบัติ (+ซีดี)

พทุธทาสภกิขุ

9786161401115 

ราคา 100 บาท

ขนาด 14 x 18.5 ซม. 138 หน้า 

ปกอ่อน พมิพ์ครั้งแรก 2554

หลกัธรรมที่ชี้ทางไปสูก่ารแสวงหาความจรงิแท้ของมนษุยชาต ิ

และสูอ่สิรภาพอย่างแท้จรงิ อทิปัปัจจยตาเป็นสิ่งที่ฆราวาสต้อง

รูแ้ละปฏบิตั ิเพื่อไม่ต้องตกนรกทั้งเป็นและเป็นฆราวาสชั้นดี

บรมธรรม ฉบับย่อ (+ซีดี)

พุทธทาสภิกขุ / ย่อความโดย

ผศ.รุ่งเรอืง บญุโญรส

9786161401207 

ราคา 180 บาท

ขนาด 14 x 18.5 ซม. 246 หน้า 

ปกอ่อน พมิพ์ครั้งแรก 2554

เหมาะกบับคุคลที่ใฝ่ธรรมทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งผูต้้องการ

ค้นหาคำาตอบว่า คนเราเกดิมาทำาไม? อะไรคอืสิ่งที่ดทีี่สดุของ

มนษุย์? หาคำาตอบได้ในเล่มนี้

ชุด ลัดส้ันถึงธรรม

นำาเสนอหลกัธรรมหรอืแก่นแท้ของธรรมะแบบลดัสั้นตรงดิ่งไปยงัหวัใจของพทุธศาสนา เหมาะสำาหรบั

ผู้เริ่มต้น นำาไปประยกุต์ใช้ในชวีติประจำาวนัได้

พิเศษ ทุกเล่มมี CD MP3 Original Voice เสียงของท่านพุทธทาส ต้นฉบับจากธรรมทานมูลนิธิ
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เห็นกรรม สิ้นกรรม ทำ�ได้ ทำ�ให้สุขเย็น เป็นนิพพ�น

กรรม
เป็นวิทยาศาสตร์

เห็นๆ

ชุด ทางเดินชีวิต

ชุด ทางเดินชีวิต

ศิลปะครองชีวิต

พทุธทาสภกิขุ

9786167246918

ราคา 110 บาท

ขนาดหนงัสอื 14 x 18.5 ซม. 174  หน้า

ปกอ่อน พมิพ์ครั้งแรก 2557 

หนงัสอืที่ควรอ่าน เพื่อเลื่อนขั้นชวีติตวัเองให้พ้นทกุข์ เหมาะ

ทั้งบรรพชิตและฆราวาสที่ต้องการครองชีวิตอย่างงดงามและ

มคีวามสขุ

ปาฏิหาริย์ที่ดับทุกข์ได้

พทุธทาสภกิขุ

9786167818207

ราคา 80 บาท

ขนาดหนงัสอื 14 x 18.5 ซม. 120  หน้า

ปกอ่อน พมิพ์ครั้งแรก 2557 

 “ความจรงิเป็นสิ่งที่มปีาฏหิารย์ิอยูใ่นตวัมนัเอง ถ้าเราเข้า

ถงึความจรงิ ความจรงิมนัจะใช้ปาฏหิารยิ์ของมนั จะพาเราไป

ในทางที่ปลอดภยั” - พทุธทาสภกิขุ

กรรมเห็นๆ เป็นวิทยาศาสตร์

พทุธทาสภกิข ุ

9786167818696

ขนาด 14 x 18.5 ซม. 114 หน้า

ราคา 80 บาท

ปกอ่อน พมิพ์ครั้งแรก 2557 

สอนเรื่องกรรมในชวีติประจำาวนัที่สมัผสั รบัรู้ และเหน็ผล

จรงิตามหลกัวทิยาศาสตร์หรอืหลกัปฏจิจสมปุบาท

หนึ่งเดียวช่วยได้ดับทุกข์

พทุธทาสภกิข ุ

9786167818726

ขนาด 14 x 18.5 ซม. 180 หน้า

ราคา 120 บาท

ปกอ่อน พมิพ์ครั้งแรก 2557 

เสนอแนวทางดับทุกข์แบบลัดสั้น ตรงไปยังหัวใจพุทธ

ศาสนาด้วยสิ่งที่เรยีกว่า “ธรรมะคำาเดยีว” หรอื “หนึ่งเดยีว”

ชุมนุมข้อคิดอิสระ

พทุธทาสภกิขุ

9786167246130

ราคา 220 บาท 

ขนาด 14.5 x 21 ซม. 292 หน้า

ปกอ่อน พมิพ์ครั้งแรก 2556

“ข้อคิดเปิดกว้าง-เห็นต่างในวัยหนุ่มของพุทธทาสภิกขุ” 

สะท้อนมมุมองแง่คดิของท่านพทุธทาสที่เกดิขึ้นตามเหตกุารณ์ 

บทความเหล่านี้เป็นข้อคดิเหน็ที่เปิดโลกกว้าง ให้อสิระในการ

คดิในการวพิากษ์วจิารณ์อย่างไรกไ็ด้  

ชุมนุมเรื่องสั้น

พทุธทาสภกิขุ

9786167246253

ราคา 120  บาท

ขนาด 14.5 x 21 ซม. 160 หน้า 

ปกอ่อน พมิพ์ครั้งแรก 2555

“บทความลัดสั้น-คัดสรร ในวัยหนุ่มของพุทธทาสภิกขุ” 

บทความสั้นๆ เน้นเรยีนรูธ้รรมะแบบลดัสั้นตรงไปยงัหวัใจพทุธ

ศาสนา ชี้ให้เห็นทุกข์ เข้าใจปัญหาเข้าใจชีวิตอย่างแจ่มแจ้ง 

แสดงแนวปฏบิตัอิานาปานสตอิย่างง่ายเพื่อเพิ่มสขุให้ชวีติ
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พ่อแม่สมบูรณ์แบบ

พทุธทาสภกิขุ

9789747110715 

ราคา 30 บาท

ขนาด 13 x 18.4 ซม. 88 หน้า 

ปกอ่อน พมิพ์ล่าสดุ 2556

เนื้อหาประกอบด้วยธรรมบรรยาย 2 ตอน คือ บุตรที่

ประเสริฐที่สุดและพ่อแม่สมบูรณ์แบบ การนำาทั้งสองตอน 

มาพิมพ์รวมกันนั้นก็เพื่อที่จะได้เป็นหนังสือที่ทั้งฝ่ายเป็น 

พ่อแม่และฝ่ายลกู จะได้ใช้เป็นแนวทางแห่งการประพฤตปิฏบิตัิ

ต่อกนัได้อย่างถูกวธิตี่อไป

ศึกษาธรรมะอย่างถูกวิธี 

ฉบับปรับปรุงใหม่ 

พทุธทาสภกิขุ

9789744097897 

ราคา 120 บาท

ขนาด 14.5 x 21 ซม. 192 หน้า 

ปกอ่อน ปีที่พมิพ์ล่าสดุ 2555

บวชทำาไม

พทุธทาสภกิขุ

9789744097460 

ราคา 160 บาท

ขนาด 14.5 x 21 ซม. 256 หน้า 

ปกอ่อน พมิพ์ล่าสดุ 2557

การบวชหาได้อยูท่ี่ขนบธรรมเนยีมหรอือานสิงส์ใดๆ ความ

มุ่งหมายอันแท้จริง มุ่งที่จะให้เกิดความเร็วในการบรรลุมรรค 

ผล นพิพาน, การบวชของผูบ้วชจรงิ เรยีนจรงิ ปฏบิตัจิรงิ ได้รบั

ผลจรงิและสั่งสอนผูอ้ื่นจรงิๆ นั้นย่อมเป็นการสบือายพุระศาสนา

ได้จรงิ

ทา่นอาจารยค์ดัเลอืกธรรมะที่มอียูม่ากมายในพระคมัภรี์ 

รวบรวมมาเป็นหมวดหมู ่ให้อยูใ่นหลกัตามที่พระพทุธองค์ทรง

มุ่งหมาย มีทั้งฝ่ายความทุกข์ และฝ่ายความดับทุกข์ ทำาให้

ศกึษาเข้าใจง่าย สะดวก ลกึซึ้ง ชดัเจนกว่าที่เคยมมีา

ภูเขาแห่งวิถีพุทธธรรม

พทุธทาสภกิขุ

9789744097835 

ราคา 110 บาท

ขนาด 14.5 x 21 ซม. 168 หน้า 

ปกอ่อน พมิพ์ล่าสดุ 2557

ปาฐกถาของท่านพุทธทาสภิกขุที่ท่านเล่าว่า ถูกคัดค้าน

มากและถกูฟ้องว่ารบัจ้างคอมมวินสิต์จะทำาลายพระพทุธศาสนา

บ้าง หาว่าจ้วงจาบพระพุทธเจ้าบ้าง แต่ท่านก็ไม่หวั่นไหว มี

พระผูใ้หญ่ผูห้่วงใยพาท่านเข้าเฝา้สมเดจ็พระสงัฆราชเจ้า และ

สมเด็จพระสังฆราชถึงสองพระองค์ติดต่อกัน เพื่อเปลื้อง 

ข้อกล่าวหา สดุท้ายเรื่องกเ็งยีบหายไป ปาฐกถาเหล่านี้ยงัคงมี

คนกล่าวถงึอยู่ตลอดมา

“ผมได้อ่านหนงัสอืดสีองเล่มคอื หนึ่ง อานาปานสตภิาวนา 

ของเจ้าคณุพระสาสนโสภณ เล่มเลก็ๆ มุ่งตรงไปที่การปฏบิตั ิ

อีกเล่มหนึ่งคือ ภูเขาแห่งวิถีพุทธธรรม ของท่านอาจารย์พุทธ

ทาส สองเล่มนี้ทำาให้ผมตื่น เริ่มรู้จกัตวัเอง”

หนังสือในดวงใจ
เนาวรตัน์ พงษ์ไพบูลย์ 

(หนงัสอืร้อยคน ร้อยธรรมฯ หน้า 488 )

วิถีแห่งการเข้าถึงพุทธธรรม

พทุธทาสภกิขุ

9789744097811 

ราคา 70 บาท

ขนาด 14.5 x 21 ซม. 108 หน้า 

ปกอ่อน พมิพ์ล่าสดุ 2555

ปาฐกถาเต็มรูป ฉากแรกที่กรุงเทพฯ ของท่านพุทธทาส

ภิกขุ สมัยเมื่อยังเป็นพระมหาหนุ่มจากต่างจังหวัด ผู้องอาจ

กล้าหาญปาฐกถาแบบเปิดฉากยืนพูด ชนิดที่ไม่เคยมีใครทำา 

แสดงแบบสากลเปิดเผยเปรียบเทียบที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมา

ก่อน มบีคุคลสำาคญัหลายท่านเข้าฟัง หนงัสอืที่มคีนเอาไปพมิพ์

แจกกนัมาก หนงัสอืที่ทำาให้สงัคมแตกตื่น

“เลิกเล่นของ เลิกเล่นพระ เลิกหมดทุกอย่าง แล้วก ็

หนัมาหาหนงัสอืของท่านอาจารย์ เข้าถงึธรรมที่แท้เพราะอ่าน 

วถิแีห่งการเข้าถงึพทุธธรรม ยิ่งอ่านยิ่งรู้สกึ”

หนังสือในดวงใจ
ไตรภพ ลิมปพัทธ์ 

(หนังสือร้อยคน ร้อยธรรมฯ หน้า 447)
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เดินตามรอย 

ทศพิธราชธรรมของพ่อ 

พทุธทาสภกิขุ 

9786161402440 

ราคา 149 บาท 

ขนาด 14.5 x 21 ซม. 160 หน้า

ปกอ่อน พมิพ์ล่าสดุ

ทศพธิราชธรรม หรอืเรยีกได้ว่า ราชธรรม ธรรมะแห่งพระ

ราชา ๑๐ ประการ เป็นยอดธรรมะที่ใช้สำาหรบัครองใจตนและ

คนทั่วไป ไม่เพยีงแตท่ำาใหเ้กดิความสงบสขุ ร่มเยน็แก่ประเทศ

ชาติบ้านเมือง ยังยกระดับและพัฒนาจิตใจของผู้ปฏิบัติและ

ดำาเนนิตามได้อกีด้วย เพราะทศพธิราชธรรม ไม่ได้สงวนไว้แค่

เพียงเฉพาะพระมหากษัตริย์หรือผู้นำานักปกครองเท่านั้น แต่

บุคคลทั่วไปก็ล้วนดำาเนินตามหลักธรรมอันดีงามนี้ได้เช่นกัน 

เพื่อให้เกิดความช่วยเหลือเกื้อกูล เกิดความสมานสามัคค ี

ปราศจากความเหน็แก่ตวั เอารดัเอาเปรยีบ จนทำาให้กลายเป็น

สงัคมแห่งสนัตสิขุได้

คริสตธรรมและพุทธธรรม

พทุธทาสภกิขุ

9789744097309 

ราคา 100 บาท

ขนาด 14.5 x 21 ซม. 160 หน้า 

ปกอ่อน พมิพ์ล่าสดุ 2555

แนวคิดที่ให้แสงสว่างทั้งแก่พุทธศาสนิกชนและคริสต- 

ศาสนกิชน ในหวัข้อธรรม 1. การทำาความเข้าใจอนัดรีะหว่าง

ศาสนา 2. พระบิดา พระบุตร พระวิญญาณ 3. การไถ่บาป 

และการประสบความสำาเรจ็

“ในหนงัสอืเรื่อง หวัใจของครสิตธรรมที่พทุธบรษิทัควรทราบ 

ท่านพทุธทาสได้ไตร่ตรองเกี่ยวกบัครสิตธรรมแล้วตคีวาม ท่าน

บอกให้เรามองศาสนาทกุศาสนาในแง่ของความเป็นมติรและ

พยายามตีความเข้าหากัน อย่าไปสนใจประเด็นที่เป็นความ

ขดัแย้ง หรอืความต่าง และท่านมองลกึมาก”

หนังสือในดวงใจ

บาทหลวงวชิยั โภคทว ี

(หนงัสอืร้อยคน ร้อยธรรมฯ หน้า 701)

๗

๒๕๕๖

poster size 89 x 61 cm

9 7 8 9 7 4 9 6 3 4 8 6 8

พุทธทาส อินทปัญโญ หรือ พุทธทาสภิกขุ (๒๔๔๙-๒๕๓๖) ได้รับการประกาศยกย่องและเชิดชูเกียรติให้เป็น “บุคคลสำาคัญของโลก”
ในวาระฉลองครบรอบ ๑๐๐ ปีชาตกาล (๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๙) จากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ
หรือยูเนสโก ในการประชุมสมัยสามัญเมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘

๐-๒๔๑๕-๒๖๒๑, ๐-๒๔๑๕-๖๕๐๗   www.booktime.co.th   /SukkhapabjaiPUB 

พิมพ์ที่ : ฝ่ายโรงพิมพ์ บริษัท ตถาตา พับลิเคชั่น จำากัด   จัดจำาหน่าย : สายส่งสุขภาพใจ บริษัท บุ๊ค ไทม์ จำากัด
๒๑๔ ซ.พระรามที่ ๒ ซอย ๓๘ ถ.พระราม ๒ แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ ๑๐๑๕๐โครงการค้นคว้าธรรมะและคำาสอนของท่านพุทธทาส 

โดย : อ. อโณทัย, บรรณาธิการ-กราฟฟิค : นภดล บุญปั้น
ราคาภาพ : ๙๐.-

โปสเตอร์ปฎิจจสมุปบาท

9789749634868 

ราคา 90 บาท

ขนาด 130.5 x 90 ซม.

อธบิายการเกดิขึ้นพร้อมแห่งธรรมทั้งหลายเพราะอาศยักนั, การที่สิ่งทั้งหลายอาศยักนัจงึเกดิมขีึ้น เช่น ทกุข์เกดิขึ้น

เพราะมปีัจจยั 12 เรื่องเกดิขึ้นสบื ๆ เนื่องกนัมาตามลำาดบัดงันี้ คอื เพราะอวชิชาเป็นปัจจยั สงัขารจงึม,ี เพราะสงัขาร 

เป็นปัจจยั วญิญาณจงึม,ี เพราะวญิญาณเป็นปัจจยั นามรปูจงึม,ี เพราะนามรปูเป็นปัจจยั สฬายตนะจงึม,ี เพราะสฬายตนะ 

เป็นปัจจยั ผสัสะจงึม,ี เพราะผัสสะเป็นปัจจยั เวทนาจงึม,ี เพราะเวทนาเป็นปัจจยั ตณัหาจงึม,ี เพราะตณัหาเป็นปัจจยั 

อปุาทานจงึม,ี เพราะอปุาทานเป็นปัจจยั ภพจงึม,ี เพราะภพเป็นปัจจยั ชาตจิึงม,ี เพราะชาตเิป็นปัจจยั ชรามรณะจงึมี,  

ความโศก ความครำ่าครวญ ทกุข์ โทมนสั และความคบัแค้นใจ กม็พีร้อม ความเกดิขึ้นแห่งกองทกุข์ทั้งปวงนี้ จงึมี
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ธรรมะท่ีเก่ียวเน่ืองกับท่านพุทธทาส  โดย	นักเขียนอ่ืนๆ

แม่สอนไว้ ฉบับภาพ 

พจน์ ยงัพลขนัธ์

9789744095480

ราคา 40 บาท

ขนาด 18.4 x 26 ซม. 40 หน้า 

ปกอ่อน พมิพ์ล่าสดุ 2557

อาตมาสร้างตัวเองมาโดยการอบรมของแม่โดยเฉพาะ 

ไม่เกี่ยวกบัพ่อ ในลกัษณะอย่างนี้ มอีาหารกลางวนั 1 สตางค์

อยู่ทกุวนัๆ ถ้าวนัไหนที่บ้านมอีะไรให้แล้ว กไ็ม่ต้อง ถ้าไม่มกี ็

1 สตางค์เป็นอย่างมาก แม่ได้เพาะได้สร้างนสิยัเข้มแขง็อดทนให้ 

อย่างไรแล้วก็ไม่ตาย อยู่มาจนเดี๋ยวนี้ ก็อยากให้ทุกคน 

มีหลักเกณฑ์อย่างนี้อยู่ได้อย่างถูกต้องที่สุด และได้ผลดีที่สุด 

แล้วกไ็ม่ตาย แล้วกไ็ม่แพง นี่...พอแล้วกระมงัที่จะเล่าว่าแม่เป็น

บูรพาจารย์อย่างไร แม่เป็นครูคนแรกให้อาตมาอย่างไร

แม่สอนไว้

พจน์ ยงัพลขนัธ์

9789744091932

ราคา 30 บาท

ขนาด 10.5 x 18.4 ซม. 60 หน้า 

ปกอ่อน พมิพ์ล่าสดุ 2557

แม่คืออะไร, แม่ให้ทั้งชีวิตและวิญญาณ, แม่ให้ละเอียด

รอบคอบ, แม่สอนให้ประหยัด, ออมสินไหนเบิกเงินได้โดย 

ไม่ต้องฝาก, การยอมแพ้ไม่ใช่เรื่องของการเสยีเกยีรต,ิ แม่สอน

คาถากนัขโมย ฯลฯ

การเพิม่ประสทิธภิาพในการทำางาน

พระพรหมคณุาภรณ์ (ป. อ. ปยตุโฺต) 

9789744093332 

ราคา 20 บาท

ขนาด 14.5 x 21 ซม. 32 หน้า 

ปกอ่อน พมิพ์ล่าสดุ 2550

เมื่อเราจะให้คนทำางาน เราต้องทำาให้

เขารกังาน รกัความมุ่งหมายของงาน รกั

วัตถุประสงค์ของงาน ถ้าคนรักงาน  

รักความมุ่งหมายของงาน เราเรียกว่า มี

ฉนัทะ

ทำาอย่างไรจะหายโกรธ

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) 

9789744093493 

ราคา 20 บาท

ขนาด 14.5 x 21 ซม. 32 หน้า 

ปกอ่อน พมิพ์ล่าสดุ 2550

เสนอเทคนิควิธีทำาให้หายโกรธอย่าง

เป็นระบบทุกขั้นตอน ตั้งแต่ 1. นึกถึงผล

เสยีของความมกัโกรธ 2. พจิารณาโทษของ

ความโกรธ 3. นึกถึงความดีของคนที่เรา

โกรธ 4. พจิารณาว่าความโกรธคอืการสร้าง

ทกุข์ให้ตนเอง เป็นต้น

ภาวะผู้นำา

พระพรหมคณุาภรณ์ (ป. อ. ปยตุโฺต) 

9789744093363 

ราคา 25 บาท

ขนาด 14.5 x 21 ซม. 40 หน้า 

ปกอ่อน พมิพ์ล่าสดุ 2550

ความต้องการของคนพัฒนาได้ 

เปลี่ยนแปลงได้ และผู้นำาที่ดีก็ควรถือ

เป็นหน้าที่สำาคญั ที่จะช่วยให้คนพฒันา

ความต้องการไปในทางที่ดงีาม ประณตี

และสร้างสรรค์ยิ่งขึ้น

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)
พำานกัอยู่ที่วดัญาณเวศกวนั ตำาบลบางระทกึ อำาเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม ผู้บำาเพญ็คณุ

ประโยชน์ยิ่งใหญ่ด้านพระพุทธศาสนา การศึกษา วัฒนธรรม สังคมวิทยาและมนษุยวทิยา ท่าน 

ได้รบัยกย่องให้เป็น “เพชรนำ้าเอกแห่งวงการสงฆ์” และเป็น “ปราชญ์ผู้ทรงศลี” เป็นที่ยอมรบัทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศ ได้รบัการน้อมถวายรางวลัการศกึษาเพื่อสนัตภิาพ จากองค์การยูเนสโก 

(UNESCO Prize for Peace Education) ในปี พ.ศ. 2537 และมหาวทิยาลยัพระพทุธศาสนาแห่งโลก ถวาย

ตำาแหน่ง “เมธาจารย์” (Most Eminent Scholar) ในฐานะนกัปราชญ์ทางพระพทุธศาสนา สายเถรวาท
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ธรรมะนักเขียนท่านอื่นๆ

สุขมีที่กลางใจ

พระไพศาล วสิาโล

9786162026928 

ราคา 130 บาท

ขนาด 14.5 x 21 ซม. 136 หน้า

ปกอ่อน พมิพ์ครั้งแรก 2555

ฐานใจนั้นสำาคัญมาก ความเจริญก้าวหน้าในชีวิตและ

ความสขุทั้งปวงนั้นอยู่ที่ใจ ไม่ใช่อยู่ที่สิ่งภายนอก ไม่ใช่ทรพัย์

สมบัติ ไม่ใช่สถานะ ชื่อเสียง สถานภาพ หรือแม้กระทั่ง 

หมู่มติร บรษิทั บรวิาร ทั้งหมดนี้เป็นส่วนภายนอก ... กลบัมา

เอาใจใส่ดูแลจติใจของตน จงึจะพบความสขุที่แท้จรงิ

ธรรมส่องใจ

พระไพศาล วสิาโล

9789749449271 

ราคา 95 บาท

ขนาด 14.5 x 21 ซม. 136 หน้า 

ปกอ่อน พมิพ์ล่าสดุ 2553

ขอให้หนังสือเล่มนี้ช่วยเป็นเครื่องส่องใจให้ผู้อ่านได้รู้จัก

ตนเองอย่างแท้จรงิ และจะดยีิ่งกว่านั้นหากผูอ่้านบงัเกดิฉนัทะ

ที่จะพัฒนาสติและปัญญาให้เจริญงอกงามในตน เพราะนั่น

คอืเครื่องส่องใจที่วางใจได้อย่างแท้จรงิ

ฝากใจไว้ในธรรม

พระไพศาล วสิาโล

9786162025464

ราคา 120 บาท 

ขนาด 14.5 x 21 ซม. 120 หน้า

ปกอ่อน พมิพ์ครั้งแรก 2555

 เมื่อมธีรรมเป็นที่พึ่ง ธรรมเป็นเครื่องชี้นำาจติใจ ชวีติจติใจ

ของเราก็จะอยู่ในความอารักขาของธรรม แม้ประสบความ

พลดัพรากสูญเสยี ธรรมกจ็ะรกัษาใจไม่ให้เป็นทกุข์

พระไพศาล วิสาโล

พระนักเขียนรางวัลศรีบูรพาประจำา

ปี พ.ศ. 2553 มนีามเดมิว่า ไพศาล วงศ์-

วรสทิธิ์ ปัจจบุนัดำารงตำาแหน่งเจ้าอาวาส

วดัป่าสคุะโต จ.ชยัภูม ิขึ้นชื่อว่าเป็นพระ

นกัวชิาการ นกัคดิ นกัเขยีน นกัปฏบิตัิ

ธรรม และผู้บรรยายธรรมที่ผลติผลงาน

ในรปูสื่อโทรทศัน์และหนงัสอืออกมาอย่าง

สมำ่าเสมอ 

ก่อร่างสร้างใจ

พระไพศาล วสิาโล

9786162021190 

ราคา 120 บาท

ขนาด 14.5 x 21 ซม. 136 หน้า 

ปกอ่อน พมิพ์ครั้งแรก 2553

หนังสือที่ทำาให้เรารู้จักตัวของตนเองจริงๆ ทำาให้เราเป็น

มิตรกับตัวเองได้ และเมื่อไรที่ทำาได้เช่นนั้น เมื่อนั่นเราจึงรัก 

ตวัเองอย่างแท้จรงิ

คิดแบบพระโสดาบัน

พระครูใบฎกีา อำานาจ โอภาโส  

เรยีบเรยีง

9786167246994

ราคา 130  บาท

ขนาด 14.5 x 21 ซม. 372 หน้า 

ปกอ่อน พมิพ์ล่าสดุ 2557  

 เมื่อใดที่เข้าถึงการคิดแบบพระโสดาบันได้ ย่อมเป็นผู ้

ไม่ตกตำ่าเป็นธรรมดา คอืปิดอบายภมูถิาวร มแีต่สคุตภิมูเิท่านั้น 

กำาลังเดินไปสู่ความพ้นทุกข์อย่างถาวร เป็นผู้เที่ยงแท้ต่อสุข 

ในเบื้องหน้าคอืพระนพิพาน
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บนรอยทางแห่งรอยธรรม 

จากพุทธทาสถึง ว. วชิรเมธี

บลุยา

9789744099822 

ราคา 85 บาท

ขนาด 14 x 16.5 ซม. 128 หน้า

ปกอ่อน พมิพ์ล่าสดุ 2557

เส้นทางธรรมของ “ว. วชริเมธ”ี ภกิษผุูต้ดิตามอ่านงานของ

ท่านพทุธทาสแทบทกุชิ้น และกล่าวว่า “ท่านพทุธทาสเป็นต้น

แบบในหวัใจอาตมา”

ริมรั้วสวนโมกข์

บญัชา เฉลมิชยักจิ

9789744098542 

ราคา 80 บาท

ขนาด 13 x 18.4 ซม. 128 หน้า

ปกอ่อน พมิพ์ล่าสดุ 2550

พุทธทาสอัจฉริยะเหนือกรรม

พระพยอม กลัยาโณ, ว. วชริเมธ ี

9789744098320 

ราคา 60 บาท

ขนาด 13 x 18.4 ซม. 96 หน้า

ปกอ่อน พมิพ์ล่าสดุ 2553

รวมแก่นธรรมผ่านคำาบอกเล่าของผูเ้ดนิทางตามรอยธรรม

ท่านพุทธทาสอย่างมุ่งมั่น พระพยอม กัลยาโณ และท่าน  

ว. วชริเมธ ีเปี่ยมสาระ แทรกประเดน็ร้อน ซ่อนแรงบนัดาลใจ

ในการใช้ชวีติ

บัญชา เฉลิมชัยกิจ

ว. วชิรเมธี

พระมหาวุฒิชัย (ว. วชิรเมธี)
เกดิเมื่อวนัที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2516 บรรพชาเป็นสามเณร เมื่อวนัที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2530 ณ พทัธสมีาวดัครึ่งใต้ ตำาบลครึ่ง 

อำาเภอเชยีงของ จงัหวดัเชยีงราย

พระมหาวุฒิชัยเป็นพระนักวิชาการ นักคิดนักเขียนพระพุทธศาสนารุ่นใหม่ เป็นนักปฏิบัติธรรม และนักบรรยายธรรม  

มผีลงานมากมายทั้งในรูปสื่อโทรทศัน์และหนงัสอื ได้รบัรางวลัต่างๆ มากมาย อาท ิ ได้รบัพระราชทานรางวลัเสาเสมาธรรมจกัร 

จากสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาสยามบรมราชกมุารฯี ในงานสปัดาห์พระพทุธศาสนาวสิาขบูชาประจำาปี 2550 เป็นต้น

80 เรื่องอ่านง่าย มสีาระมากแบบ หลากรส เกรด็ธรรมคำาสอน 

ซึ่งเสมอืนเกบ็เกี่ยวจากรมิรั้วสวนโมกข์นั้นมมีากมายมหาศาลรวบรวม

เรียบเรียง ขยายความคำาสนทนาธรรมหรือคำาสนทนาที่แฝงไว้ด้วย

ธรรมะ จากการอ่านค้นคว้าฟังคำาบอกเล่าทั้งโดยตรงและโดยอ้อม

*รบัฟร ีeBook ที่ www.booktime.co.th
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เงื่อนไขของชีวิตและสังคม 

เขมานนัทะ

9789744099693 

ราคา 90 บาท

ขนาด 14 x 16.5 ซม. 130 หน้า 

ปกอ่อน พมิพ์ครั้งแรก 2552

ครูสอนศิษย์ดีที่สุดนั้นไม่ใช่ครูที่ทรงความรู้ แต่เป็นครู 

ที่ให้แรงบนัดาลใจแก่ศษิย์อย่างลกึซึ้ง

ความหมายของชีวิต 

เขมานันทะ

9789744099723 

ราคา 70 บาท

ขนาด 14 x 16.5 ซม. 100 หน้า

ปกอ่อน พิมพ์ครั้งแรก 2551

ความทุกข์เป็นครูที่ดีที่สุด คือสอนให้เรารู้สำานึก แต่ความ

ได้ดังใจนั้นเองสอนให้มนุษย์ประมาท

ชีวิตกับการเรียนรู้

เขมานนัทะ

9789744099716 

ราคา 105 บาท

ขนาด 14 x 16.5 ซม. 150 หน้า

ปกอ่อน พมิพ์ครั้งแรก 2552

ความรู้ที่แท้จริงนั้น จะต้องเป็นความรู้ที่รู้แล้วโล่ง เป็น 

ความรู้ที่รู้แล้วอสิระ ปลอดโปร่งจากการถูกบบีคั้น 

มิติของชีวิต

เขมานนัทะ

9789744099709 

ราคา 90 บาท

ขนาด 14 x 16.5 ซม. 130 หน้า

ปกอ่อน พมิพ์ครั้งแรก 2552

เราจะพบว่าการงานของอายตนะทั้งปวง รูปกระทำากบัตา

เป็นเพยีงปรากฏการณ์ ปรากฏการณ์นั้นเป็นการกำาหนดหมาย

ด้วยกาละ และปรากฏการณ์นั้นเป็นไปตามอำานาจของ  

อนจิจฺำ ทกุขฺำ อนตตฺา

ศานติ-ไมตรี

เขมานนัทะ

9786161400880 

ราคา 125 บาท

ขนาด 14 x 16.5 ซม. 210 หน้า 

ปกอ่อน พมิพ์ครั้งแรก 2554

บนัทกึระหว่างจารกิในอนิเดยี เนปาล ศรลีงักา และพม่า 

สะท้อนภาพชวีติอนัหลากหลาย (ความเหมอืน ความต่าง ความ

ทกุข์ ความศรทัธา การแสวงหา ความงามของมติรไมตร ีฯลฯ)

ผ่านกลอนเปล่าและร้อยแก้ว

เขมานนัทะเป็นนามปากกาของ 

โกวทิ อเนกชยั ศษิย์สวนโมกข์, 

ศิษย์หลวงพ่อเทียน, นักเขียน

รางวัลอมตะ, ศิลปินแห่งชาติ

สาขาวรรณศิลป์ พ.ศ. ๒๕๕๐, 

ผู้สร้างสรรค์พุทธศิลป์ปริศนาธรรมที่โรงมหรสพทาง

วญิญาณ, ผู้ปั้นรูปจำาลองพระโพธสิตัว์อวโลกเิตศวร 

ฯลฯ ซึ่งนอกจากปฏบิตัธิรรมอย่างจรงิจงัแล้ว ท่านยงั

ถนดัทางประพนัธ์และเขยีนรูปอกีด้วย

เขมานันทะ เขมานันทะ

ศาสนาและปรัชญา114

คู่มือสวดมนต์ไหว้พระ 

ฉบับนักเรียน

สำานกัพมิพ์สขุภาพใจ (รวบรวม)

9789744098696 

ราคา 10 บาท

ขนาด 10.5 x 14.6 ซม. 32 หน้า

ปกอ่อน พมิพ์ล่าสดุ 2557

รวมบทสวดมนต์ไหว้พระประจำาวนั การสวดมนต์ไหว้พระ 

วันสุดท้ายของสัปดาห์ ตามระเบียบว่าด้วยการสวดมนต์ไหว้

พระของกระทรวงศกึษาธกิาร พธิไีหว้ครู คำาปฏญิาณ ระเบยีบ 

พธิกีาร รวมถงึวธิแีสดงความเคารพตามหลกัมารยาทไทย

ศิษย์โง่ไปเรียนเซ็น 

(ฉบบัเซยีนท้ออายยุนื) รวมเล่มพเิศษ 

ธรีทาส (เรยีบเรยีง)

9789744090942 

ราคา 400 บาท

ขนาด 18.4 x 26 ซม. 440 หน้า

ปกแขง็ พมิพ์ล่าสดุ 2554

หนงัสอืศษิย์โง่ไปเรยีนเซน็นี้ เป็นตำานานพระพทุธศาสนา

นกิายเซน็ (ฌาน) จากอนิเดยี เข้าเมอืงจนีประมาณ พ.ศ. 1067 

เล่าเรื่องผ่านชาวนาผู้ไม่รู้หนังสือและสติปัญญาค่อนข้างทึบ 

คนหนึ่ง

ธีรทาส
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พระไตรปิฎก ฉบบัคลายทกุข์

ธรรมรกัษา

9786169001287 

ราคา 169 บาท

ขนาด 14.5 x 21 ซม. 

ปกอ่อน พมิพ์ล่าสดุ 2556

ทยาลุ (ศิลปินสิ้นชาติ)

วรรณรปูไทย เตอืนใจให้ถงึนพิพาน

(+สติ๊กเกอร์)

ทยาล ุ(ศลิปินสิ้นชาต)ิ

9786161401313 

ราคา 180 บาท

ขนาด 14.5 x 21 ซม. 144 หน้า

ปกแขง็ พมิพ์ล่าสดุ 2554

รวม “วรรณรูปไทย” ศิลปธรรมอันลำ้าค่ากว่า 50 ภาพ 

ผลงานของ “ทยาล”ุ ผู้สร้างสรรค์วรรณรูป “อย่าเหน็แก่ตวั” 

ที่คุ้นตาและแพร่หลายมาถงึ 36 ปี

 นามปากกาของ เจรญิ กลุสวุรรณ เปน็ศลิปนิผูส้รา้งสรรค์ 

ผลงานเป็นที่ประจักษ์ ได้รับรางวัลมากมาย อาทิ ปี ๒๕๔๕ 

รางวัลศิลปินดีเด่น จังหวัดยโสธร สาขาวรรณศิลป์, ปี ๒๕๔๖ 

รางวลันกักลอนตวัอยา่ง ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืจากสมาคม

นักกลอนแห่งประเทศไทย, ปี ๒๕๔๘ รางวัลคนดีศรีเมือง

ยศ สาขาภาษาและวรรณกรรม จากสภาวัฒนธรรมจังหวัด

ยโสธร, ป ี๒๕๔๘ รางวลัศลิปนิพืน้บา้นอสีาน สาขาวรรณศลิป ์

(วรรณกรรมเพื่อชีวิตและสังคม) จากสถาบันวิจัยศิลปะและ

วฒันธรรมอสีาน  มหาวทิยาลยัมหาสารคาม, ป ี๒๕๕๑ รางวลั

ศิลปินมรดกอีสาน สาขาวรรณศิลป์ ประเภทบทกวีวรรณรูป 

จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 ปจัจบุนัทยาลพุำานกัยูท่ีจ่งัหวดัมหาสารคาม ยงัคงทำางาน

เขียน งานศิลปะ และบรรยายธรรม

ทยาลุ (ศิลปินส้ินชาติ)

คู่มือพัฒนาชีวิต ฉบับบูรณาการ

ธรรมรกัษา

9789747560374 

ราคา 159 บาท

ขนาด 14.5 x 21 ซม. 242 หน้า

ปกอ่อน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02-415-2621

ธรรมะสมเด็จย่า

อคัรวฒัน์ โอสถานเุคราะห์

9786161401320 

ราคา 80 บาท

ขนาด 14.5 x 21 ซม. 88 หน้า

ปกอ่อน พมิพ์ครั้งแรก 2554  

หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือธรรมะลายพระหัตถ์ของสมเด็จ

พระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือสมเด็จย่าของปวงชน 

ชาวไทย พระองค์ทรงมพีระเมตตาตอบคำาถามทางธรรมะ เพื่อ

เผยแผ่คุณธรรมและสัจธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา ด้วย

เมตตาคณุพระมหากรณุาธคิณุที่มตี่อพสกนกิร  ด้วยพระราช

ปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จย่าคือ “อยากให้ทุกคนปฏิบัติ

ธรรมเพื่อแต่ละคนมคีวามสขุ” ซึ่งนบัเป็นอมตะธรรมอยู่คู่โลก

ชั่วกาลนาน
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