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1. เสียงสวดมนตคาถาศักดิ์สิทธิ์ 0001-0056 

 

0001 บทบูชาพระรัตนตรัย 

0002 บทกราบพระรัตนตรัย 

0003 ชุมนุมเทวดา 

0004 นมัสการ-สัมพุทเธ 

0005 บทไตรสรณคมน 

0006 นโมการสิทธิ-โย จักขุมา 

0007 นะโมการะอัฏฐะกะ 

0008 มังคะละสุตตัง 

0009 ระตะนะสุตตัง 

0010 กะระณียะเมตตะสุตตัง 

0011 ขันธะปะริตตะคาถา 

0012 โมระปะริตตัง (นกยูงทอง) 

0013 ธะชัคคะปะริตตัง 

0014 อาฏานาฏิยะปะริตตัง (ภาณยักษ) 

0015 อังคุลิมาละปะริตตัง 

0016 โพชฌังคะปะริตตัง 

0017 อะภะยะปะริตตัง 

0018 วัฏฏะกะปะริตตัง 

0019 ชะยะปะริตตัง 

0020 อิสิคิลิปริตร 

0021 ฉัททันตะปะริตตัง 

0022 มงคลจักรวาฬใหญ 

0023 ปะริตตานุภาวะคาถา 

0024 ระตะนัตตะยัปปะภาวาภยิา 

0025 สุขาภิยาจะนะคาถา 

0026 ธรรมจักรกัปวัตรสูตร 

0027 บทสวดโอวาทปาฏิโมกข 

0028 ยอดพระกัณฑไตรปฎก 

0029 พาหุงฯ 

0030 มหาการุณิโก 
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0031 ชินบัญชร 

0032 บารมี 30 ทัศ 

0033 อภิธรรม 7 คัมภีร 

0034 พุทธมนต 12 ตํานาน (พระปริตรฉบับสมบูรณ) 

0035 คาถาปองกันภัย ๑๐ ทิศ 

0036 มหาสมัยสูตร 

0037 พระคาถาอุปปาตะสันติ ( มหาสันติงหลวง ) 

0038 จุลชัยยะมงคลคาถา ชัยนอย นะโมเม 9 จบ 

0039 บทสวดจุททะสะคาถาปโชตา 3 จบ 

0040 บทสวดมนตอุณหิสสะวิชะยะ 9 จบ สวดสืบอายุ ตอชะตา 

0041 บทสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตร 9 จบ 

0042 พระคาถายอดพระกัณฑไตรปฏก 9 จบ 

0043 พระคาถาชินบัญชร 108 จบ 

0044 พระคาถาโสฬสมงคล 108 จบ 

0045 พระคาถาบูชาดวงพิชัยสงคราม 9 จบ สมเด็จโต พรหมรังษี 

0046 พระคาถาอิติปโส 108 จบ 

0047 อิติปโส ถอยหลัง 108 จบ 

0048 คาถาพระมหาจักรพรรดิ 108 จบ 

0049 คาถาเงินลาน 108 จบ 

0050 คาถาแสนลาน108 จบ 

0051 คาถาขอลาภพระสีวลี  หลวงพอเกษม เขมโก 

0052 คาถาฉิมพลี108 จบ แมชีบุญเรือน โตงบุญเติม 

0053 เมตตาพรหมวิหาระภาวนา (มหาเมตตาใหญ) 

0054 บทแผเมตตาใหตัวเอง ใหสรรพสัตวและอุทิศสวนกุศล 

0055 บทขออโหสิกรรม-ถอนสาบาน 

0056 คาถากรวดน้ําแผเมตตา 

 

 

 

 

0057 โลกทิพย ภาค 1 อารัมภกถา 

0058 โลกทิพย ภาค 1 มรณกรรม 

0059 โลกทิพย ภาค 1 บานในโลกทิพย  
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0060 โลกทิพย ภาค 1 สถานท่ีพักฟนของวิญญาณ 

0061 โลกทิพย ภาค 1 ความเร็วของกายเหมือนจิต 

0062 โลกทิพย ภาค 1 การเดินทางไปสูพรมแดนของภูมิท่ีต่ําและสูงกวา 

0063 โลกทิพย ภาค 1 การดนตรี 

0064 โลกทิพย ภาค 1 การเตรียมตัวไปดูภูมิต่ํา 

0065 โลกทิพย ภาค 1 สูอบายภูม ิ

0066 โลกทิพย ภาค 1 ทะเลในโลกทิพย 

0067 โลกทิพย ภาค 1 งานกอสรางบานและอาคารในโลกทิพย 

0068 โลกทิพย ภาค 1 การหยอนใจและโรงมหรสพทางวิญญาณ 

0069 โลกทิพย ภาค 1 ความบริสุทธ์ิของจิตตเปนมาตรฐานการวัดความดีในโลกทิพย 

0070 โลกทิพย ภาค 1 กาลและอวกาศ ความรูสึกครั้งแรกเมื่อครองกายทิพย 

0071 โลกทิพย ภาค 1 ลักษณะของกายทิพย 

0072 โลกทิพย ภาค 1 เด็กกําพรา 

0073 โลกทิพย ภาค 1 ชาวโลกทิพยทํางานอยางไรบาง 

0074 โลกทิพย ภาค 1 สูภูมิสูงสุด 

 

 

 

0075 โลกทิพย ภาค 2 คํานํา การตายแลวเกิด 

0076 โลกทิพย ภาค 2 ปฐมทัศน หมอโอปปาติกะ 

0077 โลกทิพย ภาค 2 ความเขาใจเกี่ยวกับโลกทิพย 

0078 โลกทิพย ภาค 2 เมืองในโลกทิพย ไปเยี่ยมโบสถ 

0079 โลกทิพย ภาค 2 อายุของบุคคลในโลกทิพย 

0080 โลกทิพย ภาค 2 คนจน ความโงของคนฉลาด 

0081 โลกทิพย ภาค 2 นักดนตรีในโลกทิพย  

0082 โลกทิพย ภาค 2 ผูปกครองภูมิตาง ๆ 

 

 

 

0083 โลกทิพย ภาค 3 คําช้ีแจง คํานํา 

0084 โลกทิพย ภาค 3 รางกายคือพาหนะหรือเครื่องอาศัยช่ัวคราว 

0085 โลกทิพย ภาค 3 เจตนาเปนส่ิงสําคัญท่ีสุดในการกระทํากรรม 
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0086 โลกทิพย ภาค 3 วิญญาณพเนจรมีไดอยางไร 

0087 โลกทิพย ภาค 3 การทองเท่ียวของกายทิพยในระหวางท่ีกายเนื้อหลับ 

0088 โลกทิพย ภาค 3 ความเศราโศกโดยมากเกิดจากความเห็นแกตัวหรือเปนเพียงมายา 

0089 โลกทิพย ภาค 3 วิญญาณท่ีวนเวียนไปไหนไมรอดมีไดอยางไร 

0090 โลกทิพย ภาค 3 ความกระเทือนหรือช็อคอันเกิดจากกายทิพย 

0091 โลกทิพย ภาค 3 ความไมเท่ียงแทถาวรของโลกและชีวิตมนุษย 

0092 โลกทิพย ภาค 3 สิทธิในการครอบครองท่ีดิน 

0093 โลกทิพย ภาค 3 การพักผอนนอนหลับตลอดกาล 

0094 โลกทิพย ภาค 3 ขอไดเปรียบของอาคารในโลกทิพย 

0095 โลกทิพย ภาค 3 ชาวโลกทิพยกินและดื่มอะไรบางหรือเปลา 

0096 โลกทิพย ภาค 3 ความหมายของคําวา ความสมบูรณ 

0097 โลกทิพย ภาค 3 ครอบครัวในโลกทิพย 

0098 โลกทิพย ภาค 3 ชีวิตในเมืองกับชีวิตในชนบท 

0099 โลกทิพย ภาค 3 อํานาจของความคิด 

0100 โลกทิพย ภาค 3 ในโลกทิพยไมมีส่ิงใดไมมีชีวิต 

0101 โลกทิพย ภาค 3 ความเช่ือในศาสนาแบบเด็กทารก 

0102 โลกทิพย ภาค 3 บุคคลจะเปล่ียนนิสัยและความเช่ือไดหรือไม 

0103 โลกทิพย ภาค 3 หมายเหตุตางๆ จากขอความบางตอน 

0104 โลกทิพย ภาค 3 เมื่อกายทิพยละจากกายเนื้อไปแลว 

0105 โลกทิพย ภาค 3 โอกาสพิเศษเมื่อทานจากภูมิสูงมาเยี่ยมเยียนเรา 

0106 โลกทิพย ภาค 3 สามีภรรยาท่ีนารักในโลกทิพย 

0107 โลกทิพย ภาค 3 บางกอกก็มีนกอยูเต็มไปหมด 

0108 โลกทิพย ภาค 3 ในโลกทิพยเราไมมีกายเนื้อท่ีคอยถวงใหหนักอยูตลอดเวลา 

0109 โลกทิพย ภาค 3 ในโลกทิพยนี้เราจะปดบังหรือสวมหนาตอกันไมได 

 

 

 

0110 โลกทิพย ภาค 4 [The Life Beyond Death] บทนํา  โลกหนา 

0111 โลกทิพย ภาค 4 บทท่ี 2 ไมมีความตาย 

0112 โลกทิพย ภาค 4 บทท่ี 3 ภูมิแหงชีวิตในระดับตางๆ 

0113 โลกทิพย ภาค 4 บทท่ี 4 โลกทิพย 

0114 โลกทิพย ภาค 4 บทท่ี 5 ปรมฺมรณา หลังจากตาย 

0115 โลกทิพย ภาค 4 บทท่ี 6 การหลับของวิญญาณ 
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0116 โลกทิพย ภาค 4 บทท่ี 7 การตื่นของวิญญาณ 

0117 โลกทิพย ภาค 4 บทท่ี 8 ภูมิศาสตรของโลกทิพย 

0118 โลกทิพย ภาค 4 บทท่ี 9 วิญญาณขั้นต่ํา 

0119 โลกทิพย ภาค 4 บทท่ี 10 ประสบการณทางศาสนาในโลกทิพย 

0120 โลกทิพย ภาค 4 บทท่ี 11 นครสวรรคในโลกทิพย 

0121 โลกทิพย ภาค 4 บทท่ี 12 การมีโอกาสทํางานตามท่ีใจรักในโลกทิพย 

0122 โลกทิพย ภาค 4 บทท่ี 13 การใชเวลาลวงไปในโลกทิพย 

0123 โลกทิพย ภาค 4 บทท่ี 14 ความเปนสหายกันในโลกทิพย 

0124 โลกทิพย ภาค 4 บทท่ี 15 การติดตอกับวิญญาณ 

0125 โลกทิพย ภาค 4 บทท่ี 16 วิญญาณท่ีหวงหลัง 

0126 โลกทิพย ภาค 4 บทท่ี 17 เปลือกทิพย 

0127 โลกทิพย ภาค 4 บทท่ี 18 การนอนหลับครั้งท่ีสองของวิญญาณ 

0128 โลกทิพย ภาค 4 บทท่ี 19 การเกิดใหม 

 

 

 

0129 แววเสียงสวรรค เลม 1 คํานํา 

0130 แววเสียงสวรรค เลม 1 สารบัญ 

0131 แววเสียงสวรรค เลม 1 ความเบื้องตน 

0132 แววเสียงสวรรค เลม 1 ตายแลวตองเปนโอปปาติกะทุกคนหรือไม 

0133 แววเสียงสวรรค เลม 1 คนท่ีตายโดยอุบัติเหตุและฆาตัวตายจะมีอนาคตอยางไร 

0134 แววเสียงสวรรค เลม 1 ผูท่ีตายในสงครามจะไปนรกหรือสวรรค 

0135 แววเสียงสวรรค เลม1 ผีหลอกคืออะไร 

0136 แววเสียงสวรรค เลม 1 ยมบาลมีจริงหรือไม 

0137 แววเสียงสวรรค เลม 1 ตนง้ิวในเมืองนรกมีจริงหรือไม 

0138 แววเสียงสวรรค เลม 1 เมืองนรกอยูท่ีไหน 

0139 แววเสียงสวรรค เลม 1 ควรจะปฏิบัติอยางไรในเรื่องศาลพระภูมิ 

0140 แววเสียงสวรรค เลม 1 พระภูมิคืออะไร 

0141 แววเสียงสวรรค เลม 1 เทพบุตรแตละองคมีนางฟามากมายจริงหรือ 

0142 แววเสียงสวรรค เลม 1 เหตุใดการบริจาคทานทําใหรวย 

0143 แววเสียงสวรรค เลม 1 วิธีติดตอกับวิญญาณและลางสังหรณ 

0144 แววเสียงสวรรค เลม 1 เหตุไรคนไมดีจึงประสบแตส่ิงไมดี 
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0145 แววเสียงสวรรค เลม 1 วิมานในโลกทิพยเกิดไดอยางไร 

0146 แววเสียงสวรรค เลม 1 ในขณะจะส้ินใจ จะมีความเจ็บปวดหรือไม 

0147 แววเสียงสวรรค เลม 1 สายใยระหวางกายเนื้อกับกายทิพยคืออะไร 

0148 แววเสียงสวรรค เลม 1 ตนไมในโลกทิพยเกิดขึ้นมาไดอยางไร 

0149 แววเสียงสวรรค เลม 1 ในสวรรคมีพิธีบวชพระหรือไม 

0150 แววเสียงสวรรค เลม 1 ควรจะปฏิบัติอยางไรกับคนท่ีพึ่งตายใหมๆ 

0151 แววเสียงสวรรค เลม 1 เกิดเปนทุกข ตายเปนสุขจริงหรือ 

0152 แววเสียงสวรรค เลม 1 คนตายประเภทไหนติดตอได 

 

 

 

0153 แววเสียงสวรรค เลม 2 คํานํา 

0154 แววเสียงสวรรค เลม 2 พระรูปพอขุนรามฯ 

0155 แววเสียงสวรรค เลม 2 เหตุไรคนไมยอมเช่ือเรื่องโอปปาติกะ 

0156 แววเสียงสวรรค เลม 2 ภาษาท่ีใชติดตอกับโอปะปาติกะ 

0157 แววเสียงสวรรค เลม 2 โอปะปาติกะจุติ(ตาย)เปนอยางไร 

0158 แววเสียงสวรรค เลม 2 จะติดตอโอปะปาติกะไดอยางไร 

0159 แววเสียงสวรรค เลม 2 โอปะปาติกะประเภทกายหยาบ 1 

0160 แววเสียงสวรรค เลม 2 โอปะปาติกะประเภทกายหยาบ 2 

0161 แววเสียงสวรรค เลม 2 วิธีหลับในสมาธิ 

0162 แววเสียงสวรรค เลม 2 วิธีหลับในสมาธิ 2 

0163 แววเสียงสวรรค เลม 2 ความตายคืออะไร 

0164 แววเสียงสวรรค เลม 2 ความตายคืออะไร 2 

0165 แววเสียงสวรรค เลม 2 การรักษาโรคดวยอํานาจจิต 

0166 แววเสียงสวรรค เลม 2 การรักษาโรคดวยอํานาจจิต 2 

0167 แววเสียงสวรรค เลม 2 โรคท่ีเกิดจากจิต 

0168 แววเสียงสวรรค เลม 2 เหตุไรโอปะปาติกะจึงสรางบารมียาก 1 

0169 แววเสียงสวรรค เลม 2 เหตุไรโอปะปาติกะจึงสรางบารมียาก 2 

0170 แววเสียงสวรรค เลม 2 โรคมะเร็งเกิดจากอะไร 1 

0171 แววเสียงสวรรค เลม 2 โรคมะเร็งเกิดจากอะไร 2 

0172 แววเสียงสวรรค เลม 2 โรคทุกอยางเกิดจากวิบาก 1 

0173 แววเสียงสวรรค เลม 2 โรคทุกอยางเกิดจากวิบาก 2 
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0174 แววเสียงสวรรค เลม 2 สมองของคนตาทิพย 1 

0175 แววเสียงสวรรค เลม 2 สมองของคนตาทิพย 2 

0176 แววเสียงสวรรค เลม 2 สมองของคนตาทิพย 3 

 

 

 

0177 แววเสียงสวรรค เลม 3 คํานํา 

0178 แววเสียงสวรรค เลม 3 รอดตายเพราะสังฆทาน 

0179 แววเสียงสวรรค เลม 3 เจากรรมนายเวร อธิบายเรื่องสังฆทานชวยชีวิต 

0180 แววเสียงสวรรค เลม 3 ท่ีมาของเรื่องจากตางชาติ 

0181 แววเสียงสวรรค เลม 3 รักมีกรรม วิญญาณทหารชาวอังกฤษ 

0182 แววเสียงสวรรค เลม 3 อธิบายรักมีกรรม 

0183 แววเสียงสวรรค เลม 3 ความเปนความตาย 

0184 แววเสียงสวรรค เลม 3 การสะกดจิต กับการเขาทรง 

0185 แววเสียงสวรรค เลม 3 กล่ินของโอปปาติกะ 

0186 แววเสียงสวรรค เลม 3 ทําไมบางคนฝกสมาธิ จึงเปนบา 

0187 แววเสียงสวรรค เลม 3 วิญญาณกล่ินกุหลาบ 

0188 แววเสียงสวรรค เลม 3 ส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ ลองดีเจาแม 

0189 แววเสียงสวรรค เลม 3 ศาลหนองตะโก 

0190 แววเสียงสวรรค เลม 3 วิญญาณพยาบาท 1 คําเตือนปศาจ 

0191 แววเสียงสวรรค เลม 3 วิญญาณพยาบาท 2 ปศาจแผลงฤทธ์ิ 

0192 แววเสียงสวรรค เลม 3 วิญญาณพยาบาท 3 ผลรายการอาฆาต 

0193 แววเสียงสวรรค เลม 3 วิญญาณพยาบาท 4 อํานาจเมตตา 

0194 แววเสียงสวรรค เลม 3 วิญญาณพยาบาท 5 บันทึกผูแปล 

0195 แววเสียงสวรรค เลม 3 วิญญาณศาสตร 

0196 แววเสียงสวรรค เลม 3 วิทยุ BBC จัดรายการระลึกถึงนักวิญญาณศาสตร 

0197 แววเสียงสวรรค เลม 3 คนทรงเก และหลอกลวง 

0198 แววเสียงสวรรค เลม 3 แวนกา ตาทิพย 1 

0199 แววเสียงสวรรค เลม 3 แวนกา ตาทิพย 2 

0200 แววเสียงสวรรค เลม 3 การรักษาโรคทางจิต ทดลองในสัตว 

0201 แววเสียงสวรรค เลม 3 การรักษาโรคทางจิต ทดลองในมนุษย 

0202 แววเสียงสวรรค เลม 3 จิตท่ีอบรมแลว ปลอยคล่ืนอัลฟาได 
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0203 แววเสียงสวรรค เลม 3 การรักษาโรคโดยโอปะปาติกะ 

0204 แววเสียงสวรรค เลม 3 อธิบายเรื่องรักษาโรคโดยโอปะปาติกะ 

0205 แววเสียงสวรรค เลม 3 เสียงเพลงทิพย 

0206 แววเสียงสวรรค เลม 3 คําอธิบายเสียงเพลงทิพย 

0207 แววเสียงสวรรค เลม 3 การรูลวงหนาของสัตว 

0208 แววเสียงสวรรค เลม 3 อธิบายการรูลวงหนาของสัตว 

0209 แววเสียงสวรรค เลม 3 พันโทวิลเล่ียม แบลกนีย ชาวอังกฤษ ระลึกชาติได 

0210 แววเสียงสวรรค เลม 3 พระเอกคาวบอย ระลึกชาติ 

0211 แววเสียงสวรรค เลม 3 การระลึกชาติของนักศึกษาอเมริกา 

0212 แววเสียงสวรรค เลม 3 อธิบายการสะกดจิตระลึกชาติ 

 

 

 

0213 แววเสียงสวรรค เลม 4 คํานํา 

0214 แววเสียงสวรรค เลม 4 เทศนาสมเด็จโต 1 

0215 แววเสียงสวรรค เลม 4 อธิบายเทศนาสมเด็จโตฯ 1 

0216 แววเสียงสวรรค เลม 4 คําพูด มหาตมะคานธี 

0217 แววเสียงสวรรค เลม 4 เทศนาสมเด็จโตฯ 2 

0218 แววเสียงสวรรค เลม 4 เทศนาสมเด็จโตฯ 3 

0219 แววเสียงสวรรค เลม 4 เกี่ยวกับเทศนาสมเด็จ 

0220 แววเสียงสวรรค เลม 4 เทศนาสมเด็จโต 4 

0221 แววเสียงสวรรค เลม 4 เทศนาหลวงพอสุข 

0222 แววเสียงสวรรค เลม 4 อธิบายเทศนาของ สมเด็จโตฯ 

0223 แววเสียงสวรรค เลม 4 โอปะปาติกะติดตอมนุษยไดยาก 

0224 แววเสียงสวรรค เลม 4 ตายแลวจํากันไมได 

0225 แววเสียงสวรรค เลม 4 ตายแลวจําตัวเองไมได 

0226 แววเสียงสวรรค เลม 4 มนุษยชวยไดนอยมาก 

0227 แววเสียงสวรรค เลม 4 โอปะปาติกะเขาใจอะไรยาก 

0228 แววเสียงสวรรค เลม 4 คําพูดทานเอ็ดวิน 

0239 แววเสียงสวรรค เลม 4 เทศนาสมเด็จโต ก.ย. 2514 

0230 แววเสียงสวรรค เลม 4 เทศนาสมเด็จโต พ.ย. 2514 

0231 แววเสียงสวรรค เลม 4 อธิบายเทศนา สมเด็จโต พ.ย. 2514 
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0232 แววเสียงสวรรค เลม 4 เทศนาสมเด็จโต มาฆะบูชา 

0233 แววเสียงสวรรค เลม 4 อธิบายเทศนา สมเด็จโต มาฆะบูชา 

0234 แววเสียงสวรรค เลม 4 ความงมงาย 1 

0235 แววเสียงสวรรค เลม 4 ความงมงาย 2 

0236 แววเสียงสวรรค เลม 4 พระมหาธีรราชเจา 

0237 แววเสียงสวรรค เลม 4 คําอธิบาย เทศนาพระมหาธีรราชเจา 

0238 แววเสียงสวรรค เลม 4 ทามกลางความเยาะเยย 1 

0239 แววเสียงสวรรค เลม 4 ทามกลางความเยาะเยย 2 

0240 แววเสียงสวรรค เลม 4 พิสูจนศพ 

0241 แววเสียงสวรรค เลม 4 วิญญาณไมตาย 

0242 แววเสียงสวรรค เลม 4 การติดตอวิญญาณ 1 

0243 แววเสียงสวรรค เลม 4 การติดตอวิญญาณ 2 

0244 แววเสียงสวรรค เลม 4 สมเด็จพระนเรศวร 

0245 แววเสียงสวรรค เลม 4 นักวิทยติดตอวิญญาณ 

0246 แววเสียงสวรรค เลม 4 บันทึกเสียงวิญญาณ 

0247 แววเสียงสวรรค เลม 4 ความงมงายเร่ืองวิญญาณ 

 

 

 

0248 อํานาจจิต 1 อาจารยพร รัตนสุวรรณ 

0249 อํานาจจิต 2 อาจารยพร รัตนสุวรรณ 

0250 อํานาจจิต 3 อาจารยพร รัตนสุวรรณ 

0251 อํานาจจิต 4 อาจารยพร รัตนสุวรรณ 

0252 อํานาจจิต 5 อาจารยพร รัตนสุวรรณ 

0253 อํานาจจิต 6 อาจารยพร รัตนสุวรรณ 

0254 อํานาจจิต 7 อาจารยพร รัตนสุวรรณ 

0255 อํานาจจิต 8 อาจารยพร รัตนสุวรรณ 

0256 อํานาจจิต 9 อาจารยพร รัตนสุวรรณ 

0257 อํานาจจิต 10 อาจารยพร รัตนสุวรรณ 

0258 อํานาจจิต 11 อาจารยพร รัตนสุวรรณ 

0259 อํานาจจิต 12 อาจารยพร รัตนสุวรรณ 

0260 อํานาจจิต 13 อาจารยพร รัตนสุวรรณ 

0261 อํานาจจิต 14 อาจารยพร รัตนสุวรรณ 
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0262 อํานาจจิต 15 อาจารยพร รัตนสุวรรณ 

0263 อํานาจจิต 16 อาจารยพร รัตนสุวรรณ 

0264 อํานาจจิต 17 อาจารยพร รัตนสุวรรณ 

0265 อํานาจจิต 18 อาจารยพร รัตนสุวรรณ 

0266 อํานาจจิต 19 อาจารยพร รัตนสุวรรณ 

0267 อํานาจจิต 20 อาจารยพร รัตนสุวรรณ 

 

 

 

0268 พลังทิพย 1 อาจารยพร รัตนสุวรรณ 

0269 พลังทิพย  2 อาจารยพร รัตนสุวรรณ 

 

 

 

0270 ส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ ภาค 1 อาจารยพร รัตนสุวรรณ 

0271 ส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ ภาค 2  อาจารยพร รัตนสุวรรณ 

 

 

 

0272 ความวาง 1 อาจารยพร รัตนสุวรรณ 

0273 ความวาง 2 อาจารยพร รัตนสุวรรณ 

0274 ความวาง 3 อาจารยพร รัตนสุวรรณ 

0275 ความวาง 4 อาจารยพร รัตนสุวรรณ 

0276 ความวาง 5 อาจารยพร รัตนสุวรรณ 

 

 

 

0277 เรื่องกรรม อาจารยพร รัตนสุวรรรณ  

0278 กฎแหงกรรม 1 อาจารยพร รัตนสุวรรณ 

0279 กฎแหงกรรม 2 อาจารยพร รัตนสุวรรณ 
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0280 ความพนทุกข 1 อาจารยพร รัตนสุวรรณ 

0281 ความพนทุกข 2 อาจารยพร รัตนสุวรรณ 

 

 

 

 

0282 วิธีชนะอารมณ 1 อาจารยพร รัตนสุวรรณ 

0283 วิธีชนะอารมณ 2 อาจารยพร รัตนสุวรรณ 

 

 

 

 

0284 วิธีคลายกามฉันทะ 1 อาจารยพร รัตนสุวรรณ 

0285 วิธีคลายกามฉันทะ 2 อาจารยพร รัตนสุวรรณ 

0286 วิธีคลายกามฉันทะ 3 อาจารยพร รัตนสุวรรณ 

0287 วิธีคลายกามฉันทะ 4 อาจารยพร รัตนสุวรรณ 

0288 วิธีคลายกามฉันทะ 5 อาจารยพร รัตนสุวรรณ 

0289 วิธีคลายกามฉันทะ 6 อาจารยพร รัตนสุวรรณ 

0290 วิธีคลายกามฉันทะ 7 อาจารยพร รัตนสุวรรณ 

0291 วิธีคลายกามฉันทะ 8 อาจารยพร รัตนสุวรรณ 

0292 วิธีคลายกามฉันทะ 9 อาจารยพร รัตนสุวรรณ 

0293 วิธีคลายกามฉันทะ 10 อาจารยพร รัตนสุวรรณ 

0294 วิธีคลายกามฉันทะ 11 อาจารยพร รัตนสุวรรณ 

0295 วิธีคลายกามฉันทะ 12 อาจารยพร รัตนสุวรรณ 
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0296 พระรัตนตรัย (ตอนพระพุทธคุณ) อาจารยพร รัตนสุวรรณ 

0297 พระรัตนตรัย (ตอนพระธรรมคุณ) อาจารยพร รัตนสุวรรณ 

0298 พระรัตนตรัย (ตอนพระสังฆคุณ) อาจารยพร รัตนสุวรรณ 

 

 

 

 

0299 กรรม-ปฏิจจสมุปบาท-หิริโอตตัปปะ อาจารยพร รัตนสุวรรณ 

0300 ปฎิจจสมุปบาท อาจารยพร รัตนสุวรรณ 

0301 เรื่องกรรม อาจารยพร รัตนสุวรรณ 

0302 หิริโอตตัปปะ อาจารยพร รัตนสุวรรณ 

 

 

 

0303 การฝกสมาธิ อาจารยพร รัตนสุวรรณ 

0304 ความอิสระ อาจารยพร รัตนสุวรรณ 

0305 ทําอยางไรจึงจะมีความจําดี อาจารยพร รัตนสุวรรณ 

0306 ส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ อาจารยพร รัตนสุวรรณ 

0307 อภัยทาน การยุติผลกรรมขามภพขามชาติ อาจารยพร รัตนสุวรรณ 

0308 อภิณหปจจเวกขณ  ธรรมท่ีควรพิจารณาเนืองๆ อาจารยพร รัตนสุวรรณ 

0309 กําเนิดท่ี 4 (โอปปาติกะกําเนิด) อาจารยพร รัตนสุวรรณ 

0310 ทศพลญาณ อาจารยพร รัตนสุวรรณ 

0311 สูแสงสวาง อาจารยพร รัตนสุวรรณ 

0312 วิธีฝกสมาธิเบื้องตนท่ีจําเปนสําหรับทุกคน อาจารยพร รัตนสุวรรณ 

0313 วิธีฝกสมาธิสําหรับคนท่ัวไป อาจารยพร รัตนสุวรรณ 

0314 สมาธิและวิปสสนาคืออะไร อาจารยพร รัตนสุวรรณ 

0315 พระฤาษี อสิตดาบส อาจารยพร รัตนสุวรรณ 

0316 ชีวิตและผลงานของ อาจารยพร รัตนสุวรรณ 
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0317 พระในบาน พระธรรมกิตติวงศ 01 

0318 พระในบาน พระธรรมกิตติวงศ 02 

0319 พระในบาน พระธรรมกิตติวงศ 03 

0320 พระในบาน พระธรรมกิตติวงศ 04 

0321 พระในบาน พระธรรมกิตติวงศ 05 

0322 พระในบาน พระธรรมกิตติวงศ 06 

0323 พระในบาน พระธรรมกิตติวงศ 07 

0324 พระในบาน พระธรรมกิตติวงศ 08 

 

 

 

 

0325 ทําอยางไรจะหายโกรธ - พระพรหมคุณาภรณ (ประยุทธ ปยุตฺโต) 1 

0326 ทําอยางไรจะหายโกรธ - พระพรหมคุณาภรณ (ประยุทธ ปยุตฺโต) 2 

0327 ทําอยางไรจะหายโกรธ - พระพรหมคุณาภรณ (ประยุทธ ปยุตฺโต) 3 

 

 

 

 

0328 อภัยทาน-รักบริสุทธ์ิ 1 พระราชญาณกวี 

0329 อภัยทาน-รักบริสุทธ์ิ 2 พระราชญาณกวี 

0330 อภัยทาน-รักบริสุทธ์ิ 3 พระราชญาณกวี 

0331 อภัยทาน-รักบริสุทธ์ิ 4 พระราชญาณกวี 

0332 อภัยทาน-รักบริสุทธ์ิ 5 พระราชญาณกวี 

0333 อภัยทาน-รักบริสุทธ์ิ 6 พระราชญาณกวี 

0334 อภัยทาน-รักบริสุทธ์ิ 7 พระราชญาณกวี 
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0335 เรื่องเลาจากบันทึกลับพระภิกษุนิรนาม ตอนท่ี 1 ตายแลวไปไหน 

0336 เรื่องเลาจากบันทึกลับพระภิกษุนิรนาม ตอนท่ี 2 เรื่องแปลกๆในวัยเด็ก 

0337 เรื่องเลาจากบันทึกลับพระภิกษุนิรนาม ตอนท่ี 3 เจอรางตัวเองในอดีตชาติ 

0338 เรื่องเลาจากบันทึกลับพระภิกษุนิรนาม ตอนท่ี 4 ธรรมเกิด ปญญาเกิด 

0339 เรื่องเลาจากบันทึกลับพระภิกษุนิรนาม ตอนท่ี 5 ธุดงคจาริก 

0340 เรื่องเลาจากบันทึกลับพระภิกษุนิรนาม ตอนท่ี 6 ดินแดนสัปปายะ 

0341 เรื่องเลาจากบันทึกลับพระภิกษุนิรนาม ตอนท่ี 7 เทพบุตร เทพธิดา มาขอฟงธรรม 

0342 เรื่องเลาจากบันทึกลับพระภิกษุนิรนาม ตอนท่ี 8 ธรรมะจากปา 

0343 เรื่องเลาจากบันทึกลับพระภิกษุนิรนาม ตอนท่ี 9 ทองธุดงคแสวงหาท่ีวิเวก 

0344 เรื่องเลาจากบันทึกลับพระภิกษุนิรนาม ตอนท่ี 10 เจอกายทิพย 

0345 เรื่องเลาจากบันทึกลับพระภิกษุนิรนาม ตอนท่ี 11 อบรมจิตตามแนวสติปฏฐาน 4 

0346 เรื่องเลาจากบันทึกลับพระภิกษุนิรนาม ตอนท่ี 12 เมตตาจิตเต็มเปยม 

0347 เรื่องเลาจากบันทึกลับพระภิกษุนิรนาม ตอนท่ี 13 อุปสมบททดแทนคุณ 

0348 เรื่องเลาจากบันทึกลับพระภิกษุนิรนาม ตอนท่ี 14 สรางศรัทธาดวยญาณหยั่งรู 

0349 เรื่องเลาจากบันทึกลับพระภิกษุนิรนาม ตอนท่ี 15 เปดประตูนรก 

0350 เรื่องเลาจากบันทึกลับพระภิกษุนิรนาม ตอนท่ี 16 อดีตชาติคือหลวงปูรางไมเนา 

0351 เรื่องเลาจากบันทึกลับพระภิกษุนิรนาม ตอนท่ี 17 เคยเกิดเปนชาวนา 

0352 เรื่องเลาจากบันทึกลับพระภิกษุนิรนาม ตอนท่ี 18 ทุกอยางสําเร็จดวยจิต 

0353 เรื่องเลาจากบันทึกลับพระภิกษุนิรนาม ตอนท่ี 19 จิตมุงพระนิพพาน (จบ) 

 

 

 

0354 มหัศจรรยแหงใจ - ภิกษนุิรนาม (ตอนท่ี 1) 

0355 มหัศจรรยแหงใจ - ภิกษนุิรนาม (ตอนท่ี 2) 

0356 มหัศจรรยแหงใจ - ภิกษนุิรนาม (ตอนท่ี 3) 

0357 มหัศจรรยแหงใจ - ภิกษนุิรนาม (ตอนท่ี 4) 

0358 มหัศจรรยแหงใจ - ภิกษนุิรนาม (ตอนท่ี 5) 

0359 มหัศจรรยแหงใจ - ภิกษนุิรนาม (ตอนท่ี 6) 

0360 มหัศจรรยแหงใจ - ภิกษนุิรนาม (ตอนท่ี 7) 
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0361 ประกันชีวิตดวยธรรมะ อ.วศิน อินทสระ 

0362 ประกันชีวิตดวยธรรมะ อ.วศิน อินทสระ 

0363 ประกันชีวิตดวยธรรมะ อ.วศิน อินทสระ 

0364 ประกันชีวิตดวยธรรมะ อ.วศิน อินทสระ 

0365 ประกันชีวิตดวยธรรมะ อ.วศิน อินทสระ 

0366 ประกันชีวิตดวยธรรมะ อ.วศิน อินทสระ 

0367 ประกันชีวิตดวยธรรมะ อ.วศิน อินทสระ 

0368 ประกันชีวิตดวยธรรมะ อ.วศิน อินทสระ 

0369 ประกันชีวิตดวยธรรมะ อ.วศิน อินทสระ 

0370 ประกันชีวิตดวยธรรมะ อ.วศิน อินทสระ 

0371 ประกันชีวิตดวยธรรมะ อ.วศิน อินทสระ 

0372 ประกันชีวิตดวยธรรมะ อ.วศิน อินทสระ 

0373 ประกันชีวิตดวยธรรมะ อ.วศิน อินทสระ 

0374 ประกันชีวิตดวยธรรมะ อ.วศิน อินทสระ 

0375 ประกันชีวิตดวยธรรมะ อ.วศิน อินทสระ 

0376 ประกันชีวิตดวยธรรมะ อ.วศิน อินทสระ 

0377 ประกันชีวิตดวยธรรมะ อ.วศิน อินทสระ 

0378 ประกันชีวิตดวยธรรมะ อ.วศิน อินทสระ 

0379 ประกันชีวิตดวยธรรมะ อ.วศิน อินทสระ 

0380 ประกันชีวิตดวยธรรมะ อ.วศิน อินทสระ 

 

 

 

0381 ทางชีวิต 1  อ.วศิน อินทสระ 

0382 ทางชีวิต 2  อ.วศิน อินทสระ 

0383 ทางชีวิต 3  อ.วศิน อินทสระ 

0384 ทางชีวิต 4  อ.วศิน อินทสระ 
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0385 ปยกรณธรรม บทนํา อ.วศิน อินทสระ 

0386 ปยกรณธรรม ตอน ผูนํา อ.วศิน อินทสระ 

0387 ปยกรณธรรม ตอน พูดคําจริง อ.วศิน อินทสระ 

0388 ปยกรณธรรม ตอน การหมั่นฟงคําสอนของคนดี อ.วศิน อินทสระ 

0389 ปยกรณธรรม ตอน ชีวิตกับความรัก อ.วศิน อินทสระ 

 

 

 

 

0390 หลักกรรมและการเวียนวายตายเกิด (ตอนท่ี 1) อ.วศิน อินทสระ 

0391 หลักกรรมและการเวียนวายตายเกิด (ตอนท่ี 2) อ.วศิน อินทสระ 

0392 หลักกรรมและการเวียนวายตายเกิด (ตอนท่ี 3) อ.วศิน อินทสระ 

0393 หลักกรรมและการเวียนวายตายเกิด (ตอนท่ี 4) อ.วศิน อินทสระ 

0394 หลักกรรมและการเวียนวายตายเกิด (ตอนท่ี 5) อ.วศิน อินทสระ 

0395 หลักกรรมและการเวียนวายตายเกิด (ตอนท่ี 6) อ.วศิน อินทสระ 

0396 หลักกรรมและการเวียนวายตายเกิด (ตอนท่ี 7) อ.วศิน อินทสระ 

0397 หลักกรรมและการเวียนวายตายเกิด (ตอนท่ี 8) อ.วศิน อินทสระ 

0398 หลักกรรมและการเวียนวายตายเกิด (ตอนท่ี 9) อ.วศิน อินทสระ 

0399 หลักกรรมและการเวียนวายตายเกิด (ตอนท่ี 10) อ.วศิน อินทสระ 

0400 หลักกรรมและการเวียนวายตายเกิด (ตอนท่ี 11) อ.วศิน อินทสระ 

0401 หลักกรรมและการเวียนวายตายเกิด (ตอนท่ี 12) อ.วศิน อินทสระ 

0402 หลักกรรมและการเวียนวายตายเกิด (ตอนท่ี 13) อ.วศิน อินทสระ 

0403 หลักกรรมและการเวียนวายตายเกิด (ตอนท่ี 14) อ.วศิน อินทสระ 

0404 หลักกรรมและการเวียนวายตายเกิด (ตอนท่ี 15) อ.วศิน อินทสระ 

0405 หลักกรรมและการเวียนวายตายเกิด (ตอนท่ี 16) อ.วศิน อินทสระ 

0406 หลักกรรมและการเวียนวายตายเกิด (ตอนท่ี 17) อ.วศิน อินทสระ 

0407 หลักกรรมและการเวียนวายตายเกิด (ตอนท่ี 18) อ.วศิน อินทสระ 
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0408 พุทธโอวาทกอนปรินิพพาน 1 อ.วศิน อินทสระ 

0409 พุทธโอวาทกอนปรินิพพาน 2 อ.วศิน อินทสระ 

0410 พุทธโอวาทกอนปรินิพพาน 3 อ.วศิน อินทสระ 

0411 พุทธโอวาทกอนปรินิพพาน 4 อ.วศิน อินทสระ 

0412 พุทธโอวาทกอนปรินิพพาน 5 อ.วศิน อินทสระ 

0413 พุทธโอวาทกอนปรินิพพาน 6 อ.วศิน อินทสระ 

 

 

 

 

0414 มงคล 38 ท่ี 1-2 อ.วศิน อินทสระ 

0415 มงคล 38 ท่ี 3 อ.วศิน อินทสระ 

0416 มงคล 38 ท่ี 4-5 อ.วศิน อินทสระ 

0417 มงคล 38 ท่ี 6 อ.วศิน อินทสระ 

0418 มงคล 38 ท่ี 7 อ.วศิน อินทสระ 

0419 มงคล 38 ท่ี 8 อ.วศิน อินทสระ 

0420 มงคล 38 ท่ี 9 อ.วศิน อินทสระ 

0421 มงคล 38 ท่ี 10 อ.วศิน อินทสระ 

0422 มงคล 38 ท่ี 11 อ.วศิน อินทสระ 

0423 มงคล 38 ท่ี 12-13 อ.วศิน อินทสระ 

0424 มงคล 38 ท่ี 14 อ.วศิน อินทสระ 

0425 มงคล 38 ท่ี 15 อ.วศิน อินทสระ 

0426 มงคล 38 ท่ี 16 อ.วศิน อินทสระ 

0427 มงคล 38 ท่ี 17 อ.วศิน อินทสระ 

0428 มงคล 38 ท่ี 18 อ.วศิน อินทสระ 

0429 มงคล 38 ท่ี 19-20 อ.วศิน อินทสระ 

0430 มงคล 38 ท่ี 21 อ.วศิน อินทสระ 

0431 มงคล 38 ท่ี 22 อ.วศิน อินทสระ 

0432 มงคล 38 ท่ี 23 อ.วศิน อินทสระ 
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0433 มงคล 38 ท่ี 24 อ.วศิน อินทสระ 

0434 มงคล 38 ท่ี 25 อ.วศิน อินทสระ 

0435 มงคล 38 ท่ี 26 อ.วศิน อินทสระ 

0436 มงคล 38 ท่ี 27 อ.วศิน อินทสระ 

0437 มงคล 38 ท่ี 28 อ.วศิน อินทสระ 

0438 มงคล 38 ท่ี 29 อ.วศิน อินทสระ 

0439 มงคล 38 ท่ี 30 อ.วศิน อินทสระ 

0440 มงคล 38 ท่ี 31 อ.วศิน อินทสระ 

0441 มงคล 38 ท่ี 32 อ.วศิน อินทสระ 

0442 มงคล 38 ท่ี 33 อ.วศิน อินทสระ 

0443 มงคล 38 ท่ี 34 อ.วศิน อินทสระ 

0444 มงคล 38 ท่ี 35 อ.วศิน อินทสระ 

0445 มงคล 38 ท่ี 36 อ.วศิน อินทสระ 

0446 มงคล 38 ท่ี 37 อ.วศิน อินทสระ 

0447 มงคล 38 ท่ี 38 อ.วศิน อินทสระ 

 

 

 

 

0448 สาระสําคัญแหงวิสุทธิมรรค 1 อ.วศิน อินทสระ 

0449 สาระสําคัญแหงวิสุทธิมรรค 2 อ.วศิน อินทสระ 

0450 สาระสําคัญแหงวิสุทธิมรรค 3 อ.วศิน อินทสระ 

0451 สาระสําคัญแหงวิสุทธิมรรค 4 อ.วศิน อินทสระ 

0452 สาระสําคัญแหงวิสุทธิมรรค 5 อ.วศิน อินทสระ 

0453 สาระสําคัญแหงวิสุทธิมรรค 6 อ.วศิน อินทสระ 

0454 สาระสําคัญแหงวิสุทธิมรรค 7 อ.วศิน อินทสระ 

0455 สาระสําคัญแหงวิสุทธิมรรค 8 อ.วศิน อินทสระ 

0456 สาระสําคัญแหงวิสุทธิมรรค 9 อ.วศิน อินทสระ 

0457 สาระสําคัญแหงวิสุทธิมรรค 10 อ.วศิน อินทสระ 

0458 สาระสําคัญแหงวิสุทธิมรรค 11 อ.วศิน อินทสระ 

0459 สาระสําคัญแหงวิสุทธิมรรค 12 อ.วศิน อินทสระ 

0460 สาระสําคัญแหงวิสุทธิมรรค 13 อ.วศิน อินทสระ 
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0461 สาระสําคัญแหงวิสุทธิมรรค 14 อ.วศิน อินทสระ 

0462 สาระสําคัญแหงวิสุทธิมรรค 15 อ.วศิน อินทสระ 

0463 สาระสําคัญแหงวิสุทธิมรรค 16 อ.วศิน อินทสระ 

0464 สาระสําคัญแหงวิสุทธิมรรค 17 อ.วศิน อินทสระ 

0465 สาระสําคัญแหงวิสุทธิมรรค 18 อ.วศิน อินทสระ 

0466 สาระสําคัญแหงวิสุทธิมรรค 19 อ.วศิน อินทสระ 

0467 สาระสําคัญแหงวิสุทธิมรรค 20 อ.วศิน อินทสระ 

0468 สาระสําคัญแหงวิสุทธิมรรค 21 อ.วศิน อินทสระ 

0469 สาระสําคัญแหงวิสุทธิมรรค 22 อ.วศิน อินทสระ 

0470 สาระสําคัญแหงวิสุทธิมรรค 23 อ.วศิน อินทสระ 

0471 สาระสําคัญแหงวิสุทธิมรรค 24 อ.วศิน อินทสระ 

 

 

 

0472 คําอธิบายมิลินทปญหา อ.วศิน อินทสระ ตอนท่ี 1 

0473 คําอธิบายมิลินทปญหา อ.วศิน อินทสระ ตอนท่ี 2 

0474 คําอธิบายมิลินทปญหา อ.วศิน อินทสระ ตอนท่ี 3 

0475 คําอธิบายมิลินทปญหา อ.วศิน อินทสระ ตอนท่ี 4 

0476 คําอธิบายมิลินทปญหา อ.วศิน อินทสระ ตอนท่ี 5 

0477 คําอธิบายมิลินทปญหา อ.วศิน อินทสระ ตอนท่ี 6 

0478 คําอธิบายมิลินทปญหา อ.วศิน อินทสระ ตอนท่ี 7 

0479 คําอธิบายมิลินทปญหา อ.วศิน อินทสระ ตอนท่ี 8 

0480 คําอธิบายมิลินทปญหา อ.วศิน อินทสระ ตอนท่ี 9 

0481 คําอธิบายมิลินทปญหา อ.วศิน อินทสระ ตอนท่ี 10 

0482 คําอธิบายมิลินทปญหา อ.วศิน อินทสระ ตอนท่ี 11 

0483 คําอธิบายมิลินทปญหา อ.วศิน อินทสระ ตอนท่ี 12 

0484 คําอธิบายมิลินทปญหา อ.วศิน อินทสระ ตอนท่ี 13 

0485 คําอธิบายมิลินทปญหา อ.วศิน อินทสระ ตอนท่ี 14 

0486 คําอธิบายมิลินทปญหา อ.วศิน อินทสระ ตอนท่ี 15 

0487 คําอธิบายมิลินทปญหา อ.วศิน อินทสระ ตอนท่ี 16 

0488 คําอธิบายมิลินทปญหา อ.วศิน อินทสระ ตอนท่ี 17 
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0489 พุทธจริยา (ตอนท่ี 1) อ.วศิน อินทสระ 

0490 พุทธจริยา (ตอนท่ี 2) อ.วศิน อินทสระ 

0491 พุทธจริยา (ตอนท่ี 3) อ.วศิน อินทสระ 

0492 พุทธจริยา (ตอนท่ี 4) อ.วศิน อินทสระ 

0493 พุทธจริยา (ตอนท่ี 5) อ.วศิน อินทสระ 

0494 พุทธจริยา (ตอนท่ี 6) อ.วศิน อินทสระ 

0495 พุทธจริยา (ตอนท่ี 7) อ.วศิน อินทสระ 

0496 พุทธจริยา (ตอนท่ี 8) อ.วศิน อินทสระ 

0497 พุทธจริยา (ตอนท่ี 9) อ.วศิน อินทสระ 

0498 พุทธจริยา (ตอนท่ี 10) อ.วศิน อินทสระ 

0499 พุทธจริยา (ตอนท่ี 11) อ.วศิน อินทสระ 

0500 พุทธจริยา (ตอนท่ี 12) อ.วศิน อินทสระ 

0501 พุทธจริยา (ตอนท่ี 13) อ.วศิน อินทสระ 

0502 พุทธจริยา (ตอนท่ี 14) อ.วศิน อินทสระ 

0503 พุทธจริยา (ตอนท่ี 15) อ.วศิน อินทสระ 

0504 พุทธจริยา (ตอนท่ี 16) อ.วศิน อินทสระ 

0505 พุทธจริยา (ตอนท่ี 17) อ.วศิน อินทสระ 

0506 พุทธจริยา (ตอนท่ี 18) อ.วศิน อินทสระ 

0507 พุทธจริยา (ตอนท่ี 19) อ.วศิน อินทสระ 

0508 พุทธจริยา (ตอนท่ี 20) อ.วศิน อินทสระ 

0509 พุทธจริยา (ตอนท่ี 21) อ.วศิน อินทสระ 

0510 พุทธจริยา (ตอนท่ี 22) อ.วศิน อินทสระ 

0511 พุทธจริยา (ตอนท่ี 23) อ.วศิน อินทสระ 

0512 พุทธจริยา (ตอนท่ี 24) อ.วศิน อินทสระ 

0513 พุทธจริยา (ตอนท่ี 25) อ.วศิน อินทสระ 

0514 พุทธจริยา (ตอนท่ี 26) อ.วศิน อินทสระ 

0515 พุทธจริยา (ตอนท่ี 27) อ.วศิน อินทสระ 

0516 พุทธจริยา (ตอนท่ี 28) อ.วศิน อินทสระ 

0517 พุทธจริยา (ตอนท่ี 29) อ.วศิน อินทสระ 
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0518 ผูมุงสันตบท ทางของผูปรารถนาความสงบ 1 อ.วศิน อินทสระ 

0519 ผูมุงสันตบท ทางของผูปรารถนาความสงบ 2 อ.วศิน อินทสระ 

0520 ผูมุงสันตบท ทางของผูปรารถนาความสงบ 3 อ.วศิน อินทสระ 

0521 ผูมุงสันตบท ทางของผูปรารถนาความสงบ 4 อ.วศิน อินทสระ 

0522 ผูมุงสันตบท ทางของผูปรารถนาความสงบ 5 อ.วศิน อินทสระ 

0523 ผูมุงสันตบท ทางของผูปรารถนาความสงบ 6 อ.วศิน อินทสระ 

0524 ผูมุงสันตบท ทางของผูปรารถนาความสงบ 7 อ.วศิน อินทสระ 

0525 ผูมุงสันตบท ทางของผูปรารถนาความสงบ 8 อ.วศิน อินทสระ 

0526 ผูมุงสันตบท ทางของผูปรารถนาความสงบ 9 อ.วศิน อินทสระ 

0527 ผูมุงสันตบท ทางของผูปรารถนาความสงบ 10 อ.วศิน อินทสระ 

0528 ผูมุงสันตบท ทางของผูปรารถนาความสงบ 11 อ.วศิน อินทสระ 

 

 

 

 

0529 ผูสละโลก 1 อ.วศิน อินทสระ 

0530 ผูสละโลก 2 อ.วศิน อินทสระ 

0531 ผูสละโลก 3 อ.วศิน อินทสระ 

0532 ผูสละโลก 4 อ.วศิน อินทสระ 

0533 ผูสละโลก 5 อ.วศิน อินทสระ 

0534 ผูสละโลก 6 อ.วศิน อินทสระ 

0535 ผูสละโลก 7 อ.วศิน อินทสระ 

0536 ผูสละโลก 8 อ.วศิน อินทสระ 

0537 ผูสละโลก 9 อ.วศิน อินทสระ 

0538 ผูสละโลก 10 อ.วศิน อินทสระ 

0539 ผูสละโลก 11 อ.วศิน อินทสระ 

0540 ผูสละโลก 12 อ.วศิน อินทสระ 

0541 ผูสละโลก 13 อ.วศิน อินทสระ 

0542 ผูสละโลก 14 อ.วศิน อินทสระ 
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0543 ผูสละโลก 15 อ.วศิน อินทสระ 

0544 ผูสละโลก 16 อ.วศิน อินทสระ 

0545 ผูสละโลก 17 อ.วศิน อินทสระ 

0546 ผูสละโลก 18 อ.วศิน อินทสระ 

0547 ผูสละโลก 19 อ.วศิน อินทสระ 

0548 ผูสละโลก 20 อ.วศิน อินทสระ 

0549 ผูสละโลก 21 อ.วศิน อินทสระ 

0550 ผูสละโลก 22 อ.วศิน อินทสระ 

0551 ผูสละโลก 23 อ.วศิน อินทสระ 

0552 ผูสละโลก 24 อ.วศิน อินทสระ 

0553 ผูสละโลก 25 อ.วศิน อินทสระ 

0554 ผูสละโลก 26 อ.วศิน อินทสระ 

0555 ผูสละโลก 27 อ.วศิน อินทสระ 

0556 ผูสละโลก 28 อ.วศิน อินทสระ 

0557 ผูสละโลก 29 อ.วศิน อินทสระ 

0558 ผูสละโลก 30 อ.วศิน อินทสระ 

0559 ผูสละโลก 31 อ.วศิน อินทสระ 

 

 

 

 

0560 ลีลากรรมของสตรี 1 อ.วศิน อินทสระ 

0561 ลีลากรรมของสตรี 2 อ.วศิน อินทสระ 

0562 ลีลากรรมของสตรี 3 อ.วศิน อินทสระ 

0563 ลีลากรรมของสตรี 4 อ.วศิน อินทสระ 

0564 ลีลากรรมของสตรี 5 อ.วศิน อินทสระ 

0565 ลีลากรรมของสตรี 6 อ.วศิน อินทสระ 

0566 ลีลากรรมของสตรี 7 อ.วศิน อินทสระ 

0567 ลีลากรรมของสตรี 8 อ.วศิน อินทสระ 

0568 ลีลากรรมของสตรี 9 อ.วศิน อินทสระ 

0569 ลีลากรรมของสตรี 10 อ.วศิน อินทสระ 

0570 ลีลากรรมของสตรี 11 อ.วศิน อินทสระ 
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0571 ลีลากรรมของสตรี 12 อ.วศิน อินทสระ 

0572 ลีลากรรมของสตรี 13 อ.วศิน อินทสระ 

0573 ลีลากรรมของสตรี 14 อ.วศิน อินทสระ 

0574 ลีลากรรมของสตรี 15 อ.วศิน อินทสระ 

0575 ลีลากรรมของสตรี 16 อ.วศิน อินทสระ 

 

 

 

0576 ความหลัง 1 อ.วศิน อินทสระ 

0577 ความหลัง 2 อ.วศิน อินทสระ 

0578 ความหลัง 3 อ.วศิน อินทสระ 

0579 ความหลัง 4 อ.วศิน อินทสระ 

0580 ความหลัง 5 อ.วศิน อินทสระ 

0581 ความหลัง 6 อ.วศิน อินทสระ 

0582 ความหลัง 7 อ.วศิน อินทสระ 

0583 ความหลัง 8 อ.วศิน อินทสระ 

0584 ความหลัง 9 อ.วศิน อินทสระ 

0585 ความหลัง 10 อ.วศิน อินทสระ 

0586 ความหลัง 11 อ.วศิน อินทสระ 

 

 

 

0587 ทางแหงความดี อ.วศิน อินทสระ 

0588 ทางแหงความดี อ.วศิน อินทสระ 

0589 ทางแหงความดี อ.วศิน อินทสระ 

0590 ทางแหงความดี อ.วศิน อินทสระ 

0591 ทางแหงความดี อ.วศิน อินทสระ 

0592 ทางแหงความดี อ.วศิน อินทสระ 

0593 ทางแหงความดี อ.วศิน อินทสระ 

0594 ทางแหงความดี อ.วศิน อินทสระ 

0595 ทางแหงความดี อ.วศิน อินทสระ 

0596 ทางแหงความดี อ.วศิน อินทสระ 

 
 



 
24 สารบัญวิทยุเสียงธรรม-คาถาศกัดิ์สิทธิ์ 

L
IN

E
 :

@
n

a
m

m
o

n
 

0597 ทางแหงความดี อ.วศิน อินทสระ 

0598 ทางแหงความดี อ.วศิน อินทสระ 

0599 ทางแหงความดี อ.วศิน อินทสระ 

0600 ทางแหงความดี อ.วศิน อินทสระ 

0601 ทางแหงความดี อ.วศิน อินทสระ 

0602 ทางแหงความดี อ.วศิน อินทสระ 

0603 ทางแหงความดี อ.วศิน อินทสระ 

0604 ทางแหงความดี อ.วศิน อินทสระ 

0605 ทางแหงความดี อ.วศิน อินทสระ 

0606 ทางแหงความดี อ.วศิน อินทสระ 

0607 ทางแหงความดี อ.วศิน อินทสระ 

0608 ทางแหงความดี อ.วศิน อินทสระ 

0609 ทางแหงความดี อ.วศิน อินทสระ 

0610 ทางแหงความดี อ.วศิน อินทสระ 

0611 ทางแหงความดี อ.วศิน อินทสระ 

0612 ทางแหงความดี อ.วศิน อินทสระ 

0613 ทางแหงความดี อ.วศิน อินทสระ 

0614 ทางแหงความดี อ.วศิน อินทสระ 

0615 ทางแหงความดี อ.วศิน อินทสระ 

0616 ทางแหงความดี อ.วศิน อินทสระ 

0617 ทางแหงความดี อ.วศิน อินทสระ 

0618 ทางแหงความดี อ.วศิน อินทสระ 

0619 ทางแหงความดี อ.วศิน อินทสระ 

0620 ทางแหงความดี อ.วศิน อินทสระ 

0621 ทางแหงความดี อ.วศิน อินทสระ 

0622 ทางแหงความดี อ.วศิน อินทสระ 

0623 ทางแหงความดี อ.วศิน อินทสระ 

0624 ทางแหงความดี อ.วศิน อินทสระ 

0625 ทางแหงความดี อ.วศิน อินทสระ 

0626 ทางแหงความดี อ.วศิน อินทสระ 

0627 ทางแหงความดี อ.วศิน อินทสระ 

0628 ทางแหงความดี อ.วศิน อินทสระ 

0629 ทางแหงความดี อ.วศิน อินทสระ 
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0630 ทางแหงความดี อ.วศิน อินทสระ 

0631 ทางแหงความดี อ.วศิน อินทสระ 

0632 ทางแหงความดี อ.วศิน อินทสระ 

0633 ทางแหงความดี อ.วศิน อินทสระ 

0634 ทางแหงความดี อ.วศิน อินทสระ 

0635 ทางแหงความดี อ.วศิน อินทสระ 

0636 ทางแหงความดี อ.วศิน อินทสระ 

0637 ทางแหงความดี อ.วศิน อินทสระ 

0638 ทางแหงความดี อ.วศิน อินทสระ 

0639 ทางแหงความดี อ.วศิน อินทสระ 

0640 ทางแหงความดี อ.วศิน อินทสระ 

0641 ทางแหงความดี อ.วศิน อินทสระ 

0642 ทางแหงความดี อ.วศิน อินทสระ 

0643 ทางแหงความดี อ.วศิน อินทสระ 

0644 ทางแหงความดี อ.วศิน อินทสระ 

 

 

 

0645 (อธิบายกาลามสูตร) ทรรศนะเกี่ยวกับความเช่ือในพระพุทธศาสานา 

0646 กรรมทําใหคนแตกตางกัน อ.วศิน อินทสระ 

0647 ทําอยางไรกับความโกรธ  อ.วศิน อินทสระ 

0648 ธรรมะเพื่อชีวิต อ.วศิน อินทสระ 

0649 ธรรมเพื่อครองใจคน  อ.วศิน อินทสระ 

0650 บุคคลผูหาไดยากในโลก อ.วศิน อินทสระ 

0651 ลาภอยางยิ่งของชีวิต อ.วศิน อินทสระ 

 

 

 

 

0652 ครูสมาธิขั้นสูง พระอาจารยวิริยังค 28 พ.ค. 2555 

0653 ครูสมาธิขั้นสูง พระอาจารยวิริยังค 29 พ.ค. 2555 

0654 ครูสมาธิขั้นสูง พระอาจารยวิริยังค 31 พ.ค. 2555 
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0655 ครูสมาธิขั้นสูง พระอาจารยวิริยังค 01 มิ.ย. 2555 

0656 ครูสมาธิขั้นสูง พระอาจารยวิริยังค 05 มิ.ย. 2555 

0657 ครูสมาธิขั้นสูง พระอาจารยวิริยังค 06 มิ.ย. 2555 

0658 ครูสมาธิขั้นสูง พระอาจารยวิริยังค 07 มิ.ย. 2555 

0659 ครูสมาธิขั้นสูง พระอาจารยวิริยังค 08 มิ.ย. 2555 

0660 ครูสมาธิขั้นสูง พระอาจารยวิริยังค 11 มิ.ย. 2555 

0661 ครูสมาธิขั้นสูง พระอาจารยวิริยังค 12 มิ.ย. 2555 

0662 ครูสมาธิขั้นสูง พระอาจารยวิริยังค 13 มิ.ย. 2555 

0663 ครูสมาธิขั้นสูง พระอาจารยวิริยังค 14 มิ.ย. 2555 

0664 ครูสมาธิขั้นสูง พระอาจารยวิริยังค 15 มิ.ย. 2555 

0665 ครูสมาธิขั้นสูง พระอาจารยวิริยังค 18 มิ.ย. 2555 

0666 ครูสมาธิขั้นสูง พระอาจารยวิริยังค 19 มิ.ย. 2555 

0667 ครูสมาธิขั้นสูง พระอาจารยวิริยังค 20 มิ.ย. 2555 

0668 ครูสมาธิขั้นสูง พระอาจารยวิริยังค 21 มิ.ย. 2555 

0669 ครูสมาธิขั้นสูง พระอาจารยวิริยังค 22 มิ.ย. 2555 

0670 ครูสมาธิขั้นสูง พระอาจารยวิริยังค 25 มิ.ย. 2555 

0671 ครูสมาธิขั้นสูง พระอาจารยวิริยังค 26 มิ.ย. 2555 

0672 ครูสมาธิขั้นสูง พระอาจารยวิริยังค 27 มิ.ย. 2555 

0673 ครูสมาธิขั้นสูง พระอาจารยวิริยังค 28 มิ.ย. 2555 

0674 ครูสมาธิขั้นสูง พระอาจารยวิริยังค 29 มิ.ย. 2555 

0675 ครูสมาธิขั้นสูง พระอาจารยวิริยังค 02 ก.ค. 2555 

0676 ครูสมาธิขั้นสูง พระอาจารยวิริยังค 03 ก.ค. 2555 

0677 ครูสมาธิขั้นสูง พระอาจารยวิริยังค 04 ก.ค. 2555 

0678 ครูสมาธิขั้นสูง พระอาจารยวิริยังค 05 ก.ค. 2555 

0679 ครูสมาธิขั้นสูง พระอาจารยวิริยังค 06 ก.ค. 2555 

0680 ครูสมาธิขั้นสูง พระอาจารยวิริยังค 09 ก.ค. 2555 

0681 ครูสมาธิขั้นสูง พระอาจารยวิริยังค 10 ก.ค. 2555 

0682 ครูสมาธิขั้นสูง พระอาจารยวิริยังค 11 ก.ค. 2555 

0683 ครูสมาธิขั้นสูง พระอาจารยวิริยังค 12 ก.ค. 2555 

0684 ครูสมาธิขั้นสูง พระอาจารยวิริยังค 13 ก.ค. 2555 

0685 ครูสมาธิขั้นสูง พระอาจารยวิริยังค 16 ก.ค. 2555 

0686 ครูสมาธิขั้นสูง พระอาจารยวิริยังค 17 ก.ค. 2555 

0687 ครูสมาธิขั้นสูง พระอาจารยวิริยังค 18 ก.ค. 2555 
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0688 ครูสมาธิขั้นสูง พระอาจารยวิริยังค 19 ก.ค. 2555 

0689 ครูสมาธิขั้นสูง พระอาจารยวิริยังค 20 ก.ค. 2555 

0690 ครูสมาธิขั้นสูง พระอาจารยวิริยังค 21 ก.ค. 2555 

0691 ครูสมาธิขั้นสูง พระอาจารยวิริยังค 23 ก.ค. 2555 

0692 ครูสมาธิขั้นสูง พระอาจารยวิริยังค 24 ก.ค. 2555 

0693 ครูสมาธิขั้นสูง พระอาจารยวิริยังค 25 ก.ค. 2555 

 

 

 

 

0694 ธรรมบรรยาย หลักสูตรระยะส้ัน 1 วัน 

0695 หลักสูตรกรรมฐาน 10 วัน อาจารยโกเอ็นกา วันท่ี 1 

0696 หลักสูตรกรรมฐาน 10 วัน อาจารยโกเอ็นกา วันท่ี 2 

0697 หลักสูตรกรรมฐาน 10 วัน อาจารยโกเอ็นกา วันท่ี 3 

0698 หลักสูตรกรรมฐาน 10 วัน อาจารยโกเอ็นกา วันท่ี 4 

0699 หลักสูตรกรรมฐาน 10 วัน อาจารยโกเอ็นกา วันท่ี 5 

0700 หลักสูตรกรรมฐาน 10 วัน อาจารยโกเอ็นกา วันท่ี 6 

0701 หลักสูตรกรรมฐาน 10 วัน อาจารยโกเอ็นกา วันท่ี 7 

0702 หลักสูตรกรรมฐาน 10 วัน อาจารยโกเอ็นกา วันท่ี 8 

0703 หลักสูตรกรรมฐาน 10 วัน อาจารยโกเอ็นกา วันท่ี 9 

0704 หลักสูตรกรรมฐาน 10 วัน อาจารยโกเอ็นกา วันท่ี 10 

0705 หลักสูตรกรรมฐาน 10 วัน อาจารยโกเอ็นกา วันท่ี 11 

 

 

 

 

0706 ธรรมบรรยายหลักสูตรสติปฏฐาน วันท่ี 1 

0707 ธรรมบรรยายหลักสูตรสติปฏฐาน วันท่ี 2 

0708 ธรรมบรรยายหลักสูตรสติปฏฐาน วันท่ี 3 

0709 ธรรมบรรยายหลักสูตรสติปฏฐาน วันท่ี 4 

0710 ธรรมบรรยายหลักสูตรสติปฏฐาน วันท่ี 5 

0711 ธรรมบรรยายหลักสูตรสติปฏฐาน วันท่ี 6 
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0712 ธรรมบรรยายหลักสูตรสติปฏฐาน วันท่ี 7 ตอนท่ี 1 

0713 ธรรมบรรยายหลักสูตรสติปฏฐาน วันท่ี 7 ตอนท่ี 2 

0714 ธรรมบรรยายหลักสูตรสติปฏฐาน วันท่ี 8 

 

 

 

0715 คูมือมนุษย ทานพุทธทาสภิกขุ 

0716 ตัวกูของกู ทานพุทธทาสภิกขุ - ปรับความเขาใจ 

0717 ตัวกูของกู ทานพุทธทาสภิกขุ - คุณนับถือพุทธศาสนาดวยจุดมุงหมายอะไร 

0718 ตัวกูของกู ทานพุทธทาสภิกขุ - ปมเดียวท่ีควรแก 

0719 ตัวกูของกู ทานพุทธทาสภิกขุ – จิตท่ีตั้งไวผิดคือสาเหตุ 

         แหงการเกิดขึ้นของทุกขและอัตตา 

0720 ตัวกูของกู ทานพุทธทาสภิกขุ – การดับไปของอัตตา 

         และทุกขอยางส้ินเชิงเปนอยางไร 

0721 ตัวกูของกู ทานพุทธทาสภิกขุ - วิธีการปลอยวาง ละอัตตา 

 

 

 

0722 จิตคือพุทธะ หลวงปูดูลย อตุโล 

0723 หลวงปูฝากไว 1 หลวงปูดูลย อตุโล 

0724 หลวงปูฝากไว 2 หลวงปูดูลย อตุโล 

0725 เลิกเรียนปริยัติ ตามหาหลวงปูมั่น ตอนท่ี 1 หลวงปูดูลย อตุโล 

0726 เรียนกรรมฐานกับหลวงปูมั่น ตอนท่ี2 หลวงปูดูลย อตุโล 

0727 ส้ินภพหมดภาระกิจท่ีจะตองกลับมาเกิด ตอนท่ี3 หลวงปูดูลย อตุโล 

0728 หลวงปูดูลย เมตตาอธิบายเรื่องจิตพระอรหันต 

0729 บรรลุธรรมไดในชาตินี้ แนวทางปฏิบัติธรรมของหลวงปูดูลย อตุโล 

0730 จิตเกิดขึ้นในจักรวาลไดอยางไร, การดูจิตตนเอง) หลวงปูดูลย อตุโล 

0731 แนวทางปฏิบัติธรรมของหลวงปูดูลย 

0732 วิธีเจริญสมาธิภาวนา “ดูจิต” หลวงปูดูลย อตุโล 

0733 วิธีเจริญจิตภาวนาตามแนวการสอนของ หลวงปูดูลย อตุโล 
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0734 แกนธรรมคําสอนของหลวงปูดูลย อตุโล โดย หลวงพอปราโมทย ปาโมชฺโช 

 

 

 

0735 อํานาจอันยิ่งใหญแหงกรรม สมเด็จพระญาณสังวร 

0736 ชีวิตนี้นอยนัก สมเด็จพระญาณสังวร 

0737 ชีวิตนี้สําคัญนักตอนท่ี 1 สมเด็จพระญาณสังวร 

0738 ชีวิตนี้สําคัญนักตอนท่ี 2 สมเด็จพระญาณสังวร 

0739 ชีวิตนี้สําคัญนักตอนท่ี 3 สมเด็จพระญาณสังวร 

0740 ชีวิตนี้สําคัญนักตอนท่ี 4 สมเด็จพระญาณสังวร 

0741 ชีวิตนี้สําคัญนักตอนท่ี 5 สมเด็จพระญาณสังวร 

0742 ชีวิตนี้สําคัญนักตอนท่ี 6 สมเด็จพระญาณสังวร 

0743 วิธีทําบุญใหไดบุญ สมเด็จพระญาณสังวร 

0744 กรรม อวิชชา สมเด็จพระญาณสังวร 

0745 พุทธวิธีแกหลง สมเด็จพระญาณสังวร 

0746 พุทธวิธีควบคุมความคิด สมเด็จพระญาณสังวร 

0747 รอยคําสอนสมเด็จพระสังฆราช สมเด็จพระญาณสังวร 

0748 วิธีสรางบุญบารมี 1  สมเด็จพระญาณสังวร 

0749 วิธีสรางบุญบารมี 2  สมเด็จพระญาณสังวร 

0750 วิธีสรางบุญบารมี 3 สมเด็จพระญาณสังวร 

0751 ควรฝกคิดดี สมเด็จพระญาณสังวร 

 

 

 

0752 การฝกใจ หลวงพอชา สุภัทโท 

0753 ทางพนทุกข หลวงพอชา สุภัทโท 

0754 กบเฒานั่งเฝากอบัว หลวงพอชา สุภัทโท 

0755 การทําจิตใหสงบ หลวงพอชา สุภัทโท 

0756 การปลอยวาง หลวงพอชา สุภัทโท 

0757 การฟงธรรมะ ทําใหไดบรรลุธรรม หลวงพอชา สุภัทโท 

0758 ความสงบ หลวงพอชา สุภัทโท 
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0759 ความสงบบอเกิดปญญา 

0760 ตอสูความกลัว หลวงพอชา สุภัทโท 

0761 ทางสายกลาง หลวงพอชา สุภัทโท 

0762 ทําใจใหเปนบุญและธรรมะธรรมชาติ หลวงพอชา สุภัทโท 

0763 ธรรมท่ีหยั่งรูยาก หลวงพอชา สุภทฺโท 

0764 นอกเหตุเหนือผล หลวงพอชา สุภทฺโท 

0765 น้ําไหลนิ่ง หลวงพอชา สุภัทโท 

0766 บานท่ีแทจริง หลวงพอชา สุภัทโท 

0767 ปฏิบัติกันเถิดและสัมมาทิฏฐิฯ หลวงพอชา สุภทฺโท 

0768 วิมุตติ หลวงพอชา สุภทฺโท 

0769 สองหนาของสัจธรรม หลวงพอชา สุภทฺโท 

0770 สัมมาปฏิปทา หลวงพอชา สุภทฺโท 

0771 สัมมาสมาธิ   หลวงพอชา สุภัทโท 

0772 เหนือเวทนา หลวงพอชา สุภัทโท 

0773 อยูเพื่ออะไร หลวงพอชา สุภทฺโท 

0774 อยูเพื่ออะไรและธรรมะปฏิสันถาร หลวงพอชา สุภัทโท 

0775 อานใจธรรมชาติ หลวงพอชา สุภัทโท 

0776 โอวาทบางตอน หลวงพอชา สุภัทโท 

0777 การเห็นธรรม คือการเห็นความดับทุกข หลวงพอชา สุภัทโท 

0778 คนใจบุญตายเปนเปรต (เปรตละเอียด)  หลวงปูชา สุภัทโท 

0779 ใครมีปญญาคนนั้นกม็ีญาณ ใครมีญาณคนนั้นก็มปีญญา หลวงพอชา สุภัทโท 

0780 จงทําเหตุใหดี เทานั้น หลวงพอชา สุภัทโท 

0781 ธรรมะอยูไหน หลวงพอชา สุภัทโท 

0782 เมื่อมีความอยาก ทําอยางไรไมใหหลง หลวงพอชา สุภัทโท 

0783 ฝกสมาธิ อานาปานสติ หลวงพอชา สุภัทโท 

0784 พวกเรารูมั้ยวาเราเกิดมาทําไม หลวงปูชา สุภัทโท 

0785 ภัยของความฟุงซาน..มันนากลัวกวาท่ีคิด หลวงพอชา สุภัทโท 

0786 เห็นความจริงเมื่อเห็นตน หลวงพอชา สุภัทโท 

0787 อยาก หลวงพอชา สุภัทโท 

0788 ฝกจิตฝกใจ 1 ใจก็เหมือนเสือในกรง ไมไดดั่งใจมันก็อาละวาด 

0789 ฝกจิตฝกใจ 2 ปฏิบัติใหมาก ทําใหมากแลวจะส้ินสงสัย 

0790 ฝกจิตฝกใจ 3 จงอยูกับปจจุบัน อยาจมอยูกับอดีต 
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0791 กิเลสในใจ หลวงตามหาบัว ญาณสัมปนโน 

0792 กิเลสหลอกสัตวโลก หลวงตามหาบัว ญาณสัมปนโน 

0793 ของขลังเต็มหัวใจไมดู หลวงตามหาบัว ญาณสัมปนโน 

0794 จริงหรือสมาธิตองถึงอัปปนากอนคอยเดินปญญา หลวงตามหาบัว ญาณสัมปนโน 

0795 จิตวุนวาย หลวงตามหาบัว ญาณสัมปนโน 

0796 เทศนกัณฑสุดทาย หลวงตามหาบัว ญาณสัมปนโน 

0797 ธรรมขั้นละเอียด กิเลสยังอยู หลวงตามหาบัว ญาณสัมปนโน 

0798 พื้นฐานคือ สติ หลวงตามหาบัว ญาณสัมปนโน 

0799 ภาวนาพุทโธ วันละ 10 นาที ถาไมอยากเปนทุกข หลวงตามหาบัว ญาณสัมปนโน 

0800 แยกธาตุขันธ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา หลวงตามหาบัว ญาณสัมปนโน 

0801 สติเปนพื้นฐานสําคัญ หลวงตามหาบัว ญาณสัมปนโน 

0802 สมถะ-วิปสนาธรรม  หลวงตามหาบัว ญาณสัมปน 

0803 หยุดคิด ดวยการบริกรรม (ฝกสมาธิ) หลวงตามหาบัว ญาณสัมปนโน 

0804 หลวงตาพูดเร่ืองของขลัง หลวงตามหาบัว ญาณสัมปนโน 

0805 หลวงตามหาบัว พูดถึงธรรมะคติธรรม หลวงพอคูณ ปริสุทโธ 

 

 

 

0806 พุทโธโลยี  หลวงพอจรัญ ฐิตธมฺโม 

0807 กฎแหงกรรม  หลวงพอจรัญ ฐิตธมฺโม 

0808 กรรมฐานเตือนตน หลวงพอจรัญ ฐิตธมฺโม 

0809 กรรมฐานพัฒนาคน หลวงพอจรัญ ฐิตธัมโม 

0810 เจริญกรรมฐานชวยพอแมได หลวงพอจรัญ ฐิตธัมโม 

0811 การวัดอารมณ  หลวงพอจรัญ ฐิตธมฺโม 

0812 การอุทิศผลบุญ หลวงพอจรัญ 

0813 แกความโกรธ หลวงพอจรัญ ฐิตธมฺโม 

0814 คุณสมบัติมนุษย หลวงพอจรัญ ฐิตธัมโม 

0815 ทําดีแลวตองโดนขัดขวางตลอด หลวงพอจรัญ ฐิตธัมโม 

0816 ฆาความโกรธ ⁄ ปศาจในตัวเรา หลวงพอจรัญ ฐิตธัมโม 

0817 เจริญกรรมฐานชวยพอแมได หลวงพอจรัญ ฐิตธัมโม 

 
 



 
32 สารบัญวิทยุเสียงธรรม-คาถาศกัดิ์สิทธิ์ 

L
IN

E
 :

@
n

a
m

m
o

n
 

0818 ซื่อกินไมหมด คดกินไมนาน หลวงพอจรัญ 

0819 โดนโกง 10 ลาน ไดคืน หลวงพอจรัญ ฐิตธมฺโม 

0820 แตงจิต หลวงพอจรัญ ฐิตธมฺโม 

0821 ทําใจไดรวยมหาศาล หลวงพอจรัญ ฐิตธมฺโม 

0822 ทําดีตองมีมาร หลวงพอจรัญ 

0823 ผลแหงกรรม  หลวงพอจรัญ ฐิตธมฺโม 

0824 ผูมีบุญวาสนา โดย หลวงพอจรัญ ฐิตธัมโม 

0825 บุญจะสงผลใหเจริญรุงเรือง หลวงพอจรัญ 

0826 ยิ่งให ยิ่งได - หลวงพอจรัญ ฐิตธมฺโม 

0827 รูจริงตองปฏิบัติ โดย หลวงพอจรัญ ฐิตธัมโม 

0828 เรื่องของทุกข  หลวงพอจรัญ ฐิตธมฺโม 

0829 หัวใจเศรษฐี  หลวงพอจรัญ ฐิตธัมโม 

0830 สัจจะ หลวงพอจรัญ ฐิตธมฺโม 

0831 อยาประมาทในเวลา หลวงพอจรัญ ฐิตธมฺโม 

0832 ธรรมบรรยาย หลวงพอจรัญ ฐิตธมฺโม 

0833 พระรัตนตรัย หลวงพอจรัญ ฐิตธมฺโม 

0834 รสพระธรรมและวิธีฝกสมาธิเยาวชน หลวงพอจรัญ ฐิตธมฺโม 

0835 อานิสงคแหงศีล หลวงพอจรัญ ฐิตธมฺโม 

0836 อานิสงสของการมีสัจจะ หลวงพอจรัญ ฐิตธมฺโม 

0837 อานิสงสของการสวดพาหุง หลวงพอจรัญ ฐิตธัมโม 

0838 หลวงพอจรัญสอนสมาธิวิปสสนากรรมฐาน 

0839 “ประวัติ” หลวงพอจรัญพบพระในปา 

 

 

 

0840 สมาธิเบื้องตน หลวงพอวิริยังค สิรินฺธโร 

0841 คุณคาของสมาธิ หลวงพอวิริยังค สิรินฺธโร 

0842 ประโยชนของสมาธิ หลวงพอวิริยังค สิรินฺธโร 

0843 สมาธิขั้นสูงเขาสูการบรรลุธรรม หลวงพอวิริยังค สิรินฺธโร 

0844 สมาธิขั้นสุดยอด หลวงพอวิริยังค สิรินฺธโร 

0845 ประโยชนของสมาธิ หลวงพอวิริยังค สิรินฺธโร 

0846 สมาธิทําใหจิตมีพลัง หลวงพอวิริยังค สิรินฺธโร 
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0847 สมาธิจะคุมครอง ไปจนถึงภพชาติหนา หลวงพอวิริยังค สิรินฺธโร 

0848 การบรรลุผลสมาธิ - คุณคาของชีวิต หลวงพอวิริยังค สิรินฺธโร 

0849 วิธีนั่งสมาธิ โดย หลวงพอวิริยังค สิรินฺธโร 

0850 วิธีเดินจงกรม โดย หลวงพอวิริยังค สิรินฺธโร 

0851 ฝกสมาธิใหจิตสงบมีอานิสงสบุญใหญ หลวงพอวิริยังค สิรินฺธโร 

0852 อุบายวิธีสมถะ - วิปสสนา หลวงพอวิริยังค สิรินฺธโร 

0853 การปูพื้นฐานของสมาธิ หลวงพอวิริยังค สิรินฺธโร 

0854 การพัฒนาจิตเขาสูมหาสติปฏฐาน หลวงพอวิริยังค สิรินฺธโร 

0855 การกํากับญาณ 8 หลวงพอวิริยังค สิรินฺธโร 

0856 ญาณวิปสสนาอันละเอียด หลวงพอวิริยังค สิรินฺธโร 

0857 อมฤทตธรรม หลวงพอวิริยังค สิรินฺธโร 

0858 สมาธิเขาสูภวังค - วิปสสนา หลวงพอวิริยังค สิรินฺธโร 

0859 เตรียมใจใหดีในนาทีวิกฤต หลวงพอวิริยังค สิรินฺธโร 

0860 บําเพ็ญกุศลใหบรรลุผล หลวงพอวิริยังค สิรินฺธโร 

0861 การพิจารณากายใหจิตสงบ หลวงพอวิริยังค สิรินฺธโร 

0862 สมาธิพยุงจิตใหแกกลา หลวงพอวิริยังค สิรินฺธโร 

0863 ทําจิตใหเกิดความบริสุทธ์ิ หลวงพอวิริยังค สิรินฺธโร 

0864 บําเพ็ญวิปสสนาใหพนทุกข หลวงพอวิริยังค สิรินฺธโร 

0865 ทําจิตใจใหสงบเยือกเย็น หลวงพอวิริยังค สิรินฺธโร 

0866 พิจารณาอศุภะละจนหลุดพน หลวงพอวิริยังค สิรินฺธโร 

0867 ทางสายกลางทําใหเกิดความสวาง หลวงพอวิริยังค สิรินฺธโร 

0868 การดําเนินชีวิตทางสายกลาง หลวงพอวิริยังค สิรินฺธโร 

0869 การฝกวิปสสนากําจัดกิเลส หลวงพอวิริยังค สิรินฺธโร 

0870 ความสําเร็จของผลบุญ หลวงพอวิริยังค สิรินฺธโร 

0871 สมาธิแกความเครียด หลวงพอวิริยังค สิรินฺธโร 

0872 อนิจจัง - ทุกขัง - อนัตตา หลวงพอวิริยังค สิรินฺธโร 

0873 ปฎิจมฺปปบาท หลวงพอวิริยังค สิรินฺธโร 

0874 เรื่องวิธีบําเพ็ญมรรค8 หลวงพอวิริยังค สิรินฺธโร 

0875 สมาธิ วิสุทธิ หลวงพอวิริยังค สิรินฺธโร 

0876 ภวังคปฎิสนธิจิต หลวงพอวิริยังค สิรินฺธโร 

0877 นรกปดไดดวยการนั่งสมาธิ หลวงพอวิริยังค สิรินฺธโร 

0878 พิจารณาอสุภะจนหลุดพน  หลวงพอวิริยังค สิรินฺธโร 

0879 วิธีฝกจิตใหมีพลัง หลวงพอวิริยังค สิรินฺธโร 
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0880 ทางท่ีทําใหเกิดความสําเร็จในชีวิต หลวงพอวิริยังค สิรินฺธโร 

0881 หลักการฝกจิตใหชีวิตสงบสุข หลวงพอวิริยังค สิรินฺธโร 

0882 โลกนี้คือโลกมายา หลวงพอวิริยังค สิรินฺธโร 

0883 จิตจะออกจากราง เราเลือกท่ีไปเกิดไดหรือไม หลวงพอวิริยังค สิรินฺธโร 

0884 วิธีฝกจิตใหมีพลัง 1 หลวงพอวิริยังค  สิรินฺธโร 

0885 วิธีฝกจิตใหมีพลัง 2 หลวงพอวิริยังค  สิรินฺธโร 

0886 จิตควบคุมไวดียอมมีท่ีพึง่ 1 หลวงพอวิริยังค  สิรินฺธโร 

0887 จิตควบคุมไวดียอมมีท่ีพึง่ 2 หลวงพอวิริยังค  สิรินฺธโร 

 

 

 

0888 ระลึกถึงความตายสบายนัก พระไพศาล วิสาโล 1 

0889 ระลึกถึงความตายสบายนัก พระไพศาล วิสาโล 2 

0890 ระลึกถึงความตายสบายนัก พระไพศาล วิสาโล 3 

0891 ระลึกถึงความตายสบายนัก พระไพศาล วิสาโล 4 

0892 ระลึกถึงความตายสบายนัก พระไพศาล วิสาโล 5 

0893 ระลึกถึงความตายสบายนัก พระไพศาล วิสาโล 6 

0894 ระลึกถึงความตายสบายนัก พระไพศาล วิสาโล 7 

0895 ระลึกถึงความตายสบายนัก พระไพศาล วิสาโล 8 

 

 

 

0896 ทางเอก 1 การละสักกายทิฏฐิ หลวงพอปราโมทย ปาโมชฺโช 

0897 ทางเอก 2 ทางผิดท่ีติดตาย  หลวงพอปราโมทย ปาโมชฺโช 

0898 ทางเอก 3 ทางผิดท่ีติดตาย หลวงพอปราโมทย ปาโมชฺโช 

0899 ทางเอก 4 จากตนสายถึงปลายทาง หลวงพอปราโมทย ปาโมชฺโช 

0900 ทางเอก 5 จากตนสายถึงปลายทาง หลวงพอปราโมทย ปาโมชฺโช 

0901 ทางเอก 6 จากตนสายถึงปลายทาง หลวงพอปราโมทย ปาโมชฺโช 

0902 ทางเอก 7 จากตนสายถึงปลายทาง หลวงพอปราโมทย ปาโมชฺโช 

0903 ทางเอก 8 หัวใจกรรมฐาน หลวงพอปราโมทย ปาโมชฺโช 

0904 ทางเอก 9 หัวใจกรรมฐาน หลวงพอปราโมทย ปาโมชฺโช 
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0905 ทางเอก 10 หัวใจกรรมฐาน หลวงพอปราโมทย ปาโมชฺโช 

0906 ทางเอก 11 หัวใจกรรมฐาน หลวงพอปราโมทย ปาโมชฺโช 

0907 ทางเอก 12 พระใบลานเปลา หลวงพอปราโมทย ปาโมชฺโช 

0908 ทางเอก 13 สุญญตา หลวงพอปราโมทย ปาโมชฺโช 

0909 ทางเอก 14 สุญญตา หลวงพอปราโมทย ปาโมชฺโช 

0910 ทางเอก 15 สนทนาธรรมกับเพื่อนนักปฏิบัติ หลวงพอปราโมทย ปาโมชฺโช 

0911 ทางเอก 16 ตอนจบ  หลวงพอปราโมทย ปาโมชฺโช 

 

 

 

0912 วิธีทําบุญใหไดรับผลบุญในชาตินี้-สมเด็จพระพุฒาจารย โต พรหมรังสี 

0913 เคล็ดลับสูความสําเร็จ โอวาทคําสอนสมเด็จพระพุฒาจารย โต พรหมรังสี 

0914 คุณไสยแพ สามประโยคส้ันๆ สมเด็จพระพุฒาจารยโต พรหมรังษี 

 

 

 

0915 คติธรรม โอวาทธรรม หลวงปูมั่น ภูริทัตโต 

0916 จิตตกภวังค หลวงปูมั่น ภูริทัตโต 

0917 ดอกบัวพนโคลนตม หลวงปูมั่น ภูริทัตโต 

0918 ทาน ศีล ภาวนา ธรรมสําหรับฆราวาส หลวงปูมั่น ภูริทัตโต 

0919 ปฏิปทา หลวงปูมั่น ภูริทัตโต 

0920 มุตโตทัย หลวงปูมั่น ภูริทัตโต 

0921 วิธีทําสมาธิ แบบหลวงปูมั่น 

 

 

 

0922 สุขก็ไมเอาทุกขก็ไมเอา นี่แหละนิพพาน ทานพอลี ธัมมธโร 

 

 

 

0923 ฐานิยะปูชา 2549 หลวงพอพุธ ฐานิโย 
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0924 ฐานิยะปูชา 2550 หลวงพอพุธ ฐานิโย 

0925 ฐานิยะปูชา 2551 หลวงพอพุธ ฐานิโย 

0926 ฐานิยปูชา 2553 หลวงพอพุธ ฐานิโย 

0927 การฝกสมาธิ ใชในชีวิตประจําวัน หลวงพอพุธ ฐานิโย 

0928 ฐานิยปูชา 2554 หลวงพอพุธ ฐานิโย 

0929 6. วิธีปฏิบัติ สมาธิ แบบ หลวงปูเสาร หลวงปูมั่น หลวงพอพุธ ฐานิโย 

0930 ฝกสมาธิ ตามหลักของธรรมชาติ หลวงพอพุธ ฐานิโย 

0931 การปฏิบัติภาวนาจิต หลวงพอพุธ ฐานิโย 

0932 การฝกสมาธิ โดยหลวงพอพุธ ฐานิโย 

0933 วิธีการทําสมาธิอยางละเอียด หลวงพอพุธ ฐานิโย 

0934 ฝกสติ ฝกปญญา จากสมาธิ หลวงพอพุธ ฐานิโย 

0935 นิมิตรและวิปสสนา หลวงพอพุธ ฐานิโย 

0936 ปรากฎการณในขณะทําสมาธิ 1 หลวงพอพุธ ฐานิโย 

0937 ปรากฎการณในขณะทําสมาธิ 2 หลวงพอพุธ ฐานิโย 

0938 วิธีการทํา สมาธิ ภาวนา พุทโธ หลวงพอพุธ ฐานิโย 

0939 จะรูไดอยางไรวาการทําสมาธิไดผลท่ีถูกตอง หลวงพอพุธ ฐานิโย 

0940 วิธีภาวนา และตามกําหนดรู หลวงพอพุธ ฐานิโย 

0941 ฝกสติ รู ในทุกอิริยาบถ หลวงพอพุธ ฐานิโย 

0942 ภาวนา ดูจิต สังเกตุจิต หลวงพอพุธ ฐานิโย 

0943 สมาธิ ในทางท่ีผิด หลวงพอพุธ ฐานิโย 

0944 วิธีดูวาจิตสงบเปนสมาธิแตละขั้น 

0945 ลักษณะจิตท่ีเปนสมาธิ หลวงพอพุธ ฐานิโย 

0946 วิธีนั่งสมาธิไปดูนรกสวรรค เห็นอดีตและอนาคต หลวงพอพุธ ฐานิโย 

0947 วิธีสรางพลังจิต หลวงพอพุธ ฐานิโย 

0948 สมาธิเมื่อจิตสงบ ปรากฏการณในขณะทําสมาธิ หลวงพอพุธ ฐานิโย 

0949 ความสะอาดท่ีไมถึงความบริสุทธ์ิ หลวงพอพุธ ฐานิโย 

0950 อุบายวิธีดับไฟนรก หลวงพอพุธ ฐานิโย 

 

 

 

0951 ลมหายใจบางคนเปนเงินเปนทอง บางคนเปนหนี้เปนสิน 

         พระอาจารยเปล่ีปญญาปทีโป 
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0952 ทําไมเรามองไปทางไหนก็เจอเเตคนท่ีไมดี หลวงปูฝน อาจาโร 

0953 ในเมื่อเรารูเเบบนี้แลวยังจะยึดมันอีกมั้ย หลวงปูฝน อาจาโร 

0954 รูเเบบนี้แลวยังจะยึดมันอีกมั้ย หลวงปูฝน อาจาโร 

 

 

 

0955 ยินดีพอใจในวิสัยมาร หลวงปูเทสก  เทสรังสี 

 

 

 

0956 การปฏิบัตินี้ ถามันไมสงบควรทําอยางไร หลวงปูขาว อนาลโย 

 

 

 

0957 ความเกียจคราน หลวงปูเหรียญ วรลาโภ 

 

 

 

 

0958 เกิดมาตองรูจักทําประโยชน พระอาจารยจวน กุลเชฎโฐ 

 

 

 

 

0959 เมื่ออาจารยหยั่งรูวาระจิตของศิษย หลวงปูจามรูถองแทบาปอะไร 

         ทําใหเกิดเปนขอทาน หลวงปูจาม มหาปุญโญ 
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0960 หลวงปูดู - ประวัติและคติธรรมคําสอน 

 

 

 

0961 การพักผอนท่ีถูกตอง หลวงพอปญญานันทภิกขุ 

0962 การยึดถือเปนเหตุของความทุกข หลวงพอปญญานันทภิกขุ 

0963 แกความงมงายใหหายโง หลวงพอปญญานันทภิกข ุ

0964 แกปญหาชีวิตท่ีตัวเราเอง หลวงพอปญญา นันทภิกข ุ

0965 ความตายเปนเรื่องธรรมดา หลวงพอปญญานันทภิกขุ 

0966 คิดอยางไรใจสงบ หลวงพอปญญา นันทภิกขุ 

0967 เคล็ดลับของความดับทุกข หลวงพอปญญานันทภิกขุ 

0968 ใจเย็น ๆ หลวงพอปญญานันทภิกขุ 

0969 ใชปญญาพาตนใหพนทุกข หลวงพอปญญานันทภิกขุ 

0970 ดับไฟภายในดวยสติปญญา หลวงพอปญญานันทภิกขุ 

0971 ตนเปนท่ีพี่งใหตน หลวงพอปญญานันทภิกข ุ

0972 ทางแกทุกข หลวงพอปญญานันทภิกข ุ

0973 ทางชีวิตท่ีประเสริฐ หลวงพอปญญานันทภิกขุ 

0974 ทางเดินชีวิตท่ีถูกตอง หลวงพอปญญานันทภิกขุ 

0975 ทําอยางไรใหใจเปนสุข หลวงพอปญญานันทภิกขุ 

0976 นรก สวรรค อยูท่ีใจ หลวงพอปญญา นันทภิกขุ 

0977 พระขางใน หลวงพอปญญานันทภิกข ุ

0978 รูจักคิดชีวิตไมทุกข หลวงพอปญญา นันทภิกขุ 

0979 รูทันรูเทาไมเศราไมทุกข หลวงพอปญญา นันทภิกขุ 

0980 วิธีชนะใจคน หลวงพอปญญานันทภิกข ุ

0981 วิธีฝกใจไมใหโกรธ หลวงพอปญญานันทภิกข ุ

0982 วิธีสอนลูกใหถูกวิธี - หลวงพอปญญา นันทภิกขุ 

0983 สุขทุกขอยูท่ีใจ หลวงพอปญญานันทภิกข ุ

0984 อดทนแลวอยูไดสบายดี หลวงพอปญญานันทภิกขุ 

0985 อยาลืมตัว หลวงพอปญญานันทภิกข ุ

0986 อยูอยางผูรู ผูตื่น หลวงพอปญญานันทภิกข ุ
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0987 การทําบุญท่ีถูกตอง หลวงพอปญญานันทภิกขุ 

 

 

 

0988 ความเพียรนี่แหละทานวาเปนอุปกรณสําคัญ หลวงปูสิม พุทธาจาโร 

0989 เมื่อไมมีความตั้งใจจะทํา มันก็ไมมีเวลาอยูร่ําไป หลวงปูสิม พุทธาจาโร 

0990 นั่งขัดสมาธิ ตั้งกายใหเท่ียงตรง หลับตาภาวนาพุทโธ หลวงปูสิม พุทธาจาโร 

 

 

 

0991 รูจักเขียน ก็จงรูจักลบ..กําไดก็ตองวางได หลวงปูหลา เขมปตโต 

0992 ผูเทศนก็เอาอนิจจังเทศน ผูฟงก็เอาอนิจจังฟง หลวงปูหลา เขมปตโต 

 

 

 

0993 ความเกิดเปนทุกขใหญโตนะ หลวงปูหลุย จนฺทสาโร 

0994 ธารแหงธรรม หลวงปูหลุย จนฺทสาโร 

 

 

 

0995 ฌาณ หลวงพอฤาษีลิงดํา 

 

 

 

 

0996 อุปสรรคเมื่อมันเกิดขึ้นมา เราก็ใชกําลังของ สติ สมาธิ ปญญา ความเพียรในการ

เอาชนะมัน พระอาจารยวัน อุตตโม 
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0997 ความอยากมันไมรูจักพอ..มันก็เลยเปนทุกข พระอาจารยสุชาติ อภิชาโต 

0998 ปลอยวางทุกขได พระอาจารยสุชาติ อภิชาโต 

0999 ชีวิตเปนเหมือนโรงละคร พระอาจารยสุชาติ อภิชาโต 

1000 ธรรมท่ีสําคัญอยางยิ่ง พระอาจารยสุชาติ อภิชาโต 

1001 วิธีการรับมือกับความผิดหวัง พระอาจารยสุชาติ อภิชาโต 

 

 

 

1002 ใครรูสึกทอควรฟงอยางยิ่ง หลวงปูสมชาย ฐิตวิริโย 

 

 

 

 

1003 กลับมารูสึกตัว พระไพศาล วิสาโล 

1004 การเตรียมตัวตายอยางสงบ พระไพศาล วิสาโล 

1005 การทํางานคือการปฏิบัติธรรม พระไพศาล วิสาโล 

1006 กินปลาอยาใหกางตําปาก พระไพศาล วิสาโล 

1007 คนทุกคนในโลกคือคน ๆ เดียวกัน พระไพศาล วิสาโล 

1008 ความคิดปดบังความจริง พระไพศาล วิสาโล 

1009 ความสุขและความสงบท่ีเราควรรูจัก พระไพศาล วิสาโล 

1010 คาถาดับทุกข พระไพศาล วิสาโล 

1011 คําถามเปล่ียนชีวิตเปล่ียนโลก พระไพศาล วิสาโล 

1012 คิดเปน คิดถูก เปนสุขทุกเมื่อ พระไพศาล วิสาโล 

1013 จะเลือกทรัพยหรือธรรมะ พระไพศาล วิสาโล 

1014 ศัตรูท่ีนากลัวท่ีสุดของมนุษย พระไพศาล วิสาโล 

1015 จิตสงบใจสวาง พระไพศาล วิสาโล 

1016 จิตสงบดวยสติ พระไพศาล วิสาโล 

1017 เจอทุกขก็สุขได พระไพศาล วิสาโล 

1018 เจออะไรก็แพใจท้ังนั้น พระไพศาล วิสาโล 

1019 เจออะไรใจอยาทุกข พระไพศาล วิสาโล 
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1020 ใจตั้งมั่นดวยสติ พระไพศาล วิสาโล 

1021 ชวยผูอ่ืนเทากับชวยตน พระไพศาล วิสาโล 

1022 ใชกายสอนใจ พระไพศาล วิสาโล 

1023 ดับทุกขท่ีใจ พระไพศาล วิสาโล 

1024 ดึงจิตออกจากความทุกข พระไพศาล วิสาโล 

1025 ตนมืดปลายสวาง พระไพศาล วิสาโล 

1026 ตัวกูของกู พระไพศาล วิสาโล 

1027 ตัวชวยใหปลอยวาง พระไพศาล วิสาโล 

1028 เติมตัวรูสูความหลง พระไพศาล วิสาโล 

1029 ทําการงานใหเบา พระไพศาล วิสาโล 

1030 ทําความเขาใจความทุกข พระไพศาล วิสาโล 

1031 ทํางานดวยหัวใจแหงความสุข พระไพศาล วิสาโล 

1032 ทําจิตใหเปนมิตรอันประเสริฐ พระไพศาล วิสาโล 

1033 ทําใจใหหนักแนนเหมือนแผนดิน พระไพศาล วิสาโล 

1034 ทําชีวิตใหสนุก พระไพศาล วิสาโล 

1035 ทําดีตองมีใจหนักแนน พระไพศาล วิสาโล 

1036 ทําทีละอยางคิดทีละเรื่อง พระไพศาล วิสาโล 

1037 ทําบุญไมมีคําวาขาดทุน พระไพศาล วิสาโล 

1038 ทําไมพอตองเห็นดวย พระไพศาล วิสาโล 

1039 ทําส่ิงดีท่ีสุดเสียแตวันนี้ พระไพศาล วิสาโล 

1040 ทําอยางไรเมื่อหนาแตก พระไพศาล วิสาโล 

1041 ทําอะไร อยาไดลืมเปาหมาย พระไพศาล วิสาโล 

1042 ทุกขคลายไดเมื่อใจยอมรับ พระไพศาล วิสาโล 

1043 ทุกขคลายไดเมื่อหมั่นดับ พระไพศาล วิสาโล 

1044 ทุกขคือการบานของชีวิต พระไพศาล วิสาโล 

1045 ทุกอยางมีคุณถารูจักมอง พระไพศาล วิสาโล 

1046 ธรรมท่ีประพฤติดีแลวนําสุขมาใหตน พระไพศาล วิสาโล 

1047 ธรรมะจากงานศพ พระไพศาล วิสาโล 

1048 ธรรมะสําหรับผูรักตน พระไพศาล วิสาโล 

 

 

 

1049. คํานํา พระนวลจันทร กิตติปญโญ 
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1050 คําปรารภ ความเบื้องตน พระนวลจันทร กิตติปญโญ 

1051 จากรักกลายเปนราย พระนวลจันทร กิตติปญโญ 

1052 มายาการทางจิต พระนวลจันทร กิตติปญโญ 

1053 สีเลนะ สุขะติง ยันติ พระนวลจันทร กิตติปญโญ 

1054 ทําดีๆ พระนวลจันทร กิตติปญโญ 

1055 Do good, Be good พระนวลจันทร กิตติปญโญ 

1056 ความสําเร็จท่ีแทจริง พระนวลจันทร กิตติปญโญ 

1057 ความจริงตามธรรมชาติ พระนวลจันทร กิตติปญโญ 

1058 ดูกอนนันนทา พระนวลจันทร กิตติปญโญ 

1059 ลดลงดีกวาเพิ่มขึ้น พระนวลจันทร กิตติปญโญ 

1060 ความปกติแบบปกติ พระนวลจันทร กิตติปญโญ 

1061 นักศึกษามหาวิทยาลัยของโลก พระนวลจันทร กิตติปญโญ 

1062 วลาหก พระนวลจันทร กิตติปญโญ 

1063 รับไดกับส่ิงท่ีไดรับ พระนวลจันทร กิตติปญโญ 

1064 ปญหาท่ีไมมีปญหา พระนวลจันทร กิตติปญโญ 

1065 Problem without Problem พระนวลจันทร กิตติปญโญ 

1066 ผูไมผูกพันกับอะไร พระนวลจันทร กิตติปญโญ 

1067 สัมมาสติ พระนวลจันทร กิตติปญโญ 

1068 ไมขัดแยงใครแตไมทําตามใคร พระนวลจันทร กิตติปญโญ 

1069 ปุจฉา วิสัชนาธรรม พระนวลจันทร กิตติปญโญ 

1070 พรอมหรือยังท่ีจะไปตามนัด พระนวลจันทร กิตติปญโญ 

1071 ดูกอนภิกษุท้ังหลาย พระนวลจันทร กิตติปญโญ 

1072 สุขท่ีไมรูสึก พระนวลจันทร กิตติปญโญ 

1073 ปลอยตามธรรมชาติ พระนวลจันทร กิตติปญโญ 

1074 มุมมองของความคิด พระนวลจันทร กิตติปญโญ 

1075 ดูกอนโมคคัลลานะ พระนวลจันทร กิตติปญโญ 

1076 เกมสสรางจุดเดน พระนวลจันทร กิตติปญโญ 

1077 เราท่ีไมใชเรา พระนวลจันทร กิตติปญโญ 

1078 ผูรูท่ีแทจริง พระนวลจันทร กิตติปญโญ 

1079 ทุกขกับสมุทัย พระนวลจันทร กิตติปญโญ 

1080 อัตตาภาวนา พระนวลจันทร กิตติปญโญ 

1081 เปนใหเปน พระนวลจันทร กิตติปญโญ 

1082 ไมตองตามลาหาพระอาจารย พระนวลจันทร กิตติปญโญ 
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1083 ฉันโดยธรรม พระนวลจันทร กิตติปญโญ 

1084 เบื้องตนของความเปนพุทธ พระนวลจันทร กิตติปญโญ 

1085 ดูกอนกัสปะ พระนวลจันทร กิตติปญโญ 

1086 เกิดใหเปน พระนวลจันทร กิตติปญโญ 

1087 ความคิดมีไวเพื่อรู พระนวลจันทร กิตติปญโญ 

1088 ประธานแกพระอุบาลี พระนวลจันทร กิตติปญโญ 

1089 โตงสุดๆ พระนวลจันทร กิตติปญโญ 

1090 ดูกอนโสณะ พระนวลจันทร กิตติปญโญ 

1091 ปฏิบัติเพื่อการให พระนวลจันทร กิตติปญโญ 

1092 นะสิยา โลกะวัฒโน พระนวลจันทร กิตติปญโญ 

1093 ตัดปารักษาไม พระนวลจันทร กิตติปญโญ 

1094 อยูกับปจจุบัน พระนวลจันทร กิตติปญโญ 

1095 คิดมากไปหรือเปลา พระนวลจันทร กิตติปญโญ 

1096 สูงสุดสูสามัญ พระนวลจันทร กิตติปญโญ 

1097 ควรรูดวยวาอยากรู พระนวลจันทร กิตติปญโญ 

1098 ทําแบบไมตองทํา พระนวลจันทร กิตติปญโญ 

1099 หวังผิดจึงผิดหวัง พระนวลจันทร กิตติปญโญ 

1100 รูในรู พระนวลจันทร กิตติปญโญ 

1101 ลืมตัวแบบไมหลงตัว พระนวลจันทร กิตติปญโญ 

1102 ไมควรมีอะไรกับอารมณ พระนวลจันทร กิตติปญโญ 

1103 อยาระแวงในการระวัง พระนวลจันทร กิตติปญโญ 

1104 ทุกขในการดับทุกข พระนวลจันทร กิตติปญโญ 

1105 เด็ดดอกไมสะเทือนถึงดวงดาว พระนวลจันทร กิตติปญโญ 

1106 อยูเพื่อไมอยู พระนวลจันทร กิตติปญโญ 

1107 การไปท่ีไมตองไป พระนวลจันทร กิตติปญโญ 

1108 ดีจนไมตองดี พระนวลจันทร กิตติปญโญ 

1109 เหตุแหงการรูแจง พระนวลจันทร กิตติปญโญ 

1110 ตื่นดวยความรู พระนวลจันทร กิตติปญโญ 

1111 ดูกอนพาหิยะ พระนวลจันทร กิตติปญโญ 

1112 สายนํ้าไมใชสายนํ้า พระนวลจันทร กิตติปญโญ 

1113 ภิกษุท้ังหลาย พระนวลจันทร กิตติปญโญ 

1114 ไมมีคนผูเดินทาง พระนวลจันทร กิตติปญโญ 

1115 มีแตความไมมี พระนวลจันทร กิตติปญโญ 
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1116 มืดในมุมสวาง พระนวลจันทร กิตติปญโญ 

1117 ความหมายท่ีไมมีความหมาย พระนวลจันทร กิตติปญโญ 

1118 ตามรอยบาทพระศาสดา พระนวลจันทร กิตติปญโญ 

1119 ดูกอนโคตมี พระนวลจันทร กิตติปญโญ 

1120 พระพุทธเจาชวย พระนวลจันทร กิตติปญโญ 

1121 ไมควรจะมัวทํากิจกรรม พระนวลจันทร กิตติปญโญ 

1122 ส ค ส ความจริง พระนวลจันทร กิตติปญโญ 

1123 บทสงทาย ประวัติผูเขียน พระนวลจันทร กิตติปญโญ 

 

 

 

1124 คํานํา คําปรารภ พระนวลจันทร กิตติปญโญ 

1125 รูสึกตัวไมตองเดี๋ยว พระนวลจันทร กิตติปญโญ 

1126 พอเพียงและเพียงพอ พระนวลจันทร กิตติปญโญ 

1127 ปฏิบัติโชว พระนวลจันทร กิตติปญโญ 

1128 ใหโอกาสผูดอยโอกาส พระนวลจันทร กิตติปญโญ 

1129 ผิดศีล ไมผิดธรรม พระนวลจันทร กิตติปญโญ 

1130 อยาทําใจ พระนวลจันทร กิตติปญโญ 

1131 ตื่นเถิดชาวพุทธ พระนวลจันทร กิตติปญโญ 

1132 เพียรไมใชพยายาม พระนวลจันทร กิตติปญโญ 

1133 กิจท่ีควรทํา พระนวลจันทร กิตติปญโญ 

1134 คําตอบสุดทาย พระนวลจันทร กิตติปญโญ 

1135 บัวแลงน้ํา พระนวลจันทร กิตติปญโญ 

1136 ทุกขนิยม พระนวลจันทร กิตติปญโญ 

1137 สถานการณสรางวีรบุรุษ พระนวลจันทร กิตติปญโญ 

1138 เหตุแหงความเปนบา พระนวลจันทร กิตติปญโญ 

1139 ดี ดูด ดี พระนวลจันทร กิตติปญโญ 

1140 หนอนบอนไส พระนวลจันทร กิตติปญโญ 

1141 ไอตัวยุง พระนวลจันทร กิตติปญโญ 

1142 เพราะวิปลาสแทๆ พระนวลจันทร กิตติปญโญ 

1143 เพลงกระบี่ไรใจ พระนวลจันทร กิตติปญโญ 

1144 เสียงกระซิบจากธรรมชาติ พระนวลจันทร กิตติปญโญ 

1145 มีเหมือนไมมี พระนวลจันทร กิตติปญโญ 
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1146 กิเลสกับกิเลส พระนวลจันทร กิตติปญโญ 

1147 เหตุแหงทุกข พระนวลจันทร กิตติปญโญ 

1148 ปจจุบันก็เปนเพียงปจจุบนั พระนวลจันทร กิตติปญโญ 

1149 อิสระจริงๆ พระนวลจันทร กิตติปญโญ 

1150 หลุมดําของวิปสสนา พระนวลจันทร กิตติปญโญ 

1151 วิปสสนาบริสุทธิ พระนวลจันทร กิตติปญโญ 

1152 การพูดใหเขาใจ พระนวลจันทร กิตติปญโญ 

1153 คิดออกจากคิด พระนวลจันทร กิตติปญโญ 

1154 หยุดอยาก พระนวลจันทร กิตติปญโญ 

1155 ไดรูเพราะรูได พระนวลจันทร กิตติปญโญ 

1156 วีรบุรุษท่ีแทจริง พระนวลจันทร กิตติปญโญ 

1157 ความจริงในความจริง พระนวลจันทร กิตติปญโญ 

1158 ความรูท่ีพอดี พระนวลจันทร กิตติปญโญ 

1159 ท่ีสุดแหงทุกข พระนวลจันทร กิตติปญโญ 

1160 ธรรมะจากลม พระนวลจันทร กิตติปญโญ 

1161 เพลงกระบี่คมในฝก พระนวลจันทร กิตติปญโญ 

1162 นักทําธรรม พระนวลจันทร กิตติปญโญ 

1163 ตีตนไปกอนไข พระนวลจันทร กิตติปญโญ 

1164 หวังผิดจึงผิดหวัง พระนวลจันทร กิตติปญโญ 

1165 ทุกขเทียม พระนวลจันทร กิตติปญโญ 

1166 ปุฉฉา วิสัชนาธรรม พระนวลจันทร กิตติปญโญ 

 

 

 

1167 ภาวนาเบื้องตoพื่อใชชีวิตประจําวัน พญ. ดร.อมรา มลิลา 

1168 ปจจุบันขณะ พญ. ดร.อมรา มลิลา 

1169 การเจริญสติ พญ. ดร.อมรา มลิลา 

1170 ตื่นรูดวยสติสัมปชัญญะ พญ. ดร.อมรา มลิลา 

1171 การเดินทางของจิต พญ. ดร.อมรา มลิลา 

1172 สติปฏฐาน พญ. ดร.อมรา มลิลา 

1173 อยางไรคือภาวนา พญ. ดร.อมรา มลิลา 

1174 อารักขกรรมฐาน พญ. ดร.อมรา มลิลา 

1175 ปฏิบัติไตรสิกขา พญ. ดร.อมรา มลิลา 

 

 
 



 
46 สารบัญวิทยุเสียงธรรม-คาถาศกัดิ์สิทธิ์ 

L
IN

E
 :

@
n

a
m

m
o

n
 

1176 มัชฌิมาปฏิปทา พญ. ดร.อมรา มลิลา 

1177 สรางสติ สมาธิและปญญา พญ. ดร.อมรา มลิลา 

1178 ไตรลักษณ พญ. ดร.อมรา มลิลา 

1179 ภาวะกาย จิต กอนตายเปนอยางไร พญ. ดร.อมรา มลิลา 

1180 สภาวะกายและใจขณะใกลตาย พญ. ดร.อมรา มลิลา 

1181 อดีตชาติ พญ. ดร.อมรา มลิลา 

1182 เราคือใคร พญ. ดร.อมรา มลิลา 

1183 ทาน พญ. ดร.อมรา มลิลา 

1184 บวง พญ. ดร.อมรา มลิลา 

1185 เสริมดวง พญ. ดร.อมรา มลิลา 

1186 อิสระ  พญ. ดร.อมรา มลิลา 

1187 กรรมลิขิต พญ. ดร.อมรา มลิลา 

1188 เกิดแตกรรม พญ. ดร.อมรา มลิลา 

1189 สงบเสง่ียม พญ. ดร.อมรา มลิลา 

1190 กตัญูกตเวทิตา พญ. ดร.อมรา มลิลา 

1191 กอนจะสายเกินไป พญ. ดร.อมรา มลิลา 

1192 ไขปญหาการปฏิบัติธรรม พญ. ดร.อมรา มลิลา 

 

 

 

1193 วาระจิตกอนตาย ดร.นพ. กนก พฤติวิทัญู 

1194 ตายแลวไปไหน ดร.นพ. กนก พฤติวิทัญู 

1195 ภพภูมิในพระพุทธศาสนา ดร.นพ. กนก พฤติวิทัญ ู

 

 

 

1196 วิปสสนา ภาคปฏิบัติ อ.วรรณสิทธ์ิ ไวทยะเสวี 

1197 ตายแลวไปไหน พันเอก (พิเศษ) ทองคํา ศรีโยธิน 

1198 ดวงจิตท่ีไมมีวันตาย 

1199 ชีวิต..คืออะไร 

1200 ชาติความเกิดเปนทุกข 

1201 การฟงธรรมเปนของยาก ยากพอๆกับการไดเกิดเปนมนุษย 
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1202 กุญแจดอกเอก เพื่อเดินออกจากความทุกข 

1203 ความทุกข สรางส่ิงมหัศจรรย 

1204 ปลงใหเปน เย็นใหไดเวลาเหนื่อยตองจําไว 

1205 พลังวิเศษ!! พลังแหงการใหอภัย 

1206 ปรารถนานิพพาน ก็เปนทุกข 

1207 ทําไมพระพุทธเจาพูดแตเรื่อง“ทุกข“ 

1208 มองใหธรรมดา ชีวิตก็งายขึ้น 

1209 สาเหตุของความทุกข วิธีดับทุกข 

1210 พระพุทธเจาสอนอะไร ฉัน คืออะไร 

1211 อานุภาพ พุทโธ รูใหถึงความเปนจริง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• วิทยุเสียงธรรม-คาถาศักดิ์สิทธ์ินี้ จัดทําเพื่อกํานัลฟรี สําหรับกัลยาณธรรมผูรวมบุญ   

สรางธรรมทาน " แผนพับบทสวดมนตสีสวย " จํานวน 5 กองบุญ  

 

 

 แผนพับบทสวดมนตสีสวย

หนังสือสรางบุญ สรางสุข สรางปญญาญาณ 

ใหนิพพานแกคนท้ังหลาย 

บุญประณีต อ่ิมใจผูให สุขใจผูให 

 

 FB : บทสวดมนตสีสวย 

TEL : 081-563-5364 

LINE: @nammon  
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วิทยุเสียงธรรม-คาถาศักด์ิสิทธิ์ 5 สสีวย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 


