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...คงเป็นไปไม่ได้ที ่ทุกคนจะรักกัน  
แต่ทุกคนก็งดเว้นจากการ 
เบียดเบียนกันได้ ถึงจะไม่รักกัน  
เราก็เคารพซึ่งกันและกันได้  
และอย่างน้อยก็ ไม่ทำร้ายซึ่งกันและกัน  
ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน   
อันนี้ก็เป็นหลักที่ว่าพอเป็นไปได้ 
ในโลกที่เป็นจริง...





      คํ า นํ า 
 หนังสือเรื่อง “สรณะ” รวบรวมคำสอนของพระอาจารย 
ชยสาโร ในการปฏิบัติธรรมสำหรับคนหนุมสาว และวัยรุน 
เมื่อเดือนสิงหาคม ๒๕๔๙ พระอาจารยเมตตาอธิบายเกี่ยวกับ 
พิธีกรรมในพุทธศาสนา ซึ่งชาวพุทธทั่วไปไดพบเห็นอยูเปนประจำ
แตอาจจะไมซาบซึ้งในความหมาย เชน การสวดมนต คุณพระพุทธ 
คณุพระธรรม และคณุพระสงฆ และการรกัษาศลีหา อนัเปนพืน้ฐาน 
ของวิถีชีวิตชาวพุทธ 
 คำสอนของพระอาจารยเปนประโยชนอยางยิ่งตอผูที่อยู  
ในระบบการศกึษาวถิพีทุธ และญาตโิยมทัว่ไป ทีจ่ะใชในการฝกหดั 
เรียนรู ใหเกิดความเขาใจ และสามารถนำมาประยุกตใช ในชีวิต 
ประจำวัน คณะศิษยจึงไดกราบนมัสการขออนุญาตพระอาจารย 
เพื่อจัดพิมพ และขออนุโมทนาญาติโยมทุกๆทาน ในกุศลฉันทะ 
ที่ไดมีสวนรวมสนับสนุนการเผยแผสื่อธรรมแจกเปนธรรมทาน  
ขอใหบญุบารมทีีท่กุทานไดรวมกนัสราง จงเปนพลวปจจยัเกือ้หนนุ
ใหทานมีแตความสุขความเจริญในธรรมยิ่งๆขึ้นไป และขอกราบ     
นมัสการขอบพระคุณพระอาจารยชยสาโรในความเมตตาที่มีตอ 
ลูกศิษยเสมอมา
          
        คณะศิษยานุศิษย  
            พฤศจิกายน ๒๕๕๑



๑ สังคมรมเย็น จิตใจเปนสุข         ๙   อานิสงสการรักษาศีลหา
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 และการเจริญพระพุทธมนต

๓ ที่พึ่งอยางยิ่ง           ๓๙
 คุณพระพุทธ คุณพระธรรม คุณพระสงฆ  
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 ข อ อ ธิ บ า ย เ ร่ื อ ง ศี ล อ ย า ง 
ยอๆ บางคนยังเข า ใจผิดว า  ศีล 
เปนเ ร่ือง ขอห าม เชนศีลห า คือ 
ขอหาม ๕ ประการ ท่ีจริงถาดูศัพท 
บาลี ท่ีเราสวด มีคำวา สิกขาบท 
คือบทศึกษาหรือบทฝกหัดตัวเอง  ถึง
แมวาบางส่ิงบางอยางในระบบศีลธรรม 
ของพุทธจะดูเหมือนกับของศาสนา 
อื่น แต่ก็มีหลายอย่างที่ไม่เหมือน 

พระอาจารยชยสาโร

๑  สังคมรมเย็น จิตใจเปนสุข 
อานิสงสการรักษาศีลหา

๙



  พุทธศาสนามองศีลธรรมวาเปนเรื่องการฝก 
ตัวเอง เราไมถือวามีพระพุทธเจาเปนผู ใหบัญญัติ ๕  
ขอ ไมมีการเอาใจพระพุทธเจาดวยการรักษาขอปฏิบัติ 
ทั้ง ๕ ขอ ดวยการหวังผลคือสวรรค ไมตองกลัววา 
ไม รั กษาจะมี ใครลงโทษ แตถือว าคนเราจะพัฒนา 
ตัวเองตองเริ่มที่กายและวาจาดวยการประพฤติตอ 
คนรอบข้าง ต่อสิ่งรอบข้าง

  ถาเราดูตัวเอง จะสังเกตวาการบังคับตัวเอง 
เปนสิ่งที่ เปนได ในระดับกาย วาจา แตอาจจะเปนไป 
ไมได ในระดับจิตใจ เราจึงตองแยก อยางเชนการโกรธ  
เราจะหามตัวเองไมใหโกรธใคร ทำไดไหม หามไมอยู  
มันเปนสิ่งที่เปนไปไมไดที่จะตั้งใจวา วันนี้เราจะไมโกรธ 
ใครเลย คงเหลือวิสัยที่ใครจะทำได้ 

  แตถาเรารูวาเราชอบโกรธคนนั้นโกรธคนนี้บอย  
เราสามารถตั้ งใจวาวันนี้ถึงจะโกรธก็ตาม เราจะไม 
ดาใคร เราจะไมพูดคำหยาบ เราจะไมตีใคร เราจะไม 
ทำรายใคร อันนี้ เปนสิ่งที่ เราทำได และคนสวนมาก  
ก็พยายามทำอย่างนั ้น

สังคมรมเย็น  จิตใจเปนสุข๑๐



  นั่นคือกฎของธรรมชาติ กฎหนึ่งที่ เราเอาเปน 
ที่ตั้งของระบบศีลธรรม คือเราแยกระหวาง กาย และวาจา 
ซึ่งถือวาเปนเรื่องของศีลและจิตใจ   ซ่ึงเปนเร่ืองของการ
ฝกทางดานธรรม เราทุกคนมีความสามารถพิเศษอยูในตัว  
ซึ่งเราอาจจะไมเคยภาคภูมิใจเทาไร แตมันเปนสิ่งที่พิเศษ
พอสมควร น่ันคือบางสิ่งบางอยางเราอยากทำแตวาไมทำ
ก็ได การที่มนุษยเราสามารถ ไมทำ ในสิ่งที่ตัวเอง  
อยากทำ อันนั้นเปนสิ่งที่เปนประโยชนตอชีวิตเรามาก

พระอาจารยชยสาโร ๑๑



สังคมรมเย็น  จิตใจเปนสุข๑๒

 ดูสัตวเดรัจฉานทั่วไป แมว หมา 
สัตวเหลานี้ทำไมได ถาแมวเห็นหนู มัน
ตองเอาใหได แมวมันงดไมได แตคน
เรางดได ชีวิตของเราจะสรางสรรคแค
ไหน เราก็ดูความฉลาดในการเลือกสิ่ง
ที่ทำ และฉลาดเลือกสิ่งที่ไมทำ เราจะ
เอาแตความรูสึกชั่วแวบวา อยากทำ
ตองทำใหได ไมอยากทำก็ไมทำ ชีวิต
คงไมเจริญแนนอน เราตองมีหลักการที่
สูงกวานั้นวาอะไรควร อะไรไมควร  



  พระพุทธองคจึงวางหลักวาอยางนอยที่สุด สิ่งที่จะ
รับประกันการอยูอยางเปนสุขในชุมชน คือการที่ทุกคนใน
ชุมชนสมัครใจงดเวนจากการกระทำ ๕ อยาง ว า 
ถาตองการสังคมที่รมเย็นเปนสุข ไมตองการใหมีสงคราม  
ไมตองการใหหวาดระแวงตลอดเวลา จะทำอยางไรใหมี 
ขอตกลงในเรื่องนี้ 

  ในทางพระพุทธศาสนาถือวาศีลตองเกิดจากความ
สมัครใจ ถาถูกบังคับยังไมถือวาเปนศีล ในสายตาคนอื่น
อาจจะถือวาเปนผูมีศีล บางส่ิงบางอยางไมทำเพราะไมกลา
ทำ กลัวถูกจับ กลัวติดคุก ถางดเวนเพราะกลัวคนอื่นดูถูก 
หรือกลัววาจะติดคุก เปนตน ก็ใชไดอยูในระดับหนึ่ง แตวา
ยังไมใชศีลในความหมายของพระพุทธศาสนา 

พระอาจารยชยสาโร ๑๓



  ถาจะเปนศีล คือเปนคุณธรรมที่เกิดขึ้น ตอง 
มีความเขาใจในประโยชน ในความงามของการไมทำ 
บางสิ่งบางอยาง และในโทษของการกระทำ โทษคือผลราย
ทีจ่ะเกดิขึน้กบัชวีติของตัวเองและคนรอบขาง ทัง้ในระยะส้ัน  
และระยะยาว เราอยูดวยกัน เราตองการบรรยากาศอยางไร 
ถาเราจะจินตนาการ ชุมชนในความฝน หรือวาสังคมใน
ความฝน จะเอาอยางไร จะเอาหลักการอะไร 

  

สังคมรมเย็น  จิตใจเปนสุข๑๔



 เราตองการชุมชนที่ไว ใจกันได คือไมใชวาเราจะหวัง
ใหทุกคนมีจิตใจบริสุทธิ์ อยูเปนพี่เปนนอง รักกัน อันนั้น
มันจะเกินไปหนอย  คงเปนไปไมไดที่ทุกคนจะรักกัน  แต
ทุกคนก็งดเวนจากการเบียดเบียนกันได ถึงจะไมรักกัน เรา
ก็เคารพซึ่งกันและกันได และอยางนอยก็ไมทำรายซ่ึงกัน
และกัน ไมเบียดเบียนซึ่งกันและกัน อันนี้ก็เปนหลักที่วาพอ
เปนไปไดในโลกที่เปนจริง 

 ถาจะบอกวาทุกคนตองมีความเมตตาตอกัน ตอง
รักกัน เหมือนเปนพี่เปนนองกัน มันก็เปนอุดมการณที่วา
ฟงแลวดี แตถาเราจะเอาเปนหลักในการเปนอยูในชุมชน 
ในโลกที่เปนจริงก็คงสูงเกินไป เราเอาแควาไมเบียดเบียน 
ซึ่งกันและกัน เพราะวาผลดีมีมาก และถามันไมเปน 
อยางนั้น เราก็ตองคอยระแวงอยูตลอดเวลา กลัววาตัว
เองไมปลอดภัย ถาตัวเองรูสึกวาไมปลอดภัย แลวจะ 
หาความสุขที่ไหน ความสุขเกิดไมได

พระอาจารยชยสาโร ๑๕



  เรื่องความเคารพในตัวคนเปนเร่ืองของศีลขอหนึ่ง 
ความเคารพในชีวิตสัตวก็เหมือนกัน อันนี้เปนสิ่งที่นาคิด
เหมือนกันวาพุทธศาสนาในแตละประเทศจะไมเหมือนกัน 
ที เดียว ถาดูอยางที่ศรีลังกา พุทธศาสนาทำให เกิด
วัฒนธรรมแหงการไมเบียดเบียนสัตว เรียกวาเปนอหิงสา 
แตเมืองไทยไมคอยจะได ไมรูวาเปนเพราะอะไร อาจจะเปน
เพราะวาคนไทยมีอาชีพนายพรานเปนพันป  กอนที่จะ
เปลี่ยนเปนพุทธ 

  ในสมัยกรุงศรีอยุธยา สินคาสงนอกอันดับหนึ่ง 
คืออะไร มีใครทราบไหม ไมใชขาว แตคือหนังสัตว สง 
หนังสัตวไปตางประเทศ  โดยเฉพาะประเทศจีนนับแสนชิ้น 
นี่ในสมัยที่วาพลเมืองยังนอย ซึ่งแสดงวาการฆาสัตวเปน
สวนหน่ึงของสังคมพุทธในสมัยนั้น การงดเวนจากการฆา
สั ต ว เ ป นส วนหนึ่ ง ที่ ไ ม ค อ ย เป นที่ ย อมรั บของคน  
แตการที่เราเปนผูที่ไมเบียดเบียนสัตวนั้นนับเปนการให  
คือเปนการใหสิ่งล้ำคา คือใหความปลอดภัย 

สังคมรมเย็น  จิตใจเปนสุข๑๖



  ถ าอยู ในเ มืองไทยครองผ าจีวรแตงตัวอย างนี้   
ทุกคนก็รูวาเปนพระ ถาอยูในหมูชาวพุทธก็ไดรับความ 
เคารพนับถือพอสมควร แตถาไปอยู เมืองนอกบางทีคน 
กลัวก็มี ดูถูกก็มี  ปฏิกิริยาตา งๆ นานา แตที่สั ง เกตวา
ปฏิกิริยาที่มีนอยที่สุดคือกลัว แทบจะไมมีเลย  ระแวง 
ก็มี กลัวถูกทำร้ายไม่มีเขาคงจะรู ้ว ่าเราเป็นผู ้ปลอดภัย

  นอกจากนี้ เปนที่น าสังเกต พระธุดงค ไปอยู  
ในปา ถึงจะเจอสัตวที่คนทั่วไปเรียกวาสัตวราย ก็ไมคอย 
จะมีขาววาพระถูกสัตวทำราย สัตวจะรูจักพอเห็นผา
เหลืองเชื่อวาสัตวจะรูจักไดวามนุษยแตงตัวอยางนี้  
ไม่เป็นอันตราย  แต่เป็นเพื่อน 

   

พระอาจารยชยสาโร ๑๗



 พระไปที่ใด พระทานก็ให ใหความรูสึกปลอดภัยกับ
ทุกคนท่ีไดพบเห็น ผูที่รักษาศีลก็เชนเดียวกัน รักษาศีลขอ
แรก ไปที่ไหนก็เปนเพื่อน แลวความกลัว หรือความ
หวาดระแวง หรือถาถึงขั้นรุนแรงที่เรียกวา Paranoid สวน
มากเกิดจากความพยาบาทท่ีอยูในใจตัวเอง เพราะตัวเอง
เคยเบียดเบียนเคยทำราย ไปในท่ีไมรูจักคน จิตใจก็จะคิด 
เพราะเราเคยคิดทำรายผูอื่นสัตวอื่น เราจะคอยกลัววาคน
จะมาทำกับเราหรือเปลา 

  แตพอเรารักษาศีลขอแรก ไปท่ีไหนเรารูสึกเจอแต
เพื่อน ไมรูสึกอันตราย ยิ่งกวานั้น ถาเรารักษาศีลขอนี้ 
แมแตสัตวเล็กสัตวนอยพวกยุงตะขาบที่เรารูสึกขยะแขยง 
เราก็ไมทำอะไร นานๆความรูสึกเราก็จะเปลี่ยนไป กลาย
เปนรูสึกเมตตา 
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พระอาจารยชยสาโร

  ถาเราเมตตาสัตว เราอยูคนเดียวก็ไมตองเหงา  
แคมีตุกแกสักตัวหนึ่ง มีจิ้งจกสักตัวหนึ่งเราก็ไมเหงาแลว  
ผูรักษาศีลจะไดรับอานิสงสขอนี้ ความกลัวก็ลดนอยลง 
ความหวาดระแวงลดนอยลง สามารถใหความปลอดภัยกับ
ผูรอบขางและสัตวทั้งหลายทั้งปวง ก็เปนสิ่งที่งดงาม 

  การเคารพในทรัพยสินใน ส่ิงของของคนอ่ืน  
อันไหนที่ไมใชของเราไมสนใจ ถือวาไมมีความหมาย  
เห็นธนบัตรเห็นเงินเปนลาน ถาไมใชของเรา เราก็ไม 
เห็นเปนธนบัตร เราก็เห็นเปนกระดาษ มันไมมีความหมาย
สำหรับเรา  เพราะไม่ใช่ของเรา   และจะทำให้เรามีความ

๑๙



ละเอียดมากขึ้น ทำใหจิตใจซื่อตรง คือสิ่งใดไมใชของเรา
ไมสนใจ การหลอกลวง การเอาสิ่ งของ ท่ี เจ าของ 
ไมให  แมจนกระทั่งการโกงเรื่องภาษี การเอาของเขามาใน
ประเทศผานดานศุลกากรไมเสียคาภาษีตางๆ  ไมทำ  
เปนคนซ่ือตรงมีความเคารพนับถือตัวเองวาเราเปน 
ผู้มีหลักการ นี่ศีลข้อที่สอง

  การไมประพฤติผิดในกามเปนขอที่สาม   เปนอีก
ขอที่ทำใหความวุนวายในครอบครัวลดนอยลง เราทุกคนก็
คงรูจักตัวอยางของครอบครัวที่แตก ครอบครัวที่มีปญหา 
เพราะคนไมรูจักควบคุมอารมณทางเพศ ไมรูจักเคารพ 
ไมมีความจงรักภักดีตอคูรัก เอากามเอาความรูสึกทางเพศ
เปนเจาชีวิต  ฟุงซานวุนวาย ถาเราอยูดวยกันเปนแฟนกัน 
เราเชื่อซึ่งกันและกันไมได แลวเราจะมีความสุขไดอยางไร 
ฉะนั้นเรามีแฟนแลว มีคูรัก มีสามี มีภรรยาแลว เรียกวาเรา
ตองงดเวนในการประพฤติตามอารมณทางเพศท่ีเกิดขึ้นกับ
คนอื่นทั้งหมด
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เมื่อพูดถึงเรื่องอารมณกับกายวาจา เราแยกจากกัน  
เรื่องนี้ก็เหมือนกันถายังหนุมยังสาวอยู ไมใชวามีแฟน
แลวจะไมเห็นคนอื่นสวยไมเห็นคนอื่นหลอ ความรูสึก 

อาจจะมีอยู แตวามันสักแตวาความรูสึก เราไม 
ตองไปตามความรูสึกของเรา  นี่ก็คือจุดเริ่ม 
ตนของการเขาใจความหมายของคำวาเปน 

อิสระ เปนอิสระคือสักแตวาความรูสึก 
เกิดขึ ้นแล้วดับไปแค่นั ้นเอง  

  
  
 
 
 
 
 
 
  
 

พระอาจารยชยสาโร ๒๑



 เรามีความจงรักภักดีในระดับศีล ถึงแมวาอาจจะมี
ความรูสึกชอบคนนั้น ชอบคนนี้ แตเราไมทำอะไรไมพูด
อะไรดวยจิตใจที่มีอารมณเชนนั้น เพราะเรามีความเคารพ
ในแฟนของเรา ในสามีภรรยาของเรา มีความจงรักภักดีตอ
กัน ตองการใหไววางใจซึ่งกันและกัน มันจึงจะมีความสุขได
นานไดยาว

  ขอที่สี่ คือไมโกหกไมพูดเท็จ เรื่องนี้ยาก เปนขอที่
เราจะเห็นวาทำไมมันจึงถือวาเปนบทฝกหัดตัวเอง เพราะ
ตองมีสติ ตองรูตัวตองระมัดระวัง มันจึงจะรักษาขอนี้ได 
ยิ่งถาอยูในที่พลุกพลาน หรือมีความกดดัน มีคน มีบางสิ่ง
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บางอยาง เรารูสึกเขิน อาย เราก็ไมพูดความจริง กลัวเขา
จะไมชอบเรา กลัวเขาจะไมเคารพเรา หรืออางวาทำเพื่อเขา
จะไดสบายใจ ถาพูดแลวเขาจะไมสบายใจ อันนี้ก็เปน 
ขออาง แตที่จริงมันไมคอยจะเปนอยางนั้น หรือไมควรจะ
เปนอยางน้ันเสมอไป คือแทนที่จะมองวาพูดความจริง
ทำใหเขาไมสบายใจ ก็โกหกใหเขาสบายใจ ถาเรามองศีล
ในทางที่ถูก ถือวาเปนเรื่องการฝกตัวเอง 

  นักปฏิบัติธรรมจะคิดวาทำอยางไรเราจึงจะพูด 
โดย หนึ่ง ไมผิดศีล สอง ไมทำใหเขาเสียใจ ไมใชวาเอา
งายๆ ที่สุดวาโกหกเขา พูดเท็จไป รักษาน้ำใจ อันนั้น 
มันงาย แตวามันทำใหคำพูดเราเร่ิมมีน้ำหนักนอยลง  
และที่น่าสังเกตคือคำโกหกจะมีน้ำหนักมากกว่าสัจจะ  

  สมมติวาคนอยูดวยกัน เปนเพื่อนกัน เปนแฟนกัน 
ก็ดี พูดความจริงตลอด ๙๙ ครั้ง หลังจากนั้น พูดเท็จ 
สักครั้งเดียว ตอนหลังเขาทราบวาเราพูดเท็จ คำพูดเท็จ  
คำโกหกคำเดียว จะมีน้ำหนักมากกวาคำจริงทั้ง ๙๙ คำ 
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เพราะอะไร เพราะวาเรารูวาเขาโกหกเราไดแคครั้งเดียว 
และรูวาในเหตุการณที่เขาเห็นสมควร เขากลาโกหกเราได 
และเขารูวาตัวเรานี่ก็กลา 

  ถึงแมวาเรามีเหตุมีผลอยางไร นั่นไมเปนประเด็น 
ประเด็นคือวาไว ใจไมไดรอยเปอรเซ็นตเหมือนที่คิด และ 
พอเราพูดโกหก เราโกหกครั้งเดียวก็คงไมจบ เพราะวา 
เดี๋ยวมันก็ตองสานตอ อยูไปอยูมาแทบจะจำไมไดวาเร่ืองนี้
เคยพูดไววาอยางไร พูดกับคนน้ีก็พูดอยางหนึ่ง พูดกับคน
นั้นก็พูดอยางหนึ่ง สับสนวุนวาย เราตองการความสุขใน
ครอบครัว ความสุขในชุมชน เราก็พยายามที่สุดที่จะไมพูด
สิ่งที่ ไมเปนจริง พระพุทธเจาทานเคยตรัสคำหนึ่งฟง 
แลวนาสะดุง ทานบอกวาสำหรับคนที่กลาโกหก ไมมี 
ความชั่วใดที่คนนั้นทำไมไดใดที่คนนั้นทำไมได
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  ขอที่หา เรื่องการดื่มการเสพส่ิงที่ทำใหมึนเมา
ทำใหสตินอยลง  เหลาทุกชนิดละลายความละอาย  ไม
เคยเห็นคนกินเหลาแลวฉลาดขึ้น ไมเคยเห็นคนไหนกิน
เหลาแลวสุภาพขึ้น ไมเห็นคนไหนกินเหลาแลวนารักขึ้น 
พอกินเหลาแลวมีแตหยาบลง 

  ตอนที่มาเมืองไทยปแรก เกือบ ๓๐ ปที่แลว 
ประทับใจคนไทยมาก โอ ทำไมสุภาพ ออนโยนเรียบรอย  
อยูที่วัดปาพงที่อุบลไดสักระยะหน่ึง จำเปนตองเดินทาง
กลับกรุงเทพฯ ไปตอวีซา นั่งรถไฟตอนกลางคืน ดึกๆ 
ตองการเขาหองน้ำ ตองผานที่เขากินเหลากัน โอ ทำไม
เวลาปกติธรรมดา คนไทยคนอังกฤษดูตางกันมาก แตหลัง
จากกินเหลาแลว ทำไมดูเหมือนกันเลย กลายเปนชาติ
เดียวกัน นาเกลียดพอๆ กัน !

  เรื่องของศีลขอนี้ มันจะมีเหตุผลที่นาฟง หรือวา
เราจะเห็นประโยชนในการรักษาไดงาย ตอเมื่อเราสนใจใน
การพัฒนาชีวิตตัวเอง ถายังไมสนใจในการพัฒนาตัวเองมัน
ก็ยั ง ไม เห็นจะเปนปญหาอะไร แตพอเราเปนผูที่ มี
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อุดมการณในการพัฒนา อยางเชนเรื่องความละอายตอ
บาป ความเกรงกลัวตอบาป ฝกใหเปนผูมีสติ มีสมาธิ  
มีปญญา สนใจในการที่จะพัฒนาคุณธรรมตางๆ เราจะเห็น
ทันทีวา การดื่ม ไมวาเปนเหลา ไวน เบียร เปนอะไรก็แลว
แต การสูบกัญชาหรือการทานยาตางๆ  ลวนแตเปนสิ่งที่มี
ผลตอจิตใจเราในทางตรงขามกับสิ่งที่ควรจะเปน 

 อาตมาจะยกตัวอยางใหฟง สมมติวาจากนี้เราจะเดิน
ทางไปกรุงเทพฯ คือมีจุดหมายปลายทาง ถาถามวาจากนี้ที่
หนาไรทอสี เลี้ยวซาย ถูกหรือผิด ถูกตองนะ ไปถึง 
ปากทาง เลี้ยวขวา แลวเลี้ยวซาย ถูกไหม ถูก ลงไปผาน
สระบุรี ถูกไหม ถูก คือเราจะตอบคำวาถูก คำวาผิดไดเลย 
เพราะมีจุดหมายปลายทาง  

 แตถาจะเดินทางไปแบบขับรถเลน บอกวาไปถึงบาน
โนนบานนี้ เลี้ยวซาย เล้ียวขวา เลี้ยวซายถูกไหม กรณีนี้
เราไมรูจะตอบอยางไร ถาขับรถเลน มันไมมีถูกมีผิด  
มันแลวแต อยากไปซายก็ไดอยากไปขวาก็ได มันไมใชเรื่อง
ของถูกของผิดเพราะวาขับรถเลน  แตถาขับรถมีจุดหมาย

สังคมรมเย็น  จิตใจเปนสุข๒๖



ปลายทาง พูดไดทันทีวาเลี้ยวซายถูก 

  ในทำนองเดียวกัน ถาชีวิตเราไมมีเปาหมายอะไร
นอกเหนือจากวาสนุกสนานอยูในปจจุบัน กินเหลาถูกไหม 
ก็พูดยาก นอกจากวาจะพูดเรื่องผลกระทบตอสุขภาพกาย 
ก็คงพูดได แตถาตองการจะพัฒนาตัวเอง ตองการจะมีชีวิต
ที่ราบรื่น และชีวิตชุมชนที่สงบปลอดภัย ก็ตองงดเวนจาก
เรื่องเหลานี้ 

  ในระยะหลังมีการเปดเผยเรื่องปญหาในครอบครัว 
สมัยกอนคนปดบังกันหมด อยางเชนเร่ืองการประทุษราย
กัน จะเปนการลวงละเมิดทางเพศ หรือการคุกคามดวยการ
ใชความรุนแรงตางๆ ผูที่ทำสวนมากก็จะเปนผูปกครอง 
และเปนผูปกครองที่เมา คือพอเมาแลวความยับยั้งชั่งใจลด
นอยลง ถามีกิเลสมีความคิดที่ไมดี มันก็พรอมที่จะออกมา
ในทางที่เปนบาปกรรมได อันนี้เปนสิ่งที่สังเกตไมยาก

  เร่ืองอุบัติเหตุบนถนนก็เปนอีกขอหนึ่งซ่ึงเปนผล
จากการดื่มเหลา ขอคิดอีกขอหนึ่งคือหลายคนที่ทานเหลา
ในระดับไมถึงขั้นเมา และจะคิดวาไมเปนไร ไมผิดกฎหมาย 
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และไมถึงกับนาเกลียดมาก แตวาอยางนอย ทำใหการ 
พัฒนาตัวเองไมกาวหนา  

  อีกประเด็นหนึ่งคือทุกครั้งที่เกิดมีความทุกขทางใจ 
มีความเครียด มีความกดดัน หรือซึมเศราหรืออะไรก็แลว
แต เกิดนิสัยวากินเหลาเพื่อเปลี่ยนอารมณ เปลี่ยนอารมณ
ดวยการกินเหลา เรียกวาครึกครื้นสักหนอยหนึ่ง ลืมปญหา
ชั่วคราว มันก็กลายเปนนิสัย 

  พอถึงปใดปหนึ่งเวลาใดเวลาหนึ่งที่เกิดมีปญหา
วิกฤตมาก ทุกขมากกวาที่เคยเปนในชีวิต คนที่มีนิสัย 
แกทุกขดวยเหลาจะมีโอกาสเปนโรคขี้เหลาไดงาย ติดเหลา
งอมแงมเพราะมีนิสัยอยูแลว คือไมเคยฝกวิธีที่จะบริหาร
อารมณ ที่จะรูจักแกปญหาในทางที่เปนธรรมชาติ เอาแบบ
งายท่ีสุด เร็วที่สุด เกิดเบื่อหนายเกิดเซ็งก็กินเหลา นอน 
ไมหลับก็กินยา เอาอะไรที่มันงายที่สุดเร็วที่สุด พออายุมาก
ขึ้น ๓๐ ป ๔๐ ป กลายเปนคนออนแอ กลายเปนคนท่ี 
แกปญหาตัวเองไมคอยเปน นี่คือโทษของมัน

  

สังคมรมเย็น  จิตใจเปนสุข๒๘



  





 ในภาคปฏิบัติในชีวิตประจำวัน  ถาเอา  
การนั่งสมาธิ เดินจงกรม เปนวิชาบังคับ ในสวน 
การทำวัตร สวดมนต ก็ เอาเปนวิชาเ ลือกได   
หมายถึงวาถาอยูที่บาน แลวอยากจะทำความเพียร
ตอนเชา หรือตอนเย็น เราสามารถแบงเวลาให
เหมาะกับตัวเรา กับจริตนิสัยของเรา บางคนชอบ
สวดมนต ก็สวดมนตยาวหนอย ชอบนอยก็สวดสั้น 
ไมตองมาก ๕ นาที ๑๐ นาที ก็พอ

๒  สูความราเริง ผองใส  
อานิสงสการสวดมนตทำวัตร และการเจริญพระพุทธมนต

การสวดมนตทำวัตร

พระอาจารยชยสาโร ๓๑



 จุดประสงคของการสวดมนต ประการหนึ่งคือ
เปนการปลูกฝงหรือ สรางความรูสึกสมานสามัคคีในชุมชน  
เริ่มตนตอนเชาสวดประสานเสียง ทำวัตรสวดมนตเปนสิ่ง 
ที่ทำใหเรารูสึกวาเปนหมูเดียวกัน  

 ขอที่สองคือเปนโอกาสที่ เราจะทบทวนคำสอน 
ของพระพุทธศาสนาของเรา เปนการตั้งตนไวดีสำหรับ 
วันใหม ถาเราทองบทสวดมนตเราจะรูสึก เหมือนมีเพื่อน 
หรือเหมือนมีอาจารยติดตัวเราไป บางทีในชีวิตประจำวัน 
เกิดเหตุการณ สถานการณบางอยาง คำสวดมนตก็ผุด 
ขึ้นมาในใจ ทำใหเรา รูสึกตัว ตั้งสติได 

 ประการท่ีสาม ในชีวิตประจำวันซ่ึงมีกิจกรรมตางๆ
มากมาย บางทีจะเขาหองพระ จะทำสมาธิ จิตใจยัง 
ไมพรอม ยังคิดฟุงซานวุนวาย การเริ่มจากการทำวัตร 
สวดมนต ก็เปนวิธี เปนอุบายในการเปลี่ยนอารมณ  จาก
อารมณทางโลก มาสูอารมณทางธรรม เราสวดมนตไมใช
วาสักแตวาสวด แลวปลอยใหจิต ไปคิดเรื่องอื่น จิตใจตอง
อยูกับการสวด จะอยูกับเนื้อหา หรือจะอยูกับเสียง 

สูความราเริง  ผองใส๓๒



ก็ไมสำคัญ แตเปนการฝกจิตใหอยูในปจจุบันในระดับตนๆ 

 ประการที่สี่ ถาบางคนชอบรองเพลง ชอบเสียง  
ก็มีความสุขในการทำวัตรสวดมนต ในการทำสมาธิ  
ไมวาเราทำดวยวิธีไหนก็ตาม สิ่งหนึ่งที่ตองการ หรือวาเปน
จุดเริ่มตนของสมาธิจริงๆ เปนสิ่งที่ทานใหชื่อวาปราโมทย 
ปราโมทยคือรูสึกดี รูสึกสบาย ปราโมทยเปนความรูสึก  
ถาเราหลอเลี้ยงมันไว มันกลายเปนปติ ปราโมทยนำไป 
สูปติ ปตินำไปสูสุข สุขเปนฐานของสมาธิ

 ประการสุดทาย ธรรมชาติของจิตใจคน ถาตองการ
ใหจิตสงบ ตองผานความสุขกอน ถาจิตใจไมมีความสุข 
จะไมสงบ การทำวัตรสวดมนต ถาเราทำอยางต้ังอกตั้งใจ 
จะนำจิตไปสูปราโมทย หรืออาจจะเลยไปถึงปติก็ได ถาได
ปราโมทย หรือปติแลว นั่งสมาธิ จิตใจจะสงบเร็ว อันนั้น 
จะเรียกวาพรสวรรค หรือเปนบารมีของคนบางคนที่ทำวัตร
สวดมนตแลวทำใหเกิดปติ ซึ่งเหมือนกับเปนทางลัด   
สวนมากคนตองการทางลัดไปสูสมาธิ สิ่งใดที่จะเกิดปติ 
ในสิ่งดีงาม สิ่งนั้นเปนทางลัดไปสูสมาธิ

พระอาจารยชยสาโร ๓๓





 เสียงของการสวดเปนฉากของความ
สงบ เราดูลมหายใจเขา ลมหายใจออก  
ถาจิตใจเราสงบในขณะที่ฟงพระสวดมนต
นั้นจะเกิดปติในธรรมได นอกจากมนุษย 
ทั้งหลายท่ีมาฟง ก็เชื่อวา เทพ เทวดา 
ทั้งหลายทานชอบฟง

 กอนจะขึ้นนะโม จะมีพระองคที่สาม 
ในคณะสงฆที่จะชุมนุมเทวดา จะเชิญชวน
เทวดามาฟงดวย ถือวาเปนสิริมงคลแกบาน 
พระสวดภาษาบาลีเปนภาษาที่ถือวาสวด 
กันมา ๒๕๐๐ กวาปที่ผานมา

         การเจริญพระพุทธมนต * 
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 บทสวดบางบทเปนพระสูตร เปนคำส่ังสอนของ
พระพุทธองค มีความหมายลึกซึ้ง บางบทเปนการกลาว
สรรเสริญคุณพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ 

 สวนที่เปนพระสูตรถือวาเปนคำที่ออกจากพระโอษฐ
ขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาเอง

 คำท่ีกลาวสรรเสริญคุณพระพุทธ พระธรรม และ 
พระสงฆเปนคำกลาวสรรเสริญสิ่งสูงสุด จึงถือวาเปน 
สิริมงคล ในการท่ีพระสงฆไดรักษาภาษาบาลี ไดรักษา 
คำสอนของพระพุทธองค ไวอยางดีตลอด ๒๕๐๐ ป

 ทุกวันนี้พระเราสวดก็มีความปลาบปลื้มใจว า 
สามารถสวดเหมือนที่พระสาวกในสมัยพุทธกาลทานสวด 
เสียงของพระสวดทุกวันนี้ก็ไมตางกันกับในสมัยพุทธกาล 

 ถาเราสามารถกลับไปในอดีต ไปในบานคนอินเดีย 
ที่นับถือพุทธในสมัยกอน หรือวาไปในประเทศพมา  
ศรีลังกา หรือเมืองที่นับถือพุทธศาสนาตลอด ๒๐๐๐  
กวาป 
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 เวลานิมนตพระสงฆเจริญพระพุทธมนต ก็จะคลายๆ
กับการสวดเจริญพระพุทธมนต ในปจจุบัน เรียกวาเปน 
การยืนยันในสายสัมพันธระหวางชาวพุทธเราในปจจุบัน  
กับชาวพุทธเราในอดีต เปนการยืนยันในสายสัมพันธ
ระหวางชาวพุทธในเมืองไทยทุกวันนี้ กับชาวพุทธใน 
ศรีลังกา ชาวพุทธในพมา ชาวพุทธในเขมร และชาวพุทธ 
ทั่วโลก 

 มีสวดในบานก็สวดบทเดียวกัน แตวาเสียงอาจจะ 
ไมตรงกันที เดียว การออกเสียงในบางสวนอาจจะ 
ไมเหมือนกัน แตคลายกันมาก

 ฉะนั้นการเจริญพระพุทธมนตก็เปนพิธีกรรมอยาง
หนึ่ง เปนพิธีกรรมที่มีความหมาย ขอใหเราถือวาเปน
โอกาสที่เราจะน่ังสงบเงียบ ดูลมหายใจเขา ลมหายใจออก  
ใหเรามีความสุขกับการฟงสวดเจริญพระพุทธมนต

*  ธรรมบรรยาย ในพิธีทำบุญวันเกิด ณ บานไรทอสี กรกฎาคม ๒๕๔๗
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๓  ที่พึ่งอยางยิ่ง 
คุณพระพุทธ คุณพระธรรม คุณพระสงฆ

 ในพระพุทธศาสนา เรามีสิ่งที่ทาน
เรียกวา ไตรสรณคมน สรณะ แปลวาที่
พึ่ง กอนที่เราจะคุยในเรื่องความหมาย
ของคำวา พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ 
ควรจะถามตัวเองวาในชีวิตตัวเราเอง 
มีอะไรเปนที่พึ่ง ท่ีพึ่งนี้ไว ใจไดมากนอย
แคไหน ที่พึ่งคืออะไร จำเปนไหม ที่ตอง
มีที่พึ่ง ไมมีที่พึ่งจะเปนอะไรไหม อันนี้ 
ก็คือตัวอยางของคำถามท่ีเราควรจะ
สนใจศึกษา

พระอาจารยชยสาโร
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  คนเราเกิดมาแลวไมมีสิทธิมนุษยชนอะไร นั่นเปน
เรื่องสมมติ และขอตกลงของสังคม สิทธิของเรามีแควา 
ตอจากน้ีไปเราตองแกลงทุกวัน นี่อายุยังนอย ยังไม ๔๐ 
ความแกลงนั้นถูกปดบังเอาไว  เรียกวามันซอนเรน  
มันมองไมเห็น มันอาจจะเรียกวา “แกขึ้น” ก็ได แตพอถึง
อายุสัก ๔๐ มันก็เริ่มจะเห็นวามีอะไรบางสิ่งบางอยางไม
เหมือนแตกอน เรียกวาเริ่มจะ “แกลง” แกขึ้นๆ ถึงสัก ๔๐ 
แลวก็แกลง จากนั้นก็มี แก เจ็บ ตาย น่ีคือสิ่งที่เปน
ธรรมชาติของมนุษย 

  

ที่พึ่งอยางยิ่ง๔๐



 บางศาสนาสอนวาเรื่องสำคัญของชีวิตคือความ
สัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สิ่งสูงสุด หรือ 
พระผูเปนเจา หรือแลวแตจะเรียก  สวนในพุทธศาสนาสอน
วาส่ิงที่สำคัญที่สุดคือการถามตัวเอง ในเมื่อเราเกิดแลว 
และตอจากนี้ไปตองแก ตองเจ็บ ตองตาย ในเมื่อชีวิตเรา 
มีเวลาจำกัด แตไมมีใครทราบวาจะจำกัดมากนอยแคไหน  
วาเราจะอยูไดสักก่ีป ก่ีสิบป เราควรจะอยูอยางไร เราควร
จะอยูเพื่ออะไร นี่คือเรื่องของศาสนาโดยตรง
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  เคยมีคนถามพระพุทธเจาวา ทำไมตองมีศาสนา 
ไมมีไมไดหรือ จำเปนอะไร พระพุทธเจาทานตอบวา 
ตองมีศาสนา เพราะคนเรามีความเกิด แก เจ็บ ตาย  
เปนธรรมดา ถาคนเกิดแลวไมแก ไมเจ็บ ไมตาย ไมตองมี
ศาสนาก็ได สิ่งที่จะเปนที่พึ่งแกเราได คือสิ่งท่ีทำใหเรา
ปลอดภัย ไมใชแครูสึกปลอดภัยอยางเดียว บางสิ่ง 
บางอยางหลอกลวงทำใหเรารูสึกปลอดภัย แตเราไม
ปลอดภัยจริง อยางเชน ขับรถยี่หอดีๆ ขับรถเร็ว เราจะ
รูสึกปลอดภัย แตถาไมระวังก็เกิดอุบัติเหตุไดเหมือนกัน

  สิ่ งที่พระพุทธศาสนาถือว า เปนที่พึ่ ง ไดก็คือ 
พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ พระพุทธเจาคืออะไร หรือ 
คือใคร เราคงเคยไดอานพุทธประวัติบาง วาพระพุทธเจา
เกิดเปนเจาชายสิทธัตถะ ในวงศศากยะ ปจจุบันอยูใน
บริเวณเขตของประเทศเนปาล ตอนนั้นทานยังไมเปน
พระพุทธเจา พระพุทธเจาเราเรียกวาเปนตำแหนง คือกอน
พระพุทธเจาองคปจจุบัน เคยมีพระพุทธเจาองคกอนๆ
จำนวนมาก ที่เรารูจักคือองคปจจุบัน ผูที่ไดรับตำแหนง
เป็นพระพุทธเจ้าในยุคนี้  คือผู้ที ่เกิดเป็นเจ้าชายสิทธัตถะ 
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  ทำอยางไรทานจึงไดรับตำแหนง เพราะทานทำ 
ความเพียร ตั้งใจ จนสามารถละความโลภ ความโกรธ 
ความหลง สิ่งที่เปนมลทินอยูในจิตใจไดทั้งหมด เรียกวา
โดยสิ้นเชิง ละในลักษณะท่ีกลับมากำเริบไมได เรียกวา
หมดแลว พรอมกับการละส่ิงที่ ไมดีทั้ งหลายท้ังปวง 
พระพุทธองคทำสิ่งที่ดีงาม ใหถึงที่สุด ใหสมบูรณบริบูรณ 
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  ส่ิงท่ีเราถือวาเปนคุณธรรมเดนชัดท่ีสุดในพระทัย 
ของพระพุทธเจามีสามประการ หน่ึง คือ ปญญา สอง  
ความกรุณา และ สาม ความเปนอิสระจากกิเลส หรือบางที
เรียกวาความบริสุทธ์ิ ความบริสุทธ์ิกับความเปนอิสระถือวา
เปนอันหน่ึงอันเดียวกัน บางคนจะเนนแตฝายลบอยางเดียว 
วาทานละน่ันละน่ี เหมือนกับวาละหมดไมมีอะไรเลย  
แตไมใชอยางน้ัน พอส่ิงท่ีไมดีหมดไป ส่ิงท่ีดีก็สามารถเจริญ
งอกงามถึงจุดสมบูรณบริบูรณ

  เราถือวาพระพุทธเจาเปนตำแหนงของผูที่ถึงสิ่ง
สูงสุดที่มนุษยเราควรจะได เจาชายสิทธัตถะคือผูที่ได 
บรรลุเปนพระสัมมาสัมพุทธเจา เปนผูพิสูจนถึงศักยภาพ
ของมนุษย 

  มุมมองตอมนุษยของแตละศาสนาไมเหมือนกัน 
ศาสนาสวนใหญมองวามนุษยมีบาปเดิมหรือมีสิ่งที่ไมดีเปน
สวนหนึ่งของชีวิต เปนสวนที่รับมาและไมมีโอกาสไมมีสิทธิ์
ที่จะไดพนจากสิ่งนั้น ถือวาเปนมนุษยแลว ตองเปนอยาง
นั้น สำหรับศาสนาเหลานั้น คำถามคือเมื่อเปนคนที่มีบาป

ที่พึ่งอยางยิ่ง๔๔



อยูในใจ ควรจะทำชีวิตอยางไรใหดีที่สุด 

  ทางพุทธศาสนาไมเห็นดวยกับความคิดเชนนั้น  
เราถือวาพระพุทธเจาเปนผูพิสูจนวา มนุษยเรามีศักยภาพ
ในตัวเองที่จะหลุดพนจากสิ่งที่ไมดีทั้งปวงได แลวทำสิ่งท่ีดี
ที่งามใหถึงที่สุดไดดวยความเพียรพยายามของตัวเอง  
พุทธศาสนาเอามนุษยเปนศูนยกลาง เราไมเชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์
สิทธิ์ที่จะดลบันดาลใหเปนนั่นเปนนี่ ไมเชื่อวามีใครสราง 
ไมเชื่อวามีใครจะใหรางวัลเรา จะลงโทษเรา  

  เราเช่ือวามนุษยเปนผูที่มีศักยภาพสูง และเชื่อวา
ถาทำถึงที่สุดแลว เปนพระพุทธเจาก็ดี เปนพระอรหันตก็ดี  
แมแตพระพรหม แมแต เทวดา ยอมกราบยอมไหว  
เพราะถือวามนุษยที่พัฒนาถึงที่สุดแลวยอมเปนผูสูงสุดใน
จักรวาล  นี่คือความเชื่อในพระพุทธศาสนา

  การที่พระพุทธเจาปรากฏขึ้นในโลก ก็เพราะ 
เจาชายสิทธัตถะเปนผูคนพบหลักความจริง หลักความจริง
นั้นใหชื่อวา “ธรรมะ” คือหลักความจริงที่ทานเขาถึง  
หลังจากทานบรรลุธรรมแลว พระพุทธองคทรงเปดเผย 

พระอาจารยชยสาโร ๔๕



ทรงแจกแจง อธิบายขยายความ ส่ังสอนคนอื่นว า  
ทำอยางไรคนทั่วไปไมวาเปนผูชาย ผูหญิง ไมวาเปนใคร
ก็ตาม จะสามารถเขาถึงสิ่งที่พระองคไดเขาถึง 

  สิ่งทั้งหลายที่พระพุทธเจาทานสอนที่ เรียกวา
ธรรมะ คือธรรมะระดับมรรค ไดแกวิธีการเทคนิค ขอวัตร
ปฏิบัติตางๆ และธรรมะที่เขาถึงดวยการปฏิบัติตามมรรค 
ทานใหชื่อวา ผล และกลายเปนมรรค ผล นิพพาน 

  นิพพานไมใชสถานที่ที่ไหน แตเมื่อใครก็ตาม
ทำลายกิเลสและความทุกขที่ เปนผลของกิเลสทั้งปวง 
และทำสิ่งที่ดีงามใหถึงที่สุดแลว ผูนั้นเขาถึงนิพพาน ถึง
จะยังมีชีวิตอยูทุกวันนี้ก็เรียกวาเขาถึงนิพพาน  หายใจเขา 
หายใจออกเหมือนคนธรรมดา แตวาทานเขาถึงนิพพาน
แล้ว ไม่ใช่ว่าจะต้องไปที่ไหนถึงจะเป็นการเข้าถึงนิพพาน

  หลังจากพระพุทธองคทรงปรินิพพาน ภาษา
ธรรมดาเรียกวา ตาย ตอนอายุ ๘๐ ผูเปนสาวกสงฆ ซึ่งมี 
ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา นักบวชชาย นักบวชหญิง
ฆราวาสทางฝายชาย ฝายหญิง มีหนาที่รักษาคำสอนเอาไว 

ที่พึ่งอยางยิ่ง๔๖



ไม่ให้เสื ่อม ไม่ให้เพี ้ยน อันนี ้ก็เป็นหน้าที ่ข้อแรก 

  หนาที่ขอที่ ๒ คือตองปฏิบัติดวย ใหเขาถึงธรรม 
ระดับผล หลังจากพระพุทธเจาปรินิพพานแลว หนึ่ง  
ตองรักษาธรรมะระดับมรรค คือวิธีการตางๆ คำสอนตางๆ 
ไมใหหาย ไมใหเสื่อม ขอที่สอง คือตองมีสวนหนึ่งเรียก
วาผูที่มีศรัทธาแรงกลา ปฏิบัติใหเขาถึงธรรมะระดับผล 
ไมใหธรรมะระดับนั้นหายไป 

  พระสงฆที่เปนนักบวช สถาบันสงฆมีหนาที่นี้โดย 
ตรง ตองรักษาทั้ง ๒ อยาง ทุกวันน้ีที่พวกเรามีโอกาส 
ศึกษาและปฏิบัติธรรม ก็เพราะมีพระสงฆตั้งแตสมัย 
พุทธกาลเปนผูรักษาคำสอนเอาไว ไมใหหาย ไมใหเสื่อม  
ไมใหเพี้ยน และมีผูปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เปนผูพิสูจน 
ความจริง เปนพยานวา การปฏิบัติมีผลจริง

  ผูปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ผูเปนพระอริยะเจาทั้ง
หลายถือวาเปนเนื้อนาบุญ เนื้อนาบุญหมายถึงวา ทำบุญ 
กับทาน เขาไปปฏิบัติกับทาน รับคำสอนของทานเอาไป
ปฏิบัติ ดูแลทานในระดับที่เหมาะสมแกสมณะบริโภค  
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คือไมหรูหรา ฟุมเฟอย ใหพอดีกับการทำหนาที่ของ 
ทาน ถือวาไดบุญมาก

  การที่มีพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ เปนที่พึ่ง 
พระพุทธเจาทานเปนผูที่คนพบความจริง เปนผูอุดม
สมบูรณ เปนผูสั่งสอนสิ่งที่เปนประโยชนที่สุดแกชีวิตของ
มนุษย เรารูวาพระพุทธเจาสอนแตสิ่งที่นำไปสูประโยชน
และความสุขแกมนุษยทุกคน 

  ถาเราถือพระพุทธเจาเปนที่พึ่ง คือเชื่อในคำสั่ง
สอน ในการตรัสรูของทานวา ทานตรัสรูจริง เราถือวาทาน
เปนผูที่นำไปในทางที่ถูกที่ควร ถาเราศึกษาและปฏิบัติตาม
ที่พระพุทธเจาสอน ชีวิตเราจะไมเปนหมัน ชีวิตเราจะมีแต
ความสุข ความเจริญ 

  สิ่งที่ปฏิบัติจริง สิ่งที่ศึกษาจริงๆ ส่ิงที่มีผลตอ
จิตใจ และชีวิตเราจริงๆ คือตัวธรรมเปนที่พึ่ง พระสงฆเปน
ที่พึ่ง เพราะทานเปนเนื้อนาบุญ เปนพยาน และเปนผูนำ 
เรามีพระพุทธ พระธรรม พระสงฆเปนที่พึ่ง ซ่ึงคือจุดเริ่ม
ตนของการปฏิบัติ 

ที่พึ่งอยางยิ่ง๔๘



  ทุกวันนี้ การทำสมาธิ เปนเรื่องที่ไดรับความนิยม 
ทั่วโลก สมัยที่อาตมาอยูที่วัดปานานาชาติ มีบอยครั้ง 
ที่ชาวตะวันตกมาที่วัด บอกวาไมสนใจพระพุทธศาสนา แต
สนใจในเรื่องสมาธิ อยากจะรูวิธีทำสมาธิ เขาเขาใจวาการ
นั่งสมาธิ เหมือนกับเปนเทคนิคอยางหนึ่งที่สามารถเอาไป
ใชโดยไมตองสนใจในหลักคำสอนอ่ืนๆ ซ่ึงก็จริงอยูใน
ระดับหนึ่ง ในระดับที่วาทำสมาธิ ไมวาวิธีไหน ก็อาจจะได
ผอนคลาย ไมตึงเครียดมาก 

  แตในความเห็นของอาตมา การทำสมาธิแบบนั้น 
นาเสียดาย เพราะจะไดประโยชนจากการฝกจิตนอย ยิ่งถา
ไมเขาใจความสัมพันธกับสวนอื่นของการพัฒนาชีวิต  
อยางที่ทานเรียกวา ศีล และปญญา ผลจะไมดีเทาที่ควร 

  น่ีเปนเรื่องที่จะอธิบายสั้นๆ เรื่องพระพุทธ พระ
ธรรม พระสงฆ ทานเปรียบเทียบอยางน้ีวา พระพุทธเจา
เหมือนหมอ หมอที่วาเกงที่สุด ธรรมะเหมือนยารักษาโรค 
และสังฆะเหมือนผูที่เคยทานยาของหมอและหายแลว

พระอาจารยชยสาโร ๔๙



  เราก็มีความซาบซ้ึง ความศรัทธาในหมอ ผูรักษา
โรคไดเกงที่สุด เรามีศรัทธาวา ยาของหมอเปนยาท่ีดีมาก 
และที่เราเชื่อในยาได ก็เพราะมีคนไขหลายคนที่เคยทานยา
แลวหาย อันนี้เรียกวาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ บางที
ทานเปรียบเทียบพระพุทธเจา เปนเมฆฝน ธรรมะคือฝน 
สังฆะหรือสงฆ เหมือนกับพืช พื้นดินที่รับน้ำฝนจนกระทั่ง
เจริญงอกงาม

  น่ีเปนคำอธิบายเบื้องตน เรื่องพระพุทธ พระธรรม 
พระสงฆ 

ที่พึ่งอยางยิ่ง๕๐



น า ม เ ด ิม               ฌอ น  ชิเ วอร ต ัน  (S ha un C h i ver ton )

 พ.ศ.  ๒๕ ๐๑                 เก ิด ที่ ปร ะ เ ทศอังก ฤษ

พ.ศ .   ๒๕๒ ๑               ไ ดพบ กับ พ ระอาจา รยสุเ ม โธ

            (พระราชสุเมธาจารย วัดอมราวดี ประเทศอังกฤษ)  

              ที่วิหารแฮมสเตด ประเทศอังกฤษ

           ถือเพศเปนอนาคาริก (ปะขาว)      

           อยูกับพระอาจารยสุเมโธ ๑ พรรษา  

              แลวเดินทางมายังประเทศไทย

พ.ศ. ๒๕๒๒              บรรพชาเปนสามเณร ที่วัดหนองปาพง 

              จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ. ๒๕๒๓              อุปสมบทเปนพระภิกษุ ที่วัดหนองปาพง 

              โดยมีพระโพธิญาณเถร (หลวงพอชา สุภัทโท) 

              เปนพระอุปชฌาย

พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๔๔             รักษาการเจาอาวาส วัดปานานาชาติ 

              จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ. ๒๕๔๕ - ปจจุบัน        พำนัก ณ สถานพำนักสงฆ 

              จังหวัดนครราชสีมา

ชยสาโร ภิกขุ



ความ เปน มา 

   มูลนิธิ ปญญา ประทีป   จัด ตั้ง โดย คณะ ผู บริหาร โรงเรียน ทอ สี     ดวย ความ รวม มือจาก คณะ ครู   

ผูปกครองและ ญาติโยม ซึ่ง เปน ลูก ศิษย พระ อา จาร ยชย สาโร   กระทรวง มหาดไทย อนุญาต ให จด ทะเบียนเปน 

นิติบุคคล อยาง เปน ทางการ   เลข ท่ี ทะเบียน   กท .   ๑๔๐๕   ต้ัง แต วัน ท่ี   ๑   เมษายน     ๒๕๕๑ 

 

 วัตถุประสงค 

                 ๑ )     สนับสนุน การ พัฒนา สถาบัน การ ศึกษา วิถี พุทธ ที่ มี ระบบ ไตร สิกขา ของ พระพุทธศาสนา เปน หลัก   

                 ๒ )     เผยแผ และ หลกั ธรรม คำ สอนผาน การ จัดการ ฝก อบรม   และ ปฏิบตั ิธรรม   และ การ เผยแผ สือ่ ธรรมะ 

รูปแบบตางๆ โดยแจก เปน ธรรม ทาน

        ๓ )    เพิ่มพูน ความ เขาใจ ใน เรื่อง ความ สัมพันธ ระหวาง มนุษย   และ สิ่ง แวดลอม    สนับสนุนการ พัฒนา 

ที่ ยั่ง ยืน   และ สง เสริม การ ดำเนิน ชีวิต ตาม หลัก ปรัชญา เศรษฐกิจ พอ เพียง

                  ๔ )    รวม มือ กับ องคกร การ กุศล อื่นๆ   เพื่อ ดำเนิน กิจการ ที่ เปน สาธารณประโยชน 

          

 คณะ ที่ ปรึกษา 

   พระ อา จาร ยชย สา โร เปน องค ประธาน ที่ ปรึกษา    โดย มี คณะ ท่ี ปรึกษา เปน ผูทรง คุณ วุฒิ ใน สาขา 

ตางๆ  อาทิ   ดาน นิเวศวทิยา   พลังงาน ทดแทน   ส่ิง แวดลอม   เกษตร อินทรยี   เทคโนโลย ีสาร สนเทศ   วทิยาศาสตร 

สุขภาพ   การ เงิน   กฎหมาย   การ สื่อสาร   การ ละคร   ดนตรี   วัฒนธรรม   ศิลปกรรม   ภูมิ ปญญา ทอง ถิ่น    

 คณะ กรรมการ บริหาร มูลนิธิ 

 มูล นิธิ ฯ   ได รับ เกียรติ จาก ทาน รอง ศาสตราจารย นาย แพทย ปรีดา   ทัศน ประดิษฐ เปน ประธาน 

คณะกรรมการ บริหาร   และมีคุณ บุบ ผา สวัสดิ์   รัช ช ตา ตะ นันท    ผูอำนวยการ โรงเรียน เปน เลขาธิการ มูล นิธิ ฯ 

 

 การ ดำเนิน การ 

   •   มูล นิธิ ฯ    เปนผูจัด ตั้ง โรงเรียน มัธยม ปญญา ประทีป   ใน รูป แบบ โรงเรียน บม เพาะ ชีวิต  เพื่อดำเนิน 

กิจกรรม ตางๆ  ดาน การ ศึกษา วิถี พุทธ   ใหบรรลุวัตถุประสงคของมูลนิธิฯ ขางตน โรงเรียนนี้ตั้งอยูที่ 

บานหนองนอย อำเภอปากชอง  จังหวัดนคราชสีมา 

   •  มูล นิธิ ฯ   รวมมือกับ โรงเรียน ทอ สี   ในการ ผลิต  และ เผยแผ สื่อ ธรรมะ  แจก เปน ธรรม ทาน  

ผานกองทุน สื่อ ธรรมะ  โดยในสวนของโรงเรียนทอสีฯ ไดดำเนินการตอเนื่อง  ตั้ง แต   ป   พ . ศ .   ๒๕๔๕     

มูลนิธิ ปญญา ประทีป



ราย ชื่อ หนังสือ ธรรมะ ที่ จัด ทำ โดย โรงเรียนทอสี เพื่อกอทุนสื่อธรรมะ

หนังสือ ธรรมะ โดย พระ อา จาร ยชย สาโร 

            ๑ .    ทำไม   ฉบับ ป   พ . ศ . ๒๕๔๘   
   พิมพ คร้ัง ท่ี   ๑   -   ๑๖   มกราคม  ๒๕๔๘   -   มกราคม   ๒๕๕๐     จำนวน   ๖๙,๓๐๐   เลม 
             ๒ .    ทำไม   ฉบับ ตัว อักษร  ใหญ     
   พิมพ ครั้ง ท่ี   ๑   -   ๓   พฤษภาคม   -   สิงหาคม  ๒๕๕๑     จำนวน   ๒๑,๕๐๐   เลม 
             ๓ .    ทุกข ทำไม     พิมพ คร้ัง ท่ี   ๑   -   ๖   ตุลาคม  -   พฤษภาคม    ๒๕๕๐     จำนวน   ๒๕,๕๐๐   เลม             
           ๔ .    ชีวิต คือ การ ทาทาย      พิมพ ครั้ง แรก     ป   พ . ศ . ๒๕๓๘ 
    ฉบับ จัด รูป เลม ใหม  พิมพ ครั้ง ท่ี   ๒   -   ๓   กันยายน    ๒๕๔๘   -   ตุลาคม    ๒๕๕๐    จำนวน   ๑๓,๐๐๐   เลม 
             ๕ .    ไฮ เทค   ไฮ ทุกข    พิมพ ครั้ง แรก   ใน ฉบับ รวม เลม   “ ใกล ตัว ”   ป   ๒๕๔๒ 
   ฉบับ แยกเลมเดี่ยว   พิมพ ครั้ง ท่ี   ๑   -   ๒  ตุลาคม   ๒๕๔๘   -   สิงหาคม   ๒๕๕๐    จำนวน   ๑๘,๐๐๐   เลม 
            ๖.    หนี้ ศักดิ์ สิทธิ์  พิมพ ครั้ง ที่   ๑   -   ๒๐   ป ๒๕๔๐   -   ๒๕๔๙     จำนวน ประมาณ   ๑๐๐,๐๐๐   เลม   
    ฉบับ ตัว อักษร ใหญ    พิมพ คร้ัง ท่ี   ๑   -   ๕  กรกฎาคม   ๒๕๔๙  - กรกฎาคม ๒๕๕๑  จำนวน ๕๐,๐๐๐ เลม
             ๗.    ปจจุบัน สดใส  พิมพ ครั้ง ที่   ๑   -   ๒   จำนวน   ๒๐,๐๐๐   เลม 
   ฉบับ จัด รูป เลม ใหม   พิมพ ครั้ง ที่  ๓   -   ๕ มีนาคม   ๒๕๔๙   -  กรกฎาคม  ๒๕๕๑  จำนวน   ๑๒,๐๐๐   เลม 
             ๘.    นัก เพง คุณ   นัก จับ ถูก   และ   สุข เปน   ก็ เปนสุข 
     พิมพ ครั้ง ที่   ๑   -   ๒   สิงหาคม   -   กันยายน    ๒๕๔๘     จำนวน   ๑๑,๐๐๐   เลม   
             ๙.    นัก เพง คุณ   นัก จับ ถูก    
  พิมพ รวม กับสุข เปน ก็ เปนสุข     
     พิมพ ครั้ง ที่   ๑   -   ๒     สิงหาคม   -   กันยายน   ๒๕๔๘    จำนวน   ๑๑,๐๐๐   เลม
     ฉบับแยกเลมเดี่ยว พิมพ ครั้ง ที่   ๓   - ๔  ธันวาคม   ๒๕๔๙     - กันยายน  ๒๕๕๑ จำนวน   ๑๑,๐๐๐   เลม   
             ๑๐ .  สุข เปน   ก็ เปนสุข   พิมพ ครั้ง ที่   ๑   -   ๑๐   ป ๒๕๔๑ -   ๒๕๔๘     จำนวน ประมาณ   ๖๐,๐๐๐   เลม   
     ฉบับ ตัว อักษร  ใหญ  พิมพ คร้ัง ท่ี   ๑   -    ๕  กันยายน   ๒๕๔๙   -    กันยายน   ๒๕๕๑   จำนวน   ๒๕,๐๐๐   เลม 
             ๑๑ .  why   ไหว   ?       พิมพ คร้ัง ท่ี   ๑   -   ๒     พฤศจิกายน    ๒๕๔๙   -   ธันวาคม    ๒๕๕๐   จำนวน   ๑๗,๕๐๐   เลม   
             ๑๒ .  พอ แม ผู แสดง โลก    พิมพ ครั้ง ท่ี   ๑      ป  ๒๕๔๖     จำนวน   ๕,๐๐๐   เลม   
     ฉบับ จัด รูป เลม ใหม    พิมพ ครั้ง ที่   ๑   -   ๓    ตุลาคม   ๒๕๔๙   -   กันยายน   ๒๕๕๑    จำนวน   ๑๕,๐๐๐   เลม 
             ๑๓ .  โหล หนึ่ง ก็ ถึง   คุณ ธรรม   ๑๒   ประการ เพื่อ ความ สำเร็จ ใน การ ศึกษา วิถี พุทธ 
       พิมพ ครั้ง ที่   ๑   -   ๔   ธันวาคม   ๒๕๔๙   -   กรกฎาคม  ๒๕๕๐     จำนวน   ๒๖,๕๐๐   เลม 
             ๑๔ .   ไม เกา   ไม ใหม   ไม ไทย   ไม เทศ     :   ฉบับ จัด รูป เลม ใหม   
       พิมพ คร้ัง ท่ี   ๑   -   ๒   สิงหาคม    ๒๕๔๙   -   กันยายน   ๒๕๕๐     จำนวน   ๑๐,๐๐๐   เลม 
             ๑๕ .  อาณาจักร แหง ปญญา     พิมพ ครั้ง ท่ี   ๑   -   ๓     ธันวาคม   ๒๕๔๗   -   กุมภาพันธ    ๒๕๔๙     จำนวน   ๙,๕๐๐   เลม 
     ฉบับ จัด รูป เลม ใหม      พิมพ ครั้ง ที่   ๔   กุมภาพันธ   ๒๕๕๐     จำนวน   ๔,๐๐๐   เลม 



             ๑๖ .   สบาย   สบาย   สไตล พุทธ    พิมพ ครั้ง แรก   ใน ฉบับ รวม เลม   “ ใกล ตัว ”   ป    ๒๕๔๒ 
     ฉบับ แยก เลม เดี่ยว     พิมพ คร้ัง ท่ี   ๑   -   ๓    กรกฎาคม    ๒๕๔๙   -   กันยายน   ๒๕๕๑   จำนวน   ๑๔,๐๐๐   เลม       
             ๑๗ .   หลับตา ทำไม   -   การ ฝก สติ   เจริญ สมาธิ   และ พัฒนา ปญญา 
                 พิมพ ครั้ง ที่   ๑     กรกฎาคม    ๒๕๕๐     จำนวน   ๑๐,๐๐๐   เลม 
             ๑๘.   กระโถน   -   กระถาง 
    พิมพ มา แลว     จำนวน ประมาณ   ๓๐,๐๐๐   เลม         
     ฉบับ จัด รูป เลม ใหม    พิมพ ครั้ง ท่ี   ๑   สิงหาคม    ๒๕๕๐     จำนวน   ๑๐,๐๐๐   เลม 
             ๑๙ .   ๖   พระ สูตร   พิมพ คร้ัง ท่ี     ๑   -   ๒     สิงหาคม  ๒๕๔๖   -   สิงหาคม   ๒๕๕๐   จำนวน   ๑๕,๐๐๐   เลม 
             ๒๐ .  หลัก รัก       พิมพ ครั้ง ท่ี   ๑   -   ๔   สิงหาคม   -   พฤศจิกายน   ๒๕๕๑      จำนวน   ๔๐,๐๐๐   เลม 
             ๒๑ .  เพื่อน นอก   เพื่อน ใน  
    พิมพครั้งที่ ๑-๑๑   ธันวาคม ๒๕๓๗ - มกราคม ๒๕๕๐  จำนวน ๗๗,๐๐๐ เลม         
     ฉบับ จัด รูป เลม ใหม   พิมพ ครั้ง ที่   ๑   มีนาคม   ๒๕๕๑     จำนวน   ๕, ๐๐๐   เลม 
             ๒๒ .  สิ่ง ดี ที่สุด สำหรับ ลูก    พิมพ ครั้ง ที่   ๑  - ๔   กุมภาพันธ - กันยายน ๒๕๕๑  จำนวน ๑๖,๐๐๐ เลม
              ๒๓ .  สัจธรรมสะทอน    พิมพ ครั้ง ที่   ๑  - ๒   มกราคม - เมษายน ๒๕๔๙  จำนวน ๒๐,๐๐๐ เลม
    ฉบับ จัด รูป เลม ใหม  พิมพ ครั้ง ที่   ๓  กันยายน   ๒๕๕๑     จำนวน   ๑๐, ๐๐๐   เลม 
           ๒๔ .  ดรุณธรรม    พิมพ ครั้ง ที่   ๑  - ๒   จำนวนประมาณ ๔,๐๐๐ เลม
    ฉบับ จัด รูป เลม ใหม  พิมพ ครั้ง ที่   ๓  กันยายน   ๒๕๕๑     จำนวน   ๑๐, ๐๐๐   เลม 
           ๒๕ .  สรณะ   พิมพ ครั้ง ที่   ๑   พฤศจิกายน   ๒๕๕๑  จำนวน  ๖,๐๐๐ เลม
           ๒๖ . ความฉลาดไรพรหมแดน    พิมพ มา แลว    จำนวน ประมาณ   ๒๕,๐๐๐ เลม    
     ฉบับ จัด รูป เลม ใหม    พิมพ ครั้ง ที่   ๑  พฤศจิกายน   ๒๕๕๑  จำนวน ๑๐,๐๐๐ เลม

 หนังสือ ธรรมะ โดย พระ อาจารย ทา นอื่นๆ 

 พระ โพธิ ญาณ เถร   ( ชา   สุภ ทฺ โท ) 
             ๑ .   Bodhinyana    พิมพ ครั้ง ที่   ๑   October   2007     จำนวน   ๑๐,๐๐๐   เลม   
             ๒ .   A   Taste   of   Freedom    พิมพ ครั้ง ที่   ๑   October   2007     จำนวน   ๑๐,๐๐๐   เลม 
             ๓ .   Living   Dhamma   พิมพ ครั้ง ที่   ๑   January   2008     จำนวน   ๗,๐๐๐   เลม 
             ๔ .   Food   for   the   Heart    พิมพ ครั้ง ที่   ๑   February   2008     จำนวน   ๗,๐๐๐   เลม 
            ๕ .   Unshakeable Peace    พิมพ ครั้ง ท่ี   ๑   September   2008     จำนวน   ๖,๐๐๐   เลม
            ๖ .   A Tree in a Forest    พิมพ ครั้ง ท่ี   ๑  November  2008     จำนวน   ๖,๐๐๐   เลม

 ทาน พระ พรหม คุณาภรณ   ( ป .   อ .   ป ยุต ฺ โต ) 
             ๑ .     การ ศึกษา เริ่ม ตน เมื่อ คน กิน อยู เปน - ความ สุข ของ ครอบครัว คือ สันติสุข ของ สังคม 
             พิมพ ครั้ง ท่ี   ๑   -   ๒๐       โดย   วัด ญาณ เว ศก วัน     จำนวน ประมาณ   ๑๐๐,๐๐๐   เลม 
           ฉบับ ตัว อักษร ขนาด ใหญ   โดย   วัด ญาณ เว ศก วัน และ โรงเรียน ทอ สี 
           พิมพ ครั้ง ที่   ๑     มีนาคม   ๒๕๕๐     จำนวน   ๕,๐๐๐   เลม 



 พระ อาจารย พรหม
              ๑ .     ชวน มวน ชื่น   ธรรมะ บันเทิง หลาย เรื่อง เลา   
             พิมพคร้ังท่ี ๑ - ๑๘   สิงหาคม ๒๕๔๙ - กันยายน ๒๕๕๑  จำนวน ๒๓๙,๕๐๐ เลม 
             ๒ .     The   Basic   Method   of   Meditation   
             พิมพ ครั้ง ที่   ๑   -   ๒   โดย   The   Buddhist   Society   of   Western   Australia 
       ป   ค . ศ . 1998   -   2005     จำนวน   ๕๗,๙๐๐   เลม 
           ฉบับ ตัว อักษร ขนาด ใหญ   โดย   โรงเรียน ทอ สี 
     พิมพ ครั้ง ที่   ๑   -   ๒   May   2007 - March 2008    จำนวน   ๒๐,๐๐๐   เลม 
          ๓.  The Buddhist Contribution to Good Governance  
   พิมพครั้งที่ ๑   April 2008  จำนวน ๑๐,๐๐๐ เลม

 พระ อา จาร ย ญาณ ธมฺโม 
             ๑ .     หมาก เงาะ ก็ได   เซา ซะ ก็ ดี 
   พิมพ ครั้ง ที่   ๑   -   ๓   พฤศจิกายน    ๒๕๔๙   -   ธันวาคม    ๒๕๕๐     จำนวน   ๒๒,๕๐๐   เลม 
             ๒ .     Walking   Meditation    พิมพ ครั้ง ที่   ๑   โดย   วัด ปา นานาชาติ   ป   ค . ศ . 2003   ไม ทราบ จำนวน 
           ฉบับ ตัว อักษร ขนาด ใหญ   โดย   โรงเรียน ทอ สี 
     พิมพ ครั้ง ที่   ๑   -   ๒   September   2006   -   July   2007     จำนวน   ๘,๐๐๐   เลม 
           ๓ .     อิทธิฤทธิ์ที่นาปรารถนา   
             พิมพ ครั้ง ที่   ๑  สิงหาคม ๒๕๕๑  จำนวน ๑๐,๐๐๐ เลม 

 พระ อา จาร ยป สัน โน 
             ๑ .     A   Dhamma   Compass    พิมพ ครั้ง ท่ี   ๑   -   ๒   February   -   May   2007     จำนวน   ๑๔,๐๐๐   เลม 
 อื่น ๆ  
             ๑ .     สวด มนต ภาวนา   ทำวัตร สวด มนต แปล 
             พิมพ ครั้ง ที่   ๑   -   ๔   เมษายน    ๒๕๔๙   -   สิงหาคม     พ . ศ . ๒๕๕๐   จำนวน   ๑๖,๕๐๐   เลม
            ๒.   Instructions de Méditation (ภาษาฝรั่งเศส)
                 แปลจาก The   Basic   Method   of   Meditation   โดย พระ อาจารย พรหม 
                และ Walking   Meditation  โดย พระ อา จาร ย ญาณ ธมฺโม
             พิมพ ครั้ง ที่   ๑   September   2008     จำนวน   ๖,๐๐๐   เลม

 ราย ชื่อ หนังสือ ธรรมะ โดย พระ อา จาร ยชย สาโร จัด พิมพ โดย สำนัก พิมพ อื่น 

  ๑ .   ใกล ตัว                  ๖ .  ปจจุบัน สดใส    ๑๑ .   เพื่อน นอก   เพื่อน ใน       
 ๒.   ดรุณ ธรรม          ๗ .   ธรรมะ นำสมัย    ๑๒ .   อาณาจักร แหง ปญญา 
  ๓ .   ลำ เดียวกัน           ๘ .  คุณคา สิ่ง ล้ำคา   ๑๓ .  ความ ฉลาด ไร พรมแดน 
   ๔ .   หนี้ ศักดิ์ สิทธิ์               ๙ .   สัจ ธรรม สะทอน   ๑๔ .  ไม เกา ไม ใหม   ไม ไทย ไม เทศ 
  ๕ .  หลับตา เรียน               ๑๐ .   กระโถน   กระถาง 



ราย ชื่อ สื่อ ธรรมะ ใน รูป แบบ   CD / DVD / MP3 

โดย   พระ อา จาร ยชย สาโร 
           ๑ .    ธรรม เทศนา   บาน พอ   เชียงใหม   ป   ๒๕๔๔ - ๒๕๔๘     ชุด ละ   ๖   แผน 
           ๒ .      ธรรม เทศนา   บาน พอ   เชียงใหม   ป   ๒๕๔๙     ชุด ละ   ๑   แผน 
           ๓ .      ธรรม เทศนา   บาน พอ   เชียงใหม   ป   ๒๕๕๐     ชุด ละ   ๑   แผน 
            ๔ .    รวม ธรรม เทศนา   ประจำ ป   ๒๕๔๕ - ๒๕๔๖   ชุด ละ   ๕   แผน 
            ๕ .  รวม ธรรม เทศนา   ประจำ ป   ๒๕๔๗   ชุด ละ   ๔   แผน 
            ๖ .   รวม ธรรม เทศนา   ประจำ ป   ๒๕๔๘   ชุด ละ   ๔   แผน 
            ๗ .   การ อบรม   และ ปฏิบัติ ธรรม   ทั่วไป   ตุลาคม   ๒๕๔๘   ชุด ละ   ๑   แผน 
           ๘ .   การ อบรม   และ ปฏิบัติ ธรรม   ครู   กรกฎาคม   ๒๕๔๘   ชุด ละ   ๑   แผน 
            ๙ .   ธรรม เทศนา อบรม   ครู   ณ   บาน บุญ   ปากชอง   ตุลาคม   ๒๕๕๐   ชุด ละ   ๑   แผน  
           ๑๐ .   การ อบรม   และ ปฏิบัติ ธรรม   ระดับ วัย รุน   สิงหาคม   ๒๕๔๘   และ   ๒๕๔๙   ชุด ละ   ๑   แผน 
           ๑๑ . การ อบรม   และ ปฏิบัติ ธรรม   ทั่วไป   กรกฎาคม   ๒๕๔๙   ชุด ละ   ๑   แผน 
          ๑๒ .   ธรรม เทศนา อบรม   นักเรียน ประถม   ๖   และ ผู ปกครอง   ณ   ปญญา ประทีป   ปากชอง   มีนาคม   ๒๕๕๐   ชุด ละ   ๑   แผน            
          ๑๓ .   ธรรม เทศนา อบรม   ญาติโยม   ณ   บาน บุญ   ปากชอง   กรกฎาคม   ๒๕๕๐   ชุด ละ   ๑   แผน   
            ๑๔ . ธรรม เทศนา อบรม   วัน แม   ณ   บาน บุญ   ปากชอง   สิงหาคม   ๒๕๕๐   ชุด ละ   ๑   แผน   
           ๑๕ .   การ ฝก สติ   พัฒนา สมาธิ   และ เจริญ ปญญา    ( รวบรวม จาก หลาย ป )   ชุด ละ   ๑   แผน 
            ๑๖ .   การ ศึกษา วิถี พุทธ   เผย แพร ป   ๒๕๔๙   ชุด ละ   ๑   แผน 
           ๑๗ .  ซี ดี ธรรมะ   เรื่อง เสน ทาง สงบ   และ เพลง ธรรมะ ภาษา อังกฤษ   ชุด ละ   ๑   แผน 
           ๑๘ .  ดี วี ดี โหล หนึ่ง ก็ ถึง   คุณ ธรรม   ๑๒   ประการ เพ่ือ ความ สำเร็จ ใน การ ศึกษา วิถี พุทธ  
 พระ อา จาร ยชย สาโร   เมตตา อธิบาย ท่ีมา และ ความ หมาย   ดำเนิน รายการ โดย  แทนคุณ   จิตต  อิสระ   ชุด ละ   ๑   แผน
          ๑๙. ธรรมเทศนา ชีวิตคือการศึกษา (รวบรวมจากหลายป)  ชุดละ ๑ แผน
          ๒๐. ธรรมเทศนา พระอาจารยชยสาโร (วัดปานานาชาติ) ๒๕๓๒ - ๒๕๔๔  ชุดละ ๖ แผน 

 โดย   พระ อาจารย ทา นอื่นๆ 
             ๑ .    ธรรมะ กับ การ ศึกษา   โดย   ทาน พระ พรหม คุณาภรณ   ( ป .   อ .   ป ยุต  ฺโต )   มิถุนายน    ๒๕๔๙    ชุด ละ   ๑   แผน 
             ๒ .   พระ ธรรม เทศนา   โดย   พระ อา จาร ยป สัน โน   ระหวาง ปลีก วิเวก ใน ประเทศ ไทย       
  กุมภาพันธ   ๒๕๔๙   -   กุมภาพันธ   ๒๕๕๐   ชุด ละ   ๔   แผน 

 ธรรม เทศนา ภาษา อังกฤษ   
            ๑ . Dhamma   talks   by   Ajahn   Jayasaro   Volume   I   in   two   discs   ( May   2007 )   
             ๒ .    Dhamma   talks   by   Ajahn   Jayasaro   Volume   II   in   two   discs   ( May   2007 ) 
             ๓ .  Dhamma   talks   of   Ajahn   Brahm   in   one   disc   ( May   2007 ) 
            ๔ .      Wat   Pah   Nanachat   CD - Rom   Dhamma   talks ,   Chanting ,   Pictures   and   Books    in   one   disc   ( June   2006 ) 
           ๕.  Dhamma talks of Ajahn Brahm In Thailand 2005 – 2008 in one disc (February 2008)
           ๖.  Ajahn Jayasaro Dhamma Talks from in Retreat Programs During 2006-2008 
 in two discs (June  2008)
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