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มนุษยที่สมบูรณแบบ ชีวิตที่สมบูรณ เปนอยางไร   
มีจริงไหม เปนไปไดไหม พระอาจารยชยสาโรกลาววา
ศาสนาพุทธอธ ิบายไวอยางชัดเจนวาเปนเรื่องที่มีจริง   
เปนไปได แตตองมาจากการสรางสมบารมี ศรัทธามั่นคง 
ความเพียรไมระยอ และมีปญญากำกับ 

ธรรมเทศนาเรื่อง “มนุษยที่สมบูรณ” นี้พระอาจารย
ชยสาโรเมตตาแสดงในงาน “ตอเทียน” อนัเปนงานพิธีเปด
โรงเรียนปญญาประทีป โรงเร ียนประจำวิถีพุทธ สหศึกษา 
ระดับมัธยม รูปแบบบ มเพาะช ีวิต ที่ปากชอง โคราช เมื่อ
วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๒ 

คณะศ ิษย เห็นวาเปนคำส ั่งสอนท่ีเปนประโยชน  
อยางยิ่งตอการสร างความเข าใจในเรื่องการศึกษาวิถีพุทธ   
รูปแบบบมเพาะชีวิต จึงไดขออนุญาตพระอาจารย จัด
พิมพเผยแผเปนธรรมทาน ซึ่งพระอาจารยเมตตาอนุญาต  
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ในนามของคณะศ ิษยานุศิษยและญาติโยม จึงใคร
ขอกราบขอบพระคุณพระอาจารยชยสาโรเปนอยางยิ่ง 
และขออนุโมทนาบุญทุกทานท่ีมีสวนสนับสนุนการศึกษา
วิถีพุทธ และการเผยแผธรรมเปนทาน เพื่อความสงบ
รมเย็นของสังคมไทยและสังคมโลกย่ิงๆ ขึ้นไป 

 
 คณะศิษยานุศิษย 
 พฤศจิกายน ๒๕๕๒ 
 

พฤศจกาย



๑ ธรรมเทศนาโดยพระอาจารยชยสาโร ในงานต อเทยีน ฉลองเปดโรงเรยีน  
 ปญญาประทปี ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๒ 

มนุษยที่สมบูรณ๑ 
 

 หวัขอของการแสดงธรรมในวนันีค้งจะไมแปลก

ประหลาดสำหรับชาวพุทธท่ัวไป แทที่จริงแลวมนุษย

ที่สมบูรณมีจริงไหม หลายๆศาสนาคงจะตองปฏิเสธ 

ที่ตองปฏิเสธก็เพราะวาทุกศาสนามีปญหา ขอที่ตอง

พยายามตอบ นั่นก็คือทำไมมนุษยทั่วไปมักจะมี

ความรูสึกวาชีวิตไมสมบูรณ ชีวิตบกพรอง ชีวิตขาด

อะไรส ักอยาง เปนความรูสึกสามัญของมนุษยเกือบ

จะทุกๆ คน  

ศาสนาบางศาสนามหีลักความเชือ่ว าความรูสกึ

นี้เปนผลการกระทำของมน ุษยคูแรก เปนสิ่งที่มนุษย  
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ทุกคนตองมี บางคนอาจจะถือวาเปนการลงโทษจาก

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ผูที่ไมนับถือศาสนาอาจจะถือวาเปน

ความทุกขที่มนุษยตองยอมรับ เปนสวนหน ึ่งของ

ความเปนมนุษย ชาวพุทธเราไมเห็นดวยกับศาสนา

กับลัทธิเหลานั้น เพราะเรามีองคสมเด็จพระสัมมา  

สัมพุทธเจาเปนผูพิสูจนดวยพระองคเองวาชีวิต

ทีส่มบรูณมจีรงิ ชวีติทีส่มบรูณคอืชวีติทีป่ราศจาก

ทุกข ปราศจากกิเลสซึ่งเปนเหตุใหเกิดทุกขโดย

สิ้นเชิง อันนี้คือความสมบูรณในฝายลบ หรือสิ่งที่  

หายไปเมื่อผูใดผูหนึ่งเขาถึงภาวะท่ีสมบูรณนั้น  

ในฝายบวกผู มีชีวิตที่สมบูรณคือผูมีปญญาผูมี

ความเมตตากรุณาเปนแรงดลบันดาลใจ เจตนาของ

ผูทีย่งัเชือ่มัน่วาภายในชวีตินีม้สีิง่ใดสิง่หนึง่ทีเ่ทีย่งแท

ถาวรเปนศูนยกลางของชีวิตซึ่งทานเรียกวาอัตตา ผูที่
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หลุดพนจากความหลงว ามีสิ่งนั้นอยูดวยปญญายอม

เกิดความเมตตากรุณาอยางไม มีขอบเขตอยางไมมีที่

สิ้นสุดสำหรับสรรพสัตวทั้งหลาย เพราะทานไดทราบ

ดวยปญญาเปนประสบการณตรงว ามนุษยเราเปน

ทุกขเหลือเกิน และมน ุษยชอบสรางความทุกขใหกับ

เพื่อนมน ุษยและสรรพสัตวทั้งหลายโดยไม จำเปน   

ถาจำเปนแลวกจ็ะมคีวามรูสกึอยางหน่ึง แตเม่ือเขาใจ

ชัดเจนแลววาไมจำเปนความเมตตากรุณาความ

ตองการที่จะชวยใหสัตวทั้งหลายทั้งปวงไดพนจาก

ความทุกข ที่ไม จำเปนยอมเกิดขึ้นในจิตในใจของผูที่

ถึงพรอมดวยปญญา ฉะนั้นปญญาและความกรุณา

เปนของคูกันไปดวยก ัน แยกออกจากก ันไมได  

คุณธรรมอีกข อหน่ึงที่จะเดนชัดในจิตใจของผูที่

ถึงความสมบูรณแลว คือความเปนอิสระ จากการ  
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บีบคั้นของกิเลส ความอิสระนี้เปนสิ่งที่นำไปสูหรือวา

เปนอันหน่ึงอันเดียวกับความสุขที่แทจริง ตราบใด  

ทีเ่รายังไมเปนอสิระจากกเิลส เราไมสามารถทีจ่ะสมัผสั

หรือจะเสวยความสุขที่แทจริงได  

สรุปวาชีวิตท่ีสมบูรณคือชีวิตท่ีปราศจากทุกข 

ปราศจากกิเลสที่เปนเหตุใหเกิดทุกข โดยสิ้นเชิง ถึง

พรอมดวยปญญาความเมตตากรุณาและความเปน

อสิระภายใน ถาหากวามแีตพระพทุธเจาพระองคเดยีว

ที่เคยเขาถึงภาวะน้ีได เราอาจจะตองยกทานเปน  

พระผูเปนเจาเหมือนกบัเปนพระเจาตองกราบไหวบชูา

อยางเดยีว เพราะความสมบูรณเปนกรณพีเิศษสำหรบั

พระองคแต เพียงผูเดียว แตเนื่องจากวาเรามีสาย

พระอริยเจาซึ่งเกิดขึ้นตั้งแตวันที่พระพุทธองคทรง  

แสดงพระธัมมจักก ัปปวัตตนสูตรในวันอาสาฬหบูชา
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แลว ดวยการบรรลุเปนพระโสดาบันของพระอัญญา

โกณฑญัญะ และมีการบรรลอุรหตัตผลของปญจวคัคยี

ทั้ง ๕ หลังจากไดฟงอนัตตลักขณสูตร จากน้ันมีการ

เผยแผมีการสืบตอมีกระแสของพระอริยเจา เรียกวา

เปนอริยวงศ ซึ่งมีทั้งนักบวชและฝายฆราวาส มีทั้ง

ผูชายและผูหญิงมีคนจากหลายๆประเทศตั้งแต  

สมัยพุทธกาลจนถึงทุกวันนี้  

พระอรยิเจาทัง้หลายเปนผูทีไ่ดพสิจูนวาชีวติ

ทีส่มบรูณไมใชสิง่ทีเ่คยเกิดขึน้แค ครัง้เดยีว ๒,๕๐๐ 

ปที่แลวที่ประเทศอินเดีย แตวาเปนสิ่งที่ทุกคน

หวงัได ไมวาเราเปนชายเป นหญงิ เป นชาวเอเชยี

เปนชาวตะวันตกเปนใครก็ตาม ไมวามีชาติชั้น

วรรณะอะไร ภาวะนีเ้ปนสิง่ทีค่วรจะเปนเปาหมาย

ของคนทุกคนที่เชื่อมั่นวาพระพุทธเจาตรัสรูจริง 
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จะขอยกขอสังเกตหรือเอกลักษณของพระพุทธ

ศาสนาบางประการ เราถ ือวาความท ุกขเปนสิ่งไม

จำเปน ความทกุขทางใจไมจำเปน ความทกุขทีม่นษุย

สรางขึ้นมาทำใหโลกทำใหสังคมของเราเต็มไปดวย

การเบียดเบียนซึ่งกันและกัน การรบราฆาฟนกัน

ความไมยุติธรรมในโลก นั่นก็ไมใชสิ่งที่จำเปน ถึง

แมวาเราไมสามารถท่ีจะทำใหความวุนวาย ความ  

ไมยุติธรรม ความเบียดเบียนนั้นหายจากโลกทีเดียว  

เราถือวาการทีส่ิง่เหลานี ้ สิง่ท่ีไมมใีครปรารถนา

นั้นมีอยู แตไมไดเกิดจากการดลบันดาล ไมใชการ

ลงโทษจากเบ้ืองบนหรือวาสิ่งศักดิ์สิทธ ิ์อันใด แตเกิด

ตามเหตุตามปจจัย มนุษยผูมีสติปญญาสามารถจับ

หลักเหตุปจจัยได สามารถใชความรูความเขาใจใน

การลดเหตปุจจยัใหเกดิกเิลสและเกดิความทกุข และ  
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สงเสริมเหต ุปจจัยที่ทำใหเกิดความสงบรมเย็นได   

ไมเหลอืวสิยัของมนุษย และถอืวาควรจะเปนเปาหมาย

ของมนุษยทั้งหลาย ไมวานับถือศาสนาไหนที่จะลด

ความทกุข ของสรรพสัตวทัง้หลายเท าทีจ่ะลดได และ

ทีจ่ะเพ ิม่ความสขุของสรรพสตัวทัง้หลายเทาทีจ่ะเพ ิม่ได  

พระพุทธศาสนาจ ึงเปนศาสนาค อนขางจะ  

แหวกแนว ในการท่ีไม ไดเนนในคำสอนที่ชวนใหเชื่อ 

หลักพุทธศาสนาไม ไดถือวาเราจะระงับ หรือจะกลบ

เกลื่อนความรูสึกวาขาดอะไรส ักอยางดวยพลังของ

ความเชื่อ อาจจะทำไดในบางกรณี แตวาศรัทธา

เนื่องจากวาเปนสังขารมีเกิดมีดับตองมีความเครียด

ซอนอยูภายใน ความเครียดน้ันคือความกลัววาจะ

สงสัย ฉะนั้นผูที่เชื่อมั่นตองใจแคบไมอยากจะรับฟง

ขอคิดที่คุกคามความเช ื่อ ถ ือวาความสงสัยเปนบาป 
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เปนสิ่งที่ไมดี ทนไมไดที่จะเห็นคนมีความเชื่อมั่นท่ี  

ไม เหมอืนความเช ือ่มัน่ของตวัเอง เพราะทำใหเราหวัน่

ไหวไมมากก็นอย นี่ก็เปนขอบกพรองของระบบความ

เชื่อท้ังหลาย  

สำหรับพระพุทธศาสนา เราไม ไดถือว าความ

รูสึกพรองที่เรารูสึกกันอยู ที่เราตองสัมผัสเปนครั้ง

เปนคราวนัน้เปนสิง่ทีจ่ำเปนตองม ีพทุธศาสนาเหน็วา

ความรูสึกนี้ไมใชสวนหน่ึงของธรรมชาติของมนุษย 

เพราะมนษุยม ี๒ ประเภท มปีระเภททีเ่ปนปถุชุน และ

ประเภทท่ีเปนอริยชน ความทุกขความพรองตางๆ 

นั้นเปนเรื่องธรรมดาก็จริง แตเปนธรรมดาของป ุถุชน 

ไมใชธรรมดาของอริยชน  

พระพุทธศาสนาสอนวาชีวิตเราจะปลอดภัย 

ชวีติเราจะเขาถงึความสขุทีแ่ทจรงิดวยปญญา ปญญา
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กับความสุขตองอยูดวยก ัน ความสุขที่เกิดข ึ้นจาก

อวชิชาหรอืจากการไมรบัฟงหรอืไมรบัรูในความจรงิ

บางประการเปนความสุขทีจ่อมปลอม เป นความสขุ

ทีเ่ปราะบาง เปนความสุขทีเ่ราไว ใจไมได ความสขุ

ทีไ่วใจไดเกิดจากปญญา การรูเทาทนัความเขาใจ

ชีวิตในโลกตามความเปนจริง เราจะเห ็นไดชัดวา

ปญญาเปนคุณธรรมเอกในทางพระพุทธศาสนา 

ถือวาที่เราเปนทุกขและที่เราสรางความทุกขใหกับ

คนอื่นเพราะขาดปญญา การที่เราจะพบความสุข

ที่แทจริงและสร างความสุขและสิ่งที่เปนประโยชนได

ใหกับตนเองและผูอื่นไดก็เพราะมีปญญา  

คำสอนในคัมภีรทางพุทธศาสนาจะแตกตาง

กบัคำสอนในศาสนาอืน่ซึง่มนีทิาน มเีรือ่งทีจ่ะปลกูฝง

ความเชื่อมั่นตางๆ นานาหรือวาจะมีคำสอนในเรื่อง  
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ขอหามขออนุญาตต างๆ สำหรับพ ุทธศาสนาคำสอน

จะเปนอกีประเภทหนึง่ คำสอนจะเปนการขยายความ

ของกระบวนการฝกอบรมการพัฒนาชีวิต การศ ึกษา

ในทางท่ีจะลดความทกุขเพ่ิมความสขุออกจากอวชิชา

ไปสูปญญา อาตมาจึงมักกลาววาพุทธศาสนาเปน

ระบบการศึกษาทีส่มบรูณแบบ เราจะเขาถงึชีวติที่

สมบรูณดวยการพฒันาทีส่มบรูณ และการพัฒนาที่

สมบรูณทีส่ดุทีเ่คยปรากฏในโลกคืออะไร ก็คอือรยิ

มรรคมอีงค ๘ ซ่ึงเปนการพฒันาชวีติในทกุๆ ดาน  

การพัฒนาชีวิตในทุกๆ ดานนั้นถาผูใดผูหนึ่ง

ทำใหถึงที่สุดแลวก็จะเขาถึงความเปนอริยชน แต 

สำหร ับคฤหัสถหรือผูครองเร ือนทั่วไปท่ียังไมพรอม  

ที่จะเสียสละทุกอยางเพื่อจะเขาถึงภาวะสูงสุดนั้น   

ไม ไดหมายความว าอริยมรรคมีองค ๘ ไมใชสิ่งที่มี
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ประโยชน เพราะหลักการมีวาการพัฒนาไมวาใน

ระดับไหนกต็ามถาหากวาสอดคลองกบัหลักอรยิมรรค

มีองค ๘ ของพระพุทธเจาจะเปนไปในทางที่สมด ุล 

ทางที่จะนำไปสูความสมบูรณ  

เมือ่เราตองการจะพัฒนาระบบการศึกษาทัว่ไป 

ทั้งๆ ที่เราไมมีอุดมการณที่จะพัฒนาเด ็กใหเปน

นกับวชตอไป แตวาเมือ่เดก็ไดเขาใจการศกึษาของตน

ที่สมบูรณในทุกๆ ดานของชีวิต ไมมองแคบลงไปวา

เปนแคเรื่องวิชาการอยางเดียว เรากลาวไดวาเปนผูที่

อยูบนเสนทางแห งสัมมาทิฐิ ถาหากในระยะตอไป

อายุมากขึ้นตองการจะเอาจริงเอาจังในทางธรรมให

มากขึ้นก็จะมีทางเลือก ถาหากวาพอใจในระดับเปน

ปุถุชนที่ดีคนหนึ่งก็เปนทางเลือก แตละคนก็ตอง  

มีสิทธิที่จะอุทิศตนที่จะต้ังใจในการปฏิบัติธรรมมาก
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นอยเพียงใด 

แตอาตมาเชือ่มัน่วาสงัคมไทยเราน ีเ้ปนสังคม  

ทีม่ศีกัยภาพสงูทีจ่ะเปนสังคมพทุธ ทีเ่ราผดิพลาด  

มานานเพราะเราประมาท เราถอืวาเมอืงไทยเปน

เมอืงพทุธโดยทีไ่มไดพจิารณาเทาทีค่วรวาเมอืงพุทธ

เปนอยางไร อะไรคือหลกัตดัสนิวาสงัคมไหนเปน

พทุธหรอืไมเปนพทุธ คำนีม้นัมคีวามหมายอยางไร   

กม็แีต พดูต อๆ กนัมาวาเปนเมืองพทุธ เอาแควาคนไทย 

๙๐ กว าเปอรเซน็ตถอืตนวาเปนพทุธมามกะ แตในภาค

ปฏบิตัโิดยเฉพาะอยางยิง่ทีส่ำคญัมากในระดบัทฐิ ิหรอื

วาคานยิม มมุมองตอชวีติของตน ความหมายของชวีติ 

อุดมการณในชีวิต เปาหมายชีวิต นับวันก็เขวออก

จากสัมมาทิฐิในทางพระพุทธศาสนามากขึ้นทุกวันๆ  

พระพุทธศาสนาสอนใหเราหาความรูเก่ียว
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กับชีวิตทั้งชีวิต ไมไดมองแคบลงไปเร่ืองการที่

จะเรียนรูอะไรสักอยางเพื่อจะใชเปนฐานในการ

เลี้ยงชีพอยางเดียว แตความคิดเรื่องนี้ก็ออกไปใน

ทางงมงายพอสมควร อยางเชนทีอ่าตมาเคยศกึษามา 

เมื่อมีการประเม ินวาผูที่จบการศึกษาไมวาที่ไหน

ก็ตาม ใชความรูทางว ิชาการที่ไดจากสถาบันการ

ศึกษาในที่ทำงานมากนอยแคไหน เน่ืองจากวา  

ทุกวันนี้สังคมเปล่ียนแปลงเร็วมาก เทคโนโลย ีก็

เปลี่ยนแปลงเร็วมาก เขาใจวาจะใช ประมาณ ๒๐% 

วิชาการที่เรียนมา ๘๐% เกือบจะไมไดใชเลย ระดับ 

MBA อาจจะมากกวา ๘๐% ดวยซ้ำที่ไมไดใช  

ในเมื่อชีวิตของมนุษยทั่วไปกำลังเปล่ียนแปลง

ไปอยางรวดเร็ว และความเปลี่ยนแปลงจะไปในทาง

ที่เรามักจะคาดไมถึง นอกเหนือจากว ิชาการแลว
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อาตมาวาเราตองสรางคนม ีคุณภาพ สรางคนท่ี

พรอมที่จะรับมือกับการทาทายของโลกท่ีปรวน

แปรอยางนาเปนหวง ลาสุดทางสหประชาชาติได

บอกวาในเมืองทั้งหลายที่จะรับผลกระทบจากภาวะ

โลกรอน กรุงเทพฯ เปนอันดับที่ ๗ ในโลก ผลกระทบ

จะตองหนักพอสมควร  

วธิแีกไมใชวาเราจะทำตามท่ีเคยทำโดยใชวชิาการ

เกาๆ ผูที่จะเปนประโยชนทั้งตอครอบครัวและสังคม

มากที่สุด คือผูที่สามารถบริหารอารมณของตัวเอง 

เปนคนที่มีความหนักแนนมั่นคง ผูที่มีความเฉลียว

ฉลาดและเปนผูที่มีจิตใจเอ้ือเฟอเผื่อแผ ตองเปนผูที่

อดทนขย ันใจสู  

ในโรงเรียนวิถีพุทธเราถือวาคุณธรรมตางๆ   

ที่ เราใหความสำคัญนั้นไมควรจะมองว  า เปน
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ผลพลอยไดจากการศึกษา ครูที่สอนในระบบการ

ศึกษาทุกๆระบบคงหวังวาลูกศิษยจะมีคุณธรรม  

ดังกลาว แตที่นาสังเกตคือระบบที่เปนอยูสวนใหญ  

ไมไดยกคุณธรรมเหลานั้นขึ้นมาเปนเป าหมายของ

การศ ึกษา หร ือถายกขึ้นมาเปนคำขวัญหรือนโยบาย

ของโรงเรียนก็ไม มีแนวทางที่ชัดเจนในการอบรม

นักเรียนใหสามารถบมเพาะคุณธรรมเหล านั้นให  

เกิดขึ้นมาได พระพุทธศาสนาถือวาความอดทน

เปนเปาหมายของการศึกษาที่สำคัญขอหนึ่ง ถา

จบการศึกษาแลวยังเปนคนออนแอ เจาอารมณ

ก็ยงัถอืวาเปนคนขาดการศกึษา ถาเปนคนข ีเ้กียจ

ขี้คราน หรือเปนคนเห็นแกตัว ขี้โกรธขี้โมโห เรา

ควรจะถือวาเปนคนขาดการศึกษา เพราะการ

ศึกษาไมสมดุลกัน และในชวีติจรงิแลวความรูทางวชิา
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การเราจะไมสามารถใช อยางคลองแคลว เพราะวามี

อุปสรรคภายในจิตใจของตน  

ในเรื่องของวิชาการ วิชาชีวิตก็ยังมีความเขาใจ

ผิดกันมาก อาตมาเองเม่ือฟงผูปกครองหรือคนทั่วไป

พูดวาสอนใหเปนคนดีมีคุณธรรมก็ดีอยูหรอก แต

กลัวอยูในโลกจะเอาตัวไมรอด อาตมาฟงแลวไม

สบายใจ เร่ืองการศึกษานี่แปลกอยางหนึ่ง คือหลาย

สิ่งหลายอยางถาเปนเรื่องวิชาการเรื่องสำคัญถ า

หากวาเราไมมีความรูในสิ่งนั้นเราไมคอยจะกลาออก

ความเหน็ แตบางเรือ่งมนุษยเราถึงจะมคีวามรูนอย  

ก็พรอมที่จะออกความเห็น การศ ึกษาก็เปนหนึ่ง

ในเรื่องนั้น ทุกคนพรอมจะมีความเห็นเรื่องการ

ศึกษา แตความเห็นของคนทั่วไปมักจะขาดการ

ใครครวญขาดความรูอยางถองแท ถามวาผูที่
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ออกความเห็นอยางน้ีเคยอานหนังสือเก่ียวกับ

การศึกษามากนอยแค ไหนไหม มีขอมูลไหม มี

ตัวอยางไหม คิดมาอยางด ีแคไหน มีสติดีไหม 

คำตอบคือ ไม ! ที่พูดเพราะวาเคยฟงมา หรือ  

พูดดวยความเปนหวง และพูดดวยสามัญสำนึก  

แทที่จริงแลวผลการวิจัยที่ออกมาชัดเจน

หลายๆครั้งระบ ุวาปจจัยสำคัญของความสำเร็จใน

ชวีติของมนุษยคอืความอดทน คอืการบรหิารอารมณ 

มีผลตอชีวิตมากกวาไอคิว ถายังไมเชื่อเรื่องนี้ เอาวิธี

งายที่สุด ลองเขาไปในเว็บไซทไปศึกษาเรื่องของ

สมาคมเมนซา๒ ซึ่งเปนสมาคมสำหรับคนที่มีไอคิวสูง

เทานั้น ถาหากวาคนท่ีมีไอคิวสูงจะตองประสบความ

สำเร็จสูงในตำแหน งหนาที่การงาน ทำไมคนท่ีอยูใน

๒ ดูรายละเอียดจาก www.mensa.org 
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สมาคมเมนซาซ ึ่งลวนมีไอคิวสูงจึงมีอาชีพที่มีความ

หลากหลายมากมาย มทีัง้อาจารย มหาวทิยาลยั และ

คนขับรถบรรทุก มีนักวิทยาศาสตร และพนักงาน  

ดับเพลิง มีคอมพิวเตอร โปรแกรมเมอร และชาวนา 

ไอคิวอยางเดียวไม ใชสิ่งที่จะกำหนดชะตาชีวิต สิ่งที่

จะกำหนดคือคุณธรรมที่พัฒนาพรอมกันทั้งดาน

พฤติกรรมดานจิตใจและทางปญญา ถาหากวามี  

รถยนตรจะเปนรถเบนซหรือรถที่วาดีที่สุดคันหนึ่ง  

แตไมมลีอ รถคนันัน้จะดอียางไรมันกไ็มมคีวามหมาย

เพราะว่ิงไม ได ไมมีลอ ถาเราฝกใหฉลาดในบางเรื่อง 

แตวาเราประมาทหรือวาละเลยในสวนอื่น มันก็จะ

ทำใหสวนท่ีไดมาไมเกิดประโยชนเทาที่ควร  

ถาฝกใหคนฉลาดแตวาขาดความรู เกี่ยวกับ  

ตัวเอง มันก็ไม ไดทำใหความทุกข ในชีวิตลดนอยลง 
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อันนี้เราก็นาจะเห็นจากตัวอยางในสังคม ถาขาด

ความรูความเข าใจในตัวเอง ความฉลาดน้ันเราจะ

เอาไปใชในการหลอกตัวเองในการเขาข างตัวเอง คน

ที่ฉลาดไอค ิวสูงๆ เวลาเขาเข าข างตัวเองนี่มีเหตุผล

พรอมหมด คนที่ฉลาดแตเปนในทางที่ขาดค ุณธรรม

กำกับเปนคนอันตรายทั้งตอตัวเองและตอสังคม  

พระพุทธศาสนาจึงถือวาการศึกษา และ

พัฒนาการของช ีวิตตองสมดุลกัน เราตองเข าใจว า

มันมีสวนต างๆของระบบการศึกษาที่ตองพัฒนาทั้ง

ดานนอกและดานใน๓ ซึง่มผีลตอกนั อยางเชน ระบบ

๓ การศึกษาวิถีพุทธ หลักสูตรบมเพาะชีวิต ที่ปญญาประทีป เนนสองดาน  
 นอก คือการพัฒนาความสัมพันธระหวางเด็กและโลกวัตถุรวมถึง  
 สิ่งแวดลอม ใหกิน อยู ดู ฟงเปน และการสรางความส ัมพันธกับ  
 เพื่อนมน ุษย ใหสื่อสารเปน สวนดานในสองดานไดแกการฝกอบรม  
 จิตใจ ศึกษาเรื่องอารมณ ใหสุขเปน และการพัฒนาปญญาใหคิดเปน 
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ศีลธรรม ศาสนาสวนมากจะถือวาศีลธรรมเปนระบบ  

ที่เกิดจากพระผูเปนเจาเปนตน ชาวตะวันตกจำนวน

ไมนอยถือวาผูที่ไมเชื่อในพระผูเปนเจาเปนผูทรงศีล

ไมได เพราะวาพระผู เปนเจาเปนแหลงเกิดของ  

ศีลธรรม เขาจะรังเกียจคนท่ีไมเชื่อพระเจาเพราะ

ถือวาเปนผูที่ขาดศีลธรรม เม่ือเชื่อวาศีลธรรมมาจาก

บรมเทพหรือพระผูเปนเจาแลว การสอนจะเปนใน

ลักษณะของระบบการใหรางวัลกับการลงโทษซึ่ง

กำหนดไวในพระคัมภีร ถ าทำใหตรงตามที่คัมภีร

สอนก็รับรางวัล ไมตรงก็ตองรับโทษ  

แตในทางพระพทุธศาสนาถอืวาศลีธรรมเปน

สวนการฝก เปนสวนการพัฒนาชีวิตในดานนอก 

ไมใชเรือ่งจะเชือ่ฟงพระพทุธเจา พระพทุธเจาไมเคย

หามกระทำอยางใดอยางหนึ่ง แตพระพ ุทธองคทรง  
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ชี้ใหเราเห็นชัดวาการกระทำบางอยางนำไปสูทุกข   

การกระทำบางอยางนำไปสูสุข มนุษยผูมีสติปญญา

จะเอาอยางไร จะเอาทุกข หรือจะเอาสุข พระพุทธเจา

ทานจึงใหขอมูลใหเราไดทราบผลการกระทำ และให

ไดทราบวาเรื่องของศีลธรรมเปนเรื่องขอตกลงใน

สังคม มีเหตุมีผลวาผูที่ควบคุมการกระทำทางกาย

ทางวาจาทำใหตัวเองเปนที ่ไวใจของคนรอบขาง 

ทำใหมีความรูสึกในชุมชนวาปลอดภัยอบอุนนาอยู 

และผูที่อยูในชุมชุนตั้งแตชุมชนเล็กสุดคือครอบครัว

เปนตนไปที่รูสึกปลอดภัยอยูกับคนที่ไวใจได อยูใน

ชุมชนท่ีอบอ ุนแลวเปนผูที่พรอมที่จะพัฒนาชีวิตใน

ข ั้นต อไป ในข ั้นจิตใจซ ึ่งเปนดานภายใน ถาคนเรา  

อยูในท่ีเรารูสึกไมปลอดภัยอยูดวยความหวาดระแวง 

ใครพูดอะไรก็ตองสงสัยอยูตลอดเวลา ใชหรือไมใช 
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อยางนีเ้ปนตน ยากทีจ่ะพฒันาชวีติใหเดินหนาตอไปได  

มนุษย เรามีสัญชาตญาณเหมือนสัตวทั่วไป 

มน ุษย เปนสัตวโลกอยางหนึ่ง แตมนุษยมีความ

สามารถพิเศษ สามารถที่จะไม ทำตามส ัญชาตญาณ

ในบางเรือ่ง เม่ือมนษุยเราตองการจะทำอะไรสักอยาง

มักจะอางวาเปนธรรมชาต ิแตธรรมชาติไมใชสิ่งที่

บังคับเราอยูเสมอ ยกตัวอยางทหารในสนามรบ 

สญัชาตญาณของคนในทีอ่นัตรายทีอ่าจจะถกูยงิตาย 

หรือวาไดรับบาดเจ็บอยางสาหัสนั้นยอมมีความกลัว

เปนธรรมดา คนที่อยูในสนามรบและไมกลัวนาจะ

เปนผูมีความผิดปกติทางจิต ฮีโรคือใคร ฮีโรก็คือผู

ทำสิ่งที่ถูกตองทั้งๆท่ีกลัว ไมใชวาเพราะไมกลัว 

ถาไมมีความกลัวไมใชฮีโร แต เปนคนโรคจิต  

ในกรณีที่สัญชาตญาณที่รุนแรงคือกลัวตาย
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เกิดขึ้น ทหารสวนมากจะไมหนีจากสนามรบ เพราะ

เราถ ือกันวาทหารท่ีหนีจากสนามรบเปนมนุษยที่แย 

ใชไมได ทำอยางนั้นมันนาละอายที่สุด เปนตัวอยาง  

ที่วาเมื่อความคิดคานิยมความเชื่อถือ ขอตกลงใน

สงัคม มอียูแลว สามารถชนะสญัชาตญาณบางอยางได 

ไมจำเปนตองทำตามสัญชาตญาณ สวนมากเราคง

ไมเคยเปนทหารที่อยูในสนามรบ แต ผูชายที่ผิดศีล  

ขอที่ ๓ มักจะอางธรรมชาติ อางวาเปนธรรมชาติของ

ผูชาย ใช ธรรมชาติของผูชายมีอยู แตวามันอยูที่วา

เราจะทำตัวเหมือนสตัว ขอโทษ เหมอืนสตัวเดรจัฉาน

ที่ตองอางสัญชาตญาณ และทำเพียงเพราะวาเปน

สัญชาตญาณ เรานาจะมีความคิดบางอยางที่ชวย

ใหเราทำตัวที่เหนือกวาสัญชาตญาณได คือการที่

อางสัญชาตญาณนี่ไมเพียงพอ เพราะวามนุษยเรา



24

ประเสริฐตรงที่วาไมจำเปนตองทำตามสัญชาต-

ญาณ เราจะสงูขึน้ เพราะเรารูเทาทนัสัญชาตญาณ 

ไมไดเก็บกด แต เราฉลาดในการบริหารอารมณ 

แนวความค ิดในทางที่จะไมทำตามสัญชาตญาณ  

ที่ทำใหเกิดความทุ กขความเดือดร อนและการ

เบียดเบียนกันในสังคม  

นี่ก็เปนสวนหนึ่งของการศึกษา เม่ือมีสัญชาต-

ญาณ มีความตองการบางอยาง ที่จะนำไปสูผลราย

ตอชีวิต รางกายของตน ตอครอบครัว ตอชุมชน   

ตอสถาบัน ทำอยางไรเราจึงจะมีความยับยั้งชั่งใจ   

มีความรูสึกในสิ่งที่ถูกตองในเรื่องหนาที่ ใหความ

รูสึกผิดชอบชั่วดีมีกำลังมากกว าความอยากได   

ทำอยางไรเราจงึจะปองกนัไมใหสตปิญญาความฉลาด

เปนทาสรับใชตัณหา ไปชวยสร างขออางหรือคำ
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อธิบายวาทำไมสิ่งท่ีกำลังจะทำอยูไมเปนไร ไม  

เสียหาย  

พระพุทธศาสนาเปนศาสนาที่มีวิธีดำเนินการ

ตามหลักคำสอนที่ปฏิบัติไดจริง (Practical) ซึ่งเปน

จุดหนึ่งที่ทำใหคนทั่วโลกกำลังหันมาสนใจศ ึกษา

พระพ ุทธศาสนา หลักคำสอนไมไดสอนเพียงแควา

คุณควรจะเปนคนแบบไหน เชน เปนคนไมเห็นแกตัว 

เปนคนซือ่สตัย ไมควรจะเอารดัเอาเปรยีบใคร ไมควร

จะเปนอยางนั้น ควรจะเปนอยางนี้ เรื่องที่วาเราควร

จะเปนไมควรจะเปนใครๆก็นาจะรูอยูแลว ประเด็น  

อยูทีว่าจะทำอยางไรเราจงึจะขามเหวระหว างจุดทีเ่รา

เปนอยูทกุวนันีแ้ละจดุทีว่าควรจะเปน พระพทุธศาสนา

เทานั้นที่มีขอวัตรปฏิบัติ มีแนวทางที่ชัดเจนละเอียด

ออนประณีตมากในท ุกๆแงทุกๆมุมในการที่จะชนะ
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สิ่งที่เปนอุปสรรคและสิ่งที่คอยกดถวงจิตใจ และมี

แนวทางจะสงเสริมที่จะพัฒนาส่ิงที่ดีงามใหเกิดขึ้น  

ในเมืองไทยเนือ่งจากวาคน ๙๐ กวาเปอรเซน็ต

เชื่อวาตัวเองเปนพ ุทธ เราไม ตองไปหาแนวทางใหม 

เพียงแตวากลับมาหาของเกามาสำรวจตรวจตราวา  

ที่เราเปนพ ุทธนั้นมันคืออยางไร หลักสำคัญไมใช

เรื่องของพิธีกรรมทางศาสนา มันเปนเรื่องของพ ุทธ

ธรรม ตัวระบบการพัฒนามนุษย และส่ิงนี้ที่จะเปน

สิ่งเลิศประเสริฐในเมืองไทยที่เราสามารถเปนผูนำ

โลกได  

ในเรื่องของเทคโนโลยี วิทยาศาสตร ทางตะวัน

ตกกาวหนากวาเรามาก ตองยอมรบั แตวชิาเก่ียวกับ

เรื่องของมนุษย ความสุขความทุกขของมนุษย 

เรื่องที่เกิดจากความเขาใจธรรมชาติของชีวิต
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ตามความเป นจริงน้ัน นักวิทยาศาสตรทางจิต

ของเราทีย่อดเย่ียมที่สุดคือพระอริยเจาทั้งหลาย 

ทานไดคนควาทานไดคนพบความจริงมากมาย

ซึ่งนักวิทยาศาสตรของตะวันตกยังเขาไมถึง  

ถามนักวิทยาศาสตรตะวันตกวาจิตคืออะไร   

จิตกับสมองมีความสัมพันธกันอยางไร สมองตายไป

แลวจิตเปนอยางไร นักวิทยาศาสตรตะวันตกเขา

ไม มีขอมูล เขาพูดตามความเช ื่อ ที่จริงแลวเขาไมรู   

นักวิทยาศาสตรไดเรียนรู เรื่องโลกสวนที่เขาวัดได

คำนวณได แตโลกและชีวิตสวนที่เราวัดไมไดก็มีมาก 

อยางเชน ความรักลูกเราวัดไดไหม ถ าวัดไมไดแสดง

วาไมมีใชหรือเปลา สิ่งที่สำคัญๆ มีคุณคาสิ่งที่เปน

หัวใจในชีวิตสวนมากเราวัดไมได แตเมื่อเราอยูใน

โลกแหงการวัดการเก็บขอมูล บางทีเราจะลืมว าใคร
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เปนผูเรยีนรู ใครเปนนกัวทิยาศาสตร ใครเปนผูกระทำ 

ถาหากวาเราไมเขาใจในตัวจิต ตัวผูที่คิด ผูกระทำ

แลว มันก็เปนจุดบอดที่สำคัญมิใชหรือ  

พุทธศาสนาจึงเนนวาเรื่องภายนอกภายใน

ตองไปดวยกัน ทัง้เรือ่งวชิาการวชิาชวีติ เรือ่งธรรมะ

ถามองวามันดีแตวากลัวจะออนวิชาการกลัวจะ

แขงไมไดกลัวไมทันคนไมทันโลก อาตมาฟง

อยางนีเ้หมอืนกับคนถามวา สอนแตเรือ่งหลงัมอื 

หลังมืออยางนั้นหลังมืออยางน้ี กลัววาจะไมมี

เร่ืองหนามือ ท่ีจริงมันอยูดวยกัน แสดงวาคน

ไมรูวามือคืออะไร จึงถามคำถามอยางน้ีได  

คนเราจะเร ียนรูอะไรก็แลวแต เวลาจะท องจำ

เวลาจะเรียนรูเรื่องตางๆ มีอะไรท่ีจะสำคัญกวาจิต   

ถาเครียดจะจำไดไหม ก ังวลมากซึมเศรามาก เวลา
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ใครสอนอะไรจะจำไดไหม จิตใจตองอยูในสภาพ

อยางไรมันจึงจะรู รูอยางไดผล จำได เอาไปใชได 

สามารถเชื่อมโยงกับความรูที่เคยเรียนมา จนกระท่ัง

เกิดความรูใหม  ถ าหากวาไมใชจิตใจที่สงบจิตใจที่มี

สติ ใครจะเปนคนท่ีถูกหลอกลวงงายที่สุด คือคนที่มี

กิเลสมีความอยาก ใชไหม เวลาเขาโฆษณาหรือวา

คนทุจริตคิดจะหลอกคน เขาไมไดคิดจะเอาความดี

ของคนเปนเครื่องหลอก เขาจะเอาความคิดอยากได 

อยากไดมากอยากไดเร็ว อยากไดกำไรมากที่สุด 

ลงทุนนอยที่สุด นี่คือความคิดอยางนี้ ความคิดทาง

กิเลสเปนจุดออนของมน ุษยที่ทำใหเกิดปญหา

มากมาย จิตใจท่ีไดรับการฝกที่รูเทาทัน เวลาใครกด

ปุมก็รูทันทีวาเขาพยายามจะกดป ุมของเราแลว   

เมื่อเรารูทันก็ไมหลง  
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ถาปฏ ิบัติธรรมถูกตอง ยิ่งปฏิบัติยิ่งฉลาด 

ยิ่งรูเทาทันจิตใจตัวเอง ยิ่งรูเทาทันจิตใจคนอื่น 

ยิ่งรูกาลเทศะ มันไมใชวาปฏิบัติธรรมหรือสนใจ

เรื่องว ิถีพุทธแลว จะเปนคนออนแอ ปลอยใหคนอื่น

เอารัดเอาเปรียบ จะทำอะไรก็ได ฉันเปนชาวพ ุทธฉัน

มีหนาที่ทำใจ มันไมใชอยางนั้นเลย พระพุทธเจา

ทานสอนใหเราร ูจกักาลเทศะ ผูมปีญญาร ูจกักาลเทศะ 

เวลาไหนควรจะปฏิเสธ เวลาไหนควรจะคลอยตาม 

เวลาไหนควรจะพูด เวลาไหนควรจะเงียบ เวลาไหน

ควรจะรองเพลง เวลาไหนควรจะทำอะไร รูกาลเทศะ

วาอะไรเหมาะสมในเวลานี้  

ทางสายกลางคือการประพฤติทางกายทาง

วาจาใจที่เหมาะสมที่สุด (Optimum) ในเวลานั้น

เพื่อจะเขาถึงเปาหมายของตน ความเหมาะสม
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ที่สุด (Optimum) มันไมใชสิ่งที่ใครจะสอน ไมมี

หลกัสตูรไมมหีนงัสอื แตเราสอนใหคนพรอมทีจ่ะทำ

สิง่ดทีีส่ดุในเวลาน้ัน พดูสิง่ทีด่ทีีส่ดุในเวลานัน้ คดิ

สิง่ทีด่ทีีส่ดุในเวลานัน้ นัน่ก็คอืมนษุยทีม่คีณุภาพ   

มีพรอมที่จะทำส่ิงที่ดีสุด พูดด ีที่สุด คิดดีที่สุดใน

แตละเหตกุารณทีเ่กิดขึน้ ทัง้ในเหตุการณทีเ่กิดขึน้

อยางที่คาดหวัง และสิ่งที่ไมคาดคิด คือมีความ

พรอมอยูเสมอ นีค่อืผลจากการศึกษาและฝกอบรม

ในแนวทางของพระพุทธศาสนา  

ฉะนัน้ทีโ่รงเรยีนปญญาประทีปเรากม็อีดุมการณ

อยางนี้ เมื่อกี้นี้อาตมาก็ระลึกถึงโยมพอ โยมพ อของ

อาตมามักจะสั่งสอนโดยใชภาษิตตางๆ เปนหลัก 

แลวสิ่งที่ทานสอนอาตมาอยูเสมอก็คือ “If a thing is 

worth doing, it is worth doing well.” คือสิ่งใด  
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ถาสมควรจะทำก็ควรจะทำใหดีที่สุดท่ีจะทำได   

หมายถึงวาเมื่อกำหนดวาอะไรควรทำ จะตองอุทิศ

ตนทำเต็มท่ีในสิ่งนั้นใหเต็มความสามารถ นี่คือ  

คำสอนท่ีรับจากโยมพอที่จำไวตลอด  

ตอนหลงัอาตมาไดอานขอความของนกัปราชญ

คนหนึ่ง ทานเอาคำพูดทำนองนี้แตเปลี่ยนแปลงไป 

ทานบอกวา “If a thing is worth doing well, it is 

worth doing badly.” ความหมายของเขาคือว า   

ถาสิ่งที่ควรทำแลว ควรจะทำทั้งๆที่ในเบื้องตนอาจ

จะมีขอบกพรอง คือไมตั้งเปาหมายส ูงเกินไปว าจะ

ตองสมบูรณแบบต้ังแตวันแรก คือถาสมควรจะทำ

จริงๆแลว ตองฝาฟ นอุปสรรคตองเรียนรูจากความ

ผิดพลาด อยางเชนเราเปนพอแม ก็ดี จะเปนพอแมที่

สมบูรณแบบต้ังแต วันแรกก็เปนไปไดยาก เราก็เรียน
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รูในการเปนพอแม พยายามจะใหเปนพอแมที่ดีขึ้น

เรื่อยๆ ถาคิดวาจะตองเปนพอแมที่สมบูรณแบบ  

ตั้งแตกอนที่จะมีลูก มนุษยชาติก็คงสูญพันธุ ไป  

นานแลว ฉะนั้นเราก็มีลูกทั้งๆที่ไมรูวาจะเปนพ อที่ดี

ขนาดไหน หรือวาจะเปนแมที่ดีขนาดไหน แต วาก็จะ

พยายาม  

ในเร่ืองของการศึกษาว ิถีพุทธในประเทศไทย 

เปนสิ่งท่ีนาเศราวาเมืองไทยเปนเมืองพ ุทธมาตั้งนาน

แลวแตวาเราเพิ่งเริ่มจะคิดพัฒนาในดานนี้ หลังจาก

การศึกษาถูกย ายออกจากโรงเรียนวัดแลวก็มีแต  

ตามระบบของฝรั่ง ฝรั่งเขาผิดพลาดอยางไรเราก็

ยินดีผิดพลาดตามเขา บางคร้ังถือความผิดพลาด

ของเขาไปเรียกวาความเจริญก็มี อะไรที่เปนเรื่อง

ลาสุดของเขาเราก็ถือวาเปนเรื่องทันสมัย เลยหลง  
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คำวาทันสมัยวาตองดีเสมอไป ของเราเปนของอกาลิ

โก ไมขึ้นกับกาลเวลา ส่ิงที่เราสามารถเอามาใช เปน

ประโยชนอยางแทจริงไดตลอดเวลา  

ในโรงเรียนปญญาประทีปเปนรุนแรกก็คงจะมี

ผดิพลาดบาง แตวาอาตมาเช ือ่วาทกุคนทีน่ีม่อีดุมการณ

มีความจริงใจมีความพยามยาม และถึงจะผิดพลาด

ก็ถือเปนสวนหนึ่งของการศึกษา ชวยๆ กัน เพราะวา

ทุกคนท่ีนี่ตองเปนนักศ ึกษา จนกระทั่งเจอภาวะ  

ที่เรียกวาอเสขะเรียกวาพระอรหันต แต เรายังไมใช  

พระอรหันตจึงตองศึกษา อาตมาก็ขออนุโมทนา  

ตอนทายนี้จะเล าเรื่องที่เคยอาน เรื่องเกิดที่

เมืองจีน ข าราชการผูใหญออกไปตางจังหวัดลูกนอง

ก็อยากใหทานไปกราบพระผูใหญในวัดปา ทาง  

ลูกนองกไ็ปติดตอท่ีวดั ทางวดักต็องไปเตรยีมสถานที ่  
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พระเณรลูกศิษยวัดทุกคนทำงานหนักเพื่อจะเตรียม

ตอนรับผูใหญ ผูใหญเขาเขามาแลวก็ไปน่ังคุยกับ

ทานเจาอาวาส แลวตามสไตลของคนจีนในสมัยนั้น

เขาแตงกลอนแลวพูดออกมาวา โอ ชีวิตว ุนวายนัก 

ไดมีเวลาพักเขาวัดไดรับความสงบรมเย็นสักสิบกวา

นาท ีแลวจึงจะกลบัไปสูตอ อนันีค้วามหมายโดยรวม  

เมื่อท านกล าวเสร็จแลวก็สั ง เกตเห็นว  า  

เจาอาวาสยิ้มนิดๆ ถามวาทำไมทานอาจารยจึงยิ้ม

อยางนั้น ทานบอกวาเพราะว าสิบกวานาทีที่สงบ

รมเย็นของคุณคือสามวันสามคืนของการทำงาน

อยางเหน็ดเหน่ือยเกือบตายของชาววัด ทานจึงกลาว

วาพวกเราเขามาก็เห็นความสำเร็จ ความสวยงามทุก

สิ่งทุกอยางของสถานที่นี้ แตวาชาวปญญาประทีป

และก ัลยาณม ิตรจากทอสีทำงานหนักกอนหนานี้ตั้ง
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หลายวัน เราก็ขออนุโมทนา เมื่อวานนี้เด็กนักเรียน

บางคนบนเหนื่อย อาตมาบอกวาทุกขเพราะอะไร 

ทุกขเพราะเหน่ือยหรือวาทุกขเพราะไมอยากเหน่ือย 

ทุกขเพราะไมอยากเหนื่อยใชไหม ถาเราเห็นวายิ่ง

เหน่ือยยิ่งไดบุญ ความรูสึกเปล่ียนไหม  

ฉะน้ันชาวปญญาประทีปและเพ่ือนๆ ที่มาชวย

กันก็ไดบุญ ซึ่งวัดไดดวยความเหน่ือย พวกเราก็

อน ุ โมทนา และขอใหทุกคนที่อยูที่นี่นักศึกษาทุก

ระดับระดับนักเรียนระดับครูระดับผูปกครองระดับ  

ผูหวังดีตอโรงเรียนทุกๆ คน ขอใหมีความเจ ริญ

กาวหนาในสิ่งดีงามทั้งหลายตลอดกาลนาน 

  

 





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 

 โดยมี พระโพธิญาณเถร (หลวงพอชา สุภัทโท) 

 เปนพระอุปชฌาย

พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๔๔   รักษาการเจาอาวาส วัดปานานาชาติ 

 จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ. ๒๕๔๕ - ปจจุบัน             พำนัก ณ สถานพำนักสงฆ 

 จังหวัดนครราชสีมา

ชยสาโร ภิกขุ



มูลนิธิ ปญญา ประทีป

ความ เปน มา 

   มูลนิธิ ปญญา ประทีป     จัด ต้ัง โดย คณะ ผู บริหาร โรงเรียน ทอ สี    ดวย ความรวม มือ 
จาก คณะ คร ู     ผ ู  ปกครอง และ ญาต ิโยม ซ ึ ่ง เปน ลูก ศ ิษย  พระ อาจารย  ชย สา โร     กระทรวง 
มหาดไทย อน ุญาต ให้ จด ทะเบียน เป ็น น ิต ิบ ุคคล อย ่าง เป ็น ทางการ     เลข ที่ ทะเบียน              
กท .   ๑๔๐๕   ตั้งแต วัน ที่    ๑   เมษายน     ๒๕๕๑ 

 

 วัตถุประสงค 

                 ๑ )     สนับสน ุน การ พัฒนา สถาบัน การ ศ ึกษา ว ิถ ี พ ุทธ ที่ มี ระบบ ไตรสิกขา ของ 
พระพ ุทธ   ศาสนา เปน หลัก   

   ๒ )     เผยแผ  หลัก ธรรม คำ สอน ผ าน การ จัดการ ฝก อบรม   และ ปฏิบัต ิ ธรรม   และ 
การ เผยแผ   สื่อ ธรรมะ รูป แบบ ตาง ๆ   โดย แจก เปน ธรรม ทาน 

     ๓ )     เพ ิ ่มพูน ความ เข าใจ ใน เร ื ่อง ความ ส ัมพันธ ระหวาง มน ุษย    และ สิ ่ง แวดลอม     
สนับสน ุน   การ พัฒนา ที่ ย ั ่งย ืน   และ ส ง เสริม การ ดำเน ิน ช ีว ิต ตาม หลัก ปร ัชญา เศรษฐกิจ 
พอ เพียง 

   ๔ )     ร วม มือ ก ับ องคกร การ กุศล อื่นๆ   เพื่อ ดำเน ิน กิจการ ที่ เปน สาธารณประโยชน 

 



 คณะ ที่ ปรึกษา 

   พระ อาจารย  ชย สา โร เปน องค ประธาน ที่ ปรึกษา       โดย มี คณะ ที่ ปรึกษา เปน ผ ู ทรง 
ค ุณว ุฒ ิ ใน  สาขา ตางๆ     อาท ิ     ดาน น ิเวศว ิทยา   พลังงาน ทดแทน     สิ ่ง แวดลอม   เกษตร อ ินทร ีย      
เทคโนโลย ี สารสนเทศ  ว ิทยาศาสตร  สุขภาพ     การ เง ิน     กฎหมาย     การ ส ื ่อสาร     การ ละคร     
ดนตร ี     วัฒนธรรม     ศ ิลปกรรม       ภ ูม ิปญญา ทอง ถิ ่น 

 

 คณะ กรรมการ บริหาร 

   มูล น ิธ ิฯ   ได ร ับ เก ียรต ิ จาก รอง ศาสตราจารย  นาย แพทย  ปร ีดา   ทัศน ประด ิ ษฐ     
เปน ประธาน  คณะ กรรมการ บริหาร     และ มี ค ุณ บ ุบ ผา สวัสด ิ ์     ร ัช ช ตา ตะ นันท       ผ ู  อำนวย 
การ โรงเร ียน ทอ ส ี เปน   เลขาธ ิการฯ 

 

 การ ดำเนิน การ 

   •     มูล น ิธ ิฯ   เปน ผ ู  จัด ตั้ง โรงเร ียน มัธยม ปญญา ประทีป     ใน ร ูป แบบ โรงเร ียน บม 
เพาะ ช ีว ิต เพื่อ ดำเน ิน กิจกรรม ตางๆ     ดาน การ ศ ึกษา ว ิถ ี พ ุทธ   ให บรรล ุ วัตถุประสงค ของ มูล 
น ิธ ิฯ   ข าง ตน     โรงเร ียน นี้ ตั้ง อย ู  ที่     บาน หนอง นอย     อำเภอ ปากช อง    จังหวัด นครราชส ีมา 

   •         มูล น ิธ ิฯ   ร วม มือ ก ับ โรงเร ียน ทอ ส ี       ใน การ ผล ิต และ เผยแผ  ส ื ่อ ธรรมะ       แจก 
เปน ธรรม ทาน   ผ าน กองท ุน ส ื ่อ ธรรมะ   โดย ใน ส วน ของ โรงเร ียน ทอ ส ีฯ   ได ดำเน ิน การ ตอ 
เนื่อง ตั้งแต   ป   พ . ศ .   ๒๕๔๕  



หนังสือ ธรรมะ โดย พระ อา จาร ยชย สาโร 

 ๑ . ทำไม   (ป    ๒๕๔๘ ) พ ิมพ ครั้ง ที่  ๑  - ๑๖  มกราคม  ๒๕๔๘   -   มกราคม   ๒๕๕๐      จำนวน    ๖๙,๓๐๐  เลม

       ฉบับ ตัว อักษร ใหญ พิมพ ครั้ง ที่  ๑  - ๕   พฤษภาคม   ๒๕๕๑  - มิถุนายน   ๒๕๕๒ จำนวน    ๓๑,๕๐๐  เลม 

 ๒ . ทำไม  (แยก ๕ เลมยอย)    เกิดมาทำไม,  เขาวัดทำไม, หลับตาทำไม, ท ุกขทำไม, ตายก อนตายทำไม

    พ ิมพ ครั้ง ที่   ๑ พฤศจ ิกายน    ๒๕๕๒      จำนวน     ๕,๐๐๐  ชุด          

 ๓. ชีวิต คือ การ ทาทาย       พิมพ ครั้ง ที่   ๒  -  ๓  กันยายน   ๒๕๔๘    -   ตุลาคม    ๒๕๕๐     จำนวน   ๑๓,๐๐๐   เลม 

 ๔ . ไฮ เทค   ไฮ ทุกข    พ ิมพ ครั้ง ที่   ๑   -   ๒  ตุลาคม   ๒๕๔๘   -   สิงหาคม   ๒๕๕๐     จำนวน   ๑๘,๐๐๐  เลม 

   ๕. หนี้ ศักดิ์ สิทธิ์   พิมพมา แลว              จำนวนประมาณ   ๑๐๐,๐๐๐   เลม

   ฉบับ จัด รูป เลม ใหม  พิมพ ครั้ง ที่   ๑   -   ๘  กรกฎาคม   ๒๕๔๙  - ต ุลาคม ๒๕๕๒   จำนวน   ๗๑,๐๐๐ เลม

 ๖. ปจจุบัน สดใส  พิมพ ครั้ง ที่   ๑   -   ๕   ไมทราบปเริ่มพิมพ - กรกฎาคม  ๒๕๕๑  จำนวน    ๓๒,๐๐๐  เลม 

   ฉบับ จัด รูป เลม ใหม   พิมพ ครั้ง ที่  ๓   -   ๕ มีนาคม   ๒๕๔๙   -  กรกฎาคม  ๒๕๕๑   จำนวน    ๓๒,๐๐๐ เลม 

 ๗. นัก เพง คุณ   นัก จับ ถูก     พ ิมพ ครั้ง ที่   ๑   - ๔  สิงหาคม    - กันยายน  ๒๕๕๑  จำนวน    ๒๒,๐๐๐  เลม   

 ๘ .  สุข เปน   ก็ เปนสุข   พ ิมพ ครั้ง ที่   ๑   -   ๑๐   ป ๒๕๔๑ -   ๒๕๔๘                จำนวน ประมาณ    ๖๐,๐๐๐  เลม   

      ฉบับ ตัว อักษร  ใหญ  พิมพ ครั้ง ที่   ๑   -    ๗  กันยายน   ๒๕๔๙   -    ม ิถุนายน   ๒๕๕๒ จำนวน   ๓๕,๐๐๐  เลม 

 ๙ .  why   ไหว    ?       พ ิมพ คร้ัง ที่   ๑   -   ๒    พฤศจ ิกายน    ๒๕๔๙   -   ธันวาคม    ๒๕๕๐    จำนวน    ๑๗,๕๐๐  เลม   

๑๐ .  พอ แม ผู แสดง โลก    พ ิมพ คร้ัง ที่   ๑   -   ๔    ต ุลาคม   ๒๕๔๙   -   สิงหาคม  ๒๕๕๒ จำนวน   ๒๕,๐๐๐  เลม 

๑๑ .  โหล หนึ่ง ก็ ถึง  ฯ พ ิมพ คร้ัง ที่   ๑   -   ๕   ธันวาคม   ๒๕๔๙   -   กุมภาพันธ    ๒๕๕๒  จำนวน    ๓๐,๕๐๐  เลม 

๑๒ .   ไม เกา   ไม ใหม   ไม ไทย   ไม เทศ 

    พ ิมพ ครั้ง ที่   ๑   -   ๒  สิงหาคม    ๒๕๔๙   -   กันยายน  ๒๕๕๐ จำนวน   ๑๐,๐๐๐  เลม 

๑๓.  อาณาจักร แหง ปญญา      พิมพ ครั้ง ที่   ๑   -   ๕   ธันวาคม   ๒๕๔๗   -   กุมภาพันธ    ๒๕๕๐  จำนวน   ๑๓,๕๐๐  เลม 

ราย ชื่อ สื่อ ธรรมะ  จัด ทำ โดยกองทุนสื่อธรรมะทอสี



๑๔ .   สบาย   สบาย   สไตล พุทธ    พิมพ ครั้ง ที่   ๑   -   ๔    กรกฎาคม    ๒๕๔๙   -   กันยายน  ๒๕๕๒    จำนวน   ๑๙,๐๐๐  เลม

๑๕ . หลับตา ทำไม   -   การ ฝก สติ   เจริญ สมาธิ   และ พัฒนา ปญญา 

                พ ิมพ ครั้ง ที่   ๑   กรกฎาคม    ๒๕๕๐   จำนวน  ๑๐,๐๐๐   เลม 

๑๖.  กระโถน   -   กระถาง    พ ิมพมา แลว   จำนวน  ๓๐,๐๐๐   เลม 

   ฉบับ  จัดรูปเลมใหม พิมพ ครั้ง ที่   ๑   สิงหาคม    ๒๕๕๐  จำนวน  ๑๐,๐๐๐   เลม 

๑๗ .  ๖   พระ สูตร   พ ิมพ ครั้ง ที่    ๑   -   ๒     สิงหาคม  ๒๕๔๖   -   สิงหาคม   ๒๕๕๐   จำนวน  ๑๕,๐๐๐  เลม 

๑๘ . หลัก รัก พิมพ คร้ัง ที่   ๑   -   ๕  สิงหาคม   ๒๕๕๑-   สิงหาคม   ๒๕๕๒   จำนวน   ๔๑,๐๐๐ เลม 

๑๙ . เพื่อน นอก   เพื่อน ใน   พิมพมา แลว   จำนวน  ๗๗,๐๐๐ เลม 

   ฉบับ  จัดรูปเลมใหม   พิมพ ครั้ง ที่   ๑   -   ๒   มีนาคม   ๒๕๕๑ -   สิงหาคม   ๒๕๕๒   จำนวน  ๑๐, ๐๐๐ เลม 

๒๐ . ส่ิง ดี ที่สุด สำหรับ ลูก    พิมพ ครั้ง ที่   ๑  - ๕   กุมภาพันธ - พฤศจิกายน ๒๕๕๒   จำนวน  ๒๑,๐๐๐ เลม

๒๑ .  สัจธรรมสะทอน    พิมพ ครั้ง ที่   ๑  - ๓   มกราคม -  กันยายน   ๒๕๕๑  จำนวน  ๓๐,๐๐๐ เลม

๒๒ .  ดรุณธรรม   พิมพมา แลว   จำนวน     ๔,๐๐๐    เลม 

   ฉบับ  จัดรูปเลมใหม พิมพ คร้ัง ที่   ๓  กันยายน   ๒๕๕๑   จำนวน  ๑๐, ๐๐๐ เลม 

๒๓ .  สรณะ  พ ิมพ ครั้ง ที่ ๑  - ๓  พฤศจิกายน   ๒๕๕๑  - สิงหาคม ๒๕๕๒ จำนวน  ๒๐,๐๐๐ เลม

๒๔ . ความฉลาดไรพรมแดน  พ ิมพมา แลว จำนวนประมาณ  ๒๕,๐๐๐   เลม   

   ฉบับ  จัดรูปเลมใหม  พิมพ คร้ัง ที่   ๑  พฤศจิกายน   ๒๕๕๑  จำนวน  ๑๐,๐๐๐ เลม

๒๕ . สรางตน   พิมพครั้ง ที่   ๑  พ.ศ.   ๒๕๔๕   ภายใตชื่อ “จากใจทานถึงใจเรา”  

   ฉบับ  จัดรูปเลมใหม พิมพ คร้ัง ที่   ๓  ธันวาคม   ๒๕๕๑       จำนวน  ๑๐, ๐๐๐ เลม 

 ๒๖ .  คลายปม  พ ิมพ ครั้ง ที่ ๑  - ๒  ธันวาคม   ๒๕๕๑  - เมษายน ๒๕๕๒ จำนวน  ๑๖,๐๐๐ เลม

๒๗ .  เพาะปญญา  พิมพ ครั้ง ที่ ๑  พฤษภาคม ๒๕๕๒  จำนวน    ๖,๐๐๐ เลม

๒๘ .   ธรรม...เอาการเอางาน  พิมพ คร้ัง ที่ ๑  ต ุลาคม ๒๕๕๒  จำนวน  ๑๐, ๐๐๐ เลม

๒๙ .   เร่ืองทานเลา  พิมพ ครั้ง ที่ ๑  ตุลาคม ๒๕๕๒  จำนวน  ๒๐, ๐๐๐ เลม 

๓๐ .   มนุษยที่สมบูรณ  พิมพ ครั้ง ที่ ๑  พฤศจิกายน ๒๕๕๒  จำนวน  ๑๐, ๐๐๐ เลม



หนังสือ ธรรมะ โดย พระ อาจารย ทา นอื่นๆ 

 พระ โพธิ ญาณ เถร   ( ชา   สุภ ทฺ โท ) 
 ๑ . Bodhinyana    พิมพ คร้ัง 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 ที่   ๑   September   2008       จำนวน    ๖,๐๐๐  เลม

    ๖ .   A Tree in a Forest    พิมพ ครั้ง ที่   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       

    พิมพมา แลวประมาณ   ๑๐๐,๐๐๐    เลม

          ฉบับ  โรงเรียน ทอ สี   พิิมพ ครั้ง ที่   ๑    มีนาคม   ๒๕๕๐    จำนวน   ๕,๐๐๐   เลม 

  ๒ .    คนไทย ใชกบเฒา   ?   โดยวัดญาณเวศกวันและโรงเรียนทอสี    

    พิมพครั้งที่ ๑   -   ๒  มีนาคม - พฤษภาคม ๒๕๕๒ จำนวน ๑๑,๐๐๐  เลม 

 พระ อา จาร ย ญาณ ธมฺโม 
 ๑ . หมาก เงาะ ก็ได   เซา ซะ ก็ ดี   

    พ ิมพ คร้ัง ที่   ๑   -   ๓  พฤศจ ิกายน    ๒๕๔๙   -   ธันวาคม    ๒๕๕๐      จำนวน   ๒๒,๕๐๐ เลม 

 ๒ .    Walking   Meditation   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 



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

  ๑ .   ใกล ตัว                              ๒ .  ปจจุบัน สดใส          ๓ . ดรุณ ธรรม       ๔ .   เพื่อน นอก   เพื่อน ใน  

  ๕ .  สัจ ธรรม สะทอน               ๖ .   ธรรมะ นำสมัย          ๗.  หลับตา เรียน      ๘ .   ไม เกา ไม ใหม   ไม ไทย ไม เทศ 

  ๙ .   กระโถน   กระถาง            ๑๐ .   ลำ เดียวกัน         ๑๑ .   หน้ี ศักดิ์ สิทธ ิ์             ๑๒ .   ความ ฉลาด ไร พรมแดน     

๑๓ .  คุณคา สิ่ง ล้ำคา             ๑๔ .  อาณาจักร แหง ปญญา 

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 

 พระ อา จาร ยป สัน โน 
 ๑ .    A   Dhamma   Compass     พิมพ คร้ัง ที่   ๑   -   ๒   February   -   May   2007      จำนวน   ๑๔,๐๐๐ เลม 

 อื่น ๆ  
 ๑ .    สวด มนต ภาวนา   พิมพ คร้ัง ที่   ๑   -   ๔  เมษายน ๒๕๔๙   - สิงหาคม   ๒๕๕๐ จำนวน  ๑๖,๕๐๐  เลม

   ฉบับ  จัดรูปเลมใหม พิมพ ครั้ง ที่   ๑  เมษายน  ๒๕๕๒  จำนวน     ๖, ๐๐๐    เลม 

 ๒.    Instructions de Méditation   

    พิมพ ครั้ง ที่   ๑   September   2008       จำนวน    ๖,๐๐๐ เลม



 ๔ .  ธรรมเทศนาพระอาจารยชยสาโร บานพอ ป ๒๕๔๙-๒๕๕๒      ชุด ละ   ๕   แผน

 ๕ .   รวม ธรรม เทศนา   ประจำ ป   ๒๕๔๕ - ๒๕๔๖               ชุด ละ   ๕   แผน 

 ๖. รวม ธรรม เทศนา   ประจำ ป   ๒๕๔๗                ชุด ละ   ๔   แผน 

 ๗ .  รวม ธรรม เทศนา   ประจำ ป   ๒๕๔๘                ชุด ละ   ๔   แผน

 ๘ .  รวม ธรรม เทศนา   ประจำ ป   ๒๕๔๙                ชุด ละ   ๔   แผน  

 ๙. ธรรมเทศนาพระอาจารยชยสาโร ป ๒๕๕๐            ชุด ละ   ๕  แผน 

 ๑๐.   การ อบรม   และ ปฏิบัติ ธรรม   ทั่วไป   ตุลาคม   ๒๕๔๘           ชุด ละ   ๑   แผน 

๑๑ .   การ อบรม   และ ปฏิบัติ ธรรม   ครู   กรกฎาคม   ๒๕๔๘           ชุด ละ   ๑   แผน 

๑๒. ธรรม เทศนา อบรม   ครู   ณ   บาน บุญ   ปากช อง   ตุลาคม   ๒๕๕๐           ชุด ละ   ๑   แผน  

๑๓. ธรรม เทศนาในการปฏิบัติธรรม ครู   ณ   บาน บ ุญ   ปากช อง   ตุลาคม   ๒๕๕๑      ชุด ละ   ๑   แผน 

 ๑๔. การ อบรม   และ ปฏิบัติ ธรรม   ระดับ วัย รุน   สิงหาคม   ๒๕๔๘   และ   ๒๕๔๙       ชุด ละ   ๑   แผน 

๑๕.   การ อบรม หน ุมสาวและ วัย รุน   ณ   บาน บุญ   ปากช อง สิงหาคม   ๒๕๕๑           ชุด ละ   ๑   แผน 

 ๑๖. การ อบรม   และ ปฏิบัติ ธรรม   ทั่วไป   กรกฎาคม   ๒๕๔๙             ชุด ละ   ๑   แผน 

๑๗.   ธรรม เทศนา อบรม   นักเรียน ประถม   ๖   และ  ผู ปกครอง   ณ   ปญญา ประทีป   ปากชอง   มีนาคม   ๒๕๕๐    ชุด ละ   ๑   แผน 

๑๘.  ธรรม เทศนาปฏิบัติธรรม ประถม   ๖   และ  ผู ปกครอง  ป ๒๕๕๑         ชุด ละ   ๑   แผน

๑๙.   ธรรม เทศนา อบรม   ญาต ิโยม   ณ   บาน บุญ   ปากช อง   กรกฎาคม   ๒๕๕๐          ชุด ละ   ๑   แผน   

๒๐.   ธรรม เทศนา อบรม   ญาต ิโยม   ณ   บาน บ ุญ   ปากช อง   กรกฎาคม   ๒๕๕๑          ชุด ละ   ๑   แผน  

๒๑. ธรรม เทศนา อบรม   วัน แม   ณ   บาน บุญ   ปากช อง   สิงหาคม   ๒๕๕๐        ชุด ละ   ๑   แผน   

๒๒.   การ ฝก สติ   พัฒนา สมาธิ   และ เจริญ ปญญา    ( รวบรวม จาก หลาย ป )        ชุด ละ   ๑   แผน 

๒๓.   การ ศึกษา วิถี พุทธ   เผย แพร ป   ๒๕๔๙                ชุด ละ   ๑   แผน 

๒๔.  ซี ดี ธรรมะ   เรื่อง เสน ทาง สงบ   และ เพลง ธรรมะ ภาษา อังกฤษ            ชุด ละ   ๑   แผน 

๒๕.  ดี วี ดี โหล หนึ่ง ก็ ถึง   ค ุณ ธรรม   ๑๒   ประการ เพ่ือ ความ สำเร็จ ใน การ ศ ึกษา วิถี พุทธ      ชุด ละ   ๑   แผน

๒๖. ธรรมเทศนา ชีวิตคือการศึกษา (รวบรวมจากหลายป)         ชุดละ ๑ แผน



๒๗. ธรรมเทศนา พระอาจารยชยสาโร วัดปานานาชาติ ๒๕๓๒ - ๒๕๔๔  ชุดที่ ๑ แผนที่ ๑-๖  ชุดละ ๖ แผน

๒๘. ธรรมเทศนาพระอาจารยชยสาโร วัดปานานาชาติ  ๒๕๓๑-๒๕๔๔  ชุดที่ ๒ แผนที่ ๗-๑๒  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 ว ิเวก ใน ประเทศ ไทย    ก.พ.๔๙   -   ก.พ. ๕๐     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 .  Wat   Pah   Nanachat   CD - Rom   Dhamma   talks ,   Chanting ,   Pictures   and   Books    in   one   disc   ( June   2006 ) 

๔ .       Ajahn Jayasaro Dhamma Talks from in Retreat Programs During 2006-2008 

  in two discs (June  2008)
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